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Gazi Dün Istanbulu Şereflen 

Gazi Hz. Haydarpaşada trenden indikten IODl'a. Ortada }Alta bin~rlerken, Sağda saraya girerlerken 

Reisicümhur Hz. doğruca Dolmabahçe ~L-onii!i!!id~ra-m-ek-t-up .. la .. r•ı -j -
sarayını teşrif buyurdular Komisyonlarda ne 

İstanbul namına bir heyet Gazi Hz.ni İz 
Büyük Reis arzu etmedikleri için merasi 

lıtanbal ı.üyiik GazioiDe dün ....... 
ti... A lar.loınlomi ı.aDan ı...et1e ıı.ı.: y ..... • • 
lediii Ctimhar lleioimiz dün ,....l'llllbııe 
geldi ve lotanlıahm misafiridir. 

Diin oabah daha pek er1ı:enaea. Rei
oicümhur Hazretlerinin Anbracluı ı... 
reketleri haberini pzetelerde ~(;._ 
ı.aıı. Hayderpap ıran etrııfmı, tremn P 
~ yolları ve HaycWııllf•cluı Dol 
malıııbf8ye lmclar olan ..ıülleri doldur. 
lllaftu. Gazi Huretı.ini Ymil olan lPe 
nİD ıreleeeii vıdıit malilm o1m-ma l'lli 
men ha blaWık aziz tefleıiai görehil
mek için ulıjmdu. 

Haycları>ata ıran lıayraldarlıı ıa.ı
mq; trenin cluracaiı yerden yapar ilke. 
leoi nhbmma kadar olan kısma yol ha
ldan -ilwifti. .. , .,..,_ 

,;iD.ı ill"' 
~~bıııİf, !iildli :rall .. 
ll8fll nhtnııma ,....pnqtı 

Gui Huretıaoi tepifleriııda -
... ,...,. ............ ye ..... ..,... 

daldarmcluı uı.ri lııtaı.r .... polis .. 
1 ılai lıalınıdanılaıQ 

Vali ve Beleclıip Reioi IMıılıittiıı Bıır 

e karşıladı. 
apılmadı. 

(Devanu s inci sahifede) Ga Ha. Htqıtlar,,.,. acaa..ır plıqwlar 

rika harpten evvel borçlu memle- ı 
ketti. Harpten ııonra alac•kh va
ziyetine geçti. Fakat alacaklı 
memleket zihniyetini tenmiye e
dememifti. 

Bilhaua bu borçların ta&.ilin
de tesadüf ettiği müfkülit Ameri
kayi harici alacaklarmdan 110ğut• 

bütün dikkatini dahili ifleri-MUf, 
pe çevirmeğe sebep olmufbır. ~
ınerika rençperlerini ~ ~ 
tiyor. Bunun için inflision'~ ıicli: 

tabiidir ki bu borcu bır nen 
Ci.aıl tia. Ve bqka türlü de 
yapılabilirdi. Borçlu ancak bor
-,.... ....... ,,.._ fiJM-
~ ailpelte tediye yapı

+• "be, apiı :ruQrı ayni 
Fakat arada 

görüşüldüğünü bileıt 
Amerika da konferans 
artık aldırış etmemeğe 

LONDRA (Konferana sal
dan) - Geçen cuma aiiııi lııailis 
Batvekili ve Londra cibaa ildi.at 
konefransı rew Mr. Mac o-t4 
gazetecilere yaptığı ~ ü
çüncü baftanuı meoaiai fU olacaiı· 
m aöylemifti: Mahtelif kmaiayon 

vetali~ :-..ıı... 

--hülnııda !tir filBr 'NI alı: igill bu-
ırüaldi içti•al•n anlata,._ lhı
Pnldi içtiınoh• .............. ı llall k. 
m • ., Bh ltiriaci tali • w lq ~ ... mali.._.,_ ikbıci tali ıu-;. ... ,.qnau_ birinci wcüm+ni,ilrlw:i tili 
~ lktı.aııli k-.U,.
lririııd "1i ı-m.,.-. lktiaadi ı-
•i ,_rmrn ildaci 1111 komiqoıa 
hm.adi .._.,.___ içiııc6 tlll 
kcaia) A""'llD ikinci m iuıai. 
1ktUadt ı..m.,._anan d\;a ci tali 
ıu-;..,.w birinci ..... - ni 

.. iulııat amlıtorem brils 
için bir miDa ifade.-.. Bana 

laıafenm trıH•bM --• o- 1 

Hariciye vekili 

1 

Paristen geçerken Fra 
nazın M. Paul Boncour ile 

PARIS, IO (A. A.) - Lorı.l...,_ 
..ıeı -...Ate olan Tiirlıi>'S 1taricqe 
fldili Tnlilı Ra,tii ~ .ııaraı ...., 
18.30 ela 111. P..ı 8-wwwa .aıiJOm.C 
ilcl•c\tir. 

Tarihler lıalılıuiJalıi ı Millnıia 
nelir 1 

LONDRA, 30 ('A.A.) - Rmter A
)lllıa Jılcllıti)m: 

Birinci bıll itdiat 1 'teııbıılo tari-
hlere ait J ' ıl• -...ada Tiirk 
lıe,+41 iı 'Sami~. loıifel in ...... 
tini temla edecek ,...&ne allll olaok i
ki taırııfb wll 1 ıls Jaon M 5 w da 
-- .. •ifth. 

s...i ~ .. ılWı•• ilMmı ~-

-ı:·.r::.n-=:,na..:: 
..ar ...ıtıo w totenlmll *=i eö,I. 
miftlr. 

s..di ~ Qni + • , ..... 

- fiollwi .._~nakit İl 
tilnvau tanin :3;f çolqmaanı ve 
- ııiyodo -dıon ti 'e millet ...ı.: 
de* jn ..... • wette tefliri 
için ..... lıalwl ol •ini tol9 etmit 
tir. 

Dolar .... "iiifli 
NEW-YOIUt 30 <A..\.) - Pela

..,. 1 r ..... yine lılr ieiiıiL• ve 
1111 71 ,,, 1 

- ........._ ..... !'I: 1 • , ..... ....._.., .... . . . ,; ~ ...__ ... -4 ( ~~· 
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I'. Hor ı..kD (llllllpot) iHlr. 

i;,~"·Jlun geçirdiği bir tehlike 
. - ı -

~Itır ılcı '"-ltlam,.arlar ! - Telif eılilen Elual'ilı Elendi. -
melrtq rneallimleri, efkİ~ relıbcrlilı edi,.arlar. 
le EawMi .. trikh• neleri 
,, _,,.. ldlkilmete dit ırö•· 

•er Bulıarlar pri dururlar 
ŞU..,..amak için, oalarm neleri 

ıl., 

Buı,.._r, itizal ile Ram Ortoclo
:ı 1 ._trilr.aneüıod- aynlmqlardı . 
.u. fariot., emaretlle Ramelli Şarki 

t'ıfaretiaiGtef8ldriilll iawiae bir Bul· 
':"~ \alk mii'Nı ı ı i ....ı....ı,. •. 11 

• ı._~ olw.mafttl. ı,.. bu naballi 
;:'Ue-. hükB ıtia be..- aynca 
ır •t,Faai "'"tc: ohw.aifti. 

111
• z...., etimizdeki sayri 
uılını t umuru diniye ve 

zı A........,. defiet ve 
olchaia ıibi J'alnız 

münh•lll' kalmı~ 
·rı:::!. "'"• , ı diinT• İflerine de 

olunuyordu. 
trikhaneler, .,_..tlerinin u• 

hukukiJ'e ve içtimaiyelerine 
re itlerine her huauta ve her 
e müdahale edl,.orlar, her ııün 
1 bir si,.asi mesele çıkart)'or· 

!garlar, bunlardan hem ömek, 
,._.;;,.•,~•:ı.<.esaret almakta idi. Bundan 

Bulgarların aiyaai ve içtimai 
tleri gayet nazik ve korkulu 

i·~1ıj.;;i'Jı'. . ndcn güne büyiiyen, kök sa· 
istiklal propagandası ve ar• 

lenemiyecek hale gelmit olan 
lerin faaliyeti, bükümeti mÜş· 
müşküle düıürüyordu. 

garlar, yeni bir t91ekkülii si
e menaup oldukları cihetle 
ve manevi bütün kuvvetlerini 

'lir.unda tesbit ve teksif et. 
olanca gayretlerile çalıııyor-

devirde Bulgarlar, müm-
tebea Bulgarlar., sib Üç 

fu. Bulgaristanda bulunanlar 
tar Bulgarlar,, dı. Rumelii Şar
I• ilmtaz, yani imtiyazlı Bul· 

umelinde bulunup ta doğ. 
ya Osmanlı devleti te· 

.,.,..-,f;:..,.,,;>ı <>lanlar da tebea Bulgar-

Bunlıarın zahiren her üçü ayn ay· 
ve haklkatte ise hepai bir tek ca• 
takıp ederek hiç yeni bir müfkül 

ua11n çal.şmakta idiler. 
BUlgaris an kapıkepnezalcı da 

b lan örilklemekte hiç kuaur et
mryordu. Nerede bulunursa bulun

olıw:ı. bütün Bulgar-
ır ecnebi devlet tebeaaı 
ak ve • hukuku mümtaze,, 

" fade. ettirme~ iatiyordu. 
erlık, verci gibi miikellefiyet
çetin meseleler çıkanlıyordu. 
Hamit, bu meselelerin hallini, 

.aJjye bırakmamııtı, kendi husu
.. tedbirlerile halletmeli daha muva• 
fık ıörmüı olacakb ki Eksarib Yu
"' f C::fendi He tatlılıkla teıiıi müna

at etmı9ti. 
Eluarih Efendi, mutedil, aklı ba· 

flq ye mezaciier bir adam oldu· 
f,ından hem Saltan Hamidi, hem de 
mena.e oldufu ve ruhani reiııi bu
lunduğu Bulıar ka...mni hiianü ida

,.. aıarun tabaYTillabndan ia-
.. ırı,;v~....,,. çallfl}'ordU. 

\rki Rumeli,-e ve Makedon,.ada
~- Metrapolitfiklerine ait bir 
tt itan Hamit, müsamahalı 

ra...-k Eluar halkmm temenni
,.; lrabul •e la'af ebnifti. 
Ekaarih Ef~di de, Sultan Hami

" s y ten memnun edecek bazı ya· 
arlıklar röatererek paditaha olan 

dakatini iobat etmifti. Sultan Ha· 
mit, bu ıibi meselelerde nezaketle 
iyale'•İ mrzcetmeği pek iyi bilirdi. 

· ~.,,.,.e' kendiııine bir ha,-ri, -'aa· 
okunacafmı biuettiti kimseleri 

f~~~·fiııl._., iyiliii .... hizmeti dokunanları 
laltif edeni!. 

lr.sarih Efendi, gO.terdiği "eseri 

aadakat,, e mükafaten tarafı tahane
den "altın liyakat., madalyası le tal
tif edilınitti• Bu, çok fayaru dikkat 
bir taltif ti; çünkü mevkice Ekaarih
ten daha yüksek, daha biiyiik mer
tebede olan Rum patriğinde bile bu 
madalya yoktu. 

itler, iki tarafm idare&İ aayesin· 
de müla,.im ve mutedil bir surette 
,W,.Vp «itmekte ibn Rameliclen 
J'aimur ribi yağan telırraflar, haber
lar, durırun •ilan bulandırıvermi9ti. 

İkinci ve üçüncü orduyu hümayun
lar miitirliklerinden selen •e seraa
ker Pata tarafından arzolunan Diva
nı Harpler 111&2batalarmdan ve ay. 
nca ciheti mülkiyeden vulnıbulan 
manızattan Rumelinde Bulgarların 
iti azıtbklan, kimi azıya aldıktan 
anlatılıyordu. 

Artık Makedonyada kıyam ve ki
tal baılamııtı. Makedonya vilayet
leri mmtakalarında çeteler, kan, a
tet, dehfet saçıyorlardı. Hükıimet 
kuvvetlerile çeteler araamda müaade
meler oluyor, köyler yanıyor, kan 
gövdeyi götürüyordu. 

Yer yer Divaıu Hrapler tetekkül 
ebn.İf, müaademelerde ele geçen ve 
yahut fesat ika ederken cürmü met
hut halinde yakalananlar bilmuhake
me mahkıim ediliyorlardı. 

Bu, Divaru Harpler, bir hakikati 
meydana çıkıumıştı. Makedonyada
ki çeteler, Öyle ıilabını kapıp dağa 
çıkınıı köyleri baaan, köylüleri ao· 
yan, yağmacı, çapulcu adi eıkiya de
ğildi. Çetelerin faal iyet tarzlarından, 
muntazam, mürettep bir proeram, 
plan dahilinde hareket ettikleri an· 
!atılıyordu. 

Çetelerin teşkilat. da gayet mun
tazamdı. Çete reiıleri, elebaşılan, 
hatta efradı, öyle aburcur, çapaçul, 
serseri gÜrübundan kimselerden de 
değildi. Fesat rüeaası arasmda, Bul
g•r papaaları, ruhani reialer ve mek· 
tep muallimleri bulunduğu ve efrat 
araamda da ıene papaalara, ruhani 
reialere ve mektep muallimlerine te
sadüf edildiğini ve · •J'Di zamanda 
bunların hepsinin gayet iyi askeri 
talim ve terbiye görmüş oldukları te
beYJ'iin Ye tahakkuk etmiıti. Efra
dm ekseriyetinin Bulgar aıkerlerin
den olduktan dahi to0sbit edilmiıti. 

Vaziyetin şaka rötürür tarafı yok
tu. Tehlike büyiik ve büyük oldu
gu kada da 1<orku~l.Un.di. Zap
tü raptan, nizam ve intizam.dan mah
rum, takavelten bafka makaat ve 
niyetleri olııuyan ba,ı bot. ııeraeri çe
telerle uğrapnak niııpeten kolaydı. 
Makedonyadaki ordu ve jandarma 
kuvvetleri, bu çeteleri kısa veya U· 

zun zamanda dafıtır, ibma edebilir· 
di. Fakat reialeri ve efradı papaa, 
ruhani reiı ve mektep muallimleri 
cibi münevver kimaelerden mütetek· 
kil olan ve muntazam, miiretaep bir 
procram ve plan dahilinde hareket 
eden çetelerle bata çıkmak çok çe
tindi. 

Bu çete faaliyeti, bir milli iayanm 
baılanrıcı demekti. Uyanan ve canı
nı ditine takarak milli varlıfmı, ia
tiklalini elde etmeğe, kurtamıağa 
ahdetmit bir milletin, bir cemaatin 
isyanını baatmnak müılr.üllerin miit· 
külü idi. 

• 
Hüklimeti ve sar&J'IDI tasyik et• 

melı, bliab6tün ma,ldll mnkia diifür· 
mek için, bu faaliyet, yalmz Rume· 
liye münha.,r kalmıyacak Bulsarla
rm az nya çok toplu oldukları :rer· 
de, ihtimal İıtanbulda da tesirini, fe
ci hldiseler şeklinde patlak verecek· 
tl. 

Abdülhamit, tehlikeyi ıörmüt ve 
anlamııtı, boş durarak vakit geçir
medi, hemen faaliyete seçti. 

(Ark"" .,...r.) 

Yann: 

İstanbulun geçirdiği bir tehlike 
-2-

Eluarilııe ruui/wd: - lstanbul tlalri barut depolanna, miihim
malızenlerine, lifeklıanelere atq verilecek! - AWallıami!, 
ve fİt#ıletli irui6at teılbirleri aldırtıyor! - latanbula geçntıf 

""'' 
dürlerindeo M. Farnier lgiliz mea

•e altın - bırakmanu• 
ıaıımının IDİİmesıillerile 

eleri lıitİrmİftir. 

y- tehdidine kar· 
lat..it bir miidafa· 

teknik tertibat 
cc.!'~ ·l:"" ... tedbirlerin 

uı İçin bükilmetle 

il tizalll etmiılerdir. 
Bu programda fU 3 madde ileri ıü

riilmekte ve bunların kabulü tuaiye o
lıuunaktadır. 

1 - Gümrük tarifelerinin azaltılıp 
indirilmesi ve iıtilılak lehinde prop&Jan 
da yapılması yollarile iatihlikatın artb
nlma11. 

2 - latihsalatın tabcjiıli. 
3 - latibsalatın c:iıu ve nevilerinin 

i:rilettirilmesi ve ÇC19itlerinin tahdidi. 

F ranoa lıontenjam nasıl lııoldınr ? 
LONDRA, 30 <A.A.) - Ticaret si

yaseti meaelelerile uğTa;an tali ikt.sat 
komiayonunda "M. Serre, Frauanın kon 
tenjantman usulünü tarife siyasetinin 
ve buıüalıü buhran -ya pkmca bat 
ıösteren tiyııçlan karfdayamaz bir 
hale ıı:elen itiliflarm lıilbaaoa Fransız • 
Alman itilafının zaruri bir neticesi ola
rak kabul ettiğini anhıtmıı ve demiıtir 
lıi: 

.-

HARiCi HABERLER 
Tehir kararı 
Verilirken .. 

Almanya neden 
İmzalamıyor? 

Fransız murahhası Alman
lara cevap verdi 

Fransızlara göre dörtler 
misakı neden bekliyor? 

CENEVRE, 30. A. A. - Silahla 
rı azaltma konferansı umumi ko
miıyonu M. Henderson'un teklifi 
üzerine konferanıt birinci tetrinin 
on albıına tehir ve talik elmittir. 

M. Henderson'un bu teklifi A
merika murahhuı M. Vilain, ln
giltere murahha11 M. Codogan, 1-
talyan murahba11 M. Disoragna ve 
Franaız murabbası M. Maasigli ta
rafından müdafaa ve teyit edilmit 
tir. 

Alman batmurahhuı :-Na-
dolny, konferanıın tehirine taraf
tar olan JıiikUmetlerin ağtr bir me 
r.'cl:yet alhna girdiklerinden iı
rarla bahsettiğinden Franıız mu
rahhuı M. Mu.sigli, fU beyanatta 
bıllunmUftur : 

" Konferans müzakerelerinden 
çarçabuk bir takım neticeler elde 
edilm~ olsaydı, bundan yalnız al
m an efkarı umumiyesi sevinecek 
değildi. Bütün milletlerin efkart 
umumiyeleri ayni derecede sevinç 
duyacaklardı. Bununla beraberci
han efkarı umumiyesi bugünkü 
zorlukların sebebini arattınp öğ
renmektedir. Bu güçlüklerin aslı
nı aramağa varmamakla beraber 
efkarı umumiye pek ala kavrayor 
ki 'imdiki ahval ve ferait içinde hü 
kumetler ağır ve eliemmiyetli ka-
rarların sebebini ıyıce an-
lamak ıçın dü,ünmeğe ih-
tiyaç duyurlar. Efkirı u
mumiye mesai i,tiraki ve sulh zib 
niyetinin bütün memleketlerde ay 
ni bal ve kuvvette olduğundan e
min sulunınak isteyor. 

Gelecek haftalar içinde mesai it 
tiraki ve sulh isteği belirecek olur 
-;a M. Henderson'un devletlerle 
yapacağı müzakereler ancak o za
n an feyizli neticeler verebilir. 

Fakat gazeteler her gün bize 
bu sulh zihniyetine aykırı düııen 
haberler bildirir se bu müzakerele 
ri'l muvaffakiyetle neticelenmesi 
ti;pheli olur. Gelecek zamanların 
meauliyeti de böyle bir v..-ziyeti 
terviç eden ~tlere ait olur. 

PARIS, 30. A. A. - ıl-
diriyor: M. ATenolun milletlerce
miyeti katibi umumiliii vmfeai
ne f>atlamaamdan bahseden Le 
Journal gazeteai, mümaileyhin se
lefi olan Sir Dnımmond hakkın. 
da sitayitkirane bir makale yaz. 
n..fbr. Gazete diyor ki : 

Sir Eric Drummond, birinci sı
nıftan bir idare adanu maziyetini 
göatermittir. Franaa, &niimüadelri 
seneler zarfmda Milletler Cemiyeti 
ni idare etmek teref Ye meau)iyeti
nin kendi e...lltlarmclan biride tey 
dh ve tahmin edilmeainden dola
yi bahtiyar ve mağrurdur. 

M. ATenol , iktiaadi ve mali it
lerde fevkalade ~hret kazanmıt 
olan teknisyenlerdendir. Şu hal
de milletler aruındaki münasebet 
lerde beynelmilel en nazik mesele 

lerin mühim mevki itıal etmekte 
olduğu su sırada Milletler Cemi:pe 
ti katibi umumili.ğine en ziyade 
yaratan zat İle M. Avenoldur. 

İngiliz gemileri Dalmaçya 
sahillerinde 

BELGRA T, 30. A. A. - ll-.n 
ya hükW:neti, Sırp-Romen mu.-ak
kat ticaret itilifını temdidi hak
kında Belgrat hükümetinin yapb
ğt teklifi kabul ebnİftİr. 

Bu teklife göre bu muvakkat 
ticaret itilafmm meriyet müddeti 
altı ay daha uzatdacalrtır. 

Roosevelt seyahatte 
Campo Belli t.lund, - Yeni 

Brimıvick hükW:netinde - 30. A. 
A. - M. Rc.:..evelt'i hamil olan 

Amber Jack yatı bugün buraya 
gelmi,tir. M. Roosevelt'in yann 
buradan lndiana poliı kruYUörü 
ne binerek Vqington'a dönmeıi 
muhtemeldir. 

Fransada buğday projesi 
PARIS, 30. A. A. - Ayan mec 

liai buğday piyaaasmın korunma. 
sı hakkıqdaki projeyi dün el kal
dınnak suretile kabul etmift;ir. 

PARIS, 30. A . A. - Havas bil 
diriyor: Matin gazetesinin Roma 
muhabiri dörtler misakınm imzası 
hususunda Almanya tarafından 
çıkarılan mütkülat hakkında •ta· 
ğıdaki izahatı vermek tedir : 

Hali hazırda hükumetleri mq
gul eden mütkülün mentei Alman 
hükumetinin Roma itilifmı tas
dikten imtina etmesi değildir. 
Belki Alman hariciye nazaretinin 
misakın akdinden bir kaç gün 
sonra Romaya bir nota gönder
mit olma11dır. Bu notasında al
man hariciye nezareti, franıız hü
kW:netin küçük itilafa misakı teb 
liğ ederken birlikte göndermi' ol 
duğu muhtira muhteviyatında 
Fransa ile hemfikir olmadığını 
bildirmektedir. Bu mubtira mua
bedelerin yeniden tetkiki usulüne 
müracaat edildiği takdirde Fran
samn bütün alikadarlann buna 
muvafakat etmelerini kati suret
te talep edeceği hakkındadtr. 

Zannolunduğuna, göre, Alman 
ya gerek Milletler Cemiyeti misa 
kının ve gerek dörtler misakının 
ruhuna uygun olan bu haklı mü
talea ve tefsir hakkında bir takım 
mülahazalarda bulunmufhır. 

Esasen Almanya bu itirazını dip 
lomatik bir te,ebbüsle teyit et
memittir. M. Mussolinin M. Hitle 
ri Fransız hattı hareketinin dü
rüst olduğuna ikna etmesi muhte
meldir. 

Halledilmeleri dörtler misakı
nın meriyet mevkiine konulması
na bağlı olan meselelerin ilk sa· 
fında Avusturya meselesi bulun
maktadtr. 

ltalya, Almanya ile Avuaturya
nm siyaseten birletmelerini iate
meyor, fakat Hitler rejimine kar
'' bir teveccüh göstermek makaa
diyle bu fikre kartı açıktan açığa 
mücadele etıriyere-l hu bahsi ka 
pah geçiyor. 

İtalya eski çifte hükümdarlığın 
yeniden ihyasını istemediği ıri· 
bi bir tuna federasyonu tefkil e-
d" • ·ele anu etmiyor. 

Umümi ıulh tehlikeye düpek· 
ıizin Awıturyanın Y11t•maıma 
yardnn çareıini bulmak hususun
da ltalyaya muavenet etmek Fran 
..ya düter-

Bozuk havalar 
ROMA, 3Ct <A.,\.) - Resmi ba..a 

raporuna nazaran ım.kezi Avnıpacla fe 
na havıılar ıleYmı etmektedir. 

Atlas Olr.ya-aunda ı;-.. kasırga
lar bati sürmektedir. 

Bu bozuk havaların yalanda düzele. 
celi telmıjn edilmektedir. 

Bir mektebe niıan 
PARIS, 30 (A.A.) - Reüieümhur 

dün öğleden - methur "Milli maadin 
mektebine Lejyon Döneur nİfuuıun aa
libini venniıtir. M. Lebrun vaktiyle bu 
mektepte taleloelilı etmittir. 

Kongonun idaresi 
BROKSEL, 30 <A.A.) - Gazetele

re söre kral, Belçika konc-nnn idari 
ıaalıatma ait olan miiatemldı:ep .• a~tı a· 
yalete takaim eden ~ ıınza 
etmİftİr. 

Bu epletler, "ewmi L ........ i--
.... .... ııııiifa. altmda "'• 1 bı • v a1it 
.. _...,;, nlahatm talıilr.i-e ait teferruatı 
teslıit edecektir. 

Tayyareciler bulunamadı 
MEKSICO, 30 <A.A.) - Meksika 

tayyareleri lapanyol tay,...ecileri Bar. 
baran ve Callari bulmaktan ümit k
rek arq-1an durdrurmu~lardır. Mla 
amafib karadan tabarriyata devam olun 
maktadır. 

Yeni baştan 
Kurulacak 
İkhsat Vekaletinin teşki

lab değiştiriliyor 
lktısat Vekaletinin mevcut tet

kilatını yeniden tanzim için bir 
kanun layihası bazırlanmı,tır. 
"Tetkilit kanunu liyihuı,, iımini 
tafıyan bu layihanın Vekaletçe 
tetkiki ikmal edilmittir. Bu liyiha
ile lktısat Velr1etinin mevcut tef
kilab kimi;... ~tifi•.~rek yeni-
den tan7l3J1..~"'"' ,. .ır. Layiha-
da bill .,.Jölatının de-
ğiftiril tın~ ~u\ı~-ataOI ~1\1 ·ktedir. 

Ayr"l 0 ·: ı\11uı a ıP a.&ız11-.in bir 
• • 1ll u~U~l - ha· 

adar 

Parada istikrar isterkı 
istikrarsızlık mı? 

Amerikalılar Avrupa milletlerir de 
altın esasından ayrılmasından kotyor 

LONDRA., 3() (Heyetle b"raber 11i den. arkadGflarımızdan) ..J~ Btlf· 
u"kili, Am.,rika Cümhurr..UU.in gönd erdıji M. M0 1.,y'i ile par'tıkM• 
bahlinde bir formül bulunma.rı hususunda İknaa gayret .,,..r. : 
Roouııelt'ten Amerikanın lıar.,katıncl a aerff.t lıalmaltlo. bel umunu 
b.,yannameyi pren•ip olarak kabul etmesi istenecektir. . • 

Am.,rifıacla iki /rorltu uar. Para i•tİ krarı boraa,.. altü.t 11cf· Dı,
taraftan Amerikanın uaz;iyeti baıka m emlelretler; de altın ,,,n . uııak· 
laftırmağa uıilr olabilir. Maamafih Amerikada dolar, fran~rlın ara· 
sında bir liat niabeti konulma.rı İftn bir t"mayül lıa.rıl olclağu ıyor.. N. 
Mac Donald, M. Moley ile ııörüftükte n sonra, altın escuına '!'"mlelr.t 
mümeısillerini bir iftimaa davet eti. Bu içtimada Amerikanı~' nazarını 
bildirdi. Beynelmilel bir doııiz kont roliinden balısolunuy0ı 

Yeni teşkilat işe b~dı 
Seyrisefain idaresi artık dünı itiba

ren maziye karışmış bul1yor 
Dün Seyriaefainin son günü idi. 

Eık:i idarenin yer ine remıen teıek· 
kül eden yeni idare bugün filen 
işe başlamıı olacaktır. 

1 
fih bu tekil mu.ir. 

Dıt hatlara vapurlar es· 

Bugünden itibaren deniz yolları 
işlebne, dış hatlar ve Akay müdür
lükleri Devlete aıt vapurların seyrü
seferini tedvir edeceklerdir. Yeni 
idarenin en bariz hususiyeti Devlet 
vapurlarını tam b ir ticari zihniyetle 
itletmek olacaktır. Bunun içi o her 
ne lizımsa yapılmıt ve yeni idare şek
li buna göre kurulmuıtur .. 

Yeni denız ve hava müstetarlığı 
bu ay içinde Ankarada faaliyete geç· 
mit olacaktır. Bunun için Seyri· 
sefainden miiateıarlık kadrosuna alı
nan memurlar ve eıya on güne ka
dar Ankaraya gidecektir. Müate
ıarlığm Akay ve dıt hatlar müdür· 

• liikleri taljii lstanbulda kalacaktır. 
Kılavuz gemileri de mevcut kad· 

rosile beraber bugünden itibaren 
§İmdilik deniz ticaret müdürlüğü ta· 
rafından idare edilecektir. Maama· 

kisi gibi Seyrir&rsunu taf'Ya 
caklardır. 

Ankara va~ırdan geldi 
Ankara vaÜn saat 16 da 

bir çok yolcu !nderiyeden li· 
manımıza gel- . . 

lskenderiyerının kaldml · 
ması haldonctn karar nazan 
dikkati, her ıkenderiyeden lı· 
manımıza g olan Ankara Ye 
Eğe vapurla.ne celbetmittir. 

Dün vaplldığmtız babere 
söre lsker-1" Anka.raya 130 . 
l40 yolcu b bunların mühim 
bir kıaııu p.kmıştır; ancak 30 
yolcu 1.taıııelmiıtir. Pireden 
lzınir ve J1için de 15 • 20 J'OI· 
cu vapura tir. 

Vapur e k.iınileıı dolmuı 
ye bot k .. almaJll;'fbr. 

Dün p,nginlerınden bir kaç 
aiJe ya::z:r ek. üzere !M!hrimize 
relmittir 

Viyanadaki lngre 
Avusturya cumhur reisurahhasl"°ı 

fburj! sarayındctbul etti 

• ·-"'-L-- Willıelm Mi/renüındım lıalnıl •4ilen kı ı'loaıturyo reuJÇUJnnınu • 

fire azcuı Halburı aanı.)lflUR m~nı ·~ ııunıla . . tedi. MI 
VIY ANA (MiUiyet) - Koape •· ı ılunn bır natuk ııöy hitab• 

,.,. __ , ·· ·· --•·-aya L--ladı. Uç fU• h Adli Be,. Franaıaca 
IUIKa .UDU ~· U99 >" • tiha d chaju ... , 
beJ'e ayrıldı: Birinci tube: İdari. ~a- dı ın . P~ ~y alı 
valar ve Şürayi Dnlet meaelelerı ıle, V'Jl'Olm~el ~~ .::::-bir 
"k" · ube. Mmnurlana in6'L--, re- T profesorlerinın aı 
1 IDCI ' - - • b' T damım falı ve erallerile; üçiıneü ....... lda- d olacacmı; ır ~- ı;n a ekten 1 
rede çahpaa tarzlan ve raayoealizas· k bir saffatle soy em k 
yon meselelerile iftiıal ediyordu. Bi· "1amayacaimı ~e ~ ~ 
rlnci ıubeye filen Türk murahhaala- e,ye çok de~erlı ~~i 
rmdan Miislihittin Adil ve _Frana~.z f~~ ~le T'lürk~ım isabe 

"k" · ube lavı~· u- ı>t ıtıban ıyeye murahha11 ı ıncı f ye ,.. -• d · d · • lık 
· · ' Am "ka cij ha eno aımı aza çüncı.i şubeye Avusturya. ve en a n bir itide doldu 

murahhaslan riyaset edıyorlar. lfl yakı 
1 

T- k 
M .. l•h"tı • Ad"I n; .. nu ve bu auret e ur Birinci şubede uı ı ı ın ı -ş- • • • tir 

Bey, bizde tetkilattan ve neticelerin- lım daha ukı b:....";:..:' 
den bahaetti ve alaka uyandırdı. Bu "81" ~ .

1 
• .....,L __ 

· ·· · ıl h k ki l\üzel fıraatı veaı e ıuın&& vasile ıle Turkıyede yap an u u Ta ki ciimhuriyetinde 
inkılaplardan bahsettı. . . . 8 drak !e eaaiaini diğer bil 

iki gün riyaaettee sonra meYkiını •.sm ı m • . _ _.. eli 
d. V "' dı ve tarihin ..- na Franaız murahha11na v".r ı. ': aza y - •. "nsanlar araamda 

sıfatile münakaşalara ittı~ak ett~. . . c ~::!"ün' Ga:ıı.inin - bil ·· 
Türk murahhaaı Sabn Bey ıkıncı ~ . ! 1 . T'" k " 

b · · · T"..ı. murahhau Na- •ıaz ettiti saye en ur 
ıu e mesauını, ıu. l b" · ibi yar 

· Be ·· ·· - be aıesaiaini takip et- <Qaaı ır mucıze g 
CI y ~ÇUDCU ,u 'Jılarla ifade etti. 
melıtedır. . .. _ _ __ ···ıeden Ve nutuk çok alkı,landı. 

KongreB-"~melut,"~1~~:ı İiari İ· •en kalkarak hatibin. elle 
sonra, rua , - •- __ _.. · · t lıra tebrik e 
!imler enatitüsü heyeti umumiJ'•aİ, • .,....dısını e rRomen az 

· ·ı v· d · 'ikat Bun an sonra koncre veaılesı e, ıyana a ın • 
1
• L • t•habma t 

·· · ·ı-:. ı-" tuk soy ıyere& ın ı etti. Ve en1tituye J'eDl ICÇI- 0 - • L 

Türk ve ~-en asli azalan hakkm· ı ve al~:ı:;:tdim meraai 
da meraaım yapıldı. ~ v· d pal 

Reia, asli a_zalı!a. ~iboit . ı:n ·~-I~, M~~ttln A~ 
Tiirlı: profeaöru Müalıbıttm Adil_ Y • ~k 

1 
·-:..eceı. v< 

· feaörlerinden eski na· ~e Bru se e ırı-ı 
ıle ~~:ı ~r~aza olanlara takdim E• kıt içtimalannda bul 
zır. ımı ıu!'.ı·ıerinİD fi1ırf kıymetleri, r •yahatini lota bırak~':" 
ettı. Y.e L~elmllel hukuk ale· 'tı;DltİIÜ reiai, müderrıaın 
mesaıu ve ...,,... - l k kon 

· d talllllllllf profesörler olduğunu ntunra top anaca . 
mm ..':ti tüye emeklerinde o büyük la.ul- in'ikadl. daveti 
;;ydalar beklediğini ve ens "tünün bu hq,ta aıüaait_ bırhkara~ 

. . . bıı· ar o•---~· usuu · tib kı bıraz geç ıy --· · bu 
emaamız 

ye avdeti 
i. 

• 



Yasak ve kaçak 
En sakin, en yumu,ak bir ada

ma: 
- Şu pencereden on dakika 

dışarıya bakmıyacaksın ! 
Deyiniz. O kadar hamul, o ka

dar sabırlı, temkinli adam bu ya
sak kar,ısında hürriyete susamı,, 
acar, cesur, yılmaz bir kahraman 
kesilir ve mutlaka pencereden ' 
bakmak iıter. Çocuklara cigara
yi, terleyip su içmeyi meneden 
aile reisleri, fertlere kumarı, içki
yi, fuhtu yasak eden devlet adam
ları bu ruhi haletin neticelerini 
pek iyi bilirler. 

Dördüncü Murat zamanında 
tütün yasak edildiği zaman mut
fak bacalarına girip keyiflenen 
tiryakiler, rakıyı ağzından boşal
tamayınca vücuduna tırınga eden 
ayyatlar görülmüttür. 

Amerikalıların kuru rejimi iç
ki meraklılarile onların ihtiyacını 
temin eden kaçakçıların dima
ğındaki bütün menfi kabiliyeti 
harekete getirmif, teytanı çatlata
cak çarelerle içki kaçakçılığı ya
pıldığı görülmüt, ilmin, fennin 
bütün harikaları, tayyarelere ka
dar bu istikamette çalıştırılmıştır. 

Bizim cenup hududumuzda 
lmçakçılığı en karlı san'at bilen 
adamlar etek palanının içinde toz 
şekeri , deve kuyruğu altında la
vanta şişesi kaçıracak kadar garip 
çarelere baş vurmutlardır. 

Bugünlerde lstanbulda eroın 
kaçakçılığına karşı amansız ve 
çetin bir mücadele başlamıttrr • 
Devlet kuvvetleri bu müthit zehi
rin ticaretini yapanlara kartı har
bediyor ve her gün okkalarla bat
manlarla eroin yakalanıyor. 

Bütün bu tedbirlerin menfi it
tihaları körletmek içindir. 

Fakat bu isin asıl kahramanı 
kaçakçılar de°ğil onlara bu pis 
ticaretin kazanç hırsını duyuran 
morfin tiryakileridir. 

Eğer devlet tetkilatının morfin 
ticaretine kartı açtığı menfi mü
cadele kadar fikir ve netriyat a
lemi de morfin tiryakilerine kartı 
o tiddette bir mücadele açsa müt
terek düşmana kartı çapraz atetle 
galebe çalmak imkanı hasıl o-

lur. 
Doktorlar, san'atki.rlar, mu

harrirler gazeteciler ve bu sınıfa 
giren büilin fikir adamları ve fi
kir teşkilatı Türk gençli~i~in can 
damarına giren bu zehırlı nesne
nin adamı ne zır deli eden bir a
fet olduğunu adamakıllı anlat~
bilseler kaleyi içinden zaptetmıt 

oluruz. 
Yeter ki Üzerlerine böyle milli 

bir vazife dütenler de bu beyaz 
keyfin tiryakisi olmasınlar. 

BURHAN Cahit 

Lehistan sefiri gitti 
Lehiıtan Sefiri Comte Potoki mezu

nen Dacia vaı>uru ile Lehistana gitmi1-
t'• Comte Potocki 15 !>'Ün sonra avdet 

c c1 PCE'ktir. 
Avdetine kadar ıef..,.et müsteşan M. 

Dubicz Penther maılahat!'üzan sıfatile 
~e" aret i~lerine bakacaktır. 

1 BORSA ' 

Lkonoml 

Ölçüler müdürlüğü 
İktısat Vekaleti karışıklığa 

meydan ver'lliyecek 
lktıoat Vekiletinde eörülen lüzum 

üzerine bir ölçüler müdürlüğü ihdas e
dilmiıtir. Bu müdürlük yeni ölçülerin 
tetkikatı i~ile meığul olacaktır. Bu iti
barla müdürlüğün vezaifi çok genit ve 
mühimdir. Müdürlük yeni ölçülerin 
memlekette temamen tatbikini temin e
decek, bilhasoa eski ölçülerden yeni öl
çülere geçirirken her hangi bir karıılı· 
ğa meydan venniyecek tertibat alacak
tır. Eınafın ihtikanna meydan verilme
mek İçin her cins maddenin okkaya na
zaran kiloda, artına ve sair muhteif u. 
zunluk ö]çülerine göre metrede ve ma
yi medat ile taneli maddeler icin litre
de tutar kıymetleri teıpit edilecektir. 

Şehrimize gelen ve is tenilen maluma 
ta nazaran evveli uzunluk ölçülerinin 
değittirilmesi mukarerdir. Kanun muci
bince bütün lrunıoların bu sene nihaye
tine kadar tatbiki icak etmektedir. 

Bulgaristan lııgiltereye 
kaşkaval gönderiyor 

Bulgaristan lngiltereye kaıkaval pey 
niri göndermektedir. Son zamanlarda 
Bulgarların lngiltereye olan kaıkaval 
ihracatı artmı~tır. Ticaret oda&1 bu me
sele hakkında kaıkaval ticaretile uğra
şan tacirlerin nazan dikkatini celbebniş 
tir. 

Soğuk hava vagonları 
Bir ticarethane taze meyve ve et nak 

liyatı için Avrupadan ür. tane ıoğuk ha 
va vagonu getirtmittir. Vagonlar evvel
ki ~ün Sirkeci iıtaıyonuna !(elmiştir. 

Va.,onlardaıı bazıları Anadolu hat
tında f!liyecek, taze h•lık ta nakledecek 
tir. 

Bakırköyde yeni bir fabrika 
yapılıyor 

Devlet sanayi ofisi Balurköyüııde in 
taaı mukarrer yeni fabrikanın derhal in 
ıaıına karar vermi9tir. 

Bu yeni fabrikanın arsaoı intihap e
dilmiştir. Fabrika Bakırköy bez fabrika 
sı yanındaki geniş arazide yapılacak ve 
Ağustosta insaoına baslanacaktır. , 

Aldığımız malumata nazaran bu fab
rika !Jamuklu mensucat üzerinde çalışa 
cak ve bua:ün köylünün çok kullanmak
ta olduğu pamuk bezleri imalatına da
ha rok ehemmiyet verilecektir. 

Değirmenciler tröst mu 
yapıyorlar? 

R: .. lre, ~!.J:~: ·ı ~ •• • -.J•1..1 ... ı.; .. 
haber dönmektedir: lıtanbul degırmen 
cileri aralanncla bir tröst yapıyorlar. 

Bu haberin mahiyeti hakkında henüz 
kati bir ıey olmamakla beraber, mevsuk 
olduğu muhakkak ~örülmektedir. Trös 
tün değirmenleri tahdit ederek yalnız 
Ayvanaaray, Hasköy ve Oaküdar değir 
menlerini çalııt -acağı söylenmektedir. 

Tellal ve simsarlar 
Tacirlerin müesseselerine ait alım ve 

satımda istihdam ettikleri dellal ve sim 
sarlarm da Ticaret odaıma kaydi mec
buriyeti vardır. Oda henüz kaydini yap 
tırmıyanlardan ceza alacaktır. 

ispanya ile ticaretimiz 
lıpanya ile aramızdaki ticari müna

sebetler gittikçe a•tmaktadır. Bunda 
Türkiye - lapanya arasında geçen sene 
aktedilen ticaret muahedesinin büyük 
tesiri olmu~tur. Bu ticaret muahedesi 
en ziyade yumurta ihracatımızı artbr
ıruştır. 

Türkiyeden ispanyaya yumurta gön 
derimesi ilk zamanlar, ispanyada bir 
anlaşaın.:mazlığa sebebiyet vermİf, la_ 
panya bankalan hükumetin emri üzeri
ne, Türk yumurtalarının dövizini öde-
miştir. . 

Türkiye - ispanya muahede., lapan-
,... • Tiioki> d •hm•= 
c1I ........... Ba wetıdenia teli-

~'::!;.,} :A' :.::ı-• ... -: 
dir N. it11ıuırble Tilrldye ııiYaan. 
ı..;..,. '•www lıarp;,; Lir.,_ e&. 

mnta, .t•·••ıira ..... •· :;::; t: ua.-S • • ıı ..... .. ... . .. , ·- ··•uya .. 
firiııls ~ Lir l6lili .. . 1 M ipnt 
...... M f-. Mil' ; ' °' Tlrlıi-
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HABERLERi Hülya bu ya!.. 
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Pollsle 

Şüphe •• • 
uzerıne .. 

Bir vatmanda 578 
çakmaktaşı bulundu 

Dün zabıta şüphe üzerine tram 
vay vatmanlarından Sadullahın 
üzerini aramıf ve 578 tane çak
mak tatı bulmuştur. Sadullah ya
kalanmıttır. 

Haydutlar aranıyor 
Uluköyde kurabiyeci ihtiyar Şe 

rif babanın evini basarak 500 li
rasını olan ve evdekileri döğerek 
yaralıyan dört fahsı zabıta elan 
yakalayamamıttır. Bunların izi 
üzerinde bulunulmaktadır. 

Kamalı sarhoş 
Çarşıkapıda Yolgeçen hanın

da oturan tütün amelesinden ça
mur namile maruf izzet sarhoş ol
duğu halde ayni handa ciğerci A
rife kama çektiğinden yakalan
mı,tır. 

Otomobiller 
Şoför Mevludun idaresindeki 

1672 numaralı otomobil Cihangir 
de oturan Refit oğlu Kemal na
mında birine çarparak hafifçe ya
ralamıştır. 

Kız pencereden düştü 
Pangaltıda Ahmet ef. sokağın

da 35 numaralı evde oturan Rifat 
ef. nin dört ya,ında kızı Sabahat 
pençereden düşerek muhtelif yer
lerinden yaralanmıştır. 

Meryem ana kandilinden .. 
Büyükadada Çankaya cadde

sinde bir kulubede oturmakta o 
lan Nikolinin Meryem ana kandi
li tutuşarak bir çok eşyası yanmış 
tır. 

Apdest alırken 
Demir Efendi isminde birisi ev

velki gün Valide camiinin avlu
sunda ceketini çıkarıp bir çiviye 
asinıf ve .,.dırvanda aptes alma
ğa başlamıştır. Demir Efendi i'i
ni bitirdikten sonra, baş ucuna 
astığı ceketinin yerinde olmadığı
nı görmüştür .. 

(' '\kt ... ;,.. k ao lıon ,.,ı.nu,:,.P.,• 
lise gıdereK fiaaıseyı anıatnnftır. 
Polis tahkikata baalamıt ve bir 
müddet sonra bir ~dam Demir E
fendinin ceketini elinde satarken 
cürmü me,hut halinde yakalan
mıştır. 

Bu adamın Yusuf isminde bir 
sabıkalı olduğu anlaşılmıtbr· Yu
suf yakalanarak ceket istirdat e
dilmi' ve kendisi adliyeye veril
miştir. 

vıu•vette 

Kaçakçılığa karşı 
Değiştirilen ve eklenen 
maddelerde neler var? 

İSTANBULDA GEZİNTİLER 
Haftanın Y 

~ıcak, sinir ve iç aıkıntıaı el 
verıp yakama yapıpnıılardı. Vı.r 
dan halkın •luntıaına kapılıp ç 
ken aklıma hırdenbire Gazi k ·· 
geldi. Gerçek hu köprü duba

0

~ Büyükdere sahil boyu 
ve piyasa caddesi 

d . 1 1 u .. 
e m~. 0 ma ı, •ama mı olmalı diye • 

de m~a-~ata var .•• Bana aorsalar r 
ma kopru ıaterinı Öküz arabau k 
nana zırıl bar, et baltası ve aarru: k~. • 
··& "d op-
~ e~ ayn_ı • evrin matahlarıdır. Şim· 

Denize girmek için karpuz kabığının 
suya düşmesini artık kimse beklemiyor 

dı gelın . !f1h.~ .~anıa köprü dururken 
dubalı kopl"U]N kim iıter? Hava bi
ra~ sertleıt~ köprüden geçenler 
ellı dırbem ıçmit gibi sallanır durur-
lar ...• 

.H~~ efendim! Bu duba denilen 
~~yın ıçı ~a".~ dolu değil mi? .. Hava• 
yı buyun ustune koy! Onun üıtüne de 
köp~. Y~P_! Eee bu akıllı iti mi? .. 

insanlar. asıllaı·ının 
ğunu sene unuttular. 
ördekliktir geldi .. Suya 
na •• 

toprak oldu
Herkeae. bir 
dalan dala-

Gıoçen çarşamba günü, Sarıyerde, 
kibar bir ahpabın evinde öğle yeme· 
ğiıie davetli idim. Kabata§tan Sarı· 
yere kadar biç bir kıyı görmedim ki, 
denizinde bir kaç yüzgeç bulunma-
sın ..• 
Tuhafıma giden şu oldu: Erkekler, 

vücutlarını kıskanç bir itina ile ya
bancı gözlerden oaklarnağa çalışır
ken kadınlar. en ufak bir ihtimama 
bile lüzum görmeden kendilerini su
ya bırakıyorlar. 

Hele Rumelibisarı ıahilinde ha· 
lık gibi yüzen bir hanım vardı. Va
pur geçerken, kayalann birine çıka
rak bizi selamladı. 

lncir yaprağı tutunan Havva Ana
mız, bu hanımın yanında ummacı ka
dar kapalı kalır. 

- Acaba erkekler denizde neden 
örtülü de kadınlar açık? 

Benim buna verilecek cevabım ha
z ır: 

- Onlar, sır saklamağa ahtkm 
değildir! 

Sarıyerdeki ahbabın geniş bahçe
li evi, püfür püfür esiyordu. Kame
r iye altında muhteşem bir maaa ku· 
rulmuştu. Ev sahibi ile karşı karııya 
geç tik. 

Sun'i ıelalelerden havuza akan su
yun şarılbsını dinliyc rek, yedi veren 
güllerinin iç gıcıklayıcı kokularile 
kendimizden geçerek ağız tadile işti· 
halı bir yemek yedik. 

Siz olun da Sarıyerlileri, Büyük· 
derelileri kıskanmayın. Bizim fıçısı
na elli kuru~ verdiğimiz halde içine 
terkoı karıştırılmadığından bir türlü 
emin olamadığUDJz o güzelim mem
ba sularını beıbedava içiyorlar. Sof
raya, buzlu bir sürahi içinde getiri .. 
len Kocataş suyundan bardak bar
dak yuvarladık ta içtiğimiz suyun ne
reye gittiğini anlıyamadık. 

Yemekten sonra, ev aahibi tek · f 
••••• • n. 1·ı.J--. ~--d•r bir _gezın-
ti yapalım! . 

..Lüna Park,, ın yanındaki .d~nız 
hamamında bir kaynaşmadır gıdıyor. 
Bu sene, ya karpuz kabuğu ~enize 
düımekte geçikti. yahut, denız ıuyu 
karp1,1zu Deklemeden ııundı. Banyo
lar, adeta sudan ucuz .. On ku~ş ~e: 
rip gir .•.. Akıaına kadar ın~t-~ gıh 
auyun içinden çıkına... ~uyukdere 
_ Sarıyer piyasa caddeaınde adım 
batına bir gazino ••• 

Radyo, caz •• Alaturk_a <;algı •••. 
Sonra, fiyatlara dı_kkat etbın_: 

Hiç te pahalı değil. Bir flf~ bu~l.u :•
ha11gi gazinoya giraeruz e ı eı 

~~ruf··· Mezeler, 20 ile 2_5. k':'ruş a-
da Buhran mütterısızlık, J<a-

rasın ··• . 
zinocuları belli ki epice yola getır-

. Vaktile -birden bu kadar u-
mıf. • r- • . 

k bir mesirede. içilen bıra, ınaanm 
za . d" 
boğazından atağı gıtmez ı. 

- Haydi şeker ye, bal ye!. .. 
Ev sahibi sordu: 

Sahi'ds inşaat 
Yeni Yapı kanununun Beledi?'eye 

tebliğ edildiği~ yazmışt•k. Kanun ııqa
at huıuaunda bır takım kayıtlar ve 4art 
lar koymaktadır. Bunlar yakında halka 
ilin --~ilec,..kti .. . 

• 1 ..... ...., - ...- .• 1 
içi. Ka+kö:r. ., .. Adalar AlüDerinlle iç 
ka- rilUiil< 1ıina yaM -· .-lo 
.... ini .. ...... laınr tadıilı ... 

1•14.y.'ltf ~ ... S6lıil -Miler haldan 
.L 1ı1ıt lsbııi'alıLlıa ........ • 1 -
-. •• ... • • • ltaE1'J ...... .. - - ;ı • -.a.!. 1 .___ 

FrklU..._. .. "' - • .... • 

- Dut yer miain? Bizim Büyük
derenin dutlarını her yerde bulamaz-
sın .•. 

Bir gazinoya oturduk. Önümüze 
mor renkli, mia kokulu bir tabak dut 
getirdiler. Aman ne dut! ne dut! ... 
lstanbulda dutun böyleai sahiden bu
lunmaz ..• 

Hazım faslının ta.maın olması için 
tekrar Sarıyere kadar bir gezinti yap
mak lazım geldi. 

Ben bir aralık tereddüt ettim: 
- Geç kalmaz mıyım? 
- Otobüsle dönersin ... Yarım sa-

atte bir otobüa var. 
Sovyet sefaretinden biraz ileride 

Necmettin Molla Beyin muhteşem ya
lısı göründü. 

Yalının pencerelerine baktıır ka
palı... Kendi kendime: "Molla uey, 
istira hat ediyor!,, dedim. 

Meğerse Molla Bey, bu sene mek
tepten çıkan genç tıbb iyelilere Koca
taş fabrikasını gezdiriyormuı. 30 ka
dar aakeri doktor, ba,lıırmda tehir 
hıfzıssıhha mütehauısı doktor Zeki 
Bey olduğu halde Kocataı ıu ve ga
zozu hakkında tetkikat yapmağa gel
mişler. Ben de davet beklemeden ve 
ikinci defadır ki aralanna karıştım, 
ve Molla Beyin bizzat ikram ettiği 
gazozdan İçtim. Geçen sene de gene 
böyle bir gün piyaıa ca ddeainde do
laşırken Molla Beyin iltifatına maz
har olmut. Kocataş tepesine kadar 
çıkmak auretile hak ettiğim bir öğle 
yemeğine kavu§mU§tum. 

Molla Beyefendi, bu aefer de be, 
ni mahcup bırakacak derecede ilti
fatını ileri götürdü. Doktor misafir
leri için hazırladığı büfeden bana da 
ikramlarda bulundu. 

Doktor Zeki Bey ve diğer genç 
doktorlar, Kocatat au ve gazozunun 
evsafını emaye boruları, ıu ve gazoz 
şişelerinin yıkanıt ve dolduruş tarz
larını çok beğenıniıler ~e fabrika mü
düründen aldıklan izahattan mem· 
nun ... ~~~ııJ!Jt.. ..., ... -.. ~u- , _ ....... .,... 

rak: 
l{ .-.t_. .. div .. bir firma yaptı-

nız! dedim, efendimiz için taşı sık-
sa suyunu çıkarır .• diyor!~. . . 

Molla Bey gülerek benım eakı bır 
nükteme iıaret etti: 

_ Naaıl, imam ıuyu, molla suyu 

diye yazar m.ıaın? 
Sonra değerıiz yazılarını hakkın

da bir çok iltifatlarda bulundu. 
Molla Beyin paatalarına. börekle

rine midemde pek az yer kaldığına 
canım aıkılarak aynldıın. 

Eğer Kocataş gazozu imdadıma 
yetiımeae halim harapti ! . 

Büyükdereden dönü~~~ va_Pura. ı
ki saat vakit olduğunu ogrenmce ıç
tiğim Kocataş ıuyu burnumdan gel
medi desem ynlan. 

Hele otobüıte içim bağrım aaraı
larak yaptığım avdet ~.eferi, _büab~
tün fraklı kaçb. Otobuıe bınmege 
tövbe bir daha! 

M. Salôhaddin 

Düşunuyorum. Gazi köprüaiı as• 
ma olarak yapılaa Zeyrekten Meyyet 
yokuıuna k":dar .. giden güzel b ir ıey 
olur. Karakoy koprüaü de aynı 1eı<•Y· 
de yapılır... Bir ucu Kantarcılarda 
diğer ucu Yüluekkaldırımda muaz
zam bir f"Y olur.. Oııünden otomo
biller, altından piyadeler geçer .... Aç· 
maıı kapanması olınıız ..• 

Beri taraftan harp e•naaındn Al· 
manlarm yaptıkları proje de tatbik 
edHir, Sulta~a~etten lhsaniye ıahil· 
lerıne bır kopru atılır. Bu köprünün 
ortada iki de ayağı olur .. Tabii Kum
kapıdan bir hat aynlıp karşıya geçi
rilerek Avrupa demiryolları Aıya• 
ya bağlanır ve böylelikle 4imd iye ka· 
dar bir türlü halledilemiyen ( Fer. 
bot) meselesi de ortadan k alkar .. 
Şirketi Hayriye ile (Akay) idareoı 
zarardan korkmamalıdır. Çünkü kör 
rü yapılırsa halk karşı tara fa d aha 
fazla rağbet eder ve yaya yürume 
iıtemiyerek gene vapurla g id er GC· 
lir .. 

Osküdarla, Beşiktaş, Anadolu!:> 
sarile Rumelihiaarı arasına dn bJr .. r 
asma köprü atılır... O z a man ı _ r 
kendine gelir .• Bugünkü gibı parÇa 
parça olmaz .. 

Maçka ile Takaim, Firuzağa u 
Ayaapaşa ara11na da karııdan k a rt•· 
ya çabuk geçmek için Avrupanrn Ce• 
neve gibi anzalı fehirlerinde cJd t.tgd 
g ibi kuru köprüler yapılır .• 

Kiğıthane deresinin temizlenme· 
ıi de bir aralık mevzuu bahsoJmu~ 
tu. Bu dereyi ufak teknelerin seyrıa 
seferine saljm bir bale getirdik mi, 
latanbulun enfea bir bale gelir. He· 
le bir aralık aöylemiı~ordi: Kilyoı
ta bir dereyi kanal haline getirip Ka· 
ğıthane ile birlettireceklerdi. O 4"'" 
man lstaııbul bir ada haline gelir •. . 
Beri taraftan vaktile Furgaya akan 
).;,..,-1- .--.,. - L - .t:-- • • 

doğru bir Hm- yapmak ne kadar 
faydalı olur? •• Esaıen Kınalı ile Kum
kapı arasına dökülecek muazzam 
bir dala:akıraıı lıtanbulu dünyanın 
en a:üzel Ji.ınanı şekline sokabilir •.. 

Ada diyince batınına geldi. l•-
tanbulun bu dört a:üzel incisi ht 
böyle perişan ve dağınık mı kala· 
cak? .. Onları da biribirine birer kÖp· 
rü ile bağlamak iş midir? .. Eğer bu 
teşebbüs Kumkapı ile Kınalı ara•m
daki dalgakıranla birlikte yapılırsa 
0 zaman Kumkapıdan Kınalıya k._· 
dar yaya yü:rüınek imkanı da (bazı 
mihverli köpriiler) va11taaile temin e
dilir. O zaman Büyükadaya gitmek 
için mahut (Büyükada) vapuruna 
binmeye ve Hicaza gider gibi uzun 
uzadı seyahate hacet kalmaz .. 

Şehir bu derece biribirine bağla
nınca tabii balkın hareketi de artar. 
Şehirdeki vaaıtalar ve yollar kifay t 
etmez olur. O zaman tüpheoiz, (Be· 
yazıt - Takaim) Metropoliteni ya
pıldığı gibi buna benzer daha birkaç 
yeraltı deıniryolu daha inşa edilir. 

Amerı•ka seyahatı• .Caddeler ve bu meyanda, Beyoğlu, 
Tarlabatı, Galata Tophane, Bııh
çekapı - Sirkeci caddel.,ri geni \--. 

Anadoludan Seyahate iş- tildiği a:ibi, Yükaekkaldırım .. .ı . :'ıa
tünden geçen köprüye çıkmak için 

tı·rak edenler çogw aldı bir a:eniş asanaör vazedilir. Galata 
kulesinin bu halde kalması artık 
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• 
Fikirler ve insanlar l 1 

Hayat ve eser 
Tenkitte ıanatkirın hayatından hah 

1edilmesini pek sevmem. Şüphesiz eser 
baya tin sırlarını aydınlatabilir, çünkü 
hayabn bir parçaııdır; fakat tam, ay
dınlık, anlaıılmaaı, tadılmaaı için lazn_n 
gelen her şeyi kendinde bulunduran bır 
parça. 

Hayatı bilmek, eser hakkında verı:ce
ğimiz hükmün saf kalmasına ekıenya 
mani olur; işin içine bir takım esbabı 
muhaffife kanşır. Sanatkinn maksatla
nnı da daha iyi anlarız. Evet, yanlış 
söylemedim, daha iyi anlarız; .f~t e
serin kendiliğinden ıezdiremedığı mak
ıat sadece ondan çıkaramadığımız ma
na' kabule değer mi? Onu kabul etmek, 
sanatkara sadaka vermek gibi bir şey 
olmaz mı? 

Sanatkarın bütün hayatı, kendisi far 
kında oloa da olmasa da, ibdaa vakfe
<iilmiştir; ona• doğru ,,gerilir". Geril
mek... Fransızçanın bu mecasını se
verim. olanı iyi ifade ediyor. Hayat bir 
vay r:rihi gergin, eser de ok; fakat yay 
bu oku at;.,,,az, yahut hedefe değdire
mezse istediği kadar kıymetli olsun, bi
ze r:e? istediğini yapamamıştır, itibarı
mıza lavik değildir. 

Hed•f o değen okun yayını beğen
mek. perr.inliğini takdir etmek ir:in de 
kendiıini J..,ilrneme hacet yoktur. 

Yayı muayene etmekı okun naıd a
tılması ıazım eeldiğini de öğretemez; 
cünkü her ıanatkarın kendıine '3'Öre, tak 
lit edilmez bir hayat germeıi vardır. A
ıtl ehemmiyet verilece~ yeffi..ne ehem
miyet v.,,.ilecek nokta hedeftir. Sanat· 
kfmn hayatına bağlanıp kalmak ancak 
mnra7.İ, ,,malsa.in'' bir tecessüsün mah .. 
ıulüitür. 

Bazı in,anla:-ın hususi hayatlarının 
da bir ehemmiyeti oldu~nu ink~r et· 
ıİyorum; hatt.8, bunların İçinde gündelik 
havatlarınr ... ir nevi sanat eseri h5.line 
getirmi1 olflnl~r d1' vardır. Bir kısmı da 
e•erleri ile dei\'il, sırf halleri. harrk 0 tle
ri ile örnek olul")ar. Fak.at unutma-nah 
ki hunlar r~ıl makıat1anna e.rememi, 
insııınll'trdır; llrzularıııı kendileri değilt 
ba kalst.rı tl\hl'lkkuk ettinniı>tir. Sanatta 
·ac niv~t, tr~L:sat değil, eserdir. Haki. 

ı ka,ri, Allahın yaptığının aksine ola
ro.k, niyetleri amellere eöre mükifatlan 
Urmak mecburiyetindedir. 

Bir eseri, ~ahibinin hayatına göre ı 
mütalaa etmek arzusu, ~üzel ıanatları 
anc.ıL bir ka~ kisinin tadabilmesi neti
cesin" vnnyo~. Her hangi bir kitabı o .. 
kunın'k için bir yığın malllmat edinmek 
lizın: ""eliyor. Fakat ekseriya bu fayda
sız malumat ile iktifa edilip asıl eserler 
ck!!:nrıryor. Kant'in her ~ünkü gezme 
ıaatini bilenler, eserini okumu' olanlar· 
dan Fazladır. O .,ezme saatinin bir e
hemn1İyeti varm;ş, Kont onu huıususi 
bir surette dü,ünüyonnut gibi! •.• 

~u ,,psychologisme" yüzünden ten
"" "t"'"r,ı.,. ~••• h.J..k,,..ı.._ hiikümdeıı. 
ICcıdu ar a aoJuyor. Miinekk1t meığul ol 
duğu eaerin manasını anlamaktan, o
run ihtlvıı ettiii'i fikirleri tahlil etmek
ten ziyade ıanatki.rın hayatında garip· 
tikler :ıı"""!yor; her han~i bir parçayı bu 
gar;pliklerden birinin neticesi diye gös .. 
t~bilirae vazifesini yaptığına kani o
luyor. İliada'yı_ Odysseia'yı ancak Ho
meroıun kim olduğunu, kaç ı::ünde bir 
çamaşır değietirdiğini, kac kadın sev
diğini öğrenebildikten 5onr~ anlıyacak
lar;na k'1ni oluyorlar. 

D<"'!ruıu sanat tarjhJerinin de bu hu 
IU!ta hayli fenalığı olmuıtur. Bir eseri 
mü"llkün kılan i~timai sartlan göster .. 
1ı:e1 t. onun menıııelerini arast1rmak el
b•ttc ki "ayet meşrudur; fakat bu, ya· 
va yavaş bedii zevkin yerine geçmek 
i~tida~ını ... östcren bir •~ihi zevk mey
e' C\ra ... ctirdi. Artık bir ,.ok insanlar bir 
,iire, bir tabloya ancak ·hir vesika diye 
bakıyorlar ve en çok hususiyet göste. 
ren]~rin; qÜzellerine tercih ediyor, hal
t~ pı~aık onları eüzel sayıyorlar. 

Bütün hunlar muaıır1arımızın insan
d~ !>ütün fertleri, bütün devirleri bir
fe,fren hallere değil, bilaki• husuıiyet. 
lcre, ayıncı vasıflara ehemmiyet verme-
1,-,.U,M,n doğuvor. IJIT'umiden haşyetle 
kaçıyor VP vo.rlığnruzı ancak ancak zıd
rliy~!l!? i'"hat edebileceğimizi saruyonız. 
Orir-inallik me·~kı hükümlerimizi de, 
Gaır;mivetimizi de bozuyor. 

Rt1ki varlığımızı asıl isbat şey yine 
originalliktir; fakat hayalımızın değil, 

fikrimizin, eserimizin diğer]erinkinden 
batkalığıdır. Çünkü hayatımızın husu
ıiyetleri bizi ancak etrafımızdaki insan· 
lardıın ayırabilir; halbı:ki bizi bütün cin 
simiz içinde tefenüt ettirebilecek olan 
şey, bizden sonra da baki kalması müm
kün olan fikirlerimizin başkalığı dır. Fa
kat böyle bir originalite, başkalarından 
kaçmak değil, hilakis onları bize b2n
zemeğe davet etmektir. 

Hatıralar. büyük •anatkarların ha· 
tıraları, büyük sanatkarlar hakkında ha 
tıralar ... Ne yalan söyleyim, böyle şey· 
)eri hen de okurum; fakat onlardan ka
çılması lbım !!eldiğine kanüm. Zaten 
,,büyük ıanatkirlarm hatıraları" der .. 
ken düşündüm: Hiç bir büyük sanatka
rın hatıraları, en güzel eıeri değildir. 
AndrC Gide' in Si le grain ne meurt ... 'ü
nü al~kabahş cihet te ancak bir müca
dele, yani niye bir fikir hareketi olan 
tarafıdır. 

Bir muharririn ıırf kendisine ait olan 
halleri kendisi ile beraber ölün gitmeli
dir. Onun eserine ~eçirmedifri sözleri· 
nin, sırf kendisine mahsus olan hareket 
)erinin sohbet mevzuu olması, ağızdan 
ağıza dolaşma11 eserin ebedi seklini bul 
..- ~wıı geçiktirmekten başka bir İşe ya
ramaz. 

E,ki adamlarını eserlerini methettik 
!eri adaınları hayatlarında her türlü za
aftan münezzeh e-ibi göstermelerine 
timdi !!ülÜyoruz. Onların bize birer in~ 
san değil. ancak birer hayal tasvir ettik 
!erini söyliyoruz. Fakat onlar zannede
rim ki bizden haklıdır; çünkü böyle ta
mamiyle .,connentionnel" bir tasvir ile 
bizi muhP-ririn ~alııı ile uğraımaktan 
vazgeçirip dikka~timizi yalnız esere çe· 
virmeğe davet ediyorlar. Bu ..... ün bunun 
aksi yapılıyor, münekkiter bizi eserden 
ziyade ısanatkarın !ahsı ile uğraşmağa 

ıevkediyorlar. Sanatk'r adeta ahbapla. 
rımızdan bi!'i oluyor. Bundan ancak kü .. 
çük sanatl<ii•lar istifade ediyo-. 

Nurullah ATA 

1
- Askert tebllgat 1 , ___ _ 

3~9 doğumlulara 
ı. Fırka Askerlik Dairesi Reisliğin

den : 1 - 329 doğumlularla ge~··n s :· 
nelerden ahvali aıhhiye, tahsil ve saire 
<lol?.ytsile ertesi seneye terk cdilen1c rin 
son yoklamalarına 1 Temmuz 933 tar:. 
hinde ba~'.anacağınclan mükellcfinh 
ycv~ni mezkürden itibaren şubelerin: 
müracaatla yoklama günlerini anlama· 
lat'; 2 - Yabancılar oturdukları mın
takalardaki şubelere müracaat ederek 
yoklomalarını yaptıracaklardır . 3 -
'Ialı:;ilde bulunan efendilerin de Mck 
tenlerden ..alacakları vesikaları tıbele· 

ve b 1Un ağrıları 1ı eser (46J6) 

Milliyet'in edebi romanı: 19 

YAYLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

- Nah! İfte ! İki tane var. 
Efendi ayağa fırladı. Komiser 

,rahfhrıp oturttu. Petek komiserin 
yumu~aklığına güvenerek söyle
miye ba,ladı: 

- Benim hiç suçum yok. En çok 
bu diyos vurdu. 

Boyacı hemen atıldı: 
- Ben hiç vurmadım komiser 

bey. Bu beyefendiye tatları atıyor
du, bir kaza çıkarmasın diye tut
tum, lafı bana vurdu. 

- Senin adın ne ? 
- Petek. 
- Kimlr. nesisin? 
- Bana Yaylalı Mehmedin kızı 

derler. Ama bunlar bana kahpe dö-
lü ~~~il~:· ~~ıl onlar. . • j 

Sozunu bıtiremeden efendi fır- 1 
ladı ve Petek' e bir tokat af ketti. 

O sırada fİ•manca sarıtınca bir 
efendi odaya girdi. O da soluyor
du. O da adamakıllı sinirlenmişti. 
Komisere dedi ki: 
-. Hasip Gey! Karakolun ıçın

sJe bıle adam <löv-.,nler hakkında 

Efendi homurdandı: 
- Bu bey de kim oluyor? 
- Hiç. Kim olacak. Sizin gibi 

bir vatandaf. Adresimi öğrenmek 
ister~eniz sizinki kadar tatafatlı 
değildir. Ben sadece Himayei Etfal 
Cemiyeti Hıfzıssıhha fefi doktor 
Ali Vahidim. O kadar. 

- Ne hakla müdahale ediyorsu
nuz? 

- İnsanlık hakkı ile. 
Sonra burutuk bir yüzle efendi

:1e baktı ve komiserin masası önün
deki sandalyaya oturdu. 

- itin batından sonuna kadar 
biliyorum. Gördüm komiser bey. 
dedi. Öbür uçta potinlerimi boya
tıyordum. Şu boyacı bu kızın aya
ğını boyamak için sandığa koydur
du. Kız ayağını koyunca acemi ol
duğunu anladım. Sonra alay etti
!-~. Bundan bir takım küfürler çık
tı. K•z kar~ılık verdi.Derken bu be
yefencli ile boyacı kızı çok dövdü
ler. Ellerinden zor kurtuldu. Can 
acısı ile yerden bir buz parçası a
lıp bu beyefendiye fırlattı. Fakat 
boyacının burnuna rastgeldi. Çocu-

• 
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Dil anketi 
Liste 104 

Mükemmel yemek 
~ Saadet Bugünkü proğram 

lSTANBUL' 

Bir çok kimseler mükemmel bir 
yemekten murat ettikleri mina ka· 
rınlarının dört kö§eaini ittiha ile ye
dikleri bir yemekle doldurmaktan i
baret ıanırlar; müken1mel yemek vü
cudiimüzün her türlü ihtiyacını te
min eden bir yemektir. 

Vücut beslenmek için türlü türlü 
yemeklere muhtaçtır. Bunlar da et, 
balık, yumurta, süt, peynir, fc.
sulye, ceviz gibi hücere yapan ye· 
mekler. 

Şeker ve bütün tatlı nevinden 
şeyler~c yağlar, tereyağı, kaymak, 
ekmek ve hububat gibi e;ıerji ve ha
rar~t veren yemekler. Terkibirıde 
madeni ciaira!er bulunan vücut ma
kine3inin intizamını temin eden Leb
ze, meyvn ve her şey içinde beraa 
ber yenilen hububat ve buğday gibi 
yiyeceklerden bu nevi yen1~klc1' ta
biata hizmet e d e rler ve i:.:ktbetz }~~ p .. 

ma~lsr. 

Cıda.."!'lızı tı...:.ıaCl!ıya. :1 v !t~pin icr 
iae meyva, ecbzo ve :üt !!J ç c. ' - L""l~ k
tard :ı lıulııncrlnr. Cun!a!"a da. h .. : .... :::\ 
mu!1 ~~ -;tır. Bir gıda hcı '~03 için mü
kC'nn.c.el olmaz, mesel& çocukhır b:.i .. 
yilltl~r<len z:;-a:!~ h~c:-~ yapan ve 
büyfürneğe hb::met eden yiyeceklere 
muhtaçtırlar. Yaşlıf,,rın ise b ... nla
ra ihtiyacı pek azdır. 

Lü:zumuııdan faz!~ hlcre yapan 
yemek yenirse onların artan ve işe 
yaramıyan lcısmılarını dı~arıya at· 
mak itini gören meseli böbrekler 
gibi azalar çok zahmet çekerler. 

[~ollarile çalışanlar dah'1 ziynde 
enerji yapan yemekler" muhtaçtır· 
lar.. Yazı masası baıında çalr~c.nlar 
ise o kndar çok enerjiye muhtaç o) .. 
mazlar. Enerji yapan yemekler, ça
lışmakla vücude bakılmazsa ~cmirtir 
ve yağ yaparlar. 

insan, vücudü sağlam ve &ıhbati 
tamam olmak isterse her gün p~k 
çok yemiş, taze sebze yemeli; yetil 
aali.ta, marul, maydanoz gibi ~ey .. 
feri de çiğ olarak ıalnta şeklinde 
yemelidir. 

Her gün büyükler iki, çocuklar 
üç dört bardak süt içerlerse çok ol
maz ve fazla gelmez. 

Yemek e!nasında rahat ve 5.süde 
bulunmalı ve hota giden şeylerden 
konuşmalı. Sofra başında asla :ıü· 
cendirecek ve familya izaıı a-
ra11nda dargınlık yapmayacak ;;ey
lerden bahis açmalı; gülmek hazmı 
kolaylaştırrr, hiddet ve keder i•e onu 
mahveder. 

Dr. Şührü - Büyükada 

1 1 
Milliyet bu aütunda İf '"' iıçi isli
yenlerr tavcu•ut ediyor. lı v.• iıçi 
İstiyenhr bir mektupla lı büro• 
muza müracaat etmelidirler. 

it isteyenler 
MardŞ idadisi son sınıfında t.erki tah

si ettim. Beş sene ş<>förlük yaıptım. Al.
kerliğimi daktilo ve yazıcılıkla geçir
dim. Kefalet gösterebilirim. Herhangi 
fabrik.1 ve müessese olursa olsun göste
ri len işe razıyım. K.M. 

' Türkiye İŞ Bankası 
Kadıköy ajansı 

(Kadıköy: iskele civarı) 

1 Temmuz cumartesi günü 
faaliyete geçiyor 

Kilçiik cari hesaplar (kum
l::aralı ve kumbarasız tasarruf 
hesap'arı) cari hesaplar v~ 

havale muamelatı 

ğun hiç bir kabahati yoktur. Ben 
bir doktor, hem bir Himayei Et
fal doktoru sıfatile önünüzde bu 
çocuğu muayene edeceğim. Yedi
ği dayağın raporunu vereceğim. 
Tabii çocuğu tabibiadliye de gön
dereceksiniz. Eğer bu çocuk kim
sesi.zse onu ben himaye edeceğim. 
Davacısı ben olacağrm. 

Sinirli efendinin adresi daha ton 
turaklı olacak ki doktora bir daha 
sırtarmıya yeltendi. 

Doktor köpürmüttü: 
- Beyefendi! Beyefendi! diye 

haykırdı. Hiç aklınızdan çıkmasın 
ki bir gün sizin çocuğunuz da bu 
kıza döner ve onu da sizin gibi bir 
beyefendi yumruklar. Pabuç bo
yatmasının ne olduğunu bile bilmi
yen bir ya•tnıcuğa kartı yaptığınız 
i•e teessiif ederim. 

Boyacı itin sarpa sardığını gö
rünce uf! puf! diye burnunu tut
mıya batladı. Kendine acındırmak 
istiyordu. 

Nokta polisi de cesaretlenmitti: 
- Komiser bey! dedi. Kızı çok 

dövdüler. Az daha yetitmeseydim 
bayılacaktı. 

Karakol kapısının önüne topla
nanlar da cesarete geldiler. Bir kaç 
bat uzandı: 

- B;z d,. gördük. Bizi de ispat
lığa yazınız. 
Hırr ef--· .ı; ayağa kalktı.Adını ı 

Sedat, Hulki ile karısı Muallanı'I ay 
rıldıklarını duyunca içi ümit ve ferı!h
Jık doldu. Hulki bir kadınla kaçıp git
miş\•. Burasını kendi elile yazdığı rnek 
tı.p ta bildiriyordu. Fakat nercy,, git
mı~ ti, orası malUm değildi. 

Uç sene evvel ev!endlk .cri zaman 
Sed• t, !Iulkini·.1 şahidi idi. Ta mek .cp
tcn beri tanışırlardı. O vakit beyaz tu
vale:i içinde Mmllayi gördüğü zaı:r.an 

• pek beğenmiş ve gelini arkadaşır.a ya
kı~ tı!'inış ı. ~o:ıraları l\.1u 1 Jl ..ıyı daııa 
iyi tanıyınca zekasını ve neşesini çok 
t:ı. 1 1~ .. t.nı-t . i r ı. .,. ,.an b. r : .ı _ ... .l 
lı, ~C'"" li!: t ..: .. 1 sonra, k'ldında n~Ş :! k1l
mayınca, bu sefer göster<liği sabırsa, 
nıa .... rum .ycte, v.:.ı.a ... ... J · ğa ve hü sı.ü
niye .. e h~yran olmuş tu. Ko :asıran bu 
1 ı.Jar ih.:..rıet~erinc karşı göste rdif!i ta· 
har ... 1ini.ile şaşıyordu. 

Ruhen olduğu h.--adar veçhcn <le c
v':nli ve müçtenip tavırlı olan Sedat 
gen~ kadının bu iz ~ıraplarına karşı s 1. s
~ iz bir seyirci v:t.ziyetir:ie kalıraktan 
ba1 ı ;a h ir ~ey yı:Jamıyortlu . K ı cl lna 
J:a r ., iri d e duy<l c:ğ".I •efkat ve rr ahab· 
h~ t koby :: :> aşka tebeddül ececek ka· 
.:ar k".I rvetli idi. Fakat Mualla arkada· 
şrnın karısı İ·di ve bLl.tün ız ' ıraplarına 
ve gör:lüğü hak~ .. etl ere rağmen kocası
nı seviyord.u. 

Fak>t şimdi Hulki bir kadınla k.Jç
mıştı. Y..Ie::n de karısını öylece bı:akı
vererek .. 

Muallayi görmeğe gitti. Genç kadın 
saıpsarı ve asabi idi. Fakat Sedadın kork 
tuğu gibi kendisini yese k2:Jtırmamıştı. 
Sak».1 bir sesle : 

- Artık bu sefer bitti, dedi, Yemin 
ederim ki artık ebec:!iyen bitti. Bura
dan Göztepedeki köşke ç.ekile~eğim 
ve ayrı1ık davası aça.cağım. Ondan ne· 
fer çektiğimi bir ben bilirim, bir de 
Allah. Onu o k~dz.r ~'vdhn, ve öyle 
.:eadet hulyaları içine evlenmiştim ki. .. 
O benim her c:ı .. v:\ldi. y,, .,hı.., ;, t ... ... , 

gın kızmışım. İlk ihanetini öğrendiğim 
zaman içim hayr!t ve nefret ~ do.<:.n. 
Fakat her şey düzelir deye gene ona 
ası1dım. kaldım. Bana y~lvarır, bir da
ha yapmıyacağını söyler, ben de affe
derdim. Nihayet bir kadınım, değil mi 
Sedat Bey? 

Ve bu defa hıçkıra hıçkıra ağladı. 
Sedat genç kadının ellerinden tuttu: 

- Mes'ut olursun Mualla, sen ancak 
mes"ut olmağa ffiyık bir kadınsın. Ye
min ederim ki olaeak!ın. 

Sedat o gün daha fazlasını söyleye
nıedi. Fakat artık kararını da vermişti. 
Eğer Muallil muvafakat ederse, onunla 
evlenecek, kadını elinden geldiği ka
dar mesut etmeğe çalışacaktı. 

Ancak üç ay sonra Mualliiya fikri
ni açıkça söyleyebildi. Sık sık Gözte· 
peye Muallayı görmeğe gider ve genç 
le.od=. .davanın ve safhada olduğun.dan 
ı,.,~.ı:~öni m.ı.·.m•ttar .. n .. rdi. Sedat. 
tııtrını aniannretr, ~t!n~ Dtluı. uıı,. .ınu-

lehayyir olmadı, fakat dikkatle dinl-edi 
ve en sonunda muvafakat cevabını v~r
di : 

- Benimle evlenmez misin Mualla? 
t - Evet .. 

Sedadın seadetine payan yoktu. 
Nihayet onu mesut edebiımok imka

nına kavuşuyordu. Ne tatlı vazife 1 

Kanuni müddet bitince evlendiler. 
Artık SedM karısına ne yapacağını bil
miyordu. Onun en küçük emri Sedat 
için bir kanundu. Daha karısı söyleye
ceğini söylemeden: « Peki, cicim » 
derdi. 0-.ıa nakahet geçiren bir haıta 
gibi bakıyordu. Zaten Mualla da ru-

18 den 19, kadar Gramofon. 
18,30 ,. 19 ., Fransızca. derı (Müp-

lft " 
19,45 .. 
20,SO I~ 

19,45 
20,30 
21,30 

tediler• mab•us). 

111 Ostütyo SJ\Z h.~y·f'll. 
,, Vedia Riz;ı Hıt.nım. 
J' Bedayyi ?vlusi!<iye lie

y'eti. 
21 ,30 ,. 22 ,, Gramofon. 
22 itibaren Ajans haberleri •• saat 

ayarı. 

ANKARA' 
12,.30 - 13,30 Gramofon. 
18. - 18,45 Salon orkutrau ; Fucik Ou-

verture Marinella. 
Fettra• Potpourri Mlnuten Spiele. 
V cpatti Dana Ara be•. 
Seı.;a rAarcho Amer~1teP 

18,45 - 19,45 Alaturka Saz. 
19.45 • 20.15 Dana muaikiai. 
20,15 Ajans haberleri. 

VARŞOVA 1411 m. 
13,10 hafif musiki, 16 pli.k, haberler, 16,40 

P18k 17 Aolist konseri, 18 Güne a!t sözler, 
18,20 halk konseri, 18.SO hasta netriyatı. 19 
/\. y. n . ZU, .. S M ,-, n olo r, 21 hafif musiki, 22 ,3? 
Chopin'in eserl~r:.nden konser, 23 d•"Oı• musı
kisi, 23,30 Cafe. Europe'tan nakjl. 

BUDAPEŞTE 550 m •. 
20,15 Sigan musiki Ji, 21 propaaan~a kon• 

fcransı. 21.35 Ka!.,:ııre gecesi, 23,50 plak. 
VİYANA SF. m. 

21,10 Tohias Vcnderlich isimli tem•il. 23.25 
Şarkı lı dans musikisi. 

MlLANO • TORINO • FLORANSA 
21 haberler plak, 21.30 musahabe, 21,45 ka 

rı,ık program, muhtelif. 

PRAC 488 m. 
20,30 ls!&v ad.asından nak!en, Promenat konae 
ri, 21,30 musahabe, 21,45 ıarlıulı konser, 23,20 
hafif musiki. 

BÜKREŞ 394 m. 
13 haberler, pli.k, 14,15 hafif musiki, 

17,45 ders, 18 orkestra, 19120 devamı. 20 ders 
21 kiliu hereti konseri, 21,35 neı'eli bir çef• 
rek, 21.SO halk konseri. 

hen nakabet geçirmeyor muydu? 
- Benimle mesut musun cicim ? 

- Oh, evet, mesudum. 
Hakikaten de öyleydi. Nihayet aylar 

ca devam eden fırtınadan sonra sak.in 
l>ir limana kavuşmuştu. Gerçi birinci 
kocasına karşı olan hissiyatı ikinci ko 
casına karşı duyduklarına benzemeyor
du. Birincisini çılğınca sevmişti. İkin
ci kocasına karşı duyduğu şey, sevil
mesi•:ıe müsaade etemktcn ibaretti. 

- Benimle mesut musun Mualla? 
- Oh, evet, me&udum Sedat. .. 
Fakat bir gün Mualffi düşündü: 
- Niçin bana sık sık bu süali 90ru

yor ? Ne eksiğimi bırakıyor ki, seade
timden şüphe ediyor? Acaba Sedat ken 
disini Hulkiden daha küçük görüyor 
da bir gün nadim olurum deye mi dü
şünüyor. 

Her iki kocayi mukayese etti. Birin
cisi kendisini betbaht etmiş, öteki sa
anladı ki bu kadar ihtimam,bu kadar ü
dık, daima dikkatlı idi. Birden titredi ve 
zerine düşüş canını sıkmağa başlamış-
t• it.. L-----··- •••--eı::ıha_lusk:an.Ç• 
lığın verdiği gayza alışmış o.lan Mual
la şimdi ruhunda bir eksiklik hissedi
yordu. Evet, bu sükunet onu sıkıyordu. 

- Mualla, benimle mes'utsun değil 
mi? 

- Amma çok fazla, sıkılıyorum, ~eye 
cekti. Kendini tuttu. Cevap vermedı. 

O zaman Sedat düşündü : 
- Allahım, acaba eski kocasını mı a

ra yor ? 
Hayır, eski kocasını aramıyordu. Fa

kat onun etrafında bıraktığı ıztıraıplı, 
fakat canlı görültülü ve ateşli bavayi 
arıyordu .Bu havayi da bulamayınca 
da sıkılıyordu ... sıkılıyordu. 

ittihadı ·Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 

Sigortaları halk için müsait ıeraiti havidir 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 

bulunmayan şehirlerde 

Tel.: Be!•oğlu : 4887 

adresini komisere verdi. Zabıt va
rakasını okumadan imzaladı. Bana 
hiç bir tey yapamazsınız diye bir 
kurumla, okumadan imzaladı. Son
ra selam vermeden çıktı. 

Karakol kapısının önünü doldu
ranlar hem yol açtılar hem alay et
tiler: 

- Yuuu! Beyefendiye bak ta 
süngüye davran! 

- Bacak kadar bebeyi dövece
ğine bana bir tokat vursa ya! Gös
tereyim anasının dallı çaktırını ! 

Beyefendi ne de olsa anlayıtlı 
idi. Alay, hakaret edenlere bir tey 
söylemit olsa, oracıkta müstacel 
telgraftan daha çabuk bir halk kö
teği yiyeceğini sezdi. Söylenenleri 
bağrına çekerek uzaklaftı. 

Doktor boyacıya bir reçete ile 
bir lira verdi. 

- Hadi! dedi. Git. Mahkeme 
günü ettiğin haltın cezasını çeker
sin. 

- Ben bİı' feY yapmadım ki 
Beyefendi? •• 

Y alnrz kaldıkları vakit komiser
le doktor Petek'i sorguya çektiler. 
Petek dili döndüğü kadar vaziyeti 
anlattı. En sonra: 

- Ben buraya anamı bakıtmak 
için çalıtmıya geldimdi de beni öl
düresiye dövdüler. 

Dedi ve der demez gergin sinir
leri gevşeyiverdi. Gözlerinden yaş-

!ar bosandı. Doktorla komiser İfa
retletİP sustular. Susturmanın en 
iyi yolu bu idi. iki üç dakika sonra 
Petek duruldu. Yalnız hık, hık di;e 
arasıra içini çekiyordu. 

- Tabibiadliye gönderdikten 
sonra bari bugün bu gece karakol
da kalsın. Gelen giden olur, bir yer 
buluruz. 

- Size ağırlık olur. Himayeiet
fal bu yafta çocuklara bir şey ya
pamaz ama, bir kaç gün misafir 
edebilir. Ben götürürüm. isterse
niz size bir de makbuz vereyim. 
Aradığınız zaman bana telefon e
dersiniz. 

Doktor, bir sivil, Petek adliyeye 
gittiler. Adliye doktoru Fahri Bey 
kızı muayene etti. Yarası falan 
yoktu. Suratında parmak izleri, 
bir de sol küreği üstünde iki mor
luk vardı. Yumruktan olacak •• Üs
tüne dokundu: 

- Ağrıyor mu kızım? 
- Dı,ı o kadar ağrımıyor emme 

nefes aldıkça içi sızlıyor. 
Doktor Fahri Bey ensesini ka

tıya katıya raporunu dikte ettirdi. 
Sonra öbür doktora dönerek: 

- Ben Ankaraya yeni geldiğim 
vakit gene böyle bir beyefendi da
yağını muayene etınittim. O da bu 
yafta bir besleme idi. Belki tanır
sınız, lacivert gözlü bir kambur 
kız vardır; sokaklarda karamel 

ANKARA, 30. A. A. - T. O. T. c .. mi

yetinden ; 

Kartılıkları •ranauk arapç<'\ ve farsç;tı 

kelimelerin 104 numarah listesi tudur : 

1 - Resmen - resıni 

2 - l::!arete1t 

3 - Tamima 

4 - Resen 

S - Cevabeı 

6 - Zey!en 

7 - f!;.veten 

S - Ta.inen 

9 - Tekiden - cki:Jen. mÜekkeden -

10 - Ra;>ten - merLutcn -

11 - Leffen - mel'ufen -

12 - Berhurdnr 

13 - Her'l:evekil 

m l·~ - Henr!en 

Geıen karşılıklar 
Liste : ( 102) 

Külliyet, bilkülliye: çok o'arak, bü· 
tün bütüne. h<rpsi. Usu/en, alelusul: Bi 
çimine uygunca, kökleri :-? c yara:jıkçJ, 
yollu olarak. yolundı olmak üzere, ko· 
nuluşu-:ıa, dizi~ire. ıır~ 1na uyar t ı .,_ 
!arak. Tebean: bağlı olarak, uyucu ola
rak, Tevfikan: uyarlı ca , uygLn o! r K, 
uydurarak, Mukab<>Ieten; bilm•ıkJbc
Je, mukabele : karsılık o~ara!!-. Mttea
kiben: Ardı ardınca gelerek. Miinfe
ridin: tek başına olarak. Müs•ereken, 
aleliştirak: birlikte olarak, bir" kaç kişi 
bir arada almak. Ahiren: son olarak. 
Tercihan: iistün tutarak, öne almış o
larak. Tafsilen, alettafsil, mufass;ılan, 
ber tafsil: -uzun uzadı o.1mak, uzun boy 
lu olmak üzere. Hüliisaten.; te/h'sen: 
kısaltılmış olarak. Mt!alen: Kısaca. 
Takriben: yaklaştırırcasına, yanaştır
ca olmak üzere.Tahminen, alettahmin: 
Aşağı, yukarı olarak. 

Filorİ'!lalı N<lz:m ,,. ,,. ,,. 
98 inci liste 

Bilihtiyar: İstekle. Bizzarure: İstek· 
sizlikle. Bilmünavebe: Dizi ile. Mez. 
kur salifüzzikir: Ağza alınan. Merkum: 
Adı geçen. Mümai/eyh: Adı geçen. 
Müşarüm"Jeyh: Adı geçen. Mücibin
ce: Bittabi: yaradilişi ile. Ekseriya: 
Çokluk. Ait: Dönen. Müteallik: Bağ
lı. Vaki: Olağan. Gerçi: eğerçi: Her ne 
kadar. 

2 uncu ilkmcktcp muallimleri 
,,. ,,. ,,. 

100 üncü liste 
Dairesin.de: Odasında. Derecesinde: 

Basamağında. Raddelerinde: Sıraların
da. Hakkında: Biri~i için. Lehinde: Bi
rinden yana. Aleyhinde: Çekİ!tİrine. 
Akabinde, derakap, derhal: Çabuk, ı;a· 
bucak. simdi. Bu.luwta · Bunun için. 
K"u hususta, hususunda: Ba ışte, için-
de. Bu takdirde, takdirinde: Bu yolda, 
~olunda. Tarafından, bir taraftan, di· 
ger taraftan, yanından, bir yandan, öte 
yandan, şahsan: gö.rilnilşte. Şifahen. 
§~·ı ahi: konuşarak, lafla, Tahriren, tah 
rırt: yazı ile, yazarak. 
İstanbul 52 iru:i mektep muallimleri 

~il!iy~t 
Aırın umdeoi " M 1 L L 1 Y E T " tir. 

ABONE ÜCRETLERi : 
Tirlci,.e lçin Harl9 H;i1t 

L ıc:. L. K. 
3 •Jhfl 4- 8-
il 

" 7 ııo 14-
12 

" 14 - 211 -

Gelen ıe.nak ••i ••Umea:.- Müddeti 
•9Ç•1t. a.üsbala\" 10 ka.r.ıtur.- Caa:eta •• 
rnatbaa1a ait itler J~n müdiri1ete mü• 
taca.at edilir. Cuetemb: ilia.lann mas'a· 
li1etini kabul etmes. 

BUGONKO HAVA 
.. Y 8'ilkö1 ha Ya raaat ınerke~ioden •ldı
Jlt'.ıtnız nıaliamata na.a:ar•n busün ha•a aa: 
bulutlu ve sakin seçecektir. 1 

30~6-933 tal"ihinde baya tas1iki 754, an 
fa:r:la hararet 24 en •z 23 derece idi. 

satar. O kambur itte o dayaktan 
kalmadır. 

Petek bu""sbu··tu··n 1 senem emiş, 
adeta alıklaşmıftı. 

· Y aylalarm durgunluğuna ıs
sızlığına alışan kız sabahın a'ıaca 
karanlığındanberi tehrin uğultu
s~a gömülmüttü. Parlak ela göz
len dumanlanmıt gibiydi. Bir 
posteki, bir bof çuval gibi nereye 
çekseler sürükleniyordu. Şimdi 
hıklamıyordu da. Kendisini bir o
ğultuya koyvermif, bilmediği in
sanların ellerine bırakmı,tı. 

Hacı Bayramdaki inifin kö
fesine geldiler. Himayeietfalin ko
ca kapısından girip dar merdiven
leri çıktılar. Sobanın yanında bir 
iskemleye oturtuldu. Burası ses
siz bir yerdi. Gittikçe benzine kan 
gözlerine lfık gelmeğe batladı. ' 

Doktor gülerek konuşuyordu: 
- İyi amma sen de koca koca 

adamlara sövdün kızım. 
- Sövülmez mi ki? diyos de

mek yasak mı ki? Bizim oralarda 
herkes diyosa diyos, iyi ya iyi der, 
kimse ses çıkarmaz. Ben de o di
yosa, diyos dedim işte. 

- Hele bir iki gün bizim ya
nımızda kal bakalım. Sonra seni 
bir yere evlatlık veririz. 

- Ben evlatlık istemem. Be
nim anam var. 

,. 



Londra mektupları 

Komisyonlarda ne işler 
görüşüldüğünü bilen az .. 

Amerika da konferans mesaisine artık 
aldırış etmemeğe başladı 

(Ba§ı 1 inci sahifede) 
ımın tunlan yapmağa çalııtığmı aöy
lemek lizımdır: Mali vaziyetin ıı
lahı için alınacak acil tedbirleri 
müzakere ediyor. Merkez bankala
rının kağıt para mukabilinde bulun· 
durmağa mecbur olacaktan altın 
miktarını ve bunun ne nispette gü
müş olabileceğini tespit etmeğe ça
lıtıyor. Kontenjatmanın ne şekilde 
kaldırılacağını araıtınyor. istihsal 
ile istihl8.k arasında bir müvazene 
temini için çareler bulınağa uğraıı
yor. Vapur 9irketlerine hükUınetler 
tarafından yardım yapılması için ln
gilizler ve Norveçliler tarafından ya
pılan teklifi müzakere ediyor. 

Görülüyor ki bu meselelerin her 
biri bir beynelmilel konferanaa mev
zu te9kil edecek derecede fumiillü 
bir ittir. Para ve banka itlerine ait 
olan meseleler, ancak mütebaıııa
lann ~nlıyabileceği mevzulardır. 

Bu komiayon ve tali komiayonla
nn ne yapmak iıtediğini anlıyanlar 
konferanı muhitinde parmakla gÖs· 
terilecek derecede azdır. 

iktisatçılar ve maliyeciler de ken
di aralannda anlap.mıyorlar. Bir 
kıımı fiatleri yükıeltmek için para
yı ve krediyi bollattırmak lazımdır, 
diyor. Bir kıımı ayni gayeye var
mak için beynelmilel itimadı iade 
ve istihıal ile aatıtlan organize et
mek lazım geldiğini ileri ıürüyor. 

Kontenjatmanın kaldmlmaaı hak
kındaki fikir ihtilafını da evvelki bir 
yazımda tebarüz eıtirmittim. Bir 
zümre, beynelmilel bir takım hü
kümler ile bu tahdidatm kaldınl
maıı tarafmı iltizam ediyor. Bizim 
de dahil olduğumuz diğer bir zümre 
de devletler arasında iki taraflı an
latmalar ile kontenjatmanın tedri
cen kaldırılma11 fikrini ileri sürüyor. 
Bu ikinci fikir gittikçe kuvvet bul
maktadır. Bugün Alman murahhaa
larından Krogman'm riyaaetinde 
yapılan bir içtimada iki tarafın an
laımaıile kaldmlmasma taraftar o
lanlar bu noktai nazan kuvvet
le müdafaa etmitlerdir. Almanya ve 
Macaristan da bunlara iltihak etmi§
tir. Müzakerenin neticeainde tebellür 
eden kanaatleri telif etmek için on 
devlet murahhasmdan mürekkep 
bir tahrir komiıyonu aynldı. Bu ko
misyonun azalan ıunlard1r: İngilte
re, lsviçre, Amerika, Norveç, Fran
sa, Lehiıtan, Belçika, ltalya, Al
manya Ye Macariıtan.. Bu devletler 
arasında her iki fikri de müdafaa e
den devletler bulunmakla beraber, 
ekıeriyeti iki tarafın anlatmalarile 
kontenjatmanm kaldmlmasına ta
raftar olan devlet murahhaslan lef· 
kil etmektedir. Bu tahrir komiı· 
yonunun birbirine zıt olan noktai 

nazarlan nasıl telif edecefi alaka 
ile beklenmektedir. 

Konferans muhitini Amerikadaki 
iktisadi vaziyetin aldığı cereyan 
çok yakından alakadar etmektedir. 
Malumdur ki Roosevelt, Londra kon
feransından ayn olarak fiatlerin 
yükıeltilmesi için bazı tedbirler al
mıştır. Ve bazı tedbirler de alın
mak üzeredir. Bu tedbirler muvaf
fak olursa Amerika, Londra iktisat 
konferansından daha ziyade uzak
laıacak demektir. 

Amerikadan gelen haberler, 
Roosevelt tarafından alman tedbir
lerin ıimdilik muvaffaL olduğunu 
haber vermektedir. Pamuğun libre
'i 13 Nisanda 6,85 çent iken, 24 Ha
ziranda 9,60 çente çıkmıttır. Buğ
dayın buteli 13· Nisanda 60 çent iken 
13 Haziranda 82 çente çıktı. Şeker, 
bakır ve laıtil( fiatlannda da ayni 
nispette tereffü vardır. Eıya fiatlenn
deki tereffü vaaati yüzde kırkı bul
muttur. Halbuki dolann altına nia
petle kıymetinde ancak yüzde yinni 
nispetinde bir tereffü olduğuna gö
re, eıya fiatleri doların düıtüğü 
nispetten iki misli yükaelmiı demek
tir. Amerika_~ •ti murahhasaama 
menıup salatı.... r bir zat ba
na bunun bir muv. ..kiyet olduğunu 
aöylemİ§tir. Bu vaziyette Ame
rika aldığı bu tedbirleri Londrada gi
riıeceği teahhütler ile tehlikeye koy
mak istemiyor. Ve Amerikada ted
ricen Londradan uzaklqmaktadır. 

Bu f"rait altında Amerikadan ma• 
ada diğer devletlerin kendi aralann
da her hangi bir aranjman yapabi
lip yapamıyacakları araıtınlmakta
dır. Amerikalılar, kendi memleket
lerindeki muvaffakiyetlerinin gu
rurile bütün cihan devletlerini ayni 
tedbirleri almağa teıvik etmektedir
ler. Yani demek iıtiyorlar ki, aiz 
Londrada konupnalar ile meıgul 
iken, biz faaliyete geçmiı bulunu· 
yoruz. Ve bu faaliyetimiz de seme
resini vermİ§ bulunuyor. 

Cümhurreisi Roosevelt'in hususi 
mütaviri ve ıahsi dostu Profeıör Mo
ley'in Londraya gelmesi etrafındaki 
alaka Amerikanın konferansta takip 
edeceği siyasetin istikametini tayin 
ettikten sonra bir dereceye kadar 
ehemıniyetini kaybetti. Artık kon· 
ferans muhiti Moley'in Amerika mu
rabbaı heyetine getireceği talima
tın mahiyetini biliyor. Bununla be
raber, Moley Londrada alaka ile 
beklenmektedir. Ve Amerikanın 
konferanaa kartı takip edeceği aiya. 
aet reamen ve kat'i surette, ancak 
bu Profeaör ııeldikten sonra anlaııl
mıt olacaktır. 

AhmetŞOKRO 

Galatasaray - F enerbahçe maçı 

. R n milli takımİ le Türk milli takımının singlcileri: Be 
Dün çarpıfan ome S h 't 

tez - Şirinyan - Suat - c mı . 

(Başı ı inci sahifede) 
)yun başladı. Top iki ~a Fcner

bahçe kalesine gitti geldı bu arada 
Fikret eyi yakaladığı bir ara pasını Mu
zaffere geçirdi. Muzaffer de durdurm~
dan Niyaziye yolladı. Niyazı o kendıne 
hasinisile topu korner batına kadar sür 
dü ve ·ortaladı. Topun kendine gelece· 
ği·ni kestiren Mehmet Reşat esasen va 
ziyet alınış olduğundan hiç durdurma
dan gelen topu altıncı dakikada Gala
tasaray ağlarına taktı. Bu goJ Fener
bahçe taraftarlarını çılğın tezahhürati
le kar§ılandı. Galatasaraylıların daha 
altıncı dakikada yedikleri bu gol ile 
kuvvei manaviyelerialn kırıldığını gö
zükmeğc başladı. Maamafih buna rağ
men akınlar yapabiliyorlar. Hatta bir 
tanesinde sağ iç Muslih kaledye epice 
korkulu saniyeler geçirtti. Fenerbah
çe takımı da pek şahane bir oyun oyna 
yamıyordu. Maamafih gene nisbi bir ha 
kimiyet t""is etmeğe muvaffak oluyor
du. 

:ıtlatarr,1< kaleye soktu. 
Bu golden sonra Mithat bakane itirazı 

olduğunu söyledi. Hakemde bu itirazı 
ıruıçtan sonra tetkik edeceğini söyleye
rek oyunu başlattı. Bunun üzerine sol 
tribt;·.ıden hakeme hakaretamiz clfaz 
sarf edildi. 

Hadisenin en tuhaf kıs..'Tlı bundan 
sonra başladı. Hakem düdük öttürerek 
bu sekilde maç oynatamayacağını ve 
oyu .. nu tatil -ettiğini s~yledi.~er iki ta~ 
raf oyuncuların~n, rıca ve ı!>rarlarına 
rağm~·;, hakem sözünıde israr etti ve çe 
kildi gitti. 

Oyuncular bir mü<ldet sahanın orta
sında boşu boşıuıa durduktan sonra a
kildiler gittiler. Bu suretle oyun da 
nizami müddetini doldu.rmadan bitti. 

Yalnız ortada bir hakikat varsa o da 
dün Galatasaray hadisatın yardiınile 
ytni bir mağlubiyet rekoru kırmaktan 
kurtuldular. Bu maç için futbol heye
tiniz ne karar vereceğini bilmemekle 
beraber nizami ~klin,de olması için oyu 
nun mütebaki kısmının tekrar edilmesi 
lazımdır. 

MiLLiYET CUMARTESi 1 TEMMUZ 1933 

Gazi Hz. -
Teşrif buyurdular 

(Başı 1 inci sahifede) 

MEMLE 
HAi 

le Kolordu kumandanı Şükürü J'I/ aiti 
Pata ve C. H. F. Vilayet idare heyeti 
reiıi Cevdet Kerim Bey Reisicümhur 
Hazretlerini vilayet hududunda karşıla 
mak İçin daha akşamdan trenle gitmiş
lerdi. 

Öğleden evvel hususi trenin Derin· 
ceye muvaaalatı haberi geldi. Saat üçü 
geçerek klavuz treni Haydarpaşa ga
nna muvaaalit etti. 

Garda latanbulda bulunan mebus
lar, Vali muavini Ali Riza Bey, 1 inci 
fırka kumandam Galip Paıa bulunuyor 
lardı. 

Saat dördü on geçe nihayet büyük 
Reiıicümhuru hiınil •olan tren gözüktü. 
Ağır, ağır gara giren trende bütün göz
ler Gazi Hazretlerini ara9tırıyordu. Ni
hayet kalabalık en arkadaki Riyaseti
cümhur vagonu önünde durdu. Reisi
cümhur Hazretleri mütebeaaim bir çeh

re ile orada, ayakta bulunuyorlardı. Biraz 
sonra trenden indiler. Vali Bey, Kolor
du kumandanı Paıa, Cevdet Kerim Bey 
de trenden atladılar. Gaziayntap mebu
su Kılınç Ali, Bozok Mebusu Salih Bey 
lcrle diğer zevat, Yaver Beyler Gazi 
Hazretlerinin refakatlerinde bulunuyor
du. Reisicümhur Hazretleri garda ayn 
ayn herkesin elini sıktılar, batırlannı 
sordular ve sonra ağır admılarla ilerli
yerek garın dııına çıktılar. Burada aziz 
Gazilerini sürekli bir tekilde alkıılıyan 
halla Reiıicümhur Hazretleri f&pkalari
le aeli.mlamakla mukabele ettiler. 

Reiıicümhur Hazreteri kendilerini 
istikbale gelen zevatla birlikte Söğütlü 
yabna rakip olunca yata derhal Riyase
ticümhur bayrağı çekildi ve yat ağır 
oylla rıhtnndan ayndL 

Dolmabahçe sarayında tertibat ik. 
mal edilmi!tİ. lstanbulda bulunan meb
us Beylerden mühim bir kısmı ve erki
m aıkeriye de sarayda J;ülunuyordu. 

Söğütlü limandan görününce bütün 
ııemiler ve Akay vapurları düdüklerile 
seli.mladılar. 

Bu esnada Köprü çok kalabalık bir 
halde idi. 

Saray rıhtunına yanaıan Söğütlüde 
Gazi Hazretlerini evveli. Milli saraylar 
müdürü Zekai Bey karııladı. Bunu di
ğer zevat takİ!> etti. 

Reiıicümhur Hazretleri saraya dahil 
olunca saray üıtündeki direğe derhal 
Riyaıeticümhur bayrağı çekildi. 

Gazi Hazretleri bundan sonra bir 
müddet istirahat için dairelerine çekil
diler. 

Gazi Hazretleri dünü .sarayda istira
hatle geçirmişler, hiç br yere çıkmamış 
tardır. 

ISTANBUL, <A.A.) - Reisicüm
hur Hazretleri bugiin ıehrimize tcırif 
etmişlerdir. Reisicümhur Hazretleri Vi. 
!ayet hududunda Vali. Kolo•du kuman
danı ve C. H. Fırkası Vilayet idare he
yeti reisi Cevdet Kerim Beyler tarafın
dan kartılanınıılardır. 

Gazi H82retlerini bimil olan tren sa
at 16.10 geçe Haydarpaşaya muvasalat 
etmittir. Gazi Hazretlerini istasyonda 
Birinci Fırka Kumandanı Galip Paşa 
Vali muavini, poiı ır.~~trü ve ıehrim.iz
de bulunan mebuslar karşılamışlardır. 

istasyonun dııında birikmi! olan bü
yük bir halk kütlesi ReisicÜmh&;r Haz. 
retlerini alkıılamıtlar ve refakatlerinde 
bulunan Gaziantep Mebu•u Kılmç Ali, 
Bozok Mebusu Salih. Yaverleri Beyler 
Ye kartılayanlarla birlikte Söğütlü yatı
ile Dolmababçeye hr.reket buyurmuşlar 
dır. Söğütlü yatı güzer,,.i.hta bulunan 
vapurlar tarafından ~~i.mlanarak Dol
ma.bahçe sarayına muvasali.t etmiJ1er
dir. ............................................................ , 
mektedir. 

FenerbahçeI>ler kendi kortlarında 
yapılan bu beynelmilel karşıl%mayi 
halkın istirahat la seyir etmesi için kap 

Mersinde bir 

Biçki yurdu müdürü 

MERSiN (Milliyet) - On bet 
gün evvel halkevi müsamere ve 
konferans salonunda açılan tehri
miz biçki yurdu sergisi dün ka
panmıfbr. 

Sergi ile Mersin halkı esaslı 
surette alakadar olmut ve tethir 
edilen itler çok beğenilmittir. 

Sergide otuz bet talebenin üç 
yüz otuz dört parça iti tefhir edil
miştir. 

Sergi müdürü Nazmiye Ali Ha
nnn ve müessisi Emin Ali Beyler 
sergi açık bulunduğu müddet zar
fında ziyaretçileri kabul etmitler 
ve onlara yapılan itler hakkında 

Anadoluda gençlerin verdiği 
temsiller 

GERMENCiK (Milliyet) - Genç· 
ler gücü taraf.odan cuma günü hannn
lara ve aksamı da umumi bir müsame
re ven1di. Ve "Kurtulu' yolundaki" pi
yesi temsil edildi. 

Gençler rollerini büyük muvaflakiyet
le ba•armıalar bilhassa Hilmi Bey Alp, 
Halil Bey Leyli, ve Murat Bey de Be
hice rollerinde ~ok muvaffak oldular. 
Bilhassa Zeybek sahnesi çok tabii yapıl
llllflır. 

Fırka ve gÜç reisi Muzaffer Bey ta
rafından idare edilen bu temsil baıtan 
sonuna bdar ek.ailuiz ve kusursuz de. 

11\ etti. 
Temsil aonunda Remzi Bey Ferda 

manZllmeaini okudu ve toplantı bitiril
di. 

Kastamonu Valisi 
KASTAMONU,29 (Milliyet) -

Yeni Kastamonu valisi Fuat Beyi 
lneboluda kartılamak üzere vali 
vekili, belediye reisi ve emniyet 
miidürü Beyler lneboluya gitmiş
lerdir. 

Selanikte 
intihap yarın 

eden tesisatı ihmal etmemişler.di. (Başı 1 inci sahilede) 
Musabakalara tam 5aat 15,20 de. baş- Halk: '"Kahrolsun katiller!., diye 

landı. İlk riıüsabakayi Suat - Arnold bağrımıştır. 
Şmit yaptılar. Suat, Romenlerin birin· 
<:i Eınıf tenis.cilerinden bulunan rakibi • M. Venizelos bundan ıonra Çaldi-
ne karşı çok eyi oynadı. Asabıyet, her ris hükümetinin saltanah tesis İ';İn 
~manki t:ıuadın kıymetini en il-' yi.izde sarfettiği gayretlerden lıahsetmit ve 
altmış tenzil ediyordu. Birincı seti, M. Ç IJiri::;in i.yan mecliıinin Jiğvı 
bu sinir mlicadclesine ragmen kazan- için ynptığı tel.ditleri ve Je:ıcral 
maya muvattak olan Suat, ikinci setten Kondilia'in gayri tab!i çarelere te-
itibarcn vaziyete hak,m o.lmaga başladı vestü' ettiğini h~tır!atı:ıı~tır. 
ve rakibini yendi. M. VenizeJo,: "Hiç kimse Yu=ıa-

Birinc set başladığı zaman Roman- niıtanda diktati'l"İÜ!t tc::iıs edemez 
yalı. teni:>ç,·.1in çok atak bir oyu..-ı. oyna- df:ınıııİs 'lrO Spa:-t~ ~ıl:ırı:ı r.ıc~hur sijzÜ: 
c.uğt görüıUyorciu.. ı ni1 ~:ıı .. T ed~r.e:!t ~ "Gel de al f de-

Ar:ıold :;>mıt bu suretle ilk gcymJeri miştir. " 
ah. Bunu Su·~din i.ıst üstüne a!ı~ı~ı geym M . V"'n:iz"Jos sözünü bitirirken Dft· 

ler takıp etll. Uyun, Romallya..10111 a- zar g:_.:~;~ Selanjk ahalirirı~ 15.vik oJdu 
vanta1ı Jçinue nıhayetine dogru yak- ğu ce\•"'tbı ve"'1esini tl'\vr :,;.re ~tıt:İ~tir. 
1 ·~·:ktn Suadin anı hamleleri ile iter- I\• V 
!ediği müşahede edildi. Suat bu suretle '· eniezlos'un b,. •on •Ö'zle"i 
b ..• uci seti 7,5 kazandı. Birinci setin halk le?"afından çılgrnca alkı,Iarla 

kar§ılenmıştır. 
~<' flll vaziyeti şudur : 

.lfamanyalı 1, 2, 5, 1, 8 inci geymleri ATINA, 30 (A. A.) - Atina a-
Suate 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12 inci geym- jansından: 
leri almışlardır. M. Venizelo• Selaniktc söylediği 

lkinci set hemen ayni t~ ile baş- nutukta şimdiki Çaldiri• hükümetini 
1 d R 1 b . Prens Nicolas'i reisicürnhurluk ma-a ı. omanya ı ıdayette önde gLdiyor. 

kamına getirerek kı·allı1t idaresinin 
Suat gittikçe açılarak onu takip edi- iade ve ihyası mabadını ııütmekle 
yornu Nitekim ikinci seti de 715 kazan ittiham etmiştir. Salahiyettar ma-
ık. ikinci sette vaziyet şöyle oldu: hafil, bunu intihabata tckaddüm e· 

Araold Şmit 1, 3, 4, 7, 8 inci geymle- ı den ve ~er türlü ciddiyetten iıri hu
ri, :>uatte 2, 5, 6, 9, 10, ıı, 12 iııcı gcym l~nan hır hile olarak tavoif etmekte· 
eri aldı. 1 dırler. 

Üçiı-.1cü sette Romanyalı bi.ıyi.ık bir ....................................... u .................. . 

cncqi sarfediyordu. Nitekim lıu ,;eti ui kabul ettirmesi ol<lu. 
fı , 1 almaya muvaffak ~Id_u. Bu •ette Maçın ilk günü Romenler bir mağ-
Suadın, 3, 4, 6, ve ycdıncı geymlcrı al- Iubiy~t ve bir galebe kazandılar bu iti-
s:r,asına mükabil Romanyalı 1, 2, 5, 8, barla iki tarafta müsavi puan aldılar. 
O, ve onuncu geymleri almışlardı. !'ilaçlara yarın devam edilecektir. 

• • elişleri sergısı 

Naz.miye H. ve talebui 

malUnıat ve izahat vermitlerdir. 
Sergi 2861 ziyaretçi tarafından 

gezilmittir. 

Biçki yurdu bu sene ile altıncı 
yılını ikmal etmittir. 

Yurda birinci sene 17, ikinci 
sene 23, üçüncü sene 25, dördüncü 
sene 27, betinci sene 39, albncı 
sene 8 talebe kaydolunmuttur. 

Biçki yurdundan mezun olan 
hanımların bir kısmı Mersin, Ada
na ve Antakyada terzihaneler 
ac;mıtlardır. Yurt, hayırlı mesai
sine devam edecektir. 

M. Fuat 

Akşehiı 
Lise istiyor 

ı alebe.imtihanlara hazırlanırken 

AKSEHIR, (Milliyet) - Şeb 
miz orta mektep 1 inci ve 2 inci 
sınıf imtihanları nihayet bulmut

tur. Son sınıf Bakalorya imtihan
ları da bitmek üzredir. Geçen se
ne olduğu gibi bu sene de bir çok 

takbc mezun olacaktır. Geçen se

neki mezunlardan bir çokları fa. 
kirlik dolayisiyla mektebe devam · 

edememi~lerdir. 

Ba seneki mezunlar geçen sene

kinin iki misli olacağından mem

leketimizd,~ şiddetle bir liseye ih

tiyaç vardır. 

Sakarya mansabında havyar 
KANDRA, (Milliyet) - Sakar

ya nehri mansabına gelen ha;y;;:r 

müstahsilleri bu sene geçen sene
lere nispetle çok az havyar istihsa

linde bulunabileceklerini söyle

mektedirler. Bunun sebebi balık 

azlığı ile mevsimin de müsait ola

rak ilerlememesidir. Şimdiye ka

dar istihsal edilen havyar ancak 

dahili ihtiyaca kafi gelmekte idi. 

lstanbula nakliyat pek azdır. Ma

hallinde satıt fiati okka itibarile 

ancak 850 - 1000 kurut üzerinden 
mümkündür. ---So!1 set artık yorulan Romanyalının K S 

mtzl.;~h .. ·.1e bir muk.:ıvemet gayretiy.c arnera - , arkey Samsun lisesinde 
geçti. Fakat Suat bu mukavemeti kıra- NEVYORK, 30. A. A. - Kamera ile 
ra ·alt d" t · · · d SAMSUN, (Milliyet) - 19 tarih-.. K ı - or so.n setı ve nctıceyı al ı. Şark~y arasında yapılacak maçın daha. 
lfa ~ette vaziyet şöyle ceryau etti. 1, geç bir tarihe bırakılması muhtemeLdir. li ,,Milliyet" te Burhan Cahit Beyin 
5, 6• ve 9 uncu geymleri Şmit 2, 3, 4, Çü'.'l!<Ü hava şeraiti seyirci çokluğuna bir yazısında Samsun lisesinde tale-
7, e, .'° _10 uncu setleri Suat. mnni <ılacak derecede fena gitmektedir. benin hiç muvaffak olamıyarak sınıf 

Samsunda 
Oda içtimaı 
Kontenjanın azlığından 

şikayet ediliyor 
. SAMSUN (Milliyet) - Sa~ 

Tıcaret odası hararetli bir içtima ylj. 
mııbr. Bu içtim.aın müzakere nı 
z~un~. bilha!'aa kontenjantmaa 
gumruk ardıyeleri meaelesi teıkil 
mittir. 

Bilhassa Samsun manifatura 
demir ?iccarları, Samsuna veni 
~ontenJa~ mi~tannm pek az ol 
gunda muttefıktir. Bu hususa ~ 
odaaı zamanında lktısat vekaleti 
~~ra~aaıta .. bulunmuştu. Vek 
g~~ ~aşmudürlüğüne bu husuSI" 
ki fıkrinı ve kontenjan miktarını 
kadar arttırmak lazım geldietm 
muflur. 

Esefle gc_>rülmektedir kı hayli za• 
m~ndanberı yapılan teşebbJ .• e:re 
ragmen Sams_una layık olduçu mi 
tarda kontenJan verilmiş dejiıldır 

Mesele kontenjan siatemin;n m ... 
lek_et ~tısadiyatımıza yaptığı hizı 
lerı munakaıa etmek değildir. .,. 
<:a!· bunun_ tatbikatında daha at; .• 
ne kontenjan tevzii zarureti il= 
de durulmak lazımdır 

_ Çok ümit ediyoruz
0 

ki lktı. ,,. 
k~leb! Samsuna layık olduğu eh• 
mıyetı vererek bilhassa manifa 
ve a~mir ~ontenjan miktaı-ını d 
fazla vakit geçiktirmeden arttı 
ğa müıaade edecektir. 

Ticaret odası bu hu-usta te 
vekalet nezdinde teşebbü•atl'1 b n 
m~kta~~·. Müsbet n~ice!erc vııfıl 
cagını umıt etmektedi~. 

. Ticaret ~·~~ geçen İçtİm..'\ıOda 
bılhassa yenı gurnrük tarilelcn ve 
tatbikatı Üzerinde konuşmals.rd b 
lunmuıtur. 

Gümrüklerde bulunan m~ ilar .. 
zerinden 31 ılyıı 933 ten itih! ' 
ardiye alınınağa başlanması bi 1 hJS'.ı 
ağır ve kıymeti az olan demi.- tJt a· 
rını çok müşkül vaziyete solcmu ..,r. 

. Bu k~rardan evvel gümrüfo 1-
mış haylı mal vardır. Bunlar koI'" 
teı>}an -~istemine nazaran çekilme&~· 
lerı muddetçe ardiyeye tabi dei11" 
di. 

Maksat memlekete fazla m 
mesini ~4:mn~. kılrnaltsa, şiır: Jirle 
sonrar.ı ıçın boyle cezri bir t db 
alınması faydalı olabilir. Fakat şlaı 
diye kadar gelmiş olan mallardan ar• 
diye almağa ka\kt; \ma'ı ticl\r~· .... 
ze büyük bir darbedir Bu ), 
hakkında Ticaret odaa; Ticaret 
düriyeti vasıta.sile, ınuf~ssalan v ... -
lele müracaatta bulunmuştur. 

İzmit'in 
Kurtuluş günü 

1ZM1T, (Milliyet) _ Sehrimi· 

zin. it~alda~. .. k':'rtulduğ~ gün~n 
11 ın~ı yıl _do~uı;nu büyük merasım 
le tesıt edılmıştir. Tertip edilen 
program müdbince sabah ~ıınt f' 

de C. H. Fırkası öııünde mc:nur· 
lar, mekte~liler, Askerle;, Soor 
lar, muhtelıf cemiyetler me~su. ~ 
~1 loplanmı~la~, C. H. F. Vilayet 
ıdare heyetı reıs vekili Esn ey 
tarafından ~zmitin kurtulu~un<la 
duyulan sev~nçler izah c<Ülı:ıı~, 
sonra Beledıyeye gidilmi h:ılk.an 
Muzaffer Bey bir 1 ' .. l 

k 1 "tl"I . h ntıtu t S'>Y ıyc• 
re zmı ı cnn i•s'" t t 

ı. Ol ·~ a ı 'la c:-cu 
man olmu,. uel .. .ı;v . . K 
B k 

e reı.ı e 
ey cevap verere , t. . 
1 B·· .. k G . "samır.ı c.: 

gu arı uyu azırnize blldıre 

ğ~ni, artık b:.ı aziz topraklara hıt, 
hır yab~ncı ,ahsın Yan bile ı. b . 
mıyacagmı anlat<.rak ı;özlcril' bi· 
lirmiştir. Bundan ~on::a vi.u te 

~idi~mi' avukat Sedat Bey, tz_~i _ 
lıle1~m.dµyduğu sevinçi çok sev; 
Va.ımıze arzetmi,, Vali Be; 6 

mu~a~ı:_l.ede b~lunarak bugün ço 
sevmdıgım, lzmitlilerin phsı 
g~~terdik:leri muhabbetten ço 
mutehassıs olduğunu söylemi 

müt~~ib~n Fırka ve üseü - B:ıh 
ye gıdılmıt, burada .ı~ halkı::ı ~ 
d B·· k ..... 
v uya, uyü . Gaziye kartı cİ • t 

gu sonsuz mınnet ve ··krada~ ;ı 
1 k ···ı d ~u ~ne~e . og .e en sonra ~elı:tli"e 
dılm~t!•r, vılayet, belediye, C. 
F. Vıl_a:ı:-et. kaza, n~hiye idare- h 
yetl~rının, fırka, Üssü-Bahri, K 
caeh Spor nımtakası ittihat Spo 
memleket bandosu 'Ulu Gazi i 
mektebi Halkevı" k·· ··ı··k 1-'•tiip h , oycu u , ı<~ • 
~ne ~e ne,riyat •uhelerinin getır 

d~klerı çelenkler İzmit ,ehitlP 
nın mezarı üzerine konu\f
ruhları taziz edilmi,tir. 

Gece Fenar alayları muhtelif 
eğlencelerle halk geç ~akıtlara ka 
dar s?kaklarda g!!zmi,tir. Ayni g!' 
ce lt?hat spor gençleri, halkevı 
t~msı~ !uhesi namına Kahraınan 
pıyesını temsil etmişlerdir• Bu arada Niyazi gayet eyi bir pozi

siyonda t~u yakaladı fakat şansıhk
tan çektiği demir gibi şilt avla gitti. 
26 mcı dakika<la Esat bir Galatasaray 
kucumunu kesti ve eyi yer tu1muş olan 
M. Reşada topu yolladı. Reşat Şabanın 
nerede ol<luğu görünce topu kale hi-

Tenis maçları 
!kıncı maç Şirinyan ile Romanyalı ı sıtnssgl.nvHsııcnAısAcE 

Botez yaptılar. B t "d b. . >.J• döndüğü yazılmı§ ve buna bir yazı 
Botez geçenlerde şehrimize gelen Roman os ancı 1 man ır.ıg1 kongresi 1 tahsis edilmi§tir. Sam&unda.n bir lale- Veda müsameresi 
ya tenis tlkımına dahil idi. Bu itibarla Bost~ncı İdman birliği dün ycllik be velisi tarafından Burhan Cahit Be- DENiZLi, (Milliyet) _Orta ~t 

.__ ___ zasr;;ıa attı. Galatasar:lvlr h .. ı... .......... - •• 

Şehrimizde bulun~,, Romanya mim hndisini tanıyor ve "irinyanının ka- topla:ı'ısını muallim Savf~t Beyin riya 1 Y" verilen bu h"b"in aslı yoktur. muallim mektebi bir veda ınüs•.: 
takım teniscileri :itin ilk temaslarını bi zanaclğını da tahmin ediyorduk. Fakat s.ti<ıd< yapmış ve ge~en seneki raporun · d"I ı. "u 

l ., ı · iJ · · ı t c hı'c d• .. 1 ı d .,. · 1 ' Keyfiyeti tashih ederim. Bilakis meresı ver ı er. ~1 6 u··samere pe" • 
zim beyne m .• e tenısc .e.:.:,rı:,:":".:.:"::·::,",;Y:;~;:;:.;~.;_'--Ln.:.<:,:' .:..' .:.0...:. .. ·:.ı;.:.·....;.0;,Y,:.•:.,:o:;m:;.::•.;::_ı ...;v~e~..,::,•r:.;ın::!y.:ao:ı.~. _ _:;o:,::'::;l!;.:.n:::n:;:e:;.s:;ı:..• _:;h:;e,:sa:;ba::;!t;;:ın~t:!:e.=.tk~i!,!!.;:' ;.;n2d.:_en!!...!s!!o!!n:Er!!a_; _ __ _:_~------------..ı.. .... .ı....ı,.ı...._.-. _ __ ıv..;;.;ı;;;;;.;.;;.;;;.....;._.,_ _ _. ,_ n _,._ı ... ı... • .-·1.,,.," • 
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Ankaranın köylerinde... A:k:~:dd~slnde 
Senelerce Ankara ve mülhakatının un 

1 
Çalışan kadın 

ihtiyacını temin eden değirmen 
111 

ANKARA: 29 Haziran 
Yüzüncü kilometreye geldik. 

.ı(ızılırmak ve Büyük köprünün 
yanındayız. Ankara' dan çıkalı üç 
saatten fazla oluyor. Saatte an
cak otuz kilometre yol alabilmit
tik. Bu sür' at asrında acı bir ha
kikaL .. 

Köprüyü geçmeden sola saptık. 
Şosa ve köy yolunu bir tarafa bı
raktık. Bu havalinin sayılı de
ğirmenlerinden biri olan Köprü
köy değirmenine gittik. 

lrmağın en coşkun ve genit 
~ bir mevkiinde kurulmuf olan bu 

su değirmeni senelerce Ankara 
ve mülhakatının un ihtiyacını te
min etmis bir merkezdir. 

Son s~nelerde tesisatı yeni, ta
rakkiyata uygun tarzda ikmal e
dilen bu değirmen, timdi günde 
yüz çuval un çıkaracak kabiliyet
tedir .... 

Otomobilimizi fabrikanın ka
pısında ilk karşılıyan sarr bir ço
ban köpeği oldu. Motör gürültü
süne havlaınakla ve arabaya sal
dırmakla mukabele etti. Ve te
kerlekler dönüp te araba fabrika 
avlusuna girince, "Sarı,, kendini 
avluda çöküp dinlenen develerin 
yanına attı.... Fabrikanın genit 
avlusu buğday satmıya gelen köy
lülerle dolmuştu... · ağın kena
nnda ihtiyar bir sö .Jn gölgesine 
sığınmış yüzlerce tavuk ve horoz, 
ırmakta serinlenen kaz ve ördek
ler .. 

Fabrika binası adet! sarsılı
yor. fki katlı t~ binayı dolduran 

makineler faaliyette. 
ket manzarası var. 

iş ve bere-

Burada fabrikanın hesap ve 
muhabere itlerile metgul bir genç
le tanıttım. ·Beni odasına aldı. 
Uıt katta bir vapur kamarasını 
hatırlatan ·bir oda. Pencerenin i
çinde bir radyo. Dıvarlar gaze
telerin sinema sahifelerile kap
lammş. Bir karyola. Bir çalışma 
masası. Bol kitap ve defter. 

Muhtar Bey anlatıyor: 
"Fabrika ekseri zamanlar (24) 

saat çalışır. Burada hayatımız 
çok sade, fakat o derecede gü
zel geçer. Ben kendimi burada 
bir transatlantikte zannederim. 
Hele uyku zamanlarımda, sanki 
vapur açık denizlerde, dalgalarla 
mücadelede... Geceleri bazı o
damda, bazı ırmak kenarında ba
şımı dinlerim. Radyom her sani
ye beni batka bir memleketin şen 
hayatına karıştırır. - Dıvarlar
daki resimleri göstererek - Hele 
bu· artistler yanımda oldukça ken
dimi zaman olur ki, Holivudun 
hareketli hayatına karışımf zan
nediyorum. 

Yağmur mevsimlerinde ırmak 
yükselir. Kızıl sular daha gürül
tülü akmağa başlar. Gece yarısın
dan sonra "Ses il• otel,, in cazban
dma suyıın nağmeleri de karışın
ca bu odadaki aleme doyıılmaz .. ,, 

Köylerde radyoyu tamim et
mek lüzumunu bir defa daha his
settim. 

Mec. S. 

1 İataabal Beledlye•I llAnları 1 
Beher metro murabbama 225 kuruş kıymet konulan 

Aksar ayda Çoban çeşme mah alleıindeı 182,8 metre murabbaı 
arsa satılmak üzere, açık müza.yedeye konulmuştur. Talip o
lanların şeraiti anlamak üzer~ her gün Levazım müdürlüğü 
ne, müzayedeye girmek için de 31 liralık teminat makbuz 
veya mektubu ile 3-7-933 pazartesi günü saat on beşe kadar 
daimi encümene müracaat etmelidirler. (2691) 

ANKARA, 30 <Milliyet) - Her yer 
de olduğu gibi Ankarada da evlenme i
ti faaliyette değildir. Geı;en seneye na
zaran bir az daha fazla hareket görül
me•~ ve evlenen çiftlerin bir az daha 
fazlal8Jmasına rağmen niıbet harpten ev 
velki senelerle kıyas edilemiyecek de,.... 
cede dundur 

Harplerden çıkan, otuz ile kırk YB! 
arasındaki nesil, harpler dolayısile istik 
halini kuvvetli ıekilde temin edemedi· 
ğinden evlenmekten korkmaktadır. 

Bu neslin bu korkuıu oldukça yerin
dedir Eski Y"JaYII tarzları değşmiş, me 
deni ibtiyaçar haıebile aı1e masraf büt
çeleri ırenitlemiştir. 

Y alnu: erkeğin çalıJD1Bllile bir aile.. 
nin dart ba!ı mamur bir ıekilde idaresi
ne buırün imkan kalınamışbr 

Erkeklerin evlenmeye kıır!ı göater
diMeri bu ürkeklik. pek tabii olarak kız 
ları hayatlarını temin io;in çalıııınaya 
mecbur bırakmaktadır. 

Bugün Ankara&a bayabru kazanmak 
için daktiloluk, katiplik, mağaza tezgah 
tarlığı, amelelik ve sair iıler yapan ka 
dınlann yekunu oldukça kabarıktır • 

Bunlann ekserisi yalmz kendilerini 
kurtarmakla kalmamakta, ailelerine de 
yardon ebnektedirler. 

Bunun İçin kadını da çalışmak şartİ· 
le bir aile kunılmaıı, kadınlann bu veç 
hile ebeveyne nakdi yardım yapmak 
mecburiyeti lııuebile yine mümkün ola 
mamakta ve binaenaleyh aile kurmak 
keyfiyeti güçl6!DJ.ekledir 

Harpten sonraki neell de hemen he
men it ııahaaına pek yeni abldiğından 
henüz yabancı bir aile tetkiline kifayet 

·DAoA 
BiRiKTi 
RA~AT~ 
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An karada leylekler 
ANKARA, 29 (Milliyet) -

Ankara'nm bir hususiyeti de ley
leylerinin fazlalığıdır. Leylekler 
her nedense Ankara dam ve ba-
calarını çok severler ve her sene 
sürülerle gelerek kimi eski yeri

' ne, kimisi de yeni yaptıkları yu
valarına yerleşirler. 

İş Bankasının damı, Ogüst 
mabedinin üzeri, bazı eski büyük 
evlerin bacaları, Ogüst sütunu 
onların devamlı sayfiyeleridir. 

Resmimiz Maliye Vekaleti ya
nındaki meşhur Ogüst sütunu ü
zerindeki leylek yııvasım göster
mektedir. 

edecek halde değildir. 
Bugün evlenebilenler, ancak bu kayt 

)ardan azade olan, bu davaların müstes 
nalan çiftlerdir ve pek enderdir 

Ankarada evlenenler daha ziyade es 
ki Ankaraldardır. Bunlar temelli ocak 
ve yurt sahibi olduklarından aile teıki
li yeni ve çok masraflı bir külfet olma
maktadır. 

Ankarada evlenenlerin bir iki sene
lik listesi tetkik edildiği vakit evlenen 
!erin daha ziyade işçi ve tüccar arasın
da fazla olduğu ıı;örülmektedir. 

lıçilerin kanaatkarlığı ve fuzuli mas 
raf ebnemeleri iti daha ziyade teshil e
den addolunur. 

Hulasa; bugün tatil saatlerinde ev
lerine ırihnek veya dairelerine dönmek 
üzere caddelerden geçen yüzlerce ha
nımların yüzde yetmiıi genç kızlar ve 
mütebakisi de dullar ve evlilerdir. Onlar 
için bu çalışma bir bayat ve maişet mec 
huri yetidir. 

S.R 

Başvekil San'atlaT mektebi mezunları arasında 

İsmet Pş. Hz. Sanatlar mektebinde 
Başvekil Hz. talebenin çalışkanlığı ve zevklerinin 

inceliğini takdir ettiler 
Başvekil lamel Pş. Hz. Ankara 

Sanatlar mektebi sergisini gezmi§ler 
ve intibalarını serginin defterine: 
"Talebenin çalı,kanhğından ve zevk
lerinden memnun oldum,, diye yaz• 
mı§lardır. 

Başvekil Hz. sergiyi ziyaretle 
kalmıyarak mekteb:n bütün atelye
lerini dolaşıp görmüşler, müdürlük 
odasında bir müddet mektebin ihti
yaçlan, çalışma istikametleri ve ta
lebenin kabiliyeti etrafında müdür 
ve muallimlerden malumat almışlar
dır .• 

1.met Pş. Hz. hasbihallerinde, 
sanat mekteplerile hayat ve memle
ketin umumi istikameti arasında ir
tibat ve intibak olması zanıretine ve 
sanat mektebi mezunlannın ser
best hayatta ve aınai müeaseselerde 
muvaffak olabilecek bir kabiliyette 
yeli§tirilmesine verdikleri ehemmi
yeti ve memleketimizin aanat mek
teplerinden beklediği hizmetleri bil
hassa tebarüz ettinnitlerdir. 

Başvekilimiz mektepten ayrılma
dan talebe ile ve aynca bu seneki 
mezunlarla birlikte resim çektirmiş
lerdir. 

- 1 

Meclis Bahçesinde Konserler 
ANKARA, 29 (Milliyet) - Havaların düzelmesi hasebile 

Millet Meclisi bahçesindeki Mü- Meclis bahçesi bugünlerde daha 
zika kö,künün inşaatı bitinciye fazla rağbet bulmakta ve bando
kadar Riyaseticümhur bandosu nun muvaffakiyetle çaldığı alaf
Meclis binasmm trasasında kon- ranga parçalar hallt tarafından 
serler vermeğe başlaımştır. alaka ve zevkle dinlenmektedir. 

ffiJl\\\\V 

, 

ipekli kumaı· 
kenarında 

İPEKİŞ 
markası 

güzellik ve 
sağlamlık 

garantisidir 
Kenarında IPEKIŞ markuı 

bulunmıyan kumatlar 

IPEKIŞ'in değildir. 

Karaciğer - Mide - Barsak, Taı, Kum hutalıklannın kafi tedavisi için 

TUZLA içmeleri ve Oteli 
açılİnııtı;. En ıon konforlu yeni otel .. Panılyon .. Lokanta .. PIA.j 

Hergün köprüden saat 6,30 - 7,35 - 8,20 - 10 - 11 - 13,15 - 15,10 da Haydarpafaya giden Yapurlarıa 
trenleri ve cumaian ilaveten sabah 7 vapurunun treni İçme membalarına kadar gider gelirler. 

, 
inhisarlar Müdüriyeti 

Umumiyesindenı 
İzmir İnhisar anbarlarmda mevcut olup İstanbul'da A-

zapkapı · anbarlarından teslim şartile satılığa çıkarı-
lan 16240 kilo köhne ç11ı~va1 ve kaneviçe-
nin 3-7-933 tarihine müadif pazartesi giinü saat l 4 te pa-
zarlığı icra kılınacaktır. Talip olanların yevmi mezkôrda Ci 

balide Levazım Şubesindeki Satış Komisyonuna yüzde 15 te-
minat akçesile birlikte ve nümu neleri görmek üzere de her gün 

mezkur Komisyona müracaatları ilan o~unur • . (2991) 

(4898) -3976 

Devredilecek ihtira beratı 
« Tayyareleri idareye mahsus vesaitte 

islfilıat » hakkındaki ihtira için istihsal 
edilmiş oı1an 9 Temmuz 1931 tarih ve 
1291 No. kı ihtira beratı ilzerin<kki 
hukuk bu kıere başkasına devir vı&ya ica 
ra vorilecejtin<lan. bu huausta ıfazla ma
lilmat edüımeı< iiı~ zevatın, İatan
bul'da Bahçekapu'da Taş Hanında 43-

48 numaralarda kain vekili H. W. Stock 
efendiye müracaat etmeleri illin olu
nur. (4970) 3986 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 
Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. :A.. S. 


