
yük profesör getirilecek ve M. 
Malche Edebiyat fakültesinde 
bir müderrislik almakla bera
ber eminliği de kabul edece~. Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

münakalat 
bitirdi. 

konferansı işini 
Turizm teşkilatları 

arasında rabıtalar kuvvet
lendirilecek. 
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Tezatlı bir vaziyet 
(Ankara) - Dikkat edilirse görü· 

liir ki iktisat aleminde iki cereyan 
ÇUpıımaktadır. Bunlardan biri bey· 
llelmilel iktisattır. Bu cereyana göre 
lıer memleketin iktlladl diğer memle· 
lcetlerin yardımcısıdır. Cihan iktisadı 
İçin de her memleket bir yardımcıdır. 
!lir memleketin yapamadığı ve çıka· 
•aınadığını diğeri yapar ve çıkarır, bu 
11lrette cihan iktisadı yekpare bir ik· 
tiaat olur. 

Fak at son zamanda gittikçe kuvvet• 
lenen başka bir cereyan var: Milli ik· 
tiaat cereyanı. Bu istikamete göre her 
llleınleket içine çekilir, kendi itini ken• 
di görmeğe çalışır. Bakılırsa bu cere· 
Yanın esbabımucibeai kuvvetlidir. Ma
demki harpten sonra memleketler fa
kir dü~müşlerdir, o halde harple ga· 
leyana gelen milli hiHiyab devam et· 
lirnıeli her memleket kendi çaresine 
hakmaİıdır. Bu §U demektir ki, h~r 
l>ıenıleket kendine lazım maddelenn 
&Oigari bir demirbat cedvelini yapar 
\le bunu temin için tekınil milli ku>'· 
•etlerini harekete getirerek çahıır. E
ker bu hesaplı harekete ra~en go;ne 
ltıilli ihtiyacın bir kıamı temm edıle
lltiyorsa 0 zaman bu kı111111 fakat an· 
tak bu ' kısmı hariçten. getirmelidir. 
İfar:içten fazlaca eıya girmez. 

Görülüyor ki iki cereyan birbirine 
tok zıttır. Birinde her memleketin 
ltıahdut §<'Yler çıkarmaaı, diğerinde 
ltıiinıkün olduğu kadar çok ıey çıkar· 
ltıası kabul edilmiıtir. Birinde beynel
lllileJ tesanüt vardır, ötekinde kendi
ne güvenmek. Kıaaa1t bir cereyanda 
fazla iktıaadiyet ve ucuza mal etmek 
e.saat, diğer cereyanda ise fazla poli· 
tıka ve baıkasma minnet etmemek 
ltaygusu hakimdir. 

l Şimdiye kadar bir çok iktiaadi top· 
~tUnalar oldu. Bunların hemen biç bi· 
~ ınuvaffak olamadı. Buna ıebep da· 
llllıı bu iki zıt fikrin çarpıfJDAU olmuf• 
lıır. ~yazla aiyah ne kadar ~aık!' b~ı: 
ı.., §eylerse iktıaadm bu ikı telakkisı 
de o kadar biribirine zıt teYlerdir. lki
ıl.., biri. ya heryerde en ucuz ne çıkanlr
Yor18 0 çıkanlacaktır, yahut heryerde 
!':Jc çok ıey çıkarmağa çalııılacaktır. 
~ır tnemleket fU iktisadi vaaıflan ha
~~&e o memlekette o iktisat yapılmalı 

111lfkaaı yapılmamalıdır denınekte~. it. bir tarafm iddiaaıdır. Hayır, bır 
~•lbiekette bugün şu iktiaadi vasıf· •t vardır amıı:, yarın baıka iktisadi 
\lj1tflar da olabilir. Çünkü uyumakta 
;:-.. bir çok kuvvetler ve vasıtalar 
d~llnabfür ki bunlar henüz tahrik e
~"l'.lemiştir. Tahrik edildiği gÜn, bir 
oı•ıntekette çok fazla teY d~ iatihsal 
q ~l>abilir. Diğer tarafm iddıau da bu-
~. 

l'Jt l>l!tıilebilecek ki, iktiaatta bu iki is
~· ;ıı,.et herpten evvel yok mu idi, o 
y llıııa.n da tezatlı vaziyetler göriilmü
h 0• lnıydı? Cevap olarak denilebilir ki, 
•. ~'l>ten evvel maziden gelen iktisat 
y'•teıni olanea ıiddetile hüküm siirÜ· 
ltı~~du. O zaman baıka tarzda iktisat 
, llıxıkün değildi. He .. memleket o ma· 

~•d 1 k ''kl . d .".0 .ge en ° eıııut iktisat tarzını 
h egıt~emez halde idi. Fakat harp 

Gümrük Mütarekesinden Sonra Piıra istikrarı 

Konferansın umumi içtimaına bir nazar .• 

Londra konferansın da para istikrarım~
tarekesini Amerika kabul edecek mi? 

.Teklifi Fransızlar 
• 

ve lngilizler kabul ettiler 
F r~nsız Başvekili; " Altın mikyasına rücu edilmedikçe 

ıktısadi meselelerin halline imkan yoktur,, diyor 
LOI'!'J?RA, l8 A.A.. - Havas Ajansı 

muhabınnden: Fransız ,..dıy' M 
B etF 

••,...enazın. 

onn • ransız heyetı' muralıha ·ı 
ı il' F sası ı e 
ng oz, •ansız Amerika mütehaaaıaları 
tarahnd~ ~o~ferans müddetince devam 
edecek hır ıatikrar mü•·-ek . t ebb'' .. h kkmda ...,. esı eş uau 
h:w.. da Y~P.?klan anl&§ma meselesi 

n lfOruımüıtür. 
~u teklif İngiliz ve Fransız hükfunet

I~ ~~ından daha §İmdiden kabul e
dilmittir. Eğer Amerika hükfuneti de 
hbu! ~"!'ek olursa, mütareke, Londra 
me~11 ıçın Fransız heyeti murabhıua-
1~ arzu ettiği esaa ve .,_,IBDSicı t<01· 
kil edecektir. Fransız hükiimeti, daha 
konferansın toplanma•mdan evvel Lon
dra ve Vaıington ile yaptığı görüımeler. 
de bu anlaşmağa yol lıazırl.amı§, anlatma 
nm, dünyanın düzelmeaine ne dereceye 
kadar lizım olduğunu bildirmİ§tİ. 

lııtihsalôhn tanzimi lngiliz ve Amerikan Hariciye Na
zırları konleransta hararetli bir 

mübahase esnasında • • 
PARIS, 18 A.A. - Havas Ajansının 

Londra muhabiPi yazıyor: Fransız heye
ti murabhasası, para yardıını meselesi-
nin ana hatlarmı teabit etmiıtir. Pazar- halile göre, Avrupa bükUmetleri tarafın- Reisicüınhurun noktai nazan Londrada-
tesi günü ikhsat komisyonunun tasvibi- dan muvakkat bir para istikrarı teklifi, ki Amerikan heyeti murahhasasına bil-
ne verecektir. Amerika hükUmeti tarahıidan memnuni- dirili:nifti~. Bu itibarla Amerika heyeti 
• !"'leti~de buhr:ma en iyi bir çare olarak yetle telakki edilecek mahiyette değil- murahhasası bundan sonraki müzakere-
ıatıhaalatın tanzun.i varaır. dir. !erde daha tedbirli hareket ~decektir. 

Amerika k? Maliye nazır vekili M. Acheson Ame. y iN ne yapaca • M. Rooaevelt bu tekliften, Vaıington'· 
••• • ~., ?:1'.~N: !~.A.A.. - Reımi me- dan ayrılmadan evvel haberdar olmuıtu. (Devamı 6 mcı sahifede) . ~················································ .......... ······· ........................ . 
inkılap maarifinin esasları 

bu yaz hazırlanacak! 

! Paristeki kongreye 1 İ stanhuldaki 
Gidiyoruz.. Mali teşkilat 
Murahhasımız Kırklareli 

meb'usu Fuat B.in beyanah 
Beynelmilel Himayei Etfal Cemiye

ti 4 temmuzda Pariate toplanacakbr. 
Kongreye Türkiye Himayei Etfal cemi 

yeti Reisi ve Kırk· 
lareli meb'usu Fuat 
Bey iştirak etmek Ü 
zere bugün Parise 
gidecektir. Fuat B., 
dün bir muharririmi 
ze §U beyanatta bu
lunmuştur: 

" - Beynelmilel 
Himayei Etfal Cemi 
yeti kongresi 4 tem
muzda Pariste topla 
nacak ve 9 temmuza 
kadar devam ede
cektir. Kongreyi 
ı: !'ansa Reisimcühu
ru açacaktır. 

Kırklareli meb'usu Kongrenin ruz-
Fuat B. naniesi; devlet-

çilik ve hayır iıle
ridir. 

Bu ruzname ile meıgul olmak üze
re sekiz §ube tefrik edilmiıtir. 

Birinci §Ube: annelik; ve doğumdan 
evvelki muayeneler. 

İkinci şube: tik yaş çocukları ve ço
cuk vefiyatile mücadelede annelerin 
teknik terbiyelerinin ehemmiyeti. 

Üçüncü şube; çocukluğun ikinci 
devresi; tahıil devresinde çocukların 
bedeni tekimülleriıİiıı mürakabesi 

Dördüncü şube; gençlik; 14 - 18 ya-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Yeni teşkilat eylülden 
itibaren tatbik edilecek 

Defterdar Mustafa Bey 
lıtanbulun yeni mali teşkilahndan hah 

seden bir gazete müdürlükler arasında 
§U tayinleri yazmıtbr. 

") stanbul varidat müdürlüğüne Def
terdarlık tahsilat müdürü Amir Bey, 1 s· 
tanhul tahsilat müdürlüğüne lzmir Def
terdarı Kenan Bey, Beyoğlu varidat mÜ· 
dürlüğüne Maliye Vekaleti varidat mü· 
dürlüğü birinci şube müdürü Hilmi B. 
Beyoğlu tahsilat müdürlüğüne lıtanbul 
Defterdarlığı ü~üncü şube sabık müdürü 
Muhittin Bey, Usküdar varidat müdür-

( De>'amı 6 ıncı sahifede) 

Vapurlara kıymet biçecek 
komisyqn teşkil edildi 

Seyrisefain memurlarından tekaütlüğü 
gelenlere tebligat yapıldı 

Yeni Vapurcular Şirketi nerede çalışacak? 

ertey~. olduğu gibi cihan iktiaadmı 
da a ltüst imi · ı. e Ştir. Zaten harpten 
.ı::~a bir kuvvet, yani bu derece ıid· 
ı lı olmıyan bir kuvvet, maziden ge
lln ° cihan iktisadını çöktüremiyecek· 

Vekil Reşit Galip Beyin beyanatı 
Umumi ıslahatı hazırlayacak komisyon 

geniş bir programla çalışıyor 

Yeni Vapurcular Şirketinin resmen 
teşekkülü için muktazi kanuni mera• 
simin ifasına başlanmıştır. Şirket mü· 
easialeri ile İdare Meclisi teıekkül et• 
tikten sonra sıra nizanınameainin ih· 
zarına gelmi§tir. Nizamname de hazır· 
lanmış ve İktısat Vekaletine gönderil· 
mek üzere bulunmuştur. Yeni §İrketin 
ismi (Türk Vapurculuk Anonim Şir· 
keti) olarak kabul edilmİ§ ve nizam· 
namede öyle gösterilı;ııiıtir. ~iz~~
menin sür'atle Heyetivelillenm tastıki. 
ne iktiran edeceği ümit edilmektedir. 

Diger taraftan ıirketin, vapurları i
çin kabul edeceği (fors) ta görüşül
müşse de, bunun tespit ve kabulü, i
dare Meclisine bırakılmııtır. Şiı·ketin 
kadrolan, nizamnamesi Heyetivekile
den geçtikten sonra tayin edilecek 
müdürü ile müıtereken idare Mecliai 
tarafından haznlanacaktır. 

•a Şiındi, Londrada bir iktiıat konfe· 
tıı) l\sı Va'r. Konferanam ru.znam.eai ne 
i,t~'a olsun ~u _J<o~~r.~ıta da iki zıt 
ı.,, ilırıet tabı?'til~ gorülecektir. Harp· 
"•I . evvelkı ıkbaa~ )'ani bey. 
:t"ıı tııilel ikbsadı teaıa etmek i•te
b ler bir tarafta mevki alacaklar 
'l~~l>t aki . iktia' dı ! ~ ·ı .. en sonr yenı a yenı 

t~ 1 lı iktisadı isteyenler de diğer taraf
ı. ~evki alacaklardır. Arada §İddet
~. ır çarpışma görülecektir. Netice 
ili 0~abilir? Ya bir taraf diğerini ta• 
~.~~" kendine çeker, o zaman bey
'af llıileJ ve milli iktisatlardan biri et· 
hu.,7da ittihat haaıl olur. Yahut ta <le., ;nn ikisi de mezcedilir. Milliain• ,..., h beynelmilelinden de birer kı
•rt." narak yapqtınlır. Bu takdirde 
l ~Yaa·b· •rd b caıp ır şey çıkar. Son sene• 
ınu~~ u Yapıcttırma ıekil tatbik olun
"nlln ~· Faka! bir fayda çıkmamış ve 
l'eceği a"; uzun müddet süriiklenemi· 
feranaı".İ aşılııuttır. Zaten Londra kon 
Çİn topla: hu hale bir çare bulmak ;. 

li .. ,__ tnaktadır. 
ı. u...,.olunab ·ı; . 
alı1oıun . . 1 r ki, konferans Yı>.. 

•ah'ten .~1~ıstikametlerden birine sa
""reu &: .. 

1 ak edecek veyahut bu ce· 
Oatereınlyerek dağılacaktır. 

Müderria 
......_ Nhuımeddin A.Ll 

D 

ıı I<azım Pş. Hz. 
~i.in' ~: l'ttec!İ•İ Reisi Kazım Pı. Hz. 

D', ll~içinde bir •ezinti yapmqlar. 

~============== 
f:tkek Kısmı 
6• Sanşına B~vılır ... 
ır4Qç .. 

t/q
11 

BUne katlar bitiyor. On-
•onrq romanın ikinci kııımı 

•.• f olan 

ır~~at esmerle evlenir! 
':l'or Sa ....;, rışın Amerikalı kızın 

"<mıesinin devamı! 

Maarif Vekili Dr. Reıit Galip Bey 

ANKARA, 18 A.A. - !Maarif Vekili 1 
cloktor Reşit Galip Bey Anadolu Ajan
ıının bir muharririne şu beyanatta bu
lunmuttur: 

"Burada maarif işlerinin bütün saha-

lannda umomi ıslahat esaslannı ve bu 
e~lara göre yeni kanun Iayibalan ve 
talımatnameler ve programlar hazırla. 
makta olan komisyon bugünden itibaren 
tekrar çalışmalarına ba§lıyor. B. M. Mec 
lisindeki iştigaller •ebebile bir buçuk ay
danberi bu toplanıılara fasıla venniıtik. 
Bütün yaz devam edecek olan mesainin 
neticesi, en iyi ve en sağlam terbiye esas 
)an üzerine kurulmu§ bir Türk umumi 
maarif teskilatı ortaya koymak olacak
tır. llk tahsile, orta tahsile, mesleki tah
•ile, yüksek tahsile,, h~~ terbiyesine, u
mumi kütüphanelenmızın ıslah ve inki
§afma müzelerimizin zenginlenmesine ve 
tekamülüne, güzel sanatlann yükselme
sine, yeni Türk harfleriyle vücut bula
cak milli tetebbu kütüphanemizin en kıy 
metli ve lüzumlu ana kitaplarla mümkün 
olduğu kadar kısa zamanda kurulmasına 
hasılı irfan hayatmuzı alakadar eden bü
tün hususlara ait esaslarla birlikte bun
lanıı ameli ve tatbiki noktadan baıanl· 
masını temin edecek yıllara taksim edil-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Kadınlar Birliği dün kongresini yaptı, yazısı üçüncü ııayılada .• 

lzmirin gayyur valisi Kazım 
Paşa lzmirde hummalı bir çalışma 
uyandırdı ••. - .Yazısı Memleket ııa

hilamızdadır -

Bulgarlarl(;l 
Yeni muahede 
Yeni bir ticaret muahe

desi yapılıyor 
Bulgaristanla yeni bir ticaret mua· 

hedesi akti için Sofyada müzakerata 
başlanacaktır. Müzakeratta nazarıdik 
kate alınacak esaalar, lktıaat Vekale
tince fospit edilmektedir. Bu hu•uata 
ihracat Ofisile İatanhul Ticaret .o~a
:ııından da bazı malômat iatenmı§tır •. 

Yeni muahede bugiinkü §erait na· 
zarıdikkate alınarak hazırlanacak ':e 
tarafeyn iktısadi münaaebatınm genış .. 
lemeaine yardmı edecektir. 

Mısırlı gazeteciler 
Şehrimizi ve Ankarayı ziyarete g~le

ceklerini yazd;,'!'ımız Mısı~h gazeteciler 
bugünlerde beklenmektedır . 

Mısrırlı gazeteciler Tokatlıyan ote
linde ııHsafir kalarak şehrimizin şayanı 
temaşa mahallerini dolaşacaklardır. 

Nizamnamenin tastikine kadar, şir
ket idare Meclisinin lüzum oldukça 
Yelkenci Zadeler kumpanyaama ait 
binada toplanması tekarrür etmittir. 
Şirket merkezinin l•tanbul tarafında 
olması da kat'i surette kararlaşmııtır. 
Yelkenci Zadeler kumpanyaaına ait 

(Dcyaım 6 ıncı sahifede) Kara Osman zade Suat Bey 

Yüksek bir spor günü 
Türkiye otomobil yarışları cumaya 

İstanbul bu müthiş sürat yarışını heyecanla seyredecek 
Cuma giinü ŞiıU - lstinye aalalt yolu üzerinde yapılacak otomobil sür'at 

ve maharet yarışı için hazırlıklar ikmal edllmiıtir. Yolun büt/Jn kusurlm" ta 
mir edilmiştir. Bu yolda mevcut on llıi tehlikeli virajda bütün çukurlar kapar· 
mııtır. Cuma günü aaal dokau; buçuktan itibaren yolda gelip gitme yasak ed 
lecek yalnız yanıa girecek otomobiller seçecektir. Bunwı için seyircilerin bu 
saatten evvel yal üzerinde yer almalan lazımdır. YanşlaPiJ.....,. süı·'atli spor 0 • 

tomobilleri girecektir. lstanbuı resmi ile hususi yüksek mak,,mları yarı§a da· 
vetlidirler. lstanbul halkı bu yüksek spor gününü büyük bir zevk ve heyecan· 
la yaşıyacaktır. Yarıfa girecek otomobiller üzerine timdiden bahisler tutuıu· 
luyor. 



YaJ:an: S. N. H .. hakkı (Milli, .. ) iadlr. 

BİR BURUN HiKA YESİ 
Bulgarialan Prensinin hiddeti.- Bulgar komitelerinin fesatları. 

Enfiye kutusu. 11 

Loodrada çıkan mqhur "Morning 1 kaba bir tarzda (burun) kinayesi ya· 
Post,, gazetesi 16 ağustos 1903 tarihli parak idareiliaan etmeainden fevkala
nüahasmda Bulgaristan Prensi Ye Şar• de münfail olmuftu. Paditah, burnuna 
ki Rumeli Valisi Prens Ferdinand'ın dokunulunca kızıyordu. 
Bulgar fesat komitelerini leşçi ettiğini Sultan Hamit, Prensin kaba şakasını 
yazmıştı. yanında bırakmak iatememit. lstanbul 

Gazetenin iddia ve imuı çok kuv.. pzeteleri vuıtaıile müessir neıriyat 
vetli idi. Gazete diyordu ki: Prens, ne yaptırmayı kararlqtırmıt ve baruı ela 
vakit Bulgariatandan ATl'Upaya gez• 0 yolda bir makale kaleme aldırmııh. 
mege çıkarsa komiteler harekete ge- Fakat Sait Pata, bunda mahzur gör
lirler, şekavetlerini artırırlar. Bu aene, müştü; bizim ıı:azeteler aanaöre ti.bi 
atuatos İptidasında Makedonyada ge· idi. Binaenaleyh vukubulacak netriya
ne ıiddetli tekavet batladı. Ayni ta- hn doğrudan dofruya hükıiınet tara
ı-ihte Prens te Bulgari.tandan ayrılmıt fmdan yaptınldığı anla,ılacaktı. Sait 
bulunuyordu. Ferdinand, flrimanm çı- Patanın cördüğü ve bulduğu bu mah
kacağmı bildifinden böyle hareket e- zur üzerine aleyhtar neşriyattan vaz-
diyor. . ceçildi. 

Bulgar Prensinin ıeyabatlerile ko· rd ' F e ınand bu "burun,, kinayesinde 
mİte1erin faaliyetleri araıında biç b~r- k t 
alaka ve münaaebe~ olmasa, sırf bir aabı a 1 idi. Evvelce Bulgariatan Os-

manlı Komiaerliğinde bulu.nan ve bur
teıadüften ibaret bullıD3a, gene naza-
rıdikkati celbedeceği muhakkaktı. nundan malw olan Azban Efendiye 
Bilhassa siyuiyat aleminde, en ufak bir enfiye kutuau vermiıti. Bu kinaye· 
bir hadiıeden, bir hareketten, bin bir den evvelce içerlemiı olan padiıab, 

d. tekerrür edince büsbütün hiddetlen-mana cıkarmak i.dett itiyat, anane ır. 
Fakat ·Prens Fenlinand'ın, Bulgari•- mişti. 
L:ının istiklali için, bütün kuvvetile ça- 1321 ııenesinde Bulgar komiteleri-
1.~tığı bilinmiyen bir hakikat değildi. nin Sultan Hamidin zatına ka.rıı sui-

kast tertibatında bulundukları ve Vi-
Londra Sefareti, "Moming Post,, un liyaltselaae'den başka, Trakya ve 

n<Jkale•İni hünkara arzetmişti. Abdül- hatta fatanbulda da fesatlar çıkarmak 
1tamit, gene mezkür ıı:azeteye Türkiye iatedikleri haber alınmıth. Hükümet 
lehinde ve Prens Ferdinand aleyhinde ' derhal harekete geçti. Beyoğlunda 
bir makale yazdırtmayı ııefarete emrü Tünel methalinin karfıaındaki paoaj
ir ... de eylemişti. •ıMorning Poıt,, ta pa.. df' bir daireyi isticar eden Bulgar Ka .. 
dişahın istediği şekilde yazılmış olan pı kilıyalığı ve eksarahlık kitahet ve 
m1tkale intitar etmistL Bu makalede: evrak dairesinde evrakıfeaadiye mev-
Bt:lgar ihtilalcilerinin Avrupada hiç cut olduğu tahkik edilmitti. Mezkur 
bir deYletin muavenetine mazhar ola· kalem daireıi baaıldı ve iki büyük aan 
mıyacaklarını •e bahuaua Romanya, dık dolu•u evrak Te kitaplar ve hari
Sı. ~. Yunan millet ve hükümetlerinin talar, planlar zuhur ederek hepsi mü
esuen Bulgar fesatçılan aleyhinde bu aadere edildi. Bunun üzerine Kapı
lundukJarınr ve hep komıuların sükUn ki.hyalık tarafından Adliye ve Meza
ve ,u.y;. istediklerini uzun uıadıya bip ve Dahiliye Nezaretlerine tiddet
anlattıktan sonra Prens Ferdinand'ın li müracaatlar vukubulmuı ve Meza .. 
ve Bulg-ar komitecilerinin tuttukları hip Müdiriyetinden icabı veçhile ce-
yold.ll ilerilemeleri mümkün olamıya- vaplan verilerek iıkat edilmişti. 
cağmı ve f&yet ihtilit devam ve te-
vesafi etse de Osmanlı ordusunun bu Sultan Hamit, belki bu kadar şiddet 
ateşi söndürmeğe muktedir bulundu- ve sertlik göstermezdi. Likin kinini 

• ğunt1 izah eylemekte idi. unutrruyordu. Yalnız itin en garip ve 
hatta tuhaf tarafı Prens Fenlinand'ın p, ... n• Ferdinand, o sırada Londraya 

· •·Burun,, kinayesini yapmq olmasıdır. 
gelmi, ve bazn- bulunduğu hususi bır Kaba tarzda Sultan Hamidin burnu 
ziyafet ıofrasmda 11Morning Poslu un ile alay etmek iıtedise, Prens Ferdi .. 
bu netriyatmdan babi~ açarak ihti18.l nand'ın cesaretine şafmamak elden 
komitt:deri menafiimilliyeyi istihdaf gelmiyor. lri burunlu olmayı bir ayıp, ederek çahttıkları halde kendi.sinin on bir kusur mu görüyordu? ve bununla 
lar1a yekvücut olduğunu ve gasp ve 
sırkat cibi adi cinayetlerde bulunurlar padişahı tehzil mi etmit oluyordu? 

Hangi' cihetten bakılsa, F erdinand'ın 
sa onlar~n derhal yüzçevirdiğini ve 

f 'h h ·· M ked · ht'ı • ı kinayeıô kaba, çürüktür. Çö.nkü biz· maama ı enuz a onya 1 ı a zat prenain burnu da Abdülhamidin 
komitelerjnin Sultan Hamide, burnun~ 
dan nefes aldn-acak raddede bir hare- burnu kadar iri, büyüktü. 
kette bulunnıak kabiliyeti olmadığını Prensin bütün karikatürlerinde, da· 
söylemiıti. , ima burnu ile alay edilıniıtir. Ferdi-

---· - -· --

HARİCİ .HABERLER 
"Müstemlekeleri Münakalat 
Unutamıyoruz,, Konferansı 

• 
Almanya eski müstemleke Sofyadaki konferans işini 
lerin geri verilmesini stiyor bitirdi, kararlarını verdi 

BERLIN, 18. A. A. - Müstem SOFY A, 18. A. A. - Balkan 
lekeli eski muharipler cemiyeti he münakalat konferansı, mesaisini 
yeti idare azasından M.Von Bremc bitirmittir. Sabahleyin komisyon-
ke, bir nutkıında demittir ki: : !ar itlerine devam etmi~lerdir 

- Milli hükumet, Almanyanın Tayyarecilik komisyonu, tayyare-
müstel!ılekelere sahip olmaama ve cilik hususunda mü~avat meselesi 
eskiden himayesi altında bulunan hakkında bir takı.ı.n müzakereler-
yerlerde hakkı olduğuna ciddi bir de bulunduktan sonra bu husu-
surette kanidir. sun eylül ayında Seli.nikte topla

"Umıtamayız" 

BERLIN, 18. A. A. - Doktör 
Regendenz, Boersen Zeitung ga
zetesinde " Müstemlekeleri unut
mayınız" batlıkh makalesinde, Ja. 
ponya'nm müstemleke mandaları
nı Milletler Cemiyetinden çekildik 
ten sonra bile muhafaza edeceği
ne dair tezinin adalete uygun ol
madığını yazmaktadır. 

Makale, manda müddeti bittik 
ten sonra, Japonyanın bu müstem 
lekelerde durmak için hiç bir kanu 
JJİ hakkı kalmıyacağını ve man
daya devam edebilmek için Mil
letler Cemiyeti ile bir hususi mu
kavele yapması icap ettiğini söy

. lüyoı": 

Bunun için de Milletler Cemiye

tinde daimi bir azalığa sahip olan 
Almanyanın muvafakati ,.arttır 

ve Almanya, muvafakatini, man
da altına komnut Afrika müstem
leke erazisinin idaresine filen ka 
rı?mak ~le ancak verecektir. 

Alman reisicümhurunun 
sıhhati 

BERLIN, 18. A. A. - Volff a
jansından : Radyo ve ecnebi gaze 
teleri reiaicümhurun sihati ile ali.
kadar olmakta devam ediyor. 

Riyaseti ciimhur katipliği, Hin
denbourg'un sihatinin iyi olduğu
nu, eskiden olduğu gibi Neudeck' 
te vazifeaile metgul olduğunu, ci 
varlarda gezindiğini bildirmittir. 

----<>---- •• ,,_ 

Almanya ve 
Macaristan .... " 

nacak olan Balkan konferansının 
içtimaı sırasında tetkik edilmesine 
karar verilmittir. 

Diğer iki komisyon da iflerini 
bitirmit ve karar suretleri tanzim' 
edilmittir, Öğleden som·a M. Sa
kizof'un riyaseti altında bir heyeti 
umumiye içtimai aktedilmiş, müna 
kalıita ve turizme ait kar.tr suret
leri ittifakla kabul olut>mu~tur. 

Münakalii.ta müteallik karar su· 
reli Balkan memleketleriniı\ ge
rek 'osa ve gerek demiryolları ıı.· 
rasında bir ahenk temın edilme
sini derpi• eylemektediı. 

Tariun 
Turizme ait olan karar ;ureti, 

turizm tetkilatları araım<lakt rahı 
talarrn kuvvetlendirilmeEini, Bal
kanlarda turizme bir takım kolay 
)ıklar gösterilmesini, Balkan mem 
leketlerinin ihrac miıesseseleri a
rasında bir takas' servi!i vücuda 
getirmek suretiyle döviz mü~kiıla 
tının ortadan kaldırılmasını Bal
kan turizmi hakkında pı-opagan
da yapdmasım derpis etnıektt!
dir. 

Konferansın hitama ermi• ol
duğunu bildiren M. Saki:zoi, mu
rahhasların sarfetmiş oldul.;~arı 
mesaiden ve göstermiş oldukları 
eyi niyetten ve kararlarıl'l müte
fikan ittihaz etmi~ olmalarından 
bahaetmittir. 

Murahhaslar saat 17 de Kral ta 
rafından kabul edilmislerdir. 

Bugün hükumet tarafından bir 
ziyafet verilecek ve murahhaslar 
varın hususi trenle Bulgaristan da 
hilinde seyahate çıkacaklardı~ 

İsyan çıkıyordu! 

Prensin bu airzlerini ııefaret erkanın nand ki gayet zeki adamdı, nasıl 
dan biri duymuş ve derhal hünkara böyle bir gaflet göstermiştir, şaşma-
bildirnı.;.tir. mak elden ıretmiyor. iki başvekilin görüşmeleri 

Abdülhamit, Prens F erdinand'ın , ( Arkcuı var) 
1 

Yunan bahriye zabitleri
nin İsyan teşebbiisü 

ATINA 17 - Tersanede temizlenmek 
te olan A •erof zırhlısı zabitleri arasında 
geçen gün bir isyan hareketi belirdi, fa. 
kat hükiimet çok müteyaklaz ve tetik 
davranarak büyiimeaine meydan venne
deu bu hareketi derlıal bastınk Bu kı
yam hareketinin sebebi, M. Venizelosu 
öldürıneğe t~ebbüs etmiı olanlann bü
tün atılftmnalara rağmen henüz yaka· 
lanmamasıdrr. Bir kısmı V enizelist olan 
Averof zırblıaı zabitleri, suikast failleri. 
nin yablanamamasını bükiimetin kast 
ve ihmaline atfetmiıler ve bir itaatsizlik 
protokolu imzalaınağa teşebbüs eylemit
lerdir. 

h~~;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;•;;;;;;;;;;;;;;ı;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;2i;;;o;;;;;;;;;;;;;;o;;;!;;ıs;;;;;;;;;;;3!!!ô!!!!i~!!!H!!!!i"ll1 ' iyi bir netice verdi 
Yarın: 1 BERLlN, 18. A. A. - Batvekil 

Jön Türklerin beyannamesi Hitler ile Macar baıvekili M. 
Goemboes dün öğled~n sonra. Al-

Jön • Türkler beyanname dağı tmıflar! - Padi,aha hücum. manya ile Macariıtan'ı alakadar 
Abdülhamit cevap verdirtiyor. eden siyasi ve iktisadi meselelere 

~por 

Dünkü maçlar 
Yunan Apollon takımı futbol

.ulan sonuncu maclarını diln Tak
sim stadyomunda .Pera takımı ile 
yaptı. Gayri federe kulüpler için
<l~ en kovetli teşekküllerden biri 
l •m k uzcre sayılan Pera takımı

•"! ı V t•nanlılara kartı alacağı ne
ticeyi erak eden büyük bir kala
lnk: günün pazar olmasına rağ-
1'1f"n stadyomu doldurmut bulunu
y •du. 

Amelihayat - Galatasaray 
l!k maçı liseler arasındaki sam

piyonanın final maçını. oyn~yan 
Ame!ihayat • Galatasaray yaptı
lar. Oyun cidden zevkli ve baretli 
oldu. Arnelihayat, ekserisi birinci 
sınıf oyunculardan mürekkep takı
mı ile daima ağır basıyordu. Arne 
lihayatlılar güzel ve faik oyunla
rının semeresini iki bir galibiyet
le aldılar. Bu gollerden birini ga
lip birini de Şeref attı. Galatasa
ray yegane golünü penaltıdan ka 
:zandı. 

Bu galebe, liseler araamdaki 
tampiyonluğu Arnelibayat takımı
na kazandırıyordu. Bu itibarla ga 
libe mevut olan tilt, Amelihayat 
takımının kaptanııİma meraaimle 
verildi. 

Apollon - Pera 
Apollon - Pera maçı büyük bu 

alaka ile müsabakayi takip eden 
kalabalığın tefvik sesleri arasın
da batladL Daha oyunun birinci 
dakikasından itibaren batlayan 
gürültü isbat ediyordu ki müaaba 
kanın etrafında toplanan alaka 
büyüktür. 

Oyun ç~k süratlı bafladı. 
Kaçırılan bir çok fıraatlardan 

sonra birinci devre ııfır sıfır be
raberlikle bitti. 

lkinci devre, tıpkı birinci devre 
"de olduğu gibi seri fakat semere· 
siz oldu. iki takım da golle netice 
lenelecek vaziyeti bir çok defalar 

Komşu memleketlerde 

Mel. Marga'nın f elik eti! 
BERUT, 14. -Berlin'den kal

karak lstanbul'dan geçmek sure
tile Suriyeye kadar gelmiş olan 
Almanyanın meşhur kadın tayyare 
cilerinden Matmazel (Marga) 
nm tayyaresi hududu geçer geç
m'!z bozulmuş ve kadın süzülerek 
inmek mecburiyetinde kalmıflır. 
Fakat civarda müsait bir iniş yeri 
bulunmadığı için Matmazel Mar: 
ga i,lenmit bir tarlaya korunak i .. 
temis, bu hareketi iae tayyarenin 
ağır surette sakatlanmasını mü
cip olmUflur. Tayyare Halep'e ge
tirilmif ve orada tamiri için laa
kal üç güne ih.tiyaç bulunduğu gö 
rülmü,tür. Matmazel Marga (Ber 
lin) - ile (Hindistan) arasında 
kendisinden evvel tesis edilmit o
lan sür'at rekorunu kırmıya teteb 
büs etmitti ve muvaffakiyetin o 
derece emindi ki bahse girişmif, 
bütün servetini ortaya koymuştu, 
fakat bu üç günü kaybetmit ol
muı dolayiaile muvaffakiyet ih
timali kalmamı,br. Matmazel 
Marga artık memleketine dönemi 
yecek vaziyettedir. 

' Yugoslavyada şiddetli 
fırtınalar 

BELGRA T 18. A. A. - Y ayt
se mıntakaam'da ,iddetli bir fırtı 
na olmut ve gökten bopnırcasına 
bir yağmur yağarak, derelerin bir 
denbire U.masına sebep olmuttur. 

Seller iki kız çocuğunu sürükle 
mif ve boğulmalanna sebep ol
mu,tur. Birçok yaralılar ve büyük 
:zararlar vardır. -.. ... __ , ____ .. _____ ..... 
elde ettiler. Yunanlılar gol kaçır
makta adeta rekor yaptılar oyu
nun bitmesine bet dakika kala yap 
tıklan kuvvetli bir atakla galibi
yet gollerini kaydettiler ve bu su
retle maç bir sıfır Yunanlıların 
lehine neticelendi. 

dair görü~miifler, bu meseleleri 
derinden derine tetkik etınitlerdir. 

lki batvekilin görütmeleri tama 
men bir netice ve muvaffakiyet 
vermi.tir. 

Görütme bilhassa çok iyi bir' 
sekilde bitmit , iki devletin birbir 
lerine kartı samimi hisleri hakkın 
da ka11ılıklı teminat veril mittir. 

Nazi hücüm kitalan artuında 
BERLIN, 18. A. A. - Ma.cari .. 

tan batvekili M. Goemboes bugün 
Erfust'te fİmali Almanya nazi hü
CUill ve miliı kıtaatınm toplanb
smda hazır bulunacak olan Hit
lerle beraber oraya gidecektir. 

Gazetecilere verdiği bir müla
katta, Macar batvekili, iktiaadi 
meseleyi tetkik için geldiğini, fa
kat Almanyadaki yeni rejimi tet
kik lüzumunu da. bi11etiğini söyle 
mit, - Zira, demittir, Macari .. 
tan bu yeniden doğuta ka11ı ya
bancı kalamaz. 

Gandhinin orucu 
POUNE, 18. A. A. - Mayısın 

8 inde Gandhi oruca b&Jladığı za.· 
man altı hafta için geri almmıf o
lan sivil itaatsizlik yeniden 31 
temmuza kadar tehir edilmittir. 

Slav şimendiferleri birliği 
BELGRAT, 18. A. A. - Avala 

ajansından : B .. vekil, dün Po
lonya, Çekoslovakya ve Y ougoalav 
ya timendifen:iler cemiyetleri 
müm~sillerini kabul etmittir .Mü 
mesaıller, alay ~mendifercileri bir 
)iği kongresine İ•tirak etmitler· 
dir. 

100 Alman gazetesi Çekos 
lovakyaya giremiyor 

BERLIN, 18. A. A. - Volff a· 
jansmdan : Berlin siyasi IJlehafili, 
Çekoslovakyanm yeniden 100 ka
dar alman guetesinin hudutları i 
çine sokulmamasına dair verdiği 
kararı hayretle kar.ılamı,tır. 

Bahriye nazırı Hacı Kiryakoı, bunıı 
öğrenir Öğrenmez, gece yanıı tersane. 
ye ko,muş, tersane kumandanı amiral 
Patast azletmiı, hordı:ete • önayak olan 
zabitleri de açlğa çıkarnuıtır. 

Fakat bu tedbirlere rağmen donanma 
da hükümete kartı bir emniyetsizlik ve 
hoınutsuzluk büküm sürüyor. Bunun i· 
çin Y uııan filosunun demirli bulunduiu 
teraanecle ıı:ayet ıiddeili tedbirler alın
IDlf, t ... aane muhafaza kuvveti iki misli 
arttırılmq, t ... aaneye hakim tepelere hü
kümet tarafından ton ve mitralyöz yer• 
l"ftirilmittir. T.,......;eye hariçtı;n her~n 
gi bi" ferdin yaııqmaaına katiyen mu-
aaade edilmemektedir. . 

ATINA, 17 - M. Venizeloaa suilıu
ti yapanlann bindikleri otomobilin tofö
rü Tricala11n Eğriboz tehri civarında ce
sedi bulunduğu rivayeti cıkmııtır. Rea. 
mi makamat, bu §"yiayı tekzip etınemiı. 
!erdir. Suikaslin elebaaılarınclan sabık 
eşkiya reisi Kara~~· evvelki c~marte
si günü akıamı Egnbo;ı; adası aabıllerin
de tek bafına dol1l4ırken görülmüttür. 

Atlas aşın 
ROMA, 18. A. A. - Jeneral 

Balbo, "P'opolo d'ltalia" gazetesi
ne, Atlas "'ırı seyahatine hemen 
çıkılacağını zannetmediğini söy
lemi.tir. 

Nev - Y ork'ta müsademeler 
NEVYORK, 18. A. A. - Kau

sas City istaaiyonunda polislerle, 
hapishaneden kaçmı, olan tren 
soygıncıaı Frank Naah'i kurtarmak 
iatiyen bir çete arasında muharebe 
olmuttur. 

Biri polis , birisi naah olmak Ü· 
zere 4 ki•i ölmü,tür. iki poliı ağır 
surette yaralanmıftır. 

-o-

Hindistan<lan çıkan alhnlar 
BOMBAY, 18. A. A.-Naldera 

vapuru, Londraya 8,824,000 rupye 
kıymetinde altın götürmü,tür. 

13 Haziranda da Slysia vapuru, 
Liverpool için 2,566,000 rupyelik 
altın vüklemİ•tİr. 

D~i 
Yeni gümrük tarif esi hak~ında 

vekil Rana B. in beyanatı 
AN KARA, 18. A.A. - Gümrük tarilesinin bazı maddelerini de

ğiştiren 31 Mayıs 1933 tarihli kanunun mevcut ticaret muahedeleri 
ile kabili telif olmadığı yolunda bazı ecnebi flazetelerinde gördüğü
müz nepiyat üzerine bu hususta m ütalealarır.a müracaat ettiğimiz; 
Gümrük ve inhisarlar Vekili Ali Rana Bey Anadolu Ajansına su iza· 
hatı vermi.flerdir : ' 

- Ticaret muahedeleri lıükü mlerinin meri kalacağı 31 mayıs 
1933 tarihli kanunun muvakkat maddesinde tasrih olunmUftur. 

T arilede yapılan son tadilata göre lazla resim vermesi lazım ge· 
len efya bizimle maahedeli veya modüslü olan devletler memleket· 
terinden gelmif olarsa bu qyadan ~imdilik eskisi gibi bir resim alın 
maktadır. 

Yine kanunun muvakkat tatbik tarzı muahedelere bağlı tenzi
lat li..tesinde yazılı efYa için doku z ay, o listelere dahil olmıyan efya 
için de üç ay devam edecektir. 

Bizimle "?uahedeli veya modü,,slii olmıyan devletler memleketle
rinden gelen qya hakkında ise ye ni kanan hükümleri 31 mayıstan
beri tatbik edilmektedir. 

Muha/ızgücü bisikletçileri 
ÇAT ALCA, 18. A. A. - Muh alugücü bisikletcileri saat 15 te Ça 

talcaya geldiler. Hükômet erkanı, izciler ve halk tarafından karfılan
Jılar. 

Karşıyaka Macarlarla heraberekaldı 
IZMIR, 18. A. A. - Şehrimiz de bulanan Macar takımı bugün 

ikinci müsabakasını Karşıyaka spo r kalübJi. ile yaptı. Pazar olmasuıa 
rağmen sahada oldukça kalabalık vardı. Oyuna hakem F elımi Beyin 
idaresinde başlandı. Cuma günü A ltayın yenildiği gibi Karşıyakanın 
bugün Macar takımına büyük bir sayı farkiyle mağlup olacağı talı 
min ediliyordu. Fakat bu tahminler hiç te doğru çıkmadı. Macar takı· 
mının güzel oyununa tnükabil kar ftYakaldar çok candan ve atak bir 
oyunla mükabele ederek ağır mağ liibiyetten yakalannı kurtardılar. 

Birinci haftaym nihayetlendiği zaman Macar takımı 1..() galip idi. 
ikinci devrede bir gol atarak beraberliği temin eden Karşıyakalı

lar Macarların tazyikinden biraz ol sun kerulüerini kurtardılar Karfıya· 
ka takımında kaleci oynayan Saba hattin bugün levkalade güzel ve fe· 
dakiir oynayarak bir çok muhakka. k sayıların girmuine mani oldu. 

Macarlar biraz gayretten sonra bir gol daha atarak gene galip 
vaziyete geçtiler. lzmirliler bu gole mukabele için çalışmağa ve hücu· 
ma geçmeğe ba,taJdar. Bir aralık Macarlar aleyhine bir firikik veril· 
di. Ceza varufU güzel bir atı.ıa Ma car kalesine girdi. Ba gol beraberli
ği temin etmişti. Macar ta~ımı bu golun yapdması üzerine harekete 
geçti v• Karşıyaka kaleşini bir çen ber içine alarak mütemadi sık1Jlır· 
mağa ve IJÜt yağmuruna tatmağa ~ladı. Kaleci Sabahattin fedakar 
kurtarı,ları bir çok tehlikeleri uzak laııtrrıyorda. Oyun bu suretle sonu· 
na kadar Macarlann hakimiyeti al tında Jevam eJerek 2-2 beraberlik 
le neticelendi. 

• 
I zmirde kükürtçülerin davası 

IZMIR, 18. (Milliyet) - Kii.k ürt ihtikarı davasına bugün devanı 
edilmiftir. Bugünlıiıi celsede HQ,rı et ırazetm ba..,..uharriri ile ticaret 
odası reisi dinlendi. Daha bef huk ukıı umamiye ~ahidinin dinlenmesi
ne karar verilmiştir. 

Sabıkalı esrarkeş arkadaşını öldürdiı 
IZMIR, 18. (Milliyet) - Esra rkef sabıkalı Sait gece arkad~lan 

ile Kadifekalede urar iilemi yaparlarken bir koyun postuna otarma yü 
zünden kavga ettiği arkadaşı papa s lbrahimi öldürmüştür. Esrarkelf 
katil yakalanmıstır. 

Fransada köyler su altında kaldı 
BORDEUX, 18. A. A. - Fırtınaların Fransa'nın fimali garbi ku· 

mında ve bilhassa Basgue eyaletin de pek çok zararlara sebep olmUf• 
tur. Birçok köyler su altında kalmış, sürüler, değirmenler seller tara· 
lrndan götürülmüflür. 

YUKARIDA: Zekôi Pafa merhumun eserlerinden mürekkep 10 tabii 
dün Halkevinde teşhir edilmeie başla nmııtır. Sergi bu ay sonuna kadar Jr 
vam edecektir. · 6", e 

AŞAGIDA: Otobüsçüler (30) kilo metreden fa:t;/a yol almıya müsaa~" 
miyen reglcitörlerden dolayı 1ik&yet etmişlerdir. Belediye bu hususa tetkılr 
mektedir 
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Dönen talebe ŞEHiR HABERLER ı· 
Eaefle haber aldım. Bu haftalar 

içinde imtihanlarını bitiren lise ve 
ortanıektep ta,ebeleri arasında ik
ıııale ve ipkaya kalanlar sınıfı ge
çenlerden daha çokmuş.Hatta Sam 
ıiından bir çocuk babasından aldı
ğını mektupta 450 talebeden 225 ta 
lebenin ipka, 150 nin ikmale kal
dığı ve ancak 75 talebenin sınıfı 
geçtiği yazılıyor. 

Tahsil verimini bu kadar kısır
lilftıran sebep nedir! 

Tedris usullerinin bozukluğu 
ıııu, talebenin tenbelliği mi? 

Bu maarifçilerimizin müdebbir 
bir meslek atkı ile tetkik _edecek
leri bir meseledir. Hatta bır mem
leket meselesidir. 

Bizim tahsil çağımızda sınıfta 
İpka kalan talebe parmakla göste
rilir, adeta damgalanırdı. İkmale 
kalan talebe tatil zamanım içinde 
acı bir ukde ile geçirir, sınıf geçen 
11tkadaşları güler, gezer, eğlenir
ken o bir köşeye çekilir. Numara 
•lanıadığı derse çahtırdı. 

Ekonomi 

• İhracat Ofisi 
Tüccar muhtelit ofisin 
kısmen teşkilini istiyor 
ihracat Ofisi, Türk - Yunan yeni ti

caret muahedesi mucibince lstanbulda 
tetekkül edecek Muhtelit Ofiain ni
zamname projesini lktıaat Vekaletinin 
tastikine göndermiştir. Projeye göre 
Muhtelit Ofisin beş azadan mürekkep' 
bir idare heyeti olacaktır. 

Halen Yunanistana mal gönderen 
tacirler, ihraç ettikleri malın bedelle
rinden yüzde otuzuna mukabil bono 
almaktadırlar. Muhtelit Ofis henüz te
ıekkül etmediğinden alakadar tüccar 
bu bonoları tasfiye edememekten müt 
teki bulunmakta ve Ofisin bir an ev
vel kurulmasını temenni etmektedir
ler. 

Buğday fiatları 
Bir ay evvel 5 kuruı ı 7 santim olan 

buğday fiatleri, borsada bir hafta ev
vel 5,39 kuruta çıkmışh. Evvelki gün 
boraada 5,30 kuru§tan buğday sahl
mrıtır. 

Stok olarak 12,200 çuval buğday 
mevcut bulunmaktadır. 

Alman malfunata göre, aon yağmur
larda~ Trak_ya.da pancar zeriyah za
rar gormemıttır. Alpullu Şirketi pan
car ~ahsulüne musallat o1an ha~arat
la mucadele etmektedir. 

Trakyada, .~on yağmurlardan buğ
day mahsulu de zarar görmemittir. 
Yalnız bazı yerlerde fazla yağmurla
rın teairile vaktinden evvel boy atmıı 
arpalar yere yatmııtır. 

l ahsil metodla, devre ile ~nt!
laıııla olur. Hayatın umumi bılgı
leri birbirine 0 kadar belirsiz bağ
lıdır ki aradaki botluklar an~ 
llıuntazam tahsil görmiyenlerın 
kafasında belli olur. Eskiden lis; 
lahaili görmeden Darülfünuna gı· 
tenler vardı. Bunlar ellerindeki 
~arülfünun diplomasına rağme~ 
0 :tle basit meselelerde aksarlar kı 
inıan hayret eder. Tahsil devre!~-. Şeker çoğalıyor 
tini sendelemeden aksamadan bıtı h • 

, . A h tarifelere giren etyanın dara-
ren bir genç ne kadar cerbezesız sız olarak resme tabi tutulması üç ay 
olsa gene umumi maIUınat nokta- sonra daralann da tahakkuk e~tirile-
sından bir varlık gösterir. c 1• cek resimd~. nazarıdikkate alınması 

B .. .. . . • r "·ne hakkında dun lstanbul Gümrüklerine 
ugun~ tahsıl . "~erıı;n~ız ::be- t~~li~~t vaki ~lmuttur. Bunun üzerine 

~rda ıf&J'et ettıgım ~ gumriilderdeki 1JU1dıklı tekerler tüc-
lıııı de tesiri vardır zannedıyonım. car tarafından çekilmiye batlanmı§hr. 

l edris usullerimiz belki de tat- Emir geldi 
bik noktaımdan talebeyi pek ka- Çikolata ve deri fabrikalarının, güm 
htaız ve laübali yapıyor. Sonra ta- rükten tenzilatlı tarife üzerinden ka-
1-fıe d b sulün verdiği serbesti kao çekirdeği ve ham ve yaf deri çı-
Ue ı_ e • '! ub • .,.y)ere kapbrı- karabilecekleri hakkında emir gelmi§-

&endını avaı •- tir. 
)or. 

l\imya dersine giren talebeni~ 
~fllaında o günkü maçın ha!alı 
)'-.lyor. Ev itleri dersine gıre~ 
teııç kızm hayalinde (Con Ban
llıor )un gölgesi dola,ıyor. Ve bun
lar kafi gelmiyormut gibi birbirini 
laltip eden tatiller, müsamereler, 
leııezzühler muntazam tahsil dev
relerini kırpa kırpa kuşa benzeti
~or. 

il Genç Maarif Vekili Retit Galip 
I e;tin, kökü bundan evvelki sene
ere dayanan bu derde parmak ba
'acağı tüphesizdir. 

l T aınamile garp istikametirı:l .a
~n maarifimiz yann için yetıftır
~ığim~z Türk yavrularını avare, 
liikayıt, havai olmaktan kurtarma 
lıdır. 

Burhan CAHIT --------
Bir yıldız geliyor 

l\feşhur Alman ıinema yıldızlarından 
~~elyn Holtun Bulgariıtancla bulundu-

11 Yazılmışh. . 
. t....,lyn Holt, yakında Yunanıstana 

t_ldecek ve Yunan.istandan avdetle ıeh'e uğrayacakhr. Maruf sinema yıldı
~"- burada bir film çevirmek !çin teklif-

bulunulacağı aoylenmektedir. 
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Gaz resimlerinin azaltılması 
Gaz tirlr.etleri, oktnıva resmine mü

kabil gümrük rüsumuna zammedilen 
yüzde on dolayısile, gazın kilosu bav
na bir kurut altı santim bindiğinden 
vı:. bu yüzden fiatlerin yükseldiğinden 
ve binnetice istihlakin azaldığından 
baha ile gaz resimlerinin biraz azal· 
tılma11 için te§ebbüoatta bulunmuşlar
dır. 

Çok buğday var 
Adanadan gelen maliiınata göre 

mezkur mıntakada buğday malısulU 
çok iyidir. Bu sene ihraç için külliyetli 
buğday mevcut olacağı anlatılmakta
dır. 

Nekadar afyon var? 
ihracat Ofisinin afyon istihsali.tına 

dair. hazırladığı bir rapora göre, ı _ 
lzm_ır, Ayd~_n, Manisa; 2 - Afyon Ka
rahısar, Kutahya, Eskitehir, Konya; 
3 - Malatya ve 4 - Kırklareli Edir
ne ve Tekirdağı afyon istihsal .;,.,,ta
kalan'!cla 928 senesindeki afyon re
koltesı 281 bin kilodur. 929 da 205 
bin, 930 dn 342 bin, 931 de 400 bin ve 
932 de 123 bin kilo afyon istihaali.tı 
vaki olmuıtur. 

Girip çıkan eşya 
Tutulan bir istatistiğe göre, 1932 

senesinde Samsun limanından 
11,357,000 liralık eşya ihraç ve 
6,935,000 liralık etya ithal edilmiştir. 
Samsundan çıkan bu e§yadan S milyon 
liralığı lstanbula gelmiştir. 

Yeni ofisler 
.. ı;:_dremitte zeytinyağı, lstanbulda 

tulün ve lzmirde üzüm ve incir Ofis
leri tetekkül edeceği yazılmıştı. Bun
lardan mada Trabzonda da bir fındık 
Ofoi teşekkül edecektir. Yeni Ofisle
rin nizamnameleri hazırlanmaktadır. 

Vlll yatte 

Ali Rıza Bey 
Vali Muavini Ali Rıza Bey Yalova

ya gitmiıtir. 

Tire kaymakamlığı 
Tire Kaymakamlığına Küçükpazar 

Nahiye Müdürü Muzaffer Bey tayin 
edilmiıti. 

Muzaffer Bey Tireboluya değil, Tor 
halıya tayin edilınittir. . 

Tirebolu Kaymakamı Tevfık Bey
dir. 

Sıhhiye tayinleri 
Belediye Sıhhi Muaf"ne Komiayo

nunda bazı tebeddülat ve tayinler ol
muıtur. Bu meyanda Komisyon Reiai 
Kameret~in Beı; Bakırköy Akliye has
tabasn~aı dahıliye mütehaaaıslığma, 
ve ~erm«: .Samsun nıeınleket ha.staba
nesı ~ahılıye mütehaasm Rıdvan Bey, 
ı<;omıal'.~n etıbba.11ndan akliye ve asa
bıye muteh_auıaı Rifat Bey Gureba 
haa!ahane~ı asabiye mü.tehassıslıfına, 
yerıne aklıye haatahaneai asistanlarm 
dan Cahil Bey tayin kılmmııtır. 

Yeni bir şirket 
Kimyevi gübre fabrikası açmak ve 

lzmirde de bir ıube tesis etmek Üzere 
yeni bir tirket teıekkül etmekte ve 
muameleai Ticaret Müdürlüğünce ya
pılnnı.ktadır. 

Beledly•d• 

Açıkta kalanlar 
Açıkta kalan müdür ve 

memurlar tayin ediliyorlar 
Oktruva müdürlüğünün lağvı üzerine 

açıkta kıılan müdür Orhan B. Belediye 
vandat müdürlüğüne tayin edilmiıtir. 
Oklruva kontrollanndan Necati B. de 
Kadıköy muba<ebeciliğine tayin olun
muştur. Oktruvadan şimdi açılan me.. 
mur adedi 57 dir. Bunlar da peyderpey 
tayin edieccklerdir. Oktruva müdürlü
ğünde 9 kişilik bir heyet itlerin tasfiye
si için mesaiye devanı etmektedir. itle
rin sonu on eüne kadar alınacaktır. 

Belediyede bir çocuk bıraktılar 
Dün bir kadın Belediye apteshanesine 

bir aylık bir çocuk bıraknuttır. Çocuğu 
bırakan kadın aranm .. sa "a bulunama
ınt§lır. Belediye hu ç;,.,uğu DarüLiceze
ye göndermiştir. 

30 kilometreden fazla sürat 
Belediye otobüslerin aür'atin.i tahdit 

için reğülatör kullanmağı mecburi yap
ımı ve tatbikata giriıilmişti. Regülatör
ler ancak 30 kilometre sür'atle müsaade 
ehnektedir. Otobüsçüler ahiren Beledi
yeye müracaat ederek bu kadar sür'atle 
otobüslerin yokuş çıkamadığını, bunun 
için de ~ok benzin yakıldığını aöylemiı
lerdir. Belediye bu §İki.yeti tetkik etmek 
tedir. Şikayet haklı görülürse buna göre 
bir karar veri1ecektir. 

Kömür depoları kaldırılacak mı? 
Mütarekeden ~onra Boğaziçinin en gÜ 

zel sahilleri kömür depolarile dolmuıtu. 
Depolar, Boğazın güzelliğini bozmakla 
kalmıyarak h?lkın sıhhatini de tehdit 
ettiğinden iktısat Vekaleti, bunlar için 
bir mmtaka tayin eylemişti. Depolann 
en cok bulunduğu Kuruçeşme ııabilleri 
mıntaka haricinde kalmakla berabe~ bu
radaki depolar muvakkat bir zaman için 
yerlerinde bırakılmııtı. 

Son zamanlarda sehirde asri ve büyük 
bir kömür deposu -yapılması fikri yeni
den ortaya atılmııtır. Bu hususta karar 
vermek belediyeden ziyade iktıaat veka
letine aittir. Habe~ aldığı1DJza göre ik. 
tısat vekaleti bugünl.,,.de ka!'llrlnı vere
cektir. Ancak belediye lamnbulun müs
takbel İmar planının yapılmasına karar 
verildiği şu günlerde Avrupadan celp e
dilen ~ehir mütehaıııılannın fikri ve mü 
taleası alınmadan ve yeri şehir planında 
göıterilmeden ev'Vel deponun insası hu
susunda İstical gösterilmesine laraftar 
değildir. 

Belediye bankası 
Bir buçuk milyon lira sermaye ile te

şekkül edecek olan belediyeler bankası 
hazırlığına devam olunmaktadır. Şimdi
ye katlar belediycle:-den toplanan yüzde 
beşler 1,300,000 J;,.,. olmustur. 

Bir buçuk milyonun dolması irin 200 
bin li<anın azami iki aya kadar Beledive
ler tarafından tah•il edileceği tah~io 
olunuyoı·. 

iki ay sonra banka açılıyor demektir. 
Dahiliye Vekaleti b.onk" talimatnamesini 
hazırlaınıya başlamıtlır. B?nka Beledive
lere va•İ mikyasta kredi açacak ve bu 
suretle her belediye tehir ihtiyaçlanru 
kola~·f.lda temin edecektir. 

Bankanın merkezi Ankarada olacak, 
lst::uıl,uJ, lznü- "İbi büyük şehirlerde 
şubesi bulunacaktır. Müdürlüğüne Da
hiliye Vek:Rleti ~uhase!.>e müdü .. ü lsa 
Beyin tayini söylenilmektedir. 

Kısa haber~er 

Mütehassıs giıti 
Ziraat V Pkalf'ti tarafından mütehaı

sıs olarak celp edilen M. Gardner Anka-. . . ' raya gıtmi~br. 

Yurıan talim gemisi 
Yunanın Aris ismindeki talim gemisi 

yakında limanımıza gelecek ve buradan 
doğruca Va"na ve Köıtenceye gidecek.. 
tir. 

Cemiyetlerde 

• 
Mahkemelerde 

Vazgeçmediler 
Zincirleme ve karşılıklı 

bir hakaret davası 
ikinci sulh ceza mahkemesinde garip 

bir hakaret davası görülmüıtür. Davada 
hazır bulunanlar hem davacı, hem maz
nun sıfatını haiz bulunuyorlardı. Biribir
lerinden davacı idiler. Bunlar Cazibe, 
Nesime Mtirvet, Samiye, Nebahet Ha
nnn!arL. Alaettin, Orhan, 1 smail Hakkı 
Beylerdi. Davanın son celsesinde Alaet
tin Beyle Cazibe Hannn birbirleri aley
hindeki davalardan, lsmail Hakkı Bey 
AJaettin Bey aleyhindeki davaamdan, 
Orhan Bey l smail Hakkı Bey aleyhinde
ki davadan, Nebahet ve Samiye Hanım
lar da biribirleri aleyhindeki davalardan 
vazgeçmitlerdi. Fakat Nebahat, Akile, 
Nesime Hanımlarla Orhan Bey biribirle
ri aleyhindeki dıivalardan v~zgo;çme~t
lerdi. Hi ·• '1İn hanıma tavııyesıne rag
men gen> vazgeçmediler. Muhakeme ev
rakın tetkiki için batka ııüne bırakıldı. 

Bir katilin muhakemesi • 
Bundan bi• buçuk sene evvel Kuım~ 

ıada arkadaşı Mehmedi öldüren kahvecı 
Kamilin ıruhakerr.esine dün Aiırcez~ 
mahkemesinde devam edilmiştir. Ik?. lı
ralık bir alacak yüzünden çıkan bu cına. 
vetten bafka Ki.milin Karaka~ isın.inde 
btr şab1ı da vurdufau. dün . mahk~eye 
ihbar edilmİ!tir. Kamıl _bu. ıbbarda unat 
edilen cürmü inl<fu- etıni§tir. Muhakeme 
bu cihetin tahkiki İçin 30 tenunuza bıra
kılmı§lır. 

Bir birlerinin üstüne atıyorlar 
Silivride Halil ustanın evine girerek 

hırsızlık etmek ve evde bulunanları ya
ralamaktan suçlu Seyfettin ve Şakir i
simli 17 • 18 y8fında iki delikanlının 
muhakemelerine dün Ağırcezada ba9lan
mu1tır. 

Her iki suçlu mahkemede kabahati 
biribir)erinin üzerlerine atmışlardır. Şa
hitler ber iki maznunu hırsızlık ettikle
ri evden cıkıp kacarken gördüklerini aöy 
!emişlerdir. Muhakeme su~lulann aabı
kalarmın sorulması için baıka güne bıra
kılmışhr. 

Beraet ettiler 
Evinde kacak iskambil kağıdı zuhur 

eden Kambi Efendi ile evinde kaçak tü
tün zuhur eden lzrn.itin Almıeşe köyün
den Hüıeyin oğlu Muıtafanın muhake
meleri dün adliye ihtisas mahkemesinde 
neticelenmiş, he!' ikisinin de kaçakçılık 
yapmadıkları sabit olduğundan beraetle. 
rine karar •erilmiıtir. 

8 sene hapsedilecek 
9 mart 931 gece.i Fatihte Kurıunlu 

medresede aske.- Necmiyi öldürmekten 
sudu Arlfin muhakemeai dün Ağırceza 
mılhkenıesinde neticelenmiştir. 

Arifin hu cinayeti inkônna rağmen 
cürmü iılediği !!"hitlerin ifadelerile ıa
bit olduğundan 8 sene 4 ay müddetle 
ağır hapse mahkôm olmu~tur. 

Beraet kararı 
Belediye Kad:köy subei idariyesi mu

hasebecioi ihn 30,000 li..-.. ihtili.ı mad. 
desinden tNıtı muhakemeye alman Ce
rral Bey l'J.i•en Ağırceza mahkemesin
den beraet kararı aldığını gazetemize bil
dinn.iştir. 

Yunan talebesi 
T)ün şehri gezdiler, salı 

günü gidiyorlar 
Şehrimizde misafir bulunan ~u!"!" 

tnlebeleri Darülfünunlu gençlerumzın 
refakatinde clün Adalarda bir gezinti 
yapmışlardır. • . . . 

Yunun talebeleri, bugün de Bogazı~'!' 
gezeceklerdir. Yunan talebe grubu reuı 
M. Karapanos bugün aaat 18 de Hal~e
vi ....ıooanda bir konferans verecektir. 

Maarifte 

Esaslı şekil 
Maarif Vekaleti yeni 

tedbirler alacak 
Maarif V eki.Jeti husuai mektepler i

çin hazırladığı yeni talimatnameyi ikmal 
etmittir. Talimatname tabedilmekte olup 
önümüzdeki sene batından itibaren tat
bika başlanacaktır. Yeni talimatnamede 
hususi mekteplere talebe alma tartlan, 
imtihan tekilleri kat'i esaslara raptediL 
ınittir. Öğrendiğimize göre bazı husuıi 
mektepler fazla talebe celbi için İmtihan 
!arda müsamahakar claYl'Jlndıklanndan 
bu cihet bilhassa tetkik edilmektedir. 
Sene aonlanna doğru resmi lise ve orta
mekteplerde vaziyeti zayif olan tııl""': 
tasdikname alarak hususi mekteplere gır 
melde ve orada terfii sınıf etmektedir• 
Bazı huıuıi mekteplerde doğrudan doğ
ruya 11ruf geçen talebe adedinin nazarı 
dikkati celbedecek sekilde fazla olduğu 
ve eayet mahdut bi;. kısım talebenin ik
male bırakıldığı yapılan tetkikat netice
sinde anlaşılmııtır. Maarif Vekaleti bu 
hususlan esaslı ~de halletmek için 
bazı tedbirler almııtır. 

Avni Bey müsteşar olacak mı? 
Talim terbiye heyeti aza•ından Avni 

Beyin Maarif müst"?J'I olacağı söyleni
yordu. Bu llususa dair ıebrimize bir ma
lumat gelmeın.iştir. Avni Beyden dün 
meseleyi aorduk, böyle hir şeyden ha
berdar olmadığım söyledi. 

Kız kolejinden çıkanla!'. 
Arnavutköy Amerikan erkek kolejin

den hu sene 43 kiıi mezun olmuttur. 
Bunlardan 14 ü Türk, 8 i Bulgar, ?. si 
muaevi, 2 ıi Suriyeli, 7 si Ermeni, 1 i 
Rus, ! i Suptır. 

Kolejin kızlar losnundan şalıadetna. 
me alanlar 31 kitidir. Bunlardan 12 l.İ 
Türk 9 u Ermeni, 8 i Rum ve 2 si Bul
gardır. 

!stenografi imtihanları 
Ayın 22 inci perJembe ııünü öğleden 

sonra, Da-..\ilfünun Hukuk Fakültesi 
Doktora sınıfında muhtelif derecede is
tenografi imtihanları yapılacaktır. 

D,. r··tt''nunda 

Beş profesör 
Ecnebi profesörler kimler 
olacak M. Malche'ın vaziyeti 

Darülfünun için be. mütehaasıa pro
fesör celbi tekarrür ehn.İ!tir. Bu zevat 
Avrupanın en yüksek ilıni otoriterleri a
ra11ndan sedlecelrtir. Bu 1Jrofeaörler bet 
fal<ülteye tevzi edilecek, yanlarına iki
ıer rruavin verilecektir. Muavinler talı
rirlerin tercüme ve izahında yardıın<:J 
vaziyette bulunacaklardır. Bu profesör
lerle yeni Üniversiten.İn faaliyete geç.,,. 
ceği 19.'W ıenesinden iti"3ren mukavele 
yapılacakhr. p,.. M. Malcbe Üniversite 
eminliğini deruhte edecektir. M. Mal
che'in ayni zamanda Edebiyat fakülte
sinde bir küraü İ§gal etmeıi çok muhte
meldir. 

-
Pollst• 

Üç yankesici __ ........... -
Şerirlerin üçü de yakayı 

ele verdiler 
Polis aıcan Salihattin, Murat, Şakir, 

Arnavut Recep isminde Üç yankeıiciyi 
yakıılamıfhr. 

Bundan başka Galata'da bir dükkanı 
10 kitiye aabnak suretile dolandırıcılık 
yapan Kazmt, Ali. Rıza da yakalanmıt
tır. Kadıköyünde bir arsayı bir çok kim
selere satan dofandıncı Hüseyin de ya
kayı ele vermiıtir. 

Arzuhalciye çatmış 
Misafir Yunan talebesi salı ııünü mem 

leketleri., avdet edeceklerdir. 
Sarhoş namile anılan arzuhalci Hayri 

bundan üc gün evvel sarhoşluk ve haka-
1 retten maİ:ıkUmiyetini bitirerek bapiıane 

den çıkmışhr. 

Kadınlar h!~!iji kongresi i 
Hayri, dün saat onda Adliye önüne 

gclmiı, bağırıp çağırmı§, arzuhalci Celal, 
Haydar Efendilere çatmııtır. Arzuhal
ciler, Hayrinin her gün kendilerinden 
onar kuruı haraç istediğini aöylemiıler
dir. Tahkikat yapılıyor. 

Yangın başlangıcı Kongre dün toplandı, yeni idare 
heyeti de seçildi 

Türk Kadınlar Bi~liği senelik 
kongresi dün saat 15,5 da toplan
dı. Kongreye 50 kadar hanım 
gelmişti. İçtima olduğu için ekse
riyete bakılmadan celse açıldı. 
Divanı riyasete Safiye Hüseyin 
H. seçildi. Katipliklere diğer iki 
hanım intihap edildi. 

Bundan sonra idare heyetinin 
bir senelik faaliyet raporu okun
du. Raporda Birliğin tertip ettiği 
haftalık konferansların muvaffa
kiyeti izah ediliyor, şehrimize ge
len ecnebi kadm birlikleri murah
haslarile yapılan temaslar ve ha
riçte toplanan kongrelere giden 
murahhasların okucfukları rapor
lar anlahlıyordu. Bundan sonra 
Balkan birliği konferanslarında 
Türk Kadınlar Birliğinin yaptığı 
itler itaret ediliyor, Şehzadeba
fmda açılan kız talebe yurdu, ve
rilen çay, tertip edilen Yalova ge
zintisi, fakir talebeye edilen yar
dım vesaire izah ediliyordu. 

Raporun okunmasını müteakip 

hesap encümeni raporu okundu. 
Rapora göre Birliğin bütçesi 3800 
liradır. 

Raporların okunmasını mütea
kip tasvip edildi. Bir aza Birliğin 
bir kütphane tesis etmesini, bir 
gazete netretmesini teklif etti. Bu 
teklifler muvafık görüldü. Gaze
teye yazı yazacak azanın listesi 
tespit edildi ve bu itleri intaç i
çin bir komisyon tetkil edildi. 

Bundan sonra yeni idare heyeti 
intihabına geçildi. Ve neticede 
Aliye Esat, Latife Bekir, ~ia 
Refik, avukat Rahime, Senıha 
Rauf, Aliye Halit Fahri, Makbule, 
Şükufe Nihal, Madiha, Dr. F~t ı 
ma ve Dr. Pakize hanımlar seçıl
diler. idare heyeti bu hafta için- ) 
de bir içtima yaparak , reis inti 
hap edecektir. 

Kongre münasebetile Reisicüm
hur Hz. ne, Başvekil ve Meclis 
Reisi Paaalara tazimat telgrafları 
çekildi. • 

Şi§lide Yaninin evinden yaqın çık
mı§ ve aöndürülmüıtür. 

Dut ağacından düştü 
Beşiktaşta 8 yaflannda Muzaff°! io

minde bir çocuk dün bahçede dut agacı
na cıkbğı sırada müvazenesini. kaybede: 

k ·d.. .., ve muhtelif yerlenndcn t -, re U§DIU y b ÇO-
Jif<eJİ surette yaralanmııtır. ara 
cuk haıtaneye kaldırılmııtır. 

Denizde boğuldu 
.. .. Salihin oğlu 8 Y'"!-1 stinyede motorcu k d" d . 

lannda Cafer iımindeki çocud !'n enıd .. z 
da arken kazaen enıze u-

kcnann oyn B" müddet aonra ço-.. boğulmuıtur. ır 

~:~un cesedi denizden çıkanlmıthr. 
Yaralamış 

Akıaray'da elli yqmda Fatma Hanım 
poliae siderek bundan 26 sün evvel 
Mustafannı attığı tabanca ile yaralandı
ğını aöylemiı n tahkikata baılanmııhr. 

Geldiği yere gönderildi 
Zabıta Rifat iıminde birini tevkif et

miıtir. Bu adam Sinoba bir ~ kaçırmak j 
ve diier bir cürümden maznunen aranır
ken ortadan kaybolmuştur. Yapılan tah. 
kikatta Rifahn lstanbula kaçtığı anlatı
larak buraya müracaat edilmiıtir. Polis 
ikinci sube müdüriyeti tarafından yapı-
lan tahkikat neticesinde Rifatın burada 
saklandığı yer anlaşılmış ve kendisi ya
kalanmıştır. Rifat mahfuzen Sinoba sev• 
kedilmistir. 
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:ı-.~~~a.ı 
Mekteplerde oynak sınıfla 

Dün, lsviçrenin Zugerberg tehrinde 
(Monlana) Enstitüsü iamindeki mek
tepten bir mektup aldım. Ne bu mek
tebin vücudundan haberdardım, ne de 
mektubu gönderen zatı tanırım. Kim 
bilir ne gibi bir münasebetle bu zat 
batıa mektebi ve mektepte yaz tatil
leri için açılmıt olan liaan kurlarını 
tavsiye ediyor ve bir kaç tane resimli 
küçük cüzleri de birlikte gönderiyor. 
Mektebin benden istediği eğer çocuk
larını tatil eanaıında oraya gönder1nek 
iatiyen aileler oluraa kendilerine ma· 
lı'.imat vermek. 

Bir ilim va.zi fesinden velev ki ya· 
hancı birisi için bile olaa irkilmek iste• 
mediğim için burada bunu yazıyorum. 
Bu mektebin tatil kurları haftada 72 
laviçre frangıdır. Tahsil ve yemek İç
mek içinde. . Bu iti yaptıktan aonra 
asri yazmak istediğim bahse giriyo-
rum •• 

Montana mektebi yedi yatından iti· 
haren lise dereceaine kadar talebe alı
~or ve yetiştiriyor. Mektep, kendi le
siaatının güze]Jijini, t~ebeler;n iat;ra• 
hat esbabını anlatırken bir pedaı:ojı 
bahsine de iliıiyor: diyor ki: 

"Mektebimiz oynak sınıf usulünü 
kabul etmi§tİr. Bir talebe hiç kendi 
kusuru olmıyarak falan ve filan ilim
lere kabiliyetli olmıyabilir de diger 
fenlerde ileridedir. Umumi usule göre 
bu taleben.in zayıf olduğu ilimleri 
kuvvetlendirmek için bir sene daha o 
sınıfta kalması li.zmıdır. Dönen tale
benin mutlaka kazandığı ve dönd;jr. 
mek usulünün iyi bir f"Y olduğu -
tecrübeler aksini gösterdiği için -
iddia edilemez. Beri taraftan müstait 
bir talebe sınıfının derslerini, içinden 
meseli ikisi müstesna olmak üzere, 
vaktinden evvel bitirir. itte bu gibi 
haller İçin (Oynak 11mf) u•ulü tatbik 
edilmektedir. Talebe ilerilediği ilim
lerden sınıf geçiyor. • Uerilemediği 
derslerde sınıfta kalıyor. Bu suretle 
meseli iki ders için bütün sene diger 
deraleri de tekrar ederek zaman kav• 
bebneaine mahal bırakılmıyor.,, 

Bir muallim sıfatile, talebeyi ya· 
kından mütalea etmif bir adam sıfa
tile bu usulün ne kadar haklı ve doğ• 
ru bir §<OY olduğunu size anlatamam .. 
Şahit oluyoruz ki bir kısım talebe me
sela tabiiyata, içtimaiyata çok kabili
yetlidir ve bunlardan çok İyidir. Li.kiıı 
riyaziyesi zayıftır. Bu talebe sınıfta 
bırakılıyor .. Dahası var, meseli. resim 
dersinden dönen ve bir aenesini sırf 
kürsünün üatündeki maırabarun kul· 
punu manazır kaideıine mugayir ola
rak çizdiği için kaybeden talebele~ 
var. Bu çocuklar bir sene daha aynı 
§eyleri okuyunca ruhan garip bir tazyık 
altına giriyorlar. Ve ekseri tembelle
siyorlar. Eğer Montana Ens~tüsüniin 
kabul ettiği oynak sınıfları hız de az 
çok bir tahdit ile kabul .. et•ek çocu.kla
rımızı iki batti baz.an uç aene aynı Si• 

rufta bırakmamı§ oluruz. Ama bugün~ 
lcü program, bugünkü maarif aiıtemı 
ve bugünkü bütçe ile bu olur mu ora-11 
ımı bilmem. 

Bedii bir vahşet! ... 
Öğreniyoruz ki; bir ltalyalı empre· 

zaryo ( impresario) memleket memle
ket dolaııyor ve dans (maraton) mü
sabakaları tertip ediyormuş. Bu müaa• 
bakalarda 30.000 frank mükafat kon· 
maktaysa da ltalyalmm beraberinde 
gezdirdiği Ye tabii müaabakaya sok
tuğu dansörlerden biri daima müsaba· 
kayı kazanıyor ve 30,000 frank ltalya· 
lıya kalıyormuı. Dans kolunun içinde 
bir çift (Milan) şehrinde - dikkat 
edin 1 - 900 aaat danaederek bir dün· 
ya rekoru tesis ehniıtir. 

Bir diger dansöz Nevyorkta 700 sa
at dans ederek bir müsabaka kazan
ml§hr. Vakıa bu 900 ve 700 "aatler a· 
raaında bir çeyreklik, yarımtar saat
lik istirahat zamanları vll!'. Bu eınada 
dansörler hemen uyuyorlarmı§. Lakin 
ne olursa olıun, para kazanmak için 
bir adamı 900 saat danaettirmek ve 
böyle bir teYİ para verip seyretmek 
vahtet değil midir? Bunlar hayvan ol
salar muhakkak Himayeihayva nat 
Cemiyetleri müdahale ederlerdi! 

FELEK 

Evkafta 

Kadrolar 
!-lala gelmedi, baıı 
değişiklikler var 

Evkaf Müdürlüğünün k adrcsu 

h üz gelnıediği için mem':!ı·lara en .
1 

. . 
haziran nıaatları verı mer.ıı~tır: 
Kadroların bugünlerde gelmesı 
beklenilmektedir. Yalmz ufak te
fek bazı tebeddüller olmu,tur. An· 
karada bulunan evkaf memurların· 
dan bir kısmı lstanbula ve İstan
bulda bulunan memurlar da Anka
raya tayin edil mittir. 

Varidat Müdürü Hilmi Beyin 
Hesap İtleri Müdürlüğüne, Hesa~ 
İtleri Müdürü Şakir Beyin de Varı
dat Müdürlüğüne becayitleri ya

pılmıttır. 

Uç aylıklar 
Evkaf Müdürlüğü eytam, eranıil 

ve mütekaitlerin üç aylık maatları
nm tediyesine bugünden itibaren 
baflıyacaktır. Maaşlar Osküdarla 
Merkezden verilecektir. 

Fener bahçe sürek avı 
J . fi • H nin ve Pr. M. Mal• 
sYıçre &e n z. ·· k av• 

che'in ittirak ettikleri Yalova '!'1re fu,. 
Fenerbahçe klübü avcılık şubeaı tara 
dan t •rtip ediJmiıtir. 



SAN AT 1 
Sami Beyin yeni resim hak

kındaki mektubu .. 
Sami Bey buyuruyorlar ki: Va • Nu. 

B. siz yeni ıiiri anlattınız.'~ eni resim"in 
•rarını herkes anlayamıyor. Bunun ne ol 
duğunu da ben izah edeyim de okurla
nnız meraktan kurtulounlar. Güzel bir 
vait. Aman ne iyi.. Gün geçtikçe dün- / 
yayı saran bu yeni aanat ileminin ne 
olduğu anlaşılacak. Hatti onun ıırlannı 
da öğrenmiş olacağız diye seviniyorum. 

Sami Bey (Avrupa deyince gözü
müzde büyütmiyelim) diye başlıyorlar. 
Moda kuklalarından, <esimden anlayan· 
ların nisbetinden, ıimıarlardan, ıpekü· 
laıyondan bahıediyorlar. Fakat yeni 
resmin ne olduğuna dair bir kelime yok. 

Bi7 oku ... Ja.- da ne kadar sabırsızız· 
dır Muharrirlrırin, esas fikre geçme
den bir az ma!Uınat vermelerini çok bu
luruz. 

(Yalnız rok sükür artık saffet baY&. 
ıını i .. nat e~en ·hu fena cereyan tama
men tarihe kantmıı). Sami Bey acele 
ediyorlar. Daha morlemizmin ne oldu
ğun'-1 anlatma~an.. Onu tarihe kanıtır· 
mak f•k•t modt<nizmin !tütün dünyayı 
her ~ün daha -ziyade sardxğnu bir Rus 
ressam a•kada•nn d•ha dün Parioten 
bann yazıyord~. 

Kenrli kPndime kim bilir muharrir 
meseleye belki teninden başlamıştır ve 
birdenbire esaı fikre geçecektir, diyo
rum. 

(Mukallitler klisik sanatın ne oldu
ğunu bilmedikleri için).. Hiç olmazsa 
(resimde klisizm) in ne olduğunu öğre-
niriz demeye kalmıyor. (Bu İşin pe
yamberlerinden Pikauo Louvre'de kop 
ya yapıyormuf). Louvre'de koyya yap· 
mak acaba yeni resmiciliğe mani bir 
teY mİymtf. Matisse'in Louvre'de bir iki 
düzüne tablo kopya ettiğini herkes bi
lir. Fakat Matisse yine koyu moderndir 
Büyük <:ezanne Delacroix'yı, Coot'yu 
kopya ederek bqlamadı mı. 

ilahi Maneh, Titiano'lardan kopya 
yaparak yükselmedi mi? Mektubun ya· 
nıını geçiyoruz. Daha yeni resimden 
bahiı yok. Meraktan çatlıyacağun. 

Yine kabahati kendimde buluyorum; 
bir takım muharrirler meselenin etrafın
da dolaırr gibi görünürler. Ve okur· 
lara hi~ ummadıldan bir yerde bir şim
şekli cümle icinde her şeyi aydınlatır· 
lar. 

Sami Bey diyorlar <Paul Signac E
fendi Monparnastaki modernistlerin Ja. 
fon bile ağzına almıyormuş). Tuhaf 
şey. Bir az evvel tarihe kanştığını söy
lediği cereyanın mektepleri demek hala 
Monparnasta harıl hani çalışıyormıf. 

Paul Siıınac gibi (Seurat) nın fan. 
tazik mukallidi bir ressam da onlann Ja. 
fını artık ağzına almıyormu,. Bu, ne İ· 
fade eder a Sami Bey. 

Biz Pariste neler işitınedik Ozenfant, 
Andre Lbote'un moc!ernizmini çekiıti
rir. Fakat Lhote Ozenfant kada• modem 
değildir. Cramai, koreksiyonunda ki~ 
siktir. Fakat yaptığı sıfatı belki bilirıi· 
niz. 

Vlamink Matis için neler söylemedi. 
Hem Vlamink endepandanlarrn ende
andarudır. Ne Louvre müzesine ne resim 
sergilerine bir adım atmaz.Büyük bir res 
ramdır da. Fakat biz onun bir cümlesini 
ele alıp ta modem sanat öldü ölüyor. 
Matisae tarihe kanstı diyebilir miyiz. 
Ve dersek gülünç olmaz mıyız? Bunlar 
yeni şeylerdir. Siz hiç olmazsa Delacr
oix ile lngres'in münakaş_ılJanru okuyu
nuz. Fakat Delacroix'run lngres hakkın 
da ne kadar aldandığını Louvre ıize 
söyliyecektir. 

Sami Bey söyliyorlar, Paul Signac 
Efendi talebelerinden birine demi• ki: 
<Sanatkar olrruık için realiıt olmak. ... ) 
okurun merakı artıyor. Reslln
de realizm... (Bunun için de tabiat mek 
tebinin! en sadık bir talebesi olarak ça
lışmak lazımmıı) Tabiat mektebinin de 
ne demek.. Acaba Naturaliste'ler gibi 
mi demek istiyor. 

Resimde realizm ile natut"alizm ara.. 
sında ne fark var? Yoksa klasik mi de
mek isteniliyor. Sami Bey bunu da 
iuh etmiyorlar. Oku<un resim hakkın
da az çok bir fikri varsa onlar da kar
ma kansık oluyor. Ve muhakkak ken
di kendine şöyle söyleniyordur: (Aman 
bu ne karısık, anla~ı1maz ve sonunda 
izmleri çok bir ıanat imiş). 

Sami Bey uyduruyorlar (Görülüyor 
ki bu isin kodamanlan Lejiyon D<inör
leri takıp .• ) Bu itin kodaman lan da 
kimler? 

Sami Bey artık atıyorlar. ( Louvre'. 
!erde, Lükıenburg!ar'da, Gran Paleler'
de altın tahtlara kurulduktan sonra..) 
Eh aı·tık bu kadanna da tahammül edil-
mez. 

Louvre müzesinde bilil fasıla dört ay 

çalıımıı ve Üç buçuk senenin her Pa· 
zı_ar l'Ününü Louvre müzesinde geçinnİ§ 
hır ressam sıfatiyle diyebilirim ki 
Louvre müzesinde hayatta bir ressamın 
eseri yoktur. Galiba Sami Bey bunu bil
miyorlar. 

Bir sanat.kir isterse dahi o!ıun, öl .. 
meden onun hiç bir eseri Louvre'iın eşi ... 
ğİnden bir adım içeri atamaz. Louvre'iın 
en yeni eserleri Salle Nouelle'dedir 
Ve en son eserler Claude Monet'nindir. 
Ve en ufak yaılı eser de yine Monet' • 
nin La fenrne a l'ombrelle'idir. 

insana bir ıüpbe geliyor. Y okıa Sa· 
mi Bey lmpressionniste'leri de mo
derniıte'lerin arasına mı karıtlırıyor. 
Fakat yeni, resme baılıyanlarm bile 
bildiği bir teyi Sami Beyin bilememe· 
ıini kabul etmek te güçtür. 

Sami Bey savuruyorlar: (Bu res
samlar artık insafa gelerek el birliği
le milli sanatlarını kurtamııya çalışı
yorlar). Acaba Franaızlann milli sa· 
natları da hangisi? 

Bonnat'nin, Eçeverelerin, yokaa 
Marcel Lenoire'lerin sanatı mı? Bu 
cümlede de hiç bir fikir ışığı yok. 

Eyvah mektubun bitmesine sekiz 
sabr kaldı. HAii yeni re~im nedir? e 
cevap tek kelime geçmedi. 

Sami Bey hikayeye batlıyor. Pa
riıte üc dört gün kalışı esnasında en
döpandanlann sergisini gezdiğinden 
bahsediyor. Endöpandanlar "'"b" r;ıo_ 
dem midirler? Al sana bir ıüal daha. 

Son bir ümitle mektuba devam. 
Muharrir belki bir özlü cümle içinde 
modern resmin esrarını ıJrklaiıdıra
caktır. 

(Teıhir edilen eserlerin yüzde ıek 
sen beti ağır başlı resimlerdi). Ağır 
başlı resim de ne demek oluyor. Kla
sik demek İstiyorlar galiba... O hal· 
de endöpandanlann ıergiıinin yüzde 
seksen beşi klasik ise cereyan hiç te 
fena değilmit demektir. Geriye yüz
de on beti kalıyor ki her hangi bir 
serginin eserlerinin yüzde on betinin 
fena olması o kadar tikayet edilecek 
bir bal değildir. Bunlar da Sami Be
yin hiç beğenmediğine veya anlama
dığına göre Ultra moderne olsa ge· 
rek ve Sami Bey belki bunlara heze
van diyorlar., öyle değil mi Sami Bey. 
Fakat anladıklarıruza ağır başlı, an
lamadıklarınıza hezeyan derseniz 
dünya resim sanatını Sami beyin an .. 
ladığı modernizm, Sami Beyin anlaya 

.. madığı için hezeyan dediği moder
nizm diye ikiye ayırmak lizım, o hal
de anladığınız modernizm yaıayor da 
an1amadıklarmızı mı mezara gönderi 
yorsunuz. Bir türlü anlatamıyorau .. 
nuz ki ... 

Kaldı ki anlatılmıyan ıeylere he· 
mf!n hezeyan demek basit bir izah 
teklidir. 

Sami Bey diyor: (Hele bu dünya 
buhraniyle resimde modernizm yirmi 
senelik acı bir tecrübe olarak tarihin 
köbneler mezarlığına gömülmüıtür). 
Eyvah. 

işte yeni re.amin sırlarını izah et• 
meyi vadeden mektup bu tekilde bit
ti. 

A Sami Bey biraz da okurlann sa• 
bır vP tahammül kahilivetlerini düşünse 
niz de matbuat •Ütunlarmda ikide bir 
böyle seyler yazmaktan vaz~ec;ıeniz ne 
olurdu? 

Söz aramızda s~mi Bev. Biz 
sizi tanırız. Siz daha klasik bir tablo
nun neden klasik olduğunu izah ede
bilir misiniz? Nenize lizrm modern 
resmin esrarı gibi anlamamaya mah• 
kUm olduğunuz çok nazik bir ite ka
nşmak. Yeni resmin ·ne olduğunu Öy
le (kündeden atmak, kodamanlara 
nişan taktırmak, paydos borusu çal
dırmak) gibi kahve edebiyatiyle izah 
edilmekten çok uzak, güç, ve ince bir 
estetik işidir. 

Eğer bir daha kısmet olur da Pa
riae giderseniz size tavsiyem modern 
ressamlarla görüşünüz, hiç olmazsa 
bir modem atelyeyi geziniz, büyük 
hocaların iki korekaiyonunu dinleyi-
ruz. 

Hayat yürüyor, onun yeni telakki
leri yeni yeni ufuklara atılıyor. Bu 
beteri hamleyi görmek lazımdır. 

Eğer bu dediklcri"'i yapmaz ve 
modernizmi anlamamakta inat eder
M :-~;;r her gün biraz daha ufukları aa 
ran bir yeni sanat cereyanı sizi ve si
zin gihileri mazinin köhneler mezar· 
lığına yol~ta gecikmiyecektir. 

Hamit NEJDET 

Dil anketinin ikinci safhası 
yakında başlıyor .. 

Yeni listeler nasıl neşredilecek? 
ANKARA, 18. A. A. - T. D. 

T. cemiyetinden : 

Kartılıklar anketinin ikinci kıs
mı batlamak üzredir. Anketin bi
rinci knmında olduğu gibi, bu ikin 

ci kısmında da her gün birer liste 
verilecek, bu listeler Anadolu A

jansı, radyolar , gazete ve mecmua 
l.u taraflarından netredilecektir. 

Htor gün verilen listelerde ya
zılı 5Özlere kartılık bulanlar, bul 

dukları karfılıkları liste liste gaze 
telere, yahut doğrudan doğruya 
cemiyet merkezine gönderebilir
ler. Gazeteler kendilerine gelen 
kar~ılıkları nefrederlerse bunların 
l ulunduğu gazete sayısını fazla, 
yahut geç gelip koymadıklarının 

cin asıllarını cemiyet merkezine 
göndereceklerdir. 

Toplanan kartılıklar cemiyet 
merkezinde sıralanacak klavuz 

komisyonu tarafından elenerek 

klavuza konulmak üzre umumi 

merkez heyetine sevkedilecektir. 

Anketin birinci kıs~ında gerek 

balkın, gerek matbuatın gösterdi

ği istekli çalı,madan cemiyetimiz 
büyük bir sevinç duymaktadır. 
ı;>il özleftirme işinde candan ça

lışan bütün yurttaşlara te,ekkür 
ederiz. 

ikinci kısımda da gene bu iste

ğin ve çalıtmanın görüleceğinden 

de eminiz. 

Açık 

Aka Gündüz'e cevap 

U&..&& - ............. . 
[ Aka Gündüz'ün Yeşilhilcilcilere 

ve bu mey<ında Mazhar Osman ve lb
rahim Zati Beylere hitap eden bir lık
rasını neşretmi§tik. Bu münasebetle 
doktor /&rahim Zati Bey gazetemiz 
vasıta.ile Aka Giindüz Beye cevap 
veriyor. 

Bu cevabı olduğu gibi 
ru;z;: ] 

AzU: hemşerim. 
- Çocuk bahçesi - günlerinden 

beri yazılarınızı aeveseve takip eden .. 
lerdenim. içinde cidden hayranı oldu· 
ğum pek çok eserleriniz var. Aksi te
s.'düf olarak bu kadar seneden sonra 
benim de ismimin geçtiği dünkü ya
zınızı ancak bugün gösterdiler. Oku· 
dum. Evvela Türk diline bu kadar 
güzel ve uygun gelen bulutlannızdan 
dolayı sizi samimi olarak tebrjk ede. 
yim. Doğrusu bu hususta çok muvaf
fak oluyorsunuz. 

Sonra da hiç suçumuz yokken bu 
kadar haksız hücumu niçin yapbğı
nızı müsaadenizle aoraymı? Meğer 
biz içki içilmemesini isterk~n ne §Ala
fatlar, ne tehditler, ne haram ve ahret 
!erden ve yasaklardan demvuruyor
mutuz da haberimiz yok!! 

Şatafatlar ve tomturaklardan bah
sederken bir ıeyin ne kadar aleyhin
de söylenirse onu bir nevi övmek o
lur diyorsunuz ve sekiz on aenedenberi 
açılan bu cılızı mücadeleden sonra 
pek çoklannın içkiye batladıklarmı 
da ili.ve ediyorsunuz. 

Bizim elimizde damla damla biri
kerek büyümek istidadını gösteren bir 
auyolu gibi içmiyeceklerine şeref ve 
namusları üzerine söz vererek iltihak 
edenlerle adedi artan bir Türk genç. 
liği kümesine ait rakamlar ve iata.tis
tiklerimiz var. Bu mücadeleden sonra 
içkiye temayülün arttığını söylediği
nize göre ıüphesiz ıizin de istinat et. 
tiğiniz eıaılar ve rakkamlar var· Bu 
rakamlar varaa buna kartı kim ne 
diyebilir? Nihayet İf olacağına vanr. 
Tehditlerimiz varmış... Bu güzel vatan
da, devamı ve kökletmeai için canla 
batla uğraıılan Cümhuriyet Türkiye. 
sinde tehdit kimin haddidir? Ve ona 
kimin hakkı var? İçinde tam ınanaai
le okumuf kimseler dolu olan Yeşil 
Hilal Cemiyetinde tehdit kelimesinin 
asla yeri yoktur. Ancak irşat kelimesi 
için geni§ bir yer açılmıftır. 

Haramlara ve ahretlere gelince: 
Cemiyet bütün netriyatında ve konfe. 
ranslarmda haramlara ve abretlere 
kartı tamamen lakayit kalmış daima 
ilim ve hakikat gÜneşine dayanmıttır. 

Y aaaklardan bahsediyorsunuz. Ha
yır .. Türkiye içki dütmanları içki ya. 
sağının tamamen aleyhindedir.Daha 
uzun seneler böyle bir yasağın hiç bir 
memlekette realize olacağı kanaatin
de değiliz. 

Sevgili Aka Gündüz Bey .• Yazınıznı 
.onunda yeni işittiğim bir ( toıt) tabi .. 
ri kullanarak bizim terefimize l<adehi
nizi kaldınyoraunuz. Mersi.. Fakat 
Aka Gündüz'ün inkılap ve mücadeleci 
ruhunun mütemadiyen inkifaft ·~e ~ıy
metli yazılarınızın daha parla"R e mıi- 1

' 
vaffakiyetli bir surette devamı için ka
dehin kaldırılma5tnı değil kırılıp or
tadan kaldırılmasmı istemek te bizim 
hakkımızdır. Bu bir suç ise kabul e· 
diyoruz. 

Derin saygılarım 
Dr. lbrahim ZATI 

Şeref ihtifali bugün 
Geçenlerde vefat eden sporcu Şe

ref için bu akşam saat 17,5 da Halkevin 
de bir ihtifal merasimi yapılacaktır ,. ,. ,. 

Beşiktaş Jimnastik Klübü Riyase
tinden : 

19 haziran pazartesi günü saat 17,30 
da lstanıbul Mın1akası İstanbul Halke
vinde merhum Şerefin hatırasını ta
ziz.en ıbir ihtifal tertip ettiğinden bü· 
tün klü,p azaıının bu içtima.da hazır 
bulunmaları tebliğ olıuuır. ,. ,. ,. 

Beşiktaş Jimnastik Klübü Riyase· 
tinden : 

Şerefin hazin ufulü müvacehesinde 
bizim gibi sızi duyan birçok yühek ze 
vattan memleketin her köşesindeki 
Spor kl~lerimizden Şeref'i ve B~şik· 
taşı seven bir çok kardeşle.-imizden bi
ni mütecaviz taziyet telgrafı ve mektu 
bu al-dık ve almaktayız. Bu kadirşiruııı 
insanlara ayrı ayrı cevap vermeye şu 
tecssürlü günlerimizde maddi imMn 
bulamadığımızdan muhterem gazeteni
zin samimi teşekkür ve minnet hisleri· 
mize tercüman olmasını istirham eyle
riz, Efendim. 

--<>---

Takdir 
1 

Kargayı bülbül diye 
satanlar 

Şu lstanbulda, kendi adile anı
lan on meyva bulabilirseniz a9kol
sun derim aize ..• 

Siz, hiç "kirez,, diye bağıran bir 
satıcıya rastladınız mı? Mutlaka 
"Dallara bastı!,, diyecek. Çilek ye
rine avaz avaz «Arnavutköy» diye 
haykıracak ••• 

lstanbulda hıyar yahut salatalık 
yoktur. "Çengelköy" vardır. 

Birisi «Çiy bal» dese, hemen dut 
tan bahsedildiğini anlarız. Sıcak 
bir yaz günü, sokakta "kurabiye! 
Hay gidi kurabiye hay! .. ,, narası
nı duyunca karpuzcunun geçtiğin
de hiç fÜphemiz olmaz. 

Bu satıcının alıcıya kartı bir ne
vi yarenliğidir. Te~bih ve istiare 
bahsini yalnız eski edebiyat kitap
larından değil, satıcıların ağzın
dan da dinlemeli. . . Portakala ni
çin kayısı, kayısıya neden dolayı 
"Şam,, denildiğini gidip onlardan 
sormalı .•. 

Geçen gün, bir büyük bakkaliye 
mağazasında şöyle bir etiket gözü
me ilişti: 

"S" h h ı - ıya avyar .,, 

lğilip baktım; bildiğimiz adi zey 
tin. . . Yanımdaki arkadata sor
dum: 

- Millet kütüphanesinde "Ta-
rifnamei lstanbul,, ismindeki el 
yazması kitabı gördün mü? 

- Hayır! 

- Çok doğru söyliyor bu kitap .• 
- Neden anladın? 

- Bir yerinde atağı yukarı fÖY-
le yazar: "Beldei İstanbul dedikleri 
bir turfa şehirdir ki misli cihanda : 
yoktur. Ademe burada kargayı 
bülbül, merkebi düldül diye satar
lar .•• ,, 

Ve "Siyah havyar,, etiketli zey
tini göstererek ilave ettim: 

- işte ispatı ••• 

M. SALA.HADDiN 

Kari •lk3yetlerl 

lstanbul Belediyesi hududu 
dahilinde hontrolsuz köy! 

Emirgi.ıı, Uluköy ve Rumelihiaarı 

maalesef çok acınacak bir haldedir. 

Boğaziçinin bu kalabalık ve şirin köy- 1 

leri Rumeihisannda kankadim ve hiç bir 
ıeraitisıbhlye ve fenniycyi cami olnuyan 
bir fırının inhiıar altına aldığı ekmek-
leri yemek mecburiyetindedir. Sanyer 
Belediyesinin kontrolünden tamamen u
zak kalan ve narhtan da yirmi para faz
lasına satılan bu ekmekleri bütün halk 
yemek mecburiyetinde kalınaktadır. 

Halbuki ekmckôlik nizarnnemesinin ıe
kizinci ma~desine nazaran her fırın ken· 
eli mıntakası dahilinde küfele•le ekmek 
satmak veyahut tayin edilecek mahaller
de bir ıube açmak mecburiyetindedir. 
Buna da hlç riayet olunmamaktadır. Sa
nyer Belediyesinin bu vaziyete artık 

meydan vermemesi lizımdır. 

Uluköyün bakkallanna gelince bunla.. 
nn çoğunun ihtikar yapmalan, bozuk 
mevadıgıdaiyeyi satmalan belediye kon
trolünden azade bulunduklanna bir de-
1ildir. Geçenlerde bakkaldan birisi zey
tinyağı almış ve bu yağla pişirdiği ye
meği dökmjye mecbur olmu,tur. Zey
tinyağı yerine kimbilir nasıl bir yağ 
verilmittir? Oç dört kontrol neticesi 
ve halktan vaki olacak tahkikatta 
bunların birer hakikat olduğu derhal 
tezahür edecektir. Her halde bu mın
takada belediye gayrete gelmelidir. 
Acele ve devamlı icraat bekliyoruz. 

Uluköy sakinlerinden 
ALI 

.. .. ıııım .. lllllll!!!!!llJ!lll!!'lm .... ~ ı 
DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
Tayyare Cemiyeti Istan.bul şubesine 

merbut Eminönü nahiye şubesi reisi Ha 
cı Lfıtfi ve azadan Kemal ve Zeki bey 
!er Cemiyet varidatının tezyidi husu
"lundaki gayret ve faaliyetlerinden .do-

Galatasarayda Kanzük eczabanesi 
karşmnda Sahne ıokağında 3 numa

ralı apartrmanda 1 numara. 

;...-.............. ıiıiiiııı3~2611!1~-

~:k~i;~:!e~ıeU:~f ~~~;ı~r~rhi~r Göz Hekimi ... 

1 İş ve İsci 1 1 r-1 ?~:ei ~:,f !!t:.: J 
Milliyet bu aütunda iı ve ifçi iati· (Babıali) Ankara ca-ddesi No. 60 

yenlere tavaasut ediyor. lı v• ifçi 
Utiyenler bir mektupla lı biiro• 
mll%G müracaat etmelidirler. 

İt isteyenler 
Macar ıı:azuşen makinistliği ve bilü

mum traktörlerden anlar üç makinist it 
aramaktadır, 45 lira maaıla her tarafa 
gideriz. Milliyet R. N. 

Katibe aranıyor 
Bir hastahane için usulü defteriye 

Vakıf bir katibeye ihtiyaç vardır. Ta

liplerin Sultan Hamamında 18 numer<>

ya müracaat etuıeleri. ( 4658) 

3263 

DOKTOR 

Hafız CEMAL 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 
Cumadan maada herııün öğleden 

ıonra saat (2,30 dan 5 e) kadar lstan

bulda Divanyolunda 118 numaralı hu
susi dairesinde dahili hastalıkları mua
yene ve tedavi eder. Telefon: lstanbul: 
22.398. " 

3261 

Sakladığım sır 
" Çocuklar bu Muhsine dik-

kat edin. Ben onun halini hiç be
ğenmiyorum.,, 

Bunu ne kadar çok, kaç defa 
söyledim. 

Belki herkes te bu fikirdeydi. 
Fakat ben onun son zamanlardaki 
gayritabiiliklerini büyük bir dik
katin çerçevesi içinde tutuyor ve 
fırsat buldukça etrafındakileri i
kaz ediyordum. Başkalarım bil
mem. Bdki bu enditemde ben yal
nız değilimdir. 

Biliyordum ki günün birinde bu 
mahzun ve gamlı çocuk, içine bi
riktirdiği gamla bir gün taşacak ve 
infilak edecek. Cofacak, patlıya
caktır. Biliyordum ki insanlar etra
fındaki hadiselere kar•• ne kadar 
metanet ile mücehhez olsalar da, 
lakayt görünseler de, içlerinden, 
içlerinin en derin bir köfesinden 
o hadiselere, felaketlere gizli bir 
bağla bağlıdırlar. Yüzlerinde silik 
bir endişe, gözlerinde melankoli. 
gönlünde tevekkül. Fakat içleri 
doludur, kabarmıtlır. Hamidin de
diği gibi: 

"Dışı sükun ile mali 
Derunu mahşerdir.,, 

işte Muhsin, Celilenin ölümün
den sonra, bu garip insanlardan 
biri oldu.Yarabbi bu kadar şen,bu 
kadar şakrak, bu kadar içi bol şe
taretle dolu insanın birden bire 
böyle kapanıverişi, böyle sönüveri
şi feci oldu. 

- Yahu çocuklar Muhsine dik
kat edin. Ben onun halini hiç be
ğenmiyorum. 

Hepsine söylerim. 
Dün gece Muhsin odasında yal

nızmıs. Evdekiler, onun odasından 
mırıltılar geldiğini işitmişler. Muh

sin konuşuyor. Fakat Muhsin yal
nız. Kiminle konuşabilir. Küçük 
kardefi Nüveyre terliklerini çıkar

ını,, ayak parmaklarının uçlarına 

dım. Evdekilerini uyandırdım. 
Muhsinin odasına çıktık. Kapıyı 

vurduk. Muhsin kapının sürgüsünü 

açtı. Odaya girdik. Gerçi oda peri

~andı. Her tarafı aradık. Celilenin 

orada biraz evvel varlığına delalet 

edebilecek bir emareye tesadüf e

demedik. Muhsin bütün bu tahar

riyat bittikten sonra, biraz evvel 
Celilenin oturduğunu gözlerimle 

gördüğüm koltuğa yığılarak hün

gür hiingür ağlamıya ba,ladı. T e

aelli etmek istedik. Mümkün olma

dı. Sabaha kadar köşkün odaları

nı sofalarını dolduran hıçkırık ses
lerini dinledik. 

Şimdi siz soracaksınız. Peki, Ce
lile ne oldu? 

Onu ben de bilmiyorum. Bunu 
üç senedir Nüveyre ile benden baş
ka kimse de bilmiyordu. Kimseye 
söylemedik. Şimdi bu sırrı size tev 
di ediyorum ve biliyorum. "Haya
let,, diyeceksiniz. «Hortlaklara i

nanmak safdilliktir» diyeceksiniz 

biliyorum. Fakat şurasını da bili

niz ki bir hafta evvel ölen Celile 

Muhsinle odada kar91 karşıya konu 

'uyordu. Aradan üç sene geçti, ha
la hatırladıkça tüylerim ürperir. 

Siz ister inanınız, ister inanmayı
nız. 

l._R_A_DY._o_ı 
• Bugünkü proğram 

ISTANBUL, 
18 den 18,30 kada.r GramoEon 
18,30 ,, 19 ,, Frana1:ıca ders (Müp-

tediler• mahsus). 
19 .. 19,45 " Saz (Hikmet Riza ha-

nım), 

19,45 ,. 20,30 ~ Saz (Zeki Bey) 
20,30 ,. 21,30 ,, Safiye Hamm ve arka-

d._.larL 
21,30 " 22 ,. Gramofon. 
2Z n itibaren Ajana, Borsa haberleri Ye 

Saat ayarL 

basarak merdivenleri çıkmış. Muh- Ankara, 1538 m. 

sinin kapısının önüne kadar hiç pı- 12•30 ' Gramofon. 18, : Flarmonik orkestra: Berlioz ouYerbı• 

tırtı yapmaksızın yürümÜf, sağ gÖ· re Garnavale Romain Leopold Fant.aisie Sou· 
veni.re D'athen D'Ambroaio lıtand de Revc 

zünü anahtar deliğine uydurarak Gluounow valse Fan1&1ti.que 
odanın içine bakmıf. Nüveyre'nin 18,45 ' Alaturka .... 

19,30: Gitar solo (Sadrettin B. ta.rafından). 
anlattıklarına göre hu odanın içi 20, : A.iana haberleri. 

esrarengiz bir haldeymiş. Kaç gün ' - v ARŞOV A. 1441 m. 

dür odasına kimseyi sokmıyan 8,05: Cmnaıitik. 8,15: Plik. 13,ıo, plôk. ıe. 
plak, - Haberler. 18,.20: Oda muıikiıi. 18,45: 

Muhsin odanın ortasında ayakta 45: ıarkılar. 19,JS: Piyano konaeri. 20,45: 
duruyor, kar•ısındaki koltukta bir Lembera'ıen Mubıelil. 21,05, (Draıonalı ve 

T Prenıez) ismindeki Oskar Strausa'ın opereti. 
hafta evvel ölen, gözyaşlarile bü- 23,05: Danı musikisi. 

tün Göztepe halkının mezara ka
dar teşyi ettikleri Celile karşısın
da. Ve Muhsin Celile ile konuşu
yor, yerde bir takım kağıtlar, atıl
mış kadın elbiseleri. 

Nüveyre merdivenleri dörder 
dörder atlıyarak soluğu aşağıda 
kendisini bekliyenlerin yanında 
abnıf. Kalbi çarpıyor. Yüzü sapsa
rı. 

- Ne oldun Nüveyre. 
- Hiç!. 

işte Nüveyreden alabildikleri 
havadis bundan ibaret. 

Ertesi gün Nüveyre-erkenden ba
na geldi. Titriyordu. 

_ Amca, fenayım. Diye bu hi
kayeyi anlattı. 

lnanılmıyacak 'ey ve: 

- Kuzum amca, kimseye söyle
me. Diye bana sıkı tembih ediyor
du. O kadar korkmuştu ki ~kın
lığından arkasındaki bluzu ters 
giymişti. Onu aldım. Eve götür
düm. Teselli ettim ve kimseye &öy
lemiyeceğimi vadettim. Ve o gece: 

- Nüveyreyi bize götürdüm O
nun yerine de ben geldim, dedi:n. 
Yemek yedik. Radyo çalacak ol
dum. Muhsin istemedi. Rica etti. 
Kapadım. Biraz gazete okuduk. 
Belki üç satır konuşmadık. Herkes 
odasına çekildi. Ben de. 

Evdekilerin uyumasını bekle
diııı. Kötktekilerin ses sadası ke
silince sofaya fırladım. Bahçe üs
tündeki pencerelerden baktım. Yu 
karı katta, Muhsinin odasında ışık 

1 
vardı. Yavaşça merdivenleri çık- j 
tım. Muhsinin odasından bir fıaıltı 
bir mırıltı geliyordu. Yavaşça ka- 1 
pıya yaklaştım. Sağ gözümü anah
tar deliğine uydurdum. Odadan i- 1 

çeriye baktım. Hayret!. donakal- 1 

dım. Nüveyrenin hakkı varmıf. E
vet, sarahaten Muhsin odanın orta-
sında ayakta duruyor ve Celile i 
kartısmda. Konuşuyorlar. inanıla
cak şey değil. İnsan bu levha kar
şısında aklını kaçırabilir. ürktüm. 
Dehett içinde odama döndüm. Dü
şündüm dütündüm. Yarım saat mi, 
bir saat mi öylece koltuğa gömül
müf, kalmıt bir vaziyette idim. Bir
den kendimi ve cesaretimi topla-

BUDAPEŞTE, 550 m. 
21,15: Macar besteler~ Şarlular. 22,35: opera 
takımının oda musikisi konseri. 23,45: Siaan 
musikisi. 

ViYANA, 518 m. 
20,15: Aıkeri musiki. 20,45: Haberler. - as
keri konserin devamı. 21,35: Haftanın fö1toou 
22: Orkeıtra konıer.i. 23,35: ltal7anca A•uı
turyaya dair konfera.. 23,45: Plak ile dans 
muıikiıiki. 

MILANO . TORINO . FLORANSA 
21,05: Haberler. - Pl.ik. 21,35: Temail (pi-
7eı). 22: Oda musikiıi.rtden mürekkep tasan• 
nili konser. 23: Karıtık konıer. 

PRAC, 488 sn. 
20,25: Neteli müsahabe ve ıa.ire. 21,35: lı
weç halk tarkıları. 

BÜKREŞ, 394 m. 
13: Haberler. 14,20: Hafif musiki. 14,20· Ha
fif pli.klar. 18: Cazband, 20: Derı, -

0

PJ&k.. 
21: Oda muıikiıi. 21,35: Piyano müamereıi. 
22,.20: Continontal kah..-eıinden naklen konser. 

Fatih Mal 
Müdürlüğünden: 
Mahlul Emlakten çarşam

bada koğacı mahallesinde bey 
ı:<>ğiz sokağında 29 No. lu ha
nede satılacaktır. Kıymeti se 
kix liradır. 1 Haziran 933 ta
rihinden 25 Haziran 933 tari 
hine kadar yirmi beş gündür 
nıüzayedededir. Taliplerin 
25 Haziran 933 tarihiue müsa 
dif pazar günü saat onda Fa 
tih Mal.müdürlüğüne müra
caatları. (2S83) 

ıı,~flilliyct ~ 
Asrın umdeıi " M 1 L L I Y ET" tir 

ABONE ÜCRETLERi: 

3 •1lıİ"1 
6 

" 12 

Türkiye içia 
L. K. 
4-
7 50 

14 -

Hariç ;çin 
L. K. 
8-

14 :_ 
28 -· 

Gelen "•rak seri "erilmez.- l\·tüddeti 
i•çen nüıha1ar 10 kurutlur.- Caı:eta ye 
matbaaya llİt itler için müdinyete mü· 
ra.caat edilir. Cazetemiı: ilinların mes'u· 
l:y~t:ni kabul et.mu:. 
~-·~~~~~~~~-

BUGÜNKÜ HAVA 
Y eıilköy rasat merkezinden aldığımız 

malümata nazaran. buPn h.a.va bulutlu •• 
fasılalı olarak yağmurlu devam edecektir. 

18-6-933 tarihinde hava tazyiki 752 mi· 
limetre, en çok aıcakldc: 25 det>ece, en •• 
ı.ıt:aklrk 21 derece idi. 



Müşkül vaziyet 
Adana müstahsiline 
yardım isteniyor 

ADANA 14 - Adana mmtakasında 
elıinle, bi~ilmiı, harmanlar dövi!Jıneğe 
he.ıtanınıı ve mahsul piyasaya çıkanlınıt 
lıı-, Bu senenin feyiz ve bereketi her ne 
~dar memnuniyete ıayan ise de b~ ~
u.~ zümun yüzünü güldürc.':"~'~.r! 
Çunkü ekin piyasa11 çok duıkündür. 
t.ierıinde arpa piyaoası 90-95 paradır. 
~~dayı iıe alan yoktur. Ancak memle
•t dahilinde perakende olarak 3 kuru· 

k •ahlabilmektedlr. 
Bunun birinci sebebi ihracatın olma: 

~·· ve ikinci sebebi de memleket daln· 
•ndel<i fabrikalann müstağni davrana· 
'ilk halkı muztar bir hale getirdikten 
lonra mahsullerini yok pahasına ellerin. 
~•11 almak için fırsat beklemekte olma· 
..,,dır! , 

Bu fabrikalann yüzünden paınuk pi· 
tasasının da ayni vaziyete ~üıeceğİ an· 
""dınalrtadır Zürra bu vazıyet karşısın· 
~ ne ya_.,a~ğını düıünmekte ve hükii· 
ltıetiınizden bir care beklemektedir. Halk 
~•tane iıtinatgihı olan mahsulünün bu 
"'ldar insafsız bir piyasa ile karıılanma· 
lıııda ümitsizliğe dütmüıtür! . 
~-~ura11nm ~a mübayaa mıntakaıın_a. ıt· 
"<lı melhuz felaketin önünü almak ıçm 
Ilı birinci care olduğunu söylüyorlar. lk
l'.'-ı vekal-;,tinin ieap eden tedbirleri a· 
....,ğ, ıüphesizdir. 
lııı, Adana gazeteleri çifçinin vaziyeti hak 
ltı ~a uzu~ makaleler neırederek hükii
t •tın bir an evvel tetkikat yaptınnasmı 
"'1enni ediyorlar. ----------

Çankırıda inşaat . . 
d ~ANKIRI, (Milliyet) - Şebruntz· 
e ınşaat bayii ilerlemektedir. Bir kıs· 

~ı ev yaptırmaktadır. Bir kısmı dül<· 
•n yaptırmaktadır. Mahalle aral~ 

Ço,rş ılarda görülen bu ill§Aatm beledı· 
~ ka~unu mucibince inıaatm etrafı 
ı, hta ıle çevrilmiyor Yerler kazılır· 
~ '".• duvarlar yıkılırken çıkan toz her· 
~·· rabataız ettiği gibi çarıılarda ye
~•ek sebzeler de toz içinde kalmak· 
ı.~ır. Difer taraftan in,aat malzeme· 
;'• kum, ağaç caddelerin ortaıına ~o
ularak geçilecek yof kalml)'Or. ~ ~g· 

~~•lu günlerde her yer bataklık ıçın· 
• kalmaktadır. 

Çankırı treni ve kamyon 
ÇANKIRI, (Milliyet) - . Çankırı 

.\~kara treni iki senedenben yolcu al
~aktadır. Haftada 3 gün gelip 3 gÜn 
:~~ktedir. Bu iki sene zarfında ~
~ kamyonlar kadar yolcu ta,ıdıgı 
::tiilmemiştir. Tarifesinin ağırlığı ber 
• Ye rağmen yolculara kamyonu ter-

<ılı • d' ettırınekte ır. 
Ücüncü mevki 360 kuru, olan tren 

:1olıüsterden üç misli pahalı deme~
ı· •. Buradan Ankara otobüslerle bır 
~ra iken ve azami beş altı saatte var
lı ak kabildir, bundanböyle haman 
~••kes otohüsaü tercih etmektedir. Ve 
t"r"iye Ankaraya 2 kamyon gitip 
ı, • IDektedir. Tatıdığı eıya da o ni• 
•ttedir. 

ı,· 'trenin bu tarifeıi kar111mda bitta· 
ı kamyonlar rağbet kazanmaktadır-

Otobüs isletilecek 
_lZMfR, - lat.'.nbuldan tehri

~ıze dört otobüs daha getirilmit
/· ~fonların Konaktan Şehitler· 
i :ıu Tat iskeleye kadar itlemesi 
Ç~ıı belediyeden müsaade isten· 

~~şti~. H":lbu.~i .. r~~tım tramvay 
Ilı ı ~ırketı mudurlugü imtiyazna-
1\ esindeki kayıtlardan bahisle 
I 0 rdonda yalnız rıhtım tramvay
l~rının itliyebileceğini, batka nak 
1te vasıtalarının i~lemesine mü 
~de edilemiyeceğini iddia eyle 
lııektedir. 
ıl Şehirdeki (Kaptıkaçtı) nevin
'e eıı kamyonetler de fazlalatmıtbr· 
b llnların sahipleri Etrefpafaya ve 

.:•ka semtlere iflemek için mü· 
~e ia~emitlerdir. 

111. hledıyece bütün bu müracaat· 
dı~ akkmda tetkikat yapılmakta-

Kooperatife borçlu olanlar 
ııe~~~A. (Hususi) - Kredi koo
tiıı İıo 1ııe borçlu olan rençperle
~İtıı r_çlarını ödemeleri için tan 
1'11, taİ~ılen _ lis~e 'imdid~n duvarla 
teq ık edılmıttir. Bu lıstede göa
'o~ eıı mehil müddeti geçtikten 
~o ~; kooperatif tahsili emval 
~,~ısyonundan haciz kararı ala
~oy "e ınüstahail üzümünü sergiye 
İsi dıığu zaman alacağını teınin 
'el 11 •erginin bqına bekçi ikame 

'cekr ır. 
--o-

Gazi parkında radyo 
ler~AMSUN, - Halkevi bugün
llıek' b~ada çok faydalı itler gör
l>o ~•dır. Ev Gazi parkına bir rad 
11.ian °1ınuttur. Her aktam alınan 
riltll:kt:b:rleri burada halka vet'!t ver·ı dır. Ayrıca Halkevinde sık 
~ lıatk e~. konferanslar da büyük 

i'- <le <!" k
1 
ııtleai tarafından bu sa-

ır.ıi .. •n enrn kt d" E . . varı 1!1 ba. d e e ır. vın yetıt-
yet· 1~ illi~ 0 heyeti de ayrıca bir 
<raff~ l:.:~rnektedir. Temsil he-

'"l~ıl vermit ve çok mu
ltur. 

. ~~"· - · --- - - - ··~,..-·-· . 

~ 
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lzmir hümmalı bir 
faaliyet içinde .. 

İzmir Valisi İzimiri ihya ediyor, her 
yerde çalışma ve umran faaliyeti var 

-

Mütenezzihler Alay Karar ~h h l ga ınm fevkalade mükemmel bir surette 
cızır anmlf olan havuzu btJfında 

IZMIR, (Milliyet) _ M k I 
d ziyaret et•'• . 1 . . a am arın- 1 a .. gıın zmınn ok al 
kan ve muhterem Valisi K~ pç ıı- 1 
H ti . azım a§a 
d"atre B~~. ~~a günü fzmir Mühen
b !" er . ır .•gı ıle yapacaktan faydalı 
ır gezıntiye beni de davet ttil 

Cuma sabahı saat altı buçukta e . ef~· 
b ld" mısaır u un ugum evden heni 1 k 
k t . · ·· 1 a ma neza-

e ını goı ererek kendi oto h'll ·1 d"d Al mo ı erı e 
ye ı e sancak istasyonunda bul. 
duk. istasyonda ekse . . ·ı 1 ril un-
l"k 1 rısı aı e e e bir-
' te o mak Üzere mu'·h d" . k d 1 en ıa ve mımar 

ar ~d at ~r toplanmıılardı. Davetliler 
sayı ı. erkes tamamdı. lzmir •• Ay
dın Demiryolları müdürlü... .. t h . etti... k gunun a sıs 

gı oto arı doldurarak saat yedi 
bu_ç,u~ta lzmirden hareket ettik. Gide
cegunı:ı:- yeri!' Tirede Tire - Aydın yo
lunu bırleştiren ve Vali Paıanın ismi
ne izafe erlilen bin küsur rakımlı bir 
dağ Üzerindeki paıaçe~meai mevkii ol
duğunu öğrendim. Otokarimiz baharın 
zümrütl~diği çiçek kokulu Yetil yol
lardan bır kırlangıç hızile süzülüp ge
çerken güzergahta küme küme biri
halk lzmirin yakın ve uzak bütün köy 
ve köylüsile haıırn"§ir olarak yakın
dan ve candan alakadar olan valisile 
i~ ve vazife arkadatlanruı haykırarak, 
çıçekler atarak candan seli.m.lıyorlar
dı. Herkes birbirine ince muziplikler 
tatlı latifeler yapıyordu. Sürekli bir' 
zevkle taıan neıe içinde iki saat ge. 
çirdi.kten şonra Bayındır istasyonuna 
geldik. Kaymakam, Belediye reisi 
Beylerle daha bir çok zavat tarafın
dan kartılandık. Yarımı saat kadar 
Bayındırda ka_lmaklığnnızı İsteyen bu 
arkadatlann rıca v., arzularil d . 

1 
.. 

1 
e,oraa 

zıraat e qtıga eden ve İf h d 
1 

. . sa asın a 
genç erımıze nüınune olabil k h" 

ık .. ece ır 

var ı goıteren y ahya Kerim Be . 
b h · d ·ı yın 
d~dl~~ın e çı ek ziyafetine davet e-

. Hazlrlanan .o~omobiller üç dört da. 
~ık~ sonr:' hız.' nefis bir bahçeye ge
tırdıler. Cıns cıns ve renk renk güller
le ziynetlenmi, sepetler "içinde bize ik
ram edilen mebzül çileklerde Arna· 
vutköyünün kokuaile latanbulun lez
zetini duydum. Bu vesile ile tanışmak 
zevkini duyduğum Yahya Kerim Be
yin Bayındırdaki muvaffakiyetli me
aaiaini burada zikretmeği kendime bir 
vazife edindim. 

Yahya Kerim Bey Paris Fen Fakül
tesinde tahıilini ikmal ederek sekiz ~e
ne evvel başlıca zeytin memleketi o .. 
lan Bayındırda elli lira ile işe ba~la
~lf ve bugün kısmıkülliai yabani zey
~ler~ aşı yapmak ıuretile otuz be, 
hın agaç zeytin yetiıtinneğe muvaffak 
nlmuıtur. Zeytin ağacı normal vazi. 
yette otuz aene zarfında sekiz on ok· 
ka m~hsul ~eı:mesi icap ederken fidan 
suretı~~ yetııtınniı oldukları ağaçlar
da" dort sene zarfında bu mikdarı t • 
ınin etmittir. Bayındır zeytin bağla:ı 
her yerde yalnız sabun imaline elve
riıli renksiz ve acı yağ olarak lanın
mııken ~lan ~~- mo~taimı bizzat yapa
rak teııa ettıgı baglarmın aaidini yüz. 
de yarıma indirmeğe muvaffak ol
muı. Ve nefiı bir lezetle temiz bir ko
ku temin ederek sorfin ve ekstra ek
stra olmak ıartile mevcut bağlardan 
daima yüzde otuz fazla bir fiatle Av
rupa piyasalarında satııını temin et
miıtir. 

Mutena çiçek ve güllerle ördüğü 
hahçeıinde Yahya Kerim Bey dört a
dedi bir okka gelen nefis ıeftaliler, 
fevka1idt; .. iri Avrupa erikleri, buna 
b~nzer dıger meyvalarla, mevsimde 
hı": okkadan fazla yetiıtirdiği çilek· 
l~rıle Ba:ırındırda çiçek ve meyva ye· 
tıımez dıye kökleıen bir kanaati de 
yıkmı~tır. 

Ti~eye gecikmekliğimiz ibtimalile 
hu guzel bahçede maalesef yanm saat 
ten fazla kalamıyara.k bizi izaz eden 
ve zavatı da içimize alarak Bayındır
dan ayrıldık. 

Bir saat sonra Tirede heyecanla 
misafirlerini bekliyen keıif bir halk 
kütlesi tarafından samimiyetle kartı· 
landık. Evvela Belediyebahçesine gi
derek bir kahve içimi zamanı nefes
lendikten aonra Tire Alay Kumanda
nı ve muavinleri Kaymakam Beyle
rin çok ince bir zevkle tanzim ettirdik
leri Avrupa bahçelerini hatırlatan a-

lay karargahı bahçesine geldik. Bah
çenin büyük ve berrak havuzu etra· 
;ında bir müddet oturduk, nefiı Ye le-

---- ~ ----

lzmir Valisi Kô.zun Paşa 
ziz ayranlar içtik. Sonra bizi bekliyen 
otomobil ve kamyonlara taksim olarak 
me>'.~lleriniı_ı en fazlası yüzde b2şi t~
cavuz etmıyen ve sermayesi köylünün 
sar~ldığı kazma ile ~ar!ılmıyan o.zim 
ve ımanından hatka bir feY olmıyan 
kırk kilometre uzunluğundaki bu dağ 
yolunu aüratle tırmanmağa başladık. 
Bu yol gerek askeri ve gerek iktisadi 
noktadan fevkalade ehemmiyeti haiz 
bulunan Tire •• Aydın yoludur. 

istilada Yunanlılar bu yolu yapmak 
için büyü~ bi.~ -;~emmiyetle çalışmıı· 
larsa da hır turlu araba geçirmek im
kanını veremedikleri gibi yaptıkları
nı tahmin ettikleri kısımların da bir 
mevsim bile dayanmasını temin ede
memişlerdir. Ateıli bir faaliyetle ça
lışılmakta olan bu yolun dokuz kilo
metrelik natamam kalan kısmı da ik
mal edildikten sonra - ki bu mev
simde kat'iyen bitecektir. - Bu yol 
Mendreı ile küçük Mendres ovaları 
yekdiğerile birletmi§ olacaktır. 

Kafilemizin muhterem reisi Vali 
Kazım Paıa lzmir Vilayeti dahilinde 
büyük bir muvaffakiyetle ikmaline 
muvaffak oldukları beş yüz kilometre 
şoıe yollarından maada iki bin kilo· 
metreye varan bu şekil köy ve yayla 
yollanndan da derin bir zafer zevki· 
le bahsederken otomobillerimiz tirpi
fon gibi kıvrıla kıvrıla uzayan bu 
>:ollarda bir tayyare feryadile yükse· 
~?"o~du. Paşaçeımesi mevkiine geldi
gımız zaman Tirelilerin geni~ yaprak .. 
larla h~vaya zümrütten çadırlar ku· 
ran. yeııl kestane ağaçları altında iti
na ıle ba~ırl.adıkları sofralar davetli
lerle çevrıldı. Zevk ve neşe ile yenen 
mutena yemeklerden sonra bizi canlı 
bir çenber içine alan , yol ltahra
manlan çelik bilekli köylülerle temiz 
ve faydalı hasbıhaller yapıldı. Akşam 
Üzeri henüz temeli atılmakta olan bir 
ilkmcktebin meraıimine iıtirak etmek 
üzere tekrar Tireye indik. 

Vilayet dahilinde ilkmektep mev
cudu 257 iken son iki sene zarfmda 
meraoimde hazır bulunduğumuz bu 
~ekteple ilkmektepler yekı1nü 550iye 
ıblağ edilmiş oluyordu. Biriken halk 
kütlesine ittirik eden kafilemizle bu· 
merasim candan ve gönülden tes'it e• 
dildi. 

Büyük bir haz ve huzurla günümü
zün saatlerini doldurarak lzmire dö
nerken bana unutamıyacağım bu kıy-

Bürgü aleyhinde 
Çine kadınlan peştemal ve 

bürgü kullanmıyacaklar 

Mürefte' de petrol var mı? 
35 sene evvel yapılan 

sarf olunan 50 bin 
sondaj 
lira .. 

ve 
IZMIR, - Çine belediyesi cuma gü

nü kadınlan belediyeye davet etmiş ve 
bir çay ziyafeti venniıtir. 

Ziyafet esnasında muallim Sacide ve 1 
kabile Feride Hanımlar Türk kadını 
mevzuu etrafında çok kıymetli birer kon 
ferans verm.iılerdir. 

Adetleri giinden güne azalan ve unu
tulmıya mahkiim olan bürgü ve peşte.. 
malların bundan sonra kadınw tarafm
dan kullanılmaması lüzumu kadınlara 
anlatılmı§tır. Son intihapta rey hakkı ka 
zanan kadınların bürgü ve pO§temal ta
ıımaları, bugünkü Türk inkılabının ge
niı mefhumile ölçülcmiyeceğinden kadın 
lar bürgü ve peıtemal kullanmamaya 
karar venniılerdir . 

Ziyafet ııeç vakite kadar devam etmiı
tir. 

Alevi ayini 
:ANTALYA, (Hususi) - An tal 

yanın Şeyh Sinan mahallesimle 
bir evde kadın erkek bazı kimsele 
rin toplanarak dir takım ayınler 
yaptıkları haber alınmıştır. Zabi
ta otuz kişiyi ayin yaparken yaka 
hyarak adliyeye vermiştir. Bunla
rm başında Hasan ve Fatma is
minde iki kiti vardır. Kadınlı er· 
kekli bir nevi alevi ayinleri yap
tıkları anlaşılmışbr. 

Yakalananlarm ekıerisi yaban 
cıdır. Mamafih bazı Antalyalılar
da aralarına kantmıtlardır. Tah
kikat devam ediyor. 

Yıkıntı altında kalanlar 
ERZURUM, 10.- Geçen cu

martesi günü burada Habip efen 
di mahallesinde merkepçi Musta
fa ağanın evi yıkılmıttır. Derhal 
etraftan yardıma kotulmut ve en
kaz altında kalan iki kız çocuğu 
ile büyük anneleri kurtarılmıştır. 

Çocuklardan biri kurtarıldıktan 
bir müddet sonra ölmüştür. Diğer 
çocuk ve ihtiyar kadın hastaneye 
nakledilmişlerdir. Kadının kolu 
kırılmıttır. Başında bir çok yara
lar vardır. Kazanın sebebi tahkik 
ediliyor. 

• 
iki köye halkın verdiği isim r 

GEMLiK, (Milliyet) - Gemliğin 
(Ostbenl!), (Altbenli) adlannı taıı· 
yan iki kOyü vardır. 

Halkın takdıkları bu güzel kelime 
ler (Şahin Yurdu) ve (Cihatlı) nam· 
larile resmileştirilmektedir. Türkçele
rin yerine dolaşık aöz icatlarına değil 
tehir, köy isimlerinde de imkanı ka
dar sadeliğe doğru gidilerek halkm 
dediklerine tercüman olmak çok doğ· 
ru bir hareket sayılınaz mı? 

--o---

Antalyada bolluk 
ANTALYA - Bu sene, yaz gel 

diği halde, Antalyada havalar ha 
la serin gitmektedir. Son yağmur 
!ardan sonra ortalık adeta bahar 
manzarası aldı. Henüz deniz ban· 
yoları başlamamıştır. Buz ve so
ğuk meşrubat ihtiyacı da pek 
hissedilmiyor. 
Yağmurlar ekinler, bilhassa mey 

valar için i,yi olmu,tur. Son sene· 
lerde burada meyvacılık çok iler
lemiştir. Portakal bahçeleri müte
madiyen genişlemektedir. 

Kayısı ve diğer meyva ağaçları 
da gittikçe çoğalıyor. Meyvalar 
muhtelif yerlere, bilhassa lstanbu 
la gönderiliyor. 

Bu sene Antalyada büyük bir 
ucuzluk var. Sadeyağ 65, taze pey 
nir 10, aüt 5, yoğurt 5, yumurta 
sekiz tanesi 5, tavuk 12,5 oğlak 
6, koyun eti 28, davar 15, sığır 17, 
pirinç 22, bulgur 4, buğday 4,5 
arpa 3 1 mısır 3, nohut 6, kurufasul 
ye 2, susam 15, birinci nevi un 10, 
ekmek 7,5 kuruftur. 

Enginarın tanesi 20 paraya, 
taze fasulye 5 kuruşadır. Diğer 
sebzeler ve meyva çok ucuzdur. 

-<>--

Pancar ekenlerin yüzü gülüyor 
TAVŞANLI - Devamlı yağ-

murlar yağmaktadır. Fındık cesa
metinde dolu yağmıf, fakat hiç bi; 
zarar yapmamıttır. 

Ağayköy, Emirler ve Çobanözü 
köylerinde dolu çok tahribat yap
mış, bütün, meyvaları yere indir
miı, kiremitleri kırmıştır. Bura· 
ya düşen doluların tanesinin 30-
40 gram sıkletinde olduğu görül· 
mü.tür. Büyük llit köyünde seller 
bir ineği boğmuştur. 
Yağmurlardan pancar zeriyatı 

çok faide görmüttür. Şeker şirke
ti köylüye pancar zeriyatı için i
kinci defa olarak 7000 lira avans 
tevzi etmittir. 

metli günü yaıatan İzmirin aziz ve 
muhterem Vali sile kıymetli arkada§· 
!arma öz saygılarımla aon!uz §Ükran
lanmı aunmayı bir vazife saydım. 

Mahmut CELALEDDiN 

Otuz; bef aene evvel yapılan sondajda Kaymakam Mihran Boyaciyan ı:.· 
lendi ilk ka.zmayı vuruyor. Diger .zevat Romanyalı mütehavıslar, /ngi!iz Şirke- ' 

tinin patronlan, Kaza hükumet erkiinı . . 

Mürefte petrollerinin iıletilmeai ye
niden mevzubabia olmaktadır. Bu hu
susta lktısat Veka.letine imtiyaz almak 
için müracaatlar yapıldığı gibi lktıaat 
Vekileti Petrol idaresi de ayrıca mez
kur mahalde tetkikata baılamak üze
redir. Otuz bet sene evvel Mürefte 
petrollerini itlebnek için Kolonel lng
liş ve Cilhriıt Şirketi tarafından da te
şehbüaatta hulunulınu§, fakat, bir ta
kım ihtilaflar yüzünden buradaki ame 
liyat yanm kalmıı, ıirket dağıhlmıftı. 
O zaman Mürefte Kaymakamı olan 
ve petrol iıletme faaliyeti ile yakm bir 
alaka muhafaza eden sabık mutasar
rıflardan Mihran Boyaciyan Efendi bu 
huauıta gazetemize atideki izahatı 
vermiıtir: 

"- Mürefteden Geliboluya doğru 
sahil boyunca iki saat mesafede bulu
nan Şarköy kasabası yakınında, yer· 
den ıu kaynar gibi petrol gazı çıkardı. 
Köylüler bu petrolü küçük çanaklara 
koyup yakarlar ve hasta hayvanlan 
onunla tedavi ederlerdi. 

"Şarköyden Mürefteye kadar olan 
arazide petrol qletme imtiyazı 1898 
senesinde bairade Sadrazam Paıa uh· 
tesine ihaan buyurulmuıtu. Bir aene 
sonra bu imtiyazlı arazi hududu Mü
refte Kazasının Hora kariyesi hududu· 
na kadar tevsi edildi. Sadrazam Paşa· 
nın mahtumuna da Hora kariyesinden 
Gnoz kariyeıi hududuna kadar olan 
arazide - ve Edime Valisi olan ikin· 
ci Ordu Mütürü ile diger bir valinin 
mahtumuna da mÜ§tereken Gnoz ve 
Melen kariyeleri ve havaliainde de pet 
rol iıletme imtiyazları ihsan buyurul· 
muıtu. Petrol arazisi hudutlarının tah
didinde hayli mütkülat çekilmiıti. He· 
le bu meselede pafa baba ile mahtum 
bey arasındaki ihtilaflar calibidikkat 
olmuıtu. 

"Sadrazam Pa.§a Hazretleri aondaj 
ve maaarifiistibaaliye ıirkete ait olmak 
üzere safi temettüünden yüzde 20 al-

Tosyada ziraat vaziyeti 
TOSYA, - Ekim işleri bu sene 

yağmurların sürekli gitmesi itçi· 
!eri, iş ve inşaat sahiplerini usan
dırmış isede dağ köylerinin ve 
kurak yerlerinin zeriyatına çok yar 
dım etmiştir. 

Şimdiye kadar tesbit edilebilen 
rakamlara nazaran bütün kaza 
mıntakasında bu yıl ekilen saha 
yüz bin dönümü tecavüz eylemit
tir. Bu miktardan otuz bin yediyüz 
dönümü buğday, yirmi dokuz bin 
dönümünü arpa, yirmi bet bin 
dönümünü çeltik, dokuz bin iki 
yüz dönümünü çavdar, bet bin 
dört yüz dönümünü fiğ ve müte
bakisini de diğer hububat tetkil 
eylemektedir. 

Semavi bir afetle kartılatmadı
ğı takdirde meyvelerin vaziyeti 
de ümit verici bir şekil göstermek 

tedir. 

Bir şaki yakalandı 
DiNAR, 10. Geçe~ •. 

lerde Dinar ' ın Kadırlı 
yaylasında iki yörük çad~rına bas
kın yaparak çadırla.~dakı ~~zı ef
yayı yağma eden dort sılahlı a
dam yakalanınışlardır. 

Bunlar yapbkları baskından son 
ra (Uluburlu) ya doğru kaçmış
lardı. Hemen arkalarına düşen Di 
nar jandarma bölük kumandanı 
yüzb14i Beyazıt Bey Uluburlunun 
(lnhesar) köyüne kadar gitmit, 
şerirleri tüfeklerile ve talan etik
leri eşya ile beraber yakalanmıştır. 

Bunlar arasında geçen sene fs. 
partada bir adam öldüren ve o va 
kittenberi aranmakta olan lnhesar 
köylü ve 322 doğumlu Ali de var 
dır. Şerirler adliyeye teslim edil
mişlerdir. 

mak Üzere itletme keyfiyetini Kolonel 
lnglif ve Cilhrist nam kumpanyaya i
hale eylediğinden mumaileyhim her 
sene ameliyata nezaret etmek üzere 
Mürefteye gelirlerdi. 

"'Muhtelif mahallerde icra kılınan 
sondajlardan az milrtarda petrol istih· 
sal olunuyordu. Muahharen Romanya 
petrol mühendislerinden meşhur Vil
yam nam zat yirmi beş kadar müte
hassıs usta ve amele ıle celbolunarak 
Hora dereıi dağlan eteğinde tayin e· 
dilen mahallerde sondaj yapılmasına 
karar verildi. Altı yüz lira kıymetin· 
de getirtilen büyük bir ham elmas 
parçaaile hafriyat ameliyatı ilerleyip 
haftada on be§ yirmi ton miktarında 
petrol iatihsaline muvaffakıyet haııl 
olduğu bir zamanda makine ile işliycn 
bonı kırıldığından haıı.> elmas ta top· 
rak al tmda kaldı. Kırk be§ metre de· 
rinliğinde kalan bu ham elması çıkar
ma.k mümkün olmadı. Romp.nya da ol· 
duğu gibi iktizayihalde sondajin sek· 
sen, yüz ve daha :ziyade metre derin· 
liğinden behemehal mebzulen p.-trol 
gazı fışkıracağı Romanyalı mühendis 
tarafından temin edilmiıtir. Fakat ba
zı mevaniden ve ıüreki beyninde ;.u
bur eden ihtilaf ..., saıreden dolayı elli 
bin liradan ziyade bir meblağ heba 
olarak ameliyat tatil edildi. Bundan. 
baıka Uçmakdere kariyeıi yakının· 
daki manastırın sahil boyunca sakit 
(bonaçe) havalarda sathıderyada yağ• 
lı bir petrol tabakası teıekkül eyle
mekte idi ki bunun denize kadar u
zanmış mürtefi dağlar eteğinden ve 
toprağın dibinden akan yağlı petrol 
olduğuna kanaat ıretirilmiıti •• 

"Esasen Balkan Yarımadası Roman ... 
ya arazisinden baılıyan ayni tabaka
tülarzın ve dağlar silsilesinin devamı 
olan Rum.elinin Mürefte ve havaliıine 
kadar petrol gazının mehzulen bulun· 
ması ihtimali de o zaman Romanyalı 
mühendis tarafından temin edilmiıtir. 

istasyona yıldırım dUstU . ' 
BABAESKi, 16. - Günlerden. 

beri devam eden yağmurlar Trak 
ya için adeta bir afet halini aldı. 
Dün şiddetli bir yağmurla bera
ber Babaeski istasyonuna yıldı
rım dütmüf, telgraf tellerini par
çalamış, makinenin siperi saikası
nı sökmüttür. Nüfusça zayiat yok 
tur. , 

--o-

Soygunda ölenin ailesine hediy& 
BURSA, 17 - Halkevinden bir heyet 

Çongara köyüne gider.ek ?rhanel.i •?Y· 
gununda ıehit olan Alı agarun aılesıne 
ve çocuklarına hediyeler !?'Ötünnüı, bu 
münasebetle kôyde ~rasim yapılmışbr. 

Bir muhasip tevkif edildi 
SALiHLi, - Bura tütün inhisar 

idaresi muhasebecisi Behaettin 
Beyin b"f yüz sekiz lira açığı çık
mıf ve kendisi tevkif edilerek mu 
bakemeıine bıqlanılmıttır. 

ilk buğday 
DENiZLi, 18. A. A. - ilk buğ

day mahsulü getirilmi,, Ziraat 
bankası tarafından bet buçuk ku
ru~tan alınmıştır. Bu yıl havaların 
yağı,Iı gitmesi mahsulata zarar 

· vermemi,tir. Vilayetin her tarafın· 
da kuru mahsul çok eyidir. Bağlar 
da fazla yağmurlardan çıkman 
muhtemel hastalıklara parasız ilaç 
dağıtılmaktadır. 

Koyun sevkiyatı az 
BiRECİK , 14.- Bu sene Suri

yeye koyun sevkiyatı azdır. An· 
cak beş bin kadar koyun sevkedil 
miştir Bu yüzden d fi·•'~ ··; '1 İ 1 f• 
kündür. 
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Londra konferansında para istikrarı 
(B&§ı ı iru:i sıhifedc) 

rika hiikümetinin hütün teklifleri dinl&
ıneie hazır olduğuna fakat IOll yapılan 
teklillerin bupnkü tekiJleri ile ve miha 
lırerelere hir başlanp; olmalanna rağmen 
iıine ıelmediğini hissettirmi!tir. 

Cevap bekleniyor 
PARIS 18 A.A. - Havas Ajansın

dan• Lon.İn. da bütün sabah, Franıız mü 
telı.;.sıslan ile müukere etmit olan M. 
Bonnet, ancak saat on birde Amerika 
heyeti murahhasau ile temua geçelıil· 
mitti. Amerika heyeti Vaıingtondan, 
Roosevelt'in, Framız ve Jngillz maliye 
nezareti ve bankalan müme11illerinin pa 
ra muvakkat iıtiknn huıuıunda yaptık· 
lan tekliflere dair telsrafmı henüz alma 
mıştı. 

Amerikanın cevaln yapılan teklifin ba
sit ve sade bir reddinden rzjyade bunlar 
nn tadili ve daha uygun olması şekfinde 
görünüyor. 

Amerika heyeti murahhasası Fransız 
maliye nazırına, ancak: akııam üzeri kat'i 
bir ıurette 11111.liimat nrebileceğini bildir
miştir. 

Dolann istikrarı 
LONDRA, 18 A.A. - 1.ondra Am<;ri 

ka mehafiline !'Öre, doların muvakkat u. 
tikran lngiliz lirasma nisbeten 4,05 do
lar olarak tesbit edileceği zannediliyor. 

Bu rakam, üc taraflı yapılan müzakere 
• ler neticesinde elde edilmU.tir. Vaıiıı.ırton 

a tasvip edilmesi için telaraf çekilmiştir. 

M. Daladier'nin sözleri 
PARIS, 18 A.A. - M Daladier. ti

caret ve ziraat na211'1amu kabul ettikten 
sonra matbuat mümessillerine ~u beya. 
natıa bulunmuıtur: 

"Londra konferanaınm ilk günlerinde 
vaziyetimiz sarih bir surette tesbit edil
di.Nakitlerin j,tikran temin ve altın mik 
yasma rücu edilmedik~~ ikbsadi mesele
lerin halline imkan yoktur. Bu. ilk ıart
t!r.Bu •art yerin" getir;tmedikçe bütün 
iktıs:ıdi tedbirler bosa Pidecektir. 

Esasen buhranın. ba•hngıcından beri 
dünyada istihsal ve i•tih':'i k ıııartlan o ka 
dar altüst olmu•tur ki kontenjantmanla
nn d cmat;k su•ette o•tadan kalkmaamı 
ve buğday, sarao, kereste sı:ibi belli bat
lı ziraat istihsalatından ba•lamak snre
tile muhtelif iıtihaalat m?k~I bir surette 
ten!lik edilmedikçe gümrük tarifelerinin 
indirilmesini derpi1 etmek mevzuu bahı
olama.z. 

ihracat ticareti yapan memleketler, 
İstihsallerini tRnzim ebnek •e mukaJSUin 
de ihracatın tenki' i ve ticari itilafname
lerde takası elde etmek mecburiyetinde
dirler. Bu suretle mmtakavi itilaflar sia
temi vücude getirilecek ve bu ıistem, iJc. 
bsat teıkilatlannı y:ıpmak yolunda bu. 
lunan memleketleri alakadar eden itilaf 
lara yol açacaktır. 

Dünyanın gözleri 
PAR! S, 18 A.A. - "Excelıior" gaze 

tesine verdiği bir mülakatta M. Hull, 
f UnJan söyJemİftİr: 

- Bütün <ıünyanm Londra konfenın-
11na eözlerini dikmit olduğunu unutma
malıdır. Kof.,,.aımn muvaffak olmaması, 
111dece maddi zararlarda değil, fakat 
müthis bir manevi inkisara sebep olacak: 
hr. Mesele, bu.ııün bir veya birkaç dev
letin refah selameti değil. fakat medeni
yetin devamı veya kaybolması meselesi
dir. 

Refaha mini olan baıhca ıebep ola
rak M. HulJ, iktısadi müfrit milliyetper
nrliği göstermiı, buna ilaç olarak ilctı
sadi beyn.drnilelciliği tavsiye etmiıtir. 

M. Hull, borçlar meselesi için beyanat 
ta bulunmamııtır. 

Gümrük re.imleri 
LONDRA, 18 A.A. - Amerika heyeti 

murahhaaası 12 mayıı J 933 de muhtelif 
memleketlerin tatbik ettikleri ithalat re
simlerinin yüzde JO nisbetinde indirilme 
ıini ve fazla resimlere tekabül edecek 
miktarda tenzilat yapılmasını iıtemiıtir. 
Amerikalılar ithalata karşı konulmuı 

memnuiyetlerin de - tekabül edecek ıe 
kilde - kaldınlmasmı da teklif ediyor
lar. 

Gümrülı: drva?"Wmm ve resimlerinin 
azaltılma11 icin yapılnuf olan birçok ta
raflı mukavele, 1933 ıenesi beynelmilel 
ticnretinin yüzde 50 ıini temsil edebile
cek kadar devletçe kabul edildiği takdir 
de fil~ tatbik edilecektir. Gümrük mü
tarekesı de iktıaat konferııııomnı netice-
sindrn sonra cin bir müddet için azatıl
malıdır. 

Murahhaslar Lala takdim 
edildiler 

LONDRA, 18 A.A. - lnııiliz kral 
•e kraliçesi tarahnc!an verilen bahce eğ. 
lentisine gelen konferans murahba~lan
ru görmek üzere, lıinl•ce halk, dün 
Windson ıatosunun parmaklıklan önü-
ne toplannnıtı. . 

Devletler için hıuuıi bir tren tahıis 

Milliyetin romanı: 34 

edilmitti. Fakat çoğu otomobillerle 
gelmitlerdi. Ve otomobiller, iki sıralı 
olarak, 800 metre uzunluğunda bir 
yeri iteal etıniılerdi. 

Çiçeklerle ıüslü bahçede büfe ola
rak 5 büyük çadır hazırlanmıftı. Bir 
buçuk saat süren kabul resminde, iki 
askeri bando çalmııtır. 

Murahhaslar, kral ve kraliçeye ıe
firleri tara,fmdan takdim edilmitler
dir. ı6aJ ve kraliçe her murahha11 
tebe .. üm ve tatlı birer aözle kartıla
mıt1ardır. Merasime kral ailesi efradı 
da iıtirak etmitlerdi. Prens George, 
Fransız ve lıpanyol murahhaalan i)e 
kendi lisanlarında görüımüştür. 

Lehlerin teklifi 
LONDRA, 1& (A. A. ) - Polonya 

heyetimurabhaaaaı, ticari muameleler 
tediyatına müteallik mübadele mem
nuiyetleri ile ithalatına müteallik mem. 
nuiyetlerin yavaf yavaı kaldmlma11 
için mukaveleler hazırlanmasını teklif 
etJniıtir. 

Vapurlara kıymet 
Biçilecek 

(Başı ı inci sahifede) 
binanın üstüne bir kat daha inta edi
lerek burasının ıirket merkezi binaaı 
ittihazı mevzuubahis olmaktarur. 

Takdiri kıymet heyeti 
Bütün vapurcular, yeni kanun mu

cibince, malik olduklan vapurlann a· 
det, cinı ve sair evsafını mübeyyin be· 
yannameleri Deniz Ticaret Müdürlü
ğüne tevdi etıniılerdir. Şimdi sıra, va
purlann kıymetlerini takdire gelmiı
tir. Bunun için muhtelit bir heyet teı
kil edilmektedir. Vapurcular Birliği, 
bu heyete eski Bahriye Müıte,an Hü
sameddin Beyle ltalyan Loidi Mösyö 
Jonye'yi aza aeçm.İ§tir. 

Ticaret Odau da, bu heyete Kara 
Osman Zade Suat Beyi intihap etınİ§· 
tir. Diger taraftan lktıoat Vekaleti 
de, eski bahriye makine mütehasaıı· 
larmdan Sım Beyle lngiliz Loidini a
za tayin ettiğini bildirmİftİr. Bu su
retle beş kişiden mürekkep takdirikıy
met heyeti teşekkül etıniştir. Deniz 
Ticaret Müdürlüğü, bu heyete kimin 
riyaset edeceğini lktısat Vekaletinden 
sormuştur. Cevap gelir gelmez heyet 
faaliyete geçecek ve mümkün olduğu 
kadar kısa bir müddet zarfında va
purlara kıymet biçecektir. 

Tasfiye ve tekaüt edilecek 
memurlar 

Seyrioefain idaresinden tasfiyeye uğ
nyacak ve tekaüde aevkedilecek me
murlarm listeleri ikmal edilmittir. 
Tekaüde aevkedilecek memurlara teb
ligata baılanmııtır. Bu meyanda mu· 
hasebe ve muameli.bzatiye müdürleri 
Tali.t ve HulUai Beylerle muhtelif 
ıubelerden kırka yakın memur bulun
ınaktadır. Bunlar 20 sene hizmet 
müddetini ikmal ebnitlerdir. Kendile
rine, timdiki Seynefain tekaüt nizam .. 
namesi mucibince tahıiıi liznngelen 
tekaüt maatlan, yeni kanuna tevfikan 
yüzde kırk fazlasile bağlanacaktır. 
Tasfiyeye uğramalan tekarrür eden 
Seyriaefain memurlarma da ay aonla
nnda tebliğat yapdacaktır. 

Diger taraftan 1 temmuzdan itiba
ren faaliyete geçecek Devlet Deniz
yollan, Akay, Havuzlar ve Fabrikalar 
Müdürlükleri teıkilatı da ikmal edil
mit gibidir. Devlet Denizyollan mu
hasebe ıefliğine it Bankaıından Emin 
Bey tayin edilmittir. 

Yeni teşekkül etınekte olan Devlet 
Denizyollan, Akay, Havuzlar ve Fab
rikalar Müdürlüklerinin altıtar aylık 
olarak hazırlanan kadrolan Ankara
ya gönderilmittir. Kadrolar, bir kaç 
güne kadar Heyetivekilenin taotikin
den çıkacaktır. 

İstanhuldaki 
Mali teşkilat 

(&~· 1 inci sahifede) 
Jiiğüne Adana Defterdan T alit Bey, 
Üsküdar tabıilit müdürlüğüne Beyoğlu 
Defterdan Ali Rıza Bey tayin edilınit
lerdir. 

Dün bir muharririmiz bunu Defterdar 
ıl&ıstafa Beye aonnuıtur. 

Aldığımız izahata göre böyle bir ta
yin yapılnut değildir. 

Esaoen kanun 1 eylUlden itibaren tat
bih edileceğinden fıalen eaki teıkilat ba
ki olduğuna göre ıimdilik böyle tayinler 
beklenmemektedir. Bundan başka kanun 
ve talimatnamesi de gelmediği için yeni
den ne kadar memur alınacağı kat'i §C
kilde belli değildir. 

ERKEK KISMI 

SARIŞINA BAYILIR 
l&ZBD! Al'llTA LOOS. 

O z~an. ben de fikrimi aöyledim: 
- Nıyetım mağaza mafua dola

flP mümkün olduiu kadar çok 91ya 
aatın almak... Sonra Henry'ye haber 
sönderip apartımana çağıracağım. 
Ben de apartnnanda bulunacağım. O 
-ada sen burada bulunursun, onun
la konuımağa baılanm, benim için: 
uDünyayı aatın alaa gözü doymaz .. 
Son derecede müfrittir. Eğer onu a· 
lacak olursan iki sene içinde ıeni so
yup aoğana çevirir!" dersin ... 

Bunun Üzerine Dorothy dedi ki: 
- Öyle ise sen Henry'yi aon defa 

olarak bir kere daha doya doya gör ... 
Çünkü onu bir daha ancak mahkeme
de şahi t mevkinde göreb ilirsin. Hatta 
onu gördüğün zamanı belki de taru
ınazsın .. Çünk ii benim e lime dü,tiik-

J ercumr:; •~ ·-· 

ten sonra adamın deyitik bir hale 11ir· 
meai ihtimali bile vardır 1 

Henry'yi artık Dorothy'nin insafı
na bırakıyorum. 

Her halde hakkımda hayırlı olacak! 
10 TEMMUZ 

Geçen ay olupbitenleri yazsam başlı 
batına bir ruzname olurdu. Artık anlıyo
rum ki ben mutlaka başma bir çok ıey
ler gelmesi mukadder olan lozlardanım. 
'u hayat cidden harikulade bir ıey ..• 
Son bir kaç hafta zarfında o kadar çok 
şey oldu ki düşündükçe adeta başım dö
nüyor! 

Bakın nasıl oldu, size anlataynn: Ev 
vela Cartier'ye gidip Henry'nin hesabı
na dört köşe kesilmiş ~ok nefis bir züm
rütle hatı .. ı sayılır derecede uzun bir di
zi inci !\)d•m. Son•a Henry'ye telefon 

İnkılap maarifinin ' 
Esasları 

(Ba~t 1 inci sahifede) 
mit programlar hazırlamaktayız. · 

- Milli tetebbu kütüphanesi tabirin. 
den ne maksat ııüdülüyor ve bu nasıl 1 
bir eser olacaktır? 

1 

Tetebbu kütüphanen? 1 
- Milli tetebbu kütüphanemiz tabiri- ı 

le hakiki Türk irfamnın İçinden doğaca
ğı bir kaynak manası anlıyorum. T ercü
me hususlarında en iyi ve en kıymetli 
unsurlamnızla eski fikir abidelerinden 
başlıyarak zamanmuza kadar doğrudan 
doğruya ilim icin ve ilim tarihi için kıy
metli, ehemmiyetli ne kadar eser varsa 
bunlan dilimize çevireceğiz. Kütüphane
ıinde mesela, Konfiçıyusun eserlerini, 
mesela Hint vedalannı, m""el& Mısır, 
Yunan, Roma eserlerini, İA1fun devrin
den evvel veya ıonraki şark fikir abide
lerini kendi dilinde bulundurmıyan bir 
millet biç bir zaman milli irfan yarata-
maz. 

Ve hiç bir zaman dünya ilmine yüksek 
bir ortaklık payı ile katıbnak imkamm 
bulamaz. Bu kadim kültür abideleri İçin- ı 
de tabiidir ki bilhassa aslen Türk olan 
büyük alimlerin ve filoııoflann eıerlerini 
bugünkü dilimize nakle daha fazla ehem 
miyet vereceğiz. Farabi gibi lbnisina, El 
biruni, Elkendi gibi bugün Avrupa ve 
Amerikada i•imleri ilim tekamül merha
lelerine devir adı olarak verilmiş ve bu. 
günkö ilmi terakkilerin tekemmülünde 
mühim tesirleri olmuş büyük türklerin 
bütün külliyatı şüphesiz nakil ve tercü
me mesaisinde genİJ yer tutacaktır. Bun 
dan yalnız e•ki eıerlere kıymet vereceği 
miz manası rıkarmamalıdır. Yakın za
manlann kla~ikleımi, e•erleri muasır 
büyük ilim v~ fen adamlarının teliReri 
de bu maksat ve "8ye cerçivesi içindedir. 
Yüksek kıymette hu•usi telif ve tercüme 
)er memleketimizde kendi satı!larile mü 
ellif veya müt.,..cimlerini tatmin edecek 
mesut devre kadar hu i•i ~n ehemmiyetli 
temel islerden l,iri olarak devlet kendi 
üıtüne alma.ğa mecburdur. 

lnkilôp terbiyui 
- Daha ne gibi mesai! ile işti,.aJ olu

nuyor? 
- Bh- komisyonumuz J.ıütün maarif 

müesseselerinde gerek mektebin kendi 
çatısı içinde gerek mektebin muhitinde 
inkJ.iip terbiyesi nokta.sındRn neler ya
pılması lizım geleceği ve neler yapılabi
leceği hususlon üzerinde çah§maktadrr. 
Bu çalıımaların varacağı neticelere gö
re mekteplerimizin programlannda icap 
eden tadilat yapılacaktır. Diğer bir ko
misyonumuz köycülük m,.ft,..l~i hazırlık
lannı iJe"':i götürmektedir. Komisyonun 
çahşmalan epeyce ilerlemiş ve müspet 
neticeler vermeğe başlamı~tır. 

Bu taill içinde dört mıntakada köy 
muallimleri ve ilk tedrisat müfettişlerini 
toplıyarak muallimlerin köylerde köylü
nün iktısadi, zirai, sıhhi, içtimai, bedii 
bilgi ve anlayış seviyesinin yükselmesi 
için neler yapabilecekleri hakkında 40 
gün sürecek kuralar açacağız. 

Kurslann programlan ve bunlan tat
bik edecek kıymetli zevat temamen ha. 
zırdır. Y aptlacak tedrisat iç.in programa 
göre eıerler hazırlanmı!trr. Bunlar ayn
ca bastmlarak kurslara istirak edemiyen 
muallimlere dağıtılacakhr. Ankaradan 
Samsuna kadar istasyonlar üzerinde kura 
lar yapan seyyar terbiye sergisi umdu
ğumuzdan çok fazla faydalar verdi. Bu 
birinci tecrübe bize bu teşebbüsün kıy
met ve ehemmiyetini iyice gösterdiği 
kadar halkımızın irfan iştiyakının tat
minine yetiıilmez ateşini göstermit ol
ması itibariyle ayınca ve ehemmiyetle 
kayda layiktir. Mali yıl sonuna tesadüf 
itibarile ıeyyar sergiyi diğer demiryolu 
aahalannda dolıqtırmağa paramız yetıne 
di, fakat önümüzdeki yıl daha mütetlri
mil tekille sergiyi diğer demiryol istika
metlerine de yollıyacağız. SeyYar sergi 
fikrini muvafakiyetle baf&rBD ve durak 
yerlerinde çok kıymetli konferanslar ve
ren arkadaşlara teşekkürlerimi burada 
da tekrar etmek isterim. Bu konferans· 
lar ve seyyar serııinin bütün fikri ve il
mi mesaisi bir kitap halinde basılacak:. 
tır. Onümüzdeki yıl demiryolu uğrağı ol 
nuyan yerler için seyyar terbiye kam
yonlan tanzim edeceğiz." 

Paristeki kongreye 
Gidiyoruz •• 

(Ba~I ı inci aahifedl:) 
şma kadar çocuklann bedeni tekamül 
)erinin mürakabeai. 

Beıinci ıuhe; anormal çocuklar; 
bunlara bir sanat öğretilmeıi ve bu
nun ifasını kolaylaıtmnaia müteallik 
ameli vaaıta1ar. 

6 ncı §Ube; tahsil çağındaki çocuk· 
)ara içtimai yan:lım. 

7 nci ıube; hukuk ıubeai; gayri• 

edip: 
- Seni çok göreceğim geldi!, dedim. 
Cok memnun oldu: 
.::._ Hemen Nc·N-York'a ııel.iyoruml, 

dedi. 
Bunun üzerine Dorothy'ye: 
- Henry geliyor, o ııeldiği zaman 

sen de apartımanda bulun. Hesabına al
dığım ıeyleri kendisine cöıter. Ne taı
km bir im: olduğumu anlat... "Gittikçe 
de fena!attır!" Falan diye beni c;ekiştirl, 
dedim. 

Hatti. israf hususunda istediği kadar 
ileri ııitıneaini, yalruz seci:pem baklanda 
hiç bir telmihte bulunınamımnı Dorot
hy'ye tenbib ettim. 

Anlaş~ıyor ki bu işte seciyem ne ka 
dar lekeaız kalırsa ilerde itlerin lehime 
clönı:neoi ihtimali o nisbette f112lalafa
cak ... 

Henry saat J.20 de apartın.nda bu_ 
lunacağı için Lulu'ya söyleyip Dorothy 
ile ikisine bir az yemek hazırlattım. Do
rothy'ye de aynca şu talimatı verdim: 

- Eğer heni sorarsa: "Buradaki 
Rus Grand Düseılerinden biri saray 
elmaslannı ıatılıia cıkarmış. Onlara 
bakmağa gitti" dersin... E nü? .. 

Bunlan böylece düzüp ko,tuktan son 
ra Mi•te• Montrose'la birlikte yemek 
yimek için Primrose çayhanesine git-

,,-----------------------------, 1 ÇOCUK 1 
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Miniminiler zeybek dansı oynayorlar 

Haşaratla mücadel~ 
insanlarla haşarat arasında u

zun zamanlardanberi mücadele 
devam ediyor. Berlmer Tageblatt· 
m bir muharriri, maruf Alman an
tamolijisti Dr. Walter Horn ile mü
lakat yapmıttır. DcflCtor ti)yle an
labyor: 

- ilk insanın zuhurundan kırk 
milyon sene evvel, haşarat son de
rece t ekamül etmiş bir halde bu
lunuyorlardı. Bu suretle biç olmaz
sa üç yüz milyon nesil geçirdiler ve 
insanlardan 12,500 defa daha faz
la tekamül etmek imkanını buldu
lar. Bu uzun devir içinde hiç bir 
şey tekamüllerine mani olmadı. 
Emsalsiz intibak kabiliyetleri ile 
tabii bütün prtlara uymasını bil
diler. 

Böceklerin bu hayatını diğer bir 
ç ok hayvanlar gibi cüsselerini iri
leslirmek yolunu aramadıkların
da'.n ileri gelmiştir. Mesela may
mun vesaire gibi kablettarihi hay
vanların nesilleri kurudu ise sebe
bi cüsselerinin iriliğidir. Böcekler 
bilakis daha küçülmeğe baktılar. 
Dahili iskeletlerini daha hafif ve 
daha sağlam harici bir iskeletle 
değittirdiler. Vücutlarında kendi
lerinin işine yarıyacak öyle aletler 
var ki, insanlar bunlardan bir ta
nesini vücuda getirmek için binler
ce sene beklediler. Sonra hayatla
nnın kısa olduğunu zikrebnek la
zımd!!. Hayatlarının kısalığı b<>
cek neslinin mükelleşmesine ve 
tenevvüüne bir kat daha hizmet 
etmittir. Bugün üç dört milyon 
cins böcek vardır. Sonra tekessür
lerindeki sürat ve harikuladelik 
mücadelede nazarıitibare alınacak 
bir kemiyet olduğu kadar da keyfi
yettir. 

Zamanımızın en büyük antomo
lojistlerinden Howard ,u bildiği
miz alelade aineğin nasıl tekessür 

ettiğini tetkik etmif, ve bet aylık 
kısa bir zaman içinde inaanm ak
lını durduracak bir rakkama var

lDifbr. Bir sinek b~ ay içinde 720 
milyon sinek oluyor. Bir miligram
dan daha az sikleUe olan bir bit, 
biç olmazsa bilnazariye bir mev· 
simde 1,6 milyar ton siklet tutabi
lecek evlat ve ahfat yetittirebili-......................................................... -
meını çocuklar ve vesayetin tanzimi. 

8 inci ıube; müteferrik tebliğlerle 
meıgul olacaktır. Bu ıubelerin reisle
ri ve raportörleri seçilmittir• 

Kongreye iftirak edecek azalar bu 
§Ubelerden herhangi birisine raporunu 
verebilecektir. 

Türkiye Himayei Etfal Cemiyeti 
bu ıubelerin betini alakadar eden it· 
)erle meıgul olmaktadır. Yalnız anor• 
mal çocuklar için henüz bir müessese
miz yoktur. Diger ıubelerin metgul 0 • 

Jacağı bususat hakkındaki raporu kon 
gre riyasetine takdim edeceğim. Ma
arif Vekaleti de bu kongreye iıtirake 
karar vermiıtir. Murabbaı olarak Dr. 
Nebil Bey bulunacaktır.,, 

tim. Malüm a, Mister Montrose bana 
tasavvurlannı anlatmazsa bir türlü ra
hat edemiyor. Onun için her zaman söy 
ler: Ben kendisine Madam Rec.rnier iı
minde bir kızı çok hatırlabyormuıum. 
Fransız ihtilili eınaımda etrafta kan 
gÖ•deyi götürürken bile bir takım mü
tefekkir zevat habire bu Madam Re.. 
camier'ye tasavvurlarını anlatırlarmıı. 

Mister Montrose'la gayet nefiı bir 
yemek yedik.. Yalnız ıu var ki Mister 
Montrose'la yemek yediğinı zaman ne 
yediğimin katiyyen farkında olmıyo
nım Mister Montro•e lakırdı ettiği za
man insarun dinlemekten baıka bir ıey 
yapmak cani istemiyor ki •.. 

Maamafih onu dinlerken bir taraftan 
da Dorothy'yi düşünüyordum: 

- Acaba fazla ileri gidip Henry'ye, 
ilerde hakkımda pek bayırlı neticeler 
venniyecek bazı ıeyler de söyler mi?, 
diye merak ediyordum. 

Hatta Mister IMhntrose bile bunun 
farlonda oldu: 

- Kadıncık, ıenin bir derdin var. 
Aklındakini aöyleraen sana bir peni 
var!, dedi. 

Bunun üzerine kendisine her ıeyi 
olduğu gibi anlattım. Uzun uzadıya dü
ıündü, nihayet: 

- Mister Spafford'un içtimai haya· 

liyor. Halbuki beteriyeti tefkil e

den bütün insanları lıBrtsak, siklet

leri 0,3 milyar ton gelmez. Bereket 

versin ki bu mahliikat böyle kor

kunç bir şekilde üremiyorlar. Çün

kü yumurtalannın kısmıazamı tah
rip ediliyor. 

Tabiat böceklere, insanlardan 

çok fazla avantajlar vermittir. 

Mesela adali kuvvetleri, n isbet e· 

diline, insanların adali kuvvetle-

FaYeler de kopıya çıkacaklar mı? 

rinden çok, çok fazladır. Cümlei

aııabiyeleri, teneffüs boyları, kan 

cevlıinlerı bir merkeze bağlı olma

dığı için, böcek ağır yaralı da ol

sa, uzun zaman yafayabilir. Sonra 

inaanda olmayan bir nevi kudretle 

etyayı uzaktan hissedebilirler. Sı
fır dereceden elli bir dereceye ka

dar hararette yatayabilirler. Ve 

Bir c!S' her muhitte .• Havada, suda, 

toprağın µstünde, toprağın altın

da, yaprakların arasında •• Bir bö
cek serfesi hatti petrolun içinde 
bile yaşar. 

Bu kadar nisbetaizlik dahilinde 
insanla böceğin mücadelesi garip 
görünüyor. 

Howard'a göre, böceklerin bu 

kadar üremelerinden ve yayılma. 
)arından biraz da biz mes'ulüz. 

Mükemmel nakil vasıtalarımızla 
en muzır böcekleri kürenin her ta· 
rafına yaydık. Amerikadaki ilim

lere göre, yalnız Amerikada bö
ceklerin milli iktisada verdiği za

rar senede iki milyar doları bulu

yor. Yalnız filoksera son elli sene· 

de Fransaya 150 milyar franga 
m~lmuştur. 

Bir çok cihetlerde bu mücadele 

insana pahalıca maloluyor. 6 Ni

aan/ 1929 da Amerikan kongresi 

bir meyva ağacına musallat olan 

batareye kal'fı hakiki bir kimya 

tından bu derece sıkılman cidden c;ok 
şayanı teessüf... Çünkü Mister Spafford 
benim ıenaryolanma liznn olan parayı 
vermek için biçilmiş kaftandı!" dedi • 

Beni daha ilk gördüğü gündenberi 
Dolly Madison rolünün bana ne kadar 
yakı,acağını düıünürmüş. 

Bunun üzerine ben de düıünmeğe 
baıladım. Miıter Montrose'a dedim ki: 

- ilerde her halde benim de çok pa
ram olacak. O zaman si;ıe lazım olan 
parayı ben veririm. Olmc mı? ... 

Bu sözlerim Mister Montrooe'yi tat. 
min etmedi. 

- O zaman iı işten geçmiş olur, 
dedi. Bütün sinema ıirketleri bu mevzu. 
un Petindeler ..• Her halde bu yakınlar· 
da mevzuu elimizden kapacaklardır! 

O zaman içimde bir bozgun oldu. 
Birdenbire şöyle bir karar verdim: 

- Şayet Henry'ye vanp ayni zaman 
da sinemada da yqayacak olursam 
Henry ile yaıamak pek te fena olıruya
cak sanki ••• 

Düıüncem pek te yanlı, değil, çÜn· 
kü insan o kadar çok meığul olursa, 
metiul olmadığı zamanlar da Henry'ye 
tahammül etmekle pek büyük bir feda
karlık yapmq olmıyacak ... Fakat sonra 
Dorothy'ye havale ettiğim iıi hatırlayın
ca Mister Montroıe'a: 

ıat. Mr. kumandanlığı , ıJ 
Sabnalma kom. ililııları I 

Merkez Kumandanlığın11 
merbut kıt'at ve müeaaesat ib 
tiyacı için otuz bin kilo süt ve 

yirmi beş bin kilo yoğurt bit 1 
şartname ile 4.7.933 salı sa· I 

at 15,30 da kapalı zarf ile sa· 

tın alınacaktır. lsteklileriıı 
şartnamesini görmek için hel 

gün ve münakasaya girişece~ 
lerin belli vaktinden evvel teli 

lif mektuplarını Merkez ku1 

mandanlığı satınalma komis1 

yonu reisliğine vermeleri. , 
(664) (2660) 35~ 

* * * 
Merkez Kumandanhğm-

bağlı kıt'at ve müeasesat ihtil 

yacı için yirmi altı bin kilo yJ 
ka 6/ 7 / 933 perşembe günü; 

at on beşte kapalı zarf ile ıı~ 
tın alınacaktır. Şartnamesiıı 
görmek için isteklilerin h 

gün ve münakasaya gİrişec 
lerin belli vaktinden evvel teBk 
lif mektuplarını Merkez 

mandanlığı satmalma komi& 

yonuna vermeleri. 

(665) (2661) 3561 
~ ~ ~ 

l\1erkez Kumandanlığ111ıl 
merbut kıt' at ve müessesat ih' 
tiy~ı için on beş bin kilo siil 

ve on bin kilo yoğurt bir şarlJ 
name ile 4-7 -933 salı saat 1) 
te açık münakasa yapılaca~ı 
tır. İsteklilerin şartnamesiııl 
görmek için her gün ve müıı~ 
kasaya İştirak edeceklerin bel 
li vaktinden evvel teklif me• 
tuplarını merkez kumanda11l 

ğı satınalma komisyonu riyı' 
setine vermeleri.(666) (266J 

• ~ .ı 

Hava Birlikleri ihti• 
yacı için 752 met' 
re çamaşırlık bez 25-6-93 
pazar gÜnÜ saat 1 7 de pazı 
lıkla satın almaca,!<tır. İste~ 
Iilerin belli vaktinde Merk 

Kumandanlığı satınalma k 
misyonuna müracaatları 
(25) (2810) 

.. * * 
Harbiye mektebi ihtiy11 

için 700 adet çadır kazı 
336 adet direk portatif ça , 

boyunda 168 adet direk bı 
buçuk portatif çadır boyun 

olmak üzere 19-6-933 paz 

tesi günü saat 11 de paz 
ğı yapılacaktır. İsteklileri 
belli vaktinde komisyon 

hazır bulunmaları. (24) 
(2811) 

• • • 
Harbiye ve merbutu m 

teplerin 10,000 kilo sığır e 
ne verilen fiat pahalı görüld' 

ğünden 20-6-933 salı ·· 
saat 15 te pazarlığa koJUJ1 

tur. Taliplerin şartnames • 
görmek için her gün ve paz; 
lığa girişeceklerin belli 'I 

tinde komisyonda hazır bul 
maları. (26) (281 

harbi açmak için dört milyon 
)ar tahsisat ayırmıfbr. 

~\zim sermayeye ve insan ha 
larma malolan h&fllratla müca 
le kolay İf değildir. Şu var ki dl 
tebassıs hasmin zaif taraflarmı 
lir ve mücadele de bu Hoktacl 
büyük yardımı dokunur, bu su 
le de be..,riyete faydalı bir hiz 
ti dokunmuş olur. 

- iyi hoı amma... Zanned · 
geç kaldınız!, dedim. 

Bunun üzerine telefona koşup 
-.ıı buldum. Doruthy'ye ateıe 
müı gibi sordnm: 

- Henry'ye bir tey aöyledin ırıİ 
Dorothy söylediklerini birer · 

!attı: 

- Evvel& dört köıe zümriidiİ 
terdim. "Yeşil bir tuvalet yaptırdı· 
zümrüdü tuvaletin üstüne f(iyle bit 
rünür olsun diye almıı. Fakat mei 
ıil tuvaletin bir lekeai varmıı, o~ 
çin zümrüdü de tuvaleti de Lulu'Y' 
recek ... " dedim. Sonra inci gerd 
gösterdim. "Bunu aldıktan sonnı 
besini almadığına çok üzüldü. BeY 
ciyi çok adi buluyor. Onun icin J.ıı~ 
verip diziyi bozduracakmış, incilef' 
bahlığının üstüne diktirecelmıif!" 
elim. Sonra Ruı hanedanının elırı"1 

nı almak istediğinden bahsettiırı; 
elmaslann uğursuz olduğunu b•1 
için onun hesabına çok üzüld~· 
nun üzerine bana dedi ki, sen bJÇ 
me, cidden uğursuz olduldaruır ' 
ıam, onun kolayı var: Ayın illı ~· 
rinden birinde Hudson nehrine gı 
elmasları sol omuzumun üstünde; 
re fırlatırım, uğursuzluk üstüııı 
der, dedi" dedim. ( Arkns• ' 



skeri Lise ve rta 
teplere Talebe alınıyor ı 

1 _ 1933-1934 ders se nesi için lstanbulda bulunan 1 

Kul l. Maltepe Liselerile Bursa'da bulunan Bursa Aske-
e 1 ve · 'd b l A k • O ri Lisesine Konya ve Erzmca n a u unan s erı rta mek 

teplerine talebe alınacaktır· " l 2 3 ,, .. .. Or kt 
2 - Liseler 9,10 ve 11 • • un~u: ta :ı.te epler-

d 6 7 8 " 1 2 3" üncü sınıf lan muhtevıdir. 
e '3 ~ Lis:le~in muhtelif smıflanna 600 ve Orta mektep 

l · ht l'f flarma da 300 talebe alınacaktır. 
erın mu e ı smı b 1 "h 4 _ Almanca okuya~ ta le e er te~c~ an ahnaca~ır. 

5 - Liselerin 11 incı sı nıflarma ıyı Almanca bılen ta-

lebeler alınacaktır. d 
Bu talebeler Liıeyİ ikmal en ~a yapdacak müsaba-

~k · t"h d kazandıkları takdirde Askeri mühendis ve 
a un ı anını a Alnı .. d .1 ki 

en memuru yetiştirmek üzere ~yaya g?n en ece • er ve 
·· b k k madıkları takdirde harbıye mektebme gı" musa a ayı azana 

derek zabit çıkacaklardır. • . . 
6 - Mektepler leyli ve. nıec~dir. Tale~~ iaşesin 

d b k "ydi ·1m 11• techız atı ve kitapları hukfunete ait en aş a gı rı e , b" __ !._ 
ld w "b" tal beye her ay lr lllU<.tar maaı ta verilir 

0 ug~,u gı Lı. ay~ca effakiye tle bitirenlerden arzu edenle; 
- ıaeyı muva andıkl • 

·· b ka · tih gı"derek kaz arı takdirde B"'•inci 
muııa a ım anma .. h di F ...,, 
maddede olduğu gibi aakeri ~~ndenrili.ıı lve en memuru ye-
t . t" ·ı k .. Aim yaya go e r er. Buna arzu etmi ış ırı me uzere an -
yenler Harbiye mektebine gid f'rler ... k b 

8 B"t'• kt lerle kaydu a ul mekteplerin bu-- u un me ep 933 . 
lundukları yerlerde 1 T eın ınuz b" tarıhinde baş 
l A w t un birinde ıter. Bununla be 
ar ve guı 011 ll k lı 
raber kadroda nıiliıl! 8 •

1 
İ~ at raa. k derı se 

nesinin devamı müddetince ıı vı 11~1 ve or a me teplerden na 
kil suretile talebe aiuunağa de Var,? 0 un1ur · . . 

9 - M kt l . bulun dugu yer er harıcınde askeri 
e ep erın ..1ıı- k • t" l 

liıe ve orta mekteplere kayde oun•e 11 ıyen er 1 Haziran 
933 tarihinden Temmuz sonuna kutıbulunduklan yerlerin 
askerlik subelerine müracaat et~~ r er. 

1 O -· Mekteplere girme~ ıçın azım olan şartları muh
tevi kaydü kabul şartnameler 1• ve muhtar~arı bütün asker
lik şubelerinde mevcuttur· Tali~!er askerlik şubelerine ve as
keri liıe ve orta mekteplere ınuracaat ederek mezkur şart-
ları öğrenmelidirler. (2232) 3303 

Ziraat Vekaletinden: 
Ankara' da Yükııel< Ziraat ve Bay~ar mektepleri civarın

da inşa edilmekte bulun~ t~le~e pansıyonu! rektörlük bina
sı, tesrih ve teşrihi ınarazı ~ın a ~.rmm elektrık tesisatı 21 gün 
müddetle kapalı zarf us~le munakaıaya çıkarılmıştır. 

MezkUr tesisatın munakasa evr.a~ 30 lira mukabilinde 
vekalette Yüksel< mektep ve enstituler büroııu Müdürlü 

· ğünden alınacaktır. . 
Taliplerin '?~~'I& şa rtn~eı~de yazılan vesikalar 

la kendi tekliflerının yuzde 7, 5 nısbetinde muvakkat teminat 
larile birlikte ihale günü olan l Temmuz 933 tarihine müıa· 
dif cumartesi gii~.ü saat 15 t~ A Vekilette müteş~kkil İnşaat 
komisyonuna muracaatları ılan olunur. Temınat olarak 
nakit ve çek kabul olunmaz. (2624) 3514 

Hariciye Vekaleti Mühayaat 
Komisyonundan: 

V eki.letimizce alınacak CJtomatik telefon santralı ve da 
hili te~isatı yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile müna
kasaya çıkarılmıştır. lhalesi 21 Haziran. 933 çarşamba günü 
ı.cvali saat 16 da icra edilecektir. Temınatı muvakkatesi. 
(260) liradır. Sartnamesi Haric:)c Vekaletinde Levazım Mü 
di.irliii:<iinden ve lııtanbulda Ankara caddesinde Hazineyi 
Evrı>k Müdürlüğünden aran malıdır. (?.410) 3336 

-·-;:::==================:;-
( Evkaf müdfrlyeti ilanları 1 

Kırklareli Evkaf Müdürlüğünden : 
Vakıf Lonğaz çiftliği ormanlarından ba-

zirğan bayırı civarında bulunan Raoana, Vuçi
na, Arnavut dere ve Çuçurika dere ve çataklaklarında müte
ferrik surette mevcut 1200 metro mık'ap kerestelik kayın eş
carı iki senede kat edilmek ve ihalesi 21-6-933 tarihine müsa 
dif çarşamba günü icra kılmm ak üzere yİrmi gün müddetle 
rnüzayedeye vazolunmuştur. Talip olanların Kırklareli Ev-
kaf Müdüriyetine müracaatları. (2526) 3508 

Pazarlıkla ihalesi evvelce il?ın edilen Bahçekapısmda 
Dördüncü vakıf hanın odabaş ılık ile kahve ocakları Yüz lira 
da talibi uhdesindedir. Hatir anm Yirmi ~irinci çarşamba gü 
nii 3aat on beşte ihalesi yapılacaktır. Talıı:ı olanların varidat 
idaresine müracaatlan. (279 4) 

1 İıtaabal Belediyesi ilanları 1 
Y eniköy deniz hamamı 
Y eninıahalle deniz hamamı 
Tarab)•a deniz hamamı 
Altınkum pilajı 
Emirg5-n meydanı 

) 

Günü 
Çar§amba 
Pazartesi 
Çarşamba 
Çarşamba 
Pazartesi 
Pazartesi Boyacıköy meydanı 

Run1dihisarı iskele 
kars•smdaki tarik 
fazlası. 

) Pazartesi 
) 

Saati 
14,5 
14,5 
14,5 
14,5 
14,5 
14,5 

14,5 

Tarihi 
28/ 6/ 933 
26/ 6/ 933 
28/ 6 1933 
28; 6, 933 
26, 6 1933 
26/ 6 / 933 

26 6 1933 

si S_arıyer Belediye şubesi Müdiriyetinden : Yukarda i-
ınlerı Yazılı meydan mahall erile deniz hamamlarının mü

jayedesine talip zuhur etmediğinden müzayede müddeti hiza 
arma gösterilen tarihlere kadar uzatılmıştır. Taliplerin art
t1ırmaya .itıtirak etmek ve şartn &.mel eri görmek Üzere bu gijn 
erde daıre encümenine müracaatları. (2807) ----

İstafilina RAKISI ' 

.... 
fil 
~ 

b .... 
..J 

Meınleketin en nefis içkisidir. 
Çllnkn fıçılafda dinlendi-

3280 rilmektedir. [3492] 

3 üncü kolordu 
ilanları 

Sv. Alayı. SA. AL. KOM. 
dan: 

Ayvalık'taki kııtalar ihtiya 
cı icin 140 ton arpa kapalı 
zarfla münakasaya konmuı
lur. Hıaleııi 1 Temmuz 933 
çar~amba günü saat 15 tedir. 
İsteklilerin şartnamesini gör 
mek ijzere her gün ve müna 
kasaya girmek için o gün ve 
vaktinden evvel teminat ve 
ieklif mektuplarile Ayvalıkta 
Aslceri SA. AL. komisyonuna 
müracaatları. (3084) 

(2597) 3464 

6 ncı Fırka SA. AL. KOM. 
dan: Fırkanın Çorludaki kıt'-
atı için 6500 kilo ıspanak 
7000 kilo taze bakla, 3800 ki-
lo kabak, 6200 kilo taze fasul
ye, 6000 kilo domates, 8400 
kilo patlıcan, 9300 kilo praıa, 
8800 kilo lahana, 4000 kilo 
taze soğan, ve Tekirdağı kıt'
atı ihtiyacı olan 11,000 kilo 
bakla, 6500 kilo ıspanak, 7300 
kilo taze fasulye, 7800 kilo 
domates, 9900 kilo patlıcan, 
5300 kilo sakız kabağı, 11700 
kilo prasa, 11,700 kilo lahana, 
ve 5000 kilo taze soğan açık 
münakasaya konmuştur. İha
lesi 8 t~mınuz 933 cumartesi 
günü saat 14 te ve Tekirdağrn 
dakinin saat 15 te Çorluda Le
vazım binasındaki komiıy.>n
da yapılacaktır. Şartnameyi 
görmek ve almak istiyenlerin 
her gün ve münakasaya gire
ceklerin belli vakitte teminat
laril~ 61 nci F. SA. AL. Ko
misyonuna müracaatları. 

(3089) (2669) 3576 

* * * 
1. F. Kıt'atı ihtiyacı ıçın 

25000 kilo odun pazarlıkla sa- \ 
tın alınacaktır. İhalesi 21-6-
933 çarşamba günü saat 
11,30 dadır. Taliplerin şartna 
meıini görmek üzere her gün 
ve münakasa saatinden ev
vel Fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL. KOM. nuna müracaatları. ı 
(210) (2784) 3734 

• * • 

Konya Askeri SA. 
KOM. dan: 

Kapalı zarfla münakasaya 1 

konup 15 Haziran 933 tarihin 
de ihale edilecek olan 213,000 
kilo unun ;halesi bir hafta tem 
Jit edilmistir. Kapalı zarfla i 
lialesi 21 Haziran 933 çar
şamba günü ıaat 14 te yapı

lacaktır. İsteklilerin şartna 
meıini görmek üzere her gÜn 
ve münakasaya girmek için 
o gün ve vaktinden evvel tek
lif ve teminat mektuplarile 
Konyada Askeri SA .AL. ko
misyonuna müracaatları. 
(3113) (2393) 

* * * 
İzmit Askeri SA. AL. 

KOM.dan: 
Fırka kıt'atı için 77,520 

kilo ıığır eti münakasaya kon 
muştur. lhaleıi 8 Temmuz 
933 cumartesi günü saat 15 te 
dir. lıteklilerin şartnamesi
ni görmek üzere her gün ve 
münakasaya girmek için o 
gün ve vaktinden evvel İzmit 
te Fırka SA. AL. Kom:syonu
na müracaatları. (3112) 
(2805) 

TOZLA İÇMELERi VE OTELi 
30 Haziraa Cuma ginü açıbyor •. 
En son konforlu yeni otel - Pansi}on · Lokanta • PliJ . 

6.30 den Kö '>rüden Haydarpaşaya virlE'I\ ,·apurlarıo trpnJ.,ri m•nbalıua 
kadar ııiderler. (4607) 

T~QKiYE 

l1R~6T 
SANKA51 

• 

v 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

( Üncü V kı~ Ha11 fatanbu! 

Jhti at ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
N 

y harrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 
ama mu · ı t ld l" • ··d·· ı . . k {c ıafından tetkıl o unmuş ur. are mec 1111 ve bıu ur er 

Türkı?'e İt Ban ~·1 

1 fmilen Türklerden mürekkep yegane Turk Sigorta Şirke· 
h_edi~etı ~e ~em~r.abr;r hU'ı>fında (200) il geçe:a acentalarınıo hı;-pai 1"ürJ..tü·r. Tür-
l\ r. Tiirkıyenın k l · t · k ı· k" • "'h" ru\iesseselerinln vehan a arının sıgor alaırını ıcra et.me te ır. 

ıyef a;l ;;~;y·~~r~s~!r. '!~~!!!~: z~~~:~.t ~~~:~~!! 
sıgorla arını en 1 1 ~ • 1 

Telgraf: lMTIYAZ - Telefon: st. 20531 

-~ Naim Vapur İdaresi .-•ıt 
1zmir Sürat Postası 

ADNAN vapuru 

Her Perşembe günü 

saat tam 18de doğrıılZMiR'e 
hareket eder. Tafsilat için Gala 
ta Güınrük karşısında Site Fran-

cez Han No. 12 Tel: 4 1041 
[4624j 

SADIKZADE Biraderler 
Vapurları 

MERSİN POST ASI 

INÖNÜ - vapuru 
21 haziran çarşamba günü Izmir, Mer
sin İskendcrwı limanlanna aziınet e

decektir. 
KARADENiZ POSTASI 

SADIKZADE 
vapuru 

· ·· ü eaat 18 
19 Haziran Paz.ırtesı gun 

d 1>arakctlc Zon 
de Sirkeci rıbtnnın an 

guM.ak İnebolu, Ayancık, Sam.Un, . s·· ne ve 
Ordu. Giresun, Trabzon, unnc 
Ri.tc liınanlarına azimet ve avdet ede-

cc.ktir. 
Fazla tafsilat için Sirkeci Meymenet 

ilam altında acentalığa müracaat. Te
lefon: 22134. 4584 

vapuru her 

PAZARTESi 
18 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale ve lzmire 
azimet ve Çanakkaleye uğra
yarak avdet eriecektir. Yolcu 
bileti vapurda da verilir .. 
Adreı: Yemişte THiiude 

~.fostaf biraderler. 
Telefon: 2.2210 (

462
0) 

·rı- ınemurluğu.n-
Istanbul ikinci ı as 

dan : . 
Mah~e iflasına karar verılen Is-
bul Fincancılarda Yusıtfyan banın= 26 No. da Bükri zade haci musa ve 

ınahdunıları şirketi ile Istanbwda Ba· 
lıkpa•.arında Hava hanında komusyon
cu Çehreli zade1er şirketinin bir mal
hn olmadığından icra ve iflas kanunu
nun 2L7 inci madde<ıi müc.ibince tasfi· 
yenin tatiline katar verilmiştir. Al.i
kadar alacakltlarm 3(1 gün zarfında mü 
racaatla kanuni mHrafları peşin vere
rek iflisa mütaallik muamelelerin de
vam ve tatbiki istenildiği takdirde ifla
sın ka,patılacağı bilinmek üzer<: ilin o

lumu. (466S) 

Sadık Zade Aslan Kaptan 
BARTlN POST ASI 

KEMA 
vapuru 

21 Haziran çarşamba günü saat 18 de 
Sirked rıhtımından hareketle (l<~reğ· 
li, Zonguldak, Bartın, Ama&ra , Ku
rı>Ufİle, Cide, İnebolu. Evrenye, İli
ş<: ve Abanaya azimet ve avdet ede 
cektir. 

Fazla taCsilit için Sirkeci Mey 
menet Hanı altında accntalığa mü-
racaat. Telefon : 22134. (4345) 

SEYRlSEFAlN 
Mwk• ae•..,• Galat. 1Clpt"llaatt 8. Z3C 

Şak A. llftad Mlll>llt4ar •• H. l.J'tll. 

IZMIR - PİRE - tSKENDE
RlYE POST ASI 

ANKARA 
20 HAZiRAN SALI 11 DE 

TRABZON POST ASI 

KARADENİZ 
21 HAZiRAN ÇARŞAMBA J81JE 
Galata rıhtımından kalkarlar. 
Dönü,te Tirebolu'ya c'a 

(2786) 



Talat Paşayı Berlinde öldürdüler! 
Vatandaş Talat Paşa, devlet adamı Talat Paşa -

Sarı Beye dikkat! 
Ankara; 20/Mart/1921 ı ..----

Dün Ankaraya acı bir haber 
geldi: Esbak Sadrazam Talat Paşa 1 
yı Berlinde öldürmüşler .. Talat Pa
p; Şarlotenberg cıvarında refika
sile beraber gezinirken bir Ermeni 
tarafından ablan löverver kurtu· 
nile şehit edilmi9 ... 

Son tarihimizin, mefrutiyet inkı
labının en meraklı pbsiyetlerin
den biri olan Talat Patanın bu a
kıbeti herkesi müteessir etti. Siya 
si rakipleri bile ona acıdılar .. Şim 
di re~r:ıi ve hususi her muhitte bu 
acıklı hadiseden bahsolunuyor. 

Talat paşaya bu kadar acımak 
neden? .. Koca Osmanlı imparator
luğunun düşmesinde amil olan bir 
idarenin başmdaki reislerden biri 
ve belli başlısı Talat Pap değil mi 
idi? .. Me,rutiyet tarihinde, Balkan 
harbine tekaddüm eden günlerde 
ir<ikap edilen bi~ çok günahların 
mes'ulleri arasında Talat Pa,a da 
bulunmuyor mu idi? .. Umumi har
be iştirakimizde, harbi fena idare 
edişimizde nazır ve sadrazam o
larak Talat Paşanın bir mes'uliyeti 
yok mu idi? .. O halde bu umumi 
teessür neden? .. Niçin ayni akıbe
te düşen falan ve filanlara o kadar 
acınmadık? .. 

Halk psikolojisini iyi bilmeden, 
sahsi fazilet ve karakterin muhit 
ilzerinde:Ci tesirlerini hesap etme
den bu sorgulara cevap vermek 
zordur. Şu muhakkak ki, Talat 
Paşanın, gönüllerde iyi izler bıra 
kan bir çok halleri var. Onun ida
redeki namuski.rlığından dütman
ları bile 'üphe etmediler.. Şüphe 
yok ki, Talat Patanın, siyasi bir 
çok günahları olmuttur; fakat pa
ra kazanmak, servet yapmak, su
iistimal yollarına sapmak gibi bir 
hareket ve hatta böyle bir tema
yülünden bahsedene rastlanamaz. 

~ :f. ~ 

Meşrutiyet tarihinde büyük bir 
rolü olan Talat Paşa; yazık ki, ha
tıratını tam olarak yazamadı. Yaz
mağa ba,Iadığı kısmından ise sağ
lam bir hüküm çıkarmak mütkül
dür. Mesela: Talat Paşa merhum, 
l1atıratında umumi harbe giritimi
zin sebep ve amilleri meselesine 
de temas etmittir.Fakat bu haileye 

Talat Ptıfa 

karıfmamızın milli ve siyasi sebep
lerini bir türlü izah edememiftir. 
Sebep olarak saydığı feyler, pek 
sudandır! 

Talat Paşa için derler ki: "Ken
disi dürüst ve namuskar idi. Hır
sızlardan suiistimalcilerden nefret 

#ederdi. Fakat öyle iken, etrafında 
olan biten bunca yolsuzluklara 
mlini olacak hic) bir harekette bu
lunmuyordu!,, 
Vakıa buna benzer iddiaların, 

mantık cephesinden kuvvetini kim
se inkar edemez. Fakat bunların 

zahiri cephelerinden ba,ka, bir de 
iç yüzleri vardır. Hiç bir sözü, hiç 
bir iddiayı; ya,adığımız anın ve 
muhitin f&rllarile kar,ılatbrmadan 
ne kabul, ne de tekzip edebiliriz. 

"' "' "' 
Talat Pata için 9unu da derler: 
- Ne olacak: Basit bir posta 

memuru idi. Birdenbire en büyük 
en mes'ul bir devlet adamı oldu. 
İrfanı, tecrübesi ol1111Yan böyle bir 
zattan ne beklenebilirdi? .. Hiç pos 
ta müdürü T alıit B. sadaret maka 
mma yarqacak, devlet idaresini 
bqaracak bir ,ahsiyet olabilir mi 
idi? .. 

Hayabn, ihtili.lin kanunlarını 
bilmiyenler, daima yanlıt hüküm
lere saparlar. Bazı insanlarda, öy
le yüksek kabiliyetler olur ki, bu 

kabiliyetlerin inkitafı için mutla
ka bazı fırsatların, bazı anların hu
lulü lazımdır. Talat Pap öyle bir 
devirde çıktı ki, etrafında kendi
sinden bilgili, kendisinden tecrübe 
li, halk ve efkarıumumiye nazarın
da kendisinden liyakatli insanlar 
dolu idi. F" kat bunların hiç biri o
nun yerini tutamadı. O tef oldu. 
Etrafında bulunan o bilgili, tacrü
beli, liyakatli insanlar da yalnız 
ona itaat ettiler! Demek onda hu
susi bir kabiliyet vardı. 

* * * Talat Pata, Almanyada bulun-
duğu son zamanlarda, Anadolu 
hareki.hm heyecan ile ve takdir i
le takip edermiş .. Maltada bulunan 
bazı arkadaşlarına: "Sarı Beyin 
kararlarına, tetebbüslerine dikkat 
ve ehemmiyet vermelerini tavsiye 
eder, memleketin halası ancak Sa
rı Beyin himmet ve tetebbüslerile 
mümkün olacağını,, yazar durur
muf .. 

Talat Patanın San Bey ismini 
verdiği Mustafa Kemal Pataya, de 
rin bir emniyeti vardı. iktidar mev
kiinde iken bu yüksek kabiliyetten 
azami derecede istifade etmediği 
için son zamanlarda pek üzüldü
ğünü söyler. 

Mustafa Kemal Paşadan da çok 
defalar İfitilmittir; Talat Pa,.da 
İttihat ve Terakkinin öbür erka
nında bulunmıyan birçok meziyet
ler vardır. Eğer Milli Mücadeleye 
İftiri.k edebilse, herhalde kendi
sini çok faydalı mevzular üzerin
de muvaffakıyetle çalıttırabili-

• 1 
rız .••• 

* * * T ali.t Paşanın siyasi bir çok 
mes'uliyetleri olabilir. Bitarafane 
tetkikler üzerine kurulacak olan 
metrutiyet tarihi, onun hakkmda• 
ki hükmünü verecektir. Fakat bır
günden herkes, fert ve vatandaş 
T alıit Pafa hakkında fU b~ü 
vermiş bulunuyor: 

- Vatanperverdi, halk adamı 
idi, tevazudan ayrılmazdı, Temiz 
yaşadı, bazı arkadafları gibi ser
vet ve ihtitama kapılmadı. Hasılı 
bütün manasile demokrat bir dev
let adamı .. 

MiLLiCi 

Kumbara bütün bir istikbaldir! 
' 

u 7 , 

TURKIYE 1 S BANK'ASI , 

Ankaranın ·en güzeJ ve 
en orijinal bahçesi 

Millet Meclisi bahçesi şehrin ve şehirli
nin büyük bir ihtiyacına cevap veriyor! 

ANKARA, 17 
(Milliyet) - An
karanın en güzel 
bahçesi hangisidir, 
diye bir zamanlar 
bir müsabaka ya
pılmıttı ve bir he
yet bütün bahçele
ri ge:ıerek hüküm
lerini vermitti. Bu 
gün bunun netice
si aklımda değil a
ma, bana sorsalar 
içlerinde en güzeli 
Meclis bahçesidir 
diyebilirim •• 

İyi bir biçime, 

Havanın ycığmurlıı olmasına 
rağmen, bu hafta Ankarada koşu· 
lar yapıldı. Başvekil Paşa hoşu ma
hallinde yeni yap 'acak stadyom 
hakkında mühen :sıerden birile 

konu,uyo~ • 
- - - - .............. --

iyi bir fekle ve iyi Meclis bahçesinde üç hanım .. ka daha fazla neşe veı·eceklir. 
bir bakıma sahip olan bu genif ve çıkta dağıldığından buna mani ol
zarif bahçenin Ankaradaki en gü- mak için bugünlerde bir de Mızı
zellerinden biri olduğunu halkın ka kötkü yapılmaktadır. Akustik 
rağbetile de ithat etmek kabildir. t t'b ti 1 b k" k · d 

Hülıisa; Millet Meclisinin bah
çesi her gün millet tarafından zi
yaret edilen güzel ve latif bir yer· 
dir ve pek çok yeni ailenin tarihi 
buluşma mahallidir. er ı a ı o an u Of sayesın e Güzel ve genç ağaçlar, renga-

renk çiçekler, iyi tarhları ve yetil· mızıka daha İyi işidilecek ve hal-
likleri, büyük havuzları var. Bir 
bahçenin güzel olması için daha 
ne lazım? .. 

* * • 
Millet Meclisinin bu bahçesi mil

lete açıkbr. Gündüz dersine çalı
tan talebe, çocuğuna bakan mü
rebbiye veya aııne, sevgilisini bek
liyen ef, dostunu bekliyen arka
daş hep oradadır. Daireden çıkan
lar nefes almak için kendini ora
ya atar, zevce zevcine orada inti
zar eder, çocuklar mektepten çı
kınca ana ve babalarını orada bu
lur .. 

Hülasa bir yer ki Ankaranın en 
büyük bir ihtiyacına da cevap veri-
yor. 

• * • 
Onun yolları piyasa edenlerle 

doludur. Kab bir genç kız grupu, 
kah bir uygun çift, kah bet on de
likanlı, zaman zaman zarif ve ivi
caçlı yollarda biribirlerlle kartıla
tıi- durur .• 
Akşamları buraya çıkarsanız 

pek çok tanıdıklara rastlar, i.tedi
ğinize takılarak bir iki saatinizi a
sude geçirirsiniz .• 

Millet Meclisi bahçeeinde muay
yen zamanlarda mızıka da vardır. 
Alafranga, alaturka ve milli hava
lar çalar. Burada mızıka sadası a-

Sultanabmet sulh üçüncü hukuk malı 
kemesinden : 

Fazıl Bey ile MU..yyen ve Şemsiler 
hanımların ptylan vıe müttcrekan mu
tasarrıf olıdukları K'lllD Ka.prda Muhsi
ne Hatun maha11ealnde Hisar dibi orta 
sokağında 18 No. :ıu 4 o.da ve ilci Mit 
iki sofa bir taşlık vıe bir mutfak bir 
tulwnba ve blır sa.maç ve zemüı katında 

odun ve kömürlüğü mlkdaı- kAfi bahçe
yi havi bir bap han.enin izalei şuyuu 

zımnında funılrtu t.ıkarrilr ederek mü
zayedeye vazedilmi§tlrKıymeti muham- ı 
meneai 1500 lira.dır. Birinci açık arttır 
ma.sı 25-7-933 tarihine müsadif salı gü

nü saat 15 te icra kılınacaktır. Kıymeti 
muhammenen.in yüz.de 75 ni bulduğu 
takdirde ihalei katiyesi ya,pılacaktı.r. 
Bulmadığı takdirde en soın atttıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere 15 gün müd 
detl e temlikte !kinci açık arttırması 

15-8-933 tarihine müsadif salı günü 
saat 15 te kra olunacaktır. Jııotck sa

hibi alacaklılarla diğer alikadarların 
gayri menkul üzerindeki haklarını hu

susile faiz ve masrafa dair iddealarmı 
evrakı müobitelcrile 20 gün içinde bil 

dirmcleri lazımdır. Aksi halde Tapo si
cıillerilc sabit olmadıkça satış bedel.iıün 

pe.y !aşmasından hariç kalacaklaroır. 

Müteraki~ ve:g'.ler hiosedarlara ve~ 1 
!aliye bayıe aıttır. Talip olanların kıy-

meti muhamınenesinin yüzde 75 i nisbe
tirıde pey akçesini hamilen yevm ve 
saati mezkürde Sultanahmet 5ulh üçün 
cü hukuk mahkemesine 933-13 No. ile 
müracaatları ilan olunur. (4659) 

Istanbul ikinci iflas ımmurluğundan: 

Müflis Panayot Kazakya ve şirket ma

sasına müracaatla 3L inci ıiraya kaydo 

lunan Usuis sigorta şirketine kaydet

tiği 72 Jira 20 kuru un sigorta bedeli 

olmak itibariyle birinci siraya ve mum 

tazen kabulüne karar verilcl'ek bu au

retle sira defteri düzeltildiği ma!Om 

olmak üzere illin olun.ur. (4664) 

Umumi Nefriyat ve Yazı işleri 
Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. S. 

Mecli. bahçesinde oturanlar ue müzik için yeni yapılan yer .. 

Kadının Samimi Hıfzıssıhhası 
Samimi taharette yainız ıu ve ıab1111 kullanmak fennen k&fl 

deA"!ldir, Muzır mikropların tahribi ve taaffliatta eAıh bir 
ıuretta in.la ıi için her halde Alaııuı makamah ııhhlyeıinin 
konterolu tahtında istihzar olunan 

.. Ly!_o_!· 
mllstahıırıııı kullanmak l&ıımdır. Sari hastalıklar vukuunda ve 
haıarah öldürmek için iıtimali de bilhassa ıayanı tavsiyedir. 

. UnYİnı ticaretimizi hamil olmıyan milmaıHI müıtahzırlan redde
diniz. Fabrikatörleri: SCHUELKE & MA YR A. G. Hamburg 

Umumi acentaıı: S. Jakoel Mahtumu, 1.taabul. 

(4045) 

ŞİKAGO SEV AHATİ 
Fazla para vermeyiniz 

Muhteıam tran1&tlant:".lerle Temiz yllk vapurları 
Amerlkacla 22 ıttn lükı seyahat Amerikada 18 gün 
2 yataklı denize bakan kamaralar İLSENSTEIN GEROLSTEIN 

990 LiRA vapurları 610 LiRA 

Daha ucuz, daha zevkli •eyabat yapmak 
mümkün olur•a bunu NATT A yapacaktır. 

NATTA.GALATASARAY 
( 4666 ) 

Devlet Demiryolları idaresi ilaniarı 

Devlet Demiryolları idare sinde tahminen 1 O ton kadar 
balya haline konmuıı kırpıntı kağıtla takriben 15 ton kadar 
yaprak halinde hurda kağıt mevcuttur. Bunlar 26-6-933 tari 
hine müsadif pazartesi günü saat 15 te bilmüzayede satıla• 
caktır. Talip olanlar pey akçe lerini hamilen yevmi meı:kU.rda 
Haydarpaşa mağazasına gel meleri ilan olunur. Arzu eden· 
ler her gün mevcut kağıtları görebilirler. (2767) 3702 
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