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2 Sayıfa 

Mütearrız devlet 
kimdir? 

(Başmakaleden devam) 

Tevfik Rüttü Beyin bu m~e • 
lede ne düşündüğünü tabii bilmi • 
yonız. Ajans telgraflarında da 
buna dair küçük bir işaret bula· 
mıyoruz. Yalnız biz, Türkiye nok
tai nazarından bu meıeleyi dü • 
§Ünürken bir kaç sene evvel zü • 
hur eden Ağrıdağı hadiıeai ile bu 
hadiseyi bastırmak için yapılan 
ordu hareketlerini hatırladık. 
Herkes bilir ki o vakit lran top • 
raklarından Şark hudutlarımıza 
silahlı eşkiya çeteleri eirmişti. Bir 
çok yerlerde zavallr ahaliyi ceb • 
ren ayağa kaldırmak istemişti. 
Diğer taraftan kıımen Türkiye, 
kısmen de İran toprakları iize • 
~ind~ olan .Ağrıdağmdaki eşkiya 
ıle bırleımıılerdi.. Böyle bir vazi • 
yette Türk aıkerleri tarafından 
tazyika uğrıyan eıkiya İran top • 
raklarma iltica ediyorlardı. Bu 
büyük gailede o vakit lrnn hü • 
keimeti hükümetimize karşı ha -
kikaten iyi bir hattı hareket takip 
etmiı, bili.hare hudut vaziyeti de 
gene iki tarafın mütekabil hüs • 
nü niyeti ile hallolunmuıtur. 

Bununla beraber bu gibi fev -
kalade emniyet meselelerinde bi -
le bir memeleketin hududuna ya -
kın yerlerde askeri hnreket yap • 
mak mecburiyetinde olan memle
ketler daha evvel Akvam cemi 
yetini haberdar edebilir. Bu su -
retle hemhudut olan memleket -
lerle C§kiyanın tenkili için yapı • 
lacak hareketlerin müştereken i
daresi bile kabil olabilir. Bu gi
bi ahval haricinde olarak bir dev· 
letin diğer bir devlet hudutları 
içerisine, hem de Akvam cemiyc -
tini haberdar etmeksizin, ordula
rını ıevketmiı olmuını hakaız 
(taarruz) dA~ ba~ka birtabirle i
fade etmek mümkün değildir. 

Bir milletin efradı ·arasında 
çıkan arazi kavgalarını hallet • 
mek için taıarruf aenetlerine ba
kılır. Bu taıarnıf ıenetlerinde çi
zilen hudutlara hangi tarafın te • 
cavüz etmit olduğu anlatılır. Hal· 
~u ki buaün hiç bir milletin elin· 
de bulunan hudut haritaları bü -
tün dünya devletleri tarafından 
tanınacak resmiyet ve inymeti 
haiz değildir. Fazla olarak bey • 
nelmilel bir vesika ile mütearrız 
devletin tarifi de bulunmadı[!! 
nazarı dikkate alınına beynelmi· 
lel emniyet işlerini hal hususunda 
tesadüf edilecek müşkülatın de • 
recesi artrk takdir edilir, 

Eski hukuku düvel devletlere 
harp ilanı hakkı veriyordu. Bri • 
yan • Kelloğ mi!akı bunu kaldır • 
dı. Fakat beynelmilel bir misal
ile eski harp usulü kanun harici 
ilan edilirken bu misaka muhalif 
hareketler vukuunda hangi dev • 
Jetin mütearrız e.ddedileceği hnk
Jcında bir kayıt ve tarif yapılama
mııtır. Onun için şimdi harpler i
lan edilmeksizin yapılıyor .. Yal • 
nız Japonyanrn yaptığı gibi te • 
cavüz eden devlet (ıharbediyo • 
rum) demiyor da (hukukumu ve 
menafi imi muhafaza için tedbir 
alıyorum) diyor. Ve garip olan 
cihet şudur ki Briyanın memle -
keti olan Fransa bile böyle bir 
haksız tecavüze kartı gelmek ,öy
le dunun, onun doğruluğunu a -
deta. ispata çalışıyor! Frnnsız 

matbuatı ise açıktan açığa müte
caviz devleti müdafaa ediyor! 

Ortada milletler arasında sul • 
lru mufıafan için kurulmuş ko • 
caman bir Akvam cemiyeti var. 
Fakat bu cemiyetin elinde henüz 

VAKiT 

l(~ğSôN~H-ABkRLE-Ria 1 

İzmirde Arapça ezan Asi zırhlıya 
Gazi Hz. 

okuyanların tevkifi bomba 
18 kiıi öldil, 25 kişi 

Her taraftan geri kafalıların nefret!e 
karşılandığı bildiriliyor 

yaralaolı ! .• 

BATAVYA, 10 (A.A.) - için
de isyan çıkan de Zeven Provinci
en ismindeki Felemenk zırhlnı 

gün ağarırken Supıatranın cenubt 
~arki aahili boyunca ilerlemekte ol 
duğu sırada kendisini takip eden 
Java krövazörHe iki torpito muh · 
ribi bir kaç tayyareden mürekkep 
filo tarafından iÖrülmüt ve mevki 
tayin edilmittir. 

IZMIR, 10 (A.A.) - lzmirin 
kahramanlar mahallesindeki cami 
minaresinde arapçe ezan o • 
kuyan müezzin Ömer E -
fendi ile gene ayni cami mine.reain 
de evelki gün arapça ezan okudu
ğu görülen Mustafa Avni Ef. müd
deiumumilikçe tevkif edilmitler -
dir. 

Meraiolilerio nefreti 
MERSiN, 10 (A.A.) - Bursada 

türkçe ezan için valti olan hadise 
bütün Mersin vilayeti §ebir ve ka • 
zaları halkı üzerinde büyük bir 
hayret ''c nefret uyandırmıttır. 
Halk hadiaeyi ihdas ~·e buna işti • 
rak edenleri tiddetle tel'in etmek· 
le, mücrimelrin ağır surette ceza -
landırdmalarını be!demektcdir. 
Halkımızın cümhuriyet ve inkıla • 
ha olan aadakat ve merbutiyetini 
arz için büyüklerimize tel2raflar 

t ·1 . . çc.c:ı mıştır. 

Kütah)•anın telqrafı 

KÜTAHYA, 10 (A.A.) - Son 
Buna hadicesi münasebetile Kü • 
talıyalıların duygularını ifade için 
Gazi Hz. ile Ba§vekil İsmet Paşa 
Hazretlerine ve C. H. F. umumi ki 
tipliğinc muhtelif teşekkUller tar::l· 
fından a§cğıdaki telgraflar çekil· 
mi§tir: 

" Geri ruhlu bir lı::aç beyinsizin 
türkçe ezan vesilesiyle Sunada çı • 

kartmak istediği hadise muhitimiz 
de layık olduğu nefretle kaı·§ılan· 
dı. Kütahyalılar dini taklit ve gö • 
rcnek olmaktan kurtarm:ığa. ma • 

tuf olan son inkılap hareketini de 
bütün inkılaplarımız gibi çok ye • 
rinde ve öz duygularına uygun bul 
mu!lar ve benimsemiılerdir .. Genç 
liğimizin ve halkımızın her ileri 
yürüyüşte hükumet ve fırkamızJa 
daima beraber olduğunu bir kcr~ 
dalıa arz ve içten gelen tazimleri · 
mizi sunarız.,, 

Yoıgathların telgrafı 

YOZGAT, 10 (Husuai) 
Bugün Halkevinde toplanıldı 

türkçe ezan ve kamet için bazı ha· 
in ve yobazların harek~tleri tak • 
bih ve tel'in edildi. Bekir Ziya 

Çanlnrıcla 
ÇANKIRI, 10 (A.A.) - Buna 

hadisesi Çankırıda derin nefretle 
karşılanmı§trr. 

Eık İ(eh:rce Tiirl,çe ezan 
ve kemet 

ESKIŞEHlR, 9 (Hususi) - Ev· 
kaf müdürlüğünün emrile Rama • 
zan ayı içinde usulile Türkçe Ezan 
okumağa ~ah§tınlan müezzinler
Diyanet işlerinin tebliği üzerinf'! 
dünden itib:ıren §ehrin her camiin 
de Türkçe ezan o!:umağa ba~lndı· 
l:ır. 

azaltma 

Hakit filoau kumandanı asilere 
telsizle verdiği emirde kayıtsız ve 

§artsız teı:lim olmaları lüzumunu 
bildirmiş, böyle yapmadıkları lak
clirde Jmvvet istimal edeceğini hil
dirmi§tir. 

Aısilerin sadece - yolumuzu kü 
pamayrnız - tarzında bir cevap 
vermeleri üzerine takip tayyareleri 
aıi gemiyi bombardıman etmiye 
bailamışlardır. 

De Zeven Provincien, tayyare · 
lerdcn atılan bombalardan birinin 
isabetile içinde bir yangın baı gö~ 
termesi üzerine teslim olmuştur. 

Bu yangının ehemmiyetli ve tehli 
keli bir şey olmadığı söylenmek • 
tedir. 

BATAVYA, 10 (A.A.) -Zeven 
Provincien zırhlısına takip tayyare 
lerinden birinin attığı bomba tara
fından tayfadan 18 kitinin ölümü 
ne ve 25 kitinin de yaralanmıumr.. 
.sebep olmuıtur. 

Konferansta Aman ve Fransız mural1-
haslarının sözleri: Ordu tip~eri 

ita o - lng11tere 
LONDRA, 10 (A..A.) - Rotary 

Klübün tertip ettiği bir toplantıda 
hnzır bulunan ltalyanm Londı·a 
büyük elçi~i M. Grandi söylediği 

bir nutukta İngiliz - ltalyan iti · 
lafından ve iki memleketi biribiri· 
ne bağhyan ıamimt dostluğun -
Avrupa aulhunun iıtikrnr bulması 
için devam ettirilmesi lUzumundnn 
ehemmiyetle bnhsetmi~tir. 

CENEVRE, 10 (A.A.) - Silah 
kuvvetlerini azaltma konferanırn· 
da Alman baı murahhaaı M. Na -
dolny konferanıı meaaiıinin çabu
cak ve oilah kuvvetlerini külliyetli 
bir mikdarda azaltmak hakkmda 
bir karar vermeltaizin bitirmesi ih
timali Jmr§ısmda protestoda bulun 
muştur. 

M. Nadolny, M. Edenin teklif el 

tiği usulü knbul etmif, konferansa 
verdiği mesai proğr:ımmrn ba, ta· 
rafına kendi fikrince, hukuk bera
berli~i hakımlaki 11 birinci kanun 
tarihli itiiaftan mütevellit bazı mü 
talenlar ilave etmiş olmasından do 
layı lngifü: muro.hbaa heyetine te • 
t•kkür ctmi§tİr. 

K onf~ransın esası 
CENEVRE, 10 (A.A.) - M. PoJ 

Bonkur tilnhları azaltma konferan 
mnd=ı. İngiliz mümessili M. Edenle 
Alman bat murahhası M. Na.dol • 
nyye cevap vermif, M. Edenin tek 
liflerinden yalnız iki esaslı nokta· 
~ını ynai kar~ıhklı yardım planile 

bir (tecavüzi harp) in tarifi bile 
yoktur. Herhangi bir memleket 
diğer bir devlete taarruz ettiği za
man kimin mütearrız olduğunu 
tayin edemiyecek bir haldedir. 
Böyle bir vaziyette Akvam cemi • 
yetinden nasıl bir hizmet bekle • 
nebilir ve nasıl olur da devletler 
arasında tatbik edilecek hukuku 
düvel usulleri vardır, denilebilir. 

Mehmet Asım 

berri hükumetlerin bulunduracak· italynda yr.pılacnk 
Inrı ordu tiplerinin birle~tirilmesi t k 1 Rus «em isi 
planının müzakere edileceği anla· ~ 
!itldığrnı söylemiştir. CENEVRE, 10 (A.A.) - ltnl • 

ya tezgahlarına ısmarlanan 2 Ruı 
M. Pol Bonkur, ilk önce bu iki 

c~mieinin in,a&ına ba§lama meret· 
başlıca mesele müzakere edilecek h 

simi yapılmı§tır. Hususi ma iyct 
olursa lngiliz murahhas heyetinin te olan bu merasimde Sovyetler 
teklif ettiği - çalı§ma proğramı · C t 

birliği hü~-;:umetinin enevre . tOlt· 
nı- kabul edeceğini beyan eyle • ı :-olosu, mahnlli lıü n1met :n~nmrln· 
mi' ve demiştir ki: h · h b rı ve bir Ru3 cyetı azır ulun • 

- Bununla beraber hukuk bera 
mu~tur. 

berliği hakkında bir kaç büyük d~v =========-====::::
let o.raşında 12-12-932 da 
aktedilen itilaf bizzat lcon · 
ferans tarafından verilmit bir 
karar yerine geçemez. Fransa hu· 
kukça beraberliği ancak emniyet 
ve selamet içinde ve halinde tasav 
vur edebilir. 

Bu sözlerden sonra M. Pol Bon
kur konferansın esasa mütealiik 
meselelerle vakit kaybetmemesi 
lüzumu hakkıncla M. Nadolny tara 
frndan ileri :;ürülen f.ikd tasvip et
mi9, ıiyaGt mahiyetteki ıneselelerin 
bilhassa Avrupa hükQmetlerine §a 
mil bir karıılrklı yardım misakı 

vücuda getirilmesi meselesinin si
yasi komisyona ve ıilahları azall
mıya tealluk eden meselelerin ve 
bilhassa orda mevcutları meoelesi· 
nin - çabuk halli neticesine varı· 
labilmek için - umumi komisyo -
na ha•aleaini tel<lif etmittir. Bu 
teklifi yaptıktan aonra hava kuv • 
vetleri meaeleaino geçen M. Pol 
Bonkur bu meselenin hava kuvvet 
lerine malik bqbca devletler mu -

rahhaılarmdan mürekkep bir ko· 
misyon teşkil edilmeden evel umu 
mi komisyon tarafından tetkikini 
istemiştir. 

CENEVRE, 10 (A.A.) - Silah 
kuvvetlerini azaltma konfcarnsı · 
mn bürozu M. Litvinofu dinlemiş· 
tir. 

M. Litvinof büroda yaptığı be • 
yanatta proğramlara çok büyük 
bir ehemmiyet vermediğini kay • 
dettikten sonra demiştir ki: 

- En ziyade ehemmiyetli olan 
nokta tam mamısile ıuıl çahtmıya 
bağlıdır. 

M. LitvinoE Fransız pl!nında 
bahıe mevzu olan iati~ari ve umu· 
ml mahiyette bir mieak akdi tekli· 
fine verdiği ehemmiyete manalı 
bir surette dikkt\tİ celbetmi§ ve bü· 
tün devletlere bu misaka İ§tİrak im 
kanı bırakılması llzım geldiği mü 
taleanrnda bulunmu§tur. 

M. Litvinof İngiliz planını bazı 

ihtirazi kayitlerle kabul ettiğini 

aöyliyerek beyanabnı bitirmittir. 

Dün Topkapı 
sarayını gezdiler .. 

( /Jaş taraı ı ı ıncı •ayıl amuda) 

ler, kıyafetler silahlar ve diğer 

e§yaya dair müze müdürlerinden 
Tahsin Bey taraf mdan verilen i· 
zahatı dinlemi~lerdir. 

Reisicümhur Hz., gördükleri 
bu eserler arasında en ziyade 
Türkün eli, emeği ve zevki ile 
meydana gelmi§ olanlar üzerinde 
durarak izahat ve malumat al • 
mışlardır. 

Hükümdadarın on altıncı a • 
sırda giyclikleri miğferleri bilhas· 
sa alakaya layik bu rnu§lardır. 
Bu miğferlerin bugünkü asker 
~apkaları gibi önlerinde güne§lik 
\'ardır ve bugün dahi kullanıla • 
bilecek bir hiçimdedirler. On al • 
tıncı asrın bü güzel ve medeni 
kasket §ekiJleri kar~ısında nasıl 
olup ta bilahare kavuk ve fes gİ• 
yi!diğine insanın hayret edeceği 
gelmektedir. 

Gazi Hz., T opkapı sarayını ge

zerken kapının önüne biriken hal· 
lun tehacümünü görerek içeri 
girmelerine müsaade edilmesini 
emir buyurmuşlal'dtr. 

Zengin ve crüzel bir müze ha· 
!inde bulunan T opkapı sarayın • 
dan ayrıl.,....1-nn: 

"- Çok iyi tanzim edilmi~, 
teşekkür ederim.,, 

Diye memnuniyetlerini açığa 
vurmuşlardır. 

Reisicür.nhur Hz., gene otomo
billeriy le Sultanahmet meydanını 
dolaıarak Divan yolundan Fatl 
he kadar gitmişler, ve nr-ulan 
tekrar ayni yolu takiben taksim 
üzerinden Dolmabahçedeki dai • 
relerine dönmüşlerdir. Geçtiği 
yr 1erde ve yollarda halk derin 
sayğı ve sevğilerile büyük reisi 
selamlamı,trr. Hele Türbe önün· 
de biriken büyük kalabalık ara • 
undan otomobilleri güçlükle ge • 
çebiJmittir. 

Şubat toplantısı 

ÇANKIRI, 10 (A.A.) - Beledi· 
ye meclisi şube.t toplantısını dün 
yapmıştır. 

Çanlurı tayyaresi 
ÇANKIRI, 10 (A.A.) - Çan· 

kırı tayyaresinin bu 3ene alrnacai!ı 
tahakkuk etmittir. 

Lindberg~n yeni 
çocuğu da tehlikede 

ROANOKE, 10 (A.A.) - Tay -
yareci Lindbergten henüz altı ay -
lık olan ikinci oğlunu kaçırmak 
teh<lidile S0,000 dolar koparmıyll 
kalkıştıklarından §Üphe edilen iki 
adam burada tevkif edilmi§tir. Bu 
yolda bir tehdit y~pıldığını haber 
alan zabıta içi kovuk bir ağacın kU 
tüğüne bir kaç gün evvel 17 bin do 
larhlc: bir çek koymuıtur. 

Dün bir adam bu çekin bedelini 
banlc:alardan birinden almnk iıste • 
mi§tir. Bu ıırada etrafı gözetleme1' 
te olan poliıler bu adamı ve yanı· 
na gelen diğer bir ıahıı hemen yr 
kalamıılardrr . . 

Rtr ambarda yangın 
ŞlKAGO, 10 (A.A.) - içinde 

1930 kile b11ğday bulunan bir an -
trepoda yangın çıkmı§tır. Zarardl 
bir milyon dolardan fazla oldufO 
ıöylenmektedir. 
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SOHBETLER 

45 
Halkın sesi, 

hakkın sesidir 

Hiç bir güzelin seçimi, bu de
rece debdebeli, tantanalı, §anlı 

alaylı olmadı. On gün evvel Mak
aim salonlarını çınlatan: "Kırk 
beş - Yoktur sana eş!,, terane • 
sinin aksisadası, on gün sonra 

T okatliyan otelinin temellerini 
sarstı. 

45 nUl!Ilarah güzel Feriha ha • 
hmıı on gün evvel bir saatçik gö • 

renler, onun Matbuat balosunda 
dansettiğini seyredenler, bu gü • 
2:elin: 

BO!IU gül ta!•tir olunmuş, 

nazın işlenmiş ucu, 

Biri olmuş huy, biri 

destimal olmuş sana •••• 

beytini hatır!atan vakur evzaını, 
~arif harekatını, ''ben benim!,, 

diyen haşmetli admı atışlarını, 
aahhar bakışlarını; sözün kısası, 
hu eşi güç bu!unur güzelliği u • 
nutmamışlardı .. 

Hakikat meydandadır: Feri • 
ha hanım unu~ulur güzellerden de· 
ğildir. 

45 r.ı:marayı bşıyan F eı·iha 
hanım, ~im:liye k.ıdar Türk güze
li eleye seçilen güzellerin mazhar 
~lmadığr bir mazhariyet kazan -

dr. Etrafına yüzlerce kişi toplan· 
dı. ''Kırk beş - Yoktur sana eş!,, 

deye bağıranlar, Feriha hanımı 
koltuğ::! oturtup omuzlarında do -

lnsanlar, hu güzelin eşi dostu de
\if, -zuzelliğe hayran olanlardI. 

Şimdiye kadar hiç bir güzel, 
bütün bir balo halkım böyle a -

taldandırmamı,, hi!:: bir gÜzele, 

~u derece car.dan gelen şiddetli 
alkış t!>plama!i: r.:ısip olc'1z:ırştı. 

Ne gariptir, ki hakemlerin hu
b'\"'lduğu salona girdiği zaman, 
,, .l 

""'·hl:ın ne el.ize]!,, deye etrafında 
bir uğultu uyandıran, halkı coş • 

t1tduğu gibi, hakem heyetini de 
en dine h:ı.yran eden Feriha ha-

nını Türkire r;ü:zellifiini kazana -
l'ııa.dı. Be~ yü;:den fazla kimseyi 

ha.nan eden bu güzeli, odaya a· 
}'~k ba::ar basmaz: "Aman ne gü-

~el !,, eleye h:ıykıranlar, sonradan 
h~r nedense, beğenmemi~ gibi 
a'oründl.Heı·. 

Ba~ka bir hanım Türkiye gÜ· 
~eli seçildi. 

Varsın sesHsin. Yalnız §ura • 
•ı bu sefer çek muhnkkaktı'r, ki 
Seçilen güzel 18 ki~ini~ güzelidir. 
lürkiye güzeli 45 numara~ taşı -
~a.n Feriha hanımdır. • 

Onda, 18 reye mukabil 500 rey 
l>a.r. 

Halkın sesi, ha!d-tın sesidir. 

Selilmi b:ıet 

Şarap tach~ıerloln 
bir müraeaatı 

] ~arnp tacirleri inhisarlar veka • 
etıne sn.raplar hakkında bir mü -t • 
lcaatta bulunmuşlardır. 
Şarapçılar bu müracaatlarında 

~ara.:p istihlakinin azaldrğrnı, fiat-
ltın çok ucuzladığını ileriye süre 

t'eJt Sumanm hala 48 kuruşa alın • 
drtından şikayet etmektedirler. Şa 
~~l>çıların bu talebi seyahatte bu -
~lla.rı inhisar vekili Rana Beyin 
0karııyn avdetinden sonra tetkik 

'dilecektir. 

VAKiT 

• 

Maraşın kurtulduğu günü Türk - Yunan ....................................... 

Turizm şehrimizdeki Maraşlılar 
dün tes'it ettiler 

Dünkii içtimadan bir İntiba 

11 Şubat kahraman Maraşın Maraşrn kurtuluş harbine ait ha· 
kurtulduğu gündür. Dün bu mü • tıralarmı zikretmiştir. 
nasebetle fstanbulda bulunan Ma· 

raşhlar tarafından Darülfünun 
l!cnf erans salonunda bir toplan • 

b tertip edilmiş ve Maraşm bu 
büyük günü kutlularunıştır. 

Toplantıda Maraşın kadın ve 
erkek evlatları ile Maraşı kurta • 
ran kahramanlar hu arada Gazi 

Antep meb'usu Kılıç Ali Bey ve 
diğer bir çok zevat hazır bulun • 
muştur. Toplantıya Maraşlı, be -

çinci hukuk mahkemesi reisi Sup
hi Beyin bir nutkile başlanmış • 
tır. Suphi Bey bu nutkunda bü • 
yr·- günden bahsetmi~ ve sözü 

~r:afüm Maraşlı Haydar Niyazi 
beye vermiştir. 

Haydar Niyazi Bey Maraş ve 

havaJisindeki Fransızlar üzerinde 

Türkün bırab.-tığı tesiri izah ede
bilmek için başından geçen bir 
'Va!.:ayi a.nlatmı~ ve "Maraşlı 

Ti:rk,, der demez Fransız kuman

danının nasıl korktuğunu tasvir 
etmiştir. 

Bundan sonra Kemal Hayyam 
B. söz almı~, ve Maraşın harp 

günlerine ait hatn·alardan 22 gün
lük mücadeleden ve düşm<lnın ls-

lahiyeye kaçm:ısır..dan bahsetmiş, 
bu müna:;ebetle demiştir ki: 

Aslan Beyin hatıraları 
Çok alkışlanan bu kahraman • 

dan sonra Kilisli Aslan Bey söz 
almıştır. Aslan bey, cenupta ilk 
kurşunun Mara~lılar tarafından 
patlatıldığını söylemiş, Şahin 8. 
ile birlikte nasıl çalıştıklarını ve 

8UyUk gUn9erln kahr0manlaru 
Aslan ve Kllıç Ali Beyler 

halas harbinde Maraşlıların en 
büyüğünden en küçüğüne kadar 

kanlarını nasıl akıttıklarını an -

)atmıştır. Harp hatıralarını anla

tan Aslan Bey toplantıda hazır 

bulunan, 0 günkü kahramanlar -

dan Antejli Nuri, Maraşlı Sün
gü Turgut, ve Antepli Cemi! 

(Alt tarafı 9 uncu sayıfarmzda) 

Münasebatını tan
zim etmek için .. 
iki memleket arasında turizm 

münasebatını tanzim ve ın • 
kişaf ettirmek işile uğraş ~ 
mak üzere yeni teşzkkül eden 
Türk - Yunan turizm komi · 
tesi dün Yunan elçisi M. Sakelaro· 
pulos şerefine tokatliyan otelinde 
bir kabul resmi tertip etmiştir. 

Kabul resminde komitenin reisi 
Yusuf Razi Bey şu nutku söylemiş 
tir: 

"-Milletler de eşhas gibi biribi 
rin~ sevmek ve hürmet etmek için 

' biribirini yakından tanımağa ve bi 

ı 
ribirile temas etmiye muhtactır. 
Bu_nu~ ~çi~dir ki, turizm cem~yet -
lerı lıırıncı derecede ehemmıyetH 
:nsanjyet müesseseleridir ve müte-
kabil dostluklar vücude getirmek 
sureti!e diğer müesseselerden zi . 
yade sulhun idamesine h~zmet e· 
derler. 

Türkiye Türing klübü iki memle 
ket arasında münasebatı iktisadi • 
yenin yeniden inkişafına hizmet 
edecek olan bir Türk Yunan şube
si tesis etmiş olduğundan dobyı 

bahtiyardır ve bu teşebbüsün Yu
nan mahafilinde hüsnükabul edil
miş olduğundan dolayı da arzı 
şükran eder bilhassa bugün şu kii· 
çük içtimarmızı huzurlari)e ~eref · 
lendirmiş olan sefir hazretlerine 
Yunan eknb:rine teşekküratı mah· 
susamızı takdim ederiz.,, 

Yunan sefiri bu nutka mukabP- -
le ederek şöyle demiştir: 

"- Üç senedenberi kuvvet 
bulmuş ve samimi temas!arla tey
yüt etmis buJun:ın bu eser Türk. 
Yunan dostluğuna hizmet etmek 
maksadile vücude getirilmiştir. iş
te bu sebepledir ki, Türk - Yunan 
turizm komitesini tebrik ve mesa
isinde muvaff akiyet temenni ede
nm.,, 

Yeni te~ekkül eden komite Yu
suf Razi Beyin riyasetindedir. ikin 
ci reis Yunus Nadi Bey ve Yunan 
konsolosu M. Kapsalistir. Umumi 
katip Şükrü Ali Bey \'e M. Fotera. 
veznedar M. Sugordeos ve M. Gos 
niyagos, muhasip M. Jiı:kididir. 
Komite gelecek hafta pazar günü 
Maksimde bir müsamere vere::ek· 
tir. Bu müsamerede şehrimiz:le hu 
lunan Yunan artistlcı·ile Darülbe-

Alevilerin 
Sün i er 
hücumu 

Gam·de 3 kıd cldündü er, 
50 k·şı yaralac.ı!ar 

BERUT, 4 - Lazkiyede üç ki· 
şinin ölümü ve elli kadarının da 
ağır surette yaralanmasile neti • 
celenen çok kanlı bir boğuşma 

olmustur. Hadiı:enin aslı sudur: 
4 4 

Bir müddet evvel Sünnileden 
biri, Alevilerden bir kız a!m!ş. Bu 
yüzden Alevilerle Sünniler ara -
sında ötedenberi mevcut okın 

nefret ve gerginlik bir kat daha 
artmıştır. Hali hazırda Lazkiyede 
bulunan Suriye askeri taburunun 
kı~.~ı azamını Aleviler teşkil et • 
mektedir. Bayramın ikinci günü 
askerler galeyana gelmiş ve ca • 
mide toplu bir halde bulunan 
müslümanlar üzerine hücum için 
lnşlayı terketmişlerdir. Ellerin • 
de silahlar, mütehevvirane bir va• 
ziyette camiye doğru gitmişler ve 
tam camiin önüne geldikleri za • 
man taburun Fransız kumanda· 
nı vak'a mahalline yetiJmit ve 
askerlere kışlaya dönmelerini 
emretmiş ise de Alevi başçavut • 
lardan biri haykırmış: 
"- Ben emir veriyorum! Ateş 

ediniz.,, 

Birden silahlar halkın üzeri • 
ne doğru hoşalmağa başlamıştır. 
Müdafaasız ve zavallı bir vaziyet
te bulunan halk bu ani hü-u=ı 
karşısında neye uğradığxnx bilmi
yerek müthiş bir panik halir.de 
kaçmağa haşlamı~tır. T elefc. la 
kışladnn celbedilen diğer lnt &t 

asi' askerleri çevirmiş ve lcı~fala • 
rına sevketmiştir. Fakat bu ar~·,a 
askerlerin ateşile müs!üman h;:ıl -
kından 3 kişi ölmü~ ve 50 ki~i c:~e 
yaralanmıştır. Bu feci h2.dise·'en 
sonra bütün La.::kiye halkı dü!~ -
kanlarını lmpataralt protesto r a
kamında hükumet önünde bir nü
mayiş yapmışlar ve müteca:h 'e • 
rin şiddetle tecziyesini i~tem · ;ler· 
dir. Vaziyet çok gergindir. Çarşı
lar hala kapalı bulunmaktadır. 

Isveçle Istanbul ara
sında doğru sefer 
lsveç ile İstanbul arasmda doğ

ru sefer yapmak üzere Oryent Lin 
yen kumpanyası tarafından bir va 
pur tahsis edilmiştir. 

Bu seferler her on beş günde bir 
defa muntazaman yapılacakbr. 

lh~acat ofisi yeni tesis edilen 
bu hattan istifade ederek Türk mal 

- Bugünü kutluluyoruz. Öl
medik yaşıyoruz diye değil.. Bel

ki artık yaşıyacağız, hiç ölmiye
ceğiz ve ebediyete kadar ayakta 

dim dik duracağız diye kutluluyor 
ve bayram yapıyoruz. '™:t:IaiC.'l&<l!t:tM 1 e< ::amwu:m dayi sanatk5.rları müşterek bir tem larınm lsveçe ihracı için tetkikat 

Anadolu ve milli miicadele tf V A (( 1 T 
büyük bir yangın ise onun kıvıl- fj 

1 

Gündelik, Siyası l;azcte 
cımı Maraştır. rstanbuı Ank::ı.ra C:ıddefi, VAKI1 vurdu 

Kemal Hayyam Beyin bu sözle· Tel efon Numaralar• 
ri çok alkışlanmış ve sonra kür• Yazı i~lerı tc'efonu: 2;379 
.. •• • f İdare telefonu : 24370 suye Maraş mucadelesındc yarar-
lıkları görülen Pişkinzade Ali Ri
za B. gelmiştir. 

Ali Rıza Bey Maraşın işgalin • 
den bahsetmiş ve Maraş halkının 
bir cuma günü kaleye Türk bay- ' 
rağmın nasıl çektiğini anlat -

mıştır. Büyük alkışlarla karşıla -
na.n bu vak'adan sonra "Şarktan 1 

doğan yıldız Mustafa Kemalin,, 
beyannamelerinden bahı;etmiş ve / 

Gazi Hazretlerinin Maraşhların 

kalbinde bir kurtarıcı olduğunu 1 

söylemi~tir. 1 

l'clgrat adrc-.i: t:;t:ınbul 

Posta kutusu No 46 
VAKJ1 

Abone b~delle.!'...!_ ------
Türkiye 

Seneli': 1400 l{r. 

6 aylı!< 730 " 
3 aylılı 400 .. 
ı aylık 150 .. 
ilan ücret erı 
Resmi llılnların bir satırı 

flcarı 111nların Lir satın 
Ticari ll11nlarm bir s:ıntlml 

Küçük ilan~.: 

Ecnet.ıı 

2700 l<r. 
1450 
ı:ıoo 

300 

10 Kuruş 

12,5 Kuru.; 
25 l{uruş 

Bir defası 30 iki defası 50 Uç defası ..,5 
dört defası 75 ve on defası ıco kuruştıır 
üç aylık UO.n verenlerin blr defası mccca 
nendir. Dört satırı ge~en llilnlnrın fsızı ı 

siJ ver,.,.c~'rledir. yapmıya başlamıştır. 

Japon büylik elçisi 
Japon büyük elçisi baron Oşi

da dün Ankaı-adan ge)::t?iştir. Ja
ponya ile aramızda airtedilecek 

1 ticaret ve takas muh:ave!esi mü • 
zake.·esi henü:? neticelenmemiş~ir. 

1 Müzakzrelerin daha devam ede -

;:ııuıııııuııı11111ıı·ıııııı1111111111111rı11111nııııuıııııımıı111111111111111111nmıııııı11111111mı1111 ~ 

~ 15 Yıl evelki VAKiT ~ 
~mııııınıııınrıııımıınıııııınıııııınıııııuıı ı1111uınıuımıuıııııiıı111nıırııı11a.nıı1mııı;ınıi 

11 ~ul:at 1917 
- Harbiye nezareti düveli miltle

fi.':a payıtahtlarınc!a teşlıir edilmek 

üzere bir rc~im seı·gisi ifı::ar e!}le • 

mi.~tir. Leı:ltalar yarın yola çtkanla· 

cak, Viyana, Bcrlin, l'tluni!ı, Drecden, 

11 
ceği anb~rlmaktadır. Yeni mu - Budapcşte ve Sof yada tc-:-!ıir edile . 
kavcle P.ktedilinciye ka!lar Ja - . ce!•tir. Lcvlrn:ların adedi 141 olr·iJ 

po!lya ile tir.nı-i münase'Jatta şim- '. b!!n!amı 53 ü harbi lıa::ıra ait mcv · 
diki va'":iyetin idamesi tal;arrür : zulan mı:hleı:ic!ir. 

etm:ştir. ! - Ac!liyc nezareti lıcr;fr:!:ande • 

ı rir.ıizin ı:;!ry/zr iri.-ı bir pJ"Oje hazırla • 
Veni b ı l' nı er su ~at 

fabril\ası 
Elbiselik yerli yün ve İpek ku · 

maşform sarfiyatı fo.:::bk2~1:!m.!:.n 
men:mc:ıt fobril~utöderin~cn bir -

l l t:. ' • 1 b'" .. , ' ço.~ arı raiJrı.m.:ı.rı!lı .:yı.. . .:ı:::.e.:t·~ · 
dirlcr. 

11w;tzr. lla.r(:;!wnclcı in bc:!wıa tarzı 

i.""?~asında "M:!tcrc"·:; hö::re,, usr.lü 
esas illilı~z olı:naca · tır. 

- (Birinci orcl:ı!ıu 

mc, :J:;t b!; itıci f:a.lm i~çi t:;l;-::ru) l.!n· 

:? ... a.': ii.:cre 11:er:ılc.":.e-
Bundan sonra Kılıç Ali Beyin 

Maraşta ve Pazarcıkta müdafaai 

hukuktaki yararlrklarmı anlatmış 1 

sattrları beş kuruştan hesap ('dlltr 
1 

Yakında da F ın :!Ikh :!a yenidc1; 

'* ıaw.ı *MiWMS• mı 5 wıtl 1 bir mensucat fohrikn.:;ı =tçıbcn.tbı·. 

fir.lizcle . kadı: la. ı~· -dan r.ı;·rc· · ep 

il!.: !.w/m <ı"f.·cı i le., .:.':ı".ül d~n v::cuda 
geliı ilmi§tir. 
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O.l'MADIL DEVLE " Mt1solini 
daima haklı,, 

Malını, mülküı1ü 
sigortadan para 

yakarak 

alanlar ÖL ÜRKE ••• 
.l\'Juharriri : Celal Nuri 

• iktibas.nakil. ıercllme hakları mnhruzdıır • 

Gazete ile sinema arzın mihverini 
değiştirdiler 

Faşistlerin evamiri Kimisi bir telefonla evini yakmakta, kimi 
aşeresinde bu da 

var! 
Fa,ist askeri te§kilatını tesis et· 

Fram;a (hükumet reisi) olabilir. menin onuncu yıl dönümü müna • 

kıymetli eşya yerine paçavra koymak
tadır. Hunları takip eden polisler işi 

nasıl meydana çıkarıyorlar ? 
Bahsedeceğim meseleye girmek 

için bir başlangıca muhtacım. Fel
sefi ve yahut tarihi olan bu mu • 
kaddcmeden dolayı beni affediniz 
ve bana bilgiçlik isnadında bulun· 
mayınız .. 

•.•..•. Romanın azametli dev • 
ri ! Müslümanların mu:antan dev· 
ri ! EsJti Atinamn Periklis devri!.. 
Bu me~hur devirlerin in:;anlarmı 
tasavvur clmek için onları nsla biz 
lerle muhayc.se etmcyini.z. O a· 
damların dünya ahvalinden hiç 
haberleri yoktu. Rom~dan Yuna -
nistana gitmek, o zamanlar, bir 
mesele imiş. 

Hıristiyanlığm ikinci mucidi 
Pavlos Rasul A?c:denizdc bugüne 
göre ehemmiyetoiz bir kaç sefer ya 
pabilmek için 9 defa garkoJmuş .. 
Telgraf yok. Telefon yok.. Radyo 
yok ... Ajans haberleri yok.. Şi • 
mendifer yok. Vapur yek.- Tay 
yare yok. F otograf yok. En beteri 
matbaa yok. Ga-ıete yok! 

" lbni - Halidun,, müGlümanln
rın en maı·uf cografya alimlerin -
dendir. Kitabını açınız. Seksen de
fa hayret edeceksiniz. Babül -
Mendeb oğazından ötede boy -
nuzlu. tek gözlü intanlardnn hah 
aediyor. Dimağı en .-::iyade açnn a· 
nahtarlardan biri de dedikodu ve 
gazetelerdir. 

1500 senesinden beri insanlar 
bü:sbütün deği:,miştir. İyi mi oldu, 

fena mı?. Orasını bilmem. Her 
hnlde beni beşer e3kisine göre pek 
ziyad0 sinirli oldu .. 

Eski dedelerimiz dünya ahva -
linden bihaber olduklarından, Id -
tap okumadıklarından çok saf i -
diler. Her şeye kolaycn inanırlar • 

dı. Fikirleri az işlerdi. Bunun için· 
dir ki o hengameleı·de e:ı büyük 
rolü oynıyanlar ruhanilerdir. 

Bunlar dedihi şeyler. Sizi mü -
talealarla yorlllt\k niyetinde defii • 
lim .. Asri iş !udur: Matbaa icnt 

olunalı be§ asra yakın bir müddet 
geçti. Bize matbaanın te;>rifi iki 
yüz senelik bi iştir. 

Bununla berabe;- Sultan Hamit 
devrindeki gazete eri yok addede
biliriz. Bunun it:indir ki o devrin 

avamı adeta 1500 senesinden ev -
vel yaş.ıyorlardı. Pek ::aftık. Her 
§eye kolay inanırdık. Dünya hak -

kında malumatımız yoktu. Padi -
şah (Hürriyet, cümhuriyet, istip • 
dat, kanunu esani, meb'usan, a -
yan) gibi kelimeleri bile kıskanı· 
yordu. 

(Murat) ismi (Mirat) a, (Re • 
§at) ismi ise (Neş•et)e kalbedil · 
di .. 

imdi: Orta halkı dü~ünüyorum. 
Tisalya muharebesi oldu. Türk or· 
dusu galip geldi. Gazeteler bund3n 

bol bol bahsettiler. Lfıkin ayni se
ne içinde Girit vilayeti tahliye e-

dildi. Bu büyük felaketten kimse -
nin haberi yok .. Haberdar o!anlal' 
ise ancak emin oldukları kimsele -
rin kulaklarına söylüyorlar. 

Dünya vukuatı... Bunlardan 
bahsetmek yasak .• F rnnsa ( Cüm • 
huriyeti diyemezsiniz, Fransa 
(devleti) diyebilirsiniz.. Fransız 

.(reisicümhuru) ? Bu terkip olmaz. 

Osmanlı vc.tantlaşları:ım gözle· sebetile bütün ltalyan gazeteleri 
ri bili!tizam körletiliyorciu. 30 kü- kara gömleklilerin evamiri aşereıi 
sm· milyon halkm idndc ancak 2, ni ne§retmektecJirler. Fatiıtlerin 
3, 4 bin kadarı yar; gizli, yarı ale- askeri taşkilatma mensup olanla -
ni gelen frenk matbuatından olanı j rın r.iayete mecbur oldukları bu e· 
binteni takip edebiliyordu. vamır §unlardır: 

Geçenlerde Amerikalı bir iş 
adamı. yanan evi hakkında tah • 
kikata gitmİ§ olan bir sigorta 
müfettitinden yangının naMl çık· 
bğı hakkında malumat istemi§, 
müfetti§: 

de, aahibinin on ay evvel hare 

etmiş olduğu bir evde yangın çı 

mıştı. Sahibi yangının çıkaca 

zamanı §ayanı ha.yret bir zeka i 

heseplamıştı. En son olarak 

bir yangıncı hiç içine 

bir evi yakmıştı. 
Sultan Hamid in bir ~akşakçısı 1 - Bir faşist, daimi sulha inan- - Siz daha iyisini bilirsiniz! 

vardı ki bu zat Avrupada bulunur maz. Deyince, it adamı ~atırmı§: 

ve orada efendisini müdafaa için 
l'Orient mımında bir gazete neşre· 

derdi. Bu gazete Türkiyede asla 
yasak değildi. Bunun ehemmiye • 

ti: Nikoloidi~ Efendi düşl'!lanlarn 
cevap vereyim derken o:ılarm de
diklerini yazmak me~buriyetinde 

kalırdı. İ§te bize de lazım olan bu! 
bir millet tnsavvur ediniz ki, 
vilayetleı·ini kaybediyor ~ c bu hn
be• o milletten gizleniyor .. Verem 
ha:.tıılığına tutulmuş, dört nala me 
zara doğru giden birine hastalı -
ğrnm gi:.:lenmesi kabilinden .. 

Matbuat müdürlüğü elin de 
mum, mürettip yanlışı al'ardı ki 
i~ gördüğünü ispat etsin. Cir tertip 
sehvi bulunca sam:ör beyler piynn· 
ko kazanmışlar gibi memnun olcr· 
lardı .. 

Edebiyattan, felsefeden. büyük 
içtimai bahislerden geçiniz. Faknl 
torbaya sığamıynn havadisler bite 
(lkdnm), (Sabah), (Tercümam 
Hakikat) gazetesinde görünmez • 
di.. Görünmezdi, evet, lakin bazı 
havadisler dedikodu !eklinde pek 
çabuk inti;}ar ederdi. 

Ho.sılı, efendim, o zamnm?n a -
varnm seviyen!, derebeylik devrin · 
deki avamın z~viycsine ya~la§hrıl
mı~tı. Matba nm icadından, gaze· 
tenin ihdatmdan evvelki cehil ne 
ınc o ... 

Bunun içindir ki öteki devrin İn· 
3anları ile oğulları ve to~·cnl:ırı a -
rMıntla. görgü ili~arile bin kilo -
metrelik bir fark var .. 

Hele :;İncma denilen şu aletin i
cadı! Sinema, .zan ve tahmini -

nizden çok büyük bir icntlır. Bü -
tün içtimniyatı dcj'iştirjyor, y:ıhut 

alt üst ediyor. Gelecek ne:;il. ~im • 
dikinden büsbütün bagkn bir ne -

sil olacaktır. Gazete devı·indcn ev
\'clki vo sonraki insanlar nraım:ı • 

da nasd ynm~n bil" fark varsa nine· 
ma devrinden evvelki ve sonraki 

beni be~er aracında. örle bir uçu • 
rum olacak .. Ad~ne.dn ,.c Mersin -
de, Edimedc ve T ekirda~mda, M:ı 

n:.lada ev Adapnzarmdn Parisi, 
görmiyen kaldı mı?. 

Hayalin yetİ!mediği man:.:::arala· 
rı köylüler, çocuklar görüyorlar .• 

Sinema terbiye esaslarını, aile e -
na~larını paldır küldür deği~tiri -

yor. Biz baba ve an:llarımızın hu -
zurunda cıgara içemezdik Şimdi -
ki yumurcaklar ise: 

- Baba, anne ... Maudce Che -
valier, dün geceki oyunda Jean -
nete Macdonald•ı öyle uzun cir öp
tü kü ben otuz saydım; demekten 
ç.ekinmiyor .. Çocuğu ioe ayni ana 
ve ayni baha oinemnya götürmek· 
tedir. Götürmesin; diyeceksiniz ... 
Buna imkan ve hatta ihtimal yok· 
tur. Devir dcği~miı de haberimiz 
olmamış.. Bu asrın çocı.:ğu haıka, 
geçen asrınkiler bamba!ka ... 

Gazteyle sinema kürei arzm 
• 

l Bizim elimizde silah olarak 
2 - Hapiste "eçirilcn gün er - Siz delinni~siniz ! Yangın . 

hak edilmit bir cezadır. b b h l h Ih k. b h mıkroskobumuz var. Böyle tet u sa a o muı, a u ı en §e -
3 - Bir tek petrol tenekesini ri dün öğle üstü terketmiştim. ! l<ikata gidersek bu mikrosko 

bile bekliyen bir muhafız vatanına y .. l . 1 O h ld . l nasıl kullandığımızı gösteriri - a oy e mı. a e dm e-
hizmet etmiş sayılır. yiniz. Filhakika siz fehri dün ter· Evvela, yangın ç.ıkan evde. yan 

4 - Hcı· yoldaş kardeştir. Çün· keti.iniz. Bu nabah erkenden gidip gınm başladığı noktayı tayin e 
kü evvela, senin gibi yaşıyor. son - golf oynadınız. Tam saat on bir- derim. Bu aşağı yukarı kolay b 
ra senin gibi düşünüyor. de, klübe giderek telefonla ma • İftir. Tahtaların yanışına gö 

5 - Tüfek. mühimmat ve sair ğa2amzı aradım~. Kimse yoktu. bulunabilir. Sonra, her mayH 
§eyler boş vaktinde boz, diye de· Zil on dört defa çalana kadar yanan tahta üzerinde ba§ka türl 
ğil, onları harp zamanına sakla • beklediniz. Sonra telefonu kapa· bir tesiri vardır. 
mak için emanet olunmu•tur. t d · · T 

"S ıp oyununuza evam ettınız. e- Y angmcılarm kullandıkları 
6 - Sakın "zarar yok. hükumet lefonunuzun zil çalan kısmına sullerden birisi de, yüksek kıy 

öder,, deme. Cünkü ödeyen sensin. oldukça sağlam bir ip bağlı idi. 
Hükumet senin seçtiğin. yolunda Bu ipin on dört darbeden soma 
üniform& giydiğin varlıktır. kopacağım biliyordunuz. Filha • 

7 - Orduların güneşi, disiplin· kika on dört darbe sonra ip kop
dir. Onsuz, ~eke~ kalmaz. Karışık- tu ve evvelce hazırladığımz bir 
hk ve ma!ihibiyet olur. fişeği patlattı. En pathyan fiçek 

3 - Mussolini, daima haklıdır. büyük bir şişeye !:oyduğunuz beş 
9 - Bir gönüllü söz dinlemezse teneke petrolü ateşledi. Şi~e hara

mette malları sigorta ettirere 

sonradan onları bir tarafa ıakl 

yıp. yerine başka şeylere at 

vermektir.. Sonra gidip sigort 

ücretini alırlar. Fakat, mikrosko 
ı;ayesinde, mesela kıymetli bi 
kürkle taklit bir kürkü, yandık 

onun hiç bir mazereti kabul olun· retin tazyikile patladı. Yangın tan sonra da tayin edebiliyoru 
mnz. 

10 - Her §eyin fevkinde aziz ta 
mdrğın bir hayat vardır: Dii~enin 
hayatı! 

mihverini deği,tirdiler .. !ki dev • 
rin tarihini yazmak istiyenler yo.1-
nız ı;iyasi hadiselerle iktifa etme· 
melidirler. Gazete ve sinema ta · 
rihimzin iki kutbudur. 

cıktı. Sigortalı eı,y::ılnrı ,yrudımz. 
Şimdi eni kara o a ka r ta!tip 
ediniz. 

Los Angeleı ~ehri yangın se
bepleri araştırma bürosu reisi 

Pıtul P. Wolfe böyle bir mükale
menin ve hadisenin olduğunu te· 

min ederek şu beyanatta bulun -
muştur: 

- Son sene?erde meslekten 
yangıncılar, bir çok yeni usuller 
bulmuşlardır. Bu usullerle gayet 

kurnazca hareket ederek yangın • 
l&ır çıkarıyorlar ve sigorta ücreti • 

ni almağa teşebbüs ediyorlar. Fa
kat bunlara· karşı hareketeden yan 
gm sebepleri araı;tırma heyeti de 

yangının naaıl çıktığı, kimin tara· 
fından çıkarıldığı, failin kadın mı, 

erkek mi ve hangi milliyete men ~ 
sup olduğu hakkında malumat el-

de edebiliyorlar. Daha geçenler -

Radyo: 
JSTAl\lfüL - 18 den 18,4.'I c .kadar 

saz (Müşerref Hanımı 18,45 trn 19.30 a 
kadar Nkcstıa, 19,30 dan ~O ye J,adar 
Fransı7.ca der$ (müptcdılcrc m:ıhsu~), 

20 den rn,30 a kadar Kar:ıgfiz, 20,30 
dan 2 r ,30 a kadar Hafız Ahmet Hey, 
21 ,:30 dan 22,30 n kad:ır orkestra aJans 
'e borsa Iıabcrlcıi, s:ıat a)arı . 

Y anğın polislerinin maharetleri 
muhtelif mad elerin aç dereee 

de yandıklarına dikkat etmekte 

dir. Bir petrol alevi. 1500 Farerı 
heith derecesinde halbuki ıeke 

700 derecede yanar, Her alev de' 
recesi, yanan maddelerin üzerin• 

• 
de muhtelif izler bırakır ve bun 
mikr0&l<0pla tayin kolaydır. B 
suretle kullanılan kimyevi mad 
deleri tesbit ederiz. 

Netice olarak kasti yangın çı• 

karmaktan maznun kimselerde 

yüzde seksen beşini bu ıuretl 

mahkum ettirebildik. 

lslanbul Belediyesi: 
DarUlbedayl Şehir Tlyatros11 

Temsilleri : 

Oı)ereti 
Umuma 
37 inr.i temsil son temsil ola" 

ve yarın gece oy' 

Etem 
ın küçük hikaye!eri iki cilt 

halinde çıktı 

Bacayı indir, 
Bacayı kaldır! 

Silindir şapka 
giyen köylü! 

I't>vzi veri: Vakıt ıdarehaneıi 
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!Maraşın kurtulduğu günü Uzak Şarkta 
şehrimizdeki Maraşlılar ~~tilaf ~i•ip 

, tukenmıyor ! 

Savıf~ 9 

az· ıı e Hanım mı, yoksa 
Feriha Hanım mı güzel? 

( lla!J tarafı ı ın('ı tıayıfada J 

ılsl dün tes it ettiler Japonya tuttuJu hareketien unvanı verilmes~ne itiı·az ctn:ek • 
hiç bır vakit vaz ~eçmek tedir. Hariçte Türk güzdliğinin 

lar sırnsile birinci, ikinci, üçüncü 
olac~klardı. Hakemlerin verdiği 

l'cylcr tasnif edildikten sonra lın 
İntihapta F erihn Hanımın 25, Na· 
zire Hanımın 23 ve A1manyo.dan 
gelen Mela' at han:mla 18 numa· 
rnlı hamır.m 16 şar rey aldıklan 

anla:ılmış:ır. Bu intihaba göre Fe
riha Hanımın lztanbul güze.i inti· 
hap edilmesi icap ediyordu. Hatta 
hakem heyeti alt'ıkları reyler mü • 
savi olduğu 18 numaralı hanımla 
Melahat Hanımın ikisinin birden 

- (Ba, taralı 3 üncü anyılamızda) - O kimdir? 

l:fendileri halka takdim ebnittir. - O... Kafidir bu... Bütün 
tok alkıtlanan bu mütevazi kah· ınazlitm insanlığa ve yeni dünya
l'&nıanlar da o güne ait hatırala • ya sorunuz. O kimdir? Onu bil • 

niyetinde değil. temsili mev2uu b~h:s cl.!u:u iç:n 
TOKIO, 10 (A.A.) - Nazırları haklı görülen bu tiii:dik 

meclisi Cenevredeki 19 lar komi · evvela, evvelki gece Tol:at · 

tını söylemitlerdir. miyen yoktur. 0,d~mek tarihle -
~-~ rin üstünde insanlara insanca ya-sı Aalan Bey bundan ıonra "Ma· 

tesinin dün Ja~onyaya yaptığı ta • liyanda neticeler resmen h::ı.lka 
)ebe hül~umetin vereceği cevap hak iJan edildiği sırada - birir.ci seçi· 
kınd:ı mü:=akcrede bulunmak üze lenin akrabası ve müsabakayı ter· 
re bugün iç~ima edecektir. tip edenler mtistesn:ı - hazır bu· 

&ı '-Ilı bir ananın yavrusuna verdi· şamak zaft!rini veren Gazi de • 
li öiüt,, ü zikretmi, ve bunu tÖY· mektir.,, 
lece okumuıtur: Müthit bir alkış tufanı içinde 

''D R h b' d b sözlerine devam eden Kılıç Ali 
ayın usya ar ın e, a • . 

L_ B Ik d d ( ... be . ) Bey Gazı Hz.nin Maraşlılara sev-van a an a, e en aga yın . • . 
d· M t h t "ld'. S gı ve selamlarıle tebriklerini teb -... arq a arp e o u. on yon· . 
••- · M' d J fır etmekle bahtiyar olduğunu •-u aenıın. . . ınare en ezan ı . 
.... _. k ·1 k .. k d'll söylıyerek sözlerine nihayet ver • 
...,..ı esı ece ıe, camun an ı e· . . 

t ti körlenecekse sütlerim sana he- mıttır. 
p liı olıun öl de köye dönme .... ,, Pek çok alkıılanan Kılıç Ali 

Aslan Be : Bey son söz olarak muallim Hay· 
y rullah, Yürük Selim ve diğer şü • 

- Türke uzanan kirli eller da· hedanın kahramanca hatıralarını 
e İttıa kırılacaktır. Göz diktikleri yad ettiğini söyler:ni~tir. 
b~ '-'emleketler ke.;,dilerine mezar 
·~Olacaktır. Yatasın Büyük Gazi.... Bu esna.da Marat oğlu Ali 
i' diyerek alkı,Iar arasında sözünü Haydar, diye kendisini takdim e· 

r
l hitirmittir. · den genç bir tair Marat için yaz· 

dığı bir §İİri okumuı ve bundan 
Aılan Beyden sonra Maraş, Ga sonra da bir Darülfünun talebesi 

~i Antep kahramanı ve Gazi An· Maraş hakkında heyecanlı sözler 
lep meb'usu Kılıç Ali Bey kürsü· söylemift ir. 
)e gelmittir. 

Nihayet befinci hukuk mah • 
Çok gür bir sesle ve çok heye- kemesi reisi M:ıraşlı Cevdet Bey 

la ~nlı bir hitabede l:ulunan Kılıç tekrar kürsüye gelerek merasimin 
41i Beyin sözleri allnılıarl:ı müte- bittiğini bildirmiştir. 

• 'diyen kesilmiıtir. 
Telgraflar çekildi 

19 lar komitesinin b'!.l tale~i ye· lunanlro.ın hemen hep:;i tarafın · 
ni Mançuride şimdiki ha!de mev • dan gös!-crildi. Ve orada bulunan 
cut rejimin Çin - Japon ihtilafı· Ankara meb'usu Aka Gündüz Bey 
nın halli için bir çare mahiyetinde halkın bu temayülünü hissettiği üçüncü ilan edilmesine karar veri) 
olmadığı yolunda bir beyanname · ve kendisi de ayni düşüncede ol • mişti. 
yi Japonyanın kayıbı:: ve ~artsız <luğu için ayağa. kalkarak kanaa· Fakat İ!} burada kalmo.mışhr. Ha 
kabul edip ctmiyeceğini açık bir su tini söyledi: kem heyetinden bir zat, bu dört 

rette bildirmesini ve bu hususta _ Türk milletinin zevkile, ~a • güzel ::ıra~ında da ayrıca bir inti • 
sarih bir cevap vermesini istemek natile, güzelliğe olan hürmctile bu hap lazım geldiğini ileri sürmüt. 
ten ibaretti. dcrec~de istihz:ı edilemez. Dedi. bu teklif bir hayli gürültüye sebep 

Hükumet yeni Manç:.ırinin huku Hazır bulunanların hemen hepsi . oldukt~n s?nra reye ~onm~f, ha • 
ki vaziyeti hak.nndaki hareket tar nin kanaatlerine uygun geldiği kemlcrın b~r kısmı mustenkıf kal· 
zından vaz gc~meyi hiç bir veçhi!c için alkışlnnan bu sözler, pek ta _ 1 mışlar, net.~ccde 18 reye kartı 9 
düşünmemektedir. Ancak hüku • bii olarak, secilen hanımın tanı • reyle bu dort H. arasında tekrat' 
met ihtiyatlı ve tedbirli b'r suret · dıkları ve mü;abaka mürettiplerin intihap yapıl~asma karar v~rilmiı 
te hareket etmek mecburiyetinde ce hos görülmedi. ve bu seferkı seçmede Nazıre H. 
olduğundan hariciye nezareti Ce • ~ 18, Feriha H. 16 rey almıtlardır. 
nevrede!ti Jnpon mural.has heyeti Pek az taraftarları Nazire Ham Bundan sonı·a da Nazire Hanımla 
ne gönderdiği talimatta Japonya • mı dansa kaldırdılar, alkışladılar. İzmir ve Bursa güzelleri ara:ıında 
nın milctler cemiyetine kaı·şı ala • fakat Türk güzelliğini, müsabaka inthiap yapılmış, Nazire Hanımın 

~ · h kk ya iştirak edenler arasında, ancak b cagı vazıyet a mda - yeni bli· irinci geldi~i ilan olunreuftur. 
t 1 f eriht>. hanımın temsil e:lebilece -ma a mcıya kadar - hic bir teb 

liğde bulunmamasını bil irmistiı-. 
19 lar ltomitesinin talebi ha~ici· 

ye nezaretinde çok derin bir g-üce· 

Aka Gündüz IJey 
ne diyor? 

niklik uyandırmı~hr. 
lstanbuldaki Mara~lılar namı· Har:ciye nezaretinin salahiyet. 

na Maraşın kurtulduğu günün tar bir miimcssili şu beyanatta bu· 

, kılıç Ali Bey: 

it - Aziz Maraşlrlar... Yurt, 

ğine kani bulunan e',scriyet bo~ 

durmadı. F criha Hanımı da dansa 

lm!dırdılar, tiddetle alkı!ladılar. 
Ve Tüı·k güzeli intihap edilen Na· 
zire H. bu uleyhta• tezahüre daya· 
nam:ıdı. T okatliyandnn çıktı git • 
ti. 

Dün Aka Gündüz Beyle görü~ • 
tük. Şöyle dedi: 

' ~,silah ve ülkü kard~~lerim 14 
~ii defa gözleriniz aydın, yıl • yıldönümü münasebetile yapılan lunmu~tur: 

'4Uıtümünüz kutlu olsun. 
- ~ ~Y bağrı z.ümrül.lwğlı co~kun 
~~lrvanh, tepesi aslan hasından 
dik ~lan Ahirdağı cocuklar; ... 22 
ltin yirmi iki gec~ düc:manlarla 
~~ilçe pençeye, gfüfüs n-öfüse dic::. 

merasimden sonri\ Gazi Hz. ile, - Yeni Mançuri hükumeti har • 
Başvekil İsmet, B. M. M. reisi Ka· şısında aldığı vaziyeti v~ hareket 
~ .. rldnmarbi~e refet taramt - tekrar tekrai ve açıktan 
Müşir Fevzi Pa,alnra tazim ve açığa verilen bunca izahata rnğ • 

Mc.r&~ belediye riyasetine de teb- men - hala l:avrayamadığını id • 
rik tclaı·afı :;ekilmiştir. dia etme:. mille'ler ccm:yeti tara • 

Dün zece de radyoda Maraşın fı_nden ~ile bile yapılmış bir haka. 

kurtuluşuna dair bir konferans 1 ret teskıl eder. 

d'i - b , ... 

lŞe boğuşanların cğullaıı:, 23 
tün 23 gece kan köpüren Sakar
)~nm kardeşleri. . . Ben de si -
~ınle iki satırkonuşmak isterim. 

veriJmiı:;tir - Bu esaslı ve ehemmiyetli mc 
~ . :ele hakkında z'aşmn iç'n hiç. bir 

\t Sözlcrile başladığı hitabesinde 
HllAll 'mkan mevcut değildir. Çünkü Jn-

a ahmerln lzmir ponya yeni Mançuri hükumetinin 
, llrqın başlı ha ~ına bir Türk ta· 
~i olduğunu söylemiş ve "esir • 
;~en kurtulut, ruh bnukluğcn· 
.._il kurtuluş istiyen milletler 
~tlaka Maraşa gitmeli, Marasın 
~•at tarihini bilmeli ve bu Ma;aş 
~· drnı, öteki Maraş erkeği, beri -
•.Maral ihtiyarı gibi olmalı,, de • 

a.ılftir. 

balosu 
' 

IZMIR, 10 (A.A.) - HiJnli:;\h -
mer cemiyetinin senelik büyük ba • 
lo:Ju bir haftadanberi fevkalade iti 
mı ile tanzim ve tezyin edilen hü • 

kumet konağı salonlarında veril • 
di. Balo çok güzel ve muvaffaki -
yetli oldu. Ve sabaha kadar clevam 

''Dü etti. "ftya. . • Yirminci asır in • 
~lığı, hanginizde bir Mara§, bir 
l'·· ep, bir Ankara kııncaaı bir Roylşbankın hesap 

huU\sası 
\irkiye varsa, o insanlrk kurtul -

'-llttur. Kurtulacaktır Türkiye . ...,, 
edikten sonra "Maraı, bütün bir BERLIN, 10 (A.A.) - Rayiş • 
inanlı imparatorluğu tarihi için bankın 7 tubat tarihli hesap hiıla· 

e bir kenara bırakılmıs, unutul • sası tedavülde bulunan sermaye 
f, bakımsız, ı~ıkaız, çobansız miktarının 3 milyar 600 :nark ra<l~ 
ltııttı. Tıpkı Gazi Antep gibi, desinde olduğunu göstermektedir. 

kara gibi, Edirne gibi. .. ,, Bu mikdarm bu kadar aşağı düş 
~,_. 
~lf •e son seyahati esnasında tüğü birçok senelerdenberi ilk de· 
deıı af.ta "a~lığı dikkatleri celbe· fa olarak görülmektedir. 
.. bır yenı gençlik gördüğünü T d 
~, .. e avül mevkiindeki kağıt pa· 
"- Uzüldüğünü,, söylemittir. Ni - ra karşılığı gene artmı• ve yu··zde 
ı..-)et lıtanbula geldiği zaman Y 

~b ld ku 1 b yirmi sekiz dört nispetini bulmuı;-t u a vvet i ir Maraf _ 
h-rı· · .. d"ğ'. .. 1 k tur. Alman posta sanayii mahsul • a.--ır ı ını gor u unu an atara 
~atlılara: "Maraıtan çıkan !erinin Şubat içinde sürümü külli· 
'"'ratı unutmasın ... ,, demiıtir. yetli mikdarda artmıttır. 

~kılıç A.li .Bey nihayet istikla l f 
, ııın, mıllıyet atkının kayıı.ağı- ı Harp borçla rı 
, lorınuıtur: LONDRA, 10 (A.A.) - Harp 

":'-Bu gösterişin hayn, sım, f bor~ları mesclesile meığ11l olmak rli, imanı hangi kaynaktan ge- ı üzere teşekkül eden naZl'~lar encü-
• 

0rdu' · d" ""'l d ı · m~m un og e en sonra ~op anmış-

~' BU: Anadolu ziraat mektebi- lır. Vaşington sefiri S•r •. inclsey 
(O) kUçiik bir odasında oturan bu sabah yeni bir toplantı dUıa ya 

'l'ldan, pacaktrr. 

uzak şnrk sulhu için e:ı ileri saf • 
ta geldiğ:ne kani bulunmaktadır. 

TOKIO, 10 (A.A.) - H::ı.rici}e 
nezarecinc eelen bazı haberlere r,ö 
re sn.bık Çin h:ıriciye n.:.zı:ı M. 
Eugcne Chen, Çin ile Rusya L!.rasm 
da tedafüi ve tecavüzi bir ittifak 
akti icin mi.'zakercye gir' Jlmc:;inc 
yardım ettiğini ibm:; eylemi!lt·. 

Rusya ile Amerika arasında mü 
nasebctlere tekı·v.r ba~lanmacfo .. n 
evci böyle bil' ittifakın mevcudiye
tine inanmnmak lazmı geldiği hr· 
ı·iciye nezaretinde beyan olun!Uak 
tadır. 

NANKIN, 10 (A.A.) - Harici· 
ye nezo.reti t<>.rnfından hiidir:Idi -
ğinc göre ŞanghaydaLi beyne.lmi
lel imtiya::h mm.aka dahilinde bu
llanan Çin mahkcmelerin:n ktız<l 
bo.kkı ve salahiyet c1aire"i h.,_ km
:laki itilaf alak<:.clr.r mcmle'·et1c·~in 
mümessill""rile Nankin hükumeti 
arasında yn9 lan nıükalcmeler ne • 
ticesindc verilen karar mucibince 
Ni:ıanın birinci giiniindcn itibaren 
üç sene tem<lit cdilcı;P.'·tir. 

Okranyado isyan 
tt .. şebbüsii 

VARŞOVA, 10 (A.A.) - O!.: 
r:myada vücude getirilmiş obn bir 
askeri teşkilata dahil bulunan ve 
bu te~kilitın rci!ıleri tnracmdan ve 
rilen karaı lar üzerine m"sai arka 
daşlarından bazılarını öldürme!r. 
teşeblıü.,ile zan v.l~ma a'ınan 18 
Okranyahnın muhakemesine Lvo"' 
mahkemesinde başlanmı~br. 

Hakem heyetinin intihabı üzeı·i· 
ne ba hanım: "Rakiplerimi görün· 
ce neticenin böyle çıkacağına emin 
idim.,, g'bi çirk'n bir tefahür gös· 
tcrr.ıi~ti. Bu !iÖZÜ töylcdikten pek 
az rıoma halktan gördüğü bu teza
hür ona bir ders vermi~ oldu. 

Bayramda Maksimde yapılan 
ilk seçmelerde de halkın Feriha 
Hamını be:endiiYi sicldetli alkıslnr 

~ ~ -
dan, ( 45 te 45) diye bağırışmalar 
dan anla~ılmıştı. Bu suret!e hakem 
heyetinde ı on sekiz zat "Türkiye 
Güzeli,, diye bir h~. ı secmis ol 
ch.!&u halde halk F criha Ha~ım~ in 
tiha, etmiş oluyordu. Geceki mc -
rasim böylece halkı memnun etme· 
den lmrtJa!lalıl ve itir:ızla:r ara~ın 
da nihayet buldu. 

Müsabakayı tertip eden 
~rkadn~ımr: dünkü sayısında An • 

!{ara r.ıeb'usu Aka Gündüz 
Bey hn.kkında bir fıkra yazdı. 
HaPun kannatina tercüman olan 

cözl~ri ve hareketi "nahoş bir ha . 
dise,, diye tavsif edilen Aka Gün· 
düz Beyin "avamfribane,, sözlerle 
"natıl~n perdnzlzğa kallnştığı,, id • 
dia olunan bu fı~trada muharririn 
m_b'usluğunn da işaret edilmekte 

"anlaşılan Aha Gün..lüz Dey henüz 
rneb'us teç'lcı-ek millet vekili oltlu 

ğunun b ·ıe farlnn<la deui1dir.,, 
Cüml ... silc fzlmıya nihayet veril -
mekt-:?dir. 

Di~el' larnf .an ceçıne- ;~:ntlc ele 
bazı g<ırabetler olmuştur. Hukem 
heyetin~ dahil buh.m~n ve şimdi 

- Y azılam okumadım dostla • 
rım söylediler. Nadi Beyefendi be· 
nim çok eski dostumdur. Ben d! 
onun çok eski dostuyum b:ı i 1 i 
dost arasında yazılan bu gibi fık· 
raJarı terbiyesizlik telakki c!n·e:n 
nihayet bu bizim ".Nadi,, dir. Ya • 
zar, yazar ya! Kulak asma ... 

Aka Gündüz Bey yazılan fık • 
ra hak'r.:mda burJarı söyledikten 
sonra müsabaka için de şunbrı İ· 
lii ve etmi~tir: 

"Ben orada sebebini izah ede· 
miyeceğim bir telakkiyi tashih et· 
mek, bir haksızlığın önüne geç • 
mek için lakırdı söyledim. Her • 
kesin de benim fikrimde oldu • 
ğunu !Özlerimden sonra meclise 
gelen neşeden anladım. Seçilen • 
leri daha evvel tanmı1ş değilim .•• 
Onları bir çokları gibi orada gör
düm. Ekseriyetin güzel bulduğu 
güzelin haksızlığa uğradığım söy· 
lcmek lazımdı, bunu yaptım.,, 

Cesur Erı1den 
Baş taraftaki yazı Alman-

ya)& veri.iyor 

LONDRA, 10 (A.A.) - Büyük 
harp esnasındaki sefer ve cevc . 
lunlerilc şöhret nlan ve cenup de· 
n:zlerincle batan Emden kı-övazö • 
rünün b<>.! laroıfmdaki yazıyı havi 
olan parçıı Avusturalyanm Londra 
:;ef :ri tıırafından A!mnnya hakkın 
cla bir hürmet ve takdir n:şancsi ol 
m~k üze::-e reisicüı:nhur fon Hinden 
hurga tevdi e•1il""cektir. 

'fayyurecı MoJlison knbul ettiri1m:::k istenilen n~tic!:yc 
m~ariz olnn bir zctton duyduğumu 

LOf !DRA, 10 (A.A.) - Geçen 
z~ naz:ı.ran ha1mn er ara:ın~:ı bi- p~~:ır!c:;: crünü C:\~t 3 12 de Lypne 
le biiyiik bir g:.i:-ültü kıJ!):ıra!l :nti h. •y".re mey an·n le.n ha ve.lamın 
har> ~ö le cerey~n etr':;t'r: k. )'n c:i r.1 .J':cn d:in Grinvi; 

Evvcl:ı l·Lfü Z'yz. Be,, in t_~·lif; ayr-.r'lc sc.n.t lG,20 de pcrt f·fatnb 
üze.in~ te',i:;: l t"mm ayı- 'IIJ,.trr. !s vn .. mı:'ır. 
b.n:Jd :::"=eli bJ h"'nınb.:r arr·n Ta. y.:ı .. ot.:-·n o'fos O!~yano:;u • 
.:an s ~ ·ı c I~i:i. Bu l.a· a. veri'cl'; ' n·rı c_::l p l-·~r..-ıır.ı n;:1"l gcç:n!!si 
te:ı conr:ı seçim i:ine lıa+ınn:ı' · ı s~ kin ve sıcn1t b·ı- h:wa. :ç:mb ce. 
hr. Eu k:.rara gü::-c en çoli: rc.1 cfan n;~·an etm'ş'ir. 



• 

Savıfa 10 

Hikaye Aktör Karı'sı Nakleden: 
fa. 

. 

Salim Bey gözlüklerini doğrul · geldiğini söyledi... Ben bir nevi o. 

tarak: nun dadısı gibi olacaktım .. Vazi -

- Lütfiyeden bir mektup! femi öğrenmiştim. Biraz sesi kısrl-
Dedi ve okumağa hazırlandı. dı mı hemen arkasına şişe çeke-

Fakat karısı derhal mektubu elin· cektim .. Odaların harareti daima 
den kaparak aldı: 

- Zavallı kız, dedi, kimbilir bu 
ayni derecede olacaktr.. Banyonun 
hararetini tayin edeccl:tiın. HC'r 
sabah sütünü yapacaktım. Tiyat -tiyatrocu herifin elinden neler çe· 

kiyor .. roda rolü olmadığı zamanlar er • 
bh· kcndcn ya.tacahiık. Akşamları ye-- C&nım hanım! Hele 

mektubu oku bakalım .. 

- Ben bilmez miyim ki.. Sura · 

tından belliydi maymunım ! Ne 

de olsa aktör değil mi?. R::ıfoyı gc· 

çene kadara kızın yü.: ü:r.e gülmü;;· 

tür.. Hem Lütfiyecik ancak şimdi 
\·akit bulmu~tur c!a mektup ynza . 

bilmiştir. Öyle ya, seyz..hatte hep 

kontrol altında .• lstcınbula gelene 

kadnr hep kartpo!tallarla bize sıh· 

lıatinden haber verebildi. 

ınek yer yemez, gece yansı tiyatro 

bittikten sonra yerdik. 

Bir çol\ kereler, zevkimizi , eğ - l 
lencelerimizi vazifeye kurban et -1 
tik.. Sonra tiyatro hayatı ve kolis 

araları diyeceksiniz?. Fakat o da 
Jizin dü~ündUğünüz gibi değil. Su

at beni hir gün D~rülbedayie gö · 
tiirdü. Orada hal~iknten güzel hir 

kaç kndm gürclUm ve Suat heni 
B-: ia Hanıma takdim ~tti. Bu 

Salim Bey kıı:ıyordu. Tekrar et· meşhur artist, benimle tanışınca, 

ti : ilk söz olnrak, iyi bir hizmetçi ta · 
- Canım hanım, hele biı- mck· 

tubu oku bakalım ..• 

- Neıini okuyayım.. Ben ann 

değil miyim?. Bilmez miyim?. 

- Oku!.. 

- Peki! dinle ... 

nıyıp tannnaclığımı sormak oldu .. 
Neyirc Keyir Hamın da, hem be
nimle konuşuyor, hem bir taraftar. 

kocasına bir boyun atlnsr iirüyor · 

du. 'I'iyatro hayatı ,sizin anhyacn · 
ğmız, aile mnhabhctinin ve h~ya -

Ve bir koltu:!a çökerek okudu: tının son melcei olmuştur. 
"Sevgili anneciğim, babacığım.. Artık müsterih oldunuz değ-il 

İşte nihayet size uzunca bir mi? Ve şimdi size büyü.k: çok hii-
mektup yazmak fırsatını e!e geçir- yiik bir itirafta bulunabilirim. 

dim .. Yunanistanda ve l\Iısırda bir Smrdı karısı olmadan evvel sevmi· 
hayli süren seyahatten sonra nrtık 
!stanbula yerleşmiş bulunuyoruz .. 
Tepebaşmda küçük bir apurtıman 
tuttuk.. Suat, hemen karşımızda O· 

lan Daıi.Ubedayie gitti, repctisyo -

nu var. Ben de size rahat rahat hn 
mektubu yazıyorum. 

Salim Beyin karısı burada mek· 

tubu kesti: 

- Ben demedim mi idi?. Bak .. 

Kız bir fırsat bulmuş dn öyle yn • 

zıyor. 

yordum .. Faknt şimdi karısıyım ve 
onu scviyonun, m~s'ndum .. 

Salim Beyin naı&ı: 

- Zavallı kız, dedi, böylesi hiç 

de aklının crelrnezdi. 

V c mek bu "'arak kalktı. A1· • 
tı~· hu zcfor Sn!im 

fovlmllde luzmıştl. Onı1 hc~le-.mak 

üzere z:izF'ğüni: doğru"ttu .. Fakt>.t 

lrnns1'1n t:ö~le· h ·'en ynşhw aktı· 

ğmı gJrünce, o da başlnciı ağla • 

mağe ... 
- Devam et kuzum karıcığım .. ================ 

Devam et ... 

- Peki. .• 

"Evvela size ı:ıtmu .... övliycvim ki, 
ol .. .. ~ 

benim Suatla evlenmeme ne kadn.r 
sıkıldığınızı biliyorum. 

Size bunlardan, lüzumsuz mü -
nakaşalara girmemek için evde 

iken bahsetmemiştim. Hem ben 
Suatla evlendiiJim zaman onu seve 
rek evlenmedim .. Maamafih hoşu

ma gitmiyor değildi. Güzel ve ya

kışıklı bir çocuktu. Oldukça da 

şöhreti vardı .. Bütün bunlar bil'r.l' 
sebepti amma, ben onu sadece, 

Samsunun sıkıntılı hayatından bık 
tığım için, beni tstanbula neş'elı 

ve eğlenceli bir hayata solrncağr 

için sever gibi görünmüş, sizi de 

beni ona vcrmeğe fldeta mecbur 
etmiştim .. 

Siz, kızınızın bu aktöre sahiden 

aşık olduğunu zannediyordunuz. 
Halbuki sevmiyordum .. 

Omuzlarınızı silkmeyiniz. Şim . 

di mesele değişti. Buraya gelince, 
hemen beni tiyatroya göti.ireceğini, 
koli:;lercle bir çok, eğlenceli şeyle?' 

. göreceğimi zannediyordum.. Hal

bul\.i ilk işi bana: 
- Seninle ciddi görüşeceğim .. 
Demek oldu Ye anlattr. Mesleği

nin sıhhatine fazla itina etmesini 

icabettirdiğini, kendisi kadar be · 

nim de buna dikkat etmem lazım 

••••• ,, 

K . 
avgaaar! sonra 

ureddin Ef. 
neden ö dil'? 

Galc.tad.:ı Kcmera1tı caddesin· 
de 79 numaralı hanede evrak mu· 
akkılıi 50 y~ş;armda Nureddin Ef. 
ayni evin bir odasında kiracı a -
mele Nesim oğ!u Bensiyon ve ka· 

rısr Ro:za ile kira meselesinden 
dolayı kavga etmi~lerdir. 

Knvga neticesinde Nureddin 
Ef. şakağından ve Madam Rozn 
da elinden hnfif;e yarz.lnnmı§lır. 

Huditıeden (15) dal:ika :;:ın • 

ı-a Nureddin Efendinin odasında 
vefot ettiği habc1·i alınclığınclnn 

keyfiyet derhal müddeiumu."Ilili -
ğe bildirilmi~tir. 

Müddeiumumi muavini Kamil 
Bey meseleye vazıyet etmiş ve 
tahkikata ba§lann~tır. 

Italya Macaristana 
tayyare mi 

gtinderlyor muş! •• 
PEŞTE, 10 (A.A.) - ltalyanm 

Macariatana tayyareler vereceğine 

dair Echo de Paris gazetesinin ver 

diği haber salahiyettar mahafilde 

kat'iyyen tekzip olunmaktadır. 

VAKiT 11 $ubat 1933 

Bir mesele 
ı:ıumw11uuıru11ır1ı11'''' 'V' ''"n11111 ıınn111mııru11m11mı11nııını111"1ruı110111ııımnııınınn11rı:ı11n111nı•ııuımınımınımmınnnnnnmnım: 

~~~=~~~?~~r~: 
ing'Iiz donanma- Aydın neler istiyor? 
sında kömüryerine 

Kuşadası Aydının ihracat iskelesi - Pamu 
petrol istasyonu lazım - Nazillide Ortamektep 

lngiltere conanmasını kömür 
yerini! petrol ile işletmek mese· 
lesi yeniden mevzubahs olmakta 
ve donanmanın kamilen petrol 
ile işletilmesi iltizam olunmakta· 
dır. Mese:e ille evvel 1931 de 
konu~ulmuş ve logiliz donanma
sının Jort!arı harp gemilerini 
petrol ile iş!etmiye karar ver· 
mişlerdi. 

lngiliz bahriye erkanı, petro· 
liin yalnız temizliğini ve kolay
lığını naıarı dikkate almakla 
kalmayarak fenni ve sevkülceyşi 
esaslar sev!tile de petrolü kömüre 
tercih etmişler, hatta kömür sa
nayii mümessiller tarafından vuku 
hu'an mürac1ah kale almamış· 
lardı. 

Son zamanlarda lran - Ani1o 
Pt"rsıynn petrol kumpanyası ara· 
sıncla ~ıkan ihtilaf üzerine logil· 
terenin donanmasına, ticari işle· 
rine, s mayii ne lazım olan pet· 
rorn hariçten tedarik etmelr 
mecburiyetinde olduğu anlaşılmış 
ve tunun üzerine mese\enin mti· 
nak nşası yenilenmişdir. 

Çünkü lngiliz donanmasının 
her hangi mani yüziinden petrol 
menabiinden uzak kalacak, yabut 
l:u membalar ta hı ip edilecek 
o ursa vaıiy~t son derece vahim 
o:ur. 

D.ğer tarcıfta!l bugünkü Ingi· 
liz hılrp gemilerinin petrolü bı· 
ra~~uak l.öml:r\i kullaııınnğa mü
sait bir hale ~ct'rilememes\ de 

mesc!eye l:aşka bir ehemmiyet 
vermektedir. 

Petrolün her noktai nazardan 
kömüre müreccah olduğunda şüp· 
he yo~dur. 

Petı oı yakan gemiler, !:On 

damla petro.ü j'akıncıya l<ndar 
azami s~rati mu~af.Ha eder v~ 
bu yüzden fazla adam l' u.lancnı· 
ya ihi.ivaç göıotermez. Halbulti 
kömür ya 'an gemiler,aıanıi sür· 
<!t ni ancak mahdut bir zaman 
i~in muhafaz::ı edebil·r. 

Petrol geminin her bangi ta· 
rafınd~n emniyetle ve pompalar 
\'ası~asile naklo'unabilir. Halbuki 
köır.ürü taşıınak lazımdır. 

En mü:ıimi, petrol yakan ge· 
min:o, J,Cimür yakeına nis'Jetle 
iki m's'.i mukav.m o'masıdır. 

Kömüre nisbetle petrol daha 
mah<lut bir yerde depo edileni· 
lir ve bu suretle lrnzan'arın ade· 
dinc:!en tasarruf etmek mümkün 

C. H. F. kongresinde konuşulanlar 

Aydın fırka kongresinde bulunan mUmesslller 

Aydm hususi mubablrlmlroen: 1 çoğalması, Nazillide orta mekte 

C. H. F. vilayet kongresi top - bin ve Aydında lisenin ihdası 
landı. Büyük Reis Bazi Hazret • samimi ve· candan temennilal 
lerile Başvekil Pa~a Hazretleri • meyanında idi. 
ne, Meclis reisi Kazım Pa~a Haz • lktısat ve nafiaya ait i~Ier ara 
retlerine, katibi umumi Recep Be- sında Kuşadasının Aydına rap 
yefendiye tazim telgrafları çekil· tr, ihracat iskelesi olması, pamu 
meıi kabul edildi. Bir ıene zarfın· istasyonu ihdası vardır. 
da köylüye ve memlekete faydalı Menderes havzasının sulan 
i,leri ve fırkanın samimi hava • ması mühim geçitlerdeki köprül 
sında günden güne artan faaliye· rin inşası, mamur ve zengin ol 
ti anlatan rapor okunarak izah e· Söke ka:.:asmda mülkiyet ve ta 
dildi. Bilhassa maarif faal!ye • sarruf işlerinin ehemmiyeti9". 
ti ve nafia işleri üzerinde malfr.mat binaen kadastro yapılması, kc 
veren rapor el<:seriyetle kabul ve ve nahiye fırka binalnrınm bir 
encümenle;.· intihap edildi. evvel ikmali gibi bir çok fayda' 

Sabık heyeti id~re azasından işler te:ıbit ve talep edilr.ni,tir. 
meb'us Aclnnn ve Fuz.t Beylerle Gece müıneseille,r rr•finc 

Etem Kadri, Hıfaı, Neçet, J':l Af z, murlar ve davetlilerle hcraber ,._ 
Dolttor Nafii!, Süleyman, R:ıif yet güzel ve pek neş'eli bir lop 
Beyler e~-t:ıeriyctle t~krnr idare Jantı yapıldı, gece yarısına kad 
heyetine seçildiler. devam etti. Ertesi gün heanpl 

DiJekleı· dik!catle, samimiyetle ve cnci.imenlerin raporları ta.sv' 
konu~uldu. Vilayete taalluk eden edildi, kongrenin kaoanması ha 
isler tesbii olundu, mahalli daire· sebile büyük Rehberimiz Ga 
Ier reisleri taraf mdan lüzum Hazretlerile Başvekilimize, yük 
eörülen mt:scleler hakkında va • sek meclis re:;isine, umumi kati 
zıh cevapbr verildi. tekrı:-.r tazim tdgrafları çekildi. 

Dilekleı· arasında çok tevek • Mümessillc; kongreden iyi i 
kuf edilen bsın1 m::ınrif :şi idi. libalarlıı ayrıldı!ar. 

Köylerde mektepler adedinin 
wat:m:t:ııı:c ;41 

Dl l bir kad n 
çarşafiie hoğu!du 

Ere3ii kuc~basında feci bir ci -
nayet vukubulmu!}tu::-. 

o. s. 

Kanı kaı·deş 
Evclki gün lzrnir<le Buca ilf: 

Tahtalı köy &rasındalti yolda • 
k:ı•deş nrasmtla bir hadise ol 
r.1uştur: 

Tahtalı köylü Mehmet oğlu Meyclanbc.~ı mevkiind~ oturan 
ve iffetiyle tanının&~ olan merhum 
bbb~şı 1-lfanii Beyin refikası Es • 
ma Hammı görmiycn komçule.rı, 

o .ur. h 
Eütün bu amiller diişünülmüş §Üp clenere!< zabıt3ya haber ver • 

di ve Hüseyin namınd~ iki kard 
ha~ ve :;::iraat amele:;idir; bun 
cvelki gün köyleri ile Buca aras 
d:ıl<i bir b.:.3dn çalı§mışlar, yev 
yclcrini alarnk köylerinin yoluO 
tutmuşlar, yolda her neı.lcnııe ka 
gaya ba~lamı~lar, Abdi elind 
kazm:ı ile Hüseyinin ba§ına vur 
muş; Hüseyin <le biçağı çeke 
Ahdinin göğ.,ünc yerleştirmiştir. 

ve lngiltere bahriyesi erkanı ge· mişlcnlir. 
mi'.erıni petrol ile idareye karar E 'r'C girildiği zaman, lmpılarm 
vermi~ierdı. kırıldığı konsol!arm acrlC:ı~ı, bü • 

ış n. ikt ı sadi cephesine gelince, tiin eşyanın altü3t edildiği, ch:l ka-
lrıgi tere c orıımırıasının petroı u, clıncağızın da boi{u!!.".rnk çarşafa . ' 
kullanmıya karar ver .nesınuen sarıldığı göriilmüstür. 
!:Onra lngiliz kö'llürü:ıiin az ıstih· Za!Jıta katil ve;~ katilleri a;.·.:ı • 
ıa c o'unauğu, donanmanın kö· maktcdır. 
mür alma.-r.ası yüzünden i1sizle· 
rin arthkları görülmüştür. Tren alt11uJa 

parçalandı 
Kuyucak ile Nazil!i i:;ta~yona a· 

rasındrıki Hamzalı bar::ıka.cındn fP. 
ci bir şimendifer kazası olmuş 45 
yaşlarında hir kadın tren altında 

parçalanM.rak ölmüştür. 

Sağ memelerinin üzerinde İ 

derin y:ırn nçılmış ve yere düım 
tür. 
Hüs~yin firar elmi~, Abdi de 

rüncreh Buca jandarma kP.rakol 
na giderek: 

- Beni kardeşim Hüseyin 
du ! denıi~tir. 

Kanlı karcc~ tevkif edilmi§ • 
Abdi de hastahane dedir. fa 

l~u ifdısadı müşküllere karşı 
gelmek ko'~y değildi. Falcat Ln· 
ııin terakkisi sayesinde kömür· 
C.:en petı ol istihraç clmelt İJİ de 
mev2ubahs olnıal\tadır. Bu saye
de 1 ömür yerine petrol ku!lao· 
maktan hasıl olan zararın te'afi 
edıJmesi ümit 0°unrnaktadır. 

Gelmek üz~re Denizliden hare · ço!~ kcn huybettiği 
ket eden 3 numaralı posta yolcu ka tehlikelidir. 

56 kilo esrar 
Gümrük muhafaza baş müdür:

yeti memurları Koço Budon iamİ:ı· 
de bir tacirin dükkanında 56 kilo 
esrt.r bulmu~lardır. 

tnrı, Hamzalı barakasından geç2r ---------------:ı 
ken b;r katlın yolun bir tarafından Ilcyli köyünden 45 yaşlarında f 
diğer tarafına geçmel: istemiş ve ma Hammt!ıt. Zavallı kadının 
trenin tekcrldderi altında parça - ğır olduğu, bu sebeple trenin 
lanmış•··. diğinden h:ı.berd:.-..r olamadığı 

Ka7.aya uğr;ynn kadın, Hacı ncdilmcktediı-. 
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\f AKlf'm edebi tefrikas1 - -
CAN!IM AYŞE 
:=:=:=:::==::::=:=::::=:::=:::::=:::=::=Selaınilzzet 

Odadan çıkmak üzere olan 
Ahmet bey geri döndü, garip bir 
tavırla s.ordu: 

gibi nefes alıyor, nefes almak İs• 
tedikçe tıkanıyordu. 

Ay~e kendi kendine söyleni • 
yordu: - Muhakkak gittiğimi istiyor 

llluaunuz? - Allahım, kalbimi al, canımı 
al, ama ba!bamın ıstırabını din • 
dir. 

Ay§e hayretle mırıldandı: 
- Elbette iıtiyorum.. Baba • 

ınm hayatı mevzuu bahis. 
Ahmet Baruni bey birkaç a • 

dım ilerledi, Ayşeye yaklaştı. 
Genç kızın gözlerinin içine baka
rak_ hırçın bir sesle sordu: 

- Babanızı çok sever misiniz? 
- Tabit çok, hem pek çok se· 

•erim. 
- Hayatının elimde olduğu • 

tıu biliyor musunuz? 
- Biliyorum.. Fakat allalı rı· 

Zatı için artık gidin. 
- Hayır gitmiyeceğim .• 
-Neden? 
- Babanızı kurt~r:nak aizin 

elinizde. 
- Ne yapayım? 
- Bana yemin ediniz, baba -

bızın ba1ına yemin ediniz, ki e .. 
ier ~idip doktoru çağırırsam, ba
lla varacaksınız ... 

- Ne? •.• Siz cıldırdmız mı? ... 
deli mi oldunuz i .. Haydi gidiniz, 
doktor getiriniz. 

- Hayır, karar verınız, ya 

inatçılık edip babanızı öldürür • 
ıünüz, yahut da yemin edersiniz. 

- Siz caniıiniz.. Katilsiniz .• 
Yemin edemem.. 

Ahmet Baruni bey bütün bü • 
tün ahlaksızlaştı: 

- Babanız can çekiıiyor. in .. 
~iyor. Sizin Kemalle evlendiğinizi 
lıtt • s• _I L --..yor. uıı c:ıc uana varmıya 

razı olmuyonunuz. Babanızı göz 
lerinizin önünde öldüreceksiniz. 
Aaıl katil sizsiniz, onu siz öldü • 
?iiyoraunuz .. 

- Gidiniz, doktor getiriniz. 
Yemin ediyoruın. 

- Bana varacağınıza babanı • 
Ztn batına yemin ediyor musu • 
buz? .. 

- Yemin ediyorum.. 
- Benimle evleneceksiniz? 

- Sizinle evleneceğim .. Gidi -
lı.İz, doktor getiriniz! •• 

Ay!e kendinden geçmişti. 
Ahmet bey odadan çıktı. 
Bet dakika sonra otomobilin 

•es\ni duydu. Bahasının Ü:ltüne j. 
fildi. 

Sanki allah, bir hayatı kurtar· 
lııak için edilen yemini duymuş • 
tu. Şefik Nuri bey yavaf yavaş 
~özlerini a~tı. 

Kader Ahmet Ba.runt Beyi Ay· 
teden ayırmıyordu. 

~ lf • 

Doktorla Ahmet bey geldi. 
Doktor, Şefik beyin kendine 

gelmesine memnun oldu. 
- Şimdi kan alırız, başına 

buz koyarız, bir ~eysi kalmaz, de· 
di. 

Ahmet Baruni bey Ayteye 
yaklaştı: 

- Ben, dedi, babanızın ken .. 
di kendine iyile§mesinin :ıebebini 
biliyorum. 

- Nedir? 

- Kemal!e evlendiğinizi iste • 
miyor. Bana ettiğiniz yemini duy 
du, açrldı. 

Bu acaba doğru muydu? 
Ayşe, bu söze inanmıyabilirdi. 

Fakat o anda hiçbir şey dü~ün • 
mek istemiyordu... Şu anda tek 
bir vazifesi vardı: Babasını kur
tarmak. Bunun için Ahmet Baru· 
ni beyle evleneceğ!ni bile hatırı • 
na getirmiyordu. Bu feci akihet, 
babasının ölümü yanında adeta 
aaadet olmuftu ••• 

.... Yıldızlı, ılık bir gece etra • 
fı kapladı. 

Bir koltukta dadı uyukluyor • 
du. 

Karyolanın ayak ucunda, 
Ay~e oturmuş babasını bekliyor • 
du. 

Ahmet Baruni bey nihayet 
~ ..... .,. ı;:lnaiıti. Ay§e, onu unut -

muştu bile. 

Fakat bu fed geceyi unutamı .. 
yacaktı. Yıldızları ile, hoyu ma • 
vi gökü ile, ılrk havası ile çok 
güzel olan bıı gece, Ay~e müte • 
madiyen hıçkn"lnıŞ, gözyaşı dök -
müştü. 

Sil!bahı güç buldular,. 

Doktor erkenden geldi. Şefik 
beyi muayene etti: 

- Çok iyidir, dedi, yarın ta
mamile açıb:r. Başından buzu ek· 
sik etmeyiniz. 

.... Tunu3 alev alev yamyordu. 
Bu alevli günde, Kemal Ayşe· 

den bir mektup aldı. 
Ay~enin mektubu şöyle başh· 

yordu: 

Aşkından bir gün bile şüphe 
etme Kemal. Sen benim hayat ar
kadaşımsın.~. Sen benim her şe -
yimsin .. ,, 

Heyhat!. .. Kemal artık Ayşe· 
nin hiçbir §eyi değildi ! 

(Devamı r•ar) 
insan, anasının babaamın mu

habbetini hatalandıkları zaman 
Çok daha İyi hisseder. O zaman 
Onlar bizim çocuğumuz olurlar. 

Henüz doktor gelmemİ§ti. 
F ransadadoktorluk 

Ay§e, babasının başı ucuna 
leçmif, iyi yürekli adamın şimdi 
•araran yüzüne bakıyordu. Ne 
41unet beyi, ne de ltendini düşü
llüyordu. 

Şimdi o, sevgili babasını kur-: 
tal"Dıak için çırpınan bir lnzdı. 

Şefik Nuri hey, bir şey söyli-
hınede kr ·· ·· b d n zınm yuzune akıyor 

il u. ~.özlerinde a~~ bir fer vardı. 
'U dunyadan degıl, sevgili kı • 

tından ayrılmak istemediği anla
tılıyordu. 

Kızını yer yüzünde bir ba§ı • 
!la him . k. . b ' ayesız, ımsesız ırakıp 

lldecelrtl. 

Bu düşünce ile, boğuluyormuı 

PARIS, 10 (A.A.) - Ayan 
~eclisi Franaada doktorluk yapa
bılecek olanlar hakkındaki ka • 
nun layihasını kabul etmittir. Bu 
kanuna göre ancak Fransız diplo· 
masım haiz olan Fransız doktor. 
larla ruhsat ve müsaade almış o
lan ecnebi doktorlar Fransada 
doktorluk edebileceklerdir. 

Eecnebi doktorların almak 
mecburiyetinde oldukları bu ruh
sat ve müsaadeler ecnebi mem • 
leketlerdeki Fransız doktorlarına 
da ayni muamelenin tatbikini te .. 
min edecek diploma mukavele .. 
lerle verilecektir. Bu kanunun 
tıbbiye m~ktebi talebesine taallu· 
ku yoktur. 

VAKlı 

Şimendifer 
Kongresi murah
hasları Mısırdan 

geldiler 

SaVlta S 

l~!mı ~ı 
Kadın, er e 
genç her <es 

, ı tiyar, 
uçuyor! 

Tayyareyi havada görmekle iktiia 
etmiyor ve genç •iği hazır.ıyorlar ! 

Bir müddet evvel Kahirede 
toplanan beynelmilel şimendifer • 

ciler kongresioe iştirak eden muh
telif memleketlere mensup mu • 

rahhasların bir kısmı yerlerine 
dönmek üzere dün Ege vapurile Hayal ve masalla başlıyan uç· 1 na:oıl yapıldıeını da bilfiil bili • · 
Mısırdan şehrimize gelmi!lerdir. mak hava seyahatlerini doğurdu. yorlar ve tayyare yapıyorlar. Ce • 

Gelenlerden Hollanda murah • Almanya - İspanyol yolforı ı;ekiz miyet1er, 5.zalarını tayyarelere 
hası ve Hollanda şimendifer kum· saate, Berlin - Londra 7, lstan- bindirerek uçuşa alıştırıyorlar. 

bul· Ankar 'k• · d' ·ı ı· Fabrikaları ~ezdirerek büyük in .. 
Panyala A "d" .. M D · 

1 

a ı ı sa.ate ıu ırı c ı ve _ 
rı umumı mu uru . rı· f f k' ı ı 

es.en el
.. b' I . . . k mesa e mefhumu ortadan kaldı • şaut hakkında i\meli i ır er a • 
un ırınu larrırımıze on- ld 8 .. . . ı M k 

h kkı d 
A rı ı. ugun Berlın hava hmamnı malarını temin ediyor ar. e • 

gre a n a şu malumatı ver - b. . h · t' gezen n· kımse bayalin karili - teı1lerde tayyare modelleri, atta 
mış ır: · 7 

K sında değil, hakikatin timsali ö • tayyareler yaparak mümarese 
. - ~ngreye hanımlar da, da- nünde gözleri parlamaktadır. Bu ka:zanıyorlo.r. Tayyaı·enin yanı· 

hıl oldugu halde, dünyanın he - günkü hava ekspreslerinin lüks na ilk defa &oku im ak fırsatını bu· 
men her memleketinden 700 mu- salonları insanlann bütün ihti • lan b!r genç hiç l imscnin yaı·dım 
rahhas iştirak etmiştir. Kongre - yaçlarını tatmin edebilecek bir ve izahına muhtaç olmak11zın 
ni~. mesaisi beş kısma ayrılmı~ ve vaziyete cirmektedir. Bu hava tayyareyi ve parçcılarım tarif e .. 
yol ve in~aat, ihracat, idari, ma • salonları her gün boşalıp dolu • diyor. Uzun uzadıya izahat ve .. 
halli ş;,mendiferler, şimendifer ve yor, hiç bir kimse artık bu yaban- riyor. Daha ileri iderek ıöyli • 
otomobil rekabeti meseleleri gö • cı cieme yabancılık göstermiye • yeyim ki, fabrikada tayyarenin 
rütülmüştür. Gelecek kongre 1937 rek büyük bir zevkJe koşuyor. in~a tarzı hakkında bir konfe • 
senesinde Pariste toplanacakttır. Bir cümle ile hulasa edelim: rans verecek kadar ileri malu .. 

Bir Mısır mlJllyet
pe-rvPri 

İhtiyar, genç, çoluk çocuk her· mata malik bulunuyorlar. 
kes uçuyor. Uçmak artık herkes Bütün bunlar, bir karıncanın 
için bir mucize, bir rüya değil, el çalışkan ve sessiz hayatmı andıran 
ile tutulur bir hakikat olmuştur. mesai ile memlekete bir gençlik 

Bu hale başka milletlerin nasıl kazandırıyor ve bu gençlik mem • 
En nüfudu r .. calden b·ri öldü geldiğini ve gançleri nasıl yetiş - leketin müdafaa ve sıyanet kuv • 

Kahire gazetelerinin verdiği ma 
lumata göre Muırın meşhur tide -
ri Zağlul Paşanın dayısı ve Mısır 
miUi hareketinin en nüfuzlu ricıı • 
linden biri BerekD.t Paoıı ve· 
fat etmiştir. Zağlul Pa§anm ve 

f atı üzerine "Ve fit" fırkasmın 
Jidru-liiino en kuvvetli namzet, Be· 

rekat Paşa idi. Akli selimi ve mü -
vazeneli muhakemesi ile töhret bu 

lan merhum, son hastalığından kur 
tulmuş olsaydı, muhakkak ki, mil-

tirdiklerini (Havacılık ve Spor) velini hakkile te~kil etmek imka • 
refikimiz şöyle anlatıyor: nını dinde tutuyor ... 

Gençliği tayyareciliğe teşvik Artık hu gençlik, tayyareyi 
i~in her memleket elinden geleni yalnız havada görmeği tercih eden 
yapmaktan geri kalmıyor. Garp ~ ihtiyar nesle benzemekten kurtul • 
te hemen hemen her mektebin bir muş, tayyareye büyük bağlarla i .. 
tayyarecilik teşekkülü vardır. Bu nanmı~larm yepyeni devı·ini aç .. 
küçük cemiyetlerin azası tayya - mışlardır. Bundan eonra as~er 
recilik hakkında büyükler kadar kadroları genç tayyareci iııtediği 
malumat sahibidirler ve bir çok zaman bire bin, bire on bin ve bu, 
şekiJJerde onlardan bile ileride • yarınki muharebelerin yegnne 
dirler. Bunlar tayyarelerin hava güçlüğii o!an adam meselesini te. 
kuvvetlerinin neler yapacaf;mı melinden halledecektir... Çünkü 

li hareketin liderliğine geçecekti. bilmekle kalmıyorlar. Düşman tayyarede esası adam te~kil eder 
tayyarelerine karşı alınacak ted • ve çünkü bir günde bin tayyare 
birleri ele öğreniyorlar.. Ve ni .. yapmak mümkün olduğu halde ye· 
hayet bu, en ya~bsı asker çağına tişmi! bir tek adam bulmak müm· 
gclme11ni~ yavrular tayyarenin kün de~ildir. 

Çünkü kendisi, son zamanlarda Ne 
has Patadan ayrılmı§, "Vefit,, in 

birçok büyükleri de ona iltihak et· 
mişlerdi. 

Mısırın bütün halkt tarafından 
Berekat Paşa, halis bir Mısır fella· 

hı idi. Ve onun için bilhasııa zira -

at iılerile alakadardı. Kendisi bit 
aralık Mısır ziraat nazırlığını dn 
yapmıştı. 

Gayri mübadiller 
içtimaı 

Gayri mübadiller cemiyeti, dün 
öğleden sonra Halkevinde bir iç
tima yapacaklardı. 

Fakat ekseriyet olmadığından 

içtima gelecek pazar gününe ta • 
lik edilmiştir. 

Gelecek içtimada gayri müba
dillerin haklnrınr müdafaa için 

Anlnaya gidecek olan heyet se • 
çilecektir. 

Tramvay a.hnda bir çocuk 

4 ya~ındaki küçük Esma Be • 
şiktaş tramvay ceddesindcn ge _ 
çerken, vat.man Durmuş Ef .nin 

tramvayının altında kalmıştır. 
Vatman makineyi birdenbire dur-

durmuş ve kızı muhakkak bir ö • 
lümden kurtarmx~tır. 

Maamafih kızcağız bazı yer • 
lerinden yaralanmış olduğu hal -
de kurtarılmış ve hastahaneye 
yatırılmıştır. 

Vatman durmuş Ef. de yaka • 
lanmı§ ve hakkında tahkikata 
ba.tlanmıf lır. 

IJmin mühim bir muvaffakıyetı: 
Bir kadın dirilti 1 dı ! 

Bu ihtiyar kadın, bütün bir gece 
ölü kaldıktan sonra canlandı 

Birl~a~ g~n. evvel Londra .. h~s- / Ölen kadın dirildikten ıonra 
tanelerımn bırınde gayet muhım günden güne iyileşir, ve nekahet 
bir hadise vukubulmuştur. devrine girer. Birkaç güne kadar 

Yetmiş iki yaşında ihtiyar bir ihtiyar kadın evine dönecektir. 

kachn Sen Jorj hasıane:;ine ı:ö · Bu kadının öldükten sonra ha· 
türülmü:), kendisine ameliyat ya-

p1bmsı lazımgeldiği anlaşıla -
ro.k ameliyat muvaffakıyetle ya -
pılmrştu. 

Fakat kadının henüz anasli -
nin tesiri altında iken bilfiil öl
düğü anl~ılır. 

Tıp tarihinde nadir görülen 
hadise bundan sonra ha~lar. 

Kanın deveranına !:Ok yar -
dnn eden yeni ilaçların hi::-i Co
ramine' dir. Bu ilac damarlanna 

yata dönmesine ehemmiyet veren 
birçok alimler vardır. Ameliyat 

onun lmrnmda yapıldığı ıçın 

belinden ~ırmga edilerek hissi ip
tal edilrni~tir. Bu gibi şırıngalar 
kan tazyikını azaltır. 4 

Ölüleri diriltmiye ait hadise • 
ler "oktur. Fakat bu hadiselerin 

b:ri de tam biı· şifa ile neticelen• 

memişlir, ö!üm aucak bir müddet 
tehir olunmu~tur. 

şı:rınga edildikten ba§ka kalbine !===:::;::::============ 
de adrenalin şırınga edilir. Bir taarruz şikayeti ve 

bir tevkif 
Bunun üzerine ölümle dir'.m a-

Eclirnekapıda oturan Andon 
rasında mücadele başlar. Ve bü· 
tün bir gece devam eder. Sabah • oğlu Lambo dün Ü!:küdarda s .. 
l · d ı ı ı lami Ali Ef. mahalleşinde Kilise eyın o ctor ar <adının etraf mda 
toplanarak mücadelenin netice- sokağınd~ oturan llyo oğlu Yani• 
sine bakarlar. Mücadele biLmi~ ve 1 nin haneııine taarruz ettiği ~ika• 
ilim muvaffak olmuştu. 1 yet edildiğinden yakalanmıştır. 
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Lig maçlarının birinci devresi bitmiş gibidir 
--······ ........... -.... ··-----·-----··----······························································································ 
F enerbahçe : 5 - Galatasaray: 1 
Sayı farkının çokluğuna rağmen maç güzel oldu 

ve Fenerbahçe bariz bir hakimiyet gösteremedi •• 

Vefa da Süleymaniyeyi bir sayı ile yendi 

Galatasaray kalesine 

Galatasaray - F enerba.hçe ma
çı dün Ta.kaim stadını baftan ha· 
ıa dolduran ve ancak bu maçlar· 
da görülebilen çok kesif bir halk 
kütlesi önünde oynandı ve Gala "' 
taaaray takımı bire kartı be, sa -
yılık bir meğlubiyetle maçı kay • 
betti .•• 

Mağlubiyet . .•• tabii ve yerin -
de idi. Fakat aradaki farkı ifade 
eden 5 - 1 rakkamı hayli müba· 
lağalıdır. Maçın bütün safhaları -
nı hissi hiç bir zaafa kapılmadan 
takip ettiğimiz için bu kanaati -
mizi tesbit ederken yanılmamıt 
olduğumuza da emin bulunuyo • 
ruz. 

Dün üç mağlubiyetin ve bir 
sürü dedikodunun maddi, mane. 
vi bütün yüklerini üzerinde tqı • 
yarak F enerbahçenin karııama 
çıkan Galatasaray takımı bu 
maçta beklendiğinden ve lllllul • 
duğundan ziyade çalıfh. Zaman 
zaman kabiliyetinin fevkine bile 
çrkarak rakibi için çok tehlikeli 
oldu. Fakat Mehmet Salimin da
ha maçm on be§inci dakikasın • 
da sakatlanarak oynıyamaz bir 
hale gelmesi, sonra maça iyi bat • 
lıyan müdafilerin kendilerini bil· 
haasa ikinci kısımda 9uurauzluğa 
kaptırmaları maçın bu ıekilde 
bitmesine iki sebep oldu. Birisi 
gol çıkarma kabiliyetini sıfıra in
dirdi, diğeri de Fener muhacim
lerine beklemedikleri anlarda gol 
çıkarma inıkanlarını adeta hah -
tetti. Bundan botka müdafaa ile 
haf hattının biribirlerine adeta 
yapıtık vaziyette çalıpnalan mü • 
daf aa ile hücum hattının ortaaın· 
da da.ima bir botluk ve bir rabı • 
tasızlık doğuruyor, bundan da ta
b · i F enerbahçe mümkün olduğu 
kadar istifade ediyordu. 

• • • 
Saat üç olmuştu. ikinci küme 

maçı bibnek üzere idi. Galataaa • 
ray, F enerbahçe tribünleri ve bü • 
tün sahayı kalın bir kordon gibi 
çeviren seyirci bağı bir arı kova • 
nı gibi oğultu çıkanyordu. Müna
kata üstüne münakaşa, temenni 
üstüne temenni, iddia üzerine id • 
dia. 

Saat 6ç büçuğa doğru evvela 
Fenerliler 90nra Galataaaravlılar 

r 
Galatasaray müdaf aasımn a • 

damakıllı yer tuttuğu fakat Fener 
muhacimlerinin seyyaliyeti ve hı· 
zı karıısında bu yer tutmadan çok 
İstifade edemediği görülüyordu. 
Nitekim ikinci bir Fener hücumu 
Zekinin kıvrak bir §Ütü ve sayı 
ile bitti. iki takım da tekrar mü· 
savi vaziyete giriyorlardı. 

Galatasarayın ateıli oyunu de· 
vam ediyor ve Fenerbahçe muha· 
cimlerinin ancak zaman zaman 
malum tekilde pas yapabildikle· 
ri görülüyordu. Bununla beraber 
iki taraf ta güzel oynıyorlardı. 

penaltıdan bir gol Haflrktan sağ içliğe getirilen Bü· 
sahaya çrktılar. Hakem Sami B. lendin atılgan ve muvaffakiyetli 
idi. Ve maç mutat merasimden hareketleri Galatasaray hücum 
sonra baıladı. hattının sağ tarafını iflek bir ha • 

F enerıbahçenin kadrosu f UY • le getirmiş ti. Fakat buna muka • 
du: bil Rasihin kötü oyunu sol tara • 

Hüsamettin - Füruzan, Ya,ar fı bozuyor ve Rebii de çalıfma 
- Cevat, Fikret, Esat - Niya • imkanını az buluyordu. Bu aralık 
zi, Reıat, Zeki, Muzaffer, Fikret. bir tekme yüzünden Mehmet Sa· 

Galatasaraylılar da fU tertiple limin yere düfmesi ve topallama· 
yer almıtlardı: ğa başlaması bu hattın hemen he· 

Avni - Burhan, Asım - Sup- men bütün temposunu kaybetme· 
hi, Nihat, Füruzan - Kemal Şe- sine yol açti. 
Fik, Bülent, Mehmet Salim, Rasih, Bu arada F enerbahçeliler gü -
Rebii. -el bir hücumla ve Retadın aya-

Baılangıç çok güzel oldu. Ga· ı ğile iktnci bir ıayı çıkarmak im -

Kalecide biten bir Fener hücuma 

\taaaraylılar hevesli ve atılgan İ· kinmı buldular. Bu sayıdan son
leri atıldılar. Fener müdafaası ra Galatasaraylılarda yorulma a • 
tuttu. Bu sefer bir Fener akım lametleri belirmeğe başladı. Uk 
Galataıaray aleyhine bir frikike hızın bütün oyunculara nefes ka· 
inkılap etti. Fakat bunu da Gala· 
tasaray atlattı. Dördücü dakika • 
da Galatasaraylılar ikinci bir hü
cum yaptılar. Çok ileride oym • 
yan Fener müdafilerinden biri • 
sini Rasih atlatıp Mehmede pas 

biliyetlerini iyiden iyiye harcan· 
dığı görülüyordu. lıte F enerbah • 
çe muhacimleri ancak bu aralrk 
meşhur kombinezonlarını bir iki 
defa tathika imkan bulabildiler. 

verdi. Mehmet te diğer müdafii Fakat Galatasaray tekrar canlan· 

atlatıp Fener kalesine güzel bir 
§Üt çekti. Fener kalecisi yatarak 

yakaladı. Fakat topu uzağa ata
madı. Topu tekrar kapan Meh • 
met ayni saniye içinde Fener ka
lesine soktu. Bu güzel oyun ve 
bcklenmİyen sayı Galatasaraylı • 
ları da Fenerlileri de şa:lırtmış • 
tı. Bununla beraber Fenerliler 
toplc:ınmakta gecikmediler, bir 
Fener hücumu G b.taı1aray lcale
ıine kadar indi. Avni sayıya ma
ni oldu. 

dı. Rebii ile Bülent arka arkaya 

birer sayı fırsatı kaçırdılar. Buna 
kar§ı 35 inci dakikada Galatasa
ray kalesi de bir tehlike atlattı. 

Ba aralık Suphinin üçüncü defa 

ıska yapmanı Galatasaraylıların 
yüre!·lerini bir kere daha oynat -
tı. Son dakikalarda ayni vaziyet
le tevazün. . • Rebiinin bir §Ütü 

müd=ıfie çarparak sayı olmaktan 
kurtuldu. 

(Alt taralı 7 lncl sagıf amızda) 
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Binicilik Bahisleri: 8 
··········-·················································· .. ····--

Sürek avında binicilik 
ve fay daları 

Bir ıv katnest 

Sürek avının men9ei lngil • 
teredir.. Bir kaç düzüne Ko • 
poya, bir o kadar ata sahip zen • 
gin lortlardan; bir at ve bir iki 

kopoy sahibi köylülere varıncıya 
kadar bütün lngilizler sürek avı • 

nı, lngilterenin asil ve milli spo
ru olarak tanırlar. 

Sürek avı, Fransa, Almanya, 
Avusturya ve Macaristan gibi, 
lngiltereden sonra az çok taam • 
müm ettiği her memlekette büyük 
alaka ve rağbetler uyandıran çok 
güzel, çok eğlenceli; fakat mas • 
raflı bir spordur. Bu sporla fcv -

kalade zengin olanlar meşgul o -
labilirler. Zira senede bir kaç de-

fa tertip olunan avlarda, misafir· 
lerin bütün ihtiyaçlarını, ekseri • 

yetle davet eden tarafın temin et
mesi adettir. Bazan davetliler 
masrafa i9tirak ederler. Sürek a • 
vmın belli başlı ihtiyaçları, lü -
zumu kadar at, köpek, binlerce 
dönüm av mer'ası ve başta tilki 

olmak üzere geyik, karaca, gazal, 
ceylan ve domuz gibi av hayvan
larıdır. Ayni mer'ada bütün bu 

hayvanları birden avlamak kabil 
olmadığından her av sahibinin te· 

sis ettiği avcı teşekkülünün yalnız 
bir cins hayvan avlaması zaruri • 
dir. Bu meyanda tilki en makbul 
olanıdır. Sürek avına iştirak e • 

den biniciler üç grupa ayrılırlar. 
Seyirciler, misarifler ve idareci • 

ler. Seyirciler kafilesini, müptedi 
biniciler ve yorulmadan sakınan 
ihtiyar av meraklıları teşkil eder. 
Bunlar avı uzaktan takip ederler. 

ve öinlerine Çrkabilecek mania • 
lan atlarına atlatmaktan ihtira • 
zen umumiyetle düz ve engelsiz 

yolları seçerler. Bu gibilerin bini

cilikleri bittabi hiçtir. 

Misafirlerin kısmı azami ava 
bilfiil iştirak ederler. Bunlar me -

yanında cesur olup atına güve • 
nenler av kafilesile beraber kö -
peklerin önünden kaçan f İkarm 
peşinden dere, tepe, yamaç, bayır, 
tümsek, duvar, parmaldık, tarla, 
kütük, muhtelif geçitler ve saire 

ribi yollarıa tesadüf edecek her 

türlü mnniayı aşarak avı bastır -

mak için atlarını en tehlikeli yer
lerden sürüp koştunnağa çekin -
mezler. Bunların biniciliklcri ev
velkilerden çok daha farklı ol • 

malda beraber, gene birinci de • 
recede sayılamaz. Çünkü misa • 
firler avı hüsnü suretle neticelen• 
dirmek için görülmesi icap eden 
işlerle doğrudan doğruya muvaz· 
zaf olmadıklarından, gözlerine 
kestiremedikleri bazı pek büyük 
manialar önünde durmak veya 
daha müsait fakat uzak yollar • 
dan dolaşmak çarelerini ihtiyar 
etmek te serbesttirler. Bundan do-
layı da, zaman, mesafe ve avla 
irtibatı kaybetmek tabiidir. Hal • 
buki avı tertip ve idare eden "us• 
ta,, ile l<öpeklere kumanda eden 
"izci" ye gelin~ İj ı ........... 11111 J

ğişir. Bu iki idareci, avın munte· 

lif işlerinden mes'ul oldukları ci· 
hetle, izi kaybettir:meğe sebep o· 
lacak herhangi bir hattı hareket • 
ten sakınmak mecburiyetindedir • 
ler. Bunun için §ikarı, kaçtığı iz· 
den takip edip onunla irtibatı 

kesmemek üzere köpeklerin geç· 
tiği yollarda bulunabilecek, ko • 
yun kotrası, telörgü, tarla ç!ti ve 

daha bir çok yüksele, geniş mani
aları her ne pahauna olursa olsun, 
aşarak avı hastınncıya kadar mü· 
temadiyen koşmak lazımdır. Bi • 
naenaleyh usta ile izcinin cok ma· 
hir, bilhassa çok cesur ;e tabiri 
marufile "deli fişek,, binici ol • 
mal arı icap eder. 

işini hakkile benimsiyen bir 
ustanın, bir izcinin iyi ve cesur 
bir zabitten farkı yok gibidir. 
Bunlar adeta harbeder gibi av 

yaparlar. Sürek avında binicilik, 
cesaret, karar ve teşebbüs hassa • 
farının artmasına yardım eden 
çok faydalı bir spordur. 

G,.latasarayh 

lzml r maçları 
IZMIR, 10 (A.A.) - Bugün 

Alsancak stadyomunda Şild maç· 
larmda berabere kalan Altay -
Göztepe takımları kartıla§mı,Iar· 
dır. Altay takımı hakim bir oyun• 
dan sonra 7 - O galip gelmiştir. 

Darülfüouoiular spor klübii 

Darülfünun spor klübünden: 
1 G ·2-933 tarihinde evelce tespit e· 

dilen fik!itür mucibince fakülteler 
ve ali mektepler futbol ve Voley • 
bol turnuva;;&lla bat la nacaktır. Tek 
nik komiteye aynlan murahhasla· 
rın 12-2-933 pazar günü 4 te Hal· 
kevine teırifleri rica olunur. 
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inat bir, murat bir 1 Cüce at -·······-----
Hıdırelles' de Karagözü 

sevenler mezarı 
başında dua edecekler 

6 yaşında olduğu 
halde bir insanın 

yarı beline geliyor·! 

Banada Karqözün mezarı o
larak bilinen mezarın tamiri iti • 
Din ıecikeceği kanaatile, tamirin 
bir an enel yapılmumı iatiyen • 
lerin bqmda belediye avukatla • 
nadan Rami B. Yardı. Rami Bey, 
aeçenlerde mezarı kendi paruile 
tamir ettirmek kararını vermit, 
I.atta latanbulda tat ıiparit etmit· 
ti. 

Bundan aonra Karagözün ha • 
nlt bir tahaiyet olduğunu ileri 
aürenler, bahıi tekrar tazelediler, 
'ba kanaat ıene gazetelere akset· 
ti. AJDi zamanda, bu tamir itini, 
bir zatın benimsiyerek tek batı • 
il& faaliyete ge991Desinin hayali 
bir pbaiyetin mezarım tamir bah
ıi kadar garip oldujunu aöyli • 
:renler de çıktı. 

Dün bir muharririmiz, adliye 
lroridoranda avukat Rami Beye 
ruıelmiı, kendiaile konuımuı • 
tur. 

Rami Bey, bu bahiıte tunları 
187lemittir: 

- Karagözün bayall ıahaiyet 
olduiu iddiuınm bir türlü ardı, 
arkuı kesilmiyor. Bahiı o kadar 
azadı, ki tabiri marufile, "sık,, 
cleclirdi ! 

Ba,.Jelilde, savalb Karagözün 
mezarı Ulnihaye harap bir halde 
kafacafmı aklım keserek ve bu 
vaziyet kartııında içim rahat et-
•i7erek, kendi paramla tamir 

kararım verdim, ite girittim· Ge
ne Buraaya giderek, iti takip e
deceğim. 

Şu arada, itin ıarip tarafı ne
resi biliyor muaunuz? V aktile 
Karagözün mezarı batma el açıp 
ruhuna fatiha okuyanlarm, timdi 
onun hayali tahıiyet olduğu id • 
diuında bulunmaları! 

Meırutiyetin ilamndan aonra 
ra, "Karaıöz,, gazetesi müeuiai 
Ali Fuat Bey merhum, o zaman 
da harap bir halde bulunan Ka • 
raıözün mezarım tamir ettirmek 
iatemit, bunun için para toplan • 
mıt, te,ebbüa muvaffakiyetle ne
ticelemnit, mezar tamir edilmit • 
ti. Bu veıile ile, lstanbuldan top• 
lu bir halde oraya gidilmif, tamir 
edilen mezar ziyaret edilmit, Ka• 
ragözün ruhuna fatihalar okun • 
muttu. Acaba Karagözün haki • 
kalen yaıamıt bir tahıiyet olma • 
dığım iddia edenler, o zaman ne 
diye mezarın batına geldiler, ha
yali bir phıiyet için dualar etti
ler? Bu aualime ne cevap verile
hileceiini pek merak ediyorum 
dofruıu! 

Her ne halıe, ben, giriştiğim iti 
elbette ba,aracağmı. Hidırelleıin 
ilk günü de Karagözü ıevenleri, 
tamir edilmiı olacak mezarı ba
tına toplıyarak, merhumun ru -
hunu ıadedeceğim. Ne derlerse 
desinler, inat bir, murat bir! 

96 uatlmetrellk hayvanla 
kiiçük aflvari•I .. 

Bu beyıircik timdi Adanada
dır ve alb yqmdadır. Yübekliii 
96 aantimetre, aiırbiı 46 kiloğ • 
ramdır. 

Bakmııız, çelimıiz, yelesi kuy· 
ruiu karma karıtık, aoyu aopu 
belliıiz olan bu öksüz ve yetim 
beygircik bundan bir müddet e
vel daida bqı bot ve takataız o
larak tutulmuıtur, Erkektir. Re• 
ıimde de ıörüleceii üzere teıek
külünde bir niıbetaizlik yoktur, 
aizmm diti tam tekemmül dene· 
sinde ve deve diti diye anılan 
sailim diflerle doludur. 

Zavallmm cinsiyeti inkitaf et
mediiinden dolayı mazlum, uysal 
ve pek merhamet uyandıran bir 
vaziyeti var. 

Tabiati bir kuzu ıibi yumupk
br. Sahibi Şevki ağanın anlattı • 
ğına göre iki avuç yemle karm 
doyan, bir bardak suya kanan bu 

.. 'ı~. h&.mi 

ransa, Ita yaya ((arşı 
Korsikayı tahk"m ediyor! 

çolckolq~ 
Şevki ajanın .Ib ;yqlarmdaki 

oilunun bu minimini kühey)4nla 
arası pek iyidir. Sazan çıplak o
~arak ona biner, sokaklarda do • 
lqırmıf. 

Otedenberi çeteler aduı diye 
töhret bulmut olan Korsika aduı 
Frama tarafmdan tahkim olun · 
lllaktadır. Bu ada battan bata çe
likten bir iıtihkim haline getirile 
celdir. 
Franaanın buna karar vermesi 

lair hayli dedikodular, enditeler u· 
hndırmıtbr. 

Fakat bu kararm sebeplerini an· 
lamak mütkül deiildir. Fqiıt ltal 
hnm Aıkdenizde aldığı vaziyet 
bilbaua Fransa ile ltalya araımda 
ki bahri müıavat üzerinde ısrarı 
Franaanm Kara ve deniz erkanı 
hut,iyeaini yeni bir hatb hareket 
taldlline teYketrnİftİr. 

Frama erkim harbiyeıi 
icara ve deniz kuvvetlerini 
tem.il eden bir heyeti Korıikaya 
dndererek tetkikat yaptırmıf, be· 
Jet Konikayı tahkim etmek itini 
'-ZUll m:adıya tetkik etmittir. 

Fnnaanm umumi harpten aon
ra takip ettiii hatb hareket, Kor -
aib11 olduiu gibi bırakmaktı. Fa
lıat Fnma fqizmin militarist bir 
-.biyet aldılma kani olarak bu· 
lla mub\,il bir hattı hareket taki • 
lal.. karar Termit ve bunu Fransa 
lllenfaatleri nimma zaruri ıörmüs 
tir. -

Bir ' taraftan Fransanm en ileri 
lebnit diplomatlarından M. Jouve 
ael iki taraf arumdaki meseleleri 
Ye İlatillflan halle çalıtırken diie'f 
taraftaa Konikanm tahkimi me· 
.... adap pkmqtır. 

E" .. de yazıldıiı gibi Fran -
la Mallf d•izi üzerindeki huda • 

'undan baıbyarak Niae kadar de -
vam eden ve yer albndan uzanan 
yeni Çin seddi yapmıt bununla 
hariçten vuku bulacak her hangi 
taarruza kartı gelmek istemiıtir. 

Korsikanm tahkimi meselesi , 
F ranıanın bu yeni Çin aeddini de· 
nize de uzatmayı istihdaf ettiiini 
gösteriyor. 

Yeniden verilen karara göre Kor 
ıikanın hali hazırda mevcut ka -
laleri ve istihkimlan, ki.milen yı· 
kılacak yeni tahkimat yer altında 
yapılacak, tayyare hücumlanna 
kartı en son tedb"rler almaca." ve 
Roma, Cenova ve Napoli tarafın
dan vuku bulabilecek her hangi hü 
cum heıap edilerek ona göre ha • 
zırbk yapılacaktır. 

Bu iti baıarmak için Korsika -
ya kifi mikdarda askerler aevko • 
lunmuttur. Pek yakında Akdeni • 
zin bu güzel aduı askeri bir karar 
gih olacaktır. 

lrmuğa yuvarlanan 
otomobil ve 
boğulanlar 

Haber aldığımıza ıöre Şevki 
ağa, gerek bu alelacayip beıirci· 
ği ve gerekse Seyhanm yukarı 
dağlık taraflarında yakalanıp bir 
kaç güne kadar Adanaya getirile
cek olan su hayvanmı ve bir kur
du münasip bir yerde arzu eden· 
lere küçük bir ücretle ıeyrettir • 
mek için tertibat alacaktır. 

Keriman hanım Vu
nanlstandan ge~er

ken tezahOrat 
ATINA, 10 (A.A.) - Dünya ıü 

zellik kraliçeıi Keriman Halis H. 
dün aabah buraya müvualat et • 
mittir. Pirede iıtikbale ıelen ga -
zeteciler tarafmdan kendisine çi • 
çek büketleri takdim edilmittir. 
Keriman Haliı H. vapurdan indi -
ii saman halk kendiıini alkqla • 
mııtır. Keriman H. M. Venizeloıu 
ziyaret etmit ve öğle yemeiini Tür 
kiye elçiliğinde yemittir. 

Akf&lll Mısıra hareket etmiıtir. 
Tekmil ıazeteler Keriman Hanı -
mın fotoiraf ye mülikatlarmı net· 
retmektedir. 

CHATEAUROUX, 10 (.A.A.) 
- Kontes de Rochet Hulon, Ma. lngllterede gripten 
dam de Nillarmiı ile iki çocuklan Ö 1eO1 er 
nm binmit oldukları bir otomobil LONDR.A, 10 (A.A.) - lnıilte· 
yolda yan tarafa doğru kayarak rede hüküm süren grip salgım yü
aonne ırmağmın altı metre derin· zünden zuhur eden ölüm vak'atan 
likte olan kıımma yuvarlanmıflır. cüz'I IUl'ette azalmaktadır. lngil • 

Otomobilin içindeki bu iki ka • teredeki ve Galles memleketinacıki 
dmla iki çocuk bofulmuılardır. Şo- büyük ıehirlerde evelki hafta 1934 
för irmaktan çıkıp kurtulmaia mu ı kiti ölmütken çıkan hafta içinde 
vaffak olmuatur. 1911 ölüm vak'uı kaydedıJmittir. 

Slayf• 7 

Lig maçlarının birinci 
devresi bitmiş gibidir 
(Btıf taralı 6 UICI aagı/amızda) 

Devre de bu ıuretle bitti. ilk 
45 dakikada Galatuaray kunet
li raıkibile muvaff akiyetle boy öl
ÇÜflDÜf ve rakibine mutat oyunu• 
nu çıkarmak fınatını vermemit • 
ti. 

• • • 
Fakat ikinci devre Galatasaray 

için çok talisiz açıldı. Birinci dev -
rede çok yorulan müdafaa birden 
bire bütün hızile ileriye atılan F e· 
aer mühacimleri önünde adeta ta· 
tırmıt ve bütün tecrübesini kaybe 
divermit bir vaziyete düttü. Meae· 
il bu arada Burhan kalenin dibin· 
de, ıürat ve çeviklik itibarile ken -
diıine faikiyetleri muhakkak olan 
Fener mühacimleri kartıımda to
pa üıt üste kafa ile vurmıya kal -
kııtı. Ve topu Muzaffere kaptırdı: 
Oçncü ıol! 

Oç dört dakika sonra topun se
ne ayni müdafiin eline deymesi 
Galatasaray aleyhine bir penaltıya 
Ye Fikretin ayajile dördüncü bir 
sayıya mal oldu. San-kırmızılılar 
lüzumsuz yere ve yedi dakika için 
de iki sayı kaybetmitler ve bittabi 
oyunu kazanma ihtimallerini de 
birdenbire sıfıra indirmitlerdi. Bu 
nun en bariz neticesi yorgunluk ve 
durgunluk oldu. Bu aralık lüzum· 
suz yer deiittirmeleri de yapıldı. 

Nihat merkez mübacimlığa Ki
miran merkez muavinliğe,, Bülent 
haf hattına geçtiler. Halbuki sakat 
lanmuma ratnıen Bülendin sayı 
çıkarma kabiliyeti herhalde Nihat 
ten fazla olabilirdi. Bu tertip yü • 
zünden takım üıtelik aksamaya da 

tekrar kanaat getirmit bulm • 
yoruz. 

F enerbabçelileri 
tebrik ederiz. 

A. Sınr 
Diğer maçlar 

Galataaaray • Fener B takrmlan 
maçı ııfıra kartı 2 sayile Fener le
hine, Anadolu - Hilal maçı ela 
Anadolu lehine neticelenmiıtir. 
Kadıköy ıtadmda yapdan mat

lara gelince.Vefa birinci talnmı 
Süleymaniye takımını ııfıra kartı 
1 sayı ile yenmittir. Bu maç dere• 
ce tayini için çok mühimdi. Bu ne 
tice üzerine Süleymaniyenin pu • 
panları da Galataaaray aibi 9 da 
kalmıttır. Vefa 11 puvanla bi • 
rinci devrenin dördüncülüiünü al
mıfbr. ikinci ve üçüncülük iae ıe • 
lecek cuma yapdacak olan ve biria 
ci devrenin aon maçı bulunan lstaİa 
bulspor - Betiktat maçmda hal • 
ledilecektir. 
Kuımpqa - letanbulapor ldl

çükleri arumdaki maçta ı.. 
iki takım ayni derecede canlı ye 

güzel mr oyundan aonra ber ... 
re kaldılar .. 

Betiktat ve Vefa - Kıpnk•pı 
küçükleri arumdaki kartılqma • 
da Betiktatblar, 2 - 1 ıalihiyetw 
le bitirdiler. 

Vefa - Kumkapı " Sülq • 
maniye B takımları arumda oy • 
nanan üçüncü maçı, Süleymani19 
1 - 0 kazanclL • 

ikinci kümeden Eyip ve S., • 
lerbeyi arumda oynanan dördün
cü maçı Eyip 6 - t kazandı. 

batlaclı. Fenerliler timdi en çok a- ı==--==am::-==---=-=-===-

Dloandırıcı ~ .a..tUile Galefl'•• ... ,. bl.
ılnf Ud J'&Ddan tazyik ediyorlardı. 
Bununla beraber mütebariz bir hi. 
kimiyetleri de yoktu. Top daha zi M•J I h••k• 
yade ortalarda dolatıyordu. Bu ara 1 yon ar Ve U U• 
lık Galatasaray kaleıi bir sayı da \) d } d 
ha kaybetti.Bu seferki saymm kah me er 0 an llmJŞ 
r~anı da ~ıımla Zek~ idi. Aamı yakayı ele verdi 
luzumıuz bır manevra ıle topu Ze 
kiye kaptırıvermitti. Bu sayıdan BROKSEL, 10 (A.A.) - Çok 
sonra Galatasaray tehlikeıiz bir büyük dolandıncdddar yapllllf o
iki hücum yaptı. Raıih güzel bir fır lan Floren Nandeuan, AnYera 
satı bota attı. Buna biraz aonra tevkif edilmittir. Filoren, Fele • 
Muzaffer de bir nazire yaptı. Top menkte Franaada lngilterede Al-
fuurıuz bir halde ayaktan ayala d, R ' d b" '--L 
d

.. .. h 
1 

d So . manya a ve omanya a ır ~ 
uıup ava anıyor u. n dakike . 

larda Fener kaleıinin üat direii ~ımaelerle münuebat teıia etmit-
b• f" "kik ti F 1· tır. ır ın a atb ve maç ener ı 
seyircilerin büyük sevinç tezahürle Gerek hük<imetlerle, gerek m... 
ri arumda bitti. ıt efratla muameleler yapardı, Ro

• • • 
Galatasaraylıların bu netice üze 

rinde· fazla müteeaair olmalarını 
haklı görmüyoruz. Takımları bu • 
günkü vaziyetile bundan güzel 
maç yapmıya muktedir delildi. 
Bizce bu maçın tabii neticesi an • 
cak iki aayılık bir fark itaret et -
mektedir. Bu itibarla ikinci devre 
de Tevfikin iltihakile müdafaala
rmm daha düzeleceiini dütünerek 
çabımalarmda devam etmelerini 
temenni ediyoruz. Bundan maada 
Bülendi sai içte Kimiran da dün· 
kü yerinde çabttırmalarını faydalı 
gCSrüyoruz. 

ikinci devre maçlarında takım
larınm muvaffak olmaması için 
ortada qdmıyacak dıvarlar yok 
tur. Biraz daha gayret ve iıtikrar .. 

manyada yüksek mevki sahibi kim 
aelerle münasebetleri sayeıinde ye 

milletler cemiyetine intisabı olda-
iunu iddia ederek Bükrette su .. 
visi tesisatı yapmak üzere Roman-
ya hükUmetile 30 milyonluk bir 
muameleye giritmitti. 

Florenin cürüm ortaklan, aahte 
tirketler tetkili hU1U1unda ibtia'u 
peyda etmit kimselerdir. Bu tir • 
ketlerin idare mecliıleri malt iti• 
ve ıiyuet alemlerinde ileri ıel• 
adamlardan mürekkepti. Bulgu;.. 
tandaki buz ve maden tirketi ı. 
kabil müeıseseler arasmda bulun • 
maktadır. 

Floren, büyük harpte dütmu • 
larla ticaret muamelesinde bulun • 
mut olmumdan dolayı yüs •la 
franklık mali kefalet mukabilinde Bunu iıtemekte hakbrız. Çünkü 

dünkü seyirci adedine ve bu seyir 
cilerin heve• ve atetlerine bakarak serbest bırakılmaıı hakkındaki ta-
Galatasarayblarm F enerbahçey= lebi reddedilmittir. 
tekrar denk bir hale s elmesinin Gazetele:, Florenin dolandırdı • 
futbolümüzün ilerlemesi için en iı paralan bir kaç mil7on t•hmill 
mühim tartlardan bbi olcluluna etmektedirler. 
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Verdun üdafii Na var Yüksek tahsil 

ve işler Yazan: 
Jacques Mortane -11-

Nakleden: 

fe. 1931 ıenesinde Almanyanın yük 
sek tahsil müesseselerinde 140,000 
talebe vardı. Yalnız bu adedin an • 

Navar piyade 
olmak istiyor 

Navar bu üçüncü vazifeden dön 
dUkten sona, kendini artık tama
men avcı tayyareciliğine vermişti. 

O zamanlarda on tane Mono -
co~ue Morane - Saulnier tayyaresi 
yapılmı§h. Bunlardan birer tan~ 
Navarla Pelletier Doisy'ye verile ~ 

ceği de vadedilmişti. Fnkat bu on 
yeni tc1Yare, başta bulunanlar, ta
nıdıhlarına de.ğrt1ılo.r. Bu tayyare· 
lerin verildiği tayyareciler, üçüncü 

beşinci derecede kimselerdi. Ye • 
gilne kıymetleri tanıdıklarının çok 
olmalarıydı. Hatta içlerinden bazı~ 

ları harp avcı tayyaresi olarak ya
pzlmış bu tayyarelerle cephe geri· 
sinde lüzum:suz bazı reko:rb.r yc::.p-

mıya teşebbüs etmişlerdi. Bu vazi. 
yet karguunda, Navarh-. Pelletier 
Doisy fena halde kızdılnr \"0 iHsi 
birden, piyadeye nakilleri ve ilk 
hatta döğü§meleri için birer isti -
<la verdiler, paketlerini yaparak 
neticeyi beklediler. 

iki ceıur tayyarecitıin amirlerı 
bu hıırcketi !akaıtlıın yo.pıyorlc.r 
zannetmişlerdi. F akııt İ§ln böyle 
ciddi bir ~ekil nldığını görünce en· 
:diıe ettiler. Bir tnüddct ~onra da 
hava kumandanlığı, iitidalarına 
!U dcrkennn yaparak gönderınit -
ti ı 

1 

Şimdi, artık geri döndüler zan -
nederainiz değil mi 7. 

Hayır! Tekrar yollarına devam 
ettiler ve Eperuaye doğı-u ilerledi
ler. Bu sefer de karşılarına, bir 
köprü üzerindeki nöbetçi çıkmıf, 

kendilerinden ve3ika istemİ§ti. Na. 
var derhal: 

- Onbn,ı, dedi, mühim bir va· 
2ifem var, beni kumzr.ndanına ka· 
dar götür .. 

- Nöbeti bmıluımıım, dedi, ma· 
amafih ıizi köprünün öta başımı 
lcadar götilrcyim, oradan yolu ta • 
rif ederim .. 

Nav:ırın ist~diği olmuştu .. Eper· 
naya gittiler, traktörU cörünmcsin 
diye yan sokaklardan bİrinhıe br· 
re.kıp eğlenmeec başladılar. 

Sabahn doğru lrnldörün ynnına 
döndüler, bindiler .. Fakat gece ya· 
ğan yağmurdnn traktör çamura 
batmıştı .. Çıkarmak kabil değildi. 
Köylerden at folr.n tedo.rik ederek 
bin müşkülatla çektirdiler. Soğuk

cak 50,000 i bir it bulabilecekti. Zi 
ra, Almanyada, yüksek tahıil ıa -
hadetnamesi ile kabul edilebile • 
cek makamların adedi 330,000dir. 

Eğer, bu makamların bel' birinin 
vaıatt olan 33 sene itaal edildiği • 

ni hcıap edersek ıenede ancak 
10,000 yeni yer botalmaktadır. 

Yüksek tahsil müddetini de beş 
~ne hesap etmek fartile, 50,000 

mezunun bet sened~ bu boş yerle • 
ri doldurncakları anla~ılır. 

BugUn, Almanyada itsiz kalmı· 
ya mahkum 90,000 mezun talebe 
vıırclır. 

Bu 140,000 talebeden her biri, 
liizım olan 5COO talebeden biriıi. 
olacağını ümit etmektedir. 

1932 paskalya zo.rn~nmda, hu ta 
lebe1erden bir ço~unun ıerb~st 
mesle!dere girmeleri için teşcbbii -

salla bulun:ılmu~tu. Fakat işıiz ka 
laca.k talebelerin r;nyıları gitt!kçe 

tan makine de donmuştu. Bir tür n nrtmakbdır. Bu sene sonunda bu 
lü ı&mmryordu. vaziyetle kalilcak to.lebelerin sayı· 

V clhaııl, bin müıkülfıt içinde, latının 1 OOıOOO i bulma.aı m\1he.k -
samura bata ke.lka, karnrgnha dö· kak gibidir. Bunn diplonıaJarını a! 
nebildiler. mıf, yer bulamamış, bulanları da 

Saat 6 olmuıtu. Krn•aahta tay· kaybetmi~ 40,000 i daha ilave edin 
yareler hangardan ~ık.,,rılıyor .. Sa- ve 140,000 ralckamını doldurmuş 
hah f aaliycti ve nöbeti bathyordu. oluruz. 

No.var gecesinden pek ziyade Bu münevver gençlerin haleti ru 
"Gayri mautıki bir talep. Sizin ni· sılulmı~h. Faltat bütün arkadat • hiyeleri <lüşünülccck olursa vaziyt

bi ttmlı·l~ri tarafından takdir edilen lanna: tin fona!ığı anlatılır. Bu gençlerin 

hep&i çahşrnJ§tır. içlerinden birço· tayyareciler, viUılılarını brral:mazlar. 
Bu kadar l:ıumctli pilotları kaybet -
mel.: iatcmnyiz .. , 

Faket iki 1ayyareci 
tarzda cevap verdiler: 

buna !tt 

- Biz bu "Monvcoque,, leri dö
\l'Ü§tııek için iatiyoruz.. Elimiztle 
mevcut bugünkü vasıtalarla tı'\•cu 
tayyareciliği yapmak pek ~üç. 
Sulh §aınpiyonlatına bu aU:ıel tay· 
yarelori verip rekor kırchracalda -
:nna, bize versinler, dövüşelim ... 
Hem madem ki bizim, ordu için 
kıymetli tayyareciler olduğumuzu 
~a söylüyorsunuz, o halde elimize 
:vasıtalar verini~ de bunu ispat e
~el iın .• 

Bu kadar mantrk ve cesare~ Jcar 
!••ıncln; nihayet iki tayyareciye 
hak v~rdiler, kendilerine nıono .. 
coque tayyarelerden birer tane 
verdiler. 

- Deh~etli eğlendik!.. 

Diye palavra atıyordu. içinden ğu açlıkla çarprşmışhr. Bir sürü 
iae, bu y~lnnına ke:ldiGi de kızı· yerlere baş vurduktan sonra bu 
yo~·. muhnlc:kak bir ~ey yaparak o· gençler artık ümitsizliğe düşüyor· 
yalanmalc istiyordu. Müthiş yor - lar. 
gun olr:ıauna rağmen makinisti • 
ne, tayyaresini çıkarmasını söyle -
di ve içine girerek, havalardan bir 

l§te Almanya darülfünununun 
bugünkü hali. 

-----------------------------d ü f m a. m n gecr:ne:ıini beldedi. 1 b 1 l N h "l ı · ao amış ı. avar emen yu ı:se t! 

Na var rek üstüne çıktı. ve oda ate~e bat· 

O rıün 1916 senesinin Tetrini • 
ımnisinin on be§i idi. r•fovar, tay -
yaresinin içinde bir dü~man bek· 
lcrl~cn, dü!}manın geldiği haber ve
rildi. Navar c~vincinden deli ola • 
ca.ktı... F nknt hemen iki dakika 
tıonrcı bunun bir Franlilz tnyyareai 
olduğu anlaşıldı .. 

Na var, tckr=.r bc!r!emefic batla.· 
dı. Omm bu h~lini gören yüzb:ışı 
de Eornis kendisini öğle yemeğin~ 
t!avı.:t etti. Fakat Nc.vc.r, midesi 
bozuk olduenndan tc~cl;kür ede -
rek rcdclet~i. Israr üzerine kabu! 

Yemek ortasında, hu sefer hnki 
katen b!t düşman ~ayyarasİı\İn ıö
ründü~ü bildirilmi~ti. 

Nevnr <lcı·l o.1 h reket etti. Hem 
}'C:l~ ":laİ!i "?d ile bir ::afor ka~an· 

1 ' , L • lk' 1 
. '!. ·, t'em L.c uır ge-:c cvve ı çer:· 

ladı. Alman tayyarcai de haval~n· 

mıf, bulutların araıına girmek is· 
temişti. Lnkin Navar tekrar nitnn 
aldı, alet etti, Alml\nın pervaneııi-

ni parçıılııclı, dil!Urmele başladı .. 
Alman indikçe Navar onu takip e· 

diyordu. Nih~yet A!man tayyaresi 
Marne nehri kenarında yere kon • 

du .. Nı.var'ın monocoquc tayyare· 
si peh nazik, ve dü!manın indiği 

yer pek biçimsiz olcluğundan Na · 
var, layy~:-cnin etrafında daireler 

çizerek ielİ!l onları esir almaları· 
nı bekliyordu. 

Faknt, bir pilot vo bir de rasıt· 
tan ibaret olan Alman layyarcain · 

de bulunanlar, bir fi!ok yııkarak 
tayynrelcrini yakmağa hazırb.nı ~ 
ycrlardI. Navar t.l;nlarak onlar<\ 
:ıt~1 c\i .. Almanlar anladılar ve el· 

harp neden 
sene sürdü? 

Büyük 
beş 

Fransız meclisinde meb'usların mühim lf~aatı 
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Komite stoklar teşekkiilünel ~il~ §&yan~ kabul .~~a~ ~ir karar 

yani harp malzemesinin ıttıh~z ettı. Müıkulat ıçınde kıv • 
inkiıafıoa nasıl mani oldu ranan bu ıanayie lüzum gördüğü 

vasıtayı tedarik için müracaatla • 
Mösyö Barthe - Demirhane • rın grup halinde toplanmaeını 

ler koitesinin harpten evvel iktı· ve bu temerküz usulü sayesinde 
aadl bir ınalthusianisme ıiyaıeti bizde ncksan olo.n madenlerin 
takip ettiğini izah ettim. Harp lngiltereden kolayca celbini dü
zuhOr etti, dilşmt\n timal 'Ve şark şündü. Bu sırada demirhanelet 
villyctleritınh:i iatili etti. Bura - komitesi neıarctlerde bulundur 
lar madenciliknoktai nazarın - duğu adaınlatı sayesinde yeni 
dan en feyyaz mıntakalardı. De- te~kilatın tanzim ve idaresini 
nilebilir ki harhinilk ayından eline almıya muvaffak oldu. Mö• 
son.ra maden istihsaltibmrzm yüz- yö Cleımentel bu kararname ile 
de ~eı~seni dü~man eline geçmiş- "Pillevil,, ıokağınde.ki Cottıptoir 
ti. Yalnız yilzdc yirmisi F ranıa • d' exportation' a iptidai maddel.,
da kalrnı§h. Bundan başka sefer- rin tanzim ve ithali vazifesini 
berliğin İptidasında mütcha.ssı:ı· tevdi etmişti. Şüphesiz demirha• 
lar iş başında bırakılmadıkları i· neler komite&inin ne olduğunu bil 
çin kalan fabrikalar tamamen miyordu. Böylece hükumete ha· 
tef eısüh etmi~ bir halde idi. riçten iptidai maddeler tedarik 
Fran&a demil·, clökme ve çelik is- etmek vazifesi gene demirhane • 
tih&alinden tamemen mahrum ler komitceine terettüp ediyordu. 
bulunuyordu. Bu sırada her ta - Demirhaneleı· komitesi ne ithal 
raftan hilkiimctin aanayie ipti • edecekti 7 Ayda lngiltereden ol' 

dat mnddeler yetiştirmesi ve is • dokuz bin ton maden ithali ile 
tokları tekrar tanzim ebneai iı - mükellefti. Küçük ve orta aana• 
teniyordu. Bütün ıenclikalar, bü - yi vatani faaliyetlerinin hu gı • 
tün inşaa.tçılar ho.rp e~malarında dıııını sal ırsrnlılda bekliyorlardı· 
gümrük rejisinin muvakkaten Fa.kat yedi ay geçtiği lıalde de • 
ilgasını istiyorlardı. Harbin ilk mirhanelt.r kotnitesinin bir toll 
zamanından b~ri vaziyeti İyi i • bile madun ithal etmemiı olduiU 
hata etmi~ olan ınösyö Euguer • görüldü. 
rand (pek doğ'tu ! çok güzel ses- Möıyö Ernest Outrey - Hal• 
leri) bu bapta meclise bir kanun buki para evvelden tevdi olun ~ 
layihası tevdi etti. Bu sırada de- mu~tu. 

mirhaneler komitesinin aiyaseti Mösyö Barthe - Piyasa ta • 
nedir? Mahrem bir airkiiler sev - mamile durmuş demekti. Demir 
kediyor. Du sirkUlerln n .rt ga et ane er mmitesi bir • t er;J ' 
faydalı olur. 611 numaralı olan dia etmek istediği gibi lnıiltere
bu sirl::ülerde hükUmetle demir • nin hatası neticesi olara.k bu iptİ' 
haneler komitesi arMındaki mu • dai maddeyi ithal etmediğini ile
habcratın e:luı olarak demirha· ri ıüremez. Çünkü ı 6 temmuı 
neler komitesinin ileri aürdüğü 1916 kararnamesine rağmen "le 

nazariye tezahür ediyor. Bu na • 
zariye hulasa itibarile "stok ya -
pılmıycı.caktır,, suretinde ifado o· 
lunabilir. 

Mösyö Je~n Bon - HUkumet 
le dcruirhane•er lcomitcsi ara -
ıındn muhabe:-nt teatisi. öyle mi 
cleser.i2e, adetı:ı hükClmotton hü • 
kumcte mmımelc .• 

Mösyö Barthc - Evet. Demir· 
lıaneltır komite&irtin nazariyesi 
sudur: Stok olmamalı, cünkü e • . . 
ğer stok vikuda getirecek olur .. 
t:ık işlerin tekrar bn~lamaaı • 
na mani oluruz. Bunun manası 

!uclur ki ıtok vücuda getirilmesi 
dcmirhaneler konıitesince harp
ten 011velki yüksek fiatları muha
faza etıtıesine adeta bir mania 

teşkil ediycrdu. Hakikaten ina • 
nılrn~z ve lcavvur edilme~ hir 
!eydir· ki tam büyük harbin bir 
topçu harbi, bir aamıyi harbi bir 

mUhimrnat httrbi olduğu anla~ıl • 
dığı bir sırada Franıız sanayiini 
idare eden kimseler stok vücuda 

hükumetten hiçbir müsaade iıtih· 
sali, nakliyatın e-üç temin edilme
si gibimüıkülleri de iktiham ede
rek iptidai m:ı.ddc ithal cdiyordtı• 
(Çolc güzel! çok uüzel sesleri) 
Yalnız hiçbir şey ithal edemiyeI1 
bir müessese vardı o dn,, sanayie 
mevaddı İptidaiye teclarilc etmelı 
taahhüdüne girişmiş olan demir· 
haneler komitesi idi. 

31 1'Anunusant 1919 
celsesi ruznamesi 
M. Paul Con&tana - Aı er 

vel bazı çeliklerin fiatlarınlll 

çok yül:ıek olduğunu ıöyleı-keıı 

böylece harp imalatının yükae1' 
imaline müsait olduğunu ve bi " 
naenaleyh hükiimetin imalat fr 
atını mürakabe edemiyeceğinİ 
söylemi~tiniz. Bu vaziyet mecli " 
sin piyasalar komisyonu tarafın " 
dan muayene edilmedi mi? Bu 
karar ne oldu? Mazbata muhar " 
riri kimdi? 

Na~ı·, tayyaı'ttini gidi?' P~ris

ten alınış, karargaha dönrni.iştü 

O akşam, Nnvar, makinfoti ile be
raber gidip cğlenmeğc kar~r ver .. 
c!i. Bir tnrnfta-~rdiildcri bir truk· 
töre binerek Epernay'yc gitn1c:c 
kanw ver<lile::-. J~l ~.,m luıre~e· c • 
decckle:-, ::ab:J.: ~l • "!, ! :.•:mındnn · 
laı· forhna Hırr..- a..'!ı:m dünece!.kr· 
di. ti:tler!~i unutm~k fo!i~rc.,rdn. 

lerini lc~ldırarak tedim oldular .. 
Artıl< Navar da, ne olur ne olmaz cetirilmt-sine a1 ümanaat etainler 

N ı_ Th. _ı yani harp malzemesinin teşkil 

Mösyö Simyan (Piyasalar ko " 
misyonu reisi) - Mazbata muh• 
riri mösyö dö Vendel<li. a•.• · ile mi:\kinLti trt! ktör~ bin- Bu, Cnntesu ıcrryYe cooğru u· diyerek yere inme~e knrar vermiş · 

diler '"° hnrcl:ei. otfhr. Ynrı yob I ç3n bi~· d~~~a::ı t~y_:.'aresi i~.L İflİ· ı ti. Bin bir ihtimnmla ve bir kn:ıa -
gelince ir :::incir koptu, ch;rdtılar. k~n:et n l·nrıs olcm.uunu gorerck. yn uğr~mad:m yere kondu. Birisi 
Gidcrlrn:ı ynnlnrm~ b>:ıir için lu- ilmidc dü~1ü .. Belkı A!mıın tc,.y:..· çavuf, birisi yilzbniı olan Alınn.n · 
zım gelen kt1tuyu nln:mmı~iard:. . rc!i. orl".yl\ r:idiy~rdu. lara aorclu: 
Gece yar!G:, !m· or~t'.sınc~a ne yaptı.· Bu tnkdirde kcndi~i de, onu clü- _ yaralı mısınız?. 
caklardı?. Bu kaçamakları r.ıey . ~ürdüktcn sonra ,Pnri~c in~bili~di. _ Hayır!.. 
dana çıkarsa muhakk:lh di\•am Bunun i~hı onu sadece tokıplc ık • B d' J 1· • ? 

'f · - uraya ne ıye ı:e :: ınız .. 
hnrbc verifoceklerdi. Bereket ver· tı a. cttı. . 

sin, bir kamyon imdntlarrna yetiş 
ti, içinden, tamdık bir intihkam Z<!

biti idi, onlara yardım ede1·ek trnk 
törün kırılan zincirini tamir etti -
ler. 

F nkat Alman tayyaresi biraz uç· 
tukt::m ıonra döndii, Fru11ız hat -
larına doğru yürüyünce N-.var ile 
kar~ılaşh. 

Alman ta.yyareai derhal ate!e 

- K6!ıf yapm1.~a. .• 
Filhakika tc.yyarede bomba 

yoktu. Sadec~ bir ttıitı·alyöz ve fi

~ekler vardı •• 

(Devamı var) 

ve inkişaf ın:ı mani olsunlar .. Bu 
siynset bildiğiniz neticeleri ver · 
di. Bir &Ira geldi ki ne küçük, ne 
V"~ t, ne büyük ınnayi için eli -
mizde en cüz'i iptidat madde 
kalmamı,tı. KiliÜk ve va&at aa -
n11yi piyasada bir fCY bulrmıyor· 
clu. Çür.ltü ml\den fabrikalarımı • 
2ın kısmı azamı dü9mnn elinde 
idi. O valdt hükumete miire.o.at 
ediyor ve h~rp mühi.mmah ihz•
rilc metgul olan hükumetten ip • 
tidai maddc!er istiyordu. O •kkit 
mösyö Clementel prenaip itiba· 

Mösyö Pierre Renaıwlel ..
Möayö dö Vendel mi inanılma• 
§ey! 

- Mösyö Simyan - Möıylt 
dö V ondcl hu bapta la:znngeleıt 

malumntı verebilir. 

Mösyö· dö Ventlel - Ben çeU1' 
ler için mn~bnta muhartirt idil1i
Demirha.nder komit~•İ riyaseti • 
ne tayin edilir f)dilm&2 koıniıyc7" 

na ait doıyayı hemen M. BruneS 
ye devrettir.-ı. 

(Devamı var) 
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Askeri Bah:sler 
-----------------------············-.. ------- Kendi kendini ya-

Vatanperverl'k man ıkıl ................... ·-··········-·· ... ········--

son manev· ralıyan bir adamın Büyük devletlerin 

relerinden alınan dersler isteği 

= 

Doktorlar SEVHISEFAIN 

11·---· Doktor - Opera ör 

Ahmet Asım 

arar ~oe Avuaturya Macarıatan erkAnı ı ne evvel yeni ola.n bir silah, şim• 
-.,.)'elli erk&maclaa olan mlralay Franto- dl deiildiı-. Ve bunun için, istik • 
.. •auer, Pettede çıkan (Magyal'!lag) guet. halde çıkacak bir harpte harp 
-., 111 a:ıtırlan yazıyor: makinelerinin birçoğu cephede 

Geçenlerde F ransanın Meç §eh· 
rinde çok ıarip bir hadiıe vuku 

Dôf\jm Ye ıtadm baııtallklan birinci nnıJ 
mlltehassısı Muayene: 10 - 12 Ortnkny. 
Şita yurdu. H'> - tA Beyoğlu. lstlkll'll 
caddesi No 193 (Opera slnemıısı karşılı) 

feıcton: 41980 - t.2221 

bulmuştur. Meç he.lkından biri ma 11-------·.-.-------li 

ıdare Muhasebesıne musa· 
ba <• ile iki memur alınacak· 
tar. Müsabaka 12· 2 933 tılri· 
hınde yapılacaktır. Arzu eden· 
'er şeraıtı ö·renmek Ozere 
Muhasebe Müdür Muavin1ığine 
mDracaat arı. S~ll 

halli te?caüt heyetine müracaat e Doktor .,, __ ı_z_m_ır_ Lımanma ufirıyacak 

1914 Hnesine kadar muhtelif bulundurulamıyacaktır. ikinci bir 
ll'ki.nıharbiyelerin askeri ilimle • sebepse, erkinıharbiyele::ıa mah• 

eri• ti hemen h('l!Jlen ayni telakkiye suı muhafazakarlıktır. 
dO-

derek kendisine maaı bailanma11· Pehk~ıyan ıdare v purlarırıın 10kleme ve 
nı iıter ve bu talebini haklı göater· aıfuayenehatteal: BeYo!lu Mektep bo•altma mliteahhıtlig·i Mavıs· 

Sokak No. 17 ~ 

mek için §U mantıkı yürütilr: Telelon: 3026 Beyoğlu 933 nihayetine kadar verile· 

1919 ıeneainin 14 temmuz yani t::ektir. ·ıteklilerin .4 Şubat 933 
Dok or 

milli bayram ıilnü vaatnpervera Cevat N. ZekAI ıaat 1~ te idare mübavaat ~du. Harp ve seferberlik pro SON MANEVRELERDEN ··- •-,.ıerinin biribirlerine çok benzer ö(;RENILENLER 
~ları vardı. Hepsi baş rolü 

IGıııülü ve tüfekli piyadelere ve· 
öt tlrlerdl. Zengin devletler topçu • 
ili '1ı•a ela ehemmiyet verirlerdi. 

tolr IC.ndilerinden daha fakir dev • 

"'• letlerden fazla topa malik olan • 
lar, nispeten kendilerini daha 

ir 

9 

i • 

ır • 

~etli aayarlardı. Bu suretle 
lap niıpeti, bin askere üç toptan 

tedi topa kadar çıkardı. Bu cihe· 
ti bir tarafa koyarsalt, ordulann 

,, hldızı olarak piyade ileri sürü • 
liiı-dü. 

lJMUMI HARP TECRÜBELERi 

1914 senesinde, bir Fransu: 
PİJade alayında 9600 nefer, 24 
lllitral)'öz, 36 top vardı. 1918 ıe· 
lleıinde ııil5.hlı nefer miktarı 2300 

olııuııtu. Buna mukabil mitral • 
)Özlü ve torpil atan makineler 
420, top adedi 412 olmu~tu. Pek 
tabii bu ıllihlan kullanacak ne • 
fer miktan da artmı!h· 

1914 te bir top bıı§ına 32 ne .. 
fer, bir mitralyö;z:e 14 nefer kul· 
1-nırken hıırp sonunda bir top 

!• tanklı bir mitralyözü üç nefc; 
~u_JlınryôrJu. Bu ıuretle makine, 
-... yerf ne geçımiş l>ulunuyor • 

1917 de Flandres harbine ba~
ı...a.k üzere Alman siperlerini 
"-hYelmek iç.in İngilizler 4 mil· 
1on gülle kullanmışlar ve kat'i bir 

laetlc:e alamamışlardı. Bu topçu a
'ltl iki bucuk milyar franga mal 

"-ıttu. Halbuki bu para ile 
l?OOo tank yapılabilirdi ki, bu 

~ltlar ehmın hntla:·mı mahve • 
...,lerui. 

l1arp tayynrelerile de ayni 

tertibe yapıldı. 1914 te ZOOO as • 
• bir tayyare düfllyordu. 1918 

.. lae 5000 askere elli beı taJ • 
hre iıabet ediyordu. Hem harp 
'-tlansıcında yalms istihbarat• 

z:::.uanılan tayyareler, sonlara 
mühim bir silah olmuıtu. 

ORDULARIN MOTÖRLEŞTI -
ltLMESI ALEYHiNDE VE 

LEHiNDE 

Teknik terakkiile ycrleıtirll • 
-..ı lazmıgelen umumi harp tec

tC&&.leri, erkaruharbiyeleri, pi • 
J'acl• Ye beyairli to~uluk U:z:erl • 
lae letinat eden metotlardan yaz • 
~rip onları tank ve tayyareci· 
.. Gzerlne ~eYimıeleri lizımdır. 
~_!-denin vazifesi, tan!i:lar tara • 
-~ temizlenen araziyi işgale 

~lear etmelidir. Süvarilerin hiç 
zıa cephede artık yeri ol • 

alıdır. T opçuluksa tamamen 
lllotarlettirilmi!tİr. 
~akat bu tarzda bir te~kilat 
tir le sebeplerden yapılamamıt-

• au ıebeplerden baılıca ikisi 

"':""· Evveli, teknik faaliyetin 
OO •llratle ilerlemesi, aulh za -

;:-nda, her gün gittikçe deği • 
tLtL lteıfiyat ordunun motörleı -
......_eai huıusunda bir tatbikat 
..,..ıa... hlamlYOf. Bundan ~ " • 

ne bir ateı dııyan bu zat Alau Lo· kom ı onul'a veya mahalli •· 

Son manevrelerin ehemmiyeti renin istirdadını tea'it için bir gil · 

ıu noktadadır. Kat't rol eskiden rültü yapmak ittiyııkını duymuf. 
olduğu ıibi piyadeye mi, yoksa rövclverini almı§, ve havaya alet I 
motörleştirilmiJ hava ve kara etmiş. Fakat rovclver kendisini ya 

sınır mUtebueım c•nteli ine mOr11c118t'ırt. '590 
Cuma " Pfl&•rdan maada l(Unlerde ıtıuıı 
1 len 8 ya k"dar baıtiı kabul nlıınıır 

Muayen haneaını BabıAtı karşısında 11.n 13UncU İflo1ordu Sebnelmel 
kara caddesi No 41 ye tevaıan naklet 

mittir reıeron muayene ~ll4fl9 Koml•yonu lllnl~rı 
lkamellfllh ft0740 

ordularına mı verileçek? lngi • ralamış. Onun içiıt iıtidasında di· 11---------------•ı 
Operatör • llro!op t'ckfor 

Ankara: Hava Sa. AL Kom. 

li2Ier hava filolarını arttırmakla yor ki: ıv. eh met A il 
beraber, kara ordularını da mo • (1) - Muharebe olmasaydı Al· 

dan. 
Hava lcuvwetlerl ihtiyacı için 

5CO ton hafıf ve 100 ton ağır 
benıın kapalı 1arfla münakasaya 
konmuştur. Agır benzinin iha· 
lesi 18 · 2·933 Cumartesi günü 
saat 11 de bafıf benzinin ayni 
günde saat 14 tedir. Taliplerin 
şartnamesini görmek üzere her 
gün ve milnal asaya iştirik için 
o glin ve vaktinden evvel An
k arada ki Hava Sahnalma Ko· 
misyonnna mOr•caatları. (301 O) 

tlSrle~tiriyorlar. Fakat bunu lngİ· sas, Loren istirdat edilmiyecekti. Elmtnııno csnbık Kıuakrı~> r:ıırnınıo 
1 

ldraı \'ııll:ırı haMt.dıl<lsn lb0t4'rlll"M"h 

lizler kolayca yapabilirler, :tlta (2) bu vilayetler 
1
• r.t'ırdat edilme . ruıklctmlştır Cumadan maada ncr gtın 

l w tılstalıu1nı kahul Vf' tec1ııv1 P'1er 

knra orduları azdır, az masraf a seydi teı'idat yapılmıyacaktı. (3) E·-------------
bu iıi becerebilirler. ltalyanlar, t ''d t 1 d k d' . de Doktor 

kl . . es ı a yapı masay ı, en ııı Hafız Cemal 
ordularının merkezi ıı ebru ı ta ak • · • • h IU 
havaya veriyorlar. Frantızlar, 

rove ver a r aevıncını ız ara 
zum görmiyecekti ve yaralanmıya 
caktı. 

1"ekaüt heyeti hu mantıki boya· 

O.bili hastalıklar mUtehıuısun 

Dlvanyolu No. llA Telefon: 222391< 

G6z hekimi doktor 

daha muhafazakar oldukları i · 
çin, istikbal harplerinin baılıca 
silahı olan tayyare ve tanklarla 
kuvvei.lendirdikleri piyadelerine natı tetkik ederek iıtidayı reddet • 

SUleyman ŞUkrU 
Birinci sınır mUteblUl!lt9 

da7anıyorla'I'. 

1913 teki ltalyan manevre!eri 
ıayanı dikkattir. Bu manevtelere 
l 000 askeri tayyare it tirak et • 

mişti. 400 tayyareden mürekkep 
olan bir cihet, Milan tehrini düt· 

man farzederek rııazli bombalar • 
la hücum etn1İf, bu tehri teslim 

olmıya mecbur etmişti. Bu ela gös 
terir ki, miletakbel harplerde, .... . 
dan bir taarruzla netice nlına:bi • 

lir. on ltalyan manevrelerinin 
esası şuydu. Bu manevrelere 100 
hnrp gemisi 200 tayyare ittirak 
etmişti. Mesele 16 gemiye yük • 

letilmiı bir askeri ıevkiyatın mü· 
dafaası ve hücumu idi. Sevkiyat 

Trabluıtan Tarentoya yapılıyor, 
yolda da muhayyel bir adaya 

uğranıyordu. Fransızlar bu it • 
ten §Üphelendiler. Bu manevreyi 

ltalyanların Cezayir ve Tunusa 
karşı yaptıklarını ileri sül'düler. 

Muhayyel adada, Koraika, T cıren 
to tchrl İte Marsilya imif. 

Son kalyan ordusunUD maneY• 
relerine 80000 asker İ!:lrek etti 
ve dağlık arnziclc yapılclı. Zira 

ltalya ile Franaa arasında bir 
harp olduju takdirde, harp, dai· 
ide araziden baılıyacaktı. 

Mevzuu, muhayyel bir alman 
hücumuna mukavemet olan Fran• 

ıız manevreleri ise, Metz, Ver • 
dun, Reims ve Chalons arasında 
oldu, Ye tlddetli bir mukaYemete 

ralmen Rel.mı'in mahn ile neti • 
celendi. 

Fran11zlar, Manı c1Yannda, 
cenup havaliıinde de bir manevre 
yaptılar. Bunlar, İngiltere cih~ • 
tinden muhtemel bir tnarruz.ı 
karşıydı. 

Kızıl ordunun da motörle~ti • 
rilmit ordularla manevreler yap • 
tığ:nı eeçerken kaydedelim. 

Bu manevreleri gözden geçir -

dikten sonra bir netice çıkarmak 

lazımdır. Müstakbel harplerin, 
her iki taraftan birer lıücumla, 

hazırlanmıt birer hücumla batla• 
muı muhtemeldir. Hatta, il&nı 

harp bile etmeden yapılacak hü • 
emn!arla. • • Bu hUcumlar da mo-

mit Ye tu cevabı vermiitirı 

(1) Harp olnıuıtur. (2) Alsa• 
Loren vilayetleri istirda.t edilmit • 

tir. (3) bu münasebetle tea'idat 

Babılut (Ankara Caddest Numara ROı (3:17) 

oı, doktoru 

Mustafa Zeki 

yapılmıştır. Fakat hiç bir kimıe 11-------------·ı 
oı, tab 111 

mUstediyi ıilih atmak için tazyik 

Muayenehane: UskUdar Atıamataşı No. ~3 

lstanbul 6 ıncı icı a memurluğundan; 

Bir borçtan dola)t tahtı hıcte alınan ve 
paraya çevı ilmesi takarrur eden Samat

yada karanlık sokak 57 numaralı hane· 

etmemi§tir. Binaenaleyh müstedi· Zeki Nuri 
l:ier giliı llMta kabul edlltr Her oevı dJş 

deki mevcut tv eşyaları I 5-2 933 tari· 

hinde saat 12 den 13 e ı.ad:ır am tu 

çarşısında par:ıyıı çevrilecct•ndcn 

taliplerin tarihi mezkörda mah:ıll.nde 

hazır bulunmalan llAn olunur. 

ye m&if bağ}amağa lüzum yoktur. rahatsızlığı tedavi olı1but. Muayenehane 

HÜCUM VE MÜDAFAA iÇiN 

GAZ 

Manevrelerde tatbikı kabil 

olmıyan bir harp silahı da var -

dır ki hücum ve müdafaada kul· 

lanılabilir. Bu da gazdır. Biz, fÜp

heıiz tayyarelerle yukardan atıla· 

cak gazlerden bahsetmek istiyo • 

ruz. Bu hususta kimsenin bir fey 

bildiği yok. Zira, devletler, muh • 

telif dUımanların hangi gazi kul • 
lanacaklarını bilmiyorlar. Ma • 

lum olan allatan gazler, boğucu 

gazler var. Umumi harpte, gaz • 

ler huauıl bir silah olarak kulla
nılmadı, ve maskelerle bunların 

zararları tahdit edilebildi. Gazle 
yapılan telefat da yüzde i!:i nis • 

petine indi. Burası muhakkaktır 
ki, bundaıı ıonra kullanılacak o· 

lan guler harp sahalarında ha • 
yat eseri hile bırakmadan ııilip 

süpürecektir. Hem nihayet gaz 
maıkelerl mütemadiyen kulla-

lTskUdar Ahcıbaşı Mektep sokak No. 00 

Falih MalmUdfirJUğUnden: 
Editnekıpıda Atilcali paıa mahallesinin Lö' llnc:j1er cadde· 

sinde 18 21 No. h emvalı metrukeye ait dükkin l<iraya verı e
celctir. MOıayede müddeti 4 · Şubat • 933 tarihinden 23 • Şubat• 
933 terihinc kadar 20 gündür. Talıplerin 23 Şubat· 933 tarihine 
mlltadif perşembe ~ünii saat 10 da Fatih Ma'müdürlüğüntle 
mDteşekkil mtizayedat ve ihalat ~ om'syoruna müracaatları. (440) 

istanbul Gümrükleri Muhafaza 
E!aşmüdür:üğünd3n: 

J 00 Metre yerH astarlık beı. 
118 ., 

" 
kış'ık elb"selık kumaş. 

8SO ., 
" 

yaıİlk elbiselık ,, 

10 Adıl T ccar ttyuını örlmt>f'e mahsus muşamba. 
1 - Yukauda ya:ııh d8rt kalem eşya pazar:ıkla (Muşamba 

ta\(aala) ıatnı alınacaktır. 

2 - Şattlatı Öbıcnıı:ek ve evsaf ve nümuneleri görmek 
isleyenler Muhafaza Başm~düriyctı Satına ma Komısyonuna gel
meleri. 

3 - Kırc'ırmag"nü 
gi'nii saat 14 l r. 

18· 2 933 tarihine rastlayan Cumarteai 

4 - lsleldıler 0 o 7,5 tem:nallarile 
l o s ona gelmelerı ılan o:unur. 

beraber muayyen saatte 
(459} 

nılamaz. Bir zarnan gelecektir ki, 
bunu çıkarıp nefes almak icap ~ı::ııınırnmmmırmmr.ımmr'1!fll:ımııır~nır1ıımmmı 

edecektir. Bunun i;in, yeni yapı· 
lacak olan tankların gazlerden 

muhafaza edileb;le::ck §ekilde 
olması lizımdır. Tayyareler gaz· 

den kolayca kurtufo.hilirler. Gaz 
tehlikesi, ordu!arm mctörleştiril .. 
mesi lehinde bir sebeptir. 

Hulasa! lıarp tekniğinin iler • 
lemesi, sınai memleketleri, ıon 

harpte olduklarından daha pek 
korl:unç birer dü~man haline ge-

tirmiştir. Buna mukabil, sınai 

memleketler, haya hüct ın'arına 
kartı, :tirat memleketlerden da· 
ha ziyade tehlikeye maruzdur. j 

Miralay 1'rançola Jullt!r 1 

UWlllill>lllullll~~~ı~ıı .ı~"''"mu~ ..... ,,,_1111'111'"""~'"""''""'"~ 

·resis tarHıi: 1888 

30.C~O.COO Frank Sermayesi: 
idare mer krzı : lS'/ AN BL 1L 

TürkiyedeJ,i Şubeleri: 

lstenbul ( (İalatn \1e !stanbul ) lzmlr 
Sanısun • r.~ersln . Adana 
\'uranista ncJa•, 1 Şuhererl : 

~e·anlh .. 1\nv:da. /\~"51a. Pire 
Bllu~um l anka 

~ üşad . 
Kre ı meı<lup ıtrı Cari hesap· 
Ta ıv iit Ka~:ılar carı. 
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GRiPE karşı ASPiRiN 
Taklltlerd~n sakınınız 

kom rime!eri ~tullanını 

• ı - ,'. • \ ~.: ~: ,; : ' : .·- ... •_, .~ I 

- • 
)pekiş fabrikasının yeni mamulatı 

Haııkwtıde 
nefis 

]'1aroken'teı 

Şimdiye kadar bu derece nefaseti o'mıvan, 
ayna ayara yakm ecnebi MAROKEN teri 
10 - 12 Jiraya satılıyordu. ipekiş bunu: 

450 kuruşa 
satmıya başladı. 

Krep Döşin 95 kr ... Krep Birman 195 kr. - Krep Saten 325 kr. 

Keçi Derisi ilinı 
Karaafaç Müesıesatı Müdürlüğünden: 

ZabibJere yaptırılacak önlükler için mevcut nilmunesi veçhile 
200 adet yağlı aiyab boyala keçi derisinin paıarhkla mubayaası 
mukarrer olduğundan bunları vermek istiyenlerin 13· 2· 933 pazar 
günll saat on bette teminat makbuz veya mektubile müesseseye 
milracaat Ye fiatlarını bildirmeleri lilzumu ilin olunur. (514) 

Bu 

Nedir? 

.. -- Dr. lbsan Sami --• 
6ksUrUk şurubu 

Oksürük ve nefes darlığı boğmaca 
ve kızamık öksürükleri için pek te 
sirli ilAçtır. Her eczanede ve f'CZa 

depolarında bulunur. 

NAHlBI. MEHME"I ASIM 
Umumi Neşriyat MUdllrO: FiKRET A.Oll 

VA KIT l4A TBAASI - IST A.NBUL 

Çocuklara mahsus 

HAYAT KiTABI 

Buhranı kaldırmıya 
yardım etmek maksadile 

SAT • 
1 E 

Ayda 40 i a 80 kuruş vererek 
36 ay vade ile 

2 den 5 sortiye kadar kU~ük tenvirat 
tesisatı icrasına karar vermiştir. 

Devlet Demiryolları ilanları 

1 - Eslcişehir - Konva hattı üzerinde Sabuncupunar stas 
yonu civarmda Km 39 700 de vaki taş ocağından 15,000 M3 • 

2 - Konya - Yen ce hattı üzerinde Hacı km istas onu c iv 
rmda Km. 311 ve 305 · 900 de vakı taş ocağından 10,0CO M 

Balada tafsilatı yazıh balastların kapah zarfla münakasala 
25 Şubat 933 cumartesi günü saat J 5 te idare merkezinde yapı 
lacaktır. 

Tafsilat Haydarpaşa, Ankara ve Konya veznelerinde her bir 
beşer liraya sahlan şartnamelerde yazılıdır. (45l 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
Fabrikalarımızın ibtiyacatı için şartnamesi ve (13501) numa 

rab kararname hükümleri dairesinde takasla ve pazarlıkla (140 

ton motorin satın ahnacakhr. 

Taliplerin şartnameyi gördükten sonra % 7,5 teminatlann 

hamilen 13-2 933 pazartesi günü saat 14 te Galatada alım sah 

komisyonuna mOracaatJarı. (270) 

Hayat - Kumbarası 


