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ımza ığımız mukaveleyi Fransa da iınz 

Fransa bir dönüm 
Noktasında 

,llllWlllltfllHUUllUlllflUlllllllllUlll IUllUllUUUHlllllllllllUUlff UllllWlllHllllllllllttlll ~ Fransa da 
İştirak ediyor 

Ahmet ŞOKRO 

P ARiS - Büyük harpten evvel 
Avrupada ıiyaıi hayalın en bariz bir 
huıuoiyeti Fransa • Ruıya ittifakı idi. 
Bu itifak, Franaanın ı870 harbinde 
mağlubiyeti üzerine devam edip ge
len yalnızlığı ile aann aonlarma dol· 
ru Almanyanm Ruayadan aynlarak 
Avwturya tarafını iltizam etmeıin· 
den doğan yalnızlığın tabii bir neti· 
ceai idi. Almanya Franayı mağlup 
ettikten ve ı874 aeneainde Avuaturya 
ile ittifak aktettikten aonra Orta Av
zupada büyük bir kuvvet halinde be
linnitli. Binaenaleyh ı370 aeneainden 
beri yalnızlık hayab yaııyan Franaa 
ile ı 890 senesinde Almanyadan kat'i 
aurette aynlan Rusyanm, biri bu Al· 
man dünyaaınm ıarkında, digeri de 
garbinde bulunan bu iki büyük devle· 
tin bir araya gelmeleri zaruri idi. 

Rus • Franıız ittifakı rubu aıır de
vam etti. Rusya ile lnıriltere araaında 
bir köprü vazifeıinl ırören bu Rua • 
Fransız ittifakıdır. Avrupa muvazene
sinde bu derece eheqımiyetli bir 
rol oynıyan ittifak, nihayet Harbıu· 
muminin hercümerci içine kayııadı 
gitti. Bununla beraber, Fraıı,ta Ruı 
ittifakından ümit ettiği neticeyi elde 
elmit bulunuyordu. ÇBnkü Franaa· 
nm Rua ittifakından bekledili, Al
manyadan ı870 harbinin intikamını 
almak ve Alaaa Loren'i ilhak ebnek
ti. Ruıya, Franaaya bu neticeyi te
min edecek kadar uzun bir zaman 
dövüttükten aonradır ki harpten çekil
di. 

Harpten aonra bir arahk Frıuwzlar 
timdi iktidarda bulunan Ru, btlk4ıne
tile bir dUıman lmif ılbi d6.tlftGler. 
Sonra Komüniat hüldiınetiııi lıanun 
harici telikki eden :ırilmreye iltihak 
ettiler. Franaa emniyetini lıaıka imll
lerde aramıya batladı. 

ı - Evveli harpten MAl'&lri Fran· 
aa harpten evvelki Franea delildi. 
Almanya ile mukay- edlJ!ncıe harp· 
ten aonrakl Franaa bi:ııatilıl IJuvvetli 
idi. Bu tabii en ehemmiyetli eınııiyet 
noktaaı idi. 

2 - Franaa Ruaya yerine J.._11tere 
ve Amerika ile itilaflar aktetınele 
ehemmiyet •er<U. Anca)J Aaenkada 
ıulhten aonra Avrupa itlerine kant· 
mak aiyaaetlne kartı bir aluülimel 
huaule geldiğinden Amepka Avrupa 
devletleri ve bu meyanda Fraftf& ile 
aiyaai itilaflara ıirmelırten ~e~di. 
lnırilterenin de Franaaya iatediİi em
niyeti temin etmek yolundaki taahhü
dü yalnız ıarbi Avrupaya yani mah· 
dut bir aahaya münlıaur kalpııbr. 
loııiltere, Franaanm 1-&edlll ırlbi Le
histan hudutlanru kefalet altına alt 
mamııbr. Binaenaleyh deaileblJtr ki 
Franaanın harpten aonra iki btlT!IJ!; 
garp devletini harpten evvelki bir bu. 
yük tark devleti yeri~ ikame etmeıi 
yolundaki aiyaaeti bBtGn manaalle 
müıpet blr netice vermemfttir. Bunun· 
la beraber Fra~ızlar yakın zaman
lara k.-lar fnglltere n Amerikadan 
koparabildikleri yardQDla iktifa ede
ı·ek Rua doatluğuna iltifat etmemiı· 
lerdi. 

3 - Franaanm ii9iincü emniyet a· 
mili, Belçika, Kü9Uk İtilaf ve Lehia
tan gibi devletleri etrafına toplıya
rak Avrupada bir ittifak ~ .. ; 
meydana ıretirmeaindedir. Filhalılf<a 
bu, Franaanm Avrupada vaziyetini 
takviye ediyor. 

Ancak bu, dalma büyilk fedaklr· 
lıklarla tak•iye edilmele muhtaç bir 
tetekküldür. 

Fnmoa harpten aonra Rusyayı ter· 
kebnekle beraber, harpten evvel Rus 
dostluğunun Franaaya temin ettiği 
faydaları hatırlıyarak hunun ihyaaı· 
na taraftar olan zllınre daima Pkaik 
ohnamıtbr. Ancak bir çok amlller bu· 
na enıreJdi. Bir dela Ruayanm yeni 
ai}'tlaİ Te ikbaadl aiatemi çok aykın 
idi. Sonra ortada borçlar ihtilafı var· 
dı. Bunlardan mida Ruaya teıkilat
sız, zayıf ve Franaa lçhı kuvvet tetkil 
edecek bir unaur olmaktan ziyade 
yardıma muhtaç bir memleket vaziye• 
tinde idi. Bununla berııber, ı 922 ae-
neainde Ruaya Almanya ile Rapallo 
muahedeaini imzaladığı ırilnden beri 
Ru• • Alman itilafı Franaayı l<orkutan 
bir ihtimal halindedir. Bir aralık Al· 
manlarm Veraaillea muahedeainin in· 
tikammı almak için Ruaya ile beraber 
yürüyecekleri zannecliJmlttl. Oteden· 
beri Almanyada ıark aiyaaeti denilen 
Ru•ya ile anlatarak ırarbe karıı vazi· 
yet almak iatiyen :ııümreler vardır. 
Fakat Almanya da aiyaai bedefl<'rino 
varmak İçin baıka yollardan yürüme· 
yi faydalı buldu. Harpten mağh1p 
Vl.- münhezim çıkan Almanya için 
belki bir tark aiyaaeti bir macera ola· 
cakb. Bununla beraber, Rusya ile 
Almanya ara11ndaJıi münasebetler 
oamimi değilae de normal olmakla de· 
vam etti. Ruıya garp emperyalis· 
maaı tarafından hariçez kanun adde .. 

Türk istiklal ve hakimi
yetinin imza edildiği gün 

Bugünkü bayramımız hararetle 
tes'it edilecektir 

Merasime Lozan sulhünün fatihi İsmet 
Hazretleri de davet edildi 

Paşa 

' Milliyet'in tarihi re•imler lıollek.iyonundan: lnnet PG§o Lauıanne'da 
Türk i.liklalini ııe Türk ııarlıiUIJ k •yıtn:ıı .,. ıartn:ıı teyıt ile kobul eclen 

muahed•nameyi imza ediyor ... 

Buırün 24 temmuz 933 ... Lanaanae 
aulhüniln onuncu yıldöniimüne airi· 
yoruz.. Umumi harpten eıdlmit, 
parçalaıurııt olarak çıkmıtbk. Ya· 
tamak bakır- lnkir ediJm.ittl. 
M.nleket, yorırun, halk bitkindi. 
Kimaede ileriai için ümit yoktu •• 

Galip Avrupa devletleri, korkak 
ye hain padiıahm kadavra lıaline 
selen t.ük .. ..S.vr" de blır 

mualaede imza ettirdiler. Bu mua
hede, nefeı almak baldo blle çok 
görülen Türkün idam kararnamesi 
idi. j 

Ounanlı blllrdmetl, bu hükmü iti 
razaız kabul etti ve kendi ipini ken 
dl ,_ıııe çekerek tarihteki met'um 
hayatına nihayet verdi. 

Bu eanada Ankarada bir awç 
( Deııamı 5 inci aoyı/ o) 
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Çivril' deki zelzele zanne-
dildiğinden daha tahripkar 
On dört köy kamilen mahvoldu, sarsıntı 

devam edivor .. İmdat heyetleri gitti 
Yaralılar Denizli'ye getirildi 

Yaralıların nakledildiği Deniz· 
liden br görünÜf 

DENiZLi, 23 (Milliyet) - Çiv
ril mmtakasındaki zelzelenin yap
tığı zarar ve hasar tahminin fev-

... 
• 

kindedir. Hafif sarımtılar devam 
etmektedir. Halkın heyecanı geç
memittir. z~ızele neticesinde 14 
köy kamilen mahvolmuı, birçok 
binalar yılulmıt, yıkılmayan bina· 
lar da oturulaınıyacak kadar teh
likeli vaziyet almıfbr. insan tele
fatı azdır. Ağır yaralılar Denizli
ye nakledilmitlerdir. Pek çok hay
van telef olmuttur. Telef olan hay
vanların knmı azamı sığır ve etek 
cir. HükUınet ve Hilaliahmer zelze 
leden müteessir olan köylere im
dat ve muavenet heyetleri gönder. 
mittir. Denizli valiıi Fuat Bey de 
ayrıca aıhhi bir imdat heyetile felA
kete uğrayan köyleri dolatmıt, köy 
lüye yardımda ve muavenette bu
lunmuf, çadır ve yiyecek tevziati
le bizzat ınefgul olmuttur. Deniz. 

(Devamı 2 inci sahlf.ede) 

dilmif bir devletti. Ayni devletlerdi :lı ~----• 
ki Almanyayı harpte mağlılp etmitler 
ve harpten ıonra da bin bir nevi taz .. 
yik ile ekspluvate ediyorlardı. Bu fe· 
13ket arkada,lığı iki memleket arasın· 

(Devamı 2 inci sahüedc) 

Galatoaaraylılor Cemiyeti taralınd Qn dün bir denir; tene:uühü yapılmıı
(lr. T~.,.;ııüh çok ellence// olmuıtur. Vapur sabahleyin lıöprüden kallımıf, 
Bofaz;b;ine gidilm;ftir. Ôğleden sonra telırar köprüye ge/miı, ııe burad~ Su
aJiye ııe Adalara gidilerelı gece dönü lmÜffÜr. 

Londrada imzaladığımız 
mukaveleye 

Fransa da giriyor .. 

M. Hender•on ve M. Paul 
Boncour 

PARIS 23 A.A. - Havas Ajan. • 
ıı bildiriyor: 

M. Paul Boncour dün sabah M. 
H nderaon'a bir kahvaltı ikram 
etmittir. Ziyafette M. Politiı de 
vardı. 

Kahvaltıda M. Henderaon Ro-
(Devamı 5 inci sahifede) 

İş Kanunu 
Ali iktisat Meclisinde 

bugün görüşülüyor 

Ali lktısot Mecrıainde Vehbi ııe 
Murat Beyler 

Ali lktııat Meclisi, bugün or
man meselesini göriifecek ve it 
kanunu layiha11, it yasası, mecli
sin bünyeıile umumi katiplik tet
kilatmm alacağı tekle ait raporla
rını Batvekllete takdim edecek 
Te bu devreye ait mesaisini bitire
cektir. Azadan bir kısmı yarın 
tehrlmize avdet edeceklerdir. 

_J 
Dün 10 • 28 Temmu:ıı Meıruti;yet 

bayramı idi. Haııa güz;el olduiundan 
bayram eil•nceli l'eçmiıtir. Birı;alı 
lıimseler, havanın güz;elliiinden iati
lode ederelt pllijara gitmiılerdir. 

Himayeietlal cemiyeti rout daitt· 
mııtır. 

Sporcularımız Leningradda 
MOSKOVA, 23 (A.A.) - Türk 

apor heyeti tam kadrosu ile 22 lem· 
muz ıreceai Leningrada hareket etmiı 
tir. 

lllllllllllllllllHllllllRlll•• 
Yıldönümü münasebetile 

Müşir F evz_i Pş. Hz. ile Hari
ciye, Adliye Vekilleri ve Re
cep B. in ihtisasları son haber 
lerimizdedir. 

UlUHIUHllHlllllUlllHllllll!lfllttlUlt!l 

•• 
Universite kadrosu son 

şeklini dün aldı 
Maarif Vekili : "Çalışıyoruz, beş altı 

gün sonra konuşacağız .. ,, diyor 

Tıp tedrisabna İstanbul tarafında teşrinievvelde 
başlanacakhr. Hazırlık ona g<Sredir 

Maarif Vekili Doktor Reıtit Galip 
Bey öğleden aonra Darülfünuna ırelerelr 
ıalahat mütavirliği heyeti ile birlikte ak 
tam ıreç vakte kadar çalı9mı9br. Dün 
yeni ünivenitenin kuruluıuna Ut bir 
çok ttaalara son tekiller verilıiılıtir: 

Oniveraitenin bir aenelik muvaklca& 
kadroau tamamen teablt edilıniı oldır
ğunda artık meaele mevzu müzakere 
tetki etmemektedir. Şimdiye kadar kad 
roda kalacak ve çıkacak hocalann iaim 
leri etrafında yapılan netriyat tahmin hu 
duUannı geçmemektedir. Maarif Vekili 
Bey ve ulahat milpvfrlik heyeti bu hu 
auata f&Yllllı dikkat bir ketumiyet mu· 
lı.afaza ettiğlnden hiç bir haber çıkma
maktadır. DCln Retlt Galip Beye müra
caat ettik. Bize aadece: 

- Çafıtıyorus. Daha beı altı l'İilı 
bUTadayım. ŞlmdiUk bir ı•y aöyliye
mem. Sonro konUfUTlf11, dnruftir. 

Bir ır~ Fen falrillteai müderrisle
riııden HUanö H&mit Beyin de yeni 
kadroda açıkta kalacağım yazıyordu. 
Dvlllfllnun muhitinde böyle bir lıa-.ı 
mwcut delildir. Hiianü ~ Bey alb 
aene bulunclafu Fen falriılteoi reiallği 
zamanmda Darülfl1nunun ıalabı lüzu. 
- müteaddit defalar iıaret ederek, 
Maarif V elıiletinin nazan dikkatini cel 
bebıaittl. 

Darüfünunun arkaaındaki eaki Be-

Reıit Galip Bey M. Malche ile 
birlikte Darülfünunda 

kirala bölüğünün te,ribane yapılmaoı 
tekarriir ettitinden bu binanın tadiline 
bqlaıımı,br. 

T etrinievvel ortalanncla bblıi tedri
aata latanbui cihetinde heılaDJDMı ma
h•kkek aurette tekanür ettilfnden bü
tün hanrlılılar o zamana kadar ikmal 
edilmit olaeakbr. 

Polis Bahriyeli Hasa nm iladealni alıyor ... 

Kadın ihtirası gene bir 
gencin başını yedi! .• 

Kocasını kaçırdı, 
kaldırmak istedi, 

rakibini ortadan 
kendisi de kaçtı 

Bir kondoktörün de ayağı kesildi 
Son günlerde kadm ve kadm ihtira 

ıı yüzünden vuku bulan zabıta vak'a .. 
)arı nazarı dikkati celbet:meie h3 ,)a
dı. Geçen cuma
dan beri her ırün 
kadrn ve ihtiraı 
yüzünden yapılmıı 
yeni vak'alara §A

hit oluyoruz.• Meh· 
likayı öldüren Ari
fin, Bartında koca· 
aını öldüren kadı
nın, Biirhaniye'de 
kanamın atıkmı öl 
düren adamın, Ma 
latyada ifıkı ile ko 
caaı araıında yara• 
lanan kadmın kor· Bedri Efendi 
kunç maceralannı 
biribiri arkaaına okuduk ve bunlara 
dün bir yeniai ilave edildi: Bir baa
toncu metrcıini elinden alan birisini 
yaraladı ve kaçtı. Biribirine benzeyen 
bu vak'aların yekdiierini takip ediıi 
aadece bir teaadüfün eaeridir. Fakat 
bu teaadüf o kadar garip oldu ki ka· 
dm yüaünden vukua gelen vak'alar 
nazan dikkati celbebneğe ve hayret 
uyandırmaya baıladı. Dünkü hadise 
gÜn ortasında ve itçileri çok bir triko
taj fabrikasının içinde cereyan etti, 
hadiseyi yapan adam da naaıl oldu bi
linemez göze görünmeden sırlara ka
rı§b. Diinkü hadiae hakkında gördü
ğümüz ve duyduğumuz ve öğrendiği .. 
miz ıunlardır: 

Nazmiye Hanun, hocan 
ve cıplıı 

Y eıildirekte Rüatempaşa medreaeai 

aokafmda Tahsin Bey isminde bir zat 
bir trikotaj fabrikası itlebnektedir. 
Bu fa~rikanm itÇileri araunda Naz
miye iaminde 35 yatında bir kadın 
vardır. Nazmiye Hanım evlidir. Ko
cası Buraalı Hacı Mehmet Efendidir. 
Fakat Nazmiye Hanım evli olmasına 
rağmen Nunıosmaniyede baatonculuk 
eden Nuri Efendi ianinde 22 yatında 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Tahsisat alınamıyor 
Belediye Halkevinin 30 bin 

lirasını niçin vermiyor? 
Halkevinin senelik bütçeıi olan 48 

bin liranın 30 bin lirasını belediye ver 

mektedir Belediye 
bu parayı yalnız 
geçen sene vermİf· 
1 ir. Bu sene oklru· 
va vergiıinin lif· 
vını mevauu bahae 
derek Halkevinin 
tahaiaatı •erileme
miıtir. Yeni sene 
gireli iki ay oldu
ğu halde Halkevi, 
belediyeden tahai· 
satı almadığı için 
bir çok işlerini ya· 
pamamışbr. Anka
rada bulupan Hal· 

HAMiT B. kevi reisi Hamit B. 
bu meaele hakkın· 

da Fırka umumi katiuliltl ile temaaa 
giriımiftir, 
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SURİYE MESELESİ 
1 

Suriyede Frıumzlarm ı.;e lngilizlerin faaliyeti.. - Cebelidürü:ıde 
aha!ive silah, cephane dağctdıyor! - Kühne sahil remileri lw;~ı.çılı
ğa miini olamıyorlfll'! 

Sultan Hamit, Suriye, Beı-ut villyetle 
rinden aldıir korkulu luıberler üzeri· 
ne yaveribuııui Ferik Tatar Şakir 
Pata ile Adliye Müfettiılerinden Da
ğutaaılı Eaat Ye Piyade binb1a1m E
min Beyleri tahkikat içia göndermit
ti. 

Bu zatlar, uıeddir ....ı.aııerc side
rek iki ay kadar açıkça Teya si.ali 
ıızli tetkikatta bul.....,,.uflardı. Tet
kikat ve tahkikat neticeainde aalqı
lan !'I idi: 

Otedenberi Suriye latuında çalı
f&R Fnıwzlar, Wr çok miiwıeteler 
vücuda ptirerek halka ...,,61 etait
lerdi. Son zamaıtlarda lnsilider de 
faalivete ıermi vermitlerdi. Öyle ki 
Katolilıı:, Munuü, Na.sbıri Or
todokı, Dürzü ahaliyi kendilerine 
celp için Fran11zlarla lncilider adeta 
birihirle yarıt ebne~e baılamıtfardı. 
HaUu, kendilerine ıamdamak içm 
baıvnnaadıklan çare, almachklan 
t~~bır. yapmadıklan tezrir. döndür· 
medılrleri dol.&p, örmedilderi çorap 
ka ı..yon1.. Hatti lulistiyuıbınlan 
ı,a~ Uli.m alaaliaia daJU ileri ıelen 
ri<_,t:ni, meıayila, uı....._ <re "fl'afıru 
.. ı,. almaktaydılar. 

Hunkirm tahkikata -ur ettiji 
~•tlar, bütün bıı ahvali -ı'aual. mü
dellel ~ peycleqıey ateloeip
ha neye tüulim -.iflenli. 

29 eylül 1318 tarilali r•l'Orda, •·ffay 
raada, caeıi.........,. ilı:at Ye ilmi lı:.v
veıkarİbeye gelen naireiıe-t Ye iayan 
dr iatimal ol-..k üzere otuz bia 
adet lncilix martini tiif~ ithal ve 
Cebellilere teY2İ olundui- Ye -:a
kür tiifekJ,.rın kundalı:larma lngiliz 
Kralıç.aa1 ve Hindistan imparatoriçesi 
'\.'ilc:torya ile Prens De Galte'in reaim .. 
IHı menkut olduğunu,, bildirmişlerdir. 

Direr bir raporda Benıt, Cebel:Jiib-
11.an, Suriye sahı11erinde :sili.h .-e nrii
himmalınariye kaçakçıhğmm pek mii
k~. munt;a,.... bir leflı:ilab olup 
uçta yedi aefain reialeri, biri Frarura, 
lnri Y-nh ki caa'an.... lritiden 
miinkkep bir heyet tarafmclaa idare 
olunageldiği, memurı• "-lli,,edeo 
bir tUmJarıoua fMıalua ı ı ilet ...._ 
e eboekte bulunduklan ye ekaeriya 

0 li..b ve mühimmat ithelftia ('.ebeli· 
,......._. ııahillerinde ee....iye. 8-iYu°"' me...kilerile Sena- "-oal, Fe-

ner, Kabriatanarkuı, Metinülbasan, 
Miide""9r Ye Suriyenin Sayda Ye Ak
ki. kıyılarında yapıldıfı teıpit edilmit 
11e bir ıene içinde mezkur aahillere 
yerli genılcilerin, tayfalaruı yelken 
~emilerinden mi.da Yunan bandıralı 
(Zafi,..,.) ve (Elen) nam vapurları ile 
yirmi b .. b1a Gra tüfeii ve dokuz 
:rAz aandı1ıt kartıq, 1200 kilo lı:überçİ· 
ı-. barut ve 24 küçük aandık dinamit 
çdıanldıfl tamik olunan tefehhuaat 
aeticeainde li.bit olra11Jtur. 

Bu ailWar ve mlihi.nua..-riye, 
içerilere aevkolunmakta, Cebellllere 
a..ı-i Araplara gayet az bir para 
mukabilinde verilip dağıtılmakta idi. 
aizim, o ...ı.illerde mütemadiyen do-
1-rak kaçakçılığm önünü alabilecek 
bahri veaaitimiz yoktu. MeYCUt bıdıı· 
.... bir kaç aefine de iıe yaramaz, 
kovaladıfıru tutamaz, köhne tekneler 
idi. Bu yüsden gerek sillh Ye ..ühim
matmariye •e gerek gümriife tabi 
kıymetli "fYa ve -bekü Ye tütün 
kaça.kçdıfl adeta aenelt denecek bir' 
tekil a.lmlfb. 

Bu cümleden olarak Cevniye sahi
linde teaadiif edileo Belçika bandıra
lı bir vapurun son cünlerde "I'imaah,, 
nam karakol gemimiz tarafından ta
kip edilmiıae de oiir'atiaeyri müaaif 
olmadıfmdan kaçırıldığı ve ancak ka 
çerken vinçler üzerindeki bir kaç 
aandıiı clenize atmıya mecbur kaldı
ğa Ye bu 1&11dıldarda 90 adet Gra ıü
feii bulundufu ledeübraç anlaşılnıq 
idüiü., bildiriliyordu. 

Uzak ve yakın, bütün oahillerimi
zia en büyük derdi bu idi.. Sahil mu
haf.uaa için tefrik ...eya tahaiı edil
miı olan gemilerin çoiu, hurda dene
cek derecede köhne, ealı:i teknelerdi. 
Bütiin aahil vili.yetJeriınizia ,,.illeri 
bu.adan tiki.yet ecliJodarch. Nitekim 
çok zamanlar lıtanbu.lda Zaptiye Na
zırbimda bulonr&H§ olan tecriibeli 
ve mukteclir ricalden Hüaeyin Naznn, 
Sllriye VaJiliiine taya olanup sitti
füode, oralanla cönliii'i .... Mnlan 
yazdıiı _.da Be.-.tan Ye s.riyeaia 
deniz muhafaza veaaitinin hiç aeaa
t.e.iade llonlunduiu- da an Ye it'•r 
~ ... e altı, yedi !uta yemi .... yollu 
gambot gönderilmeaiııi t·-·ni ey-
1-İpe de Bafıri7" Nezareti aldırıt 
bile etnaeaiıti. 

(Arı......-.) 

Yann: 

SURİYE MESELESİ 
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• 1f•:liı11wıMiı: llııinci bir "H;;n kir iskelai .. muaheJer yapmı
yacaiun! ıl.irn-. - Ktqdf Vil laebn'in /a;'ll'tbula :zİ;ııorelİ. 

Zamanın yırthğı perdeler 
Aleyhimize kurulan hıyanet tuzakları 

birer birer meydana çıkıyorlar 
Türk topraklarına hiyanet ettik

ten sonra kaçarak smırlanmızm 
dt!"rı11nda Hoybun, Tatnak, Hi
lafet, Demokrat, Sali.hiye ve daha 
yüzlesce sanlar altında bir talam 
kümeleır yapan, hudutlar üxerinde 
kendi halinde Y&f&Yan yüzlerce 
köy ve köylüleri perifan eden "tü 
bozukların iç yüzünü zamanın eli 
perde perde açmaktadır. Bir vakit
ler Kürtleri T""mklükteıa ayırarak 
kah Ermeni, ki.h Acem, kih Nas
turi yapanlar tİllııdi gene kendi dil 
ve kalemlerile bunların Türk oldu
ğıunı. Ye Türklue ıu.. yaptddan 
nı yana yakıla anlatmaktadırlar. 
Bu İf hakkındaki binlerce yan Ye 
kitapları burada aaymak bile uzun 
olur. Fakat 900 zanuında Suriye' 
de Mesırt Fani imzan altmda çı
kan Ye Kürtlerin öz Türlr olchıkla
rınr anlatan hlr kitap Ylll' ki Suriye 
ıı:ueteleri hundan uzqn. uzadıya 
bahsetmeldedirler. Halep'te çıkan 
Türkçe bir gazete bu kitabın bir 
iki sayf&0ını tercüme eh1ıİ4tir. Biz 
buna bir şey ili.Ye etmekaizin kı
saca. naklediyoruz. 

~Url isyanını kimler yaptırmış? 
Ağndağ'ı i•yanı esnumda ate,i 

parlatmak için lngiliz ajanlan ta
rafından sarfedilen mesai daima 
mevzuubahis olmakta idi. Fmalri 
bu ajanlar bir Kürt - Ermeni t~ 
karrübü •iyasisinin müte....nkleri 
olmuşlardı. O maksatla lngiliz yüz 
ba,ııısı "Mod Fold,, Bağdat'ta bu 
iki millete mensup bazı kimseleri 
toplamış, onlar da k..- bir müna
k~an sonra Hoybmı, yani istik
lal namı altında bir Kürt - Ermeni 
cemiyeti teşkiline karar vermisler
cli. Bu cemiyet Kürt harekibru 
tanzim edecek, ona miUi bir ~kil 
verecek ve bu suretle, mümkünse 
Türl-iye' den tark vilayetlerini ayı
ı· nak bu devleti zaif dü~ürecekti. 

1!127 ,,.nesinden itibaren bu tet
!"ht kat'i teklini bddu ve Mösyö J 

Pap-u:yan'm riyueti altında faali
yete geçti. Ermeni T atnaksutyon 
komitesi bu tetekkülün kuvveden 
file çıkması için pek ciddi alika
dar old& Filhakika, bu ~ Erme
ni milletinin menfaati için istifa
de edilecek bir fırsat mevcuttu: 

Kürtlerle Türlderin aynlması 
Ennenistan'ın tetekkülüırii elbette 
teshil edecekti.. 

lngiliz zabitleri tarafından tqci 
olunarak, bir kaç tahıa Ermeni 
T-.knakautyon komite.İnİR emri al 
bnda çalı,mağa Kürtler namına 
_....fakat ettiler. Programlarında 
fa maddeler de vardı: 

t:mıeni milletile mevart bilu
mum auitefehhümleri izale etmek, 

lran hükfuneti Ye kardq lran 
milletile en iyi miinueha.tta bu
l"'""'lk 

' - Kiirtle:re lrak'ta ve Suriye' de 
intihap kanunu ile ha.~dilen hu
kakla iktifa eylemek ve onlar için 
ba yerlerde hiç bir hakkı siyasi ta
lep ebnemelı: ve Irak, Suriye hüku
metlerile ~ ıeçinmek. 

Muharrirlerin efkinnı pek açık 
olarak ıösteren bu aarih program 
üzerinde teyafdruf etmek istemi
yorum. Zira onlar Kürt harekatı 
üzerinde müessir olmak ve bu su
retle Ermeni komitesinin mali yar
dımından istifade etmek için 
mümkün olan her ,eyi yaptı1ar 
Komitenin cemiyetini celp maksa
dile Hoybun cemiyeti Türkiye ve 
Türk milleti aleyhinde tahkir ve if
tiralarla dolu bir kaç risale de net
retti. Bir taraftan Türkleri tahkir 
ederken Ermenilere o kadar okp
yıcı sayfalar ayırdı ki bu şarkkari 
itin içinde oiraz samimiyet oldu
ğundan bile herkesi ~pheye dü
şürdü. 

İşte Hoybunun altıncı risalesin
den biı- kaç par<'.a . Bunlaı-ı tercü
meye lüzum görr.ıcdik -

Taşna!t~utyon lıomi•,•5İ cep harç 
Irğmı kasınca H •yb.. ,, ·1 .e,riya-
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Almanya da 
Şiddetli tedbirler 

Tayyare ile 
Dünyayı dolaşh 

Devletin haysiyetine taar
ruz edenler idam edilecek! 

Tek gözlii tayyareci Post 
rekoru kırdı 

BERLIN, 23 (A..A.) - M. Goering 
matbuata §U beyanatta bulunmu§tur: 
Bundan sonra d.eYlet ve milli -ya
lizmin deateklerine hücum eden her· 
kes en k11a bir :.amanda hayatını kay 
bedecektir. Bunlar hakkında kanun 
gayet seri ve sa yet müe.uir olacakbr. 
Bundan batka, nazırlar meclisi Al
man kabineıi bu tarzda hareket eden 
fer Ye hatti., deYletin hayıiyet ve oto
ritesine fecayi yapılıyor diye propa -
canda yaparak taarruza lı:alkısanlar i
çin buauai maltkemeler tarafı~dan i· 
dam kararı verilmeıi için bir kanun 
layihası verecektir. Ayr1ea da bilbaa
aa ihtilale hi:ı:met içia milli soıyaliıt 
mulıaripleri tarafmdan yapılınq olan 
ciiriimlerin da'YIL8llU' ilga ve mahkU
miyetleri af için baJvelı:ile salahiyet 
veren bir kanun yaptık. 

Silahsızlanma 

M. Henderson'un temas
lan ne netice verdi? 

LONDRA, 23 (A.A.) - M. Arthur 
Hend...-- Paria, Roma, Pragne Ye 
Munich'de yaptığı görüımelerin beye 
ti umamiyeai itibarile aiablan bırak
ma muahedesi lehine olduğunu bildir 
mittir. Bununla beraber gelecek mü
zakerelerin -nffabyetle hiteceii 
hakkında henüz endiıe duymaktadır. 
M. H-.lenor> baxı meseleler hakkın 
da bir anı._ olacağ.nı zannediyor. 
En ciddi miifkiillerle karşılaşacak o
lan noktalar, muahedenin müddeti ile 
taarruz edici ailahlardan vazgeçilme
si ve imha edilmeai meseleleridir. 

Romada temaslar 
Macar başvekili Romada 

bekleniyor 
ROMA 23 (A.A.) - Macar baı

vekil\ ve hariciye nazırı M. Gomboes 
ile M. Kanya salı cünü için bekleni
yor. 

ltalyannı Budapeı~e oefiri M. Sola 
Romadadır. 

ltalyanm MoekoH aefiri M. Atto
lico da, M. M.uolini ile Potemki-
nin sörii!me""'- aebep olan .... ltal 
ya ile So.ryet Rusya arasmda yap 
s• düıiinülen -hede müna~ 
[{.,...ya çaimlauttır-

Amerikamo ticaret 
müvazenesi bozuldu 

• 

V AŞINGTON, 23 A.A. - Ağus
tos 1931 denberi ilk defa olarak 
Amerika ticaret müvazenesi bozuk 
tur. Hazil'lln &J'IDda ihracat 119, 
900,000 dolar, ithalat ise 122,000, 
000 dolardır. 

Bulgaristanda bir tevkif 
SOFY A, 23 A..A. - Bulgar A

jansı bildiriyor: Polis tarafından 
alman tiddetli tedbirler sayesinde 
meb'us Hüseyin Galibofun katili 
olan Ali oğlu Veli tevkif edildi. 
Katil Bulgaristan Türklerinden ve 
Kllf kavaklıclır. Hadisenin sebebi 
tahsidir. Galibof katile 4(t leva 
borçlu idi btil cinayetini taa.
men itiraf ebnittir. --ispanyada arbede 

SEVIUE, 23 A.A. - Şebir mec
lisinin toplantıu birçok hidiaeler
le ve gürültü içinde ol~tur-

1\fuhtelif fırka mensuptan, bir 
fabrikadan birkaç. amelenin çıka
nlmaaı yüzünden biribirlerine ha
karet etmitlerdir. 

Halk mün•kataya iftiralı: etti 
ve nihayet aamiin aıralanndan in
diler salon bir muharebe meyda
nına döndü. Polis birçok teYlı:ifat 
yıı.pmıftır. 

MADRlT, 23 A.A. - F-.ist be
yannameleri dağıtan dört Jcqi teY
kif olanmu9tur. 

tına nihayet verdi. 
Zaten fngiliz siyaseti •imdi şar

kı karipte bir istirahat devresini 
muvafık görmektedir. 

...... Kürt hareketinden bili
yoruz ki ecnebi intirikaları, Hoy
bun namı albnda bir teskilat icat 
ederek istifadeye kalkıttı ve gene 
ecnebi intirikaları o harekete bir 
milli mahiyet maskesi takmağa ça
lı~tı. 
Yangın söndürüldü ve mücrimler 

şiddetle cezalandmldı. F aka.t te
şebbüsün hakiki failleri tehlike ha
•icinde kaldılar. Yeni bir suik&llt 
hazırlıyarlar. 

Bundan dolayı ihtiyatkiu olma
lı ve faziletlerle dolu ~u necip 
Kürtleri bu intirikalara a!!ah et
ı:ıelidir. 

NEW-YORK, 23 <A.A.) - Tek 
gözlü tayyareci Willey Poıt dün, ıece 
yarıaı dünya etrafmda aeyahatini tah
min edilen vakitten bir ıaat evvel biti
rerek eelmiıtir. Bu suretle Poat dün
yay. 186 saat 50 dakika dönerek ve Gat 
ty ile beraber 1931 de kendi yaptığı re 
koru 22 aaat azaltarak lı:ımutbr. 

Floyd Bennet iıtaıyonunda 30.000 
lriıilik bir halk kütlesi tayyareciyi lrar
ıılaııuştır. 

On sırada Mad11m Poat ile tayyare
ci Gatty n.!"dL 

3.000 kiti kadar tayyare yere iner 
inmez, üzerine hücum etmİfler Ye Poıt 
bir kazaya mani olmalı:. üzere penoaneai 
ni durdurmağa ancak vakit bulahilm.it
tir. Tama men nikbin bir halde bulunan 
Poat, balkın alkı!lanna .,_ Yennelı: 
İç.İn b-ir kaç kere lır:alkınmıı, sonra oto
mobille New-Yorka gitmiıtir • 

Seyahat 15.400 mildir. Hatıra me
raklıları hücum ederek tayyareyi parça 
laııuştır. 

Ne tliyor? 
NEW-YORK 73 (A.A.) - Wiley 

Post hava iyi oluna dünyayı tayyare i
le dönmenin dört biiyük ~ kabil o
lacağım söylemiftİr. Ta,.,...eci yeni 
yaptığ. bu .-ekonı lı:ınnıok üzere bir te
şehbüıe daha ~ri~ni il.iowe etmit
tir. 

Yunan borçlan 
Hamillerle müzakerat 
tekrar başlayacak mı? 
ATINA, 23 (A.A.) - Matbuat, Yu 

nan bor.;lan için lngiliz bamillerile 
yapılan müki.Iemelerin inkıtamdaa 
bahsetmektedir. 

M. Çalılaria dün gazetecilere fU
beyanalta bulunmu~lur: 

- M • Mexiınoı ite M. Loverdoa'un 
Londradan dônınÜf olma.lan mhzake 
relerin kat'i bir surette inlataa ufr1t
dığmı ifade .. tmez . Londradaki Yu
D&ll sefareti vaııtaaile alacaklılar gru
bu ile lemaata bulunmakta devam e
deceğiz. Müzakerata, ortaya çıkan 
meaeleler halledilir edilmez tekrar 
bqlıyacağız. 

K.avalada bir ltôılüe 
KAVALA. 23 (A..A.) - BU gaze

ten.in huau.si muhabirinin bildirdiğine 
cöre, bir tütün J'l\i.İeaeseai itçilerinin 
bir kı-emıru çıkarmak iatem.iş, ifçiJ~ 
fabrikadan çıkmak istememitler, içe
riye kap......,,lardır. 

A vusturyada tevkif 
edilen Alman 

VIY ANA, 23 A.A. - Polis, bir 
barda isminin kont d'Alwensle
ben olduğunu söyliyen fakat hüvi
yeti henüz tesbit edilmemis olan 
bir Almanı tevkif etmittir .. 

Zannedildiğine göre bu, Tyrol' 
da Heimwehren'lerin reisine sut· 
kast yapanlardan birisidir. --Almanya ile Romanya 

uzlaşanıadı 
BOKRF.Ş 23 A.A. - Almanya 

ile Romanya arasında daha sıkı 
bir iktısadi mübadele için yapılan 
müzakerder neticelenmemistir. 

Dün, Romanya batvekili Alınan 
sefirine Almanya hükümeti tara
fından yapılan tekliflerin iktıs.adi 
münasebatı düzeltecek mahiyette 
olmadığını bildirmittir. 

Almanya ve 4 ler misakı 
BERLIN, 23 A.A. - Yan re.mi 

Correspondance Politique, dörtler 
misakının bir anlatma ve tetriki 
mesai iradesi gösterdiğini, Alman 
ya'nın ayn ayrı da olsa bu vadide 
her türlü temayülleri memnuniyet
le ka,..ıJıyacağmı hatırlatıyor. 

Böyle bir misak, imza atanların 
hukuk ve menfaabnı gozonune 
almıyan mÜnferit mukaveleleri 
bertaraf edecektir." 

Bir zenci linç edildi 
KALFDONYA, (Miçaiçipi) 23 

A.A. - Halk, beyaz bir kadına baka 
ret ettiği iddiaııile bir :zenciyi linç 
ederek asmıftır. 

M. Troçki 
M. Troçkinin ~hrimizden Av

rupaya hareket ettiğini yazmı,tık. 
Fransız gazetelerinin verdiği ma
liimata göre sabık Rus harbiye 
komiseri ltalyada zevcesini tedaYİ 
ettirdikten sonra Korsika adasına 
gidecek ve bir müddet orada otu
racaktır. M. Troçki bundan sonra 
tekrar lstanbula dönecektir. 

Mar.ilydda nasil karsıl.andı? 

MARSlL YA, 23 A,A. - Trotç
ky'ye kartı almmıt olan hudut ha
ı·ici kararı kaldırıldığından, sabık 
halk komiseri Marsilya'ya geldiği 
vakit, alelade bir yolcu olarak 
k::.rşılanacaktır. 

-• 
Lausannemuahedesi zafer 

ve kurtuluş abidesidir 
Fevzi Pş. Hz. ile Hariciye, Dahiliye 
vekilleri ve Recep Beyin ihtisasları 
"Lausanne'da kazanılan haklara sahip kalmanın 

bugün tek yolu inkılaba bağlılıktır ,, 
ANKARA, 23 (Telefonla) - Lau

...._ mııahedeainin onuncu yıldönü
mü miinaaebetile HPkimiyeti Milliye 
fevkalade bir nüsha netretmektedir. 
Bu nüshada büyük erkanı harbiye 
reiai Mütir Fevzi P&J& Ha-netlerinin, 
Hariciye vekili Dr. Teriik Rüıtü Be
yin, Adliya ..ekili Saraçoğlu Şükrii 
Beyin ve Hariciye veki.leti erkinının 
bu ıerefli yıldönümü münaaebetile 
İntiba ve ihtisaslarını ihtiva ede.n ya
zdar netredilmektedir. Mütir Fevzi 
P&J& Hazretleri diyorlar ki: 

.. Bugün Lauaanne muah!!desinin o
nuncu yıldönümünde her Türk feda
lirlık ve ıeref dolu yakın bir mazi
yi gurur Ye iftilıarla d~ünecektir. 
Büyük harpten oonra mağlüp m.illet
ler esaret muahedelerini imza eder
ken yalnız bir millet, büyük Türk 
mileti., eair olmamak iç;n daha dört 
y>I aaYqtı. Yorgun Ye ıili.hlan alm
mıf Türk onluau daha dört yıl kah
r<UIUlDC& çarpışarak ,....,fli tarihine 
altın bir sahife daha ilave etti. 

Lausanne muahedai lnönii, Sakar
ya ve Dumlupınar :zafer sütunJan üa.
tünde yükselen yüce bir zafer ve kur
tul°' abidesidir. Türk onluıu binler
ce evladını vererek kurduğu büyük 
ibideyi ve onun anlatbi• hüniyet ve 
iat:iklili her ~n müdahaya huırchr." 

Recep Beyin ilttisasları 
Rec~p Bey de ihtiN..sl&rını fÖyİe an 

labyor: 
.. Milli toprak, milli iatihu.I Ye mit

li pazar, milli ordu, mitli politika, mil 
li ba7.İne, milli mahkeme, milli terbi
ye ve kültür, idael müstakil devlet ol
manm bu şartlannı bix Lauaanne'da. 
tam•mladık. Çöken o--nı. impera
torluğunun son 1U1rlardaki yatayıırn
da bu hakların yanımdan fazlaaı yok 
tu. BugÜn bü)'lik harbin mağlup de•
letlerinin hiç birinde Ye luırpt- sa
lip çıkanlarm bir k......da da ı.. tart 
lar tamam değildir. L..u.u.nne'ı iyi an 
lam"k için padqahıa ayağa kalkarak 
kabul ettiği Sevr'e bakmak liiznndır. 
Sevr bize mmi budutlan vemtiyor
du, Sevr Türlriyeden milli ordu yap
mak hakkını kaldınyordu, Sevr milli 
iktısadımızın, milli maliyemizin, mil-

li adliyemizin ve milli terbiyemizin 
itindeki ve üstündeki ecnebi etleri.ne 
çelilr eldiven takıyordu. Sevr'e gÖtt 
milletçe esir olacaktık. Diinya Üzerin
d~ tek müıtakil Türk deYletinin ... ı. 
drzı sönecekti. l..a.usanne'ın büyük bir 
kıymeti de milli iradenin ve milli e
nerjinin eaeri olmasıdır. latiklll b.ak
larımızt zorla kazandık ve onları f,aıı
oanne'da tescil ettirdik .. LauaanM dı
şRTıdan bakışla Türk milletinin diril
d!ğini, onun mücadele kabiliyetini 
gösterir. Ancak Lausanne zaferi mem 
14'ket içindeki bü)'lik inkılap eaeri i
le tamamlanmamq olsaydı felak4'ba 
aksini durdurmak gene kabil olamaz
dL . 

Lauaanne'da kazanılan haklanı aahip 
kalmanın bugün telı: yolu inkıliba bağlı
lıktır. Lauwnne'nm kazanılclıfı güaii a
narken büyük harp bozğunu günleri
nin zehirlerini t-ffüa eden göğüı
lerimizi inanma Ye birlepnen~n tase 
havu• ile şifalandırarak milleti ha
yala ye ıerefe götürenlere ve bu u
ğurda her ıeyleriai ve kendilerini ye.. 

renlt>r ve Lauuna'r hataranlara mi.n 9 

net ol•an.. .. 

Hariciye ve Adliye Vekillerinin 
intibaları .• 

Doı.t.ar Tcvfilıı Rüıtü Bey intibaları
nı anlata. yazıımın sonunda ezcümle 
demektedir ki: 

«Bu büyük tanlı merhalesinin ..ı:i:z 
f&h11ma bıallük eden kıymetli loir hatı
rası da biiyük kıatancmm n lıi,;i1< 
Başvelı:ilimin lütuf •e tenaibile Lauaan
ne muahedesinin mazbata muharriri o
luşumdur. Harici i!lerlc ilı: t-
budur. Bu meldıepte yetiprıeğe çalat-
tan •• çalqoyor.-• 

Saraçoğlu Şiilarii Bey Lauaaııne ..,. 
&bedeli İcin cKutai bir lı:alea iomini ...,.. 
melrte .. - bu muahede yapdmıı ~ 
yaratitmiıbr.• Deıodıctedir. 

Aytlıntla •• 
AYDIN, 23 (llıllliyet) - 23 T

muz güôi çolı: -'-" lmtl•lanch. Halb 
...n..ıe ı..,.......ı..ıLL. Ak~ Cui Haz
retlerinin ıeyahat filmleri cöıterildt 
Halkevi Temsil kol .. Kabramaa piyesı.. 
oİ teıMİI etti.. 

Yunanistanda 12 kişi tevkif edildi 
SElANIK, 23 (A.A.) - Bir gazetenin hususi muhabiri, y...,__ 

nistan, Muır ve Fransaya mal gönderen büyük ve ııiz;li ııyıqtıuucu 
maddeler fabrikaları meydana çıkarıldığını bilJirmelıteJir. 

On kisi tevkif edilmistir. içlerinde bir jantlara. zabit velıili ile 
bir başçav~ş vardır. , 

ATINA, 23 ( A.A.) - V ~iulo sa kar,. suika•t yapttfı pipltul ile 
tevkil olunan kumandan Kiluıias aleyhine bir delil olmathğı için •er
best bırakJmı,ıır. 

Film stüdgolannda grev 
HOLLYWOD, 23 ( A.A.) - On bir film stüd)'Olarutın müleltas

sısları grev ilan etmi?ierdir. Bu greuden Z7.000 İfçİ. müteunr ol
maktadır. Ve bir çok ariistlerin mukavelelerinin le91tetlilm.ui feltli
kesine maruz kalmı~ardır. 

Fransa bir dönüm 
Noktasında 

(Baş• 1 in-cı oahifede) 
da manevi bir b .. ğ idi. lnitli çdaflı 
yollardan yürüyen bu miinaaehet Uit
ler Almanyada iktidara ceçinciye ka
dar deY&m etti. Bu gfrıiiltücü devlet 
adammın Almanya.mn mukaddenııtını 
cJlerine alması Avrupa tarihinin dö· 
n\!m noktalarından birini teşkil ede· 
cektir. Bir defa güı·ültüaü ile Franaa
Y' korkuttu. Sonra bir takım icraat 
ve faaliyeti ile Rualan ıücendirdi. 
Ve bu amiller altmda biri AYnlpanm 
ıarkmda. diceri ııa.rbinde bulunan bu 
iki devlet tedricen bir araya geliyor
lar. Bu cereyan bir ittifaka kadar 
dayanacak mı? Bunıı badiaeler göate
recek. Ancak bugün F~anuda iki ce
reyan Yard1r: 

1 - Biri Herıiot t.ıuafmdan temsil 
edilen ye her ne pahaya oluna olaun 
behemehal Amerika Ye lnıiltere ile 
berabe-r yüriinmu.i fikrini iltiza.m e
den zümredir. 

2 - Digeri de Rıuya ile anlatınıya 
ehemmiyet verenlerdir ki bunlar da 
şimdiki bükfun.,ti tqkil eden Daladier 
ve Paul - Boncour taraftarlandır. 

Hemen ıu noktayı iuıb etmek li
zandır ki bu ilci ~İyaaet biribirile tezat 
teşkil etmiyor. Yani birinin takip e
dilmeıi digerinin hiç takip edilmeme
si demek değildir. Franaa ya bir yo
lu, yahut diger yolu takip etmek gibi 
bir vaziyet kartısında bulunmuyor. 
Siyaset yollannd11 yÜl'iirken, hangiıine 
daha büyük ehemmiyet atfedileceği 
noktasındadır. Filhakika Franııa, ln
giliz ve Amerika dostluğuna büyük 
kıymet ve ehemmiyet atfediyor. Fa
ka! Amerika Franaa ile aiyaaet yolun
da tetrikimesai etmiyor. lkt11at ve 
maliye yolunda da ayrtlmıtlardır. A
merika enflaaiyon yolunu tutmuttur. 
Fransanın da keT1disine uyma5mı isti
yor. Fransa e3&sen bir enfli.!İyon 
tecrübeıi yapıntı ve F ransrz rantiye-

Çivril' deki zelzele 
(Başı l inci aahifcde) 

lide ve lzmirdc zelzele felü:etze.. 
delerine yardım için tqeldriiller 
yapılllllf Ye bunlar derhal faaliy&
te geçerek iane dercine başl&mlf
lardır. 

DENiZLi, 23 A.A. - Çivril ka
zasındaki zelzele hakkında bun.
ya gelen mütemmim malW:nat tah
ribatın çok olduğunu ıröatennek
tedir. 14 köy tema.mile mahvol
mut ve 226 ev, 334 ahır Ye saman
lık yıkdmıt Ye bir çok ey de kul
lanılmıyacak hale ıelmittir. MeY
aim icabı ahali harman bumda 
olduklanndan insança za,.iat az 
olmuftur. Ağır yaralılar Denizliye 
naklonmut hafif yaralılar mahal
linde tedaYiye alınmıttır. Zelzele 
neticesi 87 sığır, 31 e~k ölmüt ve 
bir çok hayvan yaralanmıtbr. Va
li Fuat Bey beraberinde sıhhi tet
kili.t olduğu halde felakete uiira
yan köyleri gezınif kendilerine 
yardım etmİftir. Felakete uğrayan 
lara yardım için burada bir heyet 
t~kkül etmi• ve hemen i~ b&J
lamı.tır. 

Dün Çivrilde iki sarsıntı daha 
olmufsada bir ziyan yapmamıttır-
•n•••n••••••n••••••••••••••••• .. •••n••••••••••U•••·•••" 
leri tasarruflarının beşte dördünü 
kaybetmiılerdir. Bir defa daha böyle 
bir yola yÜrünıek Franaada hükümetı 
derhal devirir. Belki de rejim için 
bile tehlikelidir. Fraıııayı zıyarct et
meyince bu yolun tehlikeleri iyice an
laıılmaz Bu mücbir zaruretler altın
dadır ki F ranaa Ruayaya doğru mey
lelmektedir. Ve Londra konferao .. 
da bu yeni cereyana daha ziyade lnz 
venni~tlr. Bunun gelip nereye kadar 
dayanacağını ancak hidiıeler göste
['ecektir .. 

Ahmet ŞVKRO 

l 

l 



Devletlfı vezirler 
Son zamanlarda gazeteler yakın 

tarihin meshur simalarına ait tef
rikall'.r yaz'mağa batladılar. Mese
la "Milliyet" e (Yıldızdan ordu 
köşküne) tefrikası bunlardan bi
ridir. 
Osmanlı devletinin son ve me~

rutiyet devrinin ilk günlerine te
mas eden bu tefrikalar da gerek 
vakalar gerek vak'a kahramanları 
hakiki cephelerden tetkik ediliyor. 
Yakın tarihin bu günlerinde bizim 
nesil mektepte idi. 

Ve biz iktidar mevkiini inhisar 
altına alan bu vezirlerin cidden 
yüksek kıymette insanlar olduğu
nu zannederdik. Hadiseler, vak'a
lar bize bir çok hakikatlerle bera
ber bu saçlı sakallı vezirlerin, bu 
cahil ve cüretkar paşa efendilerin 
ne kof, ne duygusuz, ne basmaka
lıp şeyler olduğunu anlattı ve anla
tıyor. 

Bir kaç gün evvel gene onların 
iç yüzünü anlatan tarihi bir tefri
kada bir kaç kere sadrazam olan 
Sait Paşaya ait bir fıkra gözüme 
ilişti. 

Milli Mücadele sıralarında An
kara' da ölen muharrir ve mütefek
kir Hakkı Behiç merhum metruti
yetin ilk günlerinde kabineyi ten
kit eden bir makale yazmış. 

Bunu okuyan Sait Paşa hemen 
Adliye Nazaretine bir telgraf çe
kerek böyle tenkit yazan gazete i
le muharrir hakkında derhal taki
bat yapılmasını emretmiş. 

Metrutiyetin ne demek olduğu
nu idrakten aciz olan bu paşa ver
diği emrin yapılmasını beklerken 
o zamanki istinaf müddeiumumili
ğinden şu cevabı almış,, 

.. Meıratiyet iclareainde matbuat aerbett •e 
haklake:ILn mahfux olduiundan ortada bir 
ıehep •• cürüm yokken biç bir R'••ete Ye biç 
hlr mnJıarrir hakkında talc.ibat yapılm .. ına da 
kan"Unen imkan yoktur Efendim,., 

Bu cevap yıllarca Abdülhami
din eteğini öpen ve Abdülhamit 
kadar ürkek ve evhamlı olduğu i
çin Efendisinden azar itilince İn
giliz Sefaretine iltica eden Sait 
P&J&yı fena halde ainirlendirmİf. 
Çok geçmeden de iktidar mevkiin
den kaçırmıt ! 

Bugün bunları okudukça ve an
ladıkça Türk Milletinin alil ve mü
tereddi hükümdarlar kadar böyle 
ne cahil ve basit vezirler elinde 
yİprandıjmı dü9ünerek geçen gün
lerimizt: acıyoruz. 

inkılap! Sen ne mukaddes bir 
ihtiyaçsın ! 

Burhan CAHIT 

Sadullah Bey 
Deniz ve Hava müstetarı Sadullah 

Bey için, Deniz Ticaret birliğinde bir 
oda tahsis edilmi§tir. Sadullah Bey, 
iki gÜnden beri orada çalıtmaktadır. 
Dün de tatil olduğu halde Sadullah 
Bey Deniz Ticaret müdürlüğüne gi
derek metgul olmuftur. 

---O-·-

Bir düzeltme 
Düknü nüshamızda cDaha Y82a gel

medik!" serlevhasile mevsimlerin deği
tikliğine ait şayanı dikkat malômat ve
ren izzet Beyin izahahnı naklederken 
Rasathane müdürü Fatin Bey için baJ
lanğı9ta tarafımızdan bir sitemli cümle 
ilave edilmiıti. Bu satırların izzet Be
yin fikirleri ohnadığmı yazıdan da anla 
tıldığı gibi bir defa daha kaydeder
ken yazı da bir nokta «hakikatte Hazi
randa bulunuyoruz" olacak yerde yan
lışlıkla: ,,Hut burcundayız" diye dizil. 
mittir. Bu noktayı düzeltir ve özür di
leriz. 

_I _B_O_R_S_A __ ı 
(iş 

22 
Bankasından alman cetveldir) 

TEMMUZ 1933 
Akşam 

İstikrazlar 
l•tikraz dahili 97,50 
1933 latilı.:raz..1 95İ..-
Şuk. d. yolları 2,35 
D. Mv"Vahhide 53,50 
Gümrükler 3,75 
Saydi mahi 5~60 
Bağdat 10 
"f, a•ke.riye 10 

lı Bankatl' Na-
ma 9,50 
., " HamjJine 9,55 
,. ,, Mües•is 1Q2 
Tlamvay 50,65 
Anadolu Hiaıe 45,56 
Reji 3,60 
Şir. harjye 15,25 

Fiatları 

Tahvilat 
Elektrik 
Tramvay 
Tünel 
lbhbm 

Anadolu 1 

ili 
Müme•ıil 

Telefon 
Bom on ti 
T~rJros 
.çimento 
İttihat dey. 
Şark day. 
Bal7a 
Şark ın. ecza 

--=-·-
18,20 
45.-
44.-
48,90 

14~50 
21,10 
27,75 
12,30 
21.-

1.90 
2,75 
3.-

ÇEK FIATLARI 

Paria 12,06 ! Prai 15,94 
Londra 710 Viyana 4,245 
Nüyork 65.85 Madrit 5,66 
Milano 8,917S Berlin 1.9740 
Brüksel 3.375 Viyana 3,8925 
J'.t.nı 82,09 Pıette 3,89,25 
Cenevre 2.44.125 Belgrat 34,805 
Safla 67,935 Bü.kret 19.965 
Amsterdam 1.1672 Moskova ı088,75 

NUKUT (Satış) 

,-~ Kurut Kur uf 

20 f. Fransız 170 1 Şilin, AY. 2s.-
1 :ate.·lin 710 1 Peceta ıs.-

1 Dolar 149 1 Mark so.-
20 Liret 219 1 Zeloti 24.-
211' f. Bı:lçilfa 116 20 Ley 24.-
21 Drah"ni 25 20 Dinar 55.-
20 J, Jsvjçre 815 1 Çerno•~ -.-
2J Levı. 25.- 1 Albn 9,35 
21 Ku ·. f'e'< 120 l Mecidiye 9,377 

. 
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ŞEHiR HABERLER:: 
Ekonomi 

Buğday fiatı 
·ziraat Bankası vaziyeti 

idare ediyor 
Buğday fiyatlarında ı;örülen te

nezzüle karş. hükumetin aldığı te
dabir mımleketin he· tarafında te
sirini göatermi~tir. Ziraat B~nkası hü
kumetten aldığı saliilıiyet üzerine bü
tün borsalarda ve toplanma merkez .. 
lerinde piyasaya nazmı olarak çılt
mııtır. Banka norm.al fi~tlardan a~a
ğı buğday satışlarına iştirak ct.-nekte 
ve yükaek fiyatla o malı almakta ve
ya fiyatının yükselmesini temin et
mektedir. Ziraat bankası iki hafta
dan beri memleketi.; her tarafında 
mühim mikdarda buğday satın almış
tır. Bunun neticesi olarak her tarafta 
memlekette buğday fiyatları arzu e
dilen fiyata yükselmiştir. Fiyatların 
iki kuruşa kadar düştüğü cenup vi
layetlerinde hu tetbir sayesinde fi
yatlar beş kuruşa çıkarılmıştır. Zira
at Bankası bu sene buğday piyasasın
da mühayaata devam edecektir. Ban
ka beş kuruştan aıağı buğday bulun
ca mübayaatta bulunacak ve fiyatla
rın düşmemesini temin edecektir. 

Kereste ihracatımız artıyor 
ihracat ofisine muhtelif ihraç li

manlanndan gelen malüınata nazaran 
aon zamanlarda kereste ihracatımız· 
da mühim bir fazlalık ve inkişaf vaı·
dır. Bilhassa travers ihracatımız es· 
kisile nisbet kabul etmiyecek derece
de çoğalİnıştır. Kerestelerimizin iyili
ği ve bir kısım orman ıirketlerinin u
cuz siparis kabul etmeleri bir tercih 
veoilesi olmaktadır. Birkaç hükümet 
traver& için açbkJan münakasalara 
Türk .malı olması şartını koymuşlar
dır. 

TUiün ihracatımız iyi 
inhisarlar idaresinin hazırladığı bir 

istatistiğe nazaran bu senenin ilk 
dört ayı zarfında memeketimizden 
muhteif memleketlere yapılan tütün 
ihracatı 8.098.626 lira kıymetinde 
10.050.67S kilodur. Geçen sene ayni 

·· ddet zarfındaki tütün ihracatı-
::z S.182.391 lira kıymetinde S.925 
598 kilo idi. Bu -..aziyete ııöre bu sene tü 
tün ihracabmız ıayanı memnuniyet 
bir safhadadır. Geçen sene tiitün 
mahsulü külliyen ve iyi fiyatla el
den çıkanhnış bulunmaktadır. 

Vugoslavyanın teklifi 
Yugoslavya hükfuneti Cenevre tü

tün konferansında "Şark tütünleri" 
tabirinin Yugoslavyl;l \ütünlerine de 
teşmil edilmesi teklifinde bulunmuş, 
fakat bu teklif kabul edilmemitti. 
Verilen malônıata nazaran hükônıet 
buna rağmen .. Şark tütünleri'' sıfatı
nın hiç olmazsa Yugoslavya Make
donyası ile Hersekte yetişen. tütünle
re izafe edilmesi için lizım gelen te
,ehhiisatla buunacaktır.. SalaFıiyet
tar makamlar aliıkadarlara hu yolda 
teminat vermiılerdir .. 

Yerli pırınç bu sene çok 
Bu sene pirinç mabsulümilzün meb 

zul oacağı ve hariçten yalnız 120 
vagon pirinç getirtileceği, Antalya 
civarında pirinç zeriyat aa.basımn ge
nitletilmiş olduğu haber verilmekte
dir .• 

lzmire yapılan ithalat 
Tutulan bir İstatistiğe göre, 932 se

nesinde lzmir limanına 12,893,451 
lira kıymetinde 60,635,480 kilo mal 
ithal edilmiştir. 

Bari sergisine i~tirak 
inhisarlar idaresi, Bari ve Selinik 

sergilerine işlltake hazırlanmaktadır. 
- --<>--- -

Diş çekenler 
Permili diştabipleri mi? 
Bazı dit tabiplerinin kendilerine 

müracaat eden diş baatalaı-ının sağ
lam diılerini dahi tedavi etmiyerek 
çektikleri ve fazla para kazanmak 
gayeıile yeniden diş yaptıkları şek
linde son günlerde bazı yazılar görü
lüyordu. Bir muharrimiz bu mesele 
hakkında di ştahiplerinden Rifat Bey 
le görüşmüttür. Rifat Bey diyor ki: 

_ Di§ tababeti demek, çürük diş. 
erin tedavisi demektir. Yoksa di§ 
çıkarmak değildir. Tabii tedavisi im
kan dahilinde olmıyanlar bundan müs
tesnadır. 

Bir dişi, tedavi edeıniyerek doğru
dan doğruya çıkarmak istiyenler an
cak dİ! tababeti tahoilini gÖnnemİ§ 
ve ditçilik mektebi açılmadan evvel 
permi alanlardır. Çünkü bunlar te
davi usulünü bilmezler. 

Dit tabiplerinin sağlam bir dişi te• 
davi etıniyerek çıkardıldan iddiaoı doğ
ru değildir. Dit tabipleri bir dİ§in 
tedavisinin ne demek olduğunu bilir· 
ler. 

Fatihi • 
ımar 

___....__ 

Yeni yollar açılıyor, 
imar yapılıyor 

Yeni Fatih k82ası kaymakamı Halük 1 
Bey Fatihin İman için Belediyeden bir 
az fazla tahsisat verilmesini talep etmiş l 
tir. Uzun seneler ihmal eılilen hu kaza
nın imarı için inşaat faslından Fatih i
çin fazla tahsisat aynlmasmı Vali ve 
Belediye reİ•İ Muhittin Bey muvafık 
görmüştür. 

Bu civarda geniş. yangın yerleri var
dır. Bunlar bu tarafa eelen seyyahlar i
çin ~ok çirkin bir manzara arz~tme.kte
dir; 

Yangın yerlerinde fazla ıı:öze hatan 
harabeler yıktırılacak, ve yeni yollar a
çılacaktır. Fatih caır.ii önünılen başlı
yan ve Carşamba karakoluna kadar gi
den yolun actlmasına başlanmıştır. Yol 
15 metre genişliğinde olacak ve parke 
döşenecektir. Bu yolun ikmalinden son
ra Fatihin hu kısmı gÜzel bir manzara 
arzedecektir. 
-------0-------

vııayette 

Tavuk hastalığı 
Geniş mikyasta mücadele 

yapılıyor 

&eledlyede 

Fırınlar 
Tahdit mi edilmeli, şube

leri mi kaldırmalı? 
Belediyenin fırınlar arasında yapma 

ğı düşündüğü tahdit İşi yeni bir safha
ya ginniştir. 

Son zamanlarda muhtelif frıınlann 1 
§Ubelerinin çokluğuna b"kılarak bu tah- ı 
dit işinin başka bir cepheden yapılma11 
daha muvafık görülmektedir. 

Daha ziyade, eğer bir tahdide lü
zum varsa hunun fınn1ar arasında de
ğil, şubeler arasında :v_apılm~ı lazım gel 
eliği .ileri sürülmektedir. Hakikırten teh 
ri izde fırınlardan ziyade bu fınnlann 
şubeleri olduğu anla~ılmıştır. B""" bir 
tr.ııUıalde üç, dö<t fırının birden şubeleri 
bulumnaktadır. 

Belediye için bunlann kontrolü de 
pek giiç olmakta ır. . 

Tecrübeler fen" ve veznı noksan ek
-mek)erin ekseriya bu ~ubeler vasıtasile 1 
sürülm<>kte olduğu neticesini vermiştir 1 

Belediyenin ittihaz edeceği karar ek
mek meselesini kökünaen halleder ma-
hiyette olac>ktır. 6' 

· 250 ekmek 

Son ~erde sehrimizde tavuk has
talıkları;;ın fazlalast•i!mdan bahsedili
yordu. Bu bu susb:\ _ ~· muharrir~ ~i .. 
)ayet baytar müdürü Et~ Be?'le goruş 
mütf:ür. Etem Bey demı~tır ki: 

Alemdar nahiyesi hududu dahilinde 
arabal;:ırla ~eçmekte cl"n ekmek ve fran 
colalar memurlar tarafından muayene e 
dilmiş ?50 ekmek vezninin noksan ol
duğu görülerek müsadere edilmiştir. 

1 Sokakları kirleten arabacılar 
J Divanyolu caddesinden kum ve top

ral< dökn-ek sokalrarı kirleten altı araba 
Belediye zabıtası tarahndan yakalanmıı 
ve arabacılar hkkmda tecziye için za
h:t tutulmuıtur. 

- l stanbul hududu dahilinde kümes 
hayvanatında ~ıkan bul~k ~ast~lıklar
la mücadele edilmektedır. Sundıye ka
dar 25 vaka görülınüı ve bunun teda
visi icin de fenni tedbirler alınmışbr 
ve ö.;üııe geçilmi~tir. Bize madde olarak 
gösterilmiş yeni bir vaka :voktur. v,.,,;_ 
femiz buralardaki müstevli hastalıkları 
söndÜrmek ve istilanın önüne geçmek
tjr. 

Bir bataklık kurutuluyor 
Bakırköy ile Y eşilköy ara.ında bir 

bataklık vardır. Bu yüzden o havalide 
sivrisinek).,.. çoğalııuştır. Bu sinekler sıt 
ma yapmadrldanndan o bavoli sıtma 
mücadele mmtakasma sokulmamıştır. 
Fakat sivrisineklerin coğalması halkı ra 
hatsız etmektedir. 

Bunun nazan .Iikkate alan Bakırköy 
ve Y eşilköy ahalisinden bir kıomı batak 
lıklann kurutulması için teşebbüste bu
lunmutlardır. Şark ~imendifer idaresine 
müracaat edilerek idarenin yardımı is
temniş, şimendifer kumpanyası bunu 
memmıniyetle kohul etıni~tir. Kumpan
ya lıatak yerlere dökülmek üzere kö
mür tozu v,. kül verecektir • -. 

Sulardan lıi.r kı,.mı da a•ılacak kanal 
vasıtasil" ?kıtılacaktır. -

Vapur kurtarılamadı 
Kızkuleai önünde karaya oturan A ... 

buislah vapuru henüz kurtarılamamq· 
tır. Vapurun rahneıi büyült olduğun
dan evvela bu yara kapatılacak, sonra 
kereste haınulesi tahliye edilecektir. Va 
pur. kayalıklara oturıııu~ olduğundan 
tahlis ameliyesi bir kaç gün devam e
decEklİr. 

İki vapur gezintisi 
Dün bayram münasebetiyle ,ehriıniz 

de i!1:i vapur tenezzühü yapdmı§lır. Bun 
!ardan hiri Himayeietfal cem.iyetinindi. 
.Şirketihayriyenin 68 numaralı vapurile 
yapılan biı tenezzüh çok e:üzel geçmiş-

tir. '" k tih .. Diğer tenezzüh gene .,ır e ayrıye. 
nin 70 numaralı vapurile Darünafakalı
lar tarafından yapılmış ve çok eğlenceli 
olmuıtur. 

Mahkemelerde 

Binalara tamir yok 
Belediye !ubeleri binalarda bazı ta

mirat icin merkezden tahsisat istemiı
lerdir. Binaların ıamlri faslında bu sene 
fazla para olınadığmdan şimdilik hu iş
lerden vazğeçilmesi şubelere tamim edil 
miştir. 

Ege yolcuları aldı 
lnebolu civarında ~aftında vuku

hulan Bnza yüzünden sürati dört mİ· 

le inen ve zuhur edecek bir fırtınaya 

bu kadar az süratle mukavemet ede
m.İyeceğinden korkulan ( Cümhuri
yet) vapuru yolcularını almak üzere 
limanımızdan tahrik edilen Ege va
puru, dün sabah dörtte lnebotuya var 
mıııır. Ege vapunı, (Cümhuriyet) in 
bütlin yolcul!rmı alın·~ ve (Cümhuri
~et) vapurunu da arkuıın bağlayar 
~~'k limanımıza mülevec:ciben geriye 
41C~Üf!Ür. Her iki vapur, bu sabah 
sut dokuzda limanımızda buhına

c31rlardır. Bu sa soyguneuları da, li
ğe vaprile limanımıza gelmektedir. 

--~-

Süt ihtiyacı 
Öğrendiğimize göre, Alpullu Şeker 

§İrketi l.tanı-.uıun süt ihtiyacını temin 
için bazı tetkikat yaptınn<ıldadır. Şir
ket mü~bd r.etice aldığı tafı:dirde lstan
bu1a temiz ve ~ıhhi ~üt vermek için Be 
lediye ile miizakereye 8'irişecek ve Iıu
rada bazı tesisat ve ten.İ sebekes.i vü-
eude getirecektir. -

Böyl& bir tesebbüse girişildiği tak
dirde lstanb,,lun ne kadar süt satın a
labileceği he.ap edilmektedir. 

Viyanah profesörler 
Viyana akademisi profesörlerin

den . 50 kisilik bir grup bugünkü kon
vansıyonel trenile §ehrimize gelecek
lerdir. Viyanalı misafitlerimiz birkaç 
gün ,ehrimizde kalacaklardır •. 

Nereye itiraz edilecek? 
Temyiz; İhtısas kararlarınaAğırceza ~ez 
dinde itiraz edilebilmesine karar·verdi 

'lhtisıu mahkemesi ve ihtisas istin~ miş. Bu meyanda Şükrü Efen.diden gra-
dairelerinin kararlanna vukuhulacak ıb mofoo, Hamamcı Ali Efendiden S lira, 
raz merciinin Ağırceza mahkemesi mi, Aziz babadan bedava kahve, bakkal 
yoksa Temyiz mahkemesi mi olacağı te Memduhtan da rakı steınid.rdir. 
reddüdü mucip oluyordu. Fakat poliste ve lstlntak dairesinde 

Ahiren Temyiz mahkemesi ihtisas ,,Bu çifte heladan dat bir feryat iki" di-
müstantik ve mahkemeleri kararlannın ye da.va ve şikayet eden bu adamlar her 
itiraz mercilerinin en yakın Ağırceza nedenae mahkemede davalanndan vaz-
mahkemeleri olduğuna karar vermiştir. geçmişlerdir. Mahkeme sabit celbi için 

Ali kıran, baş kesenler başka gÜne bırakılmı,tır: 
Ağırceza mahkemesine vekalet eden Karar tafirden sonra 

ikinci ceza mahkemesinde ,diJıluıt.,_ sa- Bahçe Kapıdaki manitaforacı dülli 
yan bir davanın rüyetine batlaııınqlır. nın kasten ve sigorta bedeline tamah e-

Davanın maznunlan 18 yaşında Mu- derek akmak 
harrem ve 15 Yll§ında Haydar. Y lan suçlu Vehbi Şakir Be-

yin muhakemesi hltmit karar tefhimi 
Muharrem Kadri isminde bir çocu- d'e düne talik edilmi~.' 

ğu keyf İçin tabanca ile yaralıyarak sağ Araya tatil girdiği irin bu davanın 
bacağının kesilmesine, Haydar da :IVlu- · • 
barremle beraber Memduh, Şükrü, Ali ~:.: =~til sonu olan 15 Ey-
ve Aziz baba ismindeki adamları ölümle 
tehdit ederek haraç istemekten suçıu- Esrar içenler 

Galatasaray' da Zingal durvazıda ismi geçenlerin hepsi mabke sinci ihti1as mahkemesi, kaçakçılık-
mahallesi meye ıeimiıtir. Fakat bunlardan yalnız la maznun Romanyalı Dimitri ve Yorgi 

sağ bacağı kıölrilnden kesllmiı olan Kad nin muhakemelerine hatlamııtır. Muha-
Galatasarayda l Ağuıtosta açıla- ri davacı olduiunu oöylmıiı, diierleri da keme !ahit dinlenmek üzere talik edil-

cak yerli mallar sergisi koınitesi, bu- vacı olmadıklarım blldirmiılerdlr. mittir. 
gÜn toplanacak ve serginin kü,admıı: Olrunaıı dava evrakına nazaran Mu- ltalyan hastahanesi arkasında esrar 
ait kararlar alacaktır. Sergi dahilin· harremle Haydar: İçerken yakalanan Mehmet, C&l, Naz-
de muhtelif firmalara ait kıomılar - Biz buranın Allahıyız. Kafa tu- mi, :remeı. Mehmet, Hüseyin, lhııan, 
tefrik edllmiı ve bir kısım etyalar Y.er tanı ı~padak eıek cennetine kavuıturu Sami, Ihsan, Şaban, Hüseyin, Hüsnü, 

Maarifle 

Müdürler 
Dokuz bin kuruşa kadar 

maaş alabilecekler 
Yeni Maarif teşkilatı kanununda Ma 

arif müdürleri orla tedrisat umun m.ü
dürlüğüne raptedilmİ§tir. Fakat Maarif 
müdürleri ilk tedrisatla meşğul olduk
larından, bunlarm tayin ve terfileri yi
ne ilk tedrisata nit olacaktır. Orta tedri
sat ancak nıaa!larını verecektir. Bu şe
kilde şimdiye kadar asli maaşları bin 
beşyüzden yukan çıkamıyan maarif mü 
dürleri bundan sonra dokuz bine ka
dar, kıdemlerine göre maaş alabilecek
lerdir. 

Ta'e1Je Birliğinin Anadolu 
seyahati 

Milli Türk Talebe birliğinin Çanak 
kale ziyareti, ağustosun ilk haftasın
da Anadolu seyahatine çıkılacağı için 
şimdilik tehir edilmiştir. Fakat hu 
ziyaretten vazgeçilmiş değildir. 10 A
ğustoota lstanbuldan hareket edecek 
olan gençlik kafilesi, doğru Malatya
ya, Caziantebe gittikten aonra; bura
dan Adanaya dönecek ve 30 Aiiustoa 
bayramında Afyonda bulunacaktır. 
Oradan İzmir yolile lstanhula döne
cek olan gençler, Çanakkaleye uğra
yıp bir iki gün orada kalarak, ,ehit
likleri, harp sahalarını ve Namık Ke
malin Bolayırdaki kabrini ziyaret e
deceklerdir. 

Pollsts 

Parasını çalmışlar 
Karaköyde oturan Ali Ekber poliae 

mÜl'acata ederek ayni evde oturan 
Hasan tarafından 40 lirasının çalındı
ğını söylem.it ve Hasan yaklanmıttır. 

Tramvaydan düştü 
Edirnekapıda. oturan 98 yatında 

Mustafa Efendi, Divanyolunda tram
vaydan inerken yere dü,erek yaralan
llllftır. 

Bir kaçakçı çarkçı 
Muhafaza tqlı:ilatı dün yeni bir 

kaçakçılık vak'aıı daha meydana çı
kardı. Bu defa kaça"çılığa tetebbüa 
eden lngiliz bandralı Mihla vapuru
nun ikinci çarkçm Yunan tebaasından 
M. lstrati'dir ve üzerinde ipikJi ku
maı bulunmU§tur. Çarkçı t .... kif edile 
rek lhtfaas mahkemesine verilmiştir. 

--

.Seyrisefainden alacaklr olanlar 
Mülga Seyrisefain idaresinden ala

cağı olanlar, birer bey~nnanıe. ile a
hiren te§el<kül eden tasfiye heyetine 
müracaata başlamışlardır. 

Leh tal•6-i Bitti - Birkaç günden 
beri §Chrİınizde miaafir bulunan Leh 
talebesi dün memleketlerine avdet et 
miılerdir. ~ 

Nişan ııerildi - Fransız ceneral 
lroııaolosu M. Dahoui d' Arrille'e Fran 
sa bükiimeti tarafından legion d'h.on
neur nişam verilmiştir. 

--o-

ihsan Rifat Bey geldi 
Osmanlı Bankasının Londradaki he

yeti umumiye içtiınaında ltazır bulu
nan banka nezdindelri hükümet ko
miseri lhaaıı Rifat Bey, dün Londra-
dan ıehriınize geJmittir. ' 

Dünkü maç 
Seyrisefain takımı Yugos

Javyalılan mağlup etti 
Dün gece Taksim stadyomnnda Sey

riatıfain takımile Yugoslav Yadralslri ta 
lmnı karJılatınıştır. Seyrisefain takımı 
son zamanki muvaffakiyetli oyunlann
dan birini oynamıştır. Her iki devre ha
kim oynamışbr. 

Neticede Yugoslavyalılar bire kaJ"§I 
üçle mağlup olmu!lardır. 

Yelken yarışları birincilerine 
mUkilfat 

Dün Modada ıeçen sene yapılan yel 
ken yanşlanıun birinci ve ikici gelen
lerine Ateletizm federasyonu yüzme ko 
mitesi tarafnıdan mülıafatlan tevzi e
dihniştir. 

Tevzi merasiminden evvel yelkenci
ler saat 15 te Modadan Adalara f,,.,•ru· 
bir göster:it yanıı yapmıılar ve 18,30 
da tekrar Modaya avdet etmi§lerdir. 

Mükafatlar Denizcilik federasyonu 
yelken komitesi reisi Dr. Demir' Turgut 
Bey tarafından dağıtılmıştır. 

Çankaya-Karadeniz maçı 
TRABZON, 23 (Milliyet) - Kara

deniz turne.ine çtbn Ankara - Çanka
ya taknnı lıuııün Karadeniz f&DJPİyonu 
İdman ocağile yaptığı maçta sıfıra üç 
golle idman ocağına yenilmittir. 
Beş bin seyirci huzurunda yapılan lıu 

maç çok h.yecanlı olmuıtur. Belediye 
Çankaya takımı şerefine bu akpm elli 
kitilik bir yemek ziyafeti venniıtir. 

Yemekten sonra motorla Giresona 
hareket eden sporcıılar yüzlerce haİk 
tarafından çok samimi surette te,yi e
di!Dıiılerdir. 

Mide, Karaciğer ve Baraaklan 

hasta olanlar 

aç karnına ve yemek arasında 
leıtirilmeğe ha,anmıttır. Zingal ıır• ruz, diyerek ve bir arım boyunda ka- Ahmet, Hüseyin ve Abbasın muhakeme 
ketinin sergi bahçeainde yaptırmakta JJlll, tllfenk kadar tabanca ile ıezerelc leri de ~it dinlenmek üzere başka gü 
olduğu lriiçük evlerden mürekkep ma J(Gçülrpazar muhidlnte meydan okur- ne kalmıttır. Maznunlar, esrar kullan- Karahisar Maden suyu i anknot 244 halle de ikmal edilmek üzeredir. lar. bu suretle herkesten haraç isterler madıklannı iddia etmiılerdir. 

~~-.ı.-=orin~--JW..--.!:....-R!!!!!!!!2!.~~;:....ı...:...~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
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ltıc~ERL! 
Briç meselesi 

içinizde briç oynamış, oynama
mı,, seyretmif ve etmemiş, ismini 
i~itmiş ve işitmemif olanlar var• 
dır. 

Ben briçe bir aralık merak ettim. 
Biraz seyrettim, bir parça oyna
dım. Azıcık yoluna girerken bit-
kitap tedarik ederek okumaya bat
ladım. Kitap bittiği zaman eskisi 
kadar da oynamaz oldum. Bu ace
miliğim oynadıkça arttı arttı ve o 
hale geldi ki; kimse benimle hrif 
oynamağa tahammül edemez oldu, 
Ben de briçi braktım. Daha doğru
su briç beni bıraktı. Ama briç ne 
olduğunu bilirim. Briç nevi itiba. 
rile bizim dört kol ahçı iskambili
ne benzer bir oyundur. Şu farkla 
ki; 36 yerine 52 kağıtla o}'llanır. 
Ve bidayette bütün kağıtlar on 
üçerden dört kitiye taksim edilir. 
Talıii bu oyunun bir çok incelik
leri var ama dört kol iskambile 
benziyen. tarafı çıkan kozlan ve 
kağıtları saymak ve oynanan ka
ğıtlara bakarak, geri kalan kağıt
ların yerini tahmin etmek.. 

Yedi sekiz sene hatta daha fa:z
la var ki; bu oyun İstanbul' da rağ
be:t gördü. Hele son zamanlarda 
bizim hanımlara kadar sirayet etti. 
Zaten cinsilatif oyun heyecanına 
çok meclôptür. Oyuna baıılayıp 
bir müddet oynadıktan sonra müp
telası olıruyan kadın nadirdir. 

Arkadaıılardan Feridun Hikmet 
iki gün evvel bu iti parmağına do
laınıf, "briç züppeliği,, ismi altın· 
da bir yazı yazmıt .. 

Züppelik nedir? .. Briç oyunu da 
bu araya girer mi girmez mi ora
sını tetkik etmiyeceğim. Farzede
lim ki: Briç züppeliği vardır. Ve 
ben buna tamamen taraftarım. Zi
ra briç oyunu tar:zı ve esası itiba
rile· uzun müddet oynandığı halde 
nisbeten az para tahrik eden bir 
oyundur. Briçte çok para kazanıl
maz.. Bunda esas kazanılan sayı
yı evvelden tayin edilen iki pa
ra, dört para, on para gibi bir e
sasla harp etmektedir. Bizim aile:: 
!erin oynadığı hiriçlerde biç bu 
zaman yüksek mikyas kabul edil
mediğinden, ortada kaybedilen 
para pokere niıbetle çok azdır. 
Zaten anlatdmıştır ki; briç ile 
.kumar oynanmaz .. ltte benim mem 
nun olduğum, briçin (poker) ye
rine kaim olup genç, ihtiyar bir 
çoklarnım-yüzlerce lira kaybetme, 
!erine mani olacak bir vasıta ol
maya batlamaııdır. 
frengiyi tedavi için, hastalara ıı1t 

mit< atılarlannıt· (Poker) in tahrip 
edici iptilasından kurtarmak için 
briçe tutulmak çok IJllYanr lemen• 
nidir. 

Bir dondurma isteyiş! 
Dün arkadaşlar, dondurm~ı 

çırağına dondurma ısmarbyorlai
dı .• 

Birisi vİfneli, öteki karıfık, ki· 
misi kaymaklı derken, çırak oda
dan çıktı. Kantık istiyenlerden bi
ri haykırdı: 

- Benimkinin kaymaklısı çok 
olsun •• 

Arkasmaan kulak misafiri de· 
bağırdı: 

- Beniınkinin kayınahlı&ı da 
çok olsun, vitnelisi de .. 

FELEK 

Kabahat kimde? 
Kaptanların mes'uliyeti 
tetkik ve teshil ediliyor 
Şirketi Hayriyenin 47 ve 58 numa

l'llh ... apµrlan arasında valruhulan çar~ 
pışma tahkikatına devam edilmektedir. 
Müsademe komisyonu, Liman Fen he
yeti reisi Hayri Beyin ,riyasetinde top
lanarak müsademede haZlr bulunanların 
ıahit sıfatiyle ifadelerine müracaat eb 
mektedir. 

Şimdiye kadar yapılan tahkikat, mü• 
sademe mes'uliyetinin her iki vapnrun 
kaptanlanna da teveccüh edeceğini zan 
nettirmektedir. SS nımıaralı vapurun 
kaptanı, 47 nunıanı.lı vapurla kartıl~· 
tığını a:örünce bir düdük çalmııtır. De
nizcilerin lisanına göre, bir dödük 
,,ben sancağa ııeliyorum, sen de sanca-
ğa al" demektir. Buna ııöre, SS saııcaia 
yani Otkiidıu- tarafına dümen kıracak, 
karııdan gelen 47 de ayni suretle san• 
ğa, yani Kalamıı istikametine tnec:cilD 
edecek, bu sul'etle iki vapurun aran 
açılaeak n müsademe .....ı...Jmlmıyacak 
tı. Fakat 47 numaralı vııpur kaptanı, 58 
numamlı: vııpuınm lıu ilk diidilk oesine 
eevap vermemittir. Çaldığı dfü!Üğe ce
vap alamıyan 58 nuınarah vapur kapta. 
m, saniye geçmeden bir ikinci diidüı<: 
çalmı~tır. Barhiyun lisanında, i•i düdül 
sesi ,,iskeleye eel" demektir. Bu iki dü 
dükten iskeleye gel manuım çıloaran 
47 numaralı npur da iskeleye dümen 
kırnııı ve bu suretle doğruca SS nnma
ralr vapurun ilstüne giderek müsademe 
vukahalmu,tur. 

Talıkikata denm edilmektedir. 
Şirketi Hayriye, 47 numarah vapU• 

run ha§ tarafındaki arıu:rı 24 saatte 
tamir ettirmiştir. 58 numaraı vapurun 
tamiratı da bitmek Üzeredir. 
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1 Fikir ) 
Sanatkar ve görgüsüzlük 

Enfüsi sanatte en mühim unsur 
hayaldir. Kuvvetli bir muhay
yeleye sahip olan, ve bu muhayye
leyi, tehyiç edecek vasıtalara 
müracaat ederek, fazla okuyarak, 
zenginleştiren sanatkar enfüsi sa
natin en güzel, en etıiz eserlerini 
verebilir. Hayale istinat ettiği i· 
çindir ki bu nevi eserler hemen 
daima realiteye yabancı bir tek ru
hun, ekseriya marazi bir haaaaıİ· 
yetin mahsulü olan ve kapriıli te
zahüratından ibaret kalırlar. 

Kitapları ve kafasını bileyici 
maddelerile odasına kapanan 1&· 

natkar, elinde kalem, hayale da· 
!ar, ve bir nevi sayıklamayı andı· 
ran fikirlerini, olduğu gibi aayfa. 
lara döker. Bu kabuğuna çekilit
ten ekseriya nefis birer içkiyi an· 
dıran eserler de doğabilir. 

Fakat, hayatı objektif bir gözle 
görmiye, olduğu gibi ve hatta 
herkesin göremediği ince teferru· 
at ve manalarile aksettirmeye mec 
bur olan realist bir edebiyat için 
hayal, üçüncü, dördüncü derecede 
bir unsurdur. 

Realist sanatkar, kültüründen ve 
bütün okuduklarından ancak ze
kasını keskinlettirmek ve gözleri· 
nin görme kabiliyetini artırmak 
bakımından istifade eder. Akset
tirmek, resmetmek istediği hayatı, 
kitaplardan değil bizzat hayatın 

kendinden almı' olması lazımdır. 
Aksi takdirde, kopyacılık, daima 
eserlerinde sırıtır. 

Uzaktan gördüğümüz insanlar, 
uzaktan seyrettiğimiz muhitler 
hakkında ne akla sığmaz yanlıt 

görü~ ve telakkilerimiz vardır. Bu
nunla beraber, bütün bu hiç tanı

madığımız şeyleri, çok iyi bildiği
miz vehmine kapılarak, başkaları
na anlatmak ta isteriz. Ve vücuda 
getirdiğimiz realist eser, bir ucube 
olmaktan kurtulamaz. 

Görgü ve tetkik, realist sanatin 
muvaffakiyetinde en mühim amil
lerdir. Assomoire'i yazmak için ma 
den kuyularında uzun boylu yata· 
mış olan Zola bile kuyulardaki a· 
melenin hayatını ne kadar silik ve· 
noksan aksettirebilmİftİ. Fakat mu 
hayyelesine güvenip, böyle metak
katli bir ite katlanmıya lüzum da 
hissetmeseydi, kim bilir yazacağı 
eser ne kadar ne daha hayali olur· 
du. 
Edebiyatımız enfüsi sanatin yu. 

vası olmaktan daha yeni kurtulını· 
ya batladı. Hayatı aksettirebilen 
sanatkarlarımız gene parmakla sa
yılacak kadar az. Halbuki böyle 
bir edebiyata muhtacız. Çünkü bir 
edebiyatın muhiti aksettirmemesi 

anormal bir haldir, o memlelCette 
orijinal bir edebiyat yok demek
tir. 

Edebiyatımızda realist cereyan 
günden güne kuvvetlenirken or· 
taya atılan eserlerde görgü nok
sanlığı da daha göze çarpar bir 
mahiyet alıyor. Fakat bunun kusu
runu yazanlarda bulmak ta haklı 
bir dütünce olmaz. 

Sanatkarlarımız, diğer Entelek· 
tuel mesai tubelerinde çalı,anla
rımızın hepsinden fazla maddi 
mütküli.t İçindedirler. 

Halbuki realist aanatkar, özledi· 
ği ve yaratmak istediği eseri vücu· 
da getirebilmek için bol zaman ve 
bol vasıtalara muhtaçtır. Bu vası· 
taların en mühimlerinden biri de 
seyahattir. 

Doğdukları tehirden dıtarı çık· 
mamıt sanatkarlarımız ne kadar 
çok, bununla beraber gezmek gör 
günün en mühim vasıtasıdır. in
san gezerek görür, konulduğu yer· 
de bostan korkuluğu gibi dikilerek 
değil. Seyahati, özlemiyen ve gez
mek iatemiyen bir sanatkar tasav· 
vur olunabilir mi? Şu halde sanat
karlarımız gezemiyorlarsa kaha· 
hat onlarda da değil, içinde Yllfll· 
dıkları maddi imkansızlıktadır. 

Tanmmıt ve kabiliyetli sanat
karlarımız, hiç değilse tanınmıt ve 
kabiliyetli sporcularımız kadar se
yahat etmek imkanını elde etseler 
edebiyatımız için ne mühim bir 
kazanç olur diye dütünüyorum. 

Sporcuların seyahatleri için hü. 
kumet elinden gelen yardımı esir
gemiyor, halkevleri bu hususta ö
nayak oluyor, bütün bu masrafla
rın çok yerinde ve faydalı olduğu. 
nu kabul ediyorum. Fakat ayni 
halkevleri acaba ekip halinde bir 
muharrir kafilesinin her sene on 
bet gün veya bir ay müddetle mem 
leket içinde veya dıtında seyahat· 
!er yapmasına da delalet edemez 
mi? 

Batka memleketlerden de vaz 
geçtik, yalnız Anadolumuzu gez· 
mek ve görmek bile bize yepyeni 
ufuklar açabilir. Kendi memleke
timizi hayali bir perde arkasından, 
çok yanlıt bir tarzda tasavvur et· 
mekten kurtulmut oluruz. 

Bu, ehemmiyeti inkar olunamı· 
yacak fikri, halkevleri riyaseti ile 
Maarif Veki.letinin dikkatine ar· 
zediyorum. Memleket maarifi ve 
memleket edebiyatı için çok ha
yırlı olacak böyle bir tetebbüsü 
biran evvel hakikat olmut görmek 
isterdim. 

YIJfar NABi 

Istanbul Adliye Levazım Dairesinden: 
Bütün C. Müddei Umumil iklerile Ceza Mahkemeleri ve İs 

tintak daireleri ihtiyacı için yaptırılacak evrak, Defter ve koçan 
ların tab'iyesi aleni münakasaya konulmuştur. Bedeli muham
men ( 4,900) lira ve münakasa 3 ağustos 933 perşembe günü 
saat (16) dadır. Şartname ve nümuneler Ankara ve İstanbul 
Levazım dairelerinde olup nüm uneleri görmek ve şartnameleri 
a!mak İsteyenler tatil günlerin den maada her gün bu dairelere 
müracaat edebilirler. Kanuni şartları haiz olan müteahhitlerin 
münakasa saatinde o/o 7,5 teminatlarile birlikte Ankarada Ad
liye Sarayında müteşekkil mübayaa komisyonuna bizzat gel
meleri ve yahut kanuni bir vekil bulundurmaları ilan olunur. 
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YAYLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

- Veriririm ama, fU tezkereyi 
kar~ımızdaki Manastır'lı hanımla· 
ra götürüver, sana verecekleri fe· 
yi alır gelirsen .. 

Çocuk tezkereyi götürdü. Ma
nastır'lı hanımlar çocuğun eline 
bir kağıt çıkın verdiler. içinde 
dünyanın en sert kırmızı biberi o
lan Bukova biberinden bir avuç 
vardı. 

Bu ceza makas cazasmdan da
ha ağır, daha acı, daha korkunçtu. 
Petek'in dudakları, ağzı, dili, bo
ğazı bir hafta fitti. Acısından se
kiz defa gerçekten bayıldı. • 

Bu evden kaçmağı kurdu. 
Bakkala giderken Doktor Ali 

Vahit Beylere uğradı. Kapıyı du. 
var buldu. Doktor Parise, hanımı 
lstanbula gitınitler. 

Oradan eski babalığının evine 
koştu. Kapının üstünde bir kilit a
sılı idi ve kilidin deliğinde mühür
lü bir bal mumu parça vardı. Kim
seye çaktırmadan gene Müdür Bey 
gile döndü. 

Küçük Petek'in benliği önce i· 

kiye bölünmüttü. Şimdi dörde .• bi
risi köydeki anasında, ikincisi bak
kal Nuri Ağa gilde, üçüncüsü Mü
dür Bey gilde, dördüncüsü de Ben· 
zigül ablada. 

Çocuk sersemletmitti. Salağa 
dönmü,tü. ltitmez, anlamaz olmut
tu. Bütün iımiıdti Benzigül abla· 
sında idi. 

Neye yarar ki Benzigül ablası· 
nın da itte k11meti çıktı. 

Benzigül'ü bir müfettit istiyor· 
du; dünürlüğe gelenler müfettisi 
anlattılar: · 

- Yatlı olmasına Yatlı. Ama bu 
hafta bıyıklarını trat edip cümhu
riyetçi olacak. Söz verdi. Hem 
böylesi genç karı kıymeti bilir. E. 
!in zülüflü V alantinolarına vere· 
ceğinize Müfettif Beyle gül gibi 
hatırnefir olsun. Ne içkisi var ne 
çapkınlığı. Zaten bir yerde durmı· 
yor ki, hep teftişlikte. Boşadığı ha· 
nımından iki çocuğu var. Biri on 
dört yatında ya var ya yok. lstan
bul' da Yatı Lisesinde. Öteki de 
askerliğe gitti. Bir evin bir başı, 
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KD&.4.& ................. ; 
Mostra!... 

Bir arkadattan dinledim: 
- Manavdan yemit alacaktım. 

Sepetin iki tarafından sarkan ol
gun kayısılar, hotuma gitmitti. 
Onları kendi elimle koparıp kağı
da yerlettirmek arzusuna kapıl
dım. Fakat manav, müdahale et· 
ti: 

- Aman beyim! Onlar mos· 
tra ! ... 

- Mostra ne demek? 
- Malın gösteriti yani ya ... 

- Peki amma, sepetin içindeki-
ler hem çürük, hem de ufak ... 

- Ne yapalım beyim! .. Olanı 
bu ... 

- Peki okkada birkaç kuruş 
fazla al, fakat bırak, ben istediğim 
yerden seçeyim .. 

Birden hindi gibi kabardı: 
- Yüz lira versen mostrayı bo. 

zamam ... 

Ben, gene aldırmadım. Fırsat 
buldukça, kayısının irilerini elça. 
bukluğile kağıda dolduruyordum. 
Manav, bu sefer müthit surat as· 
tı: 

- Amına, beyim, sen kapı du. 
rurken pencereden gırıyorsun ... 
Sepetin altı bitllleden üstünden a· 
lınmaz ki ..• 

Sordum: 
- Demek, sepetin kapısı alt 

tarafta ... 

- Değil miya ... Evin kapısı da 
üstte olmaz, altta olur .. 

Ben, bir taraftan ı .ıostralık ka
yısıları birer iki,er seçmekte de· 
vam ederek: 

- Doğru söylüyorsun amma, 
dedim, o senin dediğin eskidendi. 
Şimdiki evler, kübik biçim... Ka· 
pısı, pencere .. Penceresi kapı ol
du. Ben, senin hesaba göre gene 
kapıdan giriyorum. Hiç merak et
me! ... 

M. SALA.HATTIN 

Y11nl nefrlyat 

Tıp dünyası 
Altıncı sene temmuz nüshası Fah

reddin Kerim Beyin erken bunama ve 
genç doktorlara hitap eden iki maka

lesi Ali Haydar Beyin ba.demciiı: kans<ı

ri, Rıza Remzi Beyin Fi1'i.oter~i Mem
duh Necdet Beyin türkçe Tıp istilaıı

lari, Kutsi Beyin mektep hıfzıssıhhası, 

Nami Beyin kobra zehriJe kanııer te<4-
visi hakkında makaleleri ve ze.ngilj 

şuunu havi olarak çıkmıştır. 

ı- A•k•rt tebligat _, 
Şehit ailelerine ikramiye 
Kadıköy As. Ş. Reisliğinden: Şehit 

yetimlerim ait inhisarlar ikramiyesinin 
dağıttlma1'ına 24-7-933 rarihinde:n itiba
ren başlanacaktır. 
1 - Tevziat cumartesi pazartesi çar
şamba olmak üzere hafta.da üç gün vo 
öğlenden -evvel olmak üzere dört ay 
müddetle devam edecektir. 

2 - İstikak sahipleri resmi senet ma-
aş süzdant nüfus teskeresi iki adet fo
toğraf ve beş kuruşluk pul alarak evve· 
la şubeye müra.caatla defteri mucibin
ce birer sıra N. su alacaklar; sonra Ka-

dıköy kaza kaymakamlığtttda teşekkül e
den komisyona müracaat edeceklerdir. 

3 - Tarihi ilandan itiharen dört ay 
zarfında müracaat etmiyenleıin hakla· 
n sakit olacaktır. 

bir hanımı olacak. 
- Damadım aktama gelsin de .• 

kısmetse neden olmasın? 
Annesi bunu söylemekle bera· 

her kızının gideceğine hiç razı ol
madı. Çünkü gelenler, (ana kız bir 
evin hanımı olurlar) gibi bir tey 
söylememi,Ierdi. Hem yalnız gi
derse çocuklar gene batına kala
cak. Şerminden hayır gelmiyece
ğini sezmitti. 

Kızı da anası gibi söyledi: 
- A, neye olmasın. ille ve lakin 

aktama Bey gelsin. Bizim Bey bun 
ca yıldır babalık etti. Söz hakkı 
onundur. 

Ve aktama karı, koca, kaynana 
bir odaya kapanıp geçe kadar ko
nuştular. Pek iyi versinler, versin
ler ama eve kim yardım edecek? 
Bu dar zamanda nasıl çeyiz yap· 
malı? Haydi, diyelim ki müfettit 
bir şey istemez. Hiç olmazsa kızın 
iki çift donu, bir iki mendili de ol· 
masın mı? 

Ana kız yalnız kalınca, Peri 
han Vekil Beye attı tuttu: 

- Bunca zamandır avuttu dur
du. Bugüne bugün Vekil olacak. 
Kızı aldatmak olur mu? O da bat· 
kası ile evlenmek üzere imia. 

Anası, Vekil Beyin hiç bir teY· 
den haberi olmadığını bilmekle 
beraber hem kızını kızdırmamak, 
hem de yıkılan ümit dünyasını da· 

.;. , 

Görmez 
Aziz Efendi eskilerden zengin bir 

adamın vekilharcıydı. Efendiai bun• 
dan yirmi aene evvel sağken Pariae 
gitmiı ve emniyetini kazanmıı olan 
yaılı ve kalendermeırep vekilharcmı 
da beraber götürmüıtü. 

Aziz Efendi Pariste alb ay kadar 
kalmrıtı. Bu seyahat ona tifası imkiln 
sız bir gönül hastalığı kazandırmı~tı. 
Hem bu, öyle kadına kartı falan du· 
yutan bildiğimiz inci zaplardan değil 
di. O, Pariae vurulmuıtu. 

Parise gittiği zaman gümüt oaplı 
bastonu ile yağlı redingotunu bırak· 
mıı, boyalı çenber aakalı ile kozma· 
tikli bıyıklarını kazıtmıfb. Kalende· 
rane meırebini de hayli züppeleıtir· 
mitli. 

Paristen döndükten sonra kime 
raıtgeldi iıe, hep Pariıi, orada geçir· 
diği maceraları anlatır. bütün Pariai 
görenler gibi böbürlenir, dururdu. 

- Rakı da içilir mi ya, apsent 
dururken ... 

- Ah azizim, bunlar da bira mı? 
Bunların yirmi dublesine canım Pari· 
sin bir kadeh pikon aitronunu değif· 
mem. 

Paris için ne sorulsa, Aziz Efendi· 
de bilmem yoktu. Faraza: 

- Yahu, bir Eyfel kulesidir duyu 
yoruz, nasıl fey bu? Diye sorulsa. 
derhal hemen cevap verir: 

- Hiç görmez olur muyum! Bir 
gün onun üstündeki gazinoda bira İ· 
çiyordum da .. 

Diye tutturu<, anlatır, anlatırdı. 
- Foli Berjer ne biçim ıey? 

- F evkaliı.de efendim, fevkalade .. 
Hem dediğiniz yerde b3'tma garip 
bir vaka geldi. Bir gün orada tavla 
oynıyorduk ... 

Artık palavraları bitmez, tüken· 
mez, anlatır, anlatır, anlatırdı. 

Aziz Efendi Paria hikayelerini o 
kadar dilinden düıürmez olmuttu ki, 
artık herkese de gına gelmiıti. Eski 
ahbaptan onunla karıılaıtılar mı, gör 
memez1ikten gelerek yürür, giderler
di. O, yine oralı değildi. Önüne ge· 
çeni yakaladı mı, köıeye oturur, Pa· 
ria te Paris diye habire anlatırdı. 

Bir gün eski ahbaplanndan Hüse• 
yin Bey ona uzun uzun nasihat etti~ 

- Bu bahsi fazla uzatıyorsun. E~i 
dostu bıktırdın. Herkes selamı sabahı 
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Bugünkü proğram 

ISTANBUL: 
18, : Gramofon: Odeon, 250.122 - Odeon 
197.107 • Odeon 250..229. 
18,30 : Franaızca dera (acemilere mahaua). 
19, : Saz (Hikmet Rıza Hanım). 
19,45 : Oatüdyo &&& heyeti . 
20,.30 : Beda1ii muaiki. 
21,30 : Gramofon: Sah.ibinin aeai, C 1799 .. 
Kolombia D 15255 Brun. d0434. 
221 : Ajana, Boraa haberler.:. aaal ayar,. 

ANKARA, 1538 m. 
12,30 : Gramofon. 
18, : Salon orkeatraaı: Anber ouvertur• 
Lamuette de Pertici. Szulc fantaiaie Floaaie 
Delmaa Tandireaae. Straua va!se Yuıııend Li
ebe. 
19, : Alaturka aaz.. 
20,15 : Ajana haberleri. 

VARŞOVA 1411 m., 
20,45 müaahabei 21 pl&lc, 21,30 No, n.o Ma

nette iamindeki amerikan opereti. 

BIJDAPEŞTE , 
21,20 Crieı'in eaerlerinden tarlalar, haber• 

ler, 22,10 Kuator konaeri, 23.ZO haberler. 
23,20 haberler, 23,30 ais•n mua~k.iai. 

ViYANA 518 m. : 
20,40 n.eı'eli rnuaiki, 22,50 plik. 

MILANO - TORINO • FLORANSA, 
21 haberler, plak, 22.50 od• muaikiai, 

23,20 Mandolin Lı:on.aeri • 

PRAC. 488 m. 
20,15 ea\d dana T• operet parçaları. 20,45 

Voldan'in eaerlerin.den konaer, 21,05 Mim•· 
ri netriyat. 21,25 Keman beateleri, 22,20 
Smetananın eaerlerinden Satılmıı zevce ope-
raaı. 

B0KREŞ 394 m. 
13 haberler, plilı:: ile orkeatra muaikiai, 

13,45 hafif plikl&r, 18 karııtk konaer, 20,25 

ha çok yıkmamak için susuyor ve 
kızına hak veriyordu. Kadıncağı· 
zın dul kaldığı gündenberi yalnız 
bir vazifesi vardı: Kızma ve gü
veysine hak vermek. Bütün insan· 
!arın, bütün olağan itlerin bütün 
haklarını onlardan alıp bunlara 
vermek ..• 
Koğulmak korkusu, 
Aç kalmak korkusu, 
Kimsesizlik korkusu, 
ihtiyarlık korkusu ... 
Bu korkunun acı tadını tatmı· 

yanlar kazaskerin kocalmıt ka
dınını beyinsiz, yüreksiz, duygu· 
suz kadın görürler. Ama kazın a
yağı öyle değildir. 

Bir alay ve günlerce patırtı. 
Benzigül'e bir şey soran yok. 
Petek kedinin kusmuğunu, ço-

cukların oturaklarını temizledik
ten sonra su ta,ıyor, kenefi yıkı
yor, sofrayı kuruyor, dayağı yiyor. 

Benzigül çamaşırı yıkıyor, ütü· 
yü ütülüyor, eniştesini giydiriyor, 
Petek'i gizli gizli oktayıp okutu· 
yor, ablası baloya çaya gittikçe 
çocuklara ninni söyliyor ., anneıi· 
ne çok şekerli köpüklü kahve pişi· 
riyor. 

Küçük etraflı bir surette çitini 
ediyor. 

Kertenkele yutmuf kedii habire 
kusuyor. 

Büyük çocuk karameli bitince 

olaydın 
kesti. Bırak, bu Parla zınltılarmı ar-
tır .. 

Öteki cevap verdi: 
- Monter, dedi, Pariate bir gün ..• 
- Bırak yahul Bırak ıu Parisin 

adım ağzından artık.. Anladık, git· 
tik, gördün, amenna.. Amma fazlası 
kabak tadı veriyor .. 

- Sen öyle söyle .. Ben Pariate i· 
ken ... 

- Anladık, anladık, göremez ol· 
aaydm ketke .. Bak, eskiden aeni her• 
kesten fazla seven, akfam aabah ha· 
lini hatınru soran Murat Bey kızım 
evlendiriyor da seni davet etmeği ak 
tından bile geçirmiyor. Hakkı da var. 
Dost acı söyler. Gel, aen benim aözle 
rime iyi kulak ver de, bir daha Pa· 
riain adını anma •• 

Aziz Efendi düıündü, taırndı. Ca· 
bitler içine düıtüğünü anladı. Onlar 
ne anlarardt Paristen? .. Budalalık 
kendinde idi ki, onlara Pariain ıaıa· 
alı, emsalsiz hayatını anlatarak gö
nüllerini açmak iatiyordu. Vazgeçti 
bu iıten .. 

- Peki, dedi, bir daha mı, bir 
daha benden Parisi dinliyemezainiz. 

Bu aöz Üzerine Hüseyin Beyin de 
delaleti ile Aziz Efendi Murat Beyin 
düğününe davet edildi. Yalmz Mu· 
rat Bey, Aziz Efendinin Paria hikiı.· 
yeleri ile davetlileri taciz etıniyece
ğine Hüseyin Beyin kefil tubnuttu. 
Hüseyin Bey de mütemadiyen Aziz 
Efendiye: 

- Sakın ha, zinhar Paristen bah· 
aetmiyesin. Beni kepaze edersin, di· 
ye ihtarlarda bulunuyordu. 

Aziz Efendi Paristen bahaebneme 
nin kendiai için ne büyük mahrumi
yet olduğunu itte o gün anlaınıttı. 
Somurtup oturduğu kö§eıinde ağrııı 
tubnut kadınlar gibi kıvranıp duru· 
yordu. 

Netice vahim oldu. Bir aralık bir 
yayğaradır, bir çıltktır koptu: 

- Su, kolonya ... Diye koşuıuyor· 
!ardı. 

Aziz Efendinin bayğınlık geçirdi· 
ği anlatıldı. Adamcağız kendine ge
lir gibi olur olmaz, ilk söz olarak: 

- Pariste de böyle bir hal batı· 
ma gehniıti, dedi. 

Ve ferahladı. Yalnız Parisin adı· 
nr anmak ona en iyi sinir ili.cmdan 
daha iyi gelmiıti. 

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

sırasında 33 numaraya taşınmıştır. 
(5085) 4042 

SATILIK MOBiLYA 
Ve halı yolculuk dolayisi!e, cevizden 

mükemmel mobilya ile gayet iyi secca 
deler maktu fiatla sattltktır. Al}"ğıdaki 
adrese hergün, her saat müracaatı Tak 
sim, Talimhane, Sevinç caddesi No. 67 
Hakkı Bey apartıman, 3 cil Irat. ( 5605) 

~ 4667 

DOKTOR 

Hafız CEMAL 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 
Cumadan maada hergün öğleden 

sonra saat (2,30 dan 5 e) kadar latan
bulda Divanyolunda 118 !lumaralı hu
ıusi dairesinde dahili bastaldılan mua
yene ve tedavi eder. Telefon: lıtanbul: 
22.398. 

4025 

pli.k ile tarlalar, 21 pl&k ile oda muıikiıi, 
21,50 çift pİJano konaeri, 22,20 bir kon.aer 

nakl~ 

kaydırak oynıyor. Beyfendi "me
hamı ümur,, ile "eshabımesalihe 
dert anlatmakla,, vakit geçiriyor 
ve redinkotunun tozunu fiskeliyor. 

Petek bile anladı ki bu düğün i· 
şi olmıyacak. Çünkü olmasını ev· 
de istiyen yok. Halbuki Petek bu· 
nun olmasını ne kadar istiyordu. 
Benzigül abla evlenirse onunla be
raber gidecek, rahat edecek, çalı· 
facak, bilgilenecek, aylıklarını a· 
nasına gönderecek. 

Benzigül de istiyordu. isterse 
yetmiş yatında olsun. Yeter ki bu 
evden ağız mdı ile kurtulsun. 

Liseden en iyi çıkan kızın ne 
sineması kalmıttı, ne artist kart 
postalı, ne dansı, ne ya,ama ku· 
runtuları .• 

Kızı müfettişe vermediler. 
Kızı, müfettişten sonra istiyen 

hazır elbiseci Cafer zade Emin E· 
fendiye de vermediler. 

Müstantik Mektebinin son sını· 
fındaki Eli.ziz'li Kemal Efendiye 
hiç mi hiç vermediler. 

işsiz güçsüz takımından methur 
tair ve "Yeni Sanat,, mecmuası 
muharriri ile bu it için iki laf bile 
etmediler. 

Benzigül kedinin, oturağın, ütü· 
nün ve redingotun ortasında sip· 
sivri kaldı. 

Benzigül teşrinevvel başında bir 
mektep arkadaşına gitmişti. Ora-

LSIH Hf.::. _ • 
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Temizlik mendili 
Dit furçası kullanmak ne kadar la· 

znn ue mendil kullanmak ta hemen 
ona Y•kın derecede lizmı ve mühim
dir. Burun deliği mecrası rütubetli 
karanlık ve 11cak bir yerdir. Bu iti
barla mıkrop ve hastalık tohumları· 
mn yerletmeai ve çok ve kolayca türe
yip üremesi için pek müaa.ittir. He
pimiz burnumuzun içinde bir çok mu
zır tohumlarr taıınz ve vücudumuz 
normal bir haldeyken bunların pek çok 
zararım ıı:önneyiz. Fakat bir soğuk aJ. 
gmlığma tutulur veya herhangi bir 
sebepten vücudumuz kırgın veya aıh· 
hatimiz bozgun bulunuraa o vakit bu 
mıkroplar faaliyete geçer ve vücudu· 
muzun zayıflamıı olan kartı durma 
kuvvetine galebe çalar ve haıta.lık 
meydana çıkar. İlk önce aofuklama 
dediğimizin hafif ıekli olan nezle au· 
retinde kendisini gösterir bu rahataız .. 
Irk boğaz ve göğaümüze doğru dahi 
yayılır. Çocuklarda iltihap kulaklara 
doğru gidebilir. Bu da ehemmiyetli 
bazı fenalıklara sebep olur. Bu mü
nasebetle çocuklara sabah ve akfADI 
ve baıka lazım olduğu zamanlarda 
dahi mendil kullanmaaını her teyden 
evvel öğretmek çok mühim bir ittir. 
Henüz mendil kullanmıyan küçük 
yavruarm burunları temizlenmeli bu· 
nun için de ıalak biı· parça pamuk 
veya bez ile yavatça her iki burun 
deliğini temizlemelidir. Her çocuğun 
kendi markalı mendili bulunmalı ve 
bunu koyacak elbisesinin münaaip ye
rinde bir de cebi olmalıdır. Burada 
mühim bir nokta daha var burnu b· 
kalı bir çocuk ağız yohle nefea alır 
halbuki yaradılıt ve tabiat bunu ka· 
bul etmez ve buna müsait bulunmaz. 
Hilkat bizi burundan nefea almak Ü· 
zere yaratm.ııtır. Bu münaaebetle bur
numuzdan nefesle geçen hava hem ı· 
sınır ve hem de tafıdığı tozlar ve 
mıkroplardan süzüldükten aonra c[. 

ğerlerimize girer. 

Şayet çocuk burnundan nefea al
mağı ihmal ederse bunun tabii akibe· 
ti olarak burnun ıekli ve netvünüma11 
ackteye uğrar ufalır darlatır ve eğer 
böyle çocuklarda husule gelmeai pek 
müsait olan etler ve bezler de zuhur 
ederae zaten darlatınıt olan burun 
mecrası bu suretle büsbütün kapan· 
mıı olur. Bu halde çocuk artık bur· 
nile nefes alamaz ve bunun münasip 
auretle çaresine bakılmaz iae pek fe· 
na akibetlere meydan verilir. Bu hal· 
de bulunan bir çocuğun burnunu ilaç 
mahlülleri, ımngalar. çektirmeler, ruh 
koklatınalar gibi ıeylere aıla müıaa
de etmemeli. Ve fayet bir teY yap
mak istenirse daima Önce bir hekimin 
reyi alındıktan sonra yapılmalıdır. 

Zira böyle yolunda yapılmıyan i· 
laçlamalardan çok defa çocuklann 
burnundan kulaklarına doğru haata
lığın yayılmasına sebebiyet verirler. 

Büyükada 
Dr. ŞOKRO 
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Gelen evrak seri Te-rilmez.- Müddeti 
seçen n\ialı.alar 10 kuruıtur.- Gazete •e 
matbaaya a.it itler için müdirirete mG
racaat edilir. Gaselemiz illnlann mu'u
liyetini kabuJ etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y •ti1kö7 raaat ınerku:inden Terilen 

mallımata 1röre buailn h.a•a laamerı bulut· 
lu devam edecek, rüzair timal iatilıc:am.et
lerden. mutedil ku•••lle eaecekt•r. 

23-7-93.ı tari..bin.de ha•a tazyiki 759 mi
limetre, en çok aıcaklık 27, en as 23 der• 
ce idi. 

da arkadatının "amca,, dediği 
genç bir suvarı binba,ısı ile tanıt
tı. 

Nasıl tanıttı? Nasıl konuttu? 
Nasıl tekrarlattı? Nasıl anlaştı? 
Arhk bunları dünyada bir karıt 
çocuk bile öğrenmittir. Uzun uza· 
dıya anlatmağa değmez. itin özü 
şu: 

- Ben senin ne olduğunu öğ
rendim Benzigül Hanım. Dedi bin
batı. 

- Ben de senin ne olduğunu 
öğrendim Ünalp Bey. Dedi. genç 
kız. 

- Ben seni istiyorum. 
- Ben seni ıeviyorum. 
- Evlenelim mi? 
- Niçin evlenmiyelim? 
Mektep arkadatının babası Mü. 

dür Beye; anası, Perihan Hanıma 
gittiler. 

- Müdür Beyfendi. Bizim kü
çük birader binbafı ... 

Ne söylemek gerekse söyledi. 
Karuı da Perihana söyledi. ikisi 
de ikisinin bir kartılığını aldılar: 

- On bet yirmi gün sonra ce
vap verebiliriz. 

Genç binbatının beklemeğe vak
ti yoktu. Şark hizmeti çıkmıştı. 
Dumlupınar' da bir istiklal madal· 
yesi ve bir binbaşılık aldıktan son· 
ra da bu hizmeti mutlaka görecek
ti. · (Devamı var) 



BUyUk adamlar 

Corneille 
16-6-1684 

Pierre Corneille 1606 ela Rou
en' de doğdu. Evvell rahipler o
na ilk tahsili verdiler. Tahsilini bi
tirince avukatlığa tetebbüı etti. 
Fakat kendisinde bu masleğe kartı 
bir istidat göremiyordu. Bunun ü
zerine avukatlıktan vaz geçti ve 
tiyatro piyesleri yazmağa bafladı. 
ilk yazdığı bir kaç komedi halkın 
botuna gitti. O da bu muvaffaki
yetten cesaret alarak, Rouen' den 
Pariıe geldi. O sırada Franıanm 
ve Parisin en nüfmlu adamı on ü
çüncü Loniı'nin Bqvekil tayin et
tiği Richlieu idi.Rlchlieu'niln edebi 
yata merakı vardı. Onun l9ln Cor
neille' e hayli iltifatlar g(isterdl. Fa 
kat Corneille mildaheneden ve sırf 
hoşa gitmek i'in el etek öpmekten 
ho~lanmıyan bir adamdı. Hatıl 
Başvekilin yazdığı bazı komedile
ri kendisine gösterdikleri zaman, 
bu piyeslerin pek o kadar beğeni
lecek feyler olmadığını fÖyledi. 
Bu bir hakikatti. Fakat Richlieu 
kızmıştı. Hatti taire hakarette bi
le bulundu. 

Biraz sonra, yeni 1635 te Corne
ille mevzuunu bir lspanyol tairin
den alarak Cld isminde bir dram 
yazdı ve sahneye koydu. Bütün 
F ranaa bu dram karşısında vecdü
hayret içinde kaldı. Fakat tairin 
muvaffakiyetine haset edenler de 
Adi ve bayağı tenkitlerden çekin
miyorlardı. 

Gilnet çamurla sıvanır mı? 
Corneille'in 9öhreti bütün Fransa
ya yayılmı9tı. "Cid gibi güzel •• ,, a
lızdan ağıza 'dolqan bir daıbıme-

'• 1 
6 Y"flnı:la bir çoculun yaptığı 

resim : Matbaa 

sel olmuttu. Şair bundan sonra üç 
dram ve bir komedi daha yazdı. 
Bunların hepsi Fransız edebiyatı
nın şaheserlerindendir. :Artık hel' 

Habui zade nasd beyaz oldu, 
;onra nasıl karardı? 

kes Corneille'i! - harikulade takdir 
ediyorlardı. 

O zamana kadar Fransız sahne-

Türk istiklal ve hakimi
yetinin imza edildiği gün 

bayramımız hararetle 
edilecektir 

Bugünkü 
tes'it 

(Başı 1 inci sahifede) 
Jiahraman, Tilrklüğün yeni temelini 
l<unnağa çalqıyor ve Çankayada p;-r 

• layan günet. Türke gidilecek yolu 
gösteriyordu. 

Bu güneş, etrafındaki peyk"lerle 
memleketin her tarafını biribirine 
bağlamak kudretini gösterdi ve bir 
gün geldi ki, vatan Ankaraya topla
narak tek bir kalp gibi çarpmağa baı 
!adı. 

Dünya az zamanda ıuna kanaat 
getirmeğe mecbur oldu: 

- Türk inkar edilemez.. Türkiye 
parçalanamaz! 

Zaten görüyorlardı: "Sevr0 de ale-
lacele yapılan kase yer yer 
çatlamağa başlamıştı. Devlet-
ler, asi ilan edilen Mustıo_fa Ke
malin devleti ile anlaşmaktan 
başka çare olmadığını gördüler. Fran 
sa, dost elini uzatarak, Adanadan çe
kildi. İtalya, onu takip etti. Yunanlı
lar harp meydanında bizimle başba· 
şa kaldılar. İki kere İnönünde, bir ke· 
re Sakaryada son defa Dumlupmarda 
onlarla karşılaştık .. Asırlardan beri, 
Türke hep hezimet marşı çaldıran la
liin kolu artık kat'i olarak bükülmÜ§· 
tü. Akdeniz kıyılarına biı· hamlede in
dik ve İzmirin Kadifekalesine çeki
len Türk bayrağı tarihlerin seyrini 
değiştirdi. 

En büyük Avrupa devletinin kabi
nesi, siyasetinin ifli.aı karşısında te
ker meker devrildi ve onun şimarık 
çocuğu olan bir kral, tacını tahtını bı
rakarak perişan bir halde yabancı 
memleketlere kaçtı. 

En büyük Türkün ve onun kahra
man arkadaşlarının Türke kazandır
dıkları bu şanlı zaferin mes'ut netice · 
leri artık biribirini takip etmeğe haş
lamıştı. 

Ecnebi devletlerin İstanbuldakı 
fevkalade mümessilleri garp ordula .. 
rı kumandanı İsmet Paşa ile Mudan
yada karşılaştılar. Burada, muhase
ınata nihayet veren bir mütareke im
zaladık. Mütarekeyi, sulh müzakere
u '. takip etti. 

Fakat bu müzakereler, çok t.\ZUD 

sürdü. Birkaç kereler inkıta tehlikesi 
bil~. baş gösterdi. İsmet Paşanın Lau
sanne'da, giriştiği bu yeni mücadele, 
cephedeki mücadelelerinden daha az 
cntin olmadı, Müttefik devletler mü
;,,essilleri, idealist, yi.iksek milliyetçi 
bir hükumet adamile karşılaştıklarını 
pek geç ve pek güç anladılar. 

Osmanlı imperatorluğu devrine a i t 
p~zarlık siyasetinin o imperatorlukla 
beraber tarihe gömüldüğünü Is:net 
;,•aşa, kih yumuıak, kih acı, kendile -
ı·lne anlatrncaya kadar epeyce ; a 1 ınet 
çekti. Nihayet uyuşmak kahil oldu. 
Laıısanne'da Türkün siyasi, •İ.'"bsadi, 
mali, aske ri, idari, hukuki, va adJi hak 
]arını tamamen tanıdılar. itibarı ye
rinde, hakk[ndan ve kuvvetinden e
min, kendisine hürmet ettirir bir dev-

. let olarak yeniden dünya yüzüne çık
tı ı.. , 

Tiirk milletinin olduğu kadar bu zafe 
ri teminde hem kılıcı, hem kalemi, 
hem aiyaaeti ile amil olan Baıvekil 
ismet Paşa için de ebedi yüzaklığı 
dır. 

Büyük Gaziden aldığı ilham hızile 
hareket eden Garp cepheai kumanda
nıı ve Lausanne fatihi lamel Paşa, 
bu yüzaklığını bir şeref halesi gibi al
ıunda taşıyarak Lausanne'dan döndü 
ğü günden be i Türk milletinin ebedi 
~Ckranına hak kazanmıştır. 

Lausanne muahedenamesi bizim 
her §eyden evvel istikl&limizi temin 
e1ti ve hür, müstakil, bütün haklan· 
na ve salahiyetlerine malik bir devlet 
olarak beynelmilel siyaset alemine ka 
rııtık. 

Tliı·kiyede cümhuriyet idar~3inin te 
sisinden beri, Lausanne ahitnamesinin 
bahşettiği salabiyetİere istinat ede
rek dünyayı hayrete düşüren e•erler 
vücude getirdik. 

Adli, hukuki, mali, iktısadi ve si· 
yasi sahalarda, birkaç ara sığ.maya· 
cak büyük inkılaplar yaptık. 

Din ile dünya i§lerini ayırdı)~ ve 
bir medeni kanun vücude get~ı-erek, 
aile miinasebatımızı, asrın ternayiilJe
rine uygun bir ~ekle koyduk. 

Kanunlarımızın çoğunu ya. yan1-
den yaptık, yahut esaslarında ehem
miyetli tadilat vücude getirdi!<. Jlllah· 
kemele1;imizi duruşmalan ~n seri şe
kj)de intaç edecek vesaitle teçhi:ı et
ıneğe muvaffak olduk. 

Bir çok yerlerde yeniden münferit 
h~ 1'> imler tesis edildi. Adalet!n en sa
lim şekilde tevzii tahtı temine alındı. 
li abutaj hakkı devlete geçtikten son 
rn, bayrağımızı uzak sahillerde dal
galandırmak imkanı haaıl oldu. 

Deniz ve liman muamelB.tınıızı tan
zim ettik. Gümrüklerimizde ehemın . 
yelli ıslahat vücude getirdik ve bii.t_çe 
m izin başlıca gelh· membaı olan gılm 
ı iik resmini arttırdık. 

Çok iyi düşünülmüş ve kusursuz 
tatbik edilmiş muhtelif kanunlar sa
:Y'~ıt-inde dünya buhranının ce rey~.nına 
kapılarak düşmek istidadını .. gos~e
JE:ll paramızı sabit bir ınikdar uzerın
cle tutmağa muvaffak olduk. . . 

lthali.t ve ihracat müvazenemızı 
tanzim ederek ihracatnnızı mümkün 
olabildiği kadar arttırmak ve)thal~
tımızı asgari hadde indir;mek ıçın hıç 
bir tedbiri almaktan gerı kalmadık. 

Şimendifer siyasetine dört elle sa
nlarak memleket aksamına biribirine 
demir ağlarla bağladık. On sene e~ 
vel Haydarpaşadan Malaty:'ya ray u 
zerinde gidebilmek, uzak hır hayal aa 

yılırdı. .. s· 
Bugün yalnız Malatyaya degıl, ı-

vasa fakat yarın Erzurum ve Diyarı
beki;e de ayni vasıta ile gidilip geli· 
necektir. 

Lausanne sulhünün akdinden beri 
dünyada mevcut hemen bütün hüku
metlerle, siyasi, iktısadi, anlaşmalar 
yanarak devletin harici emniyetini te-

.· · ·· · · e ttik. 

MiLLiYET PAZARTESi 24 TE~MUZ 1933 

sinde bu kadar güzel eserler alkıt- 1 
lanmamıfb. Sahneye konan 
bütün piyeslerin mevzularında bir 
asalet ve necabet göze çaıpıyordu • 

Daha sağken ona "büyük Corne
ille,, diyorlardı. 

Kral on dürdüncü Louis Fransa

nın bu yegane tairine hürmet ve 

muhabbetinin delilini göstermek 
istedi, ve ona ölüncüye kadaı se
falet yüzü görmemesi için senelik 

bir maaf tahsis etti. Fakat Come
ille halkln kendisine gösterdiği te
veccühten daha mütehassis oluyor

du. Kendi piyesini seyir için bazı 
ak9amlar tiyatroya gelse, tanılır, 
tanılmaz ismi bütün seyirciler ara. 
smda dola,ırdı. Prensler ve büyük 

rütbede Sinyorlar kendisini sellm

lamak için ayağa kalkarlardı. Hat

ta devam eden alkıtlaı sahnedeki 
piyesin durmasına bile sebebiyet 
verirdi. 

Fakat bütün bu şerefli günlerin 

sonu acı oldu. Cornielle'in zekası 
son senelerde zafa uğramıftı. On
dan hiç beklenilmiyen bazı piyes

ler yazdı. Herkes inkisara uğradı. 

Bittabi diltmanlan da fırsattan a
zami istifade ettiler. Artık ondan 
sonra hep Racine okunuyor, Raci. 
ne oynanıyor, Racine alkıtlanıyor
du. 

Corneille derin bir kedere düttü. 
Kral bile senelik tahsisatını keımit 
ti. Nihayet zavallı Cid şairi "ki pi
yesleri hala oynanır,, arkadqlarm. 1 
dan birinin himayesine sığındı. ve 
bir çok rakiplerinin nankörlüğü 
kartısında tedricen sönmeğe bq
ladı ve 1684 te öldü. 
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Bu rumin altına ince bir mukavva yapıfhrı:lıktan sonra parçaları kui
niz. Ve birbirine benzeyen harflere göre iki taraflı yapışhnnız. Delik
le gösterilen yerleri ipli bağlayınız. Bu suretle viicude gelecek filin 

ayakları, hortumu ve kuyruğu müteharrik olacaktır. 

Ata sözleri 
Ata dost gibi bakıp dütman p.. 

bi binmelidir. ' 
Atla yola giden e,eğin vay hali... 

ne. 
Av avlandı sav aavlandı. 
Ay ıtığmda ceviz ailkilmez. 
Aynaya bak ta kendini gör. 
Az söyle ISz söyle 
Bakan göze yasak olmaz. 
Bağa bak üzüm olsun üzümü ye 

meğe yüzün olsun.. 
Bağlı arslana tilki bile hücWQ 

eder. 
Bağ dua deiil çapa ister. 
Balcının var bal tası odun yan• 

cmm var baltası. 
Baskın basanın, av vuranın. 
Bakarsen bağ olur, bakmazsan 

dağ olur. 

Bıçak yaıası onulur, dilyarası o
nulmaz. 

Baba bilgisi ile adam adam ol-
maz. 

Belaya aabır etmededir dünya. 
da hüner. 

Ben derim bayram haftası, o an 
lar mangal tahtası. 

Bir göz odam olsunda, batım 
içerde ayağını dıtaıda olsun. 

Bir elin nesi var, iki elin sesi 
var. 

Bir feyİn önüne bakma sonuna 
bak, 

Bot boğazlık kann doyurmaz. 
Borçlanan adam, ekini yetilken 

biçmit çiftçiye benzer . 
Boyuma göre boy, huyuma gö

re huy bulamadım. 
Cihanda yar ol, bar olma. 
Çalıtmak hazinelerin ana hat 

!arıdır. 

Çabuk paılıyan çabuk söner 
Çivisiz tahtayı yel alır. • 

Kadın ihtirası gene bir 
gencin başını yedi! .. 

yeli Medrese sokağının içindeki ka
pının iç tarafında durmaktadır. Vi
dacı İamail Nazmiye Harumı çağırma 
ya gittiği esnada kapıdan bastoncu 
Nuri girmit ve tek bir kelime söyle
meden bahriyeli Hasanm kafasına 
kuvvetli bir yumruk vurmuıtur. Bu 
yumruk o kadar kuvvetle vurulmuı· 
tur ki bahriyeli Hasan en küçük bir 
hareket yapmaya muktedir olamadan 
olduğu yere düşmÜ§ kalmı§tır. 

Fransa da 
İştirak ediyor 

(Başı 1 inci sahifede) 
ma, Prague, Berlin ve Münich' de
ki görüşmeleri hakkında izahat 
verdi. Kocasını kaçırdı, 

kaldırmak istedi, 
(Başı 1 inci sahifede) 

bir gençle taruımıı ve ıeviımiştir .. Bu 
sevgi bir aralık o kadar kuvvet kes· 
betmiş ki Nazmiye Hanım kocumı 
ihmale ve Nuri ile oturup kalkmaya 
başlamıı, daha aonra da Nuri iti azıt
mış ve Nazmiye Hanımın me§ru ko
cası Bursalı Haı::ı Mehmet Efendiyi 
tehdide başlamıştır. Hacı Mehmet Ef. 
kadın yüzünden baıına bir felaket 
gelmesinden korkmuş, taliine küserek 
terki darüdiyar etmeğe karar ver
miş ve alıp başını gibniştir. Tam iki 
senedir Hacı Mehmet Efendinin namü 
nitanı yoktur. Nazmiye Hanım da 
Nuri Efendi ile oturup kalkmaktadır. 
Fal_<at ne olmuşsa olmuş, üç ay evvel 
bir gün Nuri Efendi ile Nazmiye Ha
nnnın arası açılmış, iş.ıkla maşuka 
at'asında sunturlu bir kavga olmuş, 
Nazmiye Hanım evden kaçmı§tır. 

Nurinin rakibi bahriyeliymis 
Nazmiye Hanım 35 yaşında olma· 

sına rağmen kocamamış, gençliğini, 

eden bir istikamet verdik. 
Hariçte ve dahilde kuvvetinden e

min, beynelmilel alemle münasebatı 
yolunda biı· devlet sıfatile Lausanne 
f.ulhünün 11 İnci yılına girerken yan
nın bugünkünden daha feyizli ve da
ha aemereli olacağına şimdiye kadar 
başarılan eset'leri şahit göstererek son 
suz bir iman beslerıl.eğ.e hakkımız var
dır. 

Başvekili davet 
Mera•İmi ter tip eden Hukuk fa

kültesi talebe cemiyeti, Ba§vekil is
met Paşa, Meclis reisi Kazım Paşa ve 
Maarif vekili Dr. Reşit Gaip Beyi 
Lausanne bayramı te:ıidi merasimine 
davet etmi~tir. 

Bugün yapılacak merasim 
Lausanne sulhiL, ün yıldönümü mü .. 

nasebetilc bugün darülfünun konfe
rans ealonunda saat 3,5 ta yapılacak 
merasim programı şudur: 

1 - istiklal marşı. 
2 - Hukuk fakültesi reisi Tahir 

Beyin açış nutku. 
3 -- Bu sene mezunlarından Ömer 

Fetbi Beyin hital,esi. 
4 - Ağaoğlu Ahmet Beyin konfe

ransı (Lauaanne') 
5 - Muslihiddin Adil Beyin hita

be•i. 
Halkevi güzel sanatler şubesi müsa 

mere salonunda da ak§aın ayrı bir top 
lantı yapılacak, konferans verilecek.
tir. 

lzmir'de 
İZMİR, 23, (A.A.) - Bugün on 

temmuz ''23" yıldör-iimü münasebe
tile şehir baı tan başa donatılmış, ka
ra ve deniz nakil vas~taları bayrak
larla süslenmiştir. Hükfunet, banka
lar ve müeasesat tatil edilıni~tir. 

Bafra' da 
BAFRA, 23 (A-A.) - Cümhuri· 

yet bayramının onuncu yıldönümü 
kutlulama li:omit.'!'":; i kaymakamın re-

rakibini ortadan 
kendisi de kaçtı 
Cazibesini ve füaununu muhafaza et
inittir. Nuriden ayrılır ayrılmaz tali 
kar§ıaına bir baıka erkek çıkarmıttır. 
Bu erkek Bahriyeli Hasandır. O da 
bpkı Nuri gibi 22 yaşında, alımlı, ça
lımlı bir erkektir ve pekala Nazmiye 
Hanım Bahriyeli Hasan ile Nuriye 
nisbet yapabilir. Nazmiye Hanım 
bahriyeli Hasanla bir iki günlük ah· 
baphktan sonra beraber yaşamak k-..
rarını vermiştir .. Ancak bahriyeli Ha
sanın kazancı yoktur. Kendisini bea
liyemiyecektir. Bunun için Nazmiye 
Hanım çalışmak ihtiyacını biaaetrniş 
ve yukarıda bahsi geçen Tahsin Be
yin trikotaj fabrikasına girmiştir. 

Aşk rekabeti 
Bastoncu Nuri Nazmiye Hanımı 

çıldırasıya sevmekte ve sevgilisini elin
den kaçırdığı için de azap ve ıztı
rap çekmektedir. Birkaç kere Nazmi
ye Hanıma müracaat etmiş, 

- Yapma, etme, saadetimizi yık
ma, ben seni seviyorum, dön ~vine gel 
demiş, fakat: 

- Başka f-s;:ısmet ara, benim kc·canı 

var. Cevabını almıştır. Maamafilı bu
na rağmen rİcalarıru tekrar etmekten 
vazgeç.memiıtir •• 

Bahriyeli Hasan bir rakibin mevcu· 
diyetinden haberdar görünmemekte, 
muayyen zamanlarda Nazmiye Ha
nımı fabrikada ziyaret ederek onun
la konuşmakta ve söylendiğine göre 
ara sıra da gezmeğe gitmektedir. Ma
amafih sathi de olsa bu kadarcık 
münasebet bastoncu Nuriyi küplere 
bindirmeğe kafi gelmekte, bastoncu 
Nuri her gün Nazmiye Hanımı ziya .. 
ret ederek bu sevdadan vazgeçmesin
de ısrar etmektedir. 
Rehabeti ortadan kaldırmak için ... 

Bastoncu Nuri Nazmiyenin Bahri
yeli Haaandan vazgeçmediğini görün 
ce rakib inin vücudünü ortadan ka
dırmaya ve sevdiği kadına bu suretle 
tasarı·uf etmeğe karar vermi§tİr. Bu 
kararla da bahriyeliyi takibe batla· 
mıştır. Hatta dün sabah Nazmiye Ha 
nımm oturmakta olduğu Mahmutpa
§ada Mengene sokağında 12 numara
lı eve giderek kapıyı çalmıı ve 

- Bahriyeli burada mı?. diye sor
mu§tur. Na zmiye Hanımın ev sahibi 
de : 

- Burada Bahriyeli mabriyeli yok.. 
cevabile onu kapıdan savmıştır. 

Fabrikada .• 
Bu esnada bahriyeli Hasan fabri

kaya gitmiş ve Nazmiye Hanımla ko 
nuşmak iste mi§, fakat vidacr lsmail 
Efendi: 

- Nazmiye Hanını şimdi çalışıyor, 
paydosta gel de konuş demi§tir. Ma
amafih bu esnada Nazmiye Hanrm da 
gelnıi §, ayni tavsiyede bulunmuş, Ha
san da gidip saat 11,45 te tekrar gel
miş, gene vidacı lsmail Ef. ,.,,_,.tıısile 
Nazmiye Hanımı çağırtmıştır. 

Nuri geliyor •• 
Fabrikanın iki kapm vardır. Biri 

Medrese sokağının içinde, diğeri Dü-
. . 

Vurdu, kagıyor .•• 
Nuri rakibini sersemlettikten son .. 

ra hemen yanmda taşnhfı bıçaiı çı
karmış, ve Nurinin vücudünde iki 
derin yara açarak fabrikanın Düyu· 
nu umumiye caddesindeki kapısından 
kaçıp gitrnİftİr. Bu esnada Nuriyi gÖ· 
ren tek bir kimse yoktur. Yalnız bah 
riyeli Ha.sanın 

- Y andnn Allah... vurdu kaçıyor 
diye bir feryadı duyulmuı, ' feryada 
koşanlar da Haaaru vücudündan kan 
lar fışkırarak yattığı yerde kalkma -
ya uğra§ırken görmütlerdir. 

Polis, müddeiumumi ve tahkikat ..• 
Bittabi bu anda da ortalık karma

karışık olmu§, her kafadan bir ses çık 
maya başlamış, bu arada da polise ke>
şu lmuştur. Vak'a mahalline yetişen 
polisler bir taraftan ağır yaralı olan 
Haaanı Gülhane ha&tahanesine kaldı
rırlarken diğer taraftan da vak'adan 
nöbetçi müddeiumumisi haberdar e
dilmiş, vak'anm faili Nuriyi aramaya 
koyulmuılar, tahkikata baılamışlar· 
dır. 

Bir kocası, iki atıla olan Nazmiye 
Hanım da ifadesi alınmak ve bildikle 
rinden istifade edilmek için karakola 
götürülmüıtür. Nurinin saklandığı 
yu ke§fedilıniıtir.. Bu dakikada ya
kalanmış bulunmaaı çok muhtemeldir. 
dir. 

Bu da ayrı bir facia! 
Dün sabah Yedikule ile Narlıkapı 

G.rasında feci bir tren kazası olmuı ve 
kondöktör Mehmet Bedri Efendinin 
iki ayağı kesilmiştir. Kaza şu §ekil. 
de olmuştur: 

Mehmet Bedri Efendi Şark timen· 
diferlerinde kondökıör ve 30 yaşların 
dadır. Kendisi Samatyada oturmakta
dır .. 6.45 treninde vazifedardır. Sir
keciye gelmek ıçın geç kalmı~tır .. 
Mehmet Bedri Efendi, Samatyada da 
hl treni kaçırmış, Y edilruleye gelmiş
tiı .. Fakat burada da trene yetişme· 
ğ-.. imkan bulamayınca istasyonun bir 
az ilerisine koşmuş ve tren hareket ha
linde iken Narlıkapıda trene 3t[a. 
mak istemiıtir. Bu esnada müvazene
~jni şaşırarak yere düımüş, trenin al.
tında kalmıştır. Tren derhal durmuş 
ve Mehmet Bedri Efendi kanlar için
rle trenin altından çıkarıldığı vakit iki 
ayağının kesilmiş oduğu görülmüı, 
ha•tahaneye kaldırılmıştır. 

Bu da başka ... 
Diğer bir tren kazası da Maltepeyi 

geçince K.üçükyalı mevkiinde olmuı
tur 34 numaralı katar 13 yaşlarında 
biı çocuğa çarparak ağırca yaralamıı 
tır. Çocuk hastahaneye kaldırılmı~tır. 
Tahkikat devam etmektedir. 

Avrupa devletleri arasında si
lahları bırakma konferansı mese
leleri bilhassa mutaarrızm tarifi 
ve kontrolu hakkında bazı terak
kiler olduğu anlatdıyor. Bu itibar
la anlqma ihtimalleri görünüyor. 

Bununla beraber Fransız ve Al
man tezleri aıaaında mütkiller ve 
bilhassa Almanya'ya silahlanma 
hususunda hukuk müsavatının 
kat'i bir tekilde verilebilmesi için 
vakbn bir tecrübe ve kontrol bir 
de tatbikat devreleri olarak ikiye 
ayrılması meselesi vaıdır. 

Eylôle kadaı muhtelif meseleler 
hakkında siyasi görü,melere hat
lanacaktır. 

M. Henderson, Milletler cemi
yeti konseyi ile ayni zamanda ve 

umumi komisyonunun itlerine tek
rar ha.flamasından biraz evvel 20 
eylôle doğru konferans büros~nu 
davet etmek niyetindedir. 

Görütme saat 11,30 a kadar sür· 
müştür. Bu mülakat M. Paul Bon. 
cour'un M. Politis ile beraber, 5 
temmuzda farki Avrupa devletleri 
tarafından imzalanan mutaarrızın 
tarifi mukavelesine Fransa'nın da 
girmek ihtimallerini tetkike vesi
le olmuftur. 

M. Paul Boncour, Fransa'nm 
Cenevre' deki tezine uygun olan 
bu mukaveleye Fransa'nm da işti
raki için hiç bir sebep görmemek
tedir. 

Finlandiyada 
MOSKOV A, 23 A.A. - 22 tem

muz tarihinde Finlandiyanın Mos
kovadaki sefiri baron Koskinen 
hükUmetiden aldığı talimata tev: 
fikan Finlandiyanın 3 temmuz tari 
h~nde Sovyet Rusya, Estonya, Le
hıstan, Romanya, Türkiye, İran 
ve Afganistan arasında imza edil
mit olan ve mütecavizin tarifine 
dair bulunan mukavelenameye it
tirakini mübeyyin bir notayı M. 
Krestinkiye tevdi etmiştir. Nota· 
nın tevdi edilmiş olduğuna dair 
olan protokol M. Krestinski il~ ha· 
ron Koskinen tarafından ımza e
dilmiştir. 

Yurttaş! 
1 milyon Türk ayda birer li

ra bankaya yatırırlarsa bir yıl
da 12 milyon Türk lirası birikir. 
Demek ki, milli tasarruflarımız-
la her sene bir Ergani hattı yap-

, ÇANAKKALE El tıracak kadar kuvvetli olabili-

~ 
ŞEHiTLERiNi ZiYARET riz 

l O AGU S TOS 1 Milli lktısat ve Ta· 
G ü 1 c e m a 1 vapurile __ iL sarruf Cemiyeti 



MEM EK 
Burnunu .kesmiş! 

GEMLiK - Küçük kumla kö
)'iinde bir facia olmuf, Haaan iır 
minde bir berber çırağı üvey kar
Cl~i Caferin uatura ile burnunu 
kesmiftir. Yaralı Bursaya nakle
Clilmit, berber Hasan yalı:alanlllJf
br. 

Ne sandal, ne de magruk 
bulunmadı 

ÇEŞME, - Köste köyünden bir 
yelkenli sandalla Karareis çiftlik
lerine gitmekte olan Çetmeli Mu
biddin Beyle arkadaşı Abbas de
nizde bir kazaya uğramıtlardır. 
Bunlardan Muhiddin Bey işitilme 
miş bir gayret sarfederek kurtul
muş, fakat arkadaşı Abbas kay
bplmuttur, sandal sahilden 4 mil 
ai;ıkta devrilmiş, yüzmek bilen 
Muhiddin Bey arkadatı Abbasa 
kayığa iyice sarılarak bırakmama
sını tavsiye ederek tam dört saat 
yüzdükten sonra tldir adalan ci
varnıdaki küçük bir adaya çıkabil
mistir. Sabaha kadar bu adanın 
sahilinde kalan Muhiddin Bey sa
bahleyin arkadaşım sandalla ada- · 
ya pek yaklaştığı: halde görmöt 
ve bağirarak sandalı bırakmama
sını, kendisini kurtarmrya gelece
ğini söylemiş, fakat tam bu esnada 
yine şiddetli bir rüzgar çıkIDlf, 
sandalı tekrar tersine çe'rirmiş ve 1 

adadan uzaklaştırmıştır. Muhid- ı 
din. Bey tedarik ettiği bir nıotörle 
arl{aclaf ını aramıya -çrlcm•t ise de 
ne arkadaşını, ne de sandalı bula· -
~fhr. 

Gene bir muziplik 
IZMIR, 19 - Her aene sık sık . 

lzmirde rivayetler ititilir: "Filan 
eyi perilet ~İıyor !", "dün akfam 
filan mabalJede filan evi, cinler 
saatlerce taşlaınıtlar ! ... " 

Eşkiyaya yataklık edenler 
ADANA, 23 - Kadirli etkıya

sına yataklık etmek ile maznun 
olan mevkuflar tehrimize getiril
di. Muhakeme için yarın Diyarbe
kire gönderileceklerdir. Bu mev
kufların arasında bir tane de ka
dın vardır. Bunlardan batka içle
rinde Umumi Meclis azasından 
(Çotkun) ve (Vahit) Efendilerle 
eski Kadirli Belediye Reisi Faik 
Bey de vardır. 

Aydında iki havuz 
AYDIN, (Milliyet) - Sabık 

fabrikatörlerden Ömer Muharrem 
ticaretlıanesi sahibi Ömer Bey, Ay
dında belediyenin göstereceği yer
de iki havuz yaptıracaktır. 

Havuzlardan birisi eski yeni ca
misi avlusunda olacak ve hemen 
inşaata baslanacaktır. Diğerinin 
yeri daha ~ili edilmemiştir. 

--o--

Takdir 
AYDIN, (Milliyet) - Geçen 

ders senesinde halk dershanelerini 
parasız olarak idare eden mual
limlerimiz, Maarif Vekaletince tak 
dirname ile taltif olunmutlardır. 

Define 
AYDIN. (MilJiyet) ·- Eski tu

hafiyecilerden Tavaslı Osman Ef. 
tarafından sarayiçi mahallesinde 
eski ainema yerinde define gömü
lü olduğu ihbar olunarak aramak 
için müsaade istemit ve kendisine 
müsaade olunarak arama ameliya
bna baflamlınıttır. 

Geçen sene de Yunanistandan 
gelen bir Rum tarafından bi.r ~ok 
yerleri kazılmıt bir teY bulunma
Dllfb. Osman Efendinin de emeği
nin bota çrlcm•mamu dilerken, 
memleket amelesine i' çıkardığın
dan bu gibi araycılann çoğalması
nı temenni ederim. 

Deniz ortasındaki kayada 
bir adam 

Filhakika rivayetler tahkik edi
lince bir taşlanma hadiaeai mey
dana çıkıyor. Geçen eene KllJ'fı
yakada böyle devamlı bir taşlama 
hadisesi olDJUftu. Bir ev; mütema 
diyen tatlanıyordu. Mahalle haJ- . 
kından hurafeye inanan1ar, adeta 
evlerini terkedecek derecede ev
hama kapıldl'lar. 

Zabıta, günlerce İfİ nezarete aJ.. 
dJ, nihayet bir İtalyanı, evinin 
pımçeresind~ kurduiu bir aban. 
Lı .ve aşırtma llaulü ile evleri baf
lıırken yakaladı. Halk biY müddet 
İ\•i .alaya a1ch "e gü~· · 

ANDIFLI, (Milliyet) - Geçen 
mektubumda Meis adası ahalisin
den Üç kişilik balık.çı bir rum kayı

. 11mm furtunadan battığını için

. den birisinin yüzerek kurtulduğu 
nu yazınIJhm. 

Şimdi de Değil'lllendağ havali
ui nae ayni taflanıDa hadiseıi mey
dana çıktı. Günlerdenberi lzmir 
matbuabnda bu hadise zikredili
yor. Gece olunca, muhtelif evlerin 
kiremitleri, pençereleri ta,Ianıyor. 

Halk bu itle alikadar oldu, ara
dı . taradı. Fakat kimse bulunama
dı. Nihayet zabıta meae]eye el u
zattı. 

Diyorlar ki, ablan taşların bü
yiikleri yarımtar okkabkmıf. Bu 
cüretkarlarm marifetlerinin de ya
kıno '\ meydana çıkarılacağı fÜp
hesizdir. 

Hadi2e mahalline diğer kayık
cı!an aramak üzere gönderilen 
motör Denizde yaptığı ara.tbrma 
neticeıinde kayıkcılardan birisini 
~ahilden üç ınil açıkta ve iki met 

. ro murabbaında denizClen yükse
len bir kaya üzerinde görmü' iae
de furtuiıanm tiddetinden bu ba
hkcıyı kurtarmak için kayaya ya 
;Daşmak imkanını bulamamıt, fa
kat kayaların açığından o esnada 
Meia adaaına gelmekte olan İtal
yan bandı:nı.lı bir vapur tarafın
dan kurtanlmıttır. Kayıkcıların ü 
çüncüsü ile balıkcı sandalı timdi
ye kadar nıüteaddit defa yapılan 
arabrmalarda hiç bir tarafta bu
lunamamıştır. Sahillerimize çıka
rak hadiseyi haber veren Niko is
mindeki kayıkcı tedavi edildik
ten sonra Meis adasına gönderil
miştir. 

Darülfünun Mübayaat Komisyonundan 
1 - Haseki hastahanesinde yeniden yapılacak klinik Pavyo 

punun şartnamesi aynen ipka edilmiştir. 
2 - Yalnız binanın ikmal müddeti 15 ikinci teşrin 933 ğa-

yesine kadar temdit edilmiştir. . 
3 -· Tazminatın miktarı "400" Liradan "200" liraya ten

zil edilmiştir. 
~ - T ~pler kendi teklif edecekleri bedelin % 1 ,5 .uğu nis 

betinde temınatı muvakkate mektuplarile birlikte pazarlıkla 
ihale giinü olan 26 temmuz 933 ça.rş~mba günü saat 14 de Da 
rülfünun mübayaat komisyonunda hazır bulunacaktır. 

(3557) 

Milllyet'la romanı: 28 

MlLLlYET PAZAkTESl 24 TEMMUZ 1933 

Istanbul. Ziraat Ba kasından: 
Hisse Semti Maballesi Sokeğı Closi Hiıseıi Emlak Hisseye göre 
No. No. muhammen kıymeti 
601 Boğaziçi Yenimahalle Aziziye Ahşap hane Tamamı 12 600 T. L. 
602 ,, " Mektep ,, " 18/96 28 378 " 
603 ,, Büyükdere Asmalı Ahşap hane ve bahçe 2/3 16 1333 " 
604 ,, Trabya Ziso Ahşap hane 3/14 12 130 ,, 
605 Büyükada Cami Güzeller Ahşap 3 hane ve 1 dük. 255/1296 2211,22/2 24,26 275 ,, 
606 ,, Karanfil Karanfil Arsa metresi 466 23/100 42 108 " 
607 ,, Nizam Fabrika Ahşap hane 6/32 7 100 " 
608 " Yalı Eski kostantin yeni Mehmetcik Ahşap hane ve dükkan 417 7/9/11 860 ,, 
609 ,, Karanfil Şehbal Ahşap hane 831128 10 400 ,, 
610 ,, Yalı Eski Kostantin yeni Mehmetcik Arsa m-tresi 36 542592/663552 19 165 ,, 

Yüzde yedi buçuk pey akçesilc ihale bedelleri nakten veya gayrimübadil lıonos]e ödenmek üzere yukarda evsafı ) azılı gayrimenkuller 
açık arttırma suretile satışa çıkarılmışbr. Kat'i ihaleleri 10/8/933 perş, mbe günü saat on beştedir. Şartname Bankamız kapısına asılmıştır. 
Senei haliye vergisile belediye rüsumu müşteriye aittir. (3443) 

1 3 üncü Kolordu ilanları 1 
Balıkesir Askeri Sa. Al. 

Kom. dan : Bursa, Mudanya 
ve Bandırma'daki kıt'at ihti
yacı için 740,000 kilo ve .i.zi
ne kıt'atı için 621,000 kilo ar
pa kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. lhalesi 10 ağus
tos 933 perşembe günü olup, 
Bursa, Mudanya ve Bandırma 
kıt'atmın arpası saat 11 ve E
zine kıt'atınınki saat 13 de ya
pılacaktır Taliplerin şartname 
sini görmek için her güıt ve 
münakasaya iştirak için o gün 
ve vaktinden evvel teklif ve 
teminat mektuplariyle birlikte 
Balıkeairde Askeri Sa. Al. 
Kom. nuna müracaatları. 
(3167) (3329) 4501 ...... 

Denizli Askeri Sa. Al. Kom. 
dan: Denizlideki krt'at ihtiya
cı için 93,177 kilo sığır eti ka
palı zarfla münakasaya kon
muştur. İhalesi 10 ağustos 
933 perşembe giinü saat 10 da 
dır. İsteklilerin §artnameyi 
görmek üzere her güıi ve mü
nakasaya girmek için o gün 
ve vaktinden evvel teklif ve 
teminat mektuplarile Denizli
de Askeri Sa. Al. Kom. nuna 
müracaatları. (3176) (3341) 

4504 
.. * .. 

Manisa Askeri SA. At. 
KÖM. dan: 

Manisadaki kıt'at ihtiyacı 
İçin 24.265 kilo Şeker kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi 7 Ağustos 933 pa 
zartesi günü saat 15 tedir. İs
teklilerin şartnameyi görmek 
Üzere her gÜn ve münakasaya 
girmek için o gün ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 
mektuplariyle Manisada Aske 
ri SA. AL. KOM. nuna mü
racaatları. (3184) (3429) 

4572 
* * ., 

Niğde Askeri SA. AL. 
KOM. dan: 

Niğdedeki kıt'at için 
700,000 kilo odun k_apalı zarf 
la 'münakasaya konmuştur. İ 
halesi 10 Ağustos 933 pazar
tesi günü saat 9 dadır. İstek-

!ilerin şartnameyi görmek ii
zere her gün ve münakasaya 
girme kiçin o gün ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 
mektuptariyle. NiğO:ede · Azke 
ri SA. AL. KOM. nuna mü
racaatları. (3189) (3433) 

4576 

Haydarpaşa Hastahanesi 
ihtiyacı için müteahhidi nam 
ve hesabına pazarlığa konan 
12406 kilo Yoğurda talip çık 
nıadığmdan ihalesi 26 Tem
muz 933 çarşamba günü saat 
11 e bırakılmıştır. İsteklilerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve pazarlığa girmek için 
o gün ve vaktinden evvel 
Fındıklıda 3. K. O. Satmalma 
komisyonuna gelmeleri. 
(721) (3530) 4677 

Konyada K. O. Sa. Al. Kom 
dan: Konyadaki kıt'at ve mü. 
essesat efradının bir senelik 
ihtiyacı olan 129,000 kilo sı
ğır eti ve 92,000 kilo koyun 
eti kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 13 ağus
tos 933 pazar günü saat 15 te 
Sığır etinin ve koyun etininde 
saat 16 da yapılacaktır. İstek
lilerin şartnamesini görmek 
üzere her gün Fındıklıda 3 K. 
·('.)'.. Sa: Al. Kom. nuna ve mü
nakasaya girmek için o gün 
ve vaktinden evvel teklif ve te
minat mektuplarile birlikte 
Konya da K. O. Sa. Al. Kom. 
nuna müracaatları. 

(3192) (3498) 
* * * Çorlu Askeri Satın Alma Ko 

mİ9yonundan: Çorludaki kıt'
at hayvanatı ihtiyacı ıçm 
135,000 kilo odun münakasa
smda verilen fiat pahalı gör\i.1-
düğünden bir hafta tehir edil
miştir. Münakasası 25-7-933 
sah günü saat 15 tedir. Şartna 
meyi görmek veya almak is
teyenlerin her gün ve müna
kasaya iştirak edeceklerin te
minatlarile birlikte mezkiir 
gÜn ve saatte komisyonumu
za müracaatları. (3204) 

(3553) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Tepesi delik mernlahası iç in listesi mucibince (12) kalem 

alat ve edevat satın almacakt ır, 
Taliplerin pazarhğa iştirak etmek üzere o/0 7,5 teminatla

rını hamilen 26-7~933 çarşamba günü saat 16 da Galata'da 
Ahm, Satnn komisyonuna mür acaatleri. (3275) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

14428 geyİm At nalı ve 736637 adet adi mıhın kapalı 
zarf münakasası 8 Ağustos 933 salı günü saat 15 le yapıla
cağından taliplerin şartnameyi görmek üzere her gÜn ve mÜ· 
nakasnya girmek üzere teminatı evveliye makbuziyle hera 
her mezkiir giinün muayyen ı;aatinde komisyonumuza rnii 
racaatları. (3379) 4584 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Satın alınması mukarrer aşağıda cins ve miktarları yazılı 
(3) kalem (Eşya ve malzemenin) ayn ayrı kapah zarf müna
kasaları isimleri bizalannda gö &terilen tarih ve saatlerde yapı
lacağından isteklilerin şartnamelerle nümuneleri görmek üzere 
her gün ve münakasalara gİrm ek için talip olacakları kalemle
re ait ilk teminat ve teklifname lerile beraber mezkUr günün 
muayyen saatlerinde komisyonumuza müracatleri. (3382) 

Cins ve miktarı Münakasa Tarihi günü saati 
11500 adet matara 14 ağustos 933 pazartesi 10 
50800 metre kışlık elbiselik 

yün knmq 
3721 çift yerli aarı çizme 

14 ağustos 933 pazartesi 
14 ağustos 933 pazartesi 

11 
15 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünden: 
istimbot ve motörlere ait işletme ve tamir levazım• ile itlafı-

fara ait malzeme, aşı yapmak iç İn şırınga iğnesi ve saire dört 
kısun olarak aleni münakasa ııuretile satın alıiıacaktır. Münaka 
!a 14 ağustos 933 pazartesi aaat 14 te Galata'da Kara Musta
fapaşa sokağında İstanbul limanı sahil aıhhiye merkezindeki 
komisyonda yapılacağından İsteyenlerin şartnameleri almak ü
zere Ankara'da Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum müdürlüğü 
ayniyat muhasipliğine veya n:ıezki'ır merkez levazım memurlu-
ğuna müracaatları (3465) 

Mamul tütün ve boş sandık 
ilanı taşıma 

inhisarlar Bursa Başmüdürlüğünden: 
İııtanbw'da Cibali Fabrikası iskelesinden alınarak Karaca

bey bu(\'azı yolile denizden mot ör ve karadan diğer vesait ile ln 
hisarlaı · J(aracabey memurluğu na ve M. Kemalpaşa Müdürlü
ğüne g.ıtirilerek mamul tütün sandıklannm ve o idarelerden 
Cibali F abrikasma geri gönderilecek bo, sandık tahtalarının 
ve dolu sandıkların taşrttırılma sı - şartnamesi mucibince -1934 
mayısı sonuna kadar münakasaya konulmuştur. ihalesi 31 
temmuz 933 tarihine gelen pazartesi günü saat 16 da Bursa 
İnhisarlar başmüdürlüğünde to pll'.nacak olan münakasa komis
) onunda yapılacaktır. Taşnnağı İstiyenlerin (315) lira muvak
kat teminat akçesini birlikte olarak o tarihte Bqmüdürlüğe mü 
racaatleri ilin olunur (3506) 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

18 Kalem Revir Eşyasının m kapal.ı zarf münakasası 8 A
ğustos 933 salı günü iaat 1 O da yapılacağından isteklilerin şar 
tnameyi görmek üzere her giin ve münakasaya girmek için tek 
lifname ve teminatı evveliye ma kbuzlarile beraber mezkiir gün 
ün muayyen saatinde komisyonumuza muracaatları. (342'0) 

4590 

hakkakmıt. evfenmiye mecbur olmu§. Malmazel Dupont yalnız aan'atini hiç te ~azip görünm\iyormuı. 
Matmazel Dupont devenin belini 

kıran saman gibi bir f"Y olmuı. 
Nihayet itler yoluna girebilmit ve · Zaten Matmazel Dupont da solup sevmekle kalmıyorınuı. 

Miıter Goldmark, karııama kim çıkar pÖraümeğe başlamışmı§. Artık daha - Merhumun yegiıne yadigarıdır .. 
aa çıkıım, elinde veaaikikanuniye ile fazla vakit geçirmeden aan'atini de· diye bir de hini aebep göateriyormuş. 
ağamı kapatabilecek bir hale geldiği ğiıtirmeai icap ediyormuı. Onun için hakkını her ne pahasma 
için bir sabah erkenden kalkarak pÜr· Bunun üzerine Fransız sevgilisinin olursa olaun satm.aktan imtina ctmiı. 
hararet, tiyatra.unu ıalah ve tecdide maiıetine medar olmak, ayni zanıan- Miater Goldmark Pariate alınıp aatıl-
tetebbüa etmif. da da bir veda hediyesi teıkil etmek ması mümkün olmıyan hakiki Fransız 

Y11.11an: ANITALOOS. Kendi tiyatro methalinde bekliyen üzere kendisine bu helalarm yirmi !ar da bulunduğunu bu auretle öğren• 
Tr:rcüme: KıimTan "--'f 1 1 • b 1 · t b" Am .,__ • ı ı .,.... ame e enni u mut ve Frenaız lehim- beş senelik icar mukavelenameaini mif. ıte ız enouuı arın muttaaı 

Bnnu da ôirenince Miater Gold- tinde kalmıt- cilerinden mürekkep bir taburla bir· vermif. bahaini itiUiğlmiz hakiki Franaızlar 

Mister Goldnıark pe• edip bir pay. 
dos boruau çalmıf. Artık ondan aonra 
Pariste kalması da Amerikadaki nam 
ve §Öhreti silinıin, '"Hakiki Amerikan 
sinemaauıın ne olduğunu Fransızlara 
ıöaterecei;im!., <liye ruuıl böbürlendi
ğini New - Y ork'taki zengin dostlan 
unutsunlar diye imiı • 

.......,,a istikbal hayli karanlık görün- Bunun Üzerine projesini kuvveden likte binanın içine girmiı. Malmazel Dupont da orayı ancak bunlardır. 
mele bq.laınq. fiile çıkarmak buıuıundaki azim ve Çünkü ilk kazuıa vuracağı yer, ka- oi. be§ sene iıletmit olduğu için daha Fak•t nedense biz böylelerine hiç 

O aırada nüfw:lu bir Franaız kendi· kararı kavaninitabiiyeden biri haline nkedim Franaız heli.lan İmif. Fakat on ııenelik bir müddeti varmıı. tesadüf ehniyonız. Halbuki öteki!er-
aini bir kÖfeye r;:pı gelmiı. Mister Goldmark difini sık- oraya varınca kartısmda bu hellalara Bunun üzerine Miater Goldm.ark ke- den milyonlarca görüp aahici Fransız 

- Bu it elli İn franga olur! de- Dllf ve yaz mevaimi eanasmda vücut memur ihtiyıar bir Franaız kadınla kar n: ali tevekkülle cebinden çek defterile zanqediyonız ! 
mif. bulan bütün Franaız kabinelerine ke- tıl'"fllllf• Kadın iuıt'I bir tavırla kendi- mürekkepli kalemini çıkarımı: Miater Goldmark bu auretle hükmü 

Miater Goldmark'ın mukaveJJMıt malimetanetle göğüa germ.iı. Gık! de- sine kıymetikanuniyeyi haiz bir veıl· - Söyle, kaç para iatiyorsun? de· nün Malmazel Dupont gibi bir kadı-
haaaaaı çok azahnıt oldufu için elli meden hepsine para vermiı. Bir mev- ka uzalmıf. Mi•ter Goldmark bu ka- mİf. nm apmdan si.dir olduğunu iıidinc:<: 
hin frangı bayılmlf "" her feYe rai'- aim eanaamda kaç Fransız kabineoi dını ayaklan altmdıa vifnemeden be- Fakat Matmazel Dupont azametle: azmi fena halde kırılmıt. zira meaele· 
mo;n ailııayet Üıoiintlllerinia -u ...,ı. çıkıp batbğmı bilirseniz bu itin MI• Ul.lara giremiyeceklerini vesikaya ~y _ Benim aablık malım yok!. • ce- yi enine boyuna düıünüp taımdıktıın 
dilini dlltünerdı: derin bir nefes al· ter Goldmark'a kaça malolduğu hak- le bir gözalmakla anlayıverm.İf. vabmı vermif. aonra kablettarih Franaa heliılarile 

Arbk Dorotby Miater Goldmark'm 
Fransa Hükômeti aleyhindeki tenkit
lerini dinlemekle Pariste vaktini kay
bedip güzel fıHatlar kaçırıyormuf. 

Nihayet bir gün Pariali bir haklın 
Leater'e f(iyle bir bakınca talalôna 
hükmebnlt-

Nihayet ıerbeot kalan Dorotby .,Al
labın hakiki toprağı,, olan vatanını. 
dönebilmit-

f ASJL Xlll 
IDlf· kında bir fikir edinmit olursunuz. Derhal kanUD§inaalar ve tercüman Mister Goldmark kadmm fazla pa· mücehhez biiyilk bir Aınerik"1' aine· 

Fakat dert bu kadarla bitmeıniı. Nihayet öyle bir zaman gelınit ki lar çağrılmıt ve anlaımak kabil olmuf. ra koparmak iatediğlne hükmedip maaı yapmakta bir zevk görememİf. Artık Dorothy'nin kocası da büa· 
Zira Franllz kabinesi aukut elmlı· Mister Goldmark etrafı aulaya sulay~ Söylediklerine gÖre bu kadmın ;... fazla para teklif etmif. Çünkü onun bütilq mııell, Aınerikada bütün çileden çıkmıı. 
nüfuzlu Franaızla Misler Goldınark',;, İ§ba noktaama ulapnıf. Herhangi mi Matmazel Dupont imiı ve ken- Kadm gene reddetmİ§. olduiu eibi içinde dandli.törleri ..,0 sa• Clande'la birlikte New • York'11 
e~i ~in frangı d~ beraber yuvarlanıp bir yeni hükfunetin herhangi bir yeni disi bundan yirıni bet sene evvel bir Nihayet hötün ömründe kazanaca- biden akar auyu ile, biri kadınlara, döndükten aonra en az mukavemet 
gıtmıı. Ve erteııı aabab Misler Gold. azası ne kadar silik ve meçhul bir ıab Franaıza aıık olmuımuf. Fakat arada i'ı bahtiılerin yekônundan daha bü- biri erkeklere mahaua olmak Üzeı·e göateren hattı tı>klp elmif. Bu hat t11 
mark yepyeni bir takım Fnmaız poli- aiyet oluraa ol bir zamanlar Mi• vakit iı ve bu Fransız aileainin ' k bir para teklif etmiş, Fakat o da ayrı ayrı iki tane yap!"akmı?. galiba cenup kazasının Dördüncü MI' 
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ilaçlarınızı 
BAHÇE 

KAPIDA SALiH NECATi 
den alını:;ı. Reçete1eriniz 
büyük bir dikkat, ciddi 
bir İstikametle hazırlanLr .. Fosfotin NECATi 

Çok kıymetli bir bebek gıdasıdır. B u
nunla besle ne n ya YrUlar tombu] ve 
kuvvetli neı'eli olu r , sı hhatli b üyür. 

\S342) 

4337 

Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekaletinden: 

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

Kayıt ve kabul •areti ve prtları ıualardır 
1 -Talipler el yazılarile muharrer ve muvazzah ad-

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

A : Türkiye Cümhuriyeti teb'asından bulunduğunu na· 
tık hüviyet cüzdanı ulı. 

B : Tam devreli liseden m~zun olduklarını mübeyyin 
mektep şahadetnamesi aslı veya imtihanlarını tamamen bi 
ti,-dikleri halde şahadetnamelerinin tasdik muamelesi ge
cikmiş olanlar için mezun bulundukları mektep Müdür
lükleri tarafından ayni zamanda dereceleri dahi gösteril

'm ek üzere verilmiş fotoğraflan tasdikli resmi vesaik. 
C : Tahsil etmiş oldukları müesseselerden abnnnş hal 

ve hareketlerinin mazbut ve ku$ursuz bir derecede bulundu 
ğunu müş'ir hüsnühal varakasu 

D : Mütehassısları tam hastane heyetinden istihsal edil 
miş nÜmWlesİne muvafık ve musaddak resimli bir lat'a sıh
hat raponı " bu rapor hastane Baştabipliklerinin mühürile 
mühürlü ve mazruf olarak talipler tarafından diğer evrakile 
biriikte gönderilecektir", Bu hastaneler Ankara, Sıvas, El' 
zurum, Diyarbekir, Nümune hastaneleri, İstanbul Çocuk 
hastanesi, İzmir, Buraa, Kon ya, Adana, Samsun memleket 
hastanelerinden ibarettir. Buralarda muayene olunmak 
için bu haatanelerin mensup oldukları valiliklerin Sıhhat ve 
içtimai Muavenet Müdürlüklerine talipler tarafından bizzat 
m üracaat olunacaktır. 

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

F : 4,5 X 6 eb'admda üç adet fotoğraf, 
2 - Yaşları yirmi ikiyi geçkin olanlar Ye tahsillerini ve 

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

3 - Talipler tarafından V ekilete gönderilecek olan mez 
kôr evrik ve veaailan alındığı adreslerine derhal bildirilece
ği gibi işbu evraka nazaran kabul edilip edilmedikleri dahi 
keza adreslerine vaktinde tebliğ olunacaktır. 

Taahhütna·me Sureti 
Leyli Tıp Talebe Yurduna kabul edilerek Tıp tahsile

dip her hangi bir Tıp Fakültesinden Tabip olarak neş'et ey
lediğinde " Eylediğimde " 9-6-932 tarih ve 2000 numara 
h: kanun mucibince mezkUr Yurtta geçirdiği " geçirdiğim " 
zamanın iki sülüsü kadar bir müddetle Sıhhat ve lçtimıı.i 
l\lluavenet Vekaletinin tayin eyliyeceği mahalde ifas111;ı, 
mecbur olduğu " olduğum " hizmeti kabul etmediği " etm~ 
diğim" veya kabul edipte müddeti muayyenesini bitiı· 
m eden terkeylediği " eyledi ğirrı " takdirde kendisi " ken
dim " için sarf edilen paranın iki mislini ödemeği ve Tıp tah
silini terkettiği " ettiğim "veya ııilıhi sebepler haricinde Fa
külteden daimi olarak çıkarddığı "çıdarıldığırn "ve mez 
kur Yurtta bir seneden az bir müddet kalarak yurdu terkey 
!ediği " eylediğim" takdirde keza kendisi "kendim" i
çin sarfolunan parayı ödemeği müteahhit, zamm, mütekeffil 
olduğumu nahk işbu senedim tanzim ve müşarünileyh veka-
lete tevdi ve ita lalındı. (2895 -4121 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

10,000 metro İtbaşdt:k ltİrpn : Kapalı zarfla münakaauı 9 · 
ağustos 933 çarpmba gü
nü saat 1 O da. 

30,000 .. Amerikan bezi 

6,5'00 kilo beyaz peynir 

10,000 adet hasır süpürgeai 

136 kalem Eczayi tıbbiye 

: kapalı zarfla münakasası 9 a
ğustos 933 çarşamba günli 
saat 11 de. 

: Açık münakaauı 9 ağustos 
933 çarşamba güttü saat 14 
de. · 

: Açık münakaıası 9 ağustos 
933 ÇMşamba günü saat IS 
de. 

Açık münakansı 9 eğuatoa 
933 çarşamba giinü saat 16 
da. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için lüzumu olan yukarıda cins ve 
miktarı yazılı eşya münakasaya kopulduğundan şartnameleri
ni gÖnnek istiyenlerin her gÜn ve itasına talip olacakların da 
münakasa gün ve saatlerinde muvakkat teminat makbuzlari
le birlikte Kaumpaşada Deniz Levazım Satınalma komisyo-
nuna müracaatları. (3290) 4.SOO 

Bursadaı Sabo Alma 
Komisyonu Riyasetlndenı 

--·DOKTOR 

HORHORUNI 
Her gün akıama kadar hastalarını 

Eminönü V dide kıraathanesi yanın. 

dairi muayenehaneıinde tedavi eder. ANADOL 
Tel. 2,4131 (4917). 

Türk 4049 Sigorta Şirketi 
4 Cncii Vakı! Han fataabul 

Darüssafaka Lisesi Müdürlügu~" n 
" den: 

Mektebin bir senelik ihtiyacı o

lan ve mecmuunun tutarı 10 bin li
raya baliğ olan mütenevvi erzak 
kapalı zarf usulile alınacağından 
taliplerin tartnamelerini görmek 
üzere her gün ve münakasaya İf
tiralı: etmek üzere 3 Ağmtos 933 
perfembe günü saat 14 te Nuruos
maniyede Cemiyeti tedriıiye mer 
kezine müracaatları. (3231) 

fhtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin (" 60} ı Türkler elindedir. 

Türkiye fı Bankası tarafından teşkil olunmuıtur. İdare mecllsl ve mÔdilrler 
heyeti ve memurları kamile11 Türklerden mürekkep yeııane Tiirk Sigorta Şirke
tidir. Tiirkiyenin her tara&nda (200) il geçen acentalaruna hepsi Tiirlrtüır. Tiir
kiyenio . en mühim oı e~aeseleriuln vebaokalannın ai~ortalat-mı icra etmekteıUr. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
t İfortJ.laf.nı en iyi ~eraitle }&par. Hasa r \ukuuru:la zararlan sür'at ve ko!aylıklı öder. 

Telgraf: f MTiYAZ - Telefon: fst. 20531 
4387 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Ziraat Bankası Müfettiş namzetliği için 14 Ağustos 933 
pazartesi günü sabahı saat do kııı:da Ankara ve İstanbul Zi
raat Bankalarında bir İmtihan açılacaktır. İmtihan netice
sinde muvaffakiyet ihraz ed<.:- n!erden (6) Müfettiş namzedi 

almat·aktrr • 
Müsabakaya iştirak edeceklerin " Mülkiye " vl"ya 

"Yüksek iktisat ve Ticare~ · · mektebinden ve yahu!: Hu 
kuk Fakültesinden mezun <>l maları lazımdır. Miifetti~ nam 
zetlerine (140) lira maaş ver ilir. lıntihan programına ve sa 
ir şartları havi matbualaı- : A 11kara, İstanbul, ve İzmir Zi
raat Bankalanndan tedarike d ilei>ilir. 

Talipler bu matbuada ya zıb vesikaları bif' mektupla be
raber Ankara'da Ziraa~ Bank:!.sı Teftiş Hey'eti Müdü .. füğü 
ne · nihayet 10-8-933 gÜnü ak şamına kadar giindermek veya 
bizzat vermek suretile müracaat ~bnİş bulunmalıdırlar. 

(3211) 4382 
1 

-------ı 

Deniz Levazım Satınalma 1 

9800 kiio köaele ( 

5000 ,, V akete 
3500 Ayak Vidala 

Komisyonl1ndan; 
Kapalı zarfla münakasası : 8 a

ğustos 1933 Salı günü sa
at 10 da. 

5000 metro efrat elbiseliği şn- 1 Kapalı zarfla münakasaaı: S 
yak Ağustos 933 salı günü saat 14 

750 ,, kaputluk şayak te 

35-00{) kilo ıade yağı 
ı Kapalı zarfla münakasau: 8 A 
j ğus ios 933 salı günü saat 15de 

ı 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı iç in lüzumu olan yukarıda cins j 

ve miktarı yazılı eşya kapalı zar flı münakasaya konulduğun- ,-------------------------·-" 
dan ııartnamelerini gönnek isti'y~n!cnn h er gÜn ve mezkur eş- 1 

yayı itaya talip olıı.caklarm da ;nünakasa gün ve saatlerinde 
Kasmıpaşada Deniz Levazım Satmalma komiayonuna müraca-
atleri. (3289) 4499 · 

Nafıa Vekalei·inden: 
9-5-933 tarihinde yapılan münakasarun feshinden do

layı Çoruh Vilayetinde Hopa· Borçka yolu ve Çonıh nebir-i ü
zerinde İnşa edi'fecek 113 ınetre açıklığtndaki demir Borçka 
kÖprüsünün inıaatı kapalı ur f usuliyle tekrar münakasaya 
konuhnustur. 

lhal~ 16 Eylül 1933 taril1ine müsadif cumartesi gunu 
saat 15 te Nafia vekaletinde ic-,a edilecektir. 

Münakasaya gireceklerin ehliyeti fenniye vesikalannı 
miinakasadan (8) gün. evvel Yollar Umum Müdürlüğüne ve 
teklif mektuplarını münakasa g'ÜDÜ saat 15 şe kadar Nafia 
Vekaleti müsteşarlığına vermeleri lazımdrr. Talipler mWıa 
kasa .kiğıtlarıru görmek üzere Nafia vekaleti Y o!lar Umum 
Müdürlüğüne, İstanbul, tzmi r, Ye Çoruh Nafia Baş Mühen
disliklerine müracaat edebilir} er. 

Münakasa kağıtları (10} lira mukabilinde Nafia Veka
leti Levıazun Müdürlüğünden satın alınabilir. (3370) 

4548 

Edirne Muhtelit Ort:ımektehi 
Müdürlüğünden: 

.. Mektebiınizde yapılacak olan (6097) lira 41 kuruş be
deli ketifli tamirat ve tadil.it yirmi gün müddetle münakasa 
ya konulmuştur. Taliplerjn şeraiti ve yapdacak işleri mahal
linde görmek üzere her gün mektep müdürlüğüne ve ihale 
olan 3-8-933 perşembe günü saat onbeşte Edirnede Hüku
mette müteşekkil komisyona ' 'Teminat mektup veya makbuz 
lariyle ' ' müracaatları ilan olunur. (3396) 

4556 

Devlet DemlryoUarı idaresi Han}ar1. 

!Vlü ga Seyrisef a · n 
idaresi Tasfiye 
Heyeti Reisliğinden: 
2248 No. lu kanun mucihmce Seyıisefain Müdüriyeti U 

mumiyesi 1 Temmuz 933 tarihinden itibaren lagv ediln1iş ve 
(1932) senei maliyesi nihayetine kadar olan alacağı ve vere 
ceğ:İ hazineye intikıal eylemiştir. Mezkôr idareden alacağl o 
lan\ann alacaklarmm hanği seneye ait Vt' nP cihetten ol
duğunun Ağustoa 933 sonuna kadar pullu bir beyanname i
le Hey'ete bildirmeleri. (3517) noo 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Sabnalma 
Komisyonu Reisliğindera: 

Akliye Hast:aneaine lüzumu olan 30000 metro yerli A
merikan bezi olbaptaki tartn ame Ye nümunesi veçhile 8-S· 
933 sah trünii saat 14 te kll4Jlllı zarf usulü ile ihale edilmek ü
zere münakasaya konmuıtur. lsteklilel'İıı Ye şartname ve nu 
muneyİ görmek isteyenlerin komiıyona müracaatları. 

4481 (3310) 

Adana Memleket Hastahanesi 
Baştabipliğinden: 

Seyhan : Adana Memlek ~t Hastahanesinin ihtiyacı o· 
lan (939) lira muhammen bedeli Laboratuvar a'iatınm 93J 
!W'nesi Ağustoıunun 13 üncü per~mbe günü saat onda ihale 
edilmek üzere münakasaya konulmu,tuf'. Talip olanlarm 
mezkUr alitm cins ve miktarl armı ve şartnamesini görmek i.I 
zere İstanbul Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürlüğüne ve 
yukarıda yazdı gün ve saattada Seyhan vilayet Encümenine 
müracaatlan ilin olunur. (3305) 4479 

- . 

Bursa 'da bulunan kıt'at için 1,400,000 Bursa Askeri Liaesi Samsun. Sivas hattc üzerinde Menteşe İstasyonu civa- İkinci Süvarı Fırka Kumandan~ ığa 
Satın Alma Komisyon n i-;in 1,200,000 kilo odunun kapalı zarfla münakasau 10 ağus rmda 365 inci kilo metroda vaki taş ocağından çıkarılarak 

t :n 933 perııembe günü saat on beşte Fırka Satın Alma Ko- teslim olunacak 10000 M3 bal'"s ın kapalı zarfla münakasası 
nıh:;·onunda yapılacaktır. 7 Ağustos 933 pazartesi günü SRa t 15 t e Ank::o.ra İdare meı·- Kırldarelindeki Kıt'at için 120,000 kilo, Babaesl;:"tle'd 

T aliplerin şartnameyi görmek için her gün ve münakasa- kezindeyapılacaktn·. lrıt'at için 20,000 !~~ Un a'.ınacaktrr. 3 Ağu ·tos S~J 
y:ı iştirak için de vaktinden evvel teminat ve teldifnameleri ile Tafsilat An kura ve ,..::av .:~ri vezne!er[n_e b<!~er ~in.ya vari Fırka Satın A ~ -, • > yonuna müracaat:~ı. {3 t 

_____ __,B~e~...._'....,.,~Sa~tın~..M~lm::.c:a~K:;.::o~m~İ~s~y~o~n~un::;::;:a~m::.:.:u~·r~a~c~a~at~l~a~rı::._~(~3~3~3~6~)[__,.ı_:·=sa~~~ıl~a~n:....;:ş~a~rt~n~a=m=·~e~!e~r~d~e __ ;~'~:z:ı~lı~J~,ı~r.;_;;:(3:- 29::.5~) _________ :4:47~6:._.!....~~~~~---------------~------~ ~ 



Orman çiftliğinde cuma kalabalıiı 

Muvaffakıyetli bir tur
nenin dönüşü ... 

Muhafızgücü bisikletçileri turneden 
Ankaraya döndüler 

ANKARA, 22 ( Milliyet ) -
Bundan iki ay kadar evvel bü

yük Anadolu turneıine çıkan Mu
hafız Gücü bisikletçileri Ankara'· 
ya dönmütlerdir. 

Çok çetin, çok yorucu olan ve 
bilhassa bu sene havaların yafmur 
lu olması dolayıaile çok güç ıe-

rette kartıladılar. . 
Muhafız alayı bandosu iataayon· 

da mevki almıftı. Muhafız alay 
zabitanı, ve güç aporculan ile dün 
muhtelif spor müsabakaları olma· 
ama rağmen bir kısım sporcular 
arkadatlarını kar9damaya ıeldi· 
ler. 

Haymana 
Yakında burası Ankaranın 
en güzel sayfiyesi olacak 

ANKARA, 21 (Milliyet) - Bu
günkü fazla sıcak tehir halkini say 
fiyelere atb. 

Kayaf, Çiftlik, hatta Bentdereıi, 
lncesu battan bata dolu idi. Tren
ler ve otobüslerle otomobiller he
men hiç bot durmadılar. 

Fakat bütün bunların fevkinde 
rağbet gören yer Haymana idi. 
Daha dünden ıözle,en gruplar 
fevç fevç otomobil ve otobüslerle 
Haymana'ya akın ettiler. 

Ankarada sıcaklar kendisini gösteriyor 
1 .---------------------·- - - -

Bu giditle Haymana Ankaranın 
o ziyade revaç bulan sayfiyele

rlnden birisi olacaktır • 

raber yilluek azminizden bu ifi 
muııallaklyetle ihmal edeceğinizi 
iimlt ediyor ve bekliyorduk. Omit 
ve lntaanmızı boıa çıkarmadınız. 
Hepinize ayn ayn tqekkür eder 
ve tebrik ederim. 

Bunalhcı sıcaklar altında en çok çiftliğe ve onun 
'·~uz lokantasına rağbet var ... 

'.ANKARA, 22 (Milliyet) - öğ
le yemelinden eonra imana hele 
yaz ııtınlerlnde dehtetll ağırlık gö
kUyor. İnaan vücudunu zor tqıyor, 
bir teY dütlinemiyor ve göz kapak
larının kapanmamasına güç ha
kim olabiliyor. 
- Buafuı ben de ayni halde, ye

mekten eonra lo:agm caddeler Ü· 

f erinde daha fazla yürüyemiyerek 
stanbul paata aalonuna kendimi 

İ•t. r. K .. mandanbğı 
Sabnalma kom. illnlan 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt'at ve müeaaesat ih 
tiyacı için iki bin bq yüz ki
lo toz teker 24-7 -933 pazar 
teai günü aaat on altıdan on 
altı otuza kadar pazarlıkla sa 
tm alınacaktır. Pazarlığa gir 
mek isteyenlerin belli saatinde 
Merkez K. lığı Satınalına ko
misyonunda hazır bulunma-
ları. (86) (3438) 

4671 
• • • 

Maltepe Piyade Atış Mek
tebi hayvanatmm Mayıs 934 
nihayetine kadar ihtiyacı i
çin sekaen bin kilo arpa 25-7 • 
933 salı gilnü saat on altıdan 
on altı otuza kadar pazarlıkla 
kırdırılacaktır. Pazarlığa gi
r~şeceklerin belli aaatinde Mer 
kez K. Satın alma komiayo
nunda hazır bulunmaları. 
(77) (3406) 4568 

• * • 
Bir hafta müddetle temdit e 

dilen Y eşilköy Hava Makinist 
Mektebi Talebeleri ihtiyacı i
;in alınacak 2500 kilo Sığır eti i 
e4000 kilo Koyun eti 27 • 7 -933 
perşembe günü aaat 15 ten 
15,30 za kadar münakasa ile 
satın alınacaktır. Münakasa
ya girişeceklerin belli saatin
de Merkez Kumandanlığı Sa 
tın Alma Komiayonunda ha
zır bulunmaları. (101) 
(3547) 469ı 

* * * Halicıoğlu İhtiyat Zabit 
Mektebinde teraküm eden 70 
Araba gübrenin müzayede 
gününde talibi zuhur etmedi
ğinden 29-7-933 cumartesi 
günü saat 17 den 17 ,30 kadar 
aleni müzayede ile aatılacak
tır. Görmek isteyenlerin her 
gün mektebe ve müzayedeye 
iştirak edeceklerin belli saatin 
de Merkez Kumandanlığı sa-

• 

1 O kadar ki onların hangi dai-
re veya müeaaeaede çalıttıklarmı 
bile biliriz. Saat birde bir parti, bir 
buçukta dllter bir parti, ikide de 
bqka bir kıaım geçtiler. Demek ki 
Ankara'da mesai aaatleri birbi~
rlne uyııun değil, reami ve hu
aual dairelerin ayrı ayn meaat va
kitleri var. Kimi birde, klınJ bir 
buçukta, bazıaı da ikide bqlıyor. 

. . . ~ 

. - -- - -~·-· --'· · _. -'--·-~"-'""'"-' ....,._ 

.. 
• •• 
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Refik Beyden aonra da İdman 
İttifakı Umumi Merkezi namına 
Saffet Bey: 

Yeni sinema kapıamm da aaat 
ikide kalabalıklqtığma göre ikide 
de sinema matineılnin bqladığı 
anlatılıyor. Bu sıcakta tuhaf de
değil mi, epey rağbet var. En zi
yade mektepliler giriyorlar, tatilde 
ne yapsın biçareler?. 

Türkiye turneainden dönen Multalu ,.ücü biaikletgileri Adliye Vekili ile : 

- Türk sporculuğuna bir misal 
tetkll eden muvaffakiyetle dolu 
seyahatinizi heyecanla takip eden 
Türk ıporculuğu namına cüınleni· 
ze bot geldiniz derim. Büyük tu
ru muvaffaklyetla ikmal ederek 
kazandıitınız bu büyük spor zaferi 
spor tarihimizde her zaman sizi 
pn ve ,erefle andıracaktır. Mu
vaffakiyetinizi candan tebrik ede. 
rlm. 

beraber 

• 

daradar atabildim. 
Pencereler açık, hava biraz eal~ 

yor. Bir pencere önüne de ben o
turdum. Soğuk bir teY içtim, itiraz 
ferahladım. Şimdi geçenleri aey
redlyorum. 

Kavurucu bir günet altında el
lerinde mendil herkes yürümiyor, 
sanki sürükleniyor. 

Geçenler hep tanıdık ve atına 
simalar. 

Otobüsler bu saatler zarfında 
V1Zır, vızır itledl. Hepai de tıklım 
tıklım dolu. Sıcakta yürümek çok 
mütkül olduğundan herkeı otobü
ae binmeite mecbur oluyor. 

Salondan çıktım, yürüyorum. Ne 
kadar ,erbetçi varsa hepsinin önü 
kalabalık, epey it yapıyorlar. 

Fırkanın önünden geçerken o• 
tobüılerden birisinin biletçisi: 

- Haydi Çiftlik .. 
Diye bağırıyor. Cuma değil, pa

zar değil. Demek bugünlerde de 
kendini çiftliğe, ıerin bir köteye 

çen bu turneyi; çizilen proğram
dan ayrılmıyarak tam ve kat'I bir 
muvaffakiyetle bataran Türk ço
cuklatını Muhafı:a Gücü, 9ehrimiz 
sporcuları ve halk samimi bir au-

atanlar var . 
Vakia çiftliğin ucuz lokantasın

da bir öğle yemeği yemek, biraz 
aerin hava almak için öğle trenile 
çiftliğe gidip, bir saat eonra dö
nenler ve itlerine yetitenler pek 
çoktur. Demek ki bu zevat bazen 
otobüsle de gidip geliyorlarmıf. 

Derecenin kaç olduğunu bil
mem? Fakat Ankara'da ııcaklar 
müthit bir tekilde batladı. Allah 
sayfiyelere gidemiyenlere acıaın. 

S. R. 

Muhterem 
Müşterilerimizin 

Nazarı dikkatine 
EMiR markalı yerli tırat bıçaklarımızın lylllti ve ebvenlyetl ıaye

ılnde az bir zaman içinde kaz-dığı 9öhret ve rağbettea iıtlfade 
etmek makıadile bazı ıeyyar ıatıcılarıa m6eııeıemize ait olmıyaa 
başka bıçakları r Racliam tlcarethaaeıinln malıdır ] diyerek muhte
rem halkımızı lğlal etmekte olduklar.a gör61mlıtür. Bu ı6zlere kat•ı
yyea aldanmayınız ve her yerde keadi meaf aatinlz için yalnız EfdlR 
bıçaklarını arayınız, zira ticaretbanemizla maruf HAKiKi RADIUM 

ve EMiR markalı bu iki tıraı bıçaklarından maada hiç bir nam ile 
tıraı bıçağı yapmadığını llAn etmekle beraber namımızın ıul iıtimall 
ıuretile müıterilerimlzl aldatan bu gibi ıatıcılar hakkında kanaai 
takibatta bulunmak üzere hüviyetlerini müeııeıemlze bildirmek lut
funda bulunmaları pek muhterem miıterilerJmlzden rica ederiz. 

(5767) RADIUM LAMBASI TiCARETHANESi 

tın alma komisyonunda hazır 
bulunmaları. (102) (3548) 

4692 

Harp Akademisi ihtiyacı i 
çin 800 kilo taze Kabak, Bin 
kilo Taze Ayşe kadın F aauly~ 
sı ve Beşyüz kilo Domates 
24-7 -933 pazartesi gilnü aaat 
1 1 den 1 1 ,30 za kadar pazar 
lıkla satın alınacaktır. İstekli 
lerin belli vaktinde Merkez 
Kumandanlığı satın alma Ko 
miayonunda hazır bulunma
ları. (106) (3552) 

4694 

• • • 
Harbiye Mektebi ihtiyacı i 

çin alınacak 500 kilo Zeytin 
yağının pazarlığında verilen 1 

fiatlar pahalı görüldüğünden 
24-7-933 pazartesi gilnü saat 

1 
16 dan 16,30 za kadar pazar 
lıkla satın alınacaktır. Pazar 
lığa girişeceklerin belli saa
tinde merkez Kumandanlığı 

Satın alma Komiayonunda ha 
zır bulunmaları. (103) 
<3549) 4693 

• • • 
Topçu Atış mektebi hay

vanatınm 934 nihayetine ka
dar ihtiyacı için sekaen bin kİ 
lo arpa 25-7-933 salı günü 
saat on bet otuzdan on altıya 
kadar pazarlıkla kırdırılacak
tır. Pazarlığa girişeceklerin 
belli saatinde Merkez Satma! 
ma Komisyonunda hazır bu
lunmaları. (81) (3405) 

4567 

-•Naim Vapur İdaresi 411-111 

lzmlr Sürat Postaıı 
ADNAN vapuru 

Her Perşembe gnnn 

saat tam 18dedoğrolzMIR'e 
hareket eder. TafıilAt ipn Gala 
ta Gnmrnk karşısında Site Fran-

ıez Han No. 12 Tel: 4 1041 
[5766) 4529 

Deniz Yolları İşletıneai 
ACENTALARI : 

Karaköy - Köprüba,ı Tel. 42362 
Sirkeci Mühiln:lar zade han 

Telefon: 22740 ·------------
ISKENDERIYE POST ASI 

EGE 
Vapuru 25 / 7 / 933 sah 11 de 
Galata rıhtımından İzmir - Pire
lskenderiyeye kalkar. "3519., 

4701 

KARADENİZ POST ASI 

GÜLCEMAL 
Vapuru 2617/933 çarpmba 18 
de Galata rıhtımından kalkar. 

.. 3518 .. 4702 

Umumi Nqriyat ve Y cı.ıı lfleri 
Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve Matlxuıcılık T. A. Ş. 

Güneften kararan ve yüzlerinin 
renıi tunçlapn aporcular trenden 
inerek arkadatlarmın ellerini aık
blar. 
Muhafız alay kumandan vekili 

kaymakam Refik Bey sporculara 
kartı töyle kısa bir nutuk aöyle
mi,tir: 

- ArkaJaflarım! •• 
Sisi aramwla görmekle ve hof· 

geldiniz demekle derin bir 1ıa% ve 
memnuniyet duyuyonan. 8Gftlrdı
iını~ İf cidden miifkül ve :sordu. 
Muııallalriyetinizi adım adım ve 
heyecanla takip ediyorduk. Göster 
diitiniz bu muııalfakiyet Türk spor 
culuğunun yüluek azmine güzel. 
bir misal daha ilave etmiıtir. lıin 
çetin ve güç olduğunu bilmekle be-

a 

Yeni 

Diyerek küçük bir hitabede bu
lunmUflur. 

Bundan ıonra sporcular bir SÜ· 
vari takımının arasında Halkevi, 
Hariciye Veklleti önü, Bankalar 
ve iataayon caddesi yollarile tehir· 
de bir gezinti yapmıtlar ve Güce 
dönmUtlerdir. 

Adliye vekili Saracoğlu Şükrii 
Bey Güce gelerek bu çetin ve y1l
maz Türk yavrularını zor ve yoru. 
cu turneyi muvaffakiyetle batarıP 
bitirm~lerinden dolayı tebrik et• 
miştir. 

Güçte sporculara çay ziyafeti 
verilmit ve samimi hasbiha!ler ya. 
pılmıftır. 

ASPİ R i N Paketleri 
. ~ ~: .: ,,. 

:'.:.,i;f - bulabilirsiniz. 
Cepte taşımak için hem daha 

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

mayan başka mamulat almaktan 
korur. 

ASPiRIN 20 ve 2 tabletlik ambal4J lar ıçinde 
her yerde bulunur. 

- ~ , .. ,,, 
•• • • ~ .:.-!c'ııt. . 
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Yüzde 50 tenzilat 

ı 512)) 

Herekenin d6temelik ipekli kumaılarında kısa bir zaman için 
yüııde elliye kadar, muhtelif nispetlerde tenzilit yap :[mışbr. 

iSTiF ADE EDiNiZ 

Yerli Mallar Pazarı 
latanbul: Bahçekapı 1 Beyoğlu: İatiklAI caddesi 

(5769) 


