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Boş Koltuk 
Şüphe edilemez ki, harbe kadar 

dünya ikbsadını lngiltere ıevkedi· 
Yordu. İngiltere, tekmil devletle
rin te,kil ettikleri cimiada riyaset 
koltuğunu itıal ebni9tir. Bu mev
ki ne surette ibraz edilmi9ti? Şu 
surette ki, İngiltere, cihana serbest 
İklısat esaslarını kabul ettirmitti. 
Bu esaslara göre, ticaret, hudut ve 
ıünıriik tanımaz, beynelmileldi; 
Para, milli hissiyatı gözetmez, ke
za beynelmileldi; inaanlar kayıt
sızca ve serbestçe hudutları geçer
lerdi. Tabiidir ki, bu tartlar altın
da, her milli ikbeat ne kadar çalı· 
Şırsa çalışsın, milli mahiyetini kay
beder, beynelmilel ikbıat içinde 
erir gider. 

Yunanista la itilifın • 
ı ....... ııızası , , 'il " 

•• une kald 

Harbe kadar böyleyken, harp 
her memleketi olduğu gibi İngilte
reyi de sarsb. lngilterenin harp
ten dolayı kaybettiği en ehemmi
Yetli feyin ne olduğu sorulacak ol
sa, cevap olarak, bahsolunan İkb
sadi riyaset koltuğudur denebilir. 
lngiltere eski bat yerini almak için 
çalışmıştır. Bu maksatla ilk önce 
Avrupamn yardımını aramıttır. 
Bazı teşkilatlarla bu yardımı bul. 
tnak mü~ün tahmin edilmişti. 
Fakat tecrube aksini gösterdi. O . 
zaman İngiltere Amerikanın yar· 
dı_ın~ı ar~mak yolunu tutmuştur. 
~abn en ıyi tanıyanların ifadele
r~n~ g:re, Amerika, politika itle:•n e enüz gençtir. Son misal o
.~r1ak, harp borçları meselesinde 

a adı::ığımı isterim!,, tarzında dü
pe u- t·· .. ~ uccar vaziyeti almasını 
gostermek kabildir. Böylece Av
rupadan ve Amerikadan dönmeğe 
::iecbur kalan İngiltere son imkan 

P 
arak kendi müstemlekelerine ka· 
anın " v . aga mecbur olmuttur. Son 

• azıyet budur. Ottava konferan· 
ına m" d 1 .1 Ustenit müstemleke ikbaa ı, 
ngı terenin kabul ettiği son iktı

sat rejim"d· 
l ır. 

Bu ·· 
evv lg~n arhk Londra, harpten 
ıne ~~l ~eYnelmilel serbest ikbsat 
alı v 11~• tutamıyor. Bugün cihan 
dr:~~rı'l.erinin büyük kısmı Lon· 
h .~~rınden yapılmıyor. Chang· 
haf- 1 ıhracatçı ile Bareelo~Ju it
d; a~~· ticaret muamelelerini Lon· 

a uzerind .. . rl Dü Yan en gormıyo ar. n-
lo :i1 a.la~k verecek hesapları 
olun r~da tesviye edilmiyor. Ya ne 
n yok: .Memleketler kendi içleri
d el Çe ılıyor, beynelmilel müba-

e eden mümkün olduğu kadar el . 
Ve eteklerini çekiyorlar. Her 
liieınJeket, azami derecede kendi
ni dütünüyor. Kısası, nationalist 
hir iktısat yapıyor. 

Nationalist ikbaatlar arasında 
belli başlı iki istikamet görülmek· 
tedir. B iri (lsviçre mektebi) deni
len dirigee iktısattır. Türkçeye fe
na bir tercüme ile dizginli iktısat 
Veya noksan bir ifade ile idareli 
iktısat suretinde naklolunan, fakat 
lıa.ddizatında devletçe sevkolunan 
ıniUi hesaba müstenit ikbsattan 
hıı.şkıı. bir feY olmıyan bu iatika
llıete göre tasarruf hakkı mahfuz 
ltıı.Inıakla beraber, halkın iştira 
ltıı.hiliyeti arttırılır, iııtihaal zapt ve 
rıı.pı ıı.lbna alınır. ikinci istikamet 
(.\ınerika mektebi) denilen Con
Certee iktısattır. Türkçeye anlaş
:;ııı. İizerine müstenit iktıaat tarzın· 
~ tıakl.edilebilecek bu iktaada 

g0re de, ikbsada müdahale eden 
lll
1
erkezi kuvvet yani devlet kabul 

0 
.. uııınaz, fakat istihsal iti, teda· 

llijl ve istihllkle anlatmalar yapa· 
tak temin edilir. Tasarruf hakkı 
burada da mahfuzdur. 

lngilt.er~~en. dünyaya yayılan 
aer1be.s1tl1ıkikuzerıne müateııit bey· 
ne mı e lıaadm sonu geld' '? l .1 ı mı. 
ngı tere, geçen asırdanberi idare 

ettiği memleketler camiasının ar· 
bk batında değildir. Riyaset kol
tuğu bottur. Bu yeri İfgal edecek 
6 ";8afta batka memleket le görül. 
°!ıYor. Serbestlik üzerine müste
nıt, milli hudut ve milli hesap ta
ntınıyaıı beynelmilel iktıeat devri 
:rtık1• bitnıittlr. Açılan devir, nati-

na ıst lktıaat devridir. 

Müderris 
Nisameddin ALI 

.Al111anya - lngiltere 
d-~~ltLIN, 5 - A.A .. - Vollf Ajansın· 
<>fi : N~ayona) soayalıat fırkaaı hariciye 
.._~ !"Udürü M. Alfred Roaenbet-g he
d• {'";de Kont Bismark bulundu~ hal 
teı.ı.;L!ılterenin siyasi vaziyeti hakkında 
)~•l it~ bulunmak ve Almanyanın si
!'ııdi; Vllzıyetine d~ir lngiliz mahafiline 
lı•t ~~ ':••mek üure Londraya hare· 

- .. QJl§tıı-. 

Ankarada da mühim 
mükilemeler olacak 

• 

İktısat vekilimiz Yunan Hariciye 
nazırının avdetini bekli)·or 

ATINA, 5 (Hususi) - Yeni 
hazırlanan Türk • Yunan Ticaret 
muahedesinin imza merasimi ya· 
rm yapılacaktır. 

lkbsat Vekili Celal Beyle, Ha. 
riciye Müste9an Numan Bey, Ce
nevreden dönmekte olan Yunan 
Hariciye nazın M. Mak Simos ile 
d~ görütecekleri için buradan Tür 
kiyeye gelecek Çartamba günü ha 
reket edeceklerdir. 

Pazartellİ Mecliste 
ATINA , 5 (A.A.) - Gazetele 

re nazaran Türk • Yunan Ticaret 
itilafnameai, M. Maximos'un av· 
detinden sonra imza edilecektir. 

Türk nazırlarının Mebuaan 
Meclisinin mesaisine tekrar batla 
mak için aktedeceği ilk celsede 
hazır bulunmaları muhtemeldir. 

Türk • Yunan Ticaret odası 
te,kil edildi 

ATINA, 5 (A.A.) -Türk na· 
zırlarının Atina Ticaret ve Sanayi 
odasını ziyaretleri dolayııile par· 
lak nümayişler yapılmıtbr. 

Muhtelif Yunanlı hatipler, 
Türk. Yunan dostluğunun fayda
larından bahsetmitlerdir. Türkiye 
Hariciye müstetarı Numan Rifat 
Bey tefekkür etnıit ve iki memle-

Yunanistan lktısat Nazırı M. 
Pesmazoğlu 

keti birbirine bağlıyan samimi 
doıtluğun memnuniyete tayan 
bir Ticaret itilafnamesi aktinden 
başka bir netice vermiyeceğini 
söylemiştir. 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Bir kelimeye on karşılık 
Ankaradan dönen Rus ilimi dili. 

mizin zenginliğini anlatıyor 
Ankara'da T. D. T. Cemiyetinin ça· J 

lıtınaları:na qtirak ettikten aonra şehri· 
mize gelen Ru• alimlerinden lengistik 
11'Ütehaoo111 M. Mar, dün bize Ankara 
intibalan ve Türk dilinin, diller arasın· 
daki mevkii hakkında §ayanı dikkat be
yanatta bulunmuştur: 

- Ben Ankarayı. görm.,.eydim şim
diye kadar Aı;ıkara• da yapılan şeyler 
hakkın~a belki, bunlar hep hayaldır dx
y~tim, ~a~~ oraya gidip te her şeyi 
gozumle gördükten sonra, bunlann bi· 
rer hakikat olduğuna inandım, Biz ilim 
adamlarının yazdığımız tarihler bir ta• 
!'mı fi~irlerden ve eğlenceli eserlerden 
ı~ettır, aad tarih bunlar değildir. Bu
ırun hakiki tarihi onu yaratanlar yuı
yor, Bugünün en mühim tarihi Ankara 
da yapılıyor ve yazılıyor. Orada bir iliın 
ıerisi vardır, bunlan idare eden de Ga
zidir. Ankara'da dil ve tanlı itleri ile 
Uğrll§ılıyor. Bu çalıımalann bir kısmına 
ben de iıtirak ettim. 

Dil hakkında yapılan anket çok ente
resandır. Tilrkçede arapça ve farsçadan 
gelen hir çok servet vardır. Bu kelime
ler halka tamim edilmekle bunların türk· 
çe bir cok mukabilleri bulunmuıtur. 
Hatta bire on gibi bir çok türkce mu
kahiller meydana çı:kmııtır. Bugü~ arap 
ça ve farça kelimelerin türkce mukabil
leri'.'; bulmak değil, bulunan -türkçe mu
kabiUer arasında intihap müıkiliib kar
§ISl~.da bulunuluyor. 

1 
Turkçe fakirdir, bu kadar az l<elime i

!' meramı İfade ebnek müşkildir, deni
lıyor. Halbuki türkçede ifadei meram et. 
mek kabiliyeti o kadar çoktur ki, belki 

bu kabiliyet diğer lisanlarda yoktur. 
Mevcut türk~e sözlerle meramı ifade et
mek İnsanın üzerinde adetll füsunkar 
bir teıir' bırakıyor. Türkçe'de müzekker 
ve müennes farkı yoktur; bu bir imtiyaz 
dır. 

Bugünkü Avrupa lisanlarının cümlesi 
türkçenin geçıniJ olduğu merhalelerden 
geçrniıtir; fakat Türkler liııanlanru es
kiliğini muhafaza ebniıler, diğerleri et· 
memiılerdir. Türk dilinin sistemi Av"l'u· 
pada bulunan sistemlerin en eskisidir. 
Bu sistem Selcukilerden evvel blle mev· 
cuttu. Bu sebeple bugün türkçenin Av
rupa lisanları ile o1an ... münasebeti mev .. 
zuu hahistir. Ankara'da yapılan tetki· 
kat neticesinden, tarihin Türk dilini ih· 
mal ettiğini anladım. Yunanca, latince 
gibi eski diller hep tetkik edilmiş, fakat 
türkçe ihmal edilmiştir. Türkçe yeni bir 
lisan zannediliyor. Halbuki hakikat bu
nun aksidir. Bugün Avrupa dillerinin 
evelini öğrenmek için türkçeyi tetkik et· 
mek lazımdır, 

Etröryalı!ann, Hititlerin, Sümerlerin 
iyice anlaıılmaıı için, türkçenin bilinme 
ıi Jazımdır. 

Ankara'da anketlere verilen cevaplan 
tetkik ettim; lisan bahsinde T. D. T. 
Cemiyeti ile beraber çııhtabileceğimi an 
)adım. Badema Ankara'daki heyetle mu• 
habere edeceğiz. lstanbul'da 15 gün ka· 
dar kalıp asan atikayı tetkik ettikten 
sonra Truva, Efez, Bergama harabele
rini görmek üzere Ça.nakkale ve lzmire 
gideceğim. imkan bulursam, yeni mey
dana çıkarılan ~ki ea.,,.leri görmek için, 
Ciride de gilmelı: isterim." 

Beşiktaş-Süleymaniye ile 
1-1 e berabere kaldı 

· lstanbul~po~ - Beykozu yendi 
Bulgaristan ıeyahatı dolayıaıle te- cereyan edecekti. Geçen hafta Fener

hir edilen futbol lik maçlarına, b_u ..,. bahçeye kal'fı çok muvaffakıyetli oy· 
yahatten vazge~ilmeai üzerin.e diın de nayım SüleymanJyenln, ayni gayretle 
vam edildi. Bu ı.tibarla Takaıın ve. Fe oynamak ıartlle Betikta§a bir sürpriz 
nerbahçe stadyumları kalabalık bı.rer yapmaaı beklenebilirdi. Bu takdirde 
meraklı kütlesile dolmuttu. F enerbahçeyi §ampiyona yolunda bir 

Taksim .tadyumunda puvan farkla takip eden B"§iktaım 
Taksim aahaamda ilk maçı, öğle· netice Üzerindeki ümidi bir hayli za. 

den evvel Pera ve Kurtuluı takımları yıflamıı olacaktı. 
yaptılar. Kar§ıyakanın bu iki gayrife· iki takım abaya çıktığı zaman Be. 
dere kulübü arasında mevcut rekabet ıiktaşlıların Galatasaray forması giy. 
dolayısile maç çok heyecanlı oldu. Ne miı oldukları görüldü. Ve anlaııldı ki 
ticede Kurtuluı 2 • O galip geldi. Süleymaniyenin siyah - beyaz forma-
Öğleden sonra lik maçlarına haf" sının tıpkı Beşikta§ renklerinden mÜ· 

landı .. Beıiktaı ve Süleymaniye B. ta· tetekkil olmaaı oyunda karışıklıkları 
knnları arasındaki maçı Beıiktaş 2-0 mucip olacaktır ve Betiktaıın idareci 
kazandı. Eyüp ve Altmorduyu karşı· leri bu tetbiri düşünmüşlerdir. 
laşbran ikinci küıne şampiyonası da Bqiktaş takımı §U şekilde sıralan-
çok ~.anlı geçti. iki tarafın büyük bir mıtb: 
enerJ1 aarfederek oynaması ortaya cid Sadri 
~en zevkli bir maç çıkarbyordu. Ne- Hüsnü Adnaı: 
tıcede Eyüp 2-1 galip geldi. Feyzi Ali Fahri 

Döı·düncü ve :r.on maç Betiktaş]a Sü Nuri, Hakkı, Niznn., Şeref, E.§ref 
1eymaniye birinci takmUarı arası~da (Devamı 5 jnci sahjfede) 
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52 nci Liste 
ANµRA, 5 (A.A.) -T. D. 

T. Cemiyetinden: Kartılıkları 
aranacak arapça ve farsça keli
melerin 52 numaralı listesi fU· 
dur: 
1-ISTIBDAT 

2- IS"PIDA 

3-l~TIDLAL 

8 - iSTiHKAK 

9 - iSTiHSAL 

10 - ISTIC.NA 

4-tSTIFADE il - ISTIGRAP 

5- iSTIFA ·Afi•· ı2 - iSTiSKAL 

6- lfilHALE 13 -JSTlSNA 

7-1.sTIHFAF 14 - iSTiŞARE 

Listelerde çıkan kelimeler
den miinaları birden fazla olan. 
ların' .ljer manası için ayn kar,ı· 
lıklar· ileri sürülebilir. 

Kat,.ılık gönderen zatların 
gönderdikleri karşılıklardan du 
yulmu' ve i9itilmiş olmıyanlan 
hani. kaynaklardan aldıklarını 
göstermeleri rica olunur. 

Deniz ofisi 
Murahhaslarımız. 

Atiııadan döndüler 

\ · r 

Hastlfl ııe Ru,en Epel Beyler 

Balkan Deniz ofisi meselesini 
müzakere için, Atinada toplanan 
komitenin toplantısına ittirak et
mit olan Türkiye Balkan Birli4i 
Cemiyeti reisi Hasan ve Umumi 
katibi Ruten Eşref Beyler dün teh 
rimize dönmütlerdir. 

• 
Incesaz ve içki 

Yeşil Hilaicilerin ikinci 
rel• eri ne diyor? 

lncesazın içki iptilasını arttırdığı 
hakkında Y eşilhili.1.cilerin ortaya at

tığı iddiaya kal'fı 
Rauf Yekta Beyin 
cevabmı neıretmiş 
tik. Bu mesele için 
Y eıilhilal ikinci re 
isi Dr. lbrahim Za· 
ti Bey diyor ki: 
''- lnceaaz ile içki 
arasındaki rabıta -
yı red ve inkar için 
Rauf Yekta Bf. nin 
cevaplarmın bir ye 
rinde: (Avnıpada 
hiç bir içki aleyh· 
lan kendi musiki· 
sine kar§ı böyle bir 
cephe almamııtrr) 

lbrahim Zati B. diyor. Bu noktada 
ehemmiyetle duı:

mak l&zundır. Bir defa emin olsunlar 
ki kendilerinin tapındığı mu
siki tarzını Türk milletinin çok kahir 
bir ekaeriyeti §İmdiyekadar aela benim 
sememİ§tİr. Faaıllarile, pe§revlerile i
çinde türkçe ve acemceden batka türk 
çe bir kelime bulunmayan beatelerile 
etrafa mütemadiyen melankoli ve bed 

(Devamı 2 İnci sahifede) 

K. Karabekir 
Paşaya cevap 

Bu dikkate ı•yan yazı 
"Ankaralının def teri,, 

•itunundadır 
Bir aydan beri Ba:ut.,mizde munfa 

zaman çıkmalıta olan "Ankaralı· 

nın delteri" iamindeki tarihi ma• 
kal .. lere Kôzım Karabekir PQ§Q 
dünkü nüshannıula çıkan bir mek
tupla cevap y<nmıştı. Karabekir 
PQ§Qmn bu mektubuna buflÜn Mil· 
lici ceuap vermektedir. Millicinin 
bu dikkate şayan makalesini muh· 
terem karilerimU. sekU;inci sahile
mi.zin ba§ında ''Ankaralının Delte .. 

ri'' sütunun.da olıu':cak~ardır. Bu ili 
cevap seriııınden d/ger bır makale 
de yarınki nüshamı;ı;da çıkacaktır. 

1 Fransaya göre bugünkü 
hudutlara ilişilemez •• 

AlmanyanınAvrupada uyandırdığı 
endiş~ gün geçtikçe büyüyor 

Londra konleransı.nda borçların görüfiilmiyeceğini söyliyen M. Mac 
Donald, hudutların düzel ti/muini istiyen M. Muuolini 

PARİS, 5 (A.A.) - Havas Ajansı 
bildiriyor: M. Paul Boncour, dün a· 
yan meclisinde dört devlet misakı hı>k 
kındaki' tekliflere Fransa tıı.rafmdan 
verilen cevabı tahlil ederek dört dev• 
Jetin diğer devletleri a!akadar etlen 
meseleleri mevzuu bahselmiyerek mll
lct1er meclisi misakını daha müeaair 
ve daha ameli bir §ekle koymak çare· 

L 

)erini müzakere edeceklerini bildir
mİ§ ve demİ§tİr ki: 

"Bu ıerait dahilinde muahcdelcrin 
tadilinin §U basit tarzı halli vardır: 
Avruparun §İmdiki vaziyetinde budu~ 
!arın tadili ne kadar mecnunane bir 
feY olursa, mevcut muahedelerin eze· 
li ve mutlak bjr surette temamiyetini 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Kahtanede eğlenenlerden bir grup .. 

· Hızır günü bugün 
Dün de cuma olduğu için mesire 
yerleri son derıece kalabalıktı 

Bugün Hıdırellezdir. Hıdırel· 
lez çok eaki zamanlardan kalma 
bir anane ile yaz baflangıcı adde
dilir ve bir bayram gibi eğlenile· 
rek, nete içinde kutlulamr. 

Hıdırellez bu sene lstanbulda 
birgün evvel teait edildi. Asıl Hı
dırellez bugündür. Dün Cuma ol· 
duğu ve tatil günü bulunduğu i· 
çin it güç sahipleri Hıdırellezi 
dün yapmıtlardır. 

Kahtane, Çırpıcı, Çiftehavuz
lar, Hürriyet Tepesi, Ok meydanı, 
Alemdağı, Çamlıca, Kozlu, Mıaır 
tarlası, Fülya tarlaaı ve daha isim 
!eri unutulmut bir çok mesireler 
binlerce halkla dolmUf, botalmıf, 
Haliçte, Boğazda, Kurbah' da, 
Göksuda sandal sefaları yapılınıf 
tır. 

Dün kasaplar ummadıkları bir 
tekilde kuzu eatıtı yapmıtlardır. 
Halt& bir çok kasaplarda kuzu e· 
ti kalmamıttır. 

Bu aene Adalara ve Boğaza 
fazla rağbet olacağı tahmin edil
mektedir. Çünkü dün yalnız Haliç 
vapurları değil, Seyrisefain ve 9ir 
ket vapurları da bklım tıklım dol
muf, sabah gldit ve akf&m dönüt 
seferleri pek kalabalık olmuttur. 

Dün Hıdırellez münasebetiyle 
müeesif vakalara meydan veril. 
memesi için de jandarma kuman· 
danlığı mesirelerde sık sık devri
ye gezdirmittir. 

MuhCIJ'remin onu .. 
Şehrimizdeki lranlılar Muhar· 

Eğlenen bir grup daha .. 

remin dokuzu ve onu olmak müna 
aebetiyle evvelki gün ve diin ayin 
yapmıslardır. 

Evvelki gece Valide hanında 
matem ayini, dün de Osküdarda 
Seyyit Ahmet deresinde ziyaret a 
yini yapılmıf, dün gece de Valide 
hanındaki mescitte "Şani garİ· 

ban" ayini icra edilmi,tir. 
lraniler bu sene "Deste" dedik 

!eri kanlı ayini icra etmemişlerdir. 
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Karalıayrt nalıiyeıiain Aydın 
köprü.w.den Yenipazar Nebiye.i
ne miintelıi olan 35 kilometre tu
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mqtır. 
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Mil ı IYET CUMAR'IUI ' 

Bitler ve amele - -
Amele slndlkaları ne
relere para veriyorlar 

BERLlN, 5 (A.A.) - Bqveki
lin bir beyıınnameai Alman milleti 
Dİ it kurbanı olanların ailelerine 
a.lııiı edilecek bir Mrm9,. Yiicu
cle getirmek suretile ilk miUt İf bay 
ranum teaide da Yet etmıl ıedtr. M. 
Bitler, it yüzünden Yaba .. -. 
olen bzalara Carmp'da Mathiaı 
Stin- madenindeki infililııi hatır 
latmektedır, Orada 1 Mayuta YU

b bulan iufilikte yedi s=ele te
lef ol111Uflur, 

BatYeldl, ba müe11eaeniıı ne ka
dar büJ'Ük olur .. o kader iyi ola
catmı Tiı Alman milletinin milli İ: 
fC kartı hürmetinin söze ııöribıür 
bir timyti .a- lizım gelınekte 

buluıuluiu- İl&Ye etmektedir • 
BERLlN, 5 A.A. - Volff A.iaıı

•ndan: A-ıe-dikalan ile eme 
le banka.mn '-ep defterlet iain 
lıeddld netic:esincle -diblar -. 
•plan tarafmclan Yerilen aidatın 
Asi mikyuta imperatorluk bayra. 
..... cMmir cephe ıPbi aöqalist lef 
kilatlarmm emrine nrilmit olclutu 

aııl-.dJD!fbr. 1932 ·-iade amu
mi it konfederuJOOu, demir cephe 
leflöl.._ 21&375, .-yaliat fab 
.._ 70.000 ye ieıtperatorluk baJn, 
tı tetki)llna 20.000 rayİfmUk Yer 
mittir. Tali -dilralar tarafmılan 
her ay ummpl İf koafeclenıaıonu
na ...nJmelEle olma 83.388 raJ'it-
~ • • • JUi tladıe • u 
seocl• •··•R' •ıı ·Na...,. o 
lerak ...nı.ifdr. BtaW•• b&tle a
mele s •+'lmlen wsaplannm ai-

cllııtlen, ,..._ 1 7 ····•l'.lil .. , .. 
.. 
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BU• iN. 1 (AA.) - Wolff 
AjePPEdn•ı 

4' D ifial ... ye E 1 'ıeti 
faal kwitesi reisi M. Ley, baaiiu 
Bat• 'ik ı as .....,...ede
nıla lmçik, biJük bütün •mel•:re 
.,. .,;we-w• • .,..;pdt;ri, Jui 
ı'·11te~L•ans •· ;ı - •• Fi 
kayıt n f&rlllz olaralı Hittiwiii i
......_ •Ha' 1 ... ftf•t• 1 

SW,aliıll • 1 "! - ~ .,le
mit olduldermr Mldinıeııııld'. 

Vollraıdk hn•rları•· 
daa ldlfade 
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HABERLER 
Borç meselesi 

hıtuat konferansında 
ıörtlttllemiyecek 

LONDRA, 5 (A.A.) - Avam 
k•maruında sorulea bir -ıe c:e
Yap Yeren M. Macclonalcl harp borç 
lan mnılesiııin cilum ilduat koa
feremına arsedilmiyeceii.ni söyle
mi91ir. 

lngiliz sefiri 
ltalyada istifalar Ça•akkaledeld lngiliz 
Hariciye ve Dahiliye mezarlığını ziya ret etti 
mhtetarları çekildiler ~~NA~1:-ALE, s (Milliyet) -

ROMA 5 (AA) _ M b lar lngıliz ıelın M. Ceo~ırc;- 0Clarlı c.e-
, · • e ua naplan bu .abalı Vırgınıa yatı ile 

LONDllA, 5 (A.A.) - Reater 
Ajanaı. harp borçlan maeleai ci
han ikllsat kouferamınm ruzname 
aine dehil ol-melrJa beraber bu 
mesele hakkında konferanaın mü
zakereleri NrUıncla •e fek.at ayn
ca tetkikat yapdecağmı bildirmek 
tedir. 

dan aYUkat Cuido Bufferini, ha- pelırürüu geldi. Sefir Sir Meling
sual bir takma sebeplerden dolayı ton'la beraber lngiliz mezarfılrla
iatifa etmlt olen Dabiliye ariietep rını ziyaret ettikten aonra, ayni 
n M. Arpinati'ain yerine tayin • yatla Pireye 1-elıet etti,. lngiltes 
dil ijli-. renin lııanbal cerıeral lroruolo1ıı 

M-U ,tı - intilwl.tta ile 1116iliz sazetecilerüwlen IW. 
meb 

•1e . • . llıon Halcolt plırimiztle 6alan-
ua MÇı.m•ftir. maldmlırltu. 

ROMA, s (A.A..) - Harici,. R J 
müıt..-ı M . .ı\rpinati iılifuını uya - aponya 
•emiftir· M, MT :ı•lini -·iley ar ... nda itllAf 
hin iltifumı kalıul ed.- yerine TOKYO, S ( A:A.) - R-1 ita 

LONDRA, 5 A.A. - M. M.c 
0ona1c1, M. No~ Dam ile ı• 
riitıniiftir, 1W de..let edemı, ıilala
lan lıaüma lmafereNJDlll terek
-kili ihtimalleri heklruıda görif. 
miiflerdir. Bir miichlet .-re lı:en
dilerine M. R•nri •• iltilaak et. 
mit oldujunclan ıniikil ıe ııüm
riik mıiilanke8i ... 1 ... intikal 

mebus Buffarini Guidi'yi tayin et berfere __,,_ S-yet lıariciye 

mi91ir. '-'iaer -ımıüti, Çin ,.,1ı finıen-
dil.ıeri illtilMuan lıir an eunuıl 

nnip ...... ;, d• tok ...... 
mi Ye faydah ol••ıtlt•. M. Nar
man Dayis, 6 _,...._ Cenet1eye 
silmek üsse l..ondradaa laareket 
edecektir. ---;)---

8 lr Yma tekzibi 
A TIJıL\, 4 - Hulci,. nesare

ti tıusıl'ırf • rı 1 ., lıiır ..... 
liide, ...._ idaresi .... "· 
K8çük itilafa ..... ,...., .. v .. 
naııiıtaa Ye BulprÜtım arıuıııda 
bir ittifak oktedildiiine Gir olan 
haberin doira olmadrtı beyan e
dilaaebsdir. 

Bir yangın 
5ANTAllDER, S A.A. - lıpanj'OI 

Nitl'al tirketine ait bir depo .,.. p : 
Hasarııt 2 zıııils• , ... t f 'a-. 
Santander ile Bilıae - + '. ,fi 

--0--
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Ati-dan cenabt 
Amedkaya poata 

FRIEDRICH5HAFEN, S AA. - Ya 
kmdaAtilleileRio .. I '•- + 
han p .,,, telis W ' •k. e- .,.. 
ilk ...,_rnıcla Atirrallııaı b.,rl olaa 
lıir v- tananuıi ııootarr ._..,. .. 
~ " posta ._. • Zeuılinle -ili .. ..,_ 1 1 il ktfr. 

Eıkl Sırp lnraham 
mezarında 

lrlandada kibrit re•ml 
DUBUll, S A..A. - Sal l ....... 

••, ıs, Wr s , 'z'"· 
Ba wwwlıı ' ......... ~ obill .... 
l>eıi dı arbnimıı olaa kitıritlwe ait 
ailmriik rüaumanu telılii -ktedir • --

Bir Sovyet heyeti 
Lehi.tanda 

GDYNY A, S A.A. - .S..,. ticeNt 
..,., Lıadci ..._ lıallı: • 1 i -
nlııi M, ._ .. 5oı7at ... eti -
WımW.arhphalıla6mem.-ıit" 
ilrtı ı * .....m 7 allai ile airilt
mit ft _ ....._ •• 1wı• ıt 7 "[Itır • 

lıalli ltalılıında lııiilaimetinin -. 
-- Japon ~ 6il4irmiftir . 
k•ı 5-,.cl.ıe M11115U1i lrii 

ıa .,. --· lıalferlil-'ı Wr 
rn...t. ol.daja 6e,_ erlu-/rte
dir. 

Tarsus me11bahası 
açıldı 

•EllSIN, 1 (AA.) -T
Belerlq.i fan!ılutıl- JlflJlfl"'-•t• ..... •. 1 rır. 

As :l u - ,,,.,_ ri~ es 
ılen Vail ile Bd R;sc ...W .....,._ 
Ja natulılar s6yleıırnlfflr. 

l.keacler Ferit B • 
vefat etti 

l$TANBUL, 1 A.A.. - Aedll11 A
.;... 7all il 1 1 fıl d• Fait 
az,., ıl7n ..... Y6t ..... ... . 
Olııneycluıı m • lılw ..,.ı W l:tlr • 
u- rldalııt .... .....,. -

ti 0

51 f ... Jı W d Hlte ,....,.._ 
..... ceı.m. .... iıirıısk ... 
_.....~halılı{ ........ ..,.. lılr pi-
.,arıisttL 

Bltlnlllpb ..... _,. d i 
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_.,, .. T ..._.. ..... ill.., ..... , 
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LONDRA, 5 A.A. - r .. .,.. .......... eler 
Bir tayyare tlattii 

RADON, S A..A. - Bir ..-.C ~ 
.. M 1 • • ·- ilıl ... -..... 1 .. L 

lıir ıelgııııf '1J9 sôıı9 A iU r:.ı.n.,. 
a" •A ._ olb AF 
.. 1 1 de ilıılipt w 1 tqh 1 1 
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Fransaya göre bugünkü hudutlar 
~ı l inci sahifede) ılae ahn11ma 1ebebi,et .....-k Ute-

iliıa e4 l •e o oları er loabl lııir feJ., ,_ ft fakat .W.tdma-• we7a aa)'lf 
lıır. S I • iıi 1ı1r ....... 1 ıh d dlııfl Ela b; arm • s-Fw· 
.re A,,...... ilrtnaıli ililifma -ı içia nuı Ce•n Jaki pak •lla• ....,... 
•Hl· lcı ' • • wwet YPr.... ai ebemmiretle ka,jı; ·:ıiıı. 
FalaM, 1ııa1i t.aawda. ...... tlara doı... il. Puıl B • d il* ki: 
...- ciaDet ..._.,. - A'"ıu.,., milli Nilılafae aul • 

il. Paul 1 a • Is ,_ he:' •, - ipka .a-k aı ·nd· i• .. _. 
A• s ya~ ........... ..._ le VW8Q' -••ıde . ehki itiıll 

n1 • ; izah ebaaıit - -a - liFaai • t '" t a r 'E • 
M•e•ır iatediiiai laabriatank ... Hatip. ..... =' 

1

4 •z»u& • ._ 
..... ki: ~ =i=L ~ rl'? ' .. ,~,. 

- Gerçi, A.YUturya AıudıeluM'daa am 1alha pak DJ • lıi-zt etmif al-
-•ır g f tiı. Fakat - u-n•anla duianu aö.,I~it .... Fn s - !u:ril-
vahim ı.a!fi...1er cere.,aa almiftir, Bi- t....,., lra*10 .-diye kadar takip et-
sim, -.t.i =-lelrederia ılaLili aiya- mit. ahhıfu hatb ~ette sebat ecle-
aetlwioaa k 1 ,_ ... .....,,r ~ ~-~ınu"h~ ~ .hatb .~ 
1111&111 tehlikere __..... k•••e•e• ..- a.-azaaı ıçın en ıyı t• 
:ralıuıs te:ldllt rejimi lrift derece wiia uaiaııat alılafanu ila•e etmiştir. 

(Batı 1 incl eJıiWe) 
Adnpde Wr Tllrk, Ywa Tice 

Nt odw lıMis ,.uhpi ...... 
c-.ı.lwlıt ı r;Jtlll 

AnNA, 1 (A.A..) - Telızml 
ıau& h • Tllıık • Ymu Tbnıt i
tllifmclan lıwdo ı..•a• 
a :heeıılirler. 

"ütia" .. i, lıll ltillfra 
Tlirk • Yman • M ı ' ' M • 1 1 
yeni lıiır ....... iki millet .r h 
ki ı D ı• 'ıs h .... b•• yeni 
lılr llJllıw. 

"Vnulini" hüktmet p-..i di 
yor kiı 

,.Türk' Yma •mimi clostl'* 
ve nkı teplkl -ıs.irinin Wfnet 
ettiji ı-Derln m m ıııani7et 
•erici bir tanıla tahkim eclildlli
ni aönrdtea ...... it wwinei
mizi izhar edahllfrfs.,. 
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Liselere Leyli ve Meccani talebe Nasıl Alınacak? tf •rpan--1 

Ekonomi 

Dolar neden düşürüldü? 
19 Nisandan evvelki vaziyet ile bu 

tarihten sonraki vaziyet 
M. R-...elt 19 nisan 1933 de albn 

ilınııcmm meııeclilcliiini, dolar kurunu 
himaye için piyasaya müclabale edilmi· 
Yeceğini bilaırcli, ve a)'llD medHine ken 
diıine para qlerinde ııalihiyeti tamme 
veren kanon .. , ile lıir "zllrraa yardımn 
projeaini teklif etti. BunJ.r ahiren ka
bul edilmİftlr. 

M. Rooınelt'in bu tetel>büılerinill 
M. Herr!ot ile Mac DollBlcl'm Amerika· 
Ya azimetleri am...inde vuku bulman 
bütün nazarları meaelenin beynelmilel 
oeııheoine celbetmlıtir. Son sfinlerde 
Yalnız dolamı iıterlin ile mileadel.,.illo 
den ve Amerikanın cihan iktıııat ko» 
feranama afn- basmak arzularından bah· 
oolunmuı ve Roooevelt'in kararında kuv
vetle imil olan dahili :ıanıretl...- ihmal 
olunmuthır. A!ağıda bunlardan bahse
deceğiz. 

""-ika müttebidesinde batlu:a ziina 
ve şimendifer ıirketleri ve ııalreden mii
rekkep kuTVetll bir borçlu tabalrıw 931 
aeneoi oon bahanndanberi dolar kıyme.. 
tinin dlltllrillnıeolni istemektedir s 
ra tehir hıılkmm bir kısım da • OD• 

kredi malmnlzına11nda -h t:ı:ruı: 
yapılmak •lll'lltlle buhranın bertaraf 
dilebileceğine lrıuıldir. .,. 

lıte bn-ı. __ t • • 1 
. baz ah.........,,, eoın a hnda M. Hoove.-

:zı :e:n.n.tuı, M. Rooaevelt iıe c"2Zi tııı.' 
nııılardır. er almak mecburiyetinde kaJ. 

19 Ni.anclan et111el .• 
~-1931 aeneoi eylfilünde iıterlinln ıuku· 
.., neti • ele ti cesın :ı:ayıflryan dolann vaziye-
d.:.iiıkiilatla talniye edildikten oonra 
biri •Y.0~ karıı ilk ufak mikyasta ted-

er ıltihaz olullmuştur: 

Cre.ıit Finance Corpontion in lhda•ı, 
:..":ı Federal Reserve bankalannnı piya
''t an klilliyetli miktarda ha:zine tahvl
"' 1 ınlibayaa iki . ... 
ıi "'\_~hiın tedbirler i•e 1932 sene-

t 
Yaz -.langıcmda ittihaz olunmu,. 

Ur: 

1°he COnstruction finance c~tion 

[ BORSA 1 
<Iı Bankaamclan alman cetvelclir) 

4 MAYIS 1933 
Akıam Fiatları 

'··ıı.~~ P0 .. 1b. a..._ )m.. 

. , ....... 
Taı...ııat 

E.lolba. ş..k d 96,&0 D M . 1011 • ., z.go 
C.;,- 11'f'ahhide 13... Tr .. ••J' 

""'riilder 'l,"II' TU.el 
S&7dl lll•t.I R.!•bm 
~id.t ıI'.7S A•adolu 1 

19 

-.-

l . ··ı..rı,. 7,75 • 111 
'-İT ... ~ ..... L;.. 

t•,Jli 
44,10 
45.711 ..... 

ES H AM 

11 .._lııauN•· - ..... ..... a-;•· e.&0 
,, .......... 102 

A...ı.J. Hlue 2!1,25 
Traa•ay 
Reji 
3fr, .. yrl7• 

ll0,76 
3,111 

11.-

ÇEK FIATLARI ·-· londra 
Nü.,-owk 
Mil.. .. 

·-·"' Alina 
Ceae•r• 
S..lia "--·---' 

12,IM Prai 
705 Viya .. 

11,«I Madrit 
9.14 Berlin 
3,.40 v ... ,o ... 

IO,OB P .. te 

2.ıs 8.Jpat 

.. 03 Bilu-"' 
118 Mosı..o..,a 

NUKUT (Sahı) 

it--20 f. Fraa ... 171.- 1 Şilin, A•. 
l lıterlin 1ıo,!i ı ........ u 

1 Dolar ıeo 1 Ma•k 
2n Lif.et 2ıs l Zoloti 
20 f. Belçilla ııs l Penp 
20 Dr•lımi 211.&0 20 Ley 
20 i lı.içr• 820. 20 Dinar 
20 L ..... 26.- 1 Cerao•., 

1 Flo .. ın 811.- 1 Alton 
~1 Kur. C:•lı 120 ı 1 Mecidiye 

Banka.ot 

16,91 
.f,46,50 

5,113 
2.035 
UJS 

3,7 ... ı75 
38 

79,85 
ıe,n,.s 

ltu ... -Z4.-
17-
47.-
24.-
33.-
:ı:ı-
65.--.-

932 
33.-
2.-

ın mii§külatla bulunan müeHe•elere bir 
milyar dolar yardnnı. 

Bu arada fiatlerin 1926 seviyesine 
tenzilini teklif eden Goldborrouğh pro
jeai reddedilırıittir. 

Nibayet 1933 senesi bııtlangıcmdan 
itibaren yeniden her tarafta zürrıu, ti
-ndiferleri ve ııaireyi ııkınhclan kur
tarmak için bir çok projeler teklif olun
mağa başlandı. 

Bankacılık buhrar.ı ve hükUmetin 
muraflarmı kumaaı memlekette deflaı-
7onu arlbmut ve nakit ile kredi ıistem
lerinde ıslahı talebinde bulunanlann ınik 
tannt çoğaltınııtır. 

19 Nisanclan sonTa: 
M. Rooıevelt bu tarihten aonra Se

natodan aşağıdaki ıallılıiyetleri almıştır: 
1 - Dolann ihtiva ettiği albn mikta

rını % 50 ye kadar ten7.il edehilınek, 
2 - Tedavüle yeni 3 milyar dolarlık 

lıanbot ihraç etmek, 
3 - Harp borçlan hesalıona hali ha

zır piyasa rayicinden takriben % 30 
fazla bir fiatla borçlu devletlerden gÜ
müı almak, 

4 - Lüzum gördüğü takdirde yeni 
gümüş para baamak ve altın ile gümüş 
arıuındaki niıpeti de kanunen teobit e
debilmek ( ! ) 

19 nisanda albn ihracmm nıen'i üze.. 
rine dolar kuru takriben % 10 düterek 
ayın sonuna kadar o seviyede lralmııtı. 
Bunun sebebi Amerika tediyat bilanço
sunun oldukça mühim bir bakiyei mat
IGp arzetmesi dolayısile baisaier ıpekü
latörlerin çekingen davranmalandır • 
Fakat bu ayın bidayetindenberi, M. Ro
oseveltin inflation ve ziirraa yardım 
bakkmdaki talepl...-inin Meclisi Ayan 
tarahndan kabulü Üzerine dolar % 10 
dan aJağıya doğru düşmeğe başlamıtbr. 
Bundan sonraki seyri Reisiciimhurun 
kendiaille verilen salahiyeti istimal de
receaine bağlıdır. 

Diğer bir yazonızda Türkiyenin mü
him bir yek:Una baliğ olan, dolar olarak 
tediyeli borçlan üzerinde hu sukutun 
yapabileceği tesirlerden bahsedeceğiz. 

Necati ÇAKIROCLU 

Meyve ve yumurta 
Suriye ve ispanyadan bazı finnalar 

Harici Ticaret Ofisine müracaat ederek 
Türlı:iyeden kuru meyva ve yumurta al
mak iıtediklerini bildinniıl..-dir. 

ispanyalı mü~eaeJe'";;lacalrlan yu
murtalara mukabil İıpanya malı verecek 
)erini ileri •ürmüşlt!Tdir. 

Silolar 
-.. ,-

Ziraat Vekaleti yapılacak silolarm ne
vileri ~alı:kında tetkikat yapmaktadır. 
. Y ~kal et F ransadaki demir siloların en 
ıyı sılo tarzı olduğuna kani olmuştur. 
Bu mesele etrafındaki tetkikat henüz 
lııibneoıiıtir. 

Napoli ziraat ıergiıi •. 
NAPOLI, 5 A.A - Bu ayın 24 ünde 

açılacak •e 30,000 metre nıürabbaı bir 
aalıa qgal edecek olan lrüyijk ziraat ve 
mey-.e sergisinin inf'IJ'hna faaliyetle de
vam edilmektedir. 

Veliaht, bu sergiyi 
almqtır. 

himayesi altına 

Poznan ıergiai .. 
VARŞOVA, 5 A.A. - Bir S-,,et ti

.,.a llrtJ'eti Poznrm'a gelmiş ve beynel
milel Poznan oergiaini :ıiywet etmİflİr. 

Çekoslovakya - Alman 
ticareti 

BERLIN, 5 A.A. - B"21 eşyanm 
gÜmrük muamelesine dair olarak Alman 
ya ile Çekoslovakya arasında burada 
yapılmakta olan müzakereler neticelen• 
miştir. Yapılan anlaı·naya göre ba:zı Çe
koolo".~ky.':' eşyası Ü2'>rine konulmuı o
lan ıı:uınnık resmi indirilmektedir. Bu
!"' mukabil Cekoslovalcya ba:zı Alman 
mıaat eşyaamın ithalı hakkında vaki o
lacak talepleri müaait bir surette tetkik 
etmeyi vadeylenıiştir. 

( Fikirler ve in•alar J' 
~-------====-----------Bir kitabı 

. Necip F~~l'm Ye!'_.i.~itabıru (l), e· 
lone daha dun geçtigı ıçin taınamile 
olruyamadım; baıtaki lı.ikayeleri d • 
ha mÜ=•iP bir zamana bırakıp a. 
cak aondaki "'tahlil" lerin bazı) an 
bakabildim. Fakat bizim neslin, "';ı:~ 
znn ~ikmet ile beraber en kuvvetli 
~n zıyade tahsiyet sahibi şairi saydı'. 
!!ltn dostumun kitabından bahaetıneği 

dı.onraya bırakmağa gönlüm razı olnıa 
•• 

k Onun "tahlil" dediği parçalar haki. 
t ateh bi~er tahlil, birer tenkit olmak
~nl •~h uzakbr. Bunu bir sitem diye 

aoy emı b·ı·ki b.. yorum; ı a a. Onlar aahiden 
k ırer tenki~. ols~y~r belki onla.n okur .. 
... en edecegun ıstifade timdi doydu ... 
l'utn zevk kadar çok olmazdı. Bu par
ç~larda rnuhtelif sanat mevzulan üze 
~de dül'!ıüncelerden, muakalelerden 
;•yade hep bir mevzuun, yani Necip 
azıl'ın özünün akislerini görüyoruz. 

Artık söylediği sözleri haklı bulup bul 
mamamız, fikirlerine i,tirak edip et· 

okurken 
mememiz mevzuu bahis değildir; biz. 
de bir canlrlık intibaı brrakmalan ka
fidir. 

işte bunun içindir ki. böyl~ yaz.ıla
ra ''mensur ş.iir" demeğı tercı? edıy°" 
rum. Mensur şiir •.. Fakat Necıp Fazrl 
rn yazılarında, insanların timdiye ka
dar icat ettikleri §eylerin en gülün~
lerinden biri olan ve iizerinıi:ade daı· 
ma bir yarımlık tesiri bırakan, belki 
aslından gÜzel olan manzumelerin a
cemice tercümesine benzİyen °1irik 
nesir'' tarzında biç bir teY yoktur. 
On1ara 1'menaur ıiir0 derken yalnız 

onlan taanif etmek ihtiyaconı tatmi
ne çalışmış olmuyorum, ıiındiye ka
dar - hiç olmazsa bizde - bir takım a· 
cibelere verilen bir ismin aaıl hayaiye 
tini de kurtarmak istiyorum. Bugün
kü türkçemizin hakiki ''mensur ıiir
ler" İ, 'VezinsU:, kafiyeaiz rübayi veya 
"' tu··ı k d sonne :soy eme aev asına dütenle-
rin yazdıklan değil, Ahmet Hi.şim'in 
fıkraları ile Necip Fazd'ın ''tahlil" le· 

MaarlHa 

Meccani talebe 
Yeni kararname Re•ml 

gazetede netredlldi 
Liıe ve Orta mekteplere alıııacak ley· 

li meccani talebe hakkında kabul edilen 
lraranıame Resmi gazetede intiıar elmİf· 
tir. Kararnameye göre: Bir ıene her 
hangi bir sebeple sınıfta kalan ve bu 
yüzden leyli meccani olmak hakkmr kay 
beden talebenin tazm;nata tabi olup ol
mıyacağı hakkında Maarif V ekaletirıin 
uğradığı tereddüt g...-ek 915 nuınanılı 
kanunda ve gerek 1237 numaralı kanu-
1111n mütalee ve tetlr:ikinden sonra varit 
görülmemiıtir. Çünkü 916 numaralı 
kanun, meccani leyli talebenin ne suret· 
le kabul edileceğine ve 1237 numaralı 
kanun ise böyle alınmıg talebenin mükel 
lefiyetlerile maruz olacakları tazminata 
aittir. 1237 numaralı kanunun üçüncü 
maddesine göre tazminat ancak o mad .. 
dede sayılan sebeplerden dolayı mektep 
!erden çıkarılacak talebeye münhasırdır, 
915 numaralı kanunun tefsiri istenen Ü· 
çüncü maddesi iae leyli ..-cani talebe
nin bir sene terfi edemediği flıkclirde bu 
hakkı kaybedeceğini ifade ediyor. Şu 

halde her hangi bir sebeple 7alıuz bir 
sene sınıfında kalan talebe mektepten 
çıkanlarak tahsilini ikmal edebilecek ve 
neticede kendiıine evvelce leyli olmaJ.-. 
tan dolayı 1237 numaralı kanunun 1 in
ci maddeaile tahınil olunan mükellefiyet
leri yine yapabilecektir. Ve bu kanunun 
3 üncü maddet<indeki aarahate nazaran 
915 numaralı kanununun yine 3 Üncü 
maddesinde tereddüdü mucip ve tefsiri 
istilzam eder bir vuzuhsuzluk mevcut 
değildir. 

Kalender köşkü 
Boğa:ıiçindeki Kalender köşkünün 

Ortamektep ittihazı kararlaştmlmıştır. 

Robert Kolejde müsamere 
Robert College Türk Talebe Birliği 

dün College'de bir müsamere vermi,§ .. 
tir. Bu müsamerede Türk sahneainin 
geçir.diği tekamül safhalan gösteril
mi" orta oyunu, meddah, Karagöz, 
Manakyan tiyatroan ile mümaail sah
ne hayatlarının her birisinden birer 
temsil yaprlmıJbr. Müsamerede Col
lege gençleri çok muvaffak olmuşlar, 
alkrtlanmıılardrr. 

lnhlsarlarda 

Yapılan tetkikat! 
iki öç haftaya kadar 

ikmal edilecek 
inhisar idarelerinde yapılacak 11lahal 

etrafında tetkikat yapmakta olan M. 
Wallace Clark'ın riyaseti alhndaki mü
tehassıs heyet geçenlerde lzmire gİlmİt 
ve oradan Buraa'ya uğrıyarak şehrimi
ze dönmÜ§tÜr. 

M. Wallace Clark dün bize lzmir ve 
Bursa'cla yaptıkları tetkikat hakkında 
ıu izahab verdi: 

- lzmir' de Çamaltı meınliha11 ile bü
yük aiııara fabriwmı, tütiin ve ispirto 
depolarım ye iski satq depolannı, büro
Jan gördük. Çanmltı memlilluımn tesl
sati iyi bir haldedir, hüyiik sigara fahri 
kası c!a keza iyi bir haliledir. 

lzmir ıehri ve limanı bende iyi bir le
ıi~ yaptı; ıimendiferlerle nakliyat çok 
iyidir. 

lzınirden trenle Bursaya geçtik, yol
da Kemıılp8f8'ya uğrıyarak tütün mü
tehasaıaı ile gÖrİİ§tüm. Buna' ..ıa fabrika 
ve depolan gördük. 
Gördüğüm fabrika ve diğer müesse

selerde yapılması laznn gelen ıslahat 
hakkrnda şimdiden bir §ey söylemek 
kabil değildir; cünkü fikirlerimi henüz 
lesbit ebniş değilim. 

Bütün tetkikatıımz 2 - 3 haftaya 
kadar bilecektir. inhisarlar Vekaletine, 
tetkik ettiğimiz muhtelif meselelere 
dair, muhtelif rap«lar vereceğiz. Bu • 
raporlar Vekil B. in nezdinde münaka§& ı 
edilecektir ve netice de o zaman anlaşı
lacaktır. 

ridir. Mademki Ahmet Hitim'i zikret· 
tim. Mülkiye mecrnuaaınm geçen ayki 
nüshasında çıkan ''Falcı" isimJi yazısı 
mn bir harika olduğunu da kaydede
ylın.. ''Paradoxe poCtique" i seven 
Remy de Gourmont o parçayı görmüş 
olsaydı lcimbilir ne kada.r hoşlanırdı. 

Şiiri, şahsiyetimizin kayıtsızca, hiç 
kimseye hesap vermeğe mecbur olmı
yac~ğımız bir surette tezahürü, benli 
ğimizin en emsalsiz taraflarının iniıki. 
sı sayanlar için bu nevi mensur ıürler, 
belki manzumeden daha elverişli bir 
alettir. Nazım, en had asabi halleri 
gösteren manzumelerde bile yine bir 
sükUn zamanı itidir. Bilha.u'a Necip 
Fazıl gibi aerbeat nazmıdan kaçBlllar 
için. Bu fairin aı.abiyetini Ben ve öte
si'ndeki manzumelerden ziyade yeni 
kitabının la.hlillerinde görebilinıiniz. 

O tahlilleri okurken lamamile tah
sıma ait bir zevk daha duydum. On
larda bir iki sene enreline gelinciye 
kadar benim de doğru bulduğum bazı 
iddialar, maatteeaaüf bir pir olmadı
ğun için benim aözlerime hiç 
bir zaman vereınediğim bir 
"hava" ile ifade edilmİ§. Onları tim· 
di daha güzelleşmiı birer eaki dMt gi
bi karşıladım. Fakat, huna belki esef 
etmeliyim! Onlarla sohbetten e•ki zev 

lstanbulda gezintiler 

Yazlığa çıkma mevsimi 
Bizde sayfiye nasıl aranır: 

ve • • DIÇID bulunamaz? 
Beylerbeyi ile Çengelköy araamda 

pencerelerinin dörtte üçü dargm gihi 
ırünete ve denize arkaamı çe..V.n Jıa. 
rap bir yalmm önünde durduk. 

Kapmm zilini bulmak kolay olma· 
dı. Küçük bir makaraya bağlı ince •i· 
cimin ucunu nihayet ele geç.İren ara 
kadaıım sevincinden haykırdı: 

- Oooh ... Hele şükür! .. 
Yeıil, fakat bakıınaız bir bahçenin 

ta nihayetinde kanıık bir takım ses· 
ler geliyordu. biraz aonra kapıyı açtı
lar. İhtiyar bir hanını, dqsiz ağzile, 
sordu: 

- Kimi aradımz oğlum? 
Arkadaşım, borç para istemeğe gel 

miş gibi ilkin özür diledi: 

- Affedersiniz, aizi rahataız et
tik! 

- Eatağfurullah ... 
- Yalının bir kı"1111 kiralık olduğu-

nu söylediler de acaba gezmek müm
kün mü diye aoracaktık .. 

Büyijk Hanım birden sanki taı ke· 
ıildi. Bis, susuyonız. O suıuyor. 

Kendi kendime: 
- Zavallı kadın, dedim, Allah vere 

de sevincinden yüreğine inmeae ••• Bu 
zamanda, kağıamış bir yalı iskeletine 
kira verecek adam: nerede? 

Kısmet ayağına gelince, ihtiyarcık 
taıalamrş olmalı ... 

Bari lafı ben açayım ededim: 
- fazla kalabalığımız yok .• Valde 

hanım .. Topu lopu dört kişiyiz! Ma
yıs ortasında taşınahili.rsek, nihayet 
eylôl sonuna kadar şunun ıurasında 
dort buçuk ay eder. Kaç lira kira is
tiyorsunuz? 

Büyük Hanun nihayet dile geldi: 
- Oğluma danışmalıyım bir kere •• 
Biraz düşündükten sonra: 
- Hoı, o benim dediğimden dışa

rı çıkmaz ya ... 
- O halde? 
- Efendim ... Size kestirme bir şey 

söyliyeyim: Yalıyı bu sene kiraya ver 
rneğe niyetimiz yoktu. Fakat emniye
tin borcu geldi, çattı. Vermesek, çatır 
çalrr satacaklar. Düşündük taşındık; 
alacağımız kiranın birazı ile borç öde 
riz, birazile de Allah kimin vana ba
ğıtluın, Oaküdardaki eTim.izin ötesini 
beri · tamir ettiririz dedik. İşte bun· 
dan ötürü... , 

- isabet ettiniz valde hanım •• Koca 
yalı bombot duracağına .. değil mi e
fendim? Kira, az, ~ok bir gelir demek 
tir. 

- Öyle amma, itte .• dediğim gibi 
az buçuk dardayız da .. 

Anca.k <> zıııııan aklına geldi: 
- Vah, Tab .. Sizi de ayakta beklea 

tiyorum amma .•. 
- Zarar yolıı efenclim.. 
- Ne diyecektim. Ha .• Yalcyı çok 

istiyenler oldu. Habrımza toz dokun
masın. Kalabalık aileye vermiyoruz. 
Siz kaç kiıiıiniz? 

- Demin arzetmiıtim: Dört kisi-
yix? 

- Çok değil! 
- Temi:r: tulınağa da çalıtınz .•. 
- Or .. ı •İ2İn bileceğiniz it-- Kendi 

eviniz artak .• 
içimden: 
- Uysal bir kadına benziyor .• Ga· 

liba a§ağı yukan pazarlığı kesitece
ğiz ! diye düşünürken büyük hanım 
ortaya bir halgam atb: 

- Seneliğine bet yüz lira veren
ler vardı geçen MOne... Amma, timdi 
ortalrğın hali malôm.. Petin para o
luna dört yüz liraya bırakacağız. 

Zihnimden kıaa bir hesap yaptım: 
- Dört ay için dört yüz lira •• Ay· 

da tamam yüz lira! .. 
Sonra, yüksek sesle: 
- Aman valde hanını .• dedim, siz 

ne söylüyorsunuz Allahmızı se...erse
niz ! Bu harap yalıya dört yüz lira kim 
verir? Hem biz, bütün yalıyı da İste
miyoruz. Üç oda olsa kafi .. 

Kapıyı burnumuza kapamağa ha-

ki duyamadım. Necip Fazrl 1811atkan 
sırf kendi içine çekilmit, kariini de, et 
rafına tesiri de diitünmiyen bir adam 
addehnekten uzak değildir. "Kari, 
her fl'Yi idealize eden sanatkarın be· 
yaz duvardaki gölgesinden ba~ka ne 
olabilir?t' diyor. 

Böyle sırf kendini düıünen, kendi 
benliğinin baıkalarında.n göremediği 
unsurlarına bağlanarak onlardan bir 
alem yaratmak istiyen sanatkar, be
nim timdi inandığım fikirlere hiç uy· 
gun değildir. Zaten böyle bir insan 
olamaz. Olamıyacağıum isbatını ister
seniz Necip Fazıl'ın kitabındaki "MÜ· 
nevver" parçaaını okuyun. Şair harici 
alemin tesirine o kadar kapılmıthr ki 
ona ısyanı, onun inandığının akaini 
söylemek suretinde tecelli ediyor. O
nun İnandıklan arasında en kat'i ha
kikatler bulunduju zaman bile sırf 
ona brtı koymak için o hakikatleri 
de inkar ediyor •. Yani phsiyetini hep 
ona göre kuruyor. Yarın h:8rici i:Jem, 
bu pbai unatkann söylediklerini ka
bul etse yine onunla beraber olamaz; 
çünkü : mağrur .anatkir bu sefer ken 
di ııö7lediklerini reddeder. 

Gururun esaaen iyi bir fey olduğu
nu iddia edecek değilim, bilakia aa
natkiın yanlrı yola götürdüğüne ka-

1 
:aırlandı: 

- Siz bllininiz qlum.. Kör aab• 
cmm kör alrem elbette olur. Yalı ha
rapbr amma <-riyetil) bu taraf· 
larda birinc:idir. K.,.koc:a bahçe •• Ca· 
nım havuz ••• Yüzden fa:ala meyve a
ğacı. .. 

- Allah ısmarladık Talde hanım .• 
- Uğurlar olsun .. dedi mi, derruı· 

di mi bilmem l Çektik, yiiriiyÜverdik. 
Arkadatım balla hakryor, ben ona ba
kıyorum. ikimiz de gülmemek için du 
daklarunızı raınyoruz. Bir aralık ben 
abldıın: 

- Satılaa, dört yüz lira edeceii 
§Üpheli. •• 

Bizim arkadaş batını Miladı: 
- Bugllıı ırünlerden ne? 
- Cuına ... 
- Ayın kaçı? 
- Yirmi sekizi.. · 
- Hangi aydayız. 
- Niaanda! •. 
- Tarihi habrmda iyi tut!. Kıamel 

olursa ağustosun on befİne doğru se
ninle gene buraya geliriz. Büyük ha
nımın bizi nasıl elden ayaktan karşı
ladığını göriinün. 

Seneliğine dört yüz lira istemekten 
sıkılmadığı kağşamış yalı ayda beş li
ra '9erenin üstünde kalacak amma, 
o zamana kadar da it iıten geçmiş o· 
lacak. Kuvvetlice bir adamın ıöyle 
bir sarsmasile sapır sapır sıvaları dö
külen bu köhne binalarda -bu kadar 
konforlu evler, apa:rtımanlar varken
kim avuç dolusu para 'Verip otunır? 

Arkadapınla beraber, o gün daha 
birkaç 7alr ve tepede birkaç köşk 
gezdik. Hiç birisi bizim keseye elve
rifli teYler değildi. Ev ııahibinin en in
safim üç yüz liradan kapı açıyordu. 
lstanbullular sayfiyeye, ancak bu 
mevsimde çıkmağa karar verirler! 
Sayfiyeye çıkma kararı bütçelerin bu 
sıkıntılı vaziyetinde. ince hesaplar yii. 
rütülerek, büyijk fedakarlıklara kat
lanılarak verilmit kararlardan oldu
ğu için mevaim geçmeğe yüz tuttu mu, 
·derhal geri alınahilir de .• Boğaziçinde 
adada, Anadolu yakasında yazlık için 
kiraya verilecek evi olanlarm mayıs 
başlangıcında bunınlan bir kan, .. Ha 
ziran sonlanna doğnı, perde perde bu 
l'"\tnlarile beraber fiyattan da iniyor. 
Seneliğine alb yüz İstedikleri evi dört 
yÜze, üç yÜz elliye bırakıyorlar. T elD· 

muz da geçti mi, artılr çek kuyruğu
nu ..• Yüz liraya, veraeler tutan bulun 
muyor. MalGm ya, ağustosun yaruıı 
yaz, yanaı kıt••· On bet yirmi ırfin için 
de rahatını kim bozar ya. .. Ben, ıim
diden aöyliyeyim ki bu aene sayfiyeye 
gitmekten vazıec;tim. 

Belki temiz havadan, bol güneşten 
kelldimi mahrum ettiğime pipnan ola 
cağım!. 

Fakat asıl pip=enl•jı, sayfiye aa.hip 
lerl çekeeek ! Hem de - pipnanlık 
fayda ..ennediii İçİJ> bütün kq: 

- Alı, ne hesapuz iı yapblıı ! diye 
dız lerini dövecekler·-

Kelim geçtikten M>nra merhemi ba· 
ıma aüw ! demi§ler. 

Siz de temmuz ıirdikten sonra ki· 
racıdan yana a"n1CUnu2u yalayın, a
:zarnet)ü sayfiye ııalııipleri! •.• 

M. S.lllıattin 

Muhtarlıklar 
ANKARA, S - Muhtarbldann lf. 

gası İçin Millet Mecliııine verilen kanun 
layihası ,u eaaalan ihtiva etmektedir: 

Belediye teşkilab olan yerlerde ma
halle muhtarlıklan ve ihtiyar heyetleri 
lağvedilmiştir. 

Muhtelif kanunlarla bu muhtarlıkla
ra ve ihtiyar heyeılerine verilmiş olan 
vazife ve salahiyetler belediyelere dev· 
rolunmuştur. 

Bu kanunun tatbiki suretini gösterir 
bir nizamname yapılacaktır. Kanun 934 
ıeneainden muteberdir. 

niim. Fakat zamanımızda her sanal· 
karm böyle bir gunırla baılaması li
zrmdır; yoksa etrafının en kötü ar.zu
lanna, kari.in en bayağı zevklerine u
yan lüzumsuz bir irusan oluyor. Her 
fikir adamı gibi aanatkann da vazife· 
si, insani vaadlann inkitafına, fikirlea 
rin ve hialerin zenginleıip iler1eıneaJ .. 
ne çalıpnalrtır.. Etrafa hemen u!'1: 
verenler bunun alrsırl yapıyor, yam fi 
kirlerin ve lılalerin dunnaama, her 
türlü kuvvetlerini kaybebDeoine ..,. 

bep oluyor. Bunun ~dir ki Necip 
Fazıl gibi enfÜ•İ. edebıyat tara~t~ 
şairler de, zevahire rağmen, lçtıınaı 
inkılaba, "edebiyat cemiyet içindir'' 
diylp le etrafa uyaallık ıöeterenler
den daha ziyade hizmet &tmq olu
yor. 

Edebiyat, fikir, sanat her f8Y inaao 
oğlu için, inan oğlunun kurdnfu ce
miyet içindk. Fakat bunu derhal ka
bul ebnek aanatkln nyaallrğa, iman 
oğlunun llerlemealne başlıca engel o

lan uysallria ıötilrüyor. Bugiln aöyle
diklerlıni okuyup da: "Bisim dedltlml 
ze geldin I" diyeceklere gillarim. 8-
farkına varmadan, belki dün onlarla 
beraberdim, onlara iayan ediyordum; 
hupün onlann ezbere inandıkları, ya ... 

Gizil kalmıı resimler 
Bir F rans12 haftalık gazeteıi BU. 

yük harpte Alman ve Fransız aan
IÖrlerinin nepini yuak ettikleri 
bazı resimleri basarak bugüne gö
re mütalealarmı ili.ve ediyorlar. 

Bu resimler uasmda dikkate ta.' 
yan sahneler var. 
. Meseli böyle samör edilmit re
sımlerden birinde bir kaç aske
rin ııİpe•de 807Wlup bit ayıkladık· 
ları görülüyor. Muharebede cep
hede, siperlerde bitlenmiyen aıı
ker yoktu. lnsiliz ..-e AmeriJı:an 
ordularında bile bit ırörülmüttü• 
Fakat cephedeki, siperdeki aske
rin bu vaziyetini geridekilere an
latmak istemiyen erki.niharbiye
ler buna ait yazı ve ruimlerin çık
masına müsaade etmemifti. 

Bu fotoğraflıudan biri daha 
mühim bir sahneyi ifade ediyor. 
Gıdaaız kalan lıa.lk büyük bİI' bak· 
kal dükkinma hücum edip yağma 
ediyorlar. İçlerinde bir çok taka
dın var. Filhakika Büyük harpte 
gıdasız kalan analar, aç yatan ai
leler, süt Te tekere hasret çeken 
çocuklar pek çoktu ..-e onlar, bu
günkü harp neslini tetkil eden ek
seriyettirler. Franaız gazetesi bu 
açlık levbaPJJm yanma bir de Bü
yük harpte karargahlara ma.hsu• 
bir yemek listesinin fotoğrafını 
koyınushıT. 

Listede kutkonmazlar, garnitiır· 
lü dana rostolan, eski şaraplar, 
şampanyalar, meyva ve dondur· 
malar ya:ı.ılı. Ve sabah listesi bat
ka akşam listesi b8'kadır. 

Bugün vesikalarla anlatılıyor ki 
cephe ile cephegerisi her memle
kette biribirinden ayrıbıışbT.Harp 
milyonlarca insaııı siperlere so
kuyor aç bırakıyor, bitlendiriyor. 
lnıanhktan çıkarıyor ve nihayet 
öldürüyor. Fakat cephe gerisinde 
peydah olan zümreler, ıınıflar bu 
mücadele ve ubrapla alakaları oJ,. 
mıyarak tabii hayattan daha mes'. 
ut Te müreffeh bir ömür sürüyor· 
lar. 

Bliyük har '"l milli terbiye ve 
seciye üzerinctıe yapbit tahribata 
bu yeni kanaat te karışb. F erlleri 
feragat ve itaatten, büyük davala
ra kıu-tı fedaki.rlıktan çekindiren 
hu kanaat cephe ile cephegerfıinin 
bu iftl:rakmdan doğuyor. 

Harp mölılik bb teYdir. Fakat 
onu dlinlln ve bugiinlln rubiyatı;ı
ları ı.kdiı ettikleri gibi felsefe ve 
tabiiyat llimleri de bir ihtiyaç ola. 
rak kabul ediyorlu. Bu hakikate 
ra!tmen harbin bu iit'enç tarafı in
sanların ona lı:arşı duydukları hür· 
meti baltalıyor. 

Yalnız biı- teaelli noktaaı var. 
Yarmm harbi dünkü gibi Üperde 
defil, her yerde olacak Te 1ıu ..,_ 
yede ayn gayri kalkacaktn-. 

B.,.luıın CAHIT 

vı•ye119 

MaaınakH 
Aaeak mayıata m6ra 

eaat etmek 11.zım 
Hazineden dal, 7etim ...e telı:aütlülıi 

maaılan alanlardan ınaatlannı bir vi
liyette• diJer ...na,ete naldettinnelt 
iatiyen birçok kitiler deftenlarlıja 
müracaat etmektedimr. Nakil mua• 
melel.-i --.Jn yalnız mayıs aymda 
yapıldılı lça bu müracaatlar kahul o
lunmakta ve Maliye vekiletine biJdj. 
rilmektedir. Mayıstan sonra nakil ;. 
çin YUka bulacak müracaatlar bbul 
edilmiyec:ektir. 

Muhiddin Bey 
Ankarada buhman Vali Muhittin 

Beyin pazartesi günü dönmeai beklen 
mektedir. s 
ni dotnılufunu kendi kanlarında duy 
madıklan hakikate a11l yolundan var 
dnn. Karie ehemmiyet veriyor, onun 
''beyaz dUYanlaki gölgemden" batka 
bir ~y olduğunu biliyorum. Ona hiz· 
mele, onu eğlendirmeğe, ona kendi 
kendlaini söylemeğe çalqmıyorum; o· 
nun bana hizmet etmesine de çalıpnı• 
yonun. Benhn de, onun da üstümüzd& 
olan mefhuınlara kari ile beraber hi:a 
met etmemizi iatiyorum. Kendi zev• 
kimle veya kariin zl!Tki ile uğraJıru
yorum; mümkün olduğu kadar mut• 
lak bir zevke onun da, benim de uy• 
mamııuı çalıfcyorum. Necip Fazıl, Va• 
kup Kadrl'nin meıhur gençlik günahı
nı zikredi7orı "Reanimle hatb de .. 
tim; kim için? ne için?" Yalcup Kad· 
ri timdi hiç ıüpbesiıı: böyle aöylemiyor. 
Fakat baglln Türk kllylüailne de, Türk 
milo&i veı bıe de, yani ya bllkuvve, ya 
bllfllJ karii olan klmıelere Yaban'da· 
ki gibi bitap edeblliyona bu sevabıru 
cffloldl g(lnahma borçludur. Necip Fa 
aıl da bir ırün o yola girecektir. 

Nurullah ATA 

(J) Birlıaç ld....,,., lıirlıaç tohlil, 
96 uıyıfa, Hlklmlyeti MHU,,e nqriya
tından. eo ı.-. ' 
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Haftanın yaz181 

Yılan Hikayesi 
1945 senesinde bir sb Topb, 

pı hariciıadeki Rami ,.,hmduı P
Çen bir yolcu binclili anbe919 a
rabacıaına IOl'UJOI': 

- Büyük beyaz kiifk kimin? .. 
Ne güzel teY?, 

-- Efendim! Orası ydancı Hacı 
lımail Beyin kötküdür, T•-m 
yirmi odası vardır., Arbamda 
dört dönüm bağı Yarnn Bütün etra• 
fındaki tarlalar ommdıır, 

- O tarlaların üatlindeki teller 
nedir?. 

- Leylek İDmelİD diye ıermit
ler ... 

- Leylek iııene ne olar?, 
- Beyim, o tarlalardaki yılan-

lan toplayıp satarlar. Leylek iner
se yılanları yer, 

- Demek yılan ticareti yapıyor. 
- Evet! Eskiden burada bir ku 

lübe varmıt. Anupadan yılan is
temitler. Bu adam toplamıf sat
m•t· Yılandan zensin olmuf, Şiın
di hanı hamamı Yar .. Çakmakçılar 
daki yılanlı ban onanclm. 

• • • 
O tarihte pzetelerde okunu

yor : 
"lıtanbul Ticaret odau ikinci 

reisi muteber yılan t6c:carlarmdan 
Hacı lamail Beyefendinin reiıiliii 
ı.ltmda bir heyet wüm6lrltböc:ek ve 
örümcek ihracı için tetkikat yap
maktadır. MalOm oldutu üzere 
Avrupada ketfedilen bir mule g6-
re örümceklere kumat dokuttural
makta ve ıiimüklübacelı:lerin cer 
kuvvetinden istifade edilmekte-
d. " ır. 

• • • 
1946 senesi 18 Mayıs tarihli ıra· 

zetelerde: 
"Çırpıcıda yeniden inta edilmit 

olan yüksek (Ydancıhk Mektebi) 
resmi kütadı dün parlak merasim. 
le icra edilmittir. Bu münuebetle 
maruf yılancılarmmdaa Ejder B. 
tarafından bir natuk İrat edilmit 
ve hüzzara teıbetci Hacı Mes'ut 
'Efendi tarafından yılan terbetleri 
dağıblmrttır. 

Yeni mektebin taluil müddeti İ· 
ki sene olacak •e m ıalan (Yı
lan mütehassısı) ismini alacaktır. 

••• 
Milli Ekonomi cemiyeti tarafın.. 

dan A vrupada rezdlrOen seyyar 
yılan sergisi büyük bir raibet gör
mektedir. Bu milnHebetle yılan ib 
racab artmaktadır, <'.eçea aeneye 
nazaran fiyatların clilfiik olmasına 
rağmen bu sene yüzde Jİrmİ fazla 
hasılat olmuttur. 

• • • 
Hayvan bonuında yılan fiyat-

Mllll11et1n ed•bl romanı: 95 

MIU.IYET CUMARTUI 

r A.kert bahisler ) 
Demiryolu. kamyon rekabetinde 

askerlik düıüncesi 
ı-m, kallandıiı yaf, çiiriittüiii lis~ 
cliıanlan geliyor. Bunlar, paranuzm tıü
)iik lılr parça.- ._ yıl - dqan· 
- albrr}'or, H.Jhaki clemiryola k .. cli 
loiimiirümiizü y.Jayor. Oaan vagonu, te
kwleil, rayı kamyon gibi ça!ıulı: eskimi· 
J'OI', " daha a- mal alayor, 

1 - re-yon, ..-Janmaı bozuyor. 

Jıtanhal + "e.Jıboir"e silmek i· 
ııia iki yol .,..., birili, tn-le "Kiitabya" 
iiaıwiı ·- ..,, •. Oteki de "YaJon.•' 
''Bm." iwol.U.dea (Bal! . ). H• 
iki yol ile •J'lll _..... yani iki pMe 
"Ba!dıee""• nnnm. Dmıiryolu De 
-,Uncü -;' 7 - ......... ,..... yol ..... 
,.., ••iııdniao hbt Yal--, Bmu 6-
wlul ha "'olıl.ı. ~ lft Be ı...ı. fe. 
ra1t ıW•oiui&. H- ....... otalıii•I•. 

1 ............. "Eck ...... !riiçlık lıir 
qparla J1nııııi cliiot ı "• lada lıir za. _..., -m lıi!eti lıe altı Jlllldi liraya 

Her yıl 1ıaıı1.1rı onumaı. için wnuaıi 
_,,.--...,. " ha-i idarelerden a
yırdıimm mil oalaraı liralarla bu )'tire J' . 

ıidelıillnüıis. Oatel&r, .,.,,.. dalplı i• 
..U.• 1 Wlll&f im---. hutalanırlllUZ. 
Fabt aan., 8Mk ' ıı..ırt..mden oto
Wa!e cliiot ...,,.. ~ 

Göriiliiyor, ki ._torla araç ban 
.....,,ola- ft h- tle ftpllra rebbet 
ediyor. 

Bidra ;ın...ı., ı..m,.oa1ar pll'lı <1) 
aöçliımeli (2) itiade Hliiz çok i!wi P. 
dwn...,qlene ole dijw ülkdwı!e ha itte 
de ilerlemitı..ıir. sa. selimi, Almanya, 
claki 28,000 .... laımyea, Pnde dört 
toadan 112,000 toa ı.....m, lröariir, yi. 
Jecelı: ,. .. , laflJ'onDUf. Y dm ÜÇ yüz Çll

bpm ırünü·• ha mit.dar 33,6 miliJ'Olll 
tona W'ifİycınauf,ki demiryollanıım aö
çirdüiinia ...... Wri İrrıİf. 

Bizim ırı1ıi, hiitiia ı.,ı.. iillrel• dahi 
haaclan filıiyetçi. Oalana filıiyetleri, 
laımyonlarm clemiryallmmm iruaDCIDll 
'-•thk ~ olmayıp, daha zi. 
yade yollan hapala:rıp .............. dır. 
AlmuJ'Ullll !Ol"IW'I lıizimlı:ilenle kat 
kat clayamlı:b olduia hilde k.ua7onlann 
....._,amdaa filıiyet eclerlene, bizim ele 
hıı it ~· ciddi düfincalw kamıaldıit· 
lllllZI hiç lmuaamnmbchr. 

Al-nler, yollan loom!me11n diye, 
IMıt toaclan daha ağır lı:amyonlann lor 
pelerindea ifleın~ n bet tonlukla
na dahi -tte 20 • 25 kil-eden 
daha halı aituac&dwi için tedlıir
Ier .bycırlar. Ancak lıir lıaçak tonlaldara 
80 kilometre ı.o.•hilmelr iznini nriyor
lar. Amerikacla bile lar f09Dlerini kora
-ı. İçin ,,...Jıır :rıızrhyor.Kır..,.eleritıia 
köprülerinin kaıdea, ağır kamyonlann 
geçmesine clayanamryacalı: dsececfe za. 
ylf yapdma11 clütünceoi ileri ıürülüyor. 

r,ıe, bu düfiinceleri ortaya attıktan 
sonra bizdeki bu kamyon rekipçilifinin 
doiuracatı aıkerlikçe mahzuru didildi
yeliın: 

1 - Kamyon yid mebcllr. Yaktriı 

ları: 
Metresi 
120 Bir )'&fmda enıerek 
130 iki )'&fmda enserek 
170 Ok yılanı (o/o 40 zehirli) 
185 Ok yılanı (% 50 zehirli) 
205 Ok yılanı birinci mal 

70 Yetil yılan 
65 Ala yılan 
65 Ev yılanı 
50 Su yılanı 

Umumiyetle abt verit hararetli 
dir. Yılan limited tirketinin mal
lan üzerine fazla talip vardır. 

••• 
Garip bir vak'a: (gazetelerden) 
Dün saat iki buçuia doiııı Ba

latta (Engerek) yılan tirketinin de 
poaundan kapıcı Abmedin clalgm.. 
lığı yüzünden yüz kadar yılan kaç 
mıtlrr .. Bu ni.zik hayvanlar evnı: 
len toplu bir halde Balat caddesi
ne çıkmıtlar fakat caddedeki hal
kın, otomobil ve kamyonlann gü
riiltiisilnden ürkerek IOkak içleri
ne datılmf?lardır. Balat balkı ta
mamen evleri tahliye ederek Edir
nekapı sırtlarına çekllmi'1erdir., 
Zabıta ve itfaiye kuvvetleri bay
vanlan toplamak ve halin mubafa 
za etmek için tedbirler almıtbr. 

lstanbul vilayeti yılanlar müte
hassısı M. Reptil Balata siderek yı 
lanların toplanmaama nezaret el· 
mittir. Şimdiye kadar 18 yılan tu
tulmuttur. 

Ertesi günü: 
Dün de Balat yılanlarının top

lanmHı ameliyeaine devam olun
IDUfhır. Kaçak yılanlar sigortalı ol 

leaWWWje ile üıı.-ı.. fayclalı lıefka fOlı: 
fDJ'ier yapahiliria.KamJ o 1 ı m bozcWr. 
lan lar ..,..ı.n lııiae Tatu müclafııau i
çin lizrmchr. 

3 - Kamy-n artması, ,,..rt miidoOo 
haaı 'Pn bü:rilı: bir iylik aetiı mez. Pn1i 
aöçürm.illcle clemiı yola ile kamJ'Ollll• 
yumuılannı -.ile a,........ı. ıınümlı:iia 
olmaaa ela, aolı:erlik giclit gelitinde bu 
yamaılar için bir ıınır ko)'Jllak mümkün. ..,, 
.... r. 

Büyük biriildwin J'ıinak (3) çene
ıine (4) a!attrnlmuı, hanlann, gerid-, 
cephane, yiyecek v.ı. ebilderinin billia
ıe.tirilmesi hep clemiryolunun iti ola
caktll'. 

4 - Top Plıi, lrolı. Te afırblllar ~ 
lıi ve llatti hanların eli ,.. •J'air ol.,. a
ralıalar ve otomolıiller ailıi maçlan lıile 
iç ülkeden (5) cleıır-ti ~ ...... 
clwniryGUarile lafmacaktrr. O,.!e ........ 
oa, hanlar J'air kart,_ gelmezden .,,.. 
ve! yq>ranırlar, lı:m!ırlar. 

5 - Biz, Wk-nizin yer yüzünde lu
Zıf11Ut bir laftfll tutupnUf iken Öteki 
yüzünden belirec:e!o: hir telılikeye lmrtı 
laY&fÇI aüçlwimizi çahacalı: göçüı i40lı: 
için ancak at91 arahaıma oanlacajız. 

6 - Oa tondan clalıa afır toplaramzr 
clü, ...... kart•._ laf-ta kamyon 111'· 
b da)'llRCllML Sailam donıiryolu .....,.. 
nu gerektir. Büyük orila!ann ırinddik 
besim maddelerini, sa gilıi akan ve eri. 
yen piyade Te topçu cephanelerini aa. 
cak cı-iryolu katarı.n lafiyac:aktır. 

Uzan IÖZÜll lmuı: poırunlZI kanmak, 
yurdmmızu lı:orarmılı: iıtiyonak 0-

tobüııe cleiil, lolı:omutife oanlabm. 
CINOCLU 

(1) Pırtı - Eıya. 
(2) GöçiimMJr - Nalıt.mı-Jı. 

(3) Yıinalr - Talıllffiit. 
(4) Ç•w• - Mıntalra. 

(5) iç üllı• - Dalıll _,..,.,_ 

duiu için (Eqerek) tirketi hay. 
vanlan ara-ma~ iR de uaJiti 
ve balkın istirahatini muhafaza i
çin zabıta topl•••ia mubw' ol
muttur. O civar hallqNı (Eııp. 
rek) seromu yapılmaya l>afladtfın 
dan erkekler yavq yavq evlerine 
dönmekte iaeler de lwlmlar ve ço 
cuklar bili Edimekapı mezarlığın 
da çadırlarda oturmaktadırlar, Hü 
kUnıetçe yılan bqına iki yüz ku· 
rut prim verilmittir, Ancak tutu
lan yılanm depo firarilerinden ol· 
duğu anlqrlmak için lmyruldarın· 
daki tirket al&meti farikumm be 
raber olması ~· 

• • • 
Dört sün sonra bir teblii: 
Balat nahiye müdürlüğünden: 
Geçen pel'f4HDbe günü Balatta 

(Enprek) tirketi deposundan dik 
katsizlik yüaünden kaçmıt olan yr· 
!anların hepsi ki.milen tutulmut ol· 
makta Balat balkınm müsterih ol· 
malan teblii olunur. 

• • • 
1985 senesinde gazetelerden: 
"Dün Büyükdere fO&elinden ge

çen tof8r 1-11Beyin1859t2 nu• 
maralı otomobili ince uzun bir bay 
vanr çiğnemiftir. Şoför bu bayva· 
nrn ne olduiunu anlayamamlf ve 
civardaki köylüler bunun elli sene 
evvel İstanbul civarında yaf•P11t 
ve timdi -8 mtiabriz obaut 
bir yılan olduiumı aöylemiflerdir. 
Hayvan tabiiyat emtitfiaüne ..-k· 
ledilmltrir. 

FELEK 

MAK ED ONYA 
cekti. 1899 bırllünde Y ordaaef Şatef, 
Mançııkof, !lokolof. . . Ba üç aeDÇ, 
üçer dörder a6n ara ile Sofyadan tre
ne bindl!ar, latanbu!a geldiler. !ofya 
merbs komitesi banlanı epey para 
venaifti. Sokolof <>-anıı Banlruma 
yalan üç katlı bir ev 'kiraladı, Soran· 
!ara bir klfrt '" 'kitap depom 'kurm&lr 
iatediiiai e5yllyorda. Bir kaç aüa 
mü~ biaanıa önilude araba· 
lar clurdu. Hamallar odalara 'kliıt· 
!ar, kitaplar J'lfdılar. T abil ba arada 
bir çok ta bot sandıklar lqlllllUfb. 
Vakit ka:rl>ebneıt.a l&pa açmıya bat 
!adılar. Uiımda ancalı: bir kiti çalı· 
fllhili:rordu. l'kiaci arlı:adq lae bir kö
rüiün acuna talı:rhmt bir liatilı: bora 
vautaaile kanalda çahfllna temiz ha· 
va t&DİD ecli)'on!a. Fakat toprak al· 
tında taflık :rerlen uk adı: tesadüf e
dldiği için it aiiçlük!e yfiriiyordu. Son· 
ra bankannı etrafında aöbetçi!er nr· 
dı. Bunlan itkilleadinnemek liznn· 
dı. Kazma ııeaiai duyarlarsa meııele· 
yi çakacaklardı. Bunan üzerine yal· 
ruz giindüzleri çalıtmıya karar verdi
ler. Malüma. • Gündüzün gürültüsü 
hol olar .. 

mur olanlar ~·•·•• ... e•. a- Wde 
polia timdi pek dikkatli olacak. C.... 
tünel k•zm•k, dine•it '-'•ek .Ban· 
!ar çok uzun iflar .• 

- :ıannettilia ....... deiil- .. 
Oamanlı Ban'kaaı itini latanloaJ poliai 
iyi kavnyamadı. Hattl itin tuhafı, bir 
çok Bulaar komiteci!ari de itia içyii. 
zünü bilmezler. Bir kaç aüa .,,,.., 
Donçenin çetesi!e lıalaımaıta'k. Bil· 
mem biliyor mUIWl? Donçe'yi bir tii
tün kııçakçm f-. halele yanlamqll. 
Zavalh Dopniça haıtanesiDde t- alb 
ay tedavi edildi idi. Rilo manubrm• 
dayken arkadqlan ona ziyarete ııit· 
aıiıler. Orada bir Metropolit Keriai
mof vardı •. Şimdi Uatramcadadır. 
Bunlara bir t.ıum palavralar atmq. • 
D ~ ki "Seliniktelı:i bankaya bcım
bııyı bon koydum . ., Tahii bu hattan 
ba~a yalan. Bak aana bu itin tarihini 

Kin. Pollllb n K-.. 

Mlelllfl ı Nlamettla Nadi .............. ,,,,,, , , , ., .. 
anlat&J'llll• Sözümil bitirdiiim H-D 

gôreceluin 'ki henüz latanloaJda hir it 
yapmak milmlriindilr. 

Siıaraamdaa derin derin hir kaç ,..,_çekti; 
- Sen daha çocuktun.. Ruı Nihi· 

liatleri o zam•aler "Y aralb Ruıya,, na· 
mile bir taJam ihtllil 'kitapları çıkan• 
yorlanh, Ban1an okuyan bazı genç· 
'- R ... yada yapılan auilı:aatlan Tür· 
kİ7~ de tatbik etmeyi faydalı buldu· 
lar. M..ı.ı..ttıııki -ı.i bankalanna 
• ba almak, Anapablarm bu mem
lalı-ld aenaayaleriai tehlikeye ook· 
malı: d-k olaca'kb. T abü hüyiilı: 
Avrupa d,.,,letleri, oui'kaıtlarla orta
ldı: kanımca Berlia mnahecleıinin 
yirmi üçiinc:ü maddesinden istifade .. 
derelı: Oomanlı Devletinin idari itleri
ne müdahale edecekler, tabii hizim 
daTamız da bu arada kaba! ediln.ere-

Lühiaoka lnci!den ayet dinliyen bir 
rahibe aibi nefeaini kıamış, battan ha· 

.. 

·HİKAYE 
Macera yolu 

Otomobil birdenbire yaYafladı ve iler 
de yol kenanncla duran üıtii .çık ve 
belli ki motörii bozulmuı bir batka oto
mobilin J'&lllllcla duldu 

Şoför oordu: 
- Bir fDJ' lizan mı? 
Elinde 1 nııiliz aaalıtan, aenç bir ka· 

cha lıefı cloğnıld11, Hat!an ince ve pzel 
yüzünde ne yapacainu Ş&fll'lllq inoan
larna hali ......ıı. Kadın dedi ki: 

- Alı, evet.. Ne yapac:ağnnı bilmiyo 
rum. Bana bir alul öğretsenize •. 

Delikanlı direluiyllllu h- baakb 
Te &f&iıYa atladı.. Sırtındaki paltoyu 
fırlatbiı gibi, mçdı: otomobilin motörii· 
lllÜ muayeneye batladL Genç kadnı da 
yanı ı..,mcıa eiilmit, delikanlmın hare
ketini takip ediyordu. Çok seçmeden 
bir doktordan sorar gibi oordu: 

- Nud7 Çok mu fena? 
- Eh, zannederim. Şuraya yedek bir 

parça lizan. 
- Tamiri çok ıiirw mi? 
- liri, üç ... t ıiinr. . 
- Eyvah, hen akflUll J'-iine Bi-

arrity'te lıala-ta IÖCI ,,_;,tim. 
- BiarritE'te mi? 

- Y-1 Şimdi ailem kim bilir ne en 
cliıe ederler? Alqam ela çalıak oluyor. 
T enlıa yollardan yal ruz ııitme!ı: ne telıli 
keli ıey! 

Delikanlı bir kaç saniye dü,ündü. 
Sonra kararını venırek eledi ki: 

- En iyiıi en yalmı lıöye kadar ıi· 
zin o-lıilinizi yedeğe .ı.,,_ Orada 
aralıa:rı garaja lımdı:ırınm. Ben de ıizi 
otomobilime alır, Biarritz'e gÖtÜriiriim. 
Y emeie kadar nıuNılckak yetİfİniniz. 
Önümüzde 150 ki!wbe yol var .. 

- Peki, sonra arahaml ne J'apaJ'llll. 
- Başka bir gÜn gidip garajclaa •· 

hr11nız. V .Jlalıi, henim ıizin için yapa. 
bileceğim teJ' budur. Çünkü ben de ge 
ce lıaamadan eYYel hududa varmq olma 
hynn. 

Kadm tereddüt etti. Tanımadığı bu 
adama itimat edebilir miydi> 

Çocuk gençti, kibar lavman varde, 
iyi aiyİnmiıti. Kır ortamda yapayal· 
ruz kalmaktansa, ha adamla ıitmeyi ter 
cih ettiı 

- Pek ili, teıe!d<ür ederim, dedi. 
- O halde ben !U kllrfıdaki ~ittliie 

lıir kotu gidip oailamca bir arian araya 
)'Dil • 

ilk köye kadar olan bir kaç kilomet· 
nlilı: yol bayii 1DU11 ıürdii. Küçüle: oto
molııil h•t tK Torp ıı ilcnaa aTlaaamda 
drzaklor p.iyarclu, 

Delikanlı ela hafif yükünü yoldıı ek· 
mi' olmaktan korkarak aruaa arkaya 
1-layordu. 

Hava pzeldi .Genç kadm o akşam 
J•neie J'9tiıtin1-tine de emin olduıc
~ _...,. mtı1ı: ıı..ı- aelea ha hidi• 
de alay ediyord11, Bir eli :le lireiuivonu 
kallanarü, ölelı:I eliyle .,_.mı çdrar
ch. Pac!ramu tazeledi, daclalmm kmm· 
ZI hatJamu düzeltti. 

. Köye nrmca lı:ilçik ...ı..,.. bir ga· 
raJtl -- ettiler ,,.. genç kadm ha 
ııefer turp ıdoya atladı. 

Şafilr dedi ki' 
- Alhıdeniniz, lıir az hızlı ıiirece

iim- Çihılııl miihim bir -1e için is
panyaya iaçawlı: ~eyim. 

- Olı, hen hızlı ıııitme:dıooı o kaciar 
hotlanmni ki.-

- Miı-.te ederııeniz, k-climi 10ze 
tanıtaJ'llll, lllllim: Riclıard Barine. 

- Benim de ismin Lmıın Verlaine 
Kadın lılr kalıkaba baıtı. 
Şoför: 

- Fran.ucatlan -

- Ne alaylı bir ırin delil mi? dedi. 
- Çok. •• Hem ha benim ilk defa lıa· 

,_ geliyor. 

-~mı? 
- Evet.. 
- E, ha yolclay.Jruz n~ yapıye•du· 

nuz? 
- Arcachon' claki doatlanmı ziyere. 

te gibnİf. Bir kaç ııün orada kaldan. 
Bqün de clönüyorc:lwa. 

- Çok büyük tedbinizlik - Tek ba 
ıma bir kadnı böyle yalmz yola çdıar 
11117 

- Niçin çıkmam? Hayduda falan raı 
gelir diye m>? 

Delikanlı gülümıecli: 

- Ha:rrr, dedi, yanyolcla ~r bo
zulur da.. 

~ E..et amma, görüyorsunuz iri, 
her fD)'in bir çaresi halunuyor. 

- Doğru, inunlar daima alda ael· 
meclik f"J'leri de hesaba kabub. 

Şoför alneleratöre lıir kere lıub. A· 
ralıanın b1Z1 arttı. 

Lilian yan sözle toförü tetkik ediyor 
ela. Evet, ha yalıancı adanwn yamada 
buııüa lıir ma ı a aeçiriyorda, fakat 
içinden ele ha -... taclıru daJ'IDI· 
yor değilcli. Otomolıi! :ralua iki tarafın 
claki ağaçlann araomclan hir fWıe ıibi 
ıüzülerek, hlZlnı hiç lıozınayarak up
yordu. 

Bir dört yol ağzında iki janclannıı 
karıdanna dikildi. Vites kontörü 106. 
Janclarmalar kollannı aerdiler, düdük
lerini öttürdüler, fakat otomolıil dur
madı. 

O zaman kadm aorcla: 

- Daima ha kadarhızh ııitmeie lü
zum var mı? 

- Maaletef evet.-
- iyi amma, janclarmalar ,,oı-

çevlriyor. 
- Ehemmiyeti yok. Onlar adet edi ... 

mit. Olur olmaz araba.lan çevirirler. 

Genç kadm bu istihkan ve bu ıoğuk 
kanlılığı beğendi. Nllaamafih Bayon'a 
vannca, benzin almak için, du....ı. 
mecburiyetinde kalddar. Kadın clecli ki: 

- Ben burada ineyim. Tren var, •· 
raba var, tramvay var. Naıd oloa Blar
ritz'e giderim. 

Delikanlı gülerek kadına baktı: 
- Hayır, eledi, ben sizi evinize ka

dar götürmeii vadettim. Adresiniz ne
dir? 

- ~ottıll.. 
Otomobı1 tekrar hanlıet etti. T

kasabadan çıkacaklan sırada başka bir 
otomobil peyda oldu. Tam ıür'atle han. 
lan g~e çalıııyordu. R1cluanl hiç 
iıtifini bozmadan ha otcmolıili geri ele 
bıraktL 

Kadın dedi ki: 
- Aman, ne deli tl!J' banlar? Az kal· 

11n batmuza bir kaza çıkaracaklardı. 

- Yol zalıdaaı ha aclaman ııönni· 
J'OI' ki. •. 

Elektrik içinde yüzen Emperatiir -
line vanm,ıantı. Otomobil '!"hane bir 
kaviı çizdikten oonra, binamn 6niinde 
durdu. 

Liliane indi. Başı açık, kendisini pwo
na kadar götilren ve hiç sesini çdıanna· 
yan ddikanl.,,. elini uzattı: 

- T .. eklriir ederim, dedi, aisa çok 
.m-tanm, lomimi, aclre9lmi biHyonu 
nuz. Seyahatinizi nud bitirclijinlzi bana 
J'UllllZ. Menlı: ediyorum. 

Delikanlı eii!di ve avucundan ayni. 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Rarlk ve ha7at herine aiıorta maamet .. ı ıcra .,.ıerb 

Sigortalan halk için mlsalt 19raltl havidir 
Mvkul ldareliı Galatalla Oa,.oa H•a•alla 

Acent.. bulunmayan pbirlerde acenta aranmaktadır, 

Tel: Beyoflu : 4887 2362 

fil kalak keeilmitti. Tane bir sa teeti
ıini •t- daJ'IJ'aralı: hir kaç )'Udum 
içmek İateyiace ...,...,.landı: 

- Sonra? Duma, anlat! 
- S-.... Bir aüa Yord-f ar-

kaclatlanna dedi 'ki; "Eier Selinikte
'ki lıanlı:anm akma da bir IAfmı açar• 
aalı: ff '"- S.l•eikte tı.a latanbul0 

da liiımlar aJ'lli sWe patlarlana 
netice daha afiriiltüffi olur. Bana izin 
verin. • Se!iniia &ideyim; arada da 
bir liiım açtıralmı. Kabul ediliace 
derhal Seliaife aitti; bir dülı:lı:ia ki
raladı •• clftal q. bafladL O çalqa 
d- l.tanbutdalı:iler Iairmı bitirdi
ler. Fakat dinamiti nereden t.almalı? 
Bereket TWaia Ruı Nihiliatleriae.,. 
Kazalı:of ianinde bir Ermeai lniçre
den J'fiz lı:ilo dinamit aetirmenin ,,... 
!una buldu. Bir Taparla göadermit!er
di dinamit oancbiım.. Rıhtıma çıkar
dılar, bir Kürt lıamalm iiat6- yii!ı:le
diler. Li.kia aandıfm airrbiı polisi 
ıüphelendirdi. Muayene ettiler, dine· 
miti hulanca hemen miiaadere ettiler. 
O ıırada bir Anarfiat ltalya Krab 
Umberto'ya auikaat J'•Pllllfb. Ahdül· 
bamit, fena halde korktuğu İçin polis
ler dörtnala çahtıyorlardı. Nihayet 
latanbuldaki iki arkadqı ele geçirdi-

!er. Banu duyunca Y ordanof ta Sel&· 
nilı:teki iti yüzüstü bıralı:b. 

- Tutulanlara ne yaptılar? 
- EneU ciddiyetle ite aanldılar. 

Hapsettiler ..... re yapb!er. Fakat 
Sofya tiddetli telıdltlen lıatlaJ'IDC& 
Su1tanm Sofyadalı:i mimrıili Necip 
Malha- Pqa ta•-t atti. Hudut 
lıaricu. çılı:anlcblar. Selinilrteki ••· 
ka bu hldiaeılen tam iiç -· sonra 
yapılabildi. Y ordanof'an cf6kkin,..ı 
lıiç bir f&:rden haheri olnu,.an bir lta!
J'an lı:iralumtb· 1902 de bir bafka 
dülı:kia kiralandı. Belçikadan 100 ki· 
!o dinamit aabn alındı. Manilya tarİ· 
kile bam arkaclatlar bir kii1dirt fıçıaı 
içinde bunu Dedeağaca çıkardılar. 
Gümrük -nle d.,.t olan bir Ulah 
fıçıyı kontrolaiıı: ıeçirip evinde aalda
dı. Meier hu sırada Trakya komitesi 
de clinıunit &nJ'onDUf. Kolw- alm
ca bir aece flÇIJ'l qrrdılar. Bunun ;;. 
zerine Sofyadan 60 'kilo dinamit ıön
derdi!er. Viyana ile latanbul arum
da iıliyen yataklı vaıonlarda bir Bul· 
ıar ıanon vardı. O her ıelifiade iki 
kilolalı:, bet kilola'k 'küçülı: palı:etlerle 
bu altmıt 'kilo)'U latanbula getirdi. 
lıtanhuldan da hir sardalye kutusu 
içinde Seliniie naklettirdi'k. Maama-

.... .... 
Yemek yerken 

Kavga ettiler, biri aj'ıı 
surette yaralandı 

Balatta Köprübaflllda Salilıin atçı 
dü'klı:irunda dün bir cinayet olmut. 
lbrahim isminde bir ıah11 Fikri ismin
de hir bahkçlJ'I ağır ıurette yarala
mııtır. Yakadan nöbetçi müddeiumu• 
mi!iii haberdar edilmiı ve tahkikata 
bqlandmıtlır. Cinayete sebep olan 
kavga yemek yenirken batlamqbr, 
Cinayetin sebebi henüz malüm deiil· 
dir. 

iki yangın 
Alemdar caddesinde muhallebici 

~t Efendinin dükkiınmdan Te Talı:
.mıde telgraf ookağmda Sarandinin 
evinden yangm zuhur ebnİf ve i'kiai 
de biiyÜmeden oöndürülmiiftür. 

Çiğnenen çocuklar 
Apolyon Jozef isminde bir toför 11-

tinyeden geçerken Arfllbet isminde 
8 J'•tmda hir kız çocuğunu, Muhittin 
isminde bir toför de Harbiyeden ge· 
çerken Kemal isminde bir erkek çocu 
ianu çiinemİflerdir. Arfllbetin yaraaı 
•tmhr. 

Tramvaydan atlarken 
Sütlücede oturan lhaan Hannn Be· 

ıilı:tqta tramvaydan atlarken düı· 
müt, hatmdan yaralalUIUfbr, 

Moıkova •efarethane· 
mizde bir kabul re•ml 

Moolı:cwadan yazılıyor: 23 nisanda, 
timdi Moakovacla halunan Tü.ı. sanayi 
U,.eti twefine Türkiye ııefaretlıaneoin
ele hir kaha! resmi yapdllllfbr. Kahal 
resminde Hariciye 1 o 'ıwi M. Litvinof, 
muavinleri M. Karahan Te M. Kresli. 
neaki, Sovyet siyaset ve ııanayi erlıalım
clu birçok zevat, So'fJ'et edebiyat ve 
ırüzel -ı1ar mümeHilleri hazır bulun 
maılardır. 

Po•tada yenilik 
lıtanhal Poata "Te!ıınıf .. , müdi

riyeti ı-ta itlerinde bazı yenilikler yap 
mak üzeredir. Bugiinkü clalıi!i merıale, 
harici merıale, tehir ve mevrude ..,.io
lwi birle,tirilecelr, menule '" mevrude 
namile iki l«Viı teliı edilecektir. 

Bundan lıetka yedi lıia lira !radar ı.ar. 
.......ı. yeni masa, dolap, tefrilı: ve tealı 
hüt aözlwi yaptml-ı.tachr. Biltiin mal• 
-ı ... yerli fabrilıalardan w..ı- ...... 
riı eclilmlttir, 

Mektuplarm aynlmuı İçin M ot
tik aletler kallend•caktır, 

Stlreyya Patama 
davaın 

Sürenaııeta taralmdıan pir Nuon 
Hikmet BD7 aleyhine .... ı..ı.-t 
clavaamm rilyetine paarteai ııünii ... t 
11 ele Üvfindl - -ı.ı.:-inde ha
lalaca!ı:trr. 

Kı- h .... rter 

• Tapu ve Kaclutro .... -..rlarm
dan Celiıl Bey lıtanbulun rmhelle ,.. 
acıblı:lanm ayn ayn ıöat...., bir albüm 
:r-paufbr. Albilmcla KMutroaa J'&pl• 
lan yerler aynca g6aterilmq, a.,.ıla
_.., imza ,.. nahiye hadatlanm afh
ren bir harita ela .Jlıüme raptedilmi,tir. 

IDIJ'6D ldlçiik .U ipt1I ve ıadece: 
- Peki, yazanm, dedi. 
Ve ıonra bir hamlede arahaıme atla

dı Te torpedo ile be11ılıeıı gözden ka,,ı.ol
du. 

Bir kaç ııtin - ıenç kadına fil. 
lıakiluı lıpanyadıuı lıir mektup geleli. 
H- açtı. T-.lüf ettiii ırinden be
ri Richarcl'ı dütibıü,,.,...ıa. Artılr ondan 
melı:tap almak iimldlrıi ele lı:eaınek üze. 
NYcli. Acalıa melı:ta!ıancla neden lıahae
cliJ'Ol'cla7 Tekrar c1önece1ı miydi? 

Zarfın içinden gazeteden keailmiı f1I 
parça çrlı:bı 

"Britania lıanbı- IOJ'llll admı lıili 
~br. Bayon'a lı:aılar takip 
edl!ea iD ........ ka,,ı.oı-ı.tachr. H1nı
zın ı.....,..,. hudaduau aeçtifi zannedi
llyor. Y--.!a lıir M kadıa olclaiu teo
blt eclilmittir, .. 

Namaıılıir bir aile laa olan LiJiane 
bunu okuyunca düıiinceye ırıırdL 

fih bu kafi deiildi. Hiç olmaıı:aa 100 
lı:ilo ela merıalit tedarik etmek l&znn
clı. Tekrar çalqımya lıaşlacL!ı:. Çeteler 
huduttan aizlice aeçirerek Koçana • 
Kiprülil tarikile ~bunu 
da Seliniie aetirdiler. Nihayet it ol· 
da. 15 niaaa 1903 ıünü Meaajeri kum 
panyamnm bir vapuru aaat dörtte !i
maııclan kallı:aca'kb. Bu &eminin -
kine claireüne iki ÜÇ bomba ko:rdar· 
dak. Alqam üzeri Molozho:rrında her· 
kea .... - •ilence içinde aezinirken 
aemi da lııııreket etti. F alı:at daha Ka
rabunma Tarmadan bomhalar patla· 
ymırdi. Tabü 191ıirde hunun alui 
mütlıit old11n Erteai aüa aece aaat tam 
Miriz buçukta Vanlar iataayonunun 
yıuundalı:i küçük köprüye konulan 
bomba ela patlack Şellrin lıütiin lim
balarma baTagazı nalı:Jeden büyük 
hora bu 'köprüden aeçi)'orclu. lnfiliı'k 
üzerine f&lıİr zifiri hir karanlık için· 
de kaldı. Bu, ihtilalcilere, hareket 
emrini Teren bir parola idi. Oamanlı 
Bankaamın altındaki lağmıı ateıleme• 
ie memur olan komiteci One, derh"I 
vazifesini yaptı; fitili ateşledi. Fakat 

( D<:vnnc: var) 



MiLLiYET CUMARTESi 6 MAYIS 1933 .. - 5 

Tayyare nasıl uçar? 
Her gün batıınızm üıtünde tay· 

yarelerin uçtuğunu görüyoruz. Bir 
motoru var, pervaneıi var, elbette 

© .. 

{!) 
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- :~~ ~ "-tf ~ 
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Çizgili yerler tayyarenin müteharrik 
kuımlarulır 

uçar diye düfünürüx. Şüphesiz, fa
kat motor dıırurıa tayyareler ne 
yaparlar? 

Hiç eksik olnuyan bıqka bir mo
tordan istifade ederler ki bu da 
kendilerini toprağa indi;ecek bir 
~vvet tetkil eden ağırlıklarıdır. 
»1esela bir tayyare alınız ve bunu 
~~torunu itletmeksizin bin metre 
Yukseklikte havaya bırakınız. Tay 
Yare havadan ağır olduğu için he
men dütmeıi lazım değil mi? Ha-
Ytr I ç··nk·· k h b b" . . • . ~ u anat ava.ya as gı ı-
çınl •nıtin ıüratini azaltır. Bu su
~let ~ tayYare sekiz on kilometre 
• erı gider • 

O sırad~ motoru itletirseniz, 
mantarı r·k b' . b"" ı'bı' r- en ır tır uf<>n g 
motor ta . kas d k ş· d' Yareyı ar ın an çe er. 
ırn 1 tayYaremiz ufki bir istika-

yr:nette gidiyor. Motorun pervane
e verd'"" ku "k 

leti .. '~.' vvet, tayyarenin sı • 
• ukYlızunden vukua gelen tedri

cı s ut kuvvetine galebe ediyor 
Be hatta Yiikselmeğe de bqhyor. 
k U tıpkı Şapkasını arkaya alarak 
oşan bir adama benzer. Bittabi 

hava tazyiki bu vaziyette kotan a· 
danun Japkaıını alır, götürür. E
ğer bu adam fapkaaım alnına iğe
rek kofllrıa, bu defa hava şapka
yı yüzüne gözüne kapatır. 

Tayyareyi yalnız dümdüz götür
mek te kafi değildir. Onu istenil
diği yere, sağa, sola, yukan, a'ağı 
da idare etmek icap eder. Bunun 
için pilot, tıpkı otomobillerde oldu
ğu gibi, bir kolu idare eder. Bu 
kol A işaretli küçük kanatlarla 
G. P. dümenine bağlıdır. Bir de 
ayakla tayyareyi istenilen istika. 
Ilı.ete götürecek G. D. plakaıaı var
dır. 

Şiındi tayyarede bir istikamete 
llİttiğimizi farzedelim. G. D. i~tika
llıet dümeni bir nevi müteharrık ka 
nattır ki, tayyarenin sağa sola bo: 
Calanıasına mani olur. Tayyareci 
bıı müteharrik kanadı ayak fala
kası ile idare eder. 

Mesela sağa gitmek için falaka f' sağ ayağı ile ileriye basar. Fa
aka madeni bir tel ile istikamet 

dümenine mGrbuttur. Bu suretle 
müteharrik dümen ıağa döner. 
Hava bu taraftan bir mukaveme-
te maruz kalınca tayy . ku • 1 • aremn y-
rugunu so a doğru dönd·· .. 

d 
_ urur ve 

tayyare e saga doğru çevrilmi 
olur. ş 

Eğer pilot sola dönmek isterse 
sol ayağı ile falakaya baıar bu 
defa istikamet dümeni sola' döner 
~ene hava tazyıkı ile kuyruk sağa. 
gıder. Pek tabiidir ki kuyruk sağa 
doğru gidince, tayyarenin başı da 
sola döner. 

1 fmda mukavemete teaadüf edince 
bu kısmı yukarıya kaldınr. O za

man bütün tayyare aola doğru mey
leder. Sağa meyletm09 için de pi
lot ayni tarzda sağdaki kolu ileri
ye ıürer. (Şekil 2). 

Kanatçıklar sadece tayyareyi sa· 
ğa veya sola iğmek için değil, ay
ni zamanda yukarıya kaldrrmağa 

ve hava botluklarndan hasıl olan 
sarsmbları hafiflebneğe de yarar
lar. 

Tayyareyi yukarıya çıkartmak 
için G. P. dümenini kendine çe
ker. Bu suretle kuyruk qağıya j. 
ğilir, ön tarafa yükselir. 

inmek için de dümen koluna I· 
leriye sürmek lazımdır. Bu suret
le dümen iğilir ve tayyarenin kuy
ruğu ~arıya kalkınca batı q$ 
ya gelır ve bu suretle toprağa iner. 
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Küçük çocuklar kurşun kalemile 
noktalı yerleri birleştirirlerse, tıpkı 
modelde olduğu gibi bir kedi ile bir 
iare resmi çizmiı olurlar. 

' 

-
,., 
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iki iple marifet 
Aynı uzunlukta iki iple zeka 

oyunları oynıyabilirsiniz. Mesela 

her biri 60 santimetre uzunlu

gunda bir ip veyahut ınce bir tel • 

alınız. Mesela arkadaşınıza re- \ 

______________ .. 
simde görülen iki tekilden birini 

tanzim ederek gösteriniz. Eğer 

ıağdakini intihap ettinizse arka
daşınıza murabbalann ddıları ay

nı ebatta olmak üzere üç murabba 

yerine dört murabba tanzim et

mesini söyleyiniz. Bittabi haylı uğ
rqacak, belki de muvaffak olamı

yacakbr, Bu defa siz soldaki tekli 

tanzim edersiniz. Her iki şekilde 
de murabbalar müsavidir. 

Hasis baba 
Hasis bir baba vardı. Bir aktam 

yemekten evvel çocuklanna dedi

ki: 

- Kim bu ak,am yemek yeme

den yatarsa, ona on kuruş verece

ğim. 

Ç~cukların hepsi kabul ettiler. 

Ve onar kuruşlarını alarak yemek 

yemeden yattılar. 
Tabii çocuklar ertesi gün müt

hiş acıkmışlardı. Sofranın hazır
lanmasını sabırsızlıkla bekliyor
lardı. Bu sefer babaları dedi ki! 

- Kim sofraya oturmak isterse 
bana on kurut versin. 

Kirli mendiller 
Bazı çocuklar mendillerini 

buk kirletirler. Bu mendilleri 
ça
te-

mizleyip ütüsüz ütülemek isterse
niz kolayı var. Mendilinizi güzel
ce yıkayınız. Sonra bir ayna veya 
cam üstüne seriniz. Hem çabuk 
kurur, hem de ütülenmit gibi olur. 
Artık ondan sonra katlayıp cebi
nize koyunuz. 
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ı--K A_D ı_N _ı Beşiktaş-Süleymaniye ile 
Kadınlar ve 1 1 b k Jd 
Pantalon modası - e bera ere a 1 

Kadınwr araaında n""k kılığının 
gitgide taammüm etmekte olduğu ma 
lilmdur. Şu resimlerini yukarıda gör
düğünüz iki artiat HoUyuood'un aine
ma yı.ldıslarından Barbara W eclu ile 
Diane Linclair'dir. Bakın fU çapkın
lara/_ 

• 

Fantezi bir rob 

Saatte 1000 
27 sen de 41 kilcm . t

reden 700 e var~ d 
ltalyada yüksek sürat tayyaı·ecilik 

mektebi menauplarmdan zabit namze 
di Angello dünya sürat rekorunu kır· 
mııtır. Bundan evvelki rekor 28 ey
h'.il 1931 tarihinde 657,076 kilometre 
olarak lngiliz tayyareci Stainforth 
tarafından vücude getirilıniftİ. Angel 
!onun Gard gölü üzerinde uçu§unda 
yaptığı yeni rekor 682,403 kilometre 
olarak tesbit edilmi§ bulunuyor. 

Saygılı okuyucularmuzm elbette ha 
tırlarındadır. ltalyanlar tayyarcleri
ni zamanıı:ı..ia hazırlıyamamı~ oduk· 
)arından dolayı 1931 büyük sürat mü 
sabakalarma ittirak edememişler ve 
lngilizler ltalyanların müaab .. 1<anın 
geri alınması yolundaki teklifledni 
reddetmiılerdi. O zaman yapılan bu 
müsabakalarda yalnız İngilizler uç
muf ve mü1iızim Staiforth 13 eylul 
1931 de 609.891 kilometre ile uçma· 
ğa ve me~hur lta]yan tayyareciıi mü 
teveffa Bernardiye ait olan 30 mart 
1928 tarihli 512.776 kilometrelik reko 
ru kıruıağa muvaffak olmu§tu. 16 güo 
sonra ayni tayyareci yeni bir uçu§l!.ı'l 
da rekorunu 657.076 ya çıkarmı§lt. 

lıalyan pilotu Agellonun kullandığı 
tayyare Macchi fabrikasının 1931 sür'
at müsabakaları için bazırlamağa çalıt· 
tığı tayyaredir. Agello birçok tecrübe u· 
çuşlannda Stainforth'un -pk,.. .. ·~· .. -~ lı:ır
mı§tı. Nihayet ltalyan Aero ldübü ko-

lstanbulspor _ Beykozu yendi 
(Bqı 1 inci sahifede) 

Buna mukabil Süleyınanlye takımı 
da §U §<'kilde idi: 

Nuri 
Necdet Ruhi 

Bürhan, Bülent, Tana§ 
Basri, Muzaffer, Ali, Nuri, Süreyya 

Hakem lstanbulspordan Kemal Ha 
lim Bey. 

Maça Se§iktaılılarm hücumi~~ bat· 
landı. Süleyınaniyeliler bu hucumu 
kırmakta mütkülat çekmediler ve aol 
dan mukabil bir hücum yaptılar. Fa
kat bu hücum da aemere vermedi. 

Bidayette ortalarda oynanan top, 
yavaı yava§ Beıiktatlılann tazyikına 
tabi olarak Süleyınaniye kalesi etra· 
fında dolaımıya baıaldı. Fakat bu hü
cumlar, hirihirlerini takip etmekle be 
raber, hiç te müesair değil. Beşiktaı 
mütemadiyen sağdan inmek istiyor. 
Fakat bugün Hakkı çok durgun ve 
Nuri tamamen tesirsiz. Buna mukabil, 
top pek seyrek olarak hücum hattı· 
run sol cenaluna geçtikçe Şerefle Et
ref hemen tehlike keıiliyorlar. Vazi
yet bu tekilde iken Beılktafm müda
faası da, muavin hattı da, topu ayak
larına geçirir geçirmez hemen aağı 
besliyorlar. . 

Bu hata biribirini kovalayan Betık 
tat hücumİarmm hep ne~_iceaiz k!'lm!' 
sına sebep oluyor. Ve Suleymanıyelı· 
!er Beşiktaı tazyikmı yavaf yav":f 
kaİdırarak hücum fa.ikiyeti elde edı· 
yorlar. Devrenin 20 inci dakikasında 
başlıyan bu vaziyet bir müddet devam 
ediyor ve onda~ sonra iki tar8:! ta ay· 
ni derecede ağır buıyorlar. Suleyma· 
niyelilerin gol çıkaramamalan, hÜ· 
cum hattının kendilerine itimat .,de
miyen oyunculardan mütetekkil olına .. 
aı yüzünden, top ~ıkııları~. §Üt va~iy·e .. 
tindeki hareketlerı hep mutereddıt. 

Neticede birinci devre 0..0 beraher· 
Jikle bitiyor. . 

ikinci devre başladığı zaman Betık 
taıhlann mutlaka kazanmak gayreti
le çahttıklan görülüyordu. Maama· 
fih, bu gayret en zi:ı:-_ade müdafaa ve 
muavin hatlannda goze çarpıyor, 1ntı 
hacimler, sağdan bqlayarak ortaya 
kadar tamamen hareketsiz oy .. .,,uyor· 
!ardı. Bir tarafı iılemiyen bir n ' .' ''" 
cim hattını durdurmak, Süleymımıye· 
nin candan oynayan müdafaası için 
hiç te güç olmuyordu. Netekim doku
zuncu dakikaya kadar devam eden bu 
vaziyet, Süleyınaniye müdafii ~ulıiknin 
bir penalbya sebebiyet vermesıne a· 
dar devam etti. 

Hakemin karan haklıydı. Çünkü 
Süleymaniyeli müdafi topa elite sara 
haten dokunmuf ve hatti. istikametini 
bile değittinnitti. Talnız avuta gideı> 
ve hiç bir tehlikeye maruz kahoıyan 
bir topu, ceza sahasında elile t ..ına· 
ya kalkan Ruhinin, bu hareketi bir •i· 
nir buhranı içinde yaptığı iddia oluna 
bilir. Hü&nÜ güzel bir şütle takımma, 
bu fırsattan bir gol çıkardı. 

Golden sonra oyun ayni ıekle dön· 
dü. Kartılıkh ve neticesiz hücumlar. 
Yalnız Beşiktafm daha şuurlu oyna· 
dığı Süleymaniyelilerin tesadüfi, fa· 
kat 'daha fazla gayretli bir oyunu ida 
me ettirdikleri görülüyor. 

21 inci dakika: Bir Süleymaniye hü
cumu eanaemda, aağ iç sıkı v~ p)i.se 
bir şütle beraberliği temin ettı. 

Bundan sonraki gayretler hep "';'" 
meresiz. iki taraf ta muhakkaıt bır 
kaç gol kaçırıyorlar ve maç 1 -1 e be· 
raberlikle bitiyor. 

Fenerbahçe stadında: 
Fenerbahçe stadında günün ilk m& 

çını lstanbulspor ve Süleyınaniye kii· 
çükleri yaptılar. Süleymaniyeliler lıu 
maçı 2 • O kazandılar. lstanbulspor "e 
Beykoz B. taknnlan arasındaki ikinc; 
maçı Beykoz 3-2 kazandı. . 

lkinci kümeden Topkapı ıle Kasun· 
pa§a üçüncü maçı yap~lar. Topkapı 
Kaıunpafayı 2-1 yendı. 

Sonuncu maç l&tanbulıpor • Beyko-ı: 
birinci takımlarını karşılaştırıy0<·du. 
latanbulspor sabaya şöyle çıkmıştı: 

Liitfi 
Sabih Samih 

Aziz Hasan Halit 
Reşat, Orhan, Salii.hattın, Nevzat, . 

f'~hı. 1 

Beykoz takımı da şöyle idi: 
Kandili 

Nebi Sedat 
Behçet Mehmet Necmi 1 

Bahadır, Rıdvan, Salvator, Sait, Şa!ıap 
Birinci devre ekseriyetle mütevazin 

geçti. lstanbulaporlular bir korner vu· 
ruşu esnasında bir gol _kaza:ndılar. Bey 
kozun kar§dık gayreti netice verme· 
di ve devre 1 • O lstanbulaporun fa· 
ikiyeti altında bitti. 

ikinci devrede latanhulsporlular d~ 
ha canlı oynadılar. Zaman zaman ~c 
kale oynamalarına rağmen 5ayrkçıd a· 

. . d k"kaya a aı 
ramıyorlardı. 41 mcı !' ~h et R"§a· 
d eden bu vaziyet• nı. ay . ~ 

evam • t" ihlal eti• ve btr &ol 
dın §ahsı gayrel:tanbulsporlular maçı 
daha kazanan . 
2 • o galip bitirdıl'=r: . . . 

Mıntaka bok• bır~c.ıl_ıkler~ .. 
M t ka boks birıncıhklerı dun Ve

fa • ·~.::..kapı klübünde yapıldı. Mü-

Hafif Siklet: Yavuz 
Yan orta: Sabri 

Orta oildet: NevzaL 
Voleybol ue Baketbol maçları 
Mmtaka Voleybol ve Baaketbol bi· 

rinciliklerine dün de devam edilmİ§• 
tir. Voleybolde Eyüp gelmediğinden 
Beıikta§ hükmen galip addolunmuştur. 
Baıketbolde Galatasaray likten çekil· 
diğinden Betlktaş hükmen galip sayıl
mıı, latanbulspora kartı ıahada isba
tı vücut etmiyen Hilal de mağlup ad· 
dolunmuıtur. 

1936 Olempiyadı 
BERLIN, 5 (A.A.) - Gazeteler 

1936 da Berlinde yapılacak olan Olirn 
piyatların mümkün olduğu kadaı· taz 
la sporcu ile iıtirake karar verdikleri 
ne dair Olimpiyat komiteai tarafın· 
dBn Alman olimpiyat komitesine ııön· 
derilen telgraftan dolayı İzhan menı
nuniyet etmektedirler. 

Ankarada •• 
ANKARA, 5 (A.A.) - Bugün is

tiklal sahumda Ankara ve latanbul 
mütekait futbolcuları araamda yarım 
saatlik bir maç yapılmıştır. Hakem 
Hü.snü Beyin idaresinde cereyan eden 
bu maç çok zevkli olmuı ve neticede 
aıfıra kartı bir sayı ile Ankaralılar ga 
tip gelmiştir. 

Bundan aonra aıra evvelki hafta M. 
hafızgücü tarafından konulan Ga:ri 
büatü maçında 2-2 berabere kalan An 
karagücü - Çankaya takanlanna gel• 
mitti. 

Muayyen vakitte sahaya çıkan ta• 
kamlar evvelden intihap edilen hak ... 
min hazır bulunmamaamdan dolayı 
oyunun geç batlamaaına sebebiyet ver 
di. 

Nihayet oyıın Süleyınaniyeli Oaman 
Nuri Beyin idareainde ·c bir Çankaya 
hücumu ile baıladıyse de hasım mü
dafaaaı kartısında müeaair olamadı. 
Bunu Güçlü1erin mukabil bir hüc~~ 
takip etti. Fakat o da Çankaya mu· 
dafaaaı kar§ısmda bir netice vermedi. 
Oyun mütekabil akınlarla devam ':di· 
yor. Nihayet devre ortalarına dogru 
Çankayalılar merkez muhacim Orha· 
nın ayağiy: e bir sayı kazandılar. Ve 
bu suretle 1..0 olarak devre Çankaya· 
blann lehine bitti. 

ikinci devre hatladığı zaman rüzga 
n lehine alan Çankayalılann daha a· 
ğır basacakları ve bu suretle de aayı 
adedini arttıracakları tahmin olundu 
ise de hiç te böyle çıkmadı. Künkü 
Güçlüler rüzgi.ra kartı oynamalarına 
rağmen yerden ve mevzun paslarla 
Çankaya kalesini devamlı bir surette 
tazyik etmeye haıladılar. Bu arada 
sol muavin Şevkinin güzel bir vurusu 
Güçlülere beraberlik aayısını kazan• 
dırdı. Bu golden sonra büsbütün açı· 
lan güçlüler Çankaya kaleıini daimi 
bir çember altına almıf bulunuyorlar· 
dı. Devre ıonlarma doğru sağdan A· 
Iaeddinin nefia bir ortalayı§ını Mer· 
kez muhacim Nevzat sıkı bir şütle go 
le tahvil ederek ikinci, bir az sonra 
da üçüncü ve son golü yaptı. 

Bu suretle cereyan eden oyun bire. 
kartı üç sayı yapan Güçlülerin gali· 
biyetile neticelendi .. 

Oyunu müteakıp Muhafızgücü baş· 
k.aptaru ve antrenörü Kamil Bey, kısa 
bir hitabeden sonra kendilerine büstü 
hediye etti. 

Mersinde .. 
MERSiN, 5 (A.A.) - Bugün Ada· 

na Topçu alayı idman yurdu ile Me_r· 
ain idman yurdu arasında yapılan lık 
maçında alay idman yurdu b~re. lmr~ı 
dört ıayı yaparak galip gelmııtır. 

Belediyede 

Sıhhi muayene 
Nakil vasıtal~rını ku~
lananların muayeneg' 

Seyrisefer idaresi haziranın birinden 
itibaren nakil vasıtalarında çahşo~ 

1 
Ş~ 

för sürücü ve muavinlerle otor:::obıl.erı: 
nİ bizzat idare eden amatörlerin srhhı 
muayenesine baıhyacaktır. . 

Nakil vasıtalarının fenni muayenelea·ı 

d 15 ı itibareır yapılacaktır. e mayıs an . d 
ilk 15 mayıata Taksım mey a-muayene 
runda yapılacııktıT · 

Tamir edilen yaya 
kaldırımları 

Eminönü Belediyesi Rızap~a yokutu, 
Ebuısuut ve Babıi.li caddesile Beyazı· 
dm bazı sokaklarındaki yaya kaldırımla 
nnın tamirine ba§lamak üzeredir. Bu 
yaya kaldmmların tamiri soğuk asfalt 
ile yapılacağından uzun müddet dayana 
caktır. 

Tenvirat tahsisatı 
Belediye bütceıine konan tenvirat tah 

ıisatı azaldığı için cadde ve sokaklar
da.ki tenviratın kesilmemesi için tahsi
satı artan fasıllaTdan münakale yapıla
caktır. Yapılacak münakale mayıs sonu
na kadar sehrin tenviratmı idame ede
catir. -

~akat bu suretle, tayyare deh
Şetlı surette yatar. Buna mani ol
~a.k İçin büyük bir kavis yapmak 
d~~ım~ır. Büyük kavis yapmadan 
k onebılmek için pilotlar büyük 
d:na~ı':' iki ucundaki k~natçıklar
r '! ıstıfade ederler. Eğer tayya
I eyı •

1
ola meylettirmek isterse, ko

tl .~o a ·· B 1 l. k · surer. u suret e so dakı 

' miserinin huzurunda '"On bi· uçu:} yap
mış ve bu derecesini almııbr. 

bakalara 4 Galataaarayh, 12 Vefa
it"uınkapılı sporcu ittirak ediyordu. 
Fakat Galatasaraylılar, son dakikada 
bir itiraz dolayısile müsabakalara ıt· 
tirakten vazgeçtiler ve yapılan ...- üsa. 
bakalar hep Vefa - Kumkapılı genç
ler araaında cereyan etti. Muhtelif 
aikletlerde birinci olan sporcular ıun 
lardır: 

Erenköy elektriği 
Erenköy ve Suadiyeye elektrik cere

yanı verilmek üzere ıirket tarafından 
tesisat yapılmııtı. 

<l a.n:ı.tçık Yllkarıya kalkar hava sol- • r ---'--------.... ·~'!_it. ., a. ve kanadın ii•t tarafında muka- ı ~ ~- - -::. -
u~ı~:te te~aclüf edince, bu kısmı i- Tavşan hardPı< 11okyü::ifode tayyares;nin kırılan pervanesini nasıl 

·• • Sası.da da ı 2'.nadın alt tara- tamir ~Ui .• 

ltalyanlar tayyarecilerinin bu uçuıta 
muvaffak olamamaama kartı Desenzano 
mektebinde ayni tayyareden bir tane 
daha hazırlamışlardı. Bu tayyare hakkıı< 
da el<!e ettiğimiz mal6'!'at şudur:. . . 

Tayyare bir sn·a üzenne yerle.ştırilmıt 
biri cekici, diğeri itici perva?e.lı ve .~er 
b. . 1-400 bey,,.iı· kuvvetinde ılrı motorle 
ırı . ld" 2 .. 

mücehhezdi. Macchi • Costa ı 7 tıpın 
dediı· ve iki kayığı ı:t':rdır. 

Sinek siklet: Tanaş 
Horoz aiklet: Vaail 
Tüy siklet: Demir 

Bu havalide yapılacak havai hatlara 
konulacak tellerin izole tel olmauna 
karar verilmiştir. Bu suretle bir kaza 
vukuuna meydan verilmiyecektir. • 

Bu civardaki ağaçların tahrip edılme 
sine imki.n hırakdmamak için elektr!-k 
telleri ağaçlardan uz~k yerlere rekzedil• 
miştir. 
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1 RADYO 1 
Bo'IYı;nkü -· nrocırram 

& "" 

18 den 18.45 e kadar Mllteırttf Hanım. 
18,45 ten 19,30 za kadar Orkestra. 
19,30 dan 20 ye kadar Fransızça dcro 

.Müptediler4> mahsus". 
20 den 20,30 a kadar Osman Pehlivan. 
20,30 dan 2ı,3o a kadar Saz .. Hafız Ah

met Bey.» 
21,30 dn 22,30 a kadar Orkestra, Ajans ve 

:BorN haberleri saat ayarL 

VARŞOVA, 1411 •· 
13.15: PJi.k.. 14.15: Taleb. matinaJ konıerl 

17: Plilc. 17.45: Konferam. 18ı Plak. • M•h· 
t.lif 21: Ha6f •aailU, 23,IOı CltepQı lcoa• 
...... 2A: n ••• •aıilı:iai. 
BUDAPEŞTE, 1110 -. 
111,35, Ş.rı..lu. ı9,35, Plik U. Afriby• .ı.,. 

İr lı.oaferanı, 20.35: Opera t.a•lli (?). 23.2Ch 
Hab.rlv. - Plilı konseri.. 

MONIH, 352 •· 
20: Milli netrİJal. 21. 10: Kanpk aeıriyat· 

Schwarzfiac:h.er talnnu. 23.25: Haberler. 
23.45: Gece lconaeri. 

ViYANA, 5ı7 •· 
19.45' Kaflıı:aı7a daılan (•Wı.ı..a..). 20.llı 

R•dolf Watzke tarafuuLm piyano r.lakatlle 
taıa:nai, 21.05: (Ôlmıyen fM.rif) iaimli operet 
ZJ.20: Daaı muıiklıi. 

MILANO • TORINO • FLuR>JoıSA 
21-'SO: (Victoria et •on Hnaar) i•imli Pa.J 

Al:ı,.aham'ın opereti. Sonra; Dan• ma•ild.ai. 

PRAC. 487 m. 
19.35: Mü•af .. M. 20.Jli: Arap medealye&İ• 

n~ daır lıı:onferana. 20.23: Violi. alerile kon .. 
wr. 21,05~ (Boccacio) opereti. 23.60: Hafif 
mu•ılli.. 

LANGENBERG, 472 -. 
21.10: Mayıs ı~ldi (Neteli • .. riyat). 23.15: 

Bır bolıı.a m•çı yap1lan .. ahald• n8kil (Bok• 
sahnesi mıl&rofond•n bildiriliyor) • 

ROMA. 441 m. 
21.50: ( E._rt) ı ımh Maaka.Ayi'ııin opereti. 
BÜKREŞ, 394 m • 
13: Plili. 14 15: Keaa. 18~ R.dyo orkealra• 

sı- 19: Kex. 2.0.40: Plilc.. 21: Kuator kon
seri 21.50~ Karı,ık konser, 

Kari mektupları 

On bir kuruşluk ikinci neviler 
Tütün lnhi .. r iclareoinin 11 kunıtluk 

iki nevi ıiP'•r&aı vardır. Biri birinci ne
'1İ.11 diğeri de ikinci nevidir ve bu her iki 
nevi de f.tanbulda aatıltr. 

inhisar idar~•i l<tanbulda 6 lnını,luk 
halk aigaraıını oalttrmamalrta, birçok" 
insanlar bu ıİgaralan almek için civar 
kôylert giderek 15 gÜnlük veya bir aJ
lık ibtiyaclanna kifayet edecek miktar
da halk sigarası alıp gelmektedirler. Fa
kat böyle köylere kadar gidemiyen şe
hirliler ba'ka ucuz sigara alamadıklan 
için biuarure 11 kuruıluk aigara içmek 
te, fakat icimi birinciye niıbetle daha 
iyi olan ikinci nevi 11 kurutluk Iİgara
yı bularoamaktadll'lar, 

idare 11 lnın>ı'hılr birinci ,,_; ıigara 
Atılan dükkanlarda 11 kuru9luk ikinci 
nevi sigara '8tılmaama da miiııaade et
meli •e ç"'itler ,_,...,mda bu dükkiır>
lanı ikinci nevi de vermelidir. 

Sirkeci: Soit Hliae,U. 

H•lkavlnda 

Kimyagerler toplanamadı 
Kimyagerler caniyed dtln Halk ... 

Tinde -1ik ko.,.....UU aldedeceldi. 
Elueriyet olnwdılr için JCoesre 14 ma
,.. pazar ııhlne bmıloJa.tbr. 

Çocuk analarına 
Himayei Etfal Glmiyeti u-i Mer 

• . ·-: c..m,etDma, doidaiu gü..
- hir }'atma plincıe,.e lıaclıır !I" ki.. 
nn -.htaç oldaı.ı.n loıılam u...Uerini 

3 üncü kolordu 
ilanları 

K. O. ve 1. F. ihtiyacı için 
33.000 kilo bulgur kapalı 
zarfla münakasaya konmuı
tur. ihalesi 17 Mayıs 933 
çarşamba günü saat 11,30 da 
dır. isteklilerin nümune ve 
şartnamesini görmek üzere 
her gün ve münakasaya gir
mek için o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. Sa. 
Al. Komisyonuna gelmeleri. 
(120) 0854) 

2408 
• • • 

K. O. ve 1. F. lot'a ve 
müesseseleri ihtiyacı için 
50000 kilo pirinç kapalı zarf
la münakasaya konmuştur. 1 
halesi 17 Mayıs 933 çarşam
ba giinü saat 11 dedir. İstek
lilerin nümune ve şartnamesi 
ni görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak için belli 
gün ve saatinden evvel F ın 
dıklıda 3. K. O. Sa. Al. komis
yona gelmeleri. ( 1 l 9) 
0855) 

• 
K. O. ve 1. F. Kıt'alan ih-

tiyaci İçİn pazarlıkla 5000 ki 
lo Pirinç alınacaktır. ihalesi 
8 Mayıs 933 pazartesi gunu 
saat 14,30 dadir. İsteklilerin 
nümune ve şartnamesini gör
mek üzere her ı;in ve pazar
h~a iştirak için o gün ve saa
tından evvel F mdıklıda 3. K. 
O. SA. AL. KOM. nuna gel
meleri. (136) (1987) 

2530 
• • • 

1.- K. O. ve F. Hayvana
tı için kiralanacak çayırlar 
Malova çayırı 9 Mayıs 933 sa
h Nakkaı ve Isparta kule ça
yırları 1 O Mayıs 933 çarşam
ba ve yazla çayırı da Mayis 
933 perşembe günleri gezile
cektir. Cayır sahipleri yazılı 
günlerde saat 9 da K.O. AL. 
SA. AL. KOM. nunda hazır 
bulunmaları. 

2.- Ayrıca bu mmtakalar 
da çayırlarını kiraya verenler 
varsa bu g\inlerde Komisyo
na mUracaat edebilecekleri. 

3.- Çayırlann 13 Mayıs 
933 cumartesi gÜnü muamele 
si İntaç edileceğinden saat 11 
de çayır sahiplerinin komisyo 
na gelmeleri ilin olunur. 
(139) (2004) . .,. . 

~ anlatan 12 ....... p hazırla-
.... ~ 1ıu 12 mektubu fİıındİye bdar Pazarlıkla alınması ilan e
lıinlerce ........ 1a...ı.. 'str-. ç-.ı.ı.. dilen 3. K. O. lut'alan ihtiya
" için lıu türlii ~ lktiyacı olan • ci için 4,500 adet yeşil salata 
-.!ar bir mektupla Himayei Etfal Cemi- 2,200 demet yeşil soğan 1,000 
r.ti Umumi M...ı.e.ine çocuklarm ka- il 20 kil . 
ser a>'hk oltluldarau Wl-.ıilderi takdir- demet tereotu e o sır 
de Jar- •• ine bu lbeldaplar posta ile keye teklif edilen fiyat pahalı 
bedau ııönderilecel<tlr. görüldüğünden ihalesi 8 Ma-

D O K T R yıs 933 pazartesi günü saat 15 

R e bıralolınışhr. isteklilerin 
usçuklu Hakkı şartnamesini görmek üzere 

Galatuara1cla Kanzillı ttzeb·-; her gün ve pazarlığa İ§tİrak i-
lrar!ımıcla Sahne sokaimda 3 .......,_ 

relı epartnnanda 1 numere. çin o gün ve vaktinden evvel 
Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 

---------1~ 1 KO. na gelmeleri. (141) 
_ _. Dr. l H S A N ll A M 1 (2026) 

Gonokok Aşısı 
Belsoğuklufu ve ihtilAtlarma kartı 
pek tesirli ve taze aııda. Divanyolu 
Sultan Mahmut tiirbeai No. 189. 

(2794) 

MOZA YEDE iLE SATIŞ 
Büyük lolı:ımta egyam oJe.ralı: müzaye 

de ile ... u.wı :ı.aoe.ıı, tabak, kııistnfJ tep 
ai ..., saire, çatal, bıçak, şampanya kova 
•ı ve sair eşya ve edevatın satı~ı Mayı
am 7 inci. Pazar günü Beyoğlu fstikJil 
cadde&i!lde Müleorüj it:toi&al.in,d,, 34 nUr 
maralı mağazada devam edil.:cektir. 

Hayli büyük ha.ı.ı.r pey ~er· 
den 100 de ZS teminat alınır. 

Daviitşafaka lisesi müdürlüğün 
den: 

K. O. ve 1. F. için 3,000 
kilo zeytin pazarlıkla alına 
caktır. ihalesi 10 Mayıs 933 
çarşamba günü saat 11,30 
dadır. isteklilerin şartname
sini görmek üzere her gÜn ve 
pazarlığa girmek için o gÜn 
ve vaktinden evvel Fındıklı
da 3. K. O. SA. AL. KO. na 
gelmeleri. (140) (2027) 

4. K. O. Sa. Al. Ko. dan : 
Aşağıda cins ve miktarı ya 

zıh fotoğraf malzemesi 25 
Mayıs 933 tarihine kadar tes
lim edilmek şartile 15 gün 
zarfında pazarlıkla satın alı
nacaktır. Taliplerin mezkur 
müddet zarfında Eskişehirde 

BARTIN - fNEBOLU 
POSTASI 

BARTIN 
vapuru 

7 Mayıs PAZAR glinli saat 19 
da Sirkeci rıhtımmdan hare· 
ketle(Ereıll1 Zonguldak, Amas
ra, Kurucaple, Cide, lneboln, 
Enenye ve lliıe) iıkelelerine 
admet Ye avdet edecektir. 

Fazla tafsilit için Sirkeci, 
Yeni Han No 15 Merkez acen
teliğine mOracaat. Tel: 23609 

... -----~(2907)--

SEYRlSEFAlN 
Mork• -ta• Gaı.ta Kllprilbatı B. 2382. 

Ş.ba A. 51.ı...1 Mill>llrdar sad• H. 2,374C>. 

IZMIR - PiRE- iSKEN DERİYE 
POST ASI 

EGE 
9 Mayıs nh 11 de Galata 

rıhtımı"dıın k11lkar. 

Devredilecek 

iHTİRA BERATI 
''Mayii havarun devriidaimi ile kuv· 

vei muharrike iatihaaline ait uaul ve 
cihaz" hakkındaki ihtira için latanbul 
vilayet celileaine ıakdim edilmi, olan 
30 Mayıa 193 ! tarih ve 6000 evrak 
numaralı müracaat iizerindeJ.:j hukuk 
bu kere ba9kaaına devir ve ferai edi
leceğinden bu r .pta fazla malfunat 

edinmek iıteyeyıf,.rin latanbulda, Bab

çekapıda Ta, Hanmda 43-48 numara 

!arda kiıin vekili H. W. Stoek Efendi
ye müracaat eylemeleri ili..n olunur. 

(2779) 
2518 

)at. Mr. KuD1andanlığı 

Sabaalma kolll• ilibılar1 

İfayı teahhut etmeyen mü
teahhit namı heıabnıa Ordu 
sihhiyesi için dişçi nıalzemesi 
7-5-933 ı>azar gÜnÜ saat 14 te 
pazarlıkla satm almlleakbr. 
lateldilerin ş,artnaınesini gör 
mek için her gÜn ve pazarlı
ğa girişeceklerin belli vakitte 
Komisyonda hazır bulunma
ları. (632) (2018) 

••• 
Hava Birlikleri için 50 met. 

re mik'abı gürgen kalas 7 -5-
933 pazar gÜnÖ saat 11 de pa 
zarlıkla satın almacaktır· Şart 
namesini görmek için her. gÜn 
ve pazarhk için belli vaktınde 
komisyonda hazır bulunmala 
n. (631) (2019) 

••• 
Maltepe Piyade atq mek

tebi için 80000 kilo eJanek 8-
5-933 pazartesi gilnü aaat 14 
te pazarlığı yapılacaktır. ~s
teklilerin belli vakitte komıs
yonda hazır bulunmaları-
( 633) (2017) 

Sa. Al. komisyonuna rnüra
caatları. (3051) (2029) 

Soö model Klopcic obtra-
törü: 

13 X 18 lik 8 adet 
18 24 lük 14 adet 
12 şer camlık Gomont ka

seti: 
13 18lik17 adet 
18 X 24 lük 21 adet 

* * * . K. O. Hayvan haatahanesı 
nİn Elektrik tesisatı pazarlık 
la tamir ettirilecektir. Talip 
çıkmadığından ihalesi 10 Ma
yıs 933 çarşamba günü saat 
11 re bıralolmqtır. lsteklile 
rin şartname ve keşiflerini gör 
mek üzere her gÜn pazarlığa 
iştirak için o gün ve vaktin
den evvel Fındıklıda 3. K. O. 
SA. AL. KOM. nuna gelmele 
ri. (135) (1986) 

Darüffllfakanın bir senelik ek
mek ve eti kapalı zarf usulü müna 
kasa ile alınacak ve zarflar 18-5-
933 Per.embe günü saat 11,5 te 

Nuruosmaniyede Cemiyeti T edri
aiye merkezinde açılacaktır. Talip 
olanların kanuna muvafık teklifle 
rini yapmak üzere o atın ve tartna 
melen görmek için her gün mez
kür merkeze müracaatları. (1942) 

Darülaceze Müdürlüğünden: 
lrdahane tecrit hanesin de yapılacak olan bet adet bolu 

ile abdeshane vesaireye ait olu p bedeli keşfi bin elli üç lira elli 
bir kuruş olan inşaatın kapalı zarf usulile münakaııası 17-5-
933 çarşamba gÜnÜ saat on dörtte İcra edilecektir. Talip
lerin teminat akçelerile müra caatları. (1819) 2406 

. 

·DARA 
BiRiKTiREN 
RA~AT--bOt;Q 236s 

Beykoz Malmüdürlüğünden: 
Kaz:a11 Köy veya Sokağı No. Cinai HiS1e miktan Muham- Kimden metrtl 

Bayko:ı 

" 
" 

mahallesi 
Kavakdera 112 Hane 

kıymeti oldup 
tıs hi111esinln 40 oo lılll.._dll Ym Ha# 
1;6 hiue1i Hualambo. 

Paıababçe Fenerli 14 Ana 125 ııOra tamamı 125 00 llllbaclll Hlrlatoıla' 
Mehmet Şey- Leylekli 8/38 Hane Tamamı 50 00 M&badU Nllrola ı•1 -ket Pap 90 asi F'lankodm 

Yukarda yazılı mübadil emliki mülkiyeti petin bedelle Ablmak aııere 26-4·933 tarlhladen ltllıu_. 
yirmi rOn mtıddetle müzayedeye konulmu,tur. Taliplerin yeYlllİ ihale olan 16-S-933 Ah ,ana ... ı t3t' 
Beykoz malmDdürlüillııe müracaatları. [1866) 2413 

Beykoz Malmüdürlüğünden: 
Kıymeti Kap1 Cinai , Malıalleai 
Lira K. No. 

4 75 120 Dükkb 

4 
4 

12 
12 
6 
6 
4 

ıs 
4 

21 
3 
s 
6 
6 

14 
1 
1 
4 
1 
3 

1 Hana 
65 9 Kahve Bosluute 
65 9 .. .. 
00 7 · Fınn dakkb ,, 
00 1 " .. " 
25 24126 KahYe maa dlldıb ,, 
2S ,. Dlkkia ,. 
65 9 Kahve ., 
oo 14 Tarla Gana 
00 3 .. " 
00 4 .. " 
50 20 ... Kılıçlı 
00 5 ,, G6UO 
00 9 .. .. 
00 39 ,. Öğllmce 
50 9 .. .. 
00 22 .. .. 
25 60 ., G611D 
00 20 ., Ôğünca 
50 121 Bahçe ,, 
oo n Tu• .. 

Yukarda evaafı yazılı gayri menkuller Yergi borçlarından 
6/5/933 tarihinden 25/5/933 tarihine kadar birinci ihale Ye 
edilmek üzere aabt ve mOzayedeye konulmuıtar. Taliplerin 
aaat 14 le Beykoz kaz:uı idare heyetine mOracaatları. 

• 

Hududa 

Karye derunu 

" " 
" ,, 
" .. .. .. .. .. .. " .. .. 

lrva caddelİnde Galla PJlft .. .. .. 
,, '' ,, 

ÇavUfln caddealade bayDk pyırlu 
Boııbana ., nmıı k6prii 
lrva caddeııJ G6llli çayın 
Karye civan sandal hqı 
Paıamanclra yolunda pmurlu ıre~ 
Paıamandra ,. karaçayır 
lrva caddesi•de çayırlar tbtD 
Çavuıl• çiftliği yolunda samanlık ya.ı 
Karye derunu 
Patamandıra yolunda Ut'a pyır 

dolayı beden peıinan verilmek prtill 
6/6/933 salı g6nü de kat'ı ihalesi icr• 
depoııitolarile birlikte mezkftr g6olerıl' 

(2011) 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Karyesi 
Pendik 

" 
" 
" .. 

Sokağı Cinai Numara11 Hi11emi Kıymeti mubammlne' 
Çolakoj'lu Hane 618/30 Tamamı ! 500 
Sellmiye ,, 515115 ., 1200 
Çınar ., 231/14 ., 1500 
Baidat Dükkla 527176.78 ,, 1000 
Dere Hane 239/29 " 500 

,, C.Yitpaf8 Hana maa bahçe 94/S ,. 6000 ı' 
Yoııde yedi bnçuk pey akçeleri ihale bedelleri nakten Yeye r•yrlmabadil honOIU ile 6denmek as:-ı 

yukarda eY1afı yazılı emftldu 9415 na-.ılı hane maa bahçe kapalı z:arfla diğerleri açık arttır ( 
ile Atalıta çıkanlmııbr. Kat't ihaleleri 20-5-933 eamartui rtıntl aaat on beıtedlr. Şartnamesine t; 
fikan t~zim olunacak kapalı zarflar -•ktır ... tten ey~el ~ankamız_d~ki ıatı! komİl!lyonuna •:if 
edilecektir. Şartname Baıikamuı kapwııa uılmafbr. Seneı balıye yergı11le heledıye rllıumu mütt• 
aittir. 0888} 
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SiPiROL NECATİ, grip, nezle baş ve diş ağrılarının kat'i ilacıdır. sa~::.;:;;d. SALiH NECATi eczanesı 

(2153) l375 

İ tanbul ve a ı 
Türk Anonim 
Şirke ·nden: 

ullu 
Trakya Şeker 

Şeker Fabrikasının İstanbul depolarından kristal toz 
her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere 

şekeri 
satılır. 

atideki fiatla 

Kristal Toz, Kilosu 36,ıs Kuruş 
Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhat 

ıönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirilir. 
Adres:lstanhul,Bahçekapı,4üncü Vakıf han4üncükat, Telgraf adresi: İstanbul Şeker Telefon:24470. 79 

-PAGEOL 
Prostat it 
fitihabı mesane 
Seyelanı mcııJ 

Bel sotu1dutu 
Gut milliler 

PAJEOL 
En kavvetll ve 

müessir muzada 

taaffOnO bevfldlr 
Tesiri seri ve esaslı· 
T ebevvulün nc:mıu 
izale n bllrWı .lht}. 
Üb meneder 

l\0PTEl..A VE MUZTARIP oLANLAR lçlN 
PAJEOL BiR TEDBiRi ŞAFIDIR 

Parts bastaaelert mltaahhldl: Şatlilen Mlaıeıeal (642) 

._.•.5.b .. O_y_O_k,;;;Miiioo_k_cAl_aı_-_b_ıınm_u_m_ecza.a __ eı•er•d•e•sa-tl•lır•._-' 3373 

Ankara Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

l - Bedeli keşfi (31562) lira (49) kuruştan ibaret 
olan, Ankara _ Beypazarı ara• mdaki Gömleksiz köprüsü in
taatı mukavelename tarihinden itibaren (7) ay zarfında ik
ltlal edilmek üzere ve kapalı zarf uaulile 25-4-933 tarihin
den 15-5-1933 tarihine kadar (20) gÜn müddetle münaka
saya konmuştur. 

2 Münakuaya iktid an fenni ve itibari malilerini is-
l>at edenler kabul olunur. Bunun için münakasaya dahil ol
"'•k isteyenlerin: 

A.- Bedeli keşfin o/0 1, 5 buçuğu olan (2367) lira 
(_19) kuruşu Vilayet idarei h ususiyesi hesabına bankaya tev 
dı ettiklerine dair makbuz sen edinin veya milli bankalardan 
birinin teminat makb11%Ullu Yahut milli esham mukabili mu
hasebei huauaiyeden alınacak ilmuhaheri ibraz etmeleri la
zrmd.r. 

B. - Ticaret oda.una m ukayyet olduklarına ve iti
bari malilerine ait bir vesika göstermeleri icabeder • 

C.- Yedlerindeki ehliyeti fenniye vesikala-nm--yev
mi ihaleden en az 8 gÜn evvel \'ilayete Başmühendisliğine gös 
tererek münakasaya dahil olabileceklerine dair ya bir ehli
yeti fenniye vesikası alıiıaları veyahut ellerindeki vesikanın 
zirine şerh verdirilmesi iktiza eder_ Bu üç şartı tamamen haiz 
olmayanların münakasaya iş tiraklan sayanı kabul olamaya 
cağından teklif zarflan açılın ayarak k;ndilerine iade edile
cektir. 

3.-- Münakasa evrakı kesfiye ve seraiti mahsusasma 
tevfikan icra edilecektir. · · 

4 Talipler 661 No: lu münakasa ve ihale kanununun 
(10) cu maddesi mucıÖİnce ihzar edecekleri kapalı zarfı 15-
5-1933 tarih ve pazartesi gün Ü saat 15 e kadar viliyet dai
tni encümeni reisliğine makbuz mukabilinde tevdi edecektir. 

5 - Münakaaa 15-5-19 ~3 tarih ve pazartesi günü An
kara Viliyeti Daimi Encümen ınde yapdacaktır. 

6 - Evrakı keşfiye ve pr~jeyi görmek veya daha zi
yade malilmat almak isteyen lenn her gün Ankara Vilayeti 

a İa Başmühendisliğine veya Encümeni Daimi kalemine 
müracaatları ilin olunur. (1869) 2416 

Kırklareli Vilayeti 
Orman Müdürlüğünden: 

Kı~-~;llreli vilayetinin Demirköy kazasında Sarıgöl -
Kopangolu maa bıçlo deresi devlet onnanmdan üç senede 
Yakılıp çıkarılmak Üzere 3443 6 kantar mese kömürünün be
her kantan 12/5 kunış muhammen bedeİi üzerinden talibi 
ne ihale edilmek Üzere 29-4-933 tarihinden 29-5-933 tarihi
ne kadar bir aymüddetle müzayedeye konulmuştur. Mü
zayede ve ihale aleni olacakve 661 799 numaralı kanunla 
~ın ah~amı umumiyesi veçhi} e 29-5:933 tarihine müeadif pa 

. zartesı günü saat 15 le Kırkla reli orman müdürlüğünde mü 
~eşekkiI onnan satış komiıyonu huzurunda icra edileceğin-
re~ taliplerin bu işe ki.fi sermayesi olduğuna ve ihtisası dahi 
ın e bulunduğuna dair ticaret odası vesikalarile teminatı 
~n ~akkate akçesi olarak bir senelik bedeli muayyenin % 

5 ı nisbetinde 223 lira 20 kuruşu mezkUr saate kadar kom~ 
Yona tevdi eylemeleri ve şartname ve mukavelename sureti 
lusaddakalarmm da Ankara orman işleri umum müdürlüğü 
1.~ J~tanhul ve Kırklareli orman müdiriyetinden alınahilece
eı ılan olunur. (1893) 2417 

afıa Veki etinden: 
F evzipaıa Diyanbekir hattının Km. (347 .000 - 368. 

000 ) arası illfllat ve ameliyatı (22 inci kıann) kapalı zarf u
sulile münakasaya konulmuştur. 

Müna~ 23-5-933 tarihine müadif eah günü saat 15 
te Nafia Vekaleti Müsteşarlık makamında icra edilecektir. 
Münakasaya dahil olabilmek için taliplerin Devlet Demiryol 
lan idaresinden yalnız bir mukavele ile en qağı altı yüz bin 
liralık bir iş almış olması Ye bu işi hiç bir itiraz ve şikaye
te meydan verm~ş olarak hüsnü suretle ikınal etmiş bulun 
malan meşrut olup taliplerin bu şeraiti haiz bulunduklarını 
mübeyyin olmak üzere Demiryollar İnşaat dairesinden alına 
ğa mecbur oldukları vesika ile 60000 liralık teminatı muvak 
kate ve cari seneye ait ticaret odası vesikasile birlikte ayni 
gün ve saatte münakasada bulunmaları lizondır. 

Talipler bu husustaki şartnameleri Ankarada Nafia Ve 
lci.leti Levazım dairesinden ellişer lira mukabilinde tedarike
debilirler. (1940) 2501 

atanbul Sıhhi Mfi.esaeaeler .Satınalma 
Komisyonu RelsHğinden: 

Miktan 
Kilo 

39,500 
204,800 

15,000 
27,300 
5,800 

17,700 
18,800 
33,500 
17,000 

Miktarı 
Cinsi Kilo Cinsi 
Et 2,150 Kuru üzüm 
Ekmek 850 Kuru kayıat 
Francala 19,300 Patates 
Pirinç 3,100 Fasulya 
Makarna 1 ,600 Barbunya 
Sade yağı 3,800 Nohut 
Kuru soğan 16,000 Un 
Süt 2,700 Yumurta (adet) 
Silivri yoğw 105,000 Günlük yu-
du murta (adet) 

Kase 14,500 Yoğurt 10,800 Beyaz peynir 
11,585 Sabun 800 Kaşar peyniri 

860 Şehriye l 2,500 Mangal kömürü 
5,500 Zeytinyağı 245 Ton kok kö-
8, 700 Zeytin tanesi mürü 
1,600 Mercimek 590 ,, · kriple ma-

21,000 Arpa den kömürü 
21,000 Saman 1,975 Çeki odun 
9,100 Ot 400 adet muhtelif a-
9,500 Kepek şı hayvanatı ve 
2,000 Yulaf her nevi yaş seb-

24,800 Şeker ze. 
1933 mali senesi icin İstanbul Sıhhi Müessese!erine lü 

zumu olan 6 aylık et ile ~enelilc yukarda müfredatı yazdı ale
lilmum ihtiyacat tanzim edilen olbaptaki şartnameleri veçhi
le ve kapalı zarf usulü ile ihale edilmek üzere münakasaya 
konmuştur. Bunlardan et ile al?ı hayvanatmm 23 Mayıs 933 
salı günü saat 14 te ekıneğin ayni günde saat 15 te 

· süt, yoğurt, sade yağının ayni gÜnde saat 16 da ve her nevi 
kuru erzak ile mekUlatr h yvaniyenin 30 Mayıs 933 salı günü 
saat 14 te ve muhtelif yaş sebzelerin 6 Haziran 933 salı gü
nü saat 14 te ve alelumum ma lırukatın 13 Haziran 933 salı 
günü saat 14 te münakasaları yapılacaktır. Taliplerin ve bu 
baptaki şartname ve nümuneleri görmek ve fazla izahat al
mak istiyenlerin mezkiir komisyona müracaatları. Ve muay
yen saatlerden evvel teminat ve teklif mektuplarım komis-
yona vermeleri ilin olunur. ( 191 1) 2471 

• 
inhisarlar Is a bul 
Başmü Ör öğünden: 

Birinci taksitleri alınarak Müskirat bey'iye ruhaatiyeleri
nin Haziran iptidasında değiştirilmesi kanun iktizasındandır. 
Kolaylık olmak üzere bu muameleye 15 mayıs 933 tarihinden 
itibaren başlanacaktır. Eski tezkerelerin nüfus ve esnaf cüzdan 
larınm ve ikişer adet fotoğrafın beraber getirilmesi icabeder. 
Dar vakte tesadüf ederek kimsenin zarar görmemesi için bu 
muamele Haziranın Bqinci gününe kadar devam ettirilecek
tir. İşbu giinün saat 24 dünden sonra yapılacak yoklamada 
tezkeresiz içki sattığı görülenler hakkında kanuni muamele ya 
pılacaktır. (1953) 

Darülaceze Müdürlüğünden: 
Müessese pavyonlarının saçak ve oluklarının tamirine 

ait olup bedeli keşfi yedi yüz yirmi dört lira olan ilivei keşif 
mucibince tamiratının kapalı zarf usulile münakasası 18-5-
933 perşembe günü saat on dörtte icra edilecektir. Taliple
rin yüzde yedi buçuk teminat akçelerile müracaatları. 

2405 (1818) 

• 

" ' . ...__ 

2364 

Istanbul Liseler Alım 
Satım Komisyonundan: 
Komisyonumuza merbut Muallim mektepleri, Lise ve orta 

mekteplerle mülhak pansiyonlarının 1-6-933 tarihinden 1-6-
934 tarihine kadar bir senelik erzak, sebze ve mahrukat ve 
sair ihtiyaçları kapalı zarf usuli le münakasaya ve elanek lann
tdarile yemek arbklan da mevkii müzayedeye konulmuştur. 

Fiatlar mutedil görüldüğü takdirde bunlardan "Sebze, et, 
ekınek, süt, yoğurt, sabun, odun, mangal kömürü ile hayvan 
yemleri 31-5-933" ve "Sade yağı, zeytin yağı, zeytin tanesi, 
un, innik, makarna, kuskus, şehriye 7-6-933" ve "Şeker, ka
şar peyniri, beyaz peynir, yumurta, salça, patates, sovan 14-
6-933" ve "Pirinç, nohut, mercimek, börülce, bezelye, kuru 
fasulya, kuru meyva, 21-6-933" ve "Kok ve maden kömürleri 
Vakum, mazot yağı, gaz, benzin, ekmek kırmtılan, yemek ar
tıkları 28-6-933 tarihlerine mü ıadif çarşamba günleri saat 15 
te ihale edilecektir. Şartnamesini görmek iıtiyenlerin İstanbul 
Erkek lisesindeki kaleme ve münakasaya iştirak edeceklerin de 
teminatı muvakkate makbuzlar ile birlikte tayin olunan giinler
de Cağaloğlunda Maarif dairesindeki komisyonumuza müraca 
atlan. (2030) 

-----~-,....... ..... _..... ---
. 

Devlet Demiryolları idare.si ilanları 

1 - Irmak - Çankın hattı üzerinde üney istasyonu civa
rındaki taşocağmdan çıkarılacak beş ay zarfında teslim 
olunacak 4000 M3 balast 

2 - Ankara - Kayseri hattı üzerinde Fakılı istasyonu civa
rındaki taşocağmdan çıkarılarak sekiz ay zarfında tes
lim olunacak 10,000 M3 balast. 

3 - Konya · Yenice hattı Ü zerinde Çifteban - Pozanti ara
sındaki taşocağmdan çıkarılarak on ay zarfında teslim o
lunacak 15,000 M3 balast. 

Yukarda yazdı üç muhtelif balastm kapalı zarfla münaka
saları 25 mayıs 933 perşembe günü saat 15 te sırasile idare 
merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Tüney ve Fakılı ocaklarına ait olanlar için Kayse
ri ve Ankara veznelerinde, Çift ehan - Pozanti arası ocağına ait 
olan için de Konya ve Ankara veznelerinde her biri beşer li
raya satılan şartnamelerde yazılıdır. (1941) 2440 

Bilecik deposu kömür tahmil ve tahliyesi işinin kapalı 
zarfla münakaaası 24 Mayıs 933 Çarşamba gÜnÜ saat 15 te 
Ankarada idare merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara ye Eskitehir veznelerind., birer liraya 
satdan şartnamelerde yazılıdır. (1978) 2506 

inhisarlar Umum Müdürlüğündenı 
Şartnamesine tevfikan iki adet elektrikli döner tulumba sa 

tın alınacaktır. Taliplerin pazarlığa ittirak ebnek üzere "o/o 
7 5" teminatlarını hamilen "8-5-933" pazartesi günü saat 
"İ4" te Galatada Mübayaa komisyonuna müracaatları. ''M" 

(1939) 

Beykoz Malmüdürlüğünden: 
Kandillide ayazma sokağında firari barına ve Zaron

den metruk 9 numaralı hanenin 16-72 hissesi 224 muham· 
men bedel Üzerinden 26-4-933 tarihinden itibaren yirmi 

gün müddetle müzayedeye konulmuştur. Taliplerin yevmi i
hale olan 16-5-933 salı günü ııaat 13 te Beykoz Malmüdür
lüğüne müracaatları. (1864) 2412 



11111 lllllr Gazi Hz. 

K K 
Ahlathbelde h friya 

azım arabekir Paşaya cevap t·:::~!~.;~l.,::!:;·· 
• 

''Gazi, daha lstanbulda iken, 
ben şarkta işe başlamıştım!,, 

Maarif Vekili Reşit Galip Bey 
bu sabah refakatinde mebuslar 
dan Tahsin, Ankara Valisi Nev
zat, Maaril Müdürü Rahmi, Tıp 
fakültesi müderris muavinlerin
den Şevket Aziz, Maaril Veka-
leti Müzeler müdürü Hamit Zü

Tarfb ve hakikat için - Şark vilAyetlerlmizde Kara be kir Paoa - Gazi beyir Beyler olduğu halde An-
Şi,Hdeki evlerinde kimlerle görü~ürdü? - Gazi, S:avasın garhine karaya 18 kilometre bulunan 

k ' f "? G i' Yalıncak köyüne gitmiılerdir. geçme ıe ena mı ettı - az yi batkalarından ayıran hususiyetler.. Bu köyün etrafında 12 tane hö-

Yalnız kanunen mecbur olduğu- Herke. bilir ki, Gazi Mustafa mutlak bir itimadı vardı,, diyen yük vardır. Bu höyüklerden Ah 
muz için değil, mücadele tarihimi- Kemal Hazretleri; Anadoluya geç- muhterem Karabekir Paya, hatır- latlıbel denilen mevkide bulu-
zin bir köteıini daha iyi aydınla- meden evvel lstanbulda aylarca !arlar ki, Gazi Mustafa Kemalin nan asan atika İçin hafriyata 
tacağı için, Kazım Karabekir Pa- uğrafh; pek çok temaslar yaptı, Sıvasa ve ondan sonra Ankaraya başlanılmıftır. 
tanın mektubunu olduğu gibi dün- yerli ve yabancı bir çok adamlarla · - k · k d'I · . Saat 10 raddelerinde de Reisi 

Ga gıtmege arar vermesı en 1 erını • cümhur Hazretleri refakatlerin-
kü nüshamıza koyduk. yemizı görüttü; halkın, halk içinde yayı- fazla telafa dütürmüf, ciddi endi-
t 'h hak"kat h" mett" B "ti" ı b 1 de umumi katipleri, mebus Nu-arı e, ı e ız ır. u ı - yan ann, it a,ında o anların te- felerini mucip olmuttu. Karabe-
b 1 K bek. PA"" H ti · il ri Bey ve yaverleri oldugu· hal-ar a, ara ır -r- azre enn- mayii erini arqtırdı, tatıdığı em- kir Pa,anın o vakitki goru,une, 
d · d · mektu 1 d t · · d h k d de hafriyat sahaaını tes, ril bu-en nca e erız, P arm a e- nıyet ve ıtima a göre, er ese e- düşünütüne nazaran Mustafa Ke-

b dukl b kt 1 l d . . yurrlıu•lardır. Gazi Hazretleri 

~' 

maa uyur arı azı no a ar rec;e derece açıldı; Anado u a a- mal Pa~anın tark bavı:.lısınden u- h f . Tt h d "k" at kal 
üzerinde bizim de durmamıza mu··- - d 1 d k d" · ki ki . k"I" a rıya sa asın a ı ı sa -
~aade buyursunlar.•. çacagı müca e e e en ısıne m- za atması, buradakı t~ş. ı ~tın za- 11 mı~lar, M. -Cr:-l Veküi ve diğer 1 
- lerin. yardım edebileceğini, lstan- Y!flamaıına sebep olabtlı~dı. Hat- ! ze~at ile birlikte ak~am geç vak 

'I' "' ,,_ bulda kalabilenlerden hangilerine t~ m':'h~erem paşa; hu tela, ve en- 1 J kit Ankaraya dönmüşlerdir. 
Muhterem Kazım Karabekir Pa- bel bağlıyacağını anlamıya çalıt- dıtesını, Mustafa Kemal Pataya , __ ~ 

taya göre, lıtiklal harbine ait ha- tı. Bütün bu zevat arasında, hatta föyle bir telgrafla bildirmitti: -- -

diselerin hakikatini bilmemenin hepsinden daha evvel, Anadoluda Heyeti temslliyeye IJlüvazene 
iki mühim sebebi varmıt: bir kolordunun başında olan Ka-

zım Karabekir Pata Hazretleri gi- "Kuvvayi milliyeyi tema.il eden he- KaDJU!lll1 
1 - Yapanlar, timdiye kadar bi, ayni zamanda yakından tanıdı- yeti aliyen.in, değil Ankaraya, hattü 

bir fey yazmadılar. ğı bir kumandanla görüşmesinden, Sivnıın garbine bile geçmemesi fik-

2 - Yazıcılar, yapanlardan ha- anlaşmasından tabii bir ~y olur rindeyim. Çünkü ıarki viliiyatm kuv-
mu? vayı milliyeaini tetkil eden heyetin, 

kikati öğrenmek için bir şey aor- bütün bütün uzaklatınaaı, dolayıaile 
madılar. "Anadoluda milli kuvvetlerin bu memleketin te~kiliitaızlığmı mucip 

1 kıl • d b nüvesini hazırlamııtım" diyen Ka olacağı gibi, timdiye kadar pek meı-n ap ve müca ele tari ine k ı 
· h- 1 rabekir p.,•a, pekala bilirler ki, ru ve mantıkan idare edibne le o an 

aıt atıra arın timdiye kadar tea- k .,. harekatı milliyenin, ötedenberi daima 
pit edilmemeıi, patanın buyurdu- urtulut gayesile tetekkül eden her tqebbüıümüzü fena görmek ve 
ğu gibi, bir ıuçtur, hatta milli bir her cemiyet, hatta bu gaye için sa- gö&termek iatiyen diifmanlarımızca 
günahtır. Fakat mes'uliyetin bü- Vatmayı gözealan her vatanda, sabıkı mö,illu bir yerde muhafaza için 
yüğünü yazıcılara vermekte, ne de- milli davanın müdafaası için ih- Heyeti Temailiyenin Sivastan garbe 

k d mal edilmez. bl·r kuvvetti". Bu ba- ıeçmemeıi mütaleasmda bulunduğu. receye a ar adalet var bileme-
. M"ll ' kımdan Erzurumda kurulan (Vi- mu arzeylerim.,. yız. ı İ mücadelenin içinde ya- KUım Karabeltir 

falJ!lf, bu mücadelede büyük rol- layatı Şarkıye Müdafaai Hukuk 
ler almış olan Karabekir Pqanın, Cemiyeti) nden de istifade etmek 
hiç olmazsa bizzat içinde yatadığı tabii idi. Fakat, daha ziyade ma
kısımlarını yazmasına timdiye ka- halli ihtiyaç ve sebeplerle kurul 
dar kim mıini oldu? .• Her halde mut olan bu tetkll&t, - Karabekir 
muhterem pata; netrettikleri "Şar- Patanın sandı~ gibi - memleke
kılı ibret,. eseri yerine istiklal bar- ti kurtarmıya kafi gelemezdi. 

binin bir kaç safhasını vatan ço- Hatırlardadır ki, bu cemiyetin 
cuklarına öğretecek başka bir eser maksadı, nizamnamesinin ikinci 
hediye etselerdi; tarih ve hakikat maddesinde •öyle izah edilmifti: 
namına daha büyük bir hizmet 
görmü,, efk&rı umumiyenin kendi 
haklarında, milli mücadeledeki 
hizmet ve tesirleri hakkında kafa
larda Y9.f8.thğı müphem hükümle
re kendi ellerile, kendi yazılarile 
hakiki istikametlerini verınit olur
lardı l Kanaatimizce bugün bile 
vakit geçmi• değildir. Muhterem 
P9.f8 Hazretlerine arzedebillrlz ki, 
hatıralannı netrettirmek için sü
tunlarımız her vakit emirlerinde
dir ! ...... 

P9.f8 Hazretlerinin mektuplarm
daki bir fıkrayı aynen geçiriyoruz: 

"Ben, daha mütamenln baılanırı
cında milli iatikl&llm.iziıı ancak milli 
bir kuvvetle kurtanlabileceiinl, bu
nan da Erzurumda yapılacak milli bir 
l"!eklriille milmldla olabileceğini, 
loir çok zatlara ve ha meyanda Mus
tafa Kemal Pap. Hazretlerine de Şiı
, ôdeki evlerinde bizzat söylemiJ ve 
<endilerin.i farka davet ebniıtim. Bu 
davetimin mühlm bir sebebi de, be
nim Harbi umuminin IOD aafhaaında 
şarkta muvaffakıyetli hareketler yap
mıı olmaklığnndan halk ve ordu ile 
kaTfılıklı itimat ve rabıtamız ve düş
manlarla da karfılıklı iyi tanı'1Uaklı
ğımız dolayıaile milli hilkiimetimizin 
temelini benim Erzurumda kurabile
ceğime iınannn vardı. Fakat tark va
ziyetinin ve ....-k hareketinin baıka 
bir elde maküs bir netice vermeaini 
pek muhtemel ıördüfümden milli ha
rekatı akamete uğratmamak için, 
benim şarkta kalarak kendilerinin 
garbe teveccühünü diifündüğümden
dir. Mustafa Kemal Paıa Hazretleri 
henüz latanbulda iken ben şarkta ite 
baılamıf, Erzurum konıreıile milli 
nüveyi hazırlamııtnn. iki buçuk ay 
aonra Erznnıma relen mütariinileyb 
tekliflerimle mutabık kalmq ve bu ıu
retle ben JMkta kendileri de garpteki 
aiyaaet ve barekAtı idare etmeyi mili! 
pli.nmıız olarak leıpit etıniıtlk . ., ...... 

Hayatta en kolay teY, imanın 
büyük iddialarda bulunınaııdır; 
kendi nefsine ve itlerine olduğun
dan fazla kıymet vermeıidir; her 
müspet i•te rolünün, tesirinin mü
him olduğutıu söylemesidir. Fakat 
bunlar kadar kolay olmıyan bir 
ı;ey daha var ki, o da biltün bun
ların fahitlerle, vesikalarla teyit 
edilmesidir. 

"Şark Vilayetlerinde mütemekkin 
bilcümle wuurlann dini ve aiyasi hak
larmın aerbestli inkişafını temin ede
cek eababı meınıaya tetebbüa etınek, 
mezkür viJiyetler ahalii iali.miyesinin 
tarihi va milli baldıınru inddbııce 
alemi medeniyet huzurunda müdafaa 
elmek. ....-k vilayetlerinde vi.ki olan 
mezalim ve cinayabn esbap ve ava
mili, fail ve müaebbipleri hakkında 
bitarafane tahkikat icruile mücrimle
rin müaareaten tecziyelerini talep et
mek, anaaır beynindeki auitefehhü
mün izaleıile kemafiaaabık revabıtı 
haaenenin teyidine ıayrel elmek, hali 
harbin vilayatı ıarkiyede tevlit ettiği 
harabi ve ııefalete, hükUmet nezdinde 
teıebbüaatta bulunmak ıuretile müm
kün mertebe çareaaz olmak •.• ,, 

Görülüyor ki, Vlllyatı Şarkiye 
Cemiyeti, daha ziyade mahalli se
bep ve mülahazalarla kurulmu9, 
faaliyet programını da o daire i
çinde tespit etıniftİ. Maksat, bu 
havaliye göz diken Rnnenistana 
buralarını bırakmamak, müdafaa
ya hazırlanmaktı. Şüphe yok ki, 
bu kararın asaleti kartıaında saygı 
ile iğilmiyen tek vatandq olmaz. 
En mühim mesele,memleketin kur
lulutu için yalnız bu tetkilat ile 
iktifa edilip edilemiyeceğinin tak
diri meıelesi idi. 

Mustafa Kemal Paşa, daha 11-
tanbuldayken, bütün memlekete 
fimil bir tetkilatı dü9ünmüt ha
reket ve faaliyet programını ' ona 
göre kurmu,, hatti kendiaile tefri
ki mesaiyi kabul eden arkadatla
rile o yolra anlqm19tı. Nitekim Er. 
zurum kongresinde bulunduktan 
sonra iti daha geoit bir bakı,la 
yeniden tetkik etti. Sivasta bir 
kongre toplamak kararı, itte 
bu tetkikin neticeıidlr. 

Sıvas kongresinin ıayesi mem
lekeqümw olacak; tark vilayetle
rinin, garp vilayetlerinin ve hatti 
Trakyanın, hasılı parçalanmayı 
kabul etmiyec:ek olan bütün Tür
kiyenin birliğini temin edecekti. 
Öyle oldu. .... ,,. 
"Şark vi!ayetlerinde mutlaka ben 

kalmalı idim; burada bafkası mu
vaffak olamazdı. Halkın bana 

...... 
Bilmiyoruz, bu telgrafnameyi 

okuduktan sonra Kazım Karabe-
kir Patanın: il 

"Ben şarkta, kendileri de garpfe
kl aiyaıet ve harekitı idare etme} i, 
milli bir plan olarak teıpit ettik l,, 
Diyitinin manasını, hududunu na
sıl anlamalı? ... .... ,,. 

" ... Muatafa Kemal Paşa daha ls
tanbulda iken ben farkta ~e hM
Jamıı, milli nüveyi hazırlamııtıın· · ,, 
Mektuplarında böyle bir söz daha 
var. 

Kendilerine kartı saygı ile ınü
teiıaasis olduğumuz Karabekir Pa
tanın, böyle bir hevese kapılınal~
rını biç istemezdik. Bu hataya du
tenler çok olmu,tu. Bu yoldaki 
iddiaları, vaktile de kuvvayi' mil
liye kumandanlarının bazıların
dan aık uk ititirdik. Çerkea Etem 
ve karde9leri de bir düzüye ayni 
feyİ söyliyorlardı. Bu mantığa gö
re istilaya uğrayan garp vilayetle
rimizde ya bir te~kküle bağlı ola
rak, yahut kendi karar ve iradele
rile dü,mana kartı cephe tetkil 
eden her kuvvayı milliye kuman
danı, bu iddiada bulunmakta hak
lı olmaz mı: 

- Ben Muatafa Kemalden evvel 
mücadeleye batlamıtbm ! 

Hakikat 9u ki, hemen her fela
ket ve mağlubiyetten sonra, bu 
memlekette daima milli kuvvetler 

·bulunurdu; kahraman kumandan
lar ve zabitler bulunurdu; inan
dıkları kumandanların petinde 
milli kurtulul için ölüme gibneğe 
hazır bir mil et bulunurdu. Buna 
mukabil her zaman bulullJlllYan 
tey iıe, bütün bu dağınık kuvvet
leri, biribirinden haberi olıoıyan 
enerjileri kurtulut gayesinin etra
fında tophyacak bir tef olınuttur. 
Böyle vaziyetlerde en büyük ma
rifet; milli faaliyetleri dar çerçe
velerden kurtararak onlara mil• 
pet neticeler üzerinde mue .. ir ola
cak bir geni,lik vermektir. Muıta- ı 
fa Kemali başkalarından ayıran 
huausiyet ve kabiliyet lfte budur. ..... 

Celiileddin Arif Beyin Umumi 
Valilik te~bbUaU nasıl oldu? 

Mustafa Kemal ile Karabekir 
P9.f8 arasında umumi vaziyeti ıö
rü,te ne gibi farklar var? 

Kazım Karabekir Patanın mek
tubundaki bazı tezatları .•• 

Bunları da yarınki yazımızda o
kuyacaksınız. 

MlLLlCI 

--.. .... 
Ayın on ikhıinde l'~ec

Jiate göriişü fccek 
ANKARA, 5 ( Telefonla ) -

Bütçe Encümeninde müzakeresi 
ikmal edilen 933 müvaze;,ıei umu
miye kanunu layihası ve merbutu 
cetvel ve kadrolar basılmaktadır. 
Pertembeye kadar mebuslara tev
zi edilecek ve ayın 12 sinden son
ra heyeti umumiyetle müzakere
sine başlanacaktır. 

Bent deresinde yangın 
ANKARA, 5 ( Telefonla ) -

Bentdereainde Kilrekçiler mahalle 
sinde dün gece yarısından ~onra 

Ratip Efendinin ahfap evinin üst 
katından yangın çıkmıt ve ev kıs
men yandıktan aonra söndürülmüt 
tür. 

Mahallede yangın musluğu olma 
dığından ve aokaklar dar bulundu 
ğıından itfaiye çok mütkülat çek
m;, ve dereden su almak zaruretin 
de kalmı,tır. Yangının ıebebi meç 
huldür, tahkikat yapılmaktadır. 

-o--

Elaziz ntifu• müdürii 
ANKARA, 5 ( Telefonla ) -

Eliiziz nüfus müdürü Refet Bey 
vefat etmi,tir. 

__.,_ 

Bilecik vallai 
ANKARA, S (Telefonla) -

Bilecik valiei Emin Bey iki ay me 
~~iyet almıt, huausi itlerini takip 
ıçın Ankaraya gelmittir. 

Yeni Konya valf•I 
ANKARA, 5 (Telefonla) -

Konya valiliitine tayin edilen Ço
rum valisi Cemal Bey yeni vazife
sine başlamak üzere Konyaya git
mi9tir. 

VERNER 
Anllaranın en 
lliks TUVALE1 

salonu 
Bankalar caddesi 

Tel: 3240 
Ankara palaa 

Tel: 3400 

Isıtmalılar! 
I•ıtaıalı yerlerde 
dolaıanlar! 
Iaıtaıadan yeni 
kalkanlar! 

Beşir 
Kemal 

KINAKINA 
HOL.ASASINI 

UNUTMAYINIZ! 
(2717) 

.Ankaranın berberleri 
iki Figaro _ Ankarada kaç berber 

var? .Doktora on, berbere üç 
ANKARA, (Milliyet) - Gazeteci

liğin de atağı yukarı bir efaan.,.i ol
duğunu bilmiycn varsa yazaynn ... 

K11men tarihçe mazbut olan bu ef
!aneye göre gazetecilerin aalı berber
mi,. lapanyada Figaro iami verilen bu 
berberler her gün miifterilerini lıraf 
eder ve saçlarını düzeltirken yeni ha
vadisleri, dedikoduları da onlara nak 
!ederler, bir nevi şifahi gazetecilik ya 
parlarmıJ ... Sonra, aonra bu havadis 
verme tekli yazıya intikal etıniı, ni
hayet bugiiııkü gazetecilik halinde 
teki.mü! eylemiı ... 

Ankara Fiıarolannın yekunu epey 
tularaa da bunlardan ikiaini bilhassa 
kayda ıayan görürüm. Ankaramızm 
bu meşhur Figarolarından biri Taıhan 
kapıaınm yanındaki (Süa) perukar 
aalonu oahibidir. ismini kimse bilmez, 
fakat berkea onu (Eniıte) diye çağı-
rır. 

Tatlı dilli, havadiai bol, can cifer 
ahbap, aevimli bir adamdır. Aalı ga
liba lstipli olacak ... 
Traş gününü biraz geçİrMniz ilk 

raıtıeliıte hatırlatır: 

- A be dimi nerdeıin? Kaç zaman 
dır seni gözleyidüm. Bu kadar aaç di
mi aeni ihtiyar gösteri ... 

Trat iki taraflıdır. Tatlı bir li.üba
lilikle boyuna söyler. Her ıidiıimde 
ya evliliği, yahut bekarlığı metheder. 

Evinden zılgıt yediği günler: 
- More çocuğum, aakın evlenme· 

yesin, yakmayaaın dimi bafmı ate,le-
re .. 

Diye evlilik aleyhtarı k""ilir. Bazan 
da, borantadan iltifat gÖrdillft gün
lere raatlaraa: 

- Evi.,,. be allacığım dimi .. Artık 
tohuma kaçaysın. Gel yap bu iti biz 
de bir ıün giirelim .. 

Diye hararetle evlenmeyi tavılye e
der .. 

ikinci Figaromuz da Tahaindir. 
Tahsin, Ankaranın eaki bir berberi
dir. ilk günler buraya geimlf, ilk mo
dem perukar salonunu açmıf, bütün 
Ankaranın tanıdığı bir ustadır. Aa
'"" Silistreli olan Tahsinin Tuna ıibl 
kabına :nğam.ıyan bir enerjisi vardır. 
Her zaman yeni aalon açar ..,.. her de· 
fasında da bir akailife teaadüf eder. 
Apartıman ıahibi olduğu halde para
sızdır. Ne zaman raatlasanız ıitem 
hazırdır: 

- Bu kadar ağabeyimiz var, biriai 
derdimi sormaz .. Yeni dükklnıma gel 
miyoraunuz. Öyle ya unutulduk ... 

Çenesi çok kuvvetlidir. Tratm her 
iki kısmında da cidden mahirdir. ,,. ,,. .. 

Anka.rada epey perukar aalonu ve 

1 

berber dükkiiru var. Ben merak et
tim. Yalnız pastahaneden Adliye sa
rayı karııaına kadar düz caddede sağ 
lı sollu ıunlaı, aaydım: Vem er, Ta-
aarruf, Süı, Haaarun ondüle .salonu, 
Yeni Ankara, Moda, Ta.hainin adaız 
yeni dükkiru, Hanımlııra mahsus Ka
dıköy, Şık, tekrar Kadıköy, Sebat, 
Takıim, Boğaziçi ... 

Berberler cemiyetinden sordum; us 
ta ve kalfa olarak yüz yetmiş kayıtlı 
azaaı var, bundan baıka henüz kay
dedilmemiı le iki yüz kadar mevcut .. 

Eakiden reisleri Tahsin imit al aıağı 
etm~ler .. Yeni reia HU.nü Efendi de 
devam edemiyormuf, galiba gene inti 
bap yapacaklarmıı .. 

*** 
Kendilerine aorarsamz kazanmıyor 

lar. Şöyle iyi halli bir salona günde 
nihayet elli kiti uğrayormuı. Ay baı
lannda bu mikdar yelmİ§e kadar çı
karnııf.. Bayramlar ve yılbaıları bu 
yeklinu beı on misli fazlalatmak la
zmımıı. Aybaılannda it daha çok o
lunnuı, çünkü herkea aaç kestirirmiı. 
Ay orta11 1akal trqile ıeçermif. Ağız
larını aradım, hepai de töyle söylü
yorlar: 

- Bu itte de kazanç kalmadı. Miit 
teriye n&11aran dükkan çok. Evvelce 
hanmılann aaçlanndan ka:ııarulırdı. 
Şimdi onların devam attili yerler iki 
üç dilkkina lnhlaar etti. Eaaııen bu 
dükkinlar da flyatlan kırdılar En pa 
halın ~ yetm.İ§beıe, blçlml yinni be 
ıe, ondilleyi de ytize yapıyorlar. Er
kek traflarmm en kabadaym aaç kırk, 
aakal yirmi kanıftur. 

Milfteri çok olaa ıene oan kurban, 
fakat yok. Zaten bu :ııanaatln 81Umü 
Jiletten oldu ... 

••• 
Buna rağınen lqlerlnde inaafııı:ıılan 

da mevcut.. Geçen a-iJn ırauteci Ali 
N acl Bey lraf olacalanıt. oteline bir 
berber çalR'.IDlf ve traf olaralı: bir bu
çuk lira """"İf. Berber bu parayı be
ienmemiı ve Uç lira latemlı. 

Ali Naci Bey hayretle eonnutı 
- Nuıl olur? 
- Slala ııibi beyler böyle veriyor-

lar. 
- Ben o kadar veremam, hem la• 

na az para vennlyonım ki.. 
- Oç lira çok mu Beyim 7 Bir dok

tor çajlınr on lira verirıinla de bir her 
bere tlç lirayı çok görlinGnila .. 

Bu lnaahoa me&lektaf kimdi aca
ba 71 .. 

s. R. 

Ankara SİNEMALARI 
Yeni Bu gece 

Bir kıza iki baba 
Fr-•ızca a6zltl, Şarkılı film 
bavet-ı Dtlnya haberleri 

•• .. rkıh llAve 

Kuı··p hıftla bu s- _ 

'' ' 

Paraaız Gezinti ve Hem Ticaret 
Erenköylbacle bereket ta'Ylllı çlftllitncl

alacağımz teminatlı damızlık yumurtalar, cina piliçler, tavuk 
lar bedelinden otobüs masrafınız tem:il edilir. 

15 gilnlilk ve aylık piliçler, 8'1nlük yumurtalar her zaman 
mevcuttur. Cuma ııünleri öğleden 80IU'a meccani tavuk hasta
lıkları tedavi edilir. 18 madalya, nakti mtlkifat ve müteaddit 
en büyük şeref diplomalarını haiz olan çiftliiinıiıdn mütehaı 
sııı ziyaretçilerin emrine amadedir. 

Kadıköy iskelesinde her vapurda kalkan lçerenköy otobüs-
leri çiftliğimizin önünde durur. Telefon: 52-210 (2853) 

Ziraat Vekaletinden: 
Yüksek Ziraat ve Baytar mektepleri civarında İnşa e

dilmekte bulunan yeni binalara ait kalörifer teaiaatmm 6-5-
933 tarihinde yapdacak olan münakaaaaı görülen lüzum Ü· 
zerine 11-5-933 tarihine tehir edilmiştir. Evvelce münaka
sa tartnameainde taliplerin münakasaya İştirak edebilmesi i
çin yapmq olduğu 65000 lira kıymetindeki bir tek kalörifer 
teaisatmm kabul kabulü kat'iahıl yapbınuş olması prt ko
nubnuttu. Şimdi iae müteahhicH bulunduğu tesisatın kabulü 
kat'iıi ve yahutta kabulü muvakkat muamelesini yaptırmış 
olması ve ınilteabhiclin ihtisası Vekiletçe haddi kifayede gö
rülecek bir kalörifer inıaıt mUtehaasıamm istihdamını deruh 
te etmit bulunmuı §Utbr. Difer şerait eskisinin tamamen 
aynıdır. Binaenaleyh yukarda yazılı şeraiti haiz taliplerin 
münakasa ailnU olan 11-5-933 tarihine müıadif pertembe 
ııUnU saat oo beşte m11vakkat teminatlarile birllkte Vekilet
te qıÜt91ekldl infaat·komisyonuna müracaatları ilan olunur. 
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