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PAZAR Sahip ve Batmuharriri 

9 NiSAN 1933 Siirt Meb'usu MAHMUT 
il 

8 inci ıene No. 2570 
Umumi Netriyat ve Yazı Müdürü 

ETEM iZZET 
' NUSHASI 5 KURUŞTUR 

a 1ıfe,hur aözdür: Bütün yollar 
ı~llıllya çıkar. Cihan devletleri 
~Yanın dertlerine çare bnlmak 
~ııı on sene çalıttılar. lktıaadi me
~elerin halli için yapılan teteb-

sler geldi, aiyui meselelere da
~lldı. Silahsızlanma için sarfedi
ı.ıı. ırıesai ayni çıkmaza girdi. An
(.ıldı ki devletler arasındaki ıiya-
ıhtilaflar halledilmedikçe, mali 

~ada, ikbsadi sahada ve ıilalısız 
nırıa yolunda tek bir adım atma

\1tı. İınkiin ve ihtimali yoktur. itte; 
~ anlayıftır ki büyük devletlen 

r feyden evvel, aralanndaki ıi
lqi ihtilafların halli çarelerini a
~ağa sevketmi,tir. 

Siyasi sahada bir anlafma nasıl 
~de edilebilir? Bu suale cevap ver 
ı·'~ için cihan devletleri arasında-
11 •ıyasi ihtiliiflann mahiyetini ha 
~tlaınak lazımdır. Yeni beynelmi
d 1 lıayatın batlangıcı sulh muahe
eleridir. Ve bütün ihtilaf ta bu 
~h muahedeleri etrafında temer-
~ı ebnektedir. Binaenaleyh on 
, f sene içinde fU anlatılmıttır ki, 
j~er Avrupayı bir galipler ve mağ
ijPlar, bir memııunlar ve gayri 
~eırınunlar zümresine ayıran bu 
1 \ıalıedeler tadil edilmezse, dev-
1:tl~r arasında siyasi sahada bir 
:'.'tıki mesainin tesiıi mümkün de
~ldir. Bunun içindir ki son hafta-
t :zarfında siyasi faaliyet, sulh 

~llahedelerinin tadili etrafında 
lllanmıt bulunuyor. 

le On het seneden beri, muahe~e
. r ınevzuu bahsoldukça, daima 
i~anın kutsiyeti ileri sürülmekte 

1• V ersailles, T rianon, St. Ger
~in ve Nevilly, yeni beynelmilel 
~~8.aet binasının temel tqlarmı 
~•kil ediyordu. Milletler Cemiye
, de bu muahedeler ile kurulan 
:~temin idamesi için kurulmut bir 
~,kiı•t "d" a ı ı. 

tıılki haftadan beri arbk imzanın 
1.\ taiyetinden bahsedilmez oldu. 
, ~edelerin tadiline en çok mu
\Jfıı olan Franaa bile bazı kayıtlar 
~1nda ve bazı hudutlar içinde, on 
) f •eneden beri beynelmilel ha
d 
11~11. temel lafı olan sulh muahe

~ e erıııin tadiline taraftar görünü
~ or. l\fuahedelerin tadili ile en ya
ı 'lldıuı ali.kadar olan küçük dev
ı:t!ere gelince; tadilat kendi aleyh 
. ııne yapılacağından bunlann bü
~ devletler tarafından verilecek 

tan memnuniyetle kabul etmi
recekleri tahmin edilebilir. Çekos
Ovak Hariciye Nazm Dr. Bene• 

beynelmilel ihtilaflar halledilir'. 
k n, bir devlete ait olan arazinin 
batka devlete verilmeai, bir hak
~ız.lığı tamir ederken, bafka bir 
"lllcsızlık yapmak demek olacağı
~1 ıöylemittir. Fakat tadilat yapı
~ken, küçük devletlerin muvafa-
. tleri de alınacafı hakkında İn

rliz Bafvekili Mac Donald tara
b1.tıdan verilen teminata rağmen, 
d~Yiik devletlerin bu İfle kendi bil 
1klerini okuyacaklan anlafılıyor. 

~ijııkü küçük devletlerin. h~ç biri: 
k lıııiin sahibi olduğu arazıyı kendı 
ılıcınm hakkı olarak i9gal etme

lııittir. Sırbistan, büyük harpte 
lııe.ğJQp olduktan, hatta Sırp ?rdu
~l'ı ınemleketten büsbütün ıhraç 
'llildikten sonra büyük devletlerin 
~libiyeti neticesidir ki A vnıpanın 
!ıı~mda bir eski zaman impera
ıı,~lıığu teklinde belirmittir. Ro
t~Ya da Şarki Avrupada kurdu· 
ı~ ıınperatorluğu büyük devletle
~'{I galibiyetlerine borçludur. Le
d1'ta.n •imdiki hudutlan içinde a
l tta, ıun'i bir devlettir. Binaena
de)lt galip devletler tarafından bu 
t t\>letlere ait arazinin mukaddera 
{.hakkında verilecek karar, on 
ıı~rt ıene evvel hang~ esasa. da~a
t' ~Orsa timdi de aynı prenııbe ıa
ı '11at edecektir.Bu prensip te hudut 
b'tııı milliyet esasına göre yeni 
d~lan çizilmesinden ibarettir. On 
~rt sene evvel hudutlar çizilirken 
~ )a, bu prensip hakim olacaktı. 
~ .lailam prenıip tatbikabnda 
Çe~ikatüre çevrildi. Lehistanda ve 
dı 0ılovakyada birçok Alman kal 
~~ ltoınanyaya nüfusu Macar o
~t· 8.rıuj verildi. Avusturya - Ma

ltlan imperatorluğu yerine, qa 
l~~arı ayni unsurları bir araya 
iıııj.an Yugoslavya ikame edildi. 

1 1919 senesinde yapılan ha
lli b~ \amir edilecektir. Bunun ye
~iil b• ta.n sulh yapmak kadar müt
~i11a, ır i, olduğuna tüphe yoktur. 
~-~naleyh denilebilir ki 1919 da 

n galeyanda bulunduğu bir 

Hariciye Vekili Ay nunda Cenevreye Gidiyor 
lktısat konferansı için lr;: a;vekılin 

ilk hazırlıklar Seya~~ 
Devletler ilk müzakerelere başlan. 
ması için Washingtona çağrıldılar 

[Londrada toplanacak büyü.le iktisat 
konfenm11ncla görüıülecek esaslan ha
zırlamak üzre, Amerika reiıicümhunı 
M. Rooıvelt devletleri murahhaslarını 
göndermeleri için Vuhingtona davet et
ti. Burada yapılacak müzakerelerin e
hemmiyetini kaydet:meie lüzum yoktur. 
Silahlan bırakma konferan11ndan daha 
çetin olacağına şüphe olmayan iktisat 
lronferan11 için, müıbet neticelere yol 
açılıp açılmıyacağı Vashington müzake
relerinin seyrinden belli olacaktır.] 

BClfvekiller çağırılclılar 
VASHlNGTON, 8. A. A. - Fransa, 

ltaiya ve Almanya hük:Umetleri reisleri 
"Cihan iktisadiyatuun kalkınma11nı te
min için müzakeratta bulurunağan da
vet edihniılerdir. 

Bu davetler, me:zkı'.ir hükUmetler sefir 
)erine şifahen yapılmış ve her birine hü
kumet reisleri bizzat gelemedikleri takdir 
de hükumet erkirundan diğer bir zatın 
gelebileceği ilave olunmuıtur. Aksi tak
dirde, müzakereler diplomaıi yolu ile ya 
pılacaktır. 

Neler görüfiileceh? 
VASHINGTON, 8. A. A. - Ameri

ka, cihan iktisat konferansJna müteallik 
olarak yapılacak ilk müzakerelere iıti
rak arzusunda bulunan ve Vaıhington 
hükiimetince tanınımş olan diğer hükı'.i
metler murahhaalanm da davet ebniş
tir. 

Resmi bir menbadan görenildiğine gG
re, konferans programının ana hallan 
bu müzakereler esnaımda ileri sürüle
cektir. Bu müzakereler, umumi konfe
rans şeklinde yapılmayip her Devletle 
ayn ayn yapılacaktır. 

Programın ana hatlan, gümrük ma
nialannın indirilmesi, mali ve nakli hu
ıuslara ait tahditlerin azaltdmaaı olacak 
tır. 

Burada harp borçlan meselesi, timdi-

• Ist·na 

( 

BaıuekiUeri V CJ§ingtona çağıran 
M. Rooıeuelt 

ki vaziyetin amilerinden biri olarak te
lakki edilmektedir. 

M. Rooaevelt'in evvelden zemin te
mizlenip hazırlarunadığı takdirde Lond
ra'da muhtelit komitelerde aylarca bot 
yere müzakerelerle vakit geçirileceği 

fikrinde hulunduiu aöylenmelrtedir. 

Fransa için Herriot gidiyor 
PARIS, 8. A. A. - M. Daladier, M. 

Herriot'yu Vaahingtonda icra edilecek 
müzakerelerde Fransayi temaile davet 
etmiştir. M. Herriot, vereceği cevabı 
sonra bildireceğini söylemİf.., de kabul 
edeceği zannolunuyor. 

Bu sene teşkilatın tehir edileceği 
haberi doğru değildir 

Adliye Vekili Yuaul Kemal B. 

lıtinaf mahkemeleri tetkilabnın 
bütçe zarureti dolayıııyla bu sene 
tehir edileceği hakkındaki tayiala 
rın doğru olmadığı anlatılmakta
dır. 

Arifeden bir gün evvel tehrimi
ze gelen Adliye Vekili Yusuf Ke
mal Bey de yeni Adliye tetkil&.tı 
kanununun Mecliste olduğunu, İs
tinaf mahkemeleri tetkilatının te
hir edileceği hakkında hiç bir gö
rütme olmadığım aöylemitti. Bu 
da göstermektedir ki istinaf mah
kemeleri tetkilatının bu sene te
h!" ~dileceği f&yİaları doğru de
ğıldır. Yeni Adliye tetkiliitı Kanu
nu Meclisten mayıs ortalarında çı
kacak ve hazirandan itibaren tat· 
bik edilecektir. 

Bu kanuna nazaran ancak la
tanbul, Bursa, Ankara, Edirne A-

Ko • I 
dana, nya ve saıre gibi büyük 
Vilayetlere inhisar eden üç hakim 
li Asliye mahkemeleri lağvedile
cek, yerine tek hakimli ilk mah-

zamanda yapılamıyan sulh, timdi 
on be, sene sonra hisler sakinlet
tikten sonra yapılacak demektir. 

Ahmet ŞUJ(Rll 

kemeler tetkil olunacakbr. 
llk mahkemelerin kararları is

tinaf edilebilecektir. 
Bunun için de istinaf mahke

meleri te9kil edilecektir. İstinaf 
mahkemelerinin kaza daireleri 
Vekiller Heyetince tayin edilecek 
bilfarz latanbulda tetkil edilecek 
istinaf mahkemeleri Edime, Bur
sa, İzmit, Kirklareli, Tekirdağ Vi
layetlerindeki mahkemelerin ka
rarlarını da iatinafen bakabilecek 
tir. İstinaf mahkemeleri ceza ve 
hukuk dairelerini ihtiva edecek, 
kanunun tayin edeceği hudut ve 
ahval dahilinde temyizi kabil ol-

· mamak üzere karar verecektir. 
Muhtelif mmtakalarm her bi

rinde icabına göre müteaddit is
tinaf ceza ve hukıık daireleri bu
lunacak, her dairenin bir reisi, i
ki azası olacak, bunların fevkinde 
de bir reiai evvel olacaktır. Te
myiz mahkemesinde de tadil&t ya
pılacak, ticaret ve icra daireleri 
lağvedilecek, bu iki İf te yeniden 
ibdaı edilecek hukuk dairelerinde 
görülecektir. 

Yeni· tetlril edilecek iıtinaf mah 
kemelerine fununveya bunun tayin 
edileceğini söylemek doğru değil
dir. Çünkü Adliye tayinleri, azala
n T emyİz mahkemesi azalanndan 
mütetekkil Adliye İntihap encit
meni tarafından ve hakimlerin 
sınıflarına göre yapılmaktadır. 
Tayin edilecek reis ve azalar me
yanında iıimleri geçen zevabn bu
lunması da muhtemeldir. 

Fakat timdiden katiyetle bir 
tey söylemek mümkün değildir. 

Y almz yeni tetkilatta elyevm 
avukatlık yapan mütehauıı hu
kukçu ve cezacıların iıtinaf ve tem 
yiz mahkemelerinde tavzif edil
meleri ve bu meyanda İstanbul 
barosundan kıymetli elemanlar a
lınmaaı ihtimali kuvvetlidir. 

istinaf mahkemeleri tetkil edil
diği takdirde, istinaf müddei umu
milikleri de tetkil edilecek, istinaf 
müddei umumilerinin muavin he
yeti bulunacak ve istinaf müddei
umumileri bulundukları mıntaka
nın en büyük adli idare amiri vas
fını haiz bulunacaklardır. 

Niçin geri kaldı? 
ANKARA, 8 (T.?lefonla) -

ismet Paşa Hazretleri bayram 
tatilinde lktual vekili ile bera
ber Zon11uldağa gitmek, kömür 
havuuını yerinde tetkik elnıek 
kararında idi. Seyahat haradan, 
otomobil ile yapılacaktı. Bir ta
raftan yağan yağmurlar yüzün
den yolların bu seyahate ınci.-ı.1-
it olmaması, öbür taraftan Ba~
vekil Hazretlerinin biraz nezleli ı 
tulunması seyahatin geri kalma 
sıne sebep oldu. F ahat Başvekil 
Paşa ilk fırsatta behemehal Zoı. 
guldağa gitmek kararını muha-
faza ediyor.__ 1 

Tevfik Rüştü 
Beyin seyahati 

ANKARA, 8 ( Telefonla ) -
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey 
25 nisanda Cenevreye hareket ede 
cektir. 

Kıymetli eserle? 
Bir heyet tarafından 

terctlme edilecek 

Bayramın birinci günü oynanan Fener - Boçkay maçınclan 

güzel bir enstantane 

Dünkü maçta Fener 
1-0 mağlôp oldu 

Macarlar, kasti yaptıkları bir 
penaltıya itiraz ettiler 

Bu bayram Boç
kay takunı tehri
mizde üç maç yap
tı. Bu maçlann ilk 
ikisinin bütün taf
ailatı Hilalıahmer 

refikimizde çıktı. 

Biz burada yalnız 
üçüncü maçı yaza
cağız. Dün oyna
nan maç bayramın 
birinci günü oynan 
mıı olan F enerbah 
çe - Boçkay maçı
nın, revanıı mahi
yetinde idi. Misafir 
lerimiz eeaa itibari 
le bizden çok iyi 

oc--•. .- 1 oynayan oyuncular 

M. Malche 

dan mürekkeptir. 
Bilhaasa paa tevzia 
b, top kontrolü ve 
yer tutuılan mü
kemmeldir. Sağ a
çıklan, merkez mu 
hacimleri, sol haf
ları ve aantrhafla
n Avnıpayi vasati 

25 İnci sene merasiminde Fenerbahçe birinci 
takımı bQfta kaptanlarile beraber 

nin her takunında oynayabilecek bir 
vaziyettedirler. Dünkü oyuna gelince: 
Bayramın birinci günü yapılan ilk 
maçta 3 - 1 ile mağlup olan san lnci
vertliler dünkü maçı pekala kazanabi 
lirlerdi. Ukin buna eVYela Fikretin 

ilk penaltıyı kaçınnaaı, aaniyen ikin
ci defa verilen penaltıyı Macarların 
itirazı üzerine Zekinin atmamasıdır. 
F enerhahçe sahası kamil en denilecek 
kadar dolmuştu. Bir gün evvel kuv-

(Dcvamı 2 inci sahifede) 

Darülfünun ıılahı için Pr. M • 
Malche'in hazırladığı raporda en 
mühim olarak "yüksek tercüme 
heyeti" nin tetekkülü ileri sürül
mektedir. Bu heyet önümüzdeki 
yaz tetkil edilecek ve meeaisine 
batlıyacakbr. Yüksek tercüme he
yeti bütün dünya ilmi ve sanat 8.le
minde timdiye kadar çıkımt ve 
çıkmakta olan kıymetli eserleri Ii- !~==~~===~,,,.,.~================== 
aanımıza tercüme ederek, bunları 
bastıracak ve Darülfünun talebe
sinin, münevverlerin eline gayet 
ucuz bir fiyatla verecektir. Bu te· 
kilde Darülfünun muhiti beynel
milel ilim ve aanat &!eminin her 
tubesile dainıa temasta bulundu
rulmuf olacaktır. 

M. Malche'ln raponma göre, 
bu tercüme heyeti bugünkü Darül 
fünun ve yüksek mektepler müder 
rialerinden tefrik edilecek bir kı
sım ile tetkil edilecektir. M. Mal
che bütün Fakülte ve yüksek mek 
teplerde yapdacak tasfiye netice
sinde açıkta kalacak hocalardan 
bu tercüme heyetinde istifade et
mek lazım geldiği fikrindedir. 
Kürsülerden ayrılacak olan hoca
lar, kendi sahaları dahilinde bu 
tercüme heyetinde mütemadiyen 
eser tercüme edeceklerdir. 

Bu hocalar tercüme heyetindeki 
vazifelerini almakta oldukları ho
calık maatile yapacaklardır. Hem 
bu tekilde tasfiye neticesi kürsü
lerden alınacak hocalar açıkta kal 
mamıt olacaklardır. 

İş bankası 
l.tanbulda yeni ıube

ler açıyor 
ANKARA, 8 ( Telefonla ) 

Memleket dahilinde kırk üç tubeıi 
olan it Bankası lıtanbulun muhte 
lif semtlerinde üç dört tube daha 
açmak kararını vennittir. Küçük 
bir kadro ile kurulacak olan bu ye 
ni tuheler Galata, Kadıköy, Üskü
dar, Fatih veya Beyazıt semtlerin
de olacakbr. 

Kurban bayramı bu 
sene neşeli geçti 

Dört gün içinde içerde ve dışarda 
epeyce şeyler oldu 

Kurban Bayramı hu sene neşeli geç
ti. Havalann iyi gibneıi, çocuklann ol 
duğu kadar, herkesin yüzünü güldür
dü. Çok fazla soğuk olmadığından 
Belediye hu Bayram, salıncak kunıl
maama müsaade ebnİftİ. Y almz eaki
ai gibi yüluek kayık salmcaklan yok 
ıu. Betiktafta, lhlimurdaki Ba:rram 
yerinde ve daha bazı yerlerde bırkaç 
salıncak kazau olmuttur. 

Rozetl..-
Bayramm birinc.İ günli Darüuafa

kalılar, ikinci gilnll de Kadmlar Birli
ği rozet dafıbnıfbr. 

Tatil bitti 
Bayram mlinaııebetile lı:apanan dal 

reler ...., bütilıı mektepler bu sabahtan 
itibaren tekrar açılacalı:tır. 

Tatilden biliıtifade yÜluek mektep 
ler ve Darülfünun talebesinden muh
telif gruplar Anadoluya ııeyahata çık 
mıılardı. Bu kafileler bugün latanbu
la döneceklerdir. Bayramı geçirm•1< 

1 
üzere tehrimize gelen birçok taıra 
mektep talebesi Ye muallimleri de 
bugün aYdet edeceklerdir. 

Vali Bey 
Vali ve Belediye reisi Muhittin 

B. ailesi ve daha bazı zevatla birlik
te Bayramı geçirmek üzere Uludağa 
gibnİflerdi. Muhittin B. bu akf81D 
İıtanbula dönecektir. 

Bayramlcıpna olmadı 
h - Halkevinde ve fırkada hu

aaıt tekilde dahi bayramlatma mera
almi yapıhnamııbr. Herke• biribiri
ni eYlere giderek ıı:i:raret etmit, bay
ramlqmııtır. 

Kıırban 
Bu Mtne kurbanlık koyunlar ucıu 

oldufundan ıehrimizde kurban ke
ııeıoler pek fazla idi. Bu sene bet lİ· 
radan itibaren kurbanlık koyun aa
tılıyordu. Her sene 30 - 40 liraya alı
nan koyunlan, büyük koçlan bu -

(Devamı 2 inci sahifede) 



, 

Dünkü maçta Fener 1.0 mağlup 
(Başı ı inci sahifede) \ rı_n ilk ıaffında yer alan Boçkay, ciddi 

veta.lııı bir karlfık takımın mağlüp et· 1 bir lı:artılqmanın v~ iatifadeyi u-
tlfi Macarları bugün Fenerbahçe ye- f::'ı,oı~b. berihalaray~1_2_•~ nemea mi? lıte bu dütünceler aahayı u ıçın ır mer e ola......,... 
doldurmut ve Fenerbabçenin on biri
ni alkqlamaia batlamıılardL Saat 
tam dörtte eVYeli Macarlar arkadan 
F....-babçeliler ıöründüler. Macar ta 
lmnı aol içlerini müdafaaya, sat haf. 
larını :la sol iÇe almıflardı. F enerbab· 
-m Ok aldıJı ,ekil de tU ld{ı 

HÜl&mettin 
Fünuan Y....,.. 

E...t Anırelidlo C-at 
-'•ban, Muzaffer, Zeki, Fikret, Niyw 

• Hakem: latanbulıpordaıı Emin Bey. 

ilk hücumu onlar :raptılar ve bizim 
muaTİn battmda lı:ırıldL Mukabil hü· 
cuma ıreçen muhacimlerimiz aoluiu 
Macar lı:aleainde aldılar. Safdan, aol• 
dan mütemadiyen hücum ediyoruz. 
Bilhaaaa bu hücumlarm aoldan olanı 
daima tehlikeli Yaziyetlar ihdaa ed,i· 
yor, fakat kale önüne dolan baaım 
oyunculan gol yapbnnafa Yakit hı· 
ralı:mıyorlardı. Bu eanada Niyazi çok 
ırüzel bir fırsattan iatifade edemedi. 
Oyun daima bizim hakimiyetimizde, 
Macarlarm m91bur ıat açığını küçük 
Eaat mükemmelen marke ediyor. O
nun daha fazla it ırörmeaine meydan 
, ermiyordu. 12 inci dakikada Cevat 
bir çarpıtma neticeainde yaralandı ve 
yerini Lebibe terketti. Niyazinin ırü• 
zel bir şütü direği yalayarak avut ol
du . Çok güzel oJlluyoruz. Ve mubalı:. 
k a k ki bugÜn yenecetiz.. .. Fakat tali 
ıanki bizim ıralibiyetimizi iatemiyOI' 
ııibi ... Bet dakika aonra Cevat girdi 
•e 21 inci dakikada sat açık Markot 
uzun bir paı aldı. Kaleye doiru kot· 
r.ıağa hatladı, bu esnada topun üzeri 
ne kendini atan kaleci Hüaamettin ağ 
zına bir tekme yiyerek oyunu terket
ti. Yerine Safa geldi ve gelmeıile o
yunun ilk ve aon golünü de mütered· 
dit bir halden aonra yedi.. Bu gol F e· 
nerlileri meyua edeceJina bilüia daha 
fazla açtı ve artık top daima Macar 
kaleıi etrafmda dolllflD&ia batladı, 
ortadan aldığı güzel bir paala Macar 
kaleıine İnen Şabanı hatalı bir auret
te dü,ürdiller, hakem penaltı Yerdi. 
Fenerin beraberlik aaymm tu'ide ha
zırlanan hallı:, Fikretin topu arkı bir 
vurutla dıtan atmaaı 11zeriDe bir ah 
çekti. Maamafih oyun hep hakimiye
timizde, telafi ederis kaygualle pek 
müteeuir olmadık.. Kale öniiftde bir 
kaç ayakta dolqan top Zekiye geldi 
Ye müaait bir Y&&iyette tüt atıldı lae 
de taU gene k...ıml c&terdl ve col 
olmadı.. 35 ind dakikada aene kale 
önünde Maaaffere hatalı bir hareket 
yapıldı ve hak-. penaltı verdi. Bu· 
nun il.zerine Macarlar ldru ettiler. 
Kalelerini bot boralrtılar, oyana ter· 
kebne:. iıtediı-, banun üz.-ine z.ı.ı 
büyllk bir centilmenlik ~ ... 
pu bot kaleye atmadı. Macarlarm ho 
tuna giden bu hareket 11z.m. ...,.. 
bizim hakimiyetimizle deYIUll eden bl 
rinci de,,... bittiti um•n netle. delit
ınemit, nfıra kal'fl birle matlllp Taai
yetten kurtulam•mıtbk. ikinci deYre
de Fikret ayağına kramp girdili lçbı 
çıktı, yerine Nevzat geçti, oyuna böy 
le başladık. Oyunun bu deVl"Uİni hü· 
laaa etmek lazım geliyorsa, top dai
ma bizde, ilk oyunda oldulu gibi, bu 
ııün Macarlarm vaziyetinde bl:ziz, ya.. 
ni., topa biz hakİln, iatedijimiz gibi 
oynuyoruz, onlar bize tlbl, fakat .,.._ 
tada gol yok .. Kırk bet dakikalık --
111an geldi. geçti belki yirmiden fazla 
ıüt attık fakat ne yazık ld bunlardan 
hiç biri bu atılmayan talil bozarak 
kaleye ırirmedl. Bilhaua banlardan o
yunun neticealne iki dakika kalarak 
Şabanın havalandırdıfı top, orada bu 
lunan binlerce halkın ah, Yah ayazele 
ri araaında kalenin üzerinden kaçmıt 
tı, ve bu suretle Fenerbabçe, Macar
lardan çok daha güzel oynadığı hal
da bu maçta matlup ohnuttu. •. Maa· 

• cnafib bu maçta F eneriıahçe matlup 
oldu ise de cidden galip aayılabilir. 
Dün takımda fena OJll&JUl yoktu. Ze 
kinin bir ırün evved- yocı- olmaaı 
çok farketti, efer Zeki de bir ırün ev· 
velden yorgun olınaaa idi muhakkak 
ki Fenerbabçelileri ba olltuıılarda ga. 
lip olarak yazacaktık. Dlln nazan dik 
katimizi bilbaaaa aol haf Eaat celbet• 
ti. Milli talmn için da-t edilen aol 
h a rlan bir gün evnl ayni taknn kar. 
ımnda gördük ve Eaatla bunları kı
yas dahi edemiyecek bir vaziyetle 
karşılaştık. Futbol fecleruyonunun na
zarı dikkatini celbederlz. 'Mliclafaacla 
F uruzan da ayni ıelcildedlr. Bu ıreııç
lerin dünkü temiz oyunlarile heriaalde 
çok ibmale uğradılı:larnu gördük. c.-... 
vat, Muzaffer, Zeki, Y ....,.., Şaban ve 
bilhaasa k .. leci Hiiaemattin çok aüzel 
oynaırutlardır. 

Birinci maçtan soma Zeki 
ne diyor? 

Fen er bahçenin umumi kaptanı Zeki 
Bey, ilk maçtan aonra intibalarını muhar 
ririmize şöyle anlatıyorı 

" Kuruluıumuzun 25 İnci yıldijnümü
nü teıit ederken bizi ıevenlere yüluek 
bir futbol :zevki ıamelı: iatiyorduk. Bu
nun içindir ki, bize müracaat eden yüz. 
lerce takım araaıncla Boçkay ekipini, u
zun tetkiklerden sonra tercih ettik. Bu
günkü maçın umumi cereyanı bu inti
hapta haklı olduğumuzu iıpat ebnittir. 
Çünkü Boçkay, orta AYrllpa telı:niiinin 
bütün karakteriıtik inceliklerini göıter
mi ,, ba'tan nihayete kadar oyuna ve lo
pa lıil<İm olmuttur. 

Neticeyi münaka4a ve tahlil edecek de 
;> iJi.m. Çünkü rakibimiz her noktadan 
yüksek olduğunu açıkca meydana koy
du. Reni memnun eden en büyük ıebep 
~udur: lıtanbula gelen ecnebi takımla. 

Hamdi Emin Bey ne diyor? 
Futbol federaıyona relal Hamdi Emin 

Bey, birinci maçta.. aonnı muharririmi:ze 
tnnlan aöylemitti 

"Boçkay, merkezi Avrupa futbol tek
niiini t-eaıül etmiı, topa lıi.kim, ye
rinde ..,.e llizumunda lı:uvHt ııarfeılen, 
lop alıt Hrİfle bir maksat gözeten ve 
alı:mlarda yer deiifmelerle rakip batla
" anı••·ıedik açan aeri ve mütebam. 
mil bir 4lmndır. Fikrimce bu takım 
toplu ·yetine .,;,ı.-tıP. gol çılı:arma 
buıuıunda az lı:abiliyetlldlr. 

Bayramm üçüncü cuma günü Fener. 
bahçe ıtadında Boçlı:ay takımı ile karı•· 
ı.,...ak eldpimiz milli bdron alınacak 
futbolculann denenıneti içiıı federaayo
aumazca tertip edilecektir. Bu maçın fe 
deraayoa için bir milli maç derecealn-
de ehemmiyetle telaldd edilıliiini bilbaı 
• kaydederim. Boçlı:ay takımuım tek
nik tathilı:attald ıröıteritlerinin milli 0-

Jllncalanmız için büyük bir den teşkil 
edeceğinden fÜphe etmiyorum. 

İkinci maçtan aonra Hamdi 
Emin ne diyor ? 

ikinci müaabakadan IODl'a kendisini gör 
düğüınüz F ederıuyon reiai Hamdi Emin 
Bey, muharririmize ıu beyanatta bulun
muıtur ; 

0 Talcıınımızın Macariıta.nm büyük 
profeayonellerinden Boçkaya galebe çal
maaiyle aadece seviniriz. Ve çocukların 
canla batla çalıthldannı tülı:ranla lı:ayde 
deriz.. Fakat, bu oetice ae takımnnızm 
umumi ahenginin yerinde olduğuııu ve 
plinlı müdafaa ve hücum yapıldığnu ve 
hatta futbolün lduik kaidelerinin iyi 
benimaendiğini iddia edosneyiz. Talwnı
mız, Bulırar maçlan İçin daha çok ça· 
lqmalı: ibtivacındadır. Amatör futbolcu
lanmızm, bulacaldan imkanlar dairesin
de, bize bunu da temin edecelderinden 
tüpbe etmiyoruz. 

Boçkay, bugünkü oyunu ile de tama
men kombine bir takım olduğuııu ve an
cak ırol çıluınnak kabiliyetinin layılayle 
bıkltaf etınedi.ğini göstererek evYelki laı 
naatlerimizl teyit etmiııir. 

Beynelmilel kadromuz Macarlarla i
kinci bir temas yapmayacak •e bayram 
erteai idmenlanna devam edecektir. H 

Güreşler 
Bayramda Vefa kuliibü Buna 1&• 

natkArlar güretçileri Ue Tepebaıı tİ· 
yatroaunda bir ırüreı miiaabaka.ar yap
IDlfbr. Huauai mahiyette oları bu mü
aabalı:alarm bepai Vefalılar tarafm· 
~ ~ .,,. mıllaahab çok iyi ıee-

-·tiır. 
Çaylar -

lld kulübümüz bu bayramda aza· 
larma çay venniftir. Vefa ve Kasım. 
PAf& kulübil. Vefa kulübü lm'lip etti• 
fi çayda meıuuplanna ve nıiaafirleri
ne çok güzel bir vakit geçirtmittir• 
Kaaımp&fa kulübü, bu çayını kulü
blln güret kıammı açblmdan dolayı 
venn.İftİr. Saat dokuzda batlayan me• 
raaim 12 ye kadar de•am etmİf ve bir 
çok ıpor hareketlerinden aonra, ırü
ret kııımmm reami kiltadı yapılmııtır. 
Bn münaaebetle taıunmq ırüretçileri
mh tetvik mahiyetinde bln1>irlerile 
müaabakalar yapmıtlardır. Gece 12 
den aonra ıabaha kadar danaedilmit 
... çok eilenceli bir gece aeçirilmiı· 
tir. 

Koşular 

Bu bayram mevsimin üç aon kır ko
fUIU yapılmııtır. Bu kOfUlar mevalm 
aonu olmak dolayıalle çok büyük rat 
bet gÖrmÜf, ve alakadar aeylrciler ta 
rafından ze•kle aeyir ve takip edilmİf 
tir. Kollejin aırtlannda olan hu kotu
lara gayri federe olan kulüplerin at
letleri ittirak ebnitlardir. Birinci ko
,.. 3500 metrelik bir dal kotuan tek
linde bayramın birinci ırünü yapılmıt 
ve Alot Efendi çok güzel lıir ıtil i
le l<Ofarak rakiplerinden çok evvel 
muvaaalat yerine ulatmııtır. ikinci ko 
ıu Amavutköy aahasmda bayramın Ü 
çllncü gilnü öğleden evvel yapılmıt 
koıuya 18 atlet iıtirak ebniıtir. Bu ko 
tuda Avangeli Efendi 18,4/5· de birin 
ci gelmlıtir. Üçüncü kotu bayramm 
dördüncü günü kollejin arkasındaki 
ormanda orman kofusu şeklinde yapıl 
~~ v~ bunlara da Bulgar Etniyef Ef. 
bıruıcı gelınittir. Bu ko,ular mevaimin 
son kır ko•ulandır. 

Enoıiı geliyor 
~aber aldıi?"'za söre bu sene Ya

nanıatan ıampıyonu olan Enoaia kulü
b6, tehrimize gelecektir. Ba kulübü 
Beıiktat • Galataaaray - Pera kombi
nezonu d&Yet etmiıtir. M.çla,. Tak
ıim stadyumunda olacaktır. 

Bulgar Slavyaaile maç mı var? 
Haber aldığımıza göre Mıaırdan 

bugün tebrimize avdet etmit olan Bul 
sar Slavyaaı Fenerbabçe kulübüne 
müracaat ederek burada maç yapmak 
arzuıuau izhar etmittir. F enerbabçe 
rüeaaııından yaptığımız tahkilı:ata gö
re böyle bir teklif olduğunu, ancak da 
ha cevap verilmemi§ bulunduğunu öf 
rendik. Ancak umumi vaziyete cöre, 
Slavyanın burada maç yapaçağı gö
zükmektedir. 

Camera - Schmelling 
ROMA, 8 (A.A.) - Boksör Carne

ra, ıazeteleı·e haziranda Alman bok
ıörıi Ma>. Schmelling ile Romada kar
tıla•acağını söylemi~tir. 

~IYE'r PAZAR 9 NiSAN 1933 

HARİCİ HABERLER 
Mussolini planı 
Almanların esaslı bir 

itirazları yoktur 
BERLIN, 8. A. A. - Alman hüki;. 

meti, 'Musaolini planına mükabil bir pro 
je ile cevap vermek niyetindedir. 

l'Jvaki nim resmi bir tebliğe göre, 
Muıaolini planı eaaı itibarile Alman 
noktai nazanna uygun olduiu cihetle 
Almanyanın mukabil bir proje vermeli 
İçin biç bir ıebep yoktur. 

Alman bükümeti, olaa oba teferrua
ta ait bazı tadilat icraaı anuıunda bulu 
nabilir. 

M. Benu beyanatı 
VARŞOVA, 8. A. A. - Dört Devlet 

miaaki hakkında Krujer Poranny mu
habirine beyanatta bulunan M. Benea, 
fÖyle demittlr : 
Eğer Dörtler klübünün arlı:aamdan 

birçok ldüpler tetekkül edecek olursa, ki 
çok muhtemeldir, dünya tam bir anarşi 
içinde kalacaktır. 

Lebiıtan ile küçük itilaf neden dola
yi aralarında bir ldüp tetkil etmeainler? 
Eğer büyük Devletler bizim itlerimiz

le uğr&fmak iıtiyorlaraa, neden dolayi 
biz de onlann itleri ile meşırul olınıya
lım 

Rusyada Çin ile birlikte bir klüp t"t
kil edebilir ve bunun faaliyeti lngiliz 
Hindiıtan'ı istikametine dönebilir. 

Dörtler miaalmıın yalnız ıulbu arzu 
etmekte olduğundan balıaediyorlar, hal
buki vereceji netice tamamile bunun ak 
ıi olacaktır. 
Eğer 4 Devlet miaaki, imza edilecek 

oluna, Miiletler Cemiyeti çöküp yıkıla
caktır. 

Ma Sherrill gitti 
Sabık •efir bizden ayrıl 
dıtından çok müteeaslr 

V aaifeainden iatifa etmiş olan A· 
merika Birletik 'ıükUm.etler ıefiri 

M. CbarleaSberrill 
:lün akpmki eka
preıle telırimi:ıden 
aynlmıftır. M. She 
rrill istasyonda ae· 
'•ret erk&nı ve A
, .ıerikan koloniıi 
•e bir çok doıtla. 
n tarafmdan tetyİ 
edilmiıtir. Sefir 
dün gazetecilere 
fu beyanatta bu
lunmuştur: 

- Son on aene· 
nin muvaffalı:ıyet
leri ile iftihar eden 
Türlciye vabu>.dat-

lan memleketlsindan wı:ali' bulun
duklan zaman duydulda n teeaaürü 
bugün Türkiye Cüınhuriyetinden ay· 
nlırken ben de duyma~tayıın. Türk 
milleti ve Cümhuriyetiruzin. 'banisi ben 
de o kadar derin bir alaka uyandırdı 
ki, kendimde ıwn ile beraber muvaf· 
falı:ıyetleriniz ve beynelmilel Yaziye
tini:a ile iftihar etmek hakkını duyuyo 
rum. Müfarakatim münasebetile pek 
çok olan Türk doıtlamnın izhar eyle
dikleri teeaaür beni aon derece müte· 
haaıia eyledi. Bu doıtlanma, burada 
sefir bulunduğum müddetçe Türkiye
yi vatandaılanma daha iyi taıutmaya 
çahftığımı, fakat bu huauıta Amerİ· 
kada daha faideli olabileceğimi :zan• 
neylediğiml bildinneyi faaliyetimi da
ima büyük bir nezaket ve dürüoti ile 
takip Ye mütalea eylemit olan mubte• 
rem Türk matbuat arilıoeaaillainden 
rica edebilir miyim 7 Geçen T eıriniev• 
vel memleketimde Türkiye hakkında 
verdiiim birkaç konferana _. 
tlcesi olarak ayni ~ üzaina A· 
merikanm difer tebirlerinde konut
mak için altmııtan ziyade davetiye al 
dım. Niyetim önümüzdeki aon babar· 
da NeyYorka a•detimde bu davetle
rin bir çoJunu kabul eylemek ve bu 
vesile ile bazı mühim merke:ı:lerdeld 
vatandaşlarıma Y akm Şarktaki aul· 
bün mühim bir il.mıli olan Türkiyenin 
bugünkü hali ve parlak iıtlkbali bak· 
kmdaki derin aWca ve kat'! emniye
timi bildirmektedir. 

Keyfli Amerika 
V AŞINGTON, 8 A.A. - Bira 

satı,ına batlamlınasmm ilk günü 
sarhotluk ve yol kazaları yüzün· 
den yapılan tevkifler miktarının 
normal ve mutat vaaatinin dunun· 
da bulunduğu, karııatalıktan ziya 
de net'e ve tetaret görülmüt oldu· 
ğu söylenmektedir. 

Dün aatılmıt olan bira varili.e
rinin miktan bir ill bir buçuk mıl
yon tahmin edilmektedir. Eğer sa· 
hf, bu hal üzere devam edecek o
luraa bira stoklannrn 10 gün için· 
de tamanıile tükenecefi aöylen· 
mektedir. 

4 cenup hiikfuneti, bira satıfm• 
izin veren kanunu kabul ebnittir. 
Diğer 4 hükamet, bu huaıua ait 
kanunlar hazırlamaktadır. 

Atkanaaa parli.ınentoıu bira 
kanun llyihasmı reddetmittlr. 

WUERZBURG 8 A.A. _ Met
hur Wuerzburger Hofbradeau bi
ra fabrikası Amerikadan mühim 
miktarda siparitler almıttır. F ab
rika, Amerikanın yeni kanununa 
uygun bir nevi bira imaline aylar
ca evvel başlamıftı. 

Türkiye. Mısır 
On sene için sulh Gazi Hz. ile Mınrkır• 

1 Hz. araaında 
Almanyada başvekilin direktifine teatı edilen mektupı 

b .. 1 ı•ı • d•ıe ANKARA, 8 ( A. A.) - Mııl ag 1 Va 1 er tayın e l tyor kralı birinci Fuat Hazretlerüe /ll' 
i.icümhur Hazretleri araııındtı 

BERLIN, 8 A.A. - Kabine Al
man hükUınetlerinde Reisicümhur 
tarafrndan ba,vekilin teklifi üze
rine umum valilikler ihdasrna da
ir olan kanun layihasrnı bitirmit
tir. 

Tayin edilecek olan bu Valiler, 
Bat vekil tarafrndan verilen siyasi 
direktiflerin tatbikine nezaret e
decek ve hususi devletlerin reis
lerini tayin ve azleyliyecek, Diyet 
meclislerini dağıtacak ve intiha
bat için emir verebilecektir. 

Volf Ajansı bildiriyor: Milli
yetperver fırkasının matbuat bü
rosu Alınan hüklimetlerinde u
mum Valilikler ihdası hakkrnda 
tefsiratta bulunarak bu kanunun 
ehemmiyetini ve Alman tarihinde 
asırlardanberi kendi nevinde ilk 
yapılan tetrii bir icraat mevzuu 
bahis olduğunu bildirmektedir. 

Deutache Allgemeine Zeitung 
gazetesi bunun aabık Alman Fe
deralizminin sonu olduğunu söyle-
yor. 

Berliner Tageblatt gazetesi her 
tarafta Diyet meclislerinin ademi 
itimat reylerile Alman huıuai hü
ldlınetlerini ve bu hükUınetler a
zaımdan bazdannı istifaya mec
bur ebnek hakkım kaybetmeleri
ni fevka!Ade mühim bir hadise o
larak kaydetmektedir. Bu suretle 
konfedere devletlerin hükUınetle
ri imparatorluk merkezi iktidarı
mn icra vasıtaları halini almakta
dır. 

Vökische Beobachter gazetesi, 
uzun zamandanberi ilk defa ola
rak imparatorluk fikrinin Alman 
tarihinde pek az görülmüt bir te· 
kilde muzaffer olduğunu yazıyor 
ve diyor ki: 

Weimar firkaları devleti arbk 
temamen toprağa gömülmüttür, 
Alman millt devleti yürüyor. 

On sene salh 
LONDRA, 8 A.A. - Alman-

yadan avdet ebnit olan Sir Lay
ton, News Chronide gazetesi mu
habirine Hitler ile yapmıf olduğu 
uzun bir mülakab anlatmıttır. 
Hitler, bir taraftan Almanya'run 
takip etmek istediği siyasetin te
mel lafım Alman - İngiliz muka
renetinin tefkil etmesi lazım gel
diğini ve diğer taraftan Almanya' 
nm bütün devletlere tamil olmak 
üzere teılihabn hangi tekilde olur 
sa olsun kontrol edilmesini kabu
le hazır olduğunu aöylemi,tir. 

Mumaileyh, s3zlerine nihayet 
verirken, 10 senelik bir sulh dev
resinin Almanya için mutlak bir 
zaruret olduğunu beyan etmittir. 

Sir Laıton, kendisinin Hitler 
rejiminin ltat'i tecrübe.inin harici 
siyaset sahasından ziyade ikbsat 
sahasrnda yapılacağı intibaı mev
cut oldu§unu beyan etmittir. 

F edaklirlık sırası değil 
LONDRA, 8 A.A. - Birming

ham' da bir nutuk aöylemit olan 
M. Aulten Champerlain, bilhaaaa 
töyle demittir: 

"Almanyanrn dahilf itlerinde 
tahakküm zihniyetinin yeniden a
levlenmekte olduğuna görüyonu. 

Sulh muahedelerini yeniden göz 
den geçirip tetkik ve Almanyanın 
tealihab ile ayni seviyeye avdet 
etmeden enel, Almanlardan bu 
zihniyetin zail olmuf olduğuna ve 
hukuk müaavabnı ancak emniyet
lerini ve IUlhun muhafazasını te
min maksadile istemekte bulun
duklanna temanıile kani olmamız 
İcap eder. 

Almanyaya fedakarlık yapıla
cak uman değildir." 

Yanan komünüıtleri 
ATlNA, 8 A. A. - Bir komü

nist grupu Alman sefaret! 6nünde 
nümayİf yapllllfbr. Bir cam kınl
mıtbr. Polis komüniıtleri dağıt
mıt ve üç kitiyi tevkif etmittir. 

Kurban bayramı neşeli geçti 
(Bqı 1 inci sahifede) 

ne, yirmi liraya almabiliyor
du, En çok satış yapan kasaplar 15 • 
lira araamdalci koyunlan aatmq
lardır. Kurban derilerinin Tayyare ce 
miyeti toplamıfbr. Bir bayır aahibi 
zat ta iki koyun keserek hapishanede 
ki mahkiimlara dafıtmıtlır. 

Eğlenceler 
Bayramın birinci günü aktamı latan 

bul erkek liaeıi mezunlan cemiyeti a 
zasma mahıua olmak Üzere Makainı
de bir ırece toplanbaı tertip ebnittir. 
lkind günü de Darülfünun kimya ıu
besi talebeıi Malı:simde bir eilence 
tertip etıniılerdir Üçüncü günü Tıp fa 
külteıi 1933 ıtajiyerleri Makıimde 
bir eğlence yapmıtlardır. Gene üçün
cü günü Kumkapı ıpor kulübü Halk
evinde azasma mabıuı bir çay z.İya· 
feti venniıtir. Kasunp&fa ıpor birli il 
de bir gece müsamereai tertip etmit· 
tir. Bayram giinleri ıpor hadiseleri iti
barile çok zengin aeçml9tlr. Spor SÜ· 
tunlanmızda tafıUatı okuyacakımız. 
Keza dört gün bayramda vukua ge· 
len zabıta vukuabnı da polla ıütunu-
muzda okuyunuz. . 

Diler band ve dahili h&dıaeler de 
fUnlardır: 

Dahilde 

Çorum suçluları 
Bir kaç maznun daha 

mahkum edildi 
ÇORUM, 4 (Milliyet) - Buradaki 

maznunlarm muhakemeaine devam e
dildi. Bartınlı muallim F eyzullab ve 
arkadatı Haaan birer sene hapae ve 
birer aene zabıta nezareti altmda bu· 
lundurulmafa mabküm kılman Bigalı 
Hacı Ali de bir aene hapse, bir aene 
nezaret altında bulunmağa mabküm 
oldu. Türkçe ezanı dana haYaaı telak
ki eden Mardinli Şeyh Muaa da ayni 
auretle cezalandmldı. lzmirde Hiaar 
Kavak camiinde tutulan Tunuılu Ha· 
bip l>ocanm da muhakemeaine devam 
edildi. Bu hocanın bir aene bapıine ve 
bir aene nezaret altmda bulnndurul
maaına karar verdi. Y almz Yatı ceç
kin olduiu için ceaalarmdan lkifer ay 
lndlrlldL Gene maznunlardan Beyfe
hirin Manaatır nahiyeıinden imam Yu 
auf ve hatip Alinin muhakemelerinin 
cayri mevkuf olarak yapılmaama ka
rar Terildl. Davan afm:e:zaya nakle
dilen Buraa müftilall Nureddin efencll
nin de muhakemealne devam edildi. 
Maznunun ouç ortalı Kemal Efendi
nin henüz gelmedlti anlatıldı. N ured
d in Hoca da vekU tutacatmı aöyledl. 
Bu yüzden dava on aeklz niaana bıra· 
kıldı. Gene ezan ıaçlularmdan ıimlt• 
çi Oamamn iıtinabeleri plmedifin. 

1 den muhakemeai U niaana kaldı. 
Edirneye giden Ankara liıelelileri 

EDiRNE, 8. A. A. - Bayram tati· 
tinden iıtifade ederek batı ımınna kadar 
bir aezinti tertip eden Anlcara liaeleri 
talebeıi, batlannda müdür ve muallim
leri olduiu halde 60 lı:iıilik bir kafile ha 
!inde Edirneye ıelmiılerdir. 

Ankaralı misafirler, bütün mektepler 
tarafından kartılanmıılar ve liıeye miaa
fır edilmitlerdir. Yol göıtericileri ben,. 
berlerinde tehri gezen ve tetkik eden 
gençler bu ıeyahatten çok mütebaaaia 
ve memnun kalmıtlardır. 

Dün sece kn mu•11im mektebi aalo
nunda, Ankaralılar pek muvaffak bir v• 
da mil.-....i vermltler ... bugün er
kek muallim mektebinde heyecanlı bir 
voleybol maçıı.ıı müteakip tcreflerine zi
yafet verilmittir. 

Miaafirler, bu alqam Anlcaraya dön
mektedirler. 

Hariçte 

Neler oldu? 
Muhtelif memleketler

de geçen hadiseler 
[Gazetemizin çıkmadığı bayram gün

lerinde hariçten gelen haberleri ıu ıu
retle tetb.iı edebiliriz ı 

" Dört devlet misakı hakkındaki 1 tal
Yan projesi h•kkında devletler arumda 
cliplomaai temular Ye anlatmalar de
vam etmittir. Ortada bayramdan evvel
ki vaziyete nazaran bariz bir değifiklik 
olmamııtır. 

Almanyacla Hitler dabili vahdet için, 
diktatörliiiiina iatinaden yeni yeni ka
rarnameler çıkartmııtır. Y abudilere kar
tı yapılan boyko~ Ç&lllUllbe giinü de 
kısmen devam ebnittir. 
Ruıyada teykif edilmit olan 1 ngiliz 

mü.heacliı\erind- üçü kef.J.etle aalıveril
miıtir. 

Y unııniıtancla 6 mart badiıenin m&

ıuUerinin ortaya çıkarılması paslcalyadan 
aonraya lnrakılmıttn; · . 

Gene Yunan meclialnde M. V enize. 
ıo. zabitlerin, aiyaaet adamlarının ve ya 
kın akrabalarmııı yolıuz lı:azançlannm 
onda dokuzunun alınması için bir layi
ha verildi. 

Mfihtm bir mülAkat 
V ARŞOVA, 8. A. A. - Ruı elçiıi 

M. Onienkonun hariciye nazın M. Beck 
i ziyareti dolayİaile SoYyet elçiainin ya
kında ınareta1 Pilıudolıi'yl ziyaret ede
celin• dair ortaya bir pyİa çıkmlftır. 
Böyle bir ziyaret, pe1ı: büyük bir ehem
miyeti haizdir. Çünki Marewal, ilk defa 
olarak Sovyetlerin mümeaallin.i lcabul et
mit olacaktır. 

Gazetelerin bir kıomı, bu mülüatın eY 

velce yapılmıt oldufunu haber vennelı:· 
tedlr. 

mektuplar teati eclilmiftir: . 
"Mısır elçiliği erkanından bitt' 

nin Ankarada uukua gelen bir /ıJI' 
zaya maruz kalmıf olmanmlan Jo 
layı gösterilen alakalardan leıılt# 
iade mütehasm oldum. 
"Doğumumun yıldönümil miJll4 

sebetiyle zatı devletlerinin g;;.ter
dikleri levkalô.Je nezaket, merıJ1 
ketimde pek rnüsait bir maki# btP 
mııf, ue bu telgrafın bir misal ol· 
masını dilediğim falısi ue kalbi 

• ti" • • ol 11 
memnunıye mı mucıp mustaf'· 

. Fıııı' 

"Zatı ha,metanelerinin gönde! 
mek nezaketinde bulunduklttfl 
nameclen pek ziyade mütqeklıi' 
rim. Birbirimizi daha eyi tanurıtl' 
ya ue daha ziyade takdir etmeY' 
matuf olan tenuular, memle/ıel 
terimi: arasında meucut kardet 
lik rabıtalannı sağlamlQftıra&ll' 
ğı fiiphesizdir. Bu emniye ilr 
dir ki, zuhur eden bu lırsahn 
fılıklı dostluğumuzu stığlaml 
tırmak lmkiimnı ba#ıfetmİf olnıd' 
nnı görmekle pek balıtiyanm." 

GAZI M. KEMAL 

Yeni teşkilat 
Yeniden kaza olacalJ 

vilAyet yok 
ANKARA, 8 ( Telelon/,a) ...

Vilô.yetlerimiz:Jen bazılanmn lıtl' 
zaya tahuil eclileceği maliimılflf• 
Euuelce isimlerini bildinliğim ·~ 
kiz uilô.yetten bafka dalıa bazı 111' 
lô.yetlerimizin de bu sene içiııJ1 
kazaya tahuil edileceği lıaklnndtJ' 
ki riuayetler esanı:z:dır. Gelecek fi 
ne birkaç vilayetin dalıa lta%4Y6 
tahvil edileceği mahakkalı ise Jı 
bunlann lıangl uilliyeller olJaı
belli defildir. Ba sene yalms d 
velce isimleri yazılan oiUiyetletiJI 
kazaya tahuilile iktila olunacalıtd· 

Darülf6nun ı•lahat• 
ANKARA, 8 (Telefonla J..,, 

Proluör Malclıe bugibılercle Anlıı' 
raya gelecek ue bir maddet #ıalll' 
rak Darülfünun ulahah etraluıJd 
temaslarda balunacakhr. 

Birinci umumt mifettl' 
tin raporu 

ANKARA, 8 (Telefonla)..,, 
Mezunen fehrimlze gelen birlııJ 
umııml mülettif Hilmi Bey 10 ı8' 
ne kadar latanbul taTikile DiYP, 
bekire gidecektir. Hilmi Bey DaıJ 
[iyeye mufassal bir rapor IHll'lflif 
tir. 

lzmfrde yakalanao 
kaçak eıya 

lZMIR, 8 (Milliyet) - Llmartl' 
mwı gelen T eolil Gotye uaparııt" 
da Trablus Şamdan gelen bir yol
cunun tertibatı malısuaalı yatak rfl 
yorganı arannda kaçak ipek ,al• 
lar, omuz alkılan, ipekli kamaf 
lar, gilmiif ue alhn bilezikler ya/iP 
lanm1fhr. Bu kaçalı eJyanın lıı1' 
meli 1500 altın lira tahmin eJil• 
mektedir. 

Torbalıda 5 kip 
tevkif edildi 

IZMIR 8 (Milliyet)-TorbalıJd 
arapça ezan okuyan ue türkçe dfJI! 
aleyhinde bulunanlardan bef kit' 
teukil edilmiftir. Teukil edilenlıf 
hakkında tahkikat yapılıyor. 

Apollon matlftp 
IZMIR, (Milliyet) - Bugün f# 

pılan Apollon - Alhnordu • AlttıY 
muhteliti maçı çok heyecanlı of~ 
muf, Apollon takımı bire karfı İll' 
sayı ile mağliip olmuptur. Oyun ft' 
pollon kalesinde tek kale fekiinJı 
cereyan etmiptir. Gollerin biri pefl 
alhdan diğeri de Vehap tarafırı; 
dan yapılmtflır. Apollonlular çO 
milteenird irler. 

Almaayada doktot 
bolluğu 

MUENCHEN, 8. A.A. - Ön~ 
deki dokuz sene için Almanyanın ~ 
tor ihtiyacı temin edilm~ olduğu ıeti 
Bavyera dahiliye nazm Tip Fakülte ~ 
ne alıoacak yeni talebenin Muenc~ ... 
345 ve Vuerzburg de 130 ve Ver••::.i~ 
de de 98 den fazla olmamasım t 

etmi,tir. 
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Ekonomi 

Elde tütün kalmıyor 
Bu seneki fiat farkı geçen seneye 

nazaran yüzde otuz fazladır 
lnhiııarlar idaresinin tetkik.atı

na göre 1932 tütün rekoltesinin 
nısfınd~n fazlası Mart ayı nihaye
tine kadar ııatılmıftır. Şayam mem 
nuniyettir ki bu sene tütün mabsu 
lii fiatleri geçen seneye nazaran 
Vasati yüzde 30 niıbetinde fazla
dır. Muhtelif istihsal mıntakala
tnıda tüccarın mübayaatı rekabet 
lıaline geldiğinden zürra bir hayli 
İstifade temin etmittir. Ege mın
takasının 932 senesi mahsulünden 
llncak yüzde 5 nispetinde satılma
ınıs mahsul kalmıttır. Samsun 
ını~takasından yapılan &atıf mik
tarı hemen hemen rekoltenin nııı
fını bulmustur. Edirne ve Trakya 
ınıntakasında ~32 tütün mahsulü
nün yüzde seksen befi satılmış ve 
ancak elde satılacak elli bin kilo 
kadar tütün kalmıştır. 

Adana mıntakası tütün mahsu
lünün hepsi satılmıttır. Kocaeli 
ınıntakasında bugüne kadar yarım 
ınilyon kilo tütün satılmıflır. 

Buna mıntakasında 932 senesi 
ınahsulünden yüzde 35 i satılmış
tır. 

Yumurta ıatışmda buhran 
Diğer yumurta yetittiren mem

leketlerde olduğu gibi, yumurta 
ticaretimizde son zamanlarda gö
rülen buhran hakikaten üzerinde 
dütünülecek bir hal almıftır. Bu
günkü vaziyetin önüne geçmek i
çin bazı tetbirler alınması dü9ü
niilmektedir. Bu meyanda yumur
tacılar da aralarında bir birlik yap 
ınak te9ebbüsüne giritmitlerdir. 
Geçen senelerde yumurta ihraca
tımız mütemadiyen artımştı. Fa
kat bu artrş yalnız miktar itibarile 
olmuş, fakat geçen sen~ bir ev. 
felki seneye nazaran ıhracatın 
fazla olmasına rağmen memleke
te giren para azalmıştır. Son üç 
senede yumurta ihraç vaziyetimiz 
fU idi: 

Ton T.L. 
1932 24,753 8.26.093 
1931 24,466 10,345,883 
1930 17,870 8,324,512 
932 senesinde fU memleketler 

l.izden fU miktar ve kıymette yu
murta almıtlardır: 

Ton T.L. 
Almanya 52 '" 17.209 
Bulgariıtan 29 9.219 
Fransa 855 281,628 
lngilt. G. B. 14 5.830 
lıpanya 10.673 3,488,427 
ltalya 12.155 3.963.688 
Yunan Grece 593 190.055 
Suriye 233 37.374 
D.M. Autr. P. 149 32.865 

Erken yetişen tiltUn 
Bulgaristanda erken yetişen tü

tün ziraatinin taı:nimi için çalı,ıl
nıaktadır. 

Bulgar hilkGı:netl bu iti ı:nuvaf
fakiyetle batarmak için ziraat is
tasyonlarında bu nevi tütUn fidele 

1 BORSA 1 
(1§ Bankuından alınan cetvelclir) 

4 NiSAN 1933 
Akı a m Fi atları 

l atikrazlar TııhTilit 
• .. tkr,. ,.t ~ .. " ili 97 -

Elektrik - .-Ş.rk d. yolları 3,75 
b . Muvahhid• 57.25 Tram••:r 

__ .....,. 
CUmrükler S,75 Tünel -.-
Sa7di mabi 7.- Rıhbm 18.15 
llajdot 11.711 Anadoln 1 Ka-
l'. aakeri1e 7,75 pon•1uı 44.80 
l:r.mir Beledi,-e 
latikr•zı 99 

111 43,50 
mesaili 

ESHAM 
1, Bankaıı Nama f Bomontf 
IC.ıaponıva 9,40 T •1roa 
., " Hamilin• ku · Çiıaento Ar. 
Pon•uz 9,.0 
tı ,, Miieaıia ku- IHU.aı d•J'. 

.,ODaU& 102 Ş.rk d.,.. 
>.
1 

nadolu Hiaıe 
. Semeli 25.35 Balya 

55.15 

24.-
32,SO 

12,-

25.45 
2.05 

l' ramvay 52.- Şark m. .... 
lleji 3~70 

2.!50 
2,811 

14~ .Sir. harİJ• 15.- T•lefo• 

ÇEK FIATLARI 
rı l\l' i .. ı2 ,03 ı Prai 11.94,25 
londra 726 Viyana 4,39 1·2 
14\iyol'k 47,35 Madrlt 5,62,25 
Pttil•no 9 ,24 BerUn 1,98,89 
llt-ükael 340 Var,o•a 4,22,25 
..\ti na 82,30 Peıt• 3,85,85 
Ceillevre 2.455 Biikıret 79.865 
Sofia 67,08 Be1.rat 35,08,75 
4-rrı. • terda.m ı .17,25 MoakoTa 10,89 

NUKUT (Satıı) 

Kurut Kurut 

(() f . F ra n":z 171.- ı Şilin, AY. 26.-
: l ı terl in 727 l Pe:zela ı1~ 

~ l>o lar 210.- 1 M a rk 50.-
(Q lire t 2ıs l Zeloti 24.-
<o f B elç ika 115 1 Peoıa 33.-
<o hrahmi 25.50 20 Le,- 23.-
~O •. • • ,iç re 820. 20 Dinar 55.-

ı le,·e 26.- 1 Çernoveç -.-
<:t Florin 85.- t Allln 9.27 

l<t.ır . Ç e k 120 1 Mecidjye 34.-
Banlr.not 2.-

rinin müstahsile meccanen tevzii 
için emir vermittir. 

Erken yetiten tütün fideleri Bul
gariıtanın diğer yerlerinde de ko
operatifler tarafından tevzi edile
cektir. 

Milano aergiai 

Milano sergisine ittirak edecek 
olan Türk firmalarından bir kısmı 
nın etyası Bayram içinde yola çı
karılı:nıttır. 

Bulgar sanayi ve ticaret 
erbabı gelecek 

Aldığımız malumata nazaran, 
mayıs ortalarında memleketimize 
Bulgar sanayi ve ticaret erbabın
dan mürekkep bir grup gelecek
tir. 

Zımpara ihracatımız 

Zımpara madenlerimizin ihra
cını kolaylaftırmak için bazı tet
birler alınmaktadır. 

Aydın timendifer kumpanyası 
bu ay batından itibaren Kuyucak
tan lzmire nakledilecek tam va
gon zımpara madeninin iri tanesi 
olan kısımlarında ton başına 740 
küçük parçası olanların tonundan 
720 kurut nakliye ücreti almıya 
batlaı:nıştır. 

Balıkçılık dersleri 

Balıkçılık enstitüsü balık tütsü
lemek usulleri hakkında, balıkçı
lara ve arzu edenlere izahat ver
mektedir. Enstitü ileride bu gibi 
fekiller hakkında balıkçılara mah 
sus kurs mahiyetinde dersler vere 
cektir. 

Pirinç zeriyahrnız 
Memleketimizin bir çok yerle

rinde yapılan pirinç zeriyatı ile 
sıtma mücadele te,kilitınm aldığı 
tedbirler, tezat tetkil ediyordu. Bu 
yüzden pirinç az ekilmekte ve pi
rinç istihsalatımız azalmıt idi. 

Ziraat Vekaleti pirinç zeriyatı
nın arttırılmuı için bir kanun la
yihaaı tanzim etmiş ve aıhhi nok
tai nazardan tetkiki için ııhhiye 
ve ı:nuaveneti içtimaiye vekaleti
ne verilmittir. iki Vekalet tarafın
dan mü9tereken alınacak tedbir· 
ler bir taraftan malaryanın teves
süü tehlikesini ortadan kaldırır
ken, diğer taraftan da pirinç zeri
yatını bir kat daha arttıracaktır. 

Budapeşte sergisi 
Budapeşte beynelmilel sergisi 

bu sene 6 mayısta açı1acak ve 15 
ine kadar devam edecektir. 
Avrupanın bu en eski beynelmi

lel sergisi 28 seneden heri devam 
etmektedir ve her sene eheı:nmi
yeti artmaktadır. Budape9te bey
nelmilel sergisinin ehemmiyetini 
artıran Macar iktısadi hayatının 
çok ilerlemlt olmasıdır. Fakat bun 
dan batka bu sergiye her 1ene bir 
çok ecnebi sergiciler de iştirak et
ı:nektedirler. 

Toz yumurta 
Avrupa memleketlerinde, yu

murtayi toz haline getiren bir sa
nayi sahasi vardır. Türkiyede de 
böyle bir sanayiin teessüsüne ihti
yaç görülmektedir. Yumurtalar 
toz haline geldikten sonra nakil 
ve ihraç pek kolay olur. Ayni za
man da yumurta tozu sanayii mem 
lekette, yeni bir it sahası daha a
çacakbr. 

Ruıyada mabıul 
MOSKOVA 8 AA. - Tas A

jan11 bildiriyor: Praııda gazetesi 
ilkbahar zeriyatının ilk neticeleri
ni tetkik ederek 'u rakamlan ver
mektedir. Bu sene timali Kafkas 
yada 31 bin hektar ekilmittir. 931 
de 26 bin hektar idi. Odeaa nıın
takasında 1932 senesinin ayni 
devresinde ekilen 65 bin hektar 
mukabil 260 bin hektar ekilmiştir. 
Hava şeraitinin farklı olmaıma 
rağmen bu seneki zeriyat kolkoz
ların gittikçe artan faaliyetini gös 
termektedir. 

Mea'ut bir nlıanlanma 
Gazetemiz muhı>.rrirlerinden, 

genç arkadatlarımızdan Ali Faik 
Beyle Feshane fabrikası ı:nemur
larından İbrahim B. in kerimesi 
Muazzez Hanımın nişan merasi
mi evvelki gün Be,iktatta Nuri 
Halil Beyin hanesinde her iki ta
rafın ailelerinin huzurife yapıl
mıştır. Yeni nişanlıları tebrik eder 
ve saadetler dileriz. 

MiLLiYET PAZAR 9 NiSAN 1933 

Sahte yüzlükler 
Poll• bayramda da tah 

klkatı bırakmadı 
Bayram tatili olmasına rağmen, 

polis sahte yüzlirahkJar hakkında
ki tahkikatına devam etnıittir. Tah 
kikat ifi üzerinde sıkı bir ketumi
yet vardır. 

İzmir muhabirimiz, Comerciale 
ltaliana Bankaıı veznesine veri
len bir yüz liralıktan şüphe edil
diğini bildirmitti. 

lzmirdeki tahkikat 
Gelen son haberlere göre, Yor

giyo ticarethanesi tarafından ban 
kaya verilmi~ olan bu para tetkik 
edilerek sahte olmadığı bildiril
mittir. 

Merkez Cümhuriyet Bankası 

Müdürü Nazif Bey ile veznedar 
yüzlüğü tetkik etmitler sahte ol
madığını kat'i olarak tesbit etme
mekle beraber, sahte olduğunu da 
söyleyememitlerdir. 

Yüzlük Ankara'da bulunan 
Cümhuriyet Merkez Bankası U
mum Müdürlüğüne gönderilmittir· 

Eroin kaçakçılığı 
Oç fabrika bulundu, 

24 kiti yakalandı 
Gümrükler muhafaza bat mü

dürlüğü ve polis memurları büyük 
bir eroin kaçakçı sebekeaini mey
dana çıkarmıt ve bu çetenin üç e
roin fabrikasını bularak dördü 
kadın olmak üzere 24 kitilik efra
dını yakalamıttır. 

Bu çetenin efradı meyanında 
tehrin tanınmıt bir müessesesi ve 
bir çok zengin Ruı:n ve Ermeniler 
vardır. 

Çete muhafaza ve po-
lis memurlarının esaalı ve 
yorulmak bilmez bir taki-
bi neticesinde meydana çıkanl
mıttır. Nihayet arife gecesi evvel
ce yerleri öğrenilen üç eroin fabri
kası birden arqtırılJDlfbr. 

Fenerde bir imalathane; Tarab 
yada bir hazırlık, Kurtulu9ta 11,5 
kilo eroin, Sütlücede bir alat ya. 
kalanmıttır. Daha bir çok mahal
lerde gizli imal mahalleri, ı:nallar 
elde edilmek üzeredir. 

Tahkikat Emniyet müdürlüğü 2 
inci tube kaçakçı kısı:nmda yapıl
makta suçu görülenler birer birer 
sorgu;a çekilmektedirler. 

Gümrük mubafazaaı ve polis lef 
kilatı bu hususta elele vererek ka
çakçılığı tamamen imha edecek 
tetbirleri almıtlardır. 

Gece yarısından sonra isticva
ba baflanmıt ve iD< sorgular bay
ramın birinci gUnll 1abaha kadar 
devam etn:ıi,tlr. Bu isticvap neti· 
ceıinde çete efradmm hüviyetleri 
temamen meydana çıkı:nıt ve 4 ka 
dm ile 20 erkek yakalanarak 10r
guya çekilmitlerdir. 

Bir taraftan da fabrikalar tem
hir edilmit ve elde edilen l 2 kilo 
eroin müsadere edilmittir. 

Hadisenin tahkikatı Bayram ol
masına rağmen dün 't'e gece de 
devam etmittir. 

Umum jandarma 
kumandanı gitti 

aj. 

Umum jandarna Kuınandam KiZDD 
Pata, dünkü ekspresle A-rrupadan av
det etmiıtir. 

Avrupa trenleri 
1 u.y11tan ilibanın Avrupa trenleri• 

tarifelerinde bazı deilılldilder olacaktır• 
Ekoprea. aabahlan aaat 7,40 ta Slrkeı:iye 
gelecek, alqamloın 9,48 te Slrked"
hareket edecektir. 

Ocurat tarlfelerüııcle de buı deı}iplr. 
lilder olaC11khr. 

M. Jeannone bir yere 
gltmemiı 

Yataklı vagonlar tirketi ıabıll 
Beyoğlu tubesi tefi M. Jannone-' 
un ltalyaya gitmit olı:nası ihtiı:na. 
!inden bahsedilmitti· M. Janııone 
evini değİftirdiği için poliller "8; 
ki evinde bulamamıtlar ve ltalya -
ya gittiğine ihtimal verilmitti. Son 
radan yeni evinin adresi tesbit e
dilmi9 ve kendisinin burada oldu
iiu anlatılmıfhr, 

VIUlıyette 

Çiçek sergisi 
Büytik hazırlıklar 
yapılmaktadır 

Yaz batında Vilayet bahçesin
de açılacak olan çiçekçilik, kü
ı:nes hayvanları sergisi için büyük 
hazırlıklar yapılmaktadır. 

Bu sene sergiye civar köylülerin 
de i'tirakleri için köylüler tet
vik edilmektedir. 

Bu sene verilecek ikramiye mik 
tarı da çok olacaktır. 

Hayvan ıergisi 
Mülga Establiamire' de bu sene 

açılacak olan hayvanlar sergisi i
çin de Baytar Müdürlüğü çalıt
maktadır. Sergi bu sene büyük o
lacaktır. 

Belediyede 

Şehir rehberi 
Basılma•ı müteahhide 

ihale edildi 
Sehir rehberinin basılması da 

bi; müteahhide ihale edilmitlir. 
Rehberin haritaları da yaptırılmış 
tır. Bu eser, laüınbul şehrinin bü
yük bir botluğunu dolduracaktır. 
Son seneler içinde lstanbul ma
halleleri ve sokakları yeni isiınler 
aldığı için birçok kimseler bu so
kakların nerede bulunduğunu bil
miyorlar. 

Şehir rehberinde mahalle ve so
kak isimlerinin eski ve yeni isim
leri karşılıklı olarak gösterileceğin 
den zabıta memurları, posta mü
vezzileri ve saire adreslerle yakın
dan alakadar olanlar sokakları 
kolayca bulacaklardır. Rehber, 
latanbulu hiç tanımıyan bir yaban 
cının şehirde mütkülata uğramak 
sızın dolaşabilmesini temin ede
cek tekilde yapılmıfbr · 

Rehber baıılıp dağıtıldıktan 
sonra telgraf ve mektup adresleri, 
mahalle ve semt zikretmeğe hacet 
kalı:naksızın yalnız sokak ismi ve 
mürıelüleyhin iamile ikametgah 
adresi yazılmak auretile yazılabi
lecektir. 

Rehber, bir kaç aya kadar net
redilmiş olacaktır. 

Eınafa kredi 
Esnaf Bankasının aaıl rolünü ya 

pabilmeai, yani esnafa kredi aç
ması için bankada bazı ıslahat ya
pılması dütünülmektedir. Bu me-
1ele etrafında şehir meclisinde de 
müzakereler geçmi,, Belediye es
naf Bankasında batlıca hissedar 
olduğu için bankanın şehir esnafı
na yardım edebilecek tekilde n
Jahı temenni ediln:ıittir. Belediye 
riyasetinin vereceği izahattan son 
ra meclis bu husuata bir karar ve
recektir. Her halde esnafın kredi 
ihtiyacı teı:nin edilecek ve ~ehri
mizdeki esnafın işlerini genitlete
bilıneıl İçin bazı tedbirler ahna
caktır. 

İçtimai yardun 
lki sene evvel batlanan içtimai 

yardım etrafındaki faaliyetin bu 
sene daha genit bir aa.hada tatbi
ki için tedbirler alınacaktır. Şehir 
meclisi tarafından kabul edilen 
bütçe bugünlerde belediyece Da
hiliye Vekaletine gönderilecektir. 
Bütçe tasdik edilerek Belediyeye 
iade edildikten sonra tatbiki ııra
smda bu sene yapılacak içtimai 
yardım hakkında bir proje hazır
lanacaktır. 
Belediye vergi ve reıinıleri 
Dahiliye Vekaletince hazırlanan 

yımi "Belediye vergi ve resimleri" 
kanun projesinin Belediye tarafıQ 
dan tetkik edilmi9ti. 

lıtanbu1 Belediyesi, yeni kanun 
projeıini tetkik ederken bilhassa 
lıtanbulun ihtiyaçlarını nazarı dik 
kate almaktadır. Dahiliye Veka
leti, tehirlerin imarı, beledi ihti
yaçların halkın menfaatına uygun 
bir 'ekilde teı:nin edllehilmeıi için 
J&yihanın bir an evvel meclise ve· 
rilmeılni lıtediğinden tetkiklerin 
süratle bitirilmeıini bildirmittir. 

Bunun üzerine Belediyedeki ko
misyon Vali ve Belediye reiıi Mu
hittin Beyin riyasetinde toplanmıt, 
kanun layihasının tetkikine de
vam edilmittir. Belediye tetkikatı
nı yakında bitirecek ve neticeyi 
Vekalete bildirecektir. 

Belediye, kanunda şehir halkı
nın mali ve iktısadt kudretini na
zarı dikkate alarak yeni vergi ve 
resimlerin tahsiline imkan verebi
lecek bazı ameli eaasları mütalea 
şeklinde biJdirecektif 

Yeni paralar 
Maliye m-.lsteıarı Ali 

Riza Beyin izahatı 
Maliye müstetarı Ali !{ıza B. 

muhtelif itler üzerinde beyanatta 
bulunı:nuftur. Beyanatında vergi
lerin tezyidi veya yeni ;.ir vergi 
ihdası mevzuu bahsolm.,cl1ğını söy 
lemittir. 

İatanbulda Maliye tetkilatı ye
nile9tirilecek, varidat hem halkın, 
hem hazinenin menfaatına uygun 
bir te~ilde tahakkuk ettirilecek
tir. 

Bir liralık gümüt para hakkın
daki layiha da Meclistedir. Gümüt 
paralar bir liralık, elli ve yirmi 
bet kurutlnk, nikel paralar, da 
beş ve on kurutlnk olacaktır. Mev
cut 24 milyon bir liralık evrakı 
nakdiyenin on milyonu yerine gü
müt para buılacaktır. Mütebaki 
bir liralıklar beş liralıklarla teb
dil edilerek tedavülden kaldırıla
caktır. Be, sene zarfında bu it bi
tirilmis olacaktır. Henüz altın pa
ra c;~mak için tasavvur yoktur. 

Polisi• 

Bir kız kaçırdılar 
Bayram içinde E dirnekapu ch

ıında Tahaim Beyin köşküne dördü de 
kard"f olan dört Arnavut gelmiı ve ka
pıyı açan OD aJb y&§mdakİ hİr kızı teh
ditle otomolıile atarak Rami istikametin 
de kaç1r11111Iardır.Fakat derlıal takibe çı 
kan jandarma miiteamzlan yakalam1ı 
ve kızı baıma bir felaket gelmeden aile
sine teslim etmittir· 

Yanarak öldü 
Gene bayramda Pangaltıda Babayan 

apartmanmm kapıcısı Hamdi zemin b
bnda çıımafD'larm:ı yıkarken üzerine fe
nalık gelerek mangala düşmüt ve Cllyır 
c:ayır yanmıftn-. Hamdi bir müddet aon
ra ölmilıttir. 

K1.J1I1ar yüzünden ölüm 
Bayramın birinci günü lhaan oğlu Sa

di ve fazıl isminde iki k.ardet Hüseyin 
iaminde biri de beraber olduiu 
halde kumar oynarlarken, ..,... 
lannda kavga çıkmıt, bu -. 
nada Fadıl bıçağını çekerek Hüaeynin 
sol kalçaama saplamıştır. Bu tefer Hü
seyin Fazılın elinden b~ağını alnuı, bu 
bıçakla kendisine yumruk vuran Sadiyi 
sol böğründen ve kalbioden yaralamıf
hr. s .. di hastaneye kaldırılırken yolda 
ölmüıtür. 

Bayramda vak'alar 
Bayramın ilk gÜnünden dün .Iqa,. 

ma kadar geçen üç gün zarfında ıehri
mizde 12 hıraızlık, 5 yaralama, 1 yangm 
ba,la11g1cı hidiıesi olmuı, lunızlarla ya
ralayanların hepıi yakalanmıtlardır. Ay
nc:a yine hu müddet urfında 4 kumar
baz ve 2 earar kaçakçm ya1ıalanmqtır. 

Bayram günlerinde Beyoğlu, KaaDD
pafa ve Galata'da birçok kimselerin .._ 
zerleri polisler tarafından arqtınlmıt. 
bunların bir kıammda taşmn.aı yatak 
olaı: muhtelif sililhlar bulunmuıtıır. 

Bayramda kazalar 
Muhtelif ıemtlenle bayrllJD yerlerin

de dört kaza olmuttur ı 
1- KaaunpafBda Mehmet isminde 

bir çocuk bayram yerinde tel üzerinde 
lıayarken tel kopmuf ve çocuk yere dü
ıerek batından tehlikeli surette yaralan 
mııtır. 

2 - Huköyde Şecııadclin ve lhnr.. 
bim iıimlerinde iki çocuk tel üzerinde 
kayarlarken diifmütler bu.nlarclan Jhra
him bafmdan ve muhtelif yerlerincten 
ağır aurette yaralanmııtır. 

3 - Kaclıköyilnde yine bayram yerin
de bir adam tel ile kayarken düımüt. hu 
ıırada &flliıda bu1unan aeyircilea-.cI.ı 
Artin iaminde buume çarparak tehhk• 
li •ıurette yaralamı§tır. . . 

4 - Celil isminde biriai Şehremının• 
de caddede beyğir kottunırk~n . orad";" 
geçmekte olan Fatma hanno ıunıncle bir 
kadına çarpmıı hızla k"!~ olan 
beyğir Fatma hanımı laflar üzerinde 
bir mÜddet ıüriildemiıtir. Kadın bir çok 
yerlerinden tehlikeli ıurette yaralanmıt, 
ifade veremiyecek hir halele haatahan<> 
ye kaldınlmııtır . 

H1rıızlık iddiası 

Şehzııdeba§mda oturan Arap Sürey
ya H. m evindeki Tatar Mliriivet H. la 
münaaehette bulunan Çemberlitq'ta sa 
zinocu Haydar Ef. 100 küsur llruile al
bn aaab ve tabanc:aamm çalmdıfnu id
dia ebnit ve zabitaca tahkllcat" batlan
mıttır. Haydar Ef. iıtida ile Müddeiu
mumiliğe de müracaat etmittir • 

Bekçi ile kavga 

Toptafmda heri>er Sadi. Ef. düJdı:i
nında Mulıadd"9 ;eminde hir kadınla ıt; 
ret ederken bunu görerek karı§an bekçı 
Mehmet'! dllimüıtür. Tahkikat yapd
maktaılır. 

Halkevinde 111belere 
direktif verilecek 

Halkevi dokuz bara ıulıesi idare llo
mitalannm ittiralDle bu aktam lıüylik 
bir toplanb yapacaktır. Bu toplanbda 
ikinci faaliyet senesi programı halrkında 
ıubelere direktif v.ılecektir. 
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lhtlf al hastalığı 
Bu bizde bir yeni moda oldu. 
Kaybettiklerimizin toprağı ku

rumadan ihtifal yapıyoruz. Tarihe 
geçmiş, geçmemiş ölüleri'fhiz için 
yıl dönümleri tertip ediyoruz. Nu
tuklar, çelenkler, konferanslar, 
makaleler ve saire! Sana tine, ede
biyatına, irfanına hizmet edenleri 
unutmak nankörlük olur. 

Harp sahnelerinde milli yararlı
ğı temsil edercesine fedakarlık e
denlere 'ti.bideler dikmek, mektep 
kitaplarında hayatlarından bah
setmek nasıl milli bir vazife ise 
milli irfana, milli sanate yüksek e
serler hediye edenleri hatırlatacalc 
merasim yapmak, hatta enstitüler
de, Darülfünun salonlarında ken
dilerine birer köte ayırmak bir 
milli borçtur. 

Fakat efendim bu gibi merasim 
için her memlekette bazı kayıtlar, 
tartlar vardır. Fransızlar, ecdatla
rı ile, kahramanlarile, edipleri, şa
irleri ile iftihar eden ve bunu her 
davada ileri suren heyecanlı bir 
millettirler. Değil beynelmilel ~öh
ret almııı büyüklerini, hatta muha
rebede yararlık göstermit bir ne
feri, edebiyatta emeği geçmit bir 
muharriri, memleket sanayiinde 
varlık göstermit bir fabrikatörü 
bile hatrrlatacak bir sebep bulur• 
lar. 

Buna rağmen orada hiç bir za
man yüksek bir şöhretin namını 
yadetmek için her yıl bir ihtifal 
yapılmaz. 

ihtifal için on sene, yirmi sene, 
otuz sene bitti ylliı 1ene gibi uzun 
mesafeler ayrılmıttır. Geçen yıl ö
len bir adam için bu yıl ihtifal ya
pılamaz. Sonra üç yüz .ene evvel 
ölen bir adam için her sene ihtifal 
yapılmaz. 

Eğer her kaybettiğimiz 9ahsiyet· 
ler için her yıl ihtifal yapmağa 
kalkarsak ihtifalsiz günümüz geç
miyecektir. 

İhtifal milli ve içtimai bir vazi
fedir. Fakat bunu hiç olmazlll bir 
neslin tarihinde eser bırakanlara 
ayırmak ve hatıra kıymetini ka
zanması için de uzunca bir mesafe 
bırakmak lazımdır. 

Hürı:neti kuvvetlendirmemek 
için onu israf etmemek icap eder. 
Hatrrası tiziz edilecek ve bir nes
lin gözü ve kafur üzerine topla
nacak şahsiyetlerin bir zümreyi a. 
Jakadar eden insanlardan değil, 
bütün cemiyet tarafından tanm
mııı ve sevilmit şöhretler olması da 
lazımdır. 

Bu noktalan göz önünde tuta.
rak gençliğin ve halkın hürmet ve 
muhabbetini ıuiiatimal etmeı:neie 
çalışmalıyız. 

Brırhan CAHIT 

--·-·------·----
Borçlar itilafı 

Daylnler vekili Zekil 
Bey Parlsten geldi 

Oamanh borçlan Tilrk dayinler v., 
kili Zekai Bey iki sün ....... et Pariaten 

tehrimiae gelmit
tir. Verilen haber. 
göre, dayinler mü
meaailleri ile Sa
raçoı'tlu Şilkrü Bey 
araunda, Omıanlı 
borçlarının .uretl 
teırtiyeei hakkında 
yapılan ltilafname 
parafe ediJmittir, 
S...raçoğlu Şilkrü 
Bey ltillfname ile 
birlikte tehrimize 
gelerek .Ankara'ya 
gidecektir.. itilaf· 
name Ankara'da 
tetkik edilcllkten 

Zekai Bey aonra Saraçoilıa 
Şükrü Bey imza et 

mek üzere tekrar Pariae gidecektir. 
ZekAi Bey de bir iki cllne kadar Anr 
karaya gidecektir. 

B11lıar •eflri Ankaray• 
gitti 

Bulgaristamn yeni Ankara sefi
ri M. Antonoff, itimatnaı:neıini 
Reisicümhur H2. ne takdim için 
dün akşamki trenle Ankara'ya git 
mittir. 

M. Antonoff evvelki gün Gala
tasaray lisesini ziyaret etmittir. 
M. Antonoff, Galatasarayda tah
sil görmüt olduğundan li.eyi ter
kettiği günden bugüne kadar ge
çirdiği değişiklikleri tetkik etmit 
ve mektepte büyük bir terakki e
seri gördüğünü söylemiştir. 
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Bayramda! 
Bayram eğlencesi, bayram yeri 

denince aklıma tu hi.di1e gelir: 

Bilmiyorum, dokuz mu on mu 
ya~ımda idim, Osküdarda otunı
yorduk. O zaman Oaküdarın Bay. 
ramyeri Karacaahmetten biraz ile 
ride (Bitli Kağıthane) denilen 
Harmanlık meydanında kunılurdu 

Bayram yağmurlu ve Karacaah
met caddesi yayan geçilemiyecek 
kadar çamurlu idi. Harmanlıktan 
bir eteğe bindim. Efeğin kolanı i
yi sıkılmamı,, semer kaymaya bat 
ladı. Ben yeni bayramlık urbala
rımla çamura dütmemek için e,e
ğinboynuna sarıldım, o zamandan 
beri kimsenin boynuna böyle can
dan sarıldığımı bilmiyonım. 

Bizim çocukluğumuzda çocukla 
ra eğlence olarak atlıkarınca ile 
adi salıncaklar vardı. Sonraları bu 
adi salıncaklar kayık aalmcak de
nilen kazalı feylere yerini terketti. 
Zaten İnsanlık nerede kaza ve teh 
like varsa oraya kopr. 

Bu bayram fC>yle hakiki bir bay
ram y~ri gömıek için dolatırken te 
sadüfen Defterdarda iskele mey
danındaki bayram yerine düttilm. 

Her •ey benim çocukluf\ımda
ki gibi .. Muhallebiciler, renkli zer 
d~l:r, Arabistan fıshğı, .&kız leble 
bısı, çukulata, atureler, renkli renk 
li entarili kız çocukları , Eyüp o
yuncakları falan.. Atlıkarınca da 
var. Yalnız bir kötüsünü daha icat 
ctmitler. Şu gergin tel üzerinde ka 
yan makara ile çocuk kaydırmak. 
Dünkü gazetelere bakarsanız bu 
tel oyununda üç çocuk yualanmıf. 
Bunu be{enmedim. ...... 
. J?efte~dara, Edirnekapumdan 

ı:~ ttı.°!. ~ırkaç arkadat töYfe bir ge 
zıntı ıçın tramvayla Edimekapısı
~a gitmi•tik. Kapıdan çıkıp ta Ha
lıç tarafına dönünce bir genit cad 
de var, atağılarda bir yerde bir be 
lediye levhası buranın (Savaklar 
caddesi) olduğunu gösteri.yor. Ha 
k ikaten İsmi bu mudur, yoksa ku
lakl~rı çınl:ı-sın mektuı>s:u Oaman 
Beyın vaftız neticesi midir bil
mem •.• !lu caddeyi tutturduk, ha.
lad ık ıurlara müvazi olarak inmi-

1 1 • b' ye. nıt ıraz hafiflemeye b~la-
dığı bir yerde bir Türk, bir Rum 
bir de Yahudi mezarlığı vardı. H~ 
tınma Cemiyeti Akvam geldi. Bil. 
hatsa can çekittiği tu günlerde •. 

indiğimiz yolun Halice doğ
ru gittiği denizin görünmesinden 
anlatılıyordu. Lakin Halicin nere
sine indiğini öğrenmek istedik. O
ralarda dolasan on bef, on altı yat 
larmda bir hanım kıza sorduk .. 
Y nbancı olduğu için bilmediğini 
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HİKAYE 
Samiye 

Y-elrten .......,. kan koca otur
mut. kODUfUyorJarda. Asmi Raif O

tuz b.., yaılannda, Hld bakııh, alır 
bqb, yalopklı bir pııf. • Kanu Sa
miye Hanım, munl., -de.mb, taYJl'ları 
kibar bir kadın. • 
- Ba oaba1ı amcanwn 1m:ı Atıf-

bir mektup aldım. S.. Abfeti hatırlar
sın. 

Samiye alhnlni yokladı ı 
- Hiç gllrüttilk mil? diye çekine

rek aordu. 
- Canım Semiye, ..,., de ne lr.aclar bi.. 
fısaaı zayıf bir kadmaın. Görütme
dik ama, ben aana ondan balıaetme
mit miydim? ETii olduğunu, kocıuı 
ile dar111nlığomzı ııöylememiı miydim? 

G-.ç kadm: "onunla da mı dargın
-? ., diyecekti. Fakat kendini tut
tu. 

- . • :ııaten dargmlığımız aeninle 
evlenDMC!aı evvellı:I.. İıı:mlre zitınit
ler, orada yerletmitlerdi. Atıfet ·k· 
tubunda kocaımm 3ldüğünden bah
aediyor. Şimdi yalnız ka.lmıı .. 

- Kaç yatında var? 
- Benden bir iki yq büyÜktür. A· 

hfet koca11 lle gitti. Ben kendisine 
kızmadım. Ne de olaa kocasıdır. R ... 
nim yÜ:ıümden lroc.,mı bırakacak 
defildi ya! Bir koca ne yapana ka
dm onu haldı görmelidir. 

Azmi Raif bu aon cümleyi bir az 
hluettirerek, kelimelerin Üzerine ba
.. rak ııöylemiıti. 

-Kocaaı ölmüş, fakat Abfete bir 
ıey bırakmaımı. Zaten hastalıklı, 
cılız bir ..,,..ıı. 1ılen1e lil.znngeldiii 
kadar mefZUI olamıyordu. Ahfet 
timdi lzmirde yalnoı kalamaz. Hele 
bu halde, pek acıklı bf,. f9Y olur. Evini 
aatıp, buraya latanbula gelecek. Ben
den baıka da akrabau yok. Diyorum 
ki, gelıln, bizimle beraber otunun. 

Samiye, akraba da olsa, eve gire
cek bir yabancının •erec.efi rabataızlı
fı düıünecek kadar hodbin değildi. 
Zaten kocaaının arzularma karp ıel
meyİ de hiç bir zaman habrından ge
çlrmemitti. ı 

- Pek&ll Azmi, na11I istersen, öy
le ol ıun, dedi. 

• • • 
Atıfet on bet gün aonra gelmiıti. 

Evin yeni miaafiri Samiye Üzerinde 
hiç le iyi bir intiba bırakmadı. Çir
kin. küçük, Yetil gözlü, hain bakıtlı 
zayıf bir kadmdı. 

Fakat Samiye gene onu, kocaıı öl
nriif, yuvaıı dağılınıı, betbaht bir ka
clm olarak kabul ediyordu. Onun ela 
Idmııeyi fazla rahataız etmemek için 
slSaterdiği itina da Samiyenin dikkatİ· 
den kaçmamıfh. 

Merhaınete ye iyilite daha mey
yal olan Samiye, yeni misafirin lıtira-

aöyledi. 
Biraz ileride bir kadıncağız otu

nıyordu, ona sorduk. Cevap verme 
di, tekrar ettik gene cevap verme
di, bakıtından anladık ki; kulakla 
rı ve gözleri hasta idi. 

Biraz daha yürüdük, bize kartı 
gelmekte olan bekçi kılıklı bir ada 
ma sorduk. 

- Bilmiyorum •• dedi. 
Ş~ılacak teY· 
Bir parça daha atağıda ve arhk 

mahalleiçi bir yerde Yatlıca bir ha
nım bize kartı geliyordu. Ona sor
duk. O da: 

- Bilmiyorum.. dedi. 
Bizimle beraber yürüyen birisi 

(bilmiyorum) dese doğru olabilir. 
Lakin bize karçı gelen bir adam 
nereden geldiğini bilmez mi?. An
latılan bu taraflarda yol göster
mek ayıp! Eskiden (sevaptır!) di
yerek bir sürü medeni ve içtimai 
vazifeler yüklenen hakımızda gali 
ba o kaygu da kalmadı. 

Bu satırları yazmadan biraz ev
vel gazetelerde bir latanbul reh
beri yapılmakta olduğunu gördüm. 
Şu rehber çıksa da insan yolunu 
bulabilse !. 

FELEIC --Bütün okuyucularıma ve okuma 
yıcılarıma hayırlı ve uğurlu bay
ramlar dilerim. 

F. 

bati için elinden ııe gelirıe yapb. Di
ler taraftan A2lni de, aileaine meyua 
bir kadm olmak itibarile Atıfetin iati
rahati için pek haaaaa davranıyordu. 

Fakat Atıfet daha geldiği gün, ken
diıini Samiye ile §Öyle bir kıyaı etti. 
Bu kadın kimdi? Fakir bir ailenin kı
zı. • Halbuki timdi kocaaının temin 
ettiği §ataa içinde pınl pınl yanıyor. 
Bu kııkançlık lııraı yava§ yaYa§ damar 
!arını tutuıturdu. Kalbindeki kin Öy
le alevlenmifti ki, bir fınatmı bulup 
intikam almağı bile aklına koymu§tu. 

Artık ikisi de ayni hedefe çıkan i
ki türlü hath hareket takip ediyordu. 
Bir taraftan Azmiye azami hünneti 
göaterİyor ve hiç bir §eyi eksik kalma
sın diye evin içinde dört dönüyordu. 
Adeta Samiyeye iı bırakmıyacak ka. 
dar gayret gösteriyordu. Fakat bu hür 
met ve gayretin içinde de Azmiye acı
yor gibi hal ve tavırlar takınıyordu. 

Azmi hürmeti anlıyordu. Evin er. 
keği aıfatile kendisine hürmet edilme
aini tabii buluyordu. Fakat merha
met neden? Demek acınacak bir tara
fı var da ondan. . Arhk ondan 1<>n° 
ra kendi rahatı da kaçmııtı. Arhk her 
gün puausunun üatünde bir adam gibi 
daima müteyakkız, gündelik hayah
nın en küçük hadiıelerine dikkat edi
yordu. Yakın bir felaketi bekler gi
bi acayip ve rabataız edici bir intizar 
içinde yaııyordu • 

Diğer taraftan Atıfet te Samiyeyi 
gizli, hiç belli etmeden, fakat arkı bir 
taraaaut altında bulunduruyordu. Ken 
diıi namua bahainde milteauıp olmak
la beraber, daiına baıkalanrun na
muaundan ıüı>he eden bir kadındı 
Zaten daha eve ilk geldiği gün de 
Samiyeden §ilphe etmiııi. Kafaamda 
yertutan bu şüphe ile Samiyenin ıi:ıli 
konuıtuğu bir adam olabileceğine, na
zari olarak, kat'iyetle hükmetti. Fa
kat bu kanaati maddi delillere iıtinat 
ettirmek lbımdı. latanbulu görmek 
latedifi.nl ııöylİyeNlı, dıtanya çıkar ve 
Samiyenln gidip gelitlerini tam bir 
bohçacı kadın maharetile takip eder. 
di. 

Bir müddet hiç bir teY keıfedeme
di. Yalnız bir alqam, saat yediye 
doğru hainane bir aevinçle eve geldi 
ve Azminin evde olup olmadığını •or
du. Azmi evde, odaamda çalışıyordu. 
Hemen odaıına ko§tu ve guya ona 
ne kadar aadık olduğunu bin bir de
reden au getirerek anlatbktan 1<>nra, 
teaadüfen gönlüfö bir hadiaeyi anlat
tı. 

Azmi eVYell hayret, aonra hiddet
le anlahlanlan dinledi: 

- Ne diyoraun? Sahi JnH diye ke-
keledi, r_ 

- A, a , a 1 Üstüme iyilik aai]ık. 
Gözümle gördüm ayol! Delikanlının 
biri otomobilde bekliyordu. Bu geldi, 
delikanlının yanına bindi. Kucaklat
tılar. Sonra otomobil hareket etti. 

Azmi elini boğazına ıötürdü. Bo
ğulacak gibi olmuıtu. Abfet içinden: 

- Amanın, tılhlı ne kadar aevi· 
yor, diye dilfllnilyordu .• 

Tam o aırada kapı çalmdı. Samiye 
içeriye sfriyordu. Azmi h-n yerln• 
den fırladı. Birden bire tatlmı bir ha• 
le giren kanama ba~ıı 

- Sen ne utanmaz kadınmıf&ID
Bir erkekle ıöriltilyomıu11un. Atıfet 
gözlerlle gönnÜf. Otomobile binmit· 
ıiniz, kucaklatnutaınrz. 

Samiye: 
- Allahım, ne büyük iftira 1 diye

bildi. 
Hemen odaama koıtu Ye bir reaim 

alarak geldi, Atıfetin burnuna uzat• 
tı: 

- Bu adamdı delil mi? 
Bu defa Atıfet t•tırnıııb. Re-i ta· 

nıdığı için: 
- Evet, dedi. 
- Peki ama, bu adam benim kar· 

detimdir. 
Sonra kocıuma döndü: 
- .Sen kardeıimle de dargmaın. 

Söyle bana, benim kardeşimle göriit
mek hakkım değil midir? 

Azmi İfİn böyle olu§uaa o kadar 
aevindi ki, hemen kanamı kucakladı: 

- Affet, dedi, kanleıinse,, elbet, 
arada bir kard"flni ıönnııi< aenin 
hakkındır. Samiye beni affet.. Ben 
senden bir an bile ıüphelenmif değil· 
dim. 

Atıfet yerlere geçmİfti. Gözlerin· 
den yakıcı kin yqlan aktı. Buna rai 
men: : 

- Sevincimden ağlıyorum, dedi, 

- Ediyorum. 

Bayram günlerlnd11 

Geçti ama nasıl? 
- Bayramı nıuıl geçirdiniz? 
Herkea gibi ben de ıizden bunu ao

rayon. Alacağım cenpları ıimc!iden 
tahmin ediyorum: 

- Sorma birader •. dehşetli içmitiz. 
Hala kendime gelemiyorum. Şakakla
rnnda öyle bir ağn nr ki .. 

- Ekaik olaun böyle bayram! Bak· 
aana erkenden yollara düıtüm. Para· 
aı çok aklı az birini bulum da bet on 
lira borç alaam. 

- Efendim, ilk günü çoluk çocuk, 
Beykoza gittik. Orada bizim ihtiyar 
bir dayı var .. Akıam dönüıte bir çal
sı dinliyelim dedik. Orada adam akıl 
lı aökülmüıüm. 

- Bayram bizim neyimize a bira
der!.. Dört gün bayram, evde can sı
kıntısından iakambil falı açtım. 

- fzmitten teyzem gelmişti . Biraz 
gramofon çalıp kadıncağızı eiJendi
relim dedik. Aksilik bu ya ... Çat diye 
zembereği kırıldı. 

- Bir çok yerler dolaıtım ama hiç 
eğlenmedim. 

- Çocuklan ainemaya götürdüm. 
Tesadüfe bakın.. "Cebi delikler" fil. 
mi varmıf. Onu ıeyrettjler. 

- Bizim küçük salıncak diye tuttur
du. Karagümrüğe kadar götünneğe 
mecbur oldum. 

- Bana bakma azizim. MalUınya, 
deliye hergün bayram demişler. 

- Birinci günü kurban eti arama
ğa gelenlerden nefeı alamadık. İkin
ci günü misafirler ııökün etti. Üçüncü 
&iinü bizimki hastalandı. Dördüncü 
günü de ben kafayı vurduna. 

_ Ah, hele bizi aorma bizi. Öyle 
bir kara bayram geçiriyorduk ki .. Az 
kalsın yavrucuğum otomobilin altın
da kalıyordu .. 

- Üç arkada§ tatlı tatlı içiyorduk. 
Bir de bakalnn ki saat 1 O olmuı. Göz 
göre kaçırdık vapuru.. Hadi eve bir 
telgraf ... Ertesi aabah ilk poata ile 
döndilk ama bizim ka§ık düımanında 
göz yumruk gibi .. Surat bir kant••• 

- Fakirhanede §Öyle ufak bir top
lantı yapalım dedik. Azizim ne der
sin, altı kilo inhiaar rakısı bana mı· 
am demedi! 

- Gelgitten eğlenmeğe vakit bu· 
lamadık ki.. Bayramda dört gün biz 
batkalarma, başkalan bize, geceli 
gündüzlü taımdık durduk .. 

- Boğaziçinde vapurla ıöyle bir 
lam • elif çevirdik. l,te görüp görebil 
diğim rahmet bu oldu. 

Bu cevapları bir araya getirirıeniz, 
bayramda İatanbulun nasıl eğlendiği 
ni kendiliğinden buluraunuz. 

M. S. 

l_R _A _D,_Y_o_.ı 
Bu günkü program 
1ST ANBUL, 1200 m. 

18 . 18,46: Nihal Hanım. 
18,45 - 20: Orkeatra. 
20 • 21,30: Heyeti Bedayi m. 
21,30 • 22,30: Gramofou, Ajans, bor .. 
haberi aaat ayan. 

ANKARA, 1638 m. 
12.30 : Ankanpalaatan.. 
18. : Alaturka aaz. 
18.46 : Gramofon. 
19.20 : Alaturka aaz. 
20.10 : Ajaa.a haberleri ve hava raponı. 

Konigıvuaterhauzen, 1635 m. 
21,05: Şarkılar ve opera fanta:&ilcıri 

(Herbert Yanaen). 21,35: Yay konaai. 
22,05: N"f'eli Mfl'İyat (Gerd Fricke 
ile). 23: Haberler Y.a. 24: Berlin'den: 
Grıuaman orlr.eotnuL 
BUDAPEŞTE, 660 m. 

19,20: Ruhi muaiki (koro tarafmclan)-
20 20: Monoloır (Plak ile). 21,05: Dır 
pi;ea. 23,411: Sipn ve orkeatra konaeri 
(Patria kazinosundan). 

ViYANA, 617 m. 
18 25· Anıturya - Çekollovak fut

bol .;,..ç~ neticeai (Maçın ikinci ku
mı - Stadyomdan nakil). 19,20: Gitar 
taknnı tarafından oda muıikisi. 201 R• 
gi- Ulman (kendi eaarlerinden). 20,45: 
Emanuel Liazt tarafından fBl"kılar .,., 
hafif havalar. 21,25: "Daa Tburinıer 
Spiel V on den zehn Zungfrauen • iaim
li muıikili temail. 22,36: Juliua Her
mann orkeatraıı. 

ROMA, 441 m. 
21,45: "La clonna perdutta" iaimli 

Pietrinin opereti. 
MILANO • TORİNO . FLORANSA 
22: Milano Skalaaından "MIGNON" 

operası -ben kardeıin olduğunu ne bilirdim. 
O zaman Azmi eve giren aığmh

ya döndü: : 
- Sen buradan çık, dedi, ben •a· 

na b..,ka bir yer bulurum. Bir daha 
da buraya gelme.. Benim gibi bir a
dam aldatılır mı hiç? 

MAKEDONYA Meraaim bihnİftİ. Reia yeni karde· 
te elini uzatb: 

- Muvaffakıyetler temenni ede· 
rim. Vatana faydalı oluraunuz intal
lahl 

damdır .. Raaim(l) onu ben biliriRL .. Di 
ye mınldanmııtı - Dıramada, Avukat 
Nazifin k01DfUaudur. 
. Mukabil bir hareket bll§layor 

- Arkadat 1 Delalet ettiğin namze
din en ufak biyanetindeo mea'ul ola
bileceğini düıünüyor muıun? 

- Evet arkadat! 
- Arkadat ! Bu nevi mea'uliyetle-

rin cemiyet nizamnamesinde, delil 
mnkiinde bulunan arkada~lara da ta 
mil addedildiğini unutmuyor muaun? 

- Unutmuyorum arkadaıl Tavsi. 
ye ettiğim vatandaı merttir, cesurdur, 
temiz kalplidir. 

Reia aon bir aual sordu: 
- Namzet, merasimden sonra ana 

baba bir n .; olacak. yoltsa ya!nız ba
ba tarafından mı kardet olacak? 

- Yalnız baba tnrafından .. 
Demindenberi hareketsiz duran snğ 

taraftaki Kur'anı kılıfından çıkararak 
açtı; A:rah Beyin önüne koydu. 

Kin, Folilika ıı11 Kan •• 

Müellifi ı Nizamettin Nazif ................ , ........... ···~-
- Elini Kur'ana bul 
Agah Bey, aol elini Kur'ana baatı. 
- Bir elini de buna baa ! 
Agah Bey aağ elini de iıaret edilen 

yere, yani Karadağ tabancasının Üı· 
tüne baımca rei.ı, tıpkı bir ağırceza 
mahkemeıi hakimi gibi, boğuk bir ıeı· 
le: 

- Cemiyetimizin nizamnamesine 
riayet edecefine, Osmanlı milletinin 
hürriyet için açlığı mukaddes harpte 
İyi bir nefer gibi çalışacağına gaye
n1iz~ hiyanet edenlerin düıU:anı ve 
cemıyet arkadaşlarının her zaman za .. 
h~ri ve yardımcısı olacağına, ve eier 
hıyanet edersen elini basbğın taban
ca ile katledilmeğe, Allah namus ve 
vicdan huzurunda yemin ~diyor mu .. 
aun? 

Bunnn üzerine Cemal Bey tekrar 
arkadqınm koluna geçti. Odadan 
çıktılar. 

Kırmızı cüppeli adamlar h&la yüz
lerini açmamıılardı. Mumlan yakan 
gene mumlan aC>ndürdü. AgBlı Bey, 
verdiği yemine muhatap olanları ta• 
nıyamamııtı. Hatta evi bile anlıyama· 
dı. .Çünkü cemiyete girdikten aonra 
dahı Cemal Bey gözlerini mendille 
bağla~ak ihtiya~ında bulunmuş ve bu 
mendılı ancak bır kaç aokağı dönüp 
dolaıtıktan sonra karanlık bir köıe· 
de açmııtı. 

Ertesi gün Poata Telgraf Başkatibi 
Talat Bey, kışlaya yakın sokaklardan 
birinde iki katlı küçük bir evin kapı
sından çıkarken yüzbaıı rütpesinde, 
çok kalın katlı ve temiz bakıtlı bir 
zabitin omuzuna vurarak; 

- Namuslu adamdır.. Namuslu a-

Bu lıidiaeler cereyan ederken, Sela
nllrteki bazı resmi DM1kamlarda da endi. 
teli bir faaliyet hiuedilmefe batlamııtı. 
Bilhaaaa Selil.nlk Merkez kwnanclam Nil 
zım Bey, için için kaynayan ihtilMln ko
kuaunu almq bulunuyorciu. 

NBzım Bey aaray yaverlerindendi. 
Abdülbıunidln aaltanahnı devirecek her 
hangi blr tetebbüa onu kızıl aultandan 
bin kat fazla müteeoair ederdi. Çünkü 
bilirdi ki mevcut idare teklinin değiıme
ıi demek kendiainin de bu günkü debde 
beli mevkiden tepe taklak yuvarlnam11 
demek olacaktL Halbuki Nbım Beyin 
mevkii, kolay kolay vazgeçilirebllir mev 
kilerden değildi. 

Sel&nik Merkez kumandanı rütbesi
nin m3.1lfından batka bir "zam'' ve yük
lüce bir de 'tahsiıat'' alırdı. Yalnız bu 
kadar mı ya? .. Reji idaresi de kUman
dan beye her ay "vali miktarda horoo: 
aeıi işitmemiş nevinden altın" sunuyor
du. Ya el altından çevirdiği dalavereler, 
iılettiği kumarhaneler, kazancı bol mey-

En eğlenceli seyahatler 
ve en kıymetli eşyalar 

Sizlerindir. 
Fenerbahçe Eşya Piyangosu 

Sa bı: Milli apor Zeki Riza mağazaaı ve Milyon giıelerl 
11ı;11ı 

1700 

liu Çar~aıııba GLORYA ainemaıında 
akşamı ıinema ve meıhur tenor 

D O N J O S E M O J 1 C A' nın K O N S E R l 
Biletler şimdiden temin edilebilir. Fiatlar 75 - 100 • 150 

"e 200 ku·uştur. (1725) 

d Nısan Perıeıııbe akşamından itibaren 

ARTİSTİK SİNEMASINDA 
Bütün İstanbul halkının beklediği ve her zamandan daba 

güzel, daha cazip ve daha aehhar görünen 
CLARA BOW'un 

ilk ıözlü ve ıarkılı temaili muhteıemi 
Ç 1 L G 1 N . ~. 1 Z 

filminde erkeklerin nazarı takdırını ve kadınların 
h,.efni celbe ~<'cektir. [1718] 

Yeni ne,rlyat 

Mülkiye mecmuası 
Mülkiye Mecmuaaının 24 üncü aayı 

sı kıymetli münderecat ile çıkmııtır. 

Bu nüahaaı ile ikinci yılmı ikmal eden 
Mülkiye Mecmuasını okuyucularmuıı:a 
tavaiye ederi:&. 

Hazin bir öHim 
Eıki gazeteci arlaulaşlarnnızdan Ah

met Şükril Bey bayramın birinci geceal 
ölmüttür. 

Ahmet Şükrü Bey uzun müddet Va
kit refilmnızın idare müdürlüğünde ve 
eski Sonsaat'in aahlpleri araaında bulım
muıtu • 

Son z•DM1nlarda Sanayi ve Maadln 
Bankası müfettiılerinden idi. 

Cenazeai bayramın ikinci günü evin
den kaldmlarak Merkezefendideki aile 
kabriataıuna defnolunmuıtur. 

Şükrü Bey otuz üç Yllflanncla H p 
iyi bir arkadattı. 

Anumzdan kaybolduğunu büyük bir 
acı içinde yazıyorwı. Ailesine taziye&. 
rimizi beyan ederiz,. 

Toto ATANSIADES 
Moda ticarethaneai; yeni ıınodellerini 

10 Niıan pazarteıi gÜnünden itibaren 
tethire baılıyacağını muht- miltt• 
rilerine tebtir eyler. (1663) 

BeyQğlu'nda latiklil.I caddeainde 
tramvaylar yürüyemiyor! 

Acaba ne var? Söyliyelim; 

Ş I K SİNEMADA 
g&terilmekte olan ilk Türkçe oözlü 

ve prkılı operet 

Karım Beni 
AJdatırsa 

filmini aeyre koftlll halle al.nema met· 
halinden aokaklara taııyor. (1705) 

GARY COOPER 
ve 

TALULA BANKET 
Heyecandan aaraılacağınız 
franaızca •6zlil bilyUk 

ŞEYTAN 
ve 

UÇURUM 
filminde misilsiz derecede zel 

bir eser yaratmıılarclır. 
Pek yakındaı 

EL HAMRA 
slnemaaında (ı7t9) 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harlk ve hayat U:ı1erlne aigorta muameleal icra •Jlerlz 

Sigortaları halk için mtlaait ıeraltl havidir 
Merkezi ldareılı Galatada Ünyon Hanında 

bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel.: Beyoğlu : 4887 

Hayat Kaza 
Sigortalarıaızı Gaı.tada Ônyon Hanında Kiin 

ÜNYON SİGORTASINA yapbrınız. 
Tllrkiyede billfaııla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpauyasına bir kere uğramadan sigorta 

Telefon: Beyoğlu 4886. 
yaptırmayınız. 

1489 

hanelerden koparttığı anaforlar .. 
Binaenaleyh Nazmı Beyfendi iatip

dat idaresinin müatebit hükümdardan 
daha harareUi bir taraftan bulunuyor
lardı• ve merkez kumandanlığı dairesini 
Yıl~ aarayından beter bir hale aokmuı
lardı. 

Selinikte geniı kadrolu bir hafiye tq 
kilatı kurmuıtu. Herkeai, amma herkeai 
takip ettiriyorchı. Hiç kim.eye itimat .t· 
miyor, mevkiin en büyük aakeri 8mlrl o
lan Mütür vekili Eaat Patayı da, Erka
nı harbiye mirlivaaı Ali Pllf&yı da bir ha
fiye çenberi içinde Yllf'ltıyordu. Maiy• 
tindeki kanun zabitleri küçük kıtada bi
rer "Fehim Pata" halini almıtlardı. C.0 

ıuslara bol bol bahtiıler, ikramiyeler da
ğıtıyor; en ufak bir ıüphe bir gencin İt
kencesine veya bir ailenin sönmeıine 
maloluyordu. 

Nazım bu İ§i o kadar canla baıla ya
pıyordu ki ... Eğer kayın biraderi ufak 
bir pot kırmıı olaa idi muhakkak ayni 
akibete u'ğrayıverecekti. Kayin biraderi 
diyoruz. İzah edelim ki, kumandan bey 
Binbaıı Enver Beyin eniıteai bulunuyor 
!ardı. Ve Naznn bu gençten müthiı au
rette fÜpheleniyordu. 

Saraya gönd•dlfl raporlar Abdülha
midi epey kutkullandırmıt. fakat Kızıl 
aultan Merkez kumandanının tavaiyele· 
rini pek lafkın bulduğu için tatbik et• 
ınek iatomemiııi. Nazım bunua üzerine 
derhal valizlerini almıt lıtanbulun yolu• 
nu tutmuıtu. Anlatılan bu aeyahat iat,.. 
diği neticeyi temin etmiı bulunuyordu 
ki avdetinde Kumandan Beyin fİddetirıİ 
bir kat daha arttırdıfı görülmüıtü. 

Naznn Bey bilhaaaa üçüncü ordu ıniİ 
türlüğü Erkanı harbiyeaine memur bu
lunan genç zabitlere kartı gözlerini .,., 
kulaklannı dört açmıı bulunuyordu· 
Muıtafa Kemal, Cemal ve Hakkı Bel' 
leri, hilhaaaa Muatafa Kemali gayet 111<1 

bir nezaret altında yaıabyordu . Bu geı•> 
zabit Abdülhamidin yaverine pek kor 
kunç gözüküyordu. Selaniğe yeni bir ~ 
bit, bir muallim Teya münevver bir geııf 

(Devamı var) 

(1) Yü;ıbaıı Raıim Bey, bilôh11'
11 

Abdülhamidin muhafızı olmuıtu~· 
Şimdi Büyük Millet MecU..inde "tri 
Cemiyete girenler onun ecinde ta 
edilirlerdi. 



.. - -- ---~--- -- ·-- -

elen karşılıklar 
Liste: (24) 

Cah· d. ili.k (··1·· dırım· · derler) liir • ır , o um, , 
kleşıni§tir, (huy carun altındadır), 

CQıbaz: canile oynayan, canını tehlike
~·_koyan, at pazarında at alıp eatmak-

ıştigaı eden adamlar: (canbaz elin• 
den hayvan aldım), canlı: diri demektir. 
~naver, canver) - canlı demek iae do 
,'kçede (canavar) şeklinde yırtıcı., vah· 
h hayvanlara denilir. Canan - ıtönlll 
''1ilıniş, sevilınif olan demektir. CAnn 
" cin taifesi demektir . 

.. Cefa: azar, incitme, incinme, uiyet, 
liirkçeleşmiş. Cehit, ceht: Ziyade çalıt
:ıı.ı1t, didinmek, emek etmek, türkçelet
llıiştir. Cehennem: Dibi derin kuyu ma 
llasınadır, türkçesi (tamu) dur, dirlik>
ıı.uk, rahatsizlik, gayet aıcak yer, tllrk· 
~lcşıniştir. Celadet: Keskin yiğitlik, ba-

Yiğitlik, kahnmanlık. Cemaat ı bö
liiıt, mefküresi bir olan fırka, topluluk, 
-lam cemaati, ermeni cemati gibi, birlik 
~Çalışan insan topluluğu,türkçel~~tir. 
~le: güzel demek olan (cemil) den 

t•lıp , hoşa gitmek için yaranma, yaran 
:ıı.:,k için yapma demektir. Cemile göa-
1trrnck - birisinin hoşuna gidecek su
teııe hareket etmek, birisine cyilikte bu 
Unmak, naziklik. Cemiyet : bir çok ki
ltııin toplanmasından meydana ı:elen 
~ltırrı. (Cemiyeti fenniye, cemiyeti ııar
'afiye), düğün ve derneğe de cemiyet 
!ltrler: velime cemiyeti, hitan cemiyeti 
t1bi perişan olmamak hali, topluluk, ce 
lttiyeti hatir, cemiyeti §UUr, ve cemiyetli 
'?z. türkleşmiştir. Cenaze: inean ölü~_il, 
~e, taput manasınadır. Cennet: gol
eh ağaçları havi bağçe, gönül acıcı yer, 

h.uzur, rahatlık, dirlik, düzenlik, c~~e-
ljn türkçesi (uçmak) tır. Gelecek ıtika
ıhna göre dünyada eyilik yapanlara mil
tafaten konulacakları eğlence yeri, gil
';llik. Cenin: ana karnındaki (döl) ce
nıııi sakit - düşük demektir. Cenup: 
§ırtıal karşılığı türkçede (tün ortası) de 
lıilir. 

Erenköy hazinedar oğlu 
Baha 

Liste: (24) 
Can: yaşatan, yaşatma gücü, yapyış, 

~tltısı, gönül, sevgili. Cefa: İncitme, üz
ltıe, Cehit: çalışma, uğraşma. Cehen
~rrı: İncinme yeri, sıkıntı kaynağı. Ce
~det: erlik, yığıtlık, dayanıklık. Cemat: 

1 
onuk!uk, taş kesilme. Cemile: gönilla-

1tılık. Cımiyet: Topluluk. Cenaze: ölü, 
~net: şen yer, sevinçli durak. Cenin: 
oğınamış çocuk. Cenup: Altyan. 

Filorinalı Nazmı 

"' "' "' 
Liste: (24) 

.. Can: Cizik. Cefa: Bizik, çile, aıkmtı, 
Utüntü. Ccht: İvde( ivdelemek - ceh-
1•trnek). Celilet: Yiğitlik, yaTI1%luk. 
C"naat: Köme, Cemiyet: Dernek, top
luluk, birlik. Cenaze: Ölü, c~. C.. 
'litı: Yavru. Cenup: Kıble. 

Harp akademiainde yükaek levaznn 
mektebi birinci ımıfı 

"' . "' 
Liste: (25) 

Defi, def: savmak, savulmak, kov
rııak, kovulmak, gidermek, giderilmek, 
( defi hacet ) - abdett boz. 
<ııak, sıkıntıyı gidermek. Bu manalarda 
ietrnek, eylemek) maddelerile Jmllanılır. 
•tni meful manasında kullaruldığı za
~an mutlaka (olmak) maddesile irsdo
Unur: mesela (def oldu "itti, del ola
aı, nereden ecldi.} Defa: kerre. nöbet. 
tekrar (dcfai ula) - ilkin. (defai sani
ye) - ikinci nöbete (defaten - birden 
bire, ansızın, (bildefat) - keneler, nö-
betler ile, mükerrer olarak tekrar tek
rar: ~efter: türkçcJeııni§tlr, tomar deni
lebılır. Delalet: yol göstermek, kilağuz· 
luk etmek, göstttmek manasında da kul 
!anılır, bu kelime şu ma:ıaya del!let e
der, hazan delil makamında irsdolunur: 
(adam olanın lıayir olur adamlara kaa
di insanlığa insqnda budur işte deWet. 
Delil: kılaguz, yol gösterici, bu manada 
Cem'i ( edilla) tir. Bilinmeyen nesneyi 
bilmcğe, bildirmeye ve bilinen §eyin ma
hiyetini, sihhatini ispata medar olan hu
tus, madde demektir, (delili kavi, delili 
ı<atı, delili mukni), bıl manada cem'i 
( dille) ve (dclail) dir, türkçeleşıniıtir. 
l>erç: Araya sokmak, ~okulm8k: idhal 
•tmck, edilmek, manevıyatta mustamel
dir, (bu fıkranın layibaya derci gerek), 
hazan cem etmek, biriktirmek manasın
da kullanılır: (de denanir ve nukuda 
haris idi), hattatl.ınn yazdıkları meşk 
tomarı, fariside münakkaş kağıda yazıl
<ııış yazı manasınadır. Der cin türkçesi 
llokuşdurmak. Derece: yükselıne basa
<ııağı, aşağıdan yukarıya olan paya, ba
'aınak, mertebe: (ne derece) - ne ka
lar, ne mertebe, termometre otuz be§ 
lereceyi gösteriyordu. Kısım, bölük, bir 
laire muhitinin mütesaviyen 360 şa tak 
1İtninden basil olan her bir kısma itLik 
0Iunur, mesela dereceyi tul, dereceyi •:z cem'i derecat gelir, türkçeleşıni§
lir. Derkenar: Der türkçede (de), kenar 
tUrkçede uc, son, kıyı demek olup (der
kenar) bir yazılı kağıdın kenarına ;ı:azı· 
lan şey, türkçeleşmiştir. Derman: ilaç, 
~re: (derd veren dennanı da verır), ta
kat, kuvvet manasında kullanılır (der
:anı kalmamış, biçarenin yurümeye, 
b •trnanı yok, bu kadar kim koşıın ~1-
ı)tte dermanı kesilir, türkçeleşınıştır. 

"ra: bir şeyi öğrenmek, bir şeyi öğren
~ek üzere okumak ve hıfız ve itkan o-

0~nınak, ( cografya dersi) ders vermek: 
~ Utmak, akıl hocalığı etmek, ders na
~~ı, ders vekaleti, dersi amm, ders al
..... k - okumak, okumağa çalışıp öğren 
~•k dersi ibret - uspayı, insarun gözü
\~ açacak şey, cem'i dürüştür, ders 
lıı)kçeleşmiştir. Dert: ta~a. kaygu, iç
ltıı' •ıkıntr, hastalık makamında dahi 
~a?'lır, dertleşmek, iki kişi birbirine 
tıO.::' anlatıp konuşmak, türkleşmiştir. 
~... hte: üzerine almak, başarmağa söz 

tı::ıek, iiste alınmış, üzerinde. 
Erenköy baznedar oğlu 

Baha 
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Mamur beldelerimizden 
Konyaya bir bakış 

Bu güzel vilayet merkezimizin 
tarihi ve bugünkü vaziyeti nedir? 

Konyada lattuyon caddeıti 

KONYA, (Miliyet) (Kon- 356S Dükkan ve mağaza, 150 den 
ya) kadim Likonya hükiimetinin fazla Mescit, 7 Büyük cami, 6 
payıtahtı olmak üzere tarihte bir Park ve muhtelifmesireleri var-
defa (lgonyom) namını alan bir dır. 
tehirdir. Rivayetrele, esatire ve 
kamusulalamdaki malfunata göre, 
giiya bu tehire bir ejderha musal
lat olmuf, ara sıra kadın ve kızla
ra hücum edermif. Bunları parça
lıyarak yermif, bunu ilahlardan 
Jüpitar'in oğlu Pariayus görerek ej 
derhayı öldürmÜf ve tehiri bu be
ladan kurtarmıttır. 

Şehir ahaliai kapılarından biri
nin üzerine bunun resmini koy
mu,Iar, resim ve put manasma o
lan lkondanalarak tehire (lkon
yom) ismini vermitlerdir. Selçuk
lar ihtisar ederek (Konya) demit
lerdir • 

itte kadim tarihi, eaatir devirle 
rine kadar çıkan Konya, Likaün
yalılardan sonra Asuriler, Hitit
ler, Lidyalılar, eski lranlılar, bü
yük lskender, Bergamalılar, Ro
malılar ve nihayet Rumlar ve 
Türkler tarafından istill ve 479 
hiçret aenesinden 699 hi~ret sene
sine kadar Selçuklar, 699 dan 880 
hiçret senesine kadar Karamanlı
lar ve 880 hiçret senesinden itiba
ren Osmanlılar tarafından idare 
edilerek miladi 1920 senesinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
1923 senesinde Türkiye Cümhuri
yetinin adil idaresine geçmittir. 

Belediyesi 

Konya Belediyesinin tesis tari
hi hakkında mazbut bir kayıt yok 
sa da, diğer Anadolu vilayetleri 
gibi burada da muntazam Beledi
ye teşkilatının ancak 23 - Eylül • 

.1293 tarihli Blediye Kanununun 
neşrinden sonra tesis edilmiş bu
lunması kuvvetle muhtemeldir. 

Binalan 

Şehrin nüfusu 55000 dir. 180 
kilometre yol, 33 kilometre parke 
ve adi kaldırımla dö,enmiştir. 

Resmi binalardan büyük bir hü 
kfunet konağı ile askeri kıtla ve 
karargah binaları, Maarif Vekale
tine merbut bir asarı atika müze 
binası, bir kız, bir erkek Muallim 
mektebi, bir Muhtelif orta mekte
bi bir Lise, bir Jandarma zabit 
m~ktebi, bir Gedikli ihzari küçük 
zabit mektebi, bir Ticaret ve zahi 
re borsası, bir Ziraat Bankası, Pos 
ta ve telgraf, bir Umumi hapisha. 
ne, 17 ilk mektep, Memleket has
tahanesi, bir Askeri hastane, bir 
Sanatlar mektebi, iki Kütüphane, 
bir Demiryolları itletıne müfettit
leri bi~a11ndan batka demiryolla
rına aıt muhtelif binalar vardır. 

Umuma mahsus mahallerden 
IS Han, dört çifte Haman bir Do-

' ğum ve çocuk bakımı evi, 12 Dis-
panser ve muayenehane, 7 Ecza
ne, 3 Matbaa, 18 Lokanta, IS Ga
zino, 2 Tiyatro ve sinema (birisi 
Belediyenin, diğeri Zabit yurdu
nundur), 7 Otel, 7 Fabrika, 53 Fı
rın, bir Osmanlı Bankası, bir lt 
Bankası, bir Yerli lktısat Bankası, 
bir Ticaret Bankası, bir Ahali Ban 
kası, iki Mnsucat imalatanesi, 

Elektrik 
imtiyazı Belediye tarafından a 

lınarak bilahara Belediyenin de 
büyük bir hissedar olduğu (Kon
ya Elektrik Anonim Şirketi) ne 
devrolunan elektrik tesisatı mez· 
kur tirket tarafından idare edil
mekte ve doğrudan doğruya Bele
diye tarafından idare olunan Su 
tesisatı ise tehre otuz kilometre 
mesafeden itibaren 24 saatte 3800 
metre mikabı ıu celp ve tevzi et 
mektedir. 

Fenni mezbaha inpatı 8 ayda 
ikmal edilmek üzere bir müteahhi 
de ihale edilmittir. 

Geçenlerde daimi spor sahası 
olarak tahsis edilen ve Cümhuri
yet Halk Fırkası tarafından satın 
alınarak spor teşkilatının istifade
sine terk ve tahsis edilmit ve ha
len mevcut olan spor sahası Bele
diye tarafından ayrıca tanzim o-
lunmuştur. • 

Cemiyetler 
Şehirde Cümhuriyet Halk Fır

kasileHalkevi tetkilatmdan mada, 
Tayyare Cemiyeti, HilaliahemrCe 
miyeti,Himayeietfal Cemiyeti, Ma 
arif Cemiyeti, Muallimler Birliği, 
idman Cemiyeti, Asarı Atika Mu
hipler Cemiyeti, Maliil Gaziler Ce 
miyeti, Milli Tasarruf ve lktıaat 
Cemiyeti, Muhtelif Esnaf Cemiyet 
!eri, Etibba Odası, Zabit yurdu 
vardır. 

Camiler, mektepler 
Selçuklar devrine ait Sahibi 

Ata camii, Hasbey Darülhüffazi, 
Sırçalı Medrese, Ali.ettin camii, 
Şahsadreddini Kunevi, Darülhadis 
namı diğeri (İnce minare) Kara
tay medresesi, Hocafaki camii. 

Osmanlı devrine ait: Kapu cami 
i, Azize, Sultan Selim, Şerafettin 
camileri. 

Cümhuriyet devrine ait: Gazi. 
Mustafa Kemal, ismet Pata, Haki 
miyeti Milliye Erkek Lisesi ve As 
keri orta mektebi binalarile elek
trik fabrika11 da bu devrin görül
meğe layik asarındandır. 

Memleket faaliyeti ve imarı 
Kıymetli idarecilerimizden o

lan Valimiz Vehbi Beyfendi esa
sen imar faaliyetini geri bırakma
makta ve vili.yetimizini nafia itle 
rindeki göstermekte olduğu hiz
met te takdire tayan görülmekte
dir. 

B~lediye Reisimiz Şevki Ben
fel)dı; genç olmakla beraber, ça
lıtkan ve Belediye bütçesinin ev
velce aldığı rahneyi elyevm düzelt 
mekle ve Belediyeyi eski borcun
dan kurtarmak gaye ve makaadiy 
le yeni yeni çareler aramaktadır. 

Belediyemiz halen borçlu oldu 
ğuna nazaran bu terait altında ge 
ne memlekette mümkün mertebe 
Belediyemiz imar kabiliyeti ve 
kudretini buna rağmen göstermek 
te ıreçikmemektedir. 

Bir esrarkeş 
E•rar almayan karde
şini boğup öldürdü 

Malatya 6 - Ahut isminde bir 
berber aenelerdenberi esrar çeker. 
Kardeti 12 yatında Hulusi mek
tep talebesidir, sınıfının da birinci 
sidir. Yemek yiyip ders çalışacağı 
11rada ağabeyisi esrar aldırtmak 
istemif, fakat çocuk esrar aramağa 
gitmemittir. Buna kızan Ahut gÖ· 
zil dönerek zavallı kardetini bo
ğup öldürmüftür. 

Şükrü Kaya B. 
IZMIR 6 - lstanbuldan bura

ya gelen Dahiliye Vekili Şükrü 
Kaya B. Bergamaya gitmit ve dön 
müttür. 

lZMIR, 8 A. A. - Şehrimizde 
bulunmakta olan Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya Bey, bu sabah refa
katlerinde vali Kazım ve ordu mü 
fettiti F ahrettin P ... alarla Beledi
ye reisi Salih B. olduğu halde Ö· 
demit'e gitmitlerdir. Vekil Bey, 
aktama avdet edecekler ve yarın 
öğleden sonra lsmet pafa bulva
rının açılma merasimini yapacak
lardır. 

Diyarbekirde 5 nisan 
Diyarıbekir 6 - Büyük Gazi

nin hemteriliğimizi kabul ettiği S 
nisanın yıldönümü münasebetile 
Diyarıbekirliler dün bayram yap
mıtlardır. 

Kamyon devrildi, üç kişi 
öldü 

F evzipaşa 6 - Şoför lamailin 
idaresindeki kamyon içinde kadın 
lı erkekli ~ekiz yolcuyla F evzipa
faya gelirken kamyon freninin bo 
zukluğu yüzünden bir yokutta 
devrilmit yolcular altında kalmıt
lardır. 

Kamyonun toförü lamaille ko
misyonctı K0cabat Mustafa Efen- j 
di ve bir yolcu ezilerek ölmüşler
dir. Diğe . yolculara bir feY olma-
mıttır. 1 

Sinir yüzünden cinayet 
lslıihiyeden yazılıyor: - Sıtma 

mücadele memurlarından Elaziz
li Abdullah Ef. sinir hastalığına 
müpteladir. Mücadele doktoru E
min Beye miığber olarak, taban
casını çekmittir. Bu sırada Sıhhat 
memuru İbrahim Ef. araya girmit, 
çıkan kurtun lbrahim Ef. ye isa
bet ederek ölümüne sebep olmuf
tur. Silah sesi üzerine odacı Ha
san yetiterek, katilin elinden ta
bancayı alınak iatemif, boğufma 
esnasında tabanca yere dütünce, 
katil bu sefer bıçağını çekerek o
dacıyı ağır surette bir kaç yerin
den yaralamıştır. Y etiten jandar
maya katil bu defa yerden aldığı 
tabanca ile atetetmişse de, musa
demede maktulen yere yuvarlan
mıştır. 

Karısını öldürdü 
Çineden bildiriliyor: Yörükler 

köyünde Martin Mehmet isminde 
bir sürücü, gece evine geldiği za

man içerde bir erkekle konuttu
ğunu duymut ve duvardan tırma
narak İçeriye bakmıf, karısını ge
ne sürücülerden Abdi isminde bi
riyle görınüttür. Bunun üzerine ta 
bancaaını çıkarıp alet etmit, karı
sı Hafızayı öldürmüttür. 

Zonguldakta büyük damar 
bulundu 

ZONGULDAK, 3 - Kilimli 
havalisinde büyük damarın bulun 
maaı için senelerce uğratılıyordu. 
Nihayet bu damar bulunmuftur. 
Bu muvaf(akiyet burada davul 
zurna ile bayram yapılmak sure
tile teait edilmittir • 

, Samsun sporcuları 
Samsunda 

TRABZON - Samsun Ordu 
sporcuları terefine Cümhuriyet 
Halk fırka11 bir çay verdi, sami
mi konutmalar yapıldı, kartılıklı 
nutuklar söylendi. 

• 

Bu sene geçen ıeneden l=la l<auun kar pwı; ihraç etmeie hazırlanQJI. Tekirdai 
isl<eleainden bir manzara 

tzmirde bekçi teşkilatı 
IZMIR - Mahalle bekçi tetki

latı Dahiliye Vekaletinin emri ile 
bir nisandan itibaren ilga edilmit
tir. Badema mahalleler, eskiden ol 
duğu gibi mıntakalara ayrılarak 
yine bu bekçiler tarafından bek
len~cek, bekçi ücretlerini bekçiler 
bulundukları mıntakalarda kendi 
leri tahsil edecekler ve bu para yi
ne kendilerinin olacaktır. Bekçi
ler eskisi gibi yine Emniyet mü
dürlüğüne merbut kalacaklar, res
mi elbise giyeceklerdir. 

T rabzonda elektrik 
TRABZON - Elektrik ,irketi, 

rağbeti artırmak ve herkesin isti
fadesini temin etmek için, elek
trik fiatlarını 20 kuruftan 10 ku
ruta indirmek gibi çok yerinde 
bir karar vermiştir. 

Yeni bağlar 
TEKIRDAC (Milliyet) - Vilaye

timizdeki Amerika asma fidanlığın· 
dan bu aene halka binlerce bağ çubu
ğu tevzi edilmiıtir. Meccanen dağıb
lan bu bağ çubuklarını meraklı bağcı
lanmız ekmeğe ba§lamı§tır. Dolay11i
le birçok yeni bağlar vücude gelmit 
demektir. 

---O-

Rus muharriri ltalyaya gitti 
IZMIR, 8. A. A. - Türk inkılip ta

rihini yazmak üzere ıehrimizde bir müd 
dettenberi tetkikatta bulunan Rus mu
harriri M. Nikotini, bugün ltalyaya ha
reket etmi§tir. 

23 nisana hazırlık 
AYDIN, (Milliyet) - 23 Niııan ba

ki:--Jyeti milliye ve çoc:uk bayramının, 
çok parlak bir ıurette kutlulanınası i
çin halkevi idare heyeti fİmdİd- ha
zırlıklara batlamııtır. Bu hafta içinde Hi 
mayei etfal cemiyetile müıterek bir top
lantı yapılarak proğram tespit edile
cektir. 

---O

Kuduzla mücadele 
A YDlN, (IMilliyet) - Aydın beledi

yesi Kuduzla ıiddetli mücadele etmek
tedir. Belediye zabıta ve sıhhiye me
murları her gün raıtladıklan köpekleri 
zehirlemekte devam ediyorlar. 

---o--

Çine belediye intihabı 
ÇINE, (Milliyet) - Bir haftalık bir 

taaniften sonra yeni belediye heyeti aza 
lanmız dün belli oldu. Yeni heyete: A
tıf, Şevket, kunduracı Tevfik, manifa
turacı Hüıeyin, Sakip, kunduracı Meh
met, terzi Mustafa, Süleyman, Salib 
Zeki, Nuri Beylerle Hafız Hidayet, ho
ca İsmail ve Kara imam efendiler aeçil 
mi§lerdir. 

Reiı intihabı bayram arkası yapıla
cakbr. Riyasete Şevket veya Sakip bey
lerden biriıi ıeçilmesi çok muhtemel<lir. 
Şevket ve Sak•p beylerin ik!ıi d': ~~
kiye kaymakamlığından mütekait yuk
ıek tahail gönnüt zatlardır. 

-<>--
Bozdoğanda konferanslar 
BOZDU~, (Milliyet) - Fırka

mız kaza heyeti, fırka aalonunda b<r 
hafta konferanılar tertip etmektedir. 
Bu hafta kaymakam Nami Bey 
bir konferans vererek fırka prog
ramı izah etıııiı ve kadınlanmızınm 
Cümhuriyet devrindeki yükselme hare
ketlerinden babıetmiıtir. 

Önümüzdeki hafta bakim Muhittin 8. 
tarafından ikinci konferana verilecektir. 

Elaziz vilayet meclisi 
EL>.ZIZ (Milliyet) - Vilayet mec 

tisi umumiaiı \; ' vali beyefendinin riya .. 
aetlerinde 15 nisanda ve mülhakat. 
tan gelecek azalarla birlikte toplana
rak müzakerata batlayacaktır. 

Elazizde Gazi heykeli 
EL>.ZIZ (Milliyet) - Yeni vali

miz Tevfik Sım Beyin imar teıebbüa
lerinden olmak Üzere burada ıehrin 
en mutena bir mahalline Gazi Hazret 
!erinin heykelinin lrunılmaaı, Halke
vi ve memleket baatahaneıi binalan· 
nın yapılmaaı takarrür etmittir. Ya· 
kında fili tesiaata giritilecektir. 

Kastamonu elmalan 
KASTAMONU (Milliyet) - Elma 

ibracabnda memleketin yiikaek men
faatini konıyacak tarzda bir taanif ve 
ambalaj talimatnameai tanzim edile
rek ait bulunduğu yüksek makama 
takdim kılınmı§tır. Taodikını mütea• 
kıp önümüzdeki mevsimde tatbikı cİ· 
hetine gidilecektir. Elma ihracatının 
ve mahaulünün çok amanaız bir düı
manı olan elma iç kurtlan ile müca
dele yapılması lüzumu veki.letin naza 
n dikkatine arzedilerek vilayet dahi
linde vasi mikyasta fenni bir mücade
le yapılması veki.letçe kabul edilmiı 
ve verilen mühim tahsisatla ehemmi
yetli bir tekilde mücadeleye ba9lan
ması için bütün hazırlıklar ikmal o
lunmuıtur. 

Şosayı kapatan dağ parçası ' 
Eı..A.ZIZ (Milliyet) Geçen aene bu 

günlerde burada tam mAnasile bahar 
büküm ıünnüı iken bu aene balen ııo
ğuklar deva metmekte ve kış hükmü
nü icra etmektedir. Araııra kar dÜ§Ü· 
yor, Eliziz - Diyanbekir yolu balen 
açılmamıı ve seyriisefer hayvanla ve 
yaya olarak temin edilmektedir. Erga 
ni maden virajlanndan kopup tosa Ü· 
zerine düttüğü bildirilen büyükçe bir 
dağ parçaaı da kınlıp kaldınlınak i
çin zamana muhtaç olduğundan hava 
lar iyi olıa da bu yolun bir müddet 
açılmaaınm uzamaama tesir edeceği 
tabiidir. iki vili.yet araımdakl MYrii· 
seferin temini için bu manianın bir an 
evvel bertaraf edilmealni Nafia daire 
sinin himmet ve gayretinden bekleria. 

Elizizde muhteşem 
bir tiyatro 

ELA.ZIZ (Milliyet) - Geçen sene 
burada intaama b&§lanıp yanya kadar 
yapılan muhteşem tiyatro ve ıineına 
binaamm mevaim dolayıaile tatil edil· 
mit olan intaatma belediye relal Ha... 
rem Beyin ııayretlle tekraren devam 
edilmeğe bll§lanmıfbr. Altında Oaman 
lı, Ziraat ve lktıaat bankalarını da ih 
tiva edecek olan bu bina tebre gÜzel 
bir varlık olacağı gibi balkın temall 
ihtiyacını da tem.in edecektir. 

Hayvan ihracatı 
TEKIRDAC (Milliyet) - Villyeti 

mizde bir aydan beri hayvan ihracatı 
devam etmektedir. Yirmi ııünde latan 
bula yüzden fazla kara aığır hayva
natı ihraç edilınittir. Burada vasat de 
recedeki öküzlerin çifti 211 - 30 liraya 
kadar satılmaktadır. Bu hafta içinde 
lıtanbua elli hayvan daha aevkedil. 
mittir. 

-o-

Hayrabolu panayırı 
TEKlRDAC (Milliyet) - Vilayeti 

mizin Hayrabolu kazaamda 8 nisan 
933 cumartesi gÜnÜ panayır kunıla
cak ve üç gün devam edecektir. Pa
nayırda her türlü hayvan ve emtea a• 
lıt verişi yapılacaktır. 

Kastamonu izcileri 
KASTAMONU (Milliyet) - Bay· 

ram tatilinden istifade ederek liae İz• 
cileri müdür ve mua.llimleriyle birlik
te tetkik seyahati yapmak Üzere lne
bolu yoluyla Samauna gitmitlerdir. 

-o-

Elleri kelepçeli kaçtı 
Adanadan bildiriliyor: - Kı:ıı 

kaçırmaktan suçlu Sofulu köyün
den Hasan oğlu Ali elleri kelepçe
li olarak ağır ceza mahkemesine 
nakledilirken kaçmıttır. Fakat 
jandarmalarla gardiyanlar tara
fından yapılan takibat neticesin
de Ulucami civarında yakalanmıt 
tır. 

ı 

Kiloluk tartılar " 
KARS - ölçüler kanununun 

tatbikine başlanacağı güne kadar1 
karıtıklığa mahal vermemek üze
re, elde bulunan kiloluk tartılar 
toplanmıttır. 



Çocuğun 
Uykusu 

Doktorlar yorgunluğun vUc:u
dumuzu istila eden hakiki bir ze
hir olduğunu iddia ederler. Uyku 
iae bizi bundan tedavi eden pan
zehirdir. 

Eğer ihtiyacımız niabetinde 
uyuyamazaak, cümle asabiyemiz
de zehir kalır. Eğer devamlı su
rette az uyursak, bu zehir vücudu
muzda çoğalır, sararınz, peritan 
bir hale gireriz. 

Her ya,ta yorgunluğun zehiri
ni giderek bir uyku niabeti var
dır. Fakat çocuklar, bilhassa mu
kavemeti az çocuklar, büyükler
den ziyade uykuya muhtaçtırlar. 
Yeni doğan bir çocuk hemen ek
seriya uyur. Günün 24 saatinden 
22 si uykuya gider. 

Çocuk büyüdükçe uyku payı 
da azalır. Fakat çocukluğun de
vam müdetince de ehemmiyetini 
muhafaza eder. 

Bir Yatında çocuk 16 saat uyu. 
malıdır. 

Bet ya.ında çocuk 12, yedi ya
tında çocuk 11, on üç yqında ço
cuk 9-10 aaat uyumalıdır. Mek." 
tebe giden çocuğun gerek ders ve 
gerek oyun için uykusuz kalma
~ma son derece dikkat etmeli
dır. Çocuk uyurken fazla ""rültü 
etmemelidir. gu 

- Canım, o gürültüye allfb. Mü 
kenımel uyuyor, demeyiniz. 

Biraz da kendinizden fedakar
lık ediniz. Biraz dikkat ediniz ro-

• ku • ~ 
c_~gun uy ortaıında her gürül-
tü~e sıç~~ığ~nı görürsünüz. Ço
cugun sınır sıstemi üzerinde bu 
hal fena bir tesir bırakır. Çocu· 
ğun havadar ve ıtıksız odada uyu
ması iyidir. 

Acemi kadın berberler 

Berberler Cemiyetinin açtığı 
mektepte imtihanlar yapılmakta
~·~· Yakında açılacak ikinci kurs 
ıçın de kayıt h&flamı9tır. ikinci 
kursun kadın berberler kısmını da 
ihtiva etmek üzere açılmasına ça-
1,.dmatkadır. 

Birinci kursa devam edip imti
hanlan yapılmakta olanlardan mu 
vaffak olacaklar ilk defa berber
lik ihtıaas tehadetnamesi alacak
lardır. Bunların adedi 8 kitldir. 

Berberler Cemiyeti mevcut ber
berlerin imtihana tibi tutularak 
muvaffak olanlara ehliyet veaika-
ıı veril · lmı ı meıı, o yanların aanat-
t~n menedilmesi i<;in Belediye nez 
dınde yeniden te,ebbüıte bulun· 
mllftur. 

K~:rfiyet, Belediye Daimi Encü
menınde tetkik edilmektedir. 

Cemiyet Reisi lamail Hakkı B 
muharririmize demittir ki: . 

"P . -. arute ahiren toplanan bey-
nelmılel Berberler kon . b . gresı, u 
aenenın kadın sıı.ç mod d 
1• asını a a-
agarson kesilmia olarak kara I . r a,. 
tırmı9tır. Bazı acemi berberler 
~anımla~ saçlannı fena kestik)~ 
nnden bır kıaım hanımlar k • kt ,saç es-
tirme en çekiniyorlar. Bu acemi 
berberlerin sanatten me ed"I . 

b ·ı· "h n ı meaı ve ı ımtı an muvaffak 1 ki 
b b ı "k . o aca a-

ra er er ı ehlıyet vesikası .1 • 1 d verı. 
mesı cap e er. Belediyenin bu hu. 
susta yakuıda karar vermesini bek. 
liyoruz.,. 

Telekkl farkı 
Kadın ,öyle dütünür: 
- Ben izdivaçtan beklediğim 

feyleri göremedim. 
Erkek te fÖyle dütünür: 
- Ben izdivaçtan beklemedi

tim şeyleri gördüm. 

Allah göaterme•ln 
Bir gün, Peyami Safanın da da

hil olduğu bir mecliste daima ken
dini genç göstermeğe çalıtan yat
lıca bir kadın dedi ki: 

- Ben ellisine varıraam, taban
cayı beynime aıkar, kendimi öldü
riirüm. 

Peyami Safa dayanamadı ve 
kumandayı verdi: 

- Atceeet~! .......................... , ................................ . 
Kahirede bomb& 

KAHiRE, 8. A. A . - Otomobille ge
ren iki ki~i, mc!ıtelit mahkemelerin top 
)anmakta oldu1u binaya bomba almış
larclrr. 

Bu, bir ıenedt;nberi ayni binaya kar;ı 
yapılmış olan sekizio~i taarruzdur. 

PAZAR 9 

Solda •iyah yünlüden, ~h pikeli """" lıltlı orijinal ba öğleden ..,nrcı kıyafe
ti, acıida beya.11 ipek pilıeli ;ııcp,.;m tar~ da yeleği ile kadifeden Jıüçük tayyör 

Mavi beya;ı; /anfe.11i kumaıtan kolları 
beya:z or11andi ile aüslü bir öğle •on· 

raaı kıya/eti ... -........................................................ . 
Kurıuna dizilenler 

. BUENOS AIRES, 8. A.A. - Harp 
dıvanı, geçen ay Frujillo ihtilal hareke 
tine ittirak eden dört asker ile bir siviii 
?1üın cezasına mahkUm ebnİ§ ve hükUm 
ınf87 edilmiılir. 

Sofyada yıkılan kilise 
SOFYA, 8 A A 

b"ld" · · · · - Bulgar ajan11 
ı ırıyor: 1926 da ko - . 1 rnunııt er tarafm ... 

dan yapılan bir ıuikaıt n~· . d . .:.dceıın e ha-
rap olan Saınt Nelja IQliaeai "d 

yenı en ya 
pılarak açrlmıttır. Suikast esnaaında 250 
kiti ölmü' ve aralannda bir •ok · • . ~ ııyaıı 
tah11yetler de bulunan 350 ı.;,i yaralan. 
mı,ıı. -·--
Peruda yeni teıkila

tı esaaiye 
BUENOS AIRES, 8. A. A. - Peru 

J.:>~neai 9;4 tarihinde yapdacak yeni te, 
kilatı esa11ye kanunu için Sanchez Guer 
ro'nun yeni bir kabine t<ışkil etmesine 
imkiın verm~k Üzre istifa ebni,tir. 

Kadın tayyareci 
HAIPHONG, 8. A. A. - Hindi Çini 

- Kad1n Fransız tayyarecisi Maryıe 
Hilsz, buraya gelmistir 

Sotan 
Bildiğimiz soğan en basit ve en 

iyi müdrirlerden biridir. Çok kim
seler çiğ soğanın müteaddit fazi
letlerinden bahsetmitlerdir. Fa
kat ya kokusu? Sırf bu kerih ko
ku için kimde çiğ soğan yemeğe 

tahammül vardır ki. . Likin soğa
nı da çiy yemek J&zrm. Çünkü 
pitmiş soğanda kendisinden bek
lenen hasletler kalmıyor. Bunun 
için · bir çare var. Henı soğanın 
tabii hassa11 zail olmıyacak, hem 
de kokmıyacak. Bunun için 300 
gram soğan alıp soymalı ve bir 
litre beyaz tarabm içine atnıalı. 
Böyle sekiz gün bekletin, sonra i· 
çine 100 gram beyaz bal ilave e
din. Bir küçük f&r&P liadehile gün
de iki kadeh alın. 

Yünlülere dilikat 
Yerli yünlü kuma9lanmız git· 

tikçe daha iyi dokunmakta ve en 
mütkülpeaent zevkleri bile tatmin 
edecek bir nefasete gelmektedir· 
ler. 

Bunu gören yerli kum-. itha
latçılarından bazıları, fabrikala· 
rımıza kendi verdikleri nümuneler 
üzerine kumatlar ısmarlamakta· 
dırlar. Sonra da bu ku~ları çok 
kere mesela lngiliz kumatı diye 
satıyorlar ve tabii ona göre fazla 
fiat istiyorlar. 

Fabrikalarımız aldıkları sipa· 
ri,ler üzerine kumat dokumakta 
bittabi serbesttirler. Fakat hanım· 
larımızm bu noktaya dikkat ede· 
rek aldanmamaları ve lüzumsuz 
maıraflara girmemeleri de kendi 
menfeatleri icabıdır. Yabancı ku· 
matlar Türkiyeye artık pek az gi· 
riyor. Giren kumaşlar da haki· 
katen çok pahalıdır. İngiliz )<uma· 
şı diye satılan kumatlarm çoğu 
yerlidir. Bu vaziyetten kim kaza· 
myor? Fabrika mı? Hayır! Mütte· 
ri mi? Hayır! Sadece mağaza sa· 
bibi .. 

. Bu Y".~ f"P~.a modellerinde deiitİlc• 
lıkler gorecegııı:. Solda bir a.11 basılı 
k_~'"!~.zı ve ma~i hasır Örgülü ue •İyala 
tuylu tok, sagda §e•ya üzerinde bir 
Fantezi, kravat yeşil, beyaz. eamer 
krep, O§ağıda bir lıanotye. 

H 

Bahar geldi, 
Ne giyeceğiz? 

Güne' gittikçe ılıklatıyor, hava 
mavile,İyor. Ağaç dallarında çi
çekler belirdi. Daha 9imdiden ba
har tuvaletlerine hazırlanmak la
zım. Fan tezi tayyörler, sayürlü ve
ya iki ton üzerine korsalı etekler 
ve kı~a ceketler baharda en çok gö
receğimiz ~ylerden olacak. 

ince yünlülerden yapacağımız 
bu bahar tuvaletlerinde kendi zev
kimize göre, o kadar çok tenev
vü yapabiliriz ki, bilhassa tefer
rüatta muvaffak olmamak müm
kün değildir. Zaten hep dikkat et
mi,izdir, giyinmekte teferrüat de
diğimiz bu küçük ,eylerin büyük 
kıymeti vardır v,. hepimizin ho,u
na giden 'eylerdir. Çünkü moda
nın srrn asıldan ziyade teferrüat
tadır. E,arplarm intihabında, düğ
melerde, kemerlerde, kollarda gi -
yinmek zevkimiz derhal tebarüz 
eder. 

Şapkalara gelince, bu sene şap
lralarda da tebeddül göreceğiz. 
Şimdi bere gibi tamamen saçlara 
intibak eden fapkalar bu mevsim
de kabaracak, kalot haline gire
cek. Moda müdahale etmesydi, 
yavaş yavaş kadın hatlarındaki 
taPkalar gözle görülmez hurdebi
ni bir hale gireceklerdi. Bilhassa 
eldivenlerle çantaları asorti beyaz 
ve kenarlı fapkaların revaç bul· 
maaı çok muhtemeldir. 

Gerçi moda bahsinde bir çokla
rımız teenni ile hareket ederiz. 
"Batkalan yapsın da bir görelim., 
deriz ve gördüğümüz zaman da 
beğenmez, tenkitlerimizi ibzal e
deriz. Fakat moda öyle sehhar bir 
kuvvettir ki, en sonunda bizi de 
cezbeder, biz de bidayette tenkit 
ettiğimiz şeyi hem de zevkle tat
bik ederiz. 

Bir bu kalmııtı! 

Mar/ene Dietrich erkek lıoatümü mo· 
Jasını ortaya attı 

KadJnlar her sahada erkeklerle 
boy ölçü9üyorlar ve itiraf etmeli 
ki, hazan erkeklerden ziyade de 
muvaffak oluyorlar .• Daha on, on 
bet sene evvel kadınlara münasip 
görülmiyen ne meslekler var ki, 
timdi hepsinde de kadınları görü
yoruz. Avukat, hakim, doktor, ec
zacı, hatta diplomat. . Yalnız ka
dınların erkek payesinde tutuna
madıkları bir nokta vardı: kıyafet 
meselesi. . Onu da sinema artist
lerinden Marlene Dietrich bir ham
lede hallediverdi. 

Şimdi Hollyvood'da çok kadın
lar var ki, Amerikalıların taassup· 
!arına rağmen, erk,.k kostümü ile 
dola9ıyorlar. Fakat yara,ıyor mu? 

lzmf r-Mersin postaları 
tevsi edildi 

__________ ... 
Seyrisefain idaresi evvelki gün 

den ittibaren lzmir, Mersin pos
tasını tevsi etmittir. 

Yeni tekilde latanbuldan Mer
sin postaları daima cuma gunu 
kalkacak ve lzmirden sonra Mer- 1 

sine kadar bütün iskelelere uğra- ' 
yacaktır. ı 

Dönütte de ayni iskelelere ve 
Çanakkaleye uğranılacaktır. 

Tahran aefarethane
mizde çocuk balosu 
Tahranda çıkan Le Meuager de Te

heran"ılan: Türkiye oefiri Husrev Beye
fendinin çok zarif ve muhterem refika. 
lan Hanımefendi tarafından ve cidden 
büyük bir sanat ve zevkle tertip edilen 
çocukların kostümlü baloıu son derece 
güzel ''e ten oldu. 

En İnce teferruatına kadar her türlü 
takdirin fevkinde bir itina ile tertip e. 

dilmit olan bu çocuk eğlentisi, sefaret
hane binaamda elli kadar çocuğu , dört 
saat son derece eğlendinnittir. 

Avam kamarasında 
Hint meselesi 

LONDRA, 8. A. A. - Avam Kama 
raunda muhafazakar mebuslardan bir 
grup, hükiimetin muhtelit Hindistan ko 
mitesine tayin edilecek Kamara Azası
nın tayinine müteallik takriri üzerine bir 
tadil teklifi venniılerdir. 

Bu tadil, t<ldifi bu aza miktannın 16 
dan 12 ye indirilmesini i•tihdaf etmek
tedir. 

Bu muhafazakarlar, komisyon azaoı
nın hükumetin planına mutlak bir •u· 
rette bağlı bir takım k.inuelerden müte
ıekkil olduğunu protesto etmek malua
dile hüklımet aleyhinde rey vermek ni
yetindedirler. 

-
" nll yü· H~yecan ve sı~ı 

zünden zayıflamı~ 

s\nir\eriniı.i 
kuvvetlendirmek 
iı;ln 
günde birl<a<; defa 

&rom ura\ 
-Kno\l• 

Mevs"mllk 
Kürkleri 

Rönar 
vesaire 

mağazamızda 

DOKTOR 

10 Taksitte 
ve kefalet
siz oluak 
,·eriliyor 

Mahmut 
pafa 

Kürkçü han 

~Eli~ 
Tel. 21685 

( 1435 ] 

HORHORUNI 
Her gün akşama kadar hastalarını 
Eminönü Valide kıraathanesi yanın
daki muayenehanesinde tedavi eder. 

.__Tel. 2,4131 (\356)._ıml 
1638 

Çanakkale 
Defterdarlığından: 

Çanakkale Hastahane cad
desinde kiin mağaza içinde 
mevcut maa teferruat na ta
mam istimpotun satıtı 11 Ni
san 933 tarihinde pazarlıkla 
yapılacaktır. (1493) 

ihtira llAnı 
"Atef silahları içfo sulp nazım· 

lı kama" hakkında istihsal olunan 
30 mayıs 1931 tarih ve 1191 nu
maralı ihtira beratı bu defa mev
kii fiile konmak ilzere ahere dev
rüferağ veya icar edileceğinden 
talip olanların Galata'da Çinili 
Rıhtım Hanında Robert Ferriye 
müracatları ilin olunur. (1697) 

Dr. A. KUTIEL 
Karaköy Börekçi fınnı sırasında 34. 

(1343) 1535 

Sa<lıkzade Biraderler 
Vapurları 

KARADENİZ POSTASI 

SAKARYA 
Vapuru 10 Nisan 

PAZARTESi 
saat 18 de Sirkeci nhtnmndan Jııırt" 
ketle (Zonguldak, lnebolu, s..ııı· 
sun, Ordu, Giresun, Trabzoır. 

Sürmene 'H Rize) ye azimet ve avd•1 

edecektir. 

İzmir Mersin Postası 
1 N ON O vapuru 12 Nisall 
ÇARŞAMBA günü Sirkeci rıh 
tı~ınılan hareketle (Çanakkale, lı· 
mır, Güllük, Fethiye, Antalye, Aloi· 
ye ve Mersin) e azimet ve avdet •· 
decektlr. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Meyınt
net hanı altında acentalığına mür•· 
caat. Tele. 22134. (1560 

MUSTAFA CEMAL 
VAPURLARI 

İzmir sarat Postas 

BURSA 
Vapuru PAZA !} Nl•an 

günü Galata Rıhtunından aaat 16,30 
da doğru lzmir'e hareketle pazartetİ 

günü İzmir'e muvasalat ve salı güniİ 
lzmir'den hareketle çarşamba gün• 
lstanbul'a avdet edecektir 

Galata Küçük Rıhtım No. 4.S 
Telefon: 40913. (1713) 

Laıter Silbermann ve Şü. 
Tele: 44647-6. 

DOYÇE LEVANT Linye 
Hamburg,Brem,Anvers, l•tanbul • 

Bahrisiyah arasında azimet ve 8 vdt 
n_ıuntazam postalan. Hambo,.,Brem,St<' 
tın,Anvers ve Roterdam' dan limanımı 
muvaaalatı bek1cnen vapurlar: 

GALILEA vapuru 12 Ni•ann doğr•· 
DERINDGE vapuru 23 nisana do· 

MILOS vapuru 30 nisana doğru. 
Bı.ırgaz, Varna, Köıtence, Kalas ve 

lbrail için Iİmanmuzdan hareket 
edecek vapurlar: 

DERINDGE vapuru 23·25 Nisana ıl"iı 
ru. 

Yakında Hamburg, Brem, Anvers v' 
Roterdam limanları için hareket 

edecek vapurlar: 
AVOLA vapuru 10-12 nisana doğru. 
TINOS vapuru 17-18 ni•ana doğru. 
AKKA vapuru 26-27 niııana doğru. 
GALILEA vapuru 30-4 - 1-5 doğru· 
Yakında Lonılna için hareket edecelı 

vapurlar: 
TINOS vapuru 17-18 nisana doğru. 
AKKA vapuru 26-27 nisana doğru. 

Yakında Batum için bar<ket edece) 
vapurlar: 

GALILEA vapuru 12-13 nisana doğrtl· 
Fazla tafsilat için Galalarla OvakiınY•P 
hanında Laster Sillıermann ve ŞüreP51 

vapur acentalığına müracaat. TelefoP' 
44647-6. (JJ55) 

ISTANBUL 

Su Şirketi 
Hissedarana ilan 

Fevkalade içtimaı umumi 
Üçüncü davet 

22 Mart 1933 tarihinde vuk 
bulan fevkalade içtimaı umuuıid 
kanunu Ticaretin 386 ıncı madıl 
sinde beyan olunan ekseriyet tı' 
sıl olmamıt olduğundan lstanb 
Su Şirketi hissedarlarını Ticat~ 
kanununun salifüzzikir madde51 

ne ve tirket ,artnamesinin 42 iıl'. 
ci maddelerine tevfikan 24 Nisr! 
1933 günü saat 15 de Şirket'~ 
Beyoğlunda Terkos çıkmazınd' 
3 numarada kain merkezi iclate 
sinde zirde muharrer ve ayni olıı' 
nıznamedeki mevaddı müzakt~ 
etmek üzere fevkalade içtiıJ11 

davet eder. 
1 - Şirketin vakti muayyenİ 

den evvel fesih ve tasfiyesi . il 
2 - Tasfiye memurları tayin' 

aal&hiyetlerinin tesbiti, Murak~f; 
lar tayfoi ve tasfiye memurlat.f· 
Murakıp ücretlerinin tayini, Jt' 
caret kanununun 385 inci mad ~ 
si mucibince her bir hissed~t:r 
mezkilr içtima müzakeratma ıŞ r 
rak ebneğe ve hıimil olduğu hi•,j. 
ler adedi kadar rey vermeğe ." ,, 
kı vardır ve kendisini içtı1J,ı 
iştirak eden baska bir his5j ıi· 
tarafından temsil ettirebilir ·~ıi-" 
maa asaleten veya vekaleten ~W 
rak etmek arzusunda bulun~\~ 
sedarlar hisse senetlerini ıÇ 1

,.,el 
gününden laakal •ekiz gürı e;ıı•'' 
tirketin veznesine ve İş Ba.~ jıte 
na tevdi etmelidirler. Kerı_clı j';~lııl' 
nama muharrer ve ~ahs~ brr 17ıol 
live varakası verilecektır. ( 
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İLAÇLARINIZI Bahçe 
Kapı' da SALiH NECA Ti den alınız. Reçeteleriniz büyllk bir 

dikkat ciddi bir iıtikametle huırlanır ASiPiROL NECATi Grip, nazle bq ve diş ağrılarının 
mllessir ilicıdır. LOtfen tecrübe ediniz. 

lat. Mr. Kumandaııbğı 
Satınalma kom. iUbılan 

Ordu ihtiyacı için 30 adet 
çelik tel halat 60 adet gendir 
halat ayrı ayrı iki şartnamede 
kapalı zarf auretile 17-4-933 
Pazartesi giinü saat 14 de sa
tın alınacaktır. isteklilerin 
şartnamesini görmek için her 
gün ve münakasaya girişecek
lerin teklif mektuplarile belli 
vakitten evvel komisyon riya
setine vermeleri (580) (1355) 

1520 

YUn ve Pamuk İpliği 
ve Akmite vesaire imaline 

Maheua Türk Anonim Şirketinden ' 
10 Nlaan 1933 tarihinden ib"baren a-

taitclakl muamelabn lfaama lıafbnera. 

iı llln ollllllll' 1 

1 - 12 KAnnnenel 1932 tarihinde 
f.vbllcle aarette toplanan lıiaaedarlar u 

ınumi b~de ittihaz edil- .,. lkti
aat V eı.:atetl celileaince tasdik olunan b
rara tnfibn Şirketi.a 9100 hiaaeden i
l>aret olan iptidai bitte aenetlerinln bl

ınilleri bu ...,etlerini 22 numsola lm
ı>onla birlikte fİrkde seri Tenc:dd• Te 

lu7ıııetleri 5,50 Türk albnından 3,30 

Türlı: altmma tenzil edilen meddlr lp

lidııl oeaetlerine mukabil 30,70 Tllrfr 
ıı.... ~ }'eal hl... -ı-ı .. ............. 
1- Jt1 "'""t 1933 bıriblnde adi ...... 

le tnphm• b1....ı.rlar umumi b.,.tln
de takarrllr eıı .. blaMJI t-"Ü ,... 

9100 hl... ... edinia 22 ..........ıu lm
ponlan ımılaılıillncle tediye edilecektir. 

3 - Beheri 30,70 Türlı: liruı kıy..... 
tinde 3000 blaııe,.e ınGnkuem olan ,.. ta 
ınamen tedl:re edilmlt lıulunu 92100 
Türle liran ,eni aerma,..,. lttink -. 
ıniı olanlar ıirbte m&racıuıtb .U...ınde 
bulw.a müpaıdar mabbilinda hl.. 
ıenetlerini alac:aldardır. 

4 - Jt1 Şubat 1933 tarilı1nde topt.. 
""" bi.....ı.rlar amami beyetiada }'eni 
3000 blıae aenedine itaM takarrilr ..ı.. 
t.iaaeyi tm.ttn 22 n.........ıu lmpon mu 

kabilinde tedi,.. olanacaldlr. 
5 - Mlleeıla bitte aenetleri tahipleri 

31-12-1932 de hitam bulan ._,,. .ıt 
~aeyi t...-tülerinl almak İçin tlrkete 
ınürac:aat etmeliclirl..... ( 139S) 

1811 

Devredilecek ihtira berab 
" Caz yağlan lıe.ldonda " ki ihtira ._ 

çin İttibtal edilmiı olan 10 Nban 1923 
tarih Te 34 numaralı ihtira berab üz&
rindeki hukuk bu kere batlcaaına devir 
veya icara verilecefinden. bu ha•a•ta 
fazla malilırıat edinmek isteyen znatm 
latanbul'da, Bahçekııpu'da Tq Hanmda 
43-48 numaralarda kiin vekili H. W. 
Stock Efendiye müracaat etmeleri ililn 
olunur (1602) 

Doktor - Operatör 
Ordu cerrah müıavirlennden 

Kaymakam mütekaidi 

1705 

Kemalettin Cemil 
Ankara (Babiali) cadde.inde No. 50 

Bürhan Fehim Ticareıhaneai üıt katın
da, Her ırün öğleden tonra lıattalannı 
muayene eder. Rontkenle tetkik eder. 

1123~5~) .............. ~15~80~ 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

ı1 Oncn V akıl Han fatanbal 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) TG.rk Urasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin (" 60) ı Türkler elindedir. 

Tllrkiye ft Bllllkuı tarafından tetkll ol-muıtar. idare meclisi va mUdilrl• 
heyeti ,,. memarlan kAmllen Türklerden mürekkep yegAne Tilrk Sigorta Şirke
tidir. Tllrldyenhı her tarahnda (200) il seçen acentalaruıuı hep•l Tilrktflr. Tllroo 
klyenln en mOhlm mlle••e•elerinln ve bankalannın mgortalarını icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
qortalanm • iyi ,eraitle yapar. Haaar vukuunda ırararlan ıllr' at te kolaylıkla 6der. 

Telgrafı IMTIY AZ - Telefon: lst. 20531 1487 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~AT--bO(;Q 

-

-:-~~~~~~~~~~~~~-'-~~ 

Ticaret İşleri Unıum 
Müdürlüğünden: 

30 ikinci Teırin 330 tarihli kanun hükümlerine göre Türkiyedo lı yapmağa 
İ~inli bulunan Sotyalist Sovyet Cümburİ yetleri ittihadı tabiiyetini bala (Soııyaliıt) 

.' Sovyet Cümburiyetleri: ittihadı Ticareti Hariciye Bankası) bu kere müracaatla 

Bankanın Türkiye umumi vekili lıulunan Poletaef Mihnel lvanoviç efendiye veril
ıtıiş olan vekillet müddetinin 1 Kinunsan i 934 tarihine kadar tetndit edildiğini bil
dinniı ve lazımgelen veaika)'l venniıtir. Keyfiyet laınuni hükümlere llM.lvafık gö
liilmüı olmakla ilan olunur. ( l 711) 

,ııı.. Dr. 1 H SA N S A M l - .. 

öKSUROK ŞURUBU 
Öksürük n nefes darhfı boğmaca ve 
kızamık öbürülderi için pek teıirli 
ilaçtır. Her eczanede ,.. ecza depo-

--.lannda bulunur. 41111(1389)•-- -
İstanbul Altıncı icra 
memurluğundan: 

Bir borçtan dolayi mahcuz n paraya 
~">ilmeai mukarrer bulunan bir aynalı 
dolap İ§bu niııaıun 11 ne müııadif salı 
tiiııü saat 9 dan 12 ye kadar Şiıhanede 
~!İt apartmanında 14 numerolu daire 
<lo bilmüzayide paraya çevrileceği ilan 
'lııııur. (1704) 

\'! - lran sefaretlıanesinden aldığım 
"'"' rt . . y . . . 1 Po u zayı ettım. emııru a aca-
ltııı,.1. _ı_,_, • b"'--" k N .,..n eMLUUUn uıunu yo tur as· 

l'ıılta.ı, Muin Zade. (1699) 
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Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

1400 ila 1600 Ton Rekompoze kömürü: 
Kapalı zarfla münakasası 17 Nisan 933 pazartesi günü 

saat 14 te, Harp Gemileri ihtiyacı için lüzumu olan yukarda 
miktarı yazılı Rekompoze kömürü kapalı zarf uaulile müna
kasaya konulduğundan şartnamesini görmek iatiyenlerin her 
gÜn ve mezkiir kömürü itaya talip olacakların da münakasa 
gün ve saatinde muvakkat teminat makbuzlarile birlikte Ka 
81mpaşada Deniz Levazun Satmalma komisyonuna müra
caatları. ( 1276) 

1514 

Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 
Yıldız'da Harp Akademisi kumandanlığında mevcut 

32 kalem hurda motor ve filim müzayedesi bilmüzayede sa
tılacaktır. Taliplerin yevmi ihale olan 15 Niıan 933 tarihi
ne müsadif cumartesi günü saat 14 te Harp Akademisi Ku
mandanlığında müteşekkil komisyonu mahsusuna müra
caatları. (1262) 1523 

inhisarlar Umum Müdürl~ğünden: 
Takassız olarak (700) adet Eğe alınacaktır. 
Taliplerin nümune ve şartnameyi gördükten sonra pa

zarlığa iştirak etmek üzere yüzde 7 ,5 teminatlarını hamilen 
10-4-933 pazartesi günü saat 15 te Galatada Alnn, satını ko
misyonuna müracaatları. (T) (1253} 

.. - 1543 

Ecnebi memleketlere giden lilccar ve seyyahlara 

Banka Kommerçiyale İtalyana 
Sermayesi 700,000,000 {bıtiyat akçeslı 580,000,000 Liret) 

Travellera (Seyyahin çekleri) aatar 
Liret, frank, İngiliz liraaı veya dolan frank olarak satılan bu 

çekler aayeainde nereye gitaeniı paramzı kemali emniyetle taıır v~ 
her zaman isterseniz dlbıyanm her tarafında, ıehirde otellerde 
vapurlarda, trenlerde bu çekleri en ldıçilk tediyat için aakit ma
kamında kolaylıkla iatimal edebilininlı. Travellera çekleri hakiki 
aalıibinden bafk:a kimsenin lrullanamayaca§J bir tekilde tertip ve 
ihtas edilmi•tir. 1492 

Bakırköy Malmüdürlüğünden: 
Kaıaaı Kariyui Mahılleai Sokak Me.-ldl Cinsi Muhammen 

Bakar.köy Yeni &ına Kariye üatll 

• Cekmece 
" " 

,, 
" " 

Kıymet 
Lira K. 

Maa ebniye bat 760 00 
Ye arul 

Mlhıhedim hnko- 50 00 
met konağı araaaı. 

Souk aa çiftliği 40 dö • 200 00 
dahilinde araıl nilm arazi 

" Nlfua kariyeai derununda Hane 300 00 
Evaafi balids yazılı olan emvalin mllJkiyeti 9/41933 tarihinde bil· 

mlb.ayede ublacağuıdan taliplerin bu baptaki pey akçelerile Bakır-. 
.köy maliyesinde miltqekkil komiıyona mllracaatlan. (1236) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--"1508 

1 Evkaf müdirlyetl UAnlan 1 
ÇaTil§bqı vakıf çiftliğinin Manastır civarmda prkan 

Palamut gölü garben Bozaburnu cenuben Budakdere ıimalen 
Üsküdar çayın hudut1arile mahlut 180 dönüm tarlanm bir se-
nelik icarı arttırmaya çıkanlmqtır. İhalesi 19-4-933 çarıam· 
.ba günü aaat on betteclir. Tutmak isteyenlerin lıtanbul Ev
kaf Müdüriyetinde Orman ve Arazi Kalemine müracaatları. 

(1328) 
1515 

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

Al emd ağı' n da Tqdelen suyu mevkii lar kahveciliğinin 
üç aenelik ican artbrmaya çıkardmqtır. ihalesi 19-4-933 
çarpmba günü ıaat on beştedir. Tutmak iıteyenleiin lıtan
bul Evkaf Müdüriyetinde Orman ve Arazi kalemine müra
caatlan. (1329) ________________________ 1516 

ÇaVUfbqı vakıf çiftliğinde tvkan düz kestane dereai 
garbon kirazlı torluğu timalen İstanbul yolu cenuben eski 
çiftlik deresi hudutlarile malut 190 dönüm tarlanın bir 
aenelik ican arttırmaya çıkarrlmıtbr. ihalesi 19-4-933 çar
pmba gilnü saat on beştedir. Tutmak iateyenlerin İstanbul 
Evkaf Müdüriyetinde Onnan ve Arazi Kalemine müracaat
ları. (1330) 

Devlet Demiryolları idaresi ilinları 

2500 m3 biçilmiş kerestenin kapalı zarfla münakaaaaı 
26 Nisan 933 çarıamba günü saat 14,30 da idare binasında 
yapılacaktır. Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpqa veznelerin 
de beşer liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (1504) 

1688 

lstanbul Tramvay Şirketi . .... 
Hissedarlarına iLAN 

1 Nisan 1933 tarihinden itibaren : 
latanbulda: Tramvay Şirketi ile Osmanlı Bankası gişele

rinde ve Brükaelde: "Societe Financiere de Transports et 
d'Entrepriaea lnduatrielles " de 
1932 Hesap senesine ait 19 ve 20 numaralı temettü hissesi ku 
ponları tediye olunurken mezkôr müesseseler tarafından aeh 
min yeni itibari kıymetini gösterir bir damga hisse senedinin 
üzerine basılacağı Tramvay Şirketi Hissedarlarına bildirilir. 

Binaenaleyh hamiller kuponlar ile birlikte hisse senet
lerini de tediye müesseseleri gişelerine ibraz etmelidirler. 

latanbul, 30 Mart 1933 
1685 Müdiriyet 

Emniyet işleri umum 
Müdürlüğünden: 

1 - Zabıta men>ur1arma asgari 1800 azami 2200 kat 
resmi elbise "çaket pantolon" yaptınlmuı kapalı zarf uıulile 
münakasaya konmuştur. 

2 - İstekliler münakas asının açılma gÜnü olan 20 Ni
san 933 perıembe günü saat 14 te Emniyet lıleri Umum Mü 
dürlüğüne müracaat edilecektir. 

3 - Muvakkat teminat akçesi 2062 lira 50 kuruştur. 
4 - Şartnameyi görmek ve izahat almak iatiye:ılerin 

Ankara'da Emniyet işleri Umum Müdürlüğüne ve latan· 
bul'da Emniyet Müdürlüğüne müracaatlan. (1455) 

1592 

TiCARET lŞLERt UMUM MODORLUCONDEN . 
30 ikinci Tetrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre memleketimizde it yap

mağa izinli bulunan lngili.z tabüyetli (Ş enken Limitet - Scbenkera Limited) 
Şirketi bu kere müracatla 1 ikinci Kanun 933. tarihinden ib'baren Türkiyedeki faa· 
liyetine nihayet verdiğini bildirmiı ve la zungelen •etİk&J'l venniıtir. Mezldlr ıir
ketle alakası bulunanlann Şirkete ve İcabında lstanbal Mmtakatı Ticaret Müdür
lüğüne müracaat eylemde.ci ilan olunur. 1598 

Gazetecilik ve Alatbcwcılık T. A. Ş. 
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1 Satılık arsa 1 Ankarada A.nkaralıôııi Defteri • 

-
• 
içki yasağı 

!Belediye elinde satılık 
arsa kalmadı 

Meb'uslar bir birine girdi, 
Parlemento dalaverası ••• 

Ankara, 15.Ağıutos.1920 
Bir kaç gündür içki yaaağmdan 

daha ıırar ile bahsediyorlar ı 
"Memleket batarken, vatandllfla
rın içki içmeleri, sarho9 olmaları 
doğru mu? Hele dinin yasak ettiği 
içkiye niçin müsaade etmeli 7 Allah 
kendi emirlerine itaat etmiyenlere 
zafer verir mi?., ıözleri bilhassa 
hoca meb'usların ağzınd~ dü9mi
yordu. Yalnız sarıklılar değil sa
rıksız bir çok meb'uı hocalar' da 
bu fikre taraftar oluyorlar. Ame
rika örneğini kuvvetli bir koz yap
mışlar, itiraz edenlerin önüne atı
yorlar. Amerikadaki hayat tart
larile bizim hayat tartlarunız ara
sındaki ayrılığı, aykırılığı dütünen 
yok. . Hele Amerikada bu fikrin 
yürümesindeki asıl amilleri kimse 
düşünmiyor. Bizdeki bu hareket; 
içtimai ve siyasi mülahazalara de
ğil; dine, feriate iıtinat ettirili
yor. 

Uç gün evvelki ruznamede içki 
yasağı hakkındaki kanun liyihaaı 
vardı. Sözalmak için umumi bir sa
bırsızlık var. . Kanun li.yihaaı, 
pek çok ağır hükümleri ihtiva edi
yor. Birinci maddesindeki fU ka
yıt; bu kanun layihuının hangi e
saslardan mülhem olduğunu göa
terir: 

"Memaliki Oamaniyede mJUkirat 
imal 11e i.tima1i memnu olup haddi 
ıer'iyi icap edenla mahlremsi ,.riye· 
ye verilir.,, 

Maliye Vekili Hakkı Behiç Be
yin: "Müskirat resminin bütçeye 
mühim tesiri olmaz. Kanunun ka
bulünde maliye için bir mahzur 
yoktur. Bağcılığa da tesiri azdır . ., 
yolundaki beyanatı, memnuiyet 
taraftarlarına ayrı bir kuTVet vıı
di. Esasen aksi de olsa malt mül&. 
bazalar; ayaklanmq taaaaubu sua
turamazdı. 

Sarıklı meb'ıuları "Ne duruyo
ruz. Böyle bir kanunun tetkikine 
bile lüzum yok. Hemen karar Y&

relim!., diyorlardı. 
İçki yasağı kanunu müzakere e

dilirken, mecliste hi.kim olan zih
niyet ne idi? Bunu uzun uzadıya 
yazmaktan ise defterime müzake
renin bir hül&aa.ım, tablo halinde 
çizeceğim: 

Kütahya meb'uau Haydar Bey, 
en evvel kanunun aleyhinde aöyle
mek cesaretini aöıteriyorı 

-laydar Bey içkinia fenalığını 
kabul etmekle beraber bu kanu
nun tatbik kabiliyetinden mahrum 
olduğunu söyliyor. Sonra da had
di ,er'inin ecnebi tabiiyetinde o
lanlara nasıl tatbik edileceğini so
ruyor. (Şiddetli gürültüler) 

Remzi Efendi (Kayaeri) -
Haddi ter'i müılüınanlara aittir .. 
Hem reiı bey, niçin uzabyoruz, ni
çin vakit kaybediyoruz? Kanunun 
maddelerine geçelim. 

Haydar Bey (devamla) .. -
Efendiler, zannediyor musunuz 
ki, Amerikada bu kanun tatbik e
dilmittir? Bililda meyhaneleri ka
payalnn derken, bütün evlerin 
meyhane olma.sına aebep olmUftur. 

Ali Şükrü Bey (Trabzon) -
Delil göater ! 

. Haydar Bey - Delillerim itte 
elımd~. · .. Tatbik edilemlyen ka
nun yuzunden Amerikanın senevi 

• 

bet yüz bin dolar kaybettiğini, o
rada kaçakçılığın yalnız içtimai 
bir mesele değil, siyaai bir mesele 
haline girdiğini gösterebilirim. 

Hoca Müfit Efendi - Encümen 
namına, Şer'iye Encümeni namına 
söz isterim. 

Reis - Efendim, Haydar Bey 
bitirsin de .•• 

Haydar Bey-· Hele efendiler, 
Sıhhiye Encümeninin yirminci a
sırda tatbik etmek istediği tanzifat 
cezası, Abdülhamit zamanındaki 
tımarhane ve serseri kanunundaki 
darp cezaları gibi Şer'iye Encüme
ninin de. . • (gürültüler) (alkıt· 

/ 

Trcıb.aon meb'um Ali Şükrü Bey 

lar) (sürekli gürültüler) (sözünü 
geri al sadalan.) 

Hoca Remzi Efendi (Kayseri) • 
Olmaz, kabul etmeyi•. Atağı indi
rin. 

Haydar Bey (Remzi Efendiye 
hitaben) - Buraya gel ... 

Reis Bey - Peki efendim, •u-
sun •• 

Remzi Efendi - Bizim burada 
lüzumumuz yoktur. Ahkllmı ter'i
ye aleyhinde •. (Bu millet, ,eriatle 
kaimdir. Sadalan) 

Bir Hoca Efendi - Kat'iyyen 
kabul etmiyoruz. Çekil oradan, 
utanmıyor musun? (Nedir bn ya
hu, hepimiz mO.ılümanız, aeıleri) 

Hüsrev Bey - Herkes hürdür. 
istediğini söyler. (Gürültüler) 

Refik Bey (Konya) - Efendi
ler, rica ederim, ne oldunuz? K&.. 
lnata kartı rezil mi olacağız? 

Celse, tatil edildi. 
••• 

Bir saat sonra yeni bir celse da
ha: 

Haydar Bey (Kütahya) - Hoca 
Efendilerim, maruzcıhm sui telehhü· 
m'" ulradı f ŞayHt'"i takdir olan bir 
feye tariz elmek hiç bir 2C1man haya
limden geçmez. Çünlrü bendeniz de 
aizin gibi dera görm/Jf hakuk ile med
r~ae mezunuyum! Yalnıs batımda •a
rık yoktur. Abdullah Azmi Elendi 
biraderimiz pekala bilirler ki aerseri 
kanununtlaki ce20, ahk8mı ter'iye
den muktebea olduğu halde maatteu
aiif tatbik edilem~miıti. O endife ile 
Mraeri kanunundan bahsetmiıtim. 
Bafka maksadım yoktur 1 .. ,, 

Zavallı Haydar Bey, o terrör ha
vası içinde hocalara tarziye ver
meğe mecbur olmuftu. Çünkü 
celse arasında gürültü olmuf, to
kat taati edilmit, meb'uslar biribi
rine girnıltti. Müzakerenin bu
gün tehirini talep eden bir takrir 
okundu. Ali Şükrü Bey itiraz et
ti: 

- Olmaz efendim, olmaz. Söz 
aöylemek herkesin hakkıdır. Fa
kat söylerken çok dikkat etmek 1&-

Is tan bul ve 

ANKARA, 8. (Tayyare ile) - An
kara belediyesinin yeni bütçesi bele
diye meclisince Bütçe encümenine ve
rilmiıtir. Yeni bütçe 979,041 lira vari
dat ve masarifah muhtevidir. Bu büt
çede varidat geçen aenekin~en ~S,000 
lira azdır. Bu azlık beledıyenın ev
velce aathğı evlerden her sene gelen 
takaitlerin bu aene kalkmaıı ve satı· 
lacak araaaı kalmamasından ileri &'el
mektedir. Yeni bütçede 143,634 lira 
reis, yazı itleri, müfettitlerin ve aaire 
gibi idarei umumiye kıamı, 94,0~S li
ra aıhbat itleri, 64,960 lira heyetı fen
niye ve tamirat, 256,140 lira temizlik 
itleri, 233,220 lira masarifi mütenev
via, 186,996 lira imarat ve tezyinat kı 
aımlan maaşat ve ma.aarifatına tahıia 
edilmittir. Y etmit bet faslı olan bele
diye bütçesi bu aene her aenekinden 
daha mütevazindir ve hayalden ziya 
de hakikat Üzerinde yürüyen kat'i ra 
kamları ihtiva etmektedir. 

lstılahat koml•yonu 
ANKARA, 8 (Telefonla) - Başve

kalet Müdevvenet müdürü Emrullah 
Beyin riyaseti altında toplanan veka
letler ve müeaaeaat mümessillerinden 
mürekkep resmi ıahlahlar komiayonu 
haftada iki defa toplanarak mesaile
rine devam etmetkedirler. Halen her 
vekiletin gerek dli'ıır vekiletlerle müş
tereken ve gerek ihtiaas ıatılahı halin
de münferiden kullandığı kelimeler
den kartılıklan bulunanlar heyeti u
mumiyede müzakere ve kabul edil
mekte, henüz karşılıklan bulunama
yanlara da kartıhklar aranmaktadır. 
Komisyon bu kartılıklar üzerinde in
ce ve esaalı tetkikler yaphğmdan me. 
sainin üç dört ay ıürmeai ihtimali mev 
cuttur. 

Balıke•lr ve Edremit 
muallimleri 

ANKARA, 8 (Milliyet) - Bayram. 
dan bir gibı eVYel gelerek Ankaranm 
muhtelif yerlerini gezen Bahkeıir ve 
Edremit muallimleri dün aktam dön
düler. 

zımdır. Bu gibi mesailde hatta 
sürçü lisana bile meaağ yoktur. 
(Şiddetli ııüriiltüler) 

Sealer - Herkes ne Mİyliyeceği
ni bilir. (gürültüler) 

Bütün meb'ualar ayaklandı. Bi
rlbirlerine ağır ıözler aöyliyorlar. 

Reis Bey - Rica ederim efendi
ler, oturalım.. (Şiddetli pabrtl· 
lar) 

Hliarn Bey - Ôyle hluediyonım 
ki, Haydar Beyin haradaki ırö:zü ..,i 
telcikkiye ulradı. Bendeniz de dahil 
olduğum halde hepimU. buna miite· 
eaıılfU.. Bu teauiirle mibıakerah de-
11am ettiremiyecelimizi anlıyorum· 
Binaenaleyh kanunun mü20kereaini 
,imdi tehir edelim. Sükuneti dem ha· 
aıl ohun. Ondan sonra kanun, mem· 
lekete en nali bir ıekild .. çıkar. 

Reis Bey -Teklifi kabul eden· 
ler ellerini kaldır1111lar ! 

Müzakerenin tehiri teklifi ka· 
bul edildi. 

Bir ses - Biraz daha uyuya· 
cak! 

Ali Şükrü Bey - Evet uyuta· 
cal<lar. . Parlamento dalaverası ..• 

Emin Bey (Erzincan) - Bütün 
bu fesadın membaı sensin! (gürül
tüler) 

Gürültünün daha ziyade tiddet· 
lenmesi üzerine celse iki gün son· 
raya bırakılmıftır. 

• • • 
Bu kanunun talihi, acaba n!I o

lacak?. . Geri çevirmek ihtimali 
var mı? Bu ihtimal pek zayıftır. 
Kanuna aleyhtar olanlar; bu ka· 
naatlerini ızhar edemiyorlar. Ade
ta korkuyorlar. Taassup havaar, 
herkesi sindlrmi9. . Hele bir kaç 
gün geçaln. . Ayine! devran neler 
gösterir! 

Bayram ----Bu sene DlÜtekabll 
ziyaretler ax •• 

ANKARA, 8 ( Telefonla ) 
Bayramlar daha ziyade vatandat
ların istirahat etmeleri için birer 
vesile olmak mahiyeti iktisap et
mektedir. Bilhassa bu bayramda 
hükfunet merkezinde tebrik ınak
sadile mütekabil ziyaretler usulü
ne rağbet gösterilmemittir. 

-o--

Darülbedayi tem•lllerl 
ANKARA, 8 (Telefonla) -

Darülbedayi yarın Eski,ehire hare 
ket edecek iken rağbet kartısmda 
bir gün daha kalacaktır. Günef Ba 
tarken piyesi yarın aktam tekrar 
temsil edilecektir. 

-o--

Hukuk talebe cemi
yetinin kurultayı 
ANKARA, 8 ( Telefonla ) - ' 

Hukuk Talebe Cemiyeti yıllık ku
rultayı yarın toplanacaktır .• !op
lanmada it gözetmek demegı ra
porları, yıllık pl~ço ~örüşülecek! 
cemiyet derneklerı seçılecek, cemı 
yet işleri üzerinde görü9ülecektir. 

-o--
Su ücretleri 

ANKARA, 8 (Milliyet) - Ankara 
belediyesi ıu iicretlerini !enzile k~~ar 
verdi. Bu huıuata beledıye meclısıne 
tevdi edilecek teklif hazırlanmakta· 
dır. 

1 
Evlenenler j ---::-:--· ANKAPA, 8 (Tayyare ile) - Bu 

bafta Ankarada geçen haftalara na
zaran daha ziyade evlenme olmuş ve 
Ankara belediyeai niknh memurluğu, 
muameleleri ikmal edilenlerden; Ga· 
zi antepli Ayte Hanımla Ziraat Bank 
memurlarından Hanif zade Muatafa 
Nazım Beyin, Çubuklu Ulviye Ha~ 
la Nurekoplu bakkal Mehmet Hamdı 
Efendinin Balalı Hayriye Hanımla 
aütçü Kır;ebirli Yuıuf Efendinin, An· 
karalı Keziban Hanımla Ankaralı bo 
yacı lhaan Efendinin, Ankaralı F etbi 
ye Hanımla rençber Hüaeyin Efendi
nin, latanbullu Vahide Hanımla Mali· 
ye kazanç memurlanndan Adanalı 
Mehmet Ali Beyin, Ankaralı Kadriye 
Hanımla elektrikçi Nallıhanlı Mebmet 
Efendinin, Filibeli Nimet Hanımla 
yüzbatı Safalı Mehmet Tacettin Be· 
yin, latanbullu Mürüvvet Hanımla vi
layet aıhhat itleri mlldürllliünde kA
tip Mehmet Kemalettin Beyin, Bula· 
nıklı Bedriye Hanımla Mülizim Ba
tumlu Etref Beyin, Buraalı Şehrive 
Hanımla İt Bankan odacılarından Oa 
küplü Hamit Efendinin, Teke köylü 
Haci Hanımla Ankaralı merkepçi Hü 
aeyİn Efendinin, Ankaralı Bahire Ha. 
nımla kaıap Ankaralı Hacı Sadri Ef. 
nin, Çanlunlı Ümniye Meıude Hanım 
la postahane memurlarından Binga:ıd· 
li İbrahim Hakkı Beyin, Zirli Filik 
Hanımla Zirli &'•zete müvezzii Hay
rabet Efendinin, lstanbuJlu Ümniye 
Stilde Hanımla Hariciye konaoloaluk 
itleri müdürü lıtanbullu Klmil Müın· 
taz Beyin, Ankaralı Hatice Hanımla 
dokuyucu Ankaralı Mehmet Efend,· 
nin, Ankaralı Hatice Hanımla lzmit
li Mehmet llhami Efendinln niklhla· 
rını klymı~tır. 
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• 

Çaylı dans 
ANKARA, 8 ( Telefonla ) 

Hukuk Talebe cemiyeti bugün ı;e
hir lokantasında bir çaylı dans ver 
di. Fakülte reis vekili Cemil Bey 
de çayda bulunmu~tur. 

--o-

Maçlar 
ANKARA, 8 (Telefonla) - Dün 

öğleden evvel Ankarada misafir bu
lunan Konya Sanatlar mektebi apor· 
cularile Ankara Sanatlar mektebi 
aporcuları araaında bir maç. yapıldı 

ve Ankaraldar S • 2 ııalip geldiler. 

-- . 
• 

Ankarada baha 
Halk sokaklara dökü 

meye batladı 
ANKARA, 8 (Tayyare ile) 

Bahar ılık yüzünü gösterdi. Şehir 
de yaz hazırlıkları btıfladı. Umu 
mi ve hususi bahçelerde büyük bi 
faaliyet göze çarpıyor •. . Gönder 
diğim resimler Maliyenin önünd 
/ıi bahçede güneften istifade eden 
lerle rr;eclis bahçesinde yün öre 
genç bir kız görülmektedir. 

Tiren gezintisi 
ANKARA, 8 (Telefonla) - D" 

Kınkkaleye &'İlmek ve &'elmek ·Üze 
bir tren ııezintiai yapılmıı ve çok rağ 
bet &'ÖrmÜflÜr. Gidenler fabrikalar 
gezmiıler ve geç vakit dönmii§lerdir 

-o--

Çiçek baloau 
ANKARA, 8 ( T elefonlıı. ) 

Halkevi içtimai yardıın tubesi ta· 
rafından evvelki gece verilen çi· 
çek balosu çok eğlenceli geçti. Ka· 
zım Pata Hazretlerile Celil Bey 
baloyu huzurlarile tereflendirdi
ler. Baloda kor diplomatiye ve 
yükaek sınıfa menaup birçok aile· 
ler vardı. 

Ankarada bir intiba: Eclre mit muallimleri Ankarada 

Ankara SİNEMALARI 
Yeni Bugün 

Gündüz benim 
Gece senin 

Franaızca aC>alü senenin en &'Üze! filmi 

Darillbedayi bu &'ece 

Güneş batarken 

Bugün bugece Kulüg 

Galiçya 
Cephesi 

F evkallde müheyyiç sahneler, kah• 
ramanlılm emaalaiz nümuneleri 

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

Fabrikaları Türk Anonim 
Şirketinden: 

Al pullu 
Trakya Şeker 

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

atideki fiatla 

Kristal Toz, Kilosu 36,1s Kuruş 
Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal 

iönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirilir. 
Adres:lstanbul,Bahç.ekapı,4üncüVakıfhan4üncükat, Telgraf adresi: İstanbul Şeker Telefon:24470.79 
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