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Bu sene kıdem zammı alacak 
orta tedrisat muallimlerinin 

Silahsızlanma meselesi 
Fransız ve Alman başvekil
leri arasında da bir mülakat 
olacak mı? 

• • 
ıçın 

• • 
ısımlerinin listesi ağustosta 
neşredilecek .. 

•• 
Ortler 
• 
•sakının imzası 

lııciıtere F----
lt\a,11d~ki ra.ı;ııa, İtalya ve Alman· 

edild" ınıa~k Roma'da nihayet 
•ey ı:· Tarıhte "Dörtler miaa
-~ ut ınisak fikrini ilk evvel 

ltaıy 11 •e onu ku'VVeden fiile ge
.... •n Başvekilinin iımine iza· ............ 

••le lıa ını misakı,. denilen bu 
. _ brlardadır ki martm or-
l&i .... •de p._,. ~a ablmıı, haziranın ye-

!ııı~ ed~ e .e~ilmiı ve 15 temmuz· 
bii.ıı tnııtır. 

8 erın; lo 
ııı.rı il 

1
18 nm ortaya atıldığı 

darı ._;da 5 temmuz arasında ge
. da be n daha az bir zaman 

it1• • Ynelınilel münasebetlerin 
. ..lıh 1 1 • •ıy~t d" a e er, bize Harp sonra· 
~~•i ':;j;aamın kararaızlıjiım 
~"6 il. arıle dikkate değer. 

• ""•· .... ?"'il •dan Muaaolini misakı· ... - ...... d ... 
Y ""•• ...ı·ı ~~.' bugünde bunun ni
. l•riye b 1 digıni araıhnrken, dört 
:i,. '""'akıyoruz da bize geçmit 

•
1 R•liror tarıhini tetkik ediyoruz 

1 
tekı; İı., BeY_?elmilel münasebet-

» e,.,.el ı. ,_ r guıı değiıiyor. Dört 
lb ı... ... ·.; ;"'Dan ya ile İtalya Franaa-
Q.jhedele~ cephe teıkil ebniıler, 

1
• Al n tadilini ileri sürüyor

· ,1 ki ... ~Yanın ailahlamna husu
~ ltaı, llaa•abnı İstiyorlardı. İngi

'İiriiı • ve Almanya tarafmdan 
İri;!~ lıer:'i.., b11 fikirlere taraftar ol· 
1 .,!_1•e iıt· r, Franaaya kartı cephe
~(:"'•• ı..;.~ etmek iateıniyorlar· 

ltıd,11 ı.,.,ıerin muahedelerin 
I lld._;,e Alınanyamn ailalılanma 
laly._ ,. "'Üaavabndan anladıkla-

- 11Yord,. e :ımanyamn anladığına 
• '- ~d· h. ".nunla beraber, o gÜ· 

· 'lı •• ~ ıhtilafı olan ailah mü
~ lıırilte.-e edelerin tadili mesele
.._ ~. ,. I ve Franaadan ziyade 
~ ' t~lyaya meyyaldi. Avru· 
ı;,.;.,~ biiJiilı:~lel. muvazenesinde da
'16...' lı,. deyt ~ıl olan Ruayaya ge• 
a.~lıtl . ~tın lnailtere ile ticaret 

ti d •tı keailmiıti. Siyasi mü
~-. •r • Çok ~ergindi. Franaa ile 

11_lııı, ~I a~ı münasebet te nor· 
::-v, d.. s• dı. 
iıı;• . 0rt ay . • 

ıı 111 IDj evvelki vazıyet. Mıu-
ı. l,011f aakı da Cenevre silahsız· 

· ·-.ı, eranamdan Almanyamn 
~ İloı-; :,?~ çekilememelerini teinin 

y lıtia..ı,urtl~en tartlar mahiyetinde 
~l"fınd Dlii.ıı:akere edilip te geçen 

· ' ~~1 Paı:afe, bu ay ortaamda 
'~ S.ııı.; ~ıy~ kadar vaziyet de
~... •iy ır !'iaunkann sihirbaz 
d,c:"~ da 8.aet. d~nyasmm üstüne do· 
~ltird;, le~ını, rengini, mahiyetini 

t.....,_•? ort aydan sonra ne g ö-
S .. •liı~ 
••ı...~'liıı,ı Yamn ıili.hlamnaaın
~ d;'-• d ~a huauaundaki müıa· 
~ ~: a'." bahsediliyor. Bel
t •L ot. il J'a gızliden gizliye aili.h-
o.:"lt lı ...... _ _,_ mal. d "il 
.... , 'Yne'- . ,._ um eg 
ı,, 1•Qııı .'."'ilel bir hak olarak Al-
~afııı,;"""a•atı İtalya ve lngilte· 

lıt llıiiy0r-., 0 kadar 11rarla ileri 
... ~ u.ı..d. 
•tt~•iild~lerin tadilinden vazgeçil· 
~·i'.".'ı. ;ç""· Fakat bunu tahakkuk 
dıiı ~ı,, ;" d?.rt ~ evvelkinden 
lıit i~~ .. ~tnıuller üzerinde çalıtıl· 
llıı, .\\'._tııaı ~~~ır. Bir aralık yakın 
~lı~~ıı,. Ilı ı .görünen Avusturya· 
lııı hı, d ~J'a ıltihakı bugün' mev· 
l.~ta..;sildir. İtalya ve Fransa 

•silı••e hrı•flDİflerdr. 
le~ llıd._ ~lldra cihan ikbaat kon· 
d._.. 'de,L 

1 lıaadi meseleleri müza
t il ><eıı · 
'tı ~-ı.~,,. ''!a;19ten de Avrupa· 

"-lı..'."eae~. gıbı oldu. Para iatik
jS'I• ~ilde olduğu gibi aiyaaet 
·"""" h"'uaı Amerika ile Avrupa a
;i,~~ ı.Otıf bir mevki iııral ediyor. 
~it.,,' İi~e.:a~aı_nın lngiliz harici 
i~~ 'Ptığ1 ~ ıalikamet verici bir 
~ 1ı4...:'Phesizdir. İngiltere 
lı.",~ 1 tııuı,.d-.O&ında anlamıtbr ki, 
I;~ da., ~· derab Avrupa ve A· 
~' .... ili\ 'Yade dominyonlarına 
':" il... •he~•atorluğun ikbaadi bir· 
'~l)~di ,. J'et vermek lazımdır. 

1 ii_ 
1'"•aet 1 ·ı · ha · • ı._ ..... "'.'iııe nırı terenın ncı 

d s-..; ı,· de müeaair oluyor. 
'>e.,· bati ır •iyaaet değildir. Da· 

" l:'n 1 lıı:ı aı'".İ"'fb. Yalnız Londra· 
~~,... ı. 

~"*>, ~-~~j'n siyasi muvazene•i 
t"'ı ta-:"İci . en en büyük tcair 
~~ i~İp ::!:,~tinin kat'i bir si· 
tıı\"°'lt " ....... ege baılama11dır. 
dıı ~Y,) • . ıt11, anya arasındaki siyasi 
>i • 1'2~ •lti..,:a barptenberi AJ • 
•. lıııa)._ • lt..faUo eder gibi görünüyor• 
..... L •le .t. ı_ lntıahedeainden be
t~ .. , ""t ............ y d k' .. '- ·•ıı• llotıııaı a araam a ı mu-
tıı '~ ~~0rd,.. 11.':11 de daha aamimi 
1. '•it "&eti ·ı •en Almanyad" 
'tı~~ •e • 

tıı "d;, ""'"d garp siyaseti, Biı· 
d ~~Y, : V., ıt11-., heri mücadele ha· • ı.· 1Çİ11 L aya il d J AJ '•~ ır, 11.l oiiYii.k . e oat uk • 
t,-.tarb "'-.o:van hır ku'VVetti. lki
tiltı t'•b" ı...,, ı,~11 Rusya ile birleıe· 
.\t 1•••y· 1 ........ •r cephe teıkil ede· 
tıı·ııı~.,y' ı.orı...ı!'aYı. ve bilhaaaa fn· 
·~"'·€~"'" lıöyı: hır ihtimal idi. 
f,1 k iıı ••bl, anı b>r siyaset takip et· 
1\11 'lııı;,'"' dahi Q_t•lınışbr. Ve takip 
tıı~' l( ···~:ii bı h Uayanın buna ilti-
1\~ "' .. bÇ\ik itil~ akkakbr. Çünkü 
~·'~"•ıı ~'>İJli ı: v: Lehistan ile t,, ır if,d •a11aaya""'ım elmittir. Bu, 
~.ı~'<I "'"~ l'"r:ııd,:aklaştığmın baş
llıiy •leı ııı .. •••neti h Ve bu Rus • 

l:)~tl; bir """aebetıe "~ •onraaı bey
ter ı. aao..,,,d rının en ehem

••rı .... 1 ""· laly ·ı a ı e Fransa a-
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o ruz 
Ağustosta ili~ inkılabına jHamillerieanlaşmaj · 

tam istikamet veriyoruz Yü::~a~!~~:~b~!~;e~~nda • 

.. 
Maarif Vekili Universitenin tesisi günü 

mühim bir nutuk söyleyecek 
Üniversiteye bilhassa Fen fakültesi için ecnebi 

müderris getirilecek .. 
On ;n sonra lataııbul Darülfünunu 

lağvedilmiş olacakbr. A!!ualosan birin
ci günü yeni Türk üniverıitesi faaliye
te geçecektir. Onivet'Iİte bir sene miid· 
detle muvakkat bir kadro ile idare edi
lecek, e:elecek sene üniversitenin kati 
kadro ve tqkilab tamamlanmıı olacak· 
br. 

1 Aıruatosta Darülfünun kadrosunda 
dahil bulunanlar bir sene sonraki Ünİ· 
verıitenin esas kadrosunda hir bir za
man yer almıt addedilemezler. Bugün İ· 
çin kadro etrafında zikredilen bütün i
aimler tahminlerden ibarettir. Şimdilik 
muhakkak olan bir ıey varsa, o da yüz 
elli darülfünun profesöründen elliıinin 
açkıla kalacağıdır. En fazla tasfiye ya· 
pılını§ olan Fen fakültesidir. Fen fakül
tesinin hemen bütün heyeti talimiyesini 
ecnebi profesörler tetkil edecektir. 

Onümüzdeki sene tatbik edilecek mu 
vakkat kadroda açıkta kalacak hocala
rın adedi pek fazla değildir. Her fakül· 
teden tahminen 50 • 60 hoca ayrılmak· 
tadır. Yeni ünlveniteye alınacak genç 
elemanlar arasında Tarihçi Mükrimin 
Habil, Edebiyatçı Dr. Ali Nihat, Felao
feci Hilmi Ziya Beylerin lalmleri zikıe
dilebilir. 

Bütün fakültelerin heyeti umumiye. 
sinden yİnniye yakın profeoör de teka
üde ıevkedilecektir. 

Maarif Vekili Dr. Retit Galip Beyin 

Maarif Vekili Dr. Reıit GaUp Bey 

üniversitenin tesia tarihi olan 1 Agua
toata ıehrimizde bulunacağı muhakkak 
addedilmektedir. 

Reıit Galip Bey memlekette ilim ;,.. 
lulabınm bqlanıııcı olan o günde Türk 
üniversitesinde mühim bir nutuk irat .,. 
decektir. Bu nutuk radyo ile ınemlek1>
tin her tarafında dinlenebilecektir. 

Kanalizasyonlar ancak 5 
sene sonra işliyecek 

Su ihtiyacı İstanbula kafi gelmiyor Ki 
kanalizasyona yetişsin? 

Belediye F.,n heyeti müdürü Ziya B. 

Beyoğlu kanalizasyonu projeleri 
Alman mütehassıs tarafından beledi-

yeye göaderilınittir. Bu kıaımda ka
nalizasyon inşaatına sonbaharda baı· 
lanabilecektir. lstanbul ciheti kana
lyizasyonu tamamen ikmal edilınit bu 
lunmaktadır. Fakat latan bul cihetin· 
de kulaklıkları İn§a ettirerek ana 
hatta rapteden müessese ve evlerin 
mecmuu ıimdiye kadar ancak kırka 
baliğ olabilmiftir. Hemen bütün la
tanbul eski lağım borularile ihtiya
cını gidermektedir. Kanalizasyonun 
iılemejie baılamaaı için otomatik ter
tibatla tahrik edilen mühim ınikdar
da suyun bütün ıebekeye dolaıbrıl
ması lazımdır. Halbuki terkoaun he
nüz yeni teıiıalı ikmal edilmedilin· 
den kanaliza.ayona kafi gelecek bol 
au bulunmamaktadır. Belediye sular 
mütehaasısı M. F elner'in vücude ge· 
tirdiği projeye göre latanbul ancak 

1 

bq sene aonra bol auya kavuıabile
cektir. Bu vaziyete söre kanalizasyon 
dan daha beı sene için İstifadeye im
kan görülmemektedir. 

Romanya ile dostluk 
Teşrini evvelde bir misak aktedilecek 

M. Titules= 

BOKREŞ 20 - Romanya ve Rus

ya Hariciye nazırlan M. Tituleacu ve 

M. Litvinof tevinievvelde Ankarada 

bulunacaklardır. Bu münasebetle Tür 

kiye ile Romanya araaında bir doat

luk ve hakem misakı akdedllecektir. 

Türkiye ayni zamanda Yugoslavya 

ile büyük bir ıniaak akdi için müza· 

kereye giritecektir. Türkiye ile küçük 

itilaf araaında böyle bir miaak akdi 

mevzuu bahia delildir. Çükü bu dev

letlerin menafi Ye temayülleri heyeti 

umumiyeai itibarile biribirlerine mu
haliftir •• M. Litvinol 

raaındaki münasebet te dört ay evv 31· 
ki kadar gergin değildir. BilB.kis 
Londrada ltalya ile Fransa beraber 
yürümüılerdir. 

Görülüyor ki beynelmilel münase
betlerin vaziyet dört ay evvelki ıekil
den büsbütün baıkaclır. Ve tU söyle· 
nebilir ki eğer dört ay evvelki vaziyet 
bugünkü ıekilde olaaydı, belki de 
Dörtler miaakı ileri sürülmezdi. Bu· 
nunla beraber Dörtler ıniaakı bugün
kü vaziyet ile aala taruz eder bir mu
kavele delildir. Ve misak parafe e
dildikten sonra İmza edilmemit olaay-

dı, beynelmilel münasebetler üzerine 
çok menfi tesirler yapabilirdi. Fakat 
misakın imzaaınr, dört ay evvel zan
nedildiği gibi, yeni bir devrin başlan
gıcı mahiyetinde telakki ebnemeli. 
Bugiinkü beynelınilel münasebetler o 
kadar kararsızdır ki bir devir batla· 
dığım söylemek mübalagalı bir iddia 
olur. Eğer her gelip geçen istihaleye 
bir devir baıladı demek mutlaka la
zunaıı, o halde .,devir" in misak imza
lanmazdan evvel baıladığı iddia edi
lebilir. 

Ahmet ŞOKRO 

ANKARA, 21 - Oamanh düyunu 
umumiyeai hamilleri mümeuilerie, 
Pariste imzalanan itilafnamenin bu· 
günlerde haınillerce kabulüne ve iti
lifnamenin katileıerek meriyete gir
mesine itizar olunmaktadır. 

Hükiimetimiz geçen ayın ortala
nnda itilafname ahkamı mucibince, 
mevcut bütün tahvillere tediyede bu
lunmuıtur. 

ltililnamenin meriyete girmeai için 
hamillerin ibraz ettikleri tahvilatın 

mikdarının mütedavil Osmanlı düyu
nu umumiye tabvilitmın yüzde eJliaİ· 

ni aşınası lizondır. Alınan malUmata 
göre bu nisbet bulunmak Üzeredir. 

Umumi af 
ANKARA, 21 - Cümburiyetin o

nuncu yıldönümü münasebetiyle umu
mi bir af ilan edileceği yazılnuıb. Bu af 
tan yalmz 150 lik listeye dahil olanlar 
istifade edemiyecelderdir. Af. Türkiy1>
deki aiyaai mabkUmlan da . istihdaf et
mektedir. 

Tayyareci Post düştü 
FLAT, 21. A. A. - Alaskada. 

Dün Alaskadaki Ruby üzerinden 
uçan tayayreci Post, burada yere 
dütmüttür. Kendisine birşey olma
mıttır. Tayyare az çok hasara uğra 
mıtbr. Post 7 saat yağmur altında 
kayholmuflur· 

Fransız 
Sefiri gidiyor 

De Chambrun Roma 
elçiliğine namzettir 

P ARİS, 21. A. A. - Havas a
jansından : 

Nazırlar meclisi bugün yapaca
ğı toplanbda Roma sefirliği için 
M. de Jouvenel'e 
ve Türkiye elçiliği ----~
için M. de Chamb
run' e birer halef 
tayin edecektir. 

Roma elçiliği i
çin 3 zat namzet 
bulunmakt a d ı r . 
Bunlar ayan aza
sından ve eski na
zırlardan M. Rene 
Besnarcl ile F ran
sanın t'ürkiye el
çisi M. de Chamb- .._....._ 
run ve VarfOVa el-M.de Chambrun 
çisi M.Larochedur. 

Bununla beraber timdiden bir 
tahminde bulunmak müşküldür zi 
ra bunlardan ~ka bir zatın da ta 
yini ihtimal dahilindedir. 

Hiç haber yok! 
Düşen tayyareyi torpito ve 

tayyareler anyorlar 
Pire ile Şira arasında kayboldufu· 

nu yazdığımız Aero Ekspres tirketi· 
ne ait olan tayyareden, tiındiye ka
dar yapılan taharriyata rağmen, hiç 
bir haber alınamamııhr. Dün ıirke
tin Büyükderedeki merkezine müra
caatımızda hiç bir haber almamadığı 
cevabı verilmiıtir. Taharriyala yedi 
ltalyan, üç Yunan tayyaresi ve Yunan 
torpidolan ittirllk ebnitlerdir. Kayıp 
tayyare aalı günü saat 15 te Falerden 
hareket ebnİ§, ve 15,30 a kadar telai
zi Falerle muhabere. ebnİf ise de bu 
saatten aonra haber keıilıniıtir.Bu ae 
beple kazanın Pireden pek uzakta bu 
lumnayan bir yerde vuku bulduğuna 
hükmedilmektedir.. Havanın fırtına 

· h olduğu için bir pan vukuunda ka· 
zamn daha tehlikeli bir ,ekil alması 
ıüpheaiz görülüyor. Tayyarede dört 
mürettebat ile iki yolcu bulunmakta 
idi. Kaza hakkında tahkikatta bulun· 
mak üzere evvelki gün Pireye gitmiş 
olan ıirket müdürii M. Limea sah 
günü ,ehrimize avdet edecektir. 

Bir tren kazası 
NAPOLI, 21. A. A. - Bir tren 

kazası altı ki~inin ölümüne sebep 
olmuştur. Oçü ümitsiz halde ol
mak üzre 25 yaralı vardır. 

Sporcularımızın çelenk koyduklan Lenin'in mezan. 

Türk sporcuları Lenine'in 
mezarı önünde .• 

Mağlubiyetimiz için Ruslar ne diyorlar? 
MOSKOV A, 21 A.A. - Türk spor 

heyeti dün Leninin mezannı ziyaret 
ebni,tir. Cevdet Kerim B. mezara bir 

~:.:ok koyarak Tü
k sporcularına hi 
:aben kıaa bir nu
tuk irat ebnittir. 
Mumaileyh, Leni
nin Sovyet Ruaya 
milletlerinin inkı
lap hareketindeki 
istisnai rolünü kay 
dettikten sonra Sov 
yet Rusyanın Leni 
nin idareainde hür 
riyete kavuftuğu • 
nu ve bu kadar 
muazzam ıiyaai ve 
ikbsadi terakkiya-

• tm ve Türk • Sov
Ceııdet Kerım B. yet ınilletleri ara· 

aındaki dostluk mü 
naaebabnm esaıını bu hürriyet esaıı 
ile mümkün oldufwlu söylemittir. 
Türk sporculan tayyare ile bir hava 
aezintiai yapmıflar ve ak§am da Mos
kova tiyatrolarından birinde verilen 
temsilde hazır bulunmutlardır. 
lsveatiya'nın kibar bir yazısı 

MOSKOVA, 21 A.A. - Matbuat 
Moıkovada Türk aporcularile yapılan 
müsabakalar hakkında büyük bir a
laka göstermektedir. laveatiya gaze-

teıi, güretÇilerin kartılatmaamda 
Türk aporculamun büyük aanat ve 
teknikleri ve. bedeni kuvvetlerini gös
termit olduklanru ve bu aaYede la
yik olduklan muzafferiyeti kazanmı§ 
bulunduklarını yazıyor ve futbol ma
çı hakkında da ıu sözleri aöylüyor: 

"Maçın neticeai tesadüfi addedil
mektedir. Türk taknnı, ıahsi parlak 
tekniğine, dürüıt oyunua ve yült..aek 
meziyetine rağmen bu defa bütün 
kuvvetini aarfebnemittir. Taknn aza
aımn kafi derecede antrene edilme
mi§ olması mümkün olduğu gibi se
yahat yorgunluğunun da buna sebep 
olması mümkündür. Bununla beraber 
Türk taknnı daha iyi oynamak için 
lizun olan bütün evsafa maliktir ıov· 
yel Ruıyanın en iyi takımları ile ya
pacağı gelecek müsabakalarda bunu 
elbette isbat edeceklerdir. 

Gazeteler Türk kalecisi ile Veha
bın parlak oyununu ve hakem Kemal 
Halim Beyin idareaini bilhassa kay
dcbnektedirler . 

Maslahatgüzarunızın kabul resmi 
MOSKOVA, 21 (A.A.) - Türk 

maslaatgÜzarı Mehmet Ali Bey, Türk 
sporculan ıerefine Crant Otelde bir reı 
mi kabul tertip etm.ittir. Bir çok şahsi
yetler reami kabulde hazır bulunmut· 
tıır. 

iki rekor daha kırıldı 
Dün yüzme müsabakalarının birincisi 

ve Fener şubesinin küşadı yapıldı 

Yukarıda yüzmeden ev~el, aıağıda suya atılanlar .. 

Dün Büyükderedeki Siloda mevsi
min ilk yüzme yanşı yapıldı. Ancak 
buna yüzme yarıtı demek için bin ta
ne §ahit lazımdı.· Geçen giinkü yazı· 
mızda da yazdığımız gibi etrafı he· 
nüz itmam edilmemiı bir havuz, ha
va teırinleri andıracak kadar ooğuk 
ve puslu inzibat ve zapt rapt denen 
feY yok. Böyle bir çerçeve içinde 933 
sencıi ilk yüzme teıvik müsabakası 

yapıldı. Saat 1,30 da bu yarışlarla a-
18.kaır olmıyan ve sadece hakem ~nfa

tile buluna bazı zevat buluvarları yap 
mak İçin yağmur altında uğraştılar. 
Neden oonra bu işlerle asıl meşgul 
olması lizım olan Deniz heyeti azastn 
dan bazıları geldiler. Nihayet müsa
bakalar ıruya bqladı Fakat bunlara 
müsabaka demek bir az tuhaf olur. 

(Devamı 5 inci sahifede) 
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Arap İzzet P~ sahnede 

Böyle menkubiyete can kurban! - izzet Pa,a, kuuuelinden emin! -
0nlU%, İfler yüriimiiyor I 

Padifab, lzet Papya danlmıtb:· I-:· ı 
zet Pap., bu darımhiı on bet yınnı 
sün huzura çainlmamalda_ anladı v~ 
biç fütur, tel&, ıö.termedı, kemalı 
ıiikUnet ve iıtiğna ile konağına çe
kileli; ete doata bile kapuıun~ kapa• 
dı, lcimOH:ikleri kabul etmedı. 

Sanki münze.i, mutekif bir bayat 
yaııyordu. L&ki.n hakikatte, zek ve 
sefa ile keyif •re nete ~nde miikem· 
mel bir ömür sürüyordu. Konaimdaki 
Şamh hanende ve aaz.....ıelerin fa· 
adları sabahlara kadar dnam ediyor, 
Şamm mqhur "'sabra" eileacelerini, 
al.,mlerini bütün tevk ve tarbile can· 
landmyordu. 

Çünkü Şamlı luet Hiilü Pata, kuv· 
-retinden emindi, Menkii.biyete -uz 
ailkecek, Paditahın ıaııabıaden kork· 
mıyacak aleyteki sizli atikir bütün 
dedilrud~lara aldmı eı..iyecelı:, batta 
hepsine iıtibfafla sülecelı: kadar WY• 
vetinden emindi 1 

Çünkü Arabiıtanda teoio ettiii ma· 
nevi nüfuz tebekeıinin Sultan Hami· 
de icrayiteıir edip, kendini arataca· 
imdan emindi! 

Çünkü o, dötenmi~ ve dötenen ray· 
ları çapulcu kabilelerin tahrip ede
ceklerini bildiği ve buna Vali, müta
aamf hatta kurıandanların hir şey 
yapamayıp yine kendin• cOriineoeiin· 
den emindi! 

Çünkü demiryo1 malzemelerini ta· 
ahhüt eden Almanyalı, Avusturyalı 
ba:zİl'!gi.nların, kend i olmadtkça, ara· 
ya girmedikçe mal venniyeceklerİn· 
den . veraeler bile iki mislı fiyat iste
y i p iiıte de naz1anacaklarından emin 
d . , 

ı . 

iste bu auretle !<endi nüfuz ve kuv
veti.ne gU.venen Arap izzet Paşarın 
kı l i kıpırdamıyordu. Bu, ıözden düş
menin geçici olduğunu kuvvetle, em.· 
nıyetle biliyordu. Tuttuğu qleri yalnız 
kendi kuvvet ve meharetile bataran, 
mevkiini her huauıta Y& her tekilde 
tllhkım etpıiş o•an bir adamın artık 
neden pervaaı olabilırdi? 
U ı•<'kirın, gazabına aldmı etme· 

digı muhakkaktı ve hatta icabında dir 
sek çevirir, diı te göıterebilirdi! 

O keyfetmeyip te kim keyfedecelt
ti? Neti<0enin kendi lehine döneceğin· 
den, ,istikbalden emin Ye müsterih, ko • 
nağ. rula, Şamh hanendelere yale!lı
ler, cazeller, mavallar, tukılar oku
tarak: Şamlı ıazendelere Arap ba•a
ları <;aldırarak, Şamlı köçeklere ııö
bek attırarak, kahkahalarla cülüyor, 
keyif ıürüynrdu. 

Ete dosta kapıaını kapaması da 
'.lir •İ>· .. etti. Gelen ıidenler, mutlaka 
yal11n yanlıt lakırdı sötürüp getire
cekler. lüzumsuz ve batta tehlikeli 
dediiı:oduler çıkacaktı. Paditahın Yeh 
mini, ve.sveseıini, kinini çok iyi ve 

çok yakından bilen Arap izzet Pata , 
böylece sayet kumazca hareket edi
yordu. Me-rkli ne kadar ıağlam olur· 
oa ol.un, ııene paditahı fazla darılı · 
nıağa, incitmeie selmezdi. Bunun da 
bir badeli, nihayeti -rardı. 

A:rni zamanda bu halile, küıkun, 
müteeaair, meyuı, mailup aibi ııöa
twmekte idi ki Şaınlı izzet Pqanın z.,. 
ki Ye maharetini anlamağa Ye anlat
mala kafidir. 

luet Paf& köteaine çekilmit v,,k'a 
ve hadiselerin nasıl Ye ne suretle te· 
ceUi edeceiini beklemekte idi. 

Çok ıiirmedi; onua bütün dütün· 
dükleri, on-etli tahminleri, hemen 
bepai aynen Ye -am•n birer birer 
çdımaia bafladı. 

Demiryolunun Muandan kırk elli 
kilcmıetrelik mesafedeki üç noktaaına 
IMlzı aıi bedeviler tarafından tecaVÜ· 
zatta bulıınulduiu, tahribat yapıldı· 
iı , Şam valiliiinden, betinci orduyu 
hümayun müıirliğinden mabeyni hü
mayun b&fkitabetine ve komisyonu 
ili riyasetine telcrafla bildirilmiıti. 

Asi bedevilere, oöz ıeçirilemiyordu, 
bat, tehlikeye ginnifti. Budan hatka, 
diier cihetlerden de İfier akaayordu. 
Küçük bir teftiş ve tetkik, daha bir 
çol< çıban başlarını da koparmııtı. 

Demiryolları levazımından siparif
leri verilen bir çok etyanm müteah
hitleri tarafından vaktü miyadında 
gönderilmediği meydana çıkmııtı. Bu 
yüzden işler teabhura uğramıştı. Bu 
gecikişlerin çok zararları vardı. Yol 
yapılamıyor, ray d(iıenemiyor, malze 
menin eksikleri tamamlanamadığı i .. 
çio ekseriıi ye.P!'erine konamıyor, yer
lerine konanfıyan malzeme de depo
larda, şurada burada küflenip, pas
lanıp çürüyor, verilen binlerce liralar 
heba olup ıidiyordu. Bunun batka 
bir cihetten ziyanı olduğu anla9ılmıı· 
b; Ücretleri, maaşları verilen amele 
ye heyeti fenniye, elleri böiürlerin· 
de, atıl duruyorlardı. • 

Arap izzet Pa,a, zeki, kurnazdı; 
fakat Abdülhamit te zeki ve kurnaz· 
dL Ucu paraya ve menfaate dokunan 
itlerde kiııini unutmaiı veyahut unut 
mUf sörünmeii bilirdi. Eaaoen izzet 
Pataya kartı da zaafı, muhabbeti var 
dı. Aradan ıeçen birkaç sün içinde 
ikinci katibine olan infial -re ıazabı 
yatıtmıttı. Fazla inat etmedi, ibrik· 
tar batı Kamil Beyi göndererek izzet 
Paf&yı çağırttı.. . 

Sultan Hamit, bu da-retide ıayet 
ustalıklı ve temkinli davranınıttı. iz· 
zet P uşayı hu:zuruna kabul edince 
pya arada biç bir teY olmamıit sibi 
daairyoluna ait iradelerini vererek 
itine devam ettirmi,ti. 

Yann: 

SURİYE MESELESİ 
1 

Suriyede Fransı;r;lann ue /ngilü:le tin faaliyeti. - Cebelitlerı:tle a
haliye ıilıih, cephane dağıhlıyor!-Köhne sahil gemileri kaç~ı

lığa mani olamıyorlar! 
ıı:. .. mE;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiil .......... iilliiiiiillliiiaİıımıiBml .......... lllmi! 

Bristol cinayeti 
Sevgi, kıskançlık ve 

sonrada içki .. 
Geçen cuma günü Briatol ote· 

!inde bir genç kum ölümile neti
celenen cinayetin gün geçtikçe da 
ha :;ayan dikkat safhalan meyda. 
na çıkmaktadn. 

Dün gerek katil Arifi, ıenık 
Mehlika hanımı yakından tanıyan 
lar nezdinde yaptığımız tahkikat& 
nazaran Arif, Mehlika hamını 
bundan iki buçuk sene enel Ayaz 
pa.-,da Hakapalu apartmuuımda 
oturdukları esnada ••n••ttır. Bu 
muarefe kızın ailesini ziyarete ıi 
decek kadar da ilerlemİflİr. 

Bir buçuk sene e'\'el Arif bir gün 
bir arkadqına aoruyor: 

- Mehlika bana kaçmak isti· 
yor, ne denin ? 

Arkadatı Arife bir defa kızın 
ailesi nezdinde tofeblıüate bulun 
masını tavsiye ediyorsa da, Arif 
kızın ailesinin buna razi olmaya. 
cağını bildiği için, bqb çareler 
dütünüyor. 

Bu esnada kıııdan bir mektup 
daha geliyor. Kız bu mektubunda 
ııüya Ariften kendisini kaçırma· 
ıını isteyOnnUf. Kızın ailesi Tazi
yetin sarpa sardığını hissettikleri 
için Mehlikayi GözteP°eye'tönderi 
yorlar. Fakat Mehlika Arife bir · 
mektup daha yazınca Arif bir oto 
mobille gelerek Mehlikayı kaçn-
mı' ve Taksimde tuttuğu bir pan
siyona getirmittir. Soylendigine 
göre Mehlika burada bir kaç gün 
ancak kalmıf, M>nra evine avdet et 
miıtir. Biraz sonra kızdan yeni ye 
ni ~ektuplar gelmit ve her mektup 
ta kız tekrar kaçınlmasını ısrarla 
istemi~tir. Fakat Arif bu cesareti 

Hicaz polis müdürü 
Şehrimizde 

ltsyan bastırıl~ ve sükun 
iade edilmiştir 

Hicaz polis müdürü Mehdi Bey El 
Kolab dün Eııe vapuru ile lakenderi• 
yeden tehrimize ıelmitlir. Mehdi B. 
harpten e-rvel Oamanlı orduau.nda hiz 
met etmiıtlr, latanb11la tedavi -re kar
deti ile ıörüpnek için ııelmiftir. 

Mehdi Bey dün Briatol otelinde Hi· 
caz ahvali hakkında k ... diıine _.du· 
f-uz ıuallere I" ceYaplan -rennit
lirı. 

- Hicazda oükiia ,,. eaa)'İf talaa· 

- iade edilaittir. Melik Hıt, ne ta. 
iti olan ne Aairde oturaa Myyİt idris 
ioya etmqti. Kendisi IÜZlUBll kadar 
lı:wn-et ıönderilerek tedip edılmit n 
-leketin her tarafında oüküaet te
m. edilmittir. Hicasda ........... ait 
bası teıebbiioler •ardır; saltık Hidi'\' 
Abl.a. Hilmi Pap bir banka teaio et· 
mekte olduiu ııibi, loattı da yapıla
caktır." 

Mehdi Bey Hicaza artılı bacı ıel
DMZ olduiunu da ili.ve etmİftİr. ........................... ___ ......... ··-
kendinde bulama~. Hatta bu 
nun üzerinede darılmı,Iar. 

Aradan zaman ıeçince, iki genç 
arasında münasebet yeniden basla 
mqtır. Mehlika itte bu siralarda ai 
lesinin kendisini bir batkaama ni 
fllJllaınak üzre oldııklarıru aöyle-
mi,tir. , 

Son buluttukları gün Mehlika
nın son cümlesi gene bu olmut
tur: 

- Yakında nitanlanıyorum ... 
Bu sözün tekrarıdır ki, içki, sevgi 
ve kıtkançlık karısınca cinayete 
yol açmıttır. 

Hadise artık adliyededir. 
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Silahlar 
Fransız ve Alman başvekil

leri görüşecekler mi? 
MON1H, 21. A. A. - Volff a· 

janıından: 

M. Hendenon, gazetecilere yap
tğı beyanatta, Parise uğrayarak 

M. Paul Boncour ve M. Politis ile 
görüttükten sonra Londraya gi
deceğini , ondan sonra eylül niha 
yetine kadar Avrupadaki muhte· 
lif hüku.met merkezlerini, bilhas
sa Vartova, Budapefte ve Viyana 
yi ziyaret edeceğini söylemittir-

M. Henderson, silahları azalt
ma k6nferansma ait itleri - si
lahlan azaltma mukavelesi metni 
nin konferans merkez komitesin
ce 16 birinci tqrinde ve ikinci 
kıraatm da kabul edilmesine İm· 
kin hasıl olacak surette - ileri 
götünnek ümidinde olduğunu da 
sözlerine kabnıttır. 

MONIH, 21. A. A. - Batvekil 
ile M. Henderson dün alqam Ber
lin mükalemeleri esnasında açıkta 
bırakılmıt olan meseleler hakkın
da görütmütlerdir. Alman harici
ye nazırı da müki.lemelerde hazır 
bulun mu.tur. 

iyi maliimat alan mahafile na 
zaran, M. Henderson ile Berlin ve 
Münih'te cereyan eden mükile
merde silahsızlanma konferansı

nın taliki sırasına M. Henderson 
tarafından Cenevrede tesbit eden 
noktalar hakkında alman görütü 
izah edilmittir. Bu mükalemeler 
silahsızlanma meselesi hakkında 
bir mukavelenin aktini teminen 
noktai nazar teatisinin devamını 
temin edecektir. Bununla beraber, 
M. Henderson tarafından arzuya 
şayan olduğu bildirilen bir Hitler 

- Daladier mülakabnm temini i
çin diplomatik bir hususi hazırlık 
lıizım olacaktır. 

Reichstag yangını 
Almanlar Fransız avukat 

istemiyorl'.lr 
STRAZBURG, 21 A,Jı... - Uyip
zig mahkemesi rayiştag meclisini 
yakmakla zanııaltına alınanların 

müdafaasını deruhte etmek tekli
finde bulunan Fransız avukatları
na bir mektup göndermiştir. Red 
cevabı mahiyetinde olan bu mek
tup maznunların müdafaa vekille
rini Alman avukatları arasından 
seçmek mecburiyetinde bulunduk
lıırını bldirmektedir. 

LA YIPZIG, 21 A.A. - Volff 
ajansından: Reischtaıı meclisini 
yakmakla zan altına alınanlar hak 
kındaki evrak Ye ithamname bat 
müddeiumumi tarafından bugün
lerde Layipçiıı mahkemesinin dör
düncü dairesine tevdi edilecektir. 
Muhakemeye eyl(lün ilk 15 pnü 
i~inde b-.l•nmuı muhtemeldir. 

Tayyareci prens 
LONDRA, 21. A. A. - Roman· 

ya prensiplerinden Nicolas, ~ndi 
sine ait olan '\'e kendiai tarafından 
idare edilen tayyare ile Pariae dön 
mek üzre saat 18,39 da Croydon
dan uçup gibnittir. --
Maryse Hilz gene uçuyor 

TOKIO, 21. A. A. - Siberya 
yolu ile Tokio'y~ gelmek üzre 10 
ağustosta Le Bourget'den ha-rala
nacak olan Franaız kadın tayyare
ci Mrayse Hilz, Japon topraklan 
üstünde uçmasına müsaade edilme 
sini elçilik tercünıam vasıtasile hü
kUnıetten rica etmittir. 

Bir Rus tekzibi 
MOSKOYA, 21. A. A. - Tu 

ajansına Pekinden bildiriliyor: 
Çindcki Sovyet sefareti, Sovyet 

Rusyanın Fengyufyanga yardnn 
ettiğine dair olan haberi tekzip 
etmi~tir. 

Tekzipte, Tientaindeki Japon 
istihbarat bürosunun bu tahriki
mız uydurmaları bir usul dahilin· 
de netrile metgul olduğu ve Çin is 
tihbarat bürosunun da bu masalla 
rı istinsahtan batka bir şey yapma 
dığı bildirilmektedir. 

Misak elde! 
Fakat dört devlet acaba 

nasıl kullanacak? 
PARIS, 21. A. A. - Havaa a

janaı bildiriyor : 
Excelsior gazeteıi muhabiri, M. 

Poincare ile Cbampigny'de bir 
mülakat yapmıtbr. M. Poincare
nin sıhhi hali çok iyidir. M. Poin 
care umumı sıyasi vaziyet hak
kındaki süale cevap vererek de
miştir ki : 

" Bu vaziyet iddia olunduğu 

gibi fena değildir. Bu iddia fena 
lığı ihdas değilse bile büyütmek i 
çin en müsait vasıtadır. 

M, Poincare dörtler nıisakına 

itimadi olup olmadığı hakkındaki 
süale fU cevabi Yermittir : 

- Her şey bu misakın nasıl kul 
!anılacağına bağlıdır. Misakın hü
kümlerini ltalyanlar için olduğu 
gibi bizim için de müsait görüyo 
ruz. 

iki memleket arasında auitefeh 
hümlerin birikmesine müsaade et 
memekte fayda yardır. 

M. Daladier'nin Akdeniz seya
hati esnasında M. Mussoliniye mü 
lıiki olacağını okudum. Bu çok gü
zel bir fikirdir. Bundan Fransa ve 
ltalya için hakkaniyetli itilaflar 
doğar. 

İşsizlere iş 
Almanyada bulamıyor, 

Lehistanda bilakis .. 
BERLIN, 21. A. A. - Sakson

ya elektrik fabrikaları federasyo 
nu t:ırafından gurup halinde bir
lettirilen müesseseler binden zi
yade ameleye it temin edebilecek 
yirmi milyon marklık bir iıpe bat· 
lamıttır. 

BERELEIN, 21. A • A. - Ko
lonya şehri onbinden fazla itsize 
İf temin edebilecek bir progra
mı:n' tatbıkına batlamak üzre bu
•umıyor. Bu itler tahminen kırk 
milyon marka mal olacaktır. 

" ARŞOYA, 21. A. A. - Y uka 
rı Silazyada bulunan Krolevska 
dökümhanesi tezgahlarında çalı
şan l 150 itçiye ve yüııden fazla 
İnemura yol vermeği kararlatbr
mıtlır. 

işçiler takımı meclisi bu tarzda 
haksız ve kanuna aykın yol verit 
muamelesi aleyhinde hükiimet nez 
dinde bugün bir protestoda hu

lunm"'tur. 

Çin Maliye nazırı Berlinde 
BERLIN, 21. A. A. - Volff a

jansı bildiriyor : 

Çin maliye naıırrı M. Sung, 
Londra iktisat konferansma i9ti
rak eden Çin murahhas '\'e muta
haas11larmdan birçoğu ile birlikte 
bu sabah Berline gelmiftir. 

Almanya ile Çin arasında ikti
sadi sabada mesai i9tirakinin da 
fıa iyi bir bale ııelmesine tarafta.
bulunan M. Sunı, Berllnde selriıı: 
&ün kalacaktır. 

M. Sunıı, bu müddet içiacle aall 
hiyet sahibi ofisler ve ticaret ve 
sanayi mahfelleriyle müzakereye 
ıiriteeektir. ---
Fransanın Roma sefirliği 

PARIS, 21. A. A. - Malin ıra· 
zetesi M. de Joumelin yerine ki
min tayin edileceği meselesinden 
bahıederek diyor ki : 

" Şu prensip meıelesi hakkın

da mühim bir tereddiit mevcuttur. 
Bir aiyaset adamı mı, yoksa mea
lekten yetitme bir diplomat mı ta
yin edilmelidir ? 

Romadaki sefaret;n hususi bir 
vaziyeti vardır. 

Kabine ve hatta bizzat M. Dala 
dire prensip meselesi ile fili mese 
ie arasında tereddüt etmektedirler. 

M. Daladier edmiftİr ki: 

- Bu meselenin her altı ayda 
bir önmüze çıkmaması lazımdır. 

Bilhassa Romada böyle olmamalı 
dır. Orada uzun müddet devam 
edecek bir if vardır. Orada görüf 
!erin devamlı olması !üzümlüdür. 

. ~. ~ . .- ·. . 

DAl'.i 
Nafia Vekili Elazize gitti 

ELAZIZ, 21 (Milliyet) - N alia Vekili buııün ıehrimi.%e . 
ve meraıimle karşılandı. Bu gece Belediyede ışerellerine bir :ı;~ 
uerildi. Vekil B. yarın hastanemiz İn temel atma merasimine rı 
edecelrtir. Vekil B. buradan Madene geçecektir. 

ELAZIZ, 21. (Hıauıi) - Nal ia Vekili Hilmi BI. bu akıarn Eli 
zi 1erellendirmişlerdir. Vilayet hududunda vali Teulik Sirri ue.~ , 
diye reisi Hurrem Beyler tarafından utikbal edilmişlerdir,. Veıw, 
yefendinin refakatindeki zavatla birlikte şömendiler itıfaatını tefi~ 
tikten ıonra Elazize muuasalıit buyurmu1lardır. Şehrin haricinde 1 
keri ve mülki memurlar ue kalabalık bir hallı kütlui taralındO~ . 
lıinılamqlardır. Bu akşam büyük mualirimiz şerefine Belediye " 
Hurrem BI. nin evleri bahçuintle elli kişilik bir ziya/et uerildi. B~ 

yalette nutuklar teati edilmiş. Ve kil Beyefendi nutuklarında bir~ · 
le seyahati esna&ında Ela;r;ize uğra malı talihin bahşettiği mem?,.,ıı 
ti izhar ederek bu memnuniyetleri ne yarın Elaziz fUbe haltının ı 
dileceğide çok tatlı bir tesadüf olduğunu ilıiue buyurmllflardı~·__;., 
müalirimiz yann memleket hasta hanainin temel atma mertaİnl") 
liralı ettikten sonra Ergani madeni ne hareket edeceklerdir buraJ0 

vam etlen tömendifer yol uuiyeti de teftiş buyurulacalılardır. 

T ev/cif edilen miralay bırakıldı 
ATINA, Zl. A. A. - YIUl4ln kanunu esaui ale,lıintle talı~, 

yaptıfuıdan ,ciphe edilerek teultil olunan sabck miralay Zeruta bıı f'" N 
heleri teyit edecek ue kanaat uerec ek deliller bulunamadığı için ,1 
besi bırakılmtfltr. 

Yunan - Yugoslav ticaret mukavel~. 
AT/NA, ZI. A. A. - Yunan. Yugoslau ticareti muahedesinitı · 

imzalandığı bildirilmiftir. 

Kaybolan taggare artık aran~got 
ATINA,21. A. A. -Falero 

tayyaresini bulmak için yapılan 
durulmuştur. 

ile Rotlos arasında kaybolan J İ 
a rafhrmalar neticesiz kalmlf ue 

Rayda Otobüsler ... 
Yakında getirilecek ray otobüsleri İS' 

tanbul banliyölerinde de işleyecek 

Getrilecelr ray otobüsle 

Devlet Demiryollarının yeni mü 

bayaa etmekte olduğu ray otobüs

leri yakında itlemeğe ba,lıyacak

tır. Alınmakta olan ray otobüsleri 
en 50n modelidir. ltalye.. Fransa 
ve Almanyada i•leyenlerin ~ıdı

ğı mar!'"\dandır. Ray otobüsleri 

Ankara • Kayseri - SiYu hattı üze
rinde ve Ankara ile lstanbul ban

liyölerinde ~etilecektir. Ray oto-
• . 

büslerinin otobüs rekabetine kar-
tı en müe11ir tedbir olacağı muhak 
kak ııöriilmekteclir. 

Ray otobüslerinin bir çok mem· 
leketlerde ameli faidesi görülmüt 
tür. Mahdut yolcular için koca bir 
katar tahrik etmektenııe, bir ray 
otobüaününü muayyen zamanlar
da aen-iae dahil edilmesini çok 
faydalan görülmüttilr. 

Bu otobüslerin daha pratik cİ· 
hetleri ayni zamanda töse Wıerin· 
de de gidebilmeleridir. Çünkü 

tekerleklerin tertibatı ray üzerin
de olduiu kadar fC'aede de ıitme 

ı, 

ı, 

ğe müsaittir. Ray otobiioünün tclıert-V, 

Şilide fesat hareketi \Kielde bir İngiliz kruv•:~ ı. 
ŞILI, 21. A. A. - Şitlide bir fe KIEL, 21. A. A. - Volff 

_ sından : fr' 
gulm"'1ur. lnıiliz kruvazörlerinden .;,' 
sat hareketi meydana çıkarılmıf, biaher, birkaç gün kalın.ak 
fesadcıa eleba,ıları tevkif edilmit Kiele gelmittir. 

tir. Dahiliye nazırı fesatcılar hak Gölde facia "6 

kında ki.fi deliller elde ettiiini BOURUGES, 21. A. A.. _.... I~ 
söylemittir. Sükünet hüküm sür- de bir rahip refakatında orı~'tıi' ~ 
mektedir. cuk bulunan bir sandal küçtl 

Lehistanda Yahudi 
aleyhtarlığı 

V ARŞOV A, 21. A. A. - Mın

taka mahkemesi yahudi aleyhtar
lığı vakalarmın muhakemesine 
batlanıı•tır. 42 müttehemin hepıi 
de milliyetperver ıtnJpuna men-
suptur. 

göl üzerinde devrilmittir. ·ri il' 
Rahip ile çocuklardan oııb• lQ 

ğulmuftur. •JI : 
Litvanya filosu GdnY3 pô~ lQ 

VARŞOVA, 21. A.A. -;-. 1e r ~ 
gambot, iki denizaltı geuıı•• ıd'el' 

11 
ki deniz tayyaresinden müre ıeıı" 1 
bir Litvanya hafif filosu 26

1
e'el' 

muzda Gdnyia limanına ge 
dört gün kalacaktır. 



••pan,I 
1 Cennet .•• ler 

~t:~u~ gazetelerinin Anadolu 
, llil erı •ık ıık mektup yazar-

.~h·p~ııı ~~at ettiniz mi, bu 
ı"'ltn'" arda ıııınleri geçen köyler-
i~ p' tOy~balardan, tehirlerden 
iy -... e bahıedilir: 

-... '" Cenııet gibi bir yerdir. 
•q;d ' · Menıleketin bir ye9il 
..... ır, 

·ı. ' d·i;' · • Cennetten nümune bir 
iM V, hu· .. 
e ~ti ~ bu yerlerde tabiatin ver 
ıı~ -... eler tatlı tatlı anlablır. 

İtlı;; de bir madenıuyu •ardır. 
~ -... lllınıda bataklık kalır. 
~~. i ~ de bir altın madeni var
"j" ıiın.,ı lllda Kaliforniya bazinele
,.ı ...., ., •t~pleri kadar kıraç kalır. 
lı h ~· dunyanın bir cennet1dir .• 
İ111,ı iı tİhi •djn Yeniden dünyaya gel-
" ııı;liiıı o ur. 
~.hu lıu cenııetler, bu Yetil yu-

ı ı._:-do)ıı baz!neler yalan değildir. 
"'<ıııi lo '

1 
t.lııatin bütün güzellik

' , F,~ p '!an bir yerdir. 
~~de y 

1 
bütün bu cennetlerin i

_;,-~l '''Yan bizler ne bu prıl p 
~ Jı.;· evaerleri ne öbek öbek ya 
~ y~~eleri, ne miıküamber ko e· ~~ ~aları göremeyiz. 
d .ıl ctıı •e.lıitJere kadar köylü bu 

JI ti~ ~trerde ııtmadan kırılır-
-."> )o) ı bu öbek öbek elekt-

'lteJ,;dııılJktep, fabrika gibi ma
of .... ı.~d e aörülen medeniyet fari

~ ""tİııJe '.il ~rwn Yatardı. Ve 
~~~ tarıl prıl akan kev-

JI ~ ııi,_kurutup Carlıbad kap
llr .. :"' llOfarlardı. 
·lı:~ Şef Türkün ruhundaki 

e ~lıııd~ibm fikir ve cemiyet 
,lıi)&e ·~ hanılelerile nuıl ket
i) .. , • ..... tap b"1-"'- t' d T" .... -..,11 lı W<wne ı e ur-
~~e. il cenııetlerini birer birer 

İs' ~· çık.np imar etmeğe bat-
lı\ ._ Ilı~ :L "l • ıt.: • b' k i~~: "lllla etti5.mız ır no -

.. ilıiı ııı .. 
' 'İit~ . U~evveri, Türk san'atka-

tı... ılıı;;,ı 'iciı!i için emniyet ve iti
.:lll'\f1 .1

1 
eıırgediğimiz gibi Türk 

lıı eı· ıç n de ıevgimizi ve alaka
~· •rgty 

, it O' Oruz. 
,tt)~ıe kaldığımız, bütün buıu-

·ı'' lı&ı~ sahip oldufumuz bu top 
S!or bakıyoruz. Bir ye
lilJılı • kaplıcalarına, Avrupa 

'b ~U tsı:ı: yıllarca emeklerin 
)o ~~ nıaınur membalarını ter
~ k kadar feragat göatermi-

~, .. ~ ..ı: 
~ tilıı i,"n ııene bu ıütunda yaz. 
ı.,;; !;;iç Iraz tüylenen zenginleri 
• 11' te r~~aı}larmı Ecvid orman
~ ı ~ ediyorlar. Cennetle-

\iı 1 defi ~arda dinlediğimiz ha
~~ ~ır. Hakikattir. Fakat. 

lıı "'-lı· liatün görmeğe alıtbğı
~ ~ k 111 ~ur cennetleri kar
İıtif f\Jtjrehdı hazinelerimizi o ka
)ıı.,~ e uluyoruz ki bunlardan 

;,,~. lıııeyi bile hahra getirmi
, "tli 
'ıtn··•tııeain· . d' -· . 'hn' 

1 "lıdı.. ı ıate ıgımız zı ıyet 
h- fiil.,, ..... 
ı)j~'"tııet b. . 

~ıı.ı.,;:,t .llı ır 11&tem ve plan da-
~~ enıleketi imar etmek, ba
i~ ihtıı~ llıetguldür. Fakat asır· 
tıı'.t ~~ e. ~ğramıt bir ülkeyi bir 

li·' '~ki ıçınde A vrupailettir
tıı~~. ~~.Yoktur. 
~'llı '• t011 ltünkü neıil, feragati

'lıııe '<ı.ia sevgimizle buna yar 
' ~'ek nankörlük olur. 

~ Bö•••• CAHIT 

~ORSA 1 
~ ~dan alman cetveldlr) 

,, -:.MMuz 1933 
I,~~- ın F i a t 1 a r ı 
~. '• .d•1,;ı. Tah..ıı&t 
l> " .... ,, •• • 97.50 

, ~ )•lı, RS.- Elel.trik 
s_, 'l,~icı:' 2,:ıs Tr..,ny ,.,>li .._ı.; s3.so n • .ı 
l '>I,\ '' 3,75 R<hllm• 

.... ,. S,60 Anadolu 1 
•), ıo n ili 

~ 10 measil 

~a.. .... ESHAM 

'" "·· ~~~niıı, 9,so ~::1::tı 
l~,.:"\ '•i, 9.SS Terkoı 
~-·-'ııı lit.._ 102 Çimento 
ş,,• ) • ~-65 lı 

I.~ S0,1!5 ttihat doy. · ı,, 3,
90 

Şark der. 
~ " lS.zs Balya 
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48,90 

14,50 
21,10 
27,75 
12,30 

21 
1,90 
2,75 
3.-

~~ FIATLARI 
~ 7~'06 Prai 15,$4 
~~ ~ Viyaoa 4,2"5 

'- ~ .... 1 ..._ Mad~it 5,66 
,# .-... 3.3 Borlu1 1.97875 
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ŞEHiR HABERLERi 

Ekonomi 

İhraç maddelerimiz -----Başka firmalar alhnda 
nasıl ihraç ediliyor? 

Bir lutım ihraç maddelerimiz diğer 
ecnebi memleketlere ~iderek oradan ek 
ıeriya o memleketin firmaaıru tafıyarak 
ihraç edilmektedir. 

Bu mallarınızın, bu memleketlerde 
tefrik, tasnif ve manipüle edildikten son 
ra bu memleketin firması albnda ve ba 
zan o msnleketin ayni cins mallarile 
lranttırılarak ba!ka memleketlere çıka
nlmaldadır. Bunun bariz misallerinden 
biri Türk zeytin yağlarının ve bazan da 
tütünleriminn tibi olduğu nwamdedir. 

lkbsat Vekaleti bu vaziyeti nazarı 
dikkate alarak buna mani olacak teda
bir aramaktadır. 

Borsa idare heyeti 
T ocaret borsası yeni idare heyetinin 

müddeti bu ay nihayetinde bitmektedir. 
Yeni idare heyeti ııelecek Perıembe gü 
nü itihap edileceğinden hazırlıklar ik· 
mal edilmiıtir. 

Buğday fiatı dUşürUIUyor 
Son aünlerde tehrinıizdeki buğday 

ttoku ehemmiyetli suretle azabnııtır. 
Geçen sene tam bu 2ünlerde tehrimiz· 
deki buğday ıtol<ıı ı5,200 tondu. G&
çen ay ı2.000 to- düıen bu ıtok dün 
8000 tondu. Görülüyor ki buğday ılo
ku ııeçen •enenin ayni ııünlerine naza. 
ran yarı yarıya imiıtir. . 

Buğday fiatlerinde hasıl olan düıük 
lük Anadoluda yeni mahsulün de düıük 
fiatle piyasaya arzeıl'İlme&inin l>azı t " •• 
can bu yolda bir tedbir aıı-ta ıevket 
tiği iddia edilmektedir. Bir kaı; gündür 
Anadoludan gayet ıız buğday gelmekte 
olmuı, dün de ancak üç vagon buğday 
gelmesi bu noktai nazarı teyit eder. Bu 
tedbirin faydalan ıörülmemiı te deiil· 
dir. 

Japonlar tutun almak istiyorlar 
Japonlar memleketimizden külliyetli 

miktarda tütün almak üzen lktısat V&
kiletine müracaat etmitlerdir. 

Yal ruz bu meyanda Japonlar bazı §"' 
rait dermeyan etmi!ler<lir. V ekilet bu 
ıeraiti Ticaret odalanna, alikadar tü
tün tüccarlanna tamim edilmek üzere 
bildirilmittir. 

itin garibi, bu ıeraitin bizim tütün· 
!erimize kaıiyen uymad•ğl görümüttür. 
Bu vaziyette istenilen tütünlerin onda 
dokuzunun Tü..-k tütünü olmasına im
kan yoktur. Japonlara bu vaziyet bildi
rilecektir. 

Konyadaki silo 
Ziarat Vekaleti Kon yadaki ıilo için 

en münasip yer olarak istasyon civann.
da açık ambar ile kapalı buğday ambar
ları arasını intihap etmia ve inıaata bat 
lamnıftır. 

Sllo-(4000) ton buğday alabilecek 
hacimde yapılacak, tahmil ve tahliye il
leti otomotik bir tertibata malik olacak 
tır. Silonun köylüye temizleıımlt ve i
!Açlanmıı tohum verecek tqkillta ma
likiyeti de temin edilmiıtir. 

Silonun lnsaamı 200 bin lİnlya bir 
Alman firmas; taalıhüt ebnİ!Iİr. Haber 
alclığmıaa göre bu meyanda Akıehirde 
de ufak. fakat fenni bir zahire amlıan 
infaaına Ziraat Vekiletince karar •eril· 
mittir. 

Yunan-Yugoslav ticaret 
muahedesi 

ATINA, 2ı - Yunan •e Yo.fl,sli.v 
murahhaalan dün ak...., Yunan • Y o
susliv ticaret mukavelesini imza etmiş .. 
!erdir. 

Yunan eazeteleri bu hadiseyi kay
dederken bunun iki memleket arasında 
dostluğun ve ticari münasebabn inkişa
hna hizmet edeceğini yazmaktadırlar. 

Almanyanın arpa ve buğdaya 
ihtiyacı var 

BERLIN, 2ı CA.A.) - Alman ban 
kalan konıerıiyomu veya Alman buğday 
ticareti mümeuillerinin Romanya hükıi 
metine J>ir tel<lif verdiği ve bu teklife 
göre Alntanyannı sekiz bin ton arpa ve 
mühim miktarda bui\'day alarak buna 
mukabil Romanyıı hükumetinin de Al· 
ınan finnalannın ley olarak mevcut 
mektuplarına .!'Öre yapılan vaziyet mu~ 

-amelesinin kaWınlması hakkında Ro
manya eazetelerinde ~ıkan haberler hi
lifına olarak, Almanya • Romanya Tica 
ret Oduı,, lif" Alman re!'mİ me.kamatı .. 
mn ve ne de salBhiyettar mehafilin bu 
tekliften haht---clar olmadıklanru bildir
mektedir . 

Buna eöre sali.hiyettar olmıyan kim
selerin Romanya hükmetine bu teklifi 
yaptıkları zannedilmektedir. 

Vlllyette 

Çocuklu aileler 
Çok çocuklu analara verilecek nakdi 

mükafat hakkında Maliye Vekaletinden 
vilayetlere bir tatnim gönderilmiıtir. 
Bunda bıfzıuıhha kanununun nqrin
den sonra hayatta bulunan çocuğu altı 
veya altıdan fazla olan analanı devletçe 
sıhhat ve içtimai muavenet vekileti büt 
çeıine konulan tahsisattan verilecek nak 
di mükllfabn malsandıklarmda tesviyesi 
11ra11ncla mali mÜfBVe<e encümenince 
kabul olunan masraf ve tahakkuk evn
kı aranacaktır. 

Bu vesika, bir ı-1ıalle veya köy il
mühaberidir. ihtiyar heyeti veya onun 
yerine kaim olacak makam tanfınclan 
verilecek bu ilmühaberde, çocukların ad 
larlle doğum tarihleri ve çocukların hep 
si ile ayni ananm çocuklan bulundukla 
n tasrih edilmekle beraber alt tarafı da 
ilmühaber muhteviyabnm nüfus kaydı
na uygun olduğu nüfuı müdür veya me 
morluğu tarafından tasdik olunacaktır. 

Çam ağaçları 
Ağaçlarına bakmıyanlar 
cezalandınlacaklar mı? 

Erenköy ve civanndaki bazı kiiık· 
let"deki çam ağaçlannm tahrip edildiği, 
ağaçlara musallat olan kurtların temiz
lettirilmiyerek ağaçlann bakımsız kal
dıklan Belediye zabıtaıs tarafından gö 
rülmüt ve bu kö§klerin sahiplerinin i. 
simleri bir liste halinde teobit.edilmit
tir. 

Bu listeler üzerine ceza verilip ve
rilmiycceği hakkında Kadıköy kayma
kamlığı, ziraat müdürlüğü, şehir mecli
s: daimi encümeninin mütaliaımı ıor .. 
muıtur. Daimi encümen de Bel~iye hu 
kuk itleri müdürlüğünün noktai naza
nnı öğrenmek istemittir. Şayet, kanu
ni imkan varsa ağaı;lanna bakmıyan 
kötk sahipleri haldnncla kanuni takibat 
yapdacaktır'. 

Yaptırılacak yollar 
Bet senelik yol programına göre yap 

tınlacak yolların şartnanM.si vilayet na
fia banımühendisliği tarafından basbn· 
yordu. Baaılma i!i Cumartesi günü bite
cek ve müteakiben münakasa ili.ıı edile 
cektir. 

Hamallar 
Belediye lktısat müdürlüğü hamal

lar için yerıi bir talimatname hazırlıya
rak daimi encümene vermiıti. Daimi 
encümen bu talimatnamenin tetkikine 
be.tlllm§ıtır. Talimatname köprüyü mer
kez v~ eaaı tutarak lıtanbulu bir çok 
mıntakalara ayırmıf ve bu mıntakalar i
çin ayn ayn hamallk:r ücretleri koy
müıtur. Bu talimat..-.e çıktıktan son
ra herkea pazarlık ~iızın yeni ta
rifelet"e ııöre "!}'lllmı taııyacakbr. 

Noksan ekmekler 
Zabıtai Belediye manurlan fınnla

nn teftisine devam ediyorlar. Alemdar 
zabıtai belediye komiserliği fınnlardan 
ve ekmek ~ıyan arabalardan noksan 
tartılı 300 kilo kadar ekmek müsadere 
etmittir, Bu ekmekler Darülacezeye 
gönderİlınİ§tİr. Belediye fmnlann tah
didi etrafındaki projeyi tetkik etmekte
dir. Tahdit kati ıurelle kararlattınlına 
muhtelif teftiılerde noluan tartılı ve ya 
but çqniaine uyğun olnuyarak ekmek 
çıkaran fınnlar seddedilecektir. Beledi
ye lktısal müdürlüğü bu gibi fırınların 
sicilini tutmaktadır. 

Emin Beyin elektrik tesisatı 
Sabık Şehremini operatör Emin B'}Y 

Büyükaclanm elektrikle tamiri içın 
25.000 liraya eletrik htihsal tesisatı vü
cude l'et:İrmi4 ve arzu edenlere ceseyw 
vemıiıti. 

Ahiren Belediyenin tehir kalı/osunu 
Adaya geçirmMi üzerine böyle mahalli 
tesisata lüzum kalınamııtır. İzmit Bele
diyeai Operatör Emin Beyden bu teaisa 
lı çok cüz'i bir fiatle salın allDl!br. 

Maarifte 

Kıdem zammı 
300 ortamektep muallimi 

kıdem zammı alıyor 
Bir müddetten beri ıehrimizde bu

lurunakta olan orta tedrisat umumi 
müdürü Fuat Bey dün aktamki trenle 
Ankaraya gilmitlir. Fuat Bey Ankara 
da lise ve orta mekteplerin kadrola
rile meıgul olacaktır. Bu dera seneıi 
batında lstanbulda ve muhtelif vila
yetlerde yeniden • dördü lstanbulda • 
ona yakın liae ve orta mektep tesia 
edilınit olacağı için, yeniden orta 
tedrisat kadrosuna bir çok elemanlar 
t. . rnacaktır. Bu meyanda yakında Av 
ıı.pada tahsillerini bitirip memleke
timize dönecek olan 50 kadar genç 
vardır. lıtanbuldan latraya ve taıra
dan lstanbula nakilleri yapılacak olan 
mnallimleri adedi pek fazla değildir. 
Ancak önümüzdeki sene içinde ted
risabn daha salinı ve muntazam bir 
ıekilde yapılabilmesi için sınıflarda 
talebe ade di azaltılacak ve binaena
leyh yeni ıubeler açılacaktır. Son se
neye kadar bir aırufta 60-70 talebe
nin ayni dershanede huluıiduklart ek
seriyetle vaki idi. Badema tedris UIU• 

lü noktasından çok mahzur lu olan bu 
vaziyete meyda n verilmiyecektir. Ma 
arif vekaleti Ağustos ı5 ten sonra 
bu sene kıdem alacak orta tedrisat 
muallimlerinin liateaini netredecektir. 
Öğrendiğimize göre bu ıene kıdem a 
lacak muallimlerin adedi 300 kadar· 
dır. Bunlardan on kadarının maatı 
dokuz hine yükselmektedir. Ekseri· 
yeti üç binden, üç bin bet yüze terfi 
edecekler . !etki! etmektedir. Yeni 
Maarif tetlrilab kanununda Maarif 
müdürlerinin maatları da orta tedri
sat kadroauna çıkacaktır. Ancak Ma
arif müdürlerinin nasbü tayini elki
si gibi ilk tedrisat umumi müdürlµğü 
tarahndan yapılacaktır. Evvelki teşki 
li.tta Maarif müdürleri taınamile ilk 
ted riaata merbut olduklanndan ba
rem kanunu mucibince matları 5500 
den yukarı olamıyordu. Y ei letkilit
t ,\ Maarif müdürlerinin maatlan kı
dr:mlerine göre 9000 e kadar yiiskele
hilccektir. , 

YurtdQf! 
Bol zeytinyaflı ve zeytinli bir 

Jomatu salatası yazın yenebi
lecek en ideal bir yemektir. i
nanmazsan doktoruna sor. 

Milli iktisat ve 
1 . tasarruf cemiyeti 

--= 

İST ANBULDA GEZİNTİLER 

31 Suyunun başında .•. 
Rumelikavağının az ilerisinde güzel 

bir aile mesiresi ... 
Burası beyler .• Burası hanımlar .. - 31 inci Yeniçeri 
bölüğü - Amca Beyin yeri boş kalmasın - Sakalı 
ele veren gazinocu-Başında kavak yelleri mi esiyor? 

Vapur, Kavaklara doğru yol alı
yor. Ben hi.la ne yapacağnnı kestire
miyorum: 

- Sütlüceye mi çıksam? Yoksa 
Albnkuma mı? Yahut ta hiç birini 
yapmadan geri mi dönaem? 

Sonra birden karanını değiıtirdim: 
- Neden geri dönecekmitim? Va

purdakiler, nereye çıkal"Nl ben de o· 
raya çıkarım • • 

Bu fikir, bana nıhatlık verdi. 
Rumelikavağı iıkeleaine dağılanlar 

araama kanf1"erdim. İskelenin karı•· 
aındaki gazinoda garsonlar, yolumu
zu kestiler: 

- Burası beyler, burası hanımlar! 
Hiç kimse merak edip: 
- Peki ama, burası neresi? diye 

ıormıyor. 

Çünkü, kapmm önündeki levhanın 
iri rakamlannda kafi derecede tafsi
lat var: 

Bira: 70, kahve 30, limona ta 30 ... 
Kapıdan töyle bir baımı uzatan 

caddeyi tutuyor. 
iskeleden itibaren beş on adını yü

rüyerek sola aapbk, initli bir patika
nın dibinde, ağaçltk bir sahil parçası 
gözüktü. 

Kalabalık yürüyor, ben yürüyorum. 
Cide gide bir 111 batına ııeldik. 

- Buyursunlar hanımefendi, bu
yursunlar beyefendi. • Safa geldiniz 
ei ... ndim •• 

Herkesi böyle ayn ayn elden a
yaktan ka11ılıyan yaılıca bir zat, ayni 
nazikane kabulü bana da ııösterdi: 

- Safa geldiniz efendim. • Buyur
Auıılar efendim .• 

Güldüm: 
- Buyurmasına buyurduk ama, ne

reye buyurduğwnuzu anlayamadık!. 
- Demek 3ı suyuna ilk defa tetrif 

ediyorsunuz? 
- Efendim? .. 
- Burası 3ı suyu diye anılır da .• 
- Ya!. . Güzel yer, doğrusu .•. 
- Yukanlara çıkaanızt manzara 

bir kat daha güzeletir. Şu maaa nasıl 
efendim.. Oğlum.. Çabuk bize iki is
kemle .. 

iskemlelere ;erleştikten sonra, bi· 
ribirimizle taruıbk' 

- 31 gazinosu aahı'bi Mehmet Ri
f11t .•• 

- Teterrüf ettik. • Ben de Milllyel 
gazeteainin muharrirlerindenim ! 

Mehmet Rifat Bey, gazeteci oldu
ğumu öğrenince memnun oldu: 

- Belki itinize yarar, dedi, size 
3ı suyundan bir parça bahsedeyim: 

ı245 tarihlerine doğru Sultan 
Mahmul, bir gÜn Boğaziçinde dolatır· 
ken, yolu bu taraflara dÜ§er. Hamlacı 
başıs• lbrahim lbit Ağaya: 

- Ağaçlık bir yer görüyorum! Ne
residir? diye sorar. 

lbit Ağa da kayığı hemen yana§tı· 
rarak izahat verir: 

-- Vaktile yeniçeri kullannızdan 
3 1 ınc! bölük efradı tU suyun batında 
çadır kurarlardı. Adı ondan dolayt 
31 suyu kalm•tbr. Hoıça manzaralı 
bir yerdir •• Rağbet buyurulıa ııerek! 

PadifBh, karaya çıkar, ve pek hQf
lanciığı bu yeri ııörmesine vesile ol
duğu için (3ı) su:yu arazisini bol ke
seden hamlacıbaıma ihsan eıler.'' 

Mehmet Rifat Bey, bu sırada önü
me bir bardak su getirtti. Diıleri don
duracak kadar soğuktu. Y ansın1 gü.; 
ıçtiın. · Rifat Bey ikramda daha ileri 
gitmedi: 

-- Pek, hafif bir su sayılmaz ama, 
ıifa !ı olduğunu iddia edenler vardır. 
Ba<ı Musevi aileler, testilere doldu
rup evlerine götürürler! 

St>ııra ili.ve· etti: 
--~l"Bteraeniz, aize Hünkirauyu ge· 

tirteyim. . • r. 
Rifal Bey, sade bellimle değil, bü

tün mütlerilerile ayn ayn meıgul o-

PoU•t• 

Bir çocuk boğuldu 
Beykozda Koçurlu köyünde beı ya§ 

larında Aıir isminde bir çocuk bah
çede oynarken bir kuyuya düıerek 
boğulmuıtur. Çocuğun kazaen kuyu
ya düıtüğü ve hadisede kimıenin a· 
lakası olmadığı anlaıılmıtbr· 

Şüphe üzerine 
Balatta oturan Abdiili.ziz ve Niko 

Beyoğlunda dolatırlarken ıüphe Üze· 
rine' zabıta memurları tarafından Ü· 
zerlerinde arattırma yapılmı§ ve iki 
tabanca bulumU§tur. 

Kavga 
Evvelki gece yarısı Nişa,ncada Ha• 

vuzlu sokakla kavıa olmuıtur. Bu ao 
kakta oturan Şükriye Hanım enitteai 
Osman ile dehıetli bir kavgaya tu· 
tuımuf. Osman da anahtarla yiizün
den yaralanmıtbr. Osman bununla 
da iktifa etmiyerek araya girmek is
tiyen Hikmet Bey namında birisine 
de tabanca çekmitlir. Osman yakalan 
mı§tır .• 

Den izde bir ceset 
Dün Betiktaı önlerinde denizde 

bir ceset bulunmuttur. Cesedin hüvi
yeti malüm değildir. 

luyor. Tanıım, tanımaıın, ga-zinosuna 
ayağını atan herkese hatır soruyor, 
herkese güler yüz gösteriyor, herke· 
ıin gönlünü alıyor. 

itin inanılmıyacak tarah fU: 3 ı su
yunda fincanı on kuruta bir kahve, 
kadehi on ku"'Jll bir çay, ıiteıi on 
kuruta bir sazoz içerek alqama ka· 
dar kalabilirsiniz. Sizden ne masa, ne 
iskemle, ne haaır parası, halta ne de 
ıarson bahtiti isterler. 

Fakat mütteri de, Allah artının, 
kum gibi •• Yalnız, 3ı suyunda öyle 
beyaz örtülü masalar filin aramıya· 
cakımız. 

Burası, kelimenin tam manaıile, 
lor. . . Üstü aarmaııklarla örtülü bir 
ağacın albnda yangelip safanıza ba
kacaluınız. Bütün mÜ§leriler, yiye
ceklerini, içeceklerini birlikte getir
dikleri için eksikleri hiç bitmiyor. 

Gazino sahibi, yumutBk yÜzlülüğü 
yüzünden sakalı adııınak11\lı ele vermiş. 
Sağdan aoldan parasız ıiparitler: 
- Amca. • Bize kekik gönderecek 

Ü
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- Tuz almayt unutmuıtuk. Kuzum 
Mehmet Bey, azacık tuz aöyleyiverl 

- Şöyle üç küçük tabak. • iki ça
tal, iki de katık •• 

Mehmet Bey, hiç birini seri çnir
miyor. Kendinde yoksa, adam ııönde
rip batkalarmdan aldınyor. 

Biz ııazino sahibi ile konuıurken, 
'"Akıam,, m kıymetli karikatürcüsü 
'Cemal Nadir., gözüme ilitti: 

- Hah. • dedim, Amea Bey geldi. 
Mehmet Bey anlamadı: 
- Amca Bey kim efendim? 
- Tanımadınız mı? Alqam'ın met 

bur Amca Beyi_ 
Gazino sahibi, bu sefer beni bıra

kıp Cemal Nadir'e koftu. Ben de ar
kasından gittim. Abpaplan merakla 
aoruyorlardı: 

- Amca Bey Derede? Amca Beyi 
getirmediniz mi? 

Cemal Nadir gülüyor: 
- Ben de onu bekliyorum. Kendisi 

için yer de ayırdık ama daha meydan· 
da yok! 

Birisi, küçük bir cinas savurdu: 
- Aman, Amca Beyin yeri ~ kal-

maıın t ••• 
Gazino, ııit gide doluyor. Mehmet 

Bey, hep ayakta: 
-.- Buyursunlar efendim. • Nası\11-

nız Hannnefendi ?Safa geldiniz kızım. 
Bir arzunuz var mı beyefendi? 

Baılarmda mavili, yeşilli yemeni
lerle maaa masa dola§an kadmlann 
müıterilerini rahatsız ettiğini görün
ce gazino aahibi sinirlendi. Jçlerinden 
birini çağırarak sordu: 

- Sen beni tanır mısm? 
Kadın ytlıtlı: 
- Nasıl tanımam efendim. • 3ı ıu

yu gazinosunun aahibiıin! 
Mehmet Bey, kadına ııüleryüzle ce· 

vap verdi: 
- Yazık, dedi, sen beni tanıyorsun 

ama, ben aeni tanımıyorum 1 Haydi ba 
kalım. . lıkelenin yolu bu taraftan. • 

3ı ıuyunda, Boğaz sahilleri yumul
muı iki dudak kadar biribirine yakın 
duruyor. Yaprak lomıldamıyan sıcak 
havalarda gelip buradaki esintiyi ııör
meli .. 

Şifmanca birinin, sarı ipek gömle
ğinin düğmelerini çözmÜ§, önündeki 
rakı ıiıeaine bakıp bakıp: 

. - Eı bağnma es! diye haykırma· 
11 hiç ıözümün önünden gitmiyecek. 
~!atılan adamcağızın baımda hi.la 
Kavakyelleri esiyordu. 

Mehmet Beye, veda ederek bu ba
hayani, fakat canayakın gazinodan 
aynlırken 3ı suyunun batı, iğne atıl
•P yere dütmiyecek halde idi. 

Garsonlar, masalar arasından adeta 
seke seke dolatıyorlardı. 

M. SALAHADDiN 

Harp malulleri cemiyetinde 
bir hadise 

Harp malUlleri cemiyetine ııeçe• 
ıün bir malul müracatala reçetesinin 
yapbnlmaımo veya para verilmeaini 
iıtemiıtir. Menfi cevap alınca mesele 
büyümüıtür. Erteai sün kalablık bir 
maliil kafilHi ııelerek heyeti idare
nin istifasını ve kongrenin topla~ 
sını istemiılerdir. Gürültü gene bü
yüyünce it zabıtaya akaetmİ§tir. Za
bıta meseleyi tahkik etmektedir. 

Tetkik gezintisi 
Halkevi kuralar tubeıinin tertip 

ettiği tarihi tetkikat ııezintiainin diln 
üçüncüsü yapılmıtbr· Dün öğleyin 
Halkevinde toplanan kalabalık bir 
münevver kitle ve muallimler batla
nda kuralar ıubeıi idare heyeti oldu· 
ğu halde aaarı atika müzeaiııe gitmİ§ 
ler ve tetkikatıa bulunmutlardır. 

Ali Ran Bey gitti 
Gümrük ve lnhiaarlar vekili Ali Ra 

na Bey dün aktam Ankaraya gibnİf· 
tjr. 
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lfl:LEm 
Sıhhat Almanağını 
kanşhnrken ... 

- Haftanın yazm -
Oıtadı akli evvel Mazhar Osman 

Beyefendi, büyiik, amma cidden bü
yük bir himmetle bin iki yüz ıayıfa
bk büyiik ve kıymetli bir Sıhhat alma· 
nağr nefretti. Ben eserin hazırlan
makta olduğunu biliyordum ama bu 
kadar ırüzel ve muvaffak olacağını 
keıtirememiıtim • 

Oıtal eserden bir tanesini bana ııön 
dermek IUtfunda bulunmu1- Görür ııör 
mez ilk itim dağı\mamaaı için ciltlet• 
mek oldu. Dün ciltten aldmı ve yap
raklannı çevirmiye bqladım ••• 

Umumiyetle bbbi bahisler biraz 
yavan zannedilir. Zaten umumi çeh
reıile fen o kadar tatlı bir lektür ver
mez. Li.kin Sıhhat almanağı halk için 
yazılımı yazılarla fennin bu ya-yanlığı 
nı tamamile izale etmit. onu tatlı tatlı 
okunur bir hale ııetirmiı. . • Ciddi 
bahialer arasına uataca sıkııbnlniıt 
(Ata sözleri) (Nasihatler) ve kitabın 
sonundaki (fıkra ve hikayeler) bir 
ainir Ye akıl haıtalıklan mütehaaaıaı
nm ancak varabileceği bir piıikoloji 
hünerile bu hastalıklar anaiklopedisi· 
ni eğlenceli bir eser haline getinnİf .• 

Yapraklan çeviriyorum. Mesela fU 
parçaya bir bakınız: 

"Softanın biri pek ziyade acıkmıf. 
- Ah! demit, ah bir mecidiyem ol· 

aa da bir okka pirinç, yanın okka et, 
yiiz dirhem yağ alsam, bir pilav pi
ıirsem; öyle yesem, öyle yeaem ki 
odama ıiren, pilav miyim ?Molla Meh 
met miyim? Farkedemese • . . 

Oburluğu bundan güzel ifade ede
bilir bir hkra bulabilir misiniz?. 

Orada, Neyzen Tevfiğin: 

MBir hazakat:zedeyim miydemi tıp 
tepti bmim. 

"Kırk katır tcp&e yıkılmazdı bu cici~ 
bedenim; 

M KaploJı hrr yanımı sancı, elem, 
· ağn, bere .. 

"Bir me:zar oldu cihan aanki etıbba 
haıere .. 

diye baılıyan meşhur ıiirinden tutun 
da maruf şa,irimiz Florinalı Nazım 
Beyin delilik hakkında yazdığı : 

"DeU fikrini oçh 
Saçmal.:ırını saçtı. . ,, 

tarzında beyitleri olan bir 
nazmına kadar neler yok! .. 

delilik 
• 

Bilhasaa (Kadın vefası) ismin· 
deki ıu hikaye pek zevkime gitti: 

"- (Freud) len konu§uluyor, aş
~a, vefaya dair münakqalar oluyor
du. Malüm ya! bir hikaye vudır: Bi ı 
Çin tairi mezarlıkta gezerken taze 
bir mezarın bqmda bir güzel kadın· 
la bir de yaılıca hizmetçi gö~ür. Ka
dın dizçökmüı bir yelpazeyle mezarı 
yellermİ§. Adam belli etru . ksizin sa
atleree bu ıairane tabloyu seyreder. 
Ertesi sün ııene ayni sahneimuhab
bet.. • • • Şair chıyanamaz, mntemze
deye yakla§Jr, nazikane aelam verir. 

•·- TeceNüaümü. mazur görünüz. 
Sizi kaç gÜndür bu taze mezarın ba
tında aeılannızla görüyorum. Bu ka
dar derin bir sevgiye imrenmemek 
mümkün değil. Acaba bu toprağın · 
altında yalan fani neniz? .. Sorabilir 
miyim?. der. 

Kadın kızarır, önüne bakar, biraz 
sonra gözlerini ıaire kaldırır, ıorma
maamı rica eder. Şair müteeuir olur: 

- Size ıabrap verdim. Matemini
ze nf! kadar hürmet ettiğimi b ilseniz 
bu teceaııüsüme hak verirdiniz. Ben· 
den kalbinizin esrarını gizlemeyiniz. 

Kadın hem yelpazelemekte devam 
eder, hem de hikayesini ke•ik şesle 
anlatır: 

- Bu toprağın altında yatan on 
gün evvel kaybettiğim zevcimdir. Bi· 

'ribirimizi ne kadar severdik. Şimdi
ye kadar hiç bir çiftin bu kadar se
vittiği sörülmeıniıtir .• 

. . . . . . 
Bir gÜn kocam hastalandı. Gün den 

güne ağırlaflı. 
- Sevgilim, gidiyorum. Diyordu. 

Olmek bir şey değil, senden ayrılmak 
ne güç! Sözünü bitirmeden elimle 
ağzını kapadmı. 

- Bana bu hakareti etme! Her za
man ben yalnız seninim! dedim. 

- Hayır, dedi. Bu kadar fazla is· 
temem. Lakin hiç olmazsa gömül
dükten sonra mezarımın üzerine dökü 
lecek sular kuruyuncıya kadar başka
ıile evlenme! Bana bunu vadet!. 

Ağladım. Boynuna sanldım. Her 
arzusunun mukaddes olduğunu söyle
dim. Nihayet zavallı öldü. . On gün
dür buradadır. Tesadüf bu ya! Haf
tası olmadan karınna bir erkek çıktı. 
Çıldıraaıya sevittik. Li.kin ben ahti
me aadık bir kadmun. lslak mezar 
kurumadan evlenemem. • Onun için 
her sün geliyor, alqama kadar yelpa
zeliyorum .••• ,, 

Bu parça, kadınların aleyhinde, •Ü· 
tunda yer obaydı erkeklerin vefasız
lığına dair bir de ben fıkra yazacak· 
tım ••• 

FELEK 

Milli Müdafaa vekili geldi 
Milli Müdafaa vekili Zekai Bey 

dün Ankaradan tehrimize ıelmittir, 

Kıaa haberler 

* Şehrimizde bulunmakla ola~ 
muallfmlerden mürekkep Çekoslovak 
yalı seyyah kafilesi dün aktamki kon 
vansiyonel trenile Sofyaya gitmişler· 
dir. 

* Ali iktııat meclisi içtimalarında 
bulunmak üzere Ankarada bulunan 
Ticaret odası umumi katibi Vehbi B. 
bir ay izin alnuştır. 
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( Fikirler ve insanlar ) 
Niçin okumuyoruz? 

Edebiyatımrzda gözle görülür, 
kulakla ititilir kımıldanışlar oldu
ğu inkar edilemez: hemen her se
ne bir kaç yeni tair, muharrir is
mi duyuluyor, hemen her mevsim 
yeni bir iki mecmua çıkıyor. Bun· 
lar niçin yaşıyamıyor? onlar niçin 
çarçabuk unutuluveriyor? 

Bunun sebebi sadece okuyucu az 
lığında aramak doğru olmaz. Za· 
ten okuyucu az, okuyucu yok den
diği zaman da bir cevap verilmit 
olmaz, belki ancak yeni bir suale 
ylll açılır: okuyan niçin bu kadar 
az? 

Türk karii kitaba verecek para 
mı bulamıyor? Hiç şüphesiz ki biz, 
fertleri zengin; hatta orta • halli 
bile olmıyan bir milletiz. Fakat o
kumak, o ihtiyacı duyan için, ica
bında vazgeçilebilecek bir fazla 
masraf değildir; okumak ihtiyacı, 
tabii değil, müktesep olmasına rağ
men, bir kere yerleşti mi, kendini 
en tabii ihtiyaçlar gibi hiuettirir. 
Onun için zengin olmamamız, biz
de kitabın az satılmasını izah için 
kafi değildir. Okumak ihtiyacını 
duysaydık dişimizden, tırnağımız· 
dan artırıp kitap alırdık; hiç ol
mazsa kira ile kitap veren kütüp
haneler kurulurdu. 

Hem bizde kitap, öbür eşya ile 
mukayese edilince, hiç de pahalı 
değildir, hatta on seneden beri da
ha ucuzlamıştır. 1914 ten evvel 
bizde bir kitap nihayet yirmi kuru
~a satılırdı; bunlar da büyük kıt'a· 
da, kalın ki talar olurdu; bunların 
Fransadan gelen benzerleri yedi 
buçuk, on franga, hazan da daha 
pahalı idi. Çok okunabilecek ki
taplar,romanlar ise Fransada 3,5 
franga iken bizde bet, nihayet on 
kuruşa satılırdı. Bittabi çok ucuz, 
şu "edition populaire,, denilen ki
tap serileri bizde taammüm ede
mez: buna nüfusun adedi, türkçe· 
nin tesir muhitinin darlığı manidir. 
Fakat altın para zamanında bile 
beş kurUf zaten "edition populaire 
fiyatı idi. 

Harpten sonra daha ucuzladı. 
Vakıa 300 sayıfalık bir kitabın ü
zerinde 100 kuruş, hatta 75 kurut , 
görünce: "Çok pahalı!,, diyenler 
var; fakat bunlar esasen kitap al
mak niyetinde değillerdir. Bir de 
o kitapların başka memleketlerde 
kaça sa '.ıldığına bakın: İngiliz, Al 
man kitaplarından bahsa lüzum 
yok, onlarda üç buçuk shiling, iki 
mark, yani yüz on, yüz yirmi kuruş 
ucuz kitapların fiatıdır. Fransız ki
tapları ucuzdur: 1914 ten evvel üç 
buçuk franga satılan kitaplar şimdi 
on iki, on beş franga; fakat bugün
kü frank eskisinin bette biri kıyme
tinde olduğuna göre 15 frank bile 
nihayet üç frank tutar. Bizde de 
bu nispette ucuzlamıştır. Mesela 
Ahmet Refik Beyin evelce beş ku
ru•a satılan Lale devri'nin yeni ta
bı 50 kuruşa satılıyor; vakıa bugün 
kuruşun kıymeti eskisinin onda bi
,: u<len fazladır. Fakat diger etya
mn fiati, bu seneye kadar, eskisi
nin on mislini çok geçiyordu. 

Buna rağmen niçin kitap okun
muyor? Okuma bilenlerimizin az 
olduğunu söylemekle de işi izah et 
miş olmalıyız. Bütün kitapçılarımı
za sorun: sekiz, nihayet on bin ki
silik bir kari kitlesi kitapçılarımı
~ı kurtarabilir. Bizde bir kitaptan 
iki üç yüz nüsha satılınca tabı mas· 
rafı çıkar, hatta kazanç bırakır. 

Her kitabın beter yüz tane satıl
ması için de on bin kitilik bir kari 
kitlesi. Bu kadarda mı okuma bi
lenimiz yok? •. Bizde kitap merak
lısı yetitmiyor. 

Bittabi milli huylarımızın da 
bunda dahli var: Türk, bilhassa te
hirli Türk, konUfmayı şever, geve
zedir. Kahveye gider. Bu elbette ki 
okuma zevkini yayan şeraitten de
ğildir. Kendi kendimize kalıp dü
~ünmekten pek hoşlanmayız. Alay
cı, nekre bir millet olduğumuz da 
malumdur. Bunlar da kitap satışı· 
m pek kolaylaştırmaz. 

Kitap okumak için evde otur
mak lazımdır. dedim; bunun için 
okuma zevki ile kadının da büyük 
bir münasebeti vardır. Kadına da
ha yeni ehemmiyet vermeğe başla
dık. Tevfik Fikret: "Elbet sefil o
lursa kadın alçalır beşer,, diyor;; 
kadın sefil kaldıkça erkek cahille
şir. Evinde oturmaktan hoşlanmı 
yan karısına ehemmiyet vermiyen 
erkek okumaz, kitabı sevmez. 

Bittabi bütün bunların tesiri var. 
Fakat bu sebeplerin de bizdeki 
kari azlığını izaha kafi geldini 
zannetmiyorum. 

Yumurta mı tavuktan, tavuk mu 
yumurtadan çıkar? sualinde oldu
ğu ~ibi muharrir mi karii, kari mi 
muharriri yetiştirir? sualinde du
rup kalmak istemem. Muharrir ka
rii yetittirir. Bunu kabul etmek me
seleyi kolayl~tırır; zaten aksi de 
gene buna gelir; çünkü kari mu
harriri yetiştirir demek de her ce· 
miyetin kendine göre muharrir ve 
kari çıkaracağını söylemek demek
tir. 
Bizde alakabaht şeyler söyliyen mu 
harrirler çıkınca onlara göre, onlar
la beraber kari de yetitecektir. Ka
riden, kitap sevmesini, kendi ken· 
dine düsünmek zevkini, yani ancak 
kültürü~ verdiği itiyatları bekliyo 
ruz; fakat muharrirde o derecede 
bir kültür aramıyoruz. Bugün yazı 
lan kitaplar, tiirler çok okunacak 
da ne olacak? Onların çoğunun o
kunmasına değil, okunmamasına 
çalı,mak daha doğrudur. Onları O• 

kumağa, aramağa alıtmıt bir kari 
kitlesinden hayır geleceğini hiç 
zannetmiyorum. 

Kari kitlesi bulunmadığından 
sikayet edenlere soruyoruz: "Onla
rı alakadar edecek muharrirler, şa
itler hazır mı? Yoksa onlara bu 
mecmuaları, bu romanları mı okut
mak istiyorsunuz?,, 

Kitapları satılsın, okunsun, o za
man iyi şeyler de yazacaklarmış!.. 
Bu, kendine kapı bulduktan sonra 
yemek pitirmek ö~eneceğini söy
liyen aşçının iddiası kadar tuhaf 
olur! 

Nurullah ATA 

Acıklı bir ölüm 
Harbiye mektebi erkan reisi kayma 

kam Sait Bey vefat etmiıtir. Mer
hum ahlaki faziletlerile herkese ken
dini aevdirmif bir zat idi. Cenazeai 
bugün Oaküdarda Gülsüm hatun ma· 
halleaindeki 18 numaralı hanesinden 
ııaat on bir buçukta kaldırılarak aile 
kabriıtanma defnedilecektir. Kederli 
ailesine beyanı taziyet ederiz. 

Dr. A. KUTIEL 
Karaköy'dc Abdullah ef. lokantasr 

&ırasmda 33 numaraya taşınmıştır. 
( 5085) 4042' 

Milliyet'in edebi romanı: 36 

YAYLA KIZI. 
YAZAN: Aka Gündüz. -

döküp temizliyor, oturaklar dar 
gelip te minderler, tahtalar otu
raklattıkça kürekle kül o getiriyor. 
O siliyor. Arada bir de azarlanı
yordu: 

- Kız iyi temizlemedin ! Bir da
ha! 

- Kız! Çocuğu kucağına al da 
sokakta gezdiriver. Sakın dütür· 
mel 

- Kız ! Tembel tembel oturma, 
fU testileri al da çe9meden iki öğün 
su getir. Bu sular gene kesildi. 
Nerdeyse çöle döneceğiz. 

- Kız! Sofrayı kaldır. 
- Kız ! İskarpinimin tekini bul. 
- Kız ! Sen ne kadar nazlı fey-

sin. Seni çok Jımartmışlar. 
- Kız! Ne dangıl dungul hö-

düksün. 
- Piç kurusu ağlayıp durma. 
- Yumurcak aşağı! 
- Köy bitlisi yukarı! 
Hele Perihan Hanımın aklına 

gelseydi kızın anasına, teyzesine 
de sövecekti. 

Evin içinde yalnız iki kiti vardı 

ki başka türlü davranıyorlardı. 
Birisi beyefendi idi. Beyefendi sa· 
dece etten, kemikten, belki de bir 
çuval kepekten bir adamdı. Hiç si
niri, anlayıtı yoktu. Evin içinde bir 
öksüz hizmetçi mi var? Bir sıçan 
yavrusu mu var? insan denilen bir 
teY mi var? Bir sinek, bir örüm
cek mi var? Hiç, hiç oralı değildi. 
Sanki Petek evde yoktu. Yalnız gö 
züne ilittikçe kızım, yavrum diye 
konuşurdu. 

- Krzım bir su getir, yavrum fU 
fincanı götür. 

O kadar. . Ama bu da bir teY· 
di. Paylamadıktan, küfretmedik
ten sonrın, hele kızım, yavrum de
dikten sonra ondan iyi adam ola
mazdı. 

Ya Benzi gül abla? 
İşte ona söz yok! l,te o bambas

ka bir insan! Petek'i kendi odasın
da yatırıyordu. Evin çamatırını yı 
ka,rken sodalı suyun nasıl yapıldı 
ğrm, neye yaradığını belletiyor. 0-
tü ütülemesini gösteriyor ve eli boş 
kalırsa oturakların temizlenme-
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=:.oGUTLER 
Doktorların hayat ve 

sıkıntıları 
Bir cemiyet efradı gözönüne geti

rilip tetkik ediline aıhhat itibarile 
en sağlam ve en batla gelenler Ka· 
ra ve deniz asker hizmetlerinde bulu
nanlar görülür. Bu mealeklerde bulu
nanlar diger sivil hizmetlerde bulu
nanların hepsinden ziyade iıleri ve 
vazifeleri iktızaıı vücutlannın sağ
lamlığına ziyade faydalı hareket ve 
faaliyette bulunurlar. 
Bunun İçin bu her iki sınıf erbabı hizmet 
ten çekildikleri zaman diger muasır
lik erbabından daha genç ve sağlam 
bulunurlar. Sivil hizmetlerde bulu
nanlar içinde de sıhhatleri yolunda gi 
denleı- en ziyade cimi ve kiliselere 
d, .. vam eden kimselerdir. Zira din ve 
diyanet akidelerine bağlı ve maneYİ· 
yatı kuvvetli olanlann aıhhatleri de 
sağlam olur. Çünkü maneviyat ilo 
vücut sıraıı arasında kuvvetli bir rn
b1ta vardır. Filhakika dini bütün 
kimselerin aıhhat telakkisi hakkında· ' 
ki iman ve itikatları herkes için alın
mıya değer ıeylerdir. Maatteeuüf 
hekim olarak bu satırlan yazarken 
b;çare doktorların bütün meslekler 
araaında en az ya§ıyanlardan olduğu 

• nu yüreğim sızlıyarak hatırlıyorum: 
Hiç bir meslek aahibi doktorlar kn· 

dar on iki parmaklık bağırsak yara
sına tutulmaz. Bu da onlarm vaktinde 
)<'nilemiyen yemeklerini acele ve hiç 
ciğnf'meden yutmak adetlerine ham· 
lclıınur. Halbuki baıkalarına bu a· 
detin mazarratlarından bahaederken 
o fena adet ve kabahate tutulmama· 
larını tavsiye edip dururken kendile
rinin o hataya düımesi büyük bir ku· 
•urdur. Doktorlann diger fena adet
lednden biri de ekseri acele ile çok 
çalıımaktan yorgun ve bitap düıen 
"-ücutlarını kamçılamak için sun'i bir 
taknn vaaıtalara müracaat etmeleri
dir. l~ıe elleri albnda bulunan bazı 
ecza ile yardım ve faydaaını ümit ettik· 
!eri içkilere baş vururlar ve nihayet 
(' fena adetlerin zebunu olarak harap 
o]urJar. 

Avukatlık aıhhate tesir itibarile 
doktorluktan daha kolay bir meslek· 
tir. Filhakika töhret ve san'atte mu· 
"'ffakıyetli avukat ta geceleri geç 
vakitlere kadar ekseri çalışmıya mec· 
bur olur. Bununla beraber bu çalı§ma· 
!arının kendi evinde ve odasında iste
diği gibi ve arzu ettiği şekilde yapa· 
bilir. Doktor gibi bir telefonla herhan 
gi bir zaman ıebrin en uzak bir sem
tinde bulunan hl\stasırun acele bir da· 
vetine hemen icabet etmeğe mecbur de
ğildir. Ve her halde avukat i!Ierini dok· 
tordan daha kolay bir muavinine haavle 
ed bilir. 

Bir mahkeme salonu kalabalık ve 
sılcmtılı olabilir. Fakat bir ameliyat 
masasından, bir haıta odasından, ö
lünün bulunduğu yerden, daha sıkın
tılı mıdn-? her halde avukatlar he
k:mler kadar ve onlar derecesinde 
maddi rahataızlıklara maruz ve sıkın· 
tıda bulunmadıklan aıikardır. 

Gazeteçiler en ziyade artiatlere 
yakın bir aınıfta bulunurlar. Onlara 
anz olan rahatsızlıklar daha ziyade 
ainirlilik ve aaabileımektir. Aktörler 
ise aan'atlerinin kayıtları altında ade
ta emre tabi baıkalannm fikir ve hal
lerini temsil ve taklit ederler. Yokaa 
böyle olmasa aktör ve artistler bugün 
en aıhhi hayat sahibi olurlardı. 

BüyÜlıada 
Dr. ŞOKRO 

Ademi iktidar ve 
bel gevıegllklne 

kartı en müe11ir d0va SERVOIN 
haplarıdır. Deposu, lıtanbulda Sirkeci
de Ali Rıza Merkez eczaneıidir. Tat· 
raya 150 ~t posta ile gönderilir. iz. 
mir'de İrgat pazanndaki, Trabzon'da 
Yeni Ferah eczanelerinde bulunur. 

~5091) 4207 

sinde Petek'e yardım ediyor. Pe· 
tek'i olıutan, Petek'i bilgilendiren, 
onu Öpen, seven bir o vardı. Neye 
yarar ki onu da hanımefendi gün
de on kere haşlar, yerinden dibine 
kadar sokar çıkarırdı. 

Bir koca hanımkızın bunlara bo
yun eğişini bir türlü anlıyamıyor
du. Kendisi neyse ne. Nasıl olsa 
babalığı bir gün çıkagelecek, alıp 
götü~ecekti. Hem de kimsesizdi. A 
damın bağrına vurmutlar da vay 
arlıam ! demif. 

Bir gece gene gizli gizli ders alı
yordu. Çünkü hanımefendi dersi 
yasakctmişti: 

- Elin köylü piçine ülemalık 
öğretınek bize mi kaldı. Domuz gi
bi yiyor. Doymasını bilmiyor. Bir 
de ders! Ona okutacağına benim 
li iyüğe o kutsana! Teyzesi olacalc
sın ! Hay olmaz olaydın sığıntı atif 
le! 

Demi,ti. Benzigül abla buna da 
boyun iğmitti. İtte o gece ditinin 
l\cindüğü kadar bunları söyledi ve 
niçin boyun iğdiğini sordu. O söy· 
!erken sezmitti Benzigülün rengi 
l.{ittikçe uçuyor, dudakları titriyor, 
ım~ndilini didikliyordu. Sonra bir
denbire korkulu bir hıçkırık başla
dı • Susunca söyledi: 

- Ben kimsesiz bir kızım Petek. 
Dünyada annemden , ablamdan, 
enittemden başka kimsem yok. 

HİKAYE 
Lacivert elbise 

Sabire Hanım anlatıyordu: 
- "Sinirli sinirli odanın içinde do

la§ıyor, ikide bir pencereden bakıyor, 
aokağın batını gözetliyordum. içim
de bir heyecan ve korku vardı. Arası· 
ra sofaya çıkıyor, mutfakta faaulya 
ayıklıyan annemi de kolluyordum. 

"Neden? diyecekainiz. Çünkü biri· 
ni bekliyordum. Bunu da kimsey"' 
hissettirmemek lizımdı. Bir saatten 
fazla olmuştu. Hala bekliyordum. A 
caba neden geçmedi diye! Çünkü her 
gün o !aatte mutlaka gelmi§, geçmif 
olurdu. Acaba bir fey mi oldu? 

"Bunları fikrimden geçiriyor ve her 
dakikada bir sofadan pencereye, pen· 
cereden fosaya mekik dokuyordum. 

"Hemen bir ay kadar olmuştu. Sa
rıtın, uzun boylu bir genç her gün e· 
vimizin penceresi altından geçerdi. 
Bu geçitlerde bir gün gözlerimiz bi
ribirine takıldı. Ondan 80nra utanı§"' 
lar, naza benzer tavırlar, pencereden 
kaç?flar oldu. Fakat artık her gün o
nun geçeceği zaman pencereden ayn
lamaz olmuttum. 

''Y aJnı2 zamanlarımda onun enda· 
mını, çapkın, fakat mahçup bakıtla
rınt hayal ednirdim. Üzerinde kendi
sine çok yakııtırdığım li.civert elbise
!İ vardı. Ne kadar kibar ve ciddi g(). 
rünüyordu. Bu kadar gündür iımini 
bile öğrenememiıtim . Genç kızlık 
hülyalarım içinde onunla kendime ne 
saadetler biçmedim. Nihayet bir gün 
bir teıadüf onu aaatlerce seyretmek 
fkrsatını bana verdi. 
"Komıumuz Aliye Hanımla kızı 

akşam üzeri parka gidiyorlardı. Eve 
uğradılar. Bizi de almak istediler. 
Ben mahpua hayatımda arasıra çıkan 
• Eyle fıraatlara çocuk gibi sevinirdim. 
Annem ütü yapacağını bahane ederek 
reddetti. Bin 11larla beni beraber alabil
diler. 
"Kapıdan çıkarken annem tembih 

ediyordu: 
- 'Kızım, aakm yüzünü açma! Et

rafına sık aık bakınıp durma! Alemlerin 
çapkınlan azgındır. Oıtüne bir aöz 
getirirler de babanın yüreğine iner 
ha .. 

"Aliye Hanım teminat verdi: 
- ilahi hanımcığım, İfte ben yan• 

larındayım. ikisine de göz açtırmam. 
Gençtirler, ıönülleri gezmek, eğlen
mek isterler. Parkta bir kenarda otu· 
rur, mı7ıkayı dinleriz. 

"Biz iki kız fıkırdaıarak güliiftük. 
Annemizin bu taaııubu ile için için 
alay ediyorduk.. 

"Parka kadar yaya yürümüıtük. 
)\•, !';azaların canıekanlarmı seyredi
yor, gördüğümüz tik elbiaeliklerin, 
iskarpinlerin hanıisi daha güzel ol
duğunu münakata ediyorduk. 

"'Parka gittik. Oturacak bir kanape 
arıyorduk. Birden vunılmuıa dön· 
düm. Yüzümün sapsan kesildiğini 

hissediyordum. Onu. . her gün bana 
ırülen lacivert elbiseli genci gÖrmÜf
tüm. Yanında bir arkadııııile biraz i· 
leride yürüyorlardı. Kalbim tiddetlc 
('a<pmıya baılamıftı. Hizalanna gel
diğimiz zaman dayanamadım, peçemi 
biraz kaldırarak ona doğru baktım, 
,'> da beni gllrdü ve tanıdı. 

"Kalın bir çınar ağacının altında
ki kanapeye oturduk. Lacivertli ile 
arkadaıı da kartımızda, fakat uzak· 

• 

ça bir yere oturdular. 
'Ben yanımdakilere hissettirmeden 

ona bakıyor, hatti. onun da göz~erinin 
benden ayrılmadığını hissediyordum. 

' 'Bir aralık licivertlinin bir takım 
isuetlerle bir §eyler anlatmak iatedi
ği'1i gördüm. Dikkat ettim. Elinde 
küçük bir zarf tutuyor ve gösteriyor
du. lıaretlerin manasını anlam.ı§tınt. 
Fakat nasıl alacaktım? 

"Artık oturduğum yerde duramıyor 
dum. Aklım hep o zarfta kalmıftı. A· 
caba neler yazmıştı? Arkadaınnın 
sorduğu §eylere saçma Sl\pan cevap· 
lar veriyordum. Nihayet çok oturma· 
dan kalktık. 

"Gizlice geriye baktım. O da yavaı 
yavaf geliyordu. Tam parkın kapıaın· 
dan çıkacağımız sırada kartıdan üçer 
beıer kitilik kafile geliyordu. Kapıda 
bir kalabalık hasıl oldu. Tam o aıra· 
da lacivertli yetişti. Yanımdan ge• 
çerken usulle zarfı uzattı. Ben de he
men alıp çarıafımm altına aakladım. 
Bu, o kadar ani oldu ki kimse bir ıe· 
yin farkına varmadı. Bu maharetime 
ben bile tafhm. 

"Acele eve döndüm. Hemen soyun
dllm. Annem aıağıda aofrayı hazırlı· 
yordu. Oda yalnızdı. Zarfı yırtbm. 
Ve su içer gibi bir hamlede mektubu 
okudum. Neler, neler yazmamı§b. 
İmzasını da atmı§tı: Suat. 

''Oh, demek onun ismi Suatti. 
'Ben de dört beı aatırlık bir cevap 

yazdım. Suat geçerken pencereden 
alacaktım. 

"O sırada annem aıağıdan bağırdı: 
- Kız, akıam oldu, yukanda ne 

yapıyorsun? Musluklar h<>t, gel, ıun· 
Ian doldur. 

- Anne daha erken. Birazdan dol 
dururum. 

''Gene pencereye koıtum. Tam za .. 
manında yetiımiıtim. Sual itle pen· 
cerenin alhndaydı. Yüzünü göreme
dim ama, elbiaeainden tanımıştım. 
Hemen kafesi kaldırarak zarfı a!bm. 
Zarf tam Suadin önüne düıecekti ta• 
bii. • 

"Derken kapı çalınmaz mı? Yüre
ğim hop etti, aklımdan bin türlü ihli· 
mailer geçiyordu. Annem de sesleni
yordu: 

- Kız, gel kapıya bak, kimdir o? 
Koıarak merdivenleri indim. Aca· 

ha Sual ne maksatla kapımızı çalıyor 
du? Annem meseleyi anlarsa ne ola· 
caktı? Kapının arkasında durdum ve 
aordum: 

- Kim o? 
Kalın ve öksürilklü bir aea cevap 

verdi: 
- Aç! 
"Titredim, çünkü aesi tanımışhm. 

Bu, babamın aaabi zamanlardaki ae· 
aine benziyordu. Mandalı kaldırdım. 
Kapı aralanır, aralanmaz babamın 
kır düımüı hafif sakalla çerçevelen
miı çehresi göründü. 

"Şataladnn, benzim aapsarr oldu. 
Put gibi kalakaldım. Çünkü babam 
elinde, mektubun zarfı olduğu halde 
içeriye girdi. Üzerinde, hazan büyük 
bir adamı ziyarete gideceği zaman 
giydiği eaki lacivert elbisesi vardı.,, 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve bayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 

Sigortaları _halk için m6salt ıeraltl havidir 
Merkezi idaresiı Galatada Onyon Hanında 
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- iyi ya. Annen var ya. 
- Var ama o da benim gibi. E-

nittemin evine sığınmıt oturuyo
ruz. Ablam ikimizi de bir kovuve· 
rirse nereye gideriz? Hem ben 
genç bir kızım. insana öyle kötü
lük, iftira atarlar ki .• Uzağa git
me, başta ablam yapar. Bu kız atif
telik ediyor derse ne yaparım, ken 
dimi öldürmeliyim? 

- Beyefendi yok mu? 
- O iyi bir adam. O kadar. iyi 

yürekli bir adam. Ama b~imle uğ
raşacak vakti yok • 

- Ne yapar ki? 
- insanları adam etmek ıçın 

kanunlar yapar , nizamları noktası 
noktasına korur. Her sabah redin
gof ve her akşam beyaz boy enta
risi giyer. Yoğurtlu mantı, irmik 
helvası, kaygana sever. 

iki hıçkırıktan sonra : 
-· İşte böyle, dedi. Kapıdışarı 

edilmekten korkuyorum. Dedim 
ya sonra ne yaparım. 

- Benim gibi it bulursun. Çalı-
şırsın. Kazanırsın. 

- Sen kazanıyor musun? 
Biraz dütündükten sonra: 
- Evet, dedi. Hanımefendi be

nim aylığımı köydeki anama gön
deriyor. Hep öyle söyliyor. Bu ay 
daha çok gönderecekmit. . Ya .• 
itte sen de çalıf, kazan. Bir avurt
ları çıkık, çenesi basık efendi ağa 

bozuntusu bana böyle demi9ti. A
ma o kötü yürekle demişti. Hem de 
çingen, pis, dilenci demitti. Ben sa 
na kendi yüreğimden diyorum. 

Çalıtmak, genç kızların, kadın
ların çalıtmaları. İt bulmaları. A
naya enitteye yük olmamaları ••• 

Bu büyük bir inkılaptı. Benzigül 
derin derin içini çekti. Petek'i u
mutsuzluğa dütürınek istemedi. 
Dütürmeğe de hakkı yoktu. Çün
kü kendi de inanıyordu ki bir gün 
bu da olacak. Bir gün gelecek ki 
kimseli kimsesiz kızlar, kadınlar 
da çalışacaklar. Babaya ablaya, ko 
caya enişteye boyun iğmeden yatı· 
yacaklar. 

- Bir gün bu da olacak. 
Dedi. Petek baktı: 
- O gün uzak mı? 
- Hayır, yavrum. Sen Gaziyi 

öğrendin. 
- Yatasın o! 
- Aferin! İtte o yafıyacak ve 

her iyi fey olacak. 
Petek heyecanlanmıştı. Sağ eli

nin itmar parmağını kaldırdı ve 
Benzi gül ablanın öğrettiği (Bizim 
amentü) yü söylemeğe başladı: 

- Gazi vardır. Gazi birdir. Ga
zi bu toprakta , bu suda, bu gökte, 
l,u gönülde yaşar. Gaziye inanırım. 
Gazi demek Türk demek, Türkiye 
demek, biz demektir. Gaziyi seve
rim. Sayarım. Bilirim. Anlarım. O 

RADYO 

ISTANBUL : 
18 Gramofon. ,. • 
18.30 Franaızca derı (MüptedildJI ti 
19 Udi Refik Talat B. ve ark• 
20 Saz (Vedia Rıza Handll).' 
20,30 Bedayii Musikiye He1•U. 
21,30 Gramofon. ı' ·· 
22 Ajanı, Borıa haberi, ... l •1 b· 
ANKARA. 1538 m . il 

12,30 : Gramofon. , La 
18, : Salon orkeıtraıı: Belli•:ı.,.t 1r. 
Norma Pep7 Suite hallet R• 
V chanka valse Ala F ranceı• d 

18,45 : Alaturka ıaz. 
19,45 45 : Danı muıikiıi 
19,45 : hanı muıilcisi. 
20,15 : Ajanı haberleri. 

VARŞOVA 1411 m. 
11 

21 : Hafif musiki. 22,30: Şo~ 
rinden konaer. 23: Danı muıiki•" 

BUDAPEŞ1.:E 550 m. ,Jf 
21. 25: Plak, 22,40: Salo• 

23,45: Caz. 
ViYANA 518 DL 

21,05: Kür konaeri (Goi.t:ernd" 
22: Yoahnn Strauı•'un e•erlerin.14' 
parçalan. 23.45: Danı mua.i.lciai. ;J 

MILANO • TORINO • FLO~ .. 
21: Haberler. ~ 21,35: PJik. 'l:W' 

fonik .kon•er. 
PCAG 488 m. 
20,35: Promenat m.aha.11i.11de11 :d 

21,45: Kanıık nqriyat. 23,15: tfaJP 
BÜKREŞ 394 m. ~ 
21: Radyo orkeıtra•r. 21,SO: JC,ı 

retler) . 22,20: Romen mu.ikisi.,,,,,,,,/ 

Yıldız sarayının buhıi 
münasebeti ne? 

Turing ve Otombiol kul~ 
Yunanistanda intişar .eden (~ 
d'Atlıenes) gazetesinde uıünd• 
Berlinden alındığı bildirilell 1 

bir telgrafta gazinoya tahvil ~~ 
lan eski Yıldız sarayının bu ~·v 
siminde açıbnadığt ve iktisadı~ 
dan dolayi Turistlerin Boğaı .Al 

yaret etmedikleri bildirilmek!<" 
Bu Saray bir çok senelerde~ ılı' 

halen resmi kongrelere tahsis< 
den dolayı kapalı bulunduğu ~ 
betlerin krizle bir münasebeti ~ 
cihetle keyfiyet tashih olunu;_;;; 

1 A•k•rl tebllgal _,/ 

Harp malullerine 
Beşiktaş askerlik şubesindts;J 
Şubede mukayyet harp ' 

hitan ve memurinin ellerind~ 
ilk ve son raporlarının birer '"j} 
nin vekalete takdim zaruri bul ~ 
dan bu.güne kadar müracaat et:ıı' 
decek olanların pullu raor su.~ 
5-8-933 tarihine kadar acele şu 
tirmeleri ilan olunur. J 
~~~~~~~--,_.,, 

SATILIK MOBIL"i> 
Ve hali yolculuk dolayisile, . i 

mükemmel mobilya ile gayet ı1 
deler maktu fiatla satılıktır. A;~ 
adrese hergün, her saat mUnı~
sim, Talimhane, Sevinç caddes• 
Hakkı Bey apartmıan, 3 cü ~ 

LAZARO RRANKO MAHDtJj 

Ticareothanesi, Galatadaki "''~ 
rmı İstanbulda, Sultanbaınaill'~ı 
bık Balcılar mağazasına nakletll 
muhterem müşterilerine arzeyJtf 

( 

I~~!~~~~ 
ABONE OCRETLf:~ 

Türkiye için tf•ri'~ 
L K. ı,.. " 

3 •rlıiı 4 - ! ,-
e • 1ııo !,..-

11 • 14 - .,, 

Ce.len ••rak •eri ••rilma..-~ 
g~en. aiahalar 10 karuıtur.- .~ ,.J 
matbaa1a •it iı1er i~ln müdir•r-... 
rac.ut edUtr. Cuetemi.a: ilinl•ff11 
liyetini kabul etmu. V 

BUG ON K o H.1\,1. 
Yeıilköy h..Ya rasat me:rkexind .,,,ı 

iımu: malümata nazaran bus\İ~ ~ 
men bulutlu ıeçeeek rüzı&r tidl 
aeeektir. 1. 

21-7-933 tarihinde ba•• t,ş.:f_, 1 
milimetre, hararet en fa.ır:la Z3 
dt.rece idi. 

'!"."' - · ~;, 
benim yüreğimdedir ben ot> I 
reğindeyim. Bu memleketii'J 
çok iyiletecek, daha çok ıı. 
cek. Bu Ulus iyiye, yükseıl~ 
ğa, daha çok ululuğa ere' 1 

Gazi vardır. Gazi birdir; 'I 
tükenmezlik, ölçülmezlik 1~ 
şar. Ben Gaziye inanırılll• ıl 

Bu ince ses, be' nwnar" • .ıl" 
lo' odanın havası içinde ~ > 
Benzi gülün kulağında O.~ 
daki büyük Ankara ırıoall" ;I 
kun çağıltısı gelir gibi olıı~i f 

Petek nefes nefese bitir .. f 
fi Benzigülün dizine düttıl• 
bu kadar yorulmuttu"İ ~ 

Benzigül dütündü ve b , 
gunluk olmadığını anlad.ı·~ 
yorgunluk değil, bir yen1 .• ~ 
benlikte birikmesi idi. IJiljJ/ 
tınalardan önceki durgtl~ 
büyük top güllelerinin 1111~ fırlamadan önceki suspıı5lıl;f'. 
~u i.n~ılap fırtınası. P"rııf". 

bu ılerı ınsanlık gülleıı fı ~ 
ber şey iyiye, güzele, eıı 

doğru ula,acak. . dl• 9 
Başını ot yastığa daY" JıO 

vucunu Petek'in alnın".11~1 
Gözlerini kapadı. Gözle~~ 
kaklarına doğru ince sis' 1111 fı 
ya~lar akmıya başladı. . 1 ili D' 
debiyat muallimi gözlerıfl 
geldt. Muallim bir gün: 1)#1) 

(Arka•• 



İki rekor 
Daha kırıldı 
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MEMLEKE 
. ~~ . 

lzmir vali&i Denizli ilkmektebinJ e (1), Denizli valiıi Fuat B. (2) 
Denizli meb' usu Yusuf B. (3) 

IZMIR, (Milliyet) - lzmir valisi Ka
zım P~a bu hafta içinde Denizliye gele
rek iki gün kaldı. Bu iki gün zarfında 
fırsattan bilistifade Denizlinin her tara
fını gezdi. BilhaHa Hiyerapolis ve Lao
clikya harabelerini gezerek tetkikatıa bu 
lundu. Harabelerin fotograflarıru aldır
tarak götürdüler. lzmirin bu çalı§kan 
valisi ile, valimiz Fuat Bey asarı atika 
hususunda !,'.ok meraklıdır. Daima mem· 
leketin kıymetli eıerlerini tetkik eden 
münevverleri bu i§Iere te,vik eden vali
miz Fuat Bey Kazım Pa§8ya bu ıon 
tetkikatında refakat etti. Kô.zmı Pa§8 
Denizlide yeni aı:dacak Lise binasını 

memleket hastanesini Gazi ilkmcktebini 
gezdi. Son gün Boldan ve Sarayköy ka
zalarını dola§tı. 

----<o--~-

Somada kömür 
iktisat vekaleti maden umum 

müdürü Bekir Vehbi bey Somaya 
gitmiştir. 

Müdürü umuıai bey Somadaki 
kömür madenini tetkik edecek ve 
bir hafta sonra lzmire dönerek ha 
zı teftişler yapacaktır. 

Mi lasta 
Bataklıklar 

Feci bir kız kaçırma vakası 
Sandıklının Macil köyünden 

Mehmet oğlu Must.;_"fa ve kardeşi 
Şükrü ayni köyden hacı Mehmet 
kızı Şerifeyi cebren kaçırırlarken 
köy bekçisi Abdürrahman görerek 
kızı kurtasmıştır. 

Bundan muğber olan Mustafa 
nm babası Himmet ile diğer oğlu 
Osman bekçinin önüne geçerek 
taarruz ettiklerinden bekçi silahı
nı kullanarak Himmeti öldürmü~ 
ve Osmanı da yaralamıştır. Bek 
ci tutul:ırak adliyeye verilmi,tir. 

Burnavada biçki 

BURNUV A, (Milliyet) - Bur
navamızın sakin ve asude hayatın 
da sessiz, sadasız her türlü alayiş
ten azade olarak çalışan bir mües
sese vardır.O da Seniye Rüştü H.ın 
tesis ettiği biçki ve dikiş yurdudur. 
Yurdun bir senelik mesaisinden 

Bir çocuk kazaen arkadaşını 
öldürdü 

BALIKESiR, - Geçenlerde bu 
rada feci bir kaza oldu. Ve bir 
çocuk diğer bir arkadaşını öldür 
dü. Hadise töyle olmuştur: 

Hadise günü evinde düğün o
lacak bir çocuk. Yengesinin dola 
hı karıştırmasından istifade ede
rek orada gördüğü dolu bir taban 
cayı alıp sokağa çıkmıştır. Diğer 
bir arkadaşı bunu görerek oyna
mak üzere tabancayi elinden al
mak istemistir. Bu esnada iki ço
cuk arasında bir mücadele batla
mıştır. Bu esnada ertesi günü sün 
net olacak bir çocuk ta arkadaşla
rının yanına yaklatmıttır. Fakat 
bu aı;ıda tabanca patlamıt ve çıkan 
kurşun son gelen çocuğun ağzın
dan girmit ve ensesinden çıkmış
tır. 

Başka bir facia daha oldu. Bos 
tan kenarında oynayan bir çocuk 
kuyuya düşerek boğuldu. 

lneboluda yumurtacılar şirket 
yaptıl~r 

INEBOLU, - Burada yumurtacı· 
[ar birleşerek aralarında bir şirket tesis 
ebniye karar verr\şlerdir. Yumurtacı
lann bu sekilde birleşmelerinden büyük 
faydalar haııl olacağı, bilhasaa başka el 
ler karıttmlmadan doğrudan doğruya 
ve kiralanacak va!Jurlarla ihracat yapıl
masından mühim istifadeler temin edile 
ceği umulmaktadır. 

---o--

Işıklar köyündeki yangın 
AYDIN, (Milliyet) - Işıklar köyünde 

30 ev yandığı bakkmda gazetelerde çı
kan mübalağalı haber Aydında hayretle 

5 

.... x 

ve dikiş • • 
sergısı 

mutahassıl asarı sergi halinde 
Kars mektebinde teşhir edilmiş ve 
umumi takdir ve tebriklere şayan 
görülmüştür. Bu sene yurttan 12 
hanım diploma alacaktır. Resimde 
görülen (x) işaretli Seniye Rüttü 
Hanımdır. 

Kıskanç! ıkla karısını öldürdü 
Çµmra kazasına tabi Akviran 

nahiyesinin Orhaniye köyünde fe 
ci bir vaka olmuştur. 

MezkUr köyden Mustafa oğlu 
Mevliit kıskançlık saikasile zevce 
si Ayfeyi ustura ile boğazından 
kesmeye başlamıştır. 

Biçare kadın bağırıp çağırmaya 
başlamış ve canını kurtarmak için 
usturayı ellerile tutmuştur. 

Gözleri dönn:ıüt olan vahşi a
dam kadının avuçlarını keserek 
usturayi kurtarmıt ve boğazının 
diğer tarafından kesmeğe başla
mıştır. 

Ayfenin feryadını işiden köy
lüler koşmuşlar biçare kadını kan 
lar içinde, ağır yaralı olarak Mev
ludün elinden kurtarmıtlardır. 
Mevliit tevkif edilmittir. Ayşe bo 
ğazından ve ellerinden ağır yaralı 
olarak Konya memleket hastanesi 
ne nakledilmiştir. 

Aydın kasapları yola geldi 
AYDIN (Milliyet) - Üç gün grev 

yaparak et kesmiyen Aydın kasaplan 
belediyeye bat vurarak et keımelerine 
müsaade olunmaamın dilediler ve bir 
hafta içinde sıhhiye müdürlüğünün em. 
ri vecbile dükkiınlanrun bıf11111hha ka
nunu- hükümlerine uyduracaklarına a.e
net verdiler. Belediye ve Sıhhiye müdür· 
lüğü kasaplara et kesmek için müsaade 
verdi. -·· .................. -·-·-.... ··-----
karıılanmıştır. 

Yangın, yemek isıtmak İçin çlllllB!ır 
ocağından ateş alan iki çocuğun bu ate
şi eve ııötürürlerken birini talaılann a
rasına dütürmelerinden ı;ılmıııtır. Yan
gında: Çapar halillerin Fadimenin bir e
vile çıraklann 8, muhacirlerin 2 ve Fa
dimenin saman ve ahır damlan yanırut
tır. 



Gazi imtihan ederken .. 
Ankara Kız ve Erkek Lisesi talebesi 
heyecan ve intibalarını anlatıyorlar 
[Gazi Hz. Anlıaradan haralıet- \ 

lerinden evvel Ankara kız ve er· 
lıelı luelerinin 1933 tarih ve coğ
rtıılya mezuniyet imtihanlarında 
WanmUflar ve mezun alacalı 
ıalebenin bügilerini yoklaınıflar
JL Muallimler ve talebenin o gii
ne ait ihtiMulanndan bir kaç iane
.un dercediyoruz:] 

Erkek Lisesi tarih muallimi 
Samih Nazif Bey 

Beı se.n<:yi dolduran hocalığımın ga 
~ye erişen müşahhas ülküsünü 28 Ha 
ziıan 933 çargamba gününde buluyo
rum. O gün gerek, JI16bebin gerek tlF 

Jebem için olduğu kadar benim için de 
en mes'ut 1'C en şerefli biı gün olarak 
kalacak, hayatımın sayfaları içinde en 
parlak ve en temiz bir sayfa teşkil e-
decektir. • 

ikinci devre tarih imtihanı devam e
derken, ıaat 16 da dışarıda büyük bir 
günü müjdeJ yen motosiklet &CSleri.. 
sonra Büyük Gazi imtihan salonuna 
girdiler •.. 
H~imizin elini sıktıktan so~a otur 

mamızı emir buyurdular. Oturduk Türk 
Yurduşu inkiraz bulan Osmanlı irnpara 
torluğu üzerin.de yetriden kurmuş ve 
yaratmış onu en ideal bir Devlet şekli 
olan Cümhuriycte lıavuttunnuş olan, 
memleketi düşmandan temizlemiş ve 
cihan tarihinin en parlak bir muahede 
sj olan Lozan bütün Devktlere imza.. 
!atmış ve binbir müzir m™'-yi yılıa 
rak y~ni müe.seseler kurmuş bulunan 
Büyük Gazi nihayet en büyük cserk
rinden birinin - Ye1li Tarih - in 
Genç nesillerde ne dereceye kadar k8'v 
randığını bizzat görmcğe gelmişti. Ta 
!ebeme her. ıüal soruldukça kalbimde 
kuvvetli bir çarpıntı kulaklarıma ka
dar uğultular halinde geliyordu. Çün
ki yalnız talebem değil ayni zamanda 
ben de imtihan oluyordum. Onların mu 
nffakiyetini diliyor Büyük Gazinin 
takdir ettiği her bilgiyi bir '!CTef arma 
ğaru telekki ediyordum. 

O, ayni tez üzerinde kfilı derinı.:şi.· 
yor, kah yayılıp kar _ı.eındakinin bilgi 
sathını aıaştırıyordu. 

Orta Asyadan başlayan büyük akının, 
dünyaya medeniyet ea1an asil Türk MU 
Jetinin bin)erce yı1Jı1' tarihini en ince 
tef.-rrüatına kadar soruyor, onun derin 
ve ı;c,refli menkilıclcrini dinlcyenlff 
rchlarında bir gurur duyuyorlaııdı. 

Tarihin bizzat tarih karşısmda sor
guya çekilme.ıi ne heyeıcanlı idi. Sonra 
coğrafyaya dönyor Ana Yurt ilurindc , 
ier.u crliyor, Türk çocuklarının yurda 
ait bilgilui, yurda ait imkinlıın, tema 
men hazmet1crini ini.yordu. 

Hele bir tanesi bir muallim oğlu o
lan Aydın için sorduğu çetin BUaller
den 90nra eöylediği söz ona ve onun 
aileıine ne büyük bir ,em çeılıengi. idi. 

Saat on altıdan yirmi bir otuza kadar 
baz= bize sordurarak hem hocayı hem 
talebeyi tetkik eden bazen kendi <ıora· 
raJr arzu ettiği neticeyi di.ı:Uiyenleri 
.. urüldeycn Büyük, Gazi tilıPhe yoktu 
ki y•lnı.z Tarihte yalnız coğrafyada yal 
ı:ıız medeni bilgilerde değil mal!lmatı 
urnumiyenin her şubesinde tam bir ke
m.ti sahibidir. 

Denilebilir ki onun Tarihtıc iarar et
tiği noktalar, büyilk neti.c:ekr vücude 
gıetirmiş mühim vak:'alardı. Malazgirt, 
l'uatiye, Şalan, Konya Ilıunı.kJiıunar 
buralarda en ufak teferrüetı kaçırmı
yordu. 

Medeni bilgilerde bi.llıall6a Devlet sos 
y::J;mıi üz~de tevakkuf ediyor ve 
bu iktisadi eistemi bütün çerçiwmle i
zah buyuruyorlardı. .Taleıbc huzurları 
na girernn heyecandan titriyor fakat 
tatlı muni.tt çehresi, açıcı aualleri ve 
ruhlara nufuz eden ~ları lıarşıamda 
canl.tmp aöyliJ'IDr, anlatıyorlar, takdir 
ediliyorlardı. 

Büyük Gazinin yülaıek huzmları he 
yecan, sayıı ile kangık derin bir sevgi 
kaırnağı idi. 

O bir imtihaa değil belki gerek tak 
~ "e gerek hocalar için bir dere, bir is 
tifado fırsatı idi. 

N:e mutlu bizlereki onun künıüsiin
ılen ders alıyor, onun dehasının ıtıği
lc tarihimizin derin ufuklarını görü
yorduk. 
İmtihan yirmi bir oClızda bitti. O, 

zerre kadar yorulmamıt ve .bılaııamış 
tı. İmtihan cetvellerine, bir mektep i
çin ve onunla lln%a atmak şerefine nail 
olanlar için ebedi bir iftihar hale11i teş 

, kil edecek imzalarını attılar, Reşit Ga-

Milllyet'ln romanı: 26 

Yazan: AHITALOOS. 

aunıtle paralar da ...,e Breene aile
alnin keaeaüaden çdmut olur 1 

FASIL XII 
Bittabi Dorothy ile Gloria'nın Miı 

ter Abela rariae bilet alchldannı öi 
..-Jr öğren-, derhal Miaia Bree
ne'e telsraf çeker. 

Miaiı 8-e lıu ı.aı..; almca 
Rits oteliain bumda Charlie'yi kar
ııama alıp onunla uzun uzadıya ko
nUfur. 

- Madem ki Dorotby kocaıile 
New-York'ta mes'ut bir bayat yaıı· 
yor, bari sen de devrii.lem aeyaha· 
tine çıkıp onu unutmağa çalı,... Gü· 
nün birinde vahşi bir memlekette uy 
kudan uyandığın zaman güneş gözü 
ne daha parlak görünür, o z man 
bir bakarsın ki, Dorothy'yi unutmuş 

lip Beyefendi bu kağıtların ve mua!
limleriı. bu imtihan hakkındaki ihtisas, 
!arını mektebin inlriliip müzeaine koya 
caklanru müjdelediler. _ 

Gazi Hazretkri imtihan salonun.dan 
ay<rlırken lisenin muvaifakiyetini ve 
~ocukların mesaisindeki intizamı tak
dir buyurdular ve hepimizin ellerini 
sıkmak lütfün.de bulunarak bu tarihi 
güne nihayet verdiler. 

Kız Lisesi son sınıf talebe
sinden Mualla Hanım 

244-933 haziran, tarihin yep yeni bir 
yaprağı oldu. Büyük mkilapcımız imti
han odasına girer girmez, evvela ~i
miz yaptığı büyüklüır.ı,.ri i.fade cdemi
ytceğimizden korkarak gizli bir çar
pıntı ik sarsıldık. Fakat sonra siialleri 
ne cevap vermcğe hazırlandığımız va
kit ince dudaklarında canlanan gülüş 
lefi bize her şeyi unutturdu. 

Beraber binlerce yıl evveline dön
duk. Orta Asyanm dünyaya baş eğdi
ren medeniyeti üzerinde durduk. Ba
zan durdu. Bezan kendi anlattı. Sanki 
Asya topraklarında tunç bir abide can
lanmış, buna ya§3dığı, gördüğü bir 
devri anlatıyordu. 

Bu, o derece kat'i, o derece vazih ve 
içinden gelen bir anlatışdL 

Etiler&n Sclçuklara, Selç.uklardan 
Osmanlı Devletine geçtik. Yükselmiş 
Osmanlı Devletinin birdenbire çöktü
ğü dönüm noktasını sordu. Kaşları bir 
birine yaklaşmış gözleri iki derin çiz
gi haline gelmişti. Sağ elini koltuğu 
nun kenarına vuraırak Merzifonlu Kara 
Mustafa Paşanın Viyana muhasarası
nı ve burada kırmı kirayırun kıskanç
lık yüzfüı.den ihmetini bir kerre daha 
tekrarlıtttılar. 

Burad:ı kazanılaay.di dedi, Osmanlı 
Devleti Ric'at devr~e • girmeyecekti 
Sonra bu sıkıcı havadan kurtularak bir 
denbirc (Koca tepe) ye yüloııeldik. E· 
lile küçücük haritaaı üzerinde geçtiği 
yolları işaııet ediyordu. O nckadar ça
buk memnun oluyor ve ne kadar çok 
memnun etmeği seviyordu. 

Sayıııız asırları kucaklayan bu kita
bı ~ okumUJ fakat hiç bir ııa
tırında Tarihi yapan, yuıın, öğreten 
ve iıteyen bir dehaya teaad!lf etmemİJ 
tik. DuuuJarnnın uaııında biraz dur
dum. Bir anda bUtUn devirleri bir kıır
re daha yaşadım. 

N:eticede en bUyllk onu ve ı:n bahti 
yar ketı111mi buldum. 

Erkek Lisesi son sınıf talebe
sinden Hayrettin El. 

Tezim Se'V'l'<kn Lozasıa, Büyük Ga
ziye anlayabildiğim :ç..dar anlatmaya 
çalışıyorum. Dinlcyor • O beılki kendi 
eserini bizim n1ı1ıl anlıadığ~ TUrk 
gençıiğinıi du.daklanrıdan nasıl iMde e 
dildiğini, büyük bir dikkatle igitmek 
istiyor. 
Meydal}_muharebelerüıdeki galibiy

yetlcrln dcetarunı Gaziye anlatırken 
Türklüğümün gurunmu duyuyorum. , 
N:ihayet çıktım. .. Ayni hisleri uıun 
seneler eD!ll'&da duyacaimı. 

Erkek Lisesi son sınıf talebe-
sinden Hadi El. 

imtihan salonuna girdiğim zaman yüzü 
me bakan bir çift mavi göz gördüm içeri 
de buhınduğum yarım saat yanız ona -
baktım yalnız söyledim vc yalnız onu 
dinledim. 

O zaman zaman benim bilgilerimi 
rubunwı derinliklerine kadar ııe.irini 
duyduğum gözlerile aragtırdım. Elim
deki tarih tezini aldı: 

- Teziniz ? 
- Endülüs medeniyeti 
- Endülüee kimkr geçti .•• Bu me-

deniyeti kuran kimlerdir? 
Sonra açılarak, Tarikle MU88. ara

sındaki rekabetin Kbeplcrini, Tarikin 
hareketlerindeki ieabet vc nihayet Pu 
vatya harbi orada Abdurrahma.nm ha
talarını ve aslaori idan: tarzını sorup 
tenkit ettiler. 

Oradan Atillaya geçtiler .. , Şalon i
le Puvatya meydmı. muharebesi ııı. 
aında.§i yüz on kilometreyi filçillrdil
ler ... tarihlerim sordular. Muallim Sa
mih Nafiz Bey tarihlerini yetiştirip 
söylediler .. Gazi Hazretleri tarih bilgi.
.lerimi beğeniyor ve aferin diyordu. 
C<>f:rafyaya geçtiler .... 
Anlı yurttan, Ak d.eniz devleUerinr 

den, Alıpkrin vaziyetinden bahis b11r 
yurdular. Modeni bilgilerde intihap hak 
larmr aordu.lar söykdim ... 
İmtihan bitmişti. Fakat henüz bu 

Tercüme: K<imran Şerif 

sun bile... Bu suretle bu kara acvda
dan lnırtulmuı olunun ... Bundan aon 
ra yapılacak bir it kalır: Muriel De
Tenant'a bir telgraf çekip izdiTaca 
talip olmak 1 

Bunun üzerine Cbarlie kendiııine 
rehberlik vazifeaini görecek bir a
damla birlikte deYrii.lem aeyabatine 
çıkmaia razı olur. Fakat bu aöade 
rehber, hakikatte bir polis bafiyeain· 
den bqka bir teJ' defllmlı. 

Bunun üz.erine Charlie'nin anneai 
Taziyetten öyle emin olmuı ki artık 
taaarrufa riayet etmek lüzumunu bia 
aetmit. Mister Abels'e telgraf çekip 
Lester'in ismini maaraf liateainden ıil 
dirimi,. 

Dorothy ile Gloria Pariae geldik· 
feri zaman CharJie'yi görmek ıçın 
derhal Ritz'e koşmuşlar. Fakat ora-

MlLLlYET CUMARTF.SI 22 TEMMUZ 1933 

BAZARDÜ 
LEVAN 

Anonim 
Şirketinden: 

İkind fevkalade heyeti umumiye 

davetnamesi 
• 
ikinci ilan 

Çabuk bozulmasın diye ... 

Bazı şeyleri çabuk 

bozulmasın diye 

lnce bir mum tabakası 
alhnda •aklarlar 

BEŞiR KEMAL 
LETAFET 

SUYU da Bazar dü Levan Anonim Şirketi hisse 
daranırun 3 temmuz 1933 tarihinde fev 

Narin ka:lm ciltleri için ince 
kaliide surette içtima eden heyeti umu 

bir mum tabakası vaz.ifesini miyesinde Tic~ret kanununun muaddel 

386 ncı maddesinin itilzam ettiği niza- 1 görür .. 

bı müzakere hasıl olmadığmdan şirketi \ Bu suyun altında sa1<1anan 

mezklıre hissedar;mı zirde münderiç ay 1 c"!tler, sıcaktan rahahız olmaz 
ni ruznameyi müzakere etmek üzre 9 ; abuk l::ozu·m\\zlır. (5 ) 82 
Ağustos 1933 tarihine müsadif çarşamba 1---------------
günü saat 15 te Şirketin Beyoğlunda 

1 

İstanbul Tramvay Şirketi 
İstiklal caddesinde kain 314 numacalı ve 

mağazasında ikinci bir fevkalade içti- Şark Demiryollan Kumpanyası 
maa davet olunurlar. 

Ruznamei müzakerat: Muhterem ahali. 
1 - Şirketin vaktinden evvel ihfiliili 

ve tasfiye haline vaz'ı. ye ilan 
2 - Tasfiye memurlarmm intihabı, 

vazife]erinir.. tayini ve kendilerine veri 

leı:ek aidatın tespiti, 
3 - Murakıplerin tayini ve aidatları 

nın tespiti, 

Ticaret kanununun 385 ;nd maddesi 

miicibince bir hi68eSi olan hissedarın 
da işbu içtimaa işti.-akc hakkı vardı.r. 
İşbu fevkalade içtimaa iştirak etmek 

isteyen hissedara<ı, hi6Se se-neıtlerini Ti 

carcı kanununun 371 inci maddesi mü

cibince yevmi içtimadan bir hatta ev

vel şirket merkezi.ne· tevdi etmelidir 
ler. 

Bankalara tevdi olunan hiısc seneda 

tı mukabilinde mezkur bankalardan alı
nan rnalııpuzlar şirket me<rkezine tevdi 
makamında kabul o.Junur)M. 

İstanbul, 20 Temmuz 1933 

(5705) Mecliei İdare 

l &t. Mr. Kumandanlığı 

Sabnalma kom. ilAaları 

Y eşilköy Hava Makinist 

Mektebi hayvanatmın ihtiyacı 
için bin kilo arpa ile yedi yÜz 
kilo kuru ot ve yedi yüz kilo 

samanın pazarbğında verilen 

fiatlar pahab görüldüğünden 
24-7-933 pazartesi günü saat 

onbeş otuzdan on altıya kadar 

pazarlıkla aatm alınacaktır. 
lateklilerin belli saatinde Mer 

kez K. Satınalma komisyo

nunda hazır bulunmalan. 
(91 (3471) 461ô 

• • • 
Merkez Kumandanlığına 

merbut Kıt'at ve müessesat ih 

tiyacı için alınacak olan 20 
Ton şekere kapalı zarfın da ve 

rilen fiat pahalı görüldüğün 
den 24-7-933 pazartesi günü 

saat 16 dan 16,30 za kadar 

pazarlıkla satın alınacaktır. İs 
teklilerin belli saatinde Mer 

kez K. Sahn alma Komisyo

nuna müracaatları. (92) 
(3509) 

• • • 

Halkın deniz banyolarına de

vamını kolaylaştırmak maksadile 
14 temmuz 1933 ten itibaren, tec
rübe olarak ve yeni bir karara ka
dar İstanbul - Florya - Plaj arasın
da gidip gelme tenzilatlı birletik 

biletler satılmağa ba,lanacağı 

muhterem ahaliye ilan olunur. 

Bu biletler tramvayla ,ehrin 

her hangi bir mahallinden kesik

siz seferle Eminönü veya Sirkeci

ye, Demiryolu ile Sirkeciden Flor
yaya, (Küçük Çekmece} azimet 
ve Haylayf, büyük Plaj, Çekmece 
plajı ile Küçük plajdan birine gir 
mek ve demiryolu ile Sirkeciye 
ve Sirkeciden ayni araba içinde 
,ebekenin her hangi bir mahalli
ne tramvayla avdet için muteber
dir. 

TARiFE 
Nakliye vergisi ve köprüler rüsumu 

dahil olduğu halde : 

T 

Trpnv;ym ber 
~imevküve 
~ıyolu lıııci 
m~vki 
Tramvayın her 
han,gi mevkii ve 
Dcmlryolu 2 ıııci 
mevki 
Tramvayın her 
hangi mevkii vc 
Dcmiryolu 3 cll 
mevki 

Büyükler 
için 
kuruş 
98,75 

80,75 

64,25 

4~n lOya
§tnakaıdar 

çocuklar 
kuruş 

50 

41 

33 

Bilet yukanda isimleri beyan o
lunan dört plajdan her hangi bi
rine girmefe aalahiyet verdiği 
gibi bu plajlar dahilindeki tek
mil tarifeler üzerinden o/o 20 ve 
Küçük Çekmecedeki İstasyon bü
feainden % 10 tenzilata dahi aa
lalıiyet verir. ltbu biletler Sirke
ciden geçen veya- Eminönüne va
ran tramvay arabalarında biletçi
ler tarafından verilir. 

Ahali mezklir biletleri tramvay 
hatları müntaba noktalarının bir 
çoğunda plantonlardan dahi te-
darik edebilirler. (5472) 

4428 

• 

Sahlık Ev 
Adalar Malmtldirl6ğinden: 

Büyük Adada karanfil mahallesinin eski Daskalos 

Oltacı sokağında 52 No. lu iki oda, bir hala, kuyu ve 

metre bahçesi vardır. Sabf be deli peşin alınmak şartile 
nıeti 633 lira 55 kuruş olup 27-7-933 perşembe günü 
on dörtte Adalar Malmüdürlüğünde sablacaktır. (3490 

lstanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden 

Adet Cinai 

4297 Avarya ıslak ve şeke r bulaşıklı kısmen yarık 
viça Çuval Yukarıda yazılı bir kalem mal 24-7 -933 pazart 

günü arttırma ile satdacağın dan İsteği olanların yevnU 

kUrda İstanbul ithalat Gümrü ğü satış mahallinde bulunJll 
n !lan olunur. (3460):_ __________ _. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünde 
Pazarlıkla ve 13887 numaralı kararname ahkamı d~r 

de takasla (300) kilo beyaz Parşömen kağıdı ile (6000) 
İkinci hamur beyaz el paketi kağıdı satın alınacaktır. 

Taliplerin şartname ve numuneleri gördükten aonrtı 
zarlığa iştirak ebnek üzere o/o 7 ,5 teminatlarmı hamileıı 

7-933 çarşamba giinü saat 14 le Galata'da Alnn, SatıJ1l1 misyonuna müracaattan. (32 

Eminönü Malmüdürlüğü11dea: 

Mahallesi Sokağı No. sı Cinci 

Muhammen 

kıymeti 
lira 

Firuz Ağa ·Divan 

Yolu 

208/ 214 Mülğa Maa 
rif nezareti al

80 Bir 

Şeyh Meh- Meyhane 

met geylani 

" " 

26 

" 

bnda dükkan 

Balıkhane: Su 104 
ve terbet sa

tış yeri 
Balıkhane: so- 61 
ğukmekülit 

,, 

" 
sallf yeri 

Yukarıda mevki ve cinsleri gösterilen yerler açık a~ 
ma ıunlile 24 Temmuz 933 pazartesi günü saat 14 te )dt 
ya verileceğinden isteklilerin § eraiti anlamak üzere satıt 
misyonuna müracaatları. (3069) 

Gedikpaşa'da JanClarma 
Satınalma Komisyonunda 

Satın alınması mukarrer aşağıda cins ve miktarları f 
lı ( 4) kalem (Etya ve malzemenin) ayn ayn kapalı zarf 

nak.uaaı isimleri hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde 

pdacağından isteklilerin §&rl namelerle nümuneleri göafı 
üzere her gün ve münakaaala ra girmek için talip olacaıv 
kalemlere ait ilk teminat ve teklifnamelerile beraber 

kUr günün muayyen saatlerin de komisyonumuza mürac:ll 

lan. (3384) 
Cins ve Miktan 

11170 yatak 

11170 Yastık 
16227 metro kaputluk ku-

ma§ 
800 çift altlı üstlü karyola 

8100 Battaniye 

Münakasa tarihi Gilnü 

12 Ağustos 933 cumartesi 1 

12 Ağustos 933 Cumartesi t l 

12 Aiustoı 933 Cumartesi 1~ 
12 Ağustos 933 Cumartesi 1 

Devlet Demlryolları idare•i HAalar• 

Samsun - Sivas hattı üze rinde Menteıe İstasyonu c:İ' 
rmda 365 inci kilo metroda vaki tq ocağından çıkarılar 
teslim olunacak 10000 M3 bal astın kapalı zarfla münaka 

7 Ağuatoa 933 pazartesi günü saat 15 te Ankara İdare ıı1 
kezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Kay seri veznelerinde 

satılan şartnamelerde yazılıdır. (3295) 

Devlet Matbaası Müdürlüğünde 
Merkez K. lığına bağlı 

müesseseler için 160 ton arpa 

22-7 -933 cumartesi günü saat 

14 ten 14,30 a kadar pazar 

lığa konınU§tur. İsteklilerin 
belli saatinde KO. da hazır bu 

lunmaları. (93) (3510) 

Matbaa kitap ciltleme at elyeıinin tevsi edilecek kı• 
.. -•Dr. IHSAN SAMI ait İnşaat ile yapdacak tamirat kapalı zarf usulile müna1'• 

Tifo ve ParatHo Apsı ya konmuttur. Şartname ve planlar bedeli mukabilinde 

zevkli teııcübenin heyecanına, kaııma
mıştım .... O sorsaydi ve bUtiln maltıma 
tımı benıden alaay.di: o zaman bc.llri o
nun huzurundan eöylenecek bir !ı<Y kal 
madığr için çıkını§ olacaktım. 

da: 
- Adreıı bırakmadan devrii.lem 

aeyahatine çıkh ! Cevabmı almıılar. 
Bunun Üzerine Dorotby'nin talak 

davaıile meıful olacak bir avukat 
bulmaktan baıka yapılacak bir it kal 
mamıı. 

Avukabn adresine Monmartre'in 
nef'!li bir kabarasının tmralet yerin
de teaadüf etmiıler. lllnda avukatın 
lnsilizce bildifi yazılı imiı. 

Fakat avukatın kendilerine &Öyle 
diği ilk &Öz ıu olmuı: 

- Bir Franuz hi.kimi Leıter'i ıö 
ziyle görmeden tali.ka katiyyen bük 
metmea . 

Dorotby ile Oloria ı.e.ter'i Pariae 
ıetirhı>ek içüa elbirlifi etmitler. Ba 
ifte Claude'un kendileri için kıymet
tar bir · müttefik olacağı alullanna 
gelmiı. 

Zira Claude küfürden llOD derece 
Jıotlanan makulede bir adanımı,. Lea 
ter de küfür etmeaini hakkiyle bilen 
takrmdarunıJ. Breene aileoi Leater'in 
nafakasını kesince Claude onu evine 
alıp onu o zamana kadar alııtıfı f'!• 
kilde yaıatmağa çalıımıı. 

Buna karıılık Leater'den gördüğü 
bütün mükafat düpnanlık olmus. üs-

Tifo ve Paratilo hasıalıklanna tutul- let Matbaasından tedarik edilir. İhale 14 Ağwıt~ 933 d 
mamak için tesiri çok kat'! muafiyeti tesi gÜnÜ saat 14 te De(te.rd.ar lık Mubay.aat k.omısyonUJ!ı 
pek emin bir aşıdır. Ecza depolınnda ed ki Mim Jl' 

.... -~bulunur. - (5087) • yapılacaktır .Münakasaya ıtlıra : ece erm ar veya j(l 
, ·~ 4206 hendia olmaları ve Ticaret odasında mukayyet bulundll 

Büyük Gazi hayatımın en güzel ha
tırası, en kıymetli ve şerefli bir inti
bai olarak gözlerimi kapayıncaya ka· 
dar hayaHmd§ "lıütiln çehresirun ııeref.li 
hatılarile yaşıyaeak. 

telik kafauna bir de iskemle yemiş. 
Fakat iıtifini biç bozmamıı, Luter'e 
ka111 bir anne ıafkatiyle harekette 
devam etmif. 

Bun\JD üzerine Dorotby Claude'la 
mektuplaımağa baılar. Lester Mia
ter Abela tarafından tabaiaatmm ke
ıilcUtiııi görünce küplere binmit- Do 
rotby'nin daveti üzerine tali.kını ta
cil etmek ıuretiyle intikam almaiı 
cana min.net bilir. 
Gloria da Leıter ile birlikte aeyabat 
için Claude'a lizım geldifi kadar pa 
ra yollar. 

Bu esnada avukat Dorotby'ye: 
- ilk yapacağımız iı size meakeni 

kanuni olacak bir apartıman bulmak
tır, der. 

Ve bu makaatla Dorotby'yi apar
tıman kiralamakla metiul olan f'!• 
riklerinden birine ıanderir. 

Kendilerine varilen apartmıan 
methnr bir Fraıuız aktriıine aitmiı. 
Mefrutatm uılilbö tamamiyle Fran
zııvari imiı. Yani biz Amerlkalılann 
ilkemle koyacağımız yere divan ko
nul.muımuı. Bizim divan koyacağı· 
mız yerde de iki kitilik bir karyola 
varmıı. Hatta bunlardan biri hakiki 
bir Vencdik ıondolundan yapılmıt 

na dair vesika ibraz ebneleri lazımdır. 
Teklif mektuplarile icap eden vesaik ihale gün ve ıa• 

den evvel Defterdarlık Mubay aat komisyonu Reisliğine te 
edilecektir. (3462) 

mq. Satenden buauai ıilt;1;ri, üıtün
de de bir tavanı varmıf. Vaktiyle 
Madam de Pompadour'a ait olan di
ğer karyolanın dört ıütunundan her 
birinin tepeainde birer buhurdan, ta
Tanmda da bir ayna varmıf. 

Dorotby diyor ki: 
- Aparbman Fraaız kanunu -

zarmda belki kanuni bir -ken tet
kil ederdi. Fakat bana kalına ben 
ömrümde bu kadar ıayri kanuni bir 
meıken daha görmedim! 

Nihayet Leater ile Claude Parite ıel 
miıler. Gloria Dorothy'ye: 

- Parisli avukatımı.z adaleti hareke 
te ıııtireduraun, sen biraa ıezip ejlmı. •• 
Seyahatten istifade et. .. Demif. 

Şunu da aöyliy.,.im iri, Gloria dünya 
Jl tanıyan bir kızdır. Her aeae Atlu ele 
niziıııi app A vrupaya ıelir ve bütün ha 
yabnı Pariate ıeçirir. 

Hatta hakiki Franaı:ıdarda temaaı var
dır. OnUll için hakiki Fnımalann yük
sek bir ideale sahip olduklarını bilir. Biz 
Amerikaldar Panae ıı:elcn vatandatları
mıza mabaua barlar iılendilderine bakıp 
Framı.zlan alılalı: dütkünü inııanlar zan
nederiz. Fakat Fransızlar har itletirler 
amma kendileri bara ayak basmazlar. 
Bar açmalannın sebebi de ahlak düşkü 

nü olmalan değil, tüccar olma!.~ Jı 
Onun için milyonlarca Amerı ~ 

rise ııeldikleri halde tek bir FraJ'' • 
mas etmezler. Zira Fransızllll° t 
nin evinden bqka biç bir yere 
ler. ...~ 

G1oria huna bildifi için, Do,..,. 
onlarta t- edip dünya iıaJılı,'; 
....romabnı te..-ai -mi ~1 .... 

Fakat Dorothy: 
- Pelıi muııa, madem ki ~fll J 

biç bir ~ sitmealer, kimse ~ 1 
.. l!m.zlar, böyle i-anl•nn du~ 
14...ı. ne -1u.ı.tı olabilir? .•• 

Maa,,,.6b Dorotby, daha '' 
oı-fa -..e Fraıuızça öğrentDefe 
eclecejini Gloria'ya vaclebnit· ·. 

Dorotby lıu huauata diyor tıı·Jı' 
- ilk öirendiiim Fran•~ 0~ 

bütün ecnebi iaimlerinin bafu>a Jı 
Sal" · P' " kelim ' oJdıl· " JaDI •' u esı •Jj%f', "ı 

li ,,Piı Amerikalı", ,,Piı t::ıı f'İ' 
Alman", ,,Piı Avusturyalı , '" 

n "bi ·~I yan gı ••• . .. ı.-~' 
Nihayet Dorotby bır pn . ,ı , 

kibar bir Fransıza teaadüf e'"Gıor'' 
Apartrmanmdan çıkmıf, j)]O~ 

birlikte yemek yemek üzere g ,eı' 
!ine ıı:eliyonnuf. Chanıp• - ~-•'' ~ (,&.r .. 



!er 1 -1933 - 1934 ders senesi için İatanbulda bulunan Ku
&e 

1
• ve Maltepe Liselerile Burs ' ada bulunan Bursa Askeri Li

lle'~el Konya ve Erzincanda bulunan Askeri Orta mektepleri-
... ebe alınacaktır. 

6 7 
2 - Liseler 9,10 ve 11 "l, 2, 3" üncü. Orta mekteplerde 

' ;e 8 "~,2,3" \inçü •mıfları muhtevidir. 
lt\uh ~ Lıselerin muhtelif sınıflarına 600 ve Orta mekteplerin 

4 
telif •mıflarma da 300 talebe alınacaktır. 

5 - A.lmanca okuyan talebeler tercihan alınacaktır. 
11),.. - Lıaelerin 1 1 inci amıfla rma iyi almanca bilen talebeler 

... ataktır. 
tih Bu talebeler Liseyi ikmalden sonra yapılacak müsabaka im 
l\\uarunı: d.a kazandıktan takdirde Askeri mühendis ve Fen me
k,yl'\t Yetııtirmek üzere Alman yaya g&ıderilecekler ve müsaba 
bit 1 ~&zanamadıkları takdirde harbiye mektebine giderek za-

Çıqcaklardır. 

~~ -.Mektepler leyli Ye meccanidir. Talebenin iqeainden 
tibi a KlYdirilmesi, techiııatı ve kitapları hükUmete ait olduğu 

7 •Yrıca talebeye her ay bir miktar maaı ta verilir. 
~k·Liaeyi muvaffakiyetle bitirenlerden an:u eclenler mü
d~~ ~ •rn__tibanm~ giderek kazandıktan takdirde Beıinci mad-
1\\ek ~ dtıgu gibi askeri mühendis Vf' Fen memuru yelittiril
liarb~zere Almanyaya eönderilirler. Buna arzu etmiyenler 

8 'Ye nıektebine giderler. 
111, 1 

---. Bütün mekteplerle kaydü kabul mekteplerin bulunduk 
!f, b~erlerde 1temmuz933 tarihinde bqlar ve ağustosun birin 
ııe.· '~e'". Bununla beraber kadroda münhaller kalll'aa ders se
kil 

1
"

1n devamı müddetince sivil lise"• orta mekteplerden na· 
~llr ·1 9 etı e talebe alınmaia devam olunur . 

. orıa · Mekteplerin bulunc;luğu yerler haricinde askeri lise ve 
lıirıd lllekteplere kaydedilmek istiyt'nler 1 Haziran 933 tari
!uf>tİn .T eınrnuz sonuna kadar bulundukları yerlerin askerlik . 10rıne müracaat etmelidirler. 
k._td·· - Mekteplere girmek için li.zmı "Olan tartları muhtevi 
!,ti \l kabul §artnameleri ve m uhtaraları bütün askerlik ıube
ort:de mevcuttur. T z-.li;,>ler ask erlik şubelerine ve askeri lise ve 
ılirl tnekteplere müracaat ederek mezkiir ıartları öğrenmeli-
~ (2232) 4053 

'·· 55 KURUŞA KiLOSU KUŞT0Y0 -· 
~hutda Çnkmakçılarda kuştüyd fabrikasında kuşıöyü yastık 75 kuruştur. Şilte 
O lır, Yorgan 12 liradır. Salon Yastıkları, ku,ıüyü kumaşı ucu1dur 

-........:::::: 3410 5557) -

liarp malulleri ile şehit yetimle. 
rine . dağıblaeak ikramiye 
paraları hakkında ilin 

1\1. M. Vekaletinden: 
'tetf - ~485 numaralı kanuna tevfikan Harp malullerile tebit 
!ilan j!erıne verilecek ikramiye parasmdan tehit yetimlerine ait 
~bit 11~ 21 Haziran 933 tarihine tesbit edilen 38997 

2 l'etınılerine dağrttırılmasına baılanmqtır. 
l1-ııt - Bundan başka 930, 931, 932 senelerinde ikramiyesini 
lerı ~an 6332 ıehit yetinılerine de o senelerde emsaline veri-

3••bette ikramiye verilecek tir. · 
d11rı .- Bu ikramiyelere ait havaleler Ziraat Bankası tarafın 

4'tap eden mahallere aıönderilecektir. 
bı.ııu -- 22 Haziran 933 tarihinden sonra ikramiye talebinde 
ı,'Ylj ?tan şehit yetimlerinin hakları 934 senesinde yapılacak 

5 at ta verilecektir. 
li_r - Malullere ait ikramiye paraları tefsir kararma göre 
Ce~ I> lltalfilleri tesbit edildikten sonra iki ay zarfında verile· 

'Ye keyfiyet ayrıca gazeteler ile ilan olunacaktır. (3130) 
~ (2910) 4094 

~iiksek Mektepler Mubayaat 
Komisyonu Riyasetindent 

1' l\tu.ıkiye mektebinin Lokanta ve yatakhane levazım ile ta 
''t~~~lltll§ırının 932 mali senesi sonuna kadar olmak üzere on 
l' '1tıl'~me ücreti ileni sureti le münakasaya konulmuıtur. 
~ "y yın teraiti anlamak üzere Mül!Pye Mektebi müdürlüğü
İ~~ t t dızda" ve münakaaaya iıtirak edeceklerin 8-8-933 tari 
"it .-\~&adüf eden salı giinü •aa t üçte Fmdıklıda Cüıı:el San'at
~'-t k denıisinde yilbek mektepler muhasebeciliğinde muha
t~ b 01rniıyonuna müracaatları ve mü,nakasası saat be§te hi-

\l &cağı ilan olunur. __ , (3319) 
~ 4519 

'rirkiye Ziraat 
Bankasından: 

il ~-~ra:ıt Bankası Müfettiş namzetliği için 14 Ağustos 933 
~~t Il eaı g\inü sabahı saat dokuzda Ankara ve İstanbul Zi
j•tıd.t- 11.nkalarmda bir imtihan açılacaktır. İmtihan netice
'\·~~uvaffakiyet ibraz edenlerden (6) Müfettİ§ namzedi 

ır . 

~ '( \İ~iisabakaya ittirak edeceklerin " Mülkiye " veya 
~il~ ı;-'e~. İktisat ve Ticaret ·• mektebinden ve yahut Hu 
~'tlerinakültesinden mezun olmaları lazımdır. Müfettit nam 
~r ~ll.ttl e (140) lira maaş verilir. imtihan programına ve sa 
''t BC:k havi matbualar : Ankara, lstanbtıl, ve İzmir Zi.-

't ı· alarmdan tedarik edilebiJir. 
~<\b~, A 1eler bu matbuada yazılı vesikaları bir mektupla be
b~ tı.ih n ara 'da Ziraat Bankası Teftiş Hey'eti Müdürliığü 
1~?· t :Yet 10-8-933 günü akşamına kadar göndermek veya 

erınek suretile müracaat t'tmiş bulunmalıdırlar. 

3 üncü Kolordu ilanları 

K. O. ve 1 F. Kıt'atile Hay
dar Paşa ve gÜmÜŞ suyu has
taneleri ihtiyacı için 15, 100 
kilo koyun eti. kapalı zarfla 
münakasaya konrnuıtur. İ
halesi 29 Temmuz 933 cumar 
lesi günü saat 11 dedir. İs
teklilerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasa
ya girmek için o gün ve vak
tmdan evvel teklif ve teminat 
mektuplarile fındıklıda 3 K. 
O. SA. AL. KOM. nuna gel 
meleri. (234) (3144) 

4267 

Manisa Askeri SA. AL. 
KOM. dan: Fırka krt'aları ih
tiyacı için 28,545 kilo sade 
yağı kapalı zarfla münakasa
ya konmuıtur. ihalesi 5 Ağus 

tos 933 cumartesi. günü saat 15 
tedir. İsteklilerin ıartnameyi 
görmek qzere her gün ve mü
nakasaya girmek için o gün 
ve vaktindan evvel teklif ve 
teminat mektuplarile Manisa
da Askeri Sa. Al. Kom. nuna 
müracaatları. (3153) (3188) 

4323 
• • • 

1. F. Hayvanatı ihtiyacı;. 
çin 380 ton kuru ot kapalı 
zarfla münakasaya konmuş · 
tur. İhaleıi 7 Ağustos 933 pa
zartesi gÜnÜ saat 14,30 dadır . 
isteklilerin şartnameyi gör
mek üzere her gÜn ve münalca 
saya girmek için o gÜn ve vak 
tinden evvel teklif ve teminat 
mektuplarile Fındıklıda 3. K. 
O. SA. AL. KOM. nuna gelme 
leri. (246) (3220) 

4370 

• K. O. ve 1 F. krt'aları iht i
yacı için açık münakasa ile 
16,000 kilo nohut aah n alına
caktır. İhalesi 7 ağustos 933 
pazartesi günü saat 11,30 da 
dır. İsteklilerin nümune ve 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya girmek 
İçin o gün ve vaktinden evvel 
Fındıklıda 3. K. O. SA. L. 
KOM. nuna müracaatları. 
(251) ( 3~54) 4514 1 

"' "' "' 
K. O. krt'ab ihtiyacı için 1 

340,000 kilo un kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İha
lesi 9 ağustos 933 çarşamba 
günü saat 11,30 dadır. İstek
lilerin nümune ve şartnameyi 
görmek üzere her gün ve mü
nakasaya girmek için o gün 
ve vaktinden evvel teklif ve 
teminat mektuplariyle Fındık 
lada 3. K. O. SA. AL. KOM 
nuna müracaatları. (250) 
(3355) 4515 

K. O. ve 1 F. krt'aları için 
açık münakasa ile 45,000 kito• 
kuru fasulya satm alınacaktır. 
İhalesi 7 ağustos 933 pazarte 
si günü saat 11 de dir. İstek
lilerin nümune ve şartnamesi
ni görmek üzere her gün ve 
nıünakasaya girmek için o 
gi/.n ve vaktinden evvel lemi
naıtlarile Fındıklıda 3. K. O. 
Sa. AL. KOM. nuna gelme· 
leri (252) (3353) 

4513 
"'"'. 

Çorluda Askeri SA. AL. 

şartnamelerle açık münakasa 
ya konmuştur. İhalesi 15 A
ğustos 933 salı günü saat 16 
da T ekirdağmınki ve Çorlu'
nunki da saat 1 7 de yapdacak 
tir. İsteklilerin şartnameleri
ni görmek üzere her gün mü
nakasaya girmek için o gün 
ve vaktinden evvel Çorluda 
Askeri SA.AL. KOM. nuna 
müracaatları. (3194) (3500) 

Çorlu Askeri SA. AL . 
KOM. dan: 

Çorlu krt'atının 12,000 ki 
lo koyun etine talip çdanadı· 
ğmdan pazarlığa konmuıtur. 
İhalesi 26 T enunuz 933 çar
şamba günü saat 16 dadır. la 
teklilerin ıartnameyi görmek 
üzere her gün ve pazarlığa gir 
mek için o gün ve vaktinden 
evvel Çorluda Askeri SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları. 
(3191) (3504) 

K. O. merbut kıt'aları ih
tiyacı için 111 O ton kuru ot 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur ihalesi 7 Ağmtos 933 
pazartesi günü saat 14 le ya 

1 prlacaktır. İsteklilerin şartna
meyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak için o 
gÜn ve tayin edilen saatte tek
lif ve teminat mektuplariyle 
Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 
.'OM. na müracaatları. (245) 
(3221 ) 4371 

Isparta Askeri SA. AL. 
KOM. dan : 

Tefenni deki kıt'at ihtiya 
cı icin 188,340 kilo kuru ot 
kapıtlı zarfla münakas.tya 
konmustur. İhalesi 2 Ağustos 
933 carşamba gÜnü saat 9 da 
dır. İst~klilerin şartnameyi 
görmek üzere her gün ve mü
nakasaya girmek için o gÜn ve 
vak ından evvel l spartada As
keri SA. AL. KOIVI. nuna mü
racaatları. (3154) (3226) 

4374 . "' "' 
Manisa Askeri Sa. AI. Kom. 

dan: Manisadaki kıt'at ihtiya
cı için 37, 170 kilo gaz kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. i halesi 7 Ağustos 933 pa
zartesi günü saat 15 tedir. is
teklilerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
gir1T1ek için o gün ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 
mektuplarile Manisada askeri 
Sa. Al. Kom, nuna müracaat
ları. (3163) (3347) 

4507 

K. O ve 1 F. kıt'ab ihtiyacı 
için 20,000 kilo sabun kapalı 
zarfta münakasaya konmuş
tur. İhalesi 9 ağustos 933 çar 
şamha günü saat 14 tedir. ls
teklilerın ~artnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
girmek için o gün ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 
me-'.d:uplarile Fındıklıda 3. K. 
O. Sn. Al. Kom. nuna eelme-
leri. (256) (3349) 

l 4509 

"' "' . 

Alaminüt parlak ve kontra•t 

KARTPOSTALLARINI 
her yerde arayınız. Emsaline Faik ve daha Ucazdar. 

Herkesin menfaatidir. Kappelli 

Film, Plak, KAğıt ve Kartpo•tallanm 
İstimal etmek, çünkü iyi ve ucuzdur. 

Tirklye Aceata•ı: Umberto J. Refor•o 
Posta kutusu 2295, Galata Çituris Han No, 10 - 11 

(5624)-

Ankara Y•k•ek Ziraat ED8tlth8 . 

Ziraat ve Baytar Fakül-
telerile Yüksek 
Orman Mektebi 

Kayıt ve kabul tartları 

1933 ders senesi için Ankara (Yüksek Ziraat Enstitü 
sü) Ziraat ve Ziraat sanatları Fakültesine 5kız ve45 erkek 
olmak üzere (50), Baytar Fakültesine Kız ve Erkek (50), 
Yüksek Orman Mektebine (30) talebe alınacaktır. Müessese 
leyli ve meccanidir. 

Kabul şartları ıanlardır: 
; 1 - Türkiye Cümhuriyeti tabasından olmak. 1 

2 - Lise bakaloryasını vermiş bulunmak 
3 - Yaşı 17 den aşağı olmamak 
4 - Bu mesleklerin icap ettirdiği bedeni kabiliyete 

malik ve hastalıklardan salim olmak, (tam teşekküllü hasta 
hane sıhhat Hey' eti raporile tevsik olunur) . 

5 - Tahsil leyli ve meccani olduğundan staj veya tah 
sil devresinin ortaaında (arn olacak mazeretler 
dolayısile tahsillerine devam ebnek imkaru-
nını kayb etmiş olanlar müstesna olmak 
üzere) staj veya mektebi ter kedenlerin veya cezaen çıkarı
lanlarm hükumet tarafından kendilerine yapılan masrafı 
tazmin edeceklerine dair Noterlikten musaddak kefalebıa-' 
me vermek (Müessesece verilecek nümuneye tevfikan) . 

6 - Mahalle ihtiyar He yetinden veya polis merkezin 
den hüsnühal mazbatası ile 4 kıt'a fotoğraf vermektir. 

7 - Taliplerin miktarı kadroyu tecavüz edince şahadet 
name dereceleri ve müracaat tarihleri sırasile kabul muame 
lesi yapdacaktır. 

8 - Ziraat Fakültesine girecekler evvela 1 sene Gazi 
Orman çiftliğinde talebe na mzedi sıfatile staja tabi tutu 
lurlar. Talebe stajda bulunduğu müddetçe yemek ve elbi 
se bedeli olarak kendilerine ayda 40.- lira Ücret verilir. Bu 
ücretten hiç bir tevkif at yapı lmR:r.. 

Bu şartları haiz olup An kara (Yüksele Ziraat Enstitü 
sü) Ziraat Baytar Fakültelerine ve Yüksek Orman 
Mektebine girmek istiyenlerin 31 Eylul 933 tarihine ka
dar yukardaki şartları gösterir vesikalarını bir istidaya rap 
tederek doğruca Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rek 
törlüğüne müracaat etmeleri. lstanbul'da: Selimiyede Bay· 
tar ve Büyükderede Orman Mektebi Rektörlüklerine dahi 
müracaat olunabilir. 

Daha fazla malfunat aln ak İstiyenlere müracaatları 
tl\kdirinde Prospektüsler gönderilir. (3024) 

4154 

Darülaceze Müdürlüğünden: 
Sadeyağ 

Kilo 
8000 

Odun Kösele kaim 
Çeki Kıye · 
650 500 

Vidala Gılu~ 
Ayak Ayak 

.- 1000" loo 

İnce kösele 
Kıye 
200 

Yerli mamulab 

Darülacezeye bir sene içinde muktazi sekiz bin kilo .; " 'l! 
yağ ile def'aten alınacak 650 çeki gÜrgen odun ve baıaaa 
rmktarları gösterilen yerli mamulatından ayakkabı malze 
mesinin tartnamelerine tevfi. kan kapalı zarf usulile münaka 
salan 2 Ağustos 933 Ç&l'f&Dlba günü icra olunacak ve saat 
14 te sadeyağ 15 de odun 16 buçukta ayakkabı malzemesi 
taklifnameleri açdacaktır. Taliplerin ilk teminat akçe!erile 
vakti muayyeninde Darülaceze Hey'etine müracaatları. 

4352 (3201) 

KOM. Rs. dan: 
Fırkanın Tekirdağı krt'a

tınm ihtiyacı için 30,000 ve 
Çorlu kıt'atı için de 30,000 
kilo patatesleri ayn ayrı şart 
namelerle açık münakasaya 
ı~onmuştur. İhalesi 15 Ağus
~os 933 salı günü saat 14 te 
T ekirdağmdaki ve saat 15 te 
Çorlununki yaptlacakhr. İs 
teklilerin şartnamesini gör
mek üzere her gÜn ve müna
kasaya İ§tİrak için o gün ve 
vaktinden evvel Çorl .da Aske 
ri SA. AL. KOM. nu.ıa mü
racaatları. (3193) (3499) 

K. O. Kıt'alan ihtiyacı için 
1430 ton odun kapalı zarfla 
münakasaya korunuttur. İha
lesi 9 ağustos 933 çarıamJ>a 
günü -saat 15 tedir. isteklile
rin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya gir
mek için o gün ve vaktinden 
evvel teklif ve teminat mektup 
lariyle Fındıklıda 3 K. O. Sa. 
Al. Kom. nuna müracaatları. 

Karacabey Haruı MüdürlüğündeE 

Çorluda Askeri SA. AL. 
KOM. dan: 

Fırkanın T ekirdağındaki 
kıt'atınm ihtiyacı İçin 20,000 
ve Çorludaki kıt'ah için de 
ZO 000 kilo m a a)'.rı a r 

(2541 (3351 ) 4:n1 .. "' 
1 F. kıt'alan ihtiyacı için 

800,000 kilo odun kapalı zarf 
la münakasaya konmuştur. 
İhalesi 9 ağustos 933 çarşam
ba günü saat 15,30 da dır. İs
teklilerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
girmek için o gün ve vaktin 
den evvel tek~if ve teminat 
mektuplarile Fındıklıda 3. K. 
O. Sa. Al. Kom. nuna gelme
leri. ( (253) (3352) 

4512 

Karacahey Harasının (15) bin küsür kilo saf ve yarlDl
kan ile Karacabey koyun yap ağısı pazarlıkla sahta çıkarıl
nuştır. Şartnamesinin bir sureti Bursa, İstanbul, Balıkesir 
Baytar Müdürlüklerindedir. Taliplerin satış günü olan 25 
Temmuz 933 çarşamba günü saat IS le Harada bulunma 
)arı ilan olunur. (3300) 4478 

lstanbul Deniz Ticareti 
Müdürlüğünden: 

Müdüriyete ait 14 adet Palamar Şamandırasının mahalle 
rinde asğıya almmak suretile telvini ve markalanması ve 
4 adet küçük sığlık Şamandır ası imali ve mahallerine vaz'ı 
depoda bulunan iki adet Şamandıranın da tamiri yirmi gÜn 

müddetle ayrı ayrı münakasaya konulmutlll!. Taliplerin 
ıartnameyi görmek için her gün ve münakasaya iştirak eyle 
mek üzere ihale tarihi olan 8 Ağustos 933 salı günü saat 
1 1 de muvakkat teminat akçelerini yatırdıkları Malsandığı 
makbuzlarile birlikte Müdüriyet Dairesinde müteşekkil mu 
baya komisyonuna müracaatları. (3325) 

... 



o 
,. . : : . '{ . .~ . ... .. , ., -:~::sı". 

_,......,.,,,.~'!"!!.__~_!'!"'!~~~ll!""""""ll!""""""~~~~ll!""""""~~~~~~ll!""""""~"""'!'!!!'!!ll!""""""~~~!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!"!"'!"""~~~~~~~~-_,... , 

Ankarada kaplıca ihtiyacı 
Ankaranın bir iki saat sağında ve so
, lunda bir çok sıcak kaplıcalar var 

Birkaç gün önce yazmı§ olduğum 
bir yazıda Ankaranın güzelliklerini 
kısaca aaymıftım. Ankaramn içi cid
den çok güzeldir ve her gÜn geçtikçe 
güzelle§iyor da. 

Ankarada ya§ayanlarm birkaç 
candan dileği daha vardır: Orman, 
dağ, plaj ve ııcak su, Bu isteklerin 
karıılanması güç bir ıey de değildir. 
Orman iti, zaten sekiz sene önce An .. 
karanın dıt kapılarında yapılmaii'a 

ve olmağa batlıyan Gazi Orman çift
liğinde her :sene geni,Jiyen, ilerileyen 
büyüyen çe§itli, "k, gölgeli, ağaçlar
la tahakkuk etmektedir. 

Ve zaten Ankaranın 60 • 80 kilo
metre uzaklarında ve hemen çevre
oinde Beynam, Kızılcahamam, Çıbık 

ormanlariyle 1700 metre yüksekli
ğindeki, sık büyük ve geniş çamlı Ga· 
zi yaylası ve gene 800 metreden bat
lıyarak iki b in metreye yaklaıan El
madağı, ve Aydos yayla ve dağları 
ıebrin yeş: __ ik isteğini kandırmağa 
k a fidir. 

Dikmen'in arka tarafındaki iki göl 
le, Çıbık civarında ve ormanlar için .. 
de buluan emsalsiz bir göl, geni§ su 
görmek istiyenlerin isteklerine ce
vap verecek büyüklük ve güzellikte
dir, Şimdilik plaj ihtiyacına ileride 
d aha büyüğü yapılıncaya kadar Or
man çiftliğinin sekiz bin tonluk Ka
rade niz havuzu cevap vermektedir. 
Bu plaja iki seneden beri kO§an ve 
gjden yerli ve yabancı insanların .sa
yıları her hafta binleri geçmektedir. 

!lu isteklerden henüz yerine getiri
lemiyen kaplıca ihtiyacı bu senenin 
en mühim sıhhat İtidir. Ankaramız 
;u lmda kaplıcalardan mahrum de
ğildir. Haymananın bol ve zenı:in sı
cak suları, Kızılcahamamın dağlar, 

ormanlar ve yetillikler içindeki gene 
hol ve 11cak sulan, Kızılcahamamın 
hemen iki saat ötesindeki binlerce 
ııeneden heri dünyaca bilinen değir

menler çeviren tükenmez tabii sıcak 
sular, kaplıca ihtiyacının hakkiyle 
t a tmini iç in bulurunıyan tabii kaynak 
! ardır. 

Ancak, gerek Haymana, gerek Kı
zılcahamam ve gerek bunu .gerisinde .. 
iti sıcak su kaynakları, §İmdi çok ip
ti daidir. Kaplıca ihtiyacı duyan in
"anla r buraya gidememekte ve gider-

lerae istifade edemeden hüzünle dön· 
mektedirler: Çünkü muntazam yol, 
ıifalı sulardan istifade İ9İn bir hamam 
veya bir banyo yoktur. Yakında, gÜ· 
zel bir otel, gazino bile yoktur. 

Her yaz geldikçe teessürle söyle
mek gerektir ki, Ankara bop.myor, 
halk ·Jstanbula, Bursaya, ıuraya veya 
buraya gidiyor. Herkesin binbir der
dj ve bir o kadar da ihtiyacı vardır! 

Ankaranın gün geçtikçe artan gÜ· 
zelliklerine son bir güzellik daha kat 
mak için Haymana kaplıcalarının, 
Kızdcabamamın ve etrafındaki sıcak 
suların, Ankaranın hususiyet ve gü. 
zellikleriyle ölçüebilecek bir varlıkta, 
modern ve medeni bir görünüşle ben 
zedilmesi, düzeldilmesi behemahal la 
zımdır. 

Kızılcahamam ve civarındaki kap
lıcalar, iki bin yıldan fazla bir zaman 
dan beri bilinmektedir. lıtanbul ve 
daha birçok yerlerden yakın yıllara 

kadar insanlann bu ormanlar ve dağ
lar arasındaki §ifab ve timdi çok ip
tidai hamamlardan istifade etmek 
için geldiğini gösterir vesikalar var
dır. 

Kızılcabmam, Haymana ve dolay
larıdaki kaplıcalar ıalah edilir, onla
ra günün İşteklerine uygun varlık ve

rilirse yazın Ankaradan banyo, teb
dili hava ve saire için giden bet on 
bin duygulu insanm yÜzde 90 ı bura· 
da kalacaktır. Gene orta Anadolu
dan ve diğer vilayetlerden bilhassa 
ihtiyaç duyup ta kaplıcalara filan gi
demiyen insanlar, Ankaraya gelecek
lerdir. 

Ankara dolaylan on sene içinde, 
Ankara kadar güzel yazlık bir eğlen 
ce, sıhhat ve varlık şehri olacaktır! 

Yurdun her kö§esinin imkan ölçü
lerinde düzeltilip, benzetilmesi husu
sunda sayısız eserleri bulunan la .. 
metpaşa, hükUmetinin Ankaranın ca

nı değerinde olan bu kaplıcalar işini 
de halledeceğine şüphe götürmez i
manımız vardır. O günlerin çok ya
kın olmasını diliyen gönlümün öz ses 
leri?i açıktan söylemeği yurt için bir 
vazıfe tanıdım ve bu yazıyı bunun j. 
çin yazdım. 

Kastamonu Mebusu 
TAHSiN 

Pazarlara 
Rağbet fazla 
Haldeki dükkanların bir 
çoğu kiracı bekliyor· 

ANKARA, 20 (Milliyet) - Bu se· 
ne et ve sebze çok ucuz. Haftanın mu 
ayyen günlerinde kurulan ucuz sey• 
yar semt pazarlarına halk adam akıl
lı ah§tı. B11 münasebetle dükkan kira
sı bindirerek bu pazarlara nazaran pa 
balı mal ıatan hale uğrayanların ade 
di gün geçtikçe azaldığından burada
ki dükkanlara yavaf yavaı müstecir 
bulamamağa baıladı. Bugün halde ka 
palı duran ve kiracı bekliyen dükkan
lann adedi mevcuda nazaran mühim 
bir yekun tutmaktadır. 

Türk kültür birliği 
Ankara Musevileri artık 
hep türkçe konuşacaklar 

ANKARA, 20 (Milliyet) - Anka
ra mu.sevileri •'Türk Kültür Birliği'' 
adh bir birlik kurmuşlar ve hükU
metten müsaadesini alınışlarda. Bu 
birliğe gireler yalnız türkçe konuıa· 
caklar ve türkçe ile Türk barsini mu
seviler arasında tamim edeceklerdir. 
Birlik riyasetine heyeti umumiye Mi
mar Moiz Lambroza efendiyi seçmiş
lerdir. 

Heyeti idare esas maksadın temi
ni için bir propaganda heyeti seçmiş 
ve bu heyet işe başlamıttır. 

Birlik bütün Türkiye musevi cema
atlerine bir de beyan.name göndererek 
onları kendierile birlikte bu gaye u
ğurunda çalı§mağa davet etmiştir. 

------<>-----
Okuyucularımızın mektup!arı 

İtfaiye meydanı 
Efendim, 
Muhterem gazetenisin Ankara pos 

tası sahifesinde itfaiye meydanı hak
kında yapılan neıriyatı okuyor ve ta
mamen dÜ§Ündüklerimizi ifade eden 
bu yazılardan dolayı memnun oluyo
ruz. 

Bugün burada arsa ve evleri bulu
nan bizler burayı her dakika doldu. 
ran kalabalıktan bizarız. Bu yüzden 
~ahı:.an müteessir olmal<la beraber, 
n(' evlerimizi tutan, ne de arsalarımı
zı alan bulunuyor. · 

Evet, bizler ,ah•en bu kuru ka.la
balık dolayısile adam akıllı zararda
Y•z. Bu husustaki neşriyatınız dolayı. 
sile teşekkürü bir vecibe bilir, yakın
da buraların asude bir hale korunası 
m da belediyeden dieriz efendim. 

itfaiye meydanında 
Mehmet Nuri Ahmet Hamdi 

ANKARA, 21 (Milliyet) - Umu
mi Hıfzıssıhha konununun 245 inci 
~addesine tevfikan lazım mecralann 
inıası mümkün olmıyan mahallerde 
yapılacak çukurlara mahsus talimat 
namenin Resmi Gazetede neıredile
rek meriyete girdiğini bildirmiıtiın. 
Bu talimatname bilha .. a Ankarayı, İs 
tanbulun muhtelif semtlerini ve bü
tün memleket belediyelerini alakadar 
etmektedir. Talimatnameyi aynen bil 
diriyorum: 

Madde 1 - Belediyelerce lağım 
mecraları yapılmıt o•an sokaklar üze 
rine yapılmıı ve yapılacak olan bilu
mum mesken ve umumi mahaller ve 
her türlü binalardaki lağım ve çirkef 
mecralarının bu 18ğımlara raptı mec-
1:.uridir. 

Madde 2 - Birinci maddede zik· 
redilen mecralar lağım muhteviyatı
nı istiap edemiyerek yalruz ı;irkef su
ları ve tereısübat auları 1 almağa mü
sait bir halde İse bu sokaklarda yapd
mı§ ve yapılacak olan bütün binalarm 
yalnız çirkef ve yağmur mecraları 
buraya raptedilecek lağım muhtevi
yatı için bu talimatnamede teıbit o
lunan çukurlar yaptırılır. 

Madde 3 - Belediye hudutları da
hilinde olup ta biç lağım mecrası ol• 
mıyan mahllerde hu mecralar yapılın 
~aya kadar ve lağım mecraları yapıl
.. ası fennen mümkün olmıyan yerler 
de daimi olarak her nevi binaların ha 
Ji., banyo, mutbak ve saire gibi ma
İoallerinden çıkan piı sularını topla
gcne bu talimatname dairesinde çu• 
hurJar yapılması mecburidir. 

Madde 4 - Mahsus kanunlan mu
c.i1>;nc<' inıaat pliınlarmı tetkik ve İn· 
şa"h kontrol etmek salahiyetini haiz 
olan makamlar her nevi binalann ll

mumi mecralara rapt şebekelerini ve 
ya bu talimatnamede vasıf ve §artla· 
rı tesbit edilen tesisat havi olmadık· 
ça inıasına ve inıa edilmi§letoe iski.n 
ve İatiınallerine mümanaat ederler. 

Madde S - Bilfunum binalarda ha 
la, mutbak, banyo gibi aksamdan çı
kan pis •uların sıhhi bir surette top
lanıp kabil oduğu derecede mahzur
arı İzale edilmek ıartile def'i için bu 
•uları eeptik çukurlarda terıip etmek 
ve mevaddı muallakasmı çukurlarda 
terkeden pi• suları sızdırma hendek· 
leri ve ya sızdırma çukurları vaaıta:si
lc tahtelarz dağıtmak v o yahut ta 
sızdıl,ma filitresiden geçirdikten son
ra f!ka-r suya akıtmak lazımdır. Bu 
çukurlarla teferrüatmın tertibat ve 
ı n ! aabna ait resimler bu talimatname 
ve merbut olarak gösterilmittir. 

Madde 6 - Septik çukurlar iki büc 
relidir. Lağım suyu birinci kısımdan 
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Sizdırma hendekli 

ikinciye beton veya ahşap perdede· 
ki aralıktan geçer ve bu hücrelerde 
teraip fiili vukua gelir, Bu çukura pis 
suyu bir bonı getirir, diğer bir boru 
harice çıkarır. 

Madde 7 - Septik çukur muhtevi
yatı adam batına hiç olmazsa 200-300 
litre olarak ıayin edilmelidir. Muhte 
viyatı muntazaman botaltılamıyacak 
çukurlar için adam batına 1000 litre 
ve daha ziyade hesap edilmek lazım· 
dır. 

Madde 8 - Pis suyu septik çukur 
dan çıkacak borunun ucu kıvnk o
lacak ve çukur derunundaki suya 
mağtuı kalacak bir halde tertip edi
lecektir. Pis suyu getirecek horu ağ
zı, su sathının fevkinde olaralı tertip 
edilmelidir. 

Madde 9 - Septik çukurun üze
rinin beton veya bunun yerini tuta
cak diğer bir döteme ile örtülmesi la· 
znndır. Bu döteme bir kaç parçadan 
ibaret olmak üzere tertip edilmelidir. 
Bu suretle bu parçalardan biri kapak 
vazifesini de görür~ 

Madde 10 - Septik çukurlar be
ton veya Ia§lan yapılacaktır. ister 
beton ister ta§ olsun bu çukurlann 
gayri kabili nüfuz olmaallll temin et .. 
mek lazımgelir. Beton septik çukur
lar cidannın aihani 10 santimetre
den aşağı olmamalıdır. Bunların gay
ri kabili nüfuz bir bale vazı için da
hil ve toprak haricinde kalan kısımlar 
varsa bu kısım1ann sıvanması ve li.
ğım suyu ile temasa gelen kısımların 
katran tabakasile tıla edilmesi laznn
dır. 

Madde 11 - Sızdırma hendekleri
nin vazifesi aralıklı konulmu§ künk
lerle septik çukurlardan suyu alıp tah 
telarz d"ğıtmaktır. Tabtelarz sulann 
istimal edildili'i yerlerde bu su taba
kasının aeviyeai hendek tabanından 
itibaren hiç olmazsa altı metre ve tah 
telarz suların iatimal edilmediği yer· 
!erde bu mikdar asgari Üç metre ol
malıdır. Sızdırma hendeklerinin kuy
ulardan ve mazbut demir boru içinde 
olmıyan au mecralanndan olan mesa
fesi 1 O metredir. Bunlar mazbut de
mir boru içinde olan su mecralarının 
tamamen üzerinde olmıyacağı gibi bu 
mecralara bir metreden fazla yakla§• 
tırılamaz. Bu mikdarlar asgari olup 
zeminin nev'ine ti.bi olarak görülen 
lüzum üzerine mahalli sıhbiye ,heyet• 
!erince tezyit edilir. Ale!Uınum su 
membalarının himaye mıntakaları da 
bilinde bu tesisatın biç biri yapıla
maz. 

Madde 12 - Sızdırma hendekleri· 
itibaren elli .santimetreden fazla de~ 
rinliğe konulmaıı 19.zımdır. 

Madde 13 - Sızdırma hendekleri 
ne konulacak künklerin kuturları 10 
santimetre olacaktır. Septik çukur· 
dan çıktıktan sonra bir metrelik bir 
kısmın ekleri tamamen harçlı olaı:ak 
İn§& edilmelidir. Künkler sırsız olup 
hendekle~ meyilli olarak vazedile· 
cektir. MüvıW olarak vazedilen künk· 
)erin biribirine meaafesi 1,20 metre 
olmahdır. Künklerin ek mahalleri
nin yukandan gelen ince kumlarla 
tıkanmaması için üstten katranlı ka· 
ii'ıtlarla örtülmelidir • 

Madde 14 - Hendeklerin arzı kum 
lu ve çakıllı zeminlerde elli santimet· 
re olup derinlikleri 6S santimetre o· 
acaktır. Vasat derecede kabii nüfuz 
zeminerde klinklerin etrafmı nüfuzi· 
yeti temin edecek t.urette kırma ta§ 
ve çakıllarla örtmek lazımdır. • 

Bunun için künklerin konacagı se• 
viyenin altını 60 • 90 aantime~e de
rinlettirmek ve ü;zerin<t künklerı vaz~t 
mek icap eder. Sızdırma hendeklen· 
nin tulleri berveçhiati tarzda hesap e 
dilecektir: 

6 ve daha az adam için kumlu ze· 
minde 25 metre Vasat derecede ka· 
bili nüfuz zeminde 30 metre , 

7 ila 10 adam için kumlu zemmde 

30 metre vasat derecede kabili nü-
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oeptilı çukur 
Madde lS - Sızdırma hendekleri 

yapılması pıümkün olımyan yerlerde 
bu hendekler yerine sızdırma çukur
ları yapılır, Bunlarda da septik çu
kur yukarıda da tarif edilen ıekilde 
diı·. Yalnız septik çukurdan çıkan su 
sızdırma hendekleri vasıtasile zem.ine 
dağıtılacağı yerde bu iş sızdırma çu
kurlarına gördürülür. 

Madde 16 - Sızdırma çukurları
nın vasati irtifai Üç metredir. Çukur. 
taban sathı bir kiıiye vasati olarak 
1- 1,5 metre murabbaı iaabet edecek 
veçhile hesap edilmelidir. Bu çukur
lar su ihtiyacı için kulamlan tabtel
arz su tabakası pek derin olduğu ve 
zemin süzme iti için müsait bulundu
ğu mahallerde kullanılır. 

Madde 1 7 - Sızdırma hendekleri 
VıP sızdırma çukurlannm İn§ası müm
kün olmıyan yerlerde bunların yerine 
sızdırma filitreleri yapılır. Bu ıekil· 
de de septik çukur yukanki madde
lerde zikredildiği gibi inta edilmeli
dir. 

Madde 18 - Sızdırma filitrelerin
de kullanılacak malzeme kırma ta§ 
veya kömür cürufudur. Bu malzeme 
beton veya taşdan yapılmıt br filitre 
yatağı içine vazedilip septik çukurd
an çıkan laijım suyu bu kırma ta§ 
tabakasından geçirilir. Filitrenin irti
faı biç olmazsa 1,5 metre olmalıdır. 
Filitre içine konacak cüruf veya kır
ma taım hacmi meskende oturan şa
hıslardan beheri için 0,40 metre m i
kabı hesap edilerek tayin edilmelidir. 
Kırma tatın ebadı 2 aantimetreden a 
şağı olmamalıdır. 

Madde 19 - Sızdırma fitillerine 
gelen lağım suyu burada •Üzüldükten 
sonra filitrenin atına mevzu borudan 
akar sulara defedilir. Bu talimatna
meye merbut sızdırma filitresi resmin 
de de görüleceği üzere bu filitrede 
mutlaka hava ile teması temin eder 
nefesliğin bırakılması lazımdır. 

Madde 20 - Bu talimatnamede tes 
bit edilen eb'atta tesisat yapmağa a
rsa•i müsait olmıyan ve arazisi gay
ri kabili nüfuz olan veyahut la tab
telarz auarın televvüıü mevzuu bahis 
olan yerlerde aızdırma hendekleri ve 
sızdırma çukurlu septik çukur yapıla
maz. Sızdırma filitresinden çıkan la
ğım suyunu tabii bir meyille akar su
ya vermek imkiııı olmıyan yerlerde 
veyahut ta suyu içme hususunda kul
lanıldığı cihetle her ne şekilde olursa 
olsun lağun suyunun akıtlınasma mü· 
aa.ade edimiyen akar sulan havi ara• 
zide sızdırma filitreli septik kuyu da 
yapılamaz. Bu hallerde lağım ouyu
nun mayi ve sulp kısmı barice sızıntı· 
aı olmıyan ta§ veya beton bir çukur
da muhafaza edllerek çukurun muh
teviyatı sık sık bo§altılır. 

Madde 21 - Madde yirmideki çu• 
kurann hacmün tayini için vasati o
larak a§ağıdaki rakamları almak la
.zımdır: 

Banyolu evler için günde adam ab _ 
tına yirmi litre. 

Sifonlu halaları havi evler için gün 
de adam başına 30 litre. 

Bunlar olmıyan evlerde günde a-
dam batma yirmi litre. , 

Fazla ıarfiyatı olan yerler için bu 
rakamlar tezyit edilir. 

Madde 22 - Sanayi müesseelerin 
de bu müesseselere ait hali. banyo, 
çirkef sularile sanat işlerine ait alt
samm suları biribirine karıştırılma• 
mak lazımdır, Bunlar yekdiğeı·indcn 
ayrı olarak bu ıuarın evsafına göre 
müesseseden uzaklaştırılır. 

Madde 23 - Bu talimatnamede 
tesisat gayri kabili nüfuz evsafta ol
mak Üzere imal edieceklerdir. hnalat 
ta kullanılacak betonun tertibi b ir kı
sım çimento, üç kısım kum, dört k~
sım çakıldır. Çimento oıvalarm tcrkı
bi bir kısım çimento, üç kısım k um· 
dur. Liii'ım suyu ile temasa gelecek 
aatıhlarm katran tabakasile tıla edil
mesi icap eder. 

Madde 24 - Bu talimatname ne~ri 
tarihiden itibaren muteberdiı·. 


