
Türk- - Yunan ı tısa i mu
kavelesinin ay başından beri 
tatbikatı her iki memleket 
için faydalı olmuştur. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

ıngıı 

kan heyeti reisi Londrada 
silah ve borç mese1elerinin 
görüşülmiyeceğini söyledi. 

FIATI S KURUŞTUR 
""-----

8 inci sene No. 2632 CUMARTESİ 10 HAZİRAN 1933 Tel: { Müdür 24318, Yazı müdürü 24319 
1dare ve M.tl:ıaa 24310 

Uyuşturucu 
Maddeler inhisarı 

l'" 1 . llı'kiye afyon çıkaran memleket• 
..... . d b' 'd. ı.tilı en ebemmiyetlilenn en ın ır. 

ı.,, lal olunan afyon milrtarlanna gÖ· 
p 1 lllenıleketler arasında bir tasnif ya• 
y 

1 
'l'la, Türkiye sırada üçüncü geli· 

y •r. 8u böyle olmakla beraber, timdi· 
ke k~~ar Türkiyede afyon iti memle
rıı.~l •çın müsait ıekilde cereyan ede· 
diY•rdu. Bir taraftan dahildeki imal, 
ıı gh~ taraftan barice aatıı ıartlan fe· 
ı,~•r haldeydi. Bu vaziyeti gören hü
tı) et (Uyutturucu maddeler inhisa• 
~ IUı:ıunıi namı al tında bir tetekkül 
'•ı:t~. getinneğe karar ve~f v~ h~ 
.._ üle afyonun imal ve ıbraç ınhi· 
y.';"' vermiştir. Şu halde yeni vazi
~en sonra, memleket kapılanndan 
IJ\q oloun mamul olsun uyuıturucu 
d~delerin ihracı tek elden yapılacak 
-.,•ittir. 

•b liirkiye yeni teıkilatile beynelmilel 
~ • ....,.iyetli bir meseledeki noktaina
lo 'nıı tasrih etmiı oluyor. Filhakika 
40~ 2atnanlarda afyon alkaloidleri ile 
hı,. Q •• ticaretinin aldığı bileli tekiller 
lie ~unya meselesi haline gelmişti. da: esten önce Amerikalılar tarafın
da ı. Ortaya atılan bu mesele etrafın
Ya UgÜDe kadar çok konuıulmuı ve 
ta 2~1nı§tır. 1909 da Şanghay konfe· 
b ~~le baıloyan anlatma teıebbüsleri 
d •ııuz bitmedi. Mevzu ile çok alaka-
ı, ar olan büyük müstemleke memle

j~ •ileri vardır. Akvam Cemiyeti bu 
i>• ~•ınleketlerin uyuttunıcu maddelere 

ilaJ]iik eden resmi müzakerelerine 
~· •o.hne olmaktadır. Fakat asıJ temaslar 
i· •e kararlar beynelınilel u}'Ufturucu 
~dde şirketleri arasında, hazan ale-
llı, fakat ekseriyetle kapalı surette ce-

' ~~Yan ediyor. Bu ıirektlerin aamimi an 
ır ;tınalarla bağlandıklan zamanlar 
jt· bardır. Onlardan bazdannın ıu veya 
gi } " .. hepten aynlarak tali birlikler 
k .~~bklan ve birihirlerini iıten tecrit 

1•kleri de vakidir. 
ı,· Son zamanda şirketlerin ekserisi t araya gelip büyük bir kartel vücu
y ~ l!:etirdiler. Kartel, elindeki aenna
ıı • •aartasmın fevkaladeliğine güve
lti•retı:, kartel haricinde kala?1arla~ 
) bunlara ihtisas lisanında outaıder dı 
..,"•lar, misli görülmiyen bir fiat ve 

b~ ı,.~hı:eç rekabeti açmıştır. Bu reka-
llı" erden Türkiye afyonlannın ne kadar 
..::.t~sir olduğu malfundur. Bir kaç 
ı.e •dir Türk afyon piyasasına ÇÖ• 

i"" ~ıı:01ltalet calibidikkat derecededir. 
gı l.tl 11..,.e k..J ..... ı...:. .... r7•- :ı..---• ;.s:_...;_ 
ırı• 'aka esef, hariçteki kuvvetleri tanıya

)?' I Cereyan etmiyordu. Türkiye af
r .•n arı, almaları lazım gelen kıymetle
d trı çok altında koymetle satılabiliyor
lt:J~· !lu milli bir zarardı. Halbuki, tek
' •l ıhracat kalemlerimiz arasında baş 
ditfla.da gelen afyon, memlekete çok 
aha fazla fayda temin edebilirdi. Bu

~~rı için de her §eyden önce ihraç iti
llı teşkilatlandırmak li.zmıdı. 

itte, ( Uyuıturucu maddeler inhi•a· 
l'r) kanunu, bu teıkilab istihdaf edi

bİf :Yor. Beynelmilel piyasada aranılan 
lürk afyonu çok kuvvetli olması ikti-

Jl. Za ~deceğj t~bii olan yeni tefkilat Sa• 
Y~•mede en ıyi şartlar albnda aatıla
hılecektir. Şimdilik Türkiye, en fazla 
A.lnıanyaya, Amerikaya ve laviçreye 
•fyon aatınaktadır. lngiltere Türk pi
t'.'"a•mdan çekilmiş görünüyor, Tür
.;,:ve afyonlan iyi cinsten olarak ma
• ftur. Afyonlarmıızm öyle nevi>,ri 
/t'drr ki, ihtiva ettiği morfin derece
~ !'a:vli yükıektir. Türk afyonunun, 
lilı:bali vardır. 

('('~eni kanunla beraber, bir de 
lıı ll~k • Yugoslavya) afyon itilafna-
1· •aı kabul edilmiı bulunuyor. Bu iti
~f >ıedir? itilafın eıa•ı, Avrupada he-

e., hemen münhasıran afyon çıkar
~ta olan Türkiye il! yug~slavya a
~da bir (Satış Blrlıfı) vucu~a. ge
lı,. . ektir. Yukarıda, alıcılar~ ıttih":! 
de~de olduktan aöylenmittı. Ta~'! 
llı !!:il rııidir ki, afyon satıcısı olan ıkı 
n;, ""'leket te müttehit cephe alsınlar •. 
d/lece yeni itilil.fname mer'iyete gir· 
lıe~ •ndan itibaren, iki satıcı memle
llıı &raomda beyhude fiat kmtlan ol
İlı~acıı.k, her iki memleketin afyon 
kedij'b te~ politı'ka ile tek elden. "':v-
0.to. <!c:elı:tir. istihsal kuvv~tlenmız 
hit;~~a bir mukayese yapılırsa dene• 
k,.td ı~: lürkiye ile Yugoslavyanın çı· 
ile l 1:"a~ senelik afyon miktarları 3 

C'"' >ııapeti gibidir. 
"• ı.~lıuriyet Hükı1metimizin iktısat 
llıi,. asaa ihracat iflerimizin tanzi
<>ld ",._doğru kuvvetli adımlar atmakta 
ltö}'~!!u görülüyor. Yüz binlerce Türk 
°'il il ailesinin büyük emeklerle ve u· 
di~ b;, senede hasıl ettikleri nemii, 
İır~ataizlik, malı1malaızlık ve bilhaHa 
lıt 1 haratorzlık yilzünden tam hakkı-
te ~lanuyordu, afyonun memlekete 
•d~l:tnesi iktiza eden faydalar temin 
i,..ıleın.iyordu. Yeni kanunla ve onun 
~ ' tatbikile, Türk ticaretinin zaptu
ç~.!'t altına alınmasına doğ'"? yo;ni. b_ir 
\> '': açılıyor. Genç cümhurıyetrmızın 
e e llt olan letkilat zilırıiyetini diger 
d •ası. İotihsal maddelerimize de bezle-
Oceğj rııııhakkak addolunur. 

Miiderris 
Nizameddin ALI 

Romaya gidenler 
a:y ~<?MA, 9. A. A. - Geçen dört 
il Ç•nde Romaya gelen ltalyanlar 
~ecnebilerin sayısı bir milyon 

·OOo ki.iyi bulmu,tur. 

Toros Ekspresi Dün evr·ldi 
Nafia Vekili derhal kaza mahalline gitti, Ankara veEsk·şehir en 

imdat trenleri, doktor ve ecza gönderildi, ölü v yara ar ar 

o 
Keskin 

Kazanın vukua geldiği yer ... 

Trenin devrilmesine sebep 
son yağmurlardır 

Yaralıları ve diğer yolcuları imdat tre-
nine nakletmek mümkün olmuştur 

-, 
1 

Derhal kaza mahalline giden Na
lia Vekili Hilmi Bey 

ANKARA, 9 - SAAT 18 (Telefon
la) - Buraya 20,30 da ırelmeai lizım 
gelen T oroa ekspresi Eskitehirden 
11,55 te hareekt ettikten sonra Sazak 
lı ile Biçer İstasyonları arasında yol
dan _çıkmıttır. Buradan şimdi imdat 
trenı hareket etti. Tafsilat vereceğim. 

Haber duyulunca •.. 
ANKARA, 9 - SAAT 19 (Telefon 

la) - Kaza haberi burada duyulun
ca, istasyon tafsilit ve malıi'.ima.t al .. 
mağa koşan meraklılarla doldu. Şim
di buradan hareketi lazım gelen İs
tanbul treni, bu vaziyet karıısmda 
teahlıura uğradı.. Hareket zamanı 

kaza mahallinden gelecek haberlere 
göre kararlaıtırılacağmdan, yolcula
rın ekserisi evlerine döndüler. 

Bu trenle İkbsat vekili Mahmut Ce
lal Bey de hareket edecekti. Bu mü
nasebetle vekiller, fırka umumi katibi 
Recep Bey, vekiletler erkanı, müease .. 
seler müdürleri istasyona gelmiıler
di. Mahmut CeW Bey trenin hareket 
saati anlaşdıncaya kadar istasyonda 
kalmamak maksadı ile ıehre döndü . 
Kazaya.uğrayan trende yolcuları olan 
kalabalık bir kütle istasyon müdürlü
ğü önij.nd~ ka2An•n t ... .ı.a;. .... - .. .:.:..::. ....... _ 
mel< ıçm heyecan içinde bekliyorlar. 
Bunların içinde kardeşi, anaaı, tahsil 
için mektepten dönen çocuklanru bek 
liyen aileler vardır. 

Eskişehir valisinin verdiği 
tafsilat 

ANKARA, 9 - SAAT 20,15 (Te- ı 
lefonla) - Saat yirmide hazırlanan 
husuıi bir tx-enle Nafia vekili Hilmi B. 
ile Demiryollan erkii.ru kaza mahalli
ne gittiler. Gelen haberler kazanın 
oldukça ehemmiyetli bulunduğunu 
göstermektedir. Bir ölü ve bir kaç ya-

(Devamı 5 inci sahifede) 

Deniz ve Hava Müsteşarlı
ğı teşkilah nasıl olacak? 

Eski Seyrisefainin icap eden kısımları 
yakında Ankaraya naklediliyor 

Deniz '"' Halla mnsteıan Sadullah B. 

lktısat Vekaleti yeni bava müste§a· 1 
n Sadullah Bey dün Ankaradan şehri 
mize gelmiıtir. Sadullah Bey ~ 
rinde yeni müsteıarlık ve ıubelenne 
ait teşkilat ve kadroyu da getirmiıtir. 
Sadullah Bey dün öğleden sonra Sey 
risefaine gelınit ve akşam geç vakte 
kadar meşgul olmuıtur. Sadullah B. 
yeni teıkilatta vazifelendirilen müdür 
lerle konu§mU§ ve yeni vaziyet hak
~da kendilerine izahat vermİ§tir. De 
nız V4! Hava müate§arlığı 1 Haziran
dan itibaren teıekkül etmiştir ve tem 
muzda ~karada ite batlamıt olacak 
tır. Bu ıtıbarla on güne kadar nakil 
başlıyacak ve Seyrisefain idaresinin i 
cap eden kısmı Ankaraya gidecektir. 
Bize verilen mallımata nazaran lktı
sat vekileti deniz ve hava müsteşar ... 
lığı kadro ve tetkilatı üç esaslı ıubeye 
ayrılmaktadır: 

1 - Limanlar tubeai 
2 - Kabotaj §uheai 

3 - Fen ıubeai 
Liman tuberıi müdürlüğüne Seyrlse 

fain hususi kalem müdürü Refik Bey 
tayin edilmiıtlr. Bu ıubenin aynldığı 
§ubeler tunlardır: . 

1 - Tahlisiye, 2 - Balıkçılık •t· 
leri, 3 - Bütçe itl~ri, 4 - 2'.at itle~, 
S - Liman tarifeıı, 6 - Lıman fır· 
ketleri, 7 - Liman hizmetleri, 8 -
Rüsum muamelat, tescil. 

Kab~taj tubeıi de Seyrisefain işlet· 
me müdür muavini Ayet Beyin idare
•inde ıu kısımlara aynlmaktadrr •. 

1 - Kabotaj itleri, 2 - Hava tıca· 
reti itleri, 3 - Navlunlar, 4 - Ge~ 
kurtarma şirketi, 5 - Vapurcular ıır 
keti, 6 - A. K. A. Y. (Adalar, Kadı· 
köy, Yalova hallan, 7 - Deniz yol· 
lan itleri, 8 - Kılavuzluk ve yatlar, 
9 - Yüksek deniz ticaret mektebi 

Fen ıubeai bir ıeflikle idare edile
cektir ve henüz kimin tayin edilece· 
ği malum değildir. Bu şubenin kıarm· 
lan ıunlardrr: 

1 - Umumi teknik itleri, 2 - Fab 
rika ve havuzlar, 3 - Fenerler. 4 -
Şehadetname itleri, S - Fenni tedri
sat. 

Akay müdürlüğü Seyrisefainin Ka· 
raköydeki binasında çalı§acaktır. Bu 
tubenin müdürlüğüne B. M. M. daire 
müdürii Cemil Bey tayin edilmittir. 
Bütün sevahili mütecavire vapurlan 
buradan idare edilecektir. Deniz yol
lan müdürli\iüne Sadettin Bey tayin 
edilmiştir. Dı~ h:ıtlara iıliycn vapur
lar bu şubeye bağlanmaktadır. Bu ıu· 
be de Seyrisefain idaresinin timdi bu
lunduğu Tophanedeki binayı itğal e
decektir. Yeni vaziyet dolayııile Sey
risefainden tasfiyeye uğrayacak me ... 
murların vazifeleri bu ay sonunda hi
tam bulacakhr. Bu memurlar ikrami
ye alarak aynlacaklardır. 60 kadar 
memur da tekaüde sevkedilecektir. 

Heyetimiz 
Londrada 
Dünya murahhaslan pey

derpey geliyorlar 
LONDRA, 9. (Heyetle giden 

arkadasımızclan) - lktısat konfe
ransı h~ırlıkları hummalı bir faa
liyetle devam ediyor. Murahhaslar 
peyderpey geliy?~la~. . .. 

Hariciye Vekılımız Tevfik Ruf· 
tü Beyi Jngiliz Hariciye naz_a:etj 
namına bir memur ve sefırımız 
Münir B. karşıladı. 

Ali Fuat Paşa 
Konya meb'usluğuna itti

fakla infihap edildi 
Ankara 9 (T e

lefonla) - Kon

yada münhal me
busluğa müstakil 

olarak namzetli

~ini koyan Ali 

Fuat Paşa bugün 

yapılan intihapta 

İHifakla mebuslu 
ğa seçilmiftir .• İn 
tihabın neticesi 
telgrafla Büyük 
Millet Meclisine 

Ali Fuat Pş . bildirilmiştir. 

Yeni mümessiller 
Nizamettin Ali B. BerJine 

tayin edildi 
ANKARA, 9 ( Telefonla ) 

Tiryeste ticaret mümessili Muhtar 

Beyle Berlin tica

ret mümessili Nec 
det B. ofise rapor

tör tayin edilmiş· 

lerdir. Berlin Tica 

ret mümessilliğine 
Nizamettin Ali ve 

Tiryeste mümessil 

liğine lskenderiye 

ticaret mümesailli 

Suphi Ziya Bey 
ler tayin edildi. 

lskenderiyeye ye

ni bir mümessil ta 

Nizamettin AliB. yin edilecektir. 

Otobüsle rekabet 
Şark Demiryollarında 

tenzilat yapılıyor 
Şark Demiryollar kumpanyası Edir

ne ile latanbul arasında itlemekte olan 
otobüslere rekabet edebilmek için ı.:eni 
bazı tedbirler ittihaz etınek mecbunye
tinde kahnıttır. Bu mak)lll~a ~5 H~
randan itibaren her gÜn Sırkecı • Edir
ne arasında iılemek üzere trenler hare
ket ettirilecektir. 

Bu trenler sabahlan saat 9 da Sirke
ciden hareketle aktam 18 de Edirneye 
vaad olacaktır. 

Ayni zamanda sabahlan Edirneden 
hareket edecek tren de akf'lDll Sirkeci
ye varacaktır. Bu trenlere, yofculara 
kompartımanlarda yemek vermek için 
birer mutfak vagonu ilave edilecektir. 

Trenlerin Kırklareli treni ile telakiıi 
temin edilmittir. 

Kumpanya, otobüs rekabetinin önü
ne ııeçmek için bu trenlerle seyahat e
decek yolcular gidip gelme bilet aldık
lan takdirde 3 20 nisbetinde tenzilat 
yapmağa karar vermİ§tİr. Gidip gelme 
biletler bir kaç gün için muteber olacak 
tır. 

Zührevi hastalıklar 
Ecnebi profesöre göre 

mücadele noksan 
Alman n Haınburıı Darülfünunu 

profesörle~en cilt ve zü~,';':vi h~I;""' 
)ar ınütebassı•ı M. Paul Muu_er. asıs anı 
Prof. Serefis ile birlikte ~ehnm•~.e • gel-

. t• Prof Mülzer Almanya hukume-
mıt ır. . .. • 1 klarla 
ti namına cit ve zuhrevı hasta ı . 
mücadele tetkilatı hakkında tetkıkat 
yapmaktadır. 

(Devamı 5 inci sahüede) 

Beşiktaş • Apollon maçında kaptanlar elele sıkıfırken ve maçtan 
bir İntiba 

Beşiktaş 3 - Apollon 1 
Oyun yağmur altında oynanmasına 

rağmen iyi olmuştur 
İstanbulspor - Beykozu 2-1 mağlup etti 

Yunan likinin üçüncüsü bıılunan A- ı 
pollon takımının evvelki gün şehrimiz~ 
gelerek ilk maçını yapması mukarrerdı. 
Fakat evvelki gün limanımıza gelen 1-
talyan vapunına yetişemiyen Yunanlı 
futbolcular Seyrisefainin Eğe vapunına 
binmitler ve dün öğleden sonra saat 15, 
30 da karaya çıkmışlardı. Bumın içindir 
ki, hemen hiç istirahat etmeden doğru 
stada gelmişler, soyunmuşlar, sahaya 
çıkmışlardır. Uzun bir deniz yolculu
ğundan sonra, alışmadıklan şeraite rağ 

mmk~~ti!b'tfl>.rn'<MM.wıısJ'.i'P-F!!! 
noktada Beşik.taşa büyÜk bir avantaj 
vennit oluyorlardı. 

Bir Yunan takımının lstanbulda ya-

paeağı bir maçın derhal büyük bir kala 
balık toplryacağma dair olan tahminle
re rağmen stadyom buıün ecnebi temas 
!arda mutat olan kesafete nazaran pek 
tenha idi. Bunun iki sebebi vardı: 

Misafirlerin dün gelmemiş olmaları 
balkın bu maçın yapılacağına ait itima
dını çok kırmıştır. Şimdiye kadar Islan· 
bula gelmek için saz veren Yunan takım 
Janmn hemen büyük bir ek.;.eriyelle son 
dakikada caymış bulurunalan halkta 
böyle bir in~ba u.y~clı~,tı. 
ganMf'vö'.,ll!l~\~he ''Iİ«u'Lıt'tl\l~• Jır7jjU, '!:1ı 
daima yağıyordu. 

(Devamı 5 inci sahifede) 

İki kadın parmağı var 
M. Venizelosa yapılan suikastte bazı 

nazırlar da alakadar mı? 
ATINA 9 <Milliyet) - Hükümetin 

verdiği emir üzerine geniı bir faaliyete 

geçen Atina zabıtası, . M._ Y ~zel'!"! 
karıı yapılan suikast faıllennın ızlennı 
bulınuıtur. 

Emniyet müdürii M. Poly Chronopu 
los ile diler iki polis memuru, Malakass 
ormanında yanmış otomobil bulunduk
tan sonra tevkif edilmitlerdir. 

6 Mart vakasmda Plastiraam evin
de musadere edilen mitralyozun bu oto
mobilin içinde bulıınduğu görülmüştür. 
Bu mitra1yozun mütearnzların otomobi
linde bulunuıu, Emniyet müdürlüğünün 
de suikastla alakal! olduğu ıüphesini 
bil.ad etnıiıtir. 

IMJ;ddciumumililtin emri üzerine iki 
kadın da tevkif edilmit ve isticvaptan 
sonra ihtilattan menedilmişlerdir. 

Müddclwnumilikten verilen malfuna 
ta ır(lre, bu kadınların ifadeleri son dere 

ce mühimdir ve suikastçılann yakalan
malanna medar olacaktır. 

laimleri saklı tutulan bu iki kadının 
verdikleri ifade üzerine, Müddeiumumi 
ve Polis müdürü Chalkia'e giderek ora
da iki kiıiyi tevkif etmitlerdir. Bu mev
kuflar gizlice Atinaya getirilmiıtir. 

Suikastin çok geniş eoaalan olduğu, 
bir çok kimselerin ve bunlar meyanında 
dört nazırın suikastla alakadar bulun
duklan söyleniyor. 

Suikaotla alikadar tahmin edilen Ka 
rathanaia saklandığı Trelokia'nm evin
de bu ıonuncuıu ile beraber tevkif edil
mittir. 

Yeni tevkifata intizar ediliyor. 

Kurşunfor çıkarddı 
Ati na 9 - Baş vekil E vangelismu 

hastahanesine gelerek Mm. Venizelo
sun sıhhatini ıormuslıır. Yaralının kur
şunlan dün çıkarılnİışlır. Hayatı tama
mile tehlikeden kurtulınuştur. 

Havalara böyle ne oldu? 
• 
lttıratsızlık mahsule ziyan 

Ankarada da hava
lar bozuk .. 

Son ırünlerde havalar ırene ıiraze~~ 
d -·t.+. B" •--- gündür havalar •Y• 
en~~... rr"""'" ~•·ı.a ka 
idi ve hed<es • rırbk ırıu• y~ • 

g yor di seviniyordu. Dün sa-
VUfacaiız1 bul. !~ ... nı ııene kara bulut 
bab atan -- • • k L 
lar sard fasılalı kilı sag-na tan """ 
~·~ kAfı hafif, hafif yağmur yağ 
dı. , bul ti elan .. Ara aıra u arın arasın guneı 
göriinüyor, sanki yaz içinde hala adam 
akıllı bir cwna yapmıyan lstanbullula
nn haline plüyordu. 

Anla~yor ki, bu ıene Iıtanbul ba
har gibi yazı da ııöremiyecek. Haziranı 
ortaladığımız halci<! eliin yakıcı sıcaklar 
bertaraf, §Öyle mnacak bir güneıli hava 
gönnedik. 

Havalardaki bu gayri tabiiliğin ne 
kadar devam edeceğini, -ne vakit bitece
ğini §İmdilik bilen yok. Yalnız Rasatha· 
nenin verdiği malfunata göre hava bu 
gün de yağmurlu devam edecektir. 

Dün saat 17 de ıehrimizde hafif bir 
de kaaırga olmuttur. 

• 
verıyor. 



- .. 
~------

y n. S N Her bakla (Mill;7et) indir. 
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Abdülmecidin basına gelen bela, Abdülhamide de çatacak mıydı?
O•manlı Hükiimetinin siyasi gafletlerinden biri. - Bütün müsaadelere 
imtiyazlara rağmen, gayrimüslimler memnun değil! 

Bilhana on dokuzuncu asırda Av- ı ve mümkün oldı,ığu kadar temsil çare
rupalılar, ,arkta hıristiyanlığm hami- ıini takip eylemekte bulunmuıtur. 
si, insaniyetin, medeniyetin nigehba- Oamanh Hükumeti, bu doğru, salim 
nı tavrını takınmıtlardı. Her hareket- kaideleri takip ile yanlıı yola gitmiş 
!erinde, bu iddia, bu kafatutuı vardı. ve muhtelif unsurlara neT'ima. ~i
Her hangi bir siyasi meaeleyi kurcala· rer milli mevcudiyet vermıştır. 
mak ve huauıi menfeatlerini temin ve Hatta, hiç İ§tirak kabul etmiyen "hak
husule l'etirmek istediler mi, azamet kıkaza vahdeti,, ni ihlal ederek birta
ve tafrafuruılukla Osmanh lmpara• 1ıa:m içtimai ve ıahai işler "e maslahat
torluğunun kartısına dikilirlerdi: !anla, Patrikhane le!'"'. "~lilhi!etika~a-

- Hıriatiyan cemaatlerine hor ba- İye,, vermek l'afletını bıle goatermıt· 
kıyorsunuz. . . Onları hakir görüyor:. ti. . .. • . . 
sunuz, incitiyorsunuz ..• Onların tabii Patrikh.a?e~er, h~kumetin gafletm
ve medeni hukuklannı tanmuyorsu- den a:ı:arnı utıfaderun yolunu ve kola
nuz, . , ymı bulmu,ıardı. Menfeatlerine zerre 
dan tutturarak aaıl &'İzli ve hakiki e- kadar dokunulacak olaa, hemen hükü
mellerine varmak çare ve bahanesini mele diraek çeviriyorlar, tehdide ka
bulurlardı. dar vanyorlardı. Hükümetten, bu de-

işte on dokuzuncu asırda ~ub~- rece yüz J:ulan, yüz verilen patrikha
lan muharebelerin çoğu bu tasnı edıl· nelerin fmıarmakta haklan vardı. 
mit bahane ve mente'deD çılmutb· Hükiimetiosmaniye, maalesef bu 

Sultan Abdülmecidin devrinde, Rua- kadar miisamaha ve müsaadeler göa
ya devletinin Bahriye Nazm mqhur terme.sine rağmen, cayrimüalim unıur
Prens Mençikof, fevkalade murahhas lara bir türlü yaranamıyordu. "Tanzi
olarak 1269 da lstanbula gelmitti. matıhayriye,, mucibince gayrimüslim 

Pre~ı, devletçe meraaimimahıuaa tebaaya müaavatnnutlaka verilmitti. 
ile iatikbal edilmi§, huzura kabul o- Gayrimüslimler, aakere alınmıyordu; 
lunmuttu. Çarm Bahriye Nazın, hak- bir çok mükellefiyetlerden muaftılar. 
kında ı:österilen hürmete, tazime mu• Böyle olmakla beraber vazifece de, 
kabeleymiş gibi gerek Babıalide aad· hukuça da müsavi oldukları kabul e
ra2am ve hariciye nazmru gördüğün- clilmiıti. Gayrimüslimlerden vezirler, 
de, gerek ~arayda padif&hı ziyaret

1
in: nazırlar, reisler, bi.kimler, müddeiu

de, ilk sözü: '"Çar ve Rusya Dev etı mwniler yapılmıfb. Lakin onlar, gene 
namına olarak selam ve ihtiramı arz kani olmayıp ufacık bir fırsat zuhu-
ve ifa ile beraber Kudüıli.şerifte, Ka- runda devletin siyasi ve mülki hak-
mame'de, BeytülJihlmde ki.in kilise İarına mugayir hi.I ve hareketlerde ve 
ve diier malüm ruhani mevkilerde Or- çok defalar da suikastlarda bulunmut
todoksların,Türkler tarafından günagUn lardır. 
müşkülita maruz bulunduklannı,, söy Gayrimüılimler, neden §İkiyet edi-
lemek olmuştu. yorlardı? Kendilerinden vezir, nazır, 

Prens, guya Devletialiyye; Katolik- yapılıyor, devletin sırlan, hükumetin 
!ere daha müsait davranıyonnut( Or- dahili ve harici emniyeti ile alakadar· 
todoksları icrayiayinde geri bırakarak bütün işler, ellerine ve..<liyordu. Gös-
bir nevi mümanaatta bulunuyonnutl terilen bu emniyet ve itimada, onlar, 
Sonra, Arabistanda, Anadoluda kili- bir gün bile teİekkür etmediler. En 
ıe ve manastırların tamirlerine bile yüksek makamlara getirildiler, kera-
ruhoat verilmiyormuş! ilaahirihi gibi meti kendilerinde bildiler. Niıanlar, 
bir colc boş ve asılıız isnatlar derme- rütpeler, ihsanlar, atiyyeler, dolgun 
yanÜe tehditlere kalkmı,tı. Ayni za- maaşlar ve hatta Abdülhamit devrin
manda lstanbul Rum Patrikhaneain- de, eski arpalıkların bir nev'i gibi icar 
de bu 'mütecaviz Pren.a Mençikof na- edilmi, olan "mahlıll,, den bedava mal 
mına, bir iyini.ruhani yapılarak meae- lar, ·akarlar aldılar, gene ınemnun ol· 
lenin icyüzü aleniyete çıkanlıyordu. maclılar. 

HükUmetioamaniye, Rum, Ermeni 
ve Muıevileri yalnız nazır, müdürüu
mumi, müfettif, müddeiumumi, hikim 
reis yapmakla kalmadı; onlardan, 
ecnebi hükiımetler nezdine sefirler, 
sefaret musteşarlan, ıefaret katipleri 
ve murahhaslar tayin edip gönderdi. 

O tarihte, Hariciye Nezareti tara· 
fından, memleketimizdeki hrriatiyan 
cemaatlerinin, muhtelif din ve mezhep 
)erin iyinlerini icrada son derece ser· 
best oldukları ve ne Kudüsüıerifte, ne 
de diıer yerlerde, söylenilen tarzda 
hiç bir hal ve hadise görülmediği, kay
dolunmadığı suretimüeyyidede beyan 
ve izah edilmi,se de, prense haki~ti 
11ıır.-t>i!'-1hnııy~:r h\rftlın'rr~il~fr. 

· yni hiıl, Sultan Hamidin zamanın
da da, ayni şekilde tecelli etti. Bir dev
rin tarihini veyahut tarihe ait veya a· 
1.8.lcadar bazı vak'a.lan, hidiaeleri, h&. 
tıralarr, yazar, teıpit ederken kusurla· 
rı, hatalan, günahlan gibi dürüst o
lan taraflarını da yazmalıdır. Doğru· 
sunu M>ylemek li.z.ımdır ki, Hükômeti 
osmaniye, gayrimüalim unsurlar hak· 
kında pek müsait ve semihane mua
mele ediyordu. Hiç bir şikayete hak
ları yoktu. 

Hıriıtiyanlar, aDIİ unsur olan Türk
lerin mazhar olduklan bütün medeni 
ve içtimai haklardan istifade ediyor
lardı. GayrİmÜ!.)İm unsurlar, ananele
rini, Adetlerini, lisanlarını tamamen 
muhafaza eyliyorlardı ki hiç bir hüku
met, unsuruaıliainden gayrisine, böyle 
1nüıabak.alarcla bulunmamıstır. • 

Cihan tarihi siyasisind~ görüldüğü 
üzere her devlet muhtelif unsurları 
idarede kendi kültürünü gözetmeyi, 
unıuruasl inin benliğini, ıiannı, seciye
ıini, milli varlık ve hüYiyetini muha
faza etmeyi esas olarak kabul emıi~ 

Ecnebi hükUınetler, bunlan görmi
yor, bilmiyorlar mıydı? Bizden iyi gö
rüyor, -:_~_!>j!jy~~l'!ffit: J!lfID,S./t'1J}ÜS. 

Yüksek resmi makamlardan batka 
gayrimüslimlerin mazhar oldukları 
riayet ve itibar daha bir çok saha va 
zeminlerde de görülüyordu. Tababet, 
onlara; bilhassa Rumlara münhasır 
l'ibiydi. lstanbulda ve Ta9rada, bele
diye doktorlarının ekaeriyetini onlar, 
teşkil ediyorlardı. Eczahaneleri işli· 
yordu, ticarethaneleri, işliyordu. 

Bunlarda, tahsi kıymet ve meziyet
lerin hakkı inkar edilemezse de, Hü
kümetiosmaniye, mü&aade ve müsa· 
mahada biraz haıis davranmıt olsay
dı, bun1arın biri olmazdı, olama:Zdı. 

Osmanlı Devleti, bu mütemadiyen 
timaran, taşan, ikide birde aleyhe yü
rüyen, aleyhe yÜrümek için fırsat ka
çırmıyan, bahane ve fırsat arıyan gay
rimüslim unıurlan memnun etmek için 
ne yapmalıydı? Bütün bu yaptıklarını 
yapmamalıydı! Sözün ve yolun en kes
tirmesi bu, idi. Tecrübe, denilen ıey, 
lif araaında öğünmiye yarayan bir 
kuvvet, bir destek iae, ona, kimsenin 
bir diyeceği kalmaz! 

(Arkası var:) 

Yarın: 
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Rus BlJ1kumandamm tebrik (!)eden Ermeni Patriği! - Ah
met Velik Pasamn mukabelesi ve Abdülhamide verdiği sert ce
vap. - Ram' Patrikhanesi de Ay astalanosa tebrik ve temenni ( ! ! ) 
heyeti gönderiyor! 

Londrada silahlar ve 
borçlar görüşülmiyecek 
Amerika heyeti İngiltereye vardı 

LONDRA, 9. A. A. - Cihan ik 
tisat konferansında Amerika bir
letik hükfunetlerini temsil ede
cek murahhas heyeti tetkil eden 
50 azanın ve heyete refakat eden 
memurların batında olarak Ply
mouth'a gelen Amerikan hariciye 
nazın M. Hull, yapbğı beyanat 
sırasında kuvvetli bir eda ile fU 
sözleri söylemittir : 

" Harp borçları konferansta 
müzakere mevzuu olmayacaktır. 
Bu mesele mem~rlara ait bir it
tir. 

M. Hull. beyanatına fU sözleri 
de katmıştır: 

Konferansta silahları azaltma 
i i de konufı.tlmayacakbr. Çünkü 
hu mesele de M. Norman Davis'e 
ve Vatingtondaki memurlara 
taallük eder. 

M. Hull, iktisat konferansında 
Amerikanın takip edeceği siyaset 
hakkında birfeY söylemekten sa
kmmıttır. Bununla bera~er bütün 
dünyayi •lakadar eden tıcaret me 
selelerinin halli hakkında soru
lan bir süale M. Hull ııu cevabı 
vermittir : 

" Beynelmilel bir iktisadi ha
reket ve teşebbüste bulunmağı der 
pit etmemiz lazım olduğu tüphe
sizdir." 

M;. Hull milletler arasındaki ti 
caret yolu üzerinde dikilen engel
lerin ve bu sahada ifrata varan 
tedbirlerin azaltılmasına taraftar 
olduğunu da söylemi,tir. 

M. Hull, beyanatını fU sözler
le bitirmittir : 

" Amerikanın her yerinde nik
binlik zihniyeti galebe çalmakta-

HA İCİ HABERLE 
Alman borçları ---

Hususi krediler için mora
toryom ilan edildi 

BERLlN, 9. A. A. - Almanya 
ya bir temmuz 1931 tarihinden 
evvel açılan krediler hakkında 
umumi moratoryom ilan edilmiş
t!r. Bu tarihten sonra açılan kre
dilere ait para devir ve havalele
ri imkan müsait olduğu derecede 
yapılacaktır. 

Davis ve Young istikrazlarına 
ait faizlerin tesviyesi muvakka
ten durdurulacaktır. 

BERLIN, 9. A. A.- Krediler 
hakkında ilin edilen umumi mo
ratoryom gelecek temmuzun bi
rinci giinden itibaren meriyet 
mevkiine girecektir. 

BERLIN, 9. A. A. - Volff ajan 
sından : 

Nazırlar meclisi alman borçla
rını tediyab Rayişmak olarak 
yapmakta devama mecbur tutan 
bir kanun çıkarmıfbr. 
Rayişmarkm, tehir edilen devir 

ve havale muamelelerin yapmağa 
kafi gelecek miktarda dövize ma
lik olacağı zamana kadar b~ Ra
yişmarkların baliğ olduğu miktar
lar bir tahvil sandığı tarafından 
idare edilecektir. 

Alman hükiimeti hususi fertle
rin mülkiyet haklarının mahzuzi
yetine halel getirmediğini, bütün 
dünyanın ve bilhassa Almanya
nın maruz bulunduğu iktisadi İn
hitata ve her türlü kıymet düfük
lüğüne rağmen alman iktisadiya
tının tediye taahhütlerini yerine 
~etirmek istediğini bu suretle a
çıkc;a göstermektedir. 

Paris konuşmaları 
Resmi tebliğ neşrine 
lüzum görülmemiştir .. 
PARlS, 9. A. A. - Fransız, ln-

giliz ve Amerikan devlet adamla
rı araaında Pariste dün sabah yapı 
lan konuşmalar Cenevre konferan 
sında muallak bulunan meseleler 
hakkında dostça yapılmı' alelade 
bir tetkik mahiyetinde olduğu i
cin hiçbir tebliğ netredilmemİf
tir. 

-- ......... u9uuala.1 uu111y 1:.ııt: wc~

gul bulunan M. Paul Boncour, me 
bu'usan meclisi hariciye encüme
ninde harici siyaset hakkında 
dün vereceği izahattan vazgeç
mi~tir. 

Mesai konferansı açıldı 
CENEVRE, 9. A. A. - Beyne!. 

milel on yedinci mesai konferan
sı ı.çılmıftır. Bu konferansa 47 
millet iştirak etmektedir. ilk defa 
olarak bir murahhas heyet gönde
ren Amerika da bu milletler ara
sındadır. 

Konferansa reis seçilen ayan
dan M. de Michelis, söylediği nu
tukta yalnız siyaset değil, kakat 
iktisat ve istihsal sahalarında da 
beynelmilel mesai iştiraki lüzu
mundan bahsetmiştir. Bu nutuk 
çok alkışlanmıştır. 

İspanyol kabinesinde 
MADRlT, 9. A. A. - Batvekil 

M. Azana, maliye nazırının deği•
tirilmesini, ziraat, ticaret ve sana 
yi nezar~inin iki al'."~ nezarete ay 
nlmasını cümhur reısı M. Zamora 
ya teklif etmittir. 

M. Zamora , bir cevap verme
den evvel cümhuriyetçi kuvvetle
rin mümessillerine danışacağını 
.söylemiştir. 

M. Azana bu karan kendisinden 
itimadın esirgenmesi mahiyetinde 
bul<lrak istifa etm~tir. 

M. Zamora istitarelerine dün 
öğleden sonra başlamışbr. 

Meb' usan meclisi reisi soyalist 
Besteiro'nun yeni kabineyi tetkil
den, hi.ikfunete i9tirak aleyhinde 
bir vaziyet takip etmesinden do
layi, istinkaf etmesi muhtemel
dir. Bunu.!] aksine olarak M. Ler
roux başvekilliği kabul ederse 
buhranın pek çabuk neticeleneceği 
söylenmektedir. 

.... , •• , ... , .... ,,,,,,, ... "'!.'''"'''"'•-••••••---••• 
drr. Bu zihniyet diğer milletlerin 
mümessillerile yapılan ilk konu•
malar neticesinde daha keskin bir 
hale gelmi~tir. 

VAŞfl'{GTON, 9. A. A. - M. 
Roosevelt, harp borçları meselesi 
hakkında bugün fngiliz elçisi ile 
görüşecektir. 

Bu konu,ma M. Roosevelt ile 
lngiliz elçisi arasında, birçok haf 
talar gelip geçtikten sonra, doğ
rudan doğruya yapılmış ilk müza 
kere olacaktır. 

İmzadan sonra 
Fransızlar " Muharebe an
cak o gün bitti ,, diyorlar 

ROMA, 9 (A.A.) - Beynelmilel 
matbuat, M. Mussolininin dün iyan 
meclisinde dörtler misakı hakkında 
aöylediği nutkun eheMmiyetini kay
detmektedir. Havas Ajansının bildir
diğine göre, dörtler misakının alaka
dar hük\ımetler tarafından hangi ta· 
rihte imzalanacağı, meclislerin tasdi
kine ne vakit arzedileceği henüz bel
li değildir. Fransız gazetelerinden bir 
kaçı Avnıpada siya!et havasının de· 
ğiıtiğini yazıyor. Bilhassa '"Ere Nou
velle" gazetesi diyor ki; 

.. Muharebe ancak dün bitti. P.1. 
Mussolininin Fran31z - İtalyan müna· 
sebetleri hakkındalti aözleri, bütün 
fransızların kalbin.? derin bir İz bıra
kacaktır.'' 

ROMA, 9 (A.A.) - lıalyan gaze
telerinin hepai, dörtler• misakının im
zası hakkında bir çok mütalealar yü
rütmekte, bu misalcın Avrupaya en 
az on senede bir sulh temini için M. 
Muısolini tarafındnn girişilen muaz
zam faa1iyeti iyi bir -;ona erdirdiğini 
yazmaktadır. Bu gazeteler başarılan 
bu eserin dört büyÜk devlet için bir 
toplanma ve bir1e§me noktaaı teşkil 
ettiğini, bu devletlerin uhdelerine dü
eın meauliyeti gayet iyi müdrik olduk 
lannı bu auretle isbat etmek imki.nını 
elde ettiklerini de beyan etmektedir. 
Ayni r!&zeteler bu vakanm ltalyan mil
leti iç;";, yüksek bir mana ifade ettiği
ni de kaydettikten sonra ltalyanın 
her tarafında başvekil hakkında halk 
tarafından yapılan tezahürleri hatır· 
la tmaktadır. 

M. Musso ininin ayan mecliaind~ aöy 
lediği n1Jtuk, bütün nahiyelerde dıvar 
lara. asılacaktır. 

Fıansız meclisinde 
PARIS, 9 (A.A.) - 1933 bütçesi

ni kabul ettikten aonra çalışmalarına 
bir hafta aralık venni' olan mebuaan 
meclisi bugün saat 9,30 da yeniden ça 
lı•mağa ba,lanuftır. . 

Meclis bu sabahki toplantısında •
kinci derecede ehemmiyetili bazı isti
zah takrirleri hakkında büyük ve e
hemmiyetli bir müzakere baılayacak 
tır. Daha evvelki içtimalarda istizah 
takriı·i veren mebusla.- müazke.-e eana 
aında yalnız Londra konferansına ve 
iktıaadi meselelere temaa etmitler, söz 
lerini hemen hemen yalnız yapılacak 
müzakerede bütün alika ve dik~ati~ . 
dört devlet misakı üzerinde faalıyetı 
söz geliti edilecektir. M. Daladier al
dığı vaziyeti ya bir nutuk söylemek 
yahut beyanat yapmak suretile açıkça 
anlatacaktır. 

Takrirler hakkındaki büyük müza
kere işte o zaman baılaya.~ktı~. Bu 
-" ı..-._J,. -<i• .aödemek ıcın bırçok 
mebuıtar ıaımıerınt ya.zaırnn~··• u. ... 

Fransadan küçük itilafa 
mt•ktuplar 

PARIS, 9 (A.A.) - Hariciye nazı
rı M. Paul Boncour, dün öğleden .son 
ra küçük itilaf hükümetlerinden her 
birine birer mektup göndermittir. Bu 
mektuplarda Fransız hükümeti M. 
Paul Boncour'un dörtler misakı hak
kında daha evvelce Cenevrede, Çekoa 
lovak Romanya ve Yugoslavya mü
rneaaiİıerine tifahi olarak verdiği t~_
minatı tahriri surette kayıt ve teblıg 
etmiştir. 

Yugoslav Hariciye nazın 
izahat verdi 

BELGRA T, 9. A. A. - Harici
ye nazın M. Y evtiç'in meb~s~ 
meclisinde yaptığı beyanat bıttık 
ten sonra söz alan mebuslardan 
M. Çiriç, nazırın verdiği cev~p
tan memnun kaldığım kaydettık
ttn sonra demi,tir ki: 

- M. Yevtic'in yaptığı beya
natın zihinlere ~ükunet getirdiği 
ve bazı meseleler etrafında b8' 
gösteren korkuları giderdiği mü
taleasındayım. 
A"rupanın şimdiki hudutlarının 

bu yolda çi2ili~' kör bir tesadüf e
seri değildir. 

Adalete uygun bir hareketin 
vüc.ıda getirdıği bir eseri deği,ti
rebilccekkr i zannına kapılanlar 
ağıc bir yanlışlığa düşmü• olur
lar." 

Bu sözlerden $Onra Çiriç, Mil
letler cemiyelİnin ehemmiyetine 
ve insanlık aleminin değerli 
bir kazancı olan bu müessesenin 
korunması vı: yardım görmesi lü
zumuna dikkati çekmiııtir-

Bir casus idama mahkum 
edildi 

ROVNE, 9. !\. A. - Casusluk 
suçundan do!ayi yapılan bir mu
hakeme neticesin Lulu Karlins
ki iJam0<: Sovyet tebasından 
matmazel Nikitova, 12 sene hapis 
cezasına çarptınlmıtlardır. 

Karlinski h'\kkmdaki hüküm 
infaz edilmiştir. 

Tokyodaki jnfilak 
TOKİO, 9. A. A. - Hamamat

suda olan infilak neticesinde vuku 
bulan insanca zayiat hakkında 
ne,redilen son listeye göre 18 ki•i 
yaralanma~, 25 ki,i kaybolmuş
tur. Bu kaybolanların öldükleri 
zannedilmektedir. 1 
. infilakın sebebi anla,ı!!lmamı•· _ 

tır. 

D 
Bir de su ile mücadele! 
Yolculardan bir kaç asker ancak 

yüzerek kendilerini kurtardılar 
ANKARA, 10 - SAAT 1 - (Telefonla) -Buraya gelen son tJld 

liimata göre, kaza takriben on beşi çeyrek geçe olmuftur. Bir gardöfre~ 
kaza yerinden kaçarak Sazaklı istasyonuna gitmiş ve ilk haberi uer· 
miştir. Deıniryollar cer reisi de kaza mahalline gitmi~tir. imdat trerıle 
rindeki telgraf makineleri henüz Ankaraya bağlanamadı. Kaza sa/ı4ol 
sana hala mebzul mikdarda su geldiği ue kazanın bu yüzden hasıl · 
duğu anlafılıyor. Eskifehirden imd af trenile kaza mahalline giden fa· 
ruk Bey drezin ile yaralıları imdat trenine nakletmiştir. , 

Tren Sazaklıdan Biçere gelirken, evvelce de bildirdiğim gibi, b~ 
yücek bir yarmayı ve onun bitişiğindeki alta metrelik köprüyü geçtfliJ. 
ve düz sahaya girmiştir. Burada bir dönemeç vardır. Bu dönemef 
ten ilerisini görmek mümkün değil dir. Lokomatil ve vağonlar bu JııS 
kısmı clönmüsler, fakat daha evvel sel buradaki demiryolunu bozdıı· 
ğıı için, derh~l kaza vuku bulmuşt ur. Vağonların pençerelerine kaılllf 
su çıkmıştır. ölen bir ihtiyardır ve kaypolan bir kadmdar. Yolcularda~ 
dört asker yüzerek sudan kurtulm u1lardır. 

Demiryolları idaresi bugün öğleyin Ankaradan bir tren kaldırll: 
rak lstanbul ve cenup yolcularını tafımak fikrindedir. Fakat bu trl' 
nin ~araketi sabaha kadar Sazaklı ile Bôçer <1rasında devam eden arıt1 
liyalın neticesine bağlıdır. 

Nafia Vekilinin sabaha karşı buraya avdet etmiş bulunacağı talr 
min ediliyor. 

Tren nerde yoldan çıktı? 
ESKiŞEHiR, 9 (Milliyet) - Bugün Eskişehirden kalkan Tor"! 

katarı mülhakı Ankara treni Biçer le Sazak arasındaki demir köprıl' 
de yoldan çıkmış ve devrilmiştir. Kaza sel yüzünden olmuft~r. Salat 
vagonların pencerelerine kadar yük ırelmiştir. Bir ölü, bir kayıp varJıl 
ve hafif yaralılar arasında hareket müfettişi Hulki Bey ile feftren Jı 
biJlunmaktadar. Buradan derhal imdat katarı hareket etmiştir. 

Meclis teşrinievvelde toplanacak 
ANKARA, 9 (Telefonla) - Büyük Millet Meclisi bu halta yP 

tatilini ve bundan sonraki içtimaımn da tefrinievvelde olmasına kır 
rarlaştıracaktır. 

Dün Ankaraya dolu yağdı 
ANKARA, 9 (Telefonla) - Bugün öğleden sonra Ankarada şeh 

rin muhtelif yerlerine ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. 

ESKiŞEHiR, 9 (Milliyet) - Bugün 13,30 da Eskifehire ceviz bii 
yüklüğünde dolu yağmı~tır. Dolu on bef dakika kadar sürmÜftÜr. f.· 
kinler harap olrnuftar. 

Atinada galeyan devam ediyor 
ATINA, 9 (A.A.) - Atina Ajannndan: M. Venizelo•a karfı yapl' 

lan suikastta methaldar olduklan iJdiasiyle emniyeti umumiye idare: 
sine mensup üç kifinİn tevkifi dolayı.ile dün ahfam m_uhali~le~ malıafı
linde bir nebze heyecan görülmüftür. HükUmet asayıf ve ıntızamı ti' 

:i::ı b~~~-;·;;;a;;;;-,:ı;:;ki1~ri ~k ~d;r ~ı;;;,;-oı~';;;;;~n ;~~k~i'~ 
meleri hakkı~da kat'i emirler verm if olan M. Çaldarisin hattı hareketi 
muhaliflere teminat telkin etmektedir. Gece bir beyanname neJredi/I 
rek M. Venizelosun dostları her-tiirlü nümayiften çekinmeğe ve ııükıl
nu muhafazaya davet edilmiftir. M. Çaldaris ajansımız muhabirine a5' 
yif ve intizamın kat'i surette temin edilmif olduğuna ııöylemİftİr. 

Erenköy Sanatoryomu 
İkinci yıldönümü 

sanatoryomda 
münasebetile dün 

merasim yapıldı 

Ali Paşa nu tuk söylerken .• 

Verem Mücadele cemiyetinin 
Erenköydeki sanatoryomunun ikin 
ci yddönümü münasebetile dün 
saat 15 te Sanatoryom binaaında 
bir merasim yapılınıttır .lstasy~nda 
trenden çıkan davetliler cemıyet 

tarafından tahsis edilen arabalar
la sanatoryoma gitmi,lerdir ·· Da
vetliler meyanında Sinop meb'usu 
Hasan Fehmi Bey, Dr. Besim Ö
mer Paııa, cemiyet reisi Ali Pata, 
Tevfik Salim Pa.- ve cemiyete 
mensup mümtaz zevat bulunuyor
du. Davetliler toplandıktan sonra 
sanatoryomun hasta koğu,ları ge
zilmittir. Sanatoryomda 40 yatak 
vardır ve hepsi doludur. Bir sene
de bu sıhhat müessesesi 165 hasta 
nın imdadına koşmuştur ve onla
ra sıhhat vermi,tir. Binanın gezil
mesinden sonra Verem Mücadele 
ve Hilaliahmer cemiyetle-
" reısı Ali Pa,a bir 

nutuk söylemit ve bu nutuktaıı 
sonra müessese başhekimi lhu.tı 

Rifat Bey müessesenin vaziyeti 
hakkında izahab ihtiva eden bit 
nutuk söylemiştir. 

En sonra Besim Ömer Pata mii· 
essesede görülen intizam ve mii• 
kemmeliyetten bahis bir nutuk sö1 
lemit ve bundan sonra davetlile' 
büfede izaz edilerek avdet edilınif 
tir. 

Belçika konsolosu 
vefat etti 

Belçika konsolosu M. Philipp0 

vefat etmiştir. Müteveffa, dün k<J' 
tolik !disesinde yapılan bir ayiııİ 
müteakip defnedilmiştir. 

M. Philippo aslen lstanbullu ~ 
ern~eni katoliktir. 



-
Lakırdı atan kadın 

d Geçen gün Millet Meclisinde ka
. ınlara lakırdı atan erkekler için 
lfaret edilen cezaya ait kanun mü
z:ıJtere edilirken meb'uslardan bi
tı .. 1 foy e bir sual sormut: 
t - Peki, ya erkeklere lakırdı a
a.n kadınlara ne ceza vermeli!? 

Millet Meclisinde bir meb'usu 
b~di,eye dütürecek kadar ortada 

1 
ır kadın meselesi olduğu anlatı· 

1Yor. 

çıkKadının hal ve tavrından miina 
llıakrarnıyacak kadar aptal ve ah
h I bazı erkeklerin sokakta her 
ıı:• arına g!den .kıza ve kadına sır
ıı~ıklıh~ ettıklerıne maatteeuüf sık 

H.'a ıt oluyoruz. 
fek·wta bu sırnatıklığı çirkin bir 
tan\ e tecavüz derecesine çıka

C erbiyesizler de vardır. 
tağ eza kanununun maddelerine 
~ men bu cürilmler çok defa ce-

aız kalıyor ç··nkü· b·· 1 hak ret • u oy e a-
llıu ~e tecavüzlere maruz kalan na
ae ka u ka?ınlar tikayetlerini poli
ed· dar ileri götürmekten ictinap 

1111~0rlar • Bu itibarla mesele ka
/r Ye maddesinden ziyade bir terbi-

Yo ve görgü meselesi tekline giri-
r. 

h~rÜPheıiz ki kendini bilen terefli 
oS lij e:1:ıek botuna giden kadına hu

ta~ ek için lakırdı atmak ve te 
lere ~trnek gibi ahmakça tedbir-

Buın raca?-t etmez. 
nu a öyle hır ruhi meseledir ki o
ifa.d:~k İnsanın hissi temayülleri 
dar b e

1
. e~ ve bu temayüller o ka-

e ıraız d k" A nasını ve zaranız ır ı ma-
ho, ııö:ncak hota giden kadınla 

Bu men erkek anlayabilir. 
a· tice çı~nevı temastan müspet ne

Yapıfacak a~ığı takdirde erkek için 
dudund 1f derhal o kadının hu-

Par • :ı' uzaklaşmaktır. 

j( 

larda ıab ~·.taht silde genç arkadaş
hoaun n ı~ı stanbulda olduğu gibi 
dü.rnu: glı~en bir kadının pefine 
tnıık ki alurdı atmıf. Kadın hiç 
den h. e ~tıneden giderken bir
llıııs ıre b~r polisin önünde dur
'ik~ ve Petınden geleni göstererek 
ha ayet etmi9. Fransız polisleri ba
liın~~dır • Kadını bir iki nazik ke
Yakt ıle savdıktan sonra arkadaşa 
''") 8finıf. Elini omuzuna vurarak 
'"' rn.. O anı u,. na yanlıt kapı çaldığını 

atarak: 
h ~elikanlı, demit, onu bırak, f sına bak! 
Ilı fte mesele budur. Herkese na
k llalu kadınla sokak kadınının far 
" 1~ polisin izah etmesi imkanı 
•O•nu B . ' . f aeı r • u ız an, ır an ve zeka me-

eaidir. 
Kadınların erkeklere lakırdı at-

llıaaına gelhce. Parille geceyarı
sına doğru tiyatro dönütleri bul
varlarda erkek kovahyan kadınla
rın heaabını Allah bilir. Bunlar er
keklere takılır, lakırdı atarlar 
natırlar. Fakat bütün b h ,ksır
I k d u are et
er o a ar nazikane o kad 

na ak d k" . , ar ca-
y ın ır ı ınsana batın 

te B.ir yaşlı dostum geçen yıü;aris
ltız tıyatrodan çıkarken güzel bir 
her yan~na Y~a,~ıf, geceyi bera
tıı geçırmelerını rıca etmif. Dos
o\ rn ~ızı atl.~tma~ için çok yorgun 
d,:ugunu soyleyınce güzelliği ka
hiiL:z~.ki olan genç kız boynunu 

"'111Uf: 
Q:- Çok hakarzsınız ! demit-

l>o ır genç ve güzel kızın teklifini 
eı~R\uıluk bahane ederek kabul 
ha jtneyi haksızlık telakki eden 
~ e sokak kadınlarının söz at
~ar. ına hangi babayiğit erkek kı-

tn~e1se!e nezaket, terbiye, zeka 
e esı. 

Burhan CAHIT .,- ----<>------
~ ~arh ~e tahsil memurlarını taltif 

hilh:n 932 • 933 mali senesinde 
lüğu da r~tih kazası malmüdür
Yüıd ahılınde vergi tahsilatının 
Yapıl~ .95 e yakın bir derecede 
t:'atih ıgı gö~~~~.·~r. Bu ~ususta 
~aı· tnalmudurlugu dahılindeki 
taıu1Ye tub~leri.me~~rlarınm, mü ta.: ve rnufettıtlerının büyük bir 
Iı;ı,tiht aarfettikleri anlatılmıttır. 
devi kazası maliye memurlarının 
isiıı e~. gelirinin tutarını muhafaza 
lay f ?•terdikleri bu faaliyetten do 
laıtı ırer taltifname ile taltifleri 
~~ etmittir. En ziyade vergi 
leli .. ~ ve tahsilatında gayret
'ek ~orulen ve tahsilatta en yük-
tyii ereceye vasıl olan Fener ve 
ltıürp maliye memurlarile mrntaka 
lifn::p ve müfettitlerine de tal

D el eri gönderilmittir. 

Ba:ve . ve horoz güreşleri 
toı d..1 ~ımselerin deve, koç, ho-
11.ldığ 0"~t~rmesi bir sanat halini 
tıııı.d 1 gorulmüttür. Müsaade al· 
lıılıtı an hu gibi döviiftürmeler ya-

aaı Yasak edilmittir. 

• 
ŞEHiR HABERLERİ 

Ekonomi 

Atina itilafı 
Bir haftalık tatbikat 

ne netice verdi? 
Bu ayın batından itibaren mevkii 

meriyete gİrmiı olan Türk. Yuyan iktı
sadi anlaımanın tatbik edildiki ilk hafta 
zarfında veTdiği neticeler ıayanı mem
nuniyet olmuıtur. Geçen bir hafta zar. 
fında - tatbikattaki yeniliğe ragmen • 
Türk • Yunan ticari hayabnda mahsus 
bir inkitaf görülmüıtür. 

Memleketimizden Y unanistana yapı· 
lan ithal&bn yiizde 25 ine mukabil Yu
nan Milli Bankası tarafından faizsiz ve 
kabili dllYrii ferağ bonolar verilmekte
dir. Bu bonolar Yunan menıeli mallann 
mübayaaunda kullanılabilmektedir. Mft. 
im kıymetinin yiizde beıi miktarında 
da aynca bonolar verilmektedir ki bun
lar Yunanistan veya başka memleketler 
den yapılacak mübayaat için kullanıldı
ğı gibi Türk eşyaaının naklinde Yunan 
gemilerine nakit makamında da veril
mektedir. 

.. Altı .ay, yani bütün ihracat mevsum· 
muddetince tatbik edilecek olan bu tica 
ret ~l8§ma11nın çok müfit neticeler ve 
recegı muhakkak görülmektedir. 

lstanbul Deniz Ticaret 
Müdürlüğü 

Ankaradan gelen haberlere göre lı
tanbul Deniz ticaret müdürlüğüne llm
sat Vekaleti Deniz ticaret müdürü Mü
fit Necdet Bey tayin edilmiıtir. 

Müfit Bey yakın zamana kadar ls
tanbul Deniz Ticaret müdür muavini 
bulunmakta idi. 

Müfit Necdet Bey ayni zamancl.a kı
lavuzluk itlerine de muvakkaten bak
maktadır. 

Aldığmuz maliimata göre lstanbul 
Deniz Ticaret müdürü Zel<i Bey deniz 
yollan umum müdürlüğü kadrosunda 
mühim bir vazifeye tayin edimektedir. 

Sanayi ve Maadin Bankasının 
devri 

Yeni Afyon inhisarı umumi müdür· 
lüğüne tayin edilen Ali Sami Bey Sana
yi Kredi Bankası ve Sanayi Ofisindeki 
vazifesine de bir taraftan muvakkat bir 
müddet için devam edecektir. Ali Sami 
Beyin bu vaziyeti Bankanın Ankaraya 
naklile Sümmer Banka tahavvül edeği 
zamana kadar dev&n> edecektir. 

Ali Sami Bey Sanayi ve Maadin Ban 
kasının teeuüsündenberi Bankanın mü
dür muavinliği vazifesini yapmakta ol
duğundan devir ve nakil iılerinde ihti
aaıından istifade edilecektir. 

Bir metre boyunda yılanlar 
Ticaret Odası yılan ihracatı hakkın. 

daki tetkikatına devam etmektedir. Av
rupada yılan alacak müesseselerden bi .. 
ri Ticaret odasına verdiği cevapta biı

metro ~nda ~ıl~nl~n 70 kuruşa sa
bn alınacagını bildırmı•tir 

' • 1 

Taze meyva ihracatı 
Ticaret odas ıaz . ı e meyve ıhracatı 

baklanda yeniden tetkikata başlamıştır. 
Bu hususta muhtelif memleketlerin ta
ze meyve ihracatını ne suretle kontrol 
ettikleri ne gibi kanunlar çıkardıktan 
araştınlmaktadır. 

Bunlardan Romanya hükUmetinin 
meyve ihracatı hakkında yapbğı bir ni
zamname tercüme edilmektedir. Roman 
yadan ihraç edilecek meyveler Milli ih
racat enstitüsü tarafından kontrol edil
mektedir. 

ihracat enstitüsü memurlardan mey
•elerin hasta, ve çürümeğe müsait olan· 
lanna ılikkat etmelerini istiyor. 

1 BORSA 1 
Ot Bankasından alınan cctveldir) 

8 HAZİRAN 1933 
Akı am 

istikrazlar 
latikraz dahili ku
ponauz 96,.SO 
1933 1 ıtikru:ı 98.SO 
Şark d. yolları 2.80 
D. Muvahhide 53,75 

Fi atları 

Tahvilat 

Gümrükler 5,75 
Saydi mahi 7 .-
Baidat 11.75 
T. atkerİJ• 7,75 

Ergani 
ElektriL: 
Tram•ay 
Tünel 
Rıhtımı 

Anadolu. 1 

.. 111 
meaail 

ESHAM 

19,40 

-.-
-.-
18.25 
45.-
46.25 
56.90 

lt Bankaıı Na· ı Bomonti 21 10 
ma 9,45 T erkoa kup091• ' 

,, " Hamilin• 9,55 •~X 29.SO 
" ,, Müeaıi• 102 Cı~ento 12,90 

Anadolu Hiııe 25,40 fttıbat d.,, ko· 
Tramvay 51.30 ponıu.z 21.C?.O 
Reji 3,55 Şark dey. 2.-
Sir. hariy• 15.- Balya 2.50 
Telefon 13.- Şark m. ecu 2,85 

ÇEK FIATLARI 

Pari• 
Londra 
NüyorLt 
Milano 
Brükıel 
Atina 
Cenevre 
Sofia 
Amıterdam 

12,03 t Prai 
7145 f Viyana 

57,15 Madrit 
9,10 Beri in 

3.40,15 Varıova 
82,07,50 Peıt• 

245 Bel arat 
68,04 Bükreı 

1,17,84 Moıko•a 

N U K U T (Sabt) 

20 f. Franıız 
1 laterlin 
1 Dolar 

20 Liret 
20 ı. s.ı,u.. 
20 Drahmi 
20 i. lı•iç.r• 
20 Leva 

1 Florin 
21 Ku•- C•k 

~s 
ıes.-

715 
172 
2ı5 

115 
25.50 

815 
26.-
85.

tZıJ 

t Şilia, A •• 
l Peı:eta 

1 Maı-k 
1 Zeloti 
1 Peııp 

20 Ley 
20 Dinar 

1 Çernovıeç 
t Alt1n 
1 MecidİJ'• 

Banknot 

15,92,75 
4,28 

5,54,50 
2,05,ı75 

4,23,50 
3,43,725 

35 
79,97 

10,89,75 

Xuruı 

24.-
17.-
49.-
24~ 
33.-
23.-
55.-

934 
33.,.__ 

devrilince .. 
Bir kişi boğuldu, iki 

kişi kurtanldı 
Dün Haliçte bir deniz faciası ol

muftur. Sıtkı Efendi ile Mebrure 
ve Gülsüm Hanımlar bir sandal 

1 

gezintisi yapmak için dün aktam 
üzeri bir sandala binmişler.Haliç
te sandal Kağrthaneye doğru iler
lerken birden bire hava bozmuf ve 
çıkan boranın tesirile sandal dev
rilmittir. Sandalın içindekiler su
ya dütünce feryada başlamıtlar 
ve Gülsüm Hanım derhal boğulup 
gitmi,tir. Etraftan yetitenler bay
gın bir halde Sıtkı Efendi ve Meb
rure Hanımı kurtarabilmitlerdir. 

iki azılı sabıkalı 
Kumkapı ve civarında bir müd

detten beri muhtelif hırsızlıklar 
yapan iki azılı sabıkalı yakalan
ımttır. Naim ve Osman isiınlerin
de olan bu iki sabıkalı geceleri bir 
çok ev ve dükkanları aoymutlardır 
Polis merkezi ikisini de yakalıya
rak cürümlerini teıbit etmittir. 
Bunların o civarda bir eve çaldık
ları etyayı doldurdukları anlafıl
mıf ve yapılan araftırmada bura
da çalınan etya bulunmuttur· Hır· 
sızlar adliyeye verilmitlerdir. 

Elini makineye kaptırdı 
Fenerde Süreyya Pata fabrika

sında çalıtan Fehmi isminde bir 
amele itlemekte olan makinelerin 
yanında uğratırken kazaen elini 
makineye kaptırmıt ve bir parmağı 
kesilmiftir. Fehmi hastahaneye 
kaldırılmıftır. 

Sahte diştabipleri 
Son zamanlarda gene ötede 

beride bir takım sahte dit tabiple
ri peyda olmağa başlamıttır. Zabı
ta bunlara kartı yeniden tedbir
ler almıştır. Şimdiye kadar sahte 
diş tabipliği yaptığı anlatılan lCim 
selerin muayenehanelerinde araş
tırma yapılırken zabıta memurlari . 
le birlikte hükumet doktoru da 
beraber bulunmakta idi. Arattır
ma için böyle hükfunet doktoruna 
da haber verip beraber almak key· 
fiyetinin iti çok uzattığı görüldü
ğünden bu usul kaldırılmıftır. 
Bundan sonra sahte dit tabipliği 
yapıldığı haber alınınca zabıta 
memurları doktoru almadan doğ
rudan doğruya gidip arattırma ya 
pacaklar ve yakalanan maznunu 
adliyeye vereceklerdir. 

iki tavcı 
Hüseyin ve Kadir isimlerinde i

ki tavcı yakalanımftır. Bunlar 
Galata civarında tenha sokaklarda 
dolatarak bir çok saf dillere teneke 
veya demirden yapıhmt yüzük ve 
küpeleri altın diye satmak sureti
le dolandırıcılık yapmaktan maz
nundurlar. İki tavcımn muhtelif 
cürümleri tesbit edilmit ve ikisi 
deadliyeye verilmitlerdir. 

Bakkal dükkanında yangın 
Şitlide Rumeli caddesinde bak

kal Hıristonun dükkanından gece 
saat dörtte yangın çıkmıf ve dükka 
nın içerisi yandıktan sonra söndü
rülmüftÜr. Yangının sebebi tahkik 

edilmektedir. 

İçki düşmanları dün 
tenezzüh yaphlar 

Y eşilhilal cemiyetinin tertip ettiği 
senelik deniz tenezzühü dün yapılmıt 
tır. Sabah saat sekizde köprüden kal
kan vapurda bir cazbant bulunmuş ve 
havanın hazan kapalı ve yağmurlu ol 
maaına rağmen iyi eğlenilmittir. Da .. 
vetliler alkollü içkilerden baıka her 
nevi içki içmitlerdir. 

GUmrUklerde 

Muhafaza kadrosu 
İstanbul Gümrükler muhafaza bat· 

müdürlüğünün yeni kadrosu tasdik e
dilmiı, bir kısım muhafaza memurla
" Edirneye, bir kısmı da Karadeniz 
mıntakasına nakledilmiılerdir. 

Kısa haberler 

"' Şimdiye kadar İstanbul Ka
dastro mektebi müdürlüğü vekalet 
le idare ediliyordu. Tapu umum 
müdürlüğü, mektep müdürlüğüne 
Kamil Beyi tayin etmittir. Kamil 
Bey ite batlamıttır. 

"'y . em posta ve telgraf kadro-
sunda İstanbul bat müdürü Hüınü 
Bey 70 lira asli maatla vazifesin
de ipka edilmiştir. 

iST ANBULDA GEZİNTİLER 

''Kayalar,, sırtlarında 
bir kaç saat ... 

Bahar, bu sene hırçın bir kız gibi 
durmadan gözyaşı döktü .. 

Bahara ait bütün ümitlerimizi, aa
çının tellerine bağladığımız güzel ma
yıs, vara yoğa ağlıyan hırçın bir genç 
kız gibi, durmadan gözyaıı döktü. 
Haziranı, biraz daha ağırbaılı, dunnuı, 
oturmuı, kadın kadıncık bir ay diye 
tanırdık. Halbuki o da pek hoppa, 
pek kararaız çıktı. Netemizi kaçıran 
bu somurtkan yÜzlü havalann bundan 
sonraıı da var mı bilmem ••• 

BiJdiğim bir l<'Y varsa, yaza çok er
ken girdik ve bahan görmeden kay
bettik. Yalnız bu arada bir tek kin· 
mız oldu. Y eıile kartı hasretimizi do
ya doya dindiriyonız. Bol yağmur 
altında serpilen ağaçlar, her halde 
temmuza kadar renklerini aaklıyacak
lar ve sonbahar; daha devamlı ola
cak. 

Geçen haftaki cuma bol ıtıklı ve a· 
çık havada geçti. Fakat herkeste bir 
tereddüt vardı: 

- Acaba yağmur yağacak mı? 
Bu tereddüt, uzun bir deniz seyaha

ti için pek az kiıiye cesaret verdi. 
Köprüden sabah kalkan Boğaziçi va
purlarında tek tük yolcu vardı. An· 
cak öğleden sonra, umumi bir kalkıt· 
ma oldu. 

Bana sorarsamz, gezinti dediğin 
dörtbatı mamfır olmalı. Y apbğım mas 
rafa göre, bütün bir günden iıtifade 
etmek fırsatını bulabilmeliyim. İki sa
at içinde gidip dönülen yerin kazancı, 
yorgunluktan batka nedir? ilk vapur
la son vapur . • • Bu ikisi arasında g,.. 
çen zaman, beni ancak doyurur. Ge
çen cuma, yazık ki istediği mgibi eğ
lenmek bana da kısmet olmadı. 

Öğleye kadar hava bir kaç çetide 
girdi. Kiih açtı, kah kapadı, kah gök 
gürüldedi, kah timıek çaktı. Nihayet 
ikindiye doğru güneti bulutsuz göre
bildik. Dikkat ediyorum: daha kimse 
iyice açılıp saçılamamış .. Y ~z kıyafet'. 
!eri, parmakla gösterilecek kadar az .. 

Koltuğu altında temsiye, vapura 
girenlere gözucuyla baktım: hepsi de 
buluttan nemkapar vaziyette .... 

Güvertede iki ihtiyar, ellerini dür· 
bün gibi kıvırarak Haliç Üstünden par

•ça parça kopan siyah bulutları biribir
Ie,ine gösteriyorlar: 

- Allah bilir ama, fırtına kopacak 1 
- Yok .• yok. . fırtına bulutu saçak-

lı olur. 
- Baksana. . bunlar da saçaklı .. 
- Eh • . ne yapalım. Bir kere yola 

çıktık. Daha olmazsa vapurdan inme· 
yiveririz ! ! 

Böyle kulak kiritte, bulutların hare· 
ketinden mana çıkararak, halecan, en· 
dişe, korku içinde geçen yolculuktan 
ne hayır gelir? 

Vapur, Bebeğe vardığı zaman bu· 
!utlar, yavaş yavaf dağılınıya 
baılamıtb. Fakat ben, ne olur ne ol
maz Ruınelihisarmdan ileri gibnedim. 

Hiaann tepesindeki "Kayalar,, da 
§Öyle bir saat kadar uzanıp Boğazı 
kuıbakıtı ıeyrebnek te bugünlük ye· 
terdi. 

Ben, kayalan Boğazın sayılı mesi
relerinden biri sayıldığı günlerde tanı· 
dığım için çok severiın° 

Mezarlığı bile mezarlığa ne kadar 
az benzer. Hele o sırtların yeşilli.~i, 
ye§ilin en tatlı rengidir. Çimenler us
tüne kendimi attığım zaman baktım 
ki burada yalnız değilim. 

Beledlyed• 

Sebze hali 
Esaslı bir hal inşası 
imkanları aranacak 

Keresteciler yangın yerinde yapıla
cak meyve ve sebze halinin iki yüz kırk 
bin liraya mal olacağı yapılan keşifler
den anl&§ılmıtbr. 

Belediye bu hali muvakkat olarak yap 
bnnaktadır. lstanbulun bütün yiyecek, 
içecek maddelerini ihtiva edecek büyiik 
hal bilahara insa edilecektir. 

Şayet büyük bir hal inıa edilirse bir 
milyon liraya mal olacaktır. 

Belediye bu buıusta kati kararını bir 
kaç güne kadar verecektir. Büyiik halin 
inşası için sarfedilecek paranın ne suret 
le tedarik edileceği henüz malum değil
dir. 

Eski eserleri muhafaza 
Muhtelif makamların tarihi eserler 

için ayırdıklan tahsisatı birlettirerek 
müstakil bir makam emrine verilmesi ve 
tanzim edilecek bir progam dahilinde 
bu eserlerin tamiri ve balmnı için bir ıiı 
tem dahilinde çalıtılnıan muvafık ıö· 
rülmektedir. 

Oktruva bakayası 
Oktruvanın lağvı üz<;".!ne Be~ediye 

oktruva müdürlüğü teıkiliitını dagıtınıt 
tır y alD12 muamelenin tasfiveıi ve ev· 
veİce tahakkuk ederek henüz tahsi! ."'!1 
lemiyen oktruva rüıunıuntUl tahııli ... 
çin muvakkat mahiyette bazı memurl?,r 
vazifelerinde kalmışlardır. Oktruva mu
dürü Orhan Bey münhal bulunan vari
dat müdürlüğüne tayin edilecektir. 

Oktruvanın lağvı ile gümrük rüıu· 
muna yüzde on zammedilerek elde edi
lecek varidattan lstnnbul Belediyesine 

Çoluk çacuklarile seyrana çıkan 
bir kaç aile daha var. 

Kendi evlerinde gibi davranıılann· 
dan anlıyorum ki Hisarın yerlileri .•• 
Kilimleri ııermiı, çay semaverlerini 
kurmuşlar, konuşuyorlar. Sağımdaki
lerde hazırlık dehşet. Semaverde su 
fıkır fıkır kaynıyor. Bardaklar, temiz 
tülbentlerle kunılandıktan e Jnra bi
rer birer ortaya çıktı. Yatlı bir h~nım, 
telatlı bir hareket yaparak: 

- Kızlar, gördünüz mü baımuza 
geleni! diye haykırdı • 

Ötekiler, etrafını aldılar: 
- Ne var anne anne ••• 
- KaJıldan unutmuıuz! 

- Şimdi ne yapacağız? 
- Bilmem. . . Ama, ben aöyledim-

di. Kızlar, göz kulak olun. Bir tey u· 
nutulınasın, dedimdi. 

Küçük bir kız akıl öğretti: 
- Çöple karışbnnz ! 
Anne anne itiraz etti: 
- Çamurlu çöplerle çayımı kanı· 

tıramam doğrusu ..• 
- Peki, çaresi? 
Büyiik hanım, fazla sabredemiye

rek sürekli bir kahkaha atb: 
- Kaşıklar burada. • nafile arama· 

ym. • sizi korkutmak için mahıustan 
aöyledimdi. 

Katıklan entarisinin kutağı arasın
dan çıkararak bardaklara yerlettirdi. 
Çay, artık iyice demlenmitti. 

- Hadi, dediler, ıu çayı soğutma· 
dan İçelim! 

Fakat tam bardaklara boşaltacak· 
lan aırada hatırladılar: 

- Hani teker? 
- Anne anne. . §t'ker nerde? 
Kadıncağız alıklaıb: 

- Şekeri siz almadınız mı? 
- Yooookl •.. 
- Nusret •• kızım, sendeyse ver ıe· 

keri! .. 
- Ben ıeker görmedim .. 
- Şakayı bırakın, canım. Çay so-

ğuyor. 
Sendeydi, hayır, ondaydı, derken 

anlatıldı ki §t'keri almayı unutmutlar. 
Demlenmit çayın kokusu etrafa ya

yıldıkça, adeta baygınlık geçiriyorlar· 
dı: 

- v~h vah vah .. bu kadar özen, be-
zen. . Koca semaveri bllralara kadar 
taıı da ıeker almayı unut!. . 

- Acaba fU yanımızdakilerden bir 
az teker bulabilir miyiz? 

Yüzlerini kızartıp aradılar. Fakat 
aldıkları cevap, umdukları cevap de· 
ğildi: 

- Şekerimiz kendimize kadar. 
Fazla olsaydı, vallahi verirdik! 

Eve gidip ıelinciye kadar çayın so· 
ğuyacağını hesap ettikleri için, o ca· 
nım semaverin kaynar suyunu boşalt .. 
mıya mecbur oldular. 

Ondan sonra da cturduklan kadar 
çayı içemediklerine dövündüler: 

- Bileydim, gelmezdim. • Ağızta
dile bir çay içemedikten sonra ••. 

- Kitki katıkları unutsaydık ta 
ıekeri alsaydık. . 

Mümkün olsa, fU banımlara, bır se-
maver çay demletip elimle birer bar
dak ikram ederdim. 

Onlar olmasa, ben ıu iki ıütunluk 
yazının mevzuunu nereden bulup çı
karırdım ... 

M. SALAHADDiN 

Mahkemelerde 

Bir gece işçisi mahkum oldu 
Rıdvan isminde azılı bir gece it· 

çisi geçenlerde muhtelif hırsızlık
lardan maznunen yakalanarak ad 
!iyeye teslim edilmi9ti. Rıdvan ikin 
ci ceza mahkemesinde muhakeme 
edilmit ve cürümleri sabit oldu
ğundan kendisinin iki ıene müd
detle hapsine karar verilmittir. 
Rıdvan bu kadar müddet de em· 
niyeti umumiye nezareti altında 
bulundurulacaktır. 

ne nisbette isabet edeceği henüz ma!Gm 
değildir. . 

Layihanın Mecliıte kabul edilen !'8· 
ti şekline nazaran yüzde onlar, beled~ye 
!erin nüfusuna göre taksim edilecektıl. 

Bu taksim neticesinde h.~! Be. e 

d
. . . · datından üç dort yuz bın 

li~.,.bd~r v.:'ybedeceğİ zanediliY?':· ! ~u 
sebeple bütçede mü"azen\. temimi cakçın 
masraf bütçesinde de tenzı at .yapı a 

tır. 

Tepebaşı bahçesindeki tesisat 
Tepebatı bahçesinin kira mukavelesi 

bitmiıtir· Müstecir M. Leme.ne bahçeyi 
Belediyeye devretmittir. Ancak bu de
vir ifinde Belediye ile müstecir arasın
da bir ihtiliif çıkmıtbr. Belediye yapılım 
tesisatı devir alırken ancak yedi bin lira 
vereceğini söylemektedir. M. Leman i
se tesisata 36 bin lira kıymet tahmin et 
tirdiğinden bu parayı istemektedir. ih
tilaf halledilemediğinden M. Leman Be
ledeyic aleyhine Hukuk mahkemesinde 
bir dava açmı§tır. Mahkeme heyeti Be
lediyenin sabn almağa mecbur olmadı
ğına karar venniıtir. iM. Leman yedi 
bin !arayı kabul ebnediği takdirde tesi
satı $Öküp enkazı götürecektir. 

, 

ELE 
Kuş merakı 

Mazhar Osman Bey; sorarsanız 
her kim ki bir ıeye meraklıdır delidir 
ve herkesin mutlaka bir ıeye 'merakı 
olduğuna göre hekimlik ilminde akıl· 
lı denecek adam bulmak imkanı yok· 
tur. 

Dostlanmdan bir kut delisi yani kut 
meraklısı tanırım. Evinde türlü türlü 
~a~esleri, çiftehaneleri, flurya, iskete, 
ıspınoz, saka, kanarya, karatavuk ve 
papağanları vardır. Saatlerce, günler• 
ce kutlarla beraber otursa sıkılmaz. 
Ne yer, ne İçer ille onlarm cıvıltısını 
d~yınak ve onlarla konuımak ister. 
Guya kutlar da onun sözlerine cevı.p 
verirler. Asude bir hayattır. insanla• 
ra laf anlatmıya çalı1111aktan kutlara 
aöz dinletmek her halde daha tatlıdır, 
sanırım... 

Beni ne zaman göne: 
- Yahu! bir gÜn bize gel de sana 

kuılanmı göstereyim. • • der dunır. 
Mübarek adam pek te yakında .,,_ 

tu~uyor ~i;. (Hop!) diyince gidili
versm. Fatıhın arka tarafında bir yer• 
de .•. 

Evvelki gün itimin az, vaktimin ge
ni§çe olduğu bir gündü. Ne zaman git· 
aem evinde bulacağımı bildiğim için 
kalktım. Tramvaya bindim ve gittim .• 
Beni pek büyiik bir memnuniyetle kar· 
tıladı. Memnuniyeti gözlerinde okunu
yordu. Bir ıeye meraklı olan adam on 
lan baıkasına anlatmıya bayılır. Sa· 
atlerce söyler. Sanır ki karşısındaki 
de onun kadar zevkalmaktadır ... 

Neyse, eve girdim üst katta şimale 
nazır bir büyük odayı kuıbane haline 
koyınuı. Daha oraya girmeden evvel 
aelimlık iamini verdiği kapının yanın
daki küçük odada biraz oturduk. Hoş
bet ettik. Hayatından memnun görü
nüyordu. Kendiai bir iki mektepte ho
calık ediyordu. Haziran başında mek· 
tepler kapanınca dört ay kutlarile bat 
ba§'l kalacağından dolayı handise gÖ· 
bek atacakb. ifadesine nazaran bu se· 
ne papağını da kuluçka olmuş ... 

Osırada tekrar kapı çalındı. içeri
ye sanklı bir zat geldi. . • Civardaki 
camiin imamı İmİ§. 

- Buyurun imam Efendi!.. dedi ve 
beni takdim etti. 

- Efendim! Felek Bey. (Milliyet) 
gazetesinde yazı yazar. 

- Yaa! güzel efendim! Demek Be-
yefendi gazete muhbiri .. 

- Hayır! Muhbir değil muharrir. 
- Güzel. Allah afiyet versin .•. 
Bana hitaben de: 
- imam Efendi! En meşhur hafız· 

larımızdandır. 
- DO.iniz Kurra hafızlarındanım. 
- Müşerref oldum efendim. 
Biraz odada oturduk. imam Efendi 

bavalann soğukluğundan, evde kömür 
odun kalmadığından bahsetti. Ve ni
hayet aıra kuılan görmiye geldi. Üst 
kata çıkbk. Dediğim gibi ıimale ni~
zır bir odaya girdik. Bir cıvıltıdır gı· 
diyordu. Dostumun ondan fazln ka .. 
naryaaı, dört bet sakakuşu, bir kaç İs· 
kete, ispinozu, iki karatavuğu iki pn• 
pağanı ve dört çift te Perruı denikn 
ufak yetil ve papağan cinsinden kuşu 
vardı. Baıladı anlatmıya: 

- Şu kanarya lrlandadır. Dört da. 
kika makara çektiği vardır. Yanında· 
ki tepeli ditidir. Bu Mite çiftehaneye 
koyacağım. Şu üstte asılı kafesteki 
Cermen cinsindendir. Bülbül taklidi 
yapar. 

imam Efendi sordu: 
- Papağanlar tekellüm ederler mi? 

- Efendim! Bazı ıeyleri taklit e· 
derler. . Meaeli hizmetçi kızın adını 
çağırırlar. Ama tekellüm etmezler. Şu 
saka tam 8 seneliktir. Geçen sene ka· 
narya ile çiftleşti. Kö§t'deki yavruyu 
çıkardı .. lspinozlan Alemdağından 
getirttim ••. 
Adamcağız tatlı tatlı anlatıyor ve 

bende hile bir alika uyandınyordu .. 
imam Efendi dinledi, dinledi ve sa· 

kalını parmaklarile tahlil ettikten son· 
ra: 

- Beyefendi! Bu kutların yavrula· 
rını yer misiniz? 

Dostum anlıyamadı ve: 
- Ne gibi? diye sordu: 
- Pilav gibi, kızartna gibi, güveç 

gibi. • . Cev.abıhak eırefimahlukat o· 
lan insana nimet olarak halk buyur· 
duğu nice in'am ve ihsan içinde bilu· 
mum tuyur ve hayvanatın da kanları· 
nı beli! etmittir. • . . 

Dastuın bu soğuk lafa fena hal~e ı· 
çerledi ve bizi dııarı çıkarırken ıma· 
ma dedi ki: 

_imam Efendi! ben et yemem, do• 

kunur... • 
imam devam etti: 
_ Zatıi.Jinİz yemediklerinizi dilini-

ze gönderin. Biz o kadar nazik deği
liz. Bize dokunmaz. • • • 

Jndik. . • aramızda bir soğuk bava 
biuolunuyordu •.. Lifetmeden bir kaç 
dakika oturduk. Baktım, kalkıp gitme• 
den baıka çare yok. Veda ettim. . i
mam da kalkb. Birlikte çıktık. . imam 
bili soruyordu: 

- Zatıaliniz kuı eti yemez misiniz? 
Diiniz camiin hünkar mahfilinin için· 
de giivercin besliyorum. Ara sıra yağ• 
bcalannı bizim ev uf&ğl kızartıyor. 

Ve bu hikaye ile biraz yürüdükten 
sonra onu Fatihteki sıra kahvelerden 
birine bıraktım. Tramvaya yürüdüm. 

FELEK 

Hicaz kralının müsteşarı 
şehrimizde 

Hicaz ve Necit kralı lbnissuut 
Hz. nin müstetarı Muvaffak Bey 
yazı geçirmek üzere tehrimize gel 
mittir. Muvaffak ~y ziy~ret mak 
sadile Ankaraya gıdecektır. 

Müzeler müdürü geldi 
Avrupada bulunmakta olan Mü 

zeler müdürü Aziz B. dün Eğe va· 
puru ile tehrimize gelmi,tir. 
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L Fikirler ve insanlar ı 
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Onun arkasından 
Ahmet Ha§imin ölümü, az çok ta· 

nrnmıı her muharririn ölümü gibi, 
bir taknn nahvet tezahürlerine vesile 
oluyor. Böyle teYlere gülünür. içim 
kanamaoa gülecejiim. 
Meğer onu ne kadar da ıeven, hat· 

ti. anlıyan varmııI. Daha on gün ev .. 
ve! biz onun harikulade manzumele
ni okurken: "Bu da ne demek?" diye 
dudak bükenler ıimdi : "Büyük 
Türk şairi Ahmet Haıim" diye aöze 
batlıyor. Demek Göl aaatleri, Piyale 
sahiden bizim iddia ettiğimiz gibi bü
yük bir ıairin eaeri İmif, hem de Türk 
edebiyatının malı İmİf. Hani onlar 
mii.naaız, yazan da Araptı l Dün mü 
yalan aöylüyorlardı, bugün mü? .. 

Yalan söylemek te gene bir f"Y aöy· 
!emektir. Onlar dün de, bugün de bir 
şey söylemiyorlar. Kendilerini göate· 
riyor, nahvetlerini tatmin ediyorlar: 
"Bakın, biz de edebiyatla metgulüzl 
Şiirin güzel ve manalı olup olmadığmı 
anlarız! Bizi görün, bizi seyredin! 
Dün Hatim Araptır, ıiirlerinin mana· 
sı yoktur diye kendimizi gösterip al
kışlattık; bugün de onun Türk oldu· 
ğundan, büyüklüğünden bahsederek 
kendimizi gösterip alkıtlatacağız !" 

Hem iyi bir veıile de var. Müslü
manların: ''Ölülerinizi bayırla anm!" 
diye bir aözü yok mu? itte ona uya
rak dün tatladıklan bugÜn bat üs
tünde taııyorlar. Fena mı? sevaba da 
girml§ olurlar! 

Bu adamların fikirlerine, kendi 
kendilerine hiç mi hürmetleri yok? 
Söylediklerini unutuyorlar mı? Yok· 
aa bizi mi hafızasız sanıyorlar? Daha 
toprağı kurumamıt bir mezann ba§ın· 
da içindekinin eserlerini tenkit ebne· 
ği doğru bulmuyorlarsa suaaunlar, 
yazma31nlar, ihtifallere gelmesinler. 
Ben Ömer Seyfettin, Süleyman Nazif 
ihtifallerine, bıktıraaıya tekrar edilen 
bu ihtifallere gidiyor muyum? latedik
leri şey, sevdikleri bir adam için yapı· 
lan merasimde bulunmak değil, bir· 
kaç et dost ıönnek, kendilerini gÖs· 
tcrmek ... ''Biz, bu memleketin münev
verleri, büyük ölülere iıte böyle hür
met ederiz. Onların yazılarınd~ı bir 
satır bile okumayız; fakat bunu biz
den ve Allah'tan batka kim bilir? 
herkes bizi ihtifalde görüyor ya! ye
ter.'' 

Bu :Cadar samimiyetsizlik, bu kadar 
lii.übalilik inaanı çileden çıkarıyor. 
Göl saatleri'ni, Piyale'yi beğenmiyen, 
anlamıyan, onları tehzil edenleri ~im .. 
di Haşimin cenazesinde, onun için ya
pılan ihtifallerde görünce İnaan oğ
lundan tiksiniyorum. lnaan kanaatle
ri, fikirleri ile yaşar, onlar için çarpı· 
şır: her mezarın batında ve kendime
zarının başına kadar. 

"'Ölülerinizi hayırla anın!" Peki a
ma bu ölen adamın yazıları, kitapla
" da var. Onun için aöylediğimiz her 
c milekirane sözden eser de. yani ya
'lyan ve oizin beğenmediğiniz bir kuv 
vet te İstifade edecek. Sizi dinliyen ve 
~ize kapılarak aala taıvip etmediğiniz 
eörüşlere, kanaatlere iıtirak edecek 
adamlar, bulunur. Fikir meauliyetin
den hiç mi korkmuyorsunuz? Yoksa 
kendi sözlerinize kendinizde mi kıy
met vermiyorsunuz? O halde niçin söy 
lüyor, niçin yazıyorsunuz 7 

Söylemenin de, yazmanın da kendi 
kendimize, hemcinslerimize, ebediye
te kartı bir taahhüt altına girmek ol
duğunu hiç düıünmüyoruz. Fikir sa· 
hasının her türlü zaruretlerden kurtul 
maıı, onların fevkine çıkması lizım· 
dı~. Bittabi bu bir hayaldir, hiç bir 
zaman tahakkuk edemez. Fakat bu 
böyledir diye her güne, her hadiseye 
göre mi kanaat1erimizt imanlanmız 
olacak? 

Ahmet Ha§im berrak ıiirler yazar
dı. Kelimelerinin manası bilinince 
derhal anlatılmıyan bir tek manzu
mesini bilmiyorum. Zaten türkçede 
bir Mallnrm'6'nin, bir Rimbaud'nunki
ler gibi muzlim şiir henüz yoktur. Fa
kat Hıışinün şiirleri o kadar aaf, oka
dar berraktı ki faşınverdiler, bir şey 
anlıyamadılar. Mazmunla, kahveha
ne lakırdıları ile yoğrulmut kafalara 
(Parıltı), (Şafakta), (O belde) elbet
te mi.nasız gelir. "Bet aıla necabet 
mi verir hiç üniforma? .. Zerduz palan 

ursan eıek yine eıektir." 1ıte manalı 
""l"Çb kıf" aoz. o an ya etındeki garibi 

ki.mhari ııör." itte rakik ıiirl Daha 
ne iaterainiz? Yenilik ve ihtiraı mı? 
buyurun: "Ben bir ezeli ıiryei mağ
mume mi sildim? .. Her cürmüne rağ· 
men yine sen bence em.elsin •• " Kafa
lar bu afyonlarla uyuımuıken Ahmet 
Haıimin tiirleri bir scandale gibi pat
ladı. "Malheur A celui par qui le scan• 
dale arrivera." Her taraftan taılar yağ 
dı. Ona edilen hakaretlerden bir kıs· 
mı da bizim içindi. Şimdi onların al
kışları bizim hıçkırıklarımızı örtmek 
istiyor. Fakat beğendikleri asıl Ha
tim değildir; Kendilerine göre bir Ha 
tim İcat ettiler 1 

Onu niçin anlamıyorlardı? .• Bazıla
rı sadece şiirden anlamadıkları için. 
Fakat bazılarında da bu anlayıısızlık, 
kendine malumatı da ıiper ediniyor
du. Hatim aymbolistlerin tesirinde 
kaldığmı, kendisinin de symbolist ol
duğunu söylüyordu.. Bundan yirmi, 
yirmi beı ıene evvel yazılmış franıız
ca edebiyat kitaplarını açm, hepsi de 
ıymbolistlerin anlaşılmaz ıeyler yaz
dığını söyler. Hele meıhur Emile Fa
-guet ile yine meıhur Max Nordau, 
Mallannc'nin bir budala ve mütered
di olduğunu kimseden gizlemezler. 
Onların aymboliatler hakkmdaki iddi
alarını, tenkitlerini Ahmet Haıim'e 

kartı kullanmak tam yerinde değil mi· 
dir? Biz onlardan da iyi mi bilece
ğiz? Biri büyük alim, öbürü Academie 
françaiae'den. Ama büyük alimin te
reddi nazariyesi daha bize gelmeden 
çürümüıtü, Acadcmie français'e gİ· 
ren münekkidin yazılarını da artık o
kuyan yok. Var, var ama ona inanmıt 
olan devrin bönlüğüne delil 
bulmak için. 

Sonra Hatim'i böldüler: Şair Ha
şim, naair Haşim. Birincisi F aguet ile 
Nordau'm kavline göre manasız söz
ler aöyliyen mütereddi, öbürü manalı 
ve gÜzel aözler söyliyen bir muharrir. 
Sanki bir adam iki ayn adam olur
muı gibi. Bir muharririn şiiri ile nesri 
arasındaki fark ancak bir madalya
nın iki tarafı arasındaki fark kadar
dır. Kabartması değişebilir, cinai ve 
buutları birdir. Tırnağa vurduğunuz 

zaman çıkan &ea birdir. Muharrirde 
asıl olan da bu ıestir, cins ve buutlar
dır. Hatim'in neıri ne ise tiiri de o
dur. Yalnrz reıme bakanlar ve ona 
göre hüküm verenler madalyanın cin
sinden ne anlar? Hatimde iki şahaiyct 
görenler de ondan bir ıey anlamamı§· 
lardır .. 

"0 dem ki refrefi hestiye samt olur 
kaim ... " Zavallı uatam! Ömrünün bü
yük bir kıamı, gÜzel bulduğun teyi 
müdafaa ile, onun uğrunda mücadele 
ile geçti. Divan edebiyatımızda en çok 
sevdiğim sözlerden biri A vni'nin: 
"Kadrü 99refi !!"İri faİr bilir ancak, • 
Ruhulkudüı'ün aırrı Sirafil'e ayandır" 
beyti idi. Sen de bazı kimselerin seni 
anlaması ile iktifa etmittin. Şimdi gör
aen aeni kimler methediyor! Onları 
görsen belki bir nezaket eseri olarak 
tetekkür ederdin; fakat içinden gÜ· 
lerdin. Ben gülemediğim için kızıyo· 
nım. 

"0 dem ki refrefi heatiye oamt olur 
kaiın ••• 0 Bütün eserinde ancak bir 
"image" olan ölüm seni o sükUta ka
vuşturdu; fakat ismin etrafında aev
mediğin bir vaveyla var. Zavallı us-
tam .... 

Sana, kuvvetini en çok kıskandı~ım 
adama (zavallı) diyebilmeli miy
dik? 

Gecenin hayat gürültülerine de, 
göz ya§larına da aüklitun kaim oldu
ğu saatinde, insan kafasının her ıeyi 
en aydınlık gördüğü saatte sen yine 
bizimle beraberain. Çünkü o saatte 
keder yok, alkıt yok, ne§e yok; yal
nız insana, hayattan da, ölümden de 
münezzeh aaf zeki. faaliyetinin ver-
diği "sünıru vardır. 

Nurullah ATA 

Hamiı: Belki bugÜn Ha,imin ese
rini tahlile çalıımam lazımdı. Fakat 
daha geçen hafta onun kitabından 
bahsetmiştim. Bugüne kadar söyle
diklerime ne ili.ve edebilirim? N. A. 

Milliyet'in edebi romanı: 3 

'YAYLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

Dokuz sal gelirdi gidinin dölü. 
Sandılar milleti çürümüş ölü. 
Y etifti imdada Erzurum gülü. 
Yalçın Bey, Yalçın Bey! Yurdun 

yaşlısın! 

Yaylalı Mehmet, Yayla köyünde 
bıraktığı bebesi için de deyişler 
:lüzmüştü. En beğendiği bir tane
~ini yalnız kaldığı zamanlar ça
lardı: 

Bir bebe kızım var, Petektir adı, 
Oğul balından da tatlıdır tadı, 
Şu kahpe feleğin tuttu inadı, 
Beni irakladı bal petek'imden. 

"" 
Gözleri aledir, saçları kara, 
Nerdesin bahçeli, bağlı Ankara? 
Hele bak, şu felek denen maskara 
Beni irakladı bal Petek'imden. 

Karısı için yaktığı türküleri da
na gizli yerlerde ve daha yavaş bir 
•es ve sazla okurdu: 

M"taramdan bir su için 
~l'lSrctlilcr a~kı i:;:in, 

Petek'imin anasını 
Ben özlerim için, için. 

"" Ale gözü ağlarmola? 
Kara poşu bağlarmola? 
Bülbül sesi, Kızıl ırmak 
Gibi coşup çağlarmola? 
Bununla beraber Yaylalı Meh-

met içliliğini, ince duygularını 
kimseye sezdirmezdi. Yaradılışın
da bir neş'e, gülümseme vardı. 
Memleketin oyunlarını çok güzel, 
çevik, kıvrak oynardı. Edirneye 
yürüyüş emri alındığı gece görme
liydi. Hem parmaklarını şakırda
tarak oynıyor, hem: 

- Bat.aklıkta kalan Çankırılı 
Mehmedın öcünü alacağım! 

Diye and içiyordu. 

Konyada bir sabah 
Konya istasyonunda Madam 

Tisiye'nin işlettiği otelde oturuyor
dum. Bo• vagon alıp satanlar, ve
oika nlı? satanlar, halkın can ve 
bo[:nz hakkını ~lıp satanfo.r gece-

HİLE 
Nahit Fikri bir solukta dört kat mer ı 

diveni çıktı. Arkadatı Halim Şadanın 
kapıaı çaldı. Halim kapıyı açıp Nahidi 
soluk soluğa görünce: 

- Ne o, ne var yahu? Dedi. Bir ta· 
rafın kıpkırmızı, bir tarafın sapsarı. 
M.Uhim bir ıey mi? Hele gir içeri baka· 
lım.. 

Nahit içeri girince, kendisini kanape 
ye attı: 

- Hem de çok mühim, dedi. Şadiye
yi bilirsin .. 

- E, kavga mı ettiniz? Ayrılış fa. 
lan mı? 

- Onun gibi bir ıey •. 
- Anlat bakalnn da fU hikii.yeyi din 

liyelim. Dinlerken de sana bir limonata 
yapayım. 

- Azizim, Şadiye bize yol verdi. 
- Allah allah .. 
- Çok meyusum. Ayrılık olunca, in. 

sanın askı daha yakıcı, daha zalim bir 
§ey oluyor. "Artık aramızda herıey bit. 
ti Nahit" dedi. 

- Eh, kafeıin kanadını açarsan, kuı 
elbette kaçar •• 

- Vallahi doğru söyledin. Kabahat 
bende .. Ban anlatayım: Geçen eün her 
zamanki ııibi Şaziyeye geçmiştim. Ger
çi bir aydır ihmalkarlığım olmıyor de
ğildi. Fakat ne de olsa bir erkek şakla. 
banlık eder, her kusurunu affettirebilir. 
değil mi? Ben öyle yapmadım. Ne buda 
lalık etrniıim. Geçen gün yine Şaziyede 
idim. Çay içiyorduk ve dereden tepeden 
konuıtuk. Sevdalıların de•eden tepeden 
konuımaıı fena alamet .. Sanki on sene. 
lik kan koca rribi .. Birdenbire Şaziye bir 
kahkaha kopardı. - Ne var, neye güJ. 
dün? Dedim. - Hiç, <IPıli. 

- Canrm, insan sebepsiz eüler mi? 
- Bir mektup aldım da ~ok tuhafına 
gitti, dedi, hah, hah, haaah .. 

"Dehtetli m.,,.ak icinde idim. Bu ne 
biçim mektuptu böyle? 

- Okuyabilir miyim? Dedim. 
- istersen oku. iste ora..:ıa keridcenun 

üstünde duruyor.· · 

Mektuhu aldım, okudum. lstersc:ı 
sana dR okuyayım. 

Oku bakalım, M<ıl rnektupmu~ 
bu? 

Mektubu Mualla i<rninde "'r kız 
yazıyor, Allah aşkına dinle.. Okuvo. 
rum: ''Sev.?"ili Şaziye, bugün o kadar 
canım sıkılıyor ki, hem i~ avutr>L-tlt, 
hem de hatınnı sormak it;in fU m~ktu

bu yazıyorum. F e kat hislerimi sana İ7.l'lh. 
etmek ne müskül şey olacak. Aras.rn, 
h.ülyalara dalarım. Ben p,ÜzcJ bir k ~ o] .. 
duğumu zannediyoı·um. Hayalimde s<.'n 
mez, ebedi bir a~k ya~ıyor. Fakat :v.J. 
nız hayalimde .. Yolunu şıısr.-ıı> toprn~ ·• 
mıza dü1müt bir melek "!ibiyim. Ruhu 
mun inceliklerine ayni iace1iklc muka
bele edecek kimse yok. Ger<İ ben me
lek dei{ilim. Nihayet f>i• kadınım. Fa
kat hu e:ünün erkekleri de ne kaba şey· 
ler .. Zarfın içini eörmet:i bilmiyorlar. 
Hepsi zevahir budala.... Bir aıkı, iki 
vücüdün değil, iki ruhun. iki fikrin bir
leımesi addediyorum. Hülvanın mavi 
sularına dalmıs iki kalp .. Bu kadu il.i
hi bir •aadetle iktifa edec<k e•kek şim
di nerede? 

"Şaziye, belki bu yazdıklarımı çok 
maansız bulu•sun. Fakat ruhumu kap
lıyan bu dalıga beni boğuyor. Onun için 

genit bir nefeı almağa ihtiyacım var. 
Geçen Salı günü, tesadüfen eve geç kal
dığım İçin bir lokantada yemek yedim. 
yalnızdnn. Kartımda birbirlerini sevdik 
leri belli bir genç kızla, bir delikanlı o
turmuılar, onlar da yemek yiyorlardı. 
Birbirlerinin yemeklerini takttim ediyor
lar, birbirlerile latifeler yapıyorlardı. 

Dünya umurlarında değildi. Bu iki sev
dalı kalbimi alt Ü•t etti, yemek yemeğe 
iıteham k~lmadı. Son derece müheyyiç 
bir halde lokantadan cıktnn. Fakat bu 
çıkı§ım bilsen, ne •uk~t oldu? Yolda pe 
timden tP.kılan in•anla."ln attıkla~ı ba
yağı lafları duydukca, hayattan iğren
dim. Hızlı yürüyorum, f Pkat ne de oha, 
arkamdan söylenen sözleri işitiyordum. 
Allah ni1::in beni böyle yarattı? Ben sa· 
kin, candan, tıamimi mütekahil bir aşk 
arayorum. Bir çiçek koparmağa kalk
sam, hemen ciçeği besliyen ~übreyi gö
rüyorum. Seni f'ıktım Şaziye, sen seven 
ve sevilen bir kadm,ın. Mes'ut ol. Ben 
de yalnızlığımla kalayım." 

Halim .Şadi sordu: 
- Hepsi bu mu? 
- Hayir! 
- Daha arkası mı var? 

MUALLA 

- Var ya, anlatayım. Ben f>u mek· 
tubu .Şaziyenin çayinda okudum. Güz. 
lerimin önünde yeni bi.r 5.lem canlandı. 
Şu •af k,Jplı Muallayi tanımak ve her 
erkeğin öyle zannettiği sıibi kalbi olma· J 
dığını i•bat etmek istiyordum. Nihayet 
sekiz eün sonra Muallayi tanıdım "-e o
na tam ruhunun arzulı:ınna göre, hissi 
bir m~ktup yazdım. içimde yeni bir aşk 
macerası başlryae&k cliye belirsi7 bir sa 
adet <!uyuyordum. F~'<•\ madalvenin 
ters tarafı varmı~. Bilir misin mektubu
ma ki~ cevap vfl'!"di? 

- Kim? 
- ~az.İye cevap vermesin mi? Mek .. 

tubund~: 

"Her ~eyi öğrendim. ilen öyle lını
ka knrlır!ara mektup yazıp ilanı atk e .. 
den rrk•klcrle bi• ılalıa kom:ışanıım" di
yordu. 

- !'en de ilıtiyatıızlık ctrr.iço•:ı. !(,. 
dınlar kc-nri araların~a rır ~aklarlar mı? 1 
Fakat Muella ne oldu? 

- n dn mektubumu o!du~u ".ihi ge
ri cCndermcsin JT"!? 

O v>kte kada!- her şeyi dinliyen Ha
lim Sadi ı,;,. kahkaha kopardı: 

- edil cocuk, dedi, ben her teyi bi· 
liyc~um. t~te i~be.t1.. 

Kalktı, cekmeceden çıkl\rltığı bir 
m•ktul:ı:ı N?hide u7.attı. Mualla İmzalı, 
Ayni üslüp ve ed&tta hi< mektup., 

Bu defo Nahit şaşırmıştı. Halim de
di ki: 

- Şaşirma, şaşirm~.. Bir zamanlar 
ben de Şaziye ile konuşuyordum. Böy
le bir mektup alınca, Mual!aya daha 
görmeden .-önül bağla<lnn. Ona mektup 
yazdım ve tıpkı senin aldrğın cevap gi· 
bi Şaziycden ceva;ı ald1r.1. Münasebeti
ni kesiyordu. Şimdi anlad'n değil mi? 
Ortada Mualla diye bir k-..dın yok. Bel
ki de var, ne bileyim. Fakat Şaziye bir 
aşıkını defetmek istedi mi. bu hileye 
müracaat ediyor. Demek ki bana yaptı· 
ğı~ı aynen sana da tatbik etmi,. Geç
mış ol~un. 
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1 ittihadı 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 

Sigortaları halk için müsait feraiti havidir 
Merkezi idareaiı Galatada Ünyoıı Hanında 

Acentası bulunmayan şehirl~rde acenh. ara,m~ktıdı•. 

: __ ... Tel.: Beyoğlu : 4887 3265 

yarılarına kadar havyarlı, kebaplı 
rakı içerler ve sabaha kadar beş 
lira hop, poker oynarlardı. Otelin 
biz yerli müşterilerine ancak gün
düzleri uyumak kısmet olurdu. 

Gene böyle bir gece hiç uyuya
madım. Sinirlerim bozuldu. Batı
ma bol soğuk su döktüm. Dıf<ll'ı 
fırladım. İstasyonun önüne geldi
ğim vakit makastan bir tren girdi. 
Yarısı yük, yarısı asker treni. Can 
sıkıntısı ile boydan boya dolaşır
ken arkamdan beni çağıran bir ses 
işittim. Arandım. Sapsarı, hasta 
bir asker bir kompartıman pence
resini gösterdi. Baktım. Birdenbire 
tanıyamadım. Beni çağıran benzi 
uçuk, deri ve kemikten adam kim
di? Biteviye gülümsiyor el ile is
mar ediyordu. Sokuldu~. Dik
katle baktım. 

- Tanıyamadın mı beyim? 
Bu ses. • • bu sesi ben çok iyi. • 
_ Ben Yaylalı Mehmet değil 

miyim? 
- Vay! Mehmet Onbaşı! 
- Şimdi çavuşum beyim. 
Elini uzatmıya çalışarak: 
- Tokalaşacağım ama iyice kı

mıldanamıyorum. 

- Hasta mısın? Nen var Meh
met Çavut? Zarar yok. Rahatsız 
olma. 

- Sol bacağım yok beyim. iki 

bacak fazla geldi de bir tanesini 
H:ı.lep sokaklarında bıraktım. Ni
delim "! Yazımız öyleymiş. Çanak
kaleyi, Kafkası, çölleri dolaş. Bir 
~ey olma, ölme de gel Halebin için
d<" ••• 

- Vah vah! geçmiş olsun. Na-· 
sıl oldu Mehmet Çavuf ! 

·- Son zamanlarda bizi Musta· 
fa Kemal Pafanın ordusuna ver
mişlerdi. Ordumuz Halep önünde 
toplandı. Düfmanlara çok tırpan 
attık. Harbi kazandık. Ama yezit
!er sehir içinde de uslu durmadılar. 
Bir sehir muharebesi verdik. Te. 
mizl~dik. Yalnız bir damdan atı
lan bomba sol bacağıma maloldu. 

Yaylalı Mehmet; bir bacak de
ğil, bir kullanılmıf kiraz sigara a
ğızlığını yitirmit gibi konuşuyor· 
du. Bir deri, bir kemik kalını§ gü
zel yağız yüzünde hala o bembe
yaz dişli gülümseyişler vardı. 

- Şimdi nasılsın? 
- Damarları, sinirleri bağladı-

lar. İyiceyim emme, Ankaranın 
Cebeci hastahanesinde de bir ay 
kadar kalacakmıfım. Kağıdımı öy
le yazdılar. 

- Buranın kumandanına söyle-
yim de seni burada bakıtsınlar. 
Çok zayıfsın. Yollar uzun. 

- Y o'! dedi Mehmet. Ne kadar 
uzun olursa olsun giderim. 

Gelen karşılıklar 
Liste: (86) 

Mühim: Büyük iş. sıkıntılı iş. ba
şağrılı düşünce, geri bırakılamayan, 

göz yumulamıyan, el çekileıniyon. 

Mühlet: bırakışı uzatma. Mühmel: b~-
knnsız, boş bırakılmış. ilişilmemiş. el 
sürülmemiş, göz yumulmuş, an~aşıl

maz söz, belirsiz söylemiş, Mü.Fıiir: 
Ad baskısı, anılış kazıltısı. Mihr: gü· 

ıne~. sevmek, acımak. Mühendiç: ölçiı· 
cü: (yol, yapı gibi jşlerde ... ) Mıls· 

t1/ızerat: özünü değiştirme, ba5kala~· 
ma, taş kesilme, taşa dönmüş, Y" bi
tim'e: i: (otlar, yeşillikler, a;:açlar 
gibi..). Müstesna: ayrılmış, seçılnıiş, 

tek!esmiş, biricikleşmiş, üstün~enrni~. 
Mü~"hede: gözle görüş, göz ilişkenli

ği, bakış kavrayışı. Müşahhas: kılık
lanmış, seçilmiş, anlaşılmış, gözde bii· 
yüınüş, ayrılmış. Müştemilat: kapla
yanlar, kavrıyanlar, dalbudak:ar, ay
rıltılar, içtekiler. Müyesser: kolay
laştırılan, kolaylaştırılmış. 

Filorinalı Nizım 

"" '{o "" 

Liste: (85) 
Mündemiç: bir nesnenin ıçıne yer

leşen, içine dürülüp sanlan, konulmuş, 
içinde. Münderecat: mündericin cem'i 
olup bir kitabın veya yazının içinde bu
lunanlar demektir, içinde bulunan söz
lerin manası (t'1iki). Müjde: sevinç· 
lik sözii, ..evinç bildirimi, beşaret se· 
vins. haberi müjdelemek. tebşiretmek 
demektir, türkleşti, sevindiımek tasa
sını almak. Mürüvvet: erlik iyilik. 
Müsabaka: yarış, müsabakat, yarışmak 
birinden ileriye geçmek, ileri bul.un• 
ınak üstün olmak. boy ölçülmek. Müs 
tacel: ivmek, ivdirmek, tacil, iv ken
tiz, ser'i, acul, ivi acele, ividi, aceleci, 
acul demektir, tiz yapılması istenil
miş ivilmiş, çabukluk. Müsakkafat: ev 
ler, damlar üstü örtülmüş, tavanlı ev
ler, istilahati fikhiyeden olua> müste
ga\Jattan başva ev, han. dükkan gibi 
üstü örtülü olan vakıf mahaller, yapı~ 

Jar demektir, müfredi müsakkaf. Mü
sait: elverişli, uygun, uzlaşan. Müsa
maha: göz yu.ınmak, güler yüzle dav
ranıp kolaylık göstermek. uyarlıkta bu 
lunmak, eylik etmek, yüz vermek. Mü 
samere: eğlenti, gece deme ki dernek. 
Müskirat: is;ıirtolu içkiler, müfredi 
olaıı müskir. sarhoş eden, bayğin eden. 
Müzmin: eskimiş, ıstılahı tibda hasta 
!ık kırk .günü geçeose müzmi·.1 sayılır. 
Miivazerıe: denk, denkleşme, tay, tay 
laşdırma. Münavebe: keşik keşikleş

rn.k. 
Göztepe Haznedar oğlu 

Baha 

* * • 
Liste: (85) 

Mündemiç: içine konulmuş, gızıne 
sarılmış, arasına 6ıkıştırılan. M ünde
recat: içindekiler, gizinde olanlar. 
Müjd~: aevinç.lemc, iyi $ÖZ yeti~tirme, 
sevinç salığı, şentiniş. (Muşta), tat1 ı 

iktmc. Mürüvvet: erkeklik, yeğitlik, 
yükseklik, esirgemeyişlik, iyilik üstün 
lüğü, ,baba, ana mutlu görüşlüğü. Mü
sabaka: yarı§ma, yarış, ön alma savaşı, 
kazanma uğraşışı, üstün gelme çalı~· 
kanlığr. Müstacel: çabuk istenilen. hız 
landmlan, alıkonulamıya'll. Müsekb· ı 
fat: üstü örtülü, damlı, çatılı yapılar. 

Müsait: yollu, yolunda, engelsiz, ili· 
şiksiz, uygun, elverjşli. Müsamaha: gör 1 

memezlik, yan çiziş, göz yumuşluk, 
aıdımıayışlık, sert davranmayış, gev
şek<io~ruş, ywnşaklık. Müsamere: eğlen· 
ce, çalğılı toplantı. Müskirat: başdön· 
düren içkiler, uyuşturucu çakmtılar, 
başı dumanlıyan, çekişler. Müzmin: 
eskiyen, yer eden, iz bırakan, yerle
şen. 

Filorinalı Naıım 

* * • 
Liste: (71) 

Mağrur: Böbürlü. Mahabet: Ululuk. 
Maharet: Makale: Makam: Buyruk 
yeri. M.ıkar: Durak. Makbul: beğenil
mi>;. Maksat: Ülkü. Maktu: kesilmiş. 
Makul: düşünceye uygun. Mamur: Dü 
zenli. Mana: Manzara: Görünüş. Ma· 
sum: Suçsuz. ' · 

Beyoğlu 11 inci mektep 
muallimleri 

Sonra, galiba yere baktı da: 
- Hem, dedi, Yayla Cebeci 

hastahanesine altı saat .•• 
Göz göze geldiğimiz zaman göz· 

bebeklerinde yedi sekiz yaşında 
bir Petek kızla, ala gözlü bir kadı
nın yüzlerini görür gibi oldum. 

öküzsüz, tarlasız, davarsız ve 
bacaksız Mehmet artık ne yapa
caktı? Bu sorgu kafamın içinde 
şimşeklendi. Dilimden kaçtı: 

- Köyüne gidince ne yapacak· 

sın çavuş? 
- Eskiden ne yaparsam gene 

onu yapacağım. Efe toplantıların
da, köy düğünlerinde, misafir eğ
lentilerinde bağlama çalıp ge!j'im 
yoluna bakacağım. 

Bir düdük sesi, bir sarsıntı. 

Yaylalı Mehmetle bir daha ay
nldık. 

Mehmedin sesi, kompartımanın 
açık penceresinden taşıyor: 

Koyun gider yata yata 
Tırnakları bata bata, 
Gelin Ayşem suya düştü 
F ışkınları tuta tuta. 
Aman Ayşem! Gelin Ay . .••• 
. . . . . . . . . . . . . 

Köy düğününe hazırlık. 
Maltadan kurtulup geldikten 

sonra biraz han odalarında sürt-

1 RADYO 
Bugünkü proğram 
ISTANBUL, 

18.- den 18,30 Gramofon . 
18,30 ., 19,00 Friil.naızca derı (Müptedt' 

lere mahıuı). 
19,00 " 19,45 Alaturka ıaz (Ser•et Haoıtl'l

1 

19,45 .. 20,30 Alat\.lrka ıaz (Vedia Riıı:• f'I; 
20,30 ,, 21,30 Alaturka aaz (Bedayii M1.1•" 

kiye heyeti). 
21,30 ,, 22,00 Gramofon. 
22,00 ,, itibaren: Ajanı, Boraa haberleri 

saat ayarı. 

ANKARA, 1538 m. 
12,30 : Gramofon. 
18, : Filarmonik orkestra: Beetho•en Z ,1 
Symphonie. 
18,45 : Alaturka ıaz. 
19,30 : Danı muı:.kiıi. 
20, : Ajanı haberleri. 

V ARŞOV A, 1411 m. 
13,15 plik, 16,40 çocuk ne,riyah, 17 pJilı• 

18 ha•ta pr91'r•m10 18,35 pli.k, 19 hafif par~' 
lar ve danı muıikiıi, 20,15 konsere dair bif 
kaç ıöz 20,35, Viyanadan nakil, 23,10 Cb4: 
pinin eserlerinden konser, 24 da.na musiki•,. 

BUDAPEŞTE 550 m. • 
20,35 tiyatro akademisinden naklen tecrıı· 

beler, 22,45 haberler, Müteakiben Sil'an 111°· 
ıikiıi Spolaricb kahvesinden naklen. 24 ,,.,. 
kılr fantazi caz muıikiıi. 

ViYANA, 518 m. 
1919 kür musikisi Biat Gaıteinden nakl~ 

20 muhtelif , 20,25 Nibelunııen'in çernbel'' 
isimli bir ti7atro tenliği. Müteakiben Vaırı'1 
İn Rhein&old operası Viyana operasıncl•• 
naklen) , 23,25 danı muıikiıi. 

MILANO -TORINO-FLORANSA' 
21 haberler, plik, konferans, 21,50 aık•'1 

konser, 23 h.a.fif musiki, 23 haberler, dıll 1 

musiki•i. 

PRAt, 488 m. 
19,35 musikili almanca netriyat, 2o)S 

Studyoclan bir tiyatro tem•ili, 22 karıt1 .. 
proiram, 23,20 Brüno'dan naklen, Net'eli tt 
sannili sece muıikiıi. 

ROMA. 441 m. 
21,30 Verd-inin Othello opera••· 

BÜKREŞ 394 m. 
13 Pl&k , 14.20 Kna, 18 karıtık konıe~• 

20 derı, 21 Koro konseri, 21,45 neı'eli bıf 
çeyrek, 22 radyo orkeıtra11n1n konseri. 

Vefat 
Süvari binbaşdığmdan mütekait 'l/t 

li Riza Paıa zade Refik Bey vefat el· 

ınİ§tİr. Cenazesi bugün Alemdar Sıhh•1 

Yurdundan kaldırılarak Ayasofya caıııf 
inde namazı eda edilecek ve Kuzguncu• 
ta aile kabristanına defnolunacaktır. 

FATİH MALMÜDÜRLC 
GÜNDEN: 

Ayvansaray' da atik Mus· 
tafa paşa mahallesinde bos• 
tan sokağında eski 39 yeni 31 
No. lı hanenin satış müzaye• 
desi 13 Haziran 933 tarihine 
kadar bir hafta temdit edil· 
miştir. Taliplerin 13 HaziraJI 
933 tarihine müsadif salı gii 
nü saat 10 da Fatih Malmii• 
dürlüğünde müt~ekkil satış 
komisyonuna müracaatları. 
(2586) 

ı\snn umdesi " M 1 L L I Y E T " tİt· 

ABONE ÜCRETLERİ : 

3 ayfıiı 
6 • ız 

TGrlriye içi.n 
L. K. 
4-
7 l50 

14 -

Hariç içia 
L. K. 
8-
ı4 -
28-

Gelen evrak seri verllmu:.- Müddeti 
geçen nüshalar 10 kuruıtur.- Cazete •• 
matba&ya ait itler için müdiriyete rnü· 
racaat edilir. Cazetemiz ili.olana m•ı'u· 
liyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y e4ilköy ha•a raıat merkeJ:inden aldı

iımu: malllmata nazaran buaiin ha•a yağ· 
murlu olacakbr 

9-6-933 tarihinde ha•a tuyild 754 mili
metre e.n fazla hararet 21 en az 13 derece 
idi_ 

tüm. Biraz Mazlum Rasimle otıır• 
dum. Sonunda, Milli Müdafaa Vt 
kii.leti olan Sanatlar Mektebini~ 
arkasındaki kötürüm Zare kadını~ 
bir odasına kapağı attım. İki, odll 
komşum vardı. Birinde Sadri f:· 
tem otururdu, öbüründe de Yabll' 
nabatlı Fatma kız. Sadri ile benitıl 
itimiz yoktu. Ama komsumuz Fat· 
ma kız kendine geçim ' bulmuşttl• 
her gün erkenden gider, bir ka( 
daireyi siler, süpürür, temizler ~e 
aylığını alıp gül gibi yaşardı. 

Aylakların derin uykusu ile tl' 
yuyordum. Kapım vuruldu. Fatıno 
kızın sesi: 

- Komşu! kalk, kalk! Kısmetli 
reis Hedi Bey geldi. 

Arkasından Polis kısmıadli reiti 
Hadi Beyin sesi: 

- Bu ne uyku? Kalk yahu! 
Kapıyı açtım. Hadi Bey gene 

şen ve telatlı: 
- Okuyucular geldi. 
- Ne okuyucuları? 
- Düğün davetçileri canım. Bi 

zi düğüne okuyorlar. 
- Nerede bu düğün? 
- Küçük Yozgat tarafındayınıt 

Bizim Y enişıhlı Rıza Bey gönder· 
miş. Gelmezlerse hatırım kalır de· 
miş. Hem alay malay gidiyoruı 

- Kimler var? 
(Devamı var) 

ı 

1. 
l 
1 



Beşiktaş3-
(Başı 1 inci sahifede) 1 

Büyük maçı yapacak takrrnlar, ancak 
~t 17,40 ta sahaya çıkabildiler. E vve
ha Apollon takımı a'kıtlar arasında sa· 
1 an çıktı. bir daire ,eklinde ortada top 

d~~ak halkı selamladı. Beıikta§ üç 
0 rt dakika fa.da ile sahada ırözüktü. 

"'1ı Mutat merasimden sonra iki takrrn 
ka •da. dizildiği zaman BetiktaJı ıu 

dro ıle görüyoruz: 
l' Kadri, Hüsnü, Adnan, Ali, Nuri Fey 

1
• liayati Hakkı, Nazım, Şeref, Eıref. 

Yunan takımı da §U ıekide idi: 
ı'( liıriıtidiı Jl • Hiriatidiı l, Hacı Va· 
~ • Karpozidiı, Kaumacliı, Gikoa • Sı; 
y 1• Parakopiyo, Papa Dimitri, Dimitn· 

01 Panumyos. 
~akem Kemal Halim Bey .. 

!\" arayı Beşiktatlılar kazandılar •• 
O Uzgô.n ve yağmuru arkaya aldılar. 
h,Yllna Yunalılar batlıyor ve sağdan 

0

1r hücum yapıyorlar, bu hücumu top 
h~a~a gelince Nuri kesiyor ve muka· 
.' hır Betiktaı hücumu Apollon kale· 
••~e kadar dayanıyor. 
1 Bu hücumla beraber oyun Yunanlı· 
Arın nısıf sahasına intikal etmittir. 
b·Po~onun defanaı vaziyete bir türlü 
ı{kırn olamıyor. Dördüncü dakikada 
h'lldonın 30 metreden yolladığı güzel 
ı~' k &ağ ıütü, Yunanlı kaleci müıkülat 

0 rnere atabildi. 
el Altıncı dakika: Beıiktaşlılar, sol· 
~b bir init yapblar. Topu avut h~tb· 
h· kadar indiren Etref, Şerefe ıruzel 
ti~ P<lı_ verdi. Şerefin ıüt çekmet!'e ge 
~ l>ı<oaı , Betiktaşa muhakkak hır ırol 
t"'tı kaçırtb. 

t Sekizinci dakika: Apollon hücum 
j'ltı.herini yardı. Sağ açıklan topu ka· 
ı~r :ı-mut bir istikamette indiriyor. Ha 

1' ;ır şandel yaptı. Eğer Hüsnü vak· 
!ık e müdahale ederek topu kafa ile 
,
1 
.. •trmasaydı, Apollonun sol içi çok 
~ait bir ftroat kazanabilirdi. 

1 unanlılar soldan 11k sık hücum· 
ıZ,Ya~ııyorlar .. Bu arahk vaziyete ha 
laf bıle oldular.. Fakat BeşiktaJ mü· 

e.aaı iyi çalı~ıyor .. 
Ilı ~n altıncı dakikada Nazım, dört h: •;:den attı!rı güzel bir §Ütle takımı 
1'ak •na ilk golü kazandmyordu. 
ı.,. 1 8 !• ıol zaviyeyi kapayan Yunanlı 
:Ya ecı akıi istikamette giden topu şa· 
na:~yret bir çeviklikle çevirdi. 

17 
.tıktaı güzel oynuyor. 

ta ınci d~,lcika mütemadiyen ya
ke n Yağmur sağnak haline girdi. Ha· 
cla~koyunu muvakkaten tatil etti. Üç 
ı.,.,(' alık bir fasıladan sonra oyuna 
lrı · andı. Beşiktatın güzel bir hücu
t1.1.llnda E~r~f, gol atacak vaziyeti, lü-

lltsuz bir favul yaparak feda etti. 
L. 26 ıncı clnkika: Beşiktaş tamamen 
•aı,· t" ırn vaziyette oynuyor. Hakkının 
~~•el bir sütünü kaleci plonjan yap
<1~' halde bloke edemedi. Fakat top, 
'i~e çarparak geri geldi. 

0 
agmur yine sağanak halinde. Fakat 

~ncular sabrederek devam ediyıorlar. 
11 ~inci dakika: Hakkının verdiği pa 
b;~ Unan müdafii kesemedi. Hayati 
dec~I şütle Beşiktaşın ilk golünü kay 
ile ~Yor. Oyun sür'atle devam ediyor. 
Cd' •ktaşm hücum faikiyeti haLi devam 

1l'or 
•I Apoİıon kalesi önünde bir kargaşalık 
t ~u. t~lak top, mütemadi telanelere 
k•gıo.,n yere yapısmış gibi bir türlü 
!lale önünden ayrılamıyor. Nihayet 
~ •kkının sert bir vuruşu kaledeki Yu 
•nıı müd:ıfiin basının üstünden ağla 

ta takıldı. • 
d' lıu ikin.ci golden sonra, oyun gevşe
d 1· Y~an orta muhaciminin avu1a gi-
en guzel bir şütu iEttisn.a edilir.e şa-

h:Y~nı kayıt bir hadise olm dan dev e 
ıtti. a 1" 

İkinci devre B ......... , 
d · ' CŞl--ıJarın orta· 

an kesılcn bir hücumu ile başlıyor. Yu 
nanlılar bu k . a ına cev"'n vermekte ue· 
tıknı. ..,.. .. 

• ıyorlar. Sağ muavinin önünd<:ki a 
Çıga verdiği pas, topun Bcqilrtaş kale-
sınin h" ' ızasrna kadar inmesine yardım 

t<:liyor. Güze.! bir ortalayış ve merkez 
lrıuhacimin dört metreden l?"ktiği bir 
IUtle Yunanlıların ilk ve son aayısı 
kaydedilmiş ruuyor. 

Beşiktaşlı la~", bu g~ .. derhal ce
vap vermek içın sert hır hucum yapı
~orıar. Fakat Yunanlı kaleci, fedakar 
bir atılışla topu Hakkının ayağından 
~pıyor. Ve alkışlanı~or. ~yun guç· 
Ukle takip edilecek hır şekil aldı. Be
!İktaşlılar birinci devrodc çok :ısI.anwı 
10ttnalarmı dcğiştirmiş)ıerd.İ. Yeni ~or 
llıaları tıpkı Apollon forması ~klin
de. Yalnız birisi siyah, öteki ıacıvert. 
Bu hal l;..rısıklığı mücip oluyor. 

Oyun müsavi bir cereyan takip edi· 
~or. Bazan Beşiktaşlılar ve ııaza_n da 

1 
Unanlılar hücum vaziyetine geçıynr· 
~ .. 
, r. Apollon takımı bu devrede daha gu 
eı bir oyun oynamakta ... 

lle20 inci dakika: Beşiktaş kalesine i-. 
k· n bir hücumu Feyzi favulle kesti. Frı 
~!k vuruşunu orta muavin yapıyor. Sa 
~Çleri topu kaptı, sıkı bir şilt attı. Fa 
1\ t, top direğe c;ar>ptı ve geri gıeldi. 

b
.tak yapan üç Yunanlı muhacimden hiç 
1 • . rı topu yakalayamadılar. Apol.lon va 

liyete bakim ol.duğunu gösteren bir 
0Yun oynuyor. Top daima Be~iktaş 
~ısıf sahasında dolaşıyor. 

30 uncu dakika: Feyzi bir karanbol 
~eticesinde sahayı terketti. Fakat biraz 
'<>.~ra yeniden girdi. Oyun yavaş. yavaş 
llıusavi' bir cereyan aldı. Eşrefm çok 
~<el bir sol şütunu kaleci çevirdi. 37 
~'1ci dakika: Yunan kalesi önünde bir 
~rgaşalık esnasında top, kimin vur
duğu belli olmadan kaleye girdi. Bu :?'· Beşiktaşın galibiyetini sigorta e 
k~Yordu. Yunanlıların sekiz dakikada i 
~' gol atması çok müşkW ... oynanan o 
lau"a nazaran hatta imkiin~zdı. ı\ı><>!· 
<!·~ oyuncuları bunu hissettıler ve dor
ç~~cü bir gol yememek için defansa 
s;~•ldiler. Ve oyun bu s.uretle 3·1 Be
- taşın galibiyetiyle bitti. 
sil Oyunun şekli, misafirlerim.izin va
!\ t derecede bir kıymet sahibi olduğu· 
mu· gösteriyordu. Maamafih, kat'! hük· 
da~ vermelt için iki<ıci maçı beklemek 

"' doğru olur. 
• Apoııon!uler, ikinci maçlarını pa· 
c.~r .. r,unü Galatasaray!ılarla yapacaklar 

Apollon 1 
let!eri mutat senelik birinciliklerini ic 
ra edeceklerdir. 

Güreş teşvik müsabakaları 
Mmtaka güreş heyetinin ~ertip etti• 

ği son teşvik müsabakası tecrübesiz 
güreşçiler arasında yapılmıştır. Müsa· 
bakaya Vefa - Kumkapıdan 11, Be
şiktaştan 2, Türk gücünden 2, Kasım
paşadan 6 güre§Çi iştirak etmiştir. Ne
ticeler şu.dur: 

56 kiloda - Yorgi birinci (V.K.um· 
kapı), ikinci Kenan (Kaslll'\l)aşa), Ü
çüncü Feyzi (V. Kumpanı). 

61 kiloda - Birinci Ali (V. Kum
kapı), ikinci Faruk (Beşiktaş), üçün
cü Feridun (Türkgücü). 

66 kiloda - Mustafa birinci (V.kum 
kapı), ikinci Niyazi (Kasımpaşa), 

72 kiloda - Birinci Celal (V. K, 
kapı), ikinci Cemal (Kasmıpaşa). 

79 kiloda - Avram rakipsiz birinci 
(Beşiktaş). 

87 kiloda -Zühtü birinci C;Y. kum 
kapı). 
Güreşlerden sonra Balkıın şam.;ıiyon

larına şimdiye kadar verilemiyen şeba 
detname1eri ve Macar ekipiyle çarpı
şan güreşçilerin madalyaları, 932 mm 
taka birindlerinin şehadetnameleri ve 
rilrniştir. 

Seyrise/ain galip •.. 
Scyrisefain takımı bu sahalı Tak!<İm

de Kurruwşla bir maç ya&>mış ve bu 
oyun esnasından mahrum olduğu hal
de hakimiyeti muhafaza ederek 2-1 ga
lip gelmiştir. 
Kadıköy maçları : 
Dün Kadıköyünde üç maç oynandı. 

Feıv'dıahçe • Moda, Topkapu • Altın-

Dünkü maçtan bir lntıba 

ordu. İstanbulspor • Beykoz. Muhtelif 
fasılalarla, yağmur yağması oyunların 
zevkini nisbetcn kaçırmakla beraber 
heyeti umumiye.si itibarile maçlar ıı.,. 
yecanlı ve zevkli olmuştur. Günün ilk 
maçı, Fene.rbahçe birinci takımı i~ Mo 
da takımı arasında oldu. Femrlıahçe
liler tam kadrolari.le çıkmadılar. Bu 
maçın birinci dev.resi aşağı yukarı Fe
nerin hakimiyeti altında cereyan etti. 
Modalılar kuvvetli rakiplerine karşı, 
can.la başla oynadılar. Ancak oyun 20 
i~ci d~kikasmda. Zeki. 18 pastan güzel 
hır şutla F~nn ılk golünü ya;ptı. 
Bundan sonra hakimiyet 1ıemamile Fe
nere geçti. Bundan sonra ikinci golü 

~ene .. Zeki attı, ve buruı müteakip şıra 
ile dort gol daha atıldı. 

Modalılar bunlara üç gol ile mukabe· 
le ettiler ve m•r 6 3 b'tt' G'. .. . ~~ ~ ı: ı. unun ı-

!d~ci maçı ikinci küme şaınpiyonası 
ıçın T<>ıı>kapı • Altınordu arasında oy
nandı .Yağmur dolayisile birinci .devre 
nin ronlarma .doğru sekteye uğrayan 
bu ,maçın şekli cereyanı, mütevazim
dir diyebiliriz. 

Ara sıra TopkaıJ>ı faikiyeti 
ele alıyorsa da bww idaıne ettiremiyor
du. Oyun seri olmuş ve her iki takım 
da çok canla oynamıştır. Neticede Top 
kapunın attığı 4 gole mukabil Altın
ordu da 4 -gol atarak berabere kalmış
tır. 

. Günün son maçı şilt ş~iyonası ;. 
çın İstanbıılspor - Beı::koz arasında 
oy~n<lr. Bu maçın hakemi Sait Sala
hattın Bey herhangi bir sebepten a,,. 
layı '?"ç saatinde sahada hazır bulun
n;adıgından dolayı maçı idare edecek 
kımse bulunmamıştır. 'B:er iki taraf gös 
terdıloLerı hakemleri kabul etmiyor.tar
dı. Neticede Fenerbahçe kaptanı Fik
ret üzerinde uyuşuldu ve maç altıya 
çeyrek kala 1'.ik~tin hakemliği ile baş 
!adı. İlk dakıkalarda oyun Bcykozun 
lehine bir manzara arzediyordu. Mama
fih fstanJıulsporlular ~ kıolay
lılda kurt\! 1.dular ve mukabil Jıfu: İlma 
basıadılar. Sari siyahin ekseri hücüm
la;ı soldan oluyordu. Bunlar.· dün çok 
eyi oynıyan Beykoz .U:,~dafc.di~.:00 ko.latsy-
lıkla durduruyor ve ıa= y u. • 
tanbulsporun bu hakimiyeti 
bir parça yavaşlar yavaşla-
maz Beykoz genç düz~ 1 ~~-namağa başladı, bazen öyile gu~ u
cümlar yapıyo"du ki gol ile netıcelen
mesine ramak kalıyordu. . ı;:akat ro;:vet 
batında şütör olmadığı >çın bu güzıel 
akm.larıru hepsi heba ~ ,gi.diy~ 

Bu arada sağdan inkişaf eıden bır 
İstanbulspor akını Nevzatin ayağile go 
le tahavvül etti. Top santraya geH,ıı 
tekrar oyun başlayıru:a yağmur da baş· 
ladı. Çok sıkı yağan yağmura rağmen 
hakem oyunu tatil etmedi ve oyun de
va metti. Bu arada tsıanbıılspora bir 
pen ~tı oldu. Beykozlular bunu gole 
tahvil ettiler bu SU11Ctle devre bitti. 
İkinci &evre geruo mütevazin .cereyan 
etti ve Istanbuls,por bir gol daha attı. 
Beykozlular ıdevrıenin sonuna kadar 
buna mükabcle etmeğe uğraştılarsa da 
muvaffak olamı>dıl.ar ve maç yağan 
yağmurların tesil'ile çamur deryasına 
dönen sahada çok zorlukla oynanarak 

Trenin devrilme
sine sebep yağmur 

(Bal< 1 inci sahifede) 
ralı olduğu haber veriliyor. 

Şimdi telefonla Eskitehir valiıi Is
mail Hakkı Beyle görüştüm. Bana son 
dakikaya kadar aldığı malUnıatı §ÖY· ı 
le hülaıa etmek nezaketinde bulundu: 
~ "Buradan 11,SS te hareket eden 1 

Toroı ekspresinin kazaya uğradığı 

haberi gelince derhal imdat treni 
gönderildi. Trenle üç doktor ve kafi 
mikdarda ecza gitti. Devamlı yağ
murlardan hasıl olan sellerle hattı su 
bastığı anlaıılıyor. Ekspresin lokomo· 
tifi devrilıniıtir. Ancak bir furgon 
ve arkasındaki üçüncü mevki yolcu va 
gonu devrilmittir. Şimdiye kadar tes
hil edilen vaziyete göre, bir ölü bir . - ~ ' gaıp, uç agır yaralı ve dört hafif yaralı 
vardır. Giden imdat treninin, kazama 
halli sularla örtülü olduğundan, kaza· 
ya .uğrayan katara müşkülatla yaklaşa 
cagı anlatılıyor. Gece alacağım tafsi
litı, telefonla beni ararsanız söyle· 
riın." 

Yolcular 
• Diğer !.araftan Ankaraya gelen ma 

lumata gore, hafif yaralılar arasında \ 
Demiryollar müfettişlerinden Hulki 
Bey de vardır. 1 

Eıkitehir Valisi, Sivrihisar kaymaka
mına. kaz.a mahalline gitmesini ve yar
dun ışlenle alakadar olmasını ve kaza 
etrafında tafsilat vermesini emretmittir. 

ôğle ve suvare tuvaletlerinden bir kaç model 

Kazaya uğnyan ekspreate lzmir A· 
dana ve. Konyadan gelen yolcular ~ar
d.rr. HP~f yaralılardan biri şefdötren, bi
n ,,_,.ardifren, diğeri de yolcudur. 

SAGLAM DIŞ 

. Olen ihtiyar bir yolcudur ve sular i
çınde boğulduğu zannedilmektedir. 

. Ka~ mahalli ile henüz tel muhabere 
ıı temın olunamamııtır. 

Eskişehir vilayetinden Dahiliye Ve
~etine kaza hakkında raporlar gelme
ge batladı. -D'.ğer !araftan aldığım hir habere gö 
re, Bıçer utasyonundan müfettiı F eruh 
~eı · ~ı trezini ile kaza mahalline gitrne
ge muvaffak olmu§tur. 

Anlaşıldığına göre, tren Sazlıdan ha
reket ettikten aonra, yarmalardan biri
ni geçmiı ve yarmayı müteakip 6 metre 
genişliğinde demir ve betondan köprü. 
yü de geçtikten sonra, Kaza vukua gel
miştir. Zi<a bu noktada düzlük vardır 
ve bu düzlükteki rayların su altında ka
larak yerlerinden oynanuş olmaları muh 
temeldir. 

Beş kayıp mı var? 
ESKiŞEHiR, 9 (Milliyet) - Bugün 

öğle üzeri Ankaraya giden muhtelit tren 
Sazaklı ile Biçer araaında yoldan çıkmıı 
tır. Buradan derhal bir imdat treni gön
derildi. Kazanın selden ileri geldiği an
laşılıyor. Zayiat belli değilcyr. 

ESKiŞEHiR, 9 ~Milliyet) - Sa
zak •. Bi~er arasındaki tren kazasında 
4 hafif, 3 ağır, 1 ölü ve 5 kayıp vardır. 
J;l'!fif YU:alılar arasında hareket müfet· 
tışı Hulki, !eftren Nedim Beyler vardır 
Diğerlerinin kimler olduğu henüz anla: 
şılmamıştır. Kaza mahalline gidiyorum. 

FARUK 

Zührevi hastalıklar 
(Başı 1 inci sahifede) 

Profesör evvela ltalya ve Yunanista· 
na gitmit, oradan tebrimize gelmittir. 
Prof. Mülzer evelki gÜn Tıp fakültesin· 
de cilt haıtalıklan ve zührevi hastalık· 
lar hakkında bi~ konferans verıniıtir. 

Yarın da Gülhane hastahanesinde ayni 
mevzu üzerinde bir konferans verecek
tir. 

Prof. Mülzer dün Londra otelinde 
bize deınj§tİr ki: 

- "Bu seyahat esnasında zührevi 
hastalıklar mücadelesi hakkında yapaca 
ğım tetkika!" dair hükUmetiıne bir ra· 
por vereceğun. Zührevi hastalıklar za. 
~ en mühlik haatalıklanndan biri· 
dır. Her memlekette mücadeleye çok 
ehemmiyet veriliyor; Fakat Türkiyede 
bu haıtalıklarla mücadeleye ehemmiyet 
verilmediğini teessüfle görüyorum. An

ladığnna göre burada umumi evler ka
pablıyor ve bunun neticesi olarak gizli 

fuhuı ilerileyor; bana anlatıldığına gÖ· 

re mücadele teşkilab icap ettiği kadar 
geniı değildir. 

Türkiyede gördüğüm terekkiyat be
ni çok mütehasıis etti. Buradaki meslek 
tatlarını bana Abdülhamit devrini anlat 
'tılar. Bunlar Türkiyede son senelerde ya 
pılan inkılabın büyüklüğünü anladım.'' 

Prof. Mülzer ve asistanı bu aktam 
Alınanyaya döneceklerdir. 

Bir kadının di?leri~~ ~ös.~ereceği \ 
itinanın ne olabılecegını soyleme· 
ğe lüzum yok. Ufacık bir lekenin 
bile kadın güzelliğini ne kadar bo 

zacağını biliriz. 
Diş nasıl çürür? Diş ç~rükleri1?'i 

mikroplar yaparlar. Agız ve dış 
bakımına ehemmiyet vermiyen kim 
selerin dişleri arasında, diş etleri 
ile ditler arasında bw.ikmif. kal
mış bir çok yemek b'."1<ıyelerı bu~ 
lunur. Ağızın hararetı ve rutubetı 
ile hava müvacehesinde bulunan 
yemek bakiyeleri bittabi ekşirler, 
kokarlar. Alman gıdalarla ve te
neffüs tarikile ağıza giren bir çok 
mikroplar bu taaffün etmiş, ekşi
miş birikintilerde gayet müsait bir 
şekilde çoğalır ve ürerler. Bu ço· 
ğalma hiç te hayırlı bir şey değil
dir. Dikkatsizlik eseri, fındık, ce
viz, badem, şeker ve saire gibi sert 
bir şeyi dişlerile kırmak, pek so
ğuk şeyleri müteakıp sıcak şey ye
mek veya aksini yapmak gibi, çat
lamış olan mine tabakasında faa
liyete başlayan bu mikroplar, fa. 
aliyetlerinden biran geri durmaz
lar. Az bir zamanda ağrılar, sızı· 
larla kendisini hissettiren büyükçe 
bir çürüğe sebep olurlar. O kimse 
de çürük dişin bulunduğu tarafta 
yemek yiyemez olur. 

Diş çürüğü, erkeklerde kadınla· 
ra nazaran daha az olur. Diş çü· 
rüğüne irsiyetin de tesiri vardır. 
Hastalıklı ailelerin çocuklarında 

Türk ortodoksuyuz 
Yeni nizamname hakkında 

Papa Eftim Ef. ne diyor? 
Patrikhane ve hahamhanenin dini 

itlerde vaziyetlerini tesbit edecek bir 
njzaınname tanzimi için, hükômetin 
bugün mecliaten sali.hiyet isteyeceği 
yazılnu~tı. 

Patrikhaneye Osmanlı imperat~.rlu· 
ğu zamanında verilmif ol.~n mulga 
imtiyazlar haricinde bu muesseselere 
verilmiş bazı dini işler vardır. Bu s4:
beple yeni yapılacak kanund~ ~alnız dı
ni işlerde bu din müesesele~ınm. ce~
atlerle olan münasebetlen tayın edı
lecektir. Din itleri, dünya iıleri~den 
esasen ayrılmıt olduğundan Patrıkha· 
ne ve Hahamhanenin din işlerinden 
gayri itlere müdahaleleri olmıyac~k· 
tır. Dün bu mesele hakkında Turk 
Ortodokaları ruhani reisi olan Papa 
Eftim Efendi ile görüttük. Eftim Ef. 
bize dedi ki: 

- Yapılacak kanundan haberim 
yoktur; fakat Patrikhaneye verilen 
imtiyazlar kapitülasyonlar gibi Lo
zan muahedesile lağvedilınittir. Bu
ekalliyetlere ait bir kanunun tanzimi 
icap ederse de böyle bir kanun bizi 
alakadar etmez. Çünkü biz ekalliyet 
değiliz, Türk ortodoksuyuz." 

Yunanlı talebe geldi 
Dün Ankaraya giden talebe beş gün 

hükumetin misafiri olacak 
. ~~na~ Darülfünun talebesinden on 

kıtılık bır kafile dun" Eg .1 . . e vapuru ı e 
şehrımıze gelmiıtir. yunan t I b . 
T" k" B lk a e esı ur ıye a an. Bi.rliği cemiyeti reiıi 
ve ~· M. Mı;c~.lsı . •kinci reisi Hasan 
Beym davetı. uzenne geldiklerinden 
dün, aktamki trenle Ankaraya gitm.it 
Jerdır.. Talebe Hukuk Fakültesi Reisi 
Tahir, Belediye Turizm ıubesi 
müdürü Ekrem Besim ve Hukuk Ta
lebe cemiyeti reisi Lôtfü Beyler ve 
Türk talebesi tarafından kartılanmıı· 
)ardır. Yunanlı dostlarımızın ekserisi 
Hukuk Fakültesi mezun ve talebesin
den ibarettir, ve M. Palukas'm reisliği 
altında bulunmaktadırlar. Talebe bet 
gün Ankarada hükUınetin misafiri ola 
rak kalacaklar, sonra şehrimize gele· 
rek burada da he§ gÜn kalacaklar, 
bu müddet zarfında Y alovaya bir te
nezzüh yapacaklardır. 

Talebe Rei~I M, Balaıkaa bize dedi 
ki: : 

- Yeni Türkiye ve Ankarayı gör· 
mek üzere B. M. Meclisi ikinci reisi 
Hasan Beyin daveti üzerine geldik .. 
Makıadmnz iki memleket arasındaki 
dostluğu kuvvetlettirmektir. Bu ınak· 
satla arkadaşlarımızdan M. Panapu· 
Ios ve Karapanos Balkan ittihadı hak 
kında Ankarada birer konferans vere 
ceklerdir. Türk • Yunan dostluğu hak 
kında Türkiyedeki meslekd~tlanmı· 
zm da bizim gibi düşiindüklerın.d~n ~
m.iniz. Balkanlar arasında hakıkı bır 
mukarenet teessüs edince bizim için 
yeni bir hayat başlıyacaktır. lıtanbu
la dönü~ümüzde Türk talebesi ile 
tema• ederek Türk• Yunan talebe teş 
kilitı araaında bir mukarenet husulP 
eetirmcğc c:~lı:;acağız." 

daha ziyade olur. Mesela bazı aile 
lerde diş çürüklerine daha çok te
sadüf edilir. Bazılarında ise pek 
nadir görülür. Bir tahısta bulunan 
diş çürüğünün, tıpkı veremin inki
şafı için lazım olan şerait gibi, diş 
çürüğü inkişafı şeraiti diğer eşha
sa intikal edebilir. 

Y a~ın da tesiri vardır. Yat ileri
ledikçe diş madeni mevatça zengin ) 
leşir. Onun içindir ki çürümesi a
zalır. En ziyade çürükler 30 . 15 
yafında çoktur. 

Lenfatik ve zayıf insanlarda da 
diş çürüğü daha çoktur. 

İrkın da tesiri olduğuna dikkat 
edilmiştir. Mesela zencilerde diş 
çürüğü beyazlara nisbeten çok az
dır. Hastalıklı bünyelerde de diş 
çürüğü ziyadedir. 

İklimin de tesiri vardır, rutubet 
li yerlerde yaşayanların dişleri da 

ha çabuk çürür. 
Çok ~ker ve et yiyenlerde, li

mon kullananlarda, bazı maden su 
!arı içenlerde, ekşili bir takım ilaç
lar kullananlarda diş çürüğü nis
beten daha fazladır. Dişin çürüme 
sinde madeni mukavemetin azal
ması batlıca amildir. Zira mikrop
ların faaliyetine en müsait zemin, 
madeni maddeleri azalmıf ditler

dir .• 
Çürükleri ikiye ayırmak Tnuva· 

fıktır •• llerilemiş çürük, yeni çü· 
rük.. Yeni çürük ditin yalnız sert 
kısmını harap etmiş olan çürüktür. 
Ilerilemit çürük te dişin özüne var· 
mıt ve diti iyice harap etmiş çü
rüklerdir ki, bu zamanlarda kuv· 
vetli dit ağrıları tahammül edil
mez bir tekil alır. 

Bu çürükler tedavi edilmiyecek 
olursa, boyunda, çene altında, yüz 
de, göz altında ve hatta vücudün 
daha uzak yerlerinde bir takım 
hastalıklar tevlit edebilir. Onun i
çindir ki hafif ağrıması ile bafgÖs-

teren bir çürük hasıl oldu mu der· 
hal tedavisine başlamalıdır. 
Ağızda bulunan hadsiz, hesap

sız mikroplar, yalnız dişleri tahrip 
etmekle, onları çürütmekle kal· 
mazlar, hazim tarikile mide ve ha· 
ğırsak ve nefes borusile ak ciğerle 
re kadar sürükliyerek, oraları da 
zemin ve zaman buldukça, şahsın 
ufak bir hastalığı halinde kuvvet· 
ten düşmesinde ve saire gibi he
men faaliyete geçecek olanları da 
tahribe uğratırlar. 

Bu sebeple diğer uzuvlarının bir 
hastalığa yakalanmamasını isle· 
yenler, daima ve her şeyden eTI;el 
ağız ve dişlerine azami itina gös
termelidirler. 

İki yaşından sekiz yafına kadar 
çocuklarda hümmayi indifaiyenin 
husule gelmesi, aynile çocuğu dit 
çürüklerine hazırlamış olur. Bu za 
manda di• uzvunun inkişafını çok 
mutazarrır olur. Bir çok seriri mü
şahedeler göstermiştir ki, irsi ve
rem diş dürükleri için çok müsait 
bir zemin bırakır. Bütün in tanlar 
ve müzmin tesemmüınler, bilhassa 
frengi diş çürüklerini inkişaf etti· 
rir. Gayri kifi tegaddi ve fazla 
konserve kullanmak, dinaminsiz
lik neticesi olarak ditlerin kireç· 
lenip azalmasını muciptir. Bu ha· 
le düten ditlerde mikroplar daha 
suhuletle faaliyete geçerek, çürü· 
ğe sebep olurlar. 

Havasızlık, güneşsizlik ve fak
rüldem de uzviyetin zafiyetini İn· 
taç edeceğinden ditlerin çürümesi· 
ni kolaylaftınr. Bazı hastalıklar 
vardır ki, evveli diş ve ağızdan ge 
lir, sonra hazan da insanın hayatı 
bahasına mal olur. 

Bu hakikatleri gözönii.nde bulun 
duranlar, ona göre daima uyanık 
bulunmalıdırlar. Sağlam diş, uzvi 
yet için diğer hastalıklara karşı 
bir müdafaa kalesidir. 

Say/iyede güzel bi ı· yemek oda&ı 



Çankırıda düğün yapmak 
kolay iş değil .. 

Sekiz yüz, bin lira lazım .. Evlenmek 
isteyenler hep borca giriyorlar 

j 
Çankırıda Çay boyu 

ÇANKIRI, (Milliyet) - Çankmnın 
gün geçtikçe İmar ve inkifBfı medeni 
hayata doğru ilerlerken ikbaadi vaziye
tine biç münaıip olınıyan eski ananeler 
hala yer buluyor. 

Memlekette kazanç azlıfı, İfıizlik 
bir tarafta iken evlenenlerin yaptıkları 
düğünler çok fuzuli masraflar albnda 
yapılmaktadır. 

Çankırıda evlenebilınd< i~in SOO -
1000 lira ıarfetmek liızımdn-. Bu para
nın nerelere aarfedildiğini fÖylece kay
dedebiliriz: 

1 - Bir kızla evlenecek olan genç 
kızın babuının ıu teklifi kartısında ka
lır: "4 be§iblrlik lira, elmu yüzük. el
maı küpe, kaftan veya ıelinlik elbise, 
hamam takımı, kundura, daha mühimmi 
bir de ''bqlık" namı albnda 1-00, ıoo 
500 lira pefİn para •• Bu ağırlıkları yap
mağa iktidarı olanlar evlenebilirler. 

2 - Gerek kız evi, ııerek erkek evi 
"Okuyucu" denilen dütilııde hizmet e
den huıusi bir kadın - çatırırlar. - Bu 
okuyuculuk adeta bir sanat haliıı.i al
ınııtır. Bunlar ııelin ve ırft•eyden aldık
ları bahıişten maada dütüne okuduğu 
evlerden para da alır ve dütilıı sahibin
den aynca 10 lira veya daha fazla ile 
angaje edilir. 

3 - Kız ninden bir hafta evvelin· 
dan "kına" denilen eğlencelere baılanır. 
Haftanın aoıı günlerinden bir gün evvel 

• kızın babasını hazırladığı "oehiz" gider. 
Bu ııüveyin oda talmnını ve kızın ııiye
ceklerini ihtiva ebnektedir. 

Tekirdağ muallimleri 
TEKIRDAC, (Milliyet) - Vila 

yetimiz ldarei hususiye varidatı 
daha fazla mevsim itibarile hasat 
zamanı tahsili mümkün olduğu 
cihetle erbabı maaf ve bilhaıısa 
muallimlerimizin m&afları bir iki 
ay için teehhüre uğrayordu. Bi
naenleyh geçenlerde kıymetli 
Maarif Vekilimiz Retit Calip B. 
in muallimlerin maqlarile ala
kadar olması dolayisile Vilayeti
miz makamına da muallimlerin 
maatlan verilip verilmediği 10rul 
mu!tu. Bittabi arzettiğim gibi Ha
sat mevsimi tahsilat vuku buldu
ğu cihetle Maarif itlerile pek ya
kından alakadar olan Valimiz 
Azmi Beyin himmetlerile Yilaye· 
timiz namına Eylfil ğayeainde tes
viye edilmek üzere Muallimleri
mizin maatları için bili. faiz 40 
bin liranın temini Maarif Yeki.le
line yazılmı,tı. Vilayetimiz maka 
mının bu değerli recaaı isaf edil. 
mis ve muallimlerimizin eylul 
ay;na kadar maatlarını kartıla
vacak tahsisat gelmittir. 

Milliyetln romanı: 26 

4 - Erkek evinde bir çok gece 
dükün olduiu ııibi aynca "Baı donan
ma" denilen son ııeceden e..vel bir çok 
aazendelerle sabaha kadar eğlenti yapb 
nhr. Buna asgari 50 lira gider. 

5 - lki taraflı "Gelin alma" merui
mi de çalğılıdır •• Bu çalııılar bir gelin 
evi merasiminde çalmak ve bir az da eğ 
lenmek üzere 10 - 15 liraya anı:aje edi
lirler. 

6 - Son masraf olarak ta kızın be
raberinde ı:elen akrabası, arkadaıı, tanı 
dığı, bununla beraber erkek evin.in de 
tanıdıklan epeyce bir yekun tutar. Bun 
lan gerdek akıamı büyük bir ziyafetle 
ağırlanırlar. 

itte hulaaaten Çankın dliğününün • 
teldi ve huıuıiyeti n bilhaoaa ağırca 
masraflı meraıimi bunlardır. 

Fakat tunu da itiraf etmek lazımdır 
ki evlenenler de yok değildir, vardır. 
Yalnız ekseriıi, gerek kız evi, ııerek er
kek evi bu depdebeli, eğlenceli, şaşaalı 
dütünleri maalesef bor~la yapmaktadır
Ne yazık ki bu eski ananen.in kökü sağ 
lamdır. Her evlenmek istiyenler der ki: 

- Canım ne olacak insan doğar, ev
lenir, ölür, ve bir İnsanın adı da üç de
fa anılır. Düğünümüz iyi olsun, deyip 
borç eder ve düğününü filılnc:adan iyi 
yaprnağa gayret eder. Fakat bu günkü 
halde htı nazariyelerin ne kadar ı:ülünç 
oldujunu memleket gençleri idrak et• 
mittir, amma görenek bunu temadi et
tirmekt odir. 

Çorlu hayvan sergisi 
ÇORLU, - Burada açılan hay 

van sergisinde at, kısrak, boğa, 
koyun , koç, horoz gibi yerli ve ya 
hancı cinsinden pek çok hayvan
lar tethir edilmittir. 

Yapılan tetkikat neticesinde 
Mehmet Ağanın ah, Ziya Beyin 
kısrağı, Kemal Beyin tayı, Akif 
Beyin boğası, danacı lbrahim 
Ağanın· ineği, kaıap Adil Ağanın 
koçu, Riza Beyin koyunları, Os
manın horozu birinciliği kazan
mıt ve mükafat almıtlardır. 

~-

Trabzon belediye bütçesi 
TRABZON (Milliyet) - Bele

diye bütç~si 138 bin lira olarak tes 
bit edilmiştir. Memur maaşı yüzde 
otuzu geçtiği için bütçeyi vilayet 
makamı tasdik etmemiştir. 

--o--

Bolu hayvan panayırı 
BOLU, (Milliyet) - Pazartesi 

günleri tehrin hisar mevkiinde ku
rulmakta olan hayvan pazarı ka
sabanın cenubuna Mezbaha civa
rına nakledilmittir. 

ERKEK KISMI 

SARIŞINA BAYILIR -Yazan: ANITA LOOS. 

30 Mayıa 1 
Dün gece Mr Spoffard'la parkta uzun 

bir araba gezintisi yaptık. Tuhaf, Vi
yana lisanında parka park demiyorlar 
da Prater diyorlar. Prater cidden ila
hi bir yer. : . . Tıpkı Coney adasına 

. benziyor. Fazla olarak her taraf or· 
man. Atla, yahut araba ile gezilecek 
uzun da bir yolu var. 

Miıııı ~hap;'?.an'm aleyhimde bir çok 
§eyler aoyledıgı anlaşılıyor. Misı Cha
pman hakkımda tahkikat yapıyormu,. 
Mias Chapman bana dair ne varaa hep 
ıini öğrendiği halde Mister Eisman'ın 
tahııilimi d.,n1hte etmi~ olduğunu öğ
renemern~~ine d">~rusu çok şaştım.. 
Bunun Üzerine Misler Spoffard'a de
dim ki: 

- B~ d" oldum olası böyle kuzu 

Tercüme: Kamran Şerif 
gibi değilöım. Peki.la bi!irıiniz ki 
dünya, mahiyetlerini koyun kisvesi al
bnda gizliyen kurtlarla doludur. Bun
ların İfi ı:ücü genç kızların safiyetin
den istifade etmektir. 

Bunla_rı söylerken de epeyi ağladım. 
Sonra Little Rock'lı bir kızcağız oldu
ğumu, Little Rock'tan ilk defa nasıl 
çıktığımı anlattım. O zaman Mister 
Spoffard'ın bile gözleri yqardı. Sonra 
gayet iyi bir ailenin kızı olduğumu,' 
babamın gayet münevver bir adam ol
duğunu, Elk klübünün en mühim aza
amdan biri bulunduğunu, herkesin o
nu münevver bir Elk ( 1 ) olarak tanı
dığını anlattım. 

Mister Spoffard' a: 
- Little Rock'tan aynldığım zaman 

bütük erkeklerin iti gücü biz kızlan bi-

~ 
EML 

Gireson Jandarma mektebi 
sporcuları 

TRABZON, (Milliyet) - Gire
son jandarma mektebi muhteliti 
Trabzon birlik spor kulübiyle 
maç yapmak üzere tehrimize gel 
rniş ve yapılan maç neticeainde 
birlik spor 04 golle galip gelmit
tir. Jandarma mektebi sporcuları 
aym zamanda bando ve cazban
dile birlikte geldi4fnden birlik 
spor kulübü salonunda ayrıca bir 
balo verilmittir. 

Halkevi mektep efradı terefine 
150 kitilik bir çay ziyafeti ver
miftİr. Misafirlerin bandosile ye 
ni hazırlanmakta olan Halkevi 
bandosundan bir gurup muhtelif 
havaları terennüm etınit ve geç 
vakıtlara kadar güzelce eğlenil. 
mittir. 

Oktruva kalkınca .. 
TEKIRDAC, (Milliyet) - Şeh 

rimiz belediyesinin yüzde 40 nis 
pelindeki varidatını oktruva res
mi senede 17-18 bin lirayi bulu. 
yordu • Duhuliye resminin ilğaaı 
dolayiaile belediyemizin mali va
ziyeti biraz aarsmbya maruz kala 
caktır. Fakat diğer taraftan tüc
car ve esnaf bu vaziyetten çok 
memnundur. Filhakika belediye 
varidatının mühim bir kısmını okt 
ruvadan alıyordu. Mamafi güm. 
riiklerce tahail edilecek yüzde l O 
dan Tekirdağ belediyesine bir his 
se tefrik edileceği cihetle bu nok 
sanlık teli.fi edllmit olur. Mınb
kamız tüccarları Dühuliye reami
nin kaldırılması dolayisile ticari 
harekatta bir çok mütkilat refe
dilmit olduğ\ıııdan bahisle bu 
memnuniyetlerini makamab ali
yeyt: izhar etmek için tetekkür 
telğrafı çekeceklerdir. 

Denizlide kiraz bayramı 

Kiraz aiasları altında bir grup 

2 Haziran cuma günü Denizli
ye 20 kilometredeki Honaz nahiye 
sinde Kiray bayramı yapmak i
çin çoktanberi Honaz Himayeiet
fal cemiyeti hazırlanıyordu. Ni
hayet 2 Haziranda güzel bir bava 
içinde bayram mezeli geçti. Civar 
köy ve kasabalardan bayram için 
halle gelmişti. Pehlivan güreşle
ri, zeybek oyunları ile eğlence bir 
kal daha arttırılmıştı. Köylüler 
de epeyce kiraz satarak para ka
zanmıştır. Okkaııı 5 kuruşa sahi· 
mıştır. 

-o--

Sekiz köylüyü soyanlar 
AKHİSAR, - Geçenlerde Su 

deliği mevkiinde Akhisara paza
ra gelmekte olan sekiz kitiden 
mürekkep bir köylü kafilesi üç 
meçhul ş...'.:ııs tarafından soyu!. 
muştur. Zazıtamızca yapılan ta· 
harriyat neticesinde Mehmet ve 
Ali ismindeki eııhas maznun ola
rak yakalanmıtlardır. 

rnaye etmek zannederdim, sonradan öğ 
rendim ki, erkekler kızları pek öyle zan 
nettiğim kadar himaye etmiyorlar. Fa· 
kat o zaman da iş işten geçmişti., de
dim. 

Mister Spoffard hu sözlerim üzerine 
epey ağladı. Sonra kendisi hakkında ga
zetelerin yazdıldanm okuya okuya nasıl 
ıslahı bal ettiğimi anlattım. 

- Nihayet kaderin bir cilvesi olarak 
Orient ekspresinde karşıma çıktınız, 
dedim. 

Ve ili.ve ettim: 
- Bir kız için uslu akıllı doğmuş ol

maktansa, u.lu akıllı olmamanın ne ol
duğunu anladıktan sonra uslanıp akıl
lanmak daha hayırlıdır. Cünkü uslu a
kıllı doğmuş bir kız uslu -;.kıllı olmanın 
kıymetini hiç bir zaman layikile takdir 
edemez, dedim. 

Bunun üzerine Mister Spoffard u
zandı, gayet hürmetkar bir tavırla beni 
alnımdan Öptü ve: 

- Bana, lncilde çok methüsena edi
len Ma~delena isminde bir kadını batır
latıyoraunuz, dedi. 

Soma da •u iti.cafta bulundu: 
- Ben rl; vaktile kadınlara zaran 

dokunan erkeklerden biri idim, onun i
çin sizin gibi bir kıza ilk taıı atmak ba
na dü~mez! 

Elazizde umran 
Gazi heykeli - Ucuz elektrik - Yeni 
bir sinema ve tiyatro binası - Spor 
EIAZIZ (Milliyet) - Elizİ1: Beledi

ye meclisi Belediyenin 1933-934 senesi 
bütçesini 101,558 lira olarak kabul ve 
tasdik etmiıti. Bütçede tehrin imar, ıu, 
ııhbat ve temizlik iılerine 49, 770 lira 
ayrılınıflır. 

Son iki sene içinde Elaziz Belediyeoi
ıı.in bilgili çalıımalan, ıehre sayısız eyi
likler temin ve kıymetli eserler hediye 
ebnİ§tir. Bunlar aruında ıehrin elekti
rikle aydmlatılma11, ve bitirilmesine bü
yük bir ııayret ve faaliyetle çalışılan te
hir tiyatro ve ıineması bilhasaa zikre ıa
yandır. 

Bir sene evveline kadar koyu bir ka
ranlık içerioinde bunalan güzel Elaziz
de güneıin çekilmesile beraber her ta
rafta hayat &Öner, faaliyet dunırdu, halk 
iztirapla alqamdan evlerine çekilmek 
mecburiyetinde kalırdı. Aydınlığa kavuı 
tuktan aoııra ba§lıyan gece hayatı EIA
zizi büsbütün ııüzelleftİrmif halkın ne§'· 
eaini arttırmqbr. Elektrik i!i Belediye
nin değerli tef"bbüı ve yardımlarile vü
cude getirilen bir tirkete devrolunmut· 
tur. Bu suretle ıehri nura kavuıturan 
bu le§ebbüs ayni zamanda Elazize 100 
bin lira sermayeli milli bir ıirket kazan,. 
dırmııtır. Arbk herkeı evinde daha u
cuz ve daha ehven bir fedakarlık muka
bilinde ııaz l&mba.11 yerine elektrik kul· 
lanmaktadır. 

Şirkt:l. elektrik tesisatında uzun va
deli takiltlerle yapıyor, halka büyük ko
laylıklar gösteriyor, uzak merkezlerden 
ağır ınaıınıflar yaparak malzeme getir
mek yüksek ücretlerle Fen adamları, iı
çiler kullamnak zaruretinde bulunan şir
ket halka bir kiloırat elektrik cereyanını 
18 kııruıa ııatmaktadır. Sanat evlerine 
bu ücrettee % 50 den baılayarak yüzde 
76 kurup kadar tenzilat yapıyor. Elek
trikin bu kadar ucuz satılmasını Beledi
yen.in yüksek alakıuma ıirketin ferağat 
duyğıılarile hareket eden çalıııcılanna 
borçluyuz. 

Şehir tiyatroıu ve ıinema11 binasının 
proje ve planlarını 500 lira mukafatlı 
bir muaabaka neticesinde lıtanbul güzel 
sanatlar akadeınUi beğeıuniıtir. Şehrin 
çok ıerefli bir mevkiinde yapılmakta o
lan bu bina cidden çok ııüzel ve her tür
lü aeri teçhizatla bezenmiı olacaktır. 

Yeni valimiz T evlik Sırn Beyefendiıı.in 
1 Blizizin Umranı etrafında çok kıymetli 

letebbibleri•e phlt oluyoruz. Şehrin 
medhalinde Malatya istikameti Beıkar
daşlar nam mevkide yeni açtmlmağa 
ı.lqla-n ıreniı bir meydana büyük Kur
tımcımız Reisicümhur ııazi Mustafa Ke
Iİİal Hazretlerin.in heykelleri dikilecek
tir. EHi yataklı bir memleket hastanesi 
yapılmaktadır. Gazi meydanında güzel 
bir Halbri yapılacaktır. Şehrin imar, 
""• ııbhat ve temizlik itlerine Belediye 
reisliğine ıeçti~i gündenberi azami fa,. 
aliye! ile çalı§&n ve her sahada muvaf
fak olan kıymetli ve yüksek bilgili rei
aimiz Hurrem Faik Beyefendiye hasaa
tan medyunu tükranız ve tehir Belediye-
Iİ için yapılacak daha birçok itlerde ken 
dilerine muvaffakiyet temenni ederiz. 

Spor hayatı 
Elazizin münevver oineainde yaşayan 

duyğulu ııençlik birçok aahalarda faide
li çalışmalar ve ba§armalar yaptığı gibi 
bu meyanda spor hareketlerini de ihmal 
etmemiıtir. Bu"8da bundan 15 sene ev
vel CDirilik Cemiyeti) adile kurulan ve 
gençlik ve fikir kaynağı vardı. Bu teıek 

Trabzonda lran transit malları 
TRABZON (Milliyet) - lran 

transit ticareti inkitaftadır. Yol
d.ı yüzlerce ton eşya bulunduğu 
gibi Trabzon gümrük anbarları 
da dolu bir vaziyette bulunmak 
tadır. Asularca lran ve mavera· 
sına iskelelik yapan T rabzonun 
bu ticaret savesjnde pek çok kaza· 
nacağı şüphesizdir. Trabzon Kı
zıldize arasındaki şösenin inşası 
hararetle devam ediyor. Bu hafta 
zarfında tüccar etyası yüklü 10 
kamyonetin Trabzondan hareket 
ederek dört ve azami bet günde 
lrana vasd olduğu haber alınmıt
tır. 

Prater'de geç vakte kadar gezindik. 
Mehtap ta olduğu için etraf cidden ila
hi bir manzara arzediyordu. Ahlaka da
ir bir cok konustuk. Bu esnada Prater'
deki bÜtün bandolar uzaktan "Mama lo
ve Papa" yi çalıyorlardı. 

"Mama love Papa" Viyanaya yen.İ 
gelmiı. Amerikada modası epey geçmiı 
olduğu halde burada herkes "Mama lo
ve Papa" İçin çıldırıyor. Nihayet Mister 
Spoffard beni otele ııötürüp bıraktı. 

Artık işler yoluna girdi, çünkü hu 
sabah Mister Spoffard telefon edip be
ni annesine takdim etmek istediğini söy 
ledi. Anneaile yalnız olarak yemekte bu
luşmak iıtediğimi, yalnız il.imiz olur
sak ba~ha!a İyice görÜ§Üp anlaşabilece
ğimizi söyledim. 

- Annenizi yemeğe bizim odaya ge
tiriniz, dedim. 

Artık Miss Chapman İ§leri alt üst 
etmek icin odamıza kadar da gelecek 
değil a..: 

Bunun üzerine annesini bizim odaya 
getirdi. Dümdüz bir Organtin robam 
vardı. Bütün garnitürleriıı.i söküp üstü 
me giydim. Dorotby'nin vaktile revüde 
oynarken taktığı siyah dantel eldi
venleri de elime geçirdim. Ayağıma da 
topukıuz bir iskarpin uydurdum. Bir
birimize trkdim edildiğimiz •ırada ha-

külüu spor ıubesi de vardı. Etaziz id
man Yurdu naını albnda senelerce bü
yük ve canlı muvaffalı:iyet devirleri ya
famı§lı. Bu yurdun .en mühim uzuvların 
dan otuza yakın ı:ençln yüksek tahsile 
atılarak buradan aynlmalan ve yerlerin
ne de yetitınit kimaeler bırakamamala
n yüzünden yurdun faal vaziyeti üzerin
de aıı.i bir durgunluk tesiri husule getir
miı iae de, bir iki sene devam eden bu 
sessiz ve hareketsiz devreden sonra te
şekkül eden Türkocağının spor şubesi 
bu faaliyeti uyandırdı ve 929 aeneıinde 
Diyanbekirde yapılan futbol ve atlati
zim dahil olduğu halde bütün şubelerin
de şampiyonluk kupasını kazandı. Bu 
spor bayatını idame ettiren ve yükselme 
sine amil olan kimselerin çokçası oca
ğın ıpor ıubesine dahil erkek muallim 
mektebin.in genç okuyuculan olup bun
ların da bir kısmının muallim olup ayni 
malan ve ııeçen senede mektebin 13.ğve
dilmiı olması bu sahada yine durgunluk 
tevlit etmiı idi. Bu münasebetle geçen 
ıene Diyanbelıirde yapılan mıntaka mü
ıabakalanna Elhiz gençliği kanşama· 
mıt ve spor tarihçesine bir muvaffakiyet 
kayıt edememİ§ti. Bunun aluülameli 
menfi bir ıekilde gençlik üzerinde mües
sir oluyordu zaman 3111man en büyük 
spor teıekküllerinin bile geçirdiği uıl 
ve mütereddit ııünleri Etazizde yaıadı. 
Bu balı alaka ile gönınler şehrimizde 
ıpor hayatına yeni bir çığır açmak ve 
anın üzerinde ıuurlu çalıtına adımlarile 
yürümek icabettiğiıı.i duydular. Bu sıra
da ..,ı.rimizi teırif eden yeıı.i Valimiz 
Tevfik Sırn Beyefendinin de gördüğü 
kat'i lüzum üzerine yeni bir te§ekkül 
kurmak ihtiyatı karfıomda bulunuyordu 
bu ümit ile çok eıaılı gayeler üzerinde 
yürümek üzere (Halk spor klübü) tesis 
ve teıkil olundu. Bu ldüp bir de atlı 
ıpor ıubesini ihtiva ebnektedir. Bu klü
bün bir aylık ki kısa bir müddet zarfın
da ııördüğü alika yüzünden albns§ı mü
tecaviz azaaı vardır bu azaıınm yanaın
dan fazla11nı Atlı ıpor kolu teıkil etmek. 
tedir. Bu klüp Eliziz gençliği
nin büyük bir kütür kaynağı olacağında 
hiç fÜphe edilemez. Futbol ve idman ıu
besinin baımda Ortameldep idman mual 
llmi ırenç ve mütehauıa sporculanmız
dan Şuayp Bey bulunınaktadır. 

Atlı kısımda da çok mütehassıs binici 
zevat vardır. Atlı kolun milli sporları
mız arasında en sevimli bir yeri olan 
Ciridi canlandıracaklan fenni manjlar 
ve blnldlilderle yan§ talimleri üzerinde 
çalı§BcaklMJ muhakkaktır 

Halen burada Halk spor futbol takımı 
zabitan ve ortamektep takımları olarak 
üç takım mevcuttur. Bu takımlar timdi
den hararetle çalışıyorlar yakında Diya
nbekir ve Malatya ile mi!him maçlar ya
pacaldardır. Y eıı.i valimiz Tevfik Sırn 
Beyefendinin imar asarı cümlesinden o
larak burada ıehrin en giizel mahallinde 
Halkevi bina11 yapılmak üzeredir. Bu 
binanın yanında futbol federaıyonundan 
planı iıtenıp bir de Stadyum yapılacak
tır. 

19 mayısle muazzam bir at kotuıu 
tertip edilmittir. Yiiksek yarışlar ve ik
ramiye!... vardır meYzuu basettiğim 
Halk Spor klübunun pek yakında en bü
yük bir varlık olarak gözümüzün önü
ne çıkacağını söyleyebiliriz. O timdiden 
gördütü kıymetli himayelerin altında 
Elazizin en faydalı bir kuruluıu oluyor. 

M. Roosvelt'in halazadesi 
BOLU (Milliyet) - Amerika 

reisi cümhuru M. Rozveltin ha
lazadesi kızı ile birlikte hususi ve 
yataklı otomobili ile lstanbuldan 
Geyve tarikiyle Göynüğe gelmit, 
Göynükten bir kılavuz alarak 
Mudurnuya hareket etıniş ve bu
gün 16,30 da fehrimize gelmiftir. 
Alqam çayını Belediyede içtiler. 
Gece Halk fırkasında misafir ka
lacaklardır. 

idare ettiği otomobil ile Sen
gapora gitmek üzre yarın Gerede 
tarikiyle Ankaraya hareket ede
cektir. 

fıfçe diz kırıp selam verdim. O yolda 
selam vermeği daima insanın fazla ne
zaketine verirler. Sonra oğlu bizi yalmz 
bırakıp çıktı. Bir az konu§tuk. Bu gü
nün hafif Jl"'t"'P kızlarile baıon ~ 
bot olmadığını, çünkü kendimin de bir 
eıki zaman kızı olarak büyütüldüğümü 
söyledim. Bunun üz""- Mister Spof. 
fard'ın anneai: 

- Tuhaf,. dedi, Mi11 Chapnıan si· 
zin pek o kadar eski zaman kızı olduiu 
nuzu .öylemiyor .•• 

Ben de dedim ki: 
- Ben esk; zaman kızıyım. Eski zar 

man kızı olduğum da tundan belli ki 
büyüklerimi IOD derece aayarım ve onla 
ra akıl öğretmeğe cesaret edemem. Me
sela Mlss Chapman'ın yaptıfı gibi size 
mütemadiyen akıl öğretmek benim har
cım değildir. 

O aralık yemeği söyledim. Yemekte 
bir az f&mpanya i~erıe kadıncağızın 
belki bir az aklı batına ııelir diye düıün 
düm. 

- Şampanya sever misiniz? Diye sor
dum. 

Meğer §ampanya içkisini çok sever
miı. Ancak Miss Cbapman içki içmenin 
pek İyi bir ıey olmadığını söylenniı 
te ... Bunun üzerine: 

- Ben onun kadar hıristiyanun, de-

Karacabey harasının hudutları 
Karacabeyde köylü ile devlete 

ait Karacabey harası idaresi ara· 
sında ötede•ri hudut ihtilafı 
vardır. Eskidenberi devlete ait 
olduğu a~latdan bir kısmı ara2li· 
nin burada köylüye geçtiği ve bıı 
dutların zamanla çok değittiiıl 
anlatılmaktadır. Bilhassa ba:ıl 
çiftliklerle Adaköy çiftliği araziti 
nin mühi mbir kısmının devlete 
ait olacağı zanm vardır. 

Bu ite büyük bir ehemmiyet at· 
feclildiğinden köylü ile hara ida· 
resi arasında hadis olan arazı bu 
dut ihtilafının halli için doku:ı 

. kitilik bir fen heyeti seçilmi~tir. 
Tapu mühendislerinden Hüseyin 
Avni Beyin riyaseti altında teşek· 
kül eden bu heyet bugünlerde 
Karacbeye baraket edecektir. 

Ereglide çilek 
ERECLI - Son günlerde çi• 

lek mahsulümüz ziyadesile artmış· 
tır. Satıflar iki yüzle 80 arasında 
devam etmektedir. Birçok lstan· 
bul alıcıları da çilek mübayaası 
içiı• meşguldürler. Her gün yüzler 
ce okka çilek vapurlarla lstanbu· 
la nakledilmektedir. 

--<>-

Çine tütünleri 
ÇlNE, (Milliyet) - Son yağ· 

murlardan tütünler çok fayda gör 
ıniiştür. B.u sene ekin az olmakla 
beraber mahsulün cinsi eyi ve be· 
rekPtli olacaktır. 
Kazamızın geçen sene tütünle· 

rinin ekserisi satılmamış ve müs· 
tahsil elinde kalmıştı. Bu sebep· 
ten hu sene çok az tütün ekilrni~· 
tir. 
Yağmurlar diğer mahsullere 

bilhaHa buğday ve arpalara çok 
zarar vermiştir. 

KADIKÖY 
Havagazı Şirketi 

12 Haziran Pazartesi gün~ 
saat 15 te Kadıköyünde Süreyya 
Pata ıineması salonunda veri- , 
lecek olan ameli yemek ve pastJ 
piıirmo deniae bütün Hanım· 
efendileri davet eder. (4285) 

Beyoğiu Orman 
İdareaiaden: 

Müsadereli mallardan o· 
lup Fındıklı ve Şişlide mah· 
fuz bulunan 16 çeki 13 kilo o 
dun ile 400 kilo meşe kömii· 
rü ve 70 demet Fırın çalısı ha 
zine namına açık arttırm'a su 
retile satılıktır. 19-6-933 de 
saat 16 da ihale olunacağın· 
dan taliplerin Be§iktaş Or· 
man idaresine ve ihale günü 
Beyoğlu Kaymakamlığında 
müteşekkil müzayede komis· 
yonuna müracatları. (2384) 

3323 

Hali tasfiyede 

YENİ TiCARET 
Türk Anonim Şirketinin 

Umumi hissedaran heyeti kararına 

tevfikan son taksit olarak beher hisse
ye iki huÇ'Uk kuruş tevzi edilmesi ta
karrüı;.etmekle hisse-Jaranın mak,puzla
rile (Cuma ve Pazar müstesna) İstan· 
bul'da BalıkıPazarında Yeni Ticaret 
hanının ikinci katındaki dairei mahsu· 
saya müracaatları lüzumu ilin olunur. 
(4313} Tasfiye heyeti 

-, 
dim. Biz Hıristiyan)ar fenalık biç bir 
f9Y" ıığınaz diye inanırız. Hiç bir ıeye 
aığmıyan fenalık naaıl olur da ufacık 
bir fampanya ıiıesine sığar? 

Meğer o bu meseleyi bu noktadan 
hiç dü§iinmemitmiı. Vakıa Misı Cbap• 
man da dini bütün bir Hıristiyanmı! 
amma, o inaana yarayan içkinin daha 
ziyade ıu olduğuna kanimi§. Yemek ye 
dik, §lllnpanyayı çok beğendiği için bir 
tiıe şampanya daha getirtmek aklıma 
ııeldi. 

- O o kadar koyu bir hıristiyanıın 
ki, dedim, fenalığın iki ıiıe ıampanya-' 
ya sığacağına inanmam! 

Bir §İ§e ıampanya daha içtik. Ka· 
dıncağız o zaman Miaa Chapman'ın 
hakiki hıriıtiyanhğı hakkile kavnya• 
madığına hükmetti. Ben de fırsatı ka· 
çınnadım. 

- Siz ıüzelsiniz. Miss CbapmaD 
ıizin güzelliğinizi kıskanıyor ... dediın· 

- Doğru, dedi, dikkat ettim: Mi•• 
Chapman bana her zaman at kılından 
yapılmıt ıapka giydiriyor. Guya at kı· 
h hafif olduğu için inaanın dimağı üz .. 
rinde tazyık yapmazmıı. 

(Devamı var) -------..... --( 1) Elk ingili"""' "p:yik" demelr• 
tir. - K. Ş. 
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ADAPAZARI 
Türk Ticaret Bankası 

Merkezi: ADAPAZARI 
İstanbul şubesi: Yeni postane 

karşısında Tel: 22042 
Sermayesi: 1,200,000 
İhtiyat akçesi; 180_,000 

ŞUBELERi 
" dı B •·- - Biga - Bilecik - Bolu - Bozüyiik 
oan rma - ar..... . . G lik G ed 

B D:•--- _ Eakişe hır - em - er e -
-- ursa - ~ K al K""tah C. H dek_ tıonit - aramurs - u ya -

eMyved-::- en M Kemal Paşa - Safranbolu - Tekirdağ -
u umu - • . h" Yenışe ır. 

••·· . • ıl t haoule kabul eder. Tahsile senet alır ue 
"'"•aıt şeraıtle meıı ".a • aanıe lôtı yapar. 

ılıraz: m .. ··ı L t bit _J;ı· Mı• _,_, . --''ıl~"etl• g8ruşu ere,. es eu ır. '':'tV ı 
M euıluat faı;werı mu '"'" • • • T' · ' ' · "' • T' t lasmı her nen emtıaı ıcanye aatışma 

"-Omısyon ve ıcare delalet eder. .! 

Si t Yapar Telefon: 23623. ~ 3271 ı 
~ra r 

Gemlik Belediye Riyasetinden: 
Gemlik kaaabaama Nafia V ~leli <;elilesi tarafmdan mü 

~ dd k · l · daı'resinde el ektrık tesısatı yapılacaktır. Bu 
·et a proJe erı . ..dd t . · . l . d 
te · t v 

01 
.... ""en hır mu e ıçın ış etmeyı e-

su;a ı yapmayı e ...,.3 " • J • l · 
t'uhdl'..' etmek suretile yapmak ıstcyen er pro,e en v~ şartna-
,_ ı · Bel di • d go··rebilirler. Tekhfler 21 Hazıran 933 
•oıt> erı e yemız e J fi d 
Ç b 

.. .. t L-·• kad ar kapa ı zar a yap aeak ve 
arşarıı a gunu saa ~ dil kt' (2430) 33 

D l d" ı· • • kabulüne arz e ece ır. 37 oe e ıye mccrıııının 

Devlet Deaılryolları idaresi ilAnları 

800 
li • entonun kapalı ıı:arfla münakasaıı, 21 

Lr • t
1
o
9
n
3
y
3
er çım ba günü saat 15,30 da İdare binaamda 

rıazıran çarıam H • ..a • Yapılacaktır. Fazla tafsilat An kara ve a>7Jarpaşa veznelenn 
d be l

. t l ... rtna n1elerde yazılıdır. (2480) 
e şer ıraya sa ı ıan s= 3340 

Ankara _ Kayıeri hattı üzerinde lahçlar İstaayonu ~i
~ar d lan 52 000 de vala t aşocaimdan çıkarılıp teslim 
edil m k soOo M3 balastm kapalı zarfla münakasaaı 2S-6-
933ece .. ·· saat 15 te An kara' da İdare merkezinde yapı 

pazar gunu . d L-- li l la.caktır. T afıilat Ankara vez nesın e ~er raya aatı an şart 
namelerde yazılıdır· (2510) 3386 

Sıhliat ve İçtimai Muavenet 
Vekaletinden: 

Ankara Nümune hastanesi yeni paviyonu için 10,000 kilo 
Adana pamuğu kapalı zarf us ulile ııatm alınacaktır. İhaleıi: 
ı4 Haziran 933 cumartesi günü saat on beşte Ankara' da Sıh 
hat ve İçtimai Muavenet Vekaleti binasında mahsus komisyo 
tıunda yapılacaktır. tstiyenle rin şartname ve nümunelerini 
~o.~~~k.v:_e almak için ~ada İçtimai Mu~venet Umum 
Ivt~~d~rhigüne ve İstanbul da Sıhha~ ve lçtımai Muavenet 
Mudurlüğüne müracaatları #':e taliplerin şartnamesi veçhile 
hazırlanmış teklifname ve tem uıatlarmı muayyen vaktinden 
e~·vel mezkur komisyona vermeleri. (2533) 3402 

S hhat ve İçtimai &•uavenet 
Vekaletinden: 

Tababet ve Şuabatı san'a tlerinin tarzı icrasına dair 1219 
numaralı kanuna bağlı ve tab İplerin ihtisas veııikaları hak
kında evvelce neşir ve ilan edilen Nizamnameye müzeyyel o
lara~ hu defa Reıımi Gazetenin 30-4-933 tarih ve 2388 sayı 
ile nesir ve ilan edilen 14207 numaralı nizamname hüküm
lerine· ihtisas vaziyetleri uygun olan sivil ve asker tabiplerin 
ınuavyen müddet zarfında isti dalarına merbut vesaik ile Ve
kalete müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. (2535) 

3403 

andarma Umum 
Kumandan ığından: 

Janriarma Umum Kumandanlığında ayda (150) lira üc
l'etlc bir mimarlık açıktır. lııtekli mimarların mektep şehadet
tıarnesi ve diğer vesikalarile 12-6-933 tarihin~ kad~r Jandar 
llıc. Umum Kumandanlığı, lııtanbul ve İzmırde Jandarma 
n-,rni:aka kumandanlıklarına müracaat etmeleri. (2564)

3442 

B~l~I TlYYlRE PiYlN~~I~ 
yeni tertibin 2. el keıldesi 

11 Hazirandadır 
Hu keşidede 86yük ikramiye 

35,000 Liradır 
Mükafat 50,000 Liradır 

ŞİKAGO SEYAHATİ 
610 Liradan İtibaren 

DAHA UCUZ 
DAHA ZEVKLi 

Seyahat yapmak mümkin olur•• 

Bunu NA TT A Yapacaktır 
NATTA 

Askeri Lise ve Orta Mek
teplere Talebe alınıyor 

1 - 1933-1934 ders senesi için lstanbulda bulunan 
Kıdeli ve Maltepe Liselerje Bursa'da bulunan Bursa Aske· 
ri Lisesine Konya ve Erzihcan'da bulunan Askeri Orta mek 
teplerine talebe alınacaktır. 

2 - Liseler 9,10ve11"1, 2, 3 "üncü. Orta mektepler· 
de 6,7 ve 8 "l,2.3" üncü ııınıfları muhtevidir. 

3 - Liselerlıı-muhtelif sınıflarına 600 ve Orta mektep 
lerin muhtelif smıflarma da 300 talebe alınacaktır· 

4 - Almanca okuyan talebeler tercihan alınacaktır. 
5 - Liselerin 11 inci sınıflarına iyi Almanca bilen ta· 

lebeler alınacaktır. 
Bu talebeler Lieeyİ ikmalden sonra yapılacak müsaba

ka imtihllftIDı da kazandıkları takdirde Askeri mühendis ve 
Fen memuru yeti!lirmek üzere Almanyaya gönderilecekler v~ 
müsabakayı kaııanamadıkları takdirde harbiye mektebine gı 
derek zabit çıkacaklardır. 

6 - Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin İaşeııin 
den başka giydiriJmeai, techizatı ve kitapları hükUmete ait 
olduğu ııil>i ayrıca talebeye her ay bir miktar maaş ta verilir. 

7 - Liseyi muvaffakiye tle bitirenlerden arzu edenler 
müsabaka imtihanına giderek kazandıkları takdirde Beşinci 
maddede olduğu gibi askeri mühendis ve Fen memuru ye
tiştirilmek üzere Aimanyaya gönderilirler. Buna arzu etmi
yenler Harbiye mektebine giderler. 

8 - Bütün mekteplerle kaydü kabul mekteplerin bu-
lunduklan yerlerde 1 T enımuz 933 tarihinde baş 
lar ve Ağustosun birinde biter. Bununla be 
ra~r. kadroda miinlı aller kalına ders se 
~esının ~evaıru müddetince ıivil lise ve orta mekteplerden na 

l suretile talebıa a\mmağa devam olunur. 
• 9 - Mekteplerin bulunduğu yerler haricinde aııkeri 

lise ve orta mekteplere kayde dilmek istiyen1er 1 Haziran 
933 tarihinden Temmuz sonuna kadar bulundukları yerlerin 
askerlik şubelerine müracaat etmelidirler. 

l O - Mekteplere girmek için l&zon olan şartları muh
tevi kaydü kabul ıartnameler; ve muhtaraları bütün asker· 
lik şubelerinde mevcuttur. Ta lioler askerlik subelerin:' ve as· 
keri lise ve orta mekteoJe,.e müracaat ederek mezkur şart· 
ları öğrenmelidirler. (2232) 3303 

armara Üssiibahri K mandanlığı 
Satınalma Komisyonu Reisliğinden 

Saat Münakasa tarihi Miktarı Nev'i 
Sureti 
ihale 

Pazarlıkla 10 20 Haziran 933 50.000 Et 
10 12 Haziran 933 240.000 Elanek 

Deniz efradı ihtiyacı için münakasaya konulan yu~rda 
· miktarları yazılı erzakm kapalı zarfla yapılan muna-

nevı ve h dd" lA 1 d .. ··lm ekle kaııalarında verilen teklifleı· a ı ayı <.111 a goru e~ 
hizalarında görülen tarihlerde pazarlıkla münakasafarı ıcra e· 

dilecektir. . · kk 1 · 
T l. l · ·· d 7 5 nisbetınde temınatı muva ate erı 

a ıp erın yuz e • 3484 
·1 k . na ınu··racaatları il an olunur. (2503) 
ı e omısyo 

Ankara Mıntakası Ziraat 
. M·ücliirlüğünden: 

· Ankara Vilayeti çiftçilerine d~ğ~ılma~ .üzere (240)) .~
det sao arabaııı 1 Haziran 93 3 tarıhınden ıtıbaren 27 gun 
müçld~tle kapalı zarf usulile müna.kaııa!a konulmuştu~. . 

Şartnameyi anlamak üzere talıp!erın A~~ra, Eskişehir, 
Bursa İstanbul İnegöl Adapazarı Zıraat mudur ve memur
larına' müracaat etmele~i lüzumu ilan olunur. (2553) 

3441 

Elma Ambalajı hakkında bir film 
ihracat Ofisinden: 

Kaliforniya elmalarının istihsali, tasnifi ve ambali.jı 
hakkında surt:ti mahsusada celbedilmiş bir film 10 Haziran 
933 cumartesi gÜnÜ Beyoğlunda Melek sinemasında gündüz 
ve gece gösterilecektir. Elma istihsal ve ihracile alakadar o
lanların nazarı dikkati celbol unur. (2635) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Satınalma komisyonu relaliğinden: 

Kaoalı zarf usulile münakasaya konulan Heybeliada sa
natoryo~u Ekmek ve fırance la ihtiyacı ile Çoc:~k has!anesi 
Pastörize südüne ve kuduz ted avi müessesesı sut ve yogurdu
na talip çı~adığından 20-6· 933 salı günü sa~t 14 te pazar· 
lıkla yapılacağı ve isteklilerin müracaatları. (2522) 

/ ---
Deniz Levazım Sat!nalma 

Komisyonundan: 
50 Ton Kalın benzin: Kapalı zarf: 3 Temmuz 933 pazartesi 

ııaat 15 te. 
50 Ton Makine yağı: Kapalı zarf: 3 Temmuz 933 pazartesi 

saat 10 da. 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için kapalı zarf usulü ile müba 

yaa edilecek olan yukarda miktarları yazılı Benzin ve maki· 
ne yağının şartnameııini görmek iatiyenlerin her gün ve İtaya 
talip olanların da hizalarında yazılı gün ve saatlerde Kaııımpa 
şada Deniz Levazım Satınalm a komisyonuna müracaatları. 

(2593) 

Mütercim Daktilo Aranıyor • 

Usak şeker f.abrikaoıı için almancadan· türkçeye ve türkçeden alman.caya yan· 
lıJ6ız tercüme edecek kabiliyette ve makinede dahi 11eri yazabilecek iktidarda bir 
mütercim - daktiloya ihtiyaç vardır. Tür I< olması şarttır. Kendisine yüz Ura maaŞ 
verilecektir. Tali,p olan hanım ve beyler in bir hafta zarfında Sanayi Kredi Ban· 
kası Memurin Müdürlüğüne müracaat etmeleri. ( 4268) 

• 
AYAGIM 

Küçlk görln•ÜD diye 
Dar l•karpln 

Ciyenler! 
TelAta düşmeyin: 

BEŞİR 
KEMAL . ,. 

NASIR iLACI 
Çarçabuk imdadınıza 

Y t •• ' e ışır .•. 
1 ıoon 

3 üne .i kolordu 
ilanlaırl -

1. F. ihtiyacı için açık mü· 
nakaııa ile 20 ton Kriple ma
den kömürü alınacaktır. İha
lesi 21Haziran933 çarşamba 
günü saat 11 dedir. İsteklile 
rin sartnamesini görmek üze 
re he~ gün ve açık münakaıa
ya girmek için o gün ve vak
tinden evvel teminatlarile 
Fmdıklıda 3. K. O. SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları. 
(187) (2464) 3331 . . .. 

K. O. Merkez ve 1. F. Kı
t'aları hayvanatı ihtiyacı için 
kapalı zarfla münakasaya ko
nan 227 Ton ota teklif edilen 
fiat pahalı görüldüğünden iha 
leııi 12 Haziran 933 pazarte
si günü saat 11 de pazarlığa 

bıralalmıstır. İııteklilerin şart 
namesini görmek üzere her 
gün ve pazarlığa girmek için 
o gün ve vaktinden evvel F ın 
dıİ<lıda 3. K. O. SA. AL. 
KOM. nuna gelmeleri. 

(2608) 3488 

1. F, Kıt'aları hayvanatı 
ihtiyacı için pazarlıkla 25,000 
kHo ot alınacaktır. İhaleııi 
l 2 Haziran 933 pazartesi gil-

ı nü ııaat l 1 ,30 dadır. lsteklile
,in sartnamesini görmek üze 
re her gün ve pazarlığa gir 
ınek için o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL. KOM. nuna gelmeleri. 
(197) (2629) 

Haydarpaşa ve Gümüşsu 
yu hastanelerile 1. F. için a
lınacak olan 68,000 kilo ko
yun etine talip çıkmadığın
dan ihalesi 15 Haziran 933 

Sadık Zade Aslan Kaptan 

BARTIN POSTASI 

KEMAL 
vapuru 

12 Haziran Pazartesi günü saat ı8 de 
SirkeGi rıhtımından hareketle (Ereğli, 
Zonguldak, Bartın, Amaara, Kurou 
şile, Cide, Inebolu, Evreaye, llişe ve 
Abaoaya azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Mey· 
menet Hant altında e.oentalığa mü· 
racat. Teldon: 22134. (4345) 

..................... ~ 
SEYRlSEFAlN -Mwk• _,., Galala ICllpribatı B. :UU. 

,_ ... A. Sirkeci Mihtı...ı... ...ı. H. 2.3740. 

lZMIR - PiRE • ISKENDE
RİYE POST ASI 

EGE 
13 HAZiRAN SALI 11 DE 
Gıılat:ı rıhtımındaıı kalkar -Istaııbul 4 üncü .icra memurluğun

dan: Slileymaniyeode Saman viranı ev 

ve! yeni Bezzlzı ceıdit mahallesinin ca 
mi ve Şeftali sokaklarında eski 2-4 

Mü. 28 i14 34 yeni 28 ila 34 No. larla 

murakkam vo 1ıımil.mına 14,000 lira kıy 

met takrir eOilen ve birinci derecede 

Konrat Voğe.J. ofMdiye ipotek ve Hii· 
seyin Hüınil Beyin muta.amf olduı;<e 
kar.gir fol>rikanın temamı açık arttır

maya çılı:anlml§ olup şartnametıi 10·6· 
933 tarihinde divanhaneye talik edile 

relc 933 senesi te:ınmusunun 12 jnei 

çar')8mba günü saat 14 den 16 ya kadar 

1 stanbt>l 4 üncü icra dairesinde açık art 

tırma ile eatılacaktır. Artırma bcd;:li, 

müharnınen kıymetinin yiızde 70 beş.i
ni bulduğu taktir.de iha1esi yapılacak
tır Aksi halde en çok artıranın teah
hüdu bakı kalmak üzere artınna 1 S 

ı;' n daha temdit edikrek 933 ıemmu· 

>unun 27 inci per~mbe saat 14 ten 16 
ya k<>dar artırması yapılarak en çok 

artırana ihale cdil"cektir Artınnara 

istirak için yüzde yedi buçuk tcmınat 
~lcı;;esi veya millı bankaların tcmi-.1at 

m'!ktuplarının tevdii Idzımdır. MUt ra 
kim vergi be1"'diye vakıf ıcaresi miiş· 

teriye aittir. 2004 No. 1u icra kanunun 
126 ıncı maddeeine tevfikan bu ğayri 
menkulde ipotek sahibi alacak 1 ılar i'e 
<liger alakadarların ve irtifıi< h•kkı 
sahiplerinin halolarınI ve lıususı ,. +'.:ıız 

v~ 'l"'srafa dair o.la'!l iddicalarmı tarı· 

hi ilandan itibaren 20 gi.ın zarfındl ev 
rakı müsıbitelerile dairemize lıildirm·· 
Jcri lazımdır. Aksi halde hak'.ı_rı taP<I 

eicillerilc sabit olmayanlar gatıs hede 
linin yla•ılınasmdan hariç ka'ırlar. 

Alaka.darların işbu maddei kanı •.ye 
ahkamına göre hareket etmeleri v.: d.1 
ha fazla maJOmat almak isteyenlrri,ı 
933/903, dosya No. sile mcmurivctimı e 
müracaatları ilan olunur ( 342) 

• 

perşembe günü saat 11 de ya- ...... 9-Dr. iHSAN SAMİ--ıı 
pılacaktır. İsteklilerin şart~a ı Tifo ve Paratifo Aşısı 
meııini görmek üzere her gun Tifo 'e Paratifo hasıalıklmn• tutul 

Ve Pazarbg~a ainnek irin 0 giin mamak için te>iri çok kat'i muaftı et• 
., r-· pek emin bir ~ıdır. Ec1.a depolarında 

ve vaktinden evvel Fındıklı- .. __ hulunur. - 4000 ... -~· 
da 3. K. o. SA. AL: komis- \ 3412 

yonuna gelmeleri. (196) ------------
(2630) 1 ..-- DOK TOR ~ ... 

1 
Askeri fabrika

lar ilanları -----
Muhip Nurettin 
(Babıali ) caddeainde Gayre' 
kütnphaneıi yanında birinci kat. 

Mülga Zeytinburnu fahri 
kasında biriken madenkömürü 1 Herglln 10 dan 6 ya kadar 
tozları münakasaya konulmuş ı•-- 3498 (4290) -

tur. Taliplerin şartnameııini -------------
görmek ve münakasaya girme Dr. A. KUTIEL 

k üzere 26 Haziran 933 tarihin· Karakc:y'de Abdullah Efendi lo· 

deBakırköy Barut fabrikaların kantası •ırarn•da 33 mımaraya' 
da atınalma komisyonuna mü-ı TAŞINACAKTIR. - (39

93
1 

racaat eylemeleri. (190) 
(2550) 1423 1 

.. ( . ' 
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Loit Corç ve Yunan taarruzu 
Milletin rna~iis talihini yenen bir hareket - İkinci İnönü! 

• Ankara; 3 - Ni.ıan- 1921 

Londradan dönen murabhasla· 
nmız henüz yoldadır. Bekir Sami 
Bey, Londra konferansının Anka
raya yapbğı teklifleri telgrafla ver
mitti. Londraya, itilaf Devletleri
ne dü9en teY; bu ~ekliflere tarafı

mızdan verilecek cevabı beklemek 
olmalı idi. Hal'buki öyle olmadı. 
Loit Corcun tahrikile - bu tahri
katm istinat ettirildiği bol bol va
itlerle - Yunan ordusu taarruza 
kaldırıldı. Bir hafta evvel bütün 
cephelerimize kartı umumi bir ta
arruz batladı. Cephelerde şakır
dıyan silah sesleri; müzakere, kon
feransı ve politika gürültülerini 
boğdu. 

Muharebe nasıl batladı? 
Yunan ordusu iki gurup halinde 

idi. En mühim grup Bursa ve pr 
kında bulunuyordu. Diğer bir gru
bu da Uşak ve şarkında bulunuyor
du. 

Bizim ordu da iki grup halinde 
idi: Biri Eskişehir timligarbisinde, 
diğeri.Dumlupınar ve şarkında ... 
Düşmanın ileri harekab 23 mart

ta başlamıttı. Garp Cephesi Ku
mandanı İsmet Pata; kıtalarını 
Eskişehirin ~İmali garbisinde top
lamıştı. Verilen karar, İnönü mev
zilerinde muharebeyi kabul etınek
ti. İsmet Pata, ona göre hazırlan
mış, her türlü tedbirlerini daha ev
vel almış bulunuyordu. 

28 Martta bütün cephe, düşman
la temasa gelmişti. 

30 Mart günü çok şiddetli mu
harebeler oldu. Hatta mevzii bazı 
muharebelerin neticesi, Yunan or
dusunun lehine tecelli ediyordu. 

Fakat taarruz sırası artık bize 
gelmişti. Garp Cephesi kumanda
nı, mukabil taarruz anının geldi
ğini tam vaktinde takdir etti. Bu 
anı kaçırmamak için şiddetli bir 
mukabil taarruza geçti.Bu taarruz 
muvaffak oldu. 31/l gecesi Yu
nan ordusu ric'ate mecbur oldu. 
Nisanın birinci günü, Garp Cep
hesinin asil kumandanı şu talgra
file Ankaraya; Erkanıharbiyei U
mumiye Reisliğine meydan muha
·ebesinin vaziyetini anlattı: . 

Metristepe 1/4/331 
Saat 6,30 sonrada Metristepe

clen gördüğüm vaziyet: Günclüz
bey pmalincle, sabahtanberi sebat 
eden ve clümclar olması muhtemel 
olan bir clüfman mülrezeai,aağ ce 
nah grupunun taarruzile gaynmun 
tazam çekiliyor. Yakından takip e
diliyor. Hamicliye istikametinde 
temas ve faaliyet yok... Bozüyük 
yanıyor .• Düşman, binlerce mak
tüllerile clolclurcluğu muharebe 

ikinci lnönünde ismet PQ§a 

meydanını silahlarımıza terk et-
miştir. 

Garp Cephesi Kumandanı 
lSMET 

'(. 

İnönünde kazanılan zaferin tesi
ri; Ankarada emsalsiz bir heyeca
nın tezahürüne vesile oldu. Evet 
yalnız Büyük Millet Meslisi değil, 
Ankarada umumi meydanlar, so
kaklar bu tezahürata heyecanlı bir 
sahne oldu. 

Türkiyenin mukadderatı nokta
inazarından siyasi ahvalin, harici 
siyasetin henüz tebellür etmedi
ği 'u günlerde askeri bir zafer; 
siyasi ve manevi ufuklara yeni bir 
keşayiş vermesi tabiidir. Filhakika 
Garp cephesinde birbirini takip e
den İnönü zaferleri; bütün dünya· 
ya öğretecek ki, Milli Türkiye; 
yalnız nazari ve insani düsturlara 
dayanarak milli haklarını istemi
yor, elinde, bu haklarını teyit e-· 
decek mümtaz, kahraman bir or
dusu da var! 

Büyük Millet Meclisi Reisi Mus
tafa Kemal Pata; çektiği tebrik 
telgrafında, Garp Cephesinin mu
zaffer kumandanı İsmet Pa9aya: 
"Siz orada, yalnız dü9manı değil, 
milletin makus talihini de yendi· · 
niz ! •• ,, Diyor. 
Şimdi herkes, bundan bir ay evvel, 

lımet Paşanın Mecliste, birinci İ
nönü münasebetile, yapılan teza
hürat eınaıındaki, mütevazi hali
ni, kürsüde söylediği ümitverici 
sözleri hatqlıyor. Demek lamet Pa
fa, o gün kuru bir edebiyat yapma
mıf, hakikatin kendisini ifade et
mitti. 

Tam bir ay oldu .. Senebatı "mar 
tın biri,, ... Büyük Millet Meclisi 
Reisi Mustafa Kemal Pa9a senelik 
nutkunu okumuş ... Riyaset mevki
inde, Divanıriyaset intihabım ida-

re ediyor ... Mazhar Müfit Bey kür-
süye geliyor: " 

Mazhar Mülit Bey - Elendiler, 
bizi yıkılmış, ezilmiş bilen Avru
panın bu batıl zehabını İnönüncle 
liylen tekzip eden muhterem ordu
muzun muhterem kumandanı is
met Paşa bugün aramızda bulunu
yor. lnönü kahramanlarının bu 
kahraman kumandanına şu kür;;ii
den bir clela daha teşekkürlerimi~i 
takdime i!.eni tevkil buyurmanıu 
rica ediyorum. 

Mazhar Müfit Beyin bu teklifi; 
sürekli alkışlarla kabul edilmif, bü
tuıı ba~lar; cepheden zafer ve ü
mit "getiren bu kahraman kuman
dana dönmüştü. İsmet Paşa, gali
ba, zaferin üstünden bir kaç haf
ta geçtiği için olacak ki, böyle bir 
vaziyete maruz kalacağını düşün
memiş, fartrtevazuundan biraz şa
şırır gibi olmu,tu. Nihayet şiddetli 
alkıslar arasında kürsüye çıkmı~, 
ktsa: fakat toplu beyanatta bulun
mu~tu: 

ismet Paşa - Arkaclaşlar, iki 
üç ay aranızdan ayrıldı!ıta'1 soma 
size cephelerden daha mü;;ait ha
berler, daha hayırlı mü;clclerle ge
liyorum ... Bundan bir sene evvel 
miitareke veya müsaleh!l müza! e
resine başlandığı zaman clünyar.ın 
insafına merhametine istinat eden 
vaziyetten başka bir şey yoktu. Bu
gün murahhaslarımız Lonclracla, 
ordularımız cephelerde olduğu 
halele müzakereye girmişlerdir. 
Cephelerimiz vardır, ordula, ımız 
vardır, müclalaa ediyoruz ve mü
dafaa edeceğiz. Bir nefere kadar 
tenezzül etmiş olan bu müse!liıh 
kuı}l)eti; dahilde ve hariçte ehem
miyet verilecP.k bir haşmet ve i:ıti 
zam ile, siz, Büyük Millei lecli~i 
yapmışhr. Büyük Millet Meclisi
nin orduları, clahilcle vehariçte, her 
cephede herkese hürmet telkin e
decek bir azametteclir. Ordumuzu 
tef kil ecl en efrat ve zabitanın, bü
tiin dünyanın milletlerine, bütün 
dünya tarihlerine heybet salan ce
ladet ve besaleti maaziyacleten ha
iz olduklarını size temin ederim 
( alkı,lar,var olsunlar .. )Emir dinler 
ler, clüfmana karfı clururlar,hiç bir 
şeyden sakınmazlar. Bundan son
ra ela va:ııifelerini yüzaklığile ya
pacaklardır. Yakında, daha seme
reler iktital edeceğiz .... ,, 

İtte Garp Cephesi Kumandanı 
İsmet Paşa; bu sözlerini söyledik
ten bir ay sonra idi: Büyük millet 
ve meclisine ikinci İnönü zafe
rini vermek suretile verdiği sözü 
tutmuş oluyor! 

MiLLiCi 
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Eski hamam, 
Eski tas! 

Fiatlarda yeni hiç bir 
değişiklik yok .. 

ANKARA, 9 (Milliyet) - Oktru
nın kalkmaaına rağmen hali. havayiç 
fiatlerinde ufak bir fark olaun görül
memektedir. Esnaf ıimdiye kadar mal 
ların pahalılığından bahsederken se
bep olarak başta oktruvanm fazlalığı
nı söyliyorlardı, fakat ıimdi de fiatler 
zerrece oynamamı§tır. 

Kumaf, tuhafiye ve sair ufak tefek 
eşya fiatlerinin inmemesine bahane o· 
!arak dükkancılar eldeki mallarının 
oktruvası verilmiı partiler olduğunu 
söylemektedirler. 

Fakat sebzeciler icin bu bahane de 
varit olmadığı halde. hala eski tas, 
esir! hamamdır. Belediye, bu iıler cid
di surette uğraşmıya karar venni~tir. 

Oktr.ıva resmi lağvedilir edilmez 
belediye ekmeğin azami fiatlerinden 
yirmi~er para tenzil etmişse de fahri· 
ka.aahipleri müracaat ederek ellerin
deki malın oktruvası verilmiş olduğu .. 
nu aöylemişlcr, bunun üzerine beledi
ye de bu istoklar bitinceye kadar bu 
tenzilit farkını tekrar zam:ncbnİftİr. 

Bugün Ankarada vaziyet şudur ki; 
gümrüğe oktrtıva karşılığı olarak be
lediyelere verilmek üzere zaınmedilen 
yüzde onların nüfuea nispetle tevziine 
göre Anltara Belediyesi senevi iki yüz 
bin lira zarar etmekte, halle ise, gene 
havayici hhla eıki fiatle tedarik et
mektedir. Aradaki fark ta tamamen 
tüccar ve esnafın cebine girmektedir. 

Belediye pek yakında bu işle de 
alakadar elmıya ba~layınca farkın 
halk lehine halledileceği ve fiatlerde 
tenezzül olacağı muhakkaktır. 

Meyva bolluğu 
- --· 

Şu günlerde bir meyva 
hücumu başladı 

ANKARA, 9 (Milliyet) - Bir 
kaç gün evvel An!taraya gelen 
çileğin iki yüz, domatesin üç yüze 
satıldığım yazmıştık. Bun.ar hu 
bir iki gün zarfında hayli u::uzla
mışlardır. Bugiin çileğin ve doma
t oin okkal -ı ae' .ten kun.:~a ka-

ar inınivtir. 
Ankaraya bir meyve hii::wnü 

var 11". Şimdi can cri[::nm okkası 
on beş ile yi;·mi arasında, malta e
riği yirmi befe, kiraz yirmi ila elli
yedir. Hiyarm tanesi de iki kuru~ 
tan otuz kuru~a kadardır. 

Hal ve manavlarla mahalle ara
larındaki sebzecilerden ve dü'.<l&n 
cılardan maada her sokak bile sey 
yar meyve ııatıcılarilc dolu:'!ur. Bu 
sene meyvenin pek ziyade ucuzla
yacağı anl~ılmaktadır. 

Ankarada fikir hareketleri 
Ankara, yalnız hükumet merkezi değil; 

bilgi, fikir ve kültür merkezidir de! 
ANKARA, 9 (Milliyet) - Ankara, 

Milli mücadelenin merkezi ve memleket 
fikriyatının mihrakı olduktan sonra; yal 
ruz bükUmet merkezi olmakla kalmadı. 
Vakıa tarihte her bükiimet merkezi, 
ayni zamanda memleketin medeniyet 
derecesine, milletinin yaratma kabiliyt> 
tine ıröre bir kültür ve fikir merkezi de j 
olagelmİ§tir. Fakat Ankara, hükiimet 
merkezi olduğu kadar ve ondan ziyade 
bir kültür merkezi, bir bilği kaynağı, 
bir hız alma yeri, bir yeni inan kibesi 
olmuştur. Bir hüküm ile: Ankara, bir 
inkılap merkezidir. Serhatlerden tekke
lere kadar her yerde çarpışan bir ihtila
lin kafatası, Ankaranın !ehri ve dimağı, 
Ankaranın sakinleridir. 

Eşsiz, orijinal ve örnek Türk inkılap 
!arının ana fikirlerinin izahı etrafında 
Ankarada sevinçle seyredilmeğe değer 
fikir hareketleri, heyecan kalkınmalan 
vardır •• 

Cümhuriyet Halk Fırkıuı her söyle
diği zaman ve Halkevinde her topluluk 
olduğu gün, Ankara, Ankara has, açık, 
güzel ve cesur bir eda ile konuımakta
dır .. 

Ankarada bunlardan, bu resmi ve mü 
him müeooeselerden başka, bir düşünü§ 
tc akla gelmiyen, bir bakışta göze çarp
mıyan kıymetli fikir hareketeleri var
dır: 

Bu fikir hareketlerini idare eden mü 
esseselerden biri de Hakimiyeti Milliye
dir. Hakimiyeti Milliye gazetesi, her 
memleket davası, her memleket bahsi 
ve ikbsattan sanata kadar her inkılap 
mevzuu üzerinde öyle olğun dütünüt
lerle öyle tok ve güzel hükümler ve
rir ki: bun lan bir araya toplayıp bir ki
tap halinde neşret•ek; 1 "tan bul Darül
fünununun yıllardır bekliyen inkılap e
serleri ve inkılap fikriyatiyle Milli mü
cadele hayatına ait kitaplar için tahsis 
ettiği mükafata taş çıkartacak bir eser 
meydana koymuş oluruz. 

Bu, bir iki cümlenin ve hazan beylik 
olarak, 'öz sıra11 gelmişken gibi kulla
nılan hi"" iki tak~ir kelimesinin çerçeve
ıine girmekten müstağni bir varlıktır •. 

Sonra; bir çok sanat ve ilim adamla
nna, düşünce ve duyğu birliğinin az bir 
kemiyetten doğsa da mühim bir keyfi
yet olabileceğini göıteren ""Kadro" cu
lar neşriyab vardır; (Bir mecmua, tab 
ve matbaa demek olmadığı için, bunu da 
Ankarada çıkan mecmualardan sayma
mız tabiiidir). Burada beş olğun kafalı 
ve uyanık <fuyğtılu 1 Mllt, Milli inkıla
bın enRİn ve orijinal cephelerinden yal
nız biri~ine dayanarak ve bütün hidise
leri asnn bB.ki.:n un~uru olan iktıaat 
göziiğiyle görerek ve iktııııat mehengine 
vurarak yazmakta ve yazmaktadırlar. 

Bu m<.-cmua, bet kafanın tam encam
h bir malısulü, ~ fikrin bir tek meyve 
si olmak itiharile memlekette doğacak 
olan mecmualara iyi bir de!"ı ve örnek .. 
tir .. 

Hakimiyeti Milliyeden ve Kadrodan 
sonra neşrine başlanan ve bütün mem
leket gençliğini, hütün fiki- adamlarımı 

zı etrafında toplamak üzere olan "01· 
kü" mecmuası vardır. 

Halkevlerinin mecmuası olan Olkii. 
bir kaç yazı neslinin mensuplarma ayni 
dil çeşnisini, ayni ülkü, inanını, ayni 
fikir hamlesini vermeğe çalışan ve b~ 
ıahadaki mevkiini gün geçtikçe meyda· 
na çıkaracak olan bir meanucı'.lır; Olkii 
deki her yazı, ilk defa ülkünün; sonr• 
onu yazmış olanındır. Ankrrada çıkan 
Halkevleri mecmuası, yazılarına parP 
vennemek bakımından da di ~er Halke
vi mecmualanna Ö!-nek olaca!' bir olğun 
ve ihatalı bir dütünceye sahi· tir. 

Sonra bir iki gencin tek b:ı1ına hare" 
ketlerinin ve devamlı teşebbüslerinin 
ortaya koyduğu bir gazete ve bir mec• 
mua daha vardır: Ankara Haftası ve 
Çığır .. 

Bunlarda da inkılabmuzm gençlik, 
köycülük, halkçdık mevzular,"" dair h• 
yecanlı ve görgülü dü~ünceler. ileri sü .. 
rülmekte; yeni istidatlar m•ydana ko
nulmaktadır. 

Ankara, kendi kütürünü yapmakta; 
kendi, kendini izah etmektedir. Nasıl, 
tarihi, yapan yazd"ı ise; Ank~.-a da An
karayı başta yine o olduğu halde; işi, 
&ÖZÜ ve yazısı ile bütün dünyaya ve ay
ni zamanda kendine anlatmaktadır. E &• 

ki filesofların en büyüğü Sokrat'ın en 
doğru hikmet olarak söylediği sözü hal< 
kiyle değiıtirerek, Ankara, e•ki ıehir· 
ler gibi sür İçinde olsaydı, kapmna söy· 
le bir levha halinde asılırdı: "Kendimi 
biliyorum" •• 

Behçet KEMAL 

Belediyeler bankası 
ANKARA, - Belediyeler Bankası 

teşkili hakkındaki layiha ve lzmir nh· 
tun §İrketinin imtiyazı ile tesisatın ••· 
tın alınma11 hakkındaki lii.yiha ruzname 
ye alınmıılardır. Tesisatın sabn alınma 
muamelesinin ikmalinden sonra mezkUr 
idare lzmir körfez ve liman tirketin• 
devredilecektir. 

Oktruva taksimah 
ANKARA, 9 - Oktruvanm kal 

dırrlamsı ve yerine gümrüklerden 
alınacak belediye hisselerinin be· 
lediyelere nüfusları esas tutularak 
taksimi hakkındaki kanuna hü· 
kümler ilavesine dair bazı meb'us
lar bir kanun teklif edeceklerdir . 
Bu meyanda AnkaraLJet .. nbul ye 
İzmir belediyeleri gibi yeni vazi· 
yetten mutazarrır olan belediyele· 
re gümrük yüzde onları taksim e• 
dilirken bu belediyeler nüfusunun 
üçer misli üzerinden hesaplanma· 
sının teklifi muhtemeldir •• 

Umumi NeJriyat ve Ya:z:ı lfleri 
Müclürii ETEM iZZET 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. '.A. Ş. 

FRIGIDAIRE 
Mayıs iptidasından itibaren 

Mutedil fiyet ve tedlyatta azami suhulet göstermek şartlle muhtelif cesamette- , 

ki yeni soğuk hava dolaplarını taktim etmektedir. Yen 1 f R 1 G 1 O A 1 R E' ;; 

rmutlaka görmelisiniz. Bu ·soğuk hava dolapları yalnız yiyeceğinizi daima taze; 

bir halde günlerce muhafaza etmekle kalmayUp ayni. zamanda sıhahatinizt 

temin, konforunuzu itmam ve zevkinizi de tat. IRIGIDAIRE ismini tasıma•: 
•an iter soğuk hava dolabı 

min edeceğine emin olabilirsiniz. ltalcılcı IRIGIDAIRE değildir 

Türkiye için umumi acentesi 
Ev ı n ize la'lık bü'lük 11e kücük bl~ 
f; ı g i da i re me11cuttur 11e kola'lllk' 
olmak üzere tediy~t 12 _11e~a 18 agda 

da 9apılabilir. 
BOÜRLA BIRAOERLER;.Ş .. 4213 
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