
numuz e ı sene 
fünun M. Malche'in yapacağı 
yeni kadro ile tedrisata baş
lıyacaktır. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 
I 

Avusturya ile Macarista
.n-nın birleşmesini İngilterenin 

kabule şayan gördüğü haber 
Yeriliyor. 

FfA11 S KURUŞTUR 

Beceriksizlik 
Al1Danya ile Avusturya araundaki 

"'İinaaebetin aerginliği Orta Avnıpa· 
ntn aulh ve müıalemeti için tehlike 
leıkil etmeğe baıladı. Viyana Hüku
tneti Avusturya Nazi'lerine kartı kat'i 
bir vaziyet aldı. Ve tetkilatı dağıttı. 
Tıpı., Berlinde Hitler hük\unetinin Sos· 
Yal • Demokrat Fırkası teıkilatmı dağıt
bğı aibi. Ayni zamanda Avusturyadaki 
Nazi Fırkasmm müfettişliğine tayin 
edilen, fakat resmi vazifesi Alman Se
faretbanesinin matbuat mü.mesaili olan 
Dr. Habicbt nammda bir Almam da 
tevkif etti. 

Alman HükUmeti de bunun Üzerine 
Avusturya Sefaretbanesinin matbuat 
lDÜmessili Dr. Wasserbak'ı hudut ha
ricine çıkardı. Binaenaleyh iki kardeı 
d~vlet arasmdaki münasebetler gergin 
hır safhaya airmiıtir. Avuaturyalılar, 
Hitler Fırkauna men•up yarı aakeri 
t~kilatın Avusturya hudutlarını geç· 
ınesini bekliyorlar. Hitler Hükümeti
hın böyle bir maceraya giripneğe ce
saret edeceği ıüphelidir. Bununla be
raber, Londraya gelen haberlere gö
re, her ihtimale kartı Küçük itilaf 
Devletleri hazırlanmaktadırlar. 

Avusturya Baıvekili Dr. Dollfuı ge
çe? gün ~ndra ikbaat konferansında 
nı_ .kunu soylemek üzere kürsüye çık
tıgı z~a"? ~erek murabhaalar ve ge-
rek dınleyıcıler araımda k lk 
tufanı dünya efka· num . op~. a bıı 
A umıyeaının u 

vusturya • Almanya, daha doğrusu 
Dollfus • Hitler ihtilafı hakkında ne 
m_er:J<~zde bulunduğunu göıtermeğe 
kafıdır. Avuaturya Bll§Vekili bundan 
~esaShr~11t ar'lmıt olacaktır ki nutkunu ıa
ır 1 e ın fU nıuraile bitirdi: "Fena 
komıuau olan adam · • f ı• L " 'd' 
yoktur,,. ıçm e au umı ı 

k Dollfua'un matbuata daiıtılan nut-
unda bu .Ozler yoktu. Binaenaleyh 

~nla~~lıyor ki alkıılarm ilhaınile İrtica
. el n ~rıenmİf sözlerdir. Ancak Hitl 
ı e munaaeb t " . dab er 
le · e ~nı a ziyade gergin-
h thrıneğe veaıle teıkil ettiğine d .. • 

e Yoktu B" . e fUP 
da b 1 r, ır rıvayete &Öre Londra' 

u Unan Alm H ' 

Xi'.:!eur~~ ~o~ffus il~~:~~": 
hazırl~ıhtıl~mı ınüzakere etmele 
bundan akta ıken, bu sözler üzerine 

vazgeÇIDİJtir. 

Alnıanya • Avu t 'b ·ı· f paikolo · · · . s Qr)'a ı ti a ınm 
lamak t~mı danl&Dı.ak için ıunu hatır-

azım ır ki Al ol b b nelmilel bir 'h . • ına ar unu ey. 
milletini a1 · k •~laftan ziyade Alman 

sD nıabiyeıfn:.O teÜ:: ~~"fedir°!'alvga-
ollfua Al 1 er. 

milli vahd "':.;~ ann nazarında Alman 
lmıy e nm tahakkukuna m . . 

? a. çalııan bir ecnebi al tin:"' 
ıbarettir. Ve filhakika • Ae en 
Yad N . F eger vuıtuı· 

a azı ırkaaı iktidara • 
olursa, Viyana Hiikfun . g~çecek 
M
1
illi Sosyalist Fırkaa:.~ ~:~:de~i 

a tına geçece.. d • yeti 
ka l'd · I gın en, Yaru Hitler'i Fır-

ı erı o arak tanıyacağından iki 

lru
devlet araan~da bir ittihat filen tahak

k edecektir. 

Aslen Avusturyalı olan H'tl 
Milr ''- ~ . ı er ve 

.. ı "°"?'alıst Fırkası Avusturyayı 
böyle telakki etmekle beraber her 
ha!de ~~lif~ Hükilmetinin Avuatur
Y~ ':'in ıatıkli!ini muhafaza etmek iste
dığı anlatılıyor. Ve Dollfu ' b 
aelede Muuor ., . " • un . u me
har olduiuna ";. ru~ muzaheretın ınaz
manya ile ltaly fuphe Yoktur. AJ. 
b • arasındaki ·· et samimi ollDakl b., IDunaae-
nın timalde yetmiı :.U rabe.~, İtalya. 
Alman Devletine ko~- ~ufuatu bir 
miyeceği aşikardır. u o tnak iate-

Esaaen Hitler'in bu Nazi Fırı. 
marifetile bütün Almanlan nüfuzu asj 
tına •lnıak istemesi bütün büyük A~-
rupğa Dbevletlerinin endişelerini celbet. 
mel~ daıl&Dı.ııtır. Franaanm vaziyeti 
ma um ur y 1 k d' · . . . d • ·ı .. · a nız en ı emruyeti ıı;ın 
~gı ' ~uttefikı..,ri namına da böyle 

hır neticey· k b İ 
gelince. ~hi a ul edemez. tal yaya 
lovak ' h •tan koridoru ve Çekos
·ı b Ya ududu hakkında Almanya 
ı e eraber Yiİrü d hi 
mesel . d ae a ' Avusturya 
d eam e Muıaolini daima Hitler'· 

en ayrılacaktır. 

d Şimdiye kadar Almanyarun milli 
aıralanna kartı bhınisbe .. • 

bir siyaset t k" muaaadekar 
a ıp eden lnııiltere bile 

aon zamanlarda Pan Ce 
. . .. • 11 nnen hareke-

tinın tumu enıxııeei ve n _1 'k . 
bil 

..., çı anın hır 
kı":°mı • ~ h~d'.'tları içine alnıaaı ü. 
1:enne degıımıttir. lnııilizler k k . lın . . or u-
Yorlar ki parator -kitıci Wilhelm" 
1914 senesinde muntazam Al--- · ın ..... ~ or-
.. ulariJe yapamadığını Hitler hiç bek. 
lenınectik bir ıekilde tahakkuk ettire. 
cektir. Belçika, Felemenk ve Avrupa. 
nm fitnaligarbi sahillerinin büyük 
devletlerden birinin eline geçmesi ıne. 
selesi İngiliz harici siyasetinin en has
sas bir noktası oldugu· ötedenberi ma. 
ı· 
bu:" olan bir hakikattir. Binaenaleyh 
ır taraftan bu Pan Cennanizın hare• 

k~ti, diger taraftan da Hitler'in komÜ· 
nızmaya kartı açtığı cidal, Y abudiler 
aleyhind ki . . . K r e aıyasetı ve nihayet ato-
ıkler aleyhinde Münih'teki tezahÜ· 
ra~, .Almanyayı Avrupada tecrit et
?'~ttir. Bir kaç ay &'ibi kısa bir zaman 
ıçınde k ·· · ı hud· . omunıat eri, kapitalistleri, Ya-

ılera, Katolikl · b' "b" il ·· Mi>e . erı, •rı ır e muna-
sıın til olmıyan, hatta biribirine muha

o an herk . .. 
kaydet.., .•. ea~ ıı~cendinnek tarihin 
ğidil", edıgı bır aıyaaet bccerikaizli-

Ahmet ŞVKRO 
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ldare •• 1'tatbaa 24310 

Murahhaslardan b • r ısmı pazartesiye dönü or 
bahis· değildir Konferansın tatili artık mevzuu 

Konferansın tatilini mey er 
Fransızlar istemişler 

Fakat hususi müzakerelerden sonra 
devama karar verilmiş .. 

Konferansın tatili talebinde bulu· 
nan Franaız murahhas heyetinden 
Baıvekil M. Daladier, maliye nazın 
M. Bonnet, hariciye nazın M. Paul 
Boncour ve M. Albert Sarraut 

LONDRA, 23 (Sureti malısuaa
da giden arkadaşımızdan) - A
merikanın para istikrarına YGn"f· 
maması üzerine, betbinlik havası 
esiyor. Konferansın tatili rivayetle
ri çıktı. ôğrendiğime göre, konfe
ransın tatüini F ranııu:lar istediler, 
lakat hususi müzakerelerden son
ra, müzakerelere devam edilmesi
ne karar verildi. 

M. Mac Donald betbinliğin izale- · 
si için gazetecileri kabul ederek 
nikbinane beyanatta bulundu. Bu 
mülakatta ben de bulundum. 

M. Mac Donald dedi ki: 
- Beynelmilel konferanslarda 

ikinci halta daima böyle bet
binlik havaııı haaıl oluyor. Bundan 
sonra nikbinlik havası geleceğine 
eminim. Amerika'nın karan kon
lerana mesaisine tuir etmiyecek
tir. 

Amerika kendi bakımına göre 
haklıdır. Fakal arhk konferansın 
tatili de mevzuubahis değildir. 

Heyetimi:zin bir kuımı pazartesi 
gÜnü dönüyor. Konferansta sekiz 
kİfİ kalacakhr. T evlik Rü,tü Bey 
perfembe gÜnÜ dönecektir. 

AhmetŞUKRU 

Londra mektupları 

T ahdidatın derhal kaldı
rılması mümkün değil 

İktısat komisyonu dört madde Üze
rinde müzakerelerde bulunuyor 
Londra [Konferans aalonundan] 

- Mali ve iktisadi buhrana çare 
bulmak üzere tetkil edilen iki 
komisyonun içtimaile Londra cihan 
iktiaat konferanaı meaaiaine batla
mıt demektir. Komisyonlann bi
rincisi maliye komisyonu, ikincisi 
iktiaat komisyonudur. 

iktisat komisyonunun reiıi Fe
lemenkli Kolijin, maliye komiayo-

Londra: AHMET ŞOKRO 

nunun reiıi .Amerikalı Cox'tan, bu 
nevi itlerde daha tecırübeli bir dev
let adamı olduğundan itler bu ko
misyonda daha çabuk ilerliyor. 
Maliye komisyonunun bugün yap
tığı it iki mali komisyon teıkiline 
karar vermekten ibarettir. 

Bu komiayonlarm biri mali vazi
yetin ıalahı için acil tedbirler ara

( Devamı 2 inci sahilede) 

Tehlikeli bir tecrübe 
Londra sefirimiz Münür Bey nakit 

bahsindeki vaziyeti anlattı 

Münür Bey 
LONDD• 

konfe ·~ 23 (A. A.) - iktisat 
ranaı birinci nakit tal' k . 

nunda Miln.. ı omıayo-
ur Bey, nakit sahasında 

yapılactakl tecrübelerin hali hazırda 
mevcu o an nıuv . 
b "yÜk b. azeneaızlikten daha 

u . .. ır muvazenesizlik İntaç ede-
ce~ı~u~~l~~~mda bulunınut ve naza
~·. . a 1 1 aua bu nıuvazeneaizli-

dgın. zıraadt ma~sulleri fiatleri Üzerin
e ıcra e ecegı tesirlere celbed k 

murahhaslardan refahlan vaai ':",~k'. 
yaıta çiftliğe bağlı bulunan devletle
rin menfaatlerini nazarı dikkate al
malnrmı iatemiştir. 

Münür Bey, tediyatm ayni olaı·alt 

yapılması maluadile alacaklı ve borç• 
lu devletler arasında hususi itilafna· 
meler yapılmasını iltizam etmiı ve bu 
itilafnamelerin hem alacaklı memle· 
ketlerin itine yanyacağmı ve hem kü
çük memleketlerin ziraatine yardımı 
dokunacağını ilave eylemittir. 

Durgunluk 
LONDRA, 23 (A. A.) - Cihan ik

tisat konferansında aeçen baftarun ilk 
aünlerinde aürülen hareket ve faali
yetle ıimdiki durgunluk arasında gÖ· 
ze çarpan bir tezat vardır. Sabahtan 
öğleye kadar aeçen zaman komiayon
lann, komitelerin ve tali komite• 
lerin toplanmalanna hasredilmiıtir. 

M. Hymanı konferanaın her han· 
gi bir mesele dolayisile bir çıkmaza 
airmeai neticesinde geri bırakılmaaı 
için hiç bir ihtimal mevcut olmadığını 
bildinniqir. 

M. Ltvinof ile zevcesi bugün öğle 
yemeği için M. Mac Donald'a batveka
let dairesinde misafir olmutlardır. 

Fenlandiya murahhaaı M. Hackzel 
ile M. Bene• zevcesi de davetliler ara
aındadır. 

Umitler bOfa çıktı 
LONDRA, 23 (A. A.) - Ameri

kanın döviz kıymetlerinin muvakkat 
bir zaman için teahiti aleyhinde ver
diii karar para itleri hakkında Avru· 
pa hükUmet1cri aras~nda de.ha kuv-

( Devamı 6 ıncı sahifede) 

Dünkü heyecanlı yarıflardan iki intıba: Solda Samiye Burhan Cahit H. birinci lstinye virajını 
sağda sepetsiz motosiklet yarışında birinci gelen müsabık lıedeli geçerken 

dönerken, 

Geçen seneki otomobil rekoru kırıldı 
Dünkü otomobil ve motosiklet yarışları binlerce halkın 

heyecan ve alakası karşısında muvaffakıyetle yapıldı 
Gazetemizin ve T urina Otomobil 

klübünün tertip ettiği ikinci otomobil 
ve motosiklet yanılan dün mümtaz ze.. 
vahn ve on binlerce halkın önünde ya
pıldı. 

Dün yapılan ikinci otomobil yanıla
n tahminin fevkinde bir rağbetle kartı· 
lanıruıtır. Denilebilir ki latanbul halkı
nı ayni mahiyette hiç bir hadise bu ka
dar alakadar ebnemiıtir. 

Sabahın befinde 
Dalıa sabahleyın pek erken, aaat bet 

te Şiıliye, oradan Zincirlikuyuya ve is
tinyeye &iden yollarda ayni istikamette 
yüriiyoır:ı k•l•h..Jık nazan dikkati celbe-
diyordu. Vakit biraz rlaha ilerleyince 
bu hareket ve kalabalık daha mütekasif 
bir sekil aldı. 

Yaya, bisikletli, motosikletli, genç, 
ihtiyar, kadın, erkek, çoluk çocuk her 
sınıf halk ayni yolun yolcusu idi. Her
kes memleketin bu yegane otomobil ya. 
nılanru daha yakından ııörebilmek, yo
la bakim daha iyi bir yer bulabilmek 
için gideceği yere bir an evvel varmağa 
çalıııyordu. 

TramYaylar, otomobiller, otobüsler 
bu insan selini nakletmekle bitiremiyor 

• 

Yarışta kazananların kupalarını aldıktan 
resimleri 

sonra bir arada çekilmif 

du. virajlar, yolun büyük blr kısmını gören lar kurulmub birinci fırka bandosu da 
Y aTlf yerinde tepeler daha kalabalıktı. bir çadırda yerleımiıti. inzibati tedbir. 

Hareketten hedefe kadar, lstinye Sanki bütün lıtanbullular bu yanı- )er her türlü taktirin fevkinde Beyoğlu 
köprüsiyle Zincirlikuyu ara.11, ııörüle- ta buluımak için sözleımiılerdi. kaymakamı Sedat Bey, lstanbul jandar· 
cek bir manzara teskil ediyordu. Bu aa Zincirlikuyudaki hedefte gazetemiz ma kumandam Fuat Bey ve polis altın-
hadaki bütün s~ yol boylan insan· T . kl""bü" davetlı"len' i•;n •adır· (Devamı 6 mcı sahifede) 
d ·· ··1m bi h eJ · • H 1 ve unnıı u n ~ • an goru ez r a]e g mııtı. e e • • • • • , , , • • • • • •• • , • • , • • • , 11 • • • • • ., • • , , , , • , , , , .., , , , , , , , , , , , • , , , 

'G::ri'H~: .................. Fenerbahçe 86, Kurtuluş 
K:-~~~~:~:1~~~ 51 puvan kazandılar 
!inde yapılmakta olan asari atika hafri· 
yatını gözden geçirdikten sonra Yalın· 
cak köyüne gitıniılerdir. 

Gazi Hazretleri köyde bir ıaat ka
dar kalmıılardır. Bu esnada köylülerle 
yanyana oturmuılar, köy sofrasında 
bazlama, bal ve aaireden mürekkep bir 
kahvaltı Y•Pınıtlardır. Bu sırada gözle. 
rinden rahatsız olan bir köylünün teda
visi için yardımda bulunmuılar, diğer 
yoksul bir köylüye de bir çift öküz" ar
mağan etıniılerdir. 

Gazi Hazretleri köyden kadınlı erkek 
li bütün köylülerin içten gelen uğurla. 
malan ile aynlmıtlardır. 

Avusturya-Macar 
Birleşmesi 

LONDRA, 23. A. A. - Avus

turya ile Macaristan arasında si

yasi mahiyette bir 

birleşme yapılma
sı hakkında orta

da dolaşan fayia

lar münaıebetile 
q,euter Ajansının 
.ıldığı malUınata 

göre, böyle bir 

birlefme Avustur· 
yanın Avrupada 
bir tehlike noktası 
tefkil eden vazi
yetinden enditeye 

Macar b"fvekili düten lngiltere ta-
Cenaral rafından kabule ta 

Goemboes yan görülecektir. 
Bununla beraber 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Fenerbahçe 1-0 Vefayı yenmiş oldu 
Dün K.adıköyündeki F enerbahçe Sta 

dında kurtulus atletlerile Fenerbahçe 
ailetleri karşıl;.ştılar. 

Mevsimin Ü!Üncü atletizm müsabaka
" olan bu maı; taraftarlan arasında ol
dukça büyük bir alaka uyandırmış ve e
peyce seyirci toplanuıtı. 

Bu sene Fenerbahçe • Kurtulut ile 
tam he!inci dela olarak karıılaşmııtır. 

Bundan evvelki clö•t müsabakayı 
kaybeden San lii.civertliler, bu seferki. 
ni kahir bir farkla 51 puvana karşı 86 
puvan\a kazanmıslardır. Bu muvaffaki
yetin sebeplerini -arayacak olursak hiç 
ıüpheoiz ki basta atletizm kaptanı S. 
Mümtazın bitmd. bilmez faaliyeti gelir . 

Bu genç klübüne bu muvaf~a~iyeti 
kazandırabilmek iç.in, !ahsi i!lerını tcr

.h t muvafkederek çalıtmış ve en nı aye 
fak ta olmuttur. 

B •neci' fenerliler tarafından ye• 
et •- ır l lar bu ene hem de 

nilmiyen Kurtulut u • ·ı . 1 d' 
86 van ile yeru mı§ er ır. 

51 eB kar~~ ıeC'tıe s. Mümtazı ve Fe-
u muna · • d • 

bab atletlerini tebrık e erız. ner çe 'k . 1 . 
Mjaabaka]arın tekru netice erı şun-

lardır: 
ııo Mania 1 Ziya 2 Tarık 3 Papado-

puloe 17 4/5. 
Yüksek atlama 1 Cihat 2 Necdet 3 Bed

dii 1.69 
100 Metre 1 T. Papadopulo 2 İhsan 3 

Hilmi 11 2/5. 
Gülle 1 İbrahim 2 Esayan 3 Papadopu

lo 12,40 
3000 Metre 1 Petropulyadis 2 Andon 

Sobers 11.11.3/10. 
Uzun Atlama 1 Tevfik 2 Pa.padopulos 

3 Mehmet 6,61 m. 

800 Metre 1 Ziya 2 Nejat 3 Fikret 
2.20 3/5. 

Cirit 1 Necdet 2 Mufahlıam 3 Kürkçü 
oğlu 41.16 m. 

200 Metre 1 T. Papadopulos 2 Ihoan 

Malatya Valisi T evlik ve 
Halkevleri reisi Osman Beyler 

3 Hilmi 23 2/5. 
Disk 1 Keşişoğl.u 2 Gamapulos 3 Mu

fahham 31 m. 48. 
1500 Metre 1 Petropuliyadis 2 Manol 

Nhnn 5 19 5/ 10. 
3 Adım 1 Tevfik 2 Yorgiyadis 3 Ziya 

12,80 
400 Metre 1 T. Papadopulos 2 Fruzan 

3 Nikopulos 53 3/5. 
Sırık 1 Sadri 2 Cihat, Mataranga, 

3 Mehmet 2.90 

Balkan Bayrak 1 F. B. 2 F. B. 3 
3.48 1/ 5. 

Kadıköy maçları 
Dün Kadıköyünde F enerbah~e sta

dında Kurtulut • F enerbahçe atletizm 
müaabakasıdan •onra latanbulıpor (B) 
takımı ile Beşikıa, (B) takımı oyndr. 
Ve Beşiktaf 9 - O galip geldi. . 

Birinci takımlar tik maı:-ında Be4ık· 
taş takımı maça gelmedii:"i için l ıtan· 
bul- hükmen f'alip ilin edildi. 

(Devamı 5 inci Ahiicde) 
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HINÇAK FEDAİLERİ Dağıtıld_ı_ Dav~ti __ 
Hiçtılr komitai Patrifi akıfnnyor ııe telıJit ediyor! - Komitecile· 

rin i.tila teklifi! - Patrik Elenıli ile miiliikat. - Magakiya Ormanyan 
Eleneli müfkül uaziyette. 

Mebusların sıfatları kaldı-
rıldı, tahsisatı kesildi 

Ermeni Patriii IMiplıiya Orman
yan Efendi, çok mük-el tabail sör
ınü,, milteaddlt ecnebi liaanlarma bi· 
hakkın atio• ve cibaııun •İyasetine va. 
kıf bir kimse idi. 

V aktile Katolilr, Prot.stan. Orto
dok• mezheplerine dahli ve ..Iik ol· 
muf, hatti cezvit papuhfı bile J'ap
rnı' ve nihayet hu Ermeni mezhebin· 
de karar kılıp patriklik ••k•mrna ir
tifa etmİf necip bir pluiyet idi. 

Mumaileyh çolı: ihtiJ'atlı Ye iyi idare
li siyasi bir yol takip ettifinden se· 
rek Padİfahi ve ıerek Ermeni ~·•· 
tini fesat ve komitalarm.ı hüanüidare 
ediyor ve herbirinin mizacına ve men
featlerine uyacak maneneler çevİff• 
rek suya, sabuna dokunmaksızın &Ü· 
nü sün edip hot vakit ceçiriyordu. 

Ermeni Hinmak komitesi 320-321 
•enelerinde iıi azıbp tetlo's cinai ~· 
yata baıladırından patrik efendırun 
bir taraftan Padipha, dijer taraftan 
komiteye kaf1ı vaziyeti nazikleflnİf 
ve hayli gÜçle,miıti. 

Komite, Patrik E'-diyi aıkqtm. 
yordu. Meseli. latanbulda, Anadoluda 
.. kin umum Ermenilerclea bir nevi 
şahsi versi şeklinde İatedifi paralar 
için, Patrik Efeadiain miieuir surette 
del let ve hizmet etmeaini, kiliselerde 
halkı tersip n tefYİ)ı: eJ'femelİ ve her 
taraftaki ruesaİrulıaniJeJ'e emirler ver 
mo•ini i•tiyordu. Şurada burada der
dest ve tevkif edilen Ermeni efradmm 
tabiisi için Hükiımeti Chmauiyeye ve 
ecnebi devlet Hfirlerine tiddetli ve 
ehemmiyetli müracaatlerde bulunma· 
aını bekliyordu. Patrik Efendi, milli i· 
an~ için cemaati meyanmda mümkün 
olduru kadar tellcinat yapmakta ise 
de komitenin arzusu vechile büsbütün 
-'tiki.re para toplayamıyacaJmı fakat 
komite, bunu hiisnüteli.kki etmeJ'lp 
Patrik Efendiyi Sultan Hamide mec
lubiyetile ittiham ediyordu. Hatti. ko· 
mitenin ecnebi memleketlerde çıkar
dığı gazetelerle patrik aleyhinde neı· 
riyatta bulunuyordu. 

Ormanyan Efendi, Sultan Hamide 
olan sadakat ve ubudiyetini İıpat 
zımnınd" kendi aleyhindeki netrİJ'ab 
ve aldığı mektuplan mütemadi,.en 
atebeiülyaya arzeyliyordu. Hünkar, 
bittabi bunlardan memmm olup ken
disine iltifatlar ederdi .. 

Günün birinde, komite tarafından 
aldı~• bir mektupta: Artık kendisine 
kon1ıtenin ve cenıa.atin anaiye.t ve iti
madı kalmadığından hemen istifa e-

dip çekilmesi ihtar olunmuı we çekil· BERLIN, 23. A. A. - Yolff a-
mecliii takdirde haldunda ittihazı jansı bildiriyor : 
mukarrer cezarun tatbik olunacağı Gazeteler, Almanyada soyalist 
tehdidi bildirilmitti. fırkasının her türlü faaliyetin ya. 

Patrik Efendi, bu mektubu da Sul· sak edilmesi münasebetile uzun U· 

tan Hamide takdiuı etmiı be kendiai· zadıya mütalea yürütmektedirler. 
DİD pek mütkül bir vaziyette kaldığı-
nı arze,.1-mtti. Bilhassa Volkischer Beobach-

Zabtahane, ıifre ki.tibi merhum ter gazetesi diyor ki : 
A- Bey vaSJtaaile beni çağırtarak " Sosyalist fırkaaı bu akibeti 
talimabaeniye dairesinden nıüli.kat ve tamamile bak etmittir. Almanya. 
iatizahat için Ormanyan Efendinin daki soyalist fırkasının bu son ay 
Be,.oğlunda Ağacami terifinin arka-
sına düten ..Juz ağacında birinci ..,.. lar içinde takındığı vaziyet sosya 
kalı:taki hanesine ııönderdi. list fırkasının hakiki mahiyetini 

Patrik Efendi ile evvelden tanıtır- bir örtü ile gizlemeğe matuf kaba 
dık. Evine gerdiğim zaman ki.tibi Ro- ve aldatıcı bir manevradan bqka 
bör Efendiyi orada buldum, Efendi bir.ey olmamıttır. Bu fırkanın da 
:::.:~derini ziyarete geldiğimi aöy· ğrtılmıt olmasını bütün millet tak 

Haber verdiler. Ormanyan Efendi, dir edecektir. Çünkü mesele sayı. 
beni, kendi yazı odaaında kabul et- sız cürümler i9lemi• bir fırkanın 
mitli. taraftfAhaneden ıönderildiği- ortadan kaldınlmı• olmasıdır. 
mi söylemem üzerine Robir Efendiye " HükUmet millet uğrunda de-
İf&ret etti. Robir Efendi odadan çıka· __ 1• 
rak, bizi yalan: bırakb. ğil, fakat millet aleyhinde .,....tan ' 

Selim n iltifabbümayunu teblii i· bütün te9kilatı sanılmaz bir azinı 
le beraber aldığım talimat dairesinde •e kuvvetle dağıtmaktadır • 
f'l beyanatta bulundum:. . " Parl&men.todaki sosyalist a-

- Şe•ketmaap Efendınuz, buyuru· b luk f ti h "kü: 
J'orlar: komitecilerin istifaya daweti • zanm me us sı a an u .m-
mütezaınmın ıönderdikleri kağıdın den dütüriilmüf, bunların taluısa 
hiç bir kıymet ve ehemmiyeti J'Oktur. hna haciz konmu9tur. 

~d ehdith.l~lri para ~do~b ak ~in H~~k· t~- Bundan dolayi marksizm AJ. 
1 vec ı e ıant&J an ı aretbr. u u- • • d · • 

metçe onlara kartı li.zımcelen her manyada fılen 2.2 ha.zıran an ıti
türlü ihtiyat ve inzıbat tetbirleri alın· baren yok olmııttur. Çünkü bu fır 
mıştır. Patrik Efendi, bu cihetten mü.. kanın yahut taraftarlarını pek al
t~rib olsunlar. Kezalik müf~itleri~ ha· çakça terkeden bu hareketin. J'~ni 
nçte çıkardıkları gazetelerındeki net- den canlanması ve dirilmeaı un. 
riyala yani Patrik Efendiyi bem benim k" dı 
h d . . d" d .. h 1. ansız r. em e cemaatının nez ın e fUP e ı 

ve mÜfkül mevkie diifürmek Üzere " Milliyetçi soayaliat inkilibı
b_ir t~raftan aramı.xdaki samimi, husu· nın bugün sonuna ennit olmak. 
sı munaseba~~ daır uydurdukla.~ı ya· tan daha çok uzak bulunduğunu 
!anlara ve dıger taraftan bazı •ufera. .. 1 eki · li b" taya koy 
yiecnebiyeye ıriJya Patrik Efendi lisa· soy em e gız .'~J'. or 
nmdan söylendiği itaa olunanlar büh- mu~ olmayız. Bu ınkılap Alman. 
tanlara bilhassa dikkat etsinler ki yada yegane hakim olmak haldu-
bmıdan maksat iki taraflı ara bozmak nı tahakkuk ettirinceye kadar uğ 
melanetinden baıka bir şey diğildir. ra.sacaktır. 
Bcınlara inanmadığım ve andanmadı
tma ıibi kendisi de elbette ioanmaz 
"e aldanmaz. 

Patrik Efendi, sükün ve hürmetle 
dinliyordu. Ben ili.ve ettim: 

- Zatı&linizin kemakin ifayıvazi .. 
fede aebat ve iAtimrarmızı arzu et .. 
mektedirler. 

(Arı.....ı var) 

Volkiscber Beobachter yazmnı 
şu sözlerle bitimıi,tir : 

" Propaganda nazın M. Goeb. 
beis bu yakınlarda bir defa daha 
~unları söylemişti: - Bu sene ·de 
büyük ve ehemmiyetli bir talwn 
hareket ve tqebbü•ler olac:Mcbi. 

Yann: 
Çünkü kiliselerle açılan miica· 

dele henüz bitmemittir. fktjdaı;, 
mevkiinde hükUmete ittirak c:den 
!ere kar•ı giritilen mücadele ele be 
nüz sona ermemi.tir. 

HIN ÇAK FEDAİLERİ 
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Patrik Efendinin, Paditaha ce vabı. - Patrik, mü.kül mevkide 
ın.:lduğunu yana yakıla anlatıyor. - Komitelerin zorbalıkları 

Nasıl yakayı ele verdiler? 

Bu mücadelenin varacağı 'netice 
~imdiden belli değildir. Hiç kim
senin bu hususta bir fÜpbesi kal· 
mamı.br. 

Ev arandığı zaman 40-50 okka kadar 
da ham eroin bulundu 

Lehistanda Türkiye dostu 
mahfeli 

Lehistan'm bölünmesini hiç bir va· 
kit kabul etmiyen ve bunu kuvvetlinin 
zayıfa karşı gayri kanuni bir ceb;r ha
reketi olarak teli.kki eden Türkiye
nin Lehiıtan'a kartı bu pek eski ve ta
rihi doatlurunu batırlıyan Vartova 
Üniversite ııençliii "Türkiye dostları 
mahfeli,. adile iki yıl evvel bir birlik 
kunnuı ve aaırlardanberi birbirlerine 
dostlukla bağlı olan genç Türk ve Leh 
cüınhuriyetlerinde eski dostluğu bu 
suretle ihya etmeği lrlübün gayesi o· 
!arak kabul etmi4ti. 

Emniyet müdürlüğü ikinci ıubesi 
dün de eroin kacakçılığı İtile meşğul 
olmuş, Poli, müdürü Fehmi ve ikinci 
tube müdürü Denür Bey aktama kadar 
tahkikatı idare etmiılerdlr. 

Diin Morko, Andros, Koıtantinidi ia 
minde iki kiti ve eroin fabrikaaında c;a· 
lıtan dört amele clinlenilmiıtir. 

Dün bir kaç kiti daha nezaret altına 
a.hnmışt1r. 

Buı:rün bir kısmının Adliyeye veril
mesi muhtemeldir. 

Aldıiunız malümata -.ın son ~ 
beke 1Öyle ele ~eçmittir: 

Gecen sene latinyede -.,dana çıka
ı·ılan bir eroin fabrikaamm ırizli ..,.._ 
yedaı·ları uzun boylu takip "" taraaaut
larla teabit edilmiıtir. 

Bu tesekküllerin faaliyetleri gayet 
maharetle. iılenilmit bir çet'Çeve içinde 
inkitaf ettiği için eroincileri kapana dü 
şürmüştür. 

Bu kuvvetli tetkili.t Koçonun KaJ. 
yoncukulluğundaki bes katlı evinde bir 
eroin fa.l,rikası tesis etmitlerdir. . 

Kacakcılar evi 3 haziran 1932 tan· 
hinde ki•alamıslardır, FalMika kurulduk 
tan aonra Fransaya eroin ihraç edilmit 
olduğu d" Ögrenilmittir. 

Kumandanlık teokilatı bu sabadaki 
bilriaini t•ıramladıktan sonra evvelki 
gece faaliyete eeçmeji muwafık bulmuı 
ve uzun bi.- taraııut abluka.amdan son .. 
ra KO';'.onun evi sabah saat 8$ da mu· 
hafaz Y" polis memurlan tarafından a
raştırılmıştır. Sokağın bir ucundan sivil 
memurlar eve doğtı, bir müddet ileri&. 
dikten <onra dil(er taraftan da bir kaç 
muhafaza memuru ve polis ıörülmiit· 
tür. Kapıya evveli ıelen memurlar ka· 
pıyı vurarak Madam "Elem"" nin nele 
olup olmadığını aom><ıtlardır. Kapı a
çılmıt ve "vde Eleni iaminde bir kadm 
olmadığı cevabı verilmi§tir. Bu muhave 
reden istifade eden memurlar derhal i. 
çeri girmitler ve iki kola a,..,ı.raı. evi 
ııraftırmağa başlamıtlardır. 

Bu bef katlı evde Koço, karm ve 
çocuklan olurm•ktadır. Evin Üıt katın 
da fınn, te.-aziler, gramlar, keseki.ğıtla. 
n, morfin tozlar, en alt icatta yirmil.eJ 
kiloluk oekix küp afyon ezmek ve la· 
hammür etlirr.ıtk

0

icin fıcılar, bir büyük 
batkı makinesi, bir hava pompası, ıu .. 
tik eldivenler, muazzam filitre, bahçede 
ise yedi damacana, bir cizme, kazanlar 
içlerinde bir takım mayiler bulunan ~i
tel r ve paketler bulunmuıtur. 

Zemin katta bulunan fıçılardan iki. 
si doludur. Bunlarda 40 • S0 okka bam 
eroin bulunmaktadır. Bazı tenekelerde 
ise ezilmiı tortular ve saire vardrr. 

Tahkikata Mü<ldeiumumi Ba• Mua· 
Yini Hikmet ve ikinci aube müdÜrü De
mir Beyler vaziyet et~tlerdir. Yakala. 
nanlarının iaimle!"İ ~unlardır: 

Karaköyde Cümhuriyet fapka mağa 
zası sahihi M. IN'..arko, Londros Kostan 
tin, ev sahibi Koco, Koçonun kansı, us
ta Miltiyadi, Miltiyadinin karısı, Lon
drosun babası, Koıtantinidi, kimyager 
Anıaki, Sofoldis. Yakam, Hüsnü, Rama 
zan, hamal Mehmet Efendilerdir. Koço 
nun kansının kız kard"!i ıle yakalan- . 
mıı, ifadesi alındıktan wnra bıralcılmı,. 
tır. 

Bu Matmazelin bu !l'Ünlerde Atina· 
J'• gitmek Üzere olduğu anlllfılmııtır. 
Bwılann jçeriıinde Fraruaya cirmek. 
ten menedilmit bazı beynelm.ilel kaçak· 
ç~ da mevcut olduğu tesbit edilmit
tır. 

Son sefer mi? 
iskenderiye hattının bıra

kılması ihtimali var 
Seyri sefa.in f daresinin Ete Yap11ru 

diia aon seferini yaparak lakendoriye
clen limanrmıza gelmi,tir. hkencleriye 
hattının kaldırılması hakkında verilen 
karar deiittirilmediği takdirde Eie va. 
puru ber hafta sah ~nü mukarrer olan 
seferini yapmıyacak, yalnız seçen aalı 
cünü hareket eden Ankara vapuru ıele 
celc cwna cünü aon seferini yaparak li
maınnnıu gelecektir. 

Dün Eğe npuru ile Kahirede çrlcan 
Muhadenet gazetesi sahibi Remzi Bey 
telırimize celmittir. 

Remzi Beyin bize anlattıiına ııöre 
Iskenderiye hattının kaldmlmuı Mısır· 
da umumi teessürü mücip olmuıtur. 
. Efe vapuru lskenderiye limanında 
iken bütün kamaraları dolmuıtu. Bu se 
heple acente henüz limanda bulunan An 
kara vapurunun karnaralarrnı salmağa 
mecbur olmu,tur. 

Bu fikirlerden ilham alarak bu 
birliği kuranlar, yeni Türkiye'yi Leh 
gençliğine tarutmaiı ıve Türk cençlİ· 
ğini do Leb.iatan ile ali.kadar ettir· 
meri kendilerioe bir va%İfe bibnit
lerdir. 

Türki,.e'yi tanıtmak için, klüp ra· 
por1ar neşretlirmek, konferans ve 
münakatalar bazırl.ımak, Türk dilini 
öğretmekle nazari .. hada çalıpnağa 
batlamıttır. 

Önümüzdeki aylarda Türkiye"ye 
bir de seyahat tertip edilecektir. 

Bir ceneral öldü 
P ARiS, 23. A. A. - Cenerı-.;. 

Henri Nogues, 66 yqrnda olduğu . 
halde To'ulonda ölmÜftür. 

İsviçrede feyezanlar 
BERNE, 23. A. A. - lsYiçre

nin orta ve f&l'k kısnnlarında liiiil 
ku ~ulan feye:ı:anlar ekinlere çok 
zarar vermittir. Birkaç yol ve 20 
kadar ev a_'! albnda kalmıttJT• 

idaresi hkenderiye hattım ltletmomek 
husuaundaki ............... ısrar ettiii tak· 
dirde vapurları kira ile İ!letmeğe talip 
olmutlardrr. 

Vapur yolcnlan arasında J'llJ'ılaa ı.ir 
habere ııöre Se,.rüefain i...._i ı...__ 
deriye acentHine verdlti •e ayni -
da Eğe vapurunun ald!fı bir tels!z~: 
"Eğe vapuru dönecektır, lıilet k-niz" 
tarzında bir emir vermİflÜ'. Bu haber 
doğru ise Eğe vapuru bu haf!a f ıkende 
riye seferini yapaeak demektir. 

Bundan maada Eğe vapuru fzmire 
uğradığı zaman lzmir Tiı:aret müdürü 
ve bazı zevatın iıtirakile bir toplanb 
yapılmıı ve lskenderiye hattının kaldı· 
rıl111aması için te,ebbüıte bulunulması· 

~sırlılar 1 kenderiye hattının kaldı 
rılmaBını istemiyorlar. Rum ve Erıneni
ler. a18k~d:1~ zev~ta ~üra~C\Atle hattın iş 
letılmesını t!'tedıklerı noibı hu Arap ve 
Rum sttmayedar ..,.rupu da St"yı-İs'°f.'\İn 

t na karar verilmittir. , ... 
a ca· l~ıı ~e uç 

Başvekiller Romaya 
gitmiyecekler mi? 

LONDRA, 23 (A. A.) - iktisat 
konferanaı mahfellerinde biç kimse 
M. Mac Donald, M. Daladier ve M. 
Hitler'in dörtler mi.akını imzalamak 
için Romaya davet edildikleri hakkm· 
daki ~ayiayı teyit etmemektedir. 

Bir vapur tayyaresi 
BREMEN, 23 (A. A.) - Europa 

vapurunu tayyaresi yeni bir rekor te
sis ctmiıtir. Schvilden tarafından 
aevk ve idare olunan bu tayyare 13 
buçuk saatte takriben 2100 kilometre 
katetmiştir. 

Mesai konferansı kapanıyor 
ROMA, 23 (A. A.) - Mfütetar· 

!ardan M. Biaıi, beynelmilel mesai 
konferaıumı kapanıt toplantısında 
hükUmeti temsil etmek üezre Cenev
reye ıitmiftir. 

Belçika kralı seyahatte 
BRESCIA, 23 (A. A.) - Belçika 

kralı Fransadnn Bre...:ia'ya gelmiftir. 
Kral, Ri..-iera Gardada birax durduk
tan sonra Trentin'e gitmiştir. 

Bir kilise yandı 
BELGRAT, 23 (A. A.) - Djako

vo tehrindeki meıhur bü.,ük kilisede 
dün ııece yarısından sonra fiddetli bir 
yangın olmuıtur. Maddi zarar bir 
milyon dinardan fazla tahmin olunu
yor. iKliae pek çok hasara uiramıf· 
tır •. 

Y angınm mevzii bir halde kalma
•ma ancak bu sabah muyaffakiyet 
hasıl olmuıtur. Bu yanımın bir kısa 
devreden çıkbğı zannolunuyor. 

ltalyada yağmur, kar 
ROMA, 23 (A. A.) - Pallarna'da 

tiddetli su.rette yağan yağmurların te
sirile bir çok evler çöküp yıkılmıştır. 
Sav Bernardino ırmağı ta1miş, civar
da darlar bir kar tabakasile örtülmüı
tür. 

Cenova mahallelerinden biri su al
tnıda kalrnı!br. 

--<>-

Tibette araşbrmalar 
LAHOR, 23 (A. A.) - Tibet'e ıi

den ltalyan fen heyeti eski ve tarihi 
eserler hakkındaki tetkiklerini tamam. 1 
lamak için Tibet'in garbında araştır
malara baılamıttır. 

--<>--

Bir vapur kayaya çarptı 
ŞANGHAY, 23 (A. A.) - Messa· 

cerieı kumpanyasının 17,000 tonili.to
luk Aramİ• vapuru Şangha,.•m 50 mil 
cenubunda ıuların altında kalmış bir 
kayaya çarpmıtbr. Vapurun tekne
sinde büyük bir delik açılmııtır. Bu· 
nunla beraber geminin batması tehli

kesı yoktur. 

Vapurdaki 100 yolcuyu Şanghay'a 
getirmek için bir römorkör ıönderil

miftir. 

l.oyd kumpanya11 vapurun kendi 
vaaıtalarile Şanııhaya varacağını bil
dinnektedir. 

-o--

Clara Zetkin'in cenaze . . 
merası mı 

MOSKOV A, 23 <A.A.) - Ta11 a
jansı bildiriyor: 

Olara Zetkin'in cenaze meruiıni dün 
yapılmııtır. Ceset evvelki ııece yalalmıt 
tı. Cenaze merasimine Staline Molovot, 
Kalenin, Voroşilof, ve diğer So:"'et ~~ 
müniıt fırkası re.iılerile CeaUntern ın 
mümesaileri ve diğer ınemlel<etler komü 
niıtlerinden bir kısmı ve 300 bine yakın 
amele iıtirak etmiıtir. 

Fransız komünist fırkası mümessili 
Marty Alman mümessili Fritz Hecb
kert v~ IMolovot y oldat ile Kropupska. 
jia Zetkin'in bayatından ve fuliyetin. 
~ bahis nutuklar söylemiılerdir. Nu
t11klardan sonra top atılmııtır. 
U•·ytf izacraR?ıt ·---

Bir deli 
ROMA, 23. A. A. - Saint· 

Marin cümhuriyetinde bu son gün 
lerde birçok kiseler, bilhaua aklı 
muvazenesini kaybetmit Canepa 
adli bir adam te•kif edilmittir. 

Canepa yakalanan bu adamla
- kendilerini dolgun maqb va.zi 
felere yerlqtireceğini vadederek 
- etrafına toplağa kalkıtllllfb· 

Bu tevkiflerden bqka iki gaze
tenin çıkardıkiarı nüshalar da mü 
sadere edilmittir. 

--o--

Keşmirde 3 camii yakmışlar 
StMLA, 23. A. A. - HükUme

te gelen haberler kqmir eyaletin 
de Mirpur'dıı bir takım karga~a
lıklar çıkttğım bildirmektedir. 

3 Caminin ate'e ve~ilip yakıldı 
ğı ıöylenmck\et'jo:·. 

D 
Bükreş elçimize bir nişan verildi 
BOKREŞ, 22. A. A. - Ziraat •ergisi münasebetiyle, Biikreş elçi

miz Hamelullah Suphi Beye Romanya tacı büyük .alip nifanı uerilmif 
tir. Hariciye nazın M. Titülaco bu nİfanı elçimize uerirken ~öyle ele· 
miftir : . 

- Ni,an tQfımıyacağınl.Zl biliyoruz, fakat bunu size bir hatıra ola· 
rak -klayınız el iye veriyoruz." 

Yıldırım dört kişiyi öldürdü 
KASTAMONU, 23. A. A. - Buraela hauafar açıfmıftır. iki gün 

evueline kadar yağan yağmUTlarel an uiliiyet elahilinele yine bir hayli 
hasar olmuflur. f)aday'ın bereketli ue merkezinele bazı köyülere elo
lu elüsmiİftİir. Dada;yın bereketli köyünde iki, deurekônmın ba,punar 
köyünelen bir, kürenin Ahmetpaşa köyünelen yine .bir kifi olmak üzre 
elört kifi yılelırımdan ölmü,lerelir. 

Gözler Selanikteki intihapta 
AT/NA, 23. A. A. - Atina Aiammelan: 

Yunanistanda güya siya.si bir sıkınt.!t vaziyet bcqgöstereliğine ve 
hatta bu vaziyetin uahimleffiğine elair bazı ecnebi gazetelerin elde et
tikleri haberleri tekzibe Atina ajansı mezundur. 

Şimdiki halele Yunanistanda ehemmiyetli o/artılr göze çarpan 
yeğiine lliİya.i uak'a 2 tcmmuzcla tamamlayıcı t~rii intihabat yapıla· 
cak olan Seliinikte intihap mücael efesinin eleuam etmekte olmndır. Bu 
miicaclele hayli ,iddetli olmakla beraber tabii bir halele cereyan et
mektedir. Yunaniatanın geri kalan kısımlarınela uaziyet tabii fekilele 
elir. Pire limanına flÜya giri.tli ask er mülrezeferi çtkarddığı hakkında 
ki haber ele tamamiyle uyılu,....ael rr. 

Ray otobüsleri 
Haydarpaşa banliyösünde 
de işletilmesi düşünülüyor 

Devlet Demiryolları idaresinin hem 
senriste intizam temin etmek n halka 
kolayLk olrnıık, hem de otobüs rekabe
tinin önüne ıec;mek için ray otobüaleri 
almaia karar verdiğini yazmııtık. 

Son ay içlnde timendifer vagon1arİ· 

le yapılan tecrübeler ve baska memle
ketlerdeki tetkikat bu f'"ldin iyi netice 
vereceğini göstermiştir. 

Ray otomobilleri memleketimizde 
bir kaç senedenberi Aydın • 1 zmir baL 
tında qletilmektedir. 

Bu hattın iıletici idaresi birkaç Mine 
evvel otobüs rekabetinden mütevellit 
zaran nazarı dikkate alarak bu otobüs· 
leri getirtmişti. Bunlardan ;yi neticeler 
alındığı söylenmektedir. 

Ra,. otohüalerinin muhtelif telrilleri 
vardrr. Aydın hattında itliyenler iki ~e
kildedir. 

Devlet Demiryollarına timdiye ka· 
dar muhtelif ~elciller tddif edilmiı, fa
kat hic biriıi üzerinde anlatılamamııtır. 
Bunu.; üzerine bir müsabaka açılrru,tll'. 
idare ilk OA!'ak 10 otobüaü alaeaktır. 

Bunlann seyir sahası Ankara • Ka· 

fskenderiye seferi 
IZMIR. 22 <Milliyet) - Son hken

deriye seferini yapan Ege vapurunda 
bugün bir ziyafet verilmiıtir. Ziyafette 
fırka reisi Hacim B. le sazeteciler tacir
ler buluamualarcLr. Cumartesi toplana· 
cak olan oda koDgt'<!Sinde hattın kaldı
nlmaması itin alikadar makamlara mÜ· 

racaat edilmesi takarrür etınİftİr. 
-o--

Zonguldak valisi Çaycumada 
ÇA YCUMA, 22. A. A. - Zon

guldak valisi ile vilayet fırka rei

ai buraya geldiler. Akşam Genç· 

ler birliği kulübünün geni9 bahçe· 

sinde halka Gazi Hazretlerinin 

Trakya ve Anadolu seyahatlerine 

ait filimler gösterilmittir. 

yaş, Ankara - Kayseri ve Ankara - Si
va• araaındaki muhtelif istuyonlardır. 

HaydarpafA • banliyö hattında da 
mevcut poatalar bozulmadan ray oto-
biisleri seferleri tecrübe edilecekıir. 

Ray otobüslerinde bir makinist ve 

IMr de biletçi bulunacaktır. Otobüs için 
istasyonlar arasında mevkiler viicude 
setirilmesi de düıünülmektedir. 

Londra mektupları 

Tahdidahn derhal kaldı
rılması mümkün değil 

İktısat komisyonu dört madde Üzerinde 
müzakeFelerde bulunuyor 

(BaJı ı inci ubilede) 
yıp bulacak. Diğeri de daimi tedbir· 
ler anyacak. Birinci komisyonun reis .. 

Iiıi'ine ltalya maliye nazın Signov 
Yunı, ikincinio reisliğine de Avustur· 
ya murahhası Kienbock intihap edil
mittir. 

Diğer taraftan iktisat komuyonu 
meaaıaınde hayli ilerleıni,tir. 

Bir defa reis komisyon içtimaına 
müzakere ruznamesini ha2rnlıyarak 
gelmiştir. Dört mevzua ayrılan ruz
name şudur: 

1 - (a) Tabii ticaret vaziyetine 
avdet etmek için alınacak çareler; 
harici ticaret için kambiyo tabdidatı
nın kaldmlmasına kontenjatman. bu· 
ıusi müsaade ile ithali.t kliarinc gibi 

usullerin kaldırılması. 
(b) Gümrük tarifeleri meselesi, en 

ziyade mazharı müaaade devlet USU· 

!ünün tatbik tarzı. 
2 _ lstib .. I ile piyasa aras.'nda bir 

müvazene teıiai. f 

3 _ Tahdidat ve gÜmrük resu.;l.e
rinden batka beynelmilel ticareti sek
tedar eden tedbi•ler. Ticareti bafıriye· 
ye bükü.metler tar.afında:n verilen para 

meselesi. 

4 - Nafia itleri: ltsizliie çare ol· 
mak üzere yapılacak nafia işleri .., 
diğer tedbirler. 

lıte iktisat komisyonunun faaliyeti 
bu dört madde ile tespit edilmiştir. 

Müzakere açıldığı zaman Fransa, ikin· 
ci maddenin, yani istihsal ile piyasa a· 
rasında bir müvazene temini me· 
selesinin müzakeresini talep elm ~f ise 
de bunun çok etraflı bir mesele oldu· 
ğu ileri sürülerek sonraya. bırakılmış .. 
tıl'. Binaenaleyh bugünün mevzuunu 

1 

birinci madde te~kil etm?~tir~ 

Kambiyo tahdidab, kontenjat· 
man ve sair tedbirler naad ve ne za .. 
man kalkabilir? Bu babi•te bir çok 
murabhaalar ıöz aldılar. Yunan mu
rahhası ilk söz alan oldu. Maliye 
nazın M. Loverdoa bu mesele hakkm
daki Yunan tezini bir ra.....- halinde 
komiayona takdiuı ettiğini bildirdi. 
Yunaniıtanın bir takım tahdit tedbir
leri aldığını ıöyledi ve bucünün te· 
raiti altında bunlan terkebneııin mÜf· 
küli.tmdan bahsetti. 

ltalyan murahhası Aaquini, iktisa
di meselelerin halli, mali meselele
rin halline bağlı olduğunu bildirdi. 
Bununla beraber, ltalya hüı.Umetinin 
tedricen kontenjantmanı kaldırmağa 

hazır olduğunu ili.ve etti. ltalya ti
careti tahdit eden tedbirlerin kaldı

nlmasına taraftardır. Bu gayeye ma. 
tuf olmak Üzere umumi bir itilaf. 
tan bahsediliyor. Ancak bu itili.f ilk 
adımı teıkil etmelidir. lıalya liberal 
f,ir ticaret siyaseti takip etmek isti· 
yor amma, başka memleketler tah 
dil!at ile lıalyan ticaretini zarardid" 
ederlerse İtalya bu ıiyaseti talcipt" 
devam edemez. 

Bundan sonra, Lehistan murahha

sı, Belçika hariciye nazırı Hymans. 
Alman maliye nazırı, lngiliz ticaret 
nazın Runeiman ve Tevfik Rüttü Bey 
aöz aldılar. 

Bu müzakerelerin hül&sasr tudut' 
ki tahdidatm kaldırılması esas itiba-• 
rile li.zım olduğu kabul edilmek· 
le beraber, bunun derhal yapılamı· 

yacağı takdir edilmektedir. Bu baki· 
kat konferansın heyeti umumiyesindo 
de ifade edildiğine göre, komisyonda 
bir defa daha tekrııı· edilmiş oluyor 
demektir. • 

Ahmet ŞVKRV 
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Aygı verıcı bir yıldönümü. ŞEHiR HABERLERi 

- Dr. Reşit Galip Beye_ IL•E•k•o•n•o•m•l-----------s-.-,-.·d-ly•••d·•----------E-·d--------·ı--'-·d---b-·.----.-.----• 

,..=er:: ~.~~;;;ti;~~!~ Kayıt başladı Tasarruf yapılacak İrne yo un a ır gun ..• 
Bu, çok aygı (lbret,intibah) vo:~ci ~ir ---.--

toplantı oldu. Bunu ıize ıunun ıçı~.b-~l- Sergiye iştirak edecekler Bütçeden bir kaç yüz bin su··rat katarının muhteşem servis vago-
diriyorum: it arkadaılarınızla yuru-

~:z ~::!e~"ı!ı:.ee~:U~e~:ı::~ yerlerini hazırlıyorlar lira eksiltiliyor nundan yeşil Trakya ovasını seyretmek, 
bir hız daha katacağı için.. Bqinci yerli mallar sergisine ait ha- Hükümet tarafından tasdik edilen 

zırlıklara filen baılanmııtır. lstanbul sa Belediye bütçesi Belediye matbaasın d " h } 
Ankarada (AKBA) firmaoı altında nayi birliii 1 Ağustosta acdacak olan da bastınlmıştır Hükümet, bütçede hiç ogrUSU 0Ş 0 uyor •• 

toplananlann yaptıkları bu ilk kuru- ıer.n 1·r;n "ıttirak edecek fabrikalara yer b" d •· "kl"k 
e· ~ ır egışı ı yapmamıştır. Ancak ok-

IUf yıdönümünde kimler vardı? Bü- lerı·nı· ı-~1• -tmektedir. • .. lru ıo:...ed"I k 
d ··- • k va mayısın son eünü ...;; • ı ere Yiİk ünler mi7 hayır. Yükaek a rea- Bu ·-neki 1erainin azamı mu emme- ·· k 

~ ~ bu gumrü varidatına yüzde on nisbetinde 
ler mi? bayır. kötelerde, dükkanlar- liyette olmaıına çalıııldığı için . ."'ne zam yapıldığı için Belediyenin bir kaç 
da, sokaklarda dazıradazır gazete, hazırlıklara erken baılanıruıtır. M. uesae 

ti hza yüz bin lira zarar ettiği yazılmıthr. mecınua aatan alçak gönüllü müvez· ıeler Sanayi birliğine müraca a ı r e 
·ı ) · • b" Bu zaraıı yeni bir varidat membaile zı er.. Halka kitap kalem, kiğıt satan dilen plin tizerinden yer erını tea ıt et. 

özü düz kitapçılar .• Bir kaç köylü.. tirmektedirler. telifi etmeğe bu oene imkan bulunama 
1 ·ı mıştır. Bu vaziyet l<ar!ısmda Beled'.ye ıneın ekete kitap vennek aevgİ•İ • e Beı:ı"ktaı: antreposu 1- fı d d. 

ıöyle böyle uirafaD çelimıiz ben ve bir ; ; muhte ıf hatlara ait maara ar a ta •· 
kaç kalem aıkadaınn.. Küçük Ali, Duralı Be,iktaıta nok•anları ikmal edilen lat yapmak suretile bütçenin tevazünü 
Tetikahmet, Findıkosman, Şimendi- yeni antrepolara l'Ümrük idaresince Jü. nü temin edecektir. 
fer Mehmet, ben, Patron Bilal, Yamak zumu kadar memur tayin edilmiş ve bu inşaat laborafuarı 
Adiı, Di.lmıenli lbralıim ağa, Yazıcı memurlar vazifeye batlamışlardır. 
hesapçı, tezgiihçı vesaire... Emek F enerd~ açılacak yeni antrepo supa- Yapılan İn!aatın hazan iyi olmama-
Tanriıi ne verdiae, çok ıükür yedik iç- lan ve sahıl etyaya tahsis edilmittir. aı, malzemenin iyi intihap edilınemesin-
tik, bura11 l&znn değil. Asıl iıin dü- Piyasa vazı"yetı" den ileri geliyor. Bu gibi hatalann gün-
iüm noktası ıu oldu: Milli Mücadele den güne çoğaldığı nazan dikkati cel-
J'lllarında ve bet yqmdanberi sokak- p· · · betınittir. 
1 • .• ıyasa vazıyetı, Ticaıet Müdürlü- · · 
arda gazete oatan küçük Ali bir nu- guııce •·--~ Belediye halkın aldanmamaaı ıçm 

tuk verdi! Kendi dilince, Kendi kafa- T" mıın........uan takip edilmektedir. bir malzeme ve in...ı: laboratuan t"9İa 
•caret Müdürü Muhsin Bey zalıire fiat · l" b · smca ve kendi gönlünce konuıtu. Hey! l d uf k etıneği düıünüyor. Bu a oratuvar tesıs 
arın a a temevvüclerden badra gay · · al 

Bana bakm arkadaılar ! Dedi, hem ri tabii bir yükseme ve pİyasad~ bu ik- edildikten sonra ber nevı m~aat m ze. 
L h "-· il t • da meainin evsafı bu laboratuvar tarafından uen em ÇOgumuz yı arca oa bgımız r emaresi olmadığını söylemiıtir. 
ıeyin İçinde neler yazıldığnu bilmez. tayin edilecektir. Laboratuvarda muayene 
dik. Çünkü o yazıyı bilmezdik. Tanı- Viyana kongresi mukarreratı edilerek ruhsatname alamıyan malzeme . 
mazdık Oku dık ş nin satııı menedilecektir. ln§aat malze 

• yamaz · imdi türk- Vı"yanada toplanan beynel•ru'lel tica- ruf) çeyi belledik D meıi cinslerine !!:Öre nevilere ve sı a-
. • •tını &atarken içini o- ret kongresine ait mukarrerat, kongre- ra ayrılacaktır. 

kuyoruz. Bır §eyler Öğreniyoruz. Da- de Ticaret odasını temsil eden msballi 
haaı var. Bugün &attıklarımız eıkisin- konsolosumuz Tahir Bey tarafından O- Başka plaklı otomobiller 
d~n ç_?k~. D~h~ çok kazanıyoruz. daya bir raporla bildirilınqtir. Son zamanlaıda ~ebirde yakın Bele-
Çunku muıterılenmiz çoğaldı. Oku- s· k ti iidU Ü 'tt• diyelenn pliklnrmı ta•ıyan otomobiller 
yanlar. arttı. Günden aüne de artaca- , lr e er m r QI 1 ' ima • ve aıabelar çoğalmıtbr. Seyrisefer me-

ınanıyoruz. Aııkarada bilgün a• Bir kaç gündenberi ıebnmizde bu. murları hu arabaların plarJanmn haki-
~';!.;, k~tar~, biı~letle giderek, kap- lıınınakta olan lktısat Vekaleti tirketler l.!i olup olmadığını 51kı bir sekilde kon.. 
1 

1 e gatirere.., el arabalarile do- müdürü Hamit Bey !ehrimizde bulun- trolıı i~in eıni" alırıışlardır. 
;tarak gazete, mecmua oatıyoruz. duğu müddet zaıfında lktısat Vekİlleti· Söylendiğine göre bu plaklardan bir 

1 unun tersini iddia edenler yalan söy- nin !!Österdiği lüzum üzerine bir kaç ec çoğu "81ıtedir. 
erler. Anladınız mı itte! Bu itin doğ- nebi tirketin vaziyetini tetkik ebniıtir. Maamafib latanNıl Belediyesinin 

rusn budur. Ya,asm bize bugünü gÖI- • • plaka ücretlerinin çok pahalı oluııı ls-
terenlerl Yeni senenin mahsul vazıyetı tanbuııa civa~ kazaıru- arasında ;1ıiyen 
ki Biz, oradaki kırktan artık gazete Son bir kac gÜndür lstanbul borsaaı otomobil ve otohü.ten oralardan plaka 

tap, Yazı eanafı lı:ocakafalı, yusyu: na yeni senenin mahsul vaziyeti hakkın almağa sevketmektedir. lstanbulda bir 
varlak küçük Aliyi alkıtladık. da malWııat gelmeğe batlamııtır. Bu ba plaka otomobilin beyğir kuvvetine göre 
. ~ir. kitapçı IÖz aldı. Alinin dedik.le- herler derhal fiatler üzerine tesir yap· ayda azami 12,5 as!'ari 5 liradır; Hal-

rı~ı hır daha dedi. Ve, eğer dedi, bu maktan h~li kalınamııtır. bııki civar kazalarda en fazla 2 lıradır. 
ınıı_ıe~ okumağa Yazmağa dudak bük· Bu !!elen haberlerden edindiğimiz 1 Eski oktruva isleri 
ae ıdı bu aece burada değil ifliı ma- malUmata nazaran bu SPnr. mahsulün ' 
18b. 11 etr_afı. nda toplanırdık. Halbuki kemale gelmesi eınasında !';arbô ve ti- Okhııva tahsilatının gümrüklere dev 
ır y 1 d ı· A d ı ·ı T ky d - - ri üzerine Belediyece oktruva i•lerinin 

ta 
1 ıçın e bu ıehrin aazetecisi, ki- ma ı na o ıı ı e ra a a yagan yAg , 

Pçııı yü d • murlar daha ziyade arpa ve kısmen de tasfiyesi İçin hir heyet tes:kiJ edilmiştir. 
Y•Pan ınil~ t ~ '/Üz ilerlemiıti. Bunu buğdaylar üzerinde fena lesi~ yapmak- Heyet iki ay icinde tasfiye itlerini 

ı e tir. Milletin bilgiye kartı bitirecektir. 
:.:.n özlü, ateıli atılıııdır. Halk oku- tan hali kalmamı~tır. Buna rağmen 
-,,or di ı d" mem]eket umumi mab.,ul vaziyeti iyi .. ha k Yen er, mahvoluyoruz ıye 

l
.ftj'! ırl anlar, balkın iateğini alılıtını dir. 

ra •Yanlar Cenup ve s_arki Anad.-lıınıın da bir fil Patiaka örtülü uzun 
maıoanın <;evresini dolduranlara bak- kısmında buğday harmana alınmııbr. 
•nı ar. Arpa mahıulü memleketin her tara-

tab
Bir m.uharrir dedi ki: Bu kıt bet ki. fında kemale e-<'Jmiştir. lstanbııl mınta-
nn birden batıldı ve bir günd kasında arpalar bicilmektedir. Yalnız 

taya çıktı. Beıinden de k ~ or- fazla yağmurlar dolayısile arpalann sa-
onlan baaan da kazandı D hzu ım, pı kısa ve ~ak az taneli olınııştur. 
la kadar kazanmak ·· l da a ao':' !'" Borsada bu!!"ünün havası düne naza-
lerim toklu, oğlak ili;~~i W:~~- •!.~~- ran daha niklimdir. 

Yordş u. •umuru il• Yapak rekoltemiz 
iın~i: Özü çok aaygı, çalııııı çok 

ta5.t?Db.ldh;';:~•.değer Retit Galip B.! Son senelerde yapak rekoltemiz ta· 
ızı ı ı ıçın ıu '-" ··k . 1 yanı dikkat bir tenezzül göstermiıtir. kü .. k &uçu ınaan ann 923 . d . ka 

çu toplantısından _ arkadatlan- aenesın en itibaren 927 senesıne 
nızla beraber ı . 1 . d dar mütemadiyen yükselen yapak rekol 
bili o .:-:-. a_acagınız feY en e temiz 17.5()0 ton aibi mübim bir yekü-1: rum ••• <?ucunuze güç, lwunıza ~ 
hız ır at na vasıl olmu!tu. Halbuki son kırğm ne 

•~ etınıze at..., manalı emeg"ini- . 
ze mıına ··nı·· ticesi hakkında kati hir büküm verilme 

, go unüze mut alacaksınız. melde beraber 11 • 12 bin ton arasında 
Bunun için Yazdnn bunlan. olacağı tahmin edilmektedir. Yapağının 
inkılabın kendisinden d • ·ı t k I" ehemmiyeti bua_ün memeketimiz irin hndan bil egı , e a- , 

batlıyanı.,; ıinirlenmeğe. tiksinmeğe geçmiı senelerle ölrülemiyecek kadar 
kaleme .,...,:k"Y~a olmaoaydı bunlan büyüktür. Yapak her şeyden evvel ge-

hıle •erekm d" F k t ni•liyen mensucat sanatimizin bir deste öylelerin ıı:özl . ~ .. ez ı. a a ' 
en onund h ki ği sonra da en az fiat tenezzülü göster-

ve keamemeceaine hl e et" va t mi§ bir ihraç maddesidir . Esasen bu 
lim: Kervanımız ıyi=~'"b~!' ':"Yrede- madd .... 'n fiat sukııtıında yerli sanayi . . d i"l n-ıncı, yir c:m 
lnmcı e ı , evet yİ.nrıi birin · .. - bir nazım vazifesini eörmektedir. 
la doğru doludizgin yürüy0 :.

1 Yll:ı: yı. Türk yapaklannm dünya pazarlann 
Hoşkalmız efendim. da yeri ve ismi olınadığı itiraf edilınek-

Aka GVNDVz le beraber yeri sanayideki genişleme bu 
_,_._ .......... .....___. 

1 BORSA ·1-
cı, Bankasından alınan ceheldir) 

22 HAZiRAN 1933 
Akıam Fiat)arı 

lıtikrazıar ı 
latiltras d•lUli 98,25 
1933 1atikraz.ı 95.
~ark d. yollan 2.75 

Tahvilat 

D. Mu.,ahhide 
Kuponau.~ 
Cümrü.klel'" 
Sa1di mal:t.t 
Baidat 
T. aılıeriye 

51,25 
tl,7$ 
7~ 

11.75 
7,75 

Eranui 
Elektrik 
Tram•ay 
Tün•l 
Rılıtımı 
AnadolQ: 1 

.. 111 
m .. ıil lcu. 
PGDIQ:z. 

ESHAM 

it Banka•• Na· T •lefo11 
rna 9.SO Botnanti 
" " Ha.mili~• 9

1
1>
0

0
2 

T •rkoı 
" ., Mueaıı• Çimento 

Ana.dolu Hiaıe 25.10 ittihat 11.,. 
Tram•ay St.30 ~ark de:r. 
R•j; J,55 S.lya 
Şir, h.ari,.-e ıs.- Şark -.. eaa 

ÇEK FIATLARI 

12 06 t Prai 
7t4 ı Viyana 

P,.ria 
Londra 
Nü,-ork 
Milano 
Brukael 
Ati na 
Cene.-re 
Solia 

S830 Madrit 
9os Berlin 

3,39.59 Viyana 
81.015 1 

2,CS.55 Belırrat 

67.745 Bükret 
.~rnaterdam 11,811 Moalıı:ova 

NUKUT (Sabı) 

Kuruı ı --
20 f. Franııa 170 ı Silin, A•. 

1 lat•rlin 720 1 Pexeta 
l Dolar 17~ 1 Mark 

20 Liret 219 1 Zıaloti 20 f. B•lçilca 116 1 Penaa 20 Drahrrıi 25.- 20 Ley 20 İ. lı..,içr• 
20 Le.,a 815 20 Dinar 

l Florin 25.- 1 ÇernoT~ 

21 kur. C•lıt 84. 1 Ahın 
120 1 M•c:idiye 

19,40 
-.-· -.-
18.-
44,45 
44.-

48.10 

13.-
21,65 
29.SO 
13,0S 
20.so 
2.-
2.SO 
2.ııs 

15,94 
4,40 

s.sos 
19,85 

4,40 
3.7825 

34,92 
79,97 

1090,50 

Kanı 

25.-
!&-
49.-
2.4.-
30.-
24.-
55.-
-.-
~25 

33.-

maddenin yanmına tam hir itimatla ba
luınaaııu temin etmektedir. 

Romanya Bariye gidecek 
h""k~ÜKREŞ, 23 (A.A.) - Romanya 
~ . umeıi, Bari.de atılacak Şark Pana

Y1!"1~e resnıi ıurctte istirake karar ver-
mı§tir. -

Tasfiye bitti 
Syrisefainde ta f" ı,·1ın· "b"d· 63 3 ıye ı ış gı ı ır. 

hme~!"rk te1 
kaüt edilmit, 30 kişi kad

ro arıcı a rnııtır. 

Mısırlılar 20 ağustosta 
gelecek 

Mısır doktor ve gazetecilerden 
mürekkep bir heyetin dün tebrimize 
gelerek buradan Ankara'ya git· 
meleri mukarrerdi. Heyet beklendiği 
halde gelmemiıtir. Alınan habere gö
re heyet hareketini 20 Agustoaa tehir 
e!""i!tir. Bunun oebebi Mısır gazete
cılerınden bir kısmının Londra konfe
ra!"'aı: müzakerelerini takip için Lond-
ra y ·1ın· d a gı ış olmaları ve ayan azasın-
ta~'; ~~ dok!orların, meclis henüz 
rin~ 1 memıı olduğu için vazifele-

en •Yrtlamamalandır. 

Kt•• h•berler 
23 Niıan H k" - . M" 

Çocuk b a ımıyeti ılliye ve 
ayrammda H" · Etf 1 miyeti t fın ımayeı a ce-
ara dan rk nJ k tularını d ld r

1 8 an rozet u-
. - o urmakta en büyük gay

retı gosteren ve en çok hasılat temin 
eden çocuklara tetvik . . b )"f 
h d . 1 . ıı;m mu te ı 

e ıye er tev:ı:ı edilmitti * H" . r. 
.~m~yeı Etfal cemiyeti 23 Tem-

muz H~rrıyet bayramında rozet tevzi 
edecektir. Bunun için kumbara tek· 
!inde kutular yaptırılmııtır. 

* Sinekli nahiye müdürlüğünden 
Temer ~ahiye mü_dür~üğüne tayin edi-

Nakil başladı 
Fakültelerin yeni binaları 

tesbit edildi 
Darülfünun binalan tamamen tesbit 

edimiş ve nakiller baılamıştır. Ay so
nunda esaslı nakiller batlıyacaktır. Yük 
ıek muallim mektebinin Ankaraya nak
li doğru değildir. Darülfünunun yeni 
kadrosunu Maarif Vekaleti değil, M. 
Malche yapacaktır. H ükıimetin kararı 
önümüzdeki sene icinde Dafülfünunun 
yeni bir kadro ile -de...,.lerine başlaması 
ve Tıp fakültesinin de lstanbul cihetin· 
de olmasıdır. Tı!I ve fen darülfünunu
nun asıl binasında, hukuk, edebiyat, 
ilib.İyat fakülteleri de Zeynep Hanım 
konağında olacaktır. 

Hususi mekteper talimatnamesinin 
tatbikine önümüzdeki ders senesi batla
nacaktır. Bu yaz tatilinde bir cok yer
lerde muallim kuralan acılacaktır. 

Kooperatif cemiyeti Ankaraya 
ımkledi'di 

Darülfünun kooperatifçilik cemiyeti 
Ankaraya nakledilıniştir. Cemiyet An
karada daha ıı;eniş bir ~ekilde faaliyeti
ne dPvam edecek ve her ay bir mecmu
a çıkaracaktır. 

200 lspanyol darülfünun 
talebesi geliyor 

ispanya D•~ülfünun talebesinden 
200 ki~ilik bir e-rup Temmuz ayı zarfın 
da şehrimize .,.e)ecektir .. 

lapanyol D•-iilfünunlan Felsefo. ve 
Edebiyat fakültelerinde muvaffakıyet 
göstermiş ol~n hu talebe hükumet tara
fından muvaffakiyetlerine mükB.faten 
tertip edilen bu seyahate iıtirak etmek· 
tedir. 

Bu seyahat iôn Ciııdat de Cadix va. 
puru tahsis edilmi~tir. 

Talebe Akdenizde bir seyahat yapa· 
caktır. Kendilerine Madnt Darülfünun 
Edebiyat f•kültesi reisi refakat etmek
tedir. 

Re.çeteler okunaklı olacak 1 
Bir kısım eczahane •abipleri Etib· 

ba Odasına çok mühim bir müracaatta 
bulunmuılar ve halkın sihbatini ya
kından alakadar eden bir meseleyi göz 
önüne koymuşlardır. 

Bazı doktorlar reçetelerini okuna
mıyacak bir şekilde yazmaktadırlar. Bu 
yüzden bazı kelimeler yanlıı okun
makta, bir kısım maddelerin miktar
ları da aslından büsbütün batka kıy
mette anlatılınaktadır. Bu ıekil tabii 
çok mahzurlu görülmektedir. 

Etibba Odası idare heyeti bu me
seleyi müzakere etmİ§ ve neticede bü .. 
tün doktorlara bir tam.İni yapmıthr. 
Bu tamimde reçetelerin okunaklı ol
ması bildirilmektedir. 

Doktorların ihtisas vesikası 
Sihhiye Vekaletinde yeniden ihti

sas veıikaıı almak iıtiyen taliplerin 
evrakını ve ehliyetlerini tetkik için bir 

insanlar, kut misalidirler. 
Geçen cuma günü, bu saatte Edirne 

ile lıtanbul arasında son hızile giden 
bir katarın muhteıem aerviai vago
nunda, yaylı koltuğa gömülmiif. yeıil 
Trakya ovasını •eyrediyordum. 

Siz bu satırlara göz gezdirdiğiniz 
saatte de kısmet olursa Buraada bulu
nacağıın. Anlatılan bu oene leyleği a
yakta gönnütüz. 

Pertenbe sabahı, Sirkeci garmda 
arkadaılarla buluıduk. Tatlı birbeye
can içindeyiz: Edirneyi görmeğe gidi
yoruz. Şark Demiryollanrun nazik di
rektoru, M. Paskal baıkatibi Kenan 
Bey garda bizi tqyi ettiler. Beraber 
yolculuk edeceğimiz hareket daireoi 
müdürü M. Antomari ile müdür mua
vini Sacit, hareket müfettiti Asım 
Beylerle tamıtık. 

Edimeye ilk hareket eden gün-
düz treninde yapacağımız bu yolcu
luğun çok güzel geçeceğini içimiz bize 
oöyliyor. Saat dokuza beı kala ilk 
kampana çalındı. 

lkinci kampanada da verelini &llr
ne .• Sarayburnunu dalaıtıktan on da
kika sonra, Kumkapıdayız, on bir 
dakika sonra da Y edikulede .• Bakır
köy ve ·y eıilköyü, yıldırım gibi geçtik. 
Küçükçekmece gölünün karııaında 
hayran dakikalar ~atıyoruz. O urada, 
oturduğurouz servıı vagonunun yan
kapıaı birden bire açıldı. l!i kapan
mamıf da ondan .• Ben bagırdım: 

_Aman zayiat venniyelim! 
M. Antomari gülerek temin etti: 
_ Merak etmeyin.. tertibat alın-

mııtır. Herhangi bir kazayı soğuk kan 
lılıkla kartılıyabiliriz ! Otobüste olur
sanız karıtmam ama, trende bir anza, 
bizi yolumuzdan alakoymaz. 

Vagonun arkaaınd.a ~ir maki~e var. 
Saat gibi tıkır tıkır ıılıyor. Sacıt Bey 
izahat verdi: 

_ Bu makine, kontrol vazifesini 
gören bir alettir. Tren, hattın hangi 
kısmında kaç kilometre yolla gidiyor, 
istasyonlarda kaç dakika duruyor, ma· 
kineye bakarak anlar, maazallah ka
za halinde, mes'uliyeti kolaylıkla ta
yin ederiz. 

Arkadaşlardan biri: 
- Öyle ise, dedi, bu makineye ma· 

klnlit can kurtaranı demeli! .. 
Bir baıka arkada§ atıldı: 
- Kendimi vapurda zannediyorum. 
Sonra, mütemadiyen dönen makine· 

nin yuvarlağını göstererek il ive etti: 
- inanmazsanız, iıte pervanesi! •• 
Arabasına bindiğim için p.rkısını 

söyliyorum sanmayın. Çok zamanlar 
var ki, bu kadar süratli bir tren yolcu
luğu yapmamı§tım. Bazı yerlerden O· 

kadar hızlı geçiyoruz ki telgraf direk· 
)erini bile sayaıruyoruz. Şaka değil, 9 sa 
at üç çeyrekte Edimeye vaıacağız. 

Saat 10,18 de lspartakuledeyiz is
tasyonda pek az insan var. Edirneye 
ilk hareket eden bu gündüz trenini 
meraklı gözlerle seyreden bir köylü 
•ordu: 

- Beyler! Bu tren, Edimeye mi 
gider? 

-Evet! 
- Ep gece gideerdi de.. onunçün 

sordum. 
- Artık gündüzleri gidecek! .. 
Köylü sordu: 
- Ucuzladı mı harim? 
- Ucuzladı. 
- Eh yarabbitükür.. zere çok sı-

kıntı çekeriz bu otofoalardan.. . 
Tren, tekrar yoluna devam ettı. 

10,47 de Hadımköyüne geldik. Bura
da oldukça hayat ve hareket var. Se
vimli Mehmetçiklerimiz, istasyonda 
dolaşıyorlar. Henüz tarih olını!~n 
met'um günlerde Sevr muahedeıının 
Osmanlı Avrupasına çektiği kara şirit 
daha buraya gelmeden ba§lardı. 

Saat Jl,17 •.. Çatalca istasyonu .. 
11,36 lnceğizl 1,46 Kabakça ... 

M. Antomari, bize hatır ıonnak, se
yahatin nasıl geçtiğini anlamak için 
hiç bir fırsatı kaçınnıyor. Misafir ağır 
)ar;>ak husunda, misli bulunmaz bir 
adam.. Kabakçayı henüz geçmİ§tik. 
M. Antomari, yanımıza geldi: 

- Vakit geçinneden sofraya otu-
ralıın • 

- Nevar, Mö•yÖ direktor? 
Güldü: 
- Hattın bu kısmı düzdür. aaraın

lı az olur .. 
Sofraya yerleıtik. M. Antomari, ri

yaset makamına geçerek yüksek aes
le; celseyi açtı: 

- La sceance! 
Sofra kuru değildi. Ortaya büyü!< 

bir ıİfe rakı getinniılerdi. ilk kadeh
leri elimize alırken birisi telaıla ha· 
ğırdı: 

- Yanlış trene binmiıiz ! 
- Ne münasebet! 
O devam etti: 
_ Rumeli değil Anadoludayız .• 

Sorduk: 
_ Nerden anladın?. 
Rakı ıiteıini gösterdı; . ~ .... 
- Bak•ana birado,r, Bılecıge gel· 
• • 1 

mıtız. b" k d 
içki ile arası bot olan ır ar a af 
n yudumu da yuvarlarken: 

SO • d f _ Aman dedi, bu ıstasyon a az. 
laca duralım! 

Anlamadılar: 
- Hangi istas)"onda? 
- Bilecikte canım .. 

aınlı tekrar baılaınııtı. Rakının hep
sini biz içemedik. Yansını kolumuz 
yarısını burnumuz içti. Arkadaılar
dan Halil Lütfü Beyin, aofrada yeri 
boş olduğuna dikkat eden Sacit Bey 
"'acaba nerede kaldı?., diye sordu. 
Birisi cevap verdi: 

- O daima en sonra gelir. Mallim 
ya, 0 Son Posta,,! 

Sarsmtı devam ediyor ama, tikaye
te hakkımız yok .. Sürat katarı bu •. 
Manda arabaaı değil ya .• Elbette biraz 
aaraılac:ağız. 

12,13 te Korfallı, 12,34 te Sinekli 
13,11 de Çerkesköy, 13,45 te Çorlu, 
14,20 de Muratlı .• 14,42 de Seyitler, 
'5,08 de Lüleburgaz, ve nihayet 15,45 
ta Alpullu.. 

Pancar ziraatinin Trakya için naııl 
bir nimet olduğunu Alpulluya fÖyle 
ku§ bakııı bir göz atınakla anlayabi
lirsiniz. Eski Alpullu ne idi, bugilnkü 
Al pullu nedir? Bir kaç sene içinde 
koca bir kaoaba .•• Yüzlerce kitiye pa
l'& kazandıran bir fabrika. içinde bir 
karıı bot toprak obnıyan ekilmiı pan
car tarlalan .. 

Pencereden bakıyorum: Hat bo
yunca herke• çalıııyor, iıtasyon civa
rmda mülhit bir faaliyet ! 

Alpulludan sonra 16,13 Pehlivan
köy, 16,26 M. 1., 17,2 Uzunköprü.. 
Tren, bu istasyonda epeyce duruyor. 
Türk Trakyasının Demiryolu burada 
bitti. Bir istasyon ilerisi artık Yunan 
toprağı .. Yunan ıırunna geçmeden 
Edirneye varamamak, kim nederae 
desin iç sızlatıcı bir hal.. 

O kadanma geliyor ki tren bura
dan ileri getmeıin ve biz Edirneyi gÖr· 
meden dönelim. Tabii benim öyleme 
gelen bu arzu, yerine gelmiyor ve 
tren yoluna devam ediyor: Meriç üs
tündeki demirköprünün batında Meh
metçiği, elinde tüf eğile gör. 
dük. O Mehmetçik ki, cenupta "Şüm
dinan,,ı ve Nuaaybin'i Şarkta Kara, 
Garpta lzmiri de öyle bekliyor. 

Artık trenin geçtiği toprat< bizim de 
ğil. Yunan komıunun .. Mericin öte ya
kasına girer ginnez mavi beyaz boya
lı evlerile Kuleliburgaz karıımıza çık
tı. 

Yunanlılar, bu ka•abanın adını de
ğiıtirmiıler: Pi ta yon yapmıılar Benim 
ağzım alışbğı için komıumuzu mÜaa· 
adesile gene Kuleliburgaz diyeceğim. 
ilk Yunan jandarmasını burada gör
dük. llk Yunan bayrağını, burada gö
zümüze ili4ti. 

Kuleliburgazdan sonra iki Yunan 
iataayonu daha var. Toriyon ve Nea~-
restiya dedikleri altın Karaağaç .. Bı
ze kalan Karaağaca körlük olarak 
yapılan bu Yeniköy, hakikaten ma· 

mur.. . d 
Yunan istasyonlannda biç unna· 

dık. Herkes birbirine aonı'.!or: . e ... 
- Bizim hududa ne vakıt gırec 

ğiz? k. 
Toprağımızdan aynlınca, l8D ı 

büyük bir himayeden . mahrum kal
mııtık. Konutmaamı bıle canımız İl· 
temiyor. • b' . k 

Ancak Edirnenin ruzgan ızı en-
dimize getirdi. 

Selimiye Camii, kilometrelerce u
zaktan görünınüıtü. Türkün bu top· 
raklanİaki asırlık hakkı bu dört mi
nareden bana pençeaini açmıf, hay· 
kırıyor gibi geldi. Son süratle Edirne· 
ye gidiyoruz! . . 

ilkin Karaağaç, sonra Edırne şebır. 
Selam sana bizim Edirne! .. 

M. SALAHADDiN 

Poliste 
Bir ev çöktü 

Sarsınh hissedilmeseydi 
bir felaket olacakh 

Evvelki eece saat onda Balatta kor
kunç bir inhidam hadisesi olmuı, için
de cok cocuklıı üç ailenin oturduğu bü
yük haıap bir ev ani surette yılalırııt· 
tır. Yilôlan ev, Balatta Hacı lsa mahal
lesinde, Çengiler sokağında on iki ı;ıu· 
maralı evdir. içinde Bensiyon, ~,en 
Vakıl ve Baraza Efendilerin ailelerı <>-

tunnaktadır. el ku• 
Ev yıkılmadan yarnn saat evvbundan 

hl --~il · ve vetli bir sarsıolı saeu nut lar bir ta
.. k halkı clıf&" (ıılamıt • çalı 
ur en ev kurtarmtY• f-' 
raftan da eı yalannı 

mıtlardır. . amen bo§altılmasına 
Fakat eYJn ~ · bir gürül"" tü ile 

akit kalmsdan ınuthiı. • 
~nhid vııkua gelmitbr. Bu sırada bi
~nci :'ua bulunan iki e~kek kendileri. 
ni pencerede atmak auretile calannı zor 
kurtannıılardır. 

Jhidamdan sonra polisler inhidam 
maJıalliı>e a-elmitler ve enkaz altında 
kimsenin kalıp kalmadığını aıatlırmaya 
batlamıılaıdır. Bu esnada on iki yaıla
rmda bir erkek çocuk enkaz altından 
bayğın bir halde çıkarılırııttır. 

Cocuğun hayatta kalması mucize ka 
bilindendir. Cünkü inhidam esnasında 

çocuk büyük bir maıarun altına ıı:imıiı ve 
masa f'zİlmesie mani olmuıtur. 

Cocuk yaıalanınaıruı, yalnız korku
dan bayğınlık geçinniıtir. Nüfus zayi. 
atı yoktur. 

Bir ceset bulundu 
Dün Maslakta Beyoğlu Jandarması 

· •· üm vakur v zivet 

//fm:LEiCN 
Kız mı, oğlan mı? 

- Halt anın yazı&ı 
Hikayeyi bilirsiniz. Sultan Hanım 

gebe kaJırııı. Saraym üförükçüsüne 
aormııtlar: 

- Kız ırıı doğuracak, oğlan ırıı ?. 
Üfürükçü mutat dualardan iotiha• 

relerden sonra: 
- Kız! Demit·· 

Sultan hanımın günü gelmiı, ağn• 
lar baılamıı ve nihayet doğa dağa bir 
oğlan doimuı •• Tabii sarayda memnu• 
niyeti mucip olmuı. Ukin hocaya ao
muılar: 

- Efendim, aen kız doğacak dedin 
idi. Bak oğlan çıktı .•. 

Bu sefer üfürükçü cevap vermit: 
- Sel&mlık dairesindeki dönmedo

labm kapmnm içine bekınız ! 
- Hemen koıup balmııılar .. Şu sa

tırlar yazılı imiı: "'Heme kadar Sul
tan hanım kız doğuracak dedisem de 
doğacak çocuk oğlan olacaktır,. 

Artık berke• hocanın kerametine 
faflDltlar. Halbuki Iİz de takdir eder
•iniz yal •. Üfürükçünün oynadığı o· 
yun pek basittir. Eğer: 

- Kız doğacak! dediği doğnı çı· 
kıp çocuk kız olsaydı tabii boca hiç ıe 
ıini çıkarmıyacak ve münasip bir za
man dönmedolabın kapısının içind .. ki 
satırları silecekti. Esasen sarayda oğ'
lan istenildiğini bildiği için aksine ha
ber verdi. Kız çıkmayıp oğlan çıkarsa 
umumi memnunjyet araaında kentlisi 
ne bir ıey denmiyeceğini bilmesine rağ. 
men kapının içine de o satırları yazdı. 
Tabii aaraylarda bu dolmaları yutar
lar .• Ama o bizde olmaz .. 

Otedenberi tababet bu itle mefgul 
olmuıtur. Bizde de bin türlü alamet
ler bulurlar. Kadının karnı ıivri olur• 
sa kız doğurunnıış, yuvaılak olursa oğ
lan ne dereceye kadar İsabet eder bil
mem.. Yalnız Rus profesörlerinden son 
:ramıuılarda çok mühim bir ke,ifte bu
lıınmfuılar. Vakıa bu ke§iflerinin ilk ev 
vel tavpnlarda tatbik etmişler ama iler 
de insanlara tatbik olunacakmış .. Bu ke 
tif ıudur: Diıiye arzuya göre erkek ve
ya dİfİ yavru yaptırabilmek.. 

Bu iki 81im icat ettikleri bir elektrik 
cihazı vasıtaıile hayvanın tohumun
daki diti ve erkek yaYTIJ yapan hücre· 
)eri ayırıyorlar ve sun'i surette bunlan 
diıiye aıılıyorlannış. Diıi tohum aşı· 
lanırsa yavnı diti oluyor erkek tohum 
aıılanır88 yavru erkek çıkıyoı-ınu§ .. 

Vakıa ilk nazarda bunun ne ehem· 
miyeti olacağını insan kavrıyamıyor 
ama düıündükçe düıündükçe mesele· 
nin derinliğine iniyor. Mesela inekle
riniz var: Dişi yavrulamaıını istiyor
sunuz, kısrağmız var, size bir kısrak 
daha yapsın istiyorsunuz, köpeğiniz 
var, erkek encek yapım istiyorsunuz .. 
Baytara göderir istediğiniz tohumdan 
aıılabrsmız •. 

Eğer, bu İf insanlara tatbik edilirae 
ne olacak? 

Yeni evlenmiı bir çift .. damat erkek 
istiyor. Gelin kız istiyor, kayinvalde 
"kız anaaı" kızının fikrinde, (damadın 
anası) oğluna taraftar •• Bu şerait al· 
tında ne yapılacak. Kur'a mı çekece· 
ğiz .. 

Gelin Hanım: 
- A! Bu sefer benim dediğim ol

aunda, gelecek sefer seninki olsun .. 
Diye meaeleyi halledebilir.. Bu suretle 
nobetlete bir erkek, bir kız ısmarla
lıp ... Yalnız bir mesele var.. bugÜne 
kadar tabiat Bfaiı yukarı bir muvaze
ne teoia ettiği için dünyadaki erkek 
•e kadın nüfu8Ullun adetleri arasında 
fark yok gibiydi .. Şimdi bu usul orta
ya çıkmca ben eminim ki; dünyada 
kadın nüfusu eksilmiye baılıyacaktır. 
Çünkü yüzde seluen aileler erkek ço· 
cuk İltiyeceklerdir. Böylece kadınla
nn adedi erkeklere nazaran azalmış 
olacaklardır. O halde no olacak •. Bu 
gibi muvazenesizliğe mahal kalma• 
sın diye, belki hüklimetler bir kanun 
yapacaklar. bir erkek çocuğa mukabil 
bir kız çocuk ıamarlanmaıı mecburiye 
tini koyacaklardır. Fakat bana kalır· 
oa kadmlar bundan memnun olacak· 
lar. Zira adetleri azaldıkça kıymetleri 
artacak ve busuretle kocasız kalmıf 
kızlara tesadüf edilmiyecektir. lıin 
tuhafı İnsanlann nüfus tezkerelerine 
hangi laboratuva.nn aıı mahsulü ~1-
duğunu da ya:ı:mak lazımgelecektır. 
Belki de ayni laboratuvarda aşılan· 
mi§ olanlar arasında birer c~iyet teş· 
kil edecekler ve bu ıurctle hır de labo. 
ratuvar kardetliği meydana çıkacak• 

tır. · b" · t"kb 1 Elhud bu itin ne genı§ ır ıs ı .. .~ 

11 • 8 ıüpbe yoktur. Yalnız bulun 
:ç ıı:eıede halledemediğim şudur: 

11
.;:: i• tahakkuk ederoe evlenmiyo 

ne Jüınım kalacak?. 
FELEK 

edilmitti. Wlen o civaıda bir mandıra 
sahibidir. Olüm hidi-i evvela bir cİ• 
nayet zannedilmiıae de sonra bir kaza 
eoeri olduğu anlaıılmııtır. Maam~ih 
jandanna tahkikata devam etınektedır · 

Emniyetli kapıcı 
Bebekte Cevdelpaf& caddesinde 65 

numaralı Sağlık apartmıanmtb: otu~n 
Cemalettin Fani Beyin daireaınde dun 
garip bir hırsızlık olınuıtur. 

Bu dairede kimıe yokken apartnnak 
nın kapıcısı Kerim ıınalıtar uyclurara 
içeri ginniı bir elli liralık ve bazı ef'J." 
daha çalımı ve tam çıkacağı esnada hır 
ayak sesi duyunca çalı araoına kaçmıt-

lç..-i giren bi~ fey ~u~uiun.dan ~~ 
ri dönen evin bizmetçıudir. Hizme .J: 
evde hırıız olduğunu anlayınca fery 

K · · b arasın baılamıt ve gelenler enmı ça 
f dan çıkarmıtlardır. 

Sandalya ile cerh 
Dün Beyoğlunda Bursa sokr,:. 

anlatılıruyan bir sebepten dola~ a il• 
vut Süeyman Uz Ş111ybı ıan n.!..IJll' 
batından yaraladığından yakalsı 



( Sanat aleminde ) Dil anketi 
Liste 97 Galeri, çiniler, yazılar, çiziler ve saire .. 

ANKARA, 23. A. A. - Kartılıklan a

ranacak arapça "• far•ça kelimelerin 97 

numaralı listesi ıudur: 
- Niçin yazmıyorsunuz? 
Bu suale tekrar bir sualle cevap 

vermek mümkündür: 
- Niçin yazmalı? 
Tuhaf tey. Şu gazete sütunları, 

cins cins fikirlerin, mütaleaların, 
kanaatların, endi9elerin, temenni
lerin barındığı bir günlük misafir
haneler. Orada yazılıyor, çizili
yor. lhtirazlar, tenkitler, iddi
alar, hevesler, haykırıtmalarla gür 
ve titrek, ince ve bariton seılerle, 
hatta bu seslerin agrandismanını 
yapan bir mikrofon gibi bu gazete 
sütunları yirmi dört saatlik ömür
lerile bana çok acayip görünüyor
lar. 

Orada her şey, o günün aksi
dir. Ertesi gün bayatlamıttır. 0-
zerinde israr edilmek istenen fikir
ler, tekrar ortaya atıldığı zaman 
"Canım bunu aöylemittiniz, bu ev
velce yazılmıftı." gibi serzenitler
le dudak büküntülerine mevzu o
lur. 

Bir fikir niçin yazıhr? Bir te
menni neden izhar edilir? Ekseri
ya "Mercii aidinin nazarı dikkati
ni celbederiz,, kaydile yazılmıt ha
diseler, noktai nazarlar neden ser
dedilir? Yirmi dört saatlik ömrü 
olan bir gazete sütununu bot bı
rakmamak ve on bet dakika süren 
bir vapur veya tren seyahatinde 
karie eğlenceli bir vakit geçirt
mek .. Her halde yazılan yazılar
dan maksat bu olmasa gerek. Bu
mmla beraber ben yalnız fU san'at 
vadisinde söylenen sözlerin~ yapı
lan temennilerin böyle bir ikibete 
uğradığını hiç korkmaksızın, hiç 
çekinmeksizin size söyliyebilirim. 
Bu neden böy1e oluyor?. Bilmem. 
Yalnız bunun böyle olduğunu bili
rim. 

Ertesi gün kayı,Iar rotatifin 
merdanesini itletmeğe batlaymcı
ya kadar ömrü olan ve ekseriya a
kibeti mutfak raflarına örtü, bak
kalın kese kağıtlarına malzeme 
olacak olan bu fikirler neden ya
zılmalı? 

Hiç kimseye taarruz için söy
lemiyorum. Sadece gazete sü
lunlarına geçen fikirlerin talihine 
itaret ediyorum. Mukadderab bu 
c.im akibet olduğu halde gene her 
gün bu sütunlar dolar. Kıymetli 
ve kıymetsiz bir çok fikirler bu sü
tunlarda yer alır, yerletir. Ve er
tesi gün müvezziin eline tazesi ve
rilinciye kadar da intitar hudutla
rı dahilinde hükümran olur. 

Burada benim üzerinde dur
mak, bir lahzecik dinlenmek, yor
gunluk almak istediğim, parmağı
mı üzerine dokundurmak arzusunu 
duyduğum nokta, talihin bu zalim 
cilvesine kurabn olan aan'at hak
kındaki dilekler, temennilerdir. 

Epey oluyor. Çok kıymetli ar
kada,Iarımla beraber 111illiyetin 
san'at sahifesinde çırpındığımız, 
heyecan ve ihtirasla sinirlerimizin 
gerindiği günlerde ortaya ylğin yı
ğin meseleler atmıf, ümit etmit ve 
neticesinin gene umumi kaide ve 
nizama uyarak bir hiçe vasıl olaca
ğını bilmemezlikten gelerek çalıt
mıt ve beklemi,tik. Maksadım bu
rada, senelerdenberi icapların, ek
sikliklerin, isteklerin, güzel te
mennilerin bir muhasebesini yap
mak değildir. 

Lüzumuna kani olduğumuz ne 

lüzumlu ,eyler istenildi. Neler 
yapıldl. Bilirim bunların muhase
beıini yapmak korkunç olur. Böy
le feci ve tehlikeli bir oyuna cesa
retim yok. Sade bir kaç çizgile 
bir hicran krokisi yapmak bu ben
ce hem borç oldu, hem de içime 
dağidarfın . 

l - E.-.eli. - •&nİJen, aliıen -

2 - EvYelce - mükaddema -

3 - E...-.elü üir 

4 - En-el emirde 

5 - Filluıkib - lllnlci -

6 - Vaktl1io 

Mesela: Galeri meselesi. Hatır
lamamaklığınız imkam yok. Bun
da asla fÜphe etmiyorum. Müze
lerimizde çürüyen tabloların, bod- ı 
rumlarda, sandık içlerinde pinek
liyen san'at eserlerinden yanık 

1 

yanık bahaetmittik te bu eserlerin ; 
bir araya toplanmasının pek lü
zumlu, pek faydalı, hatta pek j~ 
mümkün ve kolay olduğunu söyle
mittik. Aradan belki iki sene, bel-

7 - Vakti zamani1l• 

8 - Valtta ki - o vakit ki 

9 - Binefıilıi 

10 - Bilkuv•• 

il - Bilf;;J 

12 - Biliıtihkak 

13 - Biddefaat 

14 - Bilheaap - indelheıap -

ıs - Bilifüam - iltizami, iltizam•• - ~I 

Gelen karşıııklar 
Liste: (3) 

ki daha fazla zaman geçti. Galeri 
yapılmadı. Resimler toplanmadı. 
Gene ayni perişanlıkta değil, bitta
bi Üzerlerinden geçen tahripkar 
zamanın izlerini de hesaba katar
sak daha fena, daha elim bir vazi
yet İçinde bilmem hangi mucize
nin huliilünü hazin hazin, melul 
meliil beklemektedirler. 

Galeri meselesi için açtığımız 
mücahedeye aziz dostum Namık 
İsmail tehalükle titap ederek uzun 
uzun mütaleasını ıöylemitti. Ve 
bu itte ne kadar gecikilmit oldu
ğunu fevkalade güzel ve mukanna 
delillerle anlatmıştı. l,e derhal 
b~lanmak lüzumundan hararetle 
bahsebnitti. Sonra eski müze mü
dürü Halil Beyin bu mesele hak
kında efkarı umumiyeyi tenvir e
den bir mektubu neşredilmitti. 
Yunus Nadi Bey ayni mevzuun isa
bet ve ciddiyetini işaret ederek, da
ha fazla gecikilmemesinde israr' 
ebnişti. Bütün gazeteler o günler
de hep bu lüzumdan, lüzumsuz ye
re bahsebnişlerdi. Ne çıktı. Hiç! .. 

Bunun içindir ki, lüzumsuz ye
re diyorum ve israr ediyorum. Ga
zete sütunları bu kabil temennile
rin uğralı olan yirmi dört saatlik 
misafirhanelerdir. Ertesi gün bu 
fikirleri tafıyan kağlt parçaları
nın b~ka vazifeleri vardır. Anlı
yanlar da, anlamıyanlar da, alaka
darlar da, alakasız da ertesi gün 
onlara çiroz saracaklar. O zerlerin
de karpuz kesecekler. 

Mesela. Mesela .. Çiniler. Cami, 
türbe, çeşme, saray, kervansaray, 
imaret, sebil her ne oluna olsun 
dünün büyük çini san'atkarının e
linden çıkan bu kıymetli Türk 
san'at eıerleri her gün biraz daha 
yıpranıyor, eksiliyor. Seyahat de
vam ediyor. Büyük Türk mimarı
nın eserinden kopan bu çiniler, a· 
kın akın Avrupa müzelerine göç 
ediyorlar. 

Bunlar da ilk defa söylenmiyor. 
Bu sözleri de ben ve batkaları bir 
çok defalar yana yakıla söyledik .. 
"Aman dikkat!,, dedik. Gazetele
rin zaman zaman verdikleri bu sir
kat hadiselerini sıraladık. En bü
yük delil olarak delikdetik olmuf 
mabet dıvarlarının fotoğraflarını 
koyarak, salahiyet sahibi kalemle
rin söylediklerini şahit tutarak bu 
elim zayiatı tespit ettik. Daha ge
çenlerde denecek kadar yakında 
çok olmadı. Son po~tada yeni bir 
havadis ve Halil Beyle yapılan mü
likaat çıktı. Hep birer vesika gös
terdi. Çinilerimizi kaybediyoruz. 
Yenisini bile yerine getiremediği-

Fevkatade: harikula::!e, fcvkalhat. 
Alışkanlıktan: iiııtün, görenekten yük
sek, görülmemiş, görü.!müşlerdcn yüce, 
saşılacak bir görünüşte, kabına sığmaz 
bir yükseklikte. Alelade : hep görüldü
ğü üUre, görülmüşlerden ayrımsız, 

ala geldiği, alışıldığı gibi. Bermutat: ' 
nasıl alışılmış, nasıl y<-pıla gelmiş, na
sıl görülmekte bulunmuş ise, alışı!.clığı 
üzere. Alelitlak: bütün kaıplayışiU., hep 
bir yolda, hqı bir yolda, hep bir biçim 
de, ayırt etmeksizin bırakış, s:llvcriş. 
Alelhesap: mahuben : sayıya geçiril- • 
mek üzere. Hasbelicap, hasbellüzum, 
hasbezzarure: kurcalaruna karş1sınd1, 
işe yarayış, yüzürı<len, zorluk ilişik.liği 
le. Lede/icap: icabında, lüzumunda, le
deliktiza, ledelhace, indelicap, indelik
tiza, lıı.dellı1zu"1, indelhacc: yarayıı 
görüldükte, zorluk duyuldakta. Tahıeı. 
hıfz, mahfuzen: eli kelepc;eli, koları 
bağlı, koruyuş altında, •aklacmış ola
rak. Hilali üsul : yolsuz, düzensiz, 
kökten dıaşrı, biçimsi<, ya•aya uygun 
suz. Maşaallah: Tanrı n<: isters~. yara
tan ne dilerse, t<::nı b1kışburDu~dan 
korusun yaradan nazardan ecirge5in 

· Koca dağ gibi deli k.,lıdır. lmaallah: 
Ta .. "lrı itediJin~]e tanrı i~ers:. Neazülül
lah: Tanrı erigesin, yarata:> lizd(,n 
uzak e~in, yaratana r.ııınınz. Mu:ızaJ_ • 
/ah: Tanrır.a sığındık. Ferçıbadabat: 
ne olursa olıun, her ola:aeı göze ala
rak. 

Florinalı Nazıın ,. ::. '·' 
Liste: (96) 

Binaen, nıebni: Dayanarak, tutunarak. 
Binaenaleyh binaberin: Bundan dolayı, 
bundan ötürü, bunun için, buniııı llze
rinc, böyle ise, böyle olduğwnı iÖre, 
buna bakılırsa, buna göre. M~-.ıaTi, • 
maahaza: bt>."Wn.la beraber. Ve 14 • 
İşte bu kadar, işte o kadar, ı ·,.._ 
Merhaba: Gönüb alma, tanışma svzü. 
113.hiriki: ucuna kadar. bitimine tle in. 
1 linihaye: Snuna ka.1ar. Vesaire: ş· 
k.\l~n da, bunlar ve b•şkaları. Billti
bar, itibaren: ... danberi, .•.. dan sa yıla 
rak, baş.Jı yarak. Bilahare. muahheren: 
sonra, sonradan, nunda. Blvasıta: baş· 
kasile, aracı ile, dolayisile. Bilavasıta: 
Doğrudan doğruya, kendi kentlir.e, ara 
crsız. Şayet: olur ki, olabilir ltl, öyle
diyelim, öyle ayalım, .diyelim ki, tuta
lım ki. Meğer: Ancak, (Me er allrJı· 
tan ola dcrdme bir çare benim) deyişin 
d<: olduğu gibi... şu ka.dar ki, fU kadar 
var ki, şu var ki, şunu da unutnııya
lım ki. Meğer ki: olsa, olsa 

Fiorinalr Nizım 
................................................. ••••••••• ••ı 
miz bu misilsiz san' at eserlerinin 
bu kibetinden bahseden yazılar ne 
oldu? Bu feryatlar, bu ah ve vah
lar ne oldu? Hiç!. 

Her şey gibi bu satırlar da ayni 
tecelliye mahkiim. Bunu bilmekle 
beraber insan gene üzerinde israr 
ediyor. Söylüyor. Söylemekten 
kendini menedemiyor. Garip fey. 

Velhasıl: "Söylesem tesiri yok. 
Sussam gönül razı ıdeğil.,, 

Elif Naci 

Milliyet'in edebi romanı: 14 ra kahvelere oturdu mu adam dey 
me keyfine! Nargileyi fosurdat, ge
le geçene bak dur. Bütün bizaz, pır 
tıcı dükkanları, kavaflar, kasaplar 
hep orada .. beğen beğendiğini al. 
Eğer paran varsa. 

·y AYLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

Aykırıdan görüğe. 
Katıkçı koca lsmail ertesi sabah 

erkenden düzenlendi. Hasanoğ
lan köyündeki düğüne yetitiP ka
şık numarası yapacaktı. Ne de ol
sa bir iki ay geçinecek bir dünya
lık toplayabilirdi. 

- Ktıkçı dayı! beni de götür. 
- Kız orada sen ne yapan? 
- Ben de oynamasını bilirim. 

Alacağım paralar hep senin olsun. 
Katıkçıya ikinci söylenen sözlar 

daha yumufak geldi. Oyun bilsin 
bilmesin, bahtif toplıyacağma ü
midi var ya. Topladığını vereceği
ni aöyliyor ya. 

- Gel kız! dedi. Ama yorulma
ca yok. Y arıyolda sırtıma alacak 
güç nerede? 

Yan yan istasyona indiler. Pete
ğin içi içine sığmıyordu. Her saat 
Ankaraya biraz daha yakla,ıyor
du. Laf arasında, çaktırmadan 
Ka,ıkc;ıyı sorguya çekti: 

- Ktıkçı dayı! Ankara buraya 
uzak mı? 

- Yedi sekiz saat. Kıvrak bir 
iffek ol~rsa altı saatte de gidilir. 
Ben eakıden bir günde hem gider
dim hem gelirdim. Ama 0 zaman 
lar gençtim, dinçtim. Henüz sek
sen yatıma basmıftım. 

- Ya Hasanoğlandan daha ya
kın mı? 

- Y oo .. Belki yarım saat .. 
- Hasanoğlanın ötesinden de 

yol gider mi ki? 
- Gider ama aykırı düter. ya 

Deretıhlar üstünden gidilir. ya 
Tatlar' dan Karabürcek yolu ile 
Abacılar banma inilir. Han Kalay 
cık fOsası üstündedir. Ordan Anka 
ra üç saat tutar. 

- Ankara güzel yer mi? 
- Eskiden çok güzeldi. Şimdi 

bilmem. Ellem daha güzel olmtıt
tur. Gazi Paşa çok emek veriyor
muf. Eskiden gidince içim açılırdı. 
Atpazarında öyle pazar kurulur
du ki ... dime gitsin. maim çetidi 
orada idi. Zahra yığılırdı. Ama en 
süslü yeri Samanpazarıdır. Sıra sı-

" 

- Orada para kazanılrr mı? 
- itini bilen neye kazanmasın? 

Hep ağalar, beyler orada. Hisar
önü, Ermeni mahallesi yanmış di
yorlar. Bilmem gerçekmola? 

Katıkçı Koca öksüre tıksıra an
latıyordu. Ama Ptek artık dinlemi
yorclu. Öğreneceğini öğrenmitti. 
Daha sorsa belki ihtiyar ku9kula
nır. Petek gizliden gizliye sevindi
ğini dıtına vurmaktan kendini ala
madı, Milli Mücadelenin ilk ve en 
bilinen türküsünü mırıldanmağa 
ba,ladı: 

Ankaranm tapna bak! 
Gözlerimin yafına bak! 
Biz ne idik neler olduk, 
.Şu feleğin ifine bak! 
Biz ünlüyüz, Türk eriyiz 
Gazi Pafa aakeriyiz. ' 
- Kız senin sesin ne kıvrak! 

Kimden öğrendin bunları. 
- Heç .. işte .. çocuklardan. 
Babam Yaylalı Mehmet'ten di

yemedi. Çekindi. Söyleseydi Ka
tıkçı dayı mutlaka tanıyacak ve 
götürmiyerek döndürecekti. 

Davul sesleri itidiliyordu. 
Petek sordu: 

' 

Paradan yana 
Korku 
Çekmemeli 

Türk - Romen kafileıile Şikaııo ıer
giıine iıtirak etmek iıteyenler •tağıda 
yazılı olan talimat mucibince hareket e
deceklerdir. 

Şirket lı Bankasile muamele yaph
ğı cihetle seyahate ittirak edenlerden 
yolda paraya ihtiyaç duydukları vakit 
te derhal iş Bankasile para gönderilme
si temin olunmuıtur. 

1 - Nihayet 1 Temmuz 1933 tarihi
ne kadar i§tirak etmek iıteyenler, Pas
rapit şirketine müracaat ede•ek lstan
bul iş Bankaaı için bir mektup alacaklar 
ve 660 liranın yüzde yirmiıi olan C132) 
lirayı bankaya yatıracaklar, mütebakisi
ni Temmuzun betinde rrene Is Bi;inkası .. 
na yııtınp makl,uzlan Pasranit şirketi. 
ne ih•az ~derck biletle•ini alacaklardır. 

2 - Pasaport muamelesi i,.in 1 Tem 
muzdan evvel Paırapit acant~•una nü
fus tezkereleri pctirilmrk vr. rnutabilin .. 
ele m•k':-az ~ı.nmak lazrmdır. 

3 - Seyah3te i<;tirak irin yazılıp ta 
yüzde yirmi avan' verecekler bu ıeya
hntten oarfı nazar ettikleri takdirde ver 
dikleri avam bilmecburiye yanacaktır. 

4 - Seyyahların beraberlerinde gö
türecekleri ecnebi parası için alınacak 
müsaadeyi Paorapit ~irketi temin ede
cektir. ileride karğaıalığa yer kalma
mak için bu müracat pasaportla birlikte 
nlmalıdrr. 

5 - Seyyahların gümrükten gelir ve 
geçerken teshilit ~örmeleri temin edil
miı ve inip binme esasında istiraha\Ieri 
de temin olunntuıtur. 

6 - Anadoludan i•tirak edecekler 
seyahat hedelini t!\m oİa•ak 660 lirayi 
doğruca 1 ~ Bankasına ve Paırapit seya
hat şirketin intertip ettiği Şikaııo ıergi
sine iıtirak ettiklerini beyan ederek gön 
derecelclerdir. Ayni zt1manda pasaport i 
çin z-.r~le ctmelf'1!'İ liznndır. ----- -~----

f,_R_A_DY_o_,I 
Bugünkü program 
ISTANBUL: 

18 den 18,30 J..adar Gramofon 
18,30 " 19 " Franaazca derı (Milp· 

tedilere mahaua). 

19 
ı9,45 
20,30 

" 19,45 
" 20,30 
" Zl,30 

" Oatütyo .az hey'eti 
,, Saz Vedia Riza H .) 
,.. Pedayi.i Mu•İkİJ• He

y'eti. 
21,30 ., Z2 u Gramofon. 
22 ., itibaren Ajan•, Bor•• haberleri ve 

Saat ayarı. 
Ankara, 1538 m. 

12,30 ; Graıo.ofon. 
18, : Flarmon.ik orkeatra: Beethoven 4 em 
Symphonie. 
18,45 : Alaturka aaa. 
19,30 ; Dana mu•ikiıi. 
20, : Aja.nı haberleri. 
VARŞOVA, 1441 m. 

8,05: Cimnastik. 8,20: Plak. - N •t•li netri
yat. 13.JO; Pl · k. - h•berl•r. 16: plAk bab11r
ler lt>.40t PliJıı.. - Hastalara nıaht.usu teselli 
prosramı. 17,35: Job.ann Strauaı muıikisi. 
18,15: Halk konıeri 19,35: Piyano fconıeri 
20,45: Hikiye 21: Hafif muı.!ki. 22,35: Chopin 
l.onıeri. 23: Danı muıikiıi. ZJ,45: pli.k.lar. 
BUDAPEŞTE, 550, 

21,15: Amatör ıaati 21,05: kanıık n~triyat 
22,45: Haberler. - Plak ltonıeri. 

ViYANA, sıs m. 
19,20: Koro kon•cri. 20: Spor mahRllindcn 
nakil. - Haberler 21: Çift keman konseri 
21,35: S!nz ( Avuıturya) radyosunun lı.Utat 

ı . resminin S inci yıl dönümunii münaıebetile 
Linz'tcn nak len neıri7at. 22,30: Fantezi bir 
skeç. Haberler. 23,10: Linzten na'klin devamı. 
23,05: Caz. 

MlLANO · TORINO • FLORANSA 
20,35: Ecnebi lisanile netriyat. - Plit.k. 21: 
ha.herler, - Plô.k. 21,45: Opera temıili. -
haberler. 

PRAG,488 m. 
20,15: Kon{eran•. 20,30: Kö7lü bando muzib.· 
ıı 21.ZS: Piyano kon•eri. 21,SO: (Dolly) İ• .. 
mindeki perdelik operet (Stüd,.odan). 23,20: 
Radr.o filmi. 
BUKREŞ, 394 m. 

13: Haberer - Plak. 14,15: Plü: 17: Ders 
18: karı-tık muıiki 20: derı . - Plik. 23: Am· 
.. kiliMainden naklen koro kon•eri. 23,35: 
kanılk kooıer. 23,05: orkeıtra. 
ınubtelif. 13,10: plik - tiaberler. 16,40: plak . 

Dr. A. KUTİEL - · 
arakriy'de Abdullah Efendi lo- ı 
kantası eıras-rnda 33 numaraya 

ASINMIŞTIR. - (3993) 

3369 1 

- Bu düğün kılıçlardan gelin 
alanların düğünü mü ki? 

- Ya .. onların. Çok yavuz, çok 
tevatir düğün yaptılar doğrusu. 
Afkolaun Hasanoğlanlılara. 

Petek birdenbire dütünceye var
dı. Avurtlarını di,Iemeğe bafladı. 
Bütün planı altüst olmuftu. Düğü
ne giderse delikanlılar, o avurdu 
çıkık efendi ağa falan tanıyabilir
lerdi. l,te bu sefer kıhçlarda yeme
diği dayağı burada yiyecekti. Ne 
yapmalı ki? Yapacak bir fU vardı: 
Dü~n yerine uğramadan, düğün
cülere görünmeden Ankara yolunu 
tubn&k·· Yolu da bellemişti. Tat
lara buradan.. Sonra Karabürcek 
yanından Abacılar hanına.. ötesi 
kolay. Yolu ve saatleri besaplaya
mıyordu. Y almz bir zoru kalmıttı: 
Kaşıkçı dayıyı ucuza bahalıya bu
racıkta satmak. 

Köyün kenarına gelince: 
- Dayı ! dedi. Ben fU çukura bi

raz gireyim düğün yerinde ıana 
kovufurum. 

- Gecikme. Riza Bey gilin ora
ya gel. Beni sor. 

- Hemen. itim bitsin gelirim. 
Katıkçı Koca bir iğri büğrü so

kağa girinceye kadar Petek gözet
ledi. Dayı görünmez olur ol
maz çukurdan fırladı. Başka bir 
sokağa saptı. Köy çocukları Çet· 
melialanda döğülen davulların et-

FENERBAHÇE PIY ANGOSU ' 
Size yeni bir 

ŞEVROLE 
Kazandıracaktır. 

Keıide 

14 'Temmuz 

-'armakkapıda Mu yon gııesi karşısındaki ı e ~de teşhir edilmektedir. 
f4761 l 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine aigorta muameleal icra eyleriz 

Sigortaları halk için müsait ıeraiti havidir 
Merkezi idareaiı Galatada Önyon Hanında 

bulunmayan şehirlerde acenta aranmıktıuiır. 

Tel.: Be}•oğlu : 4887 3265 

..... .,. KADIKÖY 

HAVAGAZI 
Şirketi 

26 Haziran Pazartesi günü aaat 15 
te Kadıköy'ünde Süreyya Pata si
neması aalonunda verilecek olan a
meli yemek ve pasta pişirme dersi
ne bütün Hanımefendileri davet 
rder. 

Elektrikle işliyen bulaşık 
yıkama makinasmm tecrü-

beleri. yapılacaktır. 
(4828) _ ... 

l at. l\ r. ın.. umau an ı;tı 

Sahnl! lma k om. i lanlar( 

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

(31) (2874) 3836 

DEVREDiLECEK iHTİRA 
BERATI 

« Sür'atle müteharrik vesaiti nakli 

yede alelhusus tayyarelerde mesnc 

yerleri ve silihları inşası " hakkında 
ki ihtira için istihsal edil.mi§ olan ı 

Temmuz 1928 tarih ve 687 numaralı ih 
tira beratı üzerindeki hukuk bu ker 

başkasına devir v<:yahut icara veril 

ğinden bu hususta fazla malilmat ed· 

mek isteyen zevatın İstanbul'.da Bah 

çek~ııda Taş hanında 43-48 numara! 
da kain vekili H. W. Stock efendiy 
müracaat etmeleri ilin olunur. (473 

3827: 

Ekstra dağlıç ve kıvırcık 30 Ki 
,, kuzu 30 

" ,. Dana. 20 
S 

,, 
,, ığır ,, 

Toptan ve perakende Pendik'te 
77 No. lu rekabet kasap dükka-

' ' nında Y akup ( 4706 
37 

~li1 Iiy~t~ 
Aınn umdeıl " M I L L 1 Y E T " tir. 

ABONE 0CRETLER1 : 
TGrkiye içiıa Hariç .içia 

L. K. L . K. 
s .,.Jıiı 4 - • -

1 S TAN BUL~-• ı~ • 1~ ~ ~ = 
HAVAGAZJ •--c-.ı-.• -•• -.-ak-.-.-.,-.-.-.u-m-.. -. _.;.M_u-.d-d-.t-l; 

aeçe.n niiıhalar 10 koruıtur .- Ga:sete •• 
ınatbaaya ait itler için müdiri7ete mÜ· 

Şİr keti racaat edilir. Cuetemiz il1n1ann 111.eı'u· 
li7etioi kalııul etmu.. 

24 Haziran Cumartesi günü &aat 
14,30 da Beyazıt'ta Elektrik Evinde 
verileuk olan ameli yemek ve pasta 
pişirme dersine bütün Hanımefendi
leri davet eder. (4829} 

rafına toplanmıtlardı. Cabucak 
ahbap oldular. Nerden gelip ne
reye gittiğini sormadılar bile. İki 
delikanlı misket oynıyordu. Her
kes Şllfımla seyrediyordu. Bir kıza 
sordu : 

- Kim bu efeler? 
- İyi oynıyorlar değil mi? 
-Ya .. 
- Bizim köyden değil. Bunlar 

Tatlardan. 
- Kimin nesi imitler? 
- Ne bileym. Ellem Tatlar ağa 

aı Muslihiddin Efendinin Ufakla
rındanmıt dediler· 
_Tatların yolu nereden gider. 
_ Nah! Şu kayanın dibindeki 

dal yok mu, itte orada kağnı yolu 
var. Doğru Tatlara ulaşır. 

Çetmeden bir ıu içti. Ekmek 
torbasını yokladı. Ayaklarını onar
dı, töyle bir toplandı. 

Ve kimseye sezdirmeden kaya
nın dibindeki ağacın yanına kapa
ğı attı. 

Senmisin kapağı atan! Önce nah 
taban koftu. Biraz nefes aldı. Köy
den iyice uzaklattı. Artık rahattı. 
Eşkini kadıkavruk efek gibi tıkır 
tıkır yol alıyordu. 

Sabahın ayazı sürüyor muydu? 
Yoksa hava baharlaşmıt mıydı? 
Petek ayırt edemiyordu. Terledi
ğini sezdirmeden ve yorulmadan 
habre yürüyordu. Küçük adımları 

BUGONKO HAVA 
Y eıilkö7 ba.-a rasat merkezinden aldı· 

iırnn malUmata nazaran busün Jıaya açık 
reçecektir • 

Z3·6-933 tarihnd• tasi7i.k 760 milimet· 
re en fazla ••calclık 28, en az 22 derece idi. 

kendisine dev, deve adımı ge 
yordu. Bir efmenin önünden geçe 
ken içindeki tınlak suyu gördü. 
bindeki kumlar pırılpırıldı. itte 
zaman durdu ve karnının acıdığı 
anladı. Ötede beride tezek, ha 
van bırakıntısı vardr. Ona ne bu 
!ardan? oturacak bir kaya parça 
var. İçecek bolca su var. Bir de ç 
lı deyneğe takılı çıkında iki ü 
pazlama var. Daha nesine sanki 
Biraz yorulmu' olsa bile ekmeğin 
geveleyinceye kadar dinlenecek. 

Bazlamanın ikisini gövdeye 
varladı. A vuçla.rını, ditlerini yer 
koyup kurbalatlı. Bafını eğdi. D 
yasıya suyu da içince zemberekle 
ti. Bacaklarını şöyle bir sallad 
Yeni ile ağzını burnunu kurula 
kurulamaz ver elini Tatlar! 

Sabahtanberi bef saatten fazl 
yürümüttü· Eğer bir yayla kızı ol 
masaydı fimdiye kadar çoktan y 
)un bir kıyısına serile kalırdı. Ya 
la kızma bet saat yol çok mu? O 
!ar Yataytfın tükenmez yollarınd 
tükenmez saatler yürümektedirle 

- Kız! .. Az eğlen! 
Sağına baktı, çoban olduğun 

görünce ürkmedi. Sanki ürka. n 
olacaktı? Yol pağı yapanlar ön .. 
ne çıkıp parasını neyi mi alacak 
dı? Hele bir Ankaraya gitsin, i 
bulsun, kazansın, koynunda par 

(Devamı var 



Dünkü Otomobil ve Bisiklet Yarışlarından Enstanteneler 
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Solda hedefi geçen bir otomobil hızını keserken, ortada atartr hattında harakete hazır bir otomobil virajlardan birini geçerken. 

Solda, müsabakadan •onra Samiye Bürhan Cahit H. kupannı alırken, ortada 1 numarayı koşan otomobil birinci virajı dönerken, sağda yol kenarına dizilmi, olan ve yarlfl bü 
yük bir heyecanla takip eden meraklı kitlesi 

'<la Samiye Burhan Cahit H. müsabakadan sonra kendisine verilen büketle, ortada •epetli mota.iklet müsabakasında linalı geçtikten •onra, sağda dünkü ulak arızaya ~k aeri 
bir surette yetİfen l•tanbul Beledi· yesinin ihıadadı sıhhi otomobili 

• 

Fener bahçe 86, Kurtuluş 
sı puv~n kazandılar 

b 
Son baharda Konya, Ankara, E•kişehir, Bursa v I b 

lr g·· · .. · J"J e stan ula ka 
l 

llre~ turne•ı yapmak llZere şım 1 en seçilerek I r b aar 
o an Malatya güre, takımı aa ıyete aşlamıf 

(Başı 1 inci sahifede) 

Futbol maçları 
Tak· 

rned~n ~ın ~ahnıında ilk maçı, ikinci kü 
tıJ..,, Hi!Aa ol ve Hilal takımları yap_ 

makla İspat eden Anadoluya 3 • 2 • 
lup oldu. ıııag-

Galatasaray birinci takımı ile I tan
b~ldaki ~ugoslavlardan müteıeklci~ eki 
hm yapbgı mac çok zevksiz oldu. Sona 

fifti. Nitekim. Galatasaray oyuncuları 
bariz bir isteksizlik içinde oynadılar ve 
5 - O ııalip geldiler. 

Son maç, geçenlerde gürültülü bir 
hadise ile yanda kalan Fener bahçe - Ve 
fa maçının 29 dakikalık ha
timesiydi. Fenerliler bu maça, mıntaka 
futbol heyeti tarafından cezalandırılan 
Zeki ve Cevattan maada, son Beıiktaı 

maçında sakatlanan Mu,..Jterden de mah 
rum bir halde sabaya çıktılar. Vefalılar 
da bir müdafi ve "ir mühacimlerinden 
mahrum bulunuyorlardı. 

Dokuz lci•ilik taknnlann oyunları 
çok seri old.;. Her ilci takım da, 29 da
kikalık müddet icinde bütün enerjisini 
sarf etti. Fenerliler !!:Ol yememek için 
3 mühacim ve altı müdafi ile oyruyor
larclı. Vefa ela hemen hemen ayni tab
yeyi tatbik etmekte idi. Fenerbahcenin 
ilk maçta bir gol kazanmıı olmasına 
rağmen bir müdafaa siıtemi tatbik et
mesi çok doğru olabilirdi. Fakat, her 
şeye rağmen gol yapmak vaziyetinde o
lan Vefa takımının müdafaaya ehemmi
yet vermesi makul değildi. Oyun ekse
riyetle V efRnın nmf •abasında oynan
dı. Maamafib, Feneri Üç muhacimi mü .. 
esir bir tazvik yapmadılar. Retat bir 
gol fır-atı kaybetti. 

Vefalılar bütün eneriilerini sarf ede 
rek yaptıkları hücumlar da semere ver
medi. Ve her iki takım sahadan ll'.olsüz 
çıktılar. Bu netice birinci ma~ta bir gol 
yiyen V efalıların mağlubiyeti demektir. 

Malatyada güreş 
Malatya mıntaka11nda da Öz Türk 

•poru olan ırüret faliyetinin hatladığı_ 
nı kemali memnuniyetle haber alıyoruz. 
B14ta Valileri Tevfik Beyefendi olmak 
üzere Halkevleri reiai Osman Bey ve 
fırka erk'-nı bu spora ~ok müstait o
lan Ma!atyada, onu inlci~af ettirmek i-

. ·· ·· ardım a"' k 

ite bütün va11talarile yardım etmekte
dir. 

IMemleketimizin pek az yetiıtirdiği 
kıymetli teknik ııüreıçilerimizden olan 
Necati Beyin de Malatyada bulunma• 
11ndan iıtifade edilerek kemali ciddiyet 
le işe baılanmııtır. Büyük bir gayretle 
çalıımağa baılamıı olan ııüreıçiler, Va.. 
li Tevfik ve Halkevleri Reisi Osman 
Beyefendilerin de kıymetli yardnnlan i
le yaptıkları proğram mucibince gürq
çiler fonnlanru bulduktan sonra mın
taka birinciliği yapılacak ve bunu müte
akip mıntaka takımı Konya, Ankara, 
Eslciıehir, Busra ve Istanbul mıntakala
nmn güreşçilerile çarpıtmak Üzere bir 
turne yapacaktır. 

Bu münasebetle Vali Tevfik ve Hal 
kevleri Reisi Oaman Beyefenıfilerin re
simlerini dercediyoruz. 

Memlekete kıymetli güreşçiler yeti§ 
tireceğinde §Üphemiz ohruyan Malatya
lılara büyük muvaffakiyetler temenni 
ve mıntakalannda böyle hayırlı itlere 
daima Ön ayak olan kıymetli Vali ve 
Halkevleri Reislerini dahi tebrik ederiz. 

Sadun Galip Beyin bir mektubu 
Dün Sadım Galip B. den şu 

mektubu aldık : 
Milliyet gazetesi Spor 

mllharrirliğine 
Son günlerde Galatasaray klü

bünden ayrılanlar hakkında, muh 
terem gazeteniz.in dünkü sayısın
da Galatasaray klübü reisi tarafın 
dan gönderilmif bir mektup çıktı. 

Bu mektubun " Klüp Reisi na
mına Dr. T evlik Ali" imza&ı ile 
gönderildiğini tahkik ettik. 

Tevfik Ali Beyin, bizim Galata-

Tehlikeli bir 
Tecrübe 

(Başı 1 inci sahifede) 
vetli bir plan bakında tetkikat yap
mak yolunu kapamııtır. 

Amerikanın bu kararı hiç bir hay
ret duyguou uyandırmamıt. fakat mu• 
rahhas heyetlerden bir çoğunun ümit· 
lerini bo§a çıkarmııbr. 

Çünkü bu heyetler döviz kıymet
lerinin iotikrar ettirilmesi itine, eıya 
fiatlerinin yükaeltilmeai ve ithalat 
hakkındak tahdit ve memnuiyetlerin 
bırakılması veya hafifletilmeai için ilk 
§art nazarile bakıyorlardı. 

Amerikanın aldığı vaziyet koni~ 
ranaın kartılaıtığı zorluk)~ ar.tora-

k _.,,... k gum·· rük tarıfelerı me-ca ve yua.ıe k 
selesini daha kantık bir tekle oya-
caktır. Budunla bera~er. ~urahhaa 
h 1 d bir çoğu nıkbinlikten ay· eyet er en 
nlmamaktadır. 

LONDRA. 23 (.A. A.) -Ameri. 

k murabhaalarmdan M. Couznea, 
an b" k . 

iktiıat komisyonuna ır arar sureti 
teklif etıniıtir. Bu karar auretinde 
fU maddelerin kabulü tavaiye olun. 
maktadır: 

ı - Hükumetlerle merkez banka-................................. ___ ,,_,,, ....... _ 
cümle ile cevap vereceğim : 

Biz kendisi gibi Galata&aray'a 
iki sene evel yazılanlardan ve nasıl 
meydana getirildiğini bildiğimiz 
bir ekseriyet tarafından verilen 
üç s~ne kıdem zammı ile Nizam
name hilafına idare hey' etine 
girmişlerden değiliz. 

lan ara11nda .,Ju ve kuvvetli bir meıai 
iıtriaki, 

2 - Sağlam, ciddi it ve te§"bbüs· 
lere kredi açılmaaı, 

3 - Muhtelif memleketlerde iı
ıizliğe kartı koymak için hükômetler 
tarafından yapılan masraflar hakkın
da ayni zamanda bir program hazır
lanınaaı. 

Bu karar ıuretinde muhtelif mil
letlerin emiıyon bankalarının bir 
toplantı tertip etmeleri ve vakit geçir
meksizin birbirlerine damımalan da 
telkin edilmittir· 

Viyana Odalar kongresinin 
raporu 

PARIS, 23 (A. A.) - Beynelmilel 
ticaret odasının yeni reisi M. Van 
Vliaaingen, Londra konferanaınm müa
takbel vaziyeti bakında ıu beyanatta 
bulunmuıtur: 

"34 memleketin ticaret mahfelle
rinin muralıaaları bu yakınlarda Vi
yanada beynelmilel ticaret oda11 
kongresi halinde topl81'11llflar, Londra 
konferansının tetkikine arzedilen bü
tün meseleleri usul dairesinde tetkik 
etmiılerdir. 

Bu murahasların hazırladıldan ra
por dünya iktıaadiyatınm kallanma
sını temin için geni~ ve sarih bir bey· 
nelmilel faaliyet programı mahiyetin
dedir . 

M. Van Vli11ingen, beyanatına 

ıöyle devam etmlıtir ı 
"Baılıca meaaleler gelecek h~~l• 

içinde halledilmqocolı olul'Oa bütun 
dünyayı darbeliyen zorluk ve oıkın~
lar daha tehdJtlılr bir ıokllyde yenı • 
den bat göıterecektjr.,, 

· k rtar•· uDünyayr bu vazı)'etten u 
· ""dd ı J,.ha cak hal çarelerı u2un mu e h r 

geçiktirilemez. Ge~ip karbolan. 1 .1~ 1 · · · · akı vahmı l 
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Geçen seneki otomobil rekoru kırıldı 
(Başı 1 inci sahi!ede) 

cı şube müdürü Faik Bey etrafa emirle.
veriyorlar, inzibati her hangi bir tedbi
rinin ihmal edlJınerueıi İçin büyük bir 
dikkat ve gayret &'.Ôateriyorlardı. 

Yolun tarafeyninde elliıer metre f~
sıla ile polis ve jandarmalar ikame edıl
diği &ibi, aynca poliı ve jandarma pol. 
talan on binlerce halkın toplandığı bu 
mıntakacla inzibatı temin ediyordu. 

şı;•_;; Naili Paıa, Vali Muhitttin 
Bey ve refikaları Hanımefendi ve sair 
mümtaz zevat yanı yerinde idiler. 

Y arıftan evel • • . 
Saat 8,5: Daha erkenden buraya gel

miş olan komiteler bütün hazırlığı ik
mal etmişlerdir. Davetlilere mahsus ça
dırın tam karşuında jüri heyeti yrr 
almt.,Ş kronometreler mazaların üzerine 
yerleştirilmiş ayarları yapılıyor. He
def ile haraket arasında yapılan ve vi
rajlarla muvasalayi temin eden telefon 
mükemmel bir halde... Virajlarda mü
him yerlerde indadı sıhhi otomobilleri 
bekliyor, her hangi bir kaza ihtimalin
d" yolu açmak için bir otomobilli vinç 
de tamiratı mütemadiye mahallinin ö
nün.re hazır. Telefon tcsiııatının bozul 
ması takdirinde haber vennck için ha
berci gecıç Galatasaraylı izciler ellerin 
de işaret bayraklarile Zindrlikuy~dan 
lstinyeye kadar birbirlerini görebılecek 
şekilde yer almışlar ... Velhasıl, yarı
şm mükemmel olması için her bir şey 
düşünülmüş, hiç bir şey ihmal edilme
mişti. . 

lstinyede •• 
Saat 9: İstinyede Starter Ekrem, Ru§ 

tu Bey ve muavinleri faaliyette •. Ya
rışa gire<:ek arabalar gelmiş birer bi
rer hareket mahalli gerisinde yer almış
lar, Staterin kumandasını bekliyorlar. 
Bütün biniciler asabi, muttasil gürül
tülerle motörlerini işJctiyor, son teeırü
belcrin yapıyorlar. Artık yolun bütün 
boyunca ne bir tek insan, ne de bir tek 
araba bırakılmıyor. 

Nihayet yol komiseri Faik Beyin be
yaz ılayrak taşıyan otomobili hareket 
mahalline geldi ve yolun yalnız yarış 
arabalarına açık olduğunu bildirdj. 

Y arıf bQflıyor 
İlk motosiklet Starter çizğisi üzerine 

geldi. Ekrem Rüştü Bey telefon ve kro
nometre önünde beyaz bayrağile sayı
yor : 

- Üç, ıki, bir, tamam ... Hedefte tek 
nik heyeti telefonla ilk baraket haberi
ni alıyor: 

Birinci kategoriye dahil 1 numara
lı moto 9,30 da haraket etti •.. 

Fen heyeti megafonu derhal bu ha
beri il.in ederken berkes elinde saat, 
gözü yolda bu ilk yanşçryı bekliyor. 1, 
2, 3 dakikalar geçiyor. Derken gittikçe 
yaklaşan bir motör aesi • .. ve muzi
kanın zafer havası, alkış tufanı içinde 
ilk motosiklet yıldırımı gibi geçiyor. 
Fen heyeti megafonu tekrar işidiliyor: 

- Alo 1 Alo 1 Saat 9,30 da hareket e
den 1 numaralı moto 6 dakika, 7 sani
ye, on.da 8 de geldi. . 

Bu esnada ikinci arabanın yola çık
tığı haberi geliyor . .. Megafon, tele
fon mütemadiyen işliyor, muzika, alkı , 
süra't ve kazanan mütebcsııin çehreler .• 
7 numaralı motosiklet hedeften hareket 
etmiştir. Fakat biraz sonra yoldaki bir 
telefon .....,tralı haber veriyor : 

Maaluel bir kaza 
- 7 numara kat>ak}andı. Rakibi ya

ralı ve bayğm, bir yaralı daha var .. 
Yanş durduruluyor. O esnada bir im
dadı sıhhi otomobili şim§ck gibi geçi
yor ... Anlaşılıyor ki endişeye mahal 
yoktur. 7 numaralı motosikleti kulla
nan Kadri Beyin yarası alnından ve 
hafiftir, sukuttan mütevellit bir bay
gunlık geçirmiş ve berayi ihtiyat has
tahaneye gö•,:irülmüştilr. Diğeri ise yol 
kenan.nda duran biridir ve yamı ha
fi !tir. Yarış tekrar başlıyor motoaik
letleri otomobiller çılgınca bir süratle 
takip ediyor. Dunnadan alkışlanıyor
lar ve kalın gözlük camları arakasında 
gözler gülüyor ...• En son Samiye Bur
han Cahit Hanun hedeften haraket et
ti. Bu Hanım yarışçımız bilhaSBa har 
rurnlar mehafilinde müthiş bir alilıa u
yandırdı. Görülmemiş bir alkış içinde 
şimseJı: gibi onun arabası da geçti. Me
gafon iliin ediyor: 

- Alo 1 Alo 1 ikinci ot<ımobil ve mo
tosikl<;t yarışları bitmiştir. Telmik ne
ticeler biraz sonra ilan edileoek ... 

Teknik neticeler 
Dünkü yarışların teknik neticeleri 

şöyledir : 
· Motosilcl~tleriu birinci kategorisinde 
1 nu~ay~ taşryan Aşot cf. A. G. C. 
~~sıkk~le. 6 dakika 18 saniye.de bi
rıncı gelmıştır. 

İkiru:i kategoride Süleyman ef. 5 da
kika 24 saniyede birinci gelmiş ve sür'at 
rekorunu tesis etmiştir. 

Üçün<:ü kategori sepetli motör birin
cisi 6 dakika 32 saniye ile Tacettin 
Beydir 

Otomobiller birinci kategori birincisi 
M. Arivabene mesafeyi 5.31,6 de ka-

Milllyet'ln romanı: 3 

Yazan: ANİTAWOS. 

Mesela Kanaas Cityden veya Saint• 
~vi~'ten biri kallop Nev - Y ork'a llel
dı_ mı, bakıyor k.i kimse kendini iple
mıyor. Vakıa hu gibiler de garoonlara 
Iokantacıl~ra fazla fazla bahtıtlar ver 
~ek suretile nazaridikkati celp edebi
liyorlar. Mesela herkes T exciı Guynun 
ban~ &'.idip bir kaç para verenk 
kendıne oraca tanıtılmıt bir hovarda 
muamelesi ettirebilir. Fakat Texu 
Guynan'a eğlenemiyeceğini anlayınca 
Henry oraca da ta~ılınıt bir hovarda 
muamelesi görmekten bir ıey anla
maz. Onun için o da adabıumumiyeye 
muhalif bahaneaile barı kapattırır ve 
bu •uretle kendine büsbütün ehemmi-
7et verdirir. 

tederek geçen seneki rekoru kırdı. 
Profesyoneller kategorisinde kazan

ciyan efendinin arabası birinci geldi. 
Amotörlere ait yarışta Samiye Bİil'

han Cahit Hanım, V ebbi Sait Beyi 
geçerek 5 dakika 40 saniye onda 8 de 
geçen seneki rekorunu da kırarak birin 
ci geldi • 

Miik81atlar 
Yarıştan eonra Vali Bey refikaları 

Hanımefendi ve bazı hanımefendiler 
kı>paları merasimle verdiler. Her taraf
tan gelen tebrik ve temenniler içinde 
Turing klübün yazı takımı Agot el. ye 
gazetemizin otomobiller için koyduğu 
(Milliyet) kupası M. Arivabeneye, mo
tosikletler için koyduğumuz (Milliyet) 
kupası Taceddin Beye verildi. Diğer 
kupalar da biriru:ikre tevzi edildi. 

Neticeler 
Dünkü yarışta moto&iklet ve otomo

billerin aldıkları teknik neticeler şun
lardır: 

Otomobil ve Kullananın Zaman 
Motosiklet sahibi fami 

Aşot 
Ahmet 
Süleyman 
Kamil 
Ahmet Yaşar 
Fethi 
Kalamidas 
Aşot 
Arivabene 
Swiling 
Bourla 
King 

Aşot 
Ahmet 

Süleyman 
Kamil 
Ahmet Yaşar 
Fethi 
Kalamidas 
Aşot 
Arivabene 
Ziya 
Ahmet 
Mu ota fa 
Kiryasiz 
Tauttin 
Ke~kyan 
Aşot 
Kazancıyan 
Vehbi Sait 

6.78 
6.44 
5.24 

5.33.8 

7.27.1 
7.9.4 

6.23.2 
5.31.6 
5.55.6 
5.39.8 
5.59.7 
7.20.7 

6.32 
6.59 

5.39.5 
5.34.5 
5.57 .5 

Kiryasiz 
Tacettin 
Kelekyan 
Aşot 
Kazancıyan 
Vehbi Sait 
Samiye B. Ca
bit H. Samiye B.Cabit 5.40.7 

Kaza nasıl oldu? 
Dünkü yarışlarda geçen motosiklet 

kazası 145 rakamlı tepe altında 3 numa 
ralı telefon santralı hizasında olmuş
tur. Kazayi geçire11 7 numaralı motosik 
Jet rakibi Kadri efendidir. Yolun bu 
kısmında virajda bir kuru ağaç vardır. 
Kadri ef. virajı gettiş bir kavisle dön
düğünden bu ağaca çarpmış ve çaııpma
sile on metre kadar ileri fırlayarak ye
re düşmüş ve bayılmıştır. Yarası alnın
dan ve hafiftir. -------
Avusturya - Macar 
Birleşmesi 

(Başı 1 inci sahifede) 

İngiltereden bu hususta bir istim
zaçta bulunulmut değildir. 

Hitler Avusturyada gözümüz 
yok" diyor 

KOPENHAG, 23. A. A. - Al
man başvekili M. Hitler, Danimar . 
ka gazetelerinden birinin muhbi
rine fU beyanatta bulunmu9tur : 

Almanya Avusturyadan katiyen 
hiçbir şey istememekte ve bir Av
rupa meselesi olan Avusturya - Al 
man ittihadını aklına getirmemek 
tedir. 

M. Hitler müstemleke meselesi 
hakkında da tunları söylemittir : 

" Almanya timdiki halde hal
li lazım gelen çok daha muhim it 
lerle kartılatmıt bulunuyor. Al
manlar müstemleke meselesini an 
dıkları zaman bilhassa itlenip sü 
rülmeğe muhtaç olan sarki Prus-
yayi dütünürler." ' 

PeJtede ne diyorlar ? 
BUDAPEŞTE, 23. A.A. - Son 

zamanlarda ecnebi gazetelerinde 
Habsburgların tekrar Rltanat ma
kamına getirilecefi ve Avusturya 
ile Macariıtanın bir hükumdarm 
fa)ısında birlettirileceği hakkında 
heyecan tevlit eden bir takım ha
berler intitar etmittir. Bütün bu 
haberlere kartı seliihiyettar ma
car mahafili, M. Goemboea'in par 
limentoda söylemif olduğu nutku 
ileri ~ürüyorlar. M. Goemboeı bu 
nutkunda krallık meselesinin ha
li hazırda mevzuu bahsolmadığı
nı ve bir hükümdarın tahsmda i
ki memleketin birle,mesinin arzu 
edilmemekte bulunduğunu söyle
mitti. 

Seli.hiyettar mahafil, bqveki· 
lin bu mütalaasına bütün memle
ketin iftirak etmekte olduğunu 
beyan eylemektedir. 
~ansa vaziyeti nasd görüyor? 

ARiS, 23. A. A. - Yakında 

Tercüme: Kamran Şerif 
diye çok diitündüm .. 

Nihayet en seri çareyi buldum: 
Henry her haqi bir cemiyet tarafın
dan Nev - Y ork'a davet ettirmek .. bunun 
üzerine Nevyork'ta oturan bir dostum 
aklıma geldi. New - York'ta pek tarun
mq olan bu dostumun dahil olmadığı 
feY yoktur. Kendiıine bir mektup ya
zıp: 

- Henry'yi cemiyetlerden biri ta
rafından New - York'a davet ettirmek 
mümkün değil midir? diye oordum. 
.. Dostum 0 Hars muhiplerİ0 «Tabiat 
•tıklan Cemiyeti., bilhassa köpeklerle 
metgul olan •Huysuzluğa kar§ı New _ 
Y ork'lular Birliği>, cOhio Klübü &'.ibi 

. 1 d .. cemıyet er e azadır. Mektubum üze-

M 

Yeni arpa mahsulü teşhir merasiminden bir intiba 
Mükafatı alan Akil Ağa 

Ayvacıkta eski eserler 
AYVACIK, 18. - Bergamada 

asarı atika aratbrması yapan he
yet azasından M. ltanson, M. Ma
yer, M. Sedan refa!<atlerinde iz
mir ve havalisi asan atika cemiye 
ti azasından avukat Fehmi Bey ol 
duğu halde buraya gelmitlerdir, 

Heyet çok büyük tarihi kıymeti 
olan Behram harabelerini gezmit 
tir. Harabe çok kıymetli bulunmuş 
tu. Buradaki eserler yeni Türk ta 

rihi cereyanlarını kuvvetlendir
mektedir. Yakında hafriyata bat
lanması muhtemeldir. 

Heyet buradan sonra methur 
Kestanbol ve TruYa harabelerini 
gezecektir. 

Fakir hastalara bakan 
doktorlara ziyafet 

TRABZON, (Milliyet) - Fa
kır hastaları muayene ettiren Hal 
kevi bu gibi hastaları bakan Trab 
zonda mevcut 27 doktor şerefine 
bir çay vereli. Muhterem doktor
lar Fırka ve Ev idare heyetleri bir 
arada balrnnevine ait ban noksan 
lann i~m'!lini görüttüler her gün 
25-30 arasında fakir hasta muaye 
ne edilmektedir. Bunlar arumda 
fakır muayene edilmektedir. "un
lar arasında çok muhtaç olanların 
ilaçlan Hallı:evi tarafından temin 
ediliyor. Bu meyanda yine çok muh 
taç olanlarmm da iaşeleri için 
tedbirler alınmaktadır. 

'· 
Trabzonda spor 

TRABZON, (Milliyet) - Bü
tün sporcular Halkevine davet e
dilerek memleket sporunu ıünden 

Fransa ile ltalya arasında yapıla
cak nıüzakerelerde Avusturya i
le Macariıtanın birletmeaine ait 
muhayyel projenin mevzuu bah
sedileceği ha.l>erine kartı yapılan 
tekzibi tekrar eden Le Journal ga 
zetesi diyor ki : 

Fransanm merkezi Avrupaya 
karşı takip etmekte olduğu ıiya
set herkesce malfundur. Küçük i
tilaf ile Avusturya, Macariıtan ve 
Bulgaristan arasındaki rekabete ni 
hayet verecek olan ve gerek Paria 
te, gerek Romada hiranevvel bu
lunması temenni edilen bir formü 
le varmak için Frans asiyasi bir
likleri erazi değitikliklerini değil, 
yalnız iktisadi uzlqmaları iltizam 
etmektedir. 

güne ileri götürecek çahtmaların 
yolları görütülmüştür. Yalnız fut
bola inhisar eden Trabzon spor
culuğunun bu mahdut çerçeveden 
çıkarılarak bütün fenni kısımların 
da israrh bir çalıtma yapılması 
kararlatbrıldı. Sporcularla dolan 
Ev salonunda ayrıca gösterilen 
spor hareketlerine ait çok güzel 
bir filim gençlerimiz arasında bü
yük bir alaka uyandırmıtbr. 

Trabzon köylerinin isimleri 
TRABZON, (Milliyet) - Trab 

zon merkezine merbut 101 köyün , 
ille isimleri temamen türkçe oldu
ğu halde vaktiyle bu köylere soku 
lan birkaç Rum ve Ermeni ailesi
nin bozuk fİveleri yüzünden türk 
çe isimler rum liıan ve ahneğine 
çevrilmitti. Mesela (Yalçın ka-
ya) ya (Kalçiya) (Durnali) ya 
Dirona (Dikenli) ye Digene (Ko- ' 
cabağ) a Kocaba (Kavalli) ye ı 
Kavala (Kuruköy) e Korgen (Mi
teli) ye Meteloı (Kirezli) ye Gi
rasya gibi ••• Hallcevi bu isimler 
üzerinde metgul olmaktadır. Bir 
kaç güne kadar bu köylerin eski 
türkçe isimlerini meydana çıkarıp 
vilayet makamına verecektir. 

insan nasıl yaratıldı? 
TRABZON (Milliyet) - Ulu

mutabiiye muallimlerinden Kızor 
ta mektep müdürü (insanın nasıl 
yarabldığı) hakkında bir konfe
rans '.vermi,tir. Konferans batla
madan evvel 400 -kiti olan Halke

vi salonunda oturacak tek yer kal 
mamıt üç yüzü mütecaviz halk ge 
ri dönmüttür. Bu mevzua ait Pro 
jeksiyonla muhtelif levhalar ve 
resimler gÔsterilmittir. Büyük bir 
alaka uyandıran bu konferans tek 
rar ettirilecektir. 

Atçaya su getiriliyor 
ATCA - Nazili (Milliyet) 

Nahiyemize yeniden ve fenni bir 
surette getirilen suyun 1500 met
relik kısmı geçen sene yapılmıt
b. Kasabaya kadar olan 850 met 
relik kısmı için bu aene belediye 
bütçesine tahsisat konulmut ve bo 
rulart ıiparİf olunnıuttur. BoFVlar 
gelince dötenecek ve kasaba çok 
muhtaç olduğu suya kavutacakbr-

Çankırı mektep sergileri 
Hangi sergiye gidilse talebenin hu sene 

çok muvaffak olduğu görülüyor 
ÇANKIRI, (Milliyet) - Haziran 

bidayetinde ilkmektepler tatil edile
rek aon sınıfların imtihanları da bir 
hafta sonra b~lanarak bitirilmi§tir. 
Ortamektep bakalorya imtihanlarına 
devam edilmektedir. Mektebin ikinci 
sınıf talebeleri askeri muallimlerile 
tehir civarında kamp kurmuılardır. 

Yıl okuma kesimi münaaebetile bir 
yıllık talebenin mesaisini gösterir her 
mektepte gayet muntazam sergiler a
çılmııtır. Bu sergileri talebe velileri 
ve bir çok meraklı halk tarafından ge
zilmekte ve seyredilmektedir. 

Ortamektebin sergisi küçük bir o
da içinde dizilmİ§ ve aıralanllllftır. Fa
kat yalnız hanımların dikit ve nakıt
lannı göateren bu sergi hususaile ten
kit kabul etmez bir intizam göstermek 
tedir. Bilhaaaa biçki, nakıt ve dikit 
noktasından çok güzel demek lazım· 
gelir. Yalnız geçen yıllara nisbetle 
mesai azlığ-ı kendini pek bariz &'.Ö•ter
mektedir. 

İlkmektep sergelerini gezenler ıe-

birdeki üç mektebin ser&'.İlerinden ba~
lıca Üç sınıf görürler. Çamur iılcri al· 
çı itleri, nakıt ve maden derleme işleri 

Bu hususiyetlerin herbiri bir mek· 
tep sergisinde görülmektedir.Gazimel< 
tebinde: alçıdan Gazi Hazretlerinin 
mu.htelif büstleri mücessem heykeli 
ve vücudubeşer, kafataaı ve!aire gi· 
bi Avrupadan gelen modeller gibi ya· 
pıJmıı şekillerini görüyoruz. Bunların 
yapılması ve boyanması devamlı b ir 
çalı§mayı göstermektedir. 

Cümhuriyet Mektebinde çamur İş· 
leri kendini gösteren bir haldedir. Bil· 
hassa çamurdan yapı1an meyvalar ga~ 
yet güzel renklerle boyanmııtır. 

Kurtuluş Mektebi sergisi &'.ÖZ alan 
nakışlı işler ve bir camekan içinde bu· 
lunan madenler tetkika ve görühncğc 
değerdi. Ve şurası da kayda ıayandır 
ki taJebeJere tutturulan yazı, resim. 
tahrir defterleri çok temizdir. Mektep 
!erimizde görülen bu ıenelik faaliye· 
tini gösteren bu aergilerdeki muvaffa· 
kiyeti tebrik ederiz. 

Çankırı Gazi Mektebi sergisinden bir köfe 

Bir ceset bulundu 
AYDIN, (Milliyet) - On gün 

evvel Karapınar nahiyesinin Eğ
rek köyü civarında Rifat Beyin 
incir bahçesi kulesinde bıçakla öl 
dürülmüt ve yakılmı, bir ceset bu
lunınu,tu. Bu cesedin sabık Eğrek 
köy katibi Ahmet Efendiye ait ol
duğu zanedilmit ve tahkikata bu 
noktadan devam edilirken, dün 
Ahmet efendi ödemitten gelerek 

kendisinin sağ olduğunu bildimıit 
tir. Bunun üzerine zan albna alı
nanlar bırakılmıt ve tahkikata 
b~ka noktalardan başlınmıtbr. Ci 

var köylerde yerli ve yabancı kim 
se kaybolmadığından cesedin geli 
ci geçicilere ait olduğu ve yahut 
cinayetin bafka yerlerde yapıla
rak cesedin buraya nakledildiği 
zonnolunmaktadır. 

Bu hususta ehemmiyetle tetkik 
ve tahkikata devaıp olunmaktadır. 
Faillerin pek yakında meydana 
çıkarılacağı tüpheaizdir. 

lzmitin kurtuluş gUnU 
IZMIT, (Milliyet) - 28 hazi

ran lzmitin kurtulut günüdür. Bu 
münasebetle hazırlıklara baflan-

mışbr. Bu sene yapılacak olan kur
tuluş bayramı her sene tekrar edi
lenlerden kat kat iyi olacak,bir çok 
eğlenceler, müsamereler verilecek• 
tir. 

Çankırı hal istiyor 
ÇANKIRJ, (Milliıret) - Şehrin he• 

men her ihtiyacı ka11ıamda bilhas 
bazı müteıebbis zatlann meydana ge
tirdikleri lokanta, kıraathane, mağaza 
vesaireler kar§ısrnda bir "hal., yaptı• 
nlması belediyeden dört gö:ale bekle• 
nilmektedir. Otedenheri odun pazarı 
mevkiinde havuzlukahvenin kenarın• 
da açıkta sablmakta iken bu defa be
lediye havuzu tamir ettirmediği içiıı 
kenarında bulunan bütün satıcıları 
kaldD'Dllflır. 

Bu vaziyet karı11mda satıcılar mü· 
aasip bir yer bulamadıldan için ne ya• 
pacaklanru 1111ırmı1Iardır. Bu yüzdeJI 
de cıvar dükkinlardalri aatılan sebze• 
ler çok pahalapnlftır. Halk aleyhine 
olan hu vaziıret bir "hal., yapbrmald• 
izale edileeektir. 

~~ zamanlarda Çanlonnm beledi
yeıı ın111ata ehemmi:ret vermektedir. 
Yalnız hu mühim ihtiyacı biran evvel 
yapmalıdır. İtittiğimiae ıröre Evkif I· 
dareai belediyeye §Öyle bir teklifte b11• 
lunmuttur. 

" - Büyük caminin yanmdaki dük· 
kiinlan yıkarak yanındaki mezarlık
tan da biraz yer almak auretile "bir 
hal yapbrmak,, Fakat bu teklifi bele• 
diyenin kabul etmedjği öğrenilmiıtir· 

SEYRISEFAIN 
Mwll• ...... , Cala1a IClpa "' p &. DiL 

,. .. A.. ................... H. s.n• Küçük itilaf doıtlarımız tema 
men emin ve mutmain olabilirler. 
M. Paul Boncour, Fransa ile ltal
ya arasında devamlı bir uzlqma 
teminine çalıtmaktadır. Gerek mer 
kezi A vrupada ve gerek Balkan
larda ıulhu temin edebilecek ye
ği.ne amil bu itiliftır. lzmit manzaralarından 

Mlltekaidin eytam Ye eramili 

idarenin Haslraa 933 mallf)an 

24 Haziran 933 den 29 Haziran 

933 tarihine lı:adar verilecektir. 

Behemehal miiracaatlan. 2892 

Y alruz iıtirak §eraİtİ pek sıkı olan 
Ohis Klübü bu davete İttirak etmedi. 
Bu klübe girmek için insan mutlaka 0-
hiı' da doğmalı imiı. 

Hanry bu clavetnıuneleri al.mea New
Y ork'a kumam verdiiini düıünerek ke
yiflendi. o kadar ki kendiıin nteyen bü
tün klüplere kaydolunmak üzere derhal 
New. York'a gİtmeğe karar Terdi. 

Bit_tabi beni de götünneğe mecbur ol 
du. Aile hayatrnm benim tatbğım gibi 
tat~ sonra kendimi tekrar Ritz O
telinde bulunca derin bir nefes aldım. 

Henry New-York'ta ilk · .>:~ 
bü ""k b' &'.eı;ır....,.. ge 

ce . ~ ır zi!afete davet edildi. Amy 
~otııfild Rand. ile bir sofrada yemek ye 
dı Bu ~~?' Çıne Y~!'tığı seyahat esna
sında d~ıu~me kabıliyeti o kadar inki
taf elmif ki burada &'.Ördüğü feylerden 
hiç birine tahammül edemiyor. Kelime
leri yazddıklan gibi okumak nazariyesi 
ni ortaya atarak iıtirhar eden Gilchriıt 
Sanderı ile bütün ömrünü, sincaplara 
bakmak ve hayvanların yaptıkları bü
tün hareketleri tesbit etmekle geçiren 
Cheıter Wentworth ta ziyafette imiı. 
New-Y ork'ta emsaline çok tesadüf edi
len mümtaz insanlada tan• Hen 

ğunu anlamı§. Zaten, bir çok kimsele
rin NeW-Y ork'a gelrneğe cesaret ede
meyitleri kendilerini New.York'taki in
sanlardan daha &§ağı görmelerindendir. 
Halbuki zeka itibarie ne kadar &§ağı o
lursanız olunuz, New-Y ork'ta sizden 
daha zeki olmıyan çok ehemmiyetli in
sanlar bulabilirsiniz. 

Henry ziyafeten dönünce yeni pem
be "Neıı:liie" mi giyeıcek uıulca odasına 
girdim, zekamnı ilerletmek için New
y ork'ta kalacağımıza dair kendiıinden 
vait aldım. 

Bunun üzerine Ayn K.itaplan Klübü 
nün bir ahonumanmı hediye ettim. Her 
ay ıahsiyetinizi inkİ!af ettirmek, oku
manız icap eden kitapların isimlerini 
bu risalede bulabilirsiniz. Bu klüp bir e
seri ayni zamanda elli bin kiıiye okut
mağa munfak olan çok tayanı dikkat 
bir müe-edir. 

Bu sayede kendim de fikren o kadar 
inkitaf ettim ki Park Avenue'de ultra 
modern bir ev tutup kendimi, en anti
ka İtalyan mobilyeıi araımda ve en eı
ki bir Rembrand tablosu karıısında gö. 
rünce, bir ev içinin çepeçevre pembe 
saten lı olması Iazım geldiğini zan-

.,., varmaia batladı mı, artık ltalyan 
antikalanndan batka eıyaya tahammül 
edemiyor. 

Onun için timdi, eskiden adetim ol
duğu üzere, devekuıu tüyii)e ıüılü ıi
kondan neıılijeler &'.İYeeek yerde, Kuru
nu vustanm ihtiyar papalarınclan biri
nin elbisesinden kalma uzun kuyruğiy
le eski bir ltalyan dihiiımdan ba,tka el
bise giyemiyorum. 

Küçük Faremiz için bir çocuk ocla11 
hazırladığını sırada oclanrn tezyinatile 
meıııul olan artiıt, pek eski bir zunana 
ait bir İtalyan betiği buldu. 

Dorothy'ye ooraral&DI% o: 
- Bu hqiği yapan pinpon ltalyan 

her halde onu icahmda tabut olarak ta 
kullanılabilinain diye yapmııl ... Bu he
ıikte büyüyecek çocuk ilerde merak ge. 
tirmczse ben hiç bir ıey bilmiyorum! ... 
Diyor. 

Dorothy'nin söylediği de pek yala!' 
değil sanki ... Çünkü ben de dikkat et
tim: Antika ltalyan eıyaaile döfcnmİf 
bir apartrman bilhassa yağmurlu ırünler 
de çok kasvetli oluyor. Onun İçin mo-

bilyenin bu kasvetli tesirini &'.idermeğe fay 
dası olur diye Dorothy'yi bizim evde o-

=
ile Ritz de yemek yemİftik. Dorothy ye 
mekten sonra ötelleri almal. için bir k9Ç 
mağazay-. daha oonra ela huıuıi bir ça· 
ya gidecekti. 

Bittabi beni de beraber &'.Ötürmek iı• 
tedi. 

Doğrusunu söylemek lazım &'.elİrl"' 
mağaza mağaza clolaımak kadar hotıY 
ma &'.iden bir §ey nrdır ki o da dostl~ 
arasında verilen küçük çay ziyafetle,.. 
dir. 

Fakat buna rağmen kendi kendiıne' 
- Çaydan falan vaza:eçeyim de ~ 

&'.İdeyim .. Diye dütündüm. · 
Ne yalan söyliyeyim Küçük Far•f', 

kucağnna verdikleri zaman &'.Ünümü lı" , 
ruretle &'.cçİrdiğime hiç te esef etmecljı.ll"J, 

Derhal Dorothy'ye çaya gittiği y,t'lı 
de telefon ettim: fi 

- Müjde! Dedim. Bir oğlum o~~~ • 
Bir &'.CDÇ kız için Gölgeler Vadi 

den &'.eçip oradan kollannda bir ço< tıi ı 
dönmesi kadar insana rahat vererı ·çirı 
hadise tasavvur olunamaz. Onun . Jerı 
çay ziyafetinde kim varsa hepsi bır 
beni gönneğe geldiler. ··ıııiİ 

İptidai ltalyan tarzında kamiso~~ ii~ 
giyerek yatağuna kuruldum. Ve ~"çı.-

remi ~erefin manasile bit 
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Zafiyeti~~iye,iıtihasızbkFosfat-ıı- sa· r··k M-a-ı ·- -Hula.Asası v~ kuv':etsizlik ha~a.tın~a-bü-
yuk faıde ve tesın gorulen 

Kullanınız. ô Hereczane ~ 
~ 

de satılır. 

--FİKRİ TEVfİKj 
Otomobil ve Ma_ 
kinist Mektebi 

Taksimde Cümhuriyet abidesi 
-- kartıımda No. 4 

Yeni 63 üçüncü ders devresi temmuz: ip
tidasında -başlıyacaktır. Müddet 3 ay 

denıle.r haftada ~ dcfamr. 
Amotöder iç.in huausi direksiyon denı

teri ~rilmektedir. Tafsilat için 
program isteyiniz • 
Telefon: 42508. 

- (4751) 

~d~;k~~~?!ş!yü ~~.~~~ştü!~s~kT7~!r~ıu~ 
10 lıra. Yorgan 12 liradır Salon Yastıkları. ku~tuyiı kumaşı ucoz~~/"'

0 1 
3410 (3958) -

Ziraat Vekaletinden: 
. A~'da Yiikıek Ziraat ve Baytar mektepleri ciYarm

da Ulf~ edilm~e .bulunan talebe panlİyonu, rektörlük bina
"'..teşrih ve tqnhi marazi binalannm elektrik teıisatr 21 gÜn 
ınuddetle ~palı zarf usulile münak•eaya çıkarılnuıtır. 

MezkUr teaiaatm münakasa evrakı 30 lira mukabilinde 
~~~lette Yükaek mektep ve enstitüler bürosu Müdürlü 
gunden alınacaktır. 
la T ~plerin münakasa ıa rtnametinde yuılan vesikalar 

1~t telçliflerinin yüzde 7, 5 niıbetinde muvakkat teminat 
dif likte ihale gÜnÜ olan 1 Temmuz 933 tarihine müaa
k C~arteai glinil ıaat 15 te Vekilette müteıekkil inıaat 

ornıki syonQna müracaatları ilan olunur. Teminat olarak 
_na •t ve çele kabul olunmaz. (2624) 3514 

Deniz Levazım Sabnalma 
Komisyonundan: 

50 Ton Kaim benzin: Kapalı zarf: 3 Temmuz 933 pazartesi 
saat 15 te. 

50 Ton Makine yağı: Kapalı zarf: 3 Temmuz 933 pazartesi 
saat 10 da. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için kapalı zarf usulü ile müba 
Ya.a. edilecek olan yukarda mi ktarlan yazdı Benzin ve maki
ne .Yağının ıartnameaini gönn ek İıtiyenlerin her gün ve itaya 
talip olanların da hizalarında yazılı gÜn ve saatlerde Kasımpa 
Şa.da Deniz Levazım Sabnalm a komisyonuna müracaatları. 
- _____ (?593)_ - - 3533 

Devlet Demiryollar.1 idaresi ilanları 

Banliyö tipi makas göbekleri ve teferruatının kapalı 
zarfla ~ünakaıaaı 2 Ağustos 933 çarşamba günü saat 15 te 
idare bınaunda yapdacaktır. 

Fazla tafıilat Ankara ve Haydarp 1 . d 
1. 1 aşa vezne erın e onar 
ıraya satı an şartnamelerde yazdıdrr. (2768) 

3737 

8-10 adet ray otobüsünün kapalı fi ·· k 5 ' A • 933 . zar a muna asası 
guıtos cuınar!~• günü saat 15 te İdare binasında yapı 

lacaktır. fazla taf11lat Ankarada Malzeme Dairesinden ve 
~a~darp~şa~a T esellü mve Sevk Müdürlüğünden bili.bedel 

nun edılebılecek şartnamelerde yazılıdır. (2834) 

---- - --· __ 3787 
Üıin 650 ton yerli kok kömürünün münakasası 12-7-933 ta 

~-· 1 .~e Ankara'da Devlet De miryollan isletme Umum Mü-
ur Uğünde yapdacaktır. -

v l' afsilat befer liraya Hay darpa•a ve Ankara' da İdare 
e:ı:nele . lın kt l " rınde satı a a 0 an şartnamelerde yazılıdır. - 3842 (2875) 

Deniz Levazım Sabnalma 

1 
Komisyonundan: 

500 Ton R k k.. ·· ·· K lı fi T e ompoze omuru: apa zar a münakasası: 10 
100 T emınuz 933 Pazartesi günü saat 14 te. 

l~T Nl.a.zot (Mayi mahruk?: ~a~ah zarfla münakasası: 
Göl .. kehunuz 933 Pazar tesı gunu saat 15 te. 

cu O - Fb"kal iht" .. k nakasaya ko enız a n a: ı ıya~ ıçın apalı zarfla mü-
Mazotun t\ulan yukarda cı ns ve mıktan yazılı kömür ve 
mezkUr mat'rtrıaınelerini görmek istiyenlerin her gün ve 

Zerrıe • • li l kl .. k saatlerinde 1( Yl ıtaya ta p o aca arın muna asa gün ve 
yonuna müra aaltrıpaıada Deniz Levazım Satmalma komis

caa.Uarı. (2703) 

B~lll T&JllRE PiYllGOS~ 
1 

S. j1 tertibin J. el ketlde•i 

8 k l Temmuzdadır 

1 0
a

0
eıldede Btlyilk ikramiye 

Ayn••• 
2
;000 Liradır 

b .Ooo, 15.000, 10.000 Liralık 
SO OOO • tlyük ikramiyeler ve 

• lıralık bir mükifatval"dır. 

1 3 üncü Kolordu ilanları 1 ~:~:~f L i k e K a r y o 1 a 1 a r 
Ve Çelik Somyalar 

Sirkeci Ebuuuut caddeainde Çorlu Askeri SA. AL. KOM. 
dan: 

Çorludaki lat'at ihtiyacı İ· 
çin 1,100,000 kilo odun 4 
parça halinde ve beher parçası 
iki yüz yetmiş bin kilo olup 
ayrı ayrı şartnamelerle açık 
münakasaya konmuştur. İ 
halesi 13 temmuz 933 perşem
be günü saat 16 dadır. İstek 
lilerin şartnameyi görmek ve 
almak için her gün ve müna 
kasaya girmek için o gün ve 
vaktinden evvel teminatlarile 
Çorluda Askeı:i SA.AL. KOM. 
nuna müracaatları. (3104) 
(Z754) 3719 

••• 
Çorlu Askeri SA. AL. 

KOM. dan: 
Çorludaki kıt'at ihtiyacı İ· 

çin 270,000 kilo kuru ot iki 
parça halinde ve beher parça 
sı yüz otuz beş bin kilo olmak 
üzere •7" ayrı ıartnamelerle 
açık münakasaya konmut
tur. İhalesi 13 Temmuz 933 
perşembe gilnü aaat .15 tedir. 
isteklilerin şartnamesini gör
mek üzere her giin ve müna
kasaya gireceklerin o gün ve 
vaktinden evvel teminatlarile 
Çorlüda Askeri SA. AL. ko 
misyonuna müracaatlan. 
(3105) (2755) 3720 

*** Çorlu Askeri SA. AL. 
KOM. dan: 

Tekirdağındaki kıt'at ihti 
yacı için 70,000 kilo saman 
açık münakasaya konmuş
tur. İhalesi 15 Temmuz 933 
cumartesi günü saat 14 tedir. 
İsteklilerin şartnameyi gör
mek ve almak üzere her gün 
ve münakasaya girmek icin o 
gün ve vaktinden evvel temi 
natlarile Çorluda Askeri 
SA. AL. Komisyonuna mü
racaatları . (3108) (2758) 

3721 
• • 

Çorlu Askeri SA. AL. KOM. 
dan: 

Tekirdağıpdaki kı\ 'at hay
vanatı ihtiyacı İçin 120.000 
kilo kuru ot açık münakasa
ya konmuştur. İhalesi 13 
Temmuz 933 per.şembe giinü 
saat 14 tedir. İsteklilerin şart 
nameyi görmek veya almak i
çin her gün ve mü-;akasaya 
girmek için o g-Ün ve vaktin
den evvel teminatlari:~ Çor
luda Askeri SA. AL. komis 
yonuna müracaatları. (3109) 
(2759) 3722 . .. 
Çorlu Askeri SA. AL. KOM. 

dan: 
Tekirdağındaki kıt'at ih

tiyacı olan 1.000,000 kilo o
dun 4 parça halinde ve beher 
parçası iki yüz elli bin kilo ol 
mak üzere ve ayrı ayrı şartna 
melerle açık münakasaya 
konmuştur. İhalesi 13 Tem , 
muz 933 -perşembe günü saat ı 
17 ~e Corludaki komisyonda 
yapıla~aktır. Şartnameyi gör 
mek ve almak istiyenlerin 
her gün ve münakasaya işti
rak edeceklerin mezkur gün 
ve saatte teminatlarile bir
likte Çorlu'da Askeri SA. AL. 
komisyonuna müracaatları. 
(3111) (2761) 3723 

İzmit Askeri SA. AL. 
KOM. elan: 

Fırka kıt'atı için 77,520 
kilo sığır eti münakasaya kon 
muştur. İhalesi 8 Temmuz 
933 cumartesi günü saat 15 te 
dir. İsteklilerin şartnamesi
ni görmek üzere her gÜn ve 
münakasaya girmek ıçın o 
gün ve vaktinden evvel İzmit 
te Fırka SA. AL. Kom:syonu
na. müracaatları. (3112) 
(2805) 3749 

Edremit Askeri SA. AL. 
KOM. rfan: 

Edremitteki kı-t'at ihtiyacı 
için 12,000 kilo sade yağı ka- , 
palı zarfla münal<asaya ko::ı 

933 cumartesi günü saat 15 
tedir. İsteklilerin şartnamesi
ni görmek üzere her gün ve 
münakasaya girmek için o gün 
ve vaktinden evvel Edremitte 
Askeri SA. AL. komisyonuna 
müracaatlan. (3116) 

Karyola ve Madeni Eıya Fabrlkaaının 
Kesme •e kemerli Amerikan •• lngilis siıtemi yay ve çelik ıomyalı 
erkek •• çocuk karyolalan •esair demir sıhhi mobilyaların nbt yerleri. 
Slanik Bonmarşesı Yeril Mallar Paa:an ve Fabrika [4622) 

(2831) 
.. * .. 

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 
şartnamesini görmek üzere 
her gün ve pazarlığa iştiraki
çin o gün ve vaktinden evvel 
Fındıklıda 3. K. O. SA. AL • 
komisyonuna gelmeleri. 
(221) (2891) 

61. F. SA. AL. KOM. 
dan: 

Fırkanın Topçu Alayı hay 
vanatınm ihtiyacı için 135, 
000 kilo kuru ot açık müna
kasaya konmuştur. İhalesi 
18 Temmuz 933 salı gunu 
saat 17 dedir. İsteklilerin ıart 
nameyi görmek veya almak 
için her gün ve münakasaya 
iştirak için teminatlarile bir 
likte o gÜn ve vaktinden evvel 
Çorluda 61. F. SA. AL. ko
misyonuna müracaatları. 
(3122) (2889) 

• "" '1-

Fırkanm Çorludaki kıt'at 
ihtiyacı için 111,000 kilo ar
pa ve 111,000 kilo yulaf ayrı 
ayrı şartnamelerle açık müna 
kasaya konmuştur. İhalesi 18 
Temmuz 933 salı günü saat 
14 te arpa ve saat 15 te yula
fın münakasa11 yapılacaktır. 
Şartnameyi görmek ve almak 
isteyenlerin her gün v~ müna 
kasaya iştirak edeceklerin te 
irı1t,ıatlarile birlikte mezkUr 
gijn ve saatte Corluda 61. F. 
SA. AL. KOM. nuna müra-
caatları. (3124) (2886) 

Niğde de ki kıt' at ihtiyacı i 
çin kapalı zarfla münakasaya 
konulan 13000 kilo sade yağı 
iha~e3İ 20 Temmuz 933 per 
şembe günü saat 10 da icra e
dilecektir. Şartnameyi gör · 
mek Üzere her gün ve müna 
kar.aya İştirak edeceklerin o 
gün ve vaktinden evvel temi
nat paralarile birlikte Niğde
deki Satınalma Komisyor 
na müracaatları. (3121) 

(2890) 

61. F. SA. AL. KO. dan: 
F ırkanm T ekirdağmdaki 

krt'at ihtiyacı için 60,000 kilo 
arpa acık münakasaya kon
muştur. İhalesi 18 Temmuz 
933 salı günü saat 16 dadır. 
isteklilerin şartnamesini gör 
mek veya almak için her gün 
ve münakasaya iştirak etemk i 
çin teminatlarile birlikte o 
gün ve saatinden evvel Çorlu 
61. F. SA. AL. KOM. nuna 
müracaatları. (3123) (2888) 

Askeri Lise ve Orta Mekteplere 
Muallim Tabip ve Dişçi Abnıyor. 

1 - Açık muallimlikler şunlardır. 
Kuleli Lisesinde : Tabii İliınler, Fizik, Kimya, Riyazi· 

ye F ransızça, Alınan, Felsefe. 
' Maltepe Lisesinde: Tabii İlimler, Fizik, Riyaziye, Fran 

sızca, 

Bursa Lisesinde : Fizik, Kianya, Fransızca. 
2 - Bu derslerden her birine lüzumu kadar muallim ah 

n!l•~aktır • 
3-Konya ve Erzincan Askeri Orta mekteplerinde muh

telif ders zümrelerine de muallim alınacaktır. 
11- Bu muallimliklere ; istekli olanlar, aıağıda yazdr 

vesikaları bir istidaya iliştirecekler ve hangi mektebin han~ 
ders muallimliğine istekli olduklarmı da yazacaklardır. 

A-Taadildi sıhhat raporu, 
B - Tasdikli hüsnühal kağıdı, 
C - Resmi bir makam<"& ve evvelce Muallim olanlıu· İ· 

çin Maarif İdarelerince, tasdikli ve fotoğraflı fiş veya kısaca 
hal tercümesi, 

D - Şahadetname, Ehliyetname, tasdikname ve sair ve 
sikalarmın tasdikli ve fotoğraflı suretleri, 

E- Noterden tasdikli taahhüt senedi, bu senede şunlar 
yazılacaktır, "Tayin edileceğiın ... mektebinin ••• muallimli 
ğinden her hangi ders senesi İç inde çekilmemeği, ıayet tatil za 
manmda çekilecek olursam, çekilmeden en az iki ay- önce bildi 
receğİmİ~ böyle yapmazsam, alacağım ücretin iki aylığını taz· 
minat olarak bir defada ödeyeceğimi, bundan başka tayin o
lunduğum halde kanunun göderdiği zaman içinde vazifenıe 
başlamazsam yine ayni tazminab ödeyeceğimi taahhüt ede
rim.'' 

E - Bu vesikalar 10 Temmuz 933 tarihine kadar Milli 
Müdafaa Vekaletinde Askeri liseler Müfettişliğine gönderilmiş 
olacaktır. 

5 - İsteklilerden aranılacak şartlar şunlardır : 
A - Muallimliğini istediği dersi okutmağa, menşei veya 

Darülfünunda imtihanla ehliy dnameyi ve kanuni vasıfları 
haiz olmak ve yahut Maarif V ekaletinin aynı derecedeki mt:k 
teplerinde müseccel muallim bulunmak. 

B - Haftada 15 "Zaruret görüldüğü takdirde " en çok 
20 'laat ders almağı taahhüt et mek, 

6 - Tayin edilecek mual liınleı·e ayda 84 : 126 lira ücret 
verilecektri. 

7 - İstanbul, Konya, ve Erzincanda bulunan Askeri li 
seve Orta mekteplerle Konya Gedikli Küçük Zabit Hazırlama 
mektebinin tabip ve dişçiye ih tiyact vardır. 

Taliplerin aylık ücretleri 80 : 90 dişçilerin ücretleri İs& 
70 liradır. 

8 - Bunlara istekli olanlar, hangi mektebin tabip veya 
disciliğini istediklerini istida! arına yazacaklar ve kısaca J,al 
te~cümelerile beraber 4 madd ede yazılı zamanda Askeri Lise 
ler Müfettisliğine gönderecek lertlir. (3097) (2719) 

- 3627 

Istanbul C. Müddeiumumiliğinden: 
İstanbul Umumi Hapishane ve tevkifhaneleri et süt ve 

yoğurdu aleni münakasaya vazedildiğinden taliplerin şart
nameyi görmek üzere her gün adliye levazım kalemine 
ve münakasaya iştirak edeceklerin 12-7 -933 çarşamba gü 
nü saat 14 te Defterdarlıkta müteşekkil komisyonu mah 
susuna müracaatları ilan olunur. (2871) 

1 iataabul I:elediye•i i ıan a.- ı 1 
Fatih Belediye şubesi m üdiriyetinden : Sur haricinde 

Merkez efendi mahallesinde mezarlıktaki yqil otlar bilmü
zayede satılacağından talip o lanlarm pey akçesini yatırmak 
üzere her gün daireye müzayedeye iştirak etmek için de 25-
6-933 tarihine müsadif pazar günü saat 14 te daire encüıneni 
ne müracaatları lüzumu ilan olunur. (2545) 

Fatih yangın yerinde 19,66 metre arsa: Teminat 2,5 lira. 
" ,, .. 48,51 .. ,, . ,, 4 " 
Aksaray yangın ,, 46,6 " .. " : " ~ " 

61. F. SA. AL. KOM dan: Yukarda yazılı arsalar sat dm~ uzere aç~ muzayed7.ye 
Fırkanın Çorlu kıt'atı için konulmuştur. Talip olanlar şeraıtı an~amak ~~re her ~un 

yüz yirmi beş bin ve T ekirda- Levazım müdürlüğüne, müzayedeye gırınek ıçm de teoıınat 
ğı krt'atınm yüz altmış beş makbuz veya mektubu ile 2~- 6-933 paza~t~si günü saat on be 
kilo ekmeklik unları ayrı ayrı, şe kadar daimi encümene mur acaat etmelidirler. (2577) 
şartnamelerle kapalı zarf usu- f..;;,:.:,:;::.:,:,;:;.;:;;.,;.;..----~-;-~--=--~~""'.'~-~~
lile münakasaya konmuştur. si 26 Haziran 933 pazartesi evvel teminatlarile birlikte 
İhalesi 19 Temmuz 933 çar günü saat 11,30 ~":dır. Ş~~t Fmd!klıda 3. K. O. S~. AL. 
şamba günü saat 15 te Çorlu- namesini görmek ıçın her gun komısyonuna gelmelerı. 
nunkü ve saat 16 da Tekirda ve münakasaya iıtirak ede- (220) (2464) 
ğınmki yapılacaktır. Şartna ceklerin o gün ve vaktinden • • .,. 
meyi görmek ve almak istiyen evvel Fındıklıda 3· K. O. Haydarpaşa ve Gümiişsu· 
lerin her gün ve münakasaya SA. AL. KOM. nuna müra yu hastaneleri ile 1. F. için 
iştirak edeceklerin de m~zkô~ caatları. (222> (2896) alınacak 68,000 kilo koyun 
gün ve saatte teminatla.rıle bır * * * etine talip çıkmadığından iha 
likte Çorludaki komısyona l. F. ihtiyacı İçin açık mü- lesi 28 Haziran 933 çarşamba 
müracaatları. (3125) nakasa ile (20) ton kriple ma günü saat 11,30 a bırakılmıştır. 
(2887) den kömürüne talip zuhur et- İsteklilerin şartnamesini gör 

mediğinden ihalesi 28 Hazİ· rnek üzere her gün ve pazarl 
ran 933 çarşamba günü saat ğa girmek için o gün ve va~ 
14 e bırakrlmışhr. İsteklile tinden evvel Fındıklıda 3. Y. 
rin şartnamesini görmek üze- O. SA. AL. komisyonuna g% 

* ' * 
K. O. ve 1. F. ihtiyacı i

çin 22,080 kilo taze çalı fasul 
ya~ile 4- 120 kilo kuru soğan 
ve 15,160 kilo oatates pazaı--

.1 ____ ,_,__ L. '-
re her gün ve münakasaya gir meleri. (214) (263 
- _, •• - .. 1 • 

' 
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Müdaf aaihukuk •• ..... \ 
En esaslı 

'.Ankara; Haziran. 1921 
Hakimiyetimilliye Gazetesi, Mü

dafaaihukuk Grupunun programı
nı nefretti. Programın esaslı mad
desi tudur: 

- "Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde müte9ekkil Anadolu ve 
Rumeli Müdafaaihukuk Grupunu
nun umdeiesasiyesi mücadelei bazı 
ranm bidayetindenberi Erzurum 
ve Sıvaa kongrelerinde tespit ve 
son latanbul Meclisimeb'usanı ile 
Büyük Millet Meclisi tarafından 
da kabw ve teyit olunup amalimil
letin züpdeıi bulunan misakımilli 
esasatı dairesinde memleketin te
mamiyetini ve milletin istikli.lini 
temin edecek sulh ve müsalemeti 
istihsal için milletin bilumum 
maddi ve manevi kuvvetlerini i
cap eden hedeflere tevcih ve isti
mal edecek ve memleketin resmi 
ve hususi bilumum te9kilat ve tesi
satını bu maksada hadim kılmağa 
çalıtacaktır. Grup, bu gayeimilliye
nin istihsaline çalıfmakla beraber 
devlet ve milletin te9kilabnı tefki
latıeaaaiye kanunu dairesinde pey
derpey ihzar ve tespite çalıtacak-
trr.,, 

•• • 
Bu program maddeiesasiyenin 

gazetede çıkması, muhalifler ara
sında bir hareket uyandırdı. Meb' 
usların çoğu, Müdafaaihukuk gru
puna davet edilmitti. Davet edilen 
lerin hepsi de icabet etti. Fakat da
vetname almıyanlar, binaenaleyh 
grup haıicinde kalanlar, telq etti
ler. Meclise, bu mesele bakında bir 
de takrir verdiler: Biz, Müdafaai
hukuk Grupu haricinde niçin hıra 
kıldık?.. Gazetede intipr eden 
maddeieaaaiyeye muhalif miyiz? 
Biz de rnisakimilli ve tetkilatıesasi
yenin ruhunu kabul etınit değil mi
yiz? Bizi, bu zümre haricinde bı
rakmnk doğru olmaz. Müdafaai
hukuk Grupunun programı, bütün 
milletin programıdır. Hatta bu 
maddeyi bir kanun haline ifrağ et
mek daha doğru olacak •. 

Bu mesele etrafında Macliste 
tiddetli münak&J&lar oldu. Bir ta
raftan Erzurum Meb'usu Hüseyin 
Avni Bey, öbür taraftan Edime 

: meb'usu Şeref, Kır,ehir meb'usu 

madde, Şeref Beyin izahatı ..• 

Şeref Bey (Edirne) 

Yahya Galip Beyler arasında şid
detli sözler teati edildi. 

Hüseyin Avni Bey, bu program
daki esaslara kimsenin muarız ol
madığını, programın heyetiumumi
yeye ait olduğunu iddia ediyor. Ba 
zı meb'ualar: ya Meclisteki bu 
gruplar ve zümreler ne maksatla 
tetekkül etti? diye cevap veriyor
lar. Grupun feal azasından olan 
Şeref Bey (Edirne) noktainazarım 
izah ediyor: 

- " Öyle bir istila-
ki, g6ya Basradan ta Ce
airmustafapaşaya kadar al san
cak altında ve devlet naını altında 
ya9ıyan bu ülkenin her yerinde ya
fıyan insanların her birisi, sanki 
Allahın mah!Ukatından değil ve 
hukukutabiiyeleri~ malik insan
lardan bulunınuyormuş gibi, mua
meleye maruz kaldı. itte o zaman 
Türkün ve lslii.mın vicdanı birden 
kıyam etti. Trakya, Pataeli orada 
sıçradı. Mubarek Erzurum beride 
kalktı. Bütün milletin dehasından 
doğan bir mihrak, Mustafa Kemal 
Pa,anın ruhupakine iltihak etti o
nun !'trafma bütün lalam milleti 
toplandı. 

" Osmanlı tarihinde iki belde 
var ki, bu iki beldenin karabahtı 
Türk tarihine en namıdar, en şan
lı sayfalar yazmıfbr. Bunun birisi 

yüz elli iki senedenberi ta timald
en Romanoflar istipdadınıın akıp 
gelen muhacematına göğüs geren 
ve 93 tarihinde bütün kadınlarile, 
erkeklerile, çocuklarile kanlı mu-

1 hacemelere dayanan Erzurum, di
ğeri Rumelideki Edirnedir. Sanki 
yeddikudret, bu iki beldenin tarihi 
ni yarattığı gündenberi iki güzel 
hemtire gibi bu iki beldeyi birbiri-
ne bağlamıfb. Onun üzerine Ana- • ismet Paşa· sergide talebe arasında 
dolu evladı baştan bata kıyam et- 1 t K E • •• •• 
ti: Ya istiklal, y~- ölü?1! .. ~ustafa 1 sme paşe iZ nstıtusun 
Kemal Paşa bugun kımsenın malı -
diğildir. Tarihin malıdır, milletin d ı 
malıdır. Mustaf~ Kemalin -~hsı~- e açı ~ n sergı• 
da yalnız tevazu vardır. T urk mı!- '1-' 
Jeti onun etrafında toplandı. Mü- --· __ ...., ____ _ 

d~~aaihukuk_Cemiyetleri vicdana Türk kızının eli sergı"yı· her g . h 
muracaat ettiler. Onun etrafında ezenı ay-
toplanmakla hattımüdafaayı hazır- ranlıg"' a du·· şu·· re 1 "bd t . t" 
Jaddar. Bazı arkadaşlara davet ll eser er ı a e mIŞ ır 
vakı olmaınış .• Buyurun: Müdafa-
aihukuk Cemiyeti açıktır. Müdafa. 
aihukuk Grupuna girmek istiyenler 
buyursun! .. Nitekim, grup teşekkül 
ettiği sırada Pa,a Hazretleri de
mitlerdi ki: Benim davet etınedi
ğim, unuttuğum zat varsa ihzar e
diniz ..• Şu halde son söz: 

- "Kim arzu ederse buyursun .. 
iman açık, vicdan açık, program, 
doğrudan doğruya misakimilli 
programıdır. Batka bir tey yok
tur.,, . . .. 

Bereket versin ki, riyaset mevki. 
inde bulunan Hasan Fehmi Bey 
müdahale etti de münakatanm ar
kası alındı: 

Reia - Efendiler - Müdafaai
hukuk Cemiyeti, hususi bir teşki
lattır. Burası ise resmi bir Mecli&
tir. Meclis, kendi ruznamesinde 
mevcut olan meseleleri müaakere 
eder, Hüseyin Avni Bey arkadaşı
mlzın teklifikanunisine, suale is
tipzaha, icraya mürakabeye müte
allik herhangi takrir i geri kalmıt 
iae söylesinler. Makamıriyaset ta
mamen bitaraf olarak vazifesini 
ifa etınektedir. Grup ve zümre hak 
kındaki temniyatın zannedersem, 
Meclisialiden ziyade bu gibi teşki
latın icra edildikleri hususi mahal
lerde müzakeresi daha doğru olur. 
Ruznameimüzakerata geçiyorum! 

MiLLiCi 

Sergide dikif kısmından bir köşe 

ANKARA, 22 (Mlliyet) - Galiba ı· 
beş sene kadar oluyor, Maarif Veka
leti lise mezunu hannnlar araaında bir 1 
:müsabaka açarak muvaffak olanlar- ı 
dan muayyen bir kısmını A"1"tlpada 
terzilik, §apkacılık, ev İ§lı;ri idaresi 1 

ve ııaire öğrenmek Üzere muhtelif mü . ! 

• 

--

ea~e~elere göndermeğe karar ver-
1
• l'~~~~. 

mlftı. 

.. Müsabakadan evvel bu haberi bü-1 : t,ı'.;;e. ...ı;Ll'l"-AIJI;.· 
tun teferrüatile o zaman Maarif müs- 1 

teşan bulunan Kemal Zann Beyden i 
en evvel ben almıı ve yazmıştım. i 

Zaman ne kadar çabuk geçiyor. O \ 
hanımlar Avrupaya gittiler, öğrendi- · 
ler ve geldiler. Hatta elleri bu itlere 
alışık talebeler bile yetiıtirdiler. İtte 
dün ismet Pa§a kız enatitüsünde açı
lan bu serginin pek çok işi, o hanımla
nn talebeleri tarafından vücuda ııeti
rilmiıti. 

• • • 
, 

• ipekli kumaş 
kenarında 

Müeaseaenin müdür muavini olan 
Hayriye Hanımla birer birer, bu bir 
senelik meaai mahsullerini gezdik. Her 
ziyaretçi bunları görünce hayret edi· 
yonnuı, ben de, bu itleri ayni hiale 
ve hatta biraz da hayran<:a tetkik et
tim .. 

Sergide bir köşe 

lüka emaalile mukayeseden gurur du
yar. 

Serginin fapkacılık luamı fevkala
de mükemmel. Roplann kumaıile 
örnek yazlık zarif ıapkalar ve bunla
rın lüks, muhtelif biçim, renk ve ıe
killeri .. Bunlar piyasada görmediğimiz 
en yeni ıeyler .. 

İ PEKİŞ Tiftik, diyip geçmeyiniz. Aklınıza 
kaba aaba bir şey gelmeain. Tiftikten 
modern ualuba muvafık ne harukula
delikler yaratılabileceğini insan an· 
cak aergide vücuda getirilen tiftik kö
ıesinde görebilir. Ne zarif dcaenleı•, 
ne zarif dokumalar.. insan bunları en 

Hele çiçek kısmı çok entresan. Bu
rada enfea krızanteller zanbaklar 
~e diğer çiçekler hep k~maıtan, krep 
JOrzet ve krep satenden. Fakat le-

c 

markası 
güzellik ve 
sağlamlık · 

garantisidir 
Kenarında !PEKiŞ markası 

bulunmıyan kuma~lar 

IPEKIŞ'in değildir. 

)i PIEMİt 
Kınakına 

1 B 2 
Yıpranmıt •Ücudum E Verir laa.stıJara 

Odur dermanı l Şifa fermam 

...... ...... 
3 R 4 

Kuv•et ilicıma Athn:r •ıtma7a 

a., pehli.anı ! .. K Vallab dumaoı 

E ...... 
5 M 6 

Sarı benia.1er7n A ou,ünme içmenin 

En b•t dü,manı : L seldi zaman.ı: 

Hulasası 
r il 171 

6-21 Eylülde devam edecek 

lT AL y A-BARl deki beynelmilel ŞARK SERGlS lNE 

istirak edecekler için PEK MOHlMDlR: İhracatçıJar, Milli mah-

911Jat ve mamulatını İtalyan piyasasına pek müsait şeraitte arz edebilirler 
ve bilmukabele takas ııaulile mahalli ihtiyacatma elzem mevat ve malze-

meyi ithal edebilirler. 
Fazla tafsilat için fahrt mümessiline müracaat. Galata Danüb Han No. ı 

(4565) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
İkisi ( 1000) biner ve yirmi yedisi (500) beşer yüz kilo

luk olmak üzere aleni münakasa ile (29) adet yerli malı bas

kül satın alınacaktır. 
Taliplerin, şartnameyi gördükten sonra, (yüzde 7 ,5) 

temin'ltlarik beraber (15-7 -933) cumartesi giinü saat 
(14 30) ta Galatada Mübayaa komisyonuna müracaatları. 

<~s3sL 

Gazetecilik •"" Matbaacılık T. A . Ş. Umumi Neşriyat ve Yazı lf}.eri 

ren i 

ASPİRİN Paketleri 
bulabillrsiniz. 

Cepte taı;ımak 1çfn hem datıa 

kolay, hem daha temizdir. 
Bu yeni ambalaj sizi kıymeti ol

mayan başka mamulat almaktan 
korur. 

20 ve 2 tabletlik ambalA]lar içinde 3994 

Oktruva kalkınca .. 
Belediye, masraflarından 

1 
kısmağa mecbur oldu 
ANKARA, 23 (Milliyet) - Ok-

1 
truvanın ilgası hasebile Ankara 
belediyesinin varidabndan iki yüz 
bin lira eksildiğini yazınıştık. Esa-
sen varidat bütçesinin beşte birini 
teşkil eden bu eksiklik, belediye
nin masraf bütçesinde de bazı ta
dilat yapmasını zaruri kılımştır. 

Bu vaziyet kartrsında belediye 
şimdilik ilk iş olarak bazı mütefer
rik masraflardan, ezcümle müba
yaattan tasarrufa karar vermi,tir. 

Bazı semtlerde te'nviratın eksil
tileceği, yahut memurin kadrosu
nun daraltılacağı hakmdaki 9ayia
lar belediye mahafilinde tekzip e
dilmektedir. 

Berberler cuma günü 
tatil yapıyor 

ANKARA, 23 (Milliyet) - Ber
berler cemiyeti aralarında karar 
vererek geçen cumadan itibaren 
diğer dükkan sahipleri gibi cuma 
günleri tatil ve istirahat yapmağa 
başlaını9lardır. 

min ederim ki, inanılmıyacak kadar 
zarif ve inamlmıyacak kadar tabii ... 
dirler. 

Ev idareai ve tabahat kıamı ikiye 
aynlmıı. Bir kıamı Alman, diğer kıa
mı ise Franaız uaulü. Alman uaulü 
kısmı; bütçe ve ev eczahanesinden 
baılıyor, maden, cam, halı temizle· 
me uaulleri, reçeller ... Ve ııaire köıe
lerinden aonra bir çocuk aofraaile bir 
ziyafet aofraaında karar kılıyor. Bun• 
lar hep pratik, basit ve güzel. Fran
aız kıamı; daha ıüalü ve cicili bicili .. 

Çamqır temizleme, yıkama, ütü
leme ve tanzimi kötelerinde çorap ta
mirine, ayakkabr tatbirahna kadar 
teferruat göaterilmif. 

Muhtelif kıaımlann dıvarlannda 
gördüğüm model ve ııaire resimleri 
içinde fAyani hayret derecede güzel
l<ıri var. Hele bir iki hanım pastalı 
var ki, bunlar amatör reaimlifinden 
çoktan çıkınıt ve yükselmit teyler .. 
Bunlan pek beğendim. 

Bu reaimlerin aaılı bulunduğu sa
londa gördüğüm el itlemeleri de fev
kaladelikten daba üstün ıeylerdi: 
Ca~a, goblen, heaap, antep, biyye it· 
lerı, dantel anglez, ipe danteli ve 
ıaire insanda hayret uyandırıcı işler-
dendi. 

• • • 
Sınıfların itleri basitten mürekke

be doğru yükaeliyor. Birine~ aımfın 
dikit kısmında beyaz bezler Üzerinde 
muhtelif dikiı tecrübelerinden baıh
yarak küçilk karde,Iere zıbınlar, ça
maıırlar, büyüceklere entarilere ka· 
dar yiiluelmit. 

İkinci ve üçüncü aııufm beyaz it
leri de ilik ve ceplerden baıhyarak 
her dikİJ elde yapılmq roplara kadar 
çıkmış. Bunlar o kadar ııüzel dikil
miş ki, makine ile yapılmadığında in
ııan tereddüt ediyor. Bu kıamıda ya
pılan roplar daha ziyade yünlli ku-
maşlardandor. 

Dördüncü amıfta artık tam bir ua
tahk var. Dikit va moda burada iki 
ihtisas tubeai haline getirilmittir. Ta
lebe bu iki kısımdan bininde ihtiaaa 
yapıyor. . . .. 

Bütün bunlardan batka bir de ma• 
kine itleri kıamı mevcut. Makineden 
ne mükemmel itler, ne hiali incelik
ler meydana geleceğini insan bu kı
aımda bütün vuzuhile görebiliyor .. 

Perde, eıarp, yalak ve aofra ta
kımları, çamaşırlar ve saire.. Rengi. ... 
renk bir bilgi ve hakiki marifet abide
leri halnide takdir bialerinizle konu• 
ıuyorlar. 

Enatitü teıekkülündenberi mem· 
lekete çok faydalı oldu. O, her gün 
tekamüle doğru koıuyor. insan bu 
sergiden hissen biraz daha incelmit 
ve görgüce biraz daha olgunlatmlf 

çıkıyor. 
S. R. 

Eli çabuk sünnetçi KöprüJüzade 

Hehmet Rifat 
Eren.köy Kavaklıbağ No. 4 

Çocuklarını.zın sıhhatleri bozulmadan 
bir dakika içinde kurtulmasını ieter
seniz bir hafta evvel adresinizi verip 
gün ve saat alınız. (4779) 

SEYYAR FOTOGRAFÇILAR 

KAPPELLİ 
Alaminüt parlak ve kontrast 

Kartpostallarını 
Her yerde arayınız. Emsaline 

FAİK ve daha U CUZDUR. 
Herkesin menfaatidir. Kappelli 

Film, p l a k, kağıt ve kart
postallarını istimal ediniz, çünki 
iyi ve ucuzdur. Türkiye acentası: 

Umberto J. Reforzo Posta kutusu 
2295, Galata Çituria Han No. 10-11. 


