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••• 
. uçük sanayiimiz ! 
K ... 1 1 

• uç çenı a Uçli). •• • • h • • 
ın-~ ._nayumızın e emmıyeli 
ti-". Sanayi ıiyıu.etinin vuzuh kea
rü~ı/·u ~~rada bu ıual yerindedir. 
>İl ." kuçük aanayÜmİzin kuvveti-

nııyoruz. Fakat dün gibi yakın 
~.~eki sanayi iılatiıtiklerimiz 

• lanayıın kuvveti hakkında fikir 
'!or:. 1927 de Türkiyede 65 bin sa
~ .nıueueıeai vardı. Bunun 60 binin
!•rden ~et kifiye kadar itçi çalqı
.1~~~ anı bunlara küçük 111.nayi de

n T" ... Deme~ bundan bet sene ev-
urk!yedeki sanayi müeıaeoeleri

.;:::~dınin yiizde doksanı küçük aa-

Cüç~ .. oanayiimizin miifkülleri var
. ~uçuk ıanayiimizi bu miifküller-
1. ~~"k lazımdır. Mütküller 
11 ~egıldı.. Bunun hüliaa11 büyük 
~-ykıle rekabette toplanır. Garbin 
•u •an "b .. k ayıı aşladıktaıı aonra Türk 
Y~ orkunç bir rakip karııaında 
~ş r Ye adım adon geriliyerek 

· mış,b:-. Böylece yüz elli aenedir 
" nıaliyeı fiatl" . • 

11 
• ı garp oanayı 

m~. ~.rı kolayca memlekete girmiş· 
uç.~k sanayiimiz yüksek günırük· 
mudafaa edilseydi elbette bu u· 

mallar memlekete girmezdi. Fa
Türkiyenin ihtitam aaırlarında ve. 

n müsaadeler Türk hudutlannı a
bıraknııttn. 

;arbe kartı gümrük müdafaa terf
ı almak imkanını ilk önce La 

1 

'd k u-ne a azanını§ bulu 1 •. tiki T . nuyoruz. ktr-
~ ıs . 8. ım~z ancak Lauaanne'da 
ık ettı~ılebılmiıtir. Acaba bu mü
aa tertıbatr b .. k" 
· . d" ? ugun u tartlara ıröre 
1
•1 ~· ır Hayır. Memleketimizin 

ıı ınde yavaf yava b.. .. • f uyuyen ve 
tatsonkzk~anda elle tutulur dere-

era ı eden m"ll" b ""yük" • 
E vard B .. ı ı u aanayı· 

""dd ır. u buyiik sanayiimizin 
mu et sonra k.. .. k 
etmek i k" ~çu sanayiimizi 
:ı, Yaln mb!'nı daıına vardır. O za-

ız ır sanay· h- d" . k 1 1 kal 1 a ıaeaı arıı-
de içt';'ay_ız. Belki ayni zanıanda . 
' Zira n;.:• ;eaele ihtaa etmiı olu
:e, kü~ük çu ~yj tehlikeye gi. 
aıi, bir ._na_yıle meıgul halk 

di çok muallerde "rül" d ..... 
~ ger bir kiti go ugu 
ıak eder. eye, &ınele kitleaine 
•ürkiye, ıarpteki b. 
erde oldufu ... , ır çok memle-
.. de -ild" gı.., •mrf ilz-' ·· g ır T" k ~ .. ne mu-
•ai hay,.\ iç~ . ~kı (ferdi ve 
latelif ıne._i 'rl, 't,bölunıü itibarile 
ıia) dır. Bu ~t"ba nıa1 ayrrlmıt bir 

1 ı ara k"" "k ça ışına erbab : uçu sana-
:li 'Je içtiıııai h ı Yanı orta 11Dıf, 
- •Yatınıız ı · d r '-Dayiimizln .. a azım ır. 

•Yie . . !"Udafaa11, yalnız ı 
••fa ... , dei1;'t ıatı~ "a•rtalarmın 

bir Ca . ay,ıı zanaand içti- 1 
lu miid l'fe ıçin de zaruridir. 

.. aay t · · · · ın uıuıı ı emın ıçın tarıhte gö- . 
ller tatb·';:' nıUracaat deiil, yeni 
ı küçiik 

1 
etmek İcap eder. Eıki-

. · 8 ._nayi loncalar! ··d f ı.u. .. 
1 

am.uaaa 
t tar·= oncalar kalktı. Tü.rı< · 

ık bir f~.,1 te ~-~ette çok dikkate \ 
ve C\ltu •• 1 eden ve milli te· 

tek• il ~uzu oktlJ'•n hu eaki 
""' ••tkilat, mua 

yaçlarının ifadea· "d" YYen a1rrların · ı 
I··-''- T" ı ı ı. • _ .... urk küçük aana .. b 

leler kal"fumdadır V yıı 11.fka 
ita muhtaçtır Eaa : ibe ~atka teş. 1 
ıayiimi • h · • ıti anle küçük 1 
Mle me:~. aılı batma fakat camia 
' ta ... •-- ı muayyen bir meılek ola 1 
.. unaaı zarureti ~ • 

;ük l&DaylU.,; · ardır. Sonra 
tak 1 ::a.ın ne•ile 1 • a ara &öre t llil ,.re, nevileri .. 
andır. Bütün bu ht atlandırmak 
kadar vekaletlere ~~ti """k İçin 
I~ olacak bir ibtr111.ı ;;. ~~yile 
iktiza ediyor. Küçük ...:e~~ •~ta
~~ ~ıletnıe uıullerini eı["m•zin 
ını ••ııantlerde bu sana . .ı; el.ıneai, 1 
11mbaaı:_ ve.rırilerde kol:;bk tkıed"?' \ 
ta &f•a ıhtiın .. '. ... 
gibi nıüdahale~İ • • • _ b~tün bu ve 

tan kurtarnıaı. . ı:,., küçuk sanayii 
::ier bu cerey ıın vardır. 
' ayn bir e1ı.~:ı:tlına kooperatif 
et keıbedecekti ftıet . "ermek za
ı sanayi teknik r. .alunıdur ki, kü-
ı ancak kooper v~f~ret kabiliye-
tetekkiillerle a e kazanabilir. 

men telafi ol.:,, ":,';•Ye . noksanı 
ıtta küçük •an a. •yor, ımalde ve 
lat•lmııtır ki j?'e ku~et geliyor. 

. b" • ooperatifle 1rü ""k 
ıaY• ır çok himaye . ~ çu 
fazla himaye edil ~ullerınden da " .. . rn" oluyor T" k aanayunın en 1ıııi •• • ur 
muvaffakıyet vaatıaa yut mücadele 
•e ırörnıek zarurıdir:"' 00Peratif
itte, meınleektin her taraf 
ı olaıı ve çok muı.'-jna Yaırıl
ıün ol.ahi adedi 60 binden hiç olarak 
~yan küçük oanayi müeueaeı:::!! 
laımaye ve müdafaa etmek •Yn b. •· 
tlarak mütalea olunduiu takdird;," 
~~un ehemmiyeti canlanmaktad..,'.. 
~ lf~•.!'fen hedeflere götürmek 
·ım .~u~. Bu surette kazanacak 

b7: Turk•Yeniıı teknik kabiliyeti de
• ır nıeılefin ehemmiyetlice yekUıı 
an erbabıdır. 

Müderri. 
NİJumteddin ALI 

~rkek Kısnıı 
Sanşına Bayılır ... 

ir/ra,. .. /r 
~ gune adar bitiyor. 011-

1111 sonra roma111 • ._, • .___ n ımncı 1m1mı 
olan 

. .f~at esmerle evlenir! 
efryor S 

ru~n:"••~ ".' rnerikalı lru;111 
,,.. .. ,,,.,,, d~vamı! • s 4 '·• .. '!2: 

Nutuklar bitti. Konferans iki büyük 
koinisyon teşkil etti 

maliye, diğeri iktısat komisyonu .. 
tali enciimenlere 

Komisyonlar Biri 

Çalışma haşlıyor 
Artık nutuk söylenmemesi 

teklif edildi 

.'ııl. Mac DonalJ açma nutkıwu 
söylerken 

ııiJ LONDRA., 16 (Sureti mahsusada 
7; a~lıada§ımı:ulan) - Konleran-

hırnlt 01mıayonfora ayrılman ile birinci 
a a ılı meş .. b" . • A l "k" b- ··1ı lı . arın ıtmııhr. yn anı ı 

• uJ?' tmıayonlardan biri ilıtısat, di-· 
ır~• ma •:ııe komisyonudur. lkh•at ko
mısyonu da diirt tali komisyona ayrıl
""f1 dhr. Tali komi•yonlar •ırası ile ıan
ar ır: 

ilı Gümrük iılerini tetkik edecek olan 
h•at komiayonu, gümrükten baıka 

tahdidat ile uiraıacak ikinci lıomi&
r'"• İstihaalôhn tan2'imi ile meıiul o
acalı ü~ün-u"" kom' ı· . ı • • .. lı. :r " uyon, na ıa ıı •nnı 
m~ ere edecek olan dördüncü ko
ınıayon. 

B"tü itib u n komi.ayanlar Pa%artesinden 
K.o::;"" çalıımağa baılıyacaklardır. 
man r~·uı hakilıi mesaisi de o zo-

Gf amlf olacaktır. 
Ahmet ŞÜKRÜ 

LONo:J.«k nutuk yok 
111.t konf ' 16 (A.A.) - Chan ikh-

eranaın "k 
ııun açılıt cel 11

.'• 1 tıaat komiıyonu-
unıunı.i ınaİı· &e~ınd~ reia M. Coljin, 
IÖylennıeme'>:e~ı haız hiç bir nutuk 
tir ki: •ını teklif etmit ve derniı-

- Umum; mah" 
konferanaın heyeti •Yettek.i '!ut~klan 
da ve umuıni ın.. lllnutnıye ıçtım.am .. 
ledik. Artık bu kzh~ere e&naamda din 
dimizi maaf •aya~i:i ?Utuklardan ken 

Bu •Özlerden rız. - alkıtlar -sonra M C 1.. .1 . 
sürülen muhtelif teklif • o J•n ı erı 
rak ekaizıiz bir ruznamenazhara alına .. 
b"I · b azırlana-
:.ıı~esıl ve du ~uzjatnenin yarın mu-

r k :.• ara 1 agıtı mau İçin bugün an
c": t" ır top anlı yapılmasını teklif et
mı§ ır • 

(Devamı S inci sahifede) 

ayrıldılar 

Jngi/i" Kralı nutulı söylerken 

Londradan mektuplar • 

Konf eraiısııasıl açıldı? 
Hiç bir konferans--siyasi adamlan 

böyle bir araya toplamış değildi 

LONDRA, 12 (Telefonla) - Tari
hin en büıiil< konferan•ı bugün 
İngiliz Kralı Betinci Corç tarafın
dan açıldı. Konferans binaamm ter 
tibatı ancak bugün sabahleyin biti
rilebilmiıti. Öğle vakti konferanı 
binuına sittiğim zaman etrafını 

bir kalabalıkla dolu buldum. Bu 
ne'fi ebemiyetli günde erken git
mek daima faydalı olacağını bildi
ğimden saat birde yerimi Türk mu
ı,:ahhaa heyetinin tanı arkaamda İn· 

LONDRA: Ahmet ŞÜKRÜ 

tihap etmiı bulunuyorum. 
Salon Cenevre ıilahsızlanma 

konferanı salonuna benziyor. Re
ia ve katiplere mahaua yetil ku
maıla kaplı uzun bir kürsü, Kür· 
AÜnÜn karıramda oralar. Son· 
ra yandan bu uralan kal"fılayan 

aır~ar. Klb'ailnün kar9111Ddalri 11-

ralar D1urahhaalara tahıiı edilmlt· 
tir. Yandaki 1rralar murabhaılann 
iki mialine ballf olan gazetecilere 

( De11amı 5 inci .. hilede ) 

Konleran• salonunun dahili 

-Edirneye ucuz yolculuk 

Hat boyunda ve Yunan hudutlunJalıi köprü .. 
- Yaz111 İç sahifede -

• 

Balkan münakalat kon
feransı dün. açıldı 

Konferans· münakalat, tayyarecilik ve 
turizm işlerini görüşecek 

SOFY A, 16 A.A. - Bulııar Ajanaı 
bildiriyor: Mimarlar ve mühendiıler yur 
dunun büyÜk salonunda altı Balkan mem 
leketi murahhasları ile oefirler ve bir çok 
kimseler bulunduğu h~lde Bulgar milli 
gnıpu reiıi sabık nazırlardan M . Saki
zooff münakalat, tayyarecilik ve turizm 
Bal.kan konfe!"anırnın mesaisini açmııtır . 

Mumaileyh, murahbaolara "Sefa ael_ 
cliniz.0 dedikten ıonra mesailerinin mu
vaffakiyetlc neticelenmesi temennisini iz 
har etmi~tir. 

Deıniryolan umum müdürü mühendiı 
M Boozkoff, münakalit nazın namına 
murİıhlıa•ları 

0

selamlamıı ve Balkan mem 
lekctleri ara•mda demiryolu ve hava mü
nakalatı ile turizmin inkiıafa mazhar ol
ma&niın eheınmiyetinden • bahsetmiı ve 
bu .ayede Balkan milletlerinin biribirle
rini mütekabilen· tanıyacaklannı ve ara
lanncla mukarenet hii.•d olacaiını söyle
mİftİr. Yunan murahhası M. Agapyto&, 
Romanya murahhası Prens Cantaenzene 
ve Yuvoslavya murahhası M. Cbirchit
chevitch biribirini müteakip 8Öz almış
lar; Sofyada gördükleri iyi kabulden do
layı teıekkür etmisler ve konferans me
oai&inin mutat ehemmiyetinden bahseyle 
mitlerdir. . 

Türk murahhası Ru!en Eıref Beyin 
teklifi üzerine konferans divanı teşkil e
dilmiı, divan reialiii;ine M. Bojkoff ve 
ikiııci rf'İiılilılere Türkiye, Arnavutluk, 
Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya 
heyetleri rei&leri getirilmiıtir. 

Konferans Nndan son~a komiayonla
nnı tayin etmİ!lİr. Münakalat komiıyo_ 

Ru§en Eırel Bey 

nu niıliiiııe M. Bojkoff, tayyarecilik 
komiıyonu reiıliiine jeneral Laıvarakis 
ve turizm komiıyonu reioliiine Reıit 
Saffet Bey intihap edilmittir. 

Murahbaılar, öj-leden aonra tehri ge
zecekler ve bu akfam milli ırru p tarafın. 
dan fel"'flerine verilecek ziyafette hazır 
ı.uJnnacaldardır. 

Yarın komiayonlar toplanacaktır. 

Fenerbahçe B. talıınıı 

Dünkü maçta Fener bahçe 
0-0 berabere kaldı 

Lik maçları bitti ve F enerbahçenin 
üç takımı şampiyon oldu 

Dün Kadıköy ıladında lik maçlarına 
devun eclilcli. llk maç Fener bahçe B ta
knnı ile Betiktaı B. talomı arasmda 
oynandı Y grnur te&irile inkitaa ugrayaıı 
bu maçta ber iki takon ela çok canlı ve 
enerjik bir oyun oynadılar. Oyun birin_ 
ci devreıi 'berabere bitti. 

lkind denenin 18 inci dakikasında 
F enerbalıçe forveti bir gol atmağa mu
.,,affak oldu. Bu ırol üzerine oyun daha 

Dikmen'den mektuplar 

· fazla ficlcletleedi. Betiktatldar düzgün 
lılr akinla 34 inci clalökacla F enerbahçe 
kalesine indiler. Kaleci Safanın yanhf 
bir hareketile top keneli kendine, sai be
kin bütün gayretine rafmen kaleye gir
di. Bu ıuretle her iki takım birer ıayı 
yapmıt oldular. Bundan sonra oyun mü
tekabil akınlar ile cereyan etti ve 1-1 
berabere Jritti. Bu ıuretle, Fenerbahçc 

(Devamı 5 inci ahifede) 

MEZİYET K. HANIMA: 
AKAGVNDVZ 

n.:na dört mektup göndenni~~i~: 1 
Hem uzun uzun dört mektup. Dordu· 

B• ena ne de cevap alamamıııınız. ın.a • 
leyh ben bir vicdanaızm~f°!1! bı~•
miyet ve fazilet yaldızı ı~ıfUD·b kf
hur halkçılığını bir göateroıten aJ a 
b. defilmif. Yoksa insanlık uy-

ır1 !"Y h 1 tıyan 0 ( yiirekler acm) gu armı er a . . 
dört mektuba hemen cevap venrmıf. 

B . . mektubunll%da bunları yaz
eııncı k 

0 1 .. ydınız, ben gene auoaca -
mamıf 

tCeV•P vermeyiıimin, size hir derı 
olacağını ye ıizi ipe sapa gelir düıün
celerinizle baı bata bırakacağını um• 
muftum, neyae. • 

Madem ki ille cevap, ille cevap di
yorsunuz, peki. Peki iki gözüm Mezİ· 
yet Hanım. itte cevap veriyorum. Yal· 
ruz fU vicdan, fazilet, hamiyet gibi &. 
!etleri timdilik yedeie bırakalım da 
dört buutlu hayatın içyiizünden konu
şalım. 
Mektuplannızdan dikkatle ve tane 

tane çıkardıirm cümlelerinizi buraya 

_ dalaa okunaklı olıun diye - batka 
punto harflerle ıreçiriyorum: 

" ••• Ban yirmi beı yaıında tah•İl 
ırörmÜf bir lıadınım. llıi buçuk yıldan 
beri bayÜcek bir müeueşede çalı§ıyo· 
rum. Sabahın dolıu;ıwndan akf'Jmın 
oltıaına lıadar de/terlerin, hesapların, 
melıtuplann önüne kapanıyorum.Dün· 
yada lıimaıiır, emin olunu;ı; ki hiç 
lıimaeıi:ıı bir :ıuıuallı;yım. Kocam bir 
çaplıındı 11• bu yii:ulen üç yıl var lıi 
öldü. Alırabaları beni erteıi günü tek 
ba,rma terlıattiler. KfH!amdan lıalan 
on iif, on hf lira ile ,,.,.,..ala mah: 
lııimdllfl1. Niltcyet bu iıi buldum. llıı 
baçulı yıldır iri viic:udumu, ıröuıuru
mu NrlwliyoraM. V erıriıi m•rıriıi lı"'.· 
ıildilıten .. - iter ay •lime ne ıreçı
yor bilir m;ni:ıı1 topu topu yü• lılilıt 
lira. . 

"DÜnJ"llda Jıi,,..eıi, dayanac:alı bır 
tela de•teii elmı,..,. benim ,Pbi •enf, 
tahıil ırörmüı bir lıadın bıı lıadar bır 
ırelirle ne ,.,.,..,biliri' ilen de alıran ııe 

(Devamı 5 üıci sahifede) 
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Y-: $. N. Her ı..kb (Milliyet) iadir. 

DELİ Mİ, SUİKASTÇI MI? 
-1-

Rum Patrikine süikaat mi? - lıinılerini neye değiftirmifler?-Su 
ikastçi talıtı müsaheıleJe. - Borsa oynarken oynatmış! 

1321 aeneai Eylülünd~ iki .-hıs, Bulııar iki kardettiler. Deri komisyon 
Beyoğlundan bir faytona binerek F e· culuğu yapmaktalar iken Liğor anlı-
nerde Rum patrikhan...ine giderler. n.r oy-.abr. lstilyanoa, kardeıini Kırk 
Bu iki hain patrikhaaeye t>ıraktık· Kı1' 3 tedavi ettiremiyeceiin.i anlar 
!arı kartıvizitlerde ıu iafmler okUn· •e 1stanbula getİrİr-
maktadır: Kırk Kili lı.aaabaaı aha
li•inden ve deri. omiayoncuou Y. la
tilyanos ve Llgor. 

Patrikhanede Patrik Efendiyi ao

rarlar. O gün, Altımermer civarında· 
ki P taaya "Mny " . lıilieMiniD 
giinü olduğu Y ovakim Et.neli, oraya 
gitmiştir. lstilyanoıla Ligor, tekrar 
faytona atlarlar: 

- Çek Altımermere ••• 
Fakat iyiai ruhani bitmi§ ve Pat· 

rik Efendi de PAnaİya kiliaeainden Çl• 

kıp ııitmi4tir. 

- Nered bulunur~? Ne taraf. 
tan rittiler? e tarikle .-;tile.-? 

lstilyanosla Llgor, böylece sorar, a· 
rarlar ve o civarda Rum •uteberaDJD 
dan ltir %alın baııeeine uğrlUlllf olma
sı haberini öirenel'ek o~aya da bat 
vurmajı ihmal etmezler .. de Patrik 
Efendiyi yine ele geçi..._ler. Artık 
vakii te akşam old wtdan Htaai .-ün 
erkenden Patrikhaneye .-ilmek kara· 
rile mİ•arfir oldukları "Otel Dezet• 
ranje" ye dimerlet-. 

Yuvakim Efendi, Patrikhaneye av
det ettiği zaın "· kendiaini, Y. lstilya 
no ve Lİğor na..ınmda iki masra.n ... 
radıir n t kip eıtii-ini ltaber verdi· 
ler. jer P trik Efendi, kuşkuda İ· 
mio. ıii.n evvel, a-yadan g• 
len • mektupta Bul&'ar komitecileri· 
nin kendiaine aüikaıt taaavvurunda 
oldukları bir tiaa la halt..- -"lınit i
miş! 

P atri.k Efeadi, keocliaini ilci taham 
muurTan araclıiı ve t.akİlt etbğini öi· 
renince me ...... yi derhal z..ı..ı. .aaın 
~efik Paıaya bildirmeği ihtiyata mu. 
vafılı: bulur v Romanyadan gelen 
mektubu da gôndermeği ihmal ebnez. 
Zabıta nazırı, zabıtaca İcap eden ted 
birleri almakla beraber keyfiyeti 
"Atebeiülya" ya arzeder. 

Hünkar, hadiaeye muttali olunca 
bidavet 1'\Üddei umumisi Et- ve 
mÜ•tantik Miioevi Süreyya Efendi ile 
beni çağırarak, • in fevkalade neza• 
lcct ve ehemmiyeti aiyaaiyeainden Ye 
bahu us Yovakim Efendıyi .-haen çok 
se\"dicinden her halde meoelenin ulsı 
tutularak merkumların hemen bulun
durulllP iıticvap olunmalannı ..,. ha
kikat madd ni.n meydana çıkarılmau 
nı 3ureti mahiu ve müekkldede ira· 
de buyurmuştu. 

O iki hı Patrikhaneye muracaat· 
!erinde kart dö vizitlerini bırakmış
lardı. Malum olan nokta bu kadardı. 
Patri haneye faytonla ıeldikleri de 
tesbit edilmiıti. Arabac.tarın deynek· 
ci ve kol batılArı çaiırılarak fayton 
bulduruldu. Fayton bulunnDC41, ara· 
bacıdan, "O el Dezetranje" öğrenildi 
ve o iki ahı ,.ktam yatsı vaktinde 
celbedilerek • tin klarma ba landL 

Ayıoi _......, otel isafu· t ri 
de t"tkik edilerek merkumların Kırlı. 
Kilıaeli oldukları ve iıimle · · Y. 
Penkof ve Hıriıti.üç diye yazdıkları 
anla ldı. Bu ioim deği§ikliği şüphe 
uyandırmağa değer bir ..,,.eli. 

Mcrkumlar ayrı ayrı sorguya çekil 
diler~ İstintaktan fU neticeye varddı: 

Y. 1stilyano la Liğor Kırk Kiliaeli 

Liğoru Şitlideki Fransız "Emrazı 
akti,e hutahaneoi" ne yatırmak iıter, 
falrat buna ı.alleri, vakitleri müaait 
olma<lığmdan Rum Patrikine müraca· 
at etıneği düıünür. Patrik Efendiden, 
l.ijonın mecc.a•i veya az IJıir ücretle 
Yedikuledeki Rum fıpitalyeıi Emrazı 
akli.ye kumtna kabulünü rica etmek 
niyetindedir. Patrikhaneye bıraktık
ları kartteki iaim değitjkliğine gelin~ 
ce, i tintakta: Kendilerini Llear ola
rak ıöeterdikleri takdirde kabul olun 
mıyacaklan .,üli.hazaaile aabte iıim 
v~, oldukları İhraflarile tebeyyün 
etti.. 

Mecnun Liıorun iatic:Yabmdan bir 
netice hU.l olmamı~; onu doinıca 
Tabibi a,dtiye sevkederek tabb müta· 
hedeye aldımıak lizun ıeliyordu. Fa
kat uaı.ıliine tetkikan kencliaine; hü
viyeti, buraya niçin .-eldiii soruldu. 
Bu aüallere Liıor, abuk aabuk cevap· 
lar vermekte idi. 

T ahkikai, ia intak ve iatiıotak neti
~ MalMi:Y• IMfkital>etino arzolun
ınqtu. t:rt .. i &iilHi Emra:ııı aldly• mü 
teı...-. Avni Bey ve> Beye>ğlu muta· 
aarnfbit eoktoru Dikr- Sarafim E
fewli ,,., bat loiimaywıdea .-öndori
len Etıltbayi ıabriyarid- T41 kaıuutu 
muallimi Miralay Ali Rlqtü Bey tara· 
fmdan naerbna Li.-or tahtı muayene 
ve mÜ~•ye almdr. 

Oç dört ciiD Mavri Yani Pata ko
naiında bulundurulan merlıtunl Lİl"o
rua ., • ....,.. :caafı aaaba müptela oldu
iu ve kardeıile birlikte deri komiayon 
cu.1.uiu yap&l'ak .....,.erd• muhtaç ol· 
auyacak derecede geçin.ip gitmekte 
ik- t>azı kimaelerin iğfalatı- kapıla 

rak bi:rdeabire zensin olmak ı.-•İ· 
•<> dü · p R•manya .,.trol ıirlı:eti tah
ırilatına bin lira kadar para yatırma• 
1J n tahYili.tm mezkUre fiyat.inin dilf 
mesi yüzünden paraamı kaybebneai 
aebebiyle dimaği rahatnzlığa uğradı
iı anla.,lmıt ve cloktorlann iıticvaba· 
tma verdiği cevaplar, hep me:cklir 
petrol tabYili.tınm temeYTiicatma İn· 
lüaar ettiği ve daima ayni mevzua ait 
aöaleri tekrar e-kte bulunduju ci
betle l>ir müddet haatahanede teda· 
viu lüzumunu havi tanzim olunan ra• 
por fezlekei tahkikiye ile beraber tak 
dim olunmuttu-

Diğer taraftan dahi Kırk KiliMı 
Mutasarrıflığına yazılan tahrirata ce 
vaben merkumların hüsnü bal asha
bından olup bir ııUıta aabıkaları olma 
dıjı bildirilmiş veancak Liitorun akıl 
hastalığı bakkınd" ademi malfunat 
denneyan edilerek orada bulundup 
müddetçe ôyle rörülınediği cevabı 
veri im itti. 

Fezlelı.ei tahkikiyenin arzü takdi
minden dôrt gün aonra çıkan iradei 
aeniye Üzerine merkum. Liğor Emrazı 
akliye haatahanesine oevkolunmuştu. 

Tedavisine itina olunmaaı dahi iradei 
seniyye muktazasından bulunmakla 
merkumun tedaYiıini Emrazı aklıye 
mütehassıaı Avni Bey deruht• etmiş
ti .. 

( Ar.lr<uı var ) 

r Yann: 

·?. SUİKASTÇI MI? . 
• 
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Deli ile mülakat! - Hüaka rın, Rum Patrikine iltifatı! - Bul 
~t komitecilerinin liNoilıntlaıo kurtulu)'01'!-Abclülhıımit, Rum
/nrla Bulgarlann arasını açma.k İ$tİ)IOr! 

--m;;;.ı;;:;;;;;!İ!!!;o;m!!!!!!!!i&!!!!!!l!!!~!!!!!!!!!!91!11!!!İİ!m!l ............. ımıı ... 

·rneye ucuz yolculuk 
Şark demiryollarında dünden itibaren 

yeni tarife tatbik ediliyor 
Şark deNİryollan sirlı:etinin hı..-?ul

la Edirne a•asında IS hazirand n ıtilıa
reıı doğru ve _.i ııilndüz seferleri tertip 
etti"· · yazınqtık. 

Perşembe e-\inu alıe.hı t tam 9 da 
kalkan ilk trende l.ta..-ı pntecileri 
de ~ark demiryollan _irlıetinin <lavetli
leri olarak bulunmuşlar ıre Edirneye ka
dar ~zel bit· ae1ahat y_....ı. tlia ..ı. 
8,30 dı. Edi;neden harcıket eden (7) No. 
lu katarla ctün akşam oaat 18,17 de av
det etmitl.,,.dir. Sark clemi'r,..,lları ha,... 
lı:et dairui müdilrü M. Antomari ..e cer 
tubeıi müdür muavini Sacit, l>ardiet mü 
fetli~i ımı Beyler latanb11l • Edime 
aeyahatinde .azetecilere refakat etmi,. 
ferdir. 

• rk <kmilyı>I ı ıda inin · Edirn . 
ile "!<tanbul araaınıla. tertip ettiği bu •e
ri kolay v~ ucuz ııey,.lıat hiitün T kya 
şebi v11 kaaahalarında umumi bir nlaka 
uyandırmı,tıı-. Bundan evvel lstanbul • 
Edirne lolunu trenler lf'lC"leyin eeçtik
leri U;in ıu:yahat biraı: yorucu oluyordu. 
Yeni h roket aaatleri •aye•İnde yolculuk 
çok c~lenccli ve faydalı olmaktadıı-. 

15 hMır ndan 31 tetrinİe\'vel 933 ta
rilune kAd•• tatbik e•li!ecek olan yeni 
yaL tatİfPs; mucihin<..·.-. he,. sahnh Edirne 
'C 1 :.l.uıbıı1d.ctn blr~r tren tahril~ edilmek 

\edir. Trenler, Sirk«idee ....ıı.ı. saat 9 
da, Edi• tıecı- ise 8,30 M bl!mıakta ve 
ayni !'Ünün aluamı Edirneye 18 45 de 
Siri<eci1e 18, 17 de ..a..ı ~tadır'. 
Şuk demi.ryollar idareai Tren ücretlerin 
de mühim tellZili.t J'&PnUttır. 

Jstanbuldan. Edirneye ikinci mevki a. 
:zimet avdet bilet Ücreti eaki tarifede 22 
lira 44,5 kuru• tutuyordu. Yeni tarifede 
azimet avdet ikinci mevki ücreti ancak 
17 lira 5 kuruıtıır. Oçüacü mevki bileı 
ücretleri .ı. tok IM2İI eılilmi§tir. E,,,,eı. 
eti uİlaet vıİet 3 üncü mcvlri bileti için. 
yolculardan 1429,S kuru! alınıyordu. 
Yeni t.,.ifeft 3 ··ncü ..,. .. IO azimet av· 
det ilet i.C!'eti ye) 1092 kurut tutu,... 

Birinci mevki biletlerde t"'12iltt yok· 
tur. Şarlıi demiryotlarmın halka ırö~tcrdi 
• j hu kolaylıklar say .. inde tı-en yolcula
rının miktarı artacalı timdiden muhak
kak nddcdilcbiliı-. 

Diğer taı-aftRıı öğrendiğimize göre 
Şarlı: demiryollar idare.i Florya plajları 
için yaz m~v"iıninde husuıi J,ir tarife 
tatbik edec:ek "e fi.atları indiref'ektir. 
Şark demiı·yoltar jdaresi mevıiır.: müna· 
ıebetile kavun karpuz ve diğer etya nak
l ı yatr tarife,inde de tenzilit yapmı,tır. 

• 

RC 
Para yok! --F raiısa taksiti veremiye
ceğini bildirdi 

VAŞiNGTON, 16. A. A. 
Fransız elçisi dün bariıı:iye lle3are 
tine verdiği bir no da, F ransanın 
15 Haziranda vadesi hülul eden 40 
milyon 738 bin dolarlık taksiti ö
demeyeceğini bildirmi~tir. 
VAŞiNGTON, 16. A. A. -Fran 

sanın 15 haziran taksitini ödeme
yeceğini bildirmek için Fransız el 
dsi tarafından dün hariciye neza
;etine verilen notada deniyor ki: 

- Geçen 1932 senesi birinci 
kanununwı 15 inde vadesi gelen 
taksitin ödenmesinin sonraya bı
rakılması kararını vermeğe meb'u 
san meclisini sevkeden hal ve va
ziyette hiçbir değişiklik olmadığın 
dan Fransa 15 haziran taksiti hak
kında da ayni vaziyeti hala muha 
faza etmektedir. 

Bununla berabe r ransa, yeni 
bir tesriye sureti bulunınaaı ıçın 
Amerika hükUmeti ile müzakere
ye giri,meğe hazrr bulunmakta
dır. 

D stluğa münafi 
D ğilmiş 
M. Dollfus A .. asturyada 
alınan tedbirleri anlatıyor 

DERUN, 16 A.A. - Volff Ajaa11 
bildiriyor: 

AYuolurya bafveki!İ M. Dollfu .. , Reu
ler Ajanaıoın ı,;,.. muhahirine l>eyanatta 
bulundllfu sırada, Avusturya a&$yonal 
sosyalist fı•kaaına karıı hülı:ümet tarıı
fından ittihıtz •••lil• ltütiin te<lıirleria 
hakli% yere Almanya aleyhinde ıl<Mtlu. 
ia miiııafi bü- hareket ıibi telikki edil
mesine teeaaÜf etmit, Avusturya hükü
metiai.ıı Avuaturya Naıyoaal So•yaliat 
fırkasına karıp ve hattı baı'eketiıüa yal
nız A""sturyayı aJakadar edebil-.:eği ve 
'imdilı:i gerııinliğin izaleai için her iki 
tarafın İyi niyet göıterıneai tazım eeldi
iini ve Avuıturyaoın bu iyi niyete aahip 
bulunduğunu oö,.kmİftİl'· 

Alman hükUmeti Dollfu11 hülcUmeti
nia hu tedbirlerinin yalnız Avusturyayı 
ali.kadar etıııekte olduğu fikrindedir. A
vuaturya llülırilmetinin Avustryada otu
ran Almaıılarıa cunali salip işaretilli ta
ıunalan ı •e• kaeai.ai ve ••Y<>Dılll eos
yalistler diye bir takım Almanlan tevkif 
eylemeaini ve hukuku düvele muhalif o
larak Viyanadııloi Aıınaa ıelareti ınatbu· 
at ataşe.ini hapat.."t.'\n.eftaİ hiç hir ::.ramaa. 
roiittehit A •uaturyayı alilı:ada,r eder bi• 
mesele farzed..,.z 

İşte ihtilafın seloepleri bunlardır ve bu 
sebepler hiç hi,,- mmaıı M. Dollfuı'un bah 
settiği İyi niyetin delili olamaz. 

E E 
Silahsızlanma 

Misakın imzasından sonra 
yeni bir içtima var 

LONDRA, 1 A. A. - Gaze
telerin verdikleri ha"betle.-e öno 
silahlan a'laltma konferaDM t ~ r 
edilecek ve dörtler misakının im
Zl'.~ından sonra Romada toplana-. 
caktır. 

1.0NDRA, 16. A. A. - Alman 
baı.ı haberlere göre dörtler misa
kı bu hafta içinde Londrada im
zo. edilecektir. 

Bü_yük ve mutantan merasimle 
y.\pılacak bu imza muamelesinden 
sonı·a dört devlet , ilahların azal
tılması hakkında ameli bir anla•· 

ma elde etmek maksadile müzake 
reye girişeceklerdir. 

--·-
Bir Alman komseri 

mahkum oldu 
BERL1N, t6. A. A. - Volff'a

jansından: 
Çalı9ma ... e iş imkanları vücuda 

getirme idaresinin ba~ında bulu
nan aabık alınan komiseri M. Ge
reke, irtikap suçundan dolayi iki 
l.ıu~uk aene hapse ve 100 bin Ra
yi~marlu para cezasına mahkfun 
~.-!ilmi,tir. 

Dörtler görüşmesi 
Fransada 

telakki 
pek tabii 
ediliyor 

D 
Anketin ikinci mı 

u kısma girecek sözle · )is e liste 
neşredilecek ve cevap bulunacak 

ANKARA, 16. A. A. - T. D. T. Cemiyetinden : 
Cemiyet pek yakıntla anketin ikinci kısmına baslıyacahtır. 

kısıMda bulunacak sözler JU-Alardır : 
1 - Amma, lakin, bfnaen:ıleyh hatta gilH cümleleri bu bİ 

bağlamıyaı yarayan sözler. 
2 - Esaserı, ekseriya, külli)')' en gibi çok kullanılan zarflar. 
3 - Mümkün mertebe, alelumum, faı-zı mahalli gibi birleşik 

le.- ve ayn bir mana anlatan söyley işleı. 
Anketin bu kısmından belr/e"I en en dcierli netice yeni listeli! 

ortay<> konacak ve karsılıkları ar.:ı: nacak .özlerin ele kılavuzda ysf 
masıılır. Bunlar tlilimizde pek çok kullanıldığı için ve bir çoğunufl 
lirli karşılığı olmadığı, yahut varsa da kullanılmadığı için yazımızı, 
zaman biraz öı·tmektedir. Bugünkü yazı tlilinclen bugünkü arap~·a 
farsça kelime ve terkipler kaldırılarak yeı·lerine türkçe karşılıkları 
nunca yazımızın üstünden ağır bir perdtı kalkmış olacağını umııyo1 

-4.nketin bu ikinci kumıntl<> ela şimtliye katlar gidilen yoldan ayrılıfll 
yacaktır. Ankete girecek sözler liste liıte nesredilecek ve her birin' 
vaplar beklenecektir. 

Türk dili tetkik cemiyeti bu listeleri de Anadolu Ajansı, Arı~ 
ve lstanbul radyoları ve bütün türk gazete ve mecmualara nefrel~ 
cektir. 

Anketlere pek büyük bir gayr etle çabpmş olan Ajans, rad1' 
matbuatımızın bu işte ele ödü ve Jeeerli J14rılım1anm uirgemeY" 
/erinden eminimi.zin da yİnfe istek fi 6iı yolda b1t sözlere karfılıld' 
rayttcaklarına inanımız vardır. 

Tevfik Rüştü Begin Londra 
kon/ eransındaki nutukları 

LONDRA, 16 A.A. - Dün lkhsat Konleransırtda 6ir Mlulı .Dı 
mif olan Türkiye Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rilıştü Bey, Tür.k ltük"!' 
nin harpten •onra Ti1r.kiyeıle vaziyeti ıslah etmeii vazifesi cümle•'" 

PARlS, 16. A. A. - Oeuvre ıra olcluğunu hiuetmif oltluğunu söylPılikten sonrQ Jeaıİftİr .ki: 
ı:etesi, bu ı;abah reisicümhur M. "Bu vaziftıyİ ifa ederken gaytıt vahim bir ei,,.__ bu#ırQru ka~ı1ıl 
Albert Lebrun'ün riyaaeti altında bulundu.k. Dahili piyasanını pek o lıaıla • inlffftd elm~ dejilrli. Bi'1, 
top nacak olan nazırlar meclisi- ce vulruahn almts oU ..... ietiltameflerılen pek zi,...Je ınüt-ir oı 
nin Londra konferanıında mü:aa· Ye bütçemizin v:Zriılat memhoları olmak üzere büyiik bir nubet Ja/I 
&.ere olunan meselelerle me,gul o de günİrüklerimiııe iıtincıt etmeA! mecbariyetincle kaltlıl&. . 
1.u:ağını ve ayni zamanda parla- Harpten sonra, harbin neticesi olaraA, multtelil metalebatı ~~ 
mentonun içtima devresi nihayeti· mek ve bunları yerine ı:etirmtılt mecburiyelinJo lralJılr. Bunlar bıll 
ne ait bir programım tetkik edece çin birer ağır yük te!Jkil etti. Bu sebepten clolayt ~t eitldi büıç.: 
ğini yazınaktadır. külatı karışısında bulunduk. Harici ticaretimizde inhitat görüldü. d 

Ayni gazete, kabinede M. Dala nelmilel tesriki mesaiye huıusi bir ehemmiyet atfeJeriz. Fakat ,,. 
dier ile M. Musaolini ve M. f';t- bir tepiki 'mesaiyi nazarı ilİbare alınca her memlekette hüküm ıüffl 
ler ar~ında yapılacak mülakkaat te olan muhtelif ahval ve seraiti hesaba lratmcık lciztmılır. Her merrıl• 
!arın da görü,üleceğini ilave edi- tin ihtiyaçlarını müsavat ~sasına m_ü steniılen k!kik etmtık_ gerektir• 

1 
yor. ran dolayısile her memleket kenılı menlaatlen namına bır talrurı. 

Bu bapta hiçbir teY söylenilme birler almıslartlır. Binaenaleyh bunl ann ilga edilebilmesi için fOlı 
..-..ekte olmasına rDimen Franıa mamlı mali ve iktısatli tetkikat icrası zaruridir. Bi.z tlaha 1imditlet1 
hükumetinden bu meaele hakkın- didatın tedrici surette ilgaaına marul tetlbirler alıyuruz. Biz beyni 
da her halde istimzaçta bulunul- lel tefriki mesai zaruretine kaniiz. ittihaz eclilmif tedbirleri ayfl> 
mw; olduğunu ınutaleasım ileri manda teıliyatın muvazenesini temin edecek Jiğer tedbirler alma"! 
siiren Oeuvre diyor ki: ilga etmek fayılaıız olacakhr. Zira bu surete harelret önümibtleki 

- Henüz karar verilmit bir tey .külleri arttırmaktan baska bir netice vermiyecektir. Yeni bfr takım 1 

yoktur, fakat dörtler misakının tiillar meydana vermeden buhran vtı inhitata çare olmak üzere tJ 
imzaundan sonra yakın veya U· birtakım tetlbirler ittihaz etmek her memlekelin vaziluiılir. , 1~ 
zak bir istikbalde bu kabilden Borçlar hakkında mem~un~yet~ !ayan itil~flar !aptık. Ala~~,.., 

Atı.Da SUı•kastı "doğrudan doğruya görüşmeler ya mızın anlayiş ve kavrayış ::.ıhnıyetın ı ço~ takılır edıyonız. Hancı ıı, 
pılması pek tabii bir ff!ydir. hili borçlanmızı muntazaman tediye eclıyoruz. llliifküllere azimJcl 

ATINA, 16 _ Dahiliye _._ iM. göğüs geriyoruz. Ve icap etlen letl'!'lta~lı~lard~ ~ulunuyoruz. _ . 
Rallisin M. Venizelosa yapıl auıkaıt 32 h misi Türkiyenin vaziyeti ve Türk mıl letının halını ıslah etmek ıçın . 
i.-.Uo tahkikatına tesiP icra etliii ha~- arp ge kun nalia işlerine teşebbüs ettik. lh raç edemediğimiz pamuk v~ . • 
lı:mdaki ittibamlar devam etmektedır. kal/anmak mecburiyetindeyiz. Binaenaleyh,, bu m_addele_r aa~ay_ uıı! 
Bütün muhalif ftrkalar tahkikat işind.. A • k 238 · ı k k el k d k-'f ,, 
hükumetin i.hmalkir davrandığını iier. men aya mı yon kişalına çalışıy?~Z- Faka,~· ~unu l'."~r _en" en ~ en ıni a 1 '! I 
ıÜrÜyOl'lar. Hüliıiınet tanıftarlan dolara mal olacak iilemden müstagnı olmak ııyasetın 1 utıhtlal etmıyoruz. ktuaclı 
leler ioe Ol'tada ihmal olmaclığmı söylü- tecavüz misakı projesine taraftarız." 
yorlar. Dijier taraftan i•tintok hakimliği VAŞiNGTON, 16. A. A. - M. M. ''enı·ze'os'un muha'/:lZl o""l'J:İ 
şahitleri ve maznunları mütemadiyen sor Svan&on gelecek 3 sene içinde 32 V j tı J ı UP 
cuya çekmekle meşguldür. .. . h . . 1 h kk d 1 

Firar ihtiinallerine mebni ı.ı.... muhtlft arp gemısı yapı ması a ın a- ATINA 16. :A. 'A. ~ M. Veniz elosa yapılan sııikaıt earuuınJd 
,ahsiyetler tevkif edilmiıtir. Yüksek rüt ki programın 238 milyon dolara ralanmıf ola~ mulıaffızlardan biri si ölmüftür. -# 
beli bir zabitin tevkifi için de merke:ı mal olacağını bildirınittir. "" 
Kumandanlığına müracaat edilmi1tir. l •••••ııiııı••••••••••• I 
Müddeiumıııni dün Maa.;f nazı•ıru ma
kamında ziyaret etmiştir. Bu ziyarete 
büyük hir ehemmiyet veriliyor. 

ATINA, 16 - Seli.nikte " yeı>i yaptla
cak ol~n mel>ua intihabatı mücadeleai 
ıiddetli bir manzara almqtır. 

M. Çaldaris 
Söylüyor ----Türk-Yunan dostluğu 

yanlış tefsir edilemez 
Yunan .BaJwekili M. Çaldaris Beiıırat 

ta çıkan PrvY&la ırazetesinin Atina 11111-

habirine Türk-Yunan doıtluiu hakkın
da tıı beyanatta bulunmuttur: 

- Son Ticaret mukavelenameıinin 
imzaaından istifade ederek iki m-ı.. 
ket -DHilıki milnu+etia daluı ada 
bir telde konına11 i~in &Qlı:tai nazar tea
ti etmekteyiz: Yeni itilif doatluk miaalu 
ile açılmıı olan doatlulı: eıeripi tamamlı
yacaktır. Bu mükilemelere Eylülde An
kara vı zivaretiroizde de.l\m olunacak· 
tır Fakat Türlt-Yunan doıtluk t-hu· 
nınuıı yeni siyaıi bir :ııümre t._.I edil· 
nıekte olclui'unu zannettirecek siyaai loir 
temayillil lıaiz olmadıtı da açıkça anla
ıbnıttw. 

Bu müki.lemeleriıı loaaı ecnelN gaze
telerde fantaiıiate malumata zemin oldu 

u ıörülmüıtür. Biz bunları tekzip ettik 
:ııi>:ede "hunla.,n l>ir hayal mahsalı oldu
- nu aö1lemelıı iolerim. 

Ankarayı :ııiyaretimizde bu huıuotaki 
uk.ilemelerirnk. iki hükiimet arasında 

lıir mİl•k plı:lini alırsa heyecan verici 
haber arayanlar çok aldandıklarını ve ha
yallerinin oyuncağı olduldannı ııörecek
lerdir. 

Yunaniıten bütün memleketlerin umu 
mi bir mefkureye doğru yürümesini İl· 
tiyor, fakat ıu ve ya bu zümreye İltihak 
ehnes.i ihtimali yoktur. 

Söyle bir kanaat yalnız bir hata delil, 
Y unaniıtanın ıiyaai veçhelerini de bil ... 
rnttnt'k demektir. 

Ziraatte yenilik 
İzmirde bir kongrenin 
toplanması kararlaştı 

ANKARA, 16 - Ziraat V-!<~~i bu7 
"nkü ziraat sisteminin defi.•tirameaı 

r.:ıuıunda çok mühim bir adım atmak 
kararını vermittir. Bu makaatla on h.,. 

.. bdar büyük bir konsre toplanacak, :::n mesele kongrede ıörütülerek l<at'i 
b' karar verilecektir. Ziraat Vekili Muh 
ı;: Bey koncrenin memleketin en ge
nit bir ytihaal mıntakası olan lzmirde 
topla_.auu muvafık gönnü,tü/. 

"Türkiye iotihaal mıntalıalan umumi 
kongreai" iarnini ta§ıyacalı olan bu top
lantı, herıeyden evvel bir ziraat mmıle
keti olan Türkiyede, zirai aabaılaki aiı· 
tenılerin deiiımesi noktaımdan bir dö
nüın noktası olacaktır. 

Konl"renin lzmir Erkek Muallim mek
teliinde faaliyete baJlamaaı çok muhte. 
meldir. 

Yıldırım 
Dün Eyüpte bir aileyi 

perişan etti 
Dün Eyüpte Bajlar civanncla eğle~ 

melde olan bir ailenin bat~ büyü!< ~ır 
feliket relmiıtir. Cuma tatilinden ıstifa
de etmelı: maka:ııdile ejlentiye çıkan bu 
aileyi, aaat bir buçukta ani fır_t~ f1'l'_rt 
mı, .,. bir yıldınm d~ aıleyı pen-
tan ehni,tir. 

Cuma ejlentiaine çıkan Terlikci Zeki 
Efendi aile1idir. Yıldırım Zeki Efendi· 
ni.n zevcesi Mırzaffer H. ın iizerine dü1. 
mÜ§ ve zavallı kadın tamamen yanarak 
kömür haline gelmiıtir. Aile efradindan 
Fatma H. lı:~ndini hilmiyecek hale gel
miıtir. Arabacı Adem ağanın Muzaffer 
iımindelı:i oğlu baygın dütmüıtür. Fat
ma H. haıtaneye kaldırılmııaa da haya
tından ümit yoktur. 

}"eni LeltistGn Sefirinin itimatnameaini vennek üzere Çankaya f 
uman alınan rwmi ı .....__...._.... ........... ~=:-:-=.::.:::..:.~~----.--.......,-------""., 

23 Haziran cuma günı 
otoIDohil yarışları 

Geçen yılki 5-48 rekoru kırılacakf1 

L•- .,. ' • b ·ı ·• • 1,11 
Cuma ıriinü sabah aaat dolun buçu,.... ı uacı otomo • aur ~t '!°' 

111 
l alttır. Asfalt yolun bütün nokaanl Ol'I yapdmıffır. Yanıta ınttza• 

~ıi:caporcu gençlerden 'rftÜreltltep bir it "!il• licr .)'Üz ""'''" masa/ede d I 
alacalı. Belediye polisi ~ jandarma ~li tiin Y_~l ~~an'!'. kordon altttl I 
tır Yarrf/ara gireceJı otomohiUar /dtn ;ye koprusu gerısınde _numara ·~f 
ye~alacaklardır. Yarıfı seyrcıdec11kl11r I! n miihim viraj yerlerrnd.,, 1•~11; J 

· - fepeainde 64 rakımlı tepede, tamırat noktaıının cenahlarm. ,; 
mırgan ' 'h t .. t h 1 Zıf1~-J iltlilinde, Maalalr çeımesinde ve nı a;yc _yanı mun ". ası a an ,,, 
~ · de yol lrenarında ycralabilecelılerdır. Bu senekı yarıılara ç~lt I 
ot
epea";,illcr -'reccli irin geçen seneki en yülısek rekor olan 5 daltıl<~ omo 5• ~ • 
y11l1Jı relrorun Jıınla~fı. ~öyle-?'-?'"'· , 

y arııa girecelrlerın ısırnlerun ya:ı:ac aııı:. 
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ŞEHiR HA BE R LERi İdeal kadın 

Bir refikimizin genç muharriri 
maruf kadın ve erkekll."re soruyor: 

- İdeal erkek ve ideal kadın 
•İzce nasıldır? 

* * * 
İki cinsin birbirini anlayış ölçü

sünü bulmak kolay iş değil. Kadı
na göre erkek, erkeğe göre kadın 
ll?.sı! görülür. Bu davanın tarihi ' 
eskidir. 

(Marsel Prevo) nın kadın ruhıı 
tahlil eden cilt cilt yazıları bile bu 
meseleyi aydınlatamamıştır. Yal
nız şurası anlatılmıttır ki kadın ve 
e~kek_ kafa itibarile incelikçe bir
bırlerıne kartı görü,, düşünüs, se
viş ölçüleri daima değişiyor. '. 

Geçenlerde Danimarkalı kadın 
muharrirlerinden birinin kitabını 
okudum. Bu kitabı (Marsel Prevo) 
o kadar fevkalade bulmuş ki fran
sızcaya tercüme etınit. (L'age dan
gereu) İsmini tafıyan bu eser uya . 
nık, Yeni tabirle asri b ir kadının 
İnziva bayatını, kocasından ayrt
lıp, erkeklerden uzaklafıp bir vil
lada geçirdiği haya~ı anlatıyor. 

Eser bir ruznameden ibaret fa
kat kadın cephesinden erkekleri 
bugünün dütünütüne göre 0 kadar 
güzel anlatıyor ki taın tahlili b ' 

'b' . ır roman gı ı ınsanı ıürükliyor. 

D~iınarkalı kadın muharrir bu
eıerınde kadın ruhunun b " ru· k' ih ' unın 

tiraaı ve ıinir buhranlarını er-' 
keklere kartı fiziyoloji nokbuın
dan duydu"'-· b"tü' ---L • . ııu u n ~ ve ac'l!t 
ta~ hır vüzuh ile ifade ediyor.Ve 
~~hcede anl&fdıyor ki erkek kadın 
ıçın bir ihtiyaçtır. 

Ye anlıyoruz ki kadın · alim ol-
maı d" ' I ına, e ıp olmasına, diplomat 
o. lllasına, sanat ve ôvaset o' . 
nın b " tü· -·J ouemı. 
· u n safhalarına ittirıik etme 
ııne raı;... kad 

,..uen ındır. Ditidir. 
Kadın okuduk f'k . . 

dikce b · d ça, ı rı genıtle-
ziy ti ~r . ereceye kadar cinsi me-

e erını artt Fak 
dut daha . ırıyor. at bu bu-
haınnı .. l g~nıtleyince kadın ta
Yor K u d edılnıez bir mahlôk olu
luf~ ~d ın dıınağınııı çok yüklü o
ka.dar. ını Yalnız sinirli yapıyor o 

Bu İtibari h 

Ekanoml 

Buğday fiatları 
Her tarafta bir yükseliş 

görülüyor 
Gelen malumata göremem.leke. 

tin her tarafında buğday fiatlerin 
de bir yükselme hissedilmektedir. 
Yeni mahsulün idrahinden eve) 
istihsal mıntıkalarında bu tereffü 
göze çarpmaktadır. 

Ziraat bankası buğday ticaretin 
deki müvazeneyi bo:ı:mamak ve 

halkın bu birinci gıda maddesi 
üzerinde her hangi bir aykırılığa 
yer vermemek İçin yeni tetbirler 
almı~tır. Şimdiye kadar hakim o
lan endite bankanın bu mahsul se 
nesi içinde fiat teneı.zülüne mani 
?lmak için satın alarak depolara 
ı~har ettiği buğday gene dahili 
pıyasaya çıkarması ihtimali idi. 
Bu taktirde 800 bin ton olduğu aöy 
lenen bu buğdayların piyasayi alt 
üıt etmesinden korkuluyordu. 

Banka her hangi bir fiat teref
füüne, sıkıntıya kartı bu buğday 
ları dahili piyasaya çıkarmak 
noktasında olduğu kadar müsait 
vaziyette, aldığı veya daha fazla 
fiatten ihraç etmek üzere tertibat 
almıttır. 

Bu cihet piyasayı itidale ıeyket 
mektedir. 

Cenubi Amerikaya Yunan 
ihracatı 

Gelen haberlere göre, son za
manlarda Yunanlılar Amerikada, 
bilhaasa Cenubi Amerika.da Yu
nan nıallarının sürümünü temin i
çin genit mikyasta te,ebbüsata 
giritınitlerdir. Bu tetebbüılerden 
müıbet neticeler alındığı da temin 
edilmektedir. 

Poliste 

Bele diyede 

933 bütçesi 
Belediye yeni bütçe ile 

neler yapacak? 
Belediye ve idarei hususiyenin 

933 bütçesi hükfunetçe tasdik edil
miş ve belediyeye gönderilmiştir. 
Bütçe bu sene erken tasdik edildi 
ği cihetle belediye, diğer senelere 
nazaran inşaat ve diğer faaliyete 
daha erken baslıyacak, fakat bu 
sene, geçen se~eden daha az yeni 
yol inşa edecektir. Buna mükabil 
~ehir içindeki bozuk sokakların 
tamirine daha fazla dikkat edile
cektir. 

Bu sene sokakların sonbahar 
gelmeden tamirleri ikmal edile
cektir. Bunun için belediye her 
semtin sokaklarını tesbit etmeğe 
başlamıştır. Ona göre tahsisat ay
rılacaktır. 

Meyve bolluğu 
Bu sene yaz geç geldiği için, İs 

tanbulda yat meyvalara her sene
den daha geç kavu,tu. Kiraz, çi
lek gibi meyvalar bu sene her se
neden hem bol, ve beın de ucuz
dur. Kavun ve karpuzun da geçen 
seneki gibi bol olacağı ali.kadar
lar tarafından tebmin edilmekte
dir. Ancak bu sene armudun ge
çen seneye nazaran az olacağı zan 
nediliyor. 

Sebze hali 
Dahiliye vekaleti tarafından 

planları tasdik edilen sebze ve 
ıneyva halinin münakasa tartları 
önümüzdeki cumartesi günü ilan 
edilecektir. 

Belediyenin mali vaziyeti çok 
müsait olmadığından timdilik 
muvakkat bir hal intasile iktifa 
edilecektir. Belediye, yeni hali son 
bahara kadar ikmal edecektir. Hal 
inta eciildikten sonra senede yüz 
bin lira varidat temin edeceğini 
tahınin ediyor. 

allame k d a ayatta ideal kadını 
hatadır. a ın olarak kabul etmek 

Bence kad · - · biz· ının cınaı mezıyetleri 
Ye ~d ınaddi hakimiyetimizi sevk 
d~ &re edecek kadar kuvvetli ol
İçin tan sonra bu ruhi galebe onlar 
dn lıaalelhame oı:d. up İztirap çekmekten 

Başsız ceset kim? 

ven ır. 

ideal kadın b · · 
IS<' • • • , ızun yorgun ve 

r gın ıınırlerim' · .. l . . 
l>esst.iınü Parm kı12ı goz enııın te-
le :1-"Utnufatan ka darının nevazit i

a ındır 
Ukala kadın h ·ı . 

hı, ı.alim bir cahl''~- erkekten da
ma .... olur. 

D 
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ltaY•n sefiri M-
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dan tehrinıize :el ır~ık.te Ankara
. Mıaır Emniyeti Dlıttır .. 

ti'lerinden Ferhat~~ınıye ınüfet 
rne:ı:unen tehrinı' e un Bey dün 
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yara . var, gömlekle 
şey yok ... 

lkı hafla oldu. Gazeteler kısa
ca esraı eııgiz bir haber verdiler: 

" Eyüpt~ deniz kıy11mda bir çu
val içinde yarım bir ceset bulun .. 
du. Zabita iti tahkik ediyor." 

Aradan üç gün geçti. Gazete· 
lcrde r;ene kısaca fU haber gÖ· 
rül: 

" Oç gün evvel Eyüpte deniz 
kenarında bulunan cesedin diğer 
kısmı da ıene Eyüpte Otakçılar 
civarında bir arsada çuval içinde 
hulunmuşlur. Katiller aranıyor." 

qt.- on bet gündenberidir ki b~ 
it İstllnhul :..abıtasını biitün tetkı
latile alakl\dar ediyor. Yalnız za
bita değil, halk da gazetelerde 
gördüğü bu iki küçük haberden 
sonra merak ve alaka içindedir. 

İstanbul zabıtası bu feci ve 
bunbarca cinayetin esrar perdesi 
ni kaldırmağa ,düğümlerini çöz. 
meğe uğraşıyor. Fakat bütün gay 
r~tlere rağmen itin iç yüzü elan 
aydınlanmıt değildir. 

ilk çuval 
Eyiipte, Defterdarla Eyüp ara

sında r cshane fabrikası yanınd" 
bot ve büyük bir arsa vardır. 
Büyük harbin son senelerinde a
raya yapılmak İstenen bir fabrika
nın iskeleti o arsanın bir köfeıini 
itgal f'tmektedir. Yabani otların 
molo:ı: yığınlarının battan başa 
kapladığı bu arsanın yani batında 
Tabakhane namını alan Eyüplü
lerin mesire yeri ve bir de gazi
nonusu :ver vardır. Buranın bir 
~ar~fı .. d~niz, bir tarafı da Eyüp • 
ınınonu caddesidir. 
itte burada bu arsanın ta orta

:ıdb e'1velki cuma günü bir çu• 

lı 1 uluııyor. Ağzı ıum, sıkı bağ· 0 ~n bu _ .. 1 çuvaldan etrafa tahaın-
-u ed'I · 
kok 1 eınıyecek kadar fena bir 
ıııe'·" Yayılmaktadır. Oraya ge-.
h bge gelenler bu çuvalı zabitaya 
aerve· 1 

İff' v , rıyor ar ve Eyüp zabitası 
Ç az 1 }et ediyor. 

uval açıld • _ .. 
1 m ıgı zaman goru en 

1\11.zara cidden tü 1 .. t' . dir Bu .. ğd y er urper ıc1· 
nı~ beld go es~ olmıyan bir inıa.
leri d ··ı.,,~~ a!agı kısıındır ve el· 

• o,.~ege hatlaınlfbr. 
. Zabıta faaliyette .•• 

Zabı~ bu hiç bir ip ucu bulun
m1y~n cınayeti tahkika baflıyor 
ve hır sürü meçhulden bir maliiat 

çıkarmağa uğratıyor. Ve bu esna
da .• • 

I kinci çuval .. 
•.• Eyüp civarında bir ikinci çu

val daha ıneydana çıkıyor. 
Eyüp civarında Tokmak tepe 

namı verilen tepenin üzerinde 
büyük bir mezarlık vardır. Asırla
rın bıraktığı bu mezarlıkta on bin 
!erce kabir ve lahit bulunmakta
dır. Mezarlığın atağı11, yukarıaı 
ve etrafı hep evlerle çevrilmi9tir. 

itte bu ikinci çuval bu Tokmak 
tepede bir lahdin içinde bulun
maktadır. Çuval lahdin içine ko
nulmuf, üzerine de tq kapak yer
lettirilmi,tir. Bu vaziyette bu çu 
valın da bulunması imkanı yok g ' 
bi görülmektedir. Li..kın koku ol
masa ... 

Bu çuvalın muhteviyatı diğerin
den daha fecidir; Belden yukarı 
ve etleri dökülen bir ceset, bir 
gömlek ve bir de ceket. .. 

Beş yara ••• 
Ceset çıkarılınca zabita memur

ları bu cinayetin mahiyetini ke~fe
der gibi olmuşlar ve ele bir İp u
cu geçtiği kanaatine dütmütler
dir. Cesedin sırtının muhtelif yer
lerinde beş tane büyük buçak ya
rası vardır. Bu buçak yaralarının 
her biri 5-6 santim büyüklüğün
dedir. Asıl itin garibi maktule 
ait olması lazım gelen bir lacivert 
ceket ve göml,.kte hiç bir yara izi 
bulunmamasıdır. 

Bilet ve anahtarlar 
Ceketin cepleri iyice ;ua9tırıl

mıf, bunlarda da ele bir İp ucu ve
recek hemen hemen hiç bir 9ey 
bulunamamıttır. Ceketin bütün 
muhteviyatı bir bot fitenk k•vanı, 
bir kaç anahtar ve HaydarpAfa
dan verilmit banliyo battı ikinci 
mıntaka için bir bilet. .. 

Maktul kimdir? 
Bütün yapılan arattırmal•r 

maktulün tabsiyeti hakkında fazla 
bir malfunat vermit değildir. Mev 
cut elbiseden ınaktulün alelade 
esnaftan bir adam olmasına hük
medilmektedir. Cesede kiınse 
sahip çıkmamı,tır. 

Morg İfi aydınlatıyor 
Morgun verdiği rapor hakkında 

edindiğimiz malumata eöre. mak
tul 18-22 yatlarında.dır. Arkasın-

ELE 
Yetmiş sene sonra: 

j İST ANBULDA GEZİNTİLER 
Uykudan uyanınca! 

Haftanın yazısı 

1 Hani kıyamet kopacakh? 
Bütün bir hafta, İstanbulun kıyı bucağı 

Uzun uyku nadir bir şey değildir 
Sanırız ki; biz yirmi dört saatte 1-ekiz 
saat kadar uyuyoruz. Ne ~aflet efen
dim! içimizde doğduğundan beri uyu
yanlardan tutun rla devir devir uyuyup 
yatanlar vardır. Bunları ta•nif etmek 
bana düşmez. Y alruz ıu kadar diyeyim 
ki: . 

ne dedikodularla çalkanmıştı? 
_ Cocuklar! Nedersiniz, kıyam~ ko

pacabuı! .. . 
_ Amanallahım.. Sen son nefeste i

man selimeti ver bize.. 

tam da pazartesi gününe düşüyor. Mu .. 
hammediye de yazar. Pazartesi günü 
dünyanın son günüdür diye .. 

_ V allahı tasa bile. etmem. Koparsa 
ne olacak? Ölüm değil mi? 

Uyanma.z uykudan canan uyanma::.! 
Şarkısı çoğumuza hitap edebilir. 
işte böyle uzun bir uyku uyuduktan 

sonra 2000 sene!'İnde nasılsa uyanıyo
rum. Demek yetmiş sene kadar U} u 
şum. Çok bir ıey değil. Uzunca bir e· 
kerleme! .. 

_ Bari o gün hep bir araya toplana-

lım! il' B' . ""' ta d _ Bak şu aks ığe.. ızım a.-ıum ~ a 

- Kopoa da kurtulsak.. Sanki dünya
dan ne anladık! 

Uyku sersemliği geçtikten son•a dı· 
§arı çıkmak istedim. Lakin ne garip 
tey ! Benim odanın vaziyeti değişmit··· 
Etrafta bir taş sükunu var. Kalktım. O
damdan dısarı cıkmak istedim. Kapıyı 
bulamadım: s.;'sıendim. Sık hir hanım 
İçeri girdi ve bana: 

Bakırköyünde.. Kıyamet kopuvenrse 
yavrucak oralarda kalakaldı. 

_ i nanmam .. Hiç zorlamayın inan .. 
marn .. Vaktile "Halley,, mi idi, ~eydi 
bir kuyruklu yıldı~ va~dı. G~ya d~nya
ya carpacaktı. Benım böyle laflar bır ku
lağ;mdan girer, öbür kulağımdan çıkar! 

- Sakire, korkusundan evden dışarı 
çıkmıyormuı. 

- Ne va....nıs korkacak .. 
- Hic telaş ~eyin.. lfin doğrusunu 

dün aksam bizim efendi anlattı. Kıya
met kopacakmıı ama, lnıı:ilterede kopa
cakmış. Bize bir zaran dokunmayacak
mış .. 

- Öyle ıey olur mu? lngiltere, dün· 
yadan ayrı değil ki .. -

- Günayôın ! Bey! dedi 
Şaıaladun ve •ordum: 
- Siz kimsiniz?. 
- Adını Yapraktır. Bu<anın odA i . 

çiıiyim! _ Şahinde Hanımı görmeyin. Kadın 
ıecdeden ba~ı kalkmıyor hir namaz, bir 
niyaz. 

_ Peki ama. hemıire .. Kıyametin ko
pacağını, 0 lng ilize kim halıe"' verdi? 

- Rabbim murat ederse, istediği yer
de koparu kıyameti.. 

- Mükemmel! Likin bura~ı ne aca
ip bir mahal? 

- Pardon Bey! Türkçe "e İngiliz. 
çeden başka dil bilmem. Dediğinizi nn· 
la yamadım . Bunca ıulehadan adam varken, kimse

ye malhim olıraılı da din kafiri nereden 
bildi bunu? .• 

_ E ... Hanım.. Belli olmaz o.. Ral>
bül üılimin dememiı, Rabbülilemin de
mi ";ki gözüm. Belki de gizli din kulla

' rdu Allftl> kalbine sunduruverdi. myo , 
_ Kitaplar yazıyor ayol .• lnannuyan 

cehennemde yanacak. Mub.rek _ıJSO de 
kalkmam 1500 de yatmam, demıt. 

_ 1500 ııeneoine daha vakit var .. 
_ Eninde sonunda ölüm değil mi? lli

le e:elen düğün bayram demiıler .. 
_ Öyle ııöylemeyin.. Kıyamet a~sızm 

kopuverirse ne yaparız? .. Hazırlıgımız 
filan da yok!.. 

_ y anlıı, yanlıı.. Kitap kuluna gör~ 
kıyametin alametleri daha zuhur etmedı. 
Bir kere kıyamette~. evvel tam~ kırk 
sene, erkek evlat dunyaya &'elSoınıyecekb;· 
Katırlar döl döı yetiıtirecek. nra ır 
sabah ı.:,ıkıp bakacaklar ki güneş " ıark
tan doğacağı yerden garplen dogmuf. 
lıte kıyamet, o zaman kopacak. Halla
cımanıor Hazretleri, belirip dünyayı pa
muk atar gibi didik didik edeeek .. 

_ Havalar da pek karııık gidiyor. Al
lah hayırlara tepdil ~sin .. Ben gidişatı 
beğenemiyorum. 

_ Mehdi çıkmayınca ben kıyıuneı ko_ 
. . ' pacagına ınanmam. •.• 

, - Ab pek korkuyorum acaba kıyamet 
nasıl kopar? 

- Ayın tam 12 ıinde mi imit ayol ... 

Adliyede 

Bir kısım mahkumlar 
Bursaya gönderildi 

lstanbul hapishanesinde mah
kumların çoğalması ve yerin dar
lığı yüzünden bazı mabkiim.larm 
diğer vilayetler hapishanelerine 
nakillerine lüzum görülmüt ve bir 
kısmı Sinop hapishanesine nakle
dilmitlerdi. 

Mevcut mahkiimlardan bir ka
mının da Bursa hapishanesine na 
killeri kararla,mıt ve bu mah
kumlar da mahfuzan Bursa ha
pishanesine gönderilmitl.erd~r. 
Dün gönderilenler son kafıled1r. 
Nakil iti hitam bulmuştur. 

dan çıplakken bet büyük bıçak 
,.arası almak suretile ölmüttür. 
Gene anlqıldığına göre, ceset par 
çala.rı doğrudan doğruya çuvalla• 
la bulunduğu yerlere g~tirilm.e
mittir. Ceset belki de cmayetın 
yapıldığı rutubetli bir yerde 30.35 
gün ıaklanmı,tır. Sonra anlaşılan 
ceset kokmağa bAfladığından b&f
ka yere atılmasına karar verilmit 
ve itte bu esnada çürüdüğünden i
kiye bölünmüttür. 

Katil mi, katiller mi? 

Bu cinayetin bir kiti tarafın
dan yapılamıyacağı kanaati mut
laktır. Mesele de bir kadın işi ko
kusu da vardır. Cesedin gençliği 
de bu hissi takviye etmektedir. 

Esrar perdesi 

- incile baknuı ta öyle söylemiı. 
Pek büyük bir frenk bilııici imiı. 

- Ben Kur'anın dediğinden baıkau
na inanmam .. Bizim dinimiz liyiJamü 
gaybu illallah deri •. 

- Küllü müneccimün kezzap .• 
- Bakıcı, gaybi bilse, toprak altından 

hazine çıkarır 1 
- Süslenip püslenip &'ezin bakalım!. 

Sizin yüzünüzden ha~ımıza daha neler 
gelecek .. 

- Feri dua Beylerde pazarteoi gunu 
eğlenti nr. Kıyamet kopacak nasıl oloa .• 
Bari •on defa ır\ilÜp oöyliyelim, ılemiı
)o-_ 

- Onlardan i,,Ui yalı! .. Bizim evde 
ablann ollarm bini hir paraya.. 

- Nasraddin Hocaya sormu•lar : Kı
yamet ne :ıamaıı kopacak diye.. Karım 
ölüne küciik kıyamet, ben ölürsem bü
yük kıyamet, demiı .• 

l ıte haftanın en heyecanlı dedikudu
ıu .• Size b ... cumartesi günü, lstanbulun 
bir semtinden selam getiren ben bile, bu 
ıder yazacak daha meraklı bir ıey bu_ 
lamadım. 

Bu satırları, okuduğun'Uz zaman, kı
yametin dört gün nnl kopınuı olma11 
li.zımdı. Görüyorounuz ya, &lem gene 
ol alem.. Umarım ki bundan sonra, ras
gele zıpmn lifına İnanıp kıyam~ ko
pacak diye telilfa dÜ§lnezsiniz. Bana oo
raroanız, hiç düıünmeden "bu ihtiyar kü 
re, daha bizim gibi bir kaç milyar İnsanı 
eokilir!,, dedir. 

M. SALAHADDiN 

Maaş kırdıranlara kolay
lık gösterilecek 

Eytam ve eramille mütekaidi
nin üç aylıkları verilirken Emlak 
ve Eytam bankaıına büyük. bir İf 
dütmüttür. Eskiden mahşer gibi 
olan maat yerlerine timdi Em
lak Bankası gİfelerinde görüle~ 
kalabalık yanında "tenha" denı
lebilir. 

Bank• bir taraftan evvelce 
r.ıaatl•rını kırdırmıt olanlara, 
diğıo!- taraftan yeniden maq kır

dmnak iıtiyenlere yetişebilmek 
için, mevcut kadrosu ile çok zor
luk çekmektedir. Bugün artık ilk 
zamanlarda olduğu gibi dar bir 
kadro ile bu itin tedviri imkan 
olmadığı görülmektedir. Muhak
kak bir ihtiyacın sevkile bankaya 
müracaat eden bir kimse ancak 
müracaatından 15 gün sonra iste
diği parayı alabilmektedir. Ban
kanın bütün gi,eleri günde azami 
200.250 ki!İye maa9 verebilmek
tedir. 

- Türkçe görüşüyoruz ya!. 
- Evet! Ara sr"'a T ürk".'c sOzler 

söylüyorsunuz. Amma daha çok yaban· 
cı dil lafları ııöylüyorsunuz .. 

- Ben dı!4rf çıkmak istiyorum .. 
- Çıkabilirsiniz. .. .... 

2000 tarihinde olduğumu elime ge· 
çen ıso sahifelik bir yevmi gazeteden 
anladıktan sonra etrafı clolatmaya baı· 
!adım. içinden çıklığmı n kalın buzlu 
camdan yapılmq garip bir hina. Civar· 
claki evlerin h-i de öyleya !. içindeki 
bölmel<r ..,bit dejil. istediğiniz p:ibi a
dalan büyültüp küçültüyorounuz. ikisi
ni, üçünü birleıtirip bir geniı ıalon ya .. 
pabiliyorsunuz.. Bu bölmeler kalın. ha_ 
fif ve (ses geçirmeyen) ıeylerdir. O de
rece ki bitisik odada bağırsalar yanın· 
dan isidilmiyor. Döşeme tahtası yerine 
&'arip bir madde var. En narin bir kris
talı yere alınız kırılmıyor. Çünkü döşe· 
me iyi ıiıirilıniı bir otomobil las ti ği gi
bi. Yere düten ıey kırılmıyor, sıçrayor. 
Tabii yürürken de hiç ses çıkmıyor, a
yak yorulmuyor. 

Döıeme, yatak V P yastıklara kuştüyü 
yün, pamuk gibi mikrop yuvası madde
ler doldurmaktan çoktan vazgeçmi ıl er. 
Bunların hepsi hava ile dolu. Hem daha 
yum..,k, h~ dahA •ılılü ve hafif. 

Bahçe enfes bir yer. Hususi elektrik 
ciha:ı:larile havası tanzim edilmiı geniş 
bir cam kubbe altında her nevi sıcak 
memleket ağaçlan var... Böyle hir ev· 
de gezmek adda insana peri masalı gibi 
geliyor ... 

Kapılara yaklaıtıiımız zaman elimi· 
zi sürmeden kapı (elektrik vözü ) deni
len bir alet teıirile kendi kendine açılp 
yor .•. Banyo daireıi bü.&ütün başka. 
Banyo, duı tertibatı &'İbi feyler ortadan 
kallmuı. Yüzde 90 tazyik edilmis hava 
ve yüzde ıo ılık ıudan mürekkep bir s iı 
püsküren aletler insanı k.,..if ve ılık bir 
buhar içine alıyor. Bu sistem ile sabun 
kuUan1JHya ıL. lüzum kalmıyor. 

Girdiğimiz bir yerin adı mutfa k ol
duğunu söylemeaeycliler ben lo ir la bo
ratuvar aanacaktun. Bir çok nikel, kr· 
om Ye porselen aletler dizilmiı. Duvar· 
da müteaddit elektrik prizleri var. 
Bir takım elektrik ıitleri vasıtaaile ye. 
mit Ye sebzelerin tamamile olgun olup 
olmadığını tayin ediyorlar. Bir elekı. 
rik gözü taze ve bayat yumurtaları 
kontrol ediyor. Sütü, tereyağını, zeytin 
yağmı ve ıarabı çabucak tahlil ede
cek aletleri gördüm. ileride elektrikle 
çalıfan zerzevat ayıklama makinele ri 
dönüp duruyor. Kebap olacak etler, 
ateıi kendiliğinden ibaret olan elek!· 
rik ocaktan önünde dönüyor •• içeride 
de bulaıık ve ç.amaıır makin e lerinin 
bonıltu ve şakırtısı iıitiliyor. 

Ben bunlan görünce bir yadırga· 
dun, bir yadıragdım ki ; sormayınız .. 
Hemen (Yaprak) Hanıma : 

- Ben tekrar odama &'ideceğim. 
yol gösterir m.iainiz ? 

- Bu taraftan! dedi. Merdivene 
ge ld ik . Ayağımı basar basmaz, kend i· 
li ğinden çıkmıya başladı ve üat. k":ta 
gelince durdu. Sesaizce odama gırd ım 
ve yatağıma uzandım. 

FELEK 

M••rllt• 

Eılllak bankası İstanbul tube
sinin yeni müdürü Muhiddin Os
man Bey mevcut müşkülatı nazarı 
dikka te olarak eski şekil üzerin
de bazı tadilat yapmıttır. Bu me
yanda ekserisi ihtiyar olan maaf 
esbabını bankanın üst katına ka
da r çıkmaktan kurtarmak için bi
nanın altında bazı tadilat yapıla
rak ayrı bir m&Af yeri tahsis ed~~
miştir. Muhiddin Osman Bey. !lu
nü gününe muamele çarelerını a
ra,brmaktadrı. 

Yunanlı talebe 
Ankaradan döndü, bir kaç 

gün kalacaklar 
Bununla beraber, esrar perdeıi 

tema.mile kaldırılmıt değildir. Ka
tillerin Eyüpte olduğu kadar b&J
ka yerlerde olması ihtimali de g• 
!ip görülmektedir. Hasılı, lıtan
hulda senelerden beri görülme
Dlfi bu vahtice cinayet çok cüret
kirca ve kumaca yapılmıttır. Fa-

.. 
Bo~çlar komserliği umumı 

Türkiye balkan birliği cemiyetinin 
misafiri olarak Ant.araya gitmiı olan 10 
yunan Darülfünun talebeai <!ün sabah 
ıehrimize gelmifler ye Galatasanıy lil.e
Iİnde misafir edilmiılerclir. Talebe bır 
kaç giiıı tehrimU:de İ.alaealı ve Türk ıa. 
lelıeai ile temas edecektir. 

kat bunun, katillerin İstanbul za
bitasmın elinden kurtulmasına yar 
dım edemiyeceji muh!'1'1<ak.tır. 
Uyanık Türk polisi bu c1nayetın
de faillerini elbej!e az zamanda 
meydana çıkaracaktır. 

Borsada bir hırsızlık 
Dün zabita Mudanya.dan tehri

mize gelen iki vapurda arattırma 
yapmı9tır. Nilüfer ve Zafer va
purlarında yapılan bu &r&Jhrma
ların Bursada bir mektepte yapı
lan hırsızlıkla ali.kadar olduğu 

katipliği 
M•liye Vekaleti Nakıt itleri 
"d " ü Sırrı Bey Osmanlı Borç. mu ur . U • k" . 1. ları Komiserl}ği . ?'umı atip ı-

fine tayin edılmiftir. Sırrı B. ey. 
h'.ilde Pariıe sidecektir. 

söylenmektedir. 

Merdivenden duştu 
Cağaloğlunda bir imalathanede 

çalıtan Rukiye Hanım İsminde bir 
kadın imalathanenin üst katın
dan inerken merdivenden düt
müt, muhtelif yerlerinden tehlike 
li surette yaralanm19tır. Rukiye ba 
nımın ağzından burnundan kan 
geldiğinden bayğm bir halde has
taneye kaldırılmıttır. --

Bu meyanda talebe birliii tarafında• 
tereflerine bir çay ziyllfeti YerÜ~k ıe
hirde muhtelif gezİıltiler tertip edılecek 
tir. Talebe ıeiarinıUcle camileri, müze
leri zi,.- edecek ye Y alOYaya kadar 
bir gainti yapacaklarıılır. 

Türk Ye Yunan talebeoi arasında 
Türk-Yunan clostluiunılan mülhem ola
rak .. İr çalrıma birliği esaılan hazırla
nacaktır. 

Kahire sefirimiz geldi 
Kahire ıefirimiz Mehmet Ali 

Şevki Pt. ve ailesi, Kahire konso~o 
. • B d"n tzmır sumuz Nızamettın · u 1 eh "'ige vapuru ile mezunen f rımız. p 

mitlerdir. Mehmet Ali Şevk! fo 
bu aktam Ankara'ya pdeceletır. 



Fikirler ve insanlar 1 
Bir mektup 

Nasuhi Esat Beye 
Az.izim, 
Biribirimizle ancak birkaç defa ko· 

nu~muf olmamıza rağmen ıizi ne ka
dar sevdiğimi bilirsiniz: ikimiz de 
Dergôh' çı idik ve ikimiz de o mecmu
anın başındakiler araoında bilhaııa 
Ahmet Hatim'in aanatine meftunduk. 
Bunun içindir ki Hakimiyet milliye'de 
(7 haziran) çıkan "Ahmet H&§im'e 
dair hatıralar,, ınızı alika ile oku
dum. Zaten acısının pek taze olduğu 
bu günlerde onun hayatından, sözle
rinden bahseden yazılara kartı )akait 
kalmamız mümkün müdür? Hele on
lar ıizin gibi aanatkiir bir muharririn 
kaleminden çıkmış olursa. 

Fakat ... Burhan Asaf: "Nerede 
kavga, orada Haşim!,, diyor. Ondan 
bahsolunurken de kavgayı andıran 
münakaıalar açmamağa imkan olmu· 
yor. Neden babıetmek iıtediğimi el· 
bette anladınız: Y abya Kemal için 
söylediklerinizi, zevkinizden de, 
"bonne foi,, nızdan da emin olduğum 
için, hayretle okudum: 

"Bu şairin adını hepimiz unuttuk. 
Şimdi bile uzaktan uzağa Pariı'teki 
yuvarlanışının hik.iyeaini dinlerken, 
Haşim'in o gece ona vermit olduğu 
"Nitli Agah,, adından baıkaaı bana 
yabancı geliyor.,, 

Biliyorum ki bütün bunlar birer e
debiyat oyunundan batka bir f"Y de
ğildir ve aiz "Seı,, in, «Açık deniz> in, 
cFazıl Ahmet'e gazeh İn §&İri yalnız 
"Nitli Agah,, diye değil, cYabya Ke
mab adı ile de hatırlıyorsunuz. Fakat 
elbette derin olan teeısürleriniz ara· 
aında böyle edebiyat oyunlarına naaıl 
gönlünüz, diliniz vanyor? 

O iki şair araıındaki nefretin zan
nedildiği, bilhaıaa kendilerin.in ztı.n· 
nettiği kadar kuvvetli olduğuna bir 
türlü İnanamıyorum. Zaten ikisi de be
raber çalıımadılar mı? biribirinin yaz
dıklarını merakla takip etmediler mi? 
Ahmet Haşim basta yatağında bile on· 
dan bahsederdi ve sözlerinin arasında 
muhabbet gösterenlerin de bulundu
ğuna onun ziyaret edenlerin hepsi fa"' 
hittir. "Nqli Agah,, da Arap Ha
•im• gibi bir aözden ibarettir ve bu iki 
istibfafkarane lakabı o iki ıairin biri
birinin eseri hakkındaki edebi hüküm
leri diye kabul etmemiz dolğru olamaz. 

Yahya Kemal için kayıtaız bir hay
ranlık beslediğimi zannetmeyiniz; bi· 
!akis, bazı tiirlerine, bilhassa "Leyli.,, 
ve «Sene 1140> gibi en tanınmış man· 
zumelerine hi~ tahammülüm yoktur. 
Fakat biı çok güzel mıaralarıru, divan
larrmızın en İyilerinde bile etini az 
bulabileceğiz: "Cem bezmi camı kur
duğu gün §at olun dedi - Ey dil • ha
raplar için abat olun dedi,, beytini ni
çin unutalım.? 

ikisi de Türk edebiyatına Avrupa
dan bir çok çeşni getirdiler. Fakat a
nanemizden büsbütün ayrılamıyan ve 

Mallarmc'den ziyade Moreaı'a itibar 
eden Yahya Kemal belagate sadık 
kaldı, biraz •;thCatral,, manzumeler 
yazdı. Belagat ve «tbeatrah: bu iki 
lcelime, uzun zaman İman ettiğimiz bir 
eıtetikin terminologiasmda biç de bi
rer metih aayılmaz. Fakat, azizim, o 
vasıflan hor görmekte haklı mıyız? 

Kendi kendimize okuyacağımız şiirler 
oniardan kaçabilir; fakat herkesin i
çinde okunmak, bir hitabe olabilmek, 
icabında ıürükleyici bir hal almak da 
şiirin ıanındandır. "Parıltı,, yı, cŞa
fakta. yı, Y akup Kadri'nin pek sevdi
ği ve cidden güzel olan: 

benim gibi onlan ezbere bilenler müı
tesna, onlardan kimsenin tat alabildi
ğini •anmıyorum. Bir de Y abya Ke
mal'in mııralanru tecrübe edin, ani 
tesirini görürsünüz. 

Biliyorum, bunların ne ehemmiyeti 
var diyecek ve belki dudak bükecek· 
siniz. Fakat dikkat edin, belagati, 
0 the&tral,, 1 fazla istihfaf ederseniz 
yalnız bizde değil, bütün dünyada pek 
az ıair kalır. Y abya Kemal'i feda e
delim, Hugo'dan da büsbütün vazge· 
çebilir misiniz? Ahmet Haıim'in de, 
kendiıi belagate (belki "Piyale,, man· 
zum esi müıteına) ve "theatral,, a (bel 
ki cBir gÜnÜn sonundan arzu,, müs
teına) kapılmaınıt olmaaıruı rağmen 

o va11fları büıbütün de hakir görme
diği, sizin çok iyi aöylediğiniz gibi, A· 
natole France'a hayranlığından belli 
idi. 

Bu iki tarz arasında bir mukayese 
yapıldığı zaman benim de, sizinle be
raber, herkesin içinde yüksek sesle 
okunamıyacak türleri tercih edeceği
mi ıöylemeğe hacet yok. Baudelaire 
de, Verlaine de okunamazlar. Bizim 
neslin iki büyük ıairinden, Necip Fazıl 
ile Nazım Hikmet'ten bahsedilince da
ha ziyade birinciaine meyleditim de 
bunu göstermez mi? Ahmet Hatinı'in 
tiirleri kendi kendimize kalıp yavaı 
yavat okunduğu zam.an •ırlarmı tevdi 
ederler; yalnız bir müddet gözleriınizi 
kamaıtırmakla kalmayıp bize birer 
dost olurlar, içimizi zenginlettirirler. 
Onlardan zevk alırken içimizde aan
ki bu güzelliklere yalnız biz vakıfım· 
şız gibi, hiç olmazsa onlara vakıf na .. 
dir inaanlardallmlflZ aibi bir hia uya
nır. Bu aadece çirkin bir gurur değil, 
insanın yalnız olmak ihtiyacını da a
vutan tatlı bir histir. Bu ıiiri her tiir· 
den fazla severim. Fakat öbürünü de 
fedaya razı değilim. Nazmı Hikmet'· 
ten vazgeçemiyeceğim gibi Yahya 

Kemal'in adını da unutamam. 
Allab'a emanet olun, dostum. 

Nurullah ATA 

Hami§. - Ahmet Hamdi'nin Da
rülfünun konferans ıalonunda, Hilmi 
Ziya'nın Yüksek Muallim Mektebi'n· 
de Ahmet Hatim hakkında söyledik
leri, kendilerine olduğu kad8'T' Türk 
tenkit edebiyabna terefveren sözler
dir. Bu iki tahlil de Mülkiye mecmua
aının hazırladığı Ahmet Hatim nüsba
aında çıkacaktır. O zaman onları tek
rar mevzuu bahis edeceğim.. Bizde 
tenkit olmadığını iddiaedenlerin o ya
zıları gÖrmÜ§ olm.aaını çok arzu eder
dim! -N. A. 

F AT1H MALMODORLO
GÜNDEN: 

Milli Emli.ktan Aksaray 
da Katip Kasnn mahallesin 
de deniz kenarında kain 20-1 
No. lu 105 metro mürabba'm 
d.aki mahallin beher metro mü 
rebba'mda iki liradır. Ma
halli mezkUr satılmak üzere 3 
Haziran 933 tarihinden 27 
Haziran 933 tarihine karlar 
25 gündür. Taliplerin 27 
Haziran 933 tarihine müsadif 
salı günü saat onda Fatih Mal 
müdürlüğüne müracaatları. 

(2584) 

HİK 
İstirahat oteli 

Ali Bey (Otelin kapısından gi
rerek) - Şöyle rahat, gürültüsüz 
bir oda istiyorum. 

İstirahat Oteli patronu - Bu
yurun efendim. 

Ali Bey - Eski,ehirden geliyo
rum. Trende bir türlü uyuyama
dım. Ba,ım ağrıyor. Uykuya da 
öyle ihtiyacım var ki ..• 

Patron - Buraya . geldiğinize 
büyük isabet ettiniz: Bizim oteli
miz ismi ile müsemmadır. 

Ali Bey - Demek ki Allah acı 
mı' bana! 

Patron (Garsona) - Beyefen
diyi 20 numaralı odaya götürün. 

(Ali Beye) - Size verdiğim o
~a sükünet ve istirahat için dün
yada aranıp ta bulunmıyan yerler
dendir. Hem kafanızı, hem vücü
dünüzü dinlendirirsiniz. 

Ali Bey (Odada) - Bu çalğıyı 
kim çalıyor? 

Garson - Kartıki komtunun 
gramofonudur. 

Ali Bey (Soyunur ve yatarken) 
- Pencereleri kapayıruz,perdeled 
de indiriniz. 

Garson (Bet dakika sonra gi
rerek) - Beyefendi, bavullarını
zı, sepetlerini getiriyorlar. {Sofa. 
da görültüler). 

Ali Bey - Bir parça uyuyabil
sem! 

Garson (Bet dakika sonra gi
rerek) - Beyefendi, lUtfen otelin 
ikamet tezkeresini imzalar mısı
nız? 

da kapıcıyı çağırıyor. 
Ali Bey - Göz kapaklarım ken 

diliğinden düşüyor ... Uykusuzluk
tan ölüyorum... Ben, sükunet ve 
istirahatten başka bir şey istemi
yorum!. 

Garson - Fakat Beyfendi, o
telde, müşterilere hizmet te vazi
femizdir. (Müthiş bir görültü du
varları sarsar). 

Ali Bey - Zelzele mi oluyor? 
Garson - Hayır, Beyefendi, a

sansör ... Makine yağlanmadığı i
çin zorlukla hareket ettiğinden 
böyle sarsıntılar oluyor. 

Ali Bey - Bu, mükemmel... 
(Çocuk ciyaklamaları duyulur) 
Bu da ne? 

Garson - ıs numaradaki ha
nıının çocuğunun süt vakti geldi! 

Ali Bey - Dayasınlar emziği 
sustursunlar yumurcağı, bu çekilir 
mi? 

(Dışardan ulumalar, havlama· 
lar duyulur). Haydi bakalım, ma
kam değişti. 

Garson - ıs numaranın köpe
ğL. Sahibi dışarı çıktı, yalnız kal
dığı için ağlıyor. 

Ali Bey - Anl14ıldı, burada 
rahat etmenin imkanı yok ... Gidin 
patronunuza söyleyin, İstirahat o
teli sahibini, iğfal cürmiyle mah
kemeye vereceğim. 

Garson (Çıkarken) - Peki 
Beyefendi. 

Gelen karşılıklar 
Meşrutiyet: bağlantılık, bağlılık, 

şart kılınmış olmak, bir kayit ile bağ
lanmış olmak, dilimizde şart ve kayit 
sözleri bağ, bağlanmak yerinde kulla
nılır, yasacılık. Mübah: ibalıa (cayiz 
görmek, beis görmemek, kala! kılmak, 
izin ve ruhsat virmek mübah kılmak, 

salık vermek) olunmu§, işlenmesi ca
yiz görülmüş, sevap ve suçu olmayan, 
ne hala! ve ne haram feil (iş), şey, o· 
turmak, kalkmak, yatmak, uyumak gi· 
bi, türk9CSi ararulmahdır. Muhal: ola· 
maz. Mübit: kuşatan, kuşatmış, çevre. 
Müsafaha: clele tutuşmak, bir birini 
kutlulamak, türkçesi aranmalıdır. 

Mutlak: itlak edilmiş, salıverilmiş, 
başı boş bırakılmış, bila şartı kayit ya 
ni serbest, rr htar hükmünü ifade e
derki mukayyet mukabili demek olur, 
bağlanmamış, istediğini yapar başı boş 
olarak çayırlara bırakılan ot sürülerine 
(yilğin) derler, mutlaka (elbette) ye
rinde kullanılır, tanrı. Muahede: söz
leşmek başlanışmak, anlaşmak, devlet
lerle yapılatı mukavelat. Müdafaa: ya
va karşı koınak, karşılamak, korun
mak. Mü/ize met: çiraklık, acemilik, si 
ğintilik. Mülhak: mülhakat: katılmış, 
bağlantı. Müşavat: tipkilik, beraberlik, 
bir oluş. Müşavere: tanışılmak, konu
şulmak, meşveret etmek, akıl ve rey 
tanışmak. 

,. .. 
Göztepe Hazinedar oğlu 

Baha 

GUZELLER: 
Güzel kala bil. 
· meği de öğre. 

• • 
nınız; 

Kemal • 
.eşır 

Ali Bey - Kaçıyor muyum? A
celesi mi var? İşte imzaladım. Ar
tık çok rica ederim beni rahat bı
rakın. 

Garson (Çıkarak) - Kimse ra 
hatınızı bozmıyacağından emin 
olunuz. istirahat otelinin bu hu
susta f(>hreti vardır. ( Dı9ardan 
homurtular, tekerlek görültüle
ri, düıfıik sesleri akseder). 

(Vakit vakit kova devrilmele
ri, süpürğe sesleri, koşuşmalar ve 
saire gibi görültülcrle ihlal edilen 
bir sükiin). 

Ali Bey - (Sıkıntıdan pufla- 1 
yarak?. Ah, bir uyuyabilsem! ... 

LETAFET 
SUYU 

Ali Bey (Sıçrayarak uyanır) -
Garson! .. Garson, bu görültü ne? 

Garson (Girerek) - Ebemiyet 
li bir tey değil... Sokak tamir edi
liyor da, merdane geçiriyorlar. 

Ali Bey - Çok sürer mi? (Bir 
zil sesi) eyvah! Şimdi de telefon 
mu başladı? 

Garson - Hayır! ı9 numaralı 
garsonu çagırıyor, ı 7 numara-

• 

(T vanda, yıkılacakmış gibi te
pinmeler.) 

Ali Bey (Hiddetli) -Allah, al 
lah ... Garson! Garson! Yukarıda 
kavğıı ediyorlar galiba! Tavanı 
başıma yıkacaklar! 

Garson (Girerek) -Merak bu
yurmayınız Beyefendi, yukardaki 
müşteri, dans dersi alıyor. 

Ali Bey (Afallayarak) - Bir, 
bu eksikti. (Bir makine gürültüsü 
duyulur). Hay Allah belasını ver· 
sin ... Bu da ne? 

Garson - Kapıyı temizlemek 
için motör ffetirildi. Be~ saat çalı-

ittihadı il A 

1 
Türk Sigorta Şirketi 

Barik ve hayat üzerine •İgorta muamelesl icra eyleriz 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idareıi: Galatada Ünyon Hanında 

bulunmayan şehirlerde acent.ı a·'l ·ı>n ktulır. 

Tel.: Be~·oğlu : 4887 

. 
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şacak! 

Ali Bey (Kalkar, hiddet topuk
larındadır.) - Otel sahibi efen
di ... Otel sahibi efendi ... Garson, 
patronu gönder! 

Patron (Bir dakika sonra) 
Ali Beyefendi, bu oda civarında 
istirahati temin için icap eden e
mirleri verdim. Çocuğa emziği ve
rildi. Köpeği sokağa çıkardık. 
Dans dersi devam etmiyecek. Mo
tör yarın işliyecek. 

Ali Bey (Sakin) - Çok güzel... 
Bir kaç saat uyumak ihtiyacında-
yım. 

Patron - Uyursunuz, Ali Bey
efendi, istirahat otelinin namına 
lcasem ederim ki kemali huzur ve 
sükun ile uyuyacaksınız ! 

(İnceli kalınlı çansesleri baş
lar). 

Ali Bey- Bu ne? 
Pat ·on - Bir ,ey değil efen

di · . S&ğımızdaki kilisenin bugün, 
c cvmü mahsususdur, gece de çan 
çalarlar ... 

Bir taraf bahçe, bir tarafta dere, 
Gel uzan sevgilim benimle yere . .• 
Suya yakuta döndüren bu hazan 
Bizi garkeyliyor düfüncelere FENERBAHÇE EŞYA PİYANGOSU 

mıoralarını bir kalabalık karşısında, 
hatta ıizin1 benim gibi be1&gati sevmi
yenlerden mürekkep bir kalabalık 
karşısında okuyun, tesiri hemen he
men hiçtir. Son günlerde Ahmet Ha
sim ibtifallerinde Göl saatleri'nden, 
Piyale' den birkaç manzume dinledik; 
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1' eşhur SLA VY A - FENERBAHÇE Maçın 
• Halkımızın yardımlarile inşa edilecek asri tribftnler önünde keş:ce edilecektir. (4533) 366) 

Milliyet'in edebi romanı: 10 

YAYLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

kızgısı geçinciye kadar görünme· 
mek, yakalanmamak gerekti. Kor· 
ku titremesine çabuk alıştı ve ken
dine geldikçe titremesi kesildi. 
Karnı acıkmadı an::ı çok susadı. 
Ağılın yanındaki çoban damına 
girdi. Ocağın kenarında ağzı ka
paksız bir testi duruyordu. Kaldı
ramadı. Yere iyice kapandı ve 
bağrına döke döke, kana kana iç
ti. Damın deliğinden dıtarıya 
baktı. Demek aktam olmuştu. Da
var yamaçtan iniyordu. Akfam a
yazı kasap biçağı gibi insanın et
lerini doğrayı doğrayıveriyordu. 

Karanlık çökünciyedek burada 
kalacaktı. Zaten davar ağılın önü
ne gelince karanlık ta çökmü~tü. 
Çobanın biri sordu: 

- Kız ne aran hurda? 
- Heç, dedi Yayla kızı. Emüf 

Ninenin karakeçisi gelmemiş te. 
Acap ağıla mı geldi ki? bir bak 
dedi. Emme buraya gelmemit. Kim 
bilir, belki ba~ka davara katışmı~
tır. 

- Anan nasıl oldu h..:? 

- Eh! itte. . yatıp durur. İfte •. 
nidecekain ki? 

Çoban beline sarılı dokuma pef· 
kiri çözdü. içinden kalın sucuğa 
benziyen bir tey çıkardı. Bu bir çe
fit sandoviçti. Y ass~ saç ekmeğine 
biraz imansız peynır serpilmit, 
sonra sucuk gibi sarılınıt, petkire 
konmuftu. Yarısınd~n fazlası . da 
yenmifti. Dit yerlerınden bellı o

luyordu. 
- Al fU yarım dürümü de anana 

elet. Karnını doyursun. Tok inaa· 
na maraz dokunmaz. Tavtan öldü· 
ren yok ki verem. 
Tavşan öldüren Anadolu yayla 

sının hususi francalasıdır. Tıpkı 
sandoviç francalası biçimindedir. 
Ekmektir. Biraz daha iyice undan 
yapılmıt br ekmek. Bunu köy ka
dınları brden, ve çok çok yapar
lar. Ağa ekmeğidir. Çok yapıldığı 
ve İyi pi~irilemediği için çabuk 
kurur . Öyle kurur ki bir tanesini 
bir dağ tavşanına fırlatsan, o da 
tavtana değse dumdum kurşunu 
gibi tav~anı öldürür. Köylüler ta-

kı-. olsun için bu ekmeğe tavşan öl 
düren derler. Ama onu yayla ço· 
hanları yiyemez, ağaları yer. Ço
banlar ve hastalar ona hasret çe· 
kerler. Ve yüreği yufka çobanlar, 
hasta komsularına ondan vereme
dikleri içi.; tasalanırlar. 

Bunun daha ağırı vardır. 

Anadolu yaylasının inbatısında, 
Konyadan Antalyaya doğru olan 
dağlarda l!:öyler vardır ki ekmeğin 
adını bilmezler. Ekmek yerine ka
vut yerler. Kavut şudur: Dağların 
yaban ahlatını güneşte kuruturlar. 
Taştan el değirmenlerinde ufalar
lar. Buna üğütürler denmez. Saç· 
ta, veya sıcak taş üstünde pişirir
ler, kaya parçası kemirir gibi ke
mirirler. 

Onların i,leri güçleri inbatı or
manlarından diyren, tırpan, nacak 
sapı, sapan kolu, boyunduruk yap
maktır. Buğdayın ekmeğini değil 
denesini tanımazlar. Bayramdan' 
bayrama tehre inebilir ve alabilir
lerse çoluk çocuklarına fıstıklı la
tilokum yerine ikinci nevi fırın 
ekmeği götürürler. Bir çift susamlı 
simit götürenin adına milyoner 
d~r!er ! 

Ben de Dikmen dağının bağrına 
kurulmufuın, bunları ne diye yazı
yorum? ve ne haltediyorum? 

Geçelim efendim geçelim. 
Geçelim de Yayla kızına döne-

lim. 
Pe<ek dürümü alınca anasının 

yattığı ahır seki~ine koştu. Ortalık 
iyice kararmıştı. El yurdamı ile içe 
ri girdi anasına seslendi. Anası • • her nasılsa rahat bır uykuya dal-
mıftı. Gene el yurdamı ile anasının 
yastığını buldu. Dürümü yastığın 
üst kenarına koydu. Yorganın a
yak ucunu biraz kaldırarak altına 
girdi. Beş dakika sonra ısınmıştı. 
Hava almak için küçük burnunu 
yorganın aralığından çıkarmış, tor
top olmuş düşünüyordu. 

Yarın ne yapacaktı? 
O ki Yaylalı Mehmedin kızı idi. 
Anası.ki Yaylalı Mehmedin av-

radı idi. 
O efendi ağalar ki Petek'e çin

gen ! çalış ta kazan! demişler ve 
kovmutlardı. 

Bunda düffuıecek, danışacak hiç 
bir şey kalmamıştı. Yaylalı Meh-
medin yayla kızı ya-
rından tezi yok iş bu-
lup çalıtmıya gidecekti. Hem ana
sını hasta dö,eğinde bırakıp gide
cekti. Hasta ana bırakılır mı? Bı· 
rakılmaz ama kalsa ne olacak? Gi
rerse iş bulur, çalışır, kazanır, ana
sına bakar, kendi de geçinir. Ya
payalnız kalan anasını köylü boş
layacak değil ya. O vakit büsbütün 
gözkulak olurlar. 

iyi ama nereye gidecek? 

Sorulur mu bu? nereye mi gide
cek? Besbelli bir şey: Ankaraya 
gidecek. 

Ankarada iş çooook. 
Nasıl gidecek? 
Köyle Ankaranın arası çok u

zun. Hem yolda şuna buna görün
mek var. Görülürse itin iç
yüzünü kimse bilmez, kulağın
dan yakalayınca kıçına ensesine 
şamar vura vura adamı köye 
döndürürler ! 

İyisi mi iz kırmak gerek. 
Bigez bu köyden Asiyozgat'a 

(eski adı) gitsin. Ötesini Tanrı bi
lir. Tanrı büyüktür, Tanrı büyük.. 
Petek gibi küçüklere olsUQ yardım 
edeceği tutar. Hem Ankarada düğ 
meli ışıklar varını,. Düğmesine ha 
amca ortalık apaydın olurmut. (e
lektrik). Böyleler olan yerde Yay
la kızına it mi bulunmaz? 

Köyden Asiyozga~a gitmeli. 
Orada iz kırmalı. Kimseciklere gö 
rünmeden, bellennıeden Ankara
ya varmalı. İt bulmalı. Çalışmalı. 
Kazanmalı. Hem anasını bakıtma 
lı, hem kendisini geçindirmeli. 

Bir önceki düğün gününün, bu
günkü bütün günün, ak,am ayazı
nın soğunu, yorğunluğunu çeken 
Petek bundan artık düşünem~di. 
Anasının kirli yorganı ve hastalık 
ısısı kemiklerine deydi. Göz kapıı~c 
!arı düştü. Yırtık çarıklarını çıkar 

1 RADYO 
Bugünkü proğram 

1 S TAN BUL: 
18: Gramofon, 18.30: Fransızca 

derı (müptedilere mahıus), 19: Stüd· 
ya heyeti, 19.45: Vedia Rıza Hanım. 
20.30: Bedayiimusikiye Heyeti. 21.30: 
Gramofon. 22 den itibaren: Ajans, 
borsa haberleri ve saat ayirı. 

ANKARA, 1538 m. 
12,30 : Gramofon. 
18, : Flarmonik orkestra: BeethoYen Sim-
phonie Eroi.que. 
18,45 : Alaturka aaı:, 
19,30 : Dana nıusi.kiai. 
20, : Ajana haberleri. 

VARŞOVA, 1441 m. 
8,05: Cimnastik. 8,20: Plik - Şen söz),r. 
13,os, Pli.k. - Muhtelif. 16,20, Plak. 11,os 
Hastalar proaram. 17,35: Halk konseri.. 19,40: 
Beethoven ve Dvorakin eserlerinden oda mu· 
sikisi.. 21,05: Orketra konseri. 

BUOAPEŞTE, SSO m. 
20,35: Karıtık ne4riyat. 21,45: Spora dair 
haberler, 22.20: Opera orkestrasının solist 
sanatkarlarının iıtirakile konıeri. 23,05: Ak· 
f&m haberleri.. - Müteakiben Pannonia ote· 
tinden naklen: SiKan musikisi . 

ViYANA, sıs m. 
21,05: Askeri konser (200 kitilik bir askeri 
takım ve 400 ıarla aöyliyen koronun itli.r8.· 
kile). 23,05: Şarkılı dana musikisi. 

MILANO - TORINO - FLORANSA 
21: Haberler. - Plak. 21,50: Operet muaİltİ· 
ai. 23: .Karııık neıriyat. 2.C: Haberler. - Dan• 
musikisi. 

nad 
lU41 

lar. 

F 
ıas 

iiç c 
çalı· 

lığa 
uls 
Fak 
Jiri 
:lı. 

PRAG, 488 m. :!. 
20,10: Brünodan naklen: Haberler. - Askeri 
musiki. 21.20: Karıtık ne4riyat. 23: Son b..1• 
berler. 23,20: Neıeü musiki. 

PARIS, Postası 328 m. 
21,35: Oda musikisi. (Geors Sporck'un eser· 
lerinden.) 22~0: Sonara bandosunun dans 
musikisi. 

BÜKREŞ, 394 m. 
13: Pli..k. 14,15: Pl&k. 18: Kantık musiki. 21,· 
05: Scbrammel lcuator musikisi. 21,45: Radyo 
orkestra ... 23: Bir kah•ehaneden naklen kon· 
ser. 
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Temizliğile, lezıet ve nefase· ıiin 
t .le es~ i şöhretleri gölgede mu 
3279 bırakmıştır. (3191 l 

r- Göz Hekimi_, 
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Dr. S. Şükrü J 
Birinci sınıf mütehassıs 

(Babıali) Ankara caddesi No. 60 
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ABONE ÜCRETLERİ : 

3 ayhiı 
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" 12 H 

Türkiye içi.a 
L. K. 
4-
7 50 

14 -

Hariç içla 
L. K. 
S-

14 -
28-

G•len t:vrak aeri ••rilmn.- Müddeti 
geçen nüshalar 10 kuruıtur.- C.:.•t• ye 
matbaaya ait itler içirı müdirıyeta ı:nil· 
rac:aat edilir. Gazetemiz il•nların mes'u· 
li1etini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yeıiky rasat erlc:ez.inden aldıiıma: ma• 

IGmata nazaran burün baya bulutlu K• 
çektir. Yaimur ihtimali yoktur. · 

16-6-933 tarihinde bava tazyiki 759 mi
limetre sıcaklık en çok 24 en az 18 santig
rat idi. -

madan oracığa, ışıksız, çırasız, kir 
li yorganın altında tatlı tatlı sızı
verdi. 

Küçük Petek'in büyük usuna 
bet on enayi filosofun bir kıı.ç 
yüz kitabı ve filesofluk, felsefe de
nilen katmerli enayiliğin bir kaç 
bin düsturu feda olsun! 

Burjuvazya'nın latilokum çeli
kli ğine yuf! 

Materiyalızma'İıın her ~eyi ma
kineye ve tıkırına veren eğoizma 
dolu kafasına yuf ! 

Sosyalizmanın entipüftenliğine 
yuf! 

K.omonizmanın azlığa çokluğu 
ezdirenliğine yuf! 

Emperyalizmanın toplu, tüfek· 
li, zehirli, sırmalı, galonlu sarkıntı 
ama yuf! 

Demokrasyanın . zevzekliğine 
yuf! 

Aristokrasyanın köküne yuf! 
Hayat budur. Öz hayat bu! 
Yayla kızı! Beni dinle! 
Hayır! 
Ellem, ben gene saçmalamağa 

başladım. 
Sersem, sarsak, salak herif! Ro· 

manma dön! Dünya senden sorul
maz! 

Öz hayat kendisini dünyada•' 
sorar. 
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(~ _________ ç.;_o_c __ u_K ___________ l -ııı Dünkü maçta F enerbahçe 
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Fotografın uncu yılı 
\ 

\ 

r Londradan mektuplar 

Konferans nasıl açıldı? 
1 0-0 berabere kaldı 

... ~~ ço~larınız her halde f<İtoğ· 
ııak· akı.na~ı kullanıyorsunuz. Bu 
ıor ıııa:ı-ı knnin icat ettiğini bi!i
ıe v~uk~nuz? Şimdi tam yüz se
unu/ 1 fotoğraf icat edilmit bu 
ıu YÜ. 0~· Geçenlerde Avrupada 
Fotz~ııcü Ytl tes'it edildi. 

ogarf p .b .. ıan N· rensı ını ortaya ko-
erı·e ::P~ore Niepce'dir. On bin
te elle ne ını'anlar fotoğraf yeri· 
forlard Y~ı ~ış resimler kullanı
·ı dah ı.b erçı bu el işi reasamla-

a enz . r 
!i resimle eyış 1 ve daha sür' at-

r yapmak ,.,. 1 . . 
lladılar d •. 1 ,....re erını ara-
~ · · · egı ' ve hatt b u.t •çın muhtelif al a u-
1 r. etler kullandı-

F akat N" ıepce ort . . • 
ıas koyJ O aya yenı hır e-
.. u. rta halli b · ·ı · uç çocu... ır aı enın 

Çal k gunun en küçu·· •.. "d" Ç L 
ış andı 8 . gu ı ı. o:ı. 

lığa doğru. . .r. aralık yolu papaz 
<alsın P gıdıyordu. 1793 te az 
F ' apaz elb" · · · · akat 1\ k ıseaını gıyecektı. 
· · ' erold Muh Jırıp çıktı N' u. arebelere 

~ •. Bu h. ıhayet tifüse yakalan 
t;. Bi ske eple zabitlikten istifa et 

r aıab k" evlendi. O aya çe ılerek orada 
~dE:ıı b·· vakte kadar gemicilik 

uy··k 
kendisi u. . kardeti Claude' da 
istikhalne ıl~ıhak etti. iki kardet 
ladı. oı:r01eleri dütünmeğe ha, 

O ukÇa servetleri de vardı. 
zaıııa · 

d"'sin z"h· 
11 ıcat fikri her iki kar 

• 1 ınler · gul ediyord ını son. derece meş· 
ınesleği h u. Fakat ıcat ve ihtira 
sahibini der zaman olduğu gibi 
~ir. oyuran bir meslek değil 

ıs13 te N· 
ıepce !it • f raşınağa ba I d ogra ya ile uğ 

t"k fa ı R . ı oll\rak b · esırnleri otoma 
dı. Bittabi b:·~~k çarelerini ara
dan ziyade k' ışın ~rt~stik tarafın
raşrııa. ımyevı cıhetlerile uğ-

Bır g~. hafladı. 
gun t b'" Yardıın . a ıı manzaların ecza 

kahil 
01

1 ıle litoğrafyaya olmak 
1813 d Up olnuyacağını dütündü.. 
dinlen eıı 1829 a kadar durmadan 
uvaf~ekden çalıştı ve nihayet 
Jç a oldu 

J 
ardeaj cı . . . 

<'rek . · aude da lngıltere gı-
• •IŞadm) 
lırilen ·1ı . il arını meydana ge-
• 1 1 ltra, 'l ı• L d • i<l ıştı, 1\1 ı e a W<a ar etmegc 
"'" uvaffak olamadıktan 

Fotoğrafın mücidi Niepce 

l>«şka bilakis günün birin$le delir 
dı ve öldü. 

Niepce 1829 da Daguere ismin
de 0 zıımanırt maruf ressamların-

Küçük borazan 

dan biri ile •irket yaptı. Fakat U· 

zun müddet bu 'irkette kalamadı. 
IKı3 da, yani bundan yüz sene 
evvel de öldü gitti. 

Hiç bir konferans siyasi adamları 
böyle bir araya toplamış değildi 

( Bafı l inci sahifede ) 
ayrılmııtır. Arka tarafta da ziya
retçiler. 

Saat tam bir: Gazeteciler birer 
birer gelerek yerlerini alıyorlar. 

intihap ettikleri yerlere kartları

nı yapııtırarak bazısı büfeye ini
yor. Bazısı koridorda dolaııyor. 

Ajans muhabirleri her dakika te
lefonla hazırlıklardan dünyaya ha 
ber veriyorlar. 

Saat bir buçuk: Tek tük samiin 
gelmeğe baıladı. Salonda her ta
rafta sesin ayni kuvvette iıidilmeıi 
için yapılan telefon tertibatı tecrü
be ediliyor. 

Saat iki: Saminin ııraları he
men hemen dolmuıtur. Yanımda 

Şarki Brüsyalı olduğunu bildire
rek kendi kendini tanıtan bir ga
zeteci bana uzakta gazeteciler a

rasında oturan tiıman bir adamı 

gösterdi: 
- Sabık Şikago Belediye Rei.i 

Gimmy Walker dedi. Bir Şikago 
gazetesinin muhabiri olarak konfe
ransa gelmiıtir. 

Gazeteciler araıında Lausanne 
konferansındanberi tamdıklanm 
var. Bunlardan biri beni tanıdı. 

Y amma geldi. On senedenberi gö
rüşemediğimizi, ne yaptığımı Lau
aannede yapılan muahe4enin nasıl 
yürüdüğünü aorduktan sonra: 

- Müıkül oldu amma iyi ol
du, dedi. Keıke on senedir topla
nan diğer konferanslar da öyle bir 

ıemere verse •• 

Sonra gülerek ili.ve etti: 
- On senedir konferanslann 

peıinde dolaııyorum. Lokarnu, Ce
nevre, Londrada seyyar tulüatçi 

tiyatro kumpanyaları gibi şehir ıe

bir dolaııyoruz. 
Saat iki on beı: Murahaılar 

ııelmeğe baıladı. Üçer b~er, ayak 
üzerinde birbirile konuıuyorlar. 

LONDRA: Ahmet ŞÜKRÜ 

ğında da Münir Bey oturmuıtu. 

Bir milyar sekiz yüz milyon insanı 
ve altmıf altı milleti temsil eden 

murahhasların hepsi 
dır. Bütün murahhasların 
kırkta İlazır bulunmaları 

miıti. 

saat iki 
bildiri!-

Saat 2.50: Mikrofon ile bütün 
murahhasların yerlerine oturma\a .. 
rı bildirildi. Herkes yerine otur
muş bulunuyor. Fısıltıdan batka 

ses yok. 
Saat tam üçe iki dakika var: 

Kapının yanındaki sıralarda kıyam 

ettiler. Kral Georgeı refakatiode 
lngiliz Baıvekili Mac Donald ile 
Milletler Cemiyeti umumi katibi 
olduğu halde içeri ııirdi ve doğru 

kürıiye çıktı. 

Hiç oturmadan elinde bulunan 
bir kağıttan okumağa baıladı. 
Kral bonıür giymiıti. Nutuk ayak
ta dinlendi. Yava§ yava§ söyliyor 

ve her kelimenin üstünde duruyor
du. Murahhaslara hoı amadi be
yan etti. Buhrandan bahsetti. Kon
feransı açtığını söyledi. Kenferan· 
sın meıaiaini yakından takip edi
leceği bildirildi. Sonra sağında bu
lunan Mac Donald'a oturmaaını i
faret ederek kendisi reialik koltu
ğuna oturdu. Bunun üzerine bütün 
murahhaslar da yerlerine oturdu
lar ve kralın nutku Fransızç.aya 
tercüme edildi. Nutuk tercüme edi
lirken kral ve yanındakiler dim 
dik oturuyorlardı. Tercüme biter 
bitmez, beıinci George sağında o
turmakta olan baıvekiline doğ
ru döndü. O da baıını sallar 
sallamaz, kral kıyam etti. Ve mu
rahhaslara doğru iki büklüm eği
lerek çıktı gitti. Bütün bu mera· 
sim tam 18 dakika sürdü ve kra· 
rın giriti çıkıt• hakikatten ziyade 
rüyaya benziyen bir hadise gibi 

geçti. 

Lik maçları bitti ve F enerbahçen~n 
üç takımı şampiyon o!du 

Muhafız gücü bi sikıercıteri lzmitıe 

(Baıı 1 inci sahifede) 
B takımı lik maçını itinam ederek kendi 
!ikinin ~933 senesi f8JDpİyonu oldu. Bu 
tala':" likteki bütün rakiplerini iyi sayı 
farkile yenerek yukıelmiı ve Jaınpİyo
nayı kaz.arunııtır. Oynadığı 12 macın iki 
tanesinde berabere kalmıı ve diğerini 
hepsini kazanmııtır. 

Bu muvaffakiyetten dolayı, Fnerbahçe 
B takımı gençlerini tebrik ederiz. 

" lf il' 

Günün ikinci ınacı Altıno•du - Anado
lu talwnlan araımcİa oynandı. Oyun ilk 
dakikalarında Altıno•nu taknr• rok can
lı oynanmaga hatlaclı Bu sistemin müka 
falını da görmekte geçikmediler. Bir a
ralık sağ İçeri topu kaparak çok ıoğuk 
kanlılıkla kaleye kadar girdi ve oyunun 
4 üncü dakikasında ilk golu attı. Bunun 
üzerine Anadolular bi• az canlandılar. 

Fakat Altınordulular İyi oynadılar. An
cak ikinci devrenin sonunda altinordu sa 
hadan çekildiği için oyun bitmedi ve 
oyun '1eremoni ile neticelendi. 

Günün son maçı Fenerbahce birinci 
takımı ile Beııiktaıı birinci takımı arasın. 
da oynandı. 

Bu senenin en mühim macı olduğu j. 

çiıı, daha erken saatlerde ıtadyom dol
mağa batlamııtı. Maç saatine daha bir 
buçuk saat varken tril,ünlerde oturacak 
yer kalmamıştı. 

1 
yor. Fenerbahçe bir an sıkıştı. 'lJctiktaş· 
tan Hayati bilhassa çok iyi oynıyor. 

Bu arada Beşiktaşlılar bi, hücum esna 
smda bir gol attı. Fakat yanlıtlığı ha· 
kem gördü. Bctiktaş hi.k~m oynamağa 
baıladı. Feneri sıkıt!ırıyorlar. Oldukça 
mühim tehlikeler ibdaı ediyorlar. Fener 
bozuldu. Top hep Betiktaşlılarda. Haf 
hatb oynamıyor. Bu arada cok müsait 
vaziyette çekilen hi!' ~ütü ~Hüsamettin 
yerinde Vlll"ll!"ak ku•ta•dı. Mukabilinde 
Bqiktat kalecisi .,üze! hi• akm1 durdur
du. Oyun mütevazin. F enerbah~e kor
ner oldu. Gene büyük bir teblik;yi Fe
ner ıans yüzünden atlattı. Fener bir aı 
oyununu düzeltiyor. Bu•ada baftaym 
bitti. Netice O - O. 

ikinci deure 
Oyun gene ayni şekilde baılaclı. F e

nerbahçe bir tehlike atlattı. E•at müıteı. 
na, Fenerbahçe haf hattı hiç oynayama
yor. Oyun Betiktaşlıların lehinde cere
yan ediyor. Şeref Eşreften gelen güzel 
bir pası topu havaya atmak suretile he
ba etti. Hücumda Beşiktaşlılar ağu ba
sıyorlar. File-et ~ok müstesna oynıyor. 

Beşiktaşlılar çember altına aldılar. 
Fen erin aleyhine hir ko-ner oldu. Be

şiktatlılar firsatdan i•tifade edemiy.,.. 
Hüsamettin gene bir kafa pasını kornere 
aldı. Betiktaşlılar korneri atamadılar. 
Derken hir frikik oldu. Hakkı bunu da 
kalenin üstünden attı. 

Fenerliler iyi bi" hücum yaptılar. O
yun Beıikt&§m lehinde. .. Niyazinin bir 

MEZİYET K. HANIMA~ 

Saat iki buçuk: Murahaslarm 

yarısından fazlası gelmiı bulunu

yor. lıte Alman Hariciye nazın 

Yon Neurath, ön aıralarda. Fran
aız Baıvekili Daladier'in etrafına 

bir grup toplanm•t· işte Japonlar 
bir grup halinde dalgın dalgın sa
lonu tetkik ediyorlar. lıte Sefir 
Münir Beyin öğle yemeğinde tanı
dığım Küba sefiri. lıte M. Beneı. 
Murabaslarm kulaklarıma akse
den seıleri içinde "Paranın istikra
rı" ,,Gümrük tarifeleri", ,,Mali va

ziyet", "Buhran•'. gibi kelimeler 
vardır. Ondan bahsettikleri tah
min edilebilir. içeri iki Arap mu
rahhası girdi. Uzun abalarile ve 
meılablarile herkesin nazarı dik
katini celbetti. Şimdi Y ogusli.v Ha
riciye nazırı ile Bene§ hararetli bir 
bahse giriıtiler. lngiliz Hariciye 
nazırı Sir Jolbn Simon ansızm ö
nümde peyda oldu. Resimlerden 
tanıdığını sima. Zihnimde kimin 
olduğunu araştınrkeıı, yanımdaki 
gazeteci arkadatım kulağıma fısıl

dadı: 

Bundan sonra kral ile beraber 

dışarıya çıkan Mac Donald geri 
geldi. Kürsiye çıkarak nutkunu 
okumağ; baıladı. Kelimeleri birer 

birer telaffüz ediyor ve buılarım 
bağıra bağıra söyliyordu. Bilhassa 
beynelmilel borçlara temas eden 
cümleleri bağırarak teli.ffüz etti. 
Mac Donald dünyanın vaziyetini 
çok kara gösterdi. - Medeniyet 

tehlikededir, dedi. Bütün devlet
leri el birliği ile bu vaziyete bir ça
re bulmak için çalıımağa davet et
ti. Nutkunun sonlarına doğru Mac 
Donald, kilisede dua eden bir pa
pas vaziyetinde konferansın mu
vaffakiyetle neticelenmesini diledi. 

Yer yer bu büyük maçın heyecanı ile 
toplanmıt olan meraklılar, biribirlerile 
ma.çm neticesi hakkında münakasa edi
yorlardı. Stadyomda, büyük m!lçlarcla 
hi.kinı olan hava var hütün seyirciler bu 
büyük maçı düıünüyorlar. Beşiktaşın bu 
son günlerde düçar olduğu felaketten 
sonra nasd bir oyun oynayacağı herkes 
tarafından me"ak edilmPkte idi. 

hücumu avta gitti. Beıiktat sağaçığının 
bir hücumu gene Şeref tarafından yük· 
sek atılmak ıuretile kaçırıldı. 

''!'•Q/i (ll.aşı 1 inci sahifede) 1 
bır "'ll•b" d ""l . . Q;ı; hQJI ' .• egı se bıle hiç olmazsa 1 
Utcd Qf YU .. .. 

n 
Qrılı f . zu gormeyim mi' Siz 

ız. lf ' azıletli h lk . . Üıt· Q/,•ız 'it" ' a çı bır adamsı-•d 1 ımas d" • f 1 Qr ve ı, b·ı· .e •nız demiyorum 
Q eti · n ı tyetı ' 

lıırı erden kurta nıe uygun, beni se-
Un • rıa ı,· ll.ı:. Sız; ki · d ır tavas.sutta bu-t>·· vıc arıı . .. . ort mektub ı ..... ve :ıaıre,, 

li'ııtıin b 1 unuza . 
nizi . ~4 ııca. :seb l ~evap vermedı-
ink nl" •çındedir Bep 1erı bu cümleleri· 

1 ap r ·· • Un ra tı Urkiyesi . a~~ beraber, ve 
t ra1ırn: nın Cozleri önünde 

Yi-· d" .. uı beş 
uny.,y, .. Yaşında t h ·ı· . 

lan b. ı:orrnek • a 11 ı yerınde 
l' ek h hanunsıru:nl~a.k .kabil~yeti o
l'vterh "t•nııa y · Hıç kımsenız yok. 
•eden\.tttt ltocan a§dyıp çalışıyorsunuz. 
heıhe ~~ net0 ~~ a';. 0~. beı! müeue-

8u~ ıra Para hra yu':' ~ yüz on 
liı- "e •dal'"cdt er ay elınıze geçiyor. 
tiri hu n~ f ~aracıkla ne yapılabi-

. · ec 1 s· . l, ne unu maz sefalet-
. '•ı her• hyereı. . "'eıin .. .. . 

Gu .. c •ncı"t 0 nunde bılerek ve i .... 
enj e~e ... · 

şeyd · P i"İİc ı:ırn Mezıyet Hanım. 
ır. enrneın.ek ıize kalmıı bir 

Siz b·ı· niz b ı ır tn' .. 
u itd ıaınız k" . d d d". YÜ aın .. ı vıc ansız e ıgı-

• on b Yuzonb 1· .. d "") ıek· eş ın . e, ıra ıçm egı ; 
ız rı" ecdıy 

ta haili. Ufuıu besle e a!lık için üç, beş, 
beş d '• ltenç T" ın.ege mecbur kalan 

b efat urk kız! · · ·· a:r:ı) ar YÜ:ı. nrı ıçın yuz on 
arına .. •uyu dökm .. tü.. d 

but Yuz on b uş r e, 
ve damaırıııtır. l e, kuruş aylık bile 

•t te · radeie · 
lan b "_Uzlikleri, .. "• .bilgileri, iç 

. u a:zız b guçlerı yerinde o-
•ın •t bul • u çok aa • 
nesi ne b &nııyantan i ?'ıtdıdeger k.zla-

an Çın e h" b" IÖyled"kl ."• ne ;1 v . ıç ır ta-
ı erın · . eretta &iln .. ızı aöytenı. •Yenlere aizin 

gorınüt lise 'Yorlar B' . . 
- v • . ' Dtez:u_ • ır, ıyı 

ergısı nı . . nu ,. .. 
ğıda b. . ergı11 İçinde U~k kızını 
ler· •r tnkotaj fahri•· - Ytrın.i ki.-

•ne y d "'aıınd 
ki •ab h:z ırdını. Bir y ld • •Yak it
ilıtiye.: ın altısında İ!C ı 'da.n artıktrr 
k d •nne ile b" gı ıyor ve b" ar eı . ır ortam k . ır 
gib·ı . i"eçındirnı' e teplı oğlan 

1 erın ıye çalı•ı s· . 
ıı Yli b" '•Yısı .. . " yor. ızın 

:Z ltıl • YU:z ıse hö 1 ( . 
S. erı &.far M . Y e erın ıayı-

•te to ezıyet Hanını. 
kocaı, Pu top ki he it ede u se z dokuz aylık 

r a~ n adam • ··ı·· öl.. ~ oıı bet k'. cagız o uyor. Size 
lltııunden .. agıt brra.kıyor. Siz ona 

Y?r•un112 ! b uç Yıl sonra da çapkın di: 
nıze reHnce ana. da vicdansız! Kendi .. 
tına d : zav il k" . 1 ' •y a Ilı.' a ı, ımscsız tek ba 
ansefil ! •tıhiuız YÜz on b~ lira a-· 

s.. 
li · 1 ıı. anlatt -

~ı:ı; e ne Ya •a:.:~z b_u ~a.ziyet ve ha .. 
!il>\ ne Yap bP.a •lırrnııaınız? Söyle-
uzeti a ılir · · 
Siz t "den tut 1 •ınız. Hesabı yıllık 
da b~ı. ~•tını: ~ın. da~~ yuvarlak olur. 
B n '•ç ~i" Yda YUz on beıten yıl-

unu b:r tt. •eksen r 
Şifl'l:d: l'e."" k ıra a1ıyorıunuz. 

heıap 1 "1.a.ıı.a·e.floYunuz: 1380. 
ed~ı· arını· h"" 1 - •tl\: -ıı gene oy ece 

Lira: Yılda: 
180 iki odalı apartıman 
240 Tabldot mutfak. 

60 Hizmetçi. 
12 Çamaıırcı. 
24 Elektrik. 
12 Su. 
80 4 rop. 

100 1 manto, 1 pardösü. 
36 iç çamaıırı. 

20 Mendil çorap eldiven. 
18 3 şapka. 
18 3 iskarpin. 
24 48 sinema. 

6 6 tiyatro. 
20 26 kuvaför. 
3 6 manikür 

6 Ruj, kolonya, pudra. 
5 Bonbon, çikleo. 

O Kitap, gazete fili.ıı.. 
1 Nevrozin Celal 

1 N evrol Cemal. 
14 Ötesi berisi. 

Sir John Simon, dedi, Hariciye 
880 Toplıyalım. 

. B~ aekiz yüz a.ekaen lirayı aldığınız nazırının İ§i çıkmak için dört taraf 
hın uç yiiz seksenden çıkarırsak yılao- tan koıanlar oldu. M. Bene§ diğer-
nu cebinize tam be§ yüz lira kalır. )erinden evvel yetiımitti. Bir e)ile 

V b · iti diğer elile sağ kolunun dirseğin 
.. e ır yılda nasıl yafadığınızı gö-

ruyorsun.uz ya. Bu yafayıf bugün değ- tutarak hararetle sıktı. Bir kaç sa-
me zengın.lerde yoktur. Halbuki ötede niye görüştükten sonrıo ayrıldılar. 
u~un, derın araıtırmalarla latanbul Sir John Simon nihayet Japon mu-
Tıca~et Odası §unu hulmuıtur: bir ka· rahhası Vşii ile takıldı kaldı. 
n, bır koca, üç çocuk ancak ve ahını Saat 2.40: Tevfik Rüıtü Bey 

Yirmi dakika kadar söylenmesi 
ve yirmi dakika da Fransızçaya 

tercümesi süren bu nutuktan sonra 
k.sa bir teneffüs yapıldı. Celse 
Mac Donald'm tokmağile tekrar a
çıldığı zamaıı, murahhasların ya
rısı Berlinde yoktu. isimlerin bi· 
rer birer okunması ve itimatnaıne
leri tetkik komisyonunun teıkili.
tından ibaret olan bu celsede bu
lunmak lüzumunu hiısetmiyenler 
koridordaki büfeden ab§bnyorlar-

dı. 

itimatname komisyonunun inti

habından sonra konferansı mütat 
encümenlere ayrıldı. Ve dünya ik

tıaadiyatınrn düzelmesi yolunda 
yapılan mesai bu günlük ki.fi gö
rüldüğünden heyet dağıldı. 

•ahımdan a§B ya§atnak · · d ·· " · 
yırmı ıra uıur ı mem neye muhtaç· T fik R .. tü.. B · aa- Ahmet ŞÜKRÜ 1 

V 1 
• . . , ne oturdu. ev uş eyın 

Nihayet taraftarların cxlgm1 tezabüra
b arasında her iki takım da sabaya çık
tılar. Mbçı lıtanbulspordan Kemal Ha

lim Bey id••P ediyo•du. 
Her ikitakun dizildikten ıonra bir 

düdük ötdü ve merhum Şerefin hatırası- j 
na hürmet olmak üzere bütün stadyom • 
iki dakika sustu. BeıiktaıWar siyah for
ma ile çılmııılardı. Buna mukabil fener
lilerin ııökıunde siyah kokart vardı. 

Oyun Beşiktaıın hücumu ile başladı. 
Top soldan kaleye kadar geldi. Muzaf
fer yetiıti tutdu. Top ortada dolaıtı Fe
nere avut oldu. B~iktaı;lılar ~ok canlı 
hücum yapıyorlar. Sağdan gelen bir hü
cum Betiktaş kalecisi tarafından bloke 
edildi. Bu arada yine loir Fener hücumu 
sağdan geldi. Muzaffer topu çok bava. 
!andırdı avut oldu. Hiicumlar san laci
vertliler tarafından yapılıyordu. Bu ara
da Fenerliler oldukr.a büyük bir tehlike 
atlattı. Etrefin <oldan çektiği .,kı bir 
tüt ~1.e direğini yalayarak avuta gitti. 
Her iki takımda çok sinirli ve güzel oy
ruy'?rlar. Bilhas•a sağ açıklan cok iyi. 
Beııkta§lılar çok cl\nlı oynıyorlar. Fener 
liler hücum yapmalarına rağmen henüz 
kat'i şekilde bir anla!1Jl& tesis edemedi
ler. Oyun mütevazin. Fakat san lacivert
liler hi, ıu ahr oynıyorlar. Oyunun 
vec~iıi bir az F enerbahçeye döner gibi . 
Beşıktaş forvertinin güzel oynamasına 
rağmen muavin hattı pek iyi oynayamt-

'. . r k.. b ·ı ıçm ay a yuz ' geldi. M. Litvinof'un aagında yerı-

tır. e on arın zarurı ıhtiyaçlar1D1 da ;m;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ı .. ili~;;;;;~a;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ı;;~;;;;;~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~iii;;;;;;;;;;ı;;;i!l!!!lll .. lj 
dü~e':~i~luyor ki bu para sizin her :..- Çalışma başlıyor .................................................. --..... -

.. 1 ·· "h · 1 k 1 d Yunaniatanın meaai iştirakinde bulu-
tur u ı tıyaç annızı arıı a ığı gibi (Ba•ı 1 ı'nc·ı sah'ıfede) k~.n. muraha .. ıları a.ra.sında bazı müş- - k f d · d 

ld b li da bi 
T nacagını on eransa va ebnıf ve e-

yı a et yüz ra ce nize brrakı- M C .. b tle h r ket edı'ldi külat bat gostermıttır. · yor . orJm u sure a e K • h . ti" b" ıkm mııtir ki: 
. g'"ı takd"ırde gelecek Pazartesı· gun·· u·· a· om.ııyonun e emıye 1 .•r ç az b h 

1 
"Bütün dünyada hüküm süren u 

Eğer bu ihtiyaçlar yetmez de ayrı-
1 1 t imk" h" ııl olaca la kartı aıması muhtemeldır. . d sı mese eye emaı anı a • randan Yunaniıtan dereceıın e zarar 

ca bir de kılıbık koca ihtiyacı varsa, ğım söylemi§tir. Komisyon müzakere- Reuter ajansının aldığı mali'ımata gören milletler pek azdır." 
ona da Rüfailer karııır. !erini Pazartesi gününe bırakmııtır. göre bu müşkülat para kıymetlerinin Bundan sonra M. Maluimoıı, Yun.• 

Dünyada hesabını kitabını bilmiyen teabiti hakkında bir anlaşma elde et· niıtan mali vaziyeti hakkınd~• k1 1~ .b1:_r 
b 

· t • · k ı ·· · d Maliye komisyonunda da... -en, ıt e sızın me tup annız uzenn e mck maksadiyle Amerika murahas takım izahat verınit ve fU soz erı ı •-
sizin bu hesabınızı gördüğüm için tuı- LONDRA, 16 (A.A.) - Londra · · d"" b ·· ve etmittir: beyetının un yaptığı teıeh üsu Ame-muıtum. Sinirle, hiddetle ve size lü- konferansı maliye komisyonunun bu k" · _ Para fı"atlerı"nin rökÜp yıkılma-

d 
rikan hii umetınin tasvip ebnemesin- T 

zumu ka ar söverek ıusmuıtum. Bu sabahki açıht celsesinde M. Cox, müm · im k d" ıı Yurıanu· tanı do"'ırider hakkında ko.n-den ilerı ge e te ır. ıuıuşumdan da sizin bu hesapları çı- kün olduğu kadar çok çalııılmasıru tr 1 usulünü ihdasa ve alacaklılanle 
karacag' M · H · k' ·· ··ıd··" ·· d d - M. Hull, Vaıingtondan talimat gel o • b b ınızı ummuıtum ezıyet a- ve ım an goru ugu erece e az soz bır" tesviye ıureti aramaga mec ur ı· 
nrm. mesini ıabırsızlıkla beklediğini aöyle-

Art k söylenmesini tavsiye etmİ§tir. . F bf ıı · rakmııtır. 
• 

1 
bana vicdansız, faziletsiz, ha- k · d h mittir. Bu vazıyet ransız ma e erı· Yunan hükUmeti mali muvazene· 

mıyetsi:z dem kt M. Cox, va itten iıtıfa e uıusu- nı' endı"•eye du'" •u··rmektedir. Bu mah.fel . k .. . e e tastamam serbeıtsı·- d b b"" ··k b" h · t' 1 • • •mı" • eski balı"ne getırme ıçın hı"ç bır" sun a sa rın uyu ır e eınmıye ı o ·· Am k nız. terde hasıl olan intiba• gore erı a · 1 · k 

V d 
- ·ıı- . ti . k 1 b b . d rareyi ıhma etınıyece tr. 

e artık be · b t _ .. k I ugunu, mı ı vazıye erın avranı ma para kıymetlerinin teabiti . a sın .. e Y--·ı b ru u opragın oz ız arı d d ı· b. ld " M. aMksmos, Yunan hüki'ımetinin ı e ıra '--nız E" k d ""fu ıının a çok eğer ı ır ıey o ugunu vaktı"le uyandırdıgı" u·· mitlerı bu ııun ıu • ger zerre a a.r nu - beynelmilel tesanüde olan itimadını 
zum ıeviJ;•ım" aay ı b akı kaydetmittir. netı"celendı"rmemcktedir. ' -y ' ı ııun varıa, ır - teyit ederek nutkunu bitirmj•tir. nız da, bunları 

0 
evler dolusu ana ba- Komisyon bu aabahki toplantısm- Fransızlar para kıymetl~rjnin .tes· T b~, ';<ardeı, kötürüm akraba beıİiye- da lüzum gördüğü tali komi•yonlan biti hakkında Amerika bükümetınce M. Mac Donald nikbin 

bılmıye çalııan kardeılerim için har- tetkik ettikten ıonra içtimamı Pazar- kati bir hareket ve teıcbüote b~lun~a LONDRA, 16 (A.A.) - M. Mac 
cayım. tesi gününe bırakmıttır. dıkça hiç bir 1cy yap:unıyacagıru u·l. Donald umumi müzakerenin sona er-

Hi.ii. ! az kalsın unutayazdım: Sen Komisyonun bu günkü toplantısı dia etmektedir. · diğini bildirerek demi~tir ki: 
bana ne milletten olduğunu söyler mi- çok •Ürmemiıtir. }' unan hariciye nazırın nutku - Bu konferansın şimdiye kadar 
sin! O zaman İ§ ve mütalea değiıir. Paranın istikrazı meıeles; LONDRA, 16 (A.A.) - Yunan Ha riyaset ettiğim en İşe yarar ve en ça-

Seni zevzek seni!! LONDRA, 16 (A.A.) _Para işle- riciye nazırı M. Maksirnos, cihan iktı- buk iş bitirir konferanslardan biri ol-
Aka GÜNDÜZ ri komisyonunda Fransız ve Am.eri- sat lti:onfcr.:ıı:sında söylediği nutukta duğunu görüyorum. 

Fenerbabçe iyi oynamağa baıladı. (). 
yun canlanıyor. Oyunun bitmesine 20 
dakika var. Fener canlandı. Beıikt&§lılaı 
da şaşırdılar. F ene•e 1>ir frikik oldu. 
Hakla ~ekti, Hüsamettio kurtardı. O a· 
rada topu kapamıyan Eıref, Hüsamettin 
gelince vurdu. Kaleci elinden sakatlan
dı. Sakatken gene oynayor. Hüsamettin 
bugün fevkalade oyruyor. Oyun Beııik
taıın lehinde ... 1.akin Fene•liler iyi ve 
sıkı bir müdafaa yapıyorlar. Oyun biti. 
yor. Nihayet bitti Fener ıampiyon oldu. 

Muhrfız gücü bisikletçileri 
şehrimizde 

Dün Kadıköyde Fenerbabçe stadına. 
Türkiye turuna başlamıı olan muhafiz 
güçü bisikletçileri geldiler. Saat 10 da 
Bostancıya ulaıan musabıklar o•da Be
lediye reis muavini Hamit. mıntaka ikin· 
ci reisi Fethi Tabsiıı, Halkevleri spor 
teıkilatı reisi Sami Cemal Beylerle, Hi· 
lill klübü büesası ve sporcuları tarafın· 
dan karşılanmıtlardı. Orada bir müddei 
istirahat ettikten sonra 12 kisinden mÜ· 
rekkep olan kafile F ene-bahçe stadına 
doğru yol almağa başlamıştır. Kafileye 
müli.zim Rafet Beyle, mülnzim N üzbet 
Bey riyaset etmektedirler. Fenerbahçe 
ldübünde bitikletçiler klüp azalan tara· 
fmdan karıılıuım•şlar ve kendileri izaz vt 
ikram edilmiılerdir. 

Kafile reisi Refet Beyle seyahat hak· 
kında konuştuk. Bize sunlan söyledi: 

_ 3000 kilometrelik Türkiye turuna 
Samsundan batladık. Bi• haziranda ora 
dan hareket ettik, bugün lıtanbuldayiz. 
Yolda çok mesakkat çektik. Hemen he
men diyebilirim ki bu 15 günü 12 günün 
yağmur altında geçirdik. 

Buradan Çatalca - Çerkes köy Kırk. 
!ar eli - Edirne etapeını ikmal edeceğiz. 
Ondan sonra Çanakkaleye inıp tekraı 

Anadoluya geçerek cenubu takip ederek 
Antalyaya gideceğiz. 

Burada Türkiye tu..Un yanımı ikmal 
etmiı olacağiz. Gelecek sene buradan 
hatlaınak üzere Şarka gideceğiz ve tu· 
ru tamamlaya~ız. 

Türkiye Olimpiyat komitesi 
umumi katipliğinden 

ISTNBUL, 16 (A.A.) - Beynelmi 
le! olimpiyat komitesi Türkiye mu· 
rahba.slığından istifa eden Berlin bü
yük Elçisi Kemalettin Sami Paf& Ha:ıı 
retlerjnin yerine beyne.bnilel Oli.mpİ· 
yat komitesince Kocaeli Mebusu ve 
Türkiye Turing ve Otom~b.il K!üb.ü re 
isi Retit Saffet Bcyfendının ıntıhap 
~dilmiş oldu;1'u tebliğ olunur. 



.......,_. 

Suyu bol bir şehir 
Denizli her sahada çalışıyor ve 

sür'atle mamurlaşıyor 

Denizlide Gazi M ustala Kemal mektebi 

DENİZLİ, (Milliyet) - Yur- yelle devam olunuyor. 
dumuzun bab vilayetleri içinde Şimdi bir örtü altında bulundu 
zirai, iktisadi ve ainai mühim bir rulan etüt makinası için bu sene 
mevkii olan Denizli Tiliyetini bu yeniden bir pavyon daha yapıla
defa ziyaretimde, üç aene eyyelki caktır. Buraya hamam da yaptla
gÖ\"Üfme nazaran büyük bir iler- rak hastanenin bütün eksikleri te 
lemeye şahit oldum. mamlanacakbr. 

Denizli Yiliyeti yol itibarile Gezdiğimiz koğuflar haatalara 
çok zengindir. Her kazası Yiliyet çuk iyi bakıldığını göateriyor. Ha 
merkezine muntazam şöselerle riciye koğuşunda 4-5 yatında ken 
bağlanmıftır. Vilayet bu aene De- di kendilerine ve çok müatarih 
nizli - Sarayköy toae5İni Aydın hu yatan çocukların yüzündeki neş'e 
duduna bağlıyacakbr. Bu kısmın 5anki kendi evlerinde ve ana ku
toprak düzeltme ameliyesi bitiril cağında imit hiııini veriyor. 
miştir. Bat hekim ve arkadatlarile baş 

Maaril hemtire ve arkadatları bunları 
Maarif hususunda da Yiliyet bir baba ve ana şefkatile avudu

çok ileridir. Aydın treni yolcuları yorlar. 
Sarayköy istasyonundan geçerken Muhtarlarla luubihal 
çok muntazam ve muhtetem.bir Vilayetin genç ve çalıtkan vali-
bina görürler. Bu, geçen sene bi- ai Fuat Beyefendi, vilayeti her aa
tirilen Gazi mektebidir. Bunun bir hada hızla ileri götürmeğe çalıfı
e'i de vilayet merkezinde hükUmet yor. Dün umum köy muhtarlarını 
caddesindedir. vilayette toplayarak kendilerile 

Tavaa fOaesi üzerinde bunlara zirai ve içtimai konupxı~lar yape• olarak yaptırılan ismet Pata tılar. Ve malumatlar aldılar. Bu 
mektebinin inşaatına devam olun sene açılması kararlattırılan köy 
maktadır. Den senesine kadar bi yatı mektepleri hakkında muh-
tirilecektir. tarları aydınlatblar. 

İki gün evvel Denizliye gelen Su bolluğu 
Aydın halkeYİ bandosu Gazi Denizlinin suyu çok boldur, teh 
mektebi bahçesinde bir konser rin her sokak ve evinden su harık 
vermi,tir. Bando istildil marşını ları geçer, suyun bu boll uğu De
ve Cümhôriyet yeminini çalarken nizlide un ve deri sanayiini do-
talebelerde ittiri.k etti. _ğ1ırmut ve ileri götürmüttür. 
Baş muallim Murat Beyin deli Denizlide un fabrikaları gün 

letile mektebi gezdim. Her sahada geçtikçe çoğalmakta ve ilerlemek 
çok muntazam gördüğüm mekte- tedir. Tavas ovasının methur 
bin serği odasından bir tü'!'lü ay- buğdaylarından çıkarılan nefis 
rılmak istemedim. Bilhassa son sı unlar İzmir piyaaasına kadar gön
nıf talebelerinin kartonlar üzerin derilmektedir. 
de zamk ve kayır toza ile yap.ık- Bir kaç sene evveliıine kadar 
lnrı haritalar çok tabii ve mükem- iptidai usullerde yörüyen Denizli 
meldi. Lt- dabaklarından bir kaçı birleterek 

Sihlıat fenni bir fabrika yapmıflardı. 
Esasen Denizlili olan sıhhiye Şehrin en i~lek hükUınet cadde-

müdürü Cevdet Beyin delaleti ile sinde olan Denizli tabakhaneleri. 
memleket hastanesini de gezdim. nin buradan kaldırılarak tehrin 
Beni ve arkadaşlarımı bathekim tı~ tarafına götürülmesi düfünül
operatör Cevdet Bey ve arkadatla mektedir. 
rı çok samimi bir surette kabul e- Denizli tabakları arasında bir 
derek hastanenin her köteaini gez kooperatif kurarak umum tabak
dirdiler ve kıymetli izahat ver- ların el birliğile asri bir deri fab-
diler. rik ası yapmak cereyanı gün geç.. 
Ba,he~im ?dasmm karşısında tikçe kuvvetlenmektedir. 

haatanenın hır müzesi yapılmıt, içtima; hayat 
bunda hastanede yapılan bütün a- Denizlide en ziyade göze çar-
meliyatların birer eseri görülür. pan ve ğururu okşayan içtimai ha 
Hutaneye yeni ve muasır meın- yatın yüksekliğidir. Bu hususta 
lcketler hastahanelerindekilere Halkavi çok çalıtıyor. 9 tubesini 
benzer bir, mutbah yapbrılmıt. Bi de açan Halkevi yalanda intası 
nanın salonunda yeniden yapılan bitecek cok mükemmel bir binası
dahiliye koğufunun intasına faali na yerle°Şecektir. Halkevi reisi 

Milliyetin romanı: 32 

' 
ERKEK KISMI 

SARIŞINA BAYILIR 
ltU&n: Al'llfA LOOS. 

Ben nihayet siyine&ildim, o da bQf 
kutuyu bir tarafa fırlattı. Koluna si
rip güç bela yemek odaama indirebil
dim. 

Henry kız t.ardqile beraber bizi 
yemek odaıında bekliyordu. Kız kar
deıile ancak o zaman tanıtabildim. 
Anlatbklarına göre Henry'nin kız kar
deıi harptenberi çok değiımif. Harp 
eanaamda otomobil kullanıyormuş. O 
zamana ııolinceye kadar ömründe bir 
kere olsun boynuna erkek yakalığı ile 
boyun bağı talmııt İnsan olmadığı hal 
de o zamandanberi hiç bir kuvvet ya
kalıkla boyun bağını boynundan çıka 
rrunıyonnuı. Henry'nin kız kardeıin
de mütarekedenberi, bildiğimiz kadın 
kıyafetin fazla kadınlaımıf olduğuna 
dair bir kan.ut uyanmıf. Onıın için 

Tercüme: Ktİmrtın Şerif 

Henry'nin kız kardeıi artık atla oto
mobilden baıka bir ıey dÜ§ünmez ol
muı. Garajda bulunmadığı zamanlar 
mutlaka ahırda bulunur ve ancak bu 
iki yerde mes'ut zaman geçirebilirm.İf. 
Maamafih kızcağız aileıi efradına zer 
re kadar ehemmiyet vermiyor, Hele 
Henry'yi adam yerine koymıyor. O
nun kanaatine göre Henry'de erkek 
kafa11, erkek düıünceıi yokmuı. 

Bu esnada öyle bir hadise oldu ki 
cidden bir harika addolunabilirdi. An 
lattıldanııa söre Henry'nin baba11 ay
lardanberi tekerlekli bir koltukta ._,_ 
turur, adamcağızı tekerlekli koltuğu 
ile her yere erkek haıtabakıcısı götü. 
riİrmÜJ. O sabah ta erkek haatabakı
cısı onu tekerlekli koltuğiyle yemek 
odauna getirdi. J:fenry: 

- -
Acıklı şey 

--... -
Afyonda bir nahiyede Üç 

kişi diri dıri yandı 
AFYON, (Milliyet) - Afyo

nun Çay nahiyesinde 1~933 
gecesi ' omuk oğluk Nasuhun e
vinde kuru ot ve ğrupreleden ani 
çikan bir ate' neticesinde, ev için 
de bulunan Nasuhun 10 yaşların 
daki kızı Hatiçe, karısı 25 yaşla
rında Nazife, ve Nazife hanımın 
annesi 60 yaşlarında Fatma hanım 
lar kurtulamayarak yanmıtlardIT. 

Selamlamak lazım 
ANDİFLİ, (Milliyet) - Hazi

ranın altıncı salı günü Mersinden 
gelip İstanbula gitmekte olan ve 
limanımıza uğrayan Anafarta va 
puru kazayı selamlamadan gelip 
gitmiştir. Vapur suvarisinin bu ha 
reketini halkımız hakaret telakki 
~tmittir. Ait olduğu makamın na
zarı dikkatini celp etmenizi reca 
ederim. 

Altı şaki meyyiten istisal edildi 
GORON, (Milliyet) - öteden

beri, Elbistan, Pınarbaşı, Saim 
beyli, Göksün kazaları mmtaka
sında takilik yapan Şakir iımin
de bir kitiyi tağa kaldırarak iki 
yüz albn lira talep eden alb kiti
lik Cevat çetesi Gürün mmtakası 
na geçerek Mapt mevkiine jan
darmalarıyla karşılatmış ve vuku 
bulan müsademede altısı da mey
yiten elde edilmit ve kaldırdıkları 
tahıa kurtarılmıttır. 

--0--

lzmitte zararlı yağmurlar 
lZMİT, (Miliyet) - Günlerden 

beri devam eden yağmurlar mah 
sulata zarar vermeğe batlamıttır. 
Bilhaua burada tütün fideleri çü 
rümüttür. Bundan sonra yetite
cek tütünlerin nefaseti iyi olmıya 
cağından korkulmaktadır. 

Bir karında 4 çocuk 
fZMIT, (Milliyet) - İzınitin 

Tatar İhsaniye Nahiyesinde Ha
san zevcesi Ayşe isminde bir ka
dın bir karında 4 çocuk doğur
muttur. Çocukların biri erkek, ü
çü kızdır. 2 şer saat fuıla ile ço
cuklar ölmüttür. ---..-......................... .__..._ ............ -
Akça Koca Beyden bu sene ev büt 
cesine tahsisat konulduğuna ve ya 
kında Denizlide de bir bando ya· 
pılacağını öğrendim. 

l'eştimallı kaılınlar 
Denizli vilayeti bir kaç sene ev 

vel pettimalları menetmiş fakat 
yerli kadınların bir çoğu peJle
malları siyaha boyayarak bürün· 
mekte ve örtünmekte devam edi · 
yorlar .Bunun sıhhi ve içtimai mah 
zurlarmı gerek halkevi ve gerek
~ sıhhat müdüriyeti mütemadi 
telkinle halka duyuruyorlar. Bir sa 
mimi ve el birliği çalıtmanın ya
kında meyvesini vereceğine ve De 
nizli kadmlannın temamen mede
ni kıyafete gireceklerinden emi. 
nım. 

lleda müsameresi 
AYDIN, 'Milliyet) - Mıntaka 

sanal'. r mektebi son sınıf talebe
leri dür. ı;k~am bir müsamere ver
diler ha\•a yıığmurlu olmasına ve 
müsamere açık havada verilmesi
ne rağmen pek çok halk iştirak 
etli. Talebeler her numaradaki 
rcılleı İni ek&iksiz ve aksaksız ha· 
şararak bir alKıt topladılar. 

- Baba, iıte müstakbel gelininiz! 
Dedi. 

Henry'nin babası yüzüme şöyle bir 
alıcı sözile baktıkian soll!"a büznil
lilı koltuğundan fırlayıp tıpıf bpıf ırü· 
rümeğe baılamaz mı? ... 

Bu hal karııaında herke• ıaıakal
dı. Yalnız bir ıaımayan varsa babası
nın ne mal olduğunu herkesten daha 
İyi bilen Henry idi! 

Bunun üzerine herkes adamcağızı 
teakine çalıtb. Babaaı oturup giıya 
inci! okumağa baıladı. Fakat zihnini 
inci( Üzerinde teksif etmek hususun
da hayli süçlük çekti. Sonra adamca
iız ağzına ~İr lokma bir tel' koyama
dı. Hen"'.'""~. ~abası kadar zayif bir 
adamın bır gozıyle bir kızı cözetleme· 
ai, öteki gözile de önündeki ıütlaç 
tabağmı görmeğe çalıttDa&ı her halde 
yürekler acm bir tel' oluyor! 

Bu hali gören Henry fena halde 
meyus oldu ve babaaına: 

- Hemen odanıza ııidin, yoksa üs
tünüze fenalık gelecek ... Dedi. 

Bunun Üzerine erkek hasta.bakıcı 
onu tekerlekli koltuğiyle odasına gÖ· 
türdü. Adamcağızın odaıınA giderken 
çocuk gibi hüngür hünr:ilr ağlamaeı 
bayağı içime dokundu! 

Yol, kanal 
Nazilli ve havalisinde 

büyük faaliyet var 
KUYUCAK, (Nazilli) (Milli

yet) - Kuyucak nahiyesinde yol 
ve kanal faaliyetlerine ehemmi
yetle devam olunmaktadır. Bu se
ne 11 köy halkı tarafından mer
kez nahiye ve bir birleri arasına 
61 kilometre yol yapılmıştır. Bu 
meyanda Alaşehir istikametinde 
Avralar köylerinden 10 kilometre 
yol yapılmış ve lzmir vilayeti hu
duduna eletilmiştir. Şimdi Kuyu
caktan Avralar köylerine kadar 
olan kısım yapılmaktadır. Bu kı
sım da bitince Kuyucaktan Alaşe
hire otomobille gidiş geliş temin 
olunacakbr. 

Yine köylüler tarafından köy 
kanununa tevfikan Azizabatla Ge 
reniz arasına Menderes üzerinde 
35 metre uzunluğunda ve 6 metre 
genitliğinde ve kanal üzerinede 
15 metre uzunluk ve 4 metre ge
nişlikte iki köprü yapılmıttır. 

Bugün nahiyenin 25 köyünden 
16 köye otomobil itlemektedir. 

Nahiyede sulama kanalları açıl 
mağa devam olunmaktadır. Bu 
sene yamalak ovasında 3000 dö
nüm arazi ıulimağa elveritli 6 ki 
lometre çiflik çayından kuyucak 
istasyonuna kadar 4500 dönÜD' 
arazi sulayacak 5 kilometre kızıl . . , 
dere köyünde 3000 dönüm arazi 
sulayacak 5 kilometre uzunluğun 
da ve burhaniyede 2000 dönüm 
arazi sulayacak 4 kilometre uzun
luğunda köylüler tarafından ka
nallar açılmıt ve horsunlu kana
lındada 1500 mükellef amele ça
lıştırılarak temizlettirilmiftİr ki 
bu suretle geçen sene 5600 dönüm 
arazi sulanan bu kanallardan bu 
sene 12000 dönüm arazi sulamak 
kabil olacaktır. 

Bunlardan başka sıtma mücade 
le riyasetinin yardım ve tetvikile 
8000 metre uzunluğunda kurutma 
kanalı açılarak azizabat bataklığı 
kurutulduğu gibi Cereniz köyü al
tındaki 500 dönüm menderes ya 
tağı ğölde tamamen kurutulmuf 
ve pamuk tarlası haline getiril
tir. 

Gencelli köy halkı on bet gün 
evvel temelini atarak yeniden bir 
mektep yapmağa ba,lamıfbr. 

Gereniz köyünde yapılmasına 
devam olunan ve ders senesinden 
evvel bitirilmesine çalıplan büyük 
mektepte köy yab mektebi açıla
rak nahiyenin mektepsiz köylerin 
deki köy çocuklarının okumaları 
temin olunacaktır. 

Aydın ortamektep sergisi 
AYDIN, (Milliyet) - Şehrimiz 

orta mektebi dersleri kesilmittir. 
Son sınıf talebelerinin bakalorya 
imtihanlarına 19 Haziranda başla 
nacaktır. 

Mektel-~n serğisi dündenberi u
muma açılmıştır. Sergiye gezenler 
geçen senelere nazaran talebele
rin daha muvaffakiyetli eserler 
meydana getirdiklerine tahit ol
maktadırlar. 

Yağmur ve dolu 
TOKAT, -15. - Zile kaza 

sına tabi 24 köyde tiddetli yağ
mut!ar ve kaz yumurtasından bü
yiik dolu neticesinde ekinler ta
ınamen mahvolmuştur. 8 sığır, 6 
koyun ile 40 yaşlarında Hafize ve 
torunu Elifi seller alıp götürmüt
lür. 

O zaman Henry'nin babası hak
kında Dorothy'nin tavsiye ettiği teY 
hatırıma seldi. Şayet Henry baba 
arnı herkesten uzaklaıbnp kendi ha
vaaına terketmek kabil olsa Dorothy
nin taYsiyeaini hiç te yabana atmıya
cağnn ... 

Kahvaltıdan sonra hepimiz hazır
lanıp kili.eye gittik. Yalnız Henry'nin 
kız kardeıi kiliseye sitmiyor. O her 
Pazar ırünü saraja gidip F ord kam
yonunu baıtan aıağı söker, sonra ge
ne yerli yerine takarmı§. Onun Hen
ry: 

- Harbin kız kardeıiııe yaptığı 
fenalık harbin kendinden de beterdir! 
Diyor. 

Henry, annesi, ben hep beraber ki
liseye ııittik. Döndüğümüz zaman öğ
le yemeğini yedik. Öğle yemeği kah
valtımm ayniydi. Yalnız Henry'nin ba
bası yemekte bulunamadı. Beni ııör
dükten sonra adamcağıza öyle bir a· 
teı gelmit ki hekim çağırmağa mec
bur olmuılar. 

Öğleden ıonra Henry ibadet içti
maına gitti. Ben anneaile yalnız kal
dım. Akıam yemeğinden sonra tekrar 
kiliseye sideceğimiz için oturup i&ti
rahat ettik. Henr.,.'nin annesi: 

7 mahkum kaçtı 
- -·· 

Altısı derhal yapılan 
takibatla yakalandı 

TEKİRDAC, (Milliyet) - Dün 
1-.r" • ; • Hapishanesinden 

yeai mahkfun kaç ı 
mıştır. 

Hapishanenin dit 
ve iç kapıları her 
ne dense ğardi
yanlar tarafnı
dan açık bırakıl
mış ve bu suretle 
birkaç mahbus nö 
>et mahallindeki 
Jandarmaya hü
cum ederek jan
darmanın başını 

r-::=ıu;., yarmak ve sila-
T ekirdağ jan- hını kırmak sure
darma kuman- tile firar etmiş
danı Bahri B. !erdir. Akabinde 

Jandarma kuman
danı binbaşı Bahri Beyin bizzat 
takibi neticesinde kaçaklardan 
6 sı yakalanmıştır. Diğer birinin 
de yakalanması için telefonla her 
tarafa tebliğat yapılmıştır. 

Talebe gezintisi 
BURSA, (Milliyet) - Necati Bey 

kız enatitüaü evvelki pn Mudanyaya 
kadar bir seyahat tertip etmiıtir. Bll 

IJuraalı talebe ArnavutköyÜnde 

tenezzüh çok eğlenceli olmuf, yüzler

ce talebe muallimlerile birlikte Arna
vutköyünde muhtelif eğlenceler terti
bi suretile kendi aralarında eğlenmiı· 
!er ve geç vakit Bursaya dönmüıler
dir. 

Seller bir sürüyü alıp götürdü 
Mıhalıççık kazasının Güllek kö. 

yüne ait (800) koyun ve keçiden 
mürekkep bir sürüyü çobanile be 
raber seller götürmüttür. 

Gene bu köy civarındaki iki su 
değirmeni sellerin tiddetli hücu~ 
mundan yıkılmıtlır· 
Dağlardan inen seller o kadar 

şiddetli olmuttur ki, Sakarya neh 
ri mecrasını değittirmit ve selle
rin dağlardan söküp getirdiği ko
ca tat ve kaya parçaları ve ağaç
lar Sakaryanın kartı tarafına atıl 
mıfbr. 

• 

Edremitte sürek avı 
EDREMİT, 10.- Geçen'· 

gunü Edremit avcılar cemiyeti 
yük bir sürek avı tertip et~ 
çok parlak surette neticelend~ 
yaban domuzu, 4 çakal öldür·· 
13 domuz da yaralandı. 

Her sene mahsulata en 8' 
15 bin liralık zarar yapan bu 
vanları öldürmek hususunda ' 
lar cemiyetinin büyük yarşı 

görülüyor. Vurulan domuz "' 
kalların kulak ve tlerileri sır 

• üzerine dizilerekhalka teshir 
mi~, halk "ya,asın avcıları1" 
diye tezahüratta bulunmu~tur· 
cılar mili ioyunlardan sonra d
mı,lardır. 

~~~~--~~--~~___.; 

1 
; st. Mr. 1'.ı.<mandan 1ığ 
~atına ma Lom. i:a ll'.l' 

Harbiye mektebi ih~i; 
için 20 adet urgan 8 a e! 
fıçısı ve· 100 adet gemici f .. 
ri 18-6-933 Pazar g\I 
saat 15,30 dan 17 ye kada· 
zarhkla satın alınacaktır. \ 
teklilerin belli vaktinde , 
misyonda bulunmaları. ( 1 

(2709) 3& 

"'"'"' Harbiye mektebi ihth 
için alınacak 5500 kilo yo 
tun yapılan münakaı:asıt' 
verilen fiat pahalı görüldii 
den 20-6-933 salı günü 
15 te tekrar acık münaka 
le alınacaktır. lsteklile 
şartnameyi görmek i~iıı 1 
her gün münakasaya girı§t' 
lerio belli vaktinde Mer~ 
K. Satın Almak Komisyoll~' 
da hazır bulunmaları. (21 
(2736) 3l 

* * • 
Tophanede askeri fırınff 

tiyacı için alınacak lki 
Dört Yüz Ceki orlunun pııl 
lığı 19-6-933 pazartes~ g~ 
saat 16,30 da hıralulinış d 
:luğundan isteklilerin (;at 

meyi görmek için her gür~ 
pazarlığa girişeceklerin 
li vaktinde Merkez Satın 1 

ma Komisyonunda hazır 
lunmaları. (18) (21~ 

* • :ıı: 

Merkez Kumandanlığf 
merbut kıt'at ve Müesst' 
ihtiyacı için alınacak O 
Bin kilo Koyun ve Elli Bi~ 
lo Sığır etinin 14-6-933 1 
hinde yapılan kap:ılı zarf r 
nakasasında verilen fiatl11J 
halı görülmüş olduğun 
17-6-933 cumartesi günü t 
16,30 da pazarlıkla satıll 
lınacaktır. Pazarlığa gif 
ceklerin belli saatinden e'f' 

Merkez K. Satmalma KoJll 
yonunda hazır bulunmalıı.~ 
(22) (271 

inhisarlar idaresinden: 
Müzayedeye çıkarılıpta haddi layık görülmiyen l(a~ , 

taş İnhisarlar ambarında mu htelif eb'atta seksen bin kiİ1 • 

şişenin 19-6-933 tarihine mü sadif pazartesi gÜnÜ sa3t 
te kat'i pazarlığı yapdacaktır. Talip olanların Cibali'de sş1 

komisyonuna müracaatları ilan olunur. (2723) 

- Sen benim ırüneıimıin ! Diyor 
da baıka bir teY demiyor! 

Beni gözünün önünden ayırmak is 
temiyor. 

_ Tuhaf deiil mi? Diyor. Kendi 
kendime kalmaktan hiç hoılanmıyo
nam. Kendi kendime kalınca zihnime 
adeta durfunluk seliycır l 

Birlikte oturdujumuz ,müddetçcı 
bütün ıapkafarrmı baıma ırİyip prova 
etti. Kilisede ıarlu aöyliyen delikanlr
lann kendisinden naaıl ırözlerini ayır
madıklannı anlattı. 

Kendi kendime funa karar "'~. · 
hayat o kadar luaa ki in.aanm: t4l:J' 
ailem §Öyle kibar, böyle zengirı", 
ye böbürlenmekle kaybedilecek ', 

•cılmadığr muhakkak. . . Hatta 1 

cidden çok kibar ve zengin ol .. b' 
Binaenaleyh \tenim için yapılac-~ 
yeni bir plan tertip edip Hen,.y'f 
nimle evlenmekten vazseçİrm"~}' 
dan ne kopar .. biliraem kopanP 
ha ıükretmek! 

1 

Ben de her dediğine: "Peki" de
mek mechuriyetinde kaldnn. 

Peki demek bir feY değil amma, 
karfıamdaki insanın kulağına boru ile 
peki diye baiırmak fena ... Ne çare ki 
İnsanın aeai ne kadar kuvYetli cılaa 
bu kadar bağırma üstüne iflia etme
mesine imkan yok! 

22Hazi~ 
Eh. . • dün Henry':re lıendiır>; 1 

ladelphla'dan trene bindirttim· 
da Philldelphia'da alılıoydUJD.) '' 

- Saltana &ir daha fenalık ,. 1 , 

Akıam yemeği de öile yemeğinin 
bpkısı oldu . Yalnız ıu farkla. lı artık 
yeniliğini tamamile kaybebniıti. Sof
radan kalktık. Sonra Henry'ye: 

- Baıun fena halde ağTıyor. Tek
rar kiliseye sidemiyeceğim, dedim. 

Henry ile annesi kiliseye gittiler. 
Ben de odama gittİlll, oturup düıünmi-

yanında bulununuıı. dedim. t' 
Trendeki küçüle ıalonuma otıl 

ve kendi kendime: f 
- Eh. . • arbk her ne pah•'~• 

!ursa olsun Henry' den kurtul""' i 
aı geldi .... diye düıündüm. Onıl~ 
rine fU kararı verdim: r"ı 

- Erkeklere en çok fütur "" .f 
hiç ıüphe yok ki kadınların 't/ 
sarfettikleri paradır. Miater 
hile, 

ye bafladım. ........................ 



Emniyet Sandığı 
Mü iriyetinden: 

Sandığımızda 15 Haziran tarihin. 
den itibaren yapılacak ikrazlar. 
da tatbik o unacak faiz ve komis. 

yon n betleri a ağıda 
gösterilmi tir. 

1 - Emlak mukabili ikraııla rda : Kargir binalar için sene
vi o/c 9 faiz ve peşin % 1,5 
komiıyon alınO'. 
: Ahıap binalar için senevi 
o/c 9 faiz ve p şin % 3 komis
yon almır. 

Hu nevi ikrazlarda borcunu vadeainde ödeyenlere pe
şın alman komiıyonun ~.~e yarımı iade ~ilir. 

2 _ Mücevher mukabılı ıkrazlarda peşınen alınmakta 0 • 

hn maktu% 3 komisyon bundan böyle alınmıyacaktır. He
&ap ke"ildiii zaman sene~ o/v. 9 faiz ve yİne senelik olmak 
Üa:ere o/o 3 komiıyon ~_lmmak la ıktifa edilecektir. 

3 - Meskuk ve külçe altın ınukabilinde yalnız senevı 
<;~ 7 faizle ikrazat yapılacaktır. · 

4 ·-- Esham ve tahvilit mukabili ikrularda senevi o/o 9 
faiz alınacaktır. Altm ve tahvil kıymetinin o/o 75 ne kadara 
vans verilecektir. 

5 - Tevdiat ~ları mukabilinde yapılacak ikrazatta 
ınudie Sandıkça veni faizin o/c, 2 faıılaıı almmakla iktifa e· 
dılecelctir. 

E andıi~~ el.)eVm bo.rçl u bulunanlar muamelelerini İm· 
hal ve tecdıt ettırdıkleri tarihten itibaren komiıyonlardaki bu 
tenezsülden istifade edeceklerdir. (2708) 

3657 

Uyuıturucu Maddeler lnhlıar 
ldaremindenı 

8 Haziran 1933 tarih ve 2253 No. kanunun muvakkat 
maddeıi. mucibine• 1933 sene ıindm evvelki seneler mahsu 
tünden ellerinde ham afiyonları mevcut olanlar 23-6-933 tari 
hi ak.-mına kadar bulunduk! arı mahallin en büyük Mülkiye 
Memuriyetine ataiıda sorulan süallerin cevabını ihtiva eden 
bir beyanname vermeğe mecburdur. 

BEYANNAME SURETl : 
(Verilen makamın ismi) vasıtasiyle uyuşturucu maddeler ln 
hisar İdaresine ... Malı yedinde bulundurarun iami ve adresi 

• • .. . . . 
Maim bulunduğu yer. • • • • • • • , • • • 
Maim mıktarı (Kilo heaabiyle) . • • • , • ,. • • 
Ticari evsafı (Kabil olduğu kadar). . . . • . • , • 

Beyanname venne tarihi Malı )inde bulunduranın 
ımzası 

3 ünci kolordu 
ilanları 

•• 

69. Alay. Sa. Al. Ko. dan : 
Safranboludaki kıt'alar ih

tiyacı için 60,000 kilo Sığır e 
ti kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 22 Hazi
ran 933 perfembe giinü saat 
1 S tedİ.I'. İsteklilerin şartna
mesini görmek üzere her gün 
ve münakasaya gİrmek için o 
gün ve vaktinden evvel Saf. 
ranboluda Satmalına Ko. na 
mü~acaatları. (3078) 

{ZSlS) 3366 

K. O. ve 1 F. kıt'alarından 
İstanbul cihetinde bulunan 
kıt'at için 4380 parça ve Üs
küdar cihetinde bulunan kıt'. 
atın 2750 parça bakır kapları 
açık münakasa ile kalaylath
rılacaktır. İhaleıi 6 temmuz 
933 perşembe günü saat 11 
dedir. İsteklilerin şartnamesi
ni görmek üzere her gün ve 
miinakaaaya girmek için o gün 
ve vaktinden eYTel Fmdıklıda 
3. K. O. SA. AL. KOM. nuna 
a-elmeleri. (200) (2668) 

3571 
• • • 

Haydarpata ve Gümüşsu
yu hataneleri ile J. F. için a
lınacak 68.000 kilo koyun eli 
ne verilen fi.at pahalı görül
düğünden ihaleai 19 Haziran · 
933 pazartesi saat 11,30 da 
tekrar puarhğı yapılacak-
111'. İsteklilerin ıartnameıini ' 
görmek üzere her tün ve pa 
zarlığa girmek için o gÜn ve . 
vaktinden evvel Fmd.lıı:hda 
3. K. O. SA. AL. komisyonu 
na &'elmeleri. (209) (2630) 

• • 
Merkez Kumandanlığına 

..... ~ .TY'~ _ • • - · -·~ 

' 

Tc.!J Q K!YE 

,tlRA6T 
SANKASI 

• 

merbut kıt'at ve müesıesat ih
tiyacı için otuz bin kilo ıüt ve 
yirmi beş bin kilo yoğurt bir 
şartname ile 4-7 -933 salı sa
at 15,30 da lcapalı zarf ile sa
tın alınacaktır. İsteklilerin 
şartnamesini görmek için her 
gün ve ünakasaya giri cek- 1, 

lerin belli vaktinden evvel tek~" 
lif mektuplarım Merkez ku~~ 
mandanbğı satmalma komis .. ' 
yonu rei&liğine vermeleri. • 

lstanbul Ziraat Bankasından: 
Karyesi 
p ildik 

" 
Kartal 

mevkii 
Batlaaıt 

Ciııll Mlktan Kıy. Muhammen 
Tarla Dllalm 3 100 T. L 

[ 
Mukaddem bostan elyeTm ] 3 100 

Ayazma tarlaaın 32 de 4 Hhmi " 
Üıküdar C. d. Arsa O 100 ,. 

Arsa O 100 .. 25 kuruşluk pul 
Bu beyanname maim bulunduğu yerde tanzim ve ibraz 

edilir. (664) (2660) 3578 Baİtda yauh emTaltıayri menkule pey akçeleri ve ihale bedel.teri nakten veya g~yrimnbadil boao~le 
ödenmek Ozere pazarlıkla satılığa çıkarılmııtır. Kat'i ibalelerı 3/7/933 ~aıa~tesı sa~~ ~n b~ş.tedır. 
Talipierlo yiiıde yedi buçuk pey akçeletile Bankamıza müracaatları. Seneı haliye Tarıııı ıle bılumum 

İşbu beyannameler iki n usha olarak tanzim edilecektir. 
İ~ nuıha d.a ~.hallin en yüksek Mülkiye memurune ibraz 
edılece_!< ve ıkincı nush~ın 11;lt ına mezkUr makam 1 ci nusha 
yı aldıgını kayd ve aldıgr tarıhi resm· ··h·· l t t'k d k . ı mu ur e as ı e ece 
hr. Musaddak nushalar mal sahibine iad d.l kti 

B . .imi e e ı ece r. 
eyannamesı verı Ş 1 933 den evvelki seneler mah u 

~:.olan h !'1 af~yonlar yalnız 31 Kanunu evvel 1933 tarihi:e 
f dar sahıplerı ve>'.a bun ardan satın almıs olan kimseler tara 
1ndan ihraç edilebılecektir. · 

İstanbul ve .lzmirde beyannamesi verilmiş olan malları 
j•lın alacak kimseler müba yaayı müteakıp bu beyanname 
erle bulunduklart mahallin inhisar idaresine müracaat ede

rek kayıt muamelesini yaptıracaklardır. 
İhrac limanları olan İstanbul ve lzmire sair yerlerden vaki 

hl~c~k tıevkiyat, ~!a?Damesi muhteviyatına iıtinaden ma
at!ın en yüksek ulkıyernemurluğunca verilecek o an imrari 

Ye ıl~ vapılır. 
31 Kan unu evvel 1933 tarihine kadar mallarını ihraç et 

llleyenler bun arı İnhisar İd~reaine teslime mecburdurlar. 
d . UY\l~turucu maddeler inhisarı kanununun yedinci mad-

1 mücibince şimdilik İstanbul ve İzmir Limanlarından afi. 
fon ihraç ed.lebilecektir afyon ihraç etmek iıtedikleri mal
arın beyannamelerini idaremize ibraz etmeyince ihr~ç mü 

saadesi verilmeyecektir. (2733) 3664 

D~niz Levazım Satınalnıa 
so Ton 1< Komisyonundan: 

alıl\ henrin: Kapalı zarf: 3 Temmuz 933 pazartesi 
50 Ton l\1aıq saat 15 te. 

ne Yağı: Kapalı zarf: 3 Temmuz 933 pazartesi 
Oma k saat 10 da. 

d ') U"Yet} • !L • • • k --1 yaa e ı k ol en o.ntıyac ı ıçın ıt...,..ı zarf uıulü il• müba 
nf' .yağının şart:" Yu~rda miktarları yasılı Bensin ve maki-
t l l l arrıes . .. k . . l . L ---a ıp o an arın da h. ını gorm e ıılıyen erm IMll' gün ve itaya 
şada Deniz Levazı •:ı~arında yazdı gÜn ve saatlerde Kasnnpa 

rrı atnıalın a komisyonuna müracaatları. 
(2593) 3633 

Gedikpa1 'd a a. Jandarma 
Sabnalnıa K • . d 

Kum11ıı aınb d Oml8YODUD •n: 
tcraber \11500 il:'°} nsoVerjfntck sureti) serpuf Ve tozlukla 
( ~~~lı zarf ınünakasası 2l ~a k~m ya:d!k elbise İmaliyesinin 

., .t, te yapılacağından i aı:ıra? 933 (>f'r§embe giinü saat 
f(orınek ··ıere her ·· steklıle.-ın şartname ve nümuneyi 
tı l' gun ve m ·· k . - . . . . nıa ıy.~ye yatırarak al una a'>aya gırmek ıçın ılk temina· 
~en &aaı;ncl<' komisyon ınacak n~:ıkbuzla mt·7kur gijnün muay 

unıuza muracaatlar;. (2397) 
3335 

ı 

* -:: * 
Çorlu Askeri SA. AL. 

KOM. dan: 
Çorludaki kıt'at ihtiyacı i

çin 270,000 kilo kuru ot iki 
parça halinde ve beher parça 
sı yüz otuz beş bin kilo olmak 
üzere avrı ayrı şartnamelerle 
açık münakasaya konmuş- ı 
tur. İhalesi 13 Temmuz 933 
perşembe ~ünü saat 15 tedir. 
İsteklilerin şartnamesini gör
mek üzere her gün ve müna
kasaya gireceklerin o gün ve 
vaktinden evvel teminatlarile 
Çorlu-da Askeri SA. AL. ko 
misyonuna müracaatları. 
(3105) (2755) 

*** ı 
Çorlu Askeri SA. AL. KOM. ~ 

dan: 
Çorludaki kıt'at ihtiyacı i- 1 

çin 1,100,000 kilo odun 4 , 
parça halinde ve beher parçası 
iki yüz yetmiş bin kilo olup ' 
ayrı ayrı şartnamelerle açık 
münakasaya konmuştur. 1 
halesi 13 temmuz 933 perşem· I 
be gÜnÜ saat 16 dadır. İstek 
lilerin şartnameyi görmek ve 

1 

almak için her aün ve müna 
kasaya girmek için o gün ve 
vaktinden evvel teminatlarile 
Çorluda Askeri SA.AL. KOM. 
nuna müracaatları. (3104) 
(2754) 

* * * 
Çorlu Askeri SA. AL. KOM. 

dan: 
Tekirdağındaki kıt'at ih

tiyacı olan 1 .000.000 kilo o
dun 4 parça halinde ve beher 
parçası iki yüz elli bin kilo ol 
mak üzere ve ayrı a.yrı şartna 
Yl"ıelerle açık münakasaya 
konmuştur. ihalesi 13 Tem 
muz 933 perşembe günü saat 
17 rle Çorludaki komisyonda 
yapılacaktır. Sartnameyi gör 
mek ve almak istiyenlerin 
her &ün ve nıünakasaya işti· 

• rüıum mü9teriye aittir. 2680 

lst nbul İnhisarlar 
B şmüdürlüğ··nden: 

Beykoz İnhisarlar mem urluğunun, ~ı:_rli • Bozh~e : 
serbayiliği açıktır. Talip olanların şartlarrnı ogrenemk ıçın 
İıstanbul Saşmüdürlüğü Ma muli.t Şubesine müracaatları. 

(2765) 

---- ·. . .._.,.___ --- --

ısı iŞ Limitet 
Sermayesi~ 10 ,000 Türk Lir ıı 

Merkezi: ANKARA - Şubesi I KE 
TÜRKJYE JŞ BANKASI tarafından teaia edila.1i tir. 

iTHALAT, iHRACAT, KO SYO VE 
EMANET iŞLERİ YAPMA TADIR. 

ISKENDERlYE de •atılmak üzer• emaaeten mal 
gönderenler, heıabımıza, TÜRKiYE iş BANKASI 

e erinden avans alabiluler. 
En iyi fiyatla, u az masraf ve komiıyonla emin bir surette 
it gfir-k iı yu.lerin MISIR iŞ LİMİTED'i tercih etmeleri 

keneli menfaa•leri icabıdır. 

Tel .. af adre•l: MISIRIŞ - 1.keaderiye 

3269 

----------:ıımı:• Alemdar zade Mehmet 
Vapuru 

BÜLENT 
Vapur 18 Haziran pazar ,glinü (Zor. 
guldalı:, !nebo\u, Samswı. Ord u, Gı· 
reıon, Trabzon, Rize, Mapavri, Pazar 
ve H0ope) ye azimet ve avdcttc aym 
iskelelerle Sürmene, Vakfıkebir. G" 
rele Ünye ve Ayancığa uğrayarak 

avdet edeçektir. Acentesi Alaiyc 
Han No 1 Tel.21 037. {4585 ı .... 

SEYR1SEFA1N 
-;:;:;_ • .--1 Gal•ta Klprüb.ıı B. ZJS2. 

,_ .. A. Sı.lıool Mllı ...... d• H. 2.3740. 

17 Haziran 933 den itibaren 
tatbik olunacak Adalar ve Ya 
!ova battı Yaz Tarifesi isk •• 
lelere a911mı1tır. 2707 !:6 S -

FATİH • ALMODORLÜ 
CONDE 

F af eski aniaal 
Mehmet paşa mahallesinde g 
miciler sokağında yeni Hüs 
men bey mahallesinde 11-1 
No. lı ,45 metro mur 

rak edeceklerin m~kur ıtun 
ve saatte teminatluile bir
liltte Corlu'da Askeri SA. AL. 
komisyonuna mür;ıı.caatları. 

bamdaki arsanın beher me 
SA AL Komiayonuna mü- ro murabbaı yedi lira kryıoe 
rac~atla:.ı ·<!1~~) (

2758
) tindedir. 1 bu arsanın müza 

(3111) (2761) . ... 
Çorlu Askeri SA. AL. 

KOM. elan: 'h . 
Tekirdaimdaki kıt'at 1 tı 

yacı icin 70,000 kilo saman 
açık münakasaya konmuş
tur. İhalesi 15 Temmuz 9~3 
cumartesi gÜnÜ saat 14 tedır. 
İsteklilerin şartnameyi gör
mek ve almak üzere her gün 
ve münakasaya girmek için o 
_gün YP. vaktinden evvel temi 
natlarile Çorluda Askeri 

Cor_ ıu Askeri SA. AL. KOM. yedesi 3 Haziran 933 tari · 
den 27 Haziran 933 tarihi 

dan : •~-.ı- d kadar 25 gündür. Talipler' 
TeKin.ğı~ aki kıfat hay- 27 Haziran 933 tarihine mü 

vanab ihtiyacı için 120.000 f 
kil ku k .. ak sadif sah gÜnÜ saat 10 da 

0 ru ot açı mun asa- tih Malmüdür~;iğünden m· 
ya konmuştur. İhalesi 13 
Temmuz 933 per•embe crünü te ekkil Satıs Komisyonun 

"' 
5 mÜracaatları". (2585) 

saat 14 tedir. İsteklilerin şart ı -.l!lll~l>l!lf!llllllf!llP.!11!!!"!!!!1"'-• 
nameyi görmek veya almak i- ı l!' 0 K T o R 
çin her gün ve mü11akasaya H kk 
girmek için o gün ve vaktin- Rusçuklu a 1 ., 
den evvel teminatlari~e Çor- Galat sarayda Kaı~ü·k d 'c;a~:::. 
luda Askeri SA. AL. komis karşısında Sahn~ so M•n a • 

ralı ap.aıtımıında 1 nunıar:ı· 
yonuna müracaatları. (3109) 
(2759) ----------



• ---- - -- ._.... --.~ .. ·•'P ,== ______ ._-~ ~ ... .... 
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İhracat eşyamız Ankaralının Defferi 

FRANSA İLE ANLAŞMA 
Yeni bir teşekkül 

düşünülüyor 

Aııkaraclan ıelen haberlere ıöre Wı
... an ihnıç 91yamızm koopentif191tiril

~ huauıunda bir hareket nnlır. Koo. 
(*'atİfler tarafından yapılan ihracatın 

lıatka memleketlerde olduğu kadar mem 

leketimizcle de muvaffak olm11t lıulunma 
ıı, bilhassa Aydın incir kooperatifin.in 

lıu ...Jıaclalü fevkalade muvaffakiyeti bu 
telde temayülü artbnnaktadır. 

Mösyö dö Frans, Ceneral Pelle - Galatasaray lisesinde 
bir konferans münasebetile ..• 

Ankara; 1921 

Milli T ürkiyeye kar,ı, Franaanm 
<ık bir dostluğu var. Franaızlarm 
ostluk hisleri, kolay kolay, aezili
~r. Onlarla biraz mahremane gö
ı~üraeniz,biltün hislerini açık açık 
iylerler, İngilizleri çeki,tirirler, 
ele Loid Corc'un .-rk politika
n dan acı acı 'ikayet ederler. 
F ranaanın. Kilikya üzerinde 

urkiye ile bir anla,maya varacak
rı kuvvetle umuluyor. Böyle bir 
nlaşma, kuvayimilliye Türkiyesi
ı ne kadar kuvvetlendirecek .. 
Bugün de Fransız zabitinin not
ından bazısını defterime geçi
egim. Bu yazılardan bazısı; 

ran. ızların umumi harp hatıra
ınndan hangi noktalar üzerinde 
1.zlaca hassas olduklarını da gös
rccek: 

lstanbul; 11 Şubat 1921 
M<;syö Döfransın halefi Ceneral 

e le bilhassa Türk mahafilinde 
ı niisait intibalar husule getiri

or. aha geldiği gün Türk matbu
tı bu "mümtaz asker" i selamlar
e , Fas Müslümanlarına olduğu 
aJar Türkiye Müslümanlarına 

ı da hayrıhahane olacağı ümi
. ni ifade ediyordu. 

frmeni '!',. Rum mahafilinde, Is
r.b la muvaseleti henüz yeni o
Fransanın yeni mümessili hak
J:ı beyanıfikir etmeği doğru 

, ıamakla beraber, Ali Komiser-
.~ Ceneralın tesiri altında, bazı 
nsı • mahafilinde hüküm süren 

oyu Türk taraftarlığı cereyanına 
üklenmeğe daha az mütemayil 

'""::' sını ,,. Paris Hükiimetinin, 
ristiyanlığın acınacak vaziyeti 
klıınrla i•tikba lde daha iyi ten

r e<lilmi' olarak, t arkikaripte 

SANAYİ 
ZİRAAT 
EVLERE 

Ceneral Pelle 

Fransanın büyüklüğünü meydana 
getirmi~ olan güzel an'anelerine 
avdet ~ımesini temenniden geri 
kalmıyorlar. 

latanbul; 4 ıMart/1921 
Dün, Galatasaray Lisesinde, 

genç Türkler hakkında verilen bir 
konferans esnasında, Fransa Ali 
Komiserliği heyetifenniyesine mer
but kaymakam Sarrov, "Fransa 
dostu,, bir Türk Ceneralının, dör
düncü ordu kumandanı Cemal Pa
tanın methini yapmıttır. 

F ranaaya muhabbetini muhafa
za etti ği için büyük Emir Abdül
kadirin torunu Emir Ömeri harp 
esnasında astıran, orada Fransa 
lehine komplo yapıldığı için Emir 
Abdülkadirin mezarına hürmetsiz
lik eden ve kemiklerini ruzgira sa-

w , , 

TULUMBA· KATALOGUMUZU .. i.)TEYIN 

BOURLA BiRADERLER VE şs• 
İSTANBUL ·GALATA 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden: 

Ankara Nümune hastahanesi yeni paviyonu için müba
aa olunacak dört kalem yerli ;fayak ve battaniyeler kapalı 
arf usulile 5-6-933 tarihinden itibaren münakasaya konul-
1U§tur. ihalesi 26-6-933 paza rtesi gÜnÜ saat onbetteAnkara 
a Vekilet binasında husui komisyonu tarafından yapılacak 
ır. 

Şartname "bet lira mukabilinde verilir" ve nümuneleri
i görmek ve almak iıtiyenler İn Ankarada içtimai Muavenet 
mum Müdürlüğüne, lstanbu ldıı Sıhhat ve lçtimai Muavenet 
füdürlüğüne müracaatları ve taliplerin §artnamesi veçhile 
lnzim olunmuş vesaik, teklif name ve teminat ak~elerini mu
yyen zamanından evvel ihale komisyonuna tevdi etmelc 
endi veya sahibi salahiyet ve killerinin de hazır bulunmalar• 
in olunur. ~2534) 3421 

vuran, Suryede Fransayı ıeven her
kes korkunç ve kanlı kinle kovalı
yan Cemal Paşa, "Fransanın doa
tu! ,, Cemal Pata Fransayı seviyor
du ha! İnsan rüya gördüğünü sanı
yor. 
Eğer konferansçı harpten evvel 

ki hatıralarına bağlanacağına ve
sa ika istinat etmek , ayni cenerahn 
himayesinde 1916 da İstanbulda 
neşredilen "Surye meselesinin ha
kikati,, isimli resmi brö,ürü oku
mak zahmetine katlansaydı, mü
dafaa ettiği dava menfaatine ola
rak, samilerine Cemal Paşadan 
b hsetmekten ictinap eylerdi. 

ll.h1at Vekileti ihraç eıyamızclan lıa§

hcalannın iıtih"'1 ve ihracının koopera
tifleıtirilmeıi tahtirinde alınacak netice

yi tetkik etmit ve ayn ayn projeler ha.. 
zırlatmıfhr. lktısat Vekili Celil 8 . in 
Londradan avdetinden ıon'"a bu huıuı

ta bazı kararlara intizar edilmektedir. 

Bu brötür, diğer teyler arasın
da, - mahrem dosyaları son kon
solos tarafından unutulmut bulu
nan - Fransız konsolosluğunda 
Cemal Pa,anın emrile yapılan bir 
arattırmanın, resmi Fransız evra
kının ve Fransaya merbutiyetleri 
meydana çıkmıt Müslüman ve Hi
riıtiyan bir çok ve en muteber Sur
yelilerin muhaberabnın bulunması 
nı intaç ettiğini öğretiyor. Bütün 
bu Suryeliler Cemal Paşanın emri
le asılmağa mabkiim edilmit ler ve 
Şam ve Berut meydanlarında aııl
mıtlardır . 

-.ıt.....-IHMUl--l~-·NI011tf11 

Cemal Paşanın vatanda,ıan ia- 1 
terlerse, Franta menafiine hizmet 
ederken belki tabaası bulundukla
rı Osmanlı imparatorluğunun me
nafii aleyhine hareket eden bu Sur
yeli muteberan hakkında paşanın 
bu kadar t iddetle dananmı' olma
aını methetainler, buna müaaade 
vardır. Ve bundan dolayı onları 
takbih edemeyiz; fakat bizden bi
risinin Cemal Paşayı "Franaanın 
bir dostu,, telakki etmesi ... 

MiLLiCi 

Cümhuriyet Halk Fırkannın lra
bul ettiği ve Ratip Afir Beyin 
yaptığı Kubilay ôbicleıi maketi 

fzl rahats ız e d en 

bu karın •••glnllOl n f 

izale ediniz. 

Hafi f LI N 1 A ıenlUrOııU giyiniz°:' 
VucudUnUzde mevcudiyet i nı bile hisael· 

mlyeceksınız . Gıydijl l n i z anden ..itibaren 
wucu~unuı htman bir çok santimetro 
inceıecektır. fazla olarak iyı wo elAstikl 
trıko!UllUll daımi" mUessır masajı sayesin
de zahıııttılr ve yorucu rejımdeıı arı olarak 
biıtüR fazla semızli§i izale edecektir. 

Buııu, ınağan•ıza gelip tecrübe ııdi
nıı. Vep kanıınııı• kutunııııt " m-.ı 
irtifaı•• •lldirwek admiıılıe gtinderti•iı. 

rıaıı · 11 tira - sı,.ıı 20. ııra 

vatnıa, •evooeu•nda 

Tünel meydanında 1 a No. 

l•tlktAI caddeaı 385 No, 

J· 4119 

Deniz Levazım Sabnalma 
Komisyonundan: 

1500 Ton Livarnarin kömürü: Kapalı zarfla münakasası: 10 
Temmuz 933 Pazartesi günü saat 14 te. 

100 Ton Mazot (Mayi mahruk): Kapalı zarfla münakasası: 
10 Temmuz 933 Pazartesi ~nü saat 15 te. 

Gölcük Deniz Fabrikaları ihtiyacı için kapalı zarfla mü
nakasaya konulan yukarda ci na ve miktan yazılı kömür ve 
Mazotun şartnamelerini görmek istiyenlerin her gün ve 
mezkiir malzemeyi itaya talip olacakların münakasa gün ve 
saatlerinde Kasunpaşada Deniz Levaznn Satmalma komis
yonuna müracaatları. (2703) 

f nhisarlar Umum· Müdürlüğünden: 
(8-7-933) Çarşamba giinü saat (14,5) ta pazarlıkla 

mubayaa edileceği evvelce p zetelerle ilan edilen Kalküte 
malı (2 1 4) ilci ve bir kartlık, üç ye§il çizğili (80) bin adet 
çuval, bu kerre görülen lüzumu acil üzerine tamamen satına 
lmmıştır. 

Binaenaleyh mevzuu ha his çuvalların mubay- edile
ceği haklondaki ( 4-6-933) tar ihli gazetelerde İntİ§ar eden Ha
run hülanü yoktur. (2769) 

Gazetecilik ve Matbaacılılc T. A. Ş. Umumi Nefrİyat ve Yaz;ı ipleri 
MütliUü ETEM iZZET 

· Ankarada Gazi Lisesi 
•• •••• ı •. 

Bu sene tam teşkilatlı büyük bir 
bilgi yurdu olacak .. 

Ankaralılar artık çocuklannı fstanbul mekteplerine 
göndermek güçlüklerinden kurtulmuş olacaklar 

ANKARA, 16 (Milliyet) - Ma 
arif Vekaleti Ankarada yeni ve 
ba,kalarına örnek olaCak bir liıe 
aÇmağa karar verıiıiftir. Bu liıe, 
Ankaranın eır büyü ve en Clyğun 
binalarından biri olarak Gazi ter
b iye enstitüsü içinde açılacaktır. 

Malum olduğu üzere geçen se
ne enstitü içinde bir lise tqlrilatı
na batlanınıfb. O zaman bu liıe
nin yalnız birinci ve dördüncü sı
nıfları açılmıttı. Buraya en çok ıe 
celik talebe alınryordu. Ankara er 
kek liıesinin pek çok olan talebe
sinden bazıları da gündüzlük ola
rak Gazi lisesine nakledilmit, bun 
)arın ıidip gelmeleri için otobüs 
seferleri yapılınıfh. 

Maarif Vekaleti, Gazi liseaini 
bütün liıelere örnek olacak yolda 
tam te,kil&tlı bir lise haline koyma 
ğa karar vermittir. Önümüzdeki 
dera ıenesi batında bu lisenin bü
tün sınıfları açılacaktır. 

Gündüzlük talebenin sidip gel 
meleri için Devlet Deıniryolları i
le anlatılarak !azını olan saatler
de banilyo trenlerinin talebeyi aö 
türüp getirmeleri temin edilecek
tir. 

Lisenin ton iki smlfta enstitü
nün ihzari sınıfları da birlikte 
den görecektir. Böylece ihzari Sl• 
nıflarm ayrıca devamına da ha
cet kalmıyacaktır. Lise talebeıiy
le enstitü talebesinin Yat? ve va 
ziyetçe farkları göz önünde tutu
larak bunların ayni bina içinde ol
makla beraber ayrı ayrı den gör
meleri, her birinin kGındi yatları
nın ve vaziyetlerinin icabına göre 
idare edilmeleri yolları dütünül
müttür. 

Gazi liseainde en çok ehemmi
yet verilecek tedrisattan biri de 
ecnebi dili tedrisatı olacaktır. Ga
zi liıesi eıas ecnebi dil olarak ln
ıilizceyi almıttır. F r~sızça "~ ~ 
manca, ihtiyari ecnebı dillendır. 
Altı ııene okuyacak yavrulann İn
gilzceyi ıüzel okuyup yazmağa ve 
aöylemeğe m~ad~er o~abilmele
ri gayesi takıp edılecektır. Bunun 
için Liııeye doğrudan doğruya ana 
dili İngilizce olarak mütehaııa üç 
muallim ıetirilecektir. Ayrıca ta
lebeye teneffüslerde •e müzakere
lerde kılavu.ıluk etmek ve her za. 
man İngilizce konutınalarına veıi! 
le olmak üzere bir iki repetitör ge 
tirilmeıi de dütünülmektedir. 

Lisenin yukarı sınıflarına bat
ka sınıflardan gelecek talebenin 
ecnebi dil itinde tahıilleri sekte
ye uğramamak üzere bunların da
ha evvel hanıi ecnebi dilini oku-

Yulrartla enatitü kütüphanesi, or
tada mektebin muhtefem teraala
rıntlan biri, Gfağıcla laboratuvar 

mağa batlamıtlarsa ona devam· e
deceklerdir. 

Gazi liseıini bir örnek liae ha
line getirmek için Vekilet buraya 
en seçme muallimlerini memur e
decektir. Lisenin senelik leyli üc
reti de yeni bütçede 300 liradan 
275 liraya indirilmi.tir. 

Afuato. 10nlarında laayrt mua
melesine ı...ı.yacak olan Gazi li
seai Ankaramızın irfan müeaaese
lcri araamda )'Ükaek bir yer tuta
caktır. 

Şebriıniı:in en ıüzel binaların
dan olan enatitilnün muhtelif yer
lerini ıöateren reıimleri de bu •e
ıile ile ıönderiyorum. 

Ecnebi diller muallimliği şubes 
Maarif Veki.leti önümüzdeki 

sene C..i terbiye enstitüsünde bir 
ecnebi diller muallimliği tubeai 
açmağa karar vermittir. Gazi liae
ıi için ıetirilecek mütehuııs ecne 
bi dil muallimleri ayni zamanda 
bu fubenin de derslerini idare e
deceklerdir. Bu tubelerden talebe 
yetittikçe orta mektep ecnebi dil 
muallimliklerine seçilecek, ecnebi 
dil muallimliği aalabiyeti kanunen 
bunlara •eritecektir. 

lngilizce dersler için kurs 
Gui li1e1inde İngilizcenin esas 

ecnebi dil yaptlmaııı )'olundaki te
~bbüıü kunetlendirmek üzere 
Maarif Vekaleti bu sene tatil esn.ı 
eında İatanbulda bir İngilizce mu
alimliii kursu da açacaktır. 

Amerikanın dil tedrisab müte 
huıılanadan olan Mr. Fancett 
memleketimize yaptığı tetkiklerin 
neticelerini bir raporla Vekalete 
bildinaiıtir. lnıilizce kurıu da bu 
zabn nezareti albnda bulunacak
br. 

Amerikada dil tedrisatında ib 
tiuıile mu.uf olan M. Fancett bir 
çok yerlerde lnııilizce tedrisat üze 
ıine tetkikat yapmı,lar, büyük bir 
töhret ve beynelmilel bir salihiyd 
kazanınıttır. 

Fikirleri •e nezareti memleke
timizde lnııilizce tedrisatına istf
bmet vermek itinde pek faydalı 
••lacağmda 'üphe yoktur. 


