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Tebarüz eden 
İhtilaflar Tevfik Rüştü B •. Türk Tezini :Müdafaa Etti. [ Tafsilat 

son haber 
]erimizde] 

l.ondra konferaıwndaki müzake
releri dinliyen bir 11a.zeteci, bir dava
da her iki tarafa da hak veren Naı· 
l'ettin Hocanın vaziyetine dü1111ekten 
zor kurtulur. Hikaye malômdur: 

Murahhaslar Londrayı . 1 Şimal hududumuz ım 

ki • k } ki ? Muhtelit komisyon yagezme e mı a aca ar. . kında işe başlıyor 
Hoea evveli müddeiJi dinlemit: 
- Haklıım, demq. 

Sonra müddeialeyhi dinlemi,. Ona 
da: 

H~r57~ ;:~':::.t:~iğini gö- Amerikalılar böyle giderse konferansı 
:::~i?. ... ~iı--d:'i' ~ da uzatmakta mana olmadığını söylüyorlar 

Hoca: LONDRA, 22. A. A. - Anado-
- Senin de hakkın var, deıniı. lu Ajansının hususi muhabiri bil-
~uhterem kariler, diğer bir sütun- diriyor : 

da hülasa ettiğim on adet nutku oku- Konferansın ikinci safhası ayak 
duklan zaman belki hepsine de hak ta uyur gibidir. Hazırlıkların ik 
~':receklerdir. Filhakika hepsinin de r · ik · 
ı~mde bir hakikat vardır. Hatti bep- ma 1 mı gec tı, yoksa konferans 
••. de aıai• yukarı ayni ıeyleri mı ça.buk açıldı, anlaşılmıyor. 
aoyler gibi gelir. Fakat nutuklar ya- İktisat komisyonunda söz söyli 
kından tetkik ve derinden mütalaa yenler henüz umumi mutalealar-
e~_ilecek olursa, arada ehemiyetli ih- d d k 
tıı n an ıtarı rı amadılar. Meselele-

a. ar olduğu ıınlatılır, insana öyle • h " 
g~I~ ki, bu ihtilaflar cümleleri tak- nn uıusiyete girmek istiyen ma-
dı?' tehir etmekle bertaraf edilecek li komitede ise söz alan olmadı-
Hıç ~e öyle değildir. Bu muralıhasl..; ğından celsenin tatil edildiği va-
auret; ~ JıÖrİİnerek ve dün- kidir. 
!anın . . ve vazıyetini de düzeltmek Konferansın deruhte ettiği itin 
~.•ter .gıbı m:oaum bir tavır takınarak b ki l 
oy)~ ikba~dı nıızariyeler ileri sürmek- üyü üğünde, muğlak ığında fÜP 
t~~ırler kı hunlardan biri veya diğe- be yoktur. Öyle geliyor ki, konfe-
rırun kabulü memleketler için hayat ranstan mütevazin it ve havanın 
memat meaeleıidir. Bunun içindir ki düzelmesi isten~rse az çok müsbet 
ı68 murahhas ve her murahbaam iki- bazı kararlara varmak mümkün, 
ter üçer miitelııısam iğne ile kuyu ka fakat bu, hazırlıktaki konferana-
zaı.: Yıızİyette Loodrada atlablmanıa ;;; 
çallfıyor. D tan dünyanın bugünkü vaziyeti i-

Şunu bilmek kafidir ki l.ondraya çinde çok teY istenirse, hele zen-
g~len ~er heyetin kendine göre a 

1 
gin olımyanlardan yeni fedakir-

bır tezı yoktur. Esasen tezler mail:; lık ve inkitaf etmek üzre olanlar-
~hdut Ye muayyendir. Bir kısmı pa' dan ilerlemelerini durdurmak ara 

Konteranata Avuaturya Bayvekili 
Dr Dolllıuı 

ra ann kıymetinde iatiknır olaun di -
yor. BB~r kıamı tarifelerin inmesini iati: nırsa, korkulur ki konferans ifli.- yi ziyaretten, bu sevimli muhitte 
yor. ır klllDJ da tahdid sa gider. aralarında bulutmaktan memnun 
mııamı ile · ·· ·· abn kaldırıl- Heyetlerin roguv konferanstan görünüyorlar. Her halde konferan 
b · · d rı auruyor. 66 devletin her " 
t~;'ı e bu tezlerden birinin etrafına mücize beklemekten fazla Londra (Devamı 5 inci sahifede) 

tara~~'.tır. Bazıları bir noktada bir ~ ====================--========-=== 
il~ '!;:er no~tada da diğer tarafı 
tehit cep.:or. Bır d.,,,lete kartı müt
Konfer e mevzuu bahis değildir. 
bir ce::::d 0 "tar çok cephelidir ki: 
imk&nıızd c ~r ~evletin birlepneai 
eden ihtil:flarŞund~ye kadar tebarüz 
!etler bunlann nedır? Ve hangi dev-
br? etrafmda toplanmış-

ı - E ı-vve a Para ıneaeJ · d Bu mewJed ı.~ . eaı var ır .. 
rika bir e ~Y1lll de•letlerden Ame ... 
F uçta, Franıa difer uçtadır 

ranaa &ağlam para laraftand . 
rika Cümhur Relai Am .k ır. Aıne-

kı . erı an dolar 
nın ymetınde İııted... ı
mak · · M . ıgı oyunu oyna-

t • ıçın eclıaten henüz salahi 
a dı11mdan doları ba ·ı k . y~t 
yor. Amerika ile F g ama ıatemı
bu ihtilaf b .. yük d rıuua araamdaki 
garip bir• u evletler arasında 
B .... k d llT\Jpmana sebep olmuıturı 

uyu evletlerden İngiltere ve Ja-
p~nya daha ziyade Amerikanın nok
taı nazan.na yakındır. Diğer taraftan 
Almanya ıle. ltalya daha ziyade Fran
sa~.? noktaı nazanna yakındırlar 
Butün devletler para kıymetlenn· . . • 
tikra •h ın 11-

n nı ayet 18.znn ve zaruri b. 
nıeeete old • d ır 
rııber bu ugun a ittifak ebnekle be-
f • nun muvaffaki~" L,_ k 
eranaı:n netic . • .7'Ç'-ll uır on .. 

kiyetJi bi.r ne:k' llU, yokaa muvaffa ... 
)angıç mı olduğu::. vru;:ıa.k ~çin bat· 
dır, r ihtilifı var-

~ - ikinci ihtilaf lıenü-.: bil .. 
zuhıyle tebarüz ebnemekt btün vu-a;; _ _,,,_ e erab 
.~.""' ve kambiyo tahdida er, 

dfı~dadır. Bütün devletler, ticar:ti e:rha-
ıt eden tedb. 1 • kald 1 " -•tt•f k • ır enn ırı maarnd 

~ ı a M etınıılerdir. Amerika muraha 
:'tmsı,. r. ':lull bunda en ziyade ileri 

gı 'f ve ıkbsad" ·u- r· · 
aleyhinde uzun ~· mı tukıyet~~rvl er. ıg?n 
lktısad" ·ı . ır nu ıoy emııtır. 
fayet y"'."b1~Yetperverlik iktıaadi ki-

anı ır ınem) k ti. k eli ih . yaçlarm k d. . e e n en ti-
ğuna 

11 
.. ı en ıaı temin etmesi oldu-

rika bu':e• .. her devletten evvel Ame
merika a .odn ayak olmuttu. Şimdi A-

1&11 an •e · · yoksa b " rı ncat mı ediyor; 
OYQnu munun ard kaa? mda bir politika 

u var ır Hil" k. 
remeıııUttir. Diter ta a ıınıe kesti-
Batvekili IJWnrilk t .~aft&J;ı Fransız 
bile etmedi. lnırit:n w::ı~ıne temas 
"fazla ııümrük reaimJ . . ıy~ . nazın 
aini talep etti. Fakat ~~f n

1 
!ndırilme-

• h . aza• nd·., Bunu ıza etmedı. Kür"'- ·t·ı· e ır • ·ki ,..,. ı ı af namı 
• na M. Bene§ ı taraflı lrÜmrük . . • · 

lıırı yapılnıaaım ileri •Ürdu·· B ıtılaf-
• U nokt 

da en ameli ve en makul aö:. b. . a-
heyetj murahhasa tarafından - •:.ım 
iDİ tir .d L:_ k . aoylen-' . Bu tahdı abn .,... aprıa neti 
ai ko d .. b . ce-nma ığına 11ore ve u vazıyet b · 
zarurett .. b ır en doğduğuna gore, unlıırm 

kal~lması için tahdidatm konulma:!"' ıcap eden tartlann izale edilmeai 
aZlJDdır En b·• .. k ..;;riillÜnÜD b 

tahd·d · uyu •-- u 
1 

ı at meselesi etrafında kopacağı 
• ·~ktılıyor. Para meseleleri yalnız bü. r devletleri alakadar ediyor. Fakat 
tiud~hd!dat meaeleıi en küçük devle-

3 alakadar etmektedir. 

1 - Devletleri bariz surette züm-
re ere ayıl' b. 1 ael · d. an ır mesele borç ar me• 
ıaC:~ı ";j Bu da tabii bir aynlrtbr· A
leti 1 evletler vardır. Borçlu dev• 
b er v~rdır. Binaenaleyh ayrılrtm da 
..::!aante ıröre olmaaı tabiidir. Al
liyo y"(; o~çlu devletlerin batında ge
nok~d arıp !"rkadaılıktır amma, bu 
Franaa a Lehıatan bile bi.nıiai olan 
hak et!;,~f;'k~dere~ Almanyaya ilti
tan bu h • .,. • .. b acarıatan ve Bulgaria-

ıcı orçlar hakkında çok 

Eroinciler depo ettikleri eroin da rnacanaları ve aletleri ile bera6er 

Bir eroin imalathanesi 
daha meydana çıkh! 

Gizlice harıl harıl eroin yapılıyormuş. 
15 kişi nezaret altında 

Gümrük Muhafaza t 1_,,. 

mani d .. h. e§..,...tı, son za
ar a mu un muvaffakiyetler elde 

ebnekte Ye hemen her 11.. . .li f-'-'-.. nf • .. un ın u a.au, 
m~ .ent ve muçtemi kaçakçılık hadi..,.. 
lennı meydana çıkarmafuc1ır. 

- -

Muhafaza tqkilatınm bu teyakkuz ve 
faaliyeti neticesi olarak, Beyoğlunda 
Kalyoncukulluiunda Küflüçıkıh sokıığm 
da 20 N. lu evde gizli gizli faaliyette 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Ceza lıanurıurıdalı. . 
i irıı j;.?' ta~ilôt Üzerine hapiahanederı çılıacalı olan/an tefrık 
f uddeıumumililıte toplanan lıomiayon çall§ıyor •• 

kuvvetli cephe alını 
1 

- -
4 - Dördüncü bir§ ardır. 

etirmeksizin devi ti noktayı 1ebarü:z 
·htı·ı•ft e er aramdaki fikir 
ı a an tamam olm B . 
istikrar temin edilnıe ~z.d 0 da aıyaai 
d 1 1 d . sın e ısrar eden 

ev et er ır. Gerçi bu 1 .. 
t ki d meae e aoyle-

nen nu u ar a ehemmiyeti b .. · ·ı · · y e te aruz ettırı memıttır. alnız Alma H · . n arıcı
ye nazırı Von Neurath siyas" • ... ı ı meae-
le~~rle ıktıaadı ~eselel'.'.r arasında bir 
munaıebet oldugunu aoylemittir. Lit-

Y azuı kısmı mahsusumuzdadır -

yinof ta. R~syaya kaqı cephe alındığına 
una ebnıttir. Avusturya batyekili Dol
lfua .. fena koJD§udao,. tikayet etmit
tir. Fakat bu nokta tebarüz ettiril_ 
memekle beraber her halde konfe
rana müzakereleri üzerine hikimdir. 
Siyaa( iıti.krar mr iktrsadi iıtikrarı, 
yokıa ikbıadi iıtikrar mı siyasi iatik· 
rarı temin eder sualine ancak bir ce
vap verilebilir. 

Ahmet SOKRO 

MOSKOVA, 22. A. A. - Tm 
Ajansı bildiriyor : 

Cevat, Celiil ve Nuri Beylerden 
müre/ıkep olan Türk hudut komis
yonu ile Sovyet hudut komisyonu 
azası Tillise gelmiılerdir. Türk 
komisyonunu maverayi Kafkas le 
deral sosyalist cümhuriyeti halk 
komiserleri meclisi reis vekili M, 
D jugeli ile hariciye komiserinin 
mümessili M. Kwitachvili ve mave 
rayi Kafkas mıntakası hudut mu
halızlan re• M. Goglidze istikbal 
etmislerılir. Gece M. Goglidze, 
Türk misafirleri 1ereline bir ziya
/et vermiştir. 20 Haziranda ko
misyon Bakuya hareket etmi,tir. 
Oradan mesaisine bapamak üzere 
hududa gidecektir. 

Ankara 
• 

Istanbul 
Mütehassıs M. Agache 
Ankarayı nasıl buldu? 

İstanbul için dü,ündüklerini 
meslek sırrı olarak söylemiyor! 

Şehircilik müteba11111 'M~ Alfred A-
11ache Ankara'ya gitmi,, orada Halke_ 
vinde bir konferans 
vermi§tir. M. A
gache dün bize An
kara baklnndaki ih
tiıaılannr ıu suret
te anlatmıştır: 

- Ankara'yi çok 
iyi buldum. oradR 
mübendiıler tarafın. 
dan verilen bir çay
da bir çok meslekdaş 
larla taııı1- nıı. An 
knra'cla Y enitelıri 
nümone köyerini, 
Nümune çiftliğini 
gezdim. Şunu aöy)j. 
yeyim ki Gazi bü_ M. ACACHE 
yük bir !ehircilik müteha11111dır. Anka· 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Sarışın E velyn . 
Holt geldi 
Alman sinema artisti ile 

kısa bir hasbıhal 
Şaritin altın batlı, küçük mavi 

gözlerin çerçevelendi~i masum bir 
çehre ••• iki sıra beyaz ditleri gös
teren mütebessim dudaklar.. Mel 

Yıldız otelin kapısında 

Evelyn Holt'un sessiz filmlerde 
aldığı masum rollerdeki iıabet 
kendisi ile kartı kartıya bulun
duktan sonra daha iyi anlatılıyor. 

Mel Evelyn Holt, geceyi vapur
da geçirmit, dün de tehri gezmek 
ve vereceği konsere hazırlanmak 
için sabah fehre çılımıttır. 

Sofya ve Varna'da birer kon
ser verdikten sonra lstanbul'da 
Türk sinemasında iki konser ve· 
recek Fransızca, Almanca, İngiliz-

,.. ( Devamı 2 inci sahifede) 

Bugün 
Dikmenden mektup 

2 inci sahifede 

Aka Gündüz 

Londra mektupları 

Devletler arasındaki ihti
lafların canlı ·hir tablosu 
Buhran nereden geliyor, her devlet 

dilinden derdin hikayesi 
LONDRA: Ahmet 'ŞOKRO 

Londra (Kon
ferans aalonun .. 
dan) - Londra 
cihan iktısat konfe 
ranaında muhtelif 
murahhaslar tara• 
fından söylenen 

nutuklann hüla
aalan ajanslar la

fından verilmit· 
tir. Konferansın 

meaai_sini yakın

dan takip edebil
mek ve devletler 
araıında tebarüz 
eden jhtilaflan İ· 

M. Daladier, Von Neurath, M. 

zah etmek için bu nutukların ba-

riz noktalan.nı hülaaa etmeği fay

dalı buldum. 

NcuiU Chamberlain. 
FRANSA (M. Daladjer) 

Buhranın en büyiik aebebi para
,( Devamı 5 inci sahifede ) 

Yeni maarif teşkilahnın 
ana hatları nedir?. 

Maarif Vekili yakında geliyor 
Müsteşar Salih Zeki Bey yeni teşkilat 

ve tedbirleri izah ediyor 
Bir müddettenberi tehrimizde bulu

nan Maarif müstef&rı Salih Zeki B. ya
rın Ankaraya avdet edecektir. Salih Ze
ki B. dün bir muharririmize muhtelif 
maarif meseleleri hakkında ıu izahatı 
vermiıtir: 

- Darülfünun ıalahat komiteıi mesaİ
aine devam etınektedir. Burada bulun
maktan biliatifade bem de itlerle alaka
dar oldum. Darülfünun binalan tama
men tesbit edilmistir. Kısmen nakiller 
de batlaınıttır. Ay batında esaslı na~l 
bqlıyacaktır. Yüksek mualli"!.m~kte~~
nin Ankaraya naldı doğru degıldır. Çun
kü yüksek muallim mektebi talebesi da
riilfünun fakültelerinde tahsil görmekte
dir. Ankara.da Darülfünun yoktu~. Da· 
rülfünunun yeni kadrosunu Maarıf Ve
k81eti değil, Pr. M. Malcbe yapacaktır. 
Kadro yakında teabit edilecektir.. Mü
derriılerden gelen fitlerin tetkiki ikmal 
edilmek üzeredir. Hükfunetin kararı ö
nümüzdeki ders senesi baıında Darülfü_ 
nun yeni bir kadro ile baılamaaı ve Tıp 
fakülteıinin de lıtanbul tarafında olma
aı merkezindedir. Tıp ve fen fakülteleri 

(Devamı 2 inci sahifede) Maarif müste~arı Salih Zeki Bey 

Heyecanlı büyük yarış 
bu sabah yapılıyor 

Yarışlar 9 ,30 da başlıyacak, halk yol 
boyundan yarışı takip edecektir .. 

yarışa kimler giriyor? 
fıtanbul'un spor muhitinde büyük bir 

alika ve heyecan uyandıran otomobil ve 
moıoajklet yan,ları buııün yapılıyor . 
y anta ait son hazırlıklar dün ikmal edil 
miı, &'İrecek otomobil ve motosikletlerin 
muayenesi yapılmııtır. 

Yll"flara bugiin saat 9.30 da başlana· 
caktır. Yanı &abası lstinye köprüsü ile 
Zencirlikuyu arasıdır. 

Seyirciler için yol dokuza kadar açık 
bulundurulacak, ve herke• iıtediği yer
de yol boyunca durabilecektir. Y anıa 
girecelr. makineler saat 9,30 da Istinye 
İskelesi ile lstinye köprüıü timalindeki 
çeşme arasında ve Şişli iıtikametinde 
aıra numaralan ile arka arkaya ve yo
lun aağ tarafında duracaklardır. 

M.kineler muayyen faıılalarla birer 
~irer hareket edecekler ve ilk hareket 
edecek makine köDrü üzerinde start ma· 
halline gelerek Starter emrine 11irecek· 
tir. Hareket em•inden evvel kalkan ma
kine her saniye için beş aanlyelik ceza-
ya uğratılrr. . 
yanı talimatnamesine. yanaa eırecek 

kimseleri alakadar eden bir çok kaytler 
konulmu9tur. 

Y anş mahalline ve yol boyuna 11elcn
lere duhuliye yerine on bet kurut muka· 
bilinde bir "oto" mecmuaftı verilecektir. 

Yarıtlara tam aaat 9.30 baılanacak, 
(Devamı 5 inci sahifede) 



Dikm~n'den mektuplar 

KEHKEŞAN NEVRES BEYE: 
- Münekkitle tenkidin tarifi -

tik önce tunu aöyliyeyim: Ba- ı 
na bir daha eski harflerle mektup 
yazarsanız - ne olursanız olunuz • 
yrrbp çöplüğe atacatmı-

kinğenliğin kuyruğu ise çok fena. 
Şimdi size öğütlerim: 
A - Sinirlenince veya sinirlene-

ceğinizi anlayınca hemen soğuk 
aıı ile elinizi yüzünüzü yıkayınız. 
Bunu ben yoktan bulmadun. Rah
metli Ömer Seyfettinden öğren
dim. O, hep böyle yapardı. Ben de 
öyle yaparım. Amma bazı defa su 
bulamıyorum da yapamıyorum, 
çam deviriyorum. 

Amma diyeceluioüı kiı 
- Sen de bu ceYabını onlarla 

yazdın. 
Doğrudur dedifiııiz. Onu bir 

yana bırakınız. O benim kendi mü 
nasebetsizliğimdir. Bunca yıllık a
lıtkanbğımdır demeyorum. D\ipe
düz milnasebetaizliğimdir itte. 

Bizim dilefimiz, bizden sonra
kilerin bize benzememeleridir. Bi
ze benzedikten sonra ne değeriniz 
kalır? iş; daha yeniye, daha iyi
ye, ve daha güzele gitmektedir. 
T aponla,~ın bizim neali örnek ahr
sanız yanarsınız davullara! 

Bunları söylemekle sini tenkit 
.mek istemiyorum. Ben tenkitten 

de· münekkitten de tiksinen bir a
damın. Bu yarenliğimiz de neden 
ötürüdür ki .• 

Mektubunuzdan fUillan anla
dım: 

1 - Sizin adınız Kehkepn 
Nevreı değildir. Sizin adınız Ah
met Mehmet, Hasan maPn, Ali 
mali gibi bir teydir. Kendinizi bil
dirmemek için böyle bir züppe a
dı takmıt ıın12. Yazıtmız, duJUtu
nuz, dü,ün~üz apaçık gösteri
yor ki siz bir züppe değilsiniz. A
dınız ne olursa olsun ben kartdık 
vereceğim, hem seye ıe-wine ... 

2 - Siz bir 1renç y&zlfl özenci
ıisiniz. (Edebiyat amatörü). 

3 - Sinirli, çekinğen ve utan
gaçsınız. Hem hora (makbule) ge 
çenden daha artık. 

4 - Destek.iz, deyneluiz tutu
nacağmızı uıunuz kesmiyor. 

5 - Beni bir teY sanıyorsunuz. 
Şimdi size dipten yukarıya doğ

ru bildiklerimi söyleyeyim Kehke-
9an Nevruz Bey: 

5 - Ben bir fey deiilim. Benim 
neslim de bir ~y değildir. Siz, siz
ler, ve sizlerden sonra 1relecek ne
siler her ~eydir ve her ~y olacak
tır. Ben ve biz ~on çizgilerine ulat 
mıt adamlarıZ: Çizgimizi atıp (ya 
rın) ın yolunu kesmeyiz ve hakkı
nı almak küstahlığından çekiniriz. 
Amma biz iyi kötü çalqmıfız, uğ
ra~mışız. Palalarunızı karanlığa 
mı sallamıtız, aydınlığa mı? O 
başka yarenlik •.. 

Biz, sizin kadarken bizden yer, 
yürdan esirğerlerdi. Amma biz in
kılapçı idik. Yüzümüzü pekedip 
kimine dirsek vurduk, kimini o
muzladık, kimine tepik attık, ile
riye sokulup yerlettik.. Biz bunları 
gördükten sonra bizden sonra ge
lecek genç neıillerin yollarına pa
langa, kazamat geremeyiz. Yeni 
nesillerin yolları açık olıuıı. Eğer 
içimizde yeni nesillere yol vermek 
istemiyenler varsa hotgörün oıda. 
rı . Açık yollarda nal sürüyene ne 
denir ki? 

4 - Deıteksizlikten korkmayı
nız. değneksizlikten korkunuz. 
Yazgıda (edebiyatta) tek, tek des 
tek hiç bir ııeye yaramaz. Ben ni
ce nice ermit ozanlar, ermit yaz
gınlar tanıdım ki ya ( idarei örfi
ye emri yevmiıi ile) ünalmışlar
dır, veya gazete •antaji ile. Amma 
bugün yerlerinde kara yeller eıi
yor. Destek mi istiyorsunuz? Cemi 
yete dayanınız, balkın özüne, duy 
gusuna dayanınız. Bu dönek dün
yada hiç kimse kulağından kolun
dan tutulup IJÖhret tahtına çıkarı
lamamıştır. Çıkarılmıtlar varsa bi 
le Borno'lu zenci gibi pud .. a ile 
beyazlatılmıttır· Ömrü kaç Kiin o
lur beöylesinin? 

Ve biliniz ki f()hret verilmez, 
alınır. Bunun öteki adına (Cemi
yetin sevgisi) denilir. 

Değneğe gelince .. Hiii ! itte 
bu mühimdir. Daima elinizde ha· 
tın sayılır bir değnek bulunmalı
dır. Hayabnızda çok köy geçeceği 
niz için. .. 

3 - Sinirli, çekinğen ve utan
gaç olduğunuzu da gene mektubu 
nuzdan anladım. Ben de .. a yu
karı sizin gibiyimdir. Çabuk alı
nırım. Alınınca da kafa gönül ta
nımam kırasiya daYranırım. Sorar 
ıanız öğrenirsiniz. Ben de çekinğe 
nimdir. Bana canım kalbini veren 
lere bile yılda ikicikr dördücük ol
sun gidemem. Bunu ıiz ıuç sanı
yorsunuz. Değildir halbuki. Bu, ı 
olsa olsa hafif tertip enayiliktir. 
Siz bundan uzaklatınız. 

Utanğaçlık bir cemiyet terbiye 
si . türe~i i•" cok iyi. Deiil de. çe-,. ,. 

İtizar 
Bugün " YılJız'Jan Ordu 

kösküne " adlı lefrikamızı ko
va;,.adık. Arzı ithaı· ederiz. 

B • Çekinğenliklerin en sağlam 
ilacı tudur: Kartınızdakinin yüre
fini iyice tartınız ve iradenize ha
kim olmağa çalıtınız. Gitmek, bu
lutmak, konu,mak, sevişmek .. . 
Bunlar çok iyi feylerdir. İnsanlar 
bununla anla,ırlar ve sevitirler 
Amma ben neye yapamıyorum? 
Dedim ya ben ve biz arada kalmıt 
bir nesildeniz. Bizim gençliğimiz
de topluluk bir suçtu. Adamı Ye
men' e, Fizan'a gönderirlerdi.Hem 
üstüne üstlük gidilen yerde etek, 
taban öpmek vardı. 

C • Utanğaçlık ancak ouçtan, bil· 
ıriaizlilr.ten ilerin gelir. Onan için suç· 
aou Ye bilırili olmak ırerektir. 

3 ile 2 ye yukarda cevap venniJ-
tüa.. • 

.Şimdi ırel gelelim mektupların ö
n-. 

Siz bir takım iyi §eyler yazıyor 
mupunuz da münekkitler kötü kötü 
tenkit ediyorlarmıı. Bundan üzülü
YOl'lllUfaunuz. lateiiniz, heveainiz kı· 
rıbyormuı. kalemini ktnp atacağınız 
dalrilr.alar çolr. olmıq. 

(ıte bu olmadı Zttefflln N erlN 
Bey! Jıte bu olmadı! 

Bilmelisiniz ki münekkit bir ahlat
tır, tenkit te onun kavutluk meyve
leri. 

Dünya münekkitle tenkide kalmıt 
obaydı buırün ne bir fikir yaprağı o
lurdu ne bir incir yaprağı .. Dımdızlak 
kalırdık. 

Münekkit hastadır, tenkit te bar.-
talık. 

Münekkit yapamayan demektir; 
Tenkit te yaptıramayan. 
Müoademei efkardan barikai ha-

kikat değil; hava fiteği, ke1tane fiıe
ği, p.malı kirbit, kaçmaklık kav bile 
çdanaz. Siz çalıtmız, okuyunuz, öğre 
llİnİz, yazınız. Oteıi için derler, der
ler ya, kulak asma. 

Müneklcltlere dikkat ediniz. Çoiu 
nu §Öyle görecekainiz: Sıska, kansız, 
yılırar, ec\14 bucuı, akamklı, hksınk· 
lı, aağ ayağmı kald1nncaya kadar so
lunu İp kapacak derece bitkin .. Bun
lar hayatta bir §ey - iaterae kötü ol
aun bir teY - beceremedikleri için di· 
!erler ki bütün dünya kendilerine ben 
zeain. Hadi deyelim ki kendilerine 
benzedi, bu sefer de bin bir kulp bulup 
yi.n beyenmezler. 

Sözlerimi biraz daha yenildeteyim 
de "'yle tarif edeyim: Münekkit Nep 
tündür, tenkit te üç çatallı z1pkmı. 

Bilirsiniz ki Neptün için sözüm ya
bana denizlerin tannaı derler. Hadi 
eleyelim ki denizlerin gerçekten tann
ııdır müsübte. Elinde de güdük bir 
zıpkını vardır. 

- Madem ki denizlerin ta.nnsısın. 
§ti koca Balena balığını bize tutuver! 

Deseniz hemen cevap verir: 
- Z.pkırumın aapı ince, çatallan 

güdüktür, Balenaya az ııelir. 
- Öyleyae şu İzmariti ayla! 
- Ona da zıpkmım çok gelir! 
- O halde sen ne halt edersin 7 
-Hiç. 
- Sen var mısın? 
- Yok diyorlar. 
-Yoksun demek:? 
- Var da. diyorlar. 
Zıpkını, ne toriğe, ne bamaiye ııel

mez, varla yok araı.mda, daha çoğu 
yok olan bir §eyden neye çekiniyor
M1nuz? Neye güdük zıpkınlı, bir hal
ta yaramaz bir (yok) tan ürküyorau
nuz? Yüriiyünüz? Yolunuz açık ve 
aydın olsun. 

Aka GÜNDÜZ 

Yeni Maarif 
Teşkilatı 

(&şı 1 inci sahifede) 
Darülfünun merkez binasnu itııal •de
celıtir. Hukuk Edebiyat, ilahi)at 'akül
teleri Zeynep H. konağına tqınacalctır. 
Buradaki yüluek muallim mektebi tAle
bes& İçin Yatmak üzere ayn bir hina hu. 
hınac:aktn-. 

. Hu•uai mektepler 
Maarif V eklleti huıusi mektepler ta

limatnameeini önünıü.zde\ci ders - aeneıi 
baımda tatbi~ hatlı.~acalıtır. Talimat• 
n&Jlle ikmal edilmek UZ"1'edir. Evvelce 
bu mektepler hakkında bir talinuatnaroe 
nrdı. Fakat bu c:ok eaki idi. Muhtelif 
zamanlarcla çılun bu huıua:ı ait biPçolc 
emirler tamimler eaaslı şelulde lıile,~M
lettk y~i talimatname vücude gehııiıtir. 
Bu mekteplere ait hir talimatname f&ı>
mak kolay bir iş defileli. Epeyce zaman 
tecrübeleri göz önünde bulundurarak 
beklemek lazımdı. Cünkii memlekette 
birçak huıusi mektepler vardır. Türk a
nasırının idare ettiği melı:tepl•, muhte
lif ecnebi ve ekalliyet mektepleri var. 
Bunların hepsinin ihtiyaçla.nna tekabul 
edec:elı: hir talimatname vücude ıretirmek 
kolay defildir. Sonra bu mektep!tt mu. 
a11imlerinin vaziyetleri de miibin1dir. 
Bu mekteplere kimlenn hoca olabilece
ği meselesi bilhassa nazarı diklcata alın
mıttır. 

lMaarif Vekili Beyefendi yakında Is· 
tanbulu tetrif edeceklerdir. Fakat "akli
ni kat'i olarak bilmiyorum. Vekil B. bu
rada Darülfünun ıalahab i~inin batında 

n rdır. V• ·ı rülfü 

j HARİCİ HABERLER 
15 haziran taksiti Bir tek fırka mı 
Amerika bazı devletlere 
şiddetli notalar gönderdi 
VASHİNGTON, 22. A. A. -

Yugoslavya ve Estonya hükfunetle 
rine 15 haziran taksitini tediye et· 
mediklerini ihtar eden fiddetli no 
talar gönderilmi,tir. ÇekosloYak
ya, Romanya ve Letonya hükumet 
!erine de Amerikanın borçlar me
selesinin yeniden tetkiki mesele. 
sinde kendilerini dinlemeğe hazır 
olduğu bildirilmiştir. , 

LONDRA, 22. A. A. - Resmi 
mehafilde Amerika ile İngiltere a 
rasında borçlar meselesi görü•me 
!erinin eylülden evvel başlaınıya
cağı söyleniyor ve Sir John Si. 
mon'un yakında Vashingıon'a gi
derek müzakerelere ba-"1Yacağı 
haberi tekzip ediliyor. 

VASHlNGTON, 22. A. A. -
Pükfunet, Estonya ve Yougoslav
ya hükumetlerine, Fransaya oldu 
ğu gibi sonradan yapılacak müza. 
kereler hakkında hiç bir feyden 
bahsetmiyen birer nota gönder
miştir . Diğer taraftan, alelhesap 
tediye yapmıf olan Romanya ve 
Çekoslovakyaya, yeniden borçları 
oı ödemeleri hakkında fikirleri so 
rulmuttur. 

Avusturya ile Macaristan 
birleşiyor mu? 

LONDRA, 22 A.A. - 80• •ll:ıeteler 
ve bu meyanda Daily Herald ATUtlurya 
ile Macıii-:;ıanm lııirleımesi ihtimallerin
den tı.lısetmekte ve .,;. projeyi M. Mua. 
solini'ye isnat eylemektedirler. 

Zelzele 
MURCIE, 22. A. A. - lki daki 

ka süren tiddetli bir zelzele duyul 
mu.tur. Halk korku içinde evle. 
rinden firlamı,lardır. Hiç bir kaza 
olmamıttır. 

Everest'e çıkmak isteyenler 
KALKOT A, 22. A. A. - Hava 

om fenalığından dolayi EYerat' 
in tepesine çıkmak tetebb\bü son 
bahara bn'ıdalmıftır. 

Almanyadan dikkate şayan 
haberler geliyor 

BERLIN, 22 A.A.. - Volf Ajansı bil 
diriyor: 

Nasyonal Almanların mücadele kıta
larına karşı girişilmit olan İcraat müna
sebetiyle elde edilen haberlere göre is
ticvap ediJmsJc üzere devlet zabitasına 
vri!miş olan eski Prusya dahiliye müate
şarı Von Bismark, bu kıtaatm hakiki 
vaziyetinin ne olduğunu bilemediğini söy 
!emiştir. TPvkif edilen eshaa arasında 
Almanya iktısat nazırı Hugenberıı:'in yi_. 
ğeni bulunmaktadır. Bunlar kendilerini 
bu lataatı> kaydeıtinneğe muvaffak ol
muşlardır. Gene Hugenberg tahliye edil
miştir. 49 mevkuftan F.ayri diğer bütün 
tevkif edilmis eşhaa •erbes bıralalım,
tır. Hücum kıtaatı aza·~nna ait listelck"' tel 
kik umanda Marksist teşkilatı crkinm
dan bir çoklarının devlete karşı düşman
casına faaliyette "ulanmak Üzere bu kı
taata dahil olmu! oldukları görülmüt ve 
anlaşılmıştır. Bu kıtaata l{irmeğe muvaf 
falı: olan Marksist aza meyanmda hınız. 
lıktan, adabı umumiyeye muhalJ hare
ketlerden ve halli. bir cok defalar milli 
teşkilat erkanına kar .. taanuzda bulun 
mut ve bunlardan bazdannı yaralaını~ 
olduklarmdan dolavı mahkum edılmis 
olan hir takım sabıkalılar da Yardır. Hü
cum ktlqtının Bf!!"'findt'fc_i mensupları 
miktarı üc l,in kadardı Bunlarnı iki bi
ni ,ubat ayına kadar IMarlı:sistlerin ka•ar 
dbınıla faaliyette l.ulunmalr.ta idiler. 
Bunlar, Nasyonal Alınan ~pına dev
let aleyhindeki projelerini tatlıik etmek 
maluadiyle ginni4 olduklarını itiraf el. 
mi,lerdir. Komünist un•urlar. hatta hu 
lırtaatta kendilerini yüksek mevkilere bo
yin ettimıeğe de muvaffak olrouş.lardrr. 
Bunların "•a11nda kumıondanlılc mevkii
ne ,.elenler de vardır. Meseli eskici~,. 
kızıl halk donanmaaı kunandaıu olan 
Schuater imıinde hiriıi erlr.i.nı harbiye
nin mücadele kıtaatı kumandanlığına lı:a 
dar yükaelmittir. 

Gandhi'nin oğlunun evlen
mesi mesele oldu 

BOMBA Y, 22. A.A. - Pou
ma'lı 2.000 Brahman rahibesi, 
Gandhi'nin oğlunun evlenıneıinin 
din ahkamına uygun olmadığını 
protesto eden bir tezahürde bulun 
mutlardır. Rahibelere göre, Gan
dhi'nin gelini, kocaamıo mensup 
olduğu sınıftan ,asek bir sınıfta 
dır ve evlenmeleri uiz değildir. 

Iktısat konferansı 
• 
lkhsat komitesinde Türk 

tezi müdafaa edildi 
Tevfik Rüştü Beyin dünkü beyanatı 

derin bir alaka uyandırmıştır 
LONDRA, 22. (Sureti mahsusada giden arktıdaşımızdan). -

iktisat komitesinin bugünkü toplan tısında Teııfik Rüftü B. Türk tezini 
müdafaa etmiı,tir. Teııfik Rü1tü B. tediye muvazene.inin milletlerin 
iktisadi siyasetlerinde hakim prensip olarak kabulünü hesap muvaze
nesindeki açıklarını kapatacak muhtelif kazanç menb~larına sahip ol
miyan milletlerin ihracatlannuı se viyeııini tutabilmek maksat/ile müı. 
terilerile itilaflara ulaşmağa mecbur olduklarını, en ziyade ;,.azha'rı 
müsaade millet kaidesinin mutaıu ıp bir tefsir yüzünden dejenere ol
duğunu ve umumi, otomatik bir ta lep endişe.i yüzünden kullanılmaz 
bir usul haline geldiğini anlattı. 

Türk heyeti birinci murahhası bugün gümrük tarifelerinin klıuilı 
mekanizmıuı ile iktifa edilemiyece ğini, gümrük tarifelerini yükselt
mekle bir mü/etin iktüadi ve mali muvazenesini temin etmeğe maddi 
imkan olmadığını kaııııetli delillsırl e ispat etti. 

• Bug~nkü. llayri tabii 1artlar içinde çıkar yolun mütedil ve insal
lı bır res!pro~ıte esası oldujunu, bununla Türk heyetinin hiç bir 
zaman rıyazı, mutlak bir mübadele muıavah istemediğini tebarüz et
tirdi. 

Muhtelif milletlerin yafQtnak haklnnı gözetmiyen nazari bir ktıı
ı·ara varılırsa bu milletlerin yine kendilerini müdafaa yolunu bulacalı
lannı anlatarak bu suretle ticareti hariciye inhisa11ına bir çığır açılaca
ğını, konferansın İse böyle bir neticeye sebebiyet vermek için toplan 
madığını zannettiğini büyük bir al aka içinde ifade etti. 

Bu beyanat üzerine 1927 kon leransı esaaını güden Norv~ tekli
fi bırakıldı. 

Neticede, yarın, komisyon reisliğinin vereceği yeni teklif ÜU!rine 
çalıtılması karar alh.na alındı. AHMET ŞVKRV 

Ankarada elekt':ik tarifesi 
AN KARA, 22. (T elelonla) - Oktruvamn kalkması. üzerine An

kara elektrik fÔ-keti, elektrik tarif uini tenzil edecektir. Yeni tarife 
bir temmuzdan itibaren tatbik etli lecektir. Yapılan tenzilcit lriloııat 6a 
şına 60 paradır. 

Sinopla sokakları su bastı 
SiNOP, 22. A. A. - Çar,amb a ak,,amı boyabada çok sürekli ya

ğan yağmurlardan kasaba içinden geçen karaçay ltlflUak fehrin dere 
bayandaki mahalleleri kısmen su alhntla kalmıttır. iki fabrika bir ha 
mam hasara uğramıf 20 ev çökmüf tür. 

Sebze bahçeleriyle dört köyde mezruat harap olmuştur. Hayııan zc 
yİah henüz tespit etlilmemiftir. 

Sarışın Evelyn Holt geldi Belediyeler muhtarlık işlerini ne 
suretle yapacaklar (Başı 1 inci sahifed~1 c. 

çe bir kaç tarkı söyliyecektir. 
Evelyn Holt, masum bir genç kız 
tavri ile lstanbul'a ilk defa olarak 
gelen her ecnebi gibi tehriıı ve Bo
ğazın güzelliklerinden bahsedi
yor : 

- O ne güzellik. . o ne man
zara. . . Boğazın öyle muhtetem 
bir manzarası var ki, seyrine do
yulmaz !... D\in sabah, Yapur Bo
ğaza girerken o manzarayı gör
mek için saat 6 da kalkton. · • 
Ben ki uykumu hiç bir 'eye feda 
edemem! ... 

Sonra sözü değittirerek dedi 
di : 

- Ben tarkta bir turneye çık
tım, bunda birinci hedefim lstao
bul'u görmekti. Bundan istifade e
derek bir iki konser de vereceğim .. 

Sonra Türk sineması sahibi Aziz 
B. e dönerek .ordu : 

- Benim için bir türkçe .. rkı 
intihap ettiniz mi? 

·-Vay •.. türkçe p.rkı mı söyli-
yeceluiniz? . 

- Evet, halk tarafından bilin
miş bir de türkçe .-rkı söylemek 
isterim ... 

Mel Evelyo Holt biraz da ha
yatından bahsetti : 

- Ben bir şantöz olmalı: isti
yordum .. Önce müzik hollerde ça
h,tım: sonra sinemaya ııeçtim, 
20 sessiz, 7 de sesli film çevirdim, 
alh senedir ki filmde ça.lıfıyo
rum. 

Viyana'da (Beyaz At) opere
tinde rol aldım. ... 

Artistliğim 7-8 sene eYYelinden 
hatlar ..• 

Bir gün bir salona davet edil
mİftim, b,.na tarlı:ı söylememi tek 
lif ettiler. Meler davetliler ara
sında bir de rejiasör vannıt; saİ· 
mi çok beğenmit··· bana artist ol
mamı teklif etti, bu suretle çal..
mağa başladım. Ondan evvel, ba
baınm kızı idim •.. sade, basit 
kendi halinde yata-yan bir ev kı: 
zı ..•• 

çok alakadar olmaktadırlar. 
Muallim kursları 

Bu yaz tatilinde memleketin birçok 
yerlerinde muallimlere. . ~ıuı kurslar 
açılacaktır. lotanbulda mgılızce muallim. 
itti için Anlr.anıcla diğtt ecnebi lisan 
muallimleri için kurslar açılacaktır. An· 
karada ayrıca fizik muallimleri icin de 
bir kurs acılacalr.tır. Bundan başka mem 
leketin birÇok yerlerinde ilkmektep mu
allimleri İçin ziraat kursları açılacaktır. 
Kursta bilhassa köy muallimlerinin zirai 
bilgilerinin takviyesi için dersler ııöste
·ı ektir. 

- En çok beğendiğiniz f;lm 
hangisidir ? 

- ilk çevirdiğim sessiz filmler 
den " Volga Kızları " filmini çok 
beğenirim. 

- En çok tercih ettiğiniz jeune 
Premier ve partenaire hangisidir? 

Evelyn Holt güldü, bir lahza 
düşündükten sonra dedi ki : 

- Bu sualinize cevap vermek 
oldukça mütkül.. . ne diyeyim: 
hepsi iyi, hepsi güzel .•• 

- Burada film çevirecek mi
ıınız? 

- Bu yaz sonunda Şarka ait bir 
propaganda filmi çevirmek istiyo
rum. . . Bu film Bıdgari~tan ve 
lstanbul' da çevrilecek ve Şarka ait 
bir atk macerau olacaktır ..• 

Bahsin dedikodulu,yani tatlı ta
rafına gelmi.tik: Bu kıt lstanbul
da bir film çeviren Guatave F rö
lich, karısı opera artisti Gitta Al
pardan niçin ayrılmı•? Bu mesele 
Berlinde dedikodu mevzuu olmUf, 
mesele uzun müddet dillerde çal
kanmış . . . . Şimdi Mel Evelyn 
Holt anlabyor : 

-Bunların bosandıklarına dair 
bir çok rivayetler· çıktı, fakat doğ
ru olmadığı anlaşıldı. Bir çay zi
yafetinde bulunuyorlarm1f; Mm 
Gitta Alpar Pruayada yüksek siya
si bir phsiyet olan bir zat ile bir
likte çıkıp gitmek istemit··· ora
dakiler mani olmak istemi,Ier ...• 

Mesele bilihara örtbas edilmiş
tir ... Mm Gitta Alpar yahudidir, 
Almanyadaki yahudi aleyhtarlığı
nın da belki bu itte b;r rolü olmuf
tur. 

Bahis evlenmek bahsine İntikal 
etti; Mel Evelyn Holt'a aorduk: 

Evlenmek niyetinde mi 
llDIZ ? 

- Bu meslede karar vermek ol
dukça ıiıüfkiildür .. insan severek 
evlenir de, bir gün gelip te ayrıl
ma~a mecbur olursa çok üzülür ... 
Bununla beraber istikbalde her 
halde evleneceğim ... " 

Yeni tefkilat 
Bar- kanunu mucibince her vekalet 

bir teıkilat lcanunu yapmağa mecbur
dur. Maarif Vekaleti bu kanunu bu se. 
ne vücude getirmişti. Yeni letkilat kanu
nunda çok geniş değiıiklikler yoktur. 
Makaat işlerin daha iyi yürümesini te
mindir. Yeni teşkili.tta benim bir batl<a 
nzifeye tayin edileceğimden haberim 
yoktur." 

Salih Zelri B. rlün Maarif müdürlüiü
ne ~elerek sehriınizde hulunan Vekalet 
umumi müfetti!lerile iki saat kadar ko
'uşmuıtur, 

AN KARA, 22. (T elelonla) - Burada bulunan Samsun valin Mus
. tala Arif B. in İftİrakile dahiliye vekaletinde teşekkül eden bir ko
misyon belediyelere intikal etlen muhtarlık islerinin ne suretle 
tedvir edileceğine dair olan esaslan hazırlamaktadu. 

Komisyon me.elenin esaana gİrifebilmek için eııvelemirde muh
tarlann mevcut kanunlara nazaren mükellef oldukları vazifeler ve 
haiz olJukları selôlıiyetler hakkın ela tetkikat yapmaktadır. 

Otomobil devrildi, bir ölü var 
IZMIR, 22. (Milliyet) - Bulgurca - Seydiköy yolunundaki virajda 

toprağın çökmesi yüzünden devril en bir otomobilde bulunan yolcular 
dan Şeııket El. nin kemikleri kırılmış ve ölmÜflÜT. Diğer dört yolcu 
ile fOförün yaralan ağırdır. Kaza hakkında tahkikata btıflanmıfhr. 

Y ahlı köy mektep eri 
Bu ders senesinde yatılı köy mektep
leri ve millet dersaneleri açılacaktır 
ANKARA, 22 A.A. - Vili.1et köy 1 

mektepleri t~iaatı 18 mana ve diğer 
mektepler tednsatı da 15 haziranda bit
miıtir. 

Bize söylendiğine ııöre Ankara Vila
!etinde 634 Ü lı:ız, 10317 si erkek ohııak 
uzere ceman 16660 ı bulan ilk mektep 
talebesinden bu ders senesi icinde 493 
k~ 861 erkek ı.e.inci ornıfa devam et
ınıt ve 1354 talebeden 1254 ü 4ehadet
name abnağa muvaffak olmu4tur. Yine 
bu ders senesi içinde yah mekteplerinin 
kadroları ihtiyaca göre arbrılmlJ, yar1m 
k•1an kiiy mekteplerini.o inşaaı bitiril
ınİf, mektebi olmıyan 22 köyde yeniden 
seyyar millet dersaııeleri açılıru,tır. 

Ankara merkezinde umumi hapiaane .. 
de, etfaiye müdürlüğünde, nümune has
tanesinde kuralar açılmq, yeniden 50 
muallim mektelıi mezuna kadroya alm· 
mıthr. Halen Viliyet içinde son aman 

larda ilhak olunan Koçhisar kazası ha
riç olmak Üzere 198 mektep vardır. ilk 
mektep muallimlerine ait llWlflar tema
ınen tesviye edilmiı, kıdem gören mual 
limlerin fark rnaqlan da t-amen ve
ritmi9tlr. 

933 - 934 ders seneıinde de, Ankara· 
da kabııküllük de ve Erzurum çepne&i 
civarında iki büyük ilk mektep gazi .,.._ 
man eifliiin.de bir yah mektebi yaprla
caktır. Bu inıaat Viliyet umumi -ı; 
since kabul edilen beş senelik intaat pla 
nuun haılangıcıdır. 

Bundan baska bu ders senesi içinde 
köylerden mıntaka t~kili suretiyle ya
hlı köy mektepleri •e Y atdı ıru11et der
saneleri yaplm•n mükarrerclir. 

Diğer taraftan 1 ağustostan 10 eyliih 
kadar Ankara Ziraat mektebinde köy 
muallimleri ~İn ziraat kursları açılacak
br. Vilayet muaUimlerine tabfiır,.t y11pd. 
nuıtır. 

• 
Ankara - Istanbul 

(Başı 1 inci sahifede) 
ra'da cördüklerim bana bu fikri telkin 
etti. 

M. Agache, lstanbul'an planını yap
mak icin, yapbğı tetlı:ibtin neticesini 
sorduk, bize dedi ki: 

- Size bundan evvel lstanbul'un 
hasta bir sehir oldujiunu söylemiştim. 
Ben hastayı muayene ederek hastalığı 
teşhise çalıştım, fAkat neticeyi ~ize söy
liyemem, rünkü hu bir meslek sımdır. 

Fikirlerimi raporum İçin sakllynrum, 
onu "'POrumda yalnız tehre söyliyece
iim. lıtanbul, planının yapılması en güç 
olan bir şehirdir. Yalnız, ıehı'İn timdi 
payitaht olmama11 iti biraz kolaylaıhrı
yor. Buraoı merkez olsaydı, hütün neza
ret binalarını bir araya toµlaınak meçbu
riyeti vardı. 

lstanbul beni cok alakadar etti, Lir 
çok fikirler edindim. Pazarte•i günü Pa
riıe ~derek raporunun yazınnğa ~Aşlıya 
caiim. Raporu üç ayda ikmal edtı·ek hu
•aya ~öndereceiim. Müıabalc:.1da. ı·a."">O· 

1 rum kabul edildiği takdirde ı...raya ge
lerek plim hazırlamak için bir büro te.. 
sis edeceğim." 

M. Agache'a köprü meselesini de sor
duk, yani Gazi köprüsü asma mı, ynksa 
düz mı )'llpılınalıda? Mütehassıs bize şıı 
cevabı verdi: 

- Köpriiltt meseleai ile de meşgul 
oldum. Köprüler iki değil, iiç, dört le o. 
labilir. fakat hu huıustaki fikirlerimi de 
gene nponıma sakl.,.acağonn." 

M. Alf..ed Aırache dün Güzel Sanat
lar Akademiainde "bir ıehrin planı na
sd yapılır" mevzulu bir konferans ver
miıtir. Konferansta Vali Muh;ttln B. ve 
bir çok zevat hazır hulunmuftur. 'M. A
gache konferanaınıla bir tehir ınütehas
sısının aynizamanda bir hekim,bir mimar 
bir içtimaiyatçi ve idareci olmaıı lizm.1 
geld;ğini söyledikten sonra hu vasıfların 
her birini t•hlil etmistir. 'M. Agache 
konferansın sonunda p1inını yapmıf ol
duğu Rio d,. Janeiro sehrine ait bazı 
man~ara1ar göstermİll;,. 
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Cümhuriyetin onuncu yılı Kema- Geçen sene bir manav dükka-
liıt inkılap için yeni bir köklenme Ekonomi Belediyede Mııerlfte Vapurların kıymetı• nında iki çefit kiraz görmüttüm. 

Yılı oluyor. ilim ve inkılap, fikir Fındıkcılar J b J Bunlardan birine yirmi, ötekine o-
ve inkılap bu bahtlı yılın içinde el Asri mezarlık Naki aş ıyor v -- tuz be, kurut istedi. Halbuki göa-
ele verecek;Gazi çocuğunun beyin, apurlann kıymetini tayin terit itibarile aralarında pek fark 

daınar, sinir ve bilgi mayasını ken- Yüzde beş kanşığın kabul Zencirlikuyu'daki yer ya- Komisyon dün ilk top- için heyete yoktu. Sebebini sordum. Ucuz ki. 
di hamuru ile yoğuracaktır! f ül razı göstererek: 

Ankara telefonu haber veriyor: edilmesini istiyorlar kında satın alınıyor lanhsını yaptı bir orm .. teklif edildi - Bu, aslan markalıdır •• Dedi 
"- Yeni okutma yılı içinde ü- Bir müddettenberi fındık tacirleri a. . ~sn mezarlık in!a edilecek olan Zin- Hukuk ve Edebiyat fakültelerinde Huıuıi poıta vapurlanna kıymet tak- ve bir tanesini yardı. Narin ve 

niversitede bir inkılap enstitüsü ruında fındık nizamnameıi ahkami üze- cırlıkuyudaki araziye takdiri kıymet ya- nakil iılerile uğrqmak üz ... e tqekkül \ diri için teıekkül eden heyet, dün öğJ.,. çelebi bir beyaz kurt usta bir dan-

ku 1 ak d
. l 1 k h t rinde görü•meler oluyordu. Neticede, pılmıştır. Burası malı"yeden 20 bı"n ııra..· eden k;,misyonlar dün ilk içtimalannı den evvel Deniz Ticaret Müdürlüğünde b ru ac , ıp oma a aca er a- ' 1 B · söz gi i kıvranıyordu... Ogün bu-l b b nkı1 . I • fındık ağaçlarının mütecavis o. maması ya satın alınacaktır. Bu para taksitle ö- yapmıtlardır. Fakültelerin nakillerine ikinci toplantısını yapmıftll'. u İçtima-

e eye orada i ip prensıp erı, yüzünden mahsulün derleme<ınde de denecektir. Mezarlık intasına bu yaz bat ay batında ba!lanacaktır. lılahat komi- ela, Vapurcular Birliği müntehaplarm- gündür, nerede kurtlu kiraza rast-
, inkılap ilim ve fikriyatı okutula- tam bir tecavüz temin ed~mediği ve !anacaktır. teıj sicil fillerinin tetkikini ikmal etmit dan İtalyan Loydi M. Jonya tarafından gelsem bu (Aslan marka) tabiri 
caktır." müstahsilden bu ıekilde tüccar tarafın- Ç I ve krclrolan bazırlamağa batlamıttll'. vapurlara kıymet takdirinde nazan elik- aklıma gelir ..• 

Hiç bir telefon teli, bütün Tür- dan alınan fındıklann tasnifi çok müt- a gı çalanlar Nakil komisyonlan yann tekrar topla- kate alınmak üzere bir fonnül teklif et- Belediyenin bin bir vazifesi a-
kiy · h h'" • ti) K kül olduğu cihetle ihraç edilecek fındık- Gazino, tiyatro oı"bi umum"ı mahaller- nacaklardır mittir. Bu formül, yanna kadar diğer 

ey1 ayrı ayrı er uvıye e e- be · d k ık ı Q • tkik edil -'- rasında bilmiyorum, yem1" •lerı" mu a1· !arın % 5 nis tın e arıt o muma de çalın calanların mensup oldukları ce- • heyet azuı tarafından te ec... T 

m ızmin rengine, Kemalizmin müsaade edilmesi lizun aeleceği nokta- miyetlerden ehliyetname almaları lazım- Stenografi ımtihanları ve yann yapılacak üçüncü toplantıda ıö ayene etmekte var mıdır? Yalnız 
çerçevesine bürünınüf görmek isti- sına varılmııtır. Oda idare heyeti, mese- dır. Ehliyetnameıiz olanlar menedilecek Dün Darülfünun Hukuk fakültesinde rütülecektir. muhakkak bir fey varsa İstanbul-
~en müfrit inkılapçılar için bun- leyi tetkik edecel<tir. tir. saat 14 de steııoıınfi imtihanları yapıl- Heyet, yanndan itibaren hanai firma daki kirazların bugünlerde yüzde 

an daha doyurucu bir haber ile- Bulgaristana balık ihracatı Bir çaşit ekmek mıttır. ı.,·,ihana yüz kadar kız ve erkek vapurunun tetkike hazır olduğunu bileli- sekeni (Aslan marka) olduğ-•-
temezdi. • . ek . Webe ittirak etmiıtir •. Yaz ?'ünaı.ebetile rirıe, o vapurlara birer birer 2iderek dur. O kadar kı" esk1"den·. ., 

Dü k d Sofya ya aıtm iızere ıebrimizde bu- Sokaklarda .,keri tayinların _..tıldığı k .ı t tiJ ed inli tir kıymetlerini takdi• edecektir. Kıymet, 
ne a ar Kemalizmin bir tek lunan Tica.•et Umum müdürü Naki B. stenoğrafi ur arı a 

1 1 • azadan her biri tar-'ından ayn ayn t~ - Herkesin gönlun·· de bı"r aslan 
prens· · • k" ) ._ __ k 1 görülmüttür. HPll,uki tehir içinde an- d il" "' "' ~-lpını ltap a,tırmı, Ouuıa e - dün de TıCB!'et müdürlüg"ünde mP•gul k b' . kmek tıl Ne ka ar mua ım varr .. . bit ve bilihare koıniıyon halinde müna· tar D dik ş· d" le v bT d" im Balk la ..., ca ır neV1 e sa masına müsaa- ya ••• er •. ım ı: 

Dü
ere 1 ır ım. 0 uttur. 1 çı r cemiyeti Bulgarlı- de edileceği için askeri tayinlar menedi- kaşa edilert'k katilestirilecektir. - Herkesin midesinde bir sü-
·· ne kadar: tanla balık ticaretimize dair 'Naki B e lecektir. <Maarif Vekileti lıtanbulda ne kadar Vapurculardan hazılan tarafından, 

- Kemalizm nedir?. veril;"'ek ~.zere. bir rapor hazırlamııhr. ilkmektep hoca01 oldugunu ıonnuıtu. heyetten birine itiraz edildiğl°yazılmıı- rü aslan yatar, diyebileceğiz .•. 
~or~suna ilmi bir izah, derli ve Naki B. dun Tıcaret Odası umumi ki- Sarayburnu gazinosu Yapılan bir istatistikte lstanbulda tehir b. Mütehassıs olmadığı ileri sürülen ıc.ı- Acaba bir kere Belediye yokla-
ılen bir anlatı~ yapabilecek '""'"U· tibi Velı~i B. le de görüıerek Türk • Sarayburnu park gazinosunu bu ıene ve köy ilkmektep hocalan mecmuu 1737 raosman zade Suat B. Ticaret Odaımca sa bakalım kirazlar ne alemde? ..• 
- bo T .--- Bulgar ticari münasebetlerine d;ı.ir bazı kimse talip çıkmamıttır. Şartname tadil dir. müntehap olduğundan mumaileyhe ait İ 
ga yun uzatabilirdim! maliimat almııtı. edilerek gelecek sene müzayede ite de- her hangi bir itiraza mahal görülememek skenderiye hatlı 
Enıtitü: Kürenin Ü•tünde bir ya- y v f" ti ğil pazarlıkla kiraya verilecektir. D h t bJ• t k tedir. Yalnız. vapurcularclan Sadıkzade-

n_ar insan gibi doltlflJn cıe hücıiye- ag ıa arı E a a e ıga yo ler finna11, Vapurcular Birliğince seçi- Tabii işitmitsinizdir. Türk va-
tı~i h~r yerde, her fekilde tne.ran Piyasada yağ fiatlerinde tenezzül mah dirne yoluna konulacak len iki azaıun, birlik idare heyetiace in- purculuğunun iftihar edilecek en 
dıyle ıfad_e ettig"iıniz Musta.,.fa. Ke·- ıuatur. ı·saretler k • •ıA tihabina itiraz etmekte ve bu zevatın he- güzel eserine bu haf.ta hatime çe-- o ' Fakat bir omısyon ı am- yeti umumiyece seçilmı, olması İcap e- k" y ı 1 d 
ma çocugunu essahlattıracakt r ZÜm ihracatımız Belediye reis muavini Hamit, Turing deceğini ileri sürmektedir. ıyoruz. ani stanbul.- sken e,i. 

"' "' "' ır. Haziran ayı üzüm ihracatımızın en klüpten Şükrü Ali, Belediye makine ıu- )arı tasnif ediyor Diğer taraftan Sadıkzadel~• firma11, ye hattını kaldırıyoruz. Filvaki he-
Türk ihtilali yalnız bir lmrtuluf fazla yapıldığı bir ay olmuıtur. Bu ay beıi müdürü Şefik Beyler dün sabah Ceza kanununun bazı maddelerin tadil Vapurculuk Anonim Şirketinin timdi- sap ve maliye noktasından zarar 
ıracıa.· 

1 
degı" "ldı". . . kal fi k otomobille Edirne'ye 2itmitlerdir. eden kanun mÜddei umumiliğe tebliğ e- den tqekkülüne de itiraz etmekte mu- görülen bu itte devam manalı de-

• ıçınde geçen seneden an züm ıto • 1 · eli B nl d" ki 
T

. k Heyet, stanbul ile Edirne arasındaki dı"lince •-~:ı;ttan istifade eden mah'-'m- sır r. u ar ıyor ": g"ildır" Bunak" e "t" d ur ı"hıı·ı~•,· yalnız de·•le..: ele lan da . h" bir la . . f" ti 1 - "u • lms ı ıraz e emez. w v u n n mu ım ınu ıyı ıa er e otomobil .. e otobüs yolu üzerine konula- lar hakkında iktıza eden muamelenin "- Henüz vapurlara kıymet takdir y 1 b" · k" 1 1 d M 1 
alı·. deg"ı"ldı". ·ha 1 keti k 1 t k he !mil 1 -• • J · edil d · k · · L-•ı· a nız lr 1• 1; üzum u uı' i • • ya ncı mem e ere çı arı mıt 11'. ca yne e ıeyrüs..-er itaretlerinın derhal yapılabi mesi ıçin t~ül eden me en ve şır etın sermayesı ""'ı ol-
T.ürk ihti.lôli_y?'nız yıkan ••eye- mevkilerini tayin edrcektir. Avrupadan hazırlık ko~isyonu dün hapisaneye gi. madan tirketin teıkilini doğru bulmiyo- li teref, milli ticaret ve Akdenizde 

v Haziranın ilk on bes gününde mubte- 1 ~· T" k b " • • •d · B rıne il ko ıtanbula gelecek seyyahla-r ve yolcular derek ·••-•arın tasnifine başlamıtbr. ruz.'' ur ayragı ıçm zarur1 ır. un-
Yen erını yan bir garbe lif memleketlere yaptığnnr.; üzüm ibra- uanu s d kzadel r' b fik" d benzevi•lı"k değil" dı".' lira la · d 03 961 iri h;, bir mÜ!külata ve anzaya maruz kal- ._, . a ı e e göre, u ır e ekaL da zarar ediliyor diye ondan vaz-

T 
~ "T catı 180,763 ymetin e 1, , - maksızm bu i~aretlerin deli.letile kolay- Komisyon ilauuan cıi>mün nevine gö- liyette kalmaları sebebi ~udur: k d I I 

• ürk inkılabı büyük şefinin bey- lodur. Bu sene yeni mahsul senesine boş ca lstanbula gelebileceklerdir. re tasnif etmektedir. Kanun tebliğ edilir Sadikzadeler'in va!)urları tonaj yekü- geçe;:e yer e zararın aza tı ması 
ndınde, _dilı.· nde, bütün hareketlerı"n- bir piyasa ile ,Prilmektedir ki bu bu ıe- Hamit Beyin bindiği otomobil, Kü- edilmez taınif eclilmit olan bu ilimlar nu 7000 e yakındır. Bu firma mümessil- çoalurer. erini dütünmek daha doğru 

b 
neki üzüm iıtihsalit ve ihracatımız İçin ed'lec k ka d · · 1 · • bi k ki "d" H lbuki · · d e yenı ır va 1 • · b" çükçekmeceye geldiği zam~n otomobi- derhal tetkik ı e ve nun an ıstı- en ı•e r aç ~· ır. a ıçtima a 

if d · · r ıgm, yenı ır ilim kati bir teminat teli.kici edilmektedir. lin motörü bozulmu~ ve motör tamir e- fade edip ınahkümiyet müddetlerini biti- mesela 100 tonluk bir vapura sahip o- Bizim (lskenderiye) hattı ~İm· 
aD es~~lı?, kurulut ve lafıtıdır. incir rekoltesi hakkında yapılan son dilinciye kadar hir müddet yolda kalma- ren ınahkümlar derhal tahliye olunacak- lan 22 kisi de hakkı rey sahibi olarak diye kadar orada i9lemi~ olan va· 

aru funun müderrisi bu b·· ··k ı bul k · b J • T ve dün .. k uyu tetkik piyasada mevcut miktarın hic de. ğa mecbur olmutlardır. ardir. unmuş ve e sen}"et u surete temın purlarrn en güzeli, en temizi ve en 
1 yaya o~ne inkılabukitap- nilecek bir raddede olduğunu göstwit- • edilmi1tir. Binnetice, idare meclisine bü-
.:thramamıt, ilmin dilile anlata- tir. Bu az stokun da geçen on bet gün J yükçe firmalann mümessilleri yerine kü- rahatı idi. O hattın müşterilerini 

_anufaa on senelik •uçun b"'tün zarfında 12 bin kiloıu ibra~ edilmittir. Mahkemeler e çük fi"'1Ullardan aza intihap edilmiıtir. pek çabuk tutmuştu. Buna rağmen 
agırlığı bütün ··nah 0 Haziranın ilk 15 gününde Sadıkzadeler itiraz ede dursunlar, ye- Romanya vapurları yılmadılar, 

Keın~lizm bu~· .. ı ·oı·nundur. v 1 ni şirketin teJekkülüne ait muamele ile- hatta o hatta daha büyük vapurlar 
içinde Ve f""l h gu)• nun 1 lm varlığı ticaretimiz apura esrar kaçıran ar riJemektedir. Ortadaki mesele, daha ziya koydular. 0 da bir hükfunet kum-
açan b

. •
1
•11 a ınde hızına yol de bi• Sadıkzadeler - Y elkencizadeler ._ 

ır ı.ıatiatik Umum Müdürlüs" ü harici ticaret -· ki anya•ıdır On a tt". ı ım ve · k - mes .. esi te ini göstermektedir. P ~ • un a zarar e lgı 
dır. • prensıp aynagı- ;sıaıôotôklerô ıvbesi buôran •)"UUn ;!k 15 meydandadır. Bu rekabet aşağı yu 

M"IJ l sünlük ;t1ıaıit •• ;h ... :eı.non toplam.,ı.r. c hk • d d ·ı •h • Spor M~ııe\ere örnek götürüyor. Huırlanan iatotistik hüliusına söre 15 eza ma emesın e egı" ' 1 tısas karı bir nevi yarıt idi. Sırasına gö-
l et ere ÖzenikJik . ı ıünde iıhalihmızm 1.627.206 lirahk bir krt- G } re bir beynelmilel müsabakada 

satHajb~nü hukuk, maİ:~o;kb- meı sö.ıerm•• ine ı...,. ihracaı.mız bunun mahkemesinde muhakeme edilecekler a atasaray Türk kotucusunun yarı'ı terketıne 
l<a 'v: e ı~at, idare, aan'at, politi- 200.218 lira fuluila 1.827.424 lira olmuıı..... sini nasıl ağır görürsek ben de bu 
l"ğ" . cemıyet kitaplarının köhne- Bu senenin ilk 5 ""'"" ait rakamlor bv son Viyana vapuruna esrar kaçırırken ya- dilmiıtir. Dünkü muhakemede Dr. Sa- Sarı - Kırmızı lskenderiye hath yarıtında Ro-

l ını ve ifl&amı y rakamlara kaı.,bnbnca beı buçuk a1ı.ı. iıha· kalananYunan tebaasından Yani, İtalyan mi Bey ~ithit olarak dinlenilmi,, bu zat manya vapurlarının rekabeti önün 
prensiplerile -=-y;ı"!jya_n ve tutan liı.n 31.535.392 n i!.racabn da 33.076,518 tebaasından Bartolotıi, Moro Rodolf. atdan kurıunun zehirli olup olmadığını de bizim çekilmemizi ag"ır buluyo-
yor ! erme çarpı- lira olduiu cörülür ki, bu bet buçuk oyda Jülviyo Piyeto, Olkof Albanto, Türk te- bilmediğini söylemiıtir. Galatasaraylılar bu aynlış 

K" d ihncabm,. ithalattan 1.541.126 lira fula ol· baa11ndan Etem ve Şakir dün müddei- Bundan •onra §abide aleti katlolan ta- rum ve bu hattın temadisi neye 

h k ım iyebilir ki harp 
0
··nu··n·· 932 . umumili'k •--<-ndan Altmcı lstı'ntak b t"fenkJ .. ·ı · huni karşısında ne düşünüyorlar mütevakkıf ise onun ikmalini isti-u ulıueacıai h k un muttur. ..ene1ı11in be, buçuk aylık ilh•· ~;ıq-ı anca ve u er gosten m1ş, arın G I Akd l 

/m'-- "d ~e, u ukudüvel, hu- ıiı. U.e 36.743.293 •• ihracat. da 41.451.672 Iıakimliğine tevdi edilmitlerclir. vak'a 11'aballinde bulunan silahlar oldu. Galatasaray klülıüııün içinden yeni yorum. önü eniz su arında 
Hlll are kıtapları timdi Roma lirayô bulmuı •• bunlara söre ihrocobm•• it- fakat Altmcı istintak hakimi Salih itJnu, maznunlar .ı~ bunlann keneli ıi- bir klüp doğmak üzere bulunduğunu Türk bayrağının geri çekilmesine 

hukukunun yanına dönmemitlerdir lıolib 4.708,379 lira kadar sesmitli. Esat Bey cürmün cezr kanununun 403 !ahları olduğunu söylemi,tir. Muhakeme kaydetmiş, yeni tetekküle de ıpor saha- razı olmıyor. 
ve can çekitmiyorlar?.. Haziranın ilk 15 ııünündeki boıhca iıhalit üncü maddesine değil ihracı memnu eı- tıbbi adliden bazı sualler sorulması ve 11nda muvaffakıyet dilemi!tik. Galatasa-

Dü d •• ihraqbnnz aıaiıda aöıteramittirı yayı ecnebi memleketlere kat"'ırmak ol.. tüfenklerin kurıunlannın muayene edil- ray için belki de bir sükünet ve yeni a· 
.... nya eğitiyor, ilim değitiyor, maıı dolayısıyla 1918 numar~lı 1.anuna meıi i6n muhakeme 27 temmuza hıra- dımlar getirecek olan bu te!ekkülü ha.. 

butün prensip ve tutumlar değiti- uygun olduğuna karar vererek ilk tab- kılmıtbr. her verirken ve yeni tqekkülü fazlaca 
yor • lrikat talebini reddebnis ve suçluları Amel H ·· ı Ü Ü ilzam ve izam elmit. ne de platasanı:r'-

B I müddei umumiliğe i~de eylemittir. 1918 e asanın O m ın aleyhinde bir vaz ve eda almıtbk. 
u a tüst olutta, yeni ilmin ku- numaralı kanunun abkaırı ihti•a• mah- Kadıköyünde Balıkpazarında bir kav- fakat Galatasanıy idare heyetinin ver-

rKuluşu~da en büyük pay Mustafa kemeleri tarafından tatbik edildiği için ga esna'IJnda demiryollan ameleıinden diğimiz haberin bazı satırlarını. alar~k 

t 
ekmalm ve Kemalizmindir Bı"r kaçakçılar dün ihtisas müddei ıımumili- Hasam öldünnekten sur.lu Osmamn mu- bunlardan kendi hesaplarına hır teesur 

e cümle ile· K 
1
. h • ğine tevdi edilmitlerdir. hiueıi ,ıkıırmalanna bizde müteessir ol-

nu dün . · ema ızm arp so- Ş . M . B b I d hakemesine dün Ağırceza mahkemesinde dağum.;zu söylemeliyiz. 

Y 
7aıı ılminin ta kendis.ıd1"r aır ecıt . u un u devam edilmistir. Kav .. ada methaldar 

em çocug" a e ki ki · B" be d • ak 1 M" . .1· S - I . Galatasanıy klübü r~ıinin bu itibarla 
C h 

ı tap okut ır mayısta yanname agıtar ve o an unır ı e ami mahkemey gayrı- gazetemize gönderdiği bir mektubu ay• 
ve üm uriyet d'"I" an bir caminin minaresine bayrak •ekerek kuf J ol · I . . 0 une kend" ' mev o ••ak, Ounan da mevkuf a- nen koyuyoruz: 
llp ermın kend" 1 pren- komünistlik tah-ikô.tı yapmaktan suçlu · il d 
Büyük ' tefı"n ıbe v_arlığının ; Şair Macit Bey hP.li fi-'"llrda idi. rak getın mi'tir. Dünkü muhakeme e "Klübümüzden bazı azanın ayrılarak 
h 

Yln d"l M · B · d L- tahitler clinlenıni•tir. Bunl11r cinayeti İt- ba•ka bir ldüp te•lril ede _. hakk d 
a. reket ve rehberlı.g"ı"nde,kı" k l ' acıt eyı o zaman an.,.,ri arayan ' ' ' cegı ın a dl Ö uh ") . . en- zabıta nihayet izini bulmuş, yakalamıt lenirken !!'Örmediklerini, fak•t maznun- muhterem gazetenizde intiıar eden ya-

l z r ve 1 mın1n dip. ve dün Adliyeye teslim etmittir. Macit !ardan O•manın Ha'8nı öldürdüğünü, zının "8zı kısıınlarmı tavzihe müsaade-
-~ınastah1 Yerine tarihin ve köhneli. Bey yedinci istintak hakimliğine tevdi diğerlerinin de cinayete seben olduklan- nizi rica ederiz. 
gın ad • • D eclilmı"•tı"r . . k 1 1 d ki "ti' af Yazının bir yerinde (•urasını kabul 
f

.. etnamesmı veren arü)' • ' · nı ve cınayeti o ay aştır ı annı ı r ~ 
unu la B d d · ·· etmek 18.zmıdrr ki bu ~ünkü idareciler, 

I n Y1 lırken inkılaba temel ve orsa ISll! a IS goren ettiklerini söylerni,lerdir. Muhakeme eıki ve daha iyi idarecileri kırdılar ve 
y~~ e,•me kurumu olacak bu doğu, 41' suç! u' daha bazı tahitlerin getirilmesi icin baı- onların aralarından ayrılmasına liile ..... 
a ış anmalıdır ı ka ııüne bırakılmıtlır. zı oldular) deniliyor. Bu suretle klüp-

Etem iZZET Paramızın kıymetini ko~uma kanunu- Kaça kçıhk davaları !erini terk edenlerin bizim tarafımızdan 
na muhalif olarak Borsa harici muame- , kırılarak aynlmalanna sebebiyet verildi-

Poliste 
o 

.. ~açak tütün, sigara 
Gumruk muhaf 

ları tarafında 8 aza,,. ve zabıta memur· 
kaç evde ara::. eyoglunda tüpheli bir 
Hayganuş iaıni:d y~~ıı, ~unlardan 
bir dolapta karalı; ct"t~.rının evındc gizli 

· .. - u un rak ak 
ve a~ı ~vın bi!" o"..a•mcİa- dam . ve taşı 
da bınrun olduğu anl"Jılan ~1"Jlsu. adın 
ra ve 1350 deste kacak . çak sıga
müsadcre edilmittir. - sı,.ara kağıdı 

Evi boyarken düştü 
N4antaşmda D•. Bürhanettin Be . 

e~i!" boyamakta olan ~hmet müv,.:e~".,. 
aını kaybederek yere duımuı, ağırca Y 
ralan.mııtır. a .. 

Köprü altindan geçerken 
.. Şoför Nedim'in idare•indeki odun 

Yuldü kamyon Ortaköyden giderken 
~Yon Üzerinde bulunan Dunnu! köp
ruy., batını carpmış •e yaralanmıttır. 

Tramvayın motörU yandı 
Fatih - Beşiktaş hattında çalışan 155 

nu°':'.."~' lramva·.- araba., Beyazıt'a 
geldigı eınad11 birdenbire motörü yan
mıştır. 

VIUlyatte 

Maaşlı idare heyeti geliyor 
Maaşı "d rhnjz 1 

: are ~cyeti azaıı yakında ıeh-
İdareehge eı:ek ıte başlıyacaktır. Şimdiki 

eyet ' J • h cektir B 1 
•• crı u heyete devrede .. 

t . . . ununla be be . "d h 
ı •!e baıl ra r yenı ı are eye--

elindelr; i 'i:;azdan evvel ıimdiki heyet 
tasfiyeye alı m..ktadır. 

Rekor peşinde 
-- ·--

Bir tayyareci yakında 
lstanbuldan geçecek 

Maruf Leh tayyarecilerinden koman
cl:'n Stanislaı Karpinski bir Leh tayyare
s~e Varşovadan Avusturalyaya gidecek. 

d
tir. Tayyareci Va ... ovadan evvela Lon-

ray "d -, 
t ı8 gı ecele ve oradan Londra - Avu s-
d::~~r reko~nu kınnak için hareket e
atle 1 -. 1~alumdur ki bu rekor 212 sa
tedir. ngı •z tayyareci Kingsford Smith'-

Karpinıki V 
Dans Bükre 1 arıova. Lemberg, Cer-
cektir. y eıilk:n jeçerek !~İmize gele-
1000 met>- . ,.& en hareketinden sonra 
uçarak T e "ı ada Anadolu üzerinden 

oros arı tak:L _ T"' k hududunu "-'l'n ur - Suriye 
tı takiben rtedrekdaHalep üzerinden Fra
. ag a varacak "lehi ih ti mal o•ada inecekt · B • ve ag 

d ır. agdaddan itiba-
ren e muayyen mC!'halelerin.i takibe 
Avusturalyaya vara ktn- M n 
kilometredir. ca · esafe 17174 

Yeni İspanya sefiri geldi 
Yeni ispanya sefiri M. Riccardo Be

gonia sehrimize ge]mit ve itimatnamesi
ni Reisir" hur Hz. ne takdim için An-

. tir 

le yapmaktan su~lu olan 41 kişinin mu- Trabzon'a aktarma gösterildiği halde ği söylenmek isteniliyor. Hakikat hiç de 
hakemelerine diin üçüncü ceza muhake- lıtanbul'a i•h•I edilen kacak ipekliler- öyle değildir. · 
meıinde bakılmıştır. Su~lu olanlar Lüb- den dolayı Ali Gani, Yuvanaki, komis. Bugünkü ida~e heyeti onu geçmİyen 
r.an t•haasından Mehmet Gündu•, lra- yoncu Ali Galip ve Rahmi Ef. lerin güm bir muhalefet ve akalliyet partisinin 
nokos, Vasi!, Sadettin, lvan Sernik. Bar rük ihtisas mahkemesince muhakemele- reyleri harıcında ittifaka yakın büyük 
hariç, Antuvan, Pavloviç, lvan Bernar, !'ör. ekseriı:e.tle i~tihap edilmiıtir. Biz, 
Bozonaviç Krerdoviç, Pavli, Andirya, rine devam edilmi~tir. Geçen celsede gö- ıntihap edılir edılmez, klüpteki ikiliği i-
Sırp tebaasından Tane. Şanaf Müiz Be- rülen lüzum üzerine tıbbıadliye se .. kedi- zale etmek için, hemen muhalefet parti-
har, lsak, Naum. !Müiz, lsak Çelebon, len Yuvanaki Ef. nin tamünuur olduğu- sinin reisine müracaiıt ederek anlaşma 
Yuda Bahar, Abdülhamit ln""iliz, Aşot na dair rapor verilmiıtir. Muhakemeye teklifinde bulunduk. Müteaddit defalar 
Serkis, Ziramos, Toledo, Y ore-i kızı Va- devam edilecektir. ve rica !"klinde vukubulan tqebbüıleri-
siliki, lstavri. Mayer, Zaharya, Leonida, mizin hepsinde (siz iıtifa ediniz, kon. 
lstefanoviç, Llgoraviç. Ligor, Lefter, Bulgaristan'dan 30 teneke kaçalı: is- grede göstereceğimiz namzetleri bili 
HüsGyİn Hüınü. Gavril, Berç, Apostof, pirto getirmekle maznun ve hali firar- kaydu ıart intihap ettiriniz) ıeklinde ve 
lstefo ve Ne.im Efendilerdir. Bunlar. da llyu oğlu Mustafa ve diğer Mustafa- nihayet (Galatasaray yıkılacak kapıları 
dan hir kısmına tebliğat yapılamadığı nın buldurulınaları i!in de mahkem- kapanacak onu sonra biz kuracağız ta~-
anlatıldığından E'etirilmeleri ~İn muba- .., zında red cevaplarile kart!landı._ Bu yuz-
keme 14 t~rinievvele hll'akılmıstır. Müddeiumumiliğe müzakkere yollamıt- den bütün hüsnü niyetiınue ragm•n an-

lcilezar Cinayeti tırLlmon halı Diyamandi Ef. ve rüfe- Jaı_:::ı~";;tte ve muhalitefte bulu_?anlar 
Şehremininde Lalezar bostanında Mu- kasırun muhakemelerine de yarın devam ekseriyetin karar ve arzu•.:;;~ .rallf"d 

rat Efendiyi öldürmekten su~lıı Ama- edilecektir. klübü kendileri id~1 ı:tm ı1tiyo~. ar 1
• 

vut Kenamn mubakemeııi dün ağırceza- M hl l"I hk d Cumhuriyet prenup erını; uygun ~ !"" 
da devam etmi!tir. Dünkü muhakemede U e 1 ma eme e kilde olan Galatasanıy nızamnamesı bu~ 
vak'a mahallinde yapılan kqfe ait ra- .Muhtelit Türk - Yunan mahkemesin- na müsait değildi. Bugün yeni bir klüp 
por okundu. Rapor okunduktan ıonra de dün l 7 davaya akıldı. Bunlardan 7 tetkil etmek "için Galatasaraydan istifa 
vak'a mahallinin krokisi Jahitlerden Yu- si talik, 6 sı reddedildi. Reddedilen da- edenler sekiz seneden beri Galatasaray 
suf B. ye gösterildi, kendisine tafsilat valarda istenen tazminat miktarı 65 bin idare heyetlerini mütemadiyen devinn.,. 
verilerek vak'anın bu krokiye nazaran lira idi. ğe çalı§Bn akalliyet ve muhalefet parti-
naııl cereyan ettiği anlatıldı ve anlatıla- sidir. 
nın doğru olup olmadığı soruldu. Yuıuf Kıa• h•berler Yine muhterem Milliyet'teki yazının 
B. "evet'' dedi.Bu keıif üzerine daha ba- bir cümlesi (ayrılan asıl ve öz Galata-
zı tahitlerin celbine lüzum görüldüğün- · Şitli Gençler 'B!rliği ~arafında_n. dün saraylılar) tabiri de Galatasarayda kal-
den bunların celbi ve maktul Murada ait gece fey:ziye Lisesınde ~ır _aile musame mış ve Galatasarayı ilk defa kurmuş o-
tabancayla yaralardan çıkan kurtunlann resi verilmis ve rok samunı olmuttur. nun ıerefi için uğraımıf, çalı§mıt olan 
getirilmesi İt;İn muhakemenin 20 temmu • Eski eserlerin muhafazası için alına diğer bütün Galatasaraylıları son dere-
za bırakılmasına kara• verilmi•tir. cak tedbirler hakkında görüşülmek üze- ce müteessir elmİ!tİr. Aynlanlar asıl ve 

K h• f" ·1 re Müzeler mütehassısı M. Un~er ile öz de kalanlar, bu sıfattan aksi mi de. 
UrŞUn ze lr 1 mi. birlikte Ankaraya davet edilen müzele~ mek istiyorsunuz? müsaadenizle tunu da; 

Silivrinin Celaliye köyünde <oban Is- müdürü Aziz Bey dün lıtanbula dön- arzedelim ki asıl ve iiE Galatasaraylılar, ' 
mail oi;:lu Mustafayı öldüren· korucu müştür. M. Üru>'er bilahare .,elecektir. böyle bir zamanda klüplerinde kalanlar 
~~hçe ]iP Hü~eynin m_uhakemelerine Evkaf müdüTlüffünün kadrosu gel· ve onu tekrar yükseltmek için çalıtanlaT ı 

~ • · · t ve muhalefette kal-

Kızta,ında karilerimizden 
Mehmet Beye 

Bahsettiğiniz meseleyi Sinema 
Sahifemizde okuyabilirsiniz. Hür
metler. 

FELEK 

1 BORSA 1 
(lf Bankaımdan alman cetveldir) 

22 HAZiRAN 1933 
Ak tam Fiatları 

lıtikrazlar Tahvilat 
latikru: dahili 98,25 Ercani 19,40 
1933 latikra.zı 95.- Elektrik 
Şark d. yoUan 2.75 Tram.,.ay ~-

D. Muvahhide Tünel ~-

Kuponaus 51,25 Rıbhmı 18.-
Gümrükler 5,75 Ana<:lolu ı 44,45 
Saydi mahS 7~ .. ili 44.-
Be.idat 11.76 meşa il ku· 
T . aak•rİJ• 7,75 ponıuz 4810 

ESHAM 

lı Bankaıı Na· r ..... 13.-
ma g,50 Bomonti 21,65 

0 " Ha.miline 9,50 Terko• 29,50 

11 " Müeaai• 
102 Çimento 13,05 

Alladola Hia•• 25.10 ittihat dey 20,90 
!1..30 Şark dey. 2.-

Tram"Y•Y 3.SS Bal1a 2.50 
Reji JS.- Şark m. ecza 2.85 
Şir. harit• 

ÇEK FIATLARI 

Pariı 
12,06 i Prai 15,94 

Londr• 714 Viyana 4,4C 

Nüyork 58.30 Madrit 5,595 
Mila.no 905 Beri in 19,SS 
Brukael 3,39.59 Viyana 4,40 
Atina 81.015 p , • 3.7825 
Cene"Yre 2,45,55 Belsrat 34,92 
So6a 67.745 Bülır.ret 79,97 
A,.mşterdam 11,811 Moako•• 1090,50 

NUKUT (Satq) 

Kuruı KuraJ 

20 f. Franıu 170 ı Şilin, A •• 25.-

1 laterlin 720 1 Pe.zeta 18.-
1 Dolar- ır.ı 1 Mark 49.-

20 Liret 219 1 Zeloti 2.4.-
20 f. Belçika 116 J Penıa 30.-
20 Drahmi 25.- 20 Ley 24.-

20 i. lı.,.İçre 815 20 Di .. ar ss.-
20 ı.. .... 25.- l C•rno-.e;ç -·-

1 Florin 84.- l Alt.ın •25 
21 Kur. Çok 120 1 Meddiye ».-

Banknot 2.45 

dıkları için klüplerini yıkmağa ikiye ayıt 
mağa uğratanlar değil. . 

Son ricamız sudur: GaJatasaray mese
lesinde yalnız klüplerini bırakıp gid.en 
akalliyet ve muhalefet partisinin fik~rle

. rine değil ekseriyetin de _ düş.üncclerıne 
tercüman olmanızı rica ederız. . 

Muhterem Matbuatımıza düıen v: 
fe, her İ!te olduğu gibi bunda da ha 
kati aramnktır." 



r. 
1 Sıhhat işleri ) 

Kan vericiler 
-1 

Maliimdur ki, aon zamanlarda, ge
rek bir yara ıebebile, gerekae bir bas· 
talıktan mütevellit olarak fazla kan 
kaybebnİf olanlara, sağlam İnaanlann 
kanı , ;ringa edilmektedir. 

Bu tedavi tarzı ilk defa olarak ı667 
ıenesinde ( Denis) iıminde bir Franıız 
doktoru tarafından tatbik edilmi§ ve 
Denis tecriibesinde bir hayvan kanını 
hasta bir inıanın damarına nokletmİş· 
ti. O zaman bu hadise yalnız hastalı· 
ğa karşı değil, ölüm için bile bir ça· 
reihalas gibi karşılandı . Fakat maale
ıef şiringayı müteakip bir iki ölüm 
vak'ası zuhur edince, Fransız Hükll· 
me ti bu kan naklini menetti, ve bir da

ha, t a on dokuzuncu asır ortalarına 
ka dar da kan şİrıngaaı kimsenin ak· 
lından geçmedi. 

~çen asırda tecrübeler yeniden 
baş ladı ve bu defa insandan insana 
k nn geçirmeğc teşebbüs ettiler. Gerçi 
bir kaç vak'a parlak muvaffakıyetler 
gösterdi ise de gene ekserisi kaza ile, 
olümle neticelendi. 

Nihayet 1923 te Pariste toplana~ 
bir kongrede, kan şırıngaı1?.ın temın 
edeceğ i menafi kuvve~le mu~af~~ °"' 
lundu ve bunun adi hır morfın ıgne
ıi kadar basit olduğu iddia edildi. 

Filhakika, bu ıınnganm mahzurla
rındaki sebepleri tetkik edenler, bun
lann bertaraf edilmeleri çareaini de 
buldular. 

Kan §ırıngaıındııki tehlike ba§lıca 
üç sebepten ileri geliyordu: Mikrop 
bulaımaıı, kanm pıhtılaımaıı ve kan 
verici ile kan alıcının kanları araıın
da bir imtizaçaızlık bulunması. 

Mikroplardan tahaffuz etmenin yo
lu malUmdur: Asepsi dediğimiz temiz
lik sayesinde bunlardan aakınabiliyo
ruz. Eskiler aletlerini layıkile takim 
etmedikleri için bu ameliye esnaaında 
ha.ataları mikroba bula,bnyorlardı. 
Halbuki bu arıza bugÜn varit değildir, 
kan nakli ameliyesine gelinciye kadar 
daha ve mühim ameliyatlar, aletlerin 
takim edilerek temizlenmesi aayeoinde 
bilıimahzur yapılmaktadır. 

ikinci tehlike karun aleka yapmaaı, 
pıhtılaıma.sı idi. Bir in.aanm damar.~~ 
kü•ük bir kanpıhb11 kaçma11 onun olu
mÜnü intac etmeğe kafidir. Ekaeri ani 
ölümler bile, vücudun herhangi bir tara· 
fından kopan bir aleka parçasının kalp 
veya dimağdaki mühim şiryanlaıdan bi· 
rini tıkamasından ileri gelmiyor mu? 

Kanın böyle aleka haline gelmesine 
karşı evvela aradaki aletleri azaltmayı, 
hatta iki insanın damarlarını birbirine 
dikmeyi dü,ündüler. Fakat bu "".'kaada 
k3fi pelmedi. Gerçi aletlerin İç cıdanru 
parafinlemekten epeyce i•tifade olundu. 
Parafin kanın tahassürünü tehir ediyor· 
du. Li kin, buna mini olan asıl cismin 
(sitrat de sut) olduğu sonradan anlatıl
dı. Alelade müshil bir ilaç olarak kulla
nılan bu madde, kana karıtbnlmc:a, ka· 
nın tahassür kabiliyetini izale ediyordu. 

Mesele artık kolaylaştı. Kan verici. 
nin damanna bir iğne batırıp, buradan 
akan kanı icine evvelce biraz sitrat de 
sut konulm~ş bir şişeye doldurmak ve 
sonra bunu kana ihtiyacı olan hastanın 
darnanna ı~ınc_".a etmek kifi geldi. 

Mikrop ve tahasıür arızalan bertaraf 
edilince kanlar araıındaki imtizacı te
min ~k sırası ~eldi. MalUmdur ki, 
kan l>ir (serom) denilen mayi kısımla, 
birde önün derununda yüzen kırmızı kü
reyvelerden mütetekkildir. Eğer iki ,ah· 
sın kanları arasında bir imtizaçsızlık var .. 
ıa, o zaman bu kanlardan birinin sero
mu diğerinin kırmızı küreyvelerini ha
rap eder ve bu küreyvelerin terkibindeki 
albümin enkazı hastanın uzviyyetine ya
yılarak onu zehirler. 

Kanlan, l>iribirlerine kar!• göıterdik
leri muameleye göre dört sınıfa ayrıyor-
1ar. Bu dö~t sınıfa ait kan nümuneJeri 
laboratuvarlarda bazı~ bulunduruluyor. 
Bugün l>ir adamdan diğerine kan verile
ceği zaman~ he,. ikisinin de kanı bu nü~ 
munelerle karşılaştırılıp nevileri tayin 
edilmekte ve arada imtizaçsızlık olup ol
ma !ığı tetkik edilmektedir. 
Zamanımızda tedavi makaadiyle kan 

nakline aık sık müıacaat olunuyor. Fa
kat, ekseriya acil. tehlikeli zamanlarda 
bu lüzum hasıl olduğu için, bu sırada der 
hal kan verici bulmakta müşkil bir ıne.. 
seledir. 

Herkes kanını vermediği ıribi, vemıe
ğe razı olanın da bem tamüssihha olma
ıı, hat ve müzmin her -hastalıktan aalim 
bulunması, hem de arzettiğimiz ıribi ka
nmm haıııri neve ait olduğunun muay· 
yen bulunma11 lazımdır. 

Kanını vermeye, kanını satmaya ta .. 
lip olanları Avrupanm bazı yerlerinde 
evvela sıkı bir muayeneden g~irip kan
larının nevini de tayin ettikten sonra, İ· 

cap ettiği zaman hemen bu adamlardan 
birini cağı:mıaktadırlar. Londrada 1100 
kan v.;.;ci mevcut olup 1931 oenesinde 
de 2000 kan nakli ameliyesi yapılmıt• 
Berlinde de bazı hastahanelerin her za. 
man emre amilde kan vericileri olduğu
nu işidiyol"\1%. Bunlara, kendilerinden a. 
hnacak kan miktanna göre Ücret veril .. 
mektedir. Bir cloktor ancak kan verici
nin müsaadesi nisbetinde ondan kan a .. 
labilir ve bir defada bir adamdan 800 
gramdan fazla kan almaınaz. Hastanın 
fazla kana ihtiyacı varaa iki kişiden kan 
almak li.zungelir. 

Bazı yerlerde de gönüllü olarak bu 
ite talip olanlar, meccanen kanlannı ve
rerek hayat kurtaranlar var. 

Pariste l>ir hasta l>akıcı 23 defa kanı
nı vererek hakiki bir seref madalyası al
mıthr. Zamanın tuhaf tuhaf aanatları 
arasında, k~n vererek can kurtarmak ....• 
ne asil meslek! 

Doktor 
Mıhip Nurettin 
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1 Kari sütunu 1 ----
Bir çöp iskelesinden şikayet 
Dün matbaamıza kadar gelen bir ma 

halle halla bize çok haklı bir ~ikayette 
bulund.ular. Bu hakkı te1!1im etmekle 
beraber hiç bir mutalea ilavesine lüzum 
görmiyor, sadece bize söylenenleri 
kaydediyoruz. Bu mahalle halkı diyor 
ki : 

c Çatladı kapıda bir ço.p iskelesi 
vardır. Bu iskeleye günün ve gecenin 
her saatinde çöp taşınır. Nakilbent 
caddesinde oturanlaıa çöp arabalarının 
tankırtılarından uyku haramdir. 

Bu arabalar yalnız gürültü ile kalsa
lar gene iyi. Fakat mahallede tozdan, 
topraktan, kokudan oturmak imkanı 

yoktur, Mahalle bir mikıop yuvası ha
lindedir ve adeta bütün mahalleli ve
remdir. Kanlr benizli bir tek ki~i görü 
lemez. Belediye bu mahalle halkının sıh 
batını korumak için ya bir çöp iskelesi· 
ni buradan kaldırmalı, yahut mahalle
yi sık sık sulamalıdır. 

1 
ist. Mr. Kumandanlığı 
Sahnalma kom. ilanları 

Merkez Kumandanlığına 
bağlı lot'at ve müessesat ih
tiyacı için yedi bin kilo tere 
yağı 8-7 -933 cumartesi giinü 
saat 15 te kapalı zarfla mü 
nakasası yapılacaktır. İstekli 
lerin şartnametıini görmek i
çin her gün ye münakasaya 
girişeceklerin belli saatinden 
evvel teklif mektuplarının 
Merkez K. Satmalma Komis· 
yonuna gelmeleri. (23) 

(2722) 3689 

Harbiye mektebi ihtiyacı i 
çin (5500) kilo yoğurtun pa 
zarlığı 25-6-933 pazar gunu 
saat on altı buçuktan on yedi 
ye kadar yapılacağından is 
1 eklilerin şartnameyi görmek 
için her gün ve pazarlığa giri 
şeceklerin belli vaktinde ko
misyonda hazır bulunmaları. 

(31) (2874) 3836 

Milliyet'in edebi romanı: 13 

YAYLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. 

Çalıtmak, kazanmak. .• 
Bu iki kelime Petek'in kulağm

da çıİıladı. Hemen fırladı. Saçını 
bllfınl düzeltmeğe uğrllfırken Ka
ra yaifız bırakmadı: 

- Böylece, böylece •• 

Petek'in kendine çeki düzen 
vermesi Kara yağızın itine gelmez 
di. Çünkü Petek'i kendilerinden 
bir tanesi gibi göstermek gerekti. 

önce Sarı kız, Kara kız, Bur
malı kız ve Dilo batka türlü alkıt
landılar. Batka türlü kazandı
lar. Amma Petek daha bllf
ka türlü kazandı. El süren olmadı. 
Sadece sesine ve oyununa kayma 
serptiler. Belki on, on bir kayma 
aldı. Neye yarar ki sabaha kartı 
çadıra dönünce Kara yağız kartı· 
ıma dikildi: 

- Kız! Dedi. Sen onları yiti
rirsin. Ver bana saklayır.ı. Sonra 

toptan alırsın. 
Halbuki Petek o paraların hep 

aini hemen oradan, Y ozğat odaaı
mn kapı etiğinden anaaına yolla. 
mak istiyordu. Daha ilk günün ge
cesinde kazandığı böyle olursa, 
sonraları kim bilir ne olur diye 

dütünmüttü. 

Elinden paralar gidince sabaha 
kadar uyumadı ve Oba balkı he
nüz gözlerini açmadan çadırından 
HVıftı. Buraya kadar bir geldi ya, 
tehre kadar da gitme yolunu bu
lur. 

Gün iyiden iyiye doğunca Oba 
harman çorman oldu. Bire turası 
bire burası .. Nafile •• Petek buluna 
madı. Petel< yerini iyi bulmuttu. 
Bet dershaneli mektebin çocukları 
iki buçuk darodamn içine sıkıt•P 
kalıyorlardı. Muallimler çoğunu 
tanımıyorlardı. Aralarına giriver-

QtU"'.., 

Hl kiye 

Açık sözlü adam 
Mualli barda arka masalardan birinde 

oturmuı, bekliyordu. Yanı ba§ından ge
çen garaona sordu: 

- Sabri daha ba§ka bir f"Y söyleme
dimi? 

- Hayır, söylemedi. Biraz daha bek
leyin. herhalde gelir: 

- Acaba gelir mi? 

Garson mü,terilerle meuul olduğu 
için ce.-ap vermeden yÜriidü. Genç ka.. 
dın topu topu iki robundan en iyisini gi
yip gelıniıti. Evvelce bu barda çalıııyor
du. Fakat mü, teri azlığı bahaneıile i,in
den çıkarmı,lardı. O da başka bir bar 
sahibinden vadalmıt, bekliyordu. Sa
londa, eski dam dö koruomaıyonlardan 
beş, altısı kalmıştı. Hepıini de tanıyordu. 
Belki pek mahzun göründüğünden ıni, 
nedendjr, kimse yanına gelmiyordu. O 
kadar gÜze) değildi. Fakat şirince idi. 
Masanın üzerinde bir küçük kadeh kim 
bilir ne içkisi vardı. Genç kadın elini bi
le sünniyordu. Ancak her kapu açıldıkça 
heyecanla giren adama bakıyordu. Ya
rım oaat ıonra nihayet beklediği adam 
geldi. Mualla aapaarı keaildi. Ke!ke gel
meseydi, daha iyi değil mi idi? diye dü
şünüyordut Bu geleo adam d" ıı ençti. e
linde kaıket, kolunda bir pardösü vardı. 
Bunlan vestiyere bırakmağa bile lüzum 
gönnemişti. Sert bir sesle : 

- Braz genç kaldım, dedi, çok oldu 
mu sen geleli? 

- Yok, hayır .• Nasıl iyisin ya Sabri? 
Aman İyi olda .. Ben bir aydır hastay
dım, fakat gene çalı§tım. Çalıtmazsam, 
kendime, kızımıza nasıl l>ekarım? Daima 
seni dü,ünüyordum. Acaba pardöaü ile 
kışı naııl !!ecirdin diye .• Meli.hat babam 
nerede diye hep seni soruyor. Ne cevap 
vereceğimi ıatmyorum. Bereket venin 
ya'ı kü~ük te anlamıyor. Sakın bunlan 
senin canını sıkmak icin söyliyoruın zan
netme.. Ah, eene ök~ürüyorsun Sabri .• 
Neden biraz kendine bakmıyorsun? 

Sabri bir si!!"ara yaktı. Bir bira ısmar
ladı. Mualla dedi ki : 

- Ke§ki bir pastacıda buluşsaydıkta, 
orada aıcak bir ıey içaeydin daha İyi o. 
!urdu. Sabri. l>en ıana iyi bakardm>. Sen 
kadrimi bilmedin. 

Biraz bekledi. Sabri hiç bir tey söy
lemiyordu. O zaman ıı:enç kadının gözle
rinden yaşlar e-eldi.Salonda kimse onlar
la meşgul değildi.Kızlar kendi dertlerine 
müşteriler kendi eğlencelerine dalmış
lardı. Halbuki geçen yazdan beri karısı
nı bırakıp bir başka kadınla yatamağa 
başlıyan J,i, kocanın ıöyliyeceği sözleri 
dinlemek kimhilfr d"h" ne kadar enter ... 
san olmak lazımdı. Sabri kansının göz. 
yaşlanna l>aktı. Bir elini tutaa. yahut: 
"Mualla, ••tık ağlaına., deae genç kadın 
hemen teselli bulacaktı. Hatta g\ilünue
ğe bile kendinde kuvvet bulacakb. Fa
kat hiç, hic bir şey .. o kadar hiasizdi bu 
adam ki .. Put gibi . 

O zaman kadmlık e-ururu Muallanın 
ba'ını doğrulttu. Gözyaşlaruu aildi. ve 
masanm üzerine İçmediği içkinin parası
nı attı. Kocasının yüzüne abnamak için .. 

Ancak o zaır.an Sal>ıi cle<li ki: 
- Dur gitme .. Ben seni burada çalı

fıyorsun diye burada söz verdim, senin
le konu,acak şeyimiz var. 

Bir baskası belki durmaz, piderdi. Fa
kat Mualla !"idemedi. Kim bilir belki de 
herşey gene eıkisi gibi düzelebilirdi. 

Altı sene evvel tanıtmışlardı. Sabri O· 

na yaklaşmış, tatlı konu,muştu. Müteva
zi bir niıan yaptılar, evlendiler, bir kız 
çocuktan oldu. Daha aonra kav!"&, gürül
tüt ı!eçİmsizlik ha,ladı. Halbuki Mualla 
dalma mutı', Sabri, çekingen, her akşam 
acaba kocası saat kacta gelecek diye 
bekliyen bir ka~ındı . ·Kimseyi tanımıYor• 
du. Anası, baba11, akrabaıı, kardeııı yok
tu. Kocasız, ve l>ir de bakılmağa n.uhtaç 
bir çocuk yanında oluraa ne yapabilirdi? 
Nihayet bara düşmüştü. Beyoğlunda 
kiraladığı ucuz bir odada yabp kalkıyor, 
çalııtığı geceler çocuğ;u kendiıine acıyan 
ev .abihi ihtiyar kadına bırakıyordu. Bu
na mukabil para da vermiyor değildi. 
Ancak o zamanlar bir kar. defa kocaıını 
bu kadınla beraı.er uzakhm görmüttü. 
Anlayamıyordu. Hakkını arayamıyordu. 
Zaten eıkidenberi kocasına karsı yiiksek 
seı kullanamamış, dik başlılık - edem,.. 
mitti. Şimdi ıni edecekti? 

- Sabri, beni neden bıraktı~ını hala 
anlayamıyorum. Beni buraya çağadm. 
Bir şey mi söyliyecektin? 

- Evet, !Unu aöyliyeceğim. Biz ar~c 
bo'analım 

Genç kadın aarsıldı. Yaşlar tekrar göz 

di. Alqama kadar mektebin avlu
sundan dıtarıya çılcmadı. Kara ya 
ğızın her tey aklınageldi amma 
mektep gelmedi. 

Oba, bu stvıtıttan kutkullandı. 
İkindi üzeri çadırları yıkınca yola 
çıktı. Ku~kullanmakta haldı idiler. 
Yozğat Nahiyesinin müdü-
rü Süleyman Beydi. On 
bet yıldan beri bu taraf-
larda müdürlük ediyordu. Petek'i 
değil ya, uçan sineği tanırdı. Hem 
çok iyi adamdı. Neye yarar ki elin· 
de lstanbuldan tahadetnamesi ol
madığı için kaymakam olamıyor
du. Elinde, derme çatına, mühür
lü, turalı bir kağıt olsaydı, belki 
timdiye kadar vali paşa bile olur
du. Kara yağız, Süleyman Beyin 
ne a~ olduğunu bildiği için batı· 
na hır lf gelmesin diye yolunu kır
mıftı. Şehir yolunu tutacağına sa
ğa saptı. Y enitıhlar yolu ile Dere
tıh yolunu tuttu. lclria dağı köyle
rinde kıt çoksa Tatlar'a veya Kara 
bürçek' e gidecekti. 

Petek genit bir soluk aldı. 
Amma bir iki dakikalık bir so

luk. 
Öyle ya. Aktam ezanı okun

mak üzere idi. Çocuklar dağılmıs. 

-

Dünyanın en muhteşem • • 
sergısı ı- Dil anketi 

Liste 96 fstanbuldan gidecek seyyahlara nezaret ve icap eden 
tedbirleri almak için M. B. Madeleine buraya geldi ANKARA, 22. A. A. - T. D . T . cemi

yetinden : 

Bükre,te Realitatea //luatTata gaze· 
teai tarafından tertip edilen Türk • 
Romen Şikago aeyahatine menıleketi-

Madam MADELEINE 

mizden ittirak edecek olan ıeyyahla
rm buradan hareketlerinden evvel İ· 
cap eden tertibata nezaret etmek Üze .. 
re gazete ıekreterlerinden Madam B. 
MadeJeine auretimahıuaada tehrimize 
gönderilmiıtir. 

Madam Madeleine bu seyahat hak
kında §U izahat ve tafailatı vermekte
dir: 

- Tertip edilen seyahat hiç bir 
menfeat nazanitibara alınmadan ve 
münhasıran bütün dünyada fevkalade 
bir mahiyet alan ve yirminci asnn bi4 

rikaaı olan Şikago sergisini Türk ve Ro 
men entellektüel zümrelerinin ziyaret 
ve iıtifadeleri dütünülerek tertip edil
mİ§tiv. Seyahat lstanbuldan hareket 
ve maJUm olan program mucibince 54 
gün gezildikten aonra lstanbula avdet 
edilmek §artile 660 liraya aığıştırıla
bilmiştir. Bu paranın içinde yemek İç· 
mek, yatmak, gezmek ve lükı bir va
purla seyahat etmek masrafları da da· 
hildir ki, beher gün için 12 buçuk lira 
yirmi bet kuru, isabet eder. 

useyabatin Romanyadan itibaren 
geçeceği her gün bir nef'e ve eğlence 
günü olarak kaydedilebilir. Bükre,in 
en kibar aileleri, Romanyanın yükıek 
alim ve mütefekkirleri kafileyi can
landrıdıkları gibi Bulgaristan ve diger 
Avrupa Hükümetlerinden de bir çok 
iıtirak edenler vardır. Binaenaleyh, 

!erinden dökülmeğe başladL Böyle bir 
ıey beklemiyor değildi, fakat bunun na
sıl mümkün olabileceğini bir türlü akli 
kesmiyordu. İki hıçkırık aıaımda: 

- Olınaz, dedi, bütün bunlar bir ka
dın İçin, değil mi? onun benden fazla 
nesi var? nesi var bu tıllığm Allah aşkı. 
na aöyle ..• 

- O kadın için bir 'ey söyleme .. aon
ra beni söyletirıin. Geçen ııece bizi ne 
diye taki11 ediyordun? Ben senin yaptı
ğın 'eyler).' karıııyor muyum? 

- Sabri, ben bara düştüm ama, Alla
ha tükür namuıum tertemizdir. 

- O mavalı l>a~kaaına oku! Ben açık 
sözlü adamım. Yalanı hiç sevmem. 

Zavallı Mualla l>u kadar ağır itaba ve
recek cevap bulamadı. 

Sabri seıini tatlılaştırarak dedi ki: 
- Sen gene hayabnı tanzim edebilir. 

ıin. Buna mani olacak ben değilim. Biz 
geçinemeyiz Bu, anlatıldı. 

- Ben ne istedin de yapmadın. 
- Çocuğa gelince, bu i,i de düzeltiriz. 

Benden ba!ka nafaka iıtemezsen, kazan· 
dığmun yansını ona göderirim. 

- Ya be? 
- Söyledim ya. sen de elbette biriıini 

bulursun. O kadar güzel meziyetlerin 
var. 

Mualli. söyle bir dü!ündü. Bu adam 
belki de haklı söyliyordu. Bir cehenn"'"'! 
hayatı yaşamaktansa, ayrılmak dııha ivı 
idi. O zaman içi biraz sükunet buldu. Ka
fası dinlendi. Sabri kibar davranara~ mar 
sanın Üzerindeki parayı kadına gen ,,_~ .. 
İli. Aynldılaı. Mualla bu kadar açı~ ~z
lü bir adamla yaşayamamak kederıru de 
beraber alıp götürdü. 

büyükler yerlerine çekilmi9ti. Bu 
ayazlı gecede nerede yatacaktı. 
Müdüre gits.e yatıracak, doyura
cak, iyi bakacaktı amma, ertesi 
gün köyüne gönderecekti. 

Hanın kartısındaki kahvenin 
yanından geçerken birdenbire ir
kildi. Duvarın dibinde Ka9ıkçı Çi
lingir Koca'yı görmü,tü. Katıkçı 
çilingir İsmail Çavutu dün gece ta 
rumıştı. 

Katıkcı Çilingir Koca tam dak
san bet ya,ında bir adamdı. 1290 
da tam otuz bet yatında imit ! On 
bir yıl, adam öldürme yüzünden 
iftiralanmıf, damda yatmıf. Bütün 
iti gücü topal Mevlut ağa gibi bağ 
lama çalmak değil de çalınan bağ
lama havalarına katık tutmak
mıt• iki, dört, on iki, yirmi katıkla 
en zor havaları çalarmıf. Çalar
mıs deg"il Petek dün gece bunu gö-

• ' k zü ile görmüttü. Hiç bir ümidi al-
mıyan Petek bir anda Çilingir Ko
canın önünde durdu. 

- Nidiyon hurda Çilingir Koca? 
- Nidicem? Yoruldum oturu-

yorum. Birazdan eve gideceğim. 
Sen kimsin kız? 

- Dün gece oynıyan kızım. 
- Hay! sen Çingen değil misin? 

aeyyabin kafilesi cazip ve mütenaıip 
bir heyet olarak Amerikada alaka u
yandıracaktır. 

'
4Anvera'ten hareket edecek olan 

Transatlantik vapurunda kafilemiz i
çin tamamile güverte üzeriiıdeki lüks 
kamaralar ihzar edilmi,tir. Bu kama
ralarda sıcak ve aoğuk su, mükellef 
yatak ve her türlü iıtirahat temin e
dilmiştir. Vapurun cimnaıtik," dans, o· ı 
yun, sigara aalonlan k&milen seyyah
lann emirlerine hazrıdır. Ayrıca bir 
de bar vardır ki burada da her seyyah 1 
istediği gibi eğlenebilir. Amerikada 
geçecek günler için tanzim ettiğimiz 

program uzun uzadıya dü,ünülerek 
ve tetkik edilerek hazırlanmıştır. Bu 
itibarla 660 lira gibi cüz'i bir para ile 
görülecek şeylerin bir kaç bin liraya 
yapılamıyacağını Amerika.ya seyahat 
edenler pekala takdir ederler. 

"Aziz komşumuz Türklerin bu şa· 
yanidikkat seya hate i,tirak etmek Ü· 
zere Beyoğlunda Pasrapit Şirketine 
müracaat etmekte olduklarını haber 
alır alınaz derhal İstanbula gönderil
dim. Arkadatlıklarile iftihar ederek 
büyük zevk duyacağımız Türklerin 
bu aeyahate gösterdikleri alaka Ro
men kafilesi tarafından büyük bir 
meınnuniyetle karıılanmı§br. Ben bu
rada lıte.nbuldan ittirak edecek olan
ların her türlü iatirahatlerinin temini 
ve tertibatın muntazam surette istik
mali için çalıtacağım. Kendi hesabıma 
ıunu ıöyliyeyim ki, bu aeyahat her 
noktadan ve herkes için hayırlı ye fay
dalı olacaktır. Ve biz de ancak bu gl\• 
ye İçin çalıımaktayız.,. 

lSTANBUL..-• 

HAVAGAZI 
Şirketi 

24 Haziran Cumartesi günü saat 
14,30 da Beyazıt'ta Elektrik Evinde 
verilecek olan ameli yemek ve ıı>asta 
pişirme dersine bütün Hanımefendi· 
!eri davet eder. (4829) 

KADIKÖY 

HAVAGAZI 
Şirketi 

26 Haziran Pazartesi günü saat 15 
te Kadıköy'ünde Süreyya Paşa si· 
neması salonunda verilecek olan a
meli yemek ve pasta pişirme dersi· 
ne bütün Hanımdendileri davet 
eder. 

Elektrikle işliyen bulaşık 
yıkama makinasmın tecrü

beleri yapılacaktır. 
._ _____ (4828) -· 

Dr. İHSAN SAMI 

BAKTERiYOLOJİ 
LABORATUVARI 

Umumi kan tahlilatı, frengi noktai 
nazarından (Waıserman ve Kabn 
teamülleri) kan küreyvatı aayılması. 

Tifo ve ısıtma hastalıkları te,hisL 
idrar, balgam, cerahat, kazurat ve ıu 
tahlilab, Oltra ınikroıkopi, huıuıi a
ıılaı istihzarı. Kanda üre ,eker. , 
Klorür, Kollesterin miktarlarının ta· 
yini. Divanyolu No. 189 Tel: 20981 

(3999) 2589 3431 

Yeni model Allegro 

BI• V<Y• iki yGdG blçak:ela" ~ 
evvela ıa,a sürtme' ve 
badehu kayıı Ozerlnden ) 
,Kc(lnnek suretiyle biler, • 
Eyi tıraş olabllmt k • 
için herk~ l&zımdır. 0 

• 

MOhlm ltkemnıüta.t. ~· 
Heryrrde satılır. 

Uıtıuml acrntalan: 

flurklıard Ganltnbtln ve ŞSt 
o.ıata-Stambul 

- Değilim ya •• 
- Onlara nasıl katıldın kız? 
- Bilmem. Korkuttular da gel-

dim. 
- Sen nerelisin? 
- Ne bileyim? .. işte .• bütün dün 

yalıyım .•. Ben Türkmenim. 
- Hangi koldan kız?. . . 
- Bilmem ki. Benim kımım kım 

sem yok ki .• Anama Türkmen kı
zı derlerde.... yatacağım yiyece

ğim yok ta... . 
Kafıkcı Çılıngır Koca doğruldu. 
- Kız! dedi. Yatacağın bulu

nur emme, yiyeceğe karışmam. He 
le bir eve varalım, koca nine (ka
rısı) bir fey bulur verirse doyar 
yatanın. 

Çilingir koca Petek'i alıp bir göz 
lü damına götürdü. Karısına ses
lendi: 

- Kıskanma ülen ! daha nikah
lanacak çağda değil. Kimi kimse 
ai yok. 

1 
1 

1 
1 

Kartdddarı •ranacak arapç.a ve farsça 

kelimelerin 96 numarala liateai. tudur : 

1.- Binaen - •.. r_. . • . e mebrl -

2.- Binaenaleyh - binaberin -

3.- Mamafi - maha~a -

4.- Ve•aeli.m. 

5.- Merhaba 

6.- lıi..biri 

7 .- 11._ni.lıaye 

8.- Veu.ire. 

9.- Bilitibar - İt~baren -

10.- Bili.hare - muahharen -

11.- Bil•aııta 

12.- Bili.vasıta 

13.- Şayet • 

14.- Meier IU 
15,- Meğer ki. f/J 

iiiiiiliE8!iiil!!li!l!!!!!!!l!li!;~;ıo;ail!i!;ı;;;;;;!~ 

AskerT tebligat 1 -----
Üsküdar Asker.Uk şubesinden 
Bekaya 325 doğumlu ve bunlarla mua 

meleye tabi orta ·ehliyetnamesi !>ulunan 
krsa hizmetli Ef. lerle ayni ehliyetna· 
riıeli 326 ve 327 doğumlu muallimler ve 
yine orta ehliyctnameli ve 326 doğum
lularla daha evvelki doğumlular<lın 
kalmış olan Tabi~!>. Diş tabibi, Baytar 
ve Eczactlar 1 Temmuz 933 tarihinde 
hazırlık kıfalarında bulunmak üzere 
sevk edileceklerinden bu kabil Ef. le
rin eh!iyetnamelerik beraber 29 Hazi
ran 933 perşembe günü Üsküdar As. Ş. 
si rıe müracaatları lazımdır. 

1 ._ _R_A_DY_o_ı 
Bugünkü proğram 
ISTANBUL, 

18 den 18,30 kadar Gramofon 
19 .. 20 " Su Müıerref Hanım). 
20 n 20,30 n Oıma.n Pe.bliYan 
20,30 ,. 21,30 Harumla.r hey'eti. 
21,30 ., 22 " Gramofon. 
22 " itibaren Ajana. Boraa haberleri ve 

Saat a1arı. 
Ankara, 1538 ın. 

12,30 : Gramofon. 
18. : Keman konıeri (Ekrem Zeki Be,. ta· 
rafından). 
18,40 : Gramofon. 
19,30 : Fransızca ders. 
201 : Ajana l:ıaberleri. 

V ARŞOV A, 14411 m. 
8,05: Sabah cimnaatiii. 8,25: p1&k. - Son ha
berler. 13,10: plak - Halierler. 16,40: plak 
muhtelif. 17: Popürler musikisi. 18.2(): Viyo
lonsel refakatile ıarkılar. 19.20: Müaah.abe 
hafif musiki. 21,05: Rimsky - Koraakow'un 
eserlerinden mürekkep konıe..r. 23: Danı mu· 
aikiai. 

BUDAPEŞTE, 550 m. 
20,50: Harici ıiyaaet (Konferans). 21,lSt Si· 
san muaikiai. (Oatende kah.esinden). 22045: 
Opera orkeatraaırun konaeri. 24,20: &ellnue 
Otelinden naklen dana muıikiai. 

ViYANA, 5ı8 m. 
20,05: Viyana filharmonik takımının kon•eri. 
21,30: (Y•a u7u1ulıduiu) iaimli busünkii A
merik.aya ait bir temsil. 23a So• lıabe.rler. 23.~ 
20: Gece koıtıerL 

MILANO • TORINO • FLORANSA. 
21.05: Ha.herler. - Musikili dinle1icileriıı 
arzularına tabj kora•er. 21,35: Senfonik kon• 
ser. 23: K-.rııık konser. 

PRAG, 488 m. 
20,30: Muhtelif plüı:lar. 20,55: ıö:ıcler. 22,30: 
keman konaeri. 23: Son haberler. 23,20ı Rus
ça netriyat. 23,35: Zamana ait konıer. 
BÜKREŞ, 394 m. 

13: Haberler. - Plik. 14,15: Hafif pi.Ik kon
ser 18: orkestra 19,15 radyo orkeıtraaı 20,45: 
(Trou badur) İtimli plak ile Verd.inin opereti 

~ılliyct 
Asnn umdeoi n M l L L 1 Y E T " tir. 

ABONE ÜCRETLERİ : 
TUrkiye için Hariç ;çla 

L K. L. K. 
3 •J'lıiı 4- 11-
e " 

7 llO 14-
12 " ı4 - Zil --

Gelen ewak ıeri ••rilmea.- Müddeti 
ceçen. nüshalar 10 kuruıtur.- Ga:ıcet• •• 
matbaaya ait itler İçin müdiriyete mii-
racaat edilir. Ca.:ıcetemiz ilanlarm meı'a· 
liyetini kabul etmez. -
BUGONKO HAVA 

Yetil köy hava raıat merkezinden aldı· 
ğımız ma1\ımata na:ıcaran busün ha•a açık 
a:eçecektir • 

22-6-933 tarihinde hava tu1iki 760. cın 
faz.la hararet 29 en a:ı 23 derece idi. 

medin mi? Günde beş kuru.tan. •• 
dur bakayım nider? iki kitilik pi

şir üç kitilik ye demişler. Kız sen 
nirelisin? 

- Ne bilen. Bana Türkmen kı
zının bebesi Yaylalı kız derler. Ki 

mim kimsem yok ki hepıini bildi-
rem. 

- Hay Türkmen kızlarına, yay· 
la kızlarına can kurban! Al fU ka

şıkları getir. Tanri boğazını ver
mit Yayla kızı. Bu gece bulgur &fi 

da var. İçine bir dene de soğan 
koydum. Çal katığı! Şu hasıra yat 
ta tok, tok uyu! 

Petek bir gün, bir gece yorgun
luktan sonra koca ninenin tek so

ğanlı bulgur atına çaldı katığı, 
çaldı katığı .. Üstüne de bir taa su 

dikince karnı şişti, göz kapalcları 
ağırlattı, yalınkat hasırın üstünde 

ve yalınkat keçenin albnda serile 
kodu. - Hadi, hadi get itine! ben se· 

nin nikahlandığını da, ne oldu
ğunu da bilirim. 

- Bunun karnını doyurabilir 
misin ki? 

Şehirde tek soğanlı bulgur aşına 
tek kaşık çalanlar korkulu rüya gÖ· 

rürler. Petek korkusuz tek rüya bi· 
le görmeden uyuya kaldı. Ta .. do· 

- Neye doyuramıyacalcmıtım. 
Dün gece yüz altmış kuruş getir-

j;'llyacak 
'D;;: vrıır.ı v:ır) 



(Baş, 1 inci eahifede) 
bulunan bir eroin fabrika 
kanlınııbr, 11 meydana çı-

Bu evde, 6 senedir eıkid • 
ra ticareti K • ':" manifatu-
ıile birlikt;a&.::, oço 11ınınde biri aile-
Kos · . • et etmektedir. Evde 
k ti ll~nde biri de oturuyor. Bodrum 
atı hanç olmak .. ._ ... d' uzere ev, S katlı ve 

&agır ır. 

Bu evde &lı:li eroin imal edild' • • haf t ,_,,. ıgı, ınu. 
. aza et1UJB.tma bir sahıa tarafından 
ıhbar edilmiı ve kaçak eroinlerin d" 
·~hah çıkarılacağı da ilaveten bildirih:ı 
~!· ~uhafaza teşkilab esasen §Üphede-
:~İ· bı;çen ~etriniaani i~inde lıtinye'de 

!u,~ ~ eroın fabrika11 meydana çıkanl-
1• k · zam&ndanberi b f brika il a ası ola, M . . u a e a-
muhalaza ~e !l'arkt ıaınınde biri gerek 
rafından .a:izlic:r~ zabıta memurları, ı. 
rnaktadırlar. Marko~ısuttan geri durma-
k. 1 " nun Kaly 'd ı ev e munasebati old ... oncu a-

. ugu da ani 1 ve ıon yapılan ıhbar tü İlıel • aıı lnlf 
et'· B .. · P erı takvie nııttır. unun uzerıne dün hah Y 
6 da muhafaza ve poliı memu~ K:J1 
j 0 ncu' daki evde ansızın arama a;~p -
ardır· Memurlar od alan "'ezm· ı mı ı
ra hod ' ~ ış er •ı-
ll . rum katına e-elince, orada bi;ini 

:ıder~nde eldiven v" ayaklannda çizm: 
B ug; halde çalııtığını görmüılerdir. 
ti~a~· ~m'. eroin imalatında calışan Mil
ka~ ·~~ıınde bir ameledir. Bodrumda, 

V 1 • ıçı dolu 6 damacana, lastik eldi
en er ta t'k . 

Çil d
' I s ı cızmeler ve hortum ve fı-

ar o usu . ·ı . d M erıli mıs afyon var ır. 

e . emurlardan bir kısmı da bu sırada 
vınen"tka d . 1

;" tına cıkmıılardrr. Orada 
.a e•oın •malinde kullan 1 b' fırın t 
ıııt 2 ıanır e .. 

a ı ve 2 kilo .... o· ld • .. "I .. tür. ın o ugu gonı muı-

Tahkikat netic · d b . • . 
fabrikaıınm Cal esın e, u gızlı erom 
dros Ef. ıe: tar fta'da ~arko ve An· 
§ılmı§lır, a •ndan •tlelildiği anla-

Emniyet Müdürlü-.. . . 
dürü Demir B. lahk!'kau 2 1 ı;ıcı Şube mü-

ı tı bızz t 'da 
başlamıştır. Bu fabrika ile bü a .. 1 ~eye 
bekenin alakası olduğu anıa,J;;:!'k hır ıe
Dün akşama kadar 15 kiti nezaretı:.'t;;: 
na alınmııtır. 

Diğer taraftan mes~leden Adliye d 
haberdar edilmis ve bızzat müddei u e 
n;ıi Ba!muavini Hikme!.. B. tahkikata'::: 
ZIY~t •lmiıtir. Meydana çıkarılan ıebe. 
kerun ~ok ıümullü ve 'J'CC:en Kurban 
Bayramında meydana çı\ı,ıırılan tebeke
den daha vasi teşkilatlı olduğu anlaııl
ınaktadır. Tahti n•za•etle bulunanlar 
ıneyanında Galata' da bazı mühim ticaret 
hanelerin sahinleri de mevcutlv.r. 
ka Yakalanan .;roinciler 9 aydır bu fabri
I ~1 .kurduklarını. yaln'ız 3 ay iılebnedik 
kerıru, ayda 150 kiloyu kada• eroin çı. 
l ardıldarını, bun~T"ı ııennavedarları o .. 
an Marko ve Andros Ef. !erin harice 

•evkettllderini söylemişlerdir. Yakala
nan Me.rko'nun Cemiyeti akvamca mü
Fec:el bir eroin kac:akcm olun bu yüzden 
v;:,71ayka ııi.rmesi menedildiği de haber 

nıe tedır. 
Bu febck • 

"-ılıca· • ·ı8nın meydana çıkarılmasında 
Haaan a"': 0~"!' Muhafaza Batmüdürü 
•·L·-·- ı.' e,kdatın hu İ•i de meydana _.._a vazif · • -

~ını ve tnern~,.k~f,.. <'lan 

Charlie Chaplin 
evleniyor mu? 

Charlie Chaplin'in izdivaç haya
tında ne kadar bedbaht olduğu ma
IUındür. 1918 de evlendiği Mildred 
Harriı, ondan aynlıp 1924 le evlen
diği Lita Grey hatırlardadır. 

lki sene evvel Nisle bir ınuaıaka 
batlamı§tı. Hatta evleneceğ söylendi. 
O zamanlar lanııtığı bir kadın, Mary 
Ravea §iındi Şarlo için tatlı bir hatıra 
olarak kaldı. Söylendiğine göre, Char 
lie Chaplin filmlerindeki kadın etleri 
ne daiına korte etmiıtir. 

Bunlar arasında Edna Purviance, 
Merna Kennedy, Georgia Hale, Virgi 
nia Charrill zikredilir. 

Şiındi de yeni eti Paulette Goddard 
ile evleneceği şayiaları dolaşıyor. O
tuz yaşında genç bir mutalaka olan 
Panlelle henüz hiç film çevirmemİ§· 
tir. Fakat Şarlonun ilk çevireceği fil
min bat artisti olacaktır. Şarlonun ev
velki etlerinin isimlerinin 'araamda 
daiına bir A vardır. Panlelle'in husu
ıiyeti A sız oluıu ve diğerlerinden hiç 
olmazsa altı ya§ büyük bulunması· 
dır. 

Londra mektupları 

Devletler arasındaki ihti
lafların canlı bir tablosu 
Buhran nereden geliyor, her devlet 

dilinden derdin hikayesi 
(Başı 1 inci sahifede) 

lann kıyınetlerindeki istikrarsızhk
br. Buhran ihramlar hacminde pa
ra enflaaiyonu Ü.Zerine bina edilmİ§· 
tir. Binaenaleyh ilk çare para kıymet 
lerinde istikrar temin etmekten iba
rettir. Altının serbest hareketini te
min etmek esastır. İstihsalin istihlake 
uyğun olması için müstahsiller arasın 
da itilaf yapılmalıdır, Ve bu itilaf zi
raat mahsulalına da teımil edilmeli
dir. Mesai saatleri haftada kırk saat 
olarak tesbit edilmelidir. 

ITALYA (Siquor Yung) 

Her ıeyden evvel harp borçları 
meselesi halledilmelidir. "Para ma
nevraları" vaziyeti ıslah edemez bel
ki fenalaştırır. lktısadi yalnızlık dev· 
letler için sınıf teşkil eder, Beynelmi· 
lel İtibarın iadesi için lizım gelen 
§artlar temin edilmelidir. 

JAPONy A (Kont lfii) 

I A~~n esasına avdet etmekten İsli· 
ca gokstermek tehlikelidir. Japonya 
muv.a .kat tedbir olmak üzere parala
~1~ ııtikrarı İçin alınacak tedbirlere 
ııt.~rak etmeğe hazırdır. Japonya gü
muf meselesini tetkik etmeğe de ama
dedir. 

ALMANYA (Von Neurath) 

itibar ve ınaliye me;eleleri halle
dilmedikçe ticaret meseleleri halledi
lemez. Altı'\ID ae~best hareketi temin 
edilmedikçd altın esasına a.'ldet mev
zuu bahis bile olamaz. Ancak her şe
yin Üstünde şu mülihaza vardır: Büw 
yük aiyasi meseleler halledilmelidir 
ki iktıaadi meseleler de halledilsin. 

AMERiKA (Mr. Cordcll Hull) 

İktısadi ı 1 k . • t' ya nız ı çılgınlıktır. Tıcare-
1 tahdit eden tedbirlerin kaldırılına-

11 ~a.nıanı geldi. Reisicümhur Roose
:: it Amerika için bir İ§ programı ha .. 

r lllru§tır A . b 
lel •ahad • :ı:.1'' program eynelmi-

d 
a da lazımdır. Milletler ara-

aın a ticaret 1. • 
eden · t'l • uır memlekette teessüs 

ıa ı ısalin · b ketlerd k. . . yerme a§ka men1'e-
d k ed 1 ıstıhoalin ikame edilınesi 
eıne eğildir H ik' 

f . · er ı taraf için de 
men at temın eden b' .. b d · ı d 'b • ır mu a e e en 
ı aretır. Her §eyden e I b' .. ..1 .. t k . . vvc ır gum.ru _;: 
mu are esı ımzalamak lizundır. 

hizmet borcunu ifaya çalı§lığını tahki
katın zabıtaya İntikal ettiğini ~aznun· 
lann neticeye eöre icap eder: mahkeme.. 
ye verilecelderi r • 

INGILTERE (Mr. Nevill Cham-

berlain) 
Altın esasına avdet, ancak bu e

aastan İngiltereyi ayırmağa sevkeden 
imillerin izaleaile mümkündür. Bu
nun için her şeyden evvel, e§ya fial· 
lerinin arttırılması lizımdır. Bu da 
krediyi bollatmakla mümkündür. 
Çok yüksek gümrük tarifeleri tenzil 
edilmelidir. Gümrük tarifeleri Üç mak 
satla konuyor: ~ 

1 - Varidat temin etmek. 2 - Bir 
memleketin mai§et seviyesini yüksek .. 
le tutmak. 3 - Ehemmiyetli sanayÜ 
himaye etmek. Bunlardan maada 
meınnuiyet derecesine varan gümrük 
resimlerini kaldırmak lazımdır. 

RUSYA (M. Litvinof) 

Rusya her memleket ile ticaret 
yapmak ister. Bunun için kapitalist 
memleketlerdeki buhrana karşı laka
yit kalamaz. 1931 senes~ndenberi Rus 
yanın ihracatına karıı bır çok memle
ketler tarafından konulan tahdidat, 
Rusyayı da ithalatını tııhdit emeğe 
icbar etmiştir. Bu eser Rusyanın ıbra
catına kar§ı konulan tahdidat kaldırı 
lacak ve Ruıyaya kredi verilecek o
lursa, Rus hükümeti bir milyar dolar
lık eşya satın almağa hazırdır. 

KOÇOK iTiLAF (M. Bcneş) 

Borçlar meselesinin halli lazımdır. 
Dünya ticaretinin ihyası için altın e· 
sasın:ı avdet ilk tedbirdir. Her mem
leklle iotihsal fiatini nazarda tutmak 
şarlile umumi eşya fiatlerincle tereffu 
temin edilmelidir. Ticaret aahasında 
faydalı tedbirlerden biri kambiyo ü
zerine vazedilen lahdidatın kaldırıl
masıdır. Kücük 1 tiliif diğer devletler
le anlaşarak bu kayıtlan tedricen kal 
drnnağa hazırdır. Gümrük tarifeleri
ni evveli alacaklı devletler indirme
lidirler. 

MACARiSTAN (M. lmredi) 

Macaristanın iktı5adi buhranın1n 
sebepleri, ihracatına karşı konulan 
kayıtlardır. l\ı!ac.:ıristan borçlarını te
diye ed~bilm,,.'' için bu l<ayıtların kal 
dırılr:"!.ası ve r.JJ:~car ticaretinin geni~H 
lemes! "'fi!' zirilat m;,ho::ullerinin fiatl~rı
nın aL·tmnsı J~z10"'rlır Bu t\rl'd;ı MerkP:! 
Bankasır•ın i~-t:,·at•ııt rr.ul--:- ~~za edebil_ 
mek için bir de. istikraz yapmağa lüzum 
vardır. 

LEHiSTAN (M. Koc) 

B ·;yük devletlerin paralarında İs· 

(Kamer) sinemasında 
insanlar, arzı ve hayvanları filınde 

istihdam etmekle iktifa etmiyorlar, 
§İmdi de gÖkyÜzünde artist anyorlar. 
Fakat gökyüzünün yıldıztan yeryÜ• 
zününkiler kadar kolay çalııtırılamı
yor. 

Paris rasathanesi (Fransa llmiheyet 
Cemiyeti) azasından iki zata rasatha
nenin 1889 da inıa edilmi§ olan büyük 
teleskopu vasıtasile (Ay) m filmini 
çekmiye müsaade etmiıtir. Leclerc ve 
Budry ismindeki bu iki alimden birisi 
filmi çevirirken digeri (Ay) ın hare
ketini takip etmekte idi. Bu suretle a
lınan filmde (Kamer) in . kabar~ 
haritası görülmekte ve ( Krız demzı), 
(Rüya) gölü ve (Lobut) denizi müşa· 
hede edilmektedir. 

Karadağlı bir prens 
Bütün dünyada ınaruf (Vuve Joy· 

euse) Operetinin sesli olarak filme 
çekileceği haber verilmektedir. Bu 
filmde hakiki bir Karadağ Prensinin 
de rol alacağı söyleniyor. Film için 
güzel bir reklam! 

12 haziranda bir kıyamet? 
Bir İngiliz aliminin 12 haziranda 

kıyamet kopacağı hakkındaki iddiau 
dünyada az çok bir hareket uyandır· 
mı§tı. lı bizim ea.zetelere aluederek 
Anadolunun bazı kuabalarma o la· 
rihte dü,en fazla yağmur ve doluyu 
da bir kısım halk kıyametin ilk ala· 
metleri sanmamı§lar mıydı? 

Bu haber sinema alemini de alaka
dar etmekten hali kalmamıştır. Nite
kim bir ainem.a mecmuası maruf ar4 

tlatlere: 
- Eğer kıyametin kopacağını bilir 

seniz aon gününüzde ne yaparamız? ·• 
Sualini sorınuı, fakat hiç birisi cid• 

di bir cevap vermemi§tir. Yalnız bu 
suale en sam.imi cevabı Ram.on Novar• 
ro venniı ve : 

- Korkudan ödüm kopardı, demif
tir. 

Sinemacıların nazarıdikkatine 

Murahhaslar Londrayı kalacaklar? gezmekle mi 
1 

ralıbas heyeti bir beyanname n<0şretmiş 
tir. Bu beyannamede deniyor ki : 

(Başı 1 inci sahifede) 

sın neticeleri ve akibeti üzerinde 
mütalaa söylemek için daha bir 
kaç gün beklemek lazımdır. 

Alman murahhasları lakayt 
LONDRA, 22. A. A. - Alman 

heyeti murahhasaaı ile yakından 
konuşanlar, Almanya'nın bugün
lerde müsbet bir teklif yapmıya
cağım söylüyorlar. Diğer taraftan, 
heyeti murahhasa azalarının de
ğiştirilmesi Almanyanın konfe
rans mesaisine karşı tamamen 18.
kayit kaldığını gösteriyor. Hugen 
berg muhtirası meselesinden son 
ra, Almanyanm, hiç olmazsa mu
vakkaten fili bir iştirakte bulunmı 
ye.cağı fikri büyümektedir. 

Almanyada, bilhassa Berlin'de, 
bir kaç, gündenberi, konf~rans, 
milli Alman fırkası ile Nazıler a
rasında C!ahili bir rekabet telakki 
ediliyor. 

Böyle devam ederse ... 
LONDRA, 22. A. A. - Amerikalılar, 

konferansın muvaffakiyeti para mese
ı~esJ-ne tabi olmakta devam ettikçe, kon 
fer2•nsı daha ziyade uzatm.1nt:1 lilz~ım
sıız olacağını söylüyorlar. Amerıkalı
!<lr, dahili vaziyetten dolavi hükilmetin 
kn.t'i surette para siyc:ı"Setinı tesbit_ ede 
miyl•ccğini ve şimdi 'il-:, do1arı diı:jür~ 
m•k suretile fiyatları yükseltmek ka
bil olup olıruyacağım da tetkik ile meş
gıı I ,,Jduğunu bildiriyodd=. 

llolar kendi k.,ndine piya~asını ne za 
mJn ; uı ~cak ? 

Zannedildiğine göre iki aya kadar 
bir istikrar kabil olabilecek ve faydalı 
bir şekilde bugünkü müzakerelere tek 
rar başlanabilecektir. 

İngilizler, gelecek hafta M. Mosley 
gelince, M. Roosevelt'in para meselesi 
üzerindeki kat'! düşüncelerini öğrene
bileceklerini düşünüyorfa.r. Fakat kon
ferans koridorlarında ş~he hakimdir. 
Ve M. Mosley'fo vazifesinin zaman ka 
7'nmaktan ibaret olmasından endişe e
diliyor. 

tikrar temini her ıeyden evvel yapıl
ma<ı lazım gelen bir it olmalıdır. Kam 
biyolar Üzerine konulan tahdidatın 
kaldırılması ancak umumi iktuadi 
ve mali vaziyete aalih eaeri görüldük 
çe ve tedrici surette yapılabilir. Fiat .. 
lel'İn buhrandan evvelki raddeye çı
karılması için alınac3.k sun'i tedbirler 
devamlı bir çare olamaz. Ticareti .t~h 
dit eden tedbirlerin k.,,Jdırılma~ı. ~ç!n 
lcon.icrans pazarlıkla iki taraflı ıtıl~~ 
laro. varılmazıru temin edecek formu 
ler bulmalıdır. 

Konferansta söylenen nutukların 
hülisaıı bundan ibarettir. Bu nutuk
larda ifade edilen noktai nazatların 
nerelerde hirlc:!lİklerini ve nereler
de ayrıldıklarını diğer bir sütunda i
zah etmeğe çalışacağım. 

Ahmet ŞOKRO 

istikrar müzakereleri gizli 
tutuluyor 

LONDRA, 22. A. A. - M. Mac Do
nald'm birkaç Amerikalı murahhasla 
yaptığı görüşmede, dünya piya.salarını 
kaTıştımıamak için istikrara ait müza
kerelerin gizli tutulmasına karar veril
miştir. . 
Ayın ön dokuzunda yapılan Aınerı

kan teklifinin gümüş meselesine ai~. o
lan k1<11m sonraya bırakılmıştır. Çun
kü gümuşun aşağı fiatla ıı;ıtıhnasına 
mani ohnak için bir an.la~ yapı~
dan evvel teklifin kabul edilmesı kabı! 
değildir . 

Giimriikler hakkında Amerikan 
teklifi 

LONDRA, 22. A. A. - M. Hull, .ik-
1isat komiyonuna gümrükler hakkında 
J"!"lİ bir karar sureti vermiştir. Bu ka 
rar sureti gümrük resimlerinin yüzde 10 
nisbetinde azaltılmasına dair önce 
tevdi oclilen ve bu yakınlarda geri alı
nan teklifin ye.rin.i tutmaktadır. 

Bu karar sureti, Amerikan murahhas 
heyetinin Vashin:gton daın ayrılmasın
dan evvel kaleme alınmıştı. Fakat M. 
Roosevelt'in gönderdiği yeni talimat ka 
rar suretinin komisyona bugün tevdiini 
mümkün kılmıştır. 

M. Hull, bu karar <ıUret.inde cihan ik 
tisat konferansına iştirak eden bütün 
miletlerin şu maddeleri lcabul etme.le:ri 
ni teklif etmiştir : 

1.- Herhangi bir milletin müfrit bir 
iktisadi mi.lliyetçilik siyaseti .ittihaz etme 

si veya böyle bir siyaset takibinde de
vam eylemesi ve mevc.uda ilave olarak 
başka gümrük mania.ları vik.ude getir
mesi umumun müşterek menfaatına mu 
gayirdir. 

2.- Anhargolar, ithalat hakkında tes 
bit edilen hisse ve nisbetler ve diğer 
keyfi tahdit ve takyitler büsbütün ve 
mümkün olduğu kadar çabuk ortadan 
kaldırılmalıdır. . 

3.- Mevcut gümrilk maniala:ı?1!' .i~ 
veya birçok taraflı karşılıklı ıtılafla 

. b' ve! azaltıl-yapılması suretile ır an ev 
ması lazım gelir, . ad 

4.- Bu kabul iki veya daha zıy e 
taraflı itilaflar, milletler arasm~a fark 
özetmeği hedef bilen ~ bey!'tı umu

g . . . t'barilc dünya tıcaretine zarar 
mı yesı ı ı .. d tinnc. 

verece k Olan unsurlar vueu e ıge -

melidir. l 
Gizli görüşme er 

LONDRA, 22. A. A. - Reut.er'in 
bildirdiğine gö.re, küçük itilaf devlet
leri dün g.izli bir toplantı yaıpmışlar
dır. 

..._r 
Ne görüştükleri belli değildir. 

Bir hadise 
LONDRA, 22. A. A. - M. Von Neu

rath'ın gidişi, Liverpool Street staıs
yonunda hafif bir tezahürata 5Cbep ol
muştur. 

Ellerinde kızıl bayraklar ~şıyan deli 
kanlılar vagonlar üzerine beyannameler 
atmışlar, Alman rejimi aleyhinde ba
~ırmıslardır. 

Amerika heyetinin beyannamesi 
LONDRA 22. A .A. - Amerikan mü 

« Dövizlerin bilfiil istikrar ettirilme 
si hakkında teklifi edilen plan Ameri
kan mürahhaıı heyetinin eı:eri değildir. 
Bu plan Amerikan, İngiliz ve Franız 
hazine nezaretleri ve merkez bankaları 
mümessilleri tarafından tetkik edilmiş
tir. Bu tetkiklerde Amerikan hazine ne 
zaretiru temsil için Vaşingtondan Lond 
raya sureti mahsusada M. Spague gön
derilmiştir. 

Amerikan hükumeti döviz kıymetleri 
nin muvakkat bir zaman için tesbiti 
hakkında bir takım tedbirler alınm1sı 
nı şimdiki halde vakitsiz ve mü-.ıase
betsiz bulmaktadır. Çünki Amerikan 
hükfuneti fiyatları yükseltmek içi~ sar· 
fettiği ğayretlerin elinden gelebilecek 
en değerli hizınet olduğu ve bu ğayret 
!eri sekteye oğratabilecek her şeyin kon 
feransa, istikrar hususunda çabucak ya 
pıl.ınış bir itilaf bulunmasından d•ha 
fazla zarar vereceği kanaatindedir. 

Amerikan hükumeti kıymetleri sabit 
ohnayan dövizlerin kat'i ve alemşumu\ 
bir tarzda istikrar ettirilrr:esi lehinde 
daha evvelce bir karar sureti verm· stir. 

Amerikan hükilmeti iktisadi vaziye
ti uyandırmak ve fiyatları yükseltmek 
için milletler arasında para ve vergi iş 
leri hakkında anlaşma esasına müstenit 
bir siyaset tesis ve temini hususu·:ıda 
alınacak tedbirleri terviç ve iltizam et
mektedir. 

Heyecanlı büyük 
Yarış bu sabah 

(Baıı 1 inci sahifede) 

otomobil yantlannı müteakip motosik
lo!t yantlan yapılacaktır. 

y anılann galiplerine verilmek üzere 
en batta Belediye bulunduğu halde bir
çok muesseıeler tarafından iıcdiyeler ha· 
ZD"lanmıttır. Türkiye Turing ve Ol<mo
bil ldübü bir yazı laknm hediye c d•cek· 
tir, &azeteıniz tarafından da iki kupa ha
zırlaıımııbr. Bu sene yanşa girenler ge· 
çen seneden fazladır, bu sebeple sporcu· 
lar ınebafilinde uyandırdığı alaka ve he
yecan da o niıbette fazladır. 

Y art§a girecek olanlardan Süleyman 
B. dün bize heyecan ve ibtisaı\annı §U 
suretle anlat ti: 

- Biz memlekette yeni doğınağa bal 
lıyan bir sporun piıtarlanyrz. Halk la 
alaka uyandırmak için, her şeyden ev• 
ve\ beklenilen heyecanı biz hissetmeli. 
yiz. Bu sebeple ben hem iftihar duyuyor, 
hem de heyecan hissediyorum. Bu h~ye
can yarış yaldqtıkça büyüyor, onu sı~e 
ancak yarın yarıştan sonra tamamen ıfa .. 
de edebileceğim.'' 

Yari§& girecek zevat ıunlardır: 
A:ıot, Ahmet, Süleyman, S. Papado-
1 ~~-" Ahmet Yatar Kadri, fet• pu os, rı.ıuııu, ' z· 

hi Kalamidas Aıot, Arivabene, . ıy~, 
·.' 'Tttı"'"" Ahmet, Mustafa, K..iryazıs, ace . nSait 

lekyan, Aşot, Knanc'!an, Y ehbı Cahil 
Bey ve Ef. ler ve Samıye Burhan 
H. ' 
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M-EMLEKET:tl:\:=tiiti Sıhhat ye İçtim~i - - -
, 
1Muavenet Vekaletinden: 

L 
Muğla ikinci ilkmektepte n şahacletname alanlar 

Samsunda kanh bir vak'a 
SAMSUN, (Milliyet) - Cemal 

Bey Tütün fabrikası amele başka
tibidir. Komşusu olan bir aile, ken
di himayeıindedir ve tütün fabri
kasında çal1'lllaktadır. Bu aile bir 
ana, bir kız, bir delikanlıdan iba
rettir. 

Cemal Bey komsunun evine a
raaıra yabancı ve genç bir delikan
lının gidip geldiğini görüyor ve 
mahallede böyle nabot sayılabile
cek bir vaziyete tahanmiül etmek 
istemiyor. 

Cemal Bey mahallesinde çok se
vilmiş, fabrikada hatırı sayılır na
muslu ve güçlü kuvvetli bir deli
kanlıdır. Evvela kızın kardeşine, 
annesine nasihat ederek bu ya
bancı adamı evlerine alınamaları
nı tenbih ediyor. Ayni zamanda 
bu yabancı adamla da tanı,arak 
mahallenin şerefini bozmamasını 
ihtar ediyor. isterse, yolile, kanun 
dairesinde evlenebileceğini ve hat
ta bu huıuıta icap ederse kendisi
ne her itibar ile yardım edebilece
ğini ilave ediyor. 

Ayni gece ziyaretçi gene komşu 
kapunun önundedir. Vakit geç, et
raf tenhadır. Cemal Bey delikan
lıya çekilmesini ihtar ediyor ve 
kendisini büyük bir sopa ile de teh
dit ediyor. Ziyaretçi tabancası ile 
mukabele ediyor ve kaçıyor. Ce
mal Bey boğazından, kafasından 
aldığı üç kur,unla yerlere seriliyor. 
ifade veremiyor. Katil yakalanmıt
tır. 

Çine kadınları 
ÇINE, (Milliyet) - Yeni Bele

diye reisimiz Sakip Bey tarafın
dan belediye salonunda bir çay ve
rilmif ve çaya memleket güzide 
ve münevverleri ailelerile beraber 
gelmişlerdir. Bu loplanbda kadın
larımızın içtimai veziyetleri ve 
cümhuriyet devrinin kadmlanmı
za bahşettiği haklar ve onları yük
seltmek hususunda alınan tedbir
lerden bahsolunmut ve Çine ka
dınlarının peştemallan terkede-: 
rek biran evvel asri ve medeni kı
yafete girmeleri için verilmiştir. 

Samsun haberleri 
SAMSUN, (Milliyet) - Sam

sunda Millet mekteplerinde çalıt
mış olan 96 muallime Maarif Veka 
Jeti larafınclan takdirname veril
miştir. 

- Samsunda Cühuriyet Mer
kez Bankası açılmak üzere tetki
kat yapılmaktadır. Bina aranmak
tadır. Şube açılacağına kat'i na
zarla bakılmaktadır. 

- Samsun Seyrisefain acenteli
ğine yeni bir zat getirilmiştir. A
centelik kumpanyalar caddesinde 
yeni bir binaya nakletmektedir. 

- llkmektepler tamamen tatil 
yapmışlardır. 

Yeni bir vak'a çıkacaktı 
SAMSUN, (Milliyet) - Geçen 

gün habisbanede vukuagelen ha
disede yapılan araşhrmada miite 
addit değil, yalnız bir tabanca bu
Iunmuttur. Diğer silahlar bir kaç 
bıçaktan ibarettir. Bu bıçakları dı
tardan getirilmiş olmayıp hapis
hane dahilinde mangal ayakların
dan ve teneke parçalarından ve 
büyük çivilerin taşa sürtmek sure
tile yapılmış bıçaklardır. 

Geçen vak'a faillerinden mecruh 
Yasarın zenciribent olan arkadaş
ları bu hallerine rağmen intikam 
hiuile çele Mebmete bıçakla hü-
cum etmi~ler ise de yeni bir vak'a 
olmamıthr. lnzıbat çok ,iddetli
dir. 

Aydında bir köprü 
AYDIN, (Milliyet) - Belediye 

reisimiz avukat Nafiz Bey Halkevi 
binası önüne yapılacak yirmi met
re genişliğindeki demir köprü iti
ni başarmak için lzmire gitmi,tir
Aydın Demiryolu kumpanyasile 
yapbğı temas ve müzakere üzeri
ne hu iş le halledilmiştir. Kumpan
ya bu köprüyü bu sene içinde yap. 
tırmağa söz vermiştir. Köprü bü
kômetten gelen bulvarın hizasına 
ve demiryolunun listüne yapılacak
tır. 

aar 
0 

f Vekaletinden: 
Darülfünun Kimya Şubesi Mezunlarına: 

Orta Tedrisat mektepler inde F enbilgisi ve Biyoloji 
Muallimi olmak istİyen Darülfünun Kimya Şubesi mezunları 
nın 8 Temmuz 933 de Ankara 'da Gazi Terbiye Enstitüsünde 
açılacak olan F enbilgisi ve Biyoloji kursuna devamları lazım 
dır. Kurs müddeti bir aydır. Hariçten bu kursa devam et
mek istiyenlerin ibateleri Vekaletçe temin olunacaktır. Bu 
kursa devam etmiyen Kimya şubesi mezunları ayrıca Fizik 
veya Tabiiye sertifikaları almamışlarsa Orta Tedrisat mek
teplerinde muallimliğe tayin olunnuyacaklardır. Tailplerin 
6 Temmuz 933 kadar birer İstida ile Vekalete müracaat et-
meleri beyan olunur. (2844) 3811 

Bu sene İstanbul' da Fen Fakültesinin " F. K. T. " 
sınıfına devam etmek üzere leyli Tıp Talebe Yurduna tam 
devreli lise ve tahsil itibarile buna muadil musaddak resmi 
mekteplerden en ıyı ve iyi derecede mezun olanlar alı 
nacaktır. Talebenin yemesi, yatması ve üstü başı Yurtça te
min olunur. Ve ayrıca şehri muayyen miktarda muaveneti 
nakdiyede bulunulur. 

Kayıt ve kabul •ureti ve ıartları ıunlardır 
1 -Talipler el yazılarile muharrer ve muvazzah ad-

reslerini havi istidalarını aşağıda beyan edilen evrak ve vesai
ka raptederek nihayet " 1 Teşrinievvel 933 " tarihine kadar 
doğrudan doğruya Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
ne göndereceklerdir. 

A : Türkiye Cümhuriyeti teb'asmdan bulunduğunu na
tık hüviyet cüzdanı aslı. 

B : Tam devreli liseden mezun olduklarını mübeyyin 
mektep şahadetnamesi aslı veya imtihanlarını tamamen bi 
tirdikleri halde şahadetnamelerinin tasdik muamelesi ge
cikmiı olanlar için mezun bulunduklan mektep Müdür
iükleri tarafından ayni zamanda dereceleri dahi gösteril
mek üzere verilmiş fotoğrafları tasdikli resmi vesaik. 

C : Tahsil etmit oldukları müesseselerden alınmış hal 
ve hareketlerinin mazbut ve kuı;ursuz bir derecede bulundu 
ğunu müş'ir hüsnühal varakasıı 

D : Mütehassısları tam hastane heyetinden istihsal edil 
miş nümunesine muvafık ve musaddak resimli bir kıt'a sıh
hat raporu " bu rapor hastane Baştabipliklerinin mühürile 
mühürlü ve mazruf olarak talipler tarafından diğer evrakile 
birlikte gönderilecektir", Bu hastaneler Ankara, Sıvas, Er 
zurum, Diyarbekir, Nümune hastaneleri, İstanbul Çocuk 
hastanesi, İzmir, Bursa, Konya, Adana, Samsun memleket 
hastanelerinden ibarettir. Buralarda muayene olunmak 
için bu hastanelerin mensup oldukları valiliklerin Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Müdürlüklerine talipler tarafından bizzat 
müracaat olunacaktır. 

E : Sureti a§ağıda münderiç Noterlikçe musaddak ;Veli 
leri tarafından ve velisi bulunmıyanlarm kendileri tarafından 
verilmiş bir kıt'a taahhüt senedi. 

F : 4,5 X 6 eb'adında üç adet fotoğraf, 
2 - Yaşları yirmi ikiyi geçkin olanlar ve tah~illerini ve 

ileride mecburi hizmetlerini ifaya mani bir hastalıgı ve arızası 
bulunanlar kabul edilmezler. 

3 - Talipler tarafından Vekalete gönderilecek olan mez 
kur evrak ve vesaikm alındığı adreslerine derhal bildirilece
ği gibi işbu evraka nazaran kabul edilip edilmedikleri dahi 
keza adreslerine vaktinde tebliğ olunacaktır. 

Taahhütname Sureti 
Leyli Tıp Talebe Yqr una kabul edilerek Tıp tahsile

dip her hangi bir Tıp Fakültesinden Tabip olarak neş'et ey
lediğinde " Eylediğimde " 9-6-932 tarih ve 2000 numara 
lı kanun mucibince mezkUr Yurtta geçirdiği " geçirdiğim " 
zamanın iki sülüsü kadar bir müddetle Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaletinin tayin eyliyeceği mahalde ifasına 
mecbur olduğu " olduğum " hizmeti kabul etmediği " etme 
diğim " veya kabul edip te müddeti muayyenesini bitir 
meden terkeylediği "eylediğim" takdirde kendisi "ken
dim" için sar

0

fedilen paranın iki mislini ödemeği . ve Tıp tah
silini terkettiği " ettiğim "veya sihhi sebepler haricinde Fa
külteden daimi olarak çıkarıldığı "çıdarıldığıın "ve mez 
kur Yurtta bir seneden az bir müddet kalarak yurdu terkey 
(~eliği "eylediğim" takdirde keza kendisi "kendim" i
çin sarfolunan parayı ödemeğİ müteahhit, zamm, mütekeffil 
olduğumu natık i§bu senedim tanzim ve mÜ§arünileyh veka
lete tevdi ve ita kılındı. (~895) 

Devlet Demiryolıarı idaresi ilan ıarı I 

İdaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan (10) kalem 
Mu§amba fırçası, Çinko lavha, Şefdü tren bazubendi, ma· 
nometre (ve bu meyanda Nafia romörkörünün lozağa çe· 
kilerek temizlenmesi ) Galve niz gaz borusu ve saire gibi 
muhtelifül cins malzemenin p azarhğı 28-6-933 tarihine mü 
sadif Çarşanba giinü mağaza da İcra kılınacağından taliple 
rin yevmi mezkiirda saat 9 dan 1 1 e kadar isbati vücut ederek 
tahriren fiat vermeleri bu bap taki malzemenin müfredat liste ' . . 
si mağaza dahilinde asılıruş olup nümtıne getirilınesı ıcap e 
den malzeme için pazarlık günü nümunelerinin_~e~a~er ge
tirilmesi nümunesiz tekliflerin kabul edilıneyecegı ılan olu 
nur. (2893) 

- Bizim Philadelphiadaki ııalonu- Buradan aynlmam, - diyor. 
muz da sanat eşyasından bol bir §ey yok Sonra Henrynin bir vazifesi daha 
tur. Babam senelerce bunlann kollelc- var: Babasını, her hasta bakıcısı değİ§ 
siyonunu yapmıfhr. Başka yere gitme· tirilitte vasiyetname.sini yeni battan 
ğe ne hacet var! diyor. yazmak huyundan vaz geçirmeğe ça-

Sahiden salonlarında bir çok küçük !ışıyor. Anlatbklarına göre hastabakı
porslen heykeller var. Bir takım genç kıcısı ne kadar şirkin olursa <>lsun 

Yazan: 
kl2lann kavalyelerile mennep oyna- Henry'nin babası onun gene de hoı bir 

Tercüme: Kamran Şerif ~ağa hazırlandığını gösteren heykel- tarafını bulurınuf. O derecede ki ba-
cıkler ve eski saatle dolu üç tane ko- zan ev halkı: 

bir<genç kızı temsil ediyordu. Nihayet mağa karar verdik. Fakat ben kendi caınan vitrin ... daha ne bileyim .. elin- - iki rahmetten biri! diye dua et-
çahlıklar arasından yalnız batını çı- heaabıma Nev . Yorku tercih ediyor- ~~ hakiki sünger tutan tabii buyük- mek mecburiyetinde kalırlarnıış! 
kartıp öyle resmini çekmek yahut ta dum. Onun için: lukte kocaman bir hebek ... Yedi tane 'f 'l- 'l-

pencereden bakarken ainemaya al- - Ailenin bütün efradı Philadel- •anatkirane bir tarzda yapılmış ıam- Henry'nin annesi romantik olmak 
mak mecburiyeti hisı1 oldu. Neticede phia köylerinde doğmuı diye dağ baı- dan.. huausunda kocasından hiç geri kalmı-
filınde mütemadiyen başı göründü. lannda doğurmam icap etmez. Küçük Henry diyor ki: yor. Yetmiş yaşında bir kadının zih-
Herkes te: Faremizi her halde daha münasip bir - Bütün bu sanat eşyası çatnnızın ninden "ayıp değil a ... sofracı bana 

- Ne gu .. zel kız kı" dururp durup rd k 1 I B K '"k altında durup dururken ne diye Nev - a•ık!" fikrini r._.ıkarmak kabil olmazsa ye e arşı ama ıyız. • en " üçu d" ' 
perde büyüklüğündeki batını gösteri- Meçhulü Beklerken .. ,, diye hpkı York'a gidelim? ... ıyor. evde erkek hizmetçi barındırmanın 
yorlar ... Dedi. bir eserde okudum. Kadınlar daima Ben de ona şu cevabı verdim: bir hayli güçle§eceğini tahmin ederai-

Fa'-_at bo··yle adi usullerle kendime t k" . k k - Ayol, bizim salonumuzdaki sa- niz .. 
" •ana zav mı 0 ııyaca • İnsana latif nat ne olsa mahduttur, halbuki Nev - - Bu kadını bütün bestekarlara 

kıymet verdirmek benim hiç itime gel düşünceler ilham edecek yerlerde do- y orktaki sanat muttasıl değİ§İp yeni- göstermeli ... Bari bu ouretle "anne,, 
mez. iurmalr. bu esnada hep güzel ıiirler, )eşiyor .. lnıan sergilerde büyük sanat- mevzuuna dair ortaya, sözüm yabana 

Henry hamile olduğumu haber alır- güzel romanlar okumalı imiı. karlara rastgelir eserlerinden ne kao- hissi, bazı manasız tarkılar çıkmasına 
almaz "küçük Faremiz,, rahat rahat Bunları: aöyliyerek Sanat ve ede- tettiklerini kendilerine &0rar.. hasılı mani olunmuş olur! 
doğsun diye kırda eoki bir aile çiftli- biyat merkezi olan New-Yorka y..-- bir şey öğrenir.. Henrynin kız karde,ine gelince bu 

---ı......~-~~·...ı.:..· ~.__~~~..L.J~·c..ı~·.._ ...... _... ...... ~~:.....:-'-'""'~~--'cL~ ...... ......... ~ .... ~-=---.z....~~~~~~~~~~._...~~~~-~~ . .. .. ~ 

i 
1 3 üncü Kolordu i aniarı 1 
Haydarpaşa ve Gümüşsa 

yu hastahaneleri ihtiyacı için 
açık münakasa ile 6000 adet 
piliç alınacaktır. İhalesi 28 
Haziran 933 çarşamba· günü 
saat 11 dedir. İsteklilerin 
şartnamesini görmek üzere 
her gün ve münakasaya gir
mek için o gÜn ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL. komisyonuna gelmeleri. 
( 195) (2609) . 3489 

* * * 
Çorlu Askeri SA. AL. KOM. 

dan: 
Tekirdağmdaki kıt'at ih

tiyacı için 16,000 kilo ~erli 
malı toz şekeri kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İha 
lesi 15 Temmuz 933 cumar 
lesi günü saat 1 1 dedir. İatek 
lilerin şartnamesini görmek 
Üzere her gün ve münakasaya 
girmek için o gün ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 
mektuplarile Corluda Aske 
ri SA. AL. ko~syonuna mü 
racaatları. (3106) (2756) 

3692 
• * • 

Çorlu Askeri SA. AL. KOM. 
dan: 

Corludaki kıt'at ihtiyacı 
için -12,000 kilo yerli malı 
toz ~keri açık münakasaya 
konmuştur. İhalesi 15 Tem
muz 933 cumartei günü saat 
10 dadır_ İsteldilerin şartna 
mesini görmek üzere her gün 
ve münakasaya girmek için o 
gün ve vaktinden evvel temi 
natlarile Çorlu'da Askeri SA. 
AL. KOM. nuna müracaatla 

rı. (3107) (2757) 3693 
'f 'f :;. 

Çorlu Askeri SA. AL. KOM. 
dan: 

Çorludaki kıt'at ihtiyacı i
çin 13,000 kilo gaz yağı açık 
münakasaya konmuştur. lha 
lesi 15 Temmuz 933 cumar
tesi günü saat 15 tedir. İstek 
Jilerin şartnamesini gömuf.( 
Üzere her gün ve münakasa 
ya girmek için o gün ve vak 
tinden evvel teminatl~rile 
Çorluda Askeri , SA. AL. ko
misyonuna müracaatlar. 

(3110) (2760) 3694 
'f 'f 'f 

K. O. Merbut kıt'alarile 1. 
F. ihtiyacı için açık münaka 
saya konan 4,800 kilo zeytin 
yağma teklif edilen fiat paha 
lı görüldüğünden ihalesi 24 
Haziran 933 cumartesi günü 
saat 11,30 a bırakılmı§tır. İs 
teklilerin şartnamesini gör· 
mek üzere her gün ve pa
zarlık için o gün ve vaktin 
den evvel Fındıklıda 3. K. O. 
SA. AL. KOM. nuna müra
caatları. (215) (2421) 

3801 
'f "' "' 

K. O. ve 1. F. için kapalı 
zarfla münakasaya konan 
9,000 kilo sade yağma teklif 
edilen fiat pahalı görüldü
ğünden pazarlıkla ihalesi 24 
Haziran 933 cumartesi gü
nu saat 14 e bırakılmıştır. İs 
teklilerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve pazarlığa 
girmek için o gÜn ve vaktin· 

re giyinmelerine doğrusu muarız de· 
ğilim. Fakat Onva Spoffard bütün ha
yatını ahırla köpek kulubesi arasında 
geçiren ve birinden diğe~ine .~eçerken 
de elini yÜZÜnÜ yıkamaga luzlllJl gö
miyen kızlardan .. 

Fakat ben daima her §eyin İyi tara
fını görmeğe çalıtırnn. Onun için bir 
genç kızın, hiç kendini düşünmeden 
uyuz bir köpeğin uyuzuna karıı ilaç 
yapm .. aamı merhametli olmasına veri
rim. Fakat ne de olsa insan biraz da 
etrafındaki insanları diqünür de ııalo· 
na inmeden fazla kolonya kullanır! 

Elhasıl Henry'yi Nev - York'a &§ır
mak için bir ıey düıünmek lizmı.: 

Bu suretle düıüruneğe baılaymca 
anladmı ki Henry'nin Philadelphia 
nın civar köylerinden ayrılmamasının 
büsbütün başka bir sebebi var. Henry 
burada kendini 0 mübim bir adamu 
addediyor ve aklı kesiyor ki Nev -
York'a giderse ehemmiyetinden çok 
kaybedecek ... 

Filhakika Nev - York'ta kendini la· 
nıtmak için İnsan ya Mister Otto Ko
han gibi sanat namına elinden gelen 

,. • ~ ... 1 ... ' • 

den evvel teminatlarile Fm 
dıklıda 3. K. O. SA • AL. 
KO!Vl. nuna gelmeleri. (212) 

(2439) Jsm 
'f "' 4 

Gümüşsuyu ve Haydarpa-
ıa hastaneleri ve kıt'at için 
7 ,000 kilo koyun eti pazarlık 
la alınacaktır .İhalesi 24 Hazi 
ran 933 cumartesi günü saat 
15 tedir. İsteklilerin şartna 
mesini görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak için 
gün ve vaktinden evvel 3. K. 
O. SA. AL. komisyonuna gel 
meleri. (216) (2854) 

3804 
'f "' 4 

İstanbul, Beyoğlu ve Üs
küdar cihetindeki krt'at ve 
müessesatnı 790 tonluk erza:kı 
yem ve ekmek nakliyatı pazar 
lığa konmuştur. İhalesi 24 Ha 
ziran 933 cumartesi günü saat 
15,3-0 dadır. Taliplerin şartna 
mes.ini görmek üzere her gün 
ve pazarlığa i§tirak edecekle
rin o gün ve vaktinden evvel 
Fındıklıda 3. K. Q_ SA. AL. 
komisyonwıa gelmeleri. 

(218) (2866) 3835 

* * * K. O. kıt'atı ihtiyacı ıçın 
pazarlıkla 2700 kilo sade ya 
ğı satın alınacaktır. İhalesi 
26 Haziran 933 pazartesi gü 
nü saat 11 dedir. İsteklilerin 
§llrtnamesini görmek üzere 
her gün ve pazarlığa iştirak İ· 
çin o gÜn ve vaktinden evvel 
Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 
komisyonuna gelmeleri. 
(221) (2891) 

* * * 
Edremit Askeri SA. AL. 

KOM.dan: 
Edremitteki kıt'at ihtiyacı 

için 12,000 kilo sade yağı ka
palı zarfla münakasaya kon 
muştur .İhalesi 15 Temmuz 
933 cumartesi günü saat 15 
tedir. isteklilerin şartnamesi
ni görmek üzere her gün ve 
münakasaya girınek için o gün 

ve vaktinden evvel Edremitte 
Askeri SA_ AL. komisyonuna 
müracaatları. (3116) 
(2831) 

* * * 
l. F. ihtiyacı için açık mü-

nakasa ile (20) ton kriple ma 
den kömürüne talip zuhur et
mediğinden ihalesi 28 Hazi
ran 933 çarşamba giinü saat 
14 e bıralolmıştır. İsteklile 
rin şartnamesini görmek üze
re her gün ve münakasaya giı 
ınek için o gün ve vaktinden 
evvel teminatlarile birlikte 
Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 
komisyonuna gelıneleri. 
(220) (2464) 

* * * 
K. O. ve 1. F. ihtiyacı i

çin 22,080 kilo taze çalı fasul 
yasile 4,120 kilo kuru soğan 
ve 15,160 kilo patates pazar
lıkla satm alınacaktır. İhale
si 26 Haziran 933 pazartesi 
giinü saat 11,30 dadır. Şart 
namesini görmek için her gün 
ve münakasaya iştirak ede
ceklerin o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. 
SA. AL. KOM. nuna müra 
caatları. (222) (2896) 

Kabanı bugiinün telakkilerine göre 
fazla serbest addolunan bir piyes oy
natmakla daiına nazaraıdikakti celp 
edebilir, laalettayin bir Islahatçı da 
bu piyesi m.enettirerek ayni neticeyi 
elde edebilir. Fakat Henry'de heme 
olursa olaun bir ıeyin uhdesinden ge
lecek akıl yok. Vakıa bir §eyi menet
mek için akıllı olmak İcap etmez diye. 
ceksiniz. Fakat lıtı menetme illeti 
Nev - York'ta o kadar çok kimsede 
var ki o hususta da bu kadar rekabete 
Henry tehammül edemez. 

Henry'nin becerebileceği yegane şeı 
ahlaksızlığı ihbar etmektir. Fakat bu
nunla da herkesı doğru yola sevke mu
vaffak olamıyor, çünkü ahliksızbğın 

ihbar edildiğini isteyen kemselerin de 
ahlakı o kadar temiz oluyor ki onlar 
da başka şeyler düıünmek ihtiyacını 
hissediyorlar. 

Philadelphia'nm civar köylerinde 
merak ve alakayı tahrik için düşüne
bildiği hafif meşrebane şeylere g-elin• 
ce onları da Nev - York halkının ya• 



Ankara Nümune Hastanesi 
Baştabipliğinden: 

Hastanenin on bir aylık ihtiyacı olan (800) ton kok kö 
mürü ile (22000) kilo koywı eti ve (24000) kilo süt ve 
(21000) kilo yoğurdu kapalı zarf usulile ve yirmi gÜn müd
detle münakasaya konulnnqt ur. Talip ~Janlar yevmi müna
k.a,.a olan 29 Haziran 933 perşembe gÜnÜ ıaat 2 den evvel has 
tan~e müteşekkil komiayona teminatlarile birlikte teklifle
rini vermeleri limndrr. 

Şartnamesini gönnek istiyenler lstanbulda Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet MUdürlUğüne ve Ankarada Hastane İdare 
memurluğuna müracaatları ilan olunur. (2692) 

· ' • 3607 

1 Evkaf müdlrlyeti ilAnları 1 
Alemdağı val<ıf omıanlarmın Çingentarla mevkiinde 

bir sene müddetle kat ve imal ve nakledilmek üzere 200 met
ro rnik'ap gayrı mamul kayın kerestesi arttırmaya çıkarıl 
ınıştır. ihalesi 10-7-933 pazartesi günü saat on beıtedir. Ta 
lip olanların latanbul Evkaf Müdürlüğünde Varidat Müdi 
riyetine müracaat eylemeleri. (2782) 

3738 

Ergani Bakırı Türk Ano
nim Şirketinden: 

1 
- Maden uha&ıl\da yap.ı-1ı: ıta kriben 180 met.re uwtüuğ'tlnda ve 4,10 X' 

3.so met.re malrtaında bir gal.,ri ile tabi ben 100 metre derinlii!;inde 'Ve 3,80 metft 
kutrunda bir kuyunun İllfa1ıı kapalı zarf u9UIU ile mUnaka.ya komı.Jımuştur. 
bul'd

2 B!bııı., 12 Teınınuz 1933 tarihine m.-dif çartamba günü Şirketin ı ..... 
a çeka,pısında Taşı.'artda kiin merloezi iduesinde yapılaıcalctır. 

'b 
3 

- Talipler, evı.eloce bu gilııi i§leı'.i bqartru§ olduklarma dair muteber ovrak 
1 

raz eOel'Ck, mukavelcmme ile plin nll..ehalarmı müracaatlarr tarihi.ndM üç 

gün •onra Şirketin merltezi i.ıa...sindcn vey;a Etpni'deki ipetıne Miaraind.... bet 
lira mukabilinde alabiUrJ.c>r. 

. ~ - Münaka•ya einnek iMıeyenler teklif mektuıplarını mubt>evi lı:&palı zarıf 
ıle f.eont veaikalarını, mulrıavelemme ah klmtn111 kabulünü muılıazamaıın imulı bir 
varaka ve mili! bankalacın biTi ıtwafında n verilmit 2000 (iki bin) liralık teminat 
mektubu ile birlikte ~,.. b. ·· .. be ,__,_ ş· . .....,er ı.r zarfa lro yarak, ihale gunu saat on te ........,r ı.r-
ket Müd· · · · 

ınyetı Uını.nı,...aıne malıbu>: m ukabilinde tevdi edecekleııd>r. 

. 
5 

.- Teklif mektu,plarmın tetkikin den sonra Şirket bu işi münasip gördüğü 
talıbe ıhale etınekt 'L-•- · c veya ı......,yı t>ehir e ylrmekte muhtar olacaktır. 

6 
- Bu hususta ba~ka ma!Gmat almak isteyenler Şirketin merloezi idaresine 

ve Ya Ergani' deki İşletme idarosine müracaat etmelidir. (46141) 

lstanbul C. Müddeiumumiliğinden: 
_ İstanbul Umumi Hapishane ve tevkifhaneleri et süt ve 

Y0ıntrdu aleni münakasaya vazedildiğinden taliplerin şart
naın~~i görmek üzere her gün adliye levazım kalemine 
v~. ınunakasaya iştirak edeceklerin 12-7 -933 çarşamba gÜ 
nu saat 14 te Defterdarlıkta müteşekkil komisyonu mah 
_s~auna rnü~a~aatları ilan olun ur. (2871) 

Gedikp;ş~da Jandar_m_a __ _ 
Satınalnıa Komisyonundan: 

T 309 çift Yerli sarı çizmenin kapalı zarf müruı.kasası 13 
k~m~z 933 perşembe günü saat 15 te yapılacağından is 

te ı~~rın şartnaın~ ve. nüınuneyi görmek üzere her gün 
~e ınunakasaya gırmek ıçin mezkUr günün muayyen saa
ti~e kadar teminatı evveliye makbuzu ve teklifnamelerile ko 
rnısyonumuza müracaatları. (2856) 

---·~~~--------------------.....:.---------------------• 
ıhhat ve içtimai 

Muavenet Vekaletinden: 
" 1262" nuın _._ t · • T bb" M .. tahz l k a .... spençıyarı ve ı ı us ar 

a~. hanunlunun 0"12" inci maddesi mucibince : Tibbi 
ınusta zar aı·m ıı anıb ı- .1 . . 1_.L. d 
rake d t f tının a aJ arıle tarıfename erın e pe-
933 nt e.h•~ ıdş 1~t"ba yqG~asıicabettiğinden 1 Temmuz 

arı ın enı ı ren UQıri;~ ·• ed k l b" müstah dı -:-e VUrut ece o an ecne ı 
bul' dak ~aratlkarınmd t taınf~ a

1 
Jlarile tarifnamelerinde İstan 

ı pare en e sa 1§ ıat arı Türk il ılı l 
evvelce ilan ed"lmi . Son .. l d paras e yaz oması 
1 k 1 şb. gun er e çıkan " 2255 " numara 
zıı a~.un mucibince tatbik edil ~ek Güınrük tarifesi : ba 

rnustahzarlarm parekende fıatma tesir d - · d .. .. 
len l" .. . • "hl e ecegın en goru
d uzum uzerıne venlen mu et 1Eylul1933 tarihine ka-

ar uzatılmış olduğu alikada ranca malfun olın k ·· ·1· 
olunur. (2894) a uzere ı an 

Tel Q K iV"E 1 Cdl!MMIB 
t 1 R ~ 6. T KARADENIZPOSTASI 

BAN KA5 ı ~~~~~ 
PAZARTESi 

günü akşamı Sirkeciden ha.-cketle 
(Zonguldak, tn«ıolu, Ayancık, 

Samsun, Ordu, Gi.-ın, Trab.on, 
Sİiml#ne ve Rize) ye azimet ve av
det edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Yelken
ci HaıuruRlci a.:entalığma müracaat. 
Tel: 21515. (48ZZ) 

SADIKZADE BiRADERLER 
Vapurları 

SAKARYA vapuru 
IST ANBUL - JZMIR SORA T 

POSTASI 
Müddeti seyahat 22 saattir 
Her hafta cumartesi günü saat 16 

da Galata rıhtımından hareket, pazar 
günü fzmire muvasa.Iit, pazartesi hare
ketle salı günü İ11tanbula avdet eder 

Fazla tafailat için Sirkeci Meymeaet 
Hanı altında ıacentalığa müracaat. Te-
lefon : ZZ134. (4757) 

3828 --------
SEYRISEFAlN 

y:;_ -·· c.ı ... 1:1.,.tlloat• •. ~ 
ş.h A. sı.-M•- ...to H. t,J'J40. 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~AT--~ Ot;Q. 3267 

Mlıtekaidin aytsm ve eramili 
idarenin Hulran 933 maa~ları 
24 Ha.ziran 933 den 29 Haziran 
933 tarihine kadar verilecektir. , 
Behemehal müracaatları. 2892 

Operatör Kemalettın 
Anlııara caddesi No. 50 üt katta öğ

leden sonra muayene eder. Kırık. çı

kık saic hastalıklar rontkenle tetkik 

edilir. Ameliyat ücretleri mutedildir. 

22926 (4704) Tel, . 
3824 

.....O•u• • 
9CZAN!il.ERDa 

SATILill 

fit Pntll Salt• 

I\~: 
' eıubtl.-t 

1- .... • 11a ... -·-

(4185) 

., 

ŞİKAG A ATI 
Fazla para verme yiniz 

Muhteşem tran1atlanliklerle Temix ynk vapurları 
Amerikac'.a 22 gllı:ı lüks seyahat Amerikada 18 gün 
2 yataklı deııiıe bakan kamaralar ILSENSTEIN GER<:!LSTEIN 

990 LlRA vapurları 610 LlRA 

Daha ucuz, daha zevkU 6eya hat yapmak 
mümkün olur•• bunu NATTA yapacaktır. 

NATTA.GALATASARAY 
Tel: 44914 ( 4656 ) 

~-------------------3762 

Ecnebi memleketlere giden üccar ve seyyahlara 

Banka Kommerçiyale İtalyana 
Sermayesi 7CJ0,000,Cl00 (ihtiyat akçe~i: 580,000,000 Liret) 

Travellers (Senahin çeklerı) satar 
Liret, frank, İngiliz lirası veya dolsn fran~ ola~ak satılan bu 

çekler sayeeinde nereye gitseniz paranızı keınalı cmn~yetle tatır ve 
her zaman iıterııeııil. der.yanın her tarafında, şehırde otellerde 
vapurlarda, lrtnlerde l:u ı,:ek!eri en küçük tediyat içio nakit ma
kamında k0,aylıkla istimal edebilirsiniz. Travellcr! çekleri hakiki 
ıahibinden başka kimsenin kullanamayacağı lir ş~kilde tertip ve 
;hhs edilmi~tir. ' 3268 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

M t .. · "b" 3000 taknn mamul tavla elbise ı evcu nurnunesı gı ı b ·· 
sinin kapalı zarf münakasau i3 Temmuz 933 perşem e .. gu-
nü saat 16 da yapılacağından isteklilerin şartn~me ".e.numu 
neyi görmek üzere her gün ve münak~saya gı~ek ıçın t:
minatı evveliye makbuzlar• VP teklıfn:lmelerile mezkur 
günün muayyen saatine kadar Komisyonumuza müracaatla
rı. (2857'~ 

Jıı- Marmaranın Pırlantası _ 
Bomontiain aezareti altında 

Kızkulesi Parkı ve Plajı · 
Köprüden ve Beşiktaş'tu Salacağa sabahtan gece bire kadar 

her· yarım saatte gidiş 1r9liş yapur vardır . 
ince . -ız Orke•tra V ııryete 

Konsomasyon 20 kuruş. dubl~ b?":a . 2~ klll'U.f 
Yemeklerinizi beraber getırebılırsınız. . . 

T b l kil ilk F ı ç ı Iar miişterllerımızln 
az• uz u ç eli kt eli 

sofralarını tenlen rme e r. 
0 

Ô 
Banyo bllyliklere 20, çocuklara 10 kuruştur. (478()) • ~84' 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekaletinden: 

Anka N" une hastahanesi yeni paviyonu için müba~ 
l rak d~ kalem yerli şayak ve battaniyele::- kapalı 

yaao unaca or . . . .. ka k l 
f lil 5-6-933 tarihınden ıtabaren muna saya onu · 

zar usu e . .. .. t b t A k 
muştur. ihalesi 26-6-933 paza r~esı gunu safa odn eş e ~ ar~ 
da Vekilet binasında husui komısyonu tara m an yapı.aca 

tı•. Şartname "beş lira mukabilinde verilir:' ~e n_ümuneleri~ 
n· görmek ve almak istiyenlerin Ankarada lçbmaı Muavenec 
Umum Müdürlüğüne, latanbu lJa Sıhh_at ve içtimai ~uaven.et 
Müdürlüğüne müracaatları ve taliplerın ~rtname~ı _veçhıle 
tanzim olunmuş vesaik, teklif nam~ ve temınat - k .' ~ · nı mu
ayyen zamanından evvel ihale ı,.omı~y.onuna tevdi etmel 
kendi veya sahibi aalihiyet ve lrillerınm de hazır bulunma1a .... 
ilan olunur. ~2534) 3421 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Satıaalma Komiayoau Reuliğinden: 

İstanbul Akliye ve Asabiye haı:_t1~~es~nin 1 ~33 
mali senesi her nevi erzak ile ~ekii a 

1
1b atyvki~ıyet, 

h k b b · "re ihbyacı o ap a şar 
ma ru ~t, se .ze, gaz enzın ve ~I münakasaya korunus-
namelen veçhile ve kapalı zarf usuli e · 

tur. Bunl d . Et lcmek 5 üt, yoğurt, sade yağı ve her ne-
ar an · • e ' · 4 T 933 salı .. 

vİ kuru erzak ile mekülatı hay vabnıyle il emmahuzk gu-
.. 4 h r nevi yaş se ze er e m ru at, gaz ve 

nusaat 1 teve e • ·· ·· 14 ·· ak benzinin 8 T emmm; 933 cuma rtesı gunu ,saat te mun asa 

ları yaodacaktır. • ·· k f l · h. im k İ t klilerin şartnamelen gorme ve az a ıza at a a 
· t. nlseen·n komisyona müracaatları. (2622) 
ısı~ ~ 

GÜZEL ORMAN ÇİFTLİGİ 
VE PARKI Kadıklly Kiiçl\k Çamlıca: Niıaataşında 'f 

HaYa, manzara, su, ha•uı, müzeyyen .... tarihi saloııl~~· zarı 
çamlık, ceıim ormanlıklarile ıniçreye muadil en ta bıı . v~k~n 
sıhhi aaııatoryomdur. Sıhhat ye neşe kaynağı bu latif çıfth • 

Cuma ye Pazar mükemmel ince ıaz ve caz 
-------- • - l5 d •t'b gece sabaha 6 Temmuz 933 perşembe gunu saat e• ı ı aren h lı 
kadar büyük ve mutantan kır balosu Ye me tap 

gecede orman teaezzühti 
-------- t b .. ıleri vard•r Kadıköyünden çiftliğe muntazam 0 0 u '1

854 {48131 . 

.............. ______________________________________________ ....::;.,m,m-..----;--- ~:-:<illiitıım1 ..... -. .... 



--ı Ankaranın en güzel ilk_ 
mektebinde neler görülür 

1 
MUHALEFET BAŞLA YOR .. 

masacıklar var, bunlar i.deta oyuncak 
gibi şeyler. 

Her sınıf kendi perdelerini kendi 
boyamı§, kimi sarı, kimi tirşe. Kız ta
lebesi bunları el işlerile süslemiıler. 
Erkekler masalarını boyamışlar. Pen· 
cere önlerindeki saksıhklarda güzel 
çiçekleri· bile onlar yetiştiriyor. . 

Meb'uslar arasındaki ihtilaflar - B. Millet Meclisinde siyasi 
gruplar - Mustafa Kemal Paşanın Miidafaai Hukuk grupu 

Ankara; Mayı• 1921 

Büyük Millet Meclisinde içten i
çe kaynıyan bir muhalefet havası 
var. Bu muhalefet, her gün daha 
bariz bir fekil alıyor. Muhalefet 
temayülünde olan meb'usların bel
li başlı, ayrı bir prensipleri yok
tur. Hepsi de memleket halası, 
memleket selameti etrafında da
valarını, iddialarını yürütmeğe ça
lıfıyorlar. Bu muhalefet denilebi
lir ki, yalnız tahsi infiallerden, 
tahsi sempati ve antipatiden do
ğuyor. 

Bir Mecliste muntazam bir mu
halefetin bulunması, muayyen fi
kirler, prensipler takip eden siyasi 
grupların teessüsü, mürakabe nok
lainazarından faydalı olabilir. 
Fakat bu gibi grupların idaresi, 
bilhassa bizde, tefkilinden daha 
çok zordur. Büyük Millet Meclisi
ne aza seçilirken, Müdafaaihukuk 
Cemiyetinin heyetleri de müntehi
bisaniler arasında bulunuyordtL 
Bu itibarla, birinci Büyük Millet 
Meclisi, heyetiumumiyesile, adeta 
Anadolu ve Rumeli Müdafaaihu
kuk Cemiyetinin siyasi bir grubu 
mahiyetindedir. Meclisin en esaslı 
umdesi, Müdafaailıukuk Cemiye
tinin umdesinden batka bir fey de
ğildir. Filhakika Erzurum ve Sı
vas kongrelerinde bazı esaslar tes
pit edilıni,ıi. Sonraları İstanbul 
Meb'uaan Meclisinde de bu esas
lar "misakımilli,, namı altında hü
Iaaa edildi. Bütün bu esaslar, son
raları Büyük Millet Meclisi tarafın 
dan da kabul edilerek,Meclisin ve 
dolayısile memleketin bir progra
mı olmuttur: İtte bir seneyi geçi
yor, Mecliste bu esaslar dahilinde 
esaslı bir faaliyet sarfediliyor. Fa
kat son zamanlarda Meclis azami 
randımanını vermemeğe batlamıt
br.Bunun acıklı sebepleri arasında 
muhalefetin tesiri pek mühimdir. 
En küçük meselelerde, en basit 
münakatalarda ihtilaf çıkmakta 
ve reyler dağılmaktadır. 

Bundan batka, mesele, yalnız 

um bara 

me9ruti bir idareyi idame etmek, 
ekseriyet ve akalliyete göre karar
ları, itleri yürütmek değildir. Va
ziyetin bir de harici manzarası var 
dır: "Büyük Millet Meclisinde ih
tilaf, tetettüt, ahenksizlik vardır!,, 
manasını ifade eden her manzara
nın yalnız dahili efkanumumiye 
üzerinde yapacağı fena tesirleri 
değil, harici alemde de uyandıra
cağı fÜphe ve tereddütleri hesaba 
katmak liizımdır. Dünyanın yeni 
yeni telakkisi tudur: Umumi harbi 
takip eden bu devrede, hangi mem 
leketin idaresinde nizam, vahdet 
varsa, o memlekete daha çok iti
bar ediyorlar. Anartik bir mahi
yet arzeden idarelerden herkes yüz 
çeviriyor. Bu noktainazardan, An
karada kurulan Milli hükfunet 
hakkındaki umumi telakki çok mü
saittir: 

- Türk milleti kurtulut için, öz 
evladı Mustafa Kemalin etrafın

da toplanmıt·· Yeni bir devlet kur
mu~ .. Daha şimdiden siyasi ve as
keri bazı muvaffakıyetler elde et
mİf .. Siyasi ve askeri kat'i bir za
fer İçin de maddi ve manevi mü
dafaa ve taarruz kuvvetlerini ha
zırlıyor! 

Dünya efkanumumiyesinde böy
le bir kanaatin yataması, bizim i
çin nasıl bir kuvvet ve emniyet 
vasıtası ise, Ankarada toplanan 
ve Türk milletinin yegane mümes
sili olan Büyük Millet Meclisinin 
sinesinde siyasi ayrılıklar, büyük 
fefe karşı muhalefetler uyandığı 
fikrinin yayılması da ayni derece
de emniyetsizlik doğurur. 

Bu hakikat o kadar meydanda 
iken bile, maatteessüf politika his
lerinin önüne geçmek, mümkün 
olmıyor. 

Bugün Mecliste muhtelif nam
lar altında gruplar, zümreler tet
kiline ba~larunıstır. Bunların esas 
programlarında bellihatlı farklar 
yoktur. İsimleri ve bir dereceye 
kadar esas programları malum o
lan : 

- Tesanüt Grupu 

- istiklal Grupu 

- Müdafaaihukuk Zümresi 

- Halk Zümresi 

- Islahat Grupu 

Gibi tefekküllerden ba,ka, hu
susi maksatlar etrafında bazı te
tekküllerin de faaliyetini görüyo
ruz. tlaveye hacet yok ki, buna 
benzer zümreler ve grupler çoğal
dıkça, Mecliste it görmenin, mü
zakerelerde sükunet temin etme
nin ihtimali azalmıftır. Mustafa 
Kemal Paşanın en çok ehemmiyet 
verdiği nokta, meb'uslar arasında
ki ihtilafların; T eşkilabesasiye ka 
nununun bazı maddeleri etrafında 
toplanmasıdır. Misakımillinin tes
pit ettiği esaslarda tam bir ittifak 
var. Fakat tetkilabesasiyenin bü
tün mad deleri üzerinde ayni itti
fakı görmiyoruz. Vaziyeti tabii ce
reyanına bırakmak doğru olur mu? 

Girittiğimiz mücadelenin çok 
derin, çok ağır olduğu. 
nu takdir ediyoruz. Bu 
mücadele daha kaç sene süre
cek? .• O nu şimdiden kestirmek 
kabil değildir. Yalnız şimdiden 
anlatılan hakikat fU ki, dahilde 
hariçte her gün doğan mütkülatı 
karstlamak için memleketin maddi 
ve ~evi bütün kuvvetlerinden 
istifade etmek lazımdır. israf edi
len her milli kuvvet; milli müda
faayı kuvvetten dütüren bir günah 
olur. O halde milli kuvvetleri, mil
li enerjiyi, hasılı milletin maddi 
ve manevi bütün kuvvetlerini, mi
aakımilli ve te•kilatıesasiyenin ruh. 
!arından mülhem olan mütterek 

bir hedefe çevirmek ve bunun 

için de müspet tedbirler almak i
cap ediyor. Mustafa Kemal pata· 
nın, "Anadolu ve Rumeli Müdafa
aihukuk Grupu,, ismi altında bir 
grup ıe,kiline kalkışması, itte böy
le bir zaruretten doğmu,tur. 

MiLLiCi 

bütün istikbaldir! • 
ır 

Maarif cemiyetinin açtığı bu ilk ve ana 
mektebi tam ve muvaffak bir eserdir 

-
Yeniıehir Ya:z;mektebi bahçeainde yavrular •• 

ANKARA, 21 <Milliyet) - Anka- j ten sonra talebe denhanelerine gitme 
rada Haziranın on beıinden itibaren den yirmi dakika kadar burada oku-
ilk. mekteple~in imtihanlan bitti ve yorlar ve resimlere bakıyorlar. 
~tı~. devı:elerı b!'fl!'d'. Çocuk!ar evle- Dershaneleri birer birer gezdik. 
rın onlenne çekıldı, bahçelerı olanlar Buralarda yavruların kuvvetli bilği
da buralalarda oyruyorlar. )erle techiz edildikleri el itlerinden 

Bir kolaylık olsun diye yalnız Ma- bile belli oluyor. Yer yer asılan ve raf 
arif Cemiyetinin Y enişehirde ilk ve lara konan tedris vesaiti her taraftaki 
ana mektebi ö~leye kadar t!'le~eleri- büyük intizam, çocukla; için cazip eş 
ne açık~. Tatil zamanına aıt bır yaz ya onları bu bilgi yuvasına kuvvetle 
mektebı açmıştır. bağlayan ~ylerdir. 

Hiç ziyaret etmediğim bu müesse· 
aeyi ziyaret etmek, yaz mektebinin de 
nasıl bir ıey olduğunu görmek mak· 
sadiyle Maarif Müdürü Rahmi Beyin 
tavassutunu rica ettim. Mumaileyhle 
beraber bugün bu mükemmel müeıae 
ııeyi gezmek imkanını buldum. 

* * * 
Maarif Cemiyeti bu mektebi üç se

ne evvel tesis etmiştir. Geçen sene ilk 
kısımı tam devreli olan müeueııe ilk 
mahsulünü b\I sene dört kiti olarak 
verdi. Bugün yüz yirmi talebesi var
dır ve bunun yirmi ikisi ana kımunda 
wr. Bat mualliın Hikmet Hanımın i
dareıi altındaki müessesenin dokuz 
muallimi mevcuttur. Ayrıca Ameri
kalı Mis Parker isminde bir de müte
hassıs vardır. 

Mektep resmi ilk mekteplerin hu
kukunu haizdir. Ve talebe çok derin 
bir takyit altında yetiftirilmektedir. 
Muntazam ve mevkut sıhhi muayene
lere tabi olan her talebenin bir aıhhat 
cetveli mevcuttur. Bu cetveller talebe 
nin mektebe girdiği tarihten çıkınca
ya kadar bütün sıhhi inkılaplarını 
kayit ve sıhhat seyrinin çocuğun ça
lışması Üzerindeki müessiriyetini de 
tesbit eder. 

Çocukların kilden yaptıklan hey
kelcikler ve diler eıya ile, tabiatten 
görerek, yahut tahayyül ederek çiz
dikleri boyalı resimleri cidden calibi 
dikkat buldum. Renk bilgilerinin art
tırılması ve renk zevklerinin nüma
landınlmaaı için dershanelere asılan 

• renkli ve baıit reıimli kiğıt ve ve bez 
!erden istifade ettikleri hu resimlerin· 
de ııörülmekte idi. 

Her emıf intizama ve dikkate bi· 
rer nümune gibi dunıyor. Duvarlarda 
aınıf talebesinin baı grafikleri asılı 
dunıyor. Büyük sınıflara giizel sıra
lar, masalar ve iskemleler, ana kıs
mında da mini mini iskemlecilder ve 

Yemekhaneleri başka bir alem. Bir 
tarafta her talebenin el iıinden sonra 
yıkadıktan ellerini silmek için mini 
mini havluları asılı. Bir tarafta gü2:"el 
ve küçük bir sahne, bir tarafta piya
no, bir tarafta kendilerinin uydur.iuk 
ları cazbant takımı; ziller, deve çın
gırak.lan ve saire .. 

Burası onların içtima salonu, hem. 
de ara sıra kendi aralannda yaptık
ları temsillerin sahnesi ve muzika sa
lonudur. 

Bir kötede talebe tarafından kar
tondan yapılmıı kocaman, 'bacalı fa
lan bir vapur var. Talebe bazan buna 
binerek eğleniyormuş. 

* • • 
Yaz mektebi hakkında bat mual

lim Hikmet Hannnın izahatını dinli
yoruz. Sabahleyin çocuklar dokuzdan 
dokuz buçuğa kadar bahçede oynıyor 
lar. Ondan on buçuğa kadar resim ve 
el iti ile metğul oluyorlar. On birde 
teneffüs yapıyorlar, öğleye kadar da 
kütüphanede muallim onlara hikaye
ler anlatıyor, yahut çocukların bizzat 
kendileri tarafından yazılar piyesler 
yine kendileri tarafından temsil edi
liyor. Öğleden sonra da eylerine ııidi
yorlar. 

lstanbula ııidenler, yahut semti u
zakça olanlar istisna edilirse diğer ta .. 
!ebelerin hemen hepoi Yaz mektebine 
devam ediyorlar. 

Bahçeyi de gezdik. Yerin tesviye
sini çocuklar yapmq, duvar diplerin. 
de çimenler ve çiçekler dikmişler. Te 
tanozdan korkarak gübre dökmedik
leri halde epey çiçek yetitmif. Çocuk
lar muallimlerinin nezareti altında 
muhtelif vesaitle jimnastik yapıyor
lar. Kız talebeler için bir köşede ka
neviçedeıı bir evcik yapılmıt bebek 
ye .aile oyunları oyn.ıyorlar. Bir köıe
ye de terek ve saire dikmqler. Ufacık 
bir aebze bahçesi yapmıılar. 

Hillisa, Maarif Cemiyetinin ıu mü 
esaeaesine mükemmel bir terbiye ve 
tedris evi diyebiliriz ve Yaz mektebi
ni de çok lüzumlu ve faydalı bulduğu
muzu da ili.ve ederiz. 

Müeıseaenin ufak ve fakat sevimli 
b~ kütüphanesi vardır. Talebe üçün
cu ~l?ıftan sonra proğraın haricinde 
lngılızce dersi de aldıklanndan bu kü 
tüphanede resiınlerinden de istifade 
edilmek Üzere gÜzel reaimli İngilizce 
kitaplar bulundunılmaktadır. Yemek- Çocuklar be bek oynıyor .. 
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