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"Villa Rambra,, 
Bu ismin Arnavutlukla 

hiç bir münasebeti yoktur 
Geçen gün (Süadiye} de bir 

kötkün üzerine (Villa Rambra) 
levhuının asılmuından çıkan bir 
hadiseden bahsetmittik.. Bu ha· 
disenin mahiyetini izah ederken 
de (Villa Rambra) iıminin Sua • 
diye muhitinde gençler üzerinde 
tesir huıule getirdiğini, bundan 
dolayı kötkün sahibi nezdinde te
ıebbüıler yapıldığını, bu teıebbüs· 
ler neticesiz kalınca teeuürlerin 
infial teklini alarak bazı tezahür· 
Jere sebebiyet verdiğini yazmıttık. 

Dün bu kötkün sahibi matbaa• 
mıza gelmif, hadise hakkında bi
ze malUnıat vermekle beraber netr 
edilmek üzere bir de mektup bı· 
rakmıf!!_r· Bize verilen bu maluma· 

1 Kaçakçı ' 

lngiliz kaptanı bir 
seneye mahkum 

Gümrükteki sekizinci ihtisas 
mahkemesi dün, son günlerde 
meydana çıkarılan, bir kaçakçılık 
vakasının maznunları hakkındaki 
kararını vermittir. 

Bu kaçakçılık birkaç hafta evel 
İngiliz bandrah Bakterya vapu -
runda meydana çıkarılmııtı. Meh· 
met Ali Efendi iıminde bir otel 
kondüktörü Bakterya vapurundan 
çıktığı aıralarda gümrük ve poliı 
memurlarının f Üpheaini celbetmif, 
üzeri arandığı vakit dört tite cin 
bulunmuttu. Mehmet Ali Efendi 
bunları vapurun kaptanı M. Çar • 

Bundan ıbir.Jmç .•Y evel Bursa Soyguncular 18 temmuzda Sam-
- Orhaneli yolunda cüretkirane sunda yakayı ele verdiler. Sam • 

' bir.Y.ol keıme vakaıı olmut, bir o· aunda Bankalar caddesi arkasında 
tobüı yolcuları aoyulmut, iki kiti Sürmeneli Cafer isminde birisinin 
öldürülmüftü. kahveıi üzerindek.i odalarla büyük 

Birdenbire otobüsün önüne çı· Bafra otelinde ele geçmiflerdir. 
kan bet ıilililı haydut evveli. yol· Yakalananlar Kara.biber Hamit 
culann silihlannı almıtlar, sonra (öteki ismi Mehmet), kardeti Mu~ 
birer birer hepsini aoyı;nutlardı. tafa (öteki iımi Rıdvan) , Rizeli Ali 

Bu sır~da müdafaa etmek isti - Rıza (Bekir) ve Rizeli Ali oğlu 
yen bir jandarma ve ondan sonra Ömer, Oflu Fazlı, Uyastır. 
da Ali isminde zavallı bir köylü Samsunda tlya köyünde Oflu 
haydutlar tarafından tehit edil· Hasanın çiftliğinde arattırma ya • 
mitlerdi. Hatta jandarmaya hay· pılmıf, iki Alman mavzeri bu
dutlarıD tecavüzünü gören bu kah· lunmuttu. Bu mavzerleri haydut
raman köylü tahammül edemiye • 
!ek birdenbire kalkmıt ve elindeki 
sopayı haydutlardan birinin kafa· 
ıına indirmifti. Fakat bu köylü 
de haydutlar tarafından kurıunla 

öldürmüttü. 
Aylardanberi ııkı bir tabiple 

aranan haydutlar bulunamamıı
ken nihayet Bursadan çok uzak 
yerlere savuıabilmit oldukları hal
de yakayı ele vermi,lerdir. 

Denizde ölü 
ATINA, 24 

(A.A.) - Ge• 
zintiye çdr:an bir 
römorkör Egine 
aduı ya·kımnda 
zarif gıyınmit 

bir kadın cesedi 
bulmuttur... Bu 
kaybolan ltal • 
yan deniz taya• 
resindeki yolcu .. 
)anlan bir kadı • 
nm ölüaü olduiu 

l 
:zannedilmekte • 
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Karakedi=Kadın 
S. izzetin bUyUk hikayesi 

Rir kaç gün dcv:ım edecek olan bu 
meraklı, heyecanlı yazıyı 5 inci sa· 

) ıf:ımızda okuyunuz. 
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Hanım teyzeni öpsene o§lum .. 
niye öpeyim, ben bir fey yapma

dım ki anne?: •• . 



doğru giden 
Yunanistan 

Balkan ittihadına 
Türkiye ve 
(Baş tarafı 1 lncl aayıfada) 

Türkiye hükUmetinin noktai naza 
rınca - daha derin sebeplere 
müstenit ve daha geniı gayelere 
matuftur.. Daha derin sebepler; 
iki millet arasındaki ırkı karabet
tir .. Bu karabet, onların asırlarca 

beraber yafamalarından doğmuf, 
birbirinden ayrıldıkları zamandan 
sonra daha mfthıiıs bir hal almıt· 
tır.. Ayni zamanda müşterek ve 
gayet mühim siyasi ve iktısadi 
menfaatlerinin mahsulüdür .. 

"Daha geniş gayelere gelince 
bunlar, iki devlet arasında, gerek 
ıiyui sahada gerek iktııadi ıaha· 
da uıuli bir tefriki mesainin tan• 
zimi ile aralarındaki münasebatm 
birbirine sıkıca raptedilmeıi ve 
böylece bütün Balkan devletleri 
arasında buna müıahih bir teşriki 
mesainin tanzimine imkan veril • 
mesi suretinde tecelli eder- Bu .. 
na delil olmak üzere Türk - Yu
nan ihtilaflarının dostça tesviyesi 
Türk - Yun&.n dostluk misakının 
akti, ticari itilaflar, tütün mese • 
lesinde tqriki mesai gibi vakıalar 
dan batka Tür.k ve Yunan ıahibi 
ealihiyet ricalinin Atina ve An .. 
karada görüttükçe şahsi beyanatı, 
Cenevre ve Londrada teıriki me· 
aai etmeleri ve nihayet rewıi ve 
pyri resmi Türkiyenin Y unanis -
tan tarafından ortaya atılmıı olan 
Balkan ittihadı f ilerini takviye el· 

mesi gösterilebilir .. 
"Balcan hareketi Atin.ada bat· 

lamakla beraber ancak İstanbul ve 
Ankarada hemen hemen resmi bir 
mahiyet kesbetti. Çünkü Türkiye 
resmi surette müdahale etti ve 
Balkan konferansı eserine sözleri 
ve efali ile 'İttinatgah oldu. 

"Resmi Türkiyenin Balkan mi) 
!etleri arasındaki mukarenete ver· 
diği ehemmiyeti anlamak için ikin 
ci Balkan konferansında biz • 
zat Reisicümhurun, BaJv~kilin ve 
Hariciye Vekilinin söyledikleri 
sözleri hatırlamak kafidir. lstan. 
bul konferansından sonra bile 
Türk heyeti murahhasası hükume 
tinden aldığı cesaretle husule ge· 
len eserin muvaff akiyetle tetev • 
vücüne hesapsız derecede yardım 
etti.. 

"Türk hükfuneti bu büyük ga· 
ye için elinden geleni yapmak is· 
tediğinden diğer Balkan devletle
ri ve mesela Bulgaristan ve Yu -
nanistan arasında zuhur edebile • 
cek ihtilafların hallinde dostane 
tavassuta daima amade bulunu· 
yor.,, 

Mösyö Papanastasyo Türk dev 
letinin bu iyi temayüllerini bildi
ğinden Türkiye ve Yunanistan ta 
rafım'fan; Balkan konfemnsların -
da alman en mühim kararların 
hemen tatbikine tevessiil edilmesi 
ııi, böylece emin teşriki mesai te 
ınellerinin vücude getirilmesini 
istiyor .. :Mösyö Papanastasyonun 
nazarı dikkatinde bulundurduğu 
noktalar şunlardır: 

A - Harbi katiyen meneden, 
ihtilafların sureti muslihanede hal 
lini istihdaf eyliyen ve akalliyet • 
lerin hukukunu vikaye ile müte -
ka:bil emnü selameti temin eden 
hiT Balkan siyasi misakının pro
jesi. 

B - Devletlerin ticari siyasetinin 
müıterek bir veçheye sevki ve a· 
zaltılmıt tercihi oktruva rüsumu
mm kabulüne müstenit kısmi bir 
gümrük ittihadı tesisi suretiyle bir 
~nadr teıriki mesai miıakının 
projeli. 

C - Balcan deTldıeri tebaur-

nın mezkur devletler dahilinde 
serbestii cevelanı ve onların toprak 
larında yerleterek İ! görebilmeleri 
hakkını temin eden bir misakın 
proıesı. 

"Balkan konf eranaı bu misak· 
ların projelerini birbirine merbut 
ve bir kül teşkil eder mahiyette 
bul.mu§, hunların kabülünün Bal· 
kanlarda yeni bir vaziyet ihdas e

derek sulhü temin edeceğine ve 
Balkan milletlerinin iktısat ve me· 
deniyet sahalarındaki inkitaf ına 
hizmet edeceği kanaatine varmış· 
tır. 

"Altı Balkan devleti tarafın -
dan bu misakların kabulü şimdi • 
lik güç görünüyor.. Bunun için 
bunları evveli. bunu kabul etmeğe 
hazırlanmıt devletler arasında tat 
bik etmeli, halbuki turası 'muhak· 
kaktır ki evveli. TüTkiye ve Yu -
nanistan ve daha sonra Arnavut• 
luk bu derecei tekamüle gelmit • 
lerdir.. Bulgaristan kendisini mi
saka girmekten menedecek hiç bir 
rabıtaya malik değildir. 

"Onun bı.zı matalibatı varaa 
da bunlar bence miıakların kabu
lü suretiyle daha kolay halledile· 
bilir. 

"Romanya ve Yugoslavya kü· 
çük itilif ın aldığı ıon tekilden 
sonra birbirlerine siyuetçe mer • 
butturlar... Ve mevzuu bahı mi -
saklara ittirak için ÇekoıloYakya· 
nın rızasını iıtihsale mecburdm • 
lar.. Bu rızanın kolayca istihsal 
edilebileceiini zannederim. Çün· 
kü küçük itilaf miaakı tedafüi ma
hiyettedir ve Balkan ittihadı hiç 
bir millete kartı aktedilmiı olmı
yacaktır.~ 

"Bu üç misakın evveli iki veya 

üç devlet tarafından tatbiki kim • 
ıeyi muğber edemez ve sui tefeh
hüme meydan vermez.. Çünkü 
bu mahiyette misakların kabulü i· 
çin tutulacak usul diğer beynelmi· 
lel itilaflara da tatbik edilmittir .. 
Balkan posta ittihadının teessü • 
sünde de bu usul tatbik olundu. 

"Hatti Balkan konferansı mec 
lisi son Bükreı içtimaında, Balkan 
f<onferansları gruplarının mebadi
de yalnız iki devlet tarafından ka 
bulü tasvip olunıa bile misakların 
tatbikini temin etmeleri lüzumuna 

iıaret etti.,, 
Cihan iktısat konferansının ve 

terki teslihat konf eransmın suya 
düşmeleri, muvaffakiyetin başlıca 
şartının milletlerin siyasi yakla§ -
malannda mündemiç bulunduğu
nu göstcnniştir.. Mösyö Papanas 
tasyo makalesinin sonunda diyor 
ki: 

" Ümit ederim ki hali hazırda 
resi karda bulunan hükumet 
Türk - Yunan münuebatının 
böyle bir surette tanzimindeki is· 
tisnai ehemmiyeti anlamaktadır .. 
Ve onun tahakkuku terefini ken· 
di kazanmağa çalııacaktır. Ey • 
lülde Selanikte'toplanacak olan 
dördüncü Balkan konferansının, 
gerek Yunan hükOmetinin ve ge· 
rekae Türk hükfuneti ile diğer 

Balkan hüku~etlerinin böyle mü· 
him ve terefli bir teşebbüse girit
melerini teshil edeceğine eminim.,, 

Papa Anastaayo 

Ziraat vekili Ankarada 
Ankara, 24 (A.A.) - Bazı ııa· 

zeteler Ziraat Vekili Muhlis Beyin 
lstanbula gittiğini yazmıtlarsa da 
bu doğru değildir. Vekil Bey son 
günlerde Ankaradan ayrılmamıt • 
lardrr •• 
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lzmirdeC.H. 
Gazi Hz. nin 
L .. b t•ı R . . .. h tl4 i~ ozan gunu munase e ı e eısıcum ur ı-111• 

İsmet Paşa Hz. arasında taati olunan telgraflsf 
idare heyetine dair 

Ankara, 24 (A.A.) - Lozan lerini bütün kalbimle tebrİ" 
ve gözlerinden öperim. .. ~~r 

ReisicUll1 
yanlış ha her muahedesinin yıl dönümü münase-

ANKARA, 24 (Hususi) _ lz- betiyle Reiıicümhur Gazi M. Ke

mirde çıkan Yeni Asır gazetesinin 
buraya gelen son nushası Cümhu

riyet Halık Fırkasının İzmir idare 

heyetine dair yanlış bir haber yaz
maktadır. 

Bu yazılara göre İzmir idare 
heyeti intihabından uzun bir za • 
man geçtiği halde lastik edilme-

miş ve ruya tetkikat ve tahkikat 
neticesinde intihabın yenilenme • 

sine, bir de yeni reis gönderilme· 
ai kararlaştırılmıştır. 

Tahkikatım bu haberin asılsız
lığını gösteriyor. İzmir idare he

yetinin intihabı tastik edilmemiş 
değildir. Ne int~habın yenilen • 
meıi dütünülmüf, ne reis Hacim 

Muhittin Beyin değiftirilmesi mev. 
zuu bahsolmuştur. 

lzmirde bayram 

Hazırlıkları 
c 

yapılıyor 
İzmir, 24 (Hususi) - Cümhu· 

riyet bayramını tesit komitesi vali
miz Kazım Pa,anın riyaaetinde 
toplandı.. Şenliklerin parlak bir 

surette yapılması için hazırlıklara 
haılandı .. 

. '~' ' r• 

T ayya:r.eci..11Baki. ~ 
Merasimle gömüldü 
İzmir, 24 (Hususi) - Kıymetli 

tayyarecilerimizden merhum Baki 
B. merasimle ıehitler mezarlığına 
gömüldü.. Cenazede vilayet ve 
memleket erkanı hazır bulundu .. 
Nutuklar söylendi.. 

Devlet borçları 

İçin yeni bir kan un 
layihası yapılacak 

ANKARA, 24 (Hususi) - Ma· 
liye, Vekil eti 1932 senesinde tah .. 
sisat kalmadığından verilemiyen 
ve 1933 bütçesinde borçlar terli -
binden de karıılığı bulunmadığın 
dan ödenemiyen borçlar için bir 
kanun layihası hazırlıyacaktır. Bu 
layiha, 1931 senesine kadar olan 
milli hükumet borçlarının tesviye .. 
sine dair 1513 numaralı kanuna 
müzeyyel olacaktır. 

lzmir panayırı 
İzmir, 24 (Hususi) - 9 eylül 

panayırının hazırlıklarına baılan
dı .. ' Panayır kurulacak olan yer 
tamamiyle tem izlendiğinden inşa .. 
ata haılanmak üzere keresteciler 
vilayete çağrıldı, pavyonların in
fası etrafında konuıuldu. 

Muallim maaşları 
ANKARA, 24 (Huıusi) - Ma 

arif Vekaleti ıimdiye kadar maaş· 
ları verilmiyen otuz vilayetimiz • 
deki muallim maaılarının öden .. 
mesi için yüzde onlar faslından 

vilayetlere lüzumu kadar para ıön 
dermiıtir •• 

mal Hazretleriyle Lozan muahede
sini imzalamış olan Başvekil İsmet 
Pata Hazretleri arasında şu telg • 
raflar teati olunmuştur: 

Başvekil İsmet Paşa 
Hazretlerine 

Bugün Lozan gür.:Jdür. Bugü· 
nü millete kazandıran zatı devlet-

Londrada 

"'eıı1 Gazi Af. J~ ·~ 
Rerisicümhur HazretıeriJll 

H uzurlanna . 1 ~ 
Milletin sayısız f edaksr 

1
, 

··rıll 
nın mahsulü olan Lozan g.ıJ t 
yükıek ve alicenabane iltıf• , 
derin saygılarla şükranlarıd'' 
narım. 

Ali iktısat 

M l .. d.. T ... ~t 
K f • 1 ec ısı un errıw 

on er ansın gerı 1 içtimaını bitirdi r 
kalmasına çalı- Ankara, 24 CA.A.) - ~·· 

şanlar ::: ~:;~~i ~~:;';,~;t,:~vre•i ııl 
Evvelce tekarrür ettiği "' . 

Bunlar en ziyade Domin- 932 senesi tediye müvaze11et' 

yonlar imiş .. mam edilmit ve iş kanunu ıııet 
Londra, 24 (A.A.) _ Londra si~le ormanlardan istif ad~ i 

ve orman kanunu layihasıl11 
konferansının son günlerinde Do-
minyonların faaliyete geçtikleri mı gelecek kanunusani c)c:~,r 

kalmıttır. O devreye k• görüLmüttür. 
Mümessiller, dünya çerçevesi '1usustaki tetkikatını ikmale _J 

ve iktısat meclisinin hazırhYrl'ı 
içinde istifadeler teminine çalış • te 
mıılardır. 

ğı layiha ve rapor hükuJ1'1e 
tim edilecektir. 

Altın ölçüsüne bağlı dev.letler- Bundan maada ili iktı.-'. 
den yüz çevirerek Amerikaya ,doğ k · c: ı lisinin asıl endi bünyesı " 
ru teveccüh eden lngilterenin \ra- takip edeceği çalışma 1ekil 
z~yeti ~e şüphesiz serbest bi~ dö- umumi katiplik teşkilatınıl1,; 
vız l«"hıne -Dominyodların 1 yaptık- ~ vetlendirilmesi keyfiyeti ele 
l 'k . 'd' 1 

' arı. tazyı .nelıoesı ır.. ı~")''""" "" ,., nusaniye kadar yapılacak 1 

Filhakika, Dominyon müstah " katla kati bir şekle hail 
sillerin me~faatleri hi~ı~c:lilir ~e~e· hükumete bildirilecektir. Ş 
cede Amenkalılarmkının aynıdır. • n._;.; Tra.'b•on m ... hu1"' ifİ 
Onlar da, para düşmesi kuvvetile bu akıam trenle avdet etdl 
fiatların yükselmesini ve bu ıu • dir .. 

retle Amerikalılar tarafından mah 
vedici bir rakabet yapılmasından Her tarafta 23 Tefl1 d~ 
kaçınmak istiyorlar.. bayramı tes'it olutl . 

Diğer taraftan Dominyonlar, 
konferansın tehiri ile mücadele i· 

çin ellerinden geldikleri kadar gay 
ret sarfettiler.. Bununla beraber, 
sonradan konferansta ancak bazı 
meselelerin ve bu arada buğday 
meselesinin görüJülebileceği anla• 
tıldı ve konferansın dağılması 27 
temmuz tarihine bırakıldı, Domin 
yon mümessilleri de bunun üzeri· 
ne, Britanya imparatorluğunun ik 
tısadi meselesini hal için bir Ma
va konferansının toplanmasına ka 
rar verildi.. 

Ankarada öldürülen poli-
. 
sımızın 

. 
cenazesı 

Ankara, 24 (A.A.) - Ankara 

emniyet müdürlüğü birinci şube 

memurlarından Müeyyit Efendi 

dün vazifesini yaparken sabıkalı 
Emin taraf mdan biçakla yarala • 

narak öldürmüttür. Bu vaizfe kur

banı şehidin cena·ze namazı Ha • 
cı bayram camiinde kılındıktan 

sonra aıker, jandarma, polis müf· 

rezelerinin ve muzikanın iştira • 
kiyle Cebeciye defneditmiıtir. 

Cenaze merasimine Dahiliye 
Vekili Şükrü Kaya, Ankara vali .. 

si Nevzat eylerle emniyet müdür· 
lüğü ve dahiliye erkanı ve kalaba· 

lık bir halk iştirak etmiştir. Ka· 

til, cinayeti mütea.kip yakalanmış
tır ... 

vil 
Ankara, 24 (A.A.) - "' 

lerden aldığımız telgraf1•
1 

temmuz bayramının ıneııs tıl 
her tarafında şehirler doJ1• ~ 
ve geceleri tenvirat yapılar• 
lulandığı bildirilmektedir· 

. ·ı sıı Bir Italyan fı o 
1<azaplanka, 24 (A.A·); 

yeste, Zara, Goı·iza ,,e ~' 
k .. 1 • d .. kkeP "'1 rovazor erın en mure 07 
talyan filosu bugün .sa.at 

1 fil" 
Kazaplankaya gelmıştıt· 
rada dört gün kalacaktır· 

Üç ilk mektePG,1i. 
Ankara, 24 (A.A.) - 9el' 

man çiftliğinde ve Ankar• }(teP 
de inşa edilecek üç ilk rsıeeditı" 
nası 203 bin liraya ihale- 1'teP 
tir. Orman çiftliği il.k ııı:ı ed~ 
şaatı dört ay içinde ıkfl' el1',ı 
cek ve 933 - 934 der• • 
açılmış olacaktır .. 

. ..ıll 
ilk mektep için a-r 

kurs .- 1-ı. 
Ankara, 24 (A.A.) til~ 

aun birinde Ziraat ~11re il~ ı1,. 
ilk mektep muallimler•r ~ il 
risat müfettişlerine açı "ditı" 
sa ait hazırlıklar ikın•1cl:l1 o~ 
Kursa itlirak edecekler ~' 
tedrisat müfettişi, kır1'•,,ıJi~ J 
muallimleridir. Bu ısı" tt1'1fı; 
Müfettişler Ankara. 1,.t ' 
Çankırı, Kırşehir, ydo.~ . , .. 
vetlerinden gelecekler 



Sadri Etem 
cıa....,. tınm .. )'!fada) 

Galataıaray izcilerinden yirmi 
bet kitilik bir grup pertembe günü 
Daçya vapuriyle ve Romanya yo
luyla Macariıtana gideceklerdir. 
İzcilerimiz, Budapefle civarrnda 
Gödölöde yapılacak beynelmilel 
izcilik fenliklerine ittirak edecek
ler, orada bet gün kaldıktan ıon
ra Viyana ve ltalyaya da uğrıya -
rak buraya döneceklerdir. Gide
cek heyetin reiıi Oymak Beyi Re -
f et Bey bu huıuıta fU izahatı ver
mittir: 

- "Jamboree,, denilen beynel
milel izci tenliklerinin birinciıi 
1920 de Londrada, ikinciıi Ko -
penhagda toplanmıttı. Üçüncü 
toplanıta 60 bin izci ittirak etmit, 
izciliğin yirminci ıeneıini ve mü -
e11si Lord Boden - Gowel'i kutlu-
lamıtlardır. Bu ıene de izciler a
ğuıtoıun biriyle on beti araaında 
Macariıtanda toplanacaklardır.,, 

Amerika Reisicümhuru
nun halazadesi 

Galatasaray tahkikah 
Galatasaray liıeainin idare kıı

mında yapılan tahkikatın netice -
ıine dair raporun vilayet idare 
heyeti tarafından tetkiki bir hayli 
ilerlemittir. Neticenin buıünler -
de bir karara bajlanmaaı ümit e
dilmektedir. 

Eroin davalan 
Ahmet, Koço, Ahmet, Ulvi, Oı

man, Mehmet, Necmi Efendiler -
le madam F roıu ve Katina aleyhle 
rindeki eroin davaları, adliyede
ki dokuzuncu ihtiıaı mahkemeıin
den gümrükteki ıekizinci ihtiaaı 

mahkemeaine rönderilmittir. 

Heyecanla beklenen bir 
Temmuz yaklaşıyor 
lıtanbul Türk üniveraiteıi bir 

haf taya kadar tetekkül edeceği 
cihetle darülfünuna ait bütün mese 
!elerde faaliyet biraz daha artmıt 
tır. Maarif Vekilimiz Reşit Galip 
Bey Lozan günü münaıebetiyle 

konferans salonunda tertip edilen 
meraıimde bulunduktan ~onra da 
rülfünuna gelmit ve 11Jahal itle -
riyle metgu) olmuttur. 

Diğer taraftan latınma ve yapı 
itleri de ilerlemektedir. Edebiyat 
fakültesinin, fen fakültesinin üst 
katına latınmaaı iti yarın ihale olu 
nacaktır. Bu fakültenin amfi 
tertibatının bozulmaması ve oldu
ğu gibi bırakılmaıı kararlattırıl -
mıttır. Tatınılan binada yeni am
fi tertibatı yapılacaktır. 

Yeni kadronun ilin edileceği 1 
temmuz günü yaklaftığı için mü
derriılerin alaka ve heyecanları 
bir kat daha artmıt ıörünmekte -
dir. Hemen her tarafta, tahmin 
edilen yeni müderriı iıimleri üze -
rinde münakatalar yapılmaktadır. 
Darülfünunun idari kadroıunun 

aynen ibka olunacağı, yalnız 30 
ıene hizmet edenlerin tekaüde ıev 
kedilecekleri tahmin olunmakta -
dır. Doktor Netet Ömer Beyin 
üniverıite eminliğine getirileceği 
de kuvvetli tahminler arumduhr. 

Yüksek muallim mektebinin il
sa edildiii anlatılmaktadır. Bu 

mektebe yazılı darülfünun talebe

ıinin dera ıeneıi batından itibaren .. 
açılacak talebe yurdu.ada yerletti-
rilecekleri öğrenilmiştir. 

Esrar ve eroin kaçakçıları 
Himmet, Yatar, hmail, Abdur 

rahman Efendilerin esrar taıımak
tan, Kaıım, Halil, İbrahim E -
fendilerin eroin kullanmak ve ıat
maktan muhakemelerine dün Is • 
tanbul ikinci ceza mahkemesinde 
devam olunmuttur. iki dava da 
tabit çağırılmaıı için batka güne 
bırakılmıttir. 

VAKiT ~ 
GUndellk, SlyUI Gazete 

l•taııbuı Ankara Caddesi, V AKn yurdu 

Telefon Num•r•l•re 
Yazı ıııert telefonu: 24379 
idare telefonu : 24378 

ret&T&r adrell: r.taıı bl.;I - ·ı Aıcn 
Poeta kUlUIU No. t6 

Abone bedeller•: 

Seoell': 
e aylı.11 

s aylık 
ı aylık 

Türkiye~ 

1400 Kr. 
700 .. 
tOO ,. 
100 

illn Ucretlera : . 

Ecnebi 

2700 Kr. 
1430 • 
800 • 
soo • 

·ncarl Ulnların llln ııablfelerlnde eanU· 

mi 10 kUnıttan batlar, Uk aablfede 160 

kunıp kadar çıkar. 

Büyük, fa&Ja, devamlı Uln """'nlere alt 

ayn tenalltt vardJr. 

Reeml Ulnların bir aatın 10 kunııtur. 

KUçUk lllnl•r : --sır detua 30 iki detuı 60 aç deruı f\6 

dört ılefUI '7& ve orı defuı 100 kuruftur. 
Uç aylık UID Yerenlerin bir det .. mecca· 
nendir. OOrt atın ce<:en lllnların tut• 

aatrrlan bet kunı§tan beaap edilir. 

Son zamanlarda, liberalizmin 

Yerli mallar sergisi 
için hazırlık 

müce11em timsali ıayılan Franıa
da f atizme doğru çok kuvvetli bir 
cereyan baş gösterdi. Etatizme 
doğru adımlar atılmağa baılandı. 

Geçen gün, Malen gazeteıinde 

bu temayüllerin bir akıi ıadaıını 

gördüm, kıaaca naklettim ve 
F ranıamn da artık liberalizm ile 
devlet idare edilemiyeceğini anla
dığını yazdım ... 

Betinci yerli mallar ıergisi ter
tip heyeti dün öğleden ıonra Ga
lalaıaray liıeıinde içtima ederek 
sergiye ait ıon hazırlıkları gözden 
~eçirnıittir. 

Dört ıenedenberi ıerginin reı .. 
mi kütadı Büyük Millet Eecliıi re
isi Kazım Pata Hazretleri bizzat 
icra etmekte idi.. Tertip heyeti -
nin dünkü içtimaında betinci yerli 
mallar ıergiıinin de kütat meraıi· 
mini icra etmek için Kazım Pata 
Hazretlerini davet etmek üzere 
mebuı Vaııf, Rahmi ve ıana

yi birliği umumi katibi Nazmi 
Nuri Beylerden bir heyet intihap 

edilmittir. 
Dünkü içtimada bundan başka 

ıerginin açılışı dolayııile fabrika
törlerin tazim ve minnetlerini bil
dirmey e milli mamulatın bugün -
kü müterakki 9eklini göıtermek 
üzere Reiıicümhur Hazretleriyle 
Bqvekil lımet Paşa Hazretlerine 
ve Heyeti Vekile Erkanının tel -
grafla ıergiye davet edilmelerine 
karar verilmittir. Betinci yerli 

mallar ıergiıi 1 ağuıtoı ıah günü 
saat 16 da açılacaktır.. Bugün 
yalnız davetlilere mahıuıtur. Me
rasime demiz orkestrasının çala -
cağı iıtiklal martı ile baılanacak, 
ve açılma nutkunu müteakip ser -
gi kurdelası Meclis reisi Kazım 
Paşa Hazretleri tarafından kesi .. 
lerek sergi pavyonları ziyaret edi
lecektir. 

Sergi on bet gün müddetle hal· 
kın görebilmeıi için açrk bulun • 
durulacaktır. Betinci yerli mallar 
ıergisi gerek tertip ve gerekse mil
li iıtihıalatın tenevvüü itibariylP. 
her Türkün gururunu okşıyacak 
bir çok kıymetli eıerlerle doludur. 
Sergide beş ıenelik kııa bir dev -
rede Türk fabrikalarının meydana 
getirdiği terakkiyatı görmek kabil 
olacaktır. 

Hakikate uygun olmıyan 
ilmühaber 

Bir miraı itine teıir icra edecek 
mahiyette ve hakiki vaziyete uy -
ıun olmıyan ilmühaber vermekten 
ıuçlu görülen Gebze muhtarların
dan Haıan, Muıtaf a, Ahmet E
fendilerin muhakemeleri, dün lı -
tanbul ikinci ceza mahkemesinde 
ıörülmüttür. 

Sorıuya çekilen muhtarlar, ha
kiki vaziyete uygun olmıyan ilmü
haber verdiklerini inkar etmitler
dir. Muhakeme, ıahitlerin çağı -
rılmaıına kalmıttır. 

25 Temmuz 1918 

- ltr.vııukan haber aldıJıııııuı görf' 

taklidi lf'~·f meraıılml ıeyhilllıılAm Mııııa KA· 

zım ICfendl tanıfındıuı l<'ra f'dill.'Cf'ktlr. Mü 

zel aakPrl dradı, mf'Vklbl ıahanp~·ı Topkapı 

•rayında yf'nlçerl kıyafetini lı\blı olarak 

9e1Amlıyacaktır. 

- Altı tan-.redeıı mürrkkrp bir dü~ • 

ı:nan flloııu e\·veJkl s-ün saat bir raddel('rln· 

ele ~brimlze gelmlılc-r, \ 't' Hail~, Haydar· 

pap, Ayutafanoa üzerlnde bir Ç4'~·rek ııaat 

kadar dolaprak ba7.ı maballere bomba at· 

mıtlardır. Bu bombalar matlOp mahallere laa· 

bet edemlyerek ekaerlııl denize düşmüştür. 

- Çar Nlkolanm ayın on alt191nda (\'e 

katrlnburJ) da (Oral) SOllyetlnln \'erdltl bir 

büküm üzerine kaUedlldili Moekovadan bil· 

..rlllyor. 

Gene son zamanlarda, üfürükçü 
bir eırarket derviı gibi, hayvan• 
larla insanları biribirine karıttıran, 
etrafa sövüp ıayıp ne kadar fikri 
vana ortaya döküp, iıtediğini ya • 
zan ve gene de: "Ah! liberalizm,, 
diye göğüı döven büyük üs
tat Piyami Safa Bey, ber -
mutat, bin bir mugalata ile 
bu bahıe de burnunu ıoktu ve 
gene fatizm, naıyonal ıoıyalizm, 
etatizm gibi, dün çökmek Ü· 

zere olan milletlere bugün yeni bir 
nizamla can veren bütün rejimleri, 
üfürükçülük marifetiyle yerin di • 
bine batırdı ve beni, o mülhit ve 
herkesçe malum olan allimeliğiyle 
teçhil etti. 

Büyük üıtal benim için diyor 
ki: "Fikir arkadatları araıında 
Franıızca bildiğine ve hiç olmazıa 
okuduğu Avrupa gazetelerini an• 
lıyabileceğine emin olduğumuz 
bir meılektaı eline bir Matin ga • 
zeteıi geçirmi§. Ondan ıu koskoca 
man hisseyi çıkarmıt, buyuruyor
lar ki: "Bu satırları okurken: Koca 
liberal Fransa, dedik, liberalizmin 
pupa yelken giden dümeni bozuk 
gemiye benzediğini anladı!,, 

Ve, bu büyük üıtat, F ranaada 
mevcut ıiyasi hizipleri ıaydıktan 
sonra diyorlar ki: 

"Malin ıazeteıinde çıkan bir 
makale Fransayı temıil etmez. O 
memlekette - o da harici itlerin
de - yarı reımi bir dil arıyacak 
olursak, ancak Tan ıazeteıini hu· 
luruz.,, 

Ve Bu gazetenin: Biz hürriyet· 
ıiz cümhuriyet, hüriyetaiz mem • 
leket kabul etmiyoruz,, diyen bir 
yazısını naklediyor. 

Ben de, Piyami Safa Bey üıta • 
dm hiç değilıe benim kadar, yani 
okuduğu Avrupa gazetelerini an :. 
lıyacak kadar Franaızca bildiğine 
eminim. Ne yazık ki öğrendiğimiz 
tek dili - o da, ben de - ne yan· 
lıtıız konutabiliriz, ne de dürüıt 
yazabiliriz. Fakat büyük üıtat, 
~vrupa gazetelerini daha dikkat
li okusaydı, ve bir an huyundan 
ukelalık ve üf ürükçülükten vazge· 
çeydi, bana "Matin gazeteıi Fran• 
sayı temıil edemez,, dedikten son• 
ra, Tan gazeteıinin bir yazııiyle 
beni suılurmağa yeltenmezdi. 

Peyami Safa Bey, bana Fran
sada Tan ile Matin gazeteleri ara· 
11ndaki farkı göıterebilir mi? .... 
Kendiıine ben bu farkı söyliye • 
yim: Tan mürteci, geri fikirli ve 
bugün hükumet aleyhtarı bir gaze· 
tedir. Ve bugün Franıada, 
Nasyonal Soıyalizme tema • 
yül, diğer fırkaların doktrin
leri gibi değildir. Öyle kuvvet· 
lidir, ki reakıiyoner Tan - Oa.. 
manlıların büyük ehemmiyet ver• 
dikleri, fakat bugün hiç bir IÖ• 

zünün kıymeti olmıyan Tan -
hürriyetsiz cümhuriyet, hürriyet
ıiz memleket kabul etmiyoruz! 
diye yazılar yazmaktadır. 

Piyami 8-!y, bugün ancak ıizin 

Selami izzet 
(Lıitfen sayıfayi çeviriniz) 



Üsküdarda Zeynep Ka
mil hastanesinin açılması 

Yeni hastane 
yepyenidir. 

40 kişiliktir. Eşyası 
Dün 4 hasta geldi 

Dtın Hastanenin açılıt resminde bulunanlar 

.Osküdarda Zeynep Kamil has- "Hastanenin Lozan zaf eıi gü 
tanesi dün sabah merasimle açıl- nünde açılşr pek mesut bir tesa -
mı§hr. Merasimde vali Muhittin, düftür.,, 
vali muavini Ali Rıza, Belediye Nutuktan sonra Muhittin Bey 
reisi muvinleri Hamit ve Nuri, C. kapıdaki kordelayı ket.miş ve içe• 
H. F:ırıkası vilayet idare heyeti reis riye girilmiştir .. Hastanenin tamir 
vekili Necip Beylerle şehir meclisi ve tesisatı için 38.000 lira sarfe -
azaları, lkaymak~lar hazır bu .. dilmiştir.. Eskiden tahta olan dö 
lunmuşlardır.. şemeler kaldırılarak betona tahvil 

Bundan başka hastane hekim- edilmiş, güzel bir ameliyathane 
leri ve bir çok Üsküdarlılar da tesis olunmuş mutbak yeni baştan 
davetli olarak bulunuyorlardı. Va yapılmıştır.. Kalorifer de tamir 
li ve belediye reisi Muhittin Bey edilmiştir .. 
bir nutuk söylemiş v ezcümle de.. Nuh kuyusunda olan hastane 
miştir iki: yepyeni bir şekle konmu§tur .. Her 
"- Usküdar cihetinin bir has- taraftan bol ziya almaktadır. Bü

taneye olan ihtiyacını şehir rnecli tün eşyaları yenidir. Aletlerin bir 
si azaları takdir etrnişl~r ve bu ci- kısmı Avrupayn sipariş edilmiş -
bette bir hastane kuntlmasma ka tir .. 
rar vermişlerdir. Bu ihtiyacın lü - Dün hastaneye dört hasta rnü
zurnlu ·blduğu muhakkaktı.. :Müş racaat etmiştir. Hastane şimdilik 
terek mesai neticesinde, Lozan kırk kişiliktir.. Davetlilere hasta
sullıunun onuncu yıl dönümü olan neyi gezdikten sonra çay, limona· 
bugiin hastaneyi açıyoruz. ta ve pasta ikram edilmiştir. 

gibi !havaya kur§un sıkan kabada· 
yılar, sizin istediğiniz liberaliz· 
min aııkıdırlar. Halbuki milletle
rin bir çoğu Kemalizme, faşizme 
gıpta ediyorlar. 

Fransa bunların başında gelme 
ğe başladı. Sosyalistlerin kongre
si Fransamn bir Mustafa Kemale 

' 
bir Muasoliniye, hatta bir Hitlere 
imrendiğine en büyük değildir. 

Bunu • mademki o köhne zihni
yetinizle Tana ehemiyet veriyor. 
sunuz - size gene Tanın ağzın -
dan dinleteyim - bakınız ne di
yor: 

"Sosyalist kongresinde söylenen 
nu_tuklarda, Kemalist, Hitleryen, 

Musaoliniyen talakatin şaşaasını 
görmediniz mi? ..• Faşizmin meto-

dunu, felsefesini ve hatta vasıta
larını benimsemeğe çalışıyorlar. 

Bir gün Mustafa Kemal, Musoli
ni, Hitler bir araya gelseler, Paris
teki sosyalist kongresi yegane ko
nuşma mevzuları olur ve sevinir -
ler. Hatta onlann muhaveresine, 
Leninin gölgesi de iştirak eder.11 

Tekrar ediyorum Peyami Bey, 
Fransada liberalizm aleyhindeki 
cereyanlar kuvvetlendi. tik inhi • 

sarlarla etatizme adım atılıyor. 
Bunun aksi üfürükçülükle ispat e· 
dilmez.. Yazılarınız doğrudan 
dağruya Faşizmi veya Hitlerizmi 
istihdaf ettiği zaman, çürümüş 

dişi andırır.. Rejimimizi ima tari
kiyle de olsa, tenkide yeltenen 
tözleriniz de, kangren olmuş bir 
kemikten ba§ka bir yy değildir. 

SeUlmi izzet 

Kaçakçı 
lngiliz kaptanı bir 
seneye mahkum 

(Baş tarafı 1 inci lınl ıfuda) 

Yol kesici8haydut' TAK V l M 
lstanbulda Salı Çarıamba 

(Baş tarafı l inci ııay1fada) 

lar soygun esnasında kullanmıt· 
lardrr. 

n-nzatannda yıldız işareti olanlar üzer
lerinde 24 T eınnıuzda muamele olanlar
dır.] Rakamlar kapanış fiyatlannı gösterir 

rtukut (Satış) 

712, - *Viyana ~5.-

152. - * l\fıdrlt 17, -
170, - * Berile :50,-

224. - • Var~ovıı 2.ı, - • 
118, - • Budapeşte 31.-
25,- * Bfikreş t3. so 

• Cenevre Si2, - • Belgrat :ıs, -
* Sofya 24, 50 * Yolı.ohama 47. -

* Amsterdum s:ı. - *Altın 925, -
1 * Prag li'.0,- • Mecidiye !i7, -

* Scot.ho'm ss. - * Banknot 

25 Temmuz 26 Temmuz 
2 Rebi.ahır 3 Rebi.ahır 

havalan. 

BELGRAD: 'sı m. -
ız PlAk. ıs,os Radyo orke.struınvı kon -

seri. 19 Rus ıarkılan. 19,30 \'lyolensel kon -

IM'rl. %0,30 Operetlf'rclen pıırı:-a.lar. %1 ~nfo

nlk konser. 28,10 lt&4l'O orkettruınm kon -
:!lerl. 

RO!\IAı "1.2 m. -
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1 

erkek. Tek"ın d k "ttı, Alple Demir falan gibi şeyler isteme}< için e- maçını yapaca 

AŞK DELiSi 
. 1•t&nbwd 

btribirl . . a. oldukları zaman, 
.. erının y·· 1 . . h f l &orı.ı l uz erını a ta arca 

eı erdi s· . d 
o111r .. · ırı ışarı gidecek 
1 il, Olek" 
ıııd&Q h' ıne mektup yazmak ak 
"411rlardıle &eçınezdi. Bazan bu -
e~i11• .d'· Mesela biri, ötekinin 

'"tı e d' deyj . r ı. Odaya: "Merhaba
11 •ı P tıre d" Ö 

liot l r 1• teki de kısa bir: 
"'-tı .. &de din,, derdi. El bile sıkış-

.. r 1 s· . 
•lıet . ' ırı, oturur, cebinden 
1 eaınj k 
llt· .. c;ı a.rır, okumıya koyu -
lı· • otekj I' d . 
•tirrrı ki e ın e ne ış varsa, onu 

\~ ik· e e meşgul olurdu. Bir sa -
Çİrirl 1 d'~at, keyiflerince vakit ge
ı tr 1 n· 
ll\),t l · ır ahbap ziyafetinde, 

Ql ık b' 
tek k 1• ır mecliste, saatlerce 
aoliil e .

1
.rne konuşmadıkları çok 

ı. rtıuıt" y 
~tı hak .u. alnız falan veya fi. 
biri . kında, şöyle uzaktan biri-
f ı'tıne hak k . h"k .. ır erd· ışara aynı u mu ve 
tİlti di '·

1 
Üke.la, budala, tıraşçı bi

~tl• ~. erlerken, ayni gülümse
" tuı·· ~.... Uttııerlerdi. Tekin Alp, 

.. ,ırea, d 
lta.._d rı an bahsederken: "Dos-
'Oı l \l~,, Dem ircan. Tekin Alpten 
dır dçı ınca: "Candan arkadaşım,, e 
~t ltk ltıeıdi. Onlar sahiden dost 
deıı •dattılar. Biribirlcrini sahi

li&e-.erlerdi. 

diııj det halde biri, öteki için ken
en· 

•ı:e atmıştı. 

..... "" .y. .y. 
1\ •ek· 
"'1'li ın Alp, ufaktefek, zayıftı. 
\tte.t~t~n. iriyarı §işmandı. Ufak-

" ır· l ' 1 Yarısını kurtardı. 
~ ~tıdan birkaç ıene evveldi. 
~ eler.. Hani bilirsiniz ya .. 
'4.i ~ileler vardır; insan o sene· 
~~"'""'ak, o senelerden bah-

ff lıtemez. 

'~:~. umumi harp senelerin
~H~decek değilim. lkiai de 

11'-liaı Jetini bitirmi~lf'r, terhi& e-
'11 ~ Ctd' 
•.ı · ı. Demircanm hayatını b:°"11a ~ ' 
(~~ . ip Boğaziçinde kurtardı. 
~t dcs~ll•anlar vardır. Cepheler • 

1 
le~ ftnüılerdir de, burunları 
'ttJ~'lnamııtır. Sonra htanbu-

' ~I>, aripten ölmüşlerdir. 
~.' ~r da askerliklerini burun
~ amadan bitirmişler, lstan
~,t:lrrı~tlerdi. Demir Can, bo
~' ~, enıze gircii. Kendini akın
~~·· 1 ~lırdı. Tekin Alp hemen a
~~ t .. Yüzücü de değildi. Az 
\~-aı&luyordu. Güç beli. De -
~, kurtardı. 

--~&~1buııdan ne o bahseder, 
~i ... lkiıi de naziktir. Bi-

• e llıinnet koımak iıtemez-

~ .. _'t,~ • • .y. 

~ t_ Alp, ufaktefek, zayıftır. 
t.:_ l'~. il, iri yarı, tiımandır. Fa

' ~il Alp, kendini , Demir 
~~İıı~ı )'erine koymuıtur. 
~ C.nını kurtarmak, ona 
-"İt? ~"ermek demek değil 

~ ~~ kurtulmak, ikinci bir 
~~. I ,1Ye baılamak demektir. 

'' ~U ... ~~~rı· Demir Can, Tekin 
\ t~~l }'~tıüdür. Ama, Tekin Al-

~~it~rıde, Demir Can çocuk -

~d ~ne evvel, Boğaziçi 
~' e doğan bir çocuk ... 
\' itj kır dütmüı, diıleri ta -
l' hrı . b" k t.,.) ' §tfman ır çocu ... 

\""' ~tt •tıııda bir toıun ! 
!\~'iti be, senenin her birini 
~ ,.: .\ip kazandırdı. Her ge s:· l',~.-nını Tekin Alpe borç
\ ''• l'f 111 Alp daima bunu dü
\d 'Yır, huna mukabil De -

•rı _ .. kAf ' 1 k •uu a al, mınnetar ı 

ğil; sadece keyif duymak, iftihar-

la göğüs kabartmak için dütünür. 
Bunu düşünmekten sadece mane 
vi bir haz duyar. 

Geçen hafta Moıkovada yapı• 
lan ilk futbol maçını Türk takımı 
7 - 2 kaybetmiıti.. Gelen haber· 
lerde verilen tarihlerde bir yanlış

Demir Can operatördür. ~emA de -tık yoksa takımımız bugün Lenin· 
meşhur operatördür. Sanatkar - gradta ikinci maçını yapacaktır .. 
dır: İyi kesip biçer. Muvaffak o - Uzun boylu tahinlere giritmekten 
lur. Tekin Alpin işi gücü yoktur, ise, bu maçta daha iyi bir netice 
parası vardır. İnsan oğluyla ne ka almamızı temenni ile iktifa etme-
dar iftihar ederse; o da, Demir yi tercih ediyorum •• 
Canla o kadar iftihar eder. Giresunda 

De.mir Canın muv.af fa~ıyetlerin- ı Giresun 24 (V AKIT) - An-
de, bıraz da onun hıssesı yok mu? k Ç' k f b l t kımı 

. . . . aranın an aya ut o a Bır kadın, Demır Canın ırıyarı en- I k d G' r 
- b buraya ge ere ün ıresun apo damına, kapılardan sıgmıyan o -

b b - k baktıgwı futbol takımı ile karşılaştı. · yuna osunu egenere İki 

T k . Al .. _. sanki Maç çok heyecanlı oldu. 
zaman, e ın pın yuregı, f k k . · ok 1 
b _ .1 k d' . "b" hop, e- tara ta azanma ıçın ç ça ış .. egem en en ıymı! gı ı, · . . ·1 
d Ç t kalanır. Demir tılar. Fakat maç ıkııer sayı ı e 

er. arpın ıya ya b b l'kl b" . 
. b l ve era er ı e ıttı. Canın i§tahla yemek yemesı, o 

bol gülmesi, sıhhatli olmaaı içine 
zevk verir. Yaradıcının duyduğu 

zevki duyar. 

Demir Canrn evinde olduiu ak
şamlar, etrafa bakınır ve dütü -
nür: 

- Bu oda, benim ıayemde bu be 
ceki halini almıştır. Bu eJektrikler 

yanıyorsa, bütün bu efyalar bur -
da, yerli yerindeyse, şu genç ka 

dm şu koltukta oturuyorsa, benim 
sayemdedir. Çünkü bir yaz günü, 

boğazın akıntılı ıularına kendimi 
fırlatıp attım ve koca bir vücudu 
kurtardım. 

Güzel bir kadın, tatlı bir ıtık, 

gece, iyi döşenmiş bir salon .. Bun· 

lar da ne?. Ya, Demir Can, hayata 
yeniden kavuıtuktan bet sene son 

"a evlendi. Karısıyle mes'ut bir ö
mür sürüyor. 

.y. •• 

NilCahları bir Jc,, gtfnü Boğaz
da kıyıldı. Etraf bembeyazdı. Her 
yer donmuş, hatta yalı boylarında, 
sular bile donmuştu. 

Her yeri kar kaplamııtı. 

Gelin, beyazlar içinde, sanki 
kardan bir heykeldi. Ne güzeldi. 

Fakat Tekin Alpin kalbine bir 
sıkıntı geldi. Kar erir değil mi?. 

Bir an saf ve temiz olan ıeyden. 
birkaç zaman sonra bir yılın ça • 
mur kalır. 

Ama karı koca mes'ut oldular. 
Yuvalarına, aaadet alabildiğine 
doluyordu. Aldoğu kocaımı ıevi • 
yordu: Aslan gibi, tam erkekti. 
Kocasına hayrandı: itinde muvaf • 
fak oluyordu. Mes-uttular. Güle 

ıöyliye yemek yiyorlardı. Ayrıla -
cakları zaman ÖpÜfÜyorlar, bulut 
tukları zaman öpüfüyorlardı. Ko -
caıı eline aazete alacak oldu mu, 
güzel dudaklarını büzüyor, ince 
katlarını çatıyor, ıımarı:·ordu: 
"Beni yalnız bırakıyorsun ama .. ,, 
Çalı4acak olurıa, yanında oturu • 
yordu .. Dedim a, ıeviterek evlen -
mişlerdi.. 

Amma .. evleri çok iyi döteliy-

Sporculanmız 
Leninırad, 24 (A.A.) - Türk 

ıporcu heyeti dün buraya gelmiş 
ve istasyonda merasimle kartılan· 
mııtır. 

Heyetin vürüdünda Türk ve 
Sovyet milli havaları çalınmıttır. 

Cevdet Kerim Beyle Leningrad 
terbiyei bedeniye reisi M. Durmac
kin birer nutuk teati etmişlerdir·· 
Öğle üzeri misafirlerin şerefine 
bir ziyafet verilmittir. Bu ziyafet 
fevkalade samimi bir hava içinde 
geçmiıtir .. 

Fransada bisiklet yarışı 
PARIS, 24 (A. A.) - Biıik· 

letle Fransa turunun 27 inci mer • 
halesini Şpayher (F ranıız kazan· 
mıştır. 

ikinci İtalyan Guerradır. 

Tek batına yarıta sirenlerden 
İtalyan Martano, üçüncüdür. 

Beynelmilel tasnif neticesi fU -

dur: 

Franıa: 444 saat 32 dakika, 50 
saniye; Belçika: 445 saat 53 da -
kika, 46 saniye; Almanya: 447 sa 
at, 53 dakika, 46 saniye; Alman
ya 447 ıaat, 13 dakika, 14 ıaniye; 
laviçre: 448 saat, 45 dakika, 33 ıa 
niye; ltalya 449 saat, 51 dakika, • 

Bu ıaat miktarları her memleke 

tin ıekizer kitilik ekipinin birin -

ci, ikinci ve üçüncü gelenlerinin 
mesafeyi kaç saatte yaptıklarının 
yekunudur. 

Turu kazanan Şpayher, 4395 
kilometrelik 23 merhaleyi 147 sa
at 51 dakika 37 saniyede yapmı9-
tır. 

Harp malulleri cemiye
tindeki hadisenin izahı 

Harp Malulleri Cemiyetinden: 
Gazetenizin 22 temmuz 933 tarih
li nüshasında cemiyetimiz hak
kında intişar eden malumattaki 
noksanlık dolayısile afağıdaki i· 
zahabmıza, muhterem gazetenizin 
bir sütununda yer verilmesini d~ 
rin saygılarımızla ricalarız efen
dim: 

.~~~HÜKÜMDAR~~ 
4-

Kübra, Kara ciğayin bir tokalı 
ile ayakları altına serilmişti. Salo
nun her tarafında birer kapı açıl
dı.. Her kapıdan birer muhafız 
ortaya atıldılar.. Hiç etrafa bak
madan yere serilmit kadının ya -
nına geldiler ve onu yerden kal -
dırdılar.. Henüz ıalondan çıkma
mıtlardı ki diğer bir kapı hızla a· 
çıldı. Bir kaç muhafızın araıın -

da deıv cüaaeli bir adam ıöründü. 
Bu Muğravdı.. Muhafızların ara
sında ilerlerken bayıın bir halde 
taıınan Kübrayı ıördü. Dikkatle 

baktı.. Kadın tanımıyordu. Bir • 
denbire ıarip bir his içini kapla
dı. Bu, Tamara olabilirdi. Ta • 
mara aklına ıeldiii anda ileri atıl
dı. iki adımda muhafızların önü· 

Yazan : Niyazi Ahmet 
Daha yerine oturmamıştı. Zili 

çaldı. Muğravı getirmelerini em -

retti. Muğrav muhafızların ara
sında Şahın huzuruna çıkarıldı. 

Şah Abbas muhafızlara dışarı çık
malarını emretti. Odada yalnız 

kaldılar. Bir müddet ikisi de suı
tu. Şah Abbasın karııaında sual 

ıorulmadan kimse söz söylemeğe 
ceıaret edemezdi. 

Muğrav, bunlara ehemmiyet 
verenlerden dejildi. En nihayet 
kendisi de Gürciıtan krallarından 
biri idi. Aıil bir aile idi. 

- Şah, dedi. Demin salonda 
gördüğüm kadın kimdi? .. 

Şah Abbas, Muğravı baftan a • 
yaia kadar ıüzdü: 

- O ıeni alakadar etmez. Fa-ne ıelmitti. 
_ Kimdir bu kadın .. 

hayvan bunu bayıtmıt? •• 
Diye bağırdı .. 

Hanıi kat ıen cevap ver. T amarayi kim 
kaçırdı? 

Kara Çiğay Han Şahın odaıı 
na girmek üzere idi. Çınlıyan bu 

gür ıes onu yerinde mıhlamıştı. 
Topukları üzerinde ıeri dönünce 

Moiravın atet ıaçan gözlerile kar
şılattı. Muhafızlardan biri Kara 

Çiğay Hanı göıtercrek "Bu kadı -
nı bu hale koyan odur .. ,, demek is

tedi. 

Muğrav ayni sert 
Hana döndü .. 

hareket ile 

Karaçiğay Han, o ande saray-
da en nüfuzlu bir adamdı. Üste

'lik kumandandı. Şah Abbas, en 
tehlikeli harplere, milletin, mem
leketin mukadderatı mevzuu hah· 
solduğu yerlere onu gönderirdi. 

Muğravın etrafı muhafızlar 

sarmı,tı. Biri omuzundan yaka
lıyarak götürmek, çekmek iıtedi. 

Karaçiğay da emir vermitti: 

- Götürün bu ıerseriyi ! .. 
Muğrav, omuzundan yakalıyan 

muhafızı belinden tutarak arka• 
datlarmın üzerine fırlattı ve yum 
ruklarını sıkarak Karaçiğay Ha
nın üzerine yürüdü. 

O ~akite kadar odasından, dı
tarıda cereyan eden hadiseleri •.~
kunetle dinliyen Şah, kapının ° .. 
nünde belirdi. Muhafızlar selim 
durdular. Karaçiğay Han top-
landı. Muğrav, ayni vaziyette 
duruyordu. Bu esnada salonun ni· 
hayetinde bir kotutma duyuldu. 

Vezir, uzun cübbesinin etekle -
rini sürüyerek koıuyordu. Etraf .. 
taki gayri tabiiliklere bakmadan, 
doğru Şahın karıısına gelerek yer
lere kadar eğildi. Öyle durdu, 
Şah Abbas: 

- Söyle dedi ne var?. 
- Mirza Naaır ortada yok. 
- Kız? •• 
_O da yok. 
- Makıut? .• 
- Makıut ta yok ... 
Şah Abbaı fena halde aıabi

letmitti. Karaçiğay Hana döndü: 
- Çabuk kapılara adam ıa .. 

lın ... 
Fazla bir fey ıöylemeden oda

ya girdi. 

Muğrav bu sualin manasını an
lıyamamıftı. 

- Nereden? .. Diye sordu. 

- Nereden olacak, 
dan._ 

sarayım· 

- T amara ıu ande sarayını~ 
da değil mi? 

- Şu ande olmadığım aöyledi
ler. Emir verdim. Kaçırmağa le • 
ıebbüs edenler nerede ise yaka 
lanacaklar .... 

Muğrav helecanlı ve Şah Ab
bas asabi olmasaydı. Kalın duva· 

rın arkasında kendilerini dinliyen 
Cücenin çıkardığı korku nidasını 

duyarlardı. Cüce, emir verildiği· 
ni duyar duymaz yıldırım gibi 
merdivenleri inmeie başladı. Alt 

demir kapıdan çıkınca, doğru Mir
za Naaırı bıraktığı yere geldi. 

Mirza Nasır, bir ıeyler mırılda
nıyor, dualar okuyordu. Tamara 

göz kapaklarını kımıldatıyor, 
şatkın ıatkın etrafına bakınıyor • 
du. Makıut, ıimya aliminin etek -
lerinden çekti: 

- Oıtat, bir saniye kaybedecek 
vaktimiz yok. Şah emir ıaldı .. 

bütün kapılar tutulacak. Yakala· 
nırsak, bizi affetmezler .. 

Mirza Naaır hayretle batını 
kaldırdı: 

- Kaçacağımızı ne biliyorlar?. 

- Odaya gelmitler; bizi bula· 
mamıtlar .. 

- Peki, nereden kaçacağız?. 
Makıut, bir müddet düıündü., 

Sonra: 

- Sen, T amarayi 
misin? 

tafıyabilir 

Bu esnada, T amara, tamam ile 
gözlerini açmıth: 

- Ne oluyoruz .. Neredeyim? •• 
Diye mırıldandı. 

Makıut, Tamarayi belinden 
yakalayarak kendine doğru çek
ti. Batını kulaklarına yaklaştır

dı: 

- Metin olursan kurtulacağız. 

Yalnız, şu kadarını söyliyeyim ki, 
vaziyetimiz çok tehlikelidir. 

di. Kıymetli eşyaları, kıymetli, 
bibloları vardı: Sırtını kabartmış 
bir kedi, hortumunu uzatmış bir 
fil, kol kola girmit bir kızla bir 
erkek .. Belki bilirsiniz, bütün hu 
eşyaların tozunu almak hizmet • 
çilerin aklından bile geçmez .. 
Günlerce, öteye beriye el bile sür
mezler ... Fakat, yirmi gün sonra 
bakarsınız, biblolar yerlerinden 
oynamışlar. Fil hortumunu duvara 
uzatmış, çiftler arkalarını dön • 
müşler, kedi ta uca gelmif .. 

Merkezi umumimize müracaat 
edip te reçetesi yapılmıyan veya 
haıtaneye yatırılmayan tek bir ma
lul veya malul aileıi olmadığı gi .. 
bi def'atle tahakkuk ettiği veç
hile Türkiye hudutları dahilinde 
itleri ciddiyetle takip edilmiyen 
ne bir meslektaıımız ve ne de .bir 
tehit yetimi mevcut değildir. 

1NUllJMtPllttllDlllHPlllllllllmtlRlllUIOINllilf ...... 1Hmttn1lntnllllllllllllllllMI ............. 

Tamara bunlardan bir şey an· 
lamıyordu. Hali. bön bön bakı

yordu. Mirza Na11r da bu vaziye
tin tehlikeli olduğunu anlamıt o

lacak ki aıabi bir hareketle kol -

larını gerdi; Maksudu omuzun
dan çekti. 

(Devamı "ar) 

Kanunları, nizamları ve Tür
kün çok temiz ahlakını örnek tı> 
tarak çalı9an ve bu uiurda en u • 

fak bir müsamahaya bile cevaz 
vermiyen umumi merkezimiz mü -
tecavizleri cümhuriyet müddeiu .. 
mumiliğine tevdi etmek suretile 
bu yoldaki vazifelerini de hüsnü i
fa etmi' bulunmaktadır. (Dnamı •ar) 
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Memleket Haberleri 
Erzincanda azılı bir 

şaki ele geçirildi 
Fırat adasındaki kır balosu - Su 

yüzünden çıkan iki cinayet 

istifade 
Edemediğimiz 
Bir servet 

MUCLA, (Huausi) - Viliye- I 
timizin sahilleri battan baıa zen • 
ıin ıünıer tarlalarile doludur. A· 
lelhusus sahiplerinin verdikleri 
mal\Unata göre, henüz daha ket • 
fedilmemit bir ç.ok sünger tarlala· 
n da mevcuttur. F&kat üç, dört 
sene var ki bu mühim servet kay· 
najmdan istifade edilmiyor. Va-

1 Joa üç, dört sene evvel süngercilik 
mühim bir inkipf göstermiş, ma· 
kineler, fabrikalar çok it göre
rek halkın refahı üzerinde mühim 
tesirler yapmıttı. Fakat bazı sakin 
tedbirler ve bilha11a kartımızda 
bulunan Rumların canlı ve a
mansız rekabetleri bugün bu mü· 
him san'ati ölü vaziyetine getir
mittir. Halen bir tek kayık itlemck 
tedir. Bu kayık ta piyasada zor tu· 
baluyor. 

Acaba bu san'at tekrar faali
yet haline ıiremez mi? 

Kemahta mU..deme netlc•lnde malctUI dU9en Bu mühim servet kaynaiı· 
azıh haydut ve jandarmalar1mız 1 nın ~~ar m~~hsil vaziye~e geç-

El'2incan, (Huausi) -Müfettit iz bele etmit musademe olmuf etki· mesı ıuç deııldır. Fakat ııe e· 

F d 1 ' Er · t' ·ı· laemmiyet vermelidir. Sünıer va• zettin Pata terefine ırat a uı~ ya yara anmıt, zıncana ıe ırı ır . 
da tertip edilen eilence çok par• iken yolda ölmüttür. Bu azılmın ziyetini hakiki olarak teıbıt etme· 
lak oldu. Eilence saat 15 te iz· elde edilmesi için Kemah jandar· li, anl~~lı, d~n~emeli 0.~da~ son-

. p · f' 1 f' ku d Z'h · B · b"" '"k ra ite gırıtmehdır. Buıun yuzler· zettın qa ve mısa ır er ,ere ıne ma man anı ı nı eyın uyu A • 

7 pare top atıldıktan ve üç bölük yararlııı görülmütlür. ce amele, dalgıç, rehakar bır 
. . . . elin kalkıtım ve uzatılııını bek • 

askeri kıtanın ittirakile çalınan is- § Gencııe nahıyeıının M~ğaçor li orlar. Aldığımız maliimata gö· 
tiklal marıından ıeonra batladı.. köyünde ıu yüz~nden bir cına!et r:, ıüngercilikle ittiıal etmek üze
Bir çok ıpor eilenceleri yapıldı .. olm. Uflur.. lamaıl oilu. lbrahım, re bir tirket te--1.J..ül etmek üze. 
Hele adaya verilen ıemi ıekli ve lb f d 1 1 1 ~ lf tara m an rove ver ı e vuru· . • B ._ .. .-ı..ı..··ı:· Uerıin, iz-

. · · d b · k t . - re -M· '9 -~""".,. ~rf' fe~ ıemı ıımı ora a ır aç saa mut hükOmet doktoru ile adlıye mir latanbul liman 'irketleri vü -
tatlı vakıt geçirenlere denizi ha· h . h · k 1 h ' 'ı "' 
tırlattı. eyetı emen yetıtere yara ı ~·- cuda getiriyormut. Fakat böyle bir 

• taneye gönderilmittir.. Nahıye tirkete süngercilerin kamı mü• 
Miıafirlerin iıtirahatlarını te- müdürü Sabri Beyle jandarmanın himımi muarızdırlar. Sebep ola· 

min için alay il kumanda.:11 Nurel· gayretiyle vuran lbit yakalanarak rak ta tirket masrafının daha faz· 
tin Bey ve alay zabitanı çok çaht· adliyeye verilmiıtir. la olacaiı ve müstahdemine mu 
mıt; müfettit Pata ile vali ve fır- l .. · d ~ Selepür nahiyesinin Şevtek kö- kennen ücret veri ecegın en meaa-
ka k\ımandanı beyler cidden o yünde gene ıu y~zünden bir cina- inin istenildiği tekilde yapılamıya· 
ıünü yatatmıtlardı. Bir çok ıivil yet olmuttur. Su cıüddetini ıeçir· cağını ıöıteriyorlar. . 
memurlarda eğlenceye ittirak et· diği için Mehmet oğlu Hasanla, Bu fikirde bulunanlar müstaki· 
~er~ l 

Ali oilu Mustafa arasmda kavga ilen çalı~ kazanmak yo unu 
§ Vilayet jandarması ciddenç ça- al b' kr 

olmut, birbirine sardmıtlar, Hasan tutmak istiyorlar, J nız ır e-
litiyor. Jandarma ıon günlerde bu ıırada biçağını çekerek arkasın di müessesesine muhtaç oldulda. -

• 
lzınir Rıhtımı LimaJl 
şirketine mi verilecek 1 
Kordon boyunun atlı tramvaylarıJll 

kimse almak istemiyor 
Maliye Vekaleti nakit itleri mü j lenmesi meselesi ise ıayri ~ 

dürü Sırrı ve Nafıa Vekaleti hukuk yen bir zamana kalmıttır. 
mütaviri Avni Beyler lzmire git - inhisar idaresi bu tramva1l.,S 
mitler, ve Rıhtım tirketi itiyle letmeği mevzu hilafına 1ör 
meıgul olmağa batlamıtlardır. d" 

ır. 

Yapılan tetkikatın hedefi rıhtım B ı d d b k ..! .. e e iye e u yü ü üzerııır 
idareıiyle liman ve körfez itleri maktan istinkaf eylemittir· 
muamelatının tevhidi ve bir elden 

Vekaleti, Kordon tramva1 
idaresidir. Büyük Millet Meclisin 
ce kabul edilen bu baptaki kanu· elektriklenmesi için İzmir 
na nazaran devlete intikal eylemit ve elektrik tirketine mürac:aa' 
bulunmaktadır. HükUmet bu mü· mit, tirket henüz mukabil 
eaaeıeyi dilediğine devretmek sa • lifini yapmamııtır. Otobiil ~· 
lihiyetini haizdir. Nafıa Vekile- betinin son aldığı tekil üzer-~ 
ti liman ve körfez itleriyle rıhtım taıı mecburi Kemer tralll~ 
muamelatını tevhide karar vermit· m yapmaktan çekinen tirk~ .. 
tir. don tramvaylannı ele-..-•~ 

Rıhtım tramvaylarının elektrik- ğe yanatmıyacağı tahmin 

Diyanbekirde sıcak 
Sıcaklar şiddetli -· Şehir 

aydınlatılacak elektrikle 
Bir kadın üç çocuğunu birden düşürdü 

Diyaribekir, (Hususi) - Bu • Türk lirası olarak ıösterilıll~ 
rada havalar fevkalade sıcak gi- §Yiğit Ahmet mahalleıiadl 
diyor.. Hararet dereceıi ·Qtlialili· ran terbetçi Bedri, Jcanıı Z 
yin saat dokuzda ıölıede 33 tür. kavga etmit, kadını dövmiit• 
Öile vakti sıcaklık gölgede 36 ya olan Zehra bu dayak neti 
kadar çıkıyor.. çocuğunu dütürmüttür; 

Diyaribekir beledıye ı ~ı.i ~ 9'İ11 bir deiil, üç danedir. 
ref Bey tehirin elektrikle tenviri henüz cinsiyeti tebarüz 
letebbüslerini takip etmek üzere bir haldedir. Kadın anudl .. 
A.nkaraya ıitmitti .. Etref Beyden nakledilmittir, orada teda~ 
belediyemize ıelen bir telgrafta mektedir.. Şerbetçi Bedri 
Diyaribekirin elektrikle tenviri pro m dövüp çocuklarmı düt .. 
jesinin Dahiliye Vekaletince tas - sebep olmak suçu ile y 
dik edildiii bildirilmektedr. adliyeye verilmittir .• H 

Projede teıisat bedeli yüz bin kibat yapılmaktadır. 

büyük bir muvaffakıyet gösterdi.. .. 
dan Mustafayı yaralamıf, Musta· nnı aöyliyerek , bu mueuuen.ın. N • ....... d o k b • Suçlu olarak derdesti icabeden ve - rt t 

timdiye kadar ele ıeçirilmeyen fa cansız olarak yere düımüttür .. kendile~in~ para ikraz etmesını ıg e a me e ın 
bir taki reiıinin büyük bir kuv • Hemen adliye heyeti Şev,eie ıi - ve hatta pıyasaya tek elden mal 

d k t hk'k ta L--1 t Vu çıkarmaıı iddiasındadırlar. Her 
vetle Kemaha ıeldiği haber alın· ere a ı a ""'9 amıt ır. • d • • iki tarafın iddialarında a ıyı. ve 
mıt; Kemah jandarma kumandanı ran kaçmııtır. Vuran Haıan na- kötü cihetler ıörülmekle beraber, 
Zihnt Bey jandarmasile o köye ıit· biye müdürü Rüttü Beyle jandar· timdilik ortada bir teY olmadı
mit etkiyayi elde etmek istemitse ma karakol kumandanı tarafından ğmdan kat'I bir mütalea yürüt
de taki jandarmaya silahla muka- ele geçirilmek üzeredir.. mekten vazgeçecejiz.. Ancak tu 

Muğla tütünleri ne halde? 
Mutia, (Huausi) - Bu senevi· 

liyetimizde 64 bin dönüm tütün 
ekilmittir. Beher dönümü 45. 45 
kilo vereceiini tahmin edersek bu 
sene iki buçük milyon kilo tütün 
iıtihsal edilecek demektir. 

Hamdolıun tütünlerde hiç bir 
haıtalık yoktur.. Kırına ameliye
ıine sahil . mıntakalarda on on bet 
ıündenberi devam ediliyor. Tütün 
kumpanyaları gelip gitmekte ve 
tütünleı·imlzi tetkik etmektedir. 

Aldıiımız huıuıi mal6mata göre 
kumpanyalar tütünlerimizin iyi ve 
hastalıktan salim oldujuna dair ra 
porlar vermiılerdir .. 

Bu sene tütünlerimizin iyi bir 
fiatle ıatılacaiı ümidi kuvvetlidir. 
Tütün mıntakuı olan vilayetimiz 
tütün yetittirmekte birinci . dere -
cıededir. Tütünlerimizin evsafı 

fevkalade iyidir.. Geçen senelere 
ait tütünler kalmamıthr. Bunlar• 
dan mühim bir kısmını derhal 
tüccarlarımız almıthr. 

Y aptıjımız bir tetkikte vilaye
timizde ayda vaıati olarak IS bin 
ve senevi 180 bin kilo tütün sarfet· 
mektedir.. Sarfiyatın yüzde dok
san betini hazır sigara teıkil edi
yor.. Köylerde en fazla satılan 

köylü ve kasabalarda da ahali ıi-
garasıdır .• 

Sigaranın nevi ve fiatı yükıel· 
dikçe sarfiyat azalmaktadır. Bun
dan da anlqılıyor ki halk ucuz si
gara istiyor. Hali hazırdaki siıa· 
ra fiatları pahalıdır. Her teYin 
fiatının düttüğü bu zamanda ıiga
ra fiatlarının müıtakar bir halde 
kalması hem satıt ve hem de inhi· 
sar idareıi için zarardır. 

var ki, kartımızda, Adalarda bize 
ve piyasaya hakim olan müt 
hit bir rakip vardır. Bunlar
dan maada yalnız ıahillerimizde 
değil Çanakkale boğazından ti 
Mersine kadar devam eden ıenit 
ve zengin sahadaki ıüngerleft.. 
miz olduiu gibi yatmaktadırlar. 
Rakiplerimiz bile öldürmek için el 
lerinden ıelen her ,eyi yaptılar. 

Bahuıus piyasa merkezinin 
Kalimnoı adasında bulunmaıı ve 
bizde sert ve eıulı bir tefkilitın 
mevcut olmaması ve bir de buna ' 
bilmiyerek konan fazla rusumun 
tatbiki rakiplerimizin arzularını 
yerine ıetirmittir. Ümit ve te· 
menni edelim ki, iyi bir tetkili.t 
veya iyi bir kredi müessesesi va· 
ziyete hakim olmak ve ıünıerciliği 
bugünkü vaziyetten kurtarsın. 

Maahaza hükiimetimiz buna 
lakayıt kalmamalıdır. Senede ıa • 
hillerimizden muntazaman Ye hiç 

- ~.A 
nııde Orta mektebinde talebenln bir aenellk "3, 

netlc•lnl ghtermek Uzere 9Uzel bir ellflell ~ 
-~~ .... =:!!!~· .. ~~=!:!!:.~~.!~~!!~!~ .. ~~~.~~!~~! .. ~···~~ 
eluilmemek fartile altı bin okka }etmelidir. Çünkü KaJllll~..r 
sünger istihıal edilmektedir. Bu· lacak bir merkez beh ; ~ ~ 
günkü piyasaya ıöre, okkası IS zim zararımıza itliY--~ 
liradan 100 bin lira gibi mühim tacaktır. ileride daha ,~ 
bir para tutuyor ki bir vilayet maliimat verileceiinde~.7 
için bu para hiç bir vakit az görü· hükUmetin ~ mesele • fll'!;·' 
lür derecede değildir. Bir de ıün- zarı dikkatini celbebD•I' 
ıer merkezini sahillerimize nak· gördük. 



~~ Gablın Hususiyeti : 
lı .......................................................... . 

'YllJ./ı.f elif karakterleri 
, .,.,.~~?'sil eden artist ! 
lı•eç ..,. . •n,, ın taç giyeceği ra, k11a bir zaman içerisinde an • 

L· ~ralıçea · K . . . . 
"1 ~i ki 1 rııtm,, fılmınde- la~lmıt ve Holivud muhitinde bi· 
~fılld ark Gabi, dünyanın her le herkesi taıırtmıttır. 
letirı· il t!ındi erkek film artist - Klark Gabh "ketfeden,, Liyo

drr, ~::nb~~k alaka uyandıranı- nel Barrimor'dur. Film çevirmek 
8'- e ılır. için bir hayli uğratan, fakat te-

a.Lı tlika d tebbüsleri akamete uğrayan, Klark 
•-.q1 ı,· uran ırıt, ıade yakı· 
.ı ır erkek 1 
"tiild· 0 Ufu cihetinden 
kı· ır. Dah · ''>er . a zıyade temsil ka· 
dt ı tıher d Jtlld ın en ... Gerçi ondan 
~ olf V ı ~ . a.,,rr , a antınodan, Ramon 

cc "n 
ve daha böyle bir çok 

~ '<la:-=< Gabi 
~""'tn ~' ,.. ... 'b' "Ah k d ~-~ıt ·~11 Gt ı , ne a ar 
>o... J.'~'· clıye bahsedildiği olu. 

:'-clır, t, bu arada onun alaka u
ı·'-'- 11

• hususiyetinin yakıtıklı
~~i ~~·Y~de aııl artiıtlik kabi
~·"ııu, diğer cihetten be->' d '~den daha lehine olarak 
~eter. 

;~ti : ~blın, muhtelif karak .. 
~ ~•ıl ede~ bir artist tahsi
'ıa''t ıp olutu, kendisini diğer 
~ .b\i)Ult,et'keJc artistlerden ayıran 
~t. On . en f ev kala de hususiye -
ı.._· '>1t· '·"l hu muhtelif karakter· 
•• ..._. 1 de 
~ ~I tdi re:ede muvaffakıyetle 

t·ı ... .. i. huıusiyeti, filmcilik 
la r--r r-<:J;lmesi,, nden ıon-
(ı -~ 

~i~e-H;;, 
~ İt·,~ lllücadeleye giritme, 
S'"ıle lrına uymağa çahı. E -
~~~ita y~.Parıan, fırtınalı deniz 
~i ır limana eri.tinin. 

~ ,;, )erden emin yere .. 
~eııçlcen, ben de bir haY
~ · lier feyi ve herkesi 

~~ ~&!~ tekle sokmak, 
\...~; •ıtedım. Tecrübem 

~ ~' :U~ün akıntıya kartı 
~ ~ 0~•kis suların cereya
~ 'd' k daha iyi olduğu 
~~ • 111Gıit bulunuyorum. 
'ıı içı11 ~eıi imkanaız olan 

~'-itler· tuna irade ıarfetme· 
-~ ~' ~t / Yıpratmamelıdır. 
~'\::~: eaaiyonel yüzücüleri 
~. L,.,11 hıtınalı. Onlar, kuv· 
"td~ttı ~layıtla iıtif ade eder
~ ,_ ••erj 
~ d'h• ~e ~nıatör yüzücü· 
~'I · lf,1 •t.ı ve daha önce 

, '~~hulu, amatörler, biran 
\ ~,, l•yretile heyecana 
'L"'- Paız yüzerler, çabala· 

' • Yarı yolda kuvvet· 
'tirler. 

lto111an novaro 

Gabi, nihayet büsbütün ümitsiz -
lenmit, hiddete kapılmış ve tek
rar evvelce oynadığı sahneye ayak 
basmıştır. Turneye çıkan trupla 
birlikte, Los Anjeleıe gelmit, ora
da mevzuu hapishane hayatından 
alınan bir dramda bq rolü oynar
ken, kendisini seyreden Liyonel 
Barrimor, pek beğenmit, bir kaç 
film rejisörüne kendiliğinden tav· 
ıiye etmiıtir. 

Bu tavıiyenin neticeıi olarak, 
genç sahne artiıtine prova yaptı

rılmış ve hemen "Centilmen hay· 
dut tipi,, damgası vurulmuıtur. 

Ancak, çok geçmeden Joan Krav
fordla birlikte çevirdiği "Satılık 
aşk,, filminde tecrübe edilince, 
"Karakter sahibi itrk,, rolünde de 
mükemmel olduğu kanaati edi
nilmittir. Sonra, Greta Garbo ile 
birlikte çevirdiği "Dütkün kadın,, 
filminde "Romantik itrk,, olarak 
muvaffakıyeti ıörülmüttür. Daha 
sonra da V.alaa Berri ile birlikte 
oynadığı "Gök devleri,, filminde, 
"ldealiat genç,, rolünü benimsedi -
ği görülerek, değitik karakterle
ri temsil kabiliyetine kartı hayret, 
ıon haddine çıkmıt, "Acaba da· 
ha baıka karakterleri de temsil e· 
debilir mi?,, diye arqtırmalara 
yol açmıttır. 

Klark Gabi, bütün bu hayret· 
lere kartı, ıusmaık ve kendisine 
verilen her rolü almakla iktifa e • 
diyor. Kısa bir zaman içerisinde 
birinci derecede bir artiıt sayıl

masından dolayı mağrur gorun
müyor. Bila·kis, onun daima her
kese kartı çok mütevazı davran. 
dığıbı, mesela ilk filmini çevirdi -
ği sırada "Metro • Goldvin - Ma .. 
yer,, atelyesinde tanıttıiı basit 
bir atelye işçisi ile, balık avına 

çıktığı sık 11k görülen bir feydir. 

Bilha11a Amerika kadınları a -
rasında "Ah, ne yakıtddı erkek!,, 
diye kendisini tiddetle sevenler 
vardır. Klark Gabi, bu muhab
bete telmih yollu aöz söyliyenle • 
re, derhal katlarını çatar. Hatti, 
bu yolda takada ileri gidenlere 
kartı, hiddetli bir tavır alır. 

Kendisi, spor meraklısıdır. Ata 
biner, yüzer, boka yapar, ıolf oy
nar. En yakın dostlarından biri 
olan Valas Berri ile beraber ava 
gider. Aeroplanla uçutlar yap· 
mağı ihmal etmezler. Esasen ona 
tayyareciliği öğreten, bu dostu
dur. 

Klark Gablın, "İsveç Kraliçe
si Kriıtin,, filminde Greta Garbo • 
ya tam uygun bir q olacağı kuv
vetle tahmin olunduğu gibi, bu 
çift yıldızın birlikte batka film .. 
ler de çevirmeleri hususunda te
menniler, her tarafta kaydedili· 
yor. 

Llya dö PUtlyl aeven 

ZENGİN 
Annesinin gerine 
kızını alıyor ! 

Bir müddet evel ölen Liya dö 
Pütiden artık bahsedilmez olmut· 
tu. Genç sayılabilecek bir yafta 
ölen bu aletli film yıldızının ıon 
günlerde Avrupa ve Ame

0

rika ga -
zetelerinde yeniden iımi ve resmi 
görülmüttür. 

Ehemmiyetle kayde değer aa • 
nat kabiliyetine sahip, ayni zaman 
da hayli güzel bir kadın olan yıl • 
dızın isminin ve resminin tekrar 
gazetelere geçmesine vesile veren 
hadiıe, pey merak uyandırıcıdır. 
Onun yüksek töhret zamanında, 
gayet zengin bir adam, mevzuu 
Ştravaın "Y araıa,, iıimli operetin· 
den alı~n, Harri Lidke ile bir -
likte çevirdiği filmi aeyrederken, 
kendisine itık olmuf, derhal ev • 
lenme kararını vermif, bu isteğini 
yıldıza bildirmif, fakat teklifi, 
itizarla kartılanmııtır. 

Aradan ıeneler geçtikten ve 
Liya dö Püti öldükten sonra, bu 
zengin adam, yıldızın evelce karı. 
ıı bulunduğu birisinden bir kızı 
dünyaya gelmit olduğunu, bu kı· 
zın da tıpkı annesine benzediğini 
haber almıf, kızın reımini arat -
tırmıf, hakikaten çok ıevdiği yıldı 
za tıpkı tıpkısına benzeditini sör
müt ve annesi yerine kızıyla ev
lenmeğe karar vererek kıza evlen
me teklifinde bulunmuttur. 

Yazılanlara göre, kız, bu zen -
gin adamla evlenmekte fazla te • 
reddüt etmemit, teklifi kabul et -

Llya dö PUtl 
mittir. Pek yakında düiünleri 
yapılacaktır. 

Bir Alman film münekkidi, bu 
hadiseye dokunarak, bunun bir 
"yıldız ketfi,, mahiyetinde olabi -
leceğini, kızm filmde tecrübe edi. 
lerek annesinin yerini tutup tuta 
mıyacağının arqtırdmaıı lizım 
geldiğini yazıyor. 

z =:: -- 2-1 -

Yıldızlar ve Hayat 
Hedefini tayin et, nitan al ve 

tetiği çek. Tereddüt etme, atet et. 
Hiç bir engel, istediğini yapmak· 
tan ıeni ahkoyaımasın. 

Ortada daima elleri bot duran· 
lar, kararsızlardır, mütereddit
lerdir. Bunlar, ki.h fU istikamete, 
kih bu istikamete dönerler ve dö
ne dolat& gene durduktan yere 
gelir, orada kalırlar. 

Joan Kravford 

Göreceğimiz Bazı Filmler : 
.. ......... -·······-·····························--·······-·-----·· 

Hazırlanan program 
sayılabilir! • 

zengın 
Önümüzdeki ıinema mevai- ı nema mevsiminde gösterilmek Ü· 

minde latanbulda söreceğimiz Av- zere vücude getirilen yerli filmle· 
rupa ve Amerika filmleri arasında · d b · l' y • b' k t d h . rın e, u zengın ıgı ır a a a 
al ika uyandıracak f ılmler var. y • • • • 

d 
"R arttıracagını tahmın edebılırız .• 

Bunlar arasın a oma ateı- . 
d . · ı· t ·h· b' f'I Y erlı filmler arasında, bilhassa ler için e,, ıaım ı arı ı ır ı m 

müstesna Yunan artisti operet Pri
bulunuyor. Bu filmin asıl iımi 
"Haç ipreti altında,, dır. Filmde madonnuı Zozo Dalmasın bat ka· 
Frederik Mart, "Markuı Super- dın artiıt rolünde oynadığı "Cici 

buı,, rolünü temsil ediyor. Ayni berber,, filminin çok muvaffakiyet 
filmde, bu artistten batka Şarl ·kazanacağı muhakkaktır. 
Logton, Kloclet Kolber, Eliıa Bu cazip artistin, ıon seneler -
Land oynuyorlar. de lıtanbulda operet temsilleriyle 

Bu filmde "Markuı Superbus,, 
rolünü temıil eden F rederik Mar
tın fevaklide muvaffak olduğu, 
1921 ıenesinde çevrilen "Firavu· 
nun karııı,, filminde "Ramfis,, 
rolünü temsilde büyük muvaff akı· 

yet göıteren Harri Lidkeyi hatır
hıı.ttıiı bazı Alman film münekkit· 
larince ileri sürülüyor. 

Önümüzdeki ıinema mevsimin· 
de lstanbulda gösterilmesi karar-

lqtırılan bu filmden batka, göa
terilmeıi kararlaıtırılan filmlerden 
bazıları, ıunlardır: 

Danyel Parola, Jan Müra, Şarl 
Buvaye taraflarından çevrilen 
"Çelik ada,, • - l. F. 1 cevap ver· 

miyoru .- Rudolf F orater tarafm. 
dan çevrilen "Gün dojarken,, .
Silviya Sidney, Gari Gran tarafla
rından çevrilen büyük ltalyan bes-

tekarı Ciyakomo Pu11ininin meı
hur operası "Madam Batterflay .,, 
- Şarl Logton, Ritard Arlen, 

Leyli Hiyamı taraflarından çevri
letı "Doktor Moronun ketfi,, -
Jan Kiyepura tarafından çevrilen 

"Her fey senin için,, - Lilyan 
Harvey, Şarl Buvaye tarafların
dan çevrilen "Ben ve lmparatori
ça,, - Marlen Ditrih tarafından 
çevrilen "Şarkıların tarkısı,, -

Liyan Hayd tarafından çevrilen 
"Söyle, ismin nedir?,, - Brigite 
Helm, Jan Gabin taraflarından 

çevrilen "Valensiya yıldızı,, -
Mari Bel tarafından çevrilen "La 
garson,, - Mari Glori tarafından 

çevrilen "V enüı mektebinde,, -
Arman Bernar, Andre Berley ta • 
raflarından çevrilen "200 karılı 

adam,, - Fernan Grave tarafın· 
dan çevrilen "Vala harbi,, -
Buster. Krabbe, F ranıes De tara· 
larmdan çevrilen "Aılan adam,, 
- rejiaörü Turjanıki olan "Vol
ga aletler içinde.,, 

Bunlardan "Gün doğarken,, ve 
"Doktor Moronun keıfi,, filmleri, 
türkçe aözlü olarak gösterilecektir. 

"Madam Butterflay,, la "Her 
teY ıenin için,, filmlerinin güzel 
beste ve güzel ıeı cihetlerinden 
bilha11a bota gideceği muhakkak· 
tır. 

Frederik Marf 

uyandırdığı ıonıuz Hayraruiklan ~ 
evvelce de bu aayıfiaC'la bıl'hsefnıtJ,.ıt:' 
tik. Filmde rol alan diğer sanat· 
karlar l. Galip, Ferdi Faytur ve 
Muammer Beylerdir. Rejisör, Er· 
tuğrul Muhsin Beydir. 

Yerli filmer arasında, "Cici 

berber,, den batka Münir Nurettin 

ve Ertuğrul Muhıin Beylerin çe -
virdikleri "Mineli kut,, Melek, Ca

hide Hanımlarla l. Galip, Hazım, 
Muammer, Vasfi Beylerin çevi~ 
dikleri "Söz bir Allah bir!,, ve 

"Leblebici Horhor ağa,, filmleri 
de bulunuyor .• -- - -
Yıldızlar ve Hayat 

Baıit bir h3yat ıürmeğe çalı,. 

Daima, ya~a.yı!ııtı aadelettirmek 

gayesile hareket et. Can ııkıcı it

lere saplanıp kalma, bunları lü -
zumsuz ıay. 

Hayatta hazan en manasız 
teylere o kadar fazla ehemmiyet 

verilir ki... Bu, çok yanlıt bir ha· 
rekettir. Böyle hareket ınaanın 

rahatına ve saadetine mal olur. 

norma Şerer 

Hayat mücadeleainde varlığı· 
mızdan ne nispette ıarfederaek,. 

o kadar varlık elde ederiz. Çaht

maksızm, yorulmaksızın muvaf· 

fak olmanın imki.nı yoktur. Tam 

Bu filmlerin önümüzdeki sine • manasile ektiğimizi biçeriz. 

ma mevsiminde göreceğimiz film- Yaptığımız iyilik bize iyilikle 
lerden ancak bazıları olmasına k b . . . . mu a ele temin eder. Ne kadar 
göre, ıetırılecek daha hır çok f ıl • d t d 

·ı · · ı · b' · 01 ça avranır sevgi gösterirsek min de ı avesıy e, zengın ır 11ne- ' ' 
ma mevsimi programı hazırlanı - 0 kadar dostlukla, o kadar aevci 
yor, demektir. j' ile karıılanırız. 

Diler taraftan 3nümüzdeki si- Marl Drealu 
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HİKAYE 
K. 

CemiLe Nazif otomobilin pen • 
çeresinden baktı. Yağmur keıil • 
mİ§tİ, fakat rüzgar, var kuvvetiyle 
esiyor ağaçları, köklerinden söküp 
atacakmıı gibi, eğip büküyordu. 

Otomobil bir müddet daha git· 
ti, sonra bir kötkün önünde dur • 
du .. 

Cemileyi bekliyen Nedim, he • 
men koıup kapıyı açtı: 

- Çabuk çabuk giriniz.. Don· 
muıa'bnuzdur. 

Rüzgar, dallara birikmiş olan 
damlaları, bir sağnak gibi etrafa 
dağıttı .. 

Nediın §oföre emretti: 
- Hanımefendinin e§yalarını t., ... 

Ve genç kadının kolundan tu· 
tup, kötkün geni§, büyük antresine 
aldı, ıonra birinci kata çıktılar. 

..... Nedim, misafirine bir oda 
açtı ve kendi çekilmek üzere geri· 
ledi .. 

Bu kibarlığı gören Cemile: 
- Girebilirsiniz, dedi. 

Nedim, daveti derhal kabul et· 
ti: 

- T egekkür ederim, çok yor · 
gunıunuz.. Rahatsız etmek iste • 
memiıtim .. 

V I! birden sordu: 
- Sıcak bir ıey içmek istemez 
. • • ? 

mııınız ... 
- fç~rim .. 

Nedim zile baıtı, bir hizmetçi 
gö:l:ndü .. 

· Bize çay yap.. Konyak ta 
~ · ~:ı· .. 

Ct".-nİİ~ mantosunu çıkarmıttı .. 
Ş •• pkasını <ıa Çıkadrı.. Titriyerek 
sobanın batına sokuldu. 

- Bir odun atayım mı?. 
Nedim eğildi, bir odun aldı: 

- Zahmet etmeyin, ben atarım. 
Hem burada iıtediğiniz kadar o· 
dun yakabilirsiniz .. 

- Anlamadım .. 

- Bahçenin nihayetindeki a • 
ğaçların hepsini keıtirdim .. 

Genç kadına yaklaıtı: 

- Geldiğiniz için minnettarım· 
zrm .• 

Cemile mırıldandı: 

- Gelmemeliydim... Namuılu 
bir kadın, karııı ölmüt ve bekar 
kalmıı bir erkeğin davetini kabul 
etmez .. 

Odaya ıiren hizmetçi, Nedime 
cevap verecek zaman bırakmadı .. 
Hizmetçi tepsiyi masaya koydu, 
çıktı .. 

Yalnız kaldıkları zaman, Nedim 
misafirine yaklattı: 

- Cemile, ıeni ıeviyorum .. 
Cemile bafını ıalladı: 

- Karınızı sevdiğiniz gibi de • 
ğil mi?. Bir zama onu da ıevmi!· 
tiniz ... 

- Hayır, onu sevdiğim gibi de. 
ğil... Sizi çok ıeviyorum.. Meh· 
lika ile evlendiğim zaman çok 
gençtim.. Hayatı anlamamıttım. 

Filvaki ilk evlendiğimiz zaman 
karımı ıevdim. Fakat nihayet 
bu ıevgi ahıkanlık oldu.. Şimdi 
de bana o zamanları hatırlatan 
her şeyden nefret ediyorum .. Me· 
seli keıtirdiğim ajaçlık... O ka· 
dar güzeldi ki ... Fakat orada Meh
lika ile çok sık c.!<t!aıırdık.. Bana 
bi~ çok feylM hatırlahyorch.:. . A • 
Nl•fı•imıı~ım .. 

- Çak merl~ebizainiz. 
-- fled-..ı? .. 
··- ~ d~ basün Mvir:..raun, 

K. 
Mediha Münür 

yarın nefret edebilirsin. 
- Hayır Cemile, sen batkaıın .. 

Seni kıyamete kadar seveceğim. 
- Bu böyle söylenir de .. 
- Ve isbat ta edilir .. 
Bir az daha yaklattı .. Genç ka· 

dın geriledi: 
- Bunlardan yarın bahıederiz. 

-Yarın mı? •. 
- Evet, yarın .. 

Ve gülümsiyerek kapıyı ıöıter· 
di ... 

..... Cemile sobanın kapağını aç· 
mış atetleri karıttırıyordu.. Ne • 
dimin davetini kabul etmekle, her 
arzuıunu kabul etmiş oluyordu .. 
Bunun farkın daydı.. Fak at acele 
etmekten ıakınıyordu .. 

Bir saat geçti .. 
Soba sönmek üzereydi .. Cemile 

eğildi, bir odun daha aldı ... Tam 
sobaya atacağı zaman irkildi: 

- Acaba 1 .. Diye dütündü .. 
Dikkatli dikkatli oduna bakıyor. 

du ... 
- M. N ..... Mehlika ile Nedi· 

min ilk ltarfleri .. 
Ağacın birine bir aık günü, Ne· 

dim çakısının ucu ile isimlerinin 
ilk harflerini kazımı§ olacaktı. Bu· 
na şqphe yoktu ... 

Bu iki harf in altında iki harf 
daha vardı. K. K .... 

lıte hu iki harfe mana verm7k 
imkansızdı .. 

Uzun uzun dütündü, nihayet a· 
cı acı ıüldü: 

- Anladım! .. 
"K. K.,, ''Kıyamete kadar!.,, 
Birden Nedimin ıeıi kulakların· 

da çınladı: . 
"Hayır Cemile, sen batkuın ... 

Seni kıyamete kadar seveceğim .. ,, 
Kıyamate kadar!... K. K .... 

Mehlikaya da ıöylediii ayni ıöz • 
ler ... 

..... Bir erkek kıyamete kadar 
ıeveceğim derae, bu atk uzun ıür· 
mez .. 

Cemile kalktı, kapıya gitti, hem 
kalbini, hem de kapıyı kilitleyip 
sürmeledi .. 

Rusya-Amerika 
İki devletin yeniden 

münasebete girişmesi 
Nevyork, 24 (A.A.) - Nevyork 

Herald gazeteıi, Sovyet Rusyanın 

Amerika tardından tanınma1ına 

dair hükumet mahafilini ve efkarı 
u.mumiyeyi alakadar eden bir ma· 
kale yazmıttır. 

Bu gazete diyor ki: 
"HükUınet müe11eıelerinin em· 

niyetini ticari iıtifadelerden yük • 
sek tutmağa dikkat eden Amerika 
hükUmetinin hüınü nazarını ka • 
ı;anmak için, Sovyet Ruıyanın Ü • 

çüncü beynelmilellik faaliyeti me· 
ıuliyetini tanıması lazımdır.,, 

Çin - Japon mütarekesi 

( Dünya H:~erleri > 
Yunanistanda 
································ 

Bir Tevkif 
V enizelosçuların 

hükumete hücumu 
ATlNA, 23 (Hususi) - 17 

Temmuz pazartesi günü öğ
leden sonra Atinada, M. Venize
losun yakın dostlarından ve zabi
tan arasında yükıek bir nüfuz sa· 
bibi bulunan erkanı harp binbaşı 
ıı M. "Zervas,, dahiliye nazırının 
emri üzerine emniyeti umumiye 
memurları tarafından tevkif edil· 
mittir. 

Dahiliye nazırı bu emri Sela • 
nik valii umusiıi M. Dragomisten 
aldıiı bir telıraf a istinaden ver • 
mitti. 

Binbatı Zervasın imzasını ta -
!•yan ve ayan azaıından bir zat va· 
sıtaaiyle Seli.niğe gönderilen bir 

mektup berber ıalonlarında ma • 
nikür olarak çalıfan bir matma • 
zel tarafından müraelünileyhine gö 

türülürken yakalanmıf ve bunun 
üzerine binbatının tevkifine lü
zum görülmüttür. 

M. Zervas arkadatlarından bir 
miralaya yazdığı bu mektupta or· 
duda, cümhuriyeti korumak ga • 
yeaiyle, ıamimi cümhuriyetçi za· 
bitler araunda muntazam te,kilit 
yapılmaSt lüzumundan bahıetmek 
te ve bu tefkilatın kendi noktai 
nazarmca naııl olması li.zım gel· 
diiini izah etmekte imif. M. Zer· 
vaıll göre tetkilata alınacak za -
bitlere hiç. J:VI p~p,tok~l . imza etti -
rilmemeıi, .Y9:lnı~ namus ve meı· 
lek üzerine edilecek bir yeminle 

iktifa olunması, fak at seçilecek 
zabitlerin emniyetli kimıeler ol • 

masına 1<>n derece dikkat edilmesi 
icap etmektedir. 

Pariste fiyatlar 

Bu seneki fiyatları soran 
Amerikalıya cevap 

Londrada Amerikanın, fiatları 
yükseltmek için ınar etmesine bir 
çok milletlerin aklı ermediği gibi, 
Fransızların aklı hiç ermiyor .. Bu
nun ıebebi de, Amerikalıların ta· 
hııları mevzuu bahıolunca, Fran • 
sada fiatları kırmak istemeleridir. 

Buna dair Le Journal ıazetesi 

iki fıkra naklediyor. 

Bundan bir kaç ıün evvel zen
gin bir Amerikalı - Mösyö Ruz· 

veltin yakın mü9avirlerinden bi · 
ri - her sene Pariıe geldiği za • 
man kaldığı otele ıöyle bir telgraf 
çekiyor: 

"Temmuz sonunda geleceğim, 

odamı hazırlayınız ... Bu ıene fiat· 
!arınız na.ıl 1 .,, 

Otelci derhal cevap veriyor: 
"Her zamanki odanızı hazırla

dık ... Fiatlarımız geçen senekinin 
aynidir. M. Ruzveltin tavsiyesini 
yapmak iıtemekle beraber, bir tür
lü f iatlarımızı arttıramadık.,, 

Diğer bir milyoner de; bakır 
krallarından biri; dolar F ranıa -

Pekin, 24 (A.A.) _ Son yapı da yüzde 30 düttüğü için eski ver· 
lan mütareke §artlarına uyarak diii paradan yüzde 10 iıkonto e· 

Japonlar, . Çinin cenubundaki gay dilmeıini iıtemit .. 
ri askeri mmtakadan çekilmitler • Otelci mütterisine gitmi§ ve de· 

d . mit ki: 
ır. 

Bu mıntakanın Japonlar tara • - Rica ederim, Amerikalı va • 
fından tahliyesinin bu ay ıon11nda 11 tandatlarınıza bir fey söylemeyi • 
biteceği tahmin ediliyor. niz.. Size yüzde on iskonto yapa· 

'' 
,1 

Rambra,, 
(Baı tarafı 1 lncl -~> 

ta göre (Villa Rambra) iımi et· 

rafında çıkan hadise bir ıui tefeh· 
hüm mahıulüdür.. Zira kötkün 

milletine menıubiyetle tfJ~ 
rimL. ,/. 

Suadiye muhitindeki . 1 
mütee11ir edecek bu ya~~~~ 
la bel)i müteeuir etmesı 1• . 

sahihi esbak mahkemei temyiz a· 
B · Çünkü ben de bir Türk ıe · 

zaıından merhum Vasıf eyın to• T h .
1
• . A d tı~ıd' 

a ıı ımı vrupa a yap ' 
runu ve esbak İstanbul muhafızı b 1 k ti d . ~ . 1 ya ancı mem e e er e 
mirayal Şevket Beyın ogludur kı b l l k 't'barİ11e 

~ .. .. b ) . ve u unmuı o ma ı ı . 
bir Türk oglu Turktur. (Ram ra 1. h' l h"" t na rı 

ı ıs ere urme ve o · 
ismi de Vasıf Beyin refikası ~a ~ ne demek olduğunu bu ha 
ika Haıuma çocukluğunda aıle~ı gösteren genç arkada,1arı10 
tarafından yerilmi' hu~usi. hır duyarak bilsem gerektir. t 
isimdir. Naııl ki Fatma ısmınde· Ba,ında Gaziıi, lamel ~ 
ki kız çocuklara hazan (fatut) sı bulunan ve gıpta edile''~ 
denildiği gibi.. İtte Vasıf Bey varlıkla yurdumuzun ' 
Suadiyedeki kötküne bu münase· yoluna hasrı vücut ede~ k• 
betle (Villa Rambra) adını koy• bir Dahiliye Vekilinin bulıııı 
muttur.. Binaenaleyh Türk top· 
raklarında kazanılmış bir para ile 

yapılmıt bir kötke eski bir Arna· 
vut kralının iımini koyarak Türk 
komşularının hiuiyatını incitmek 
gibi bir meıele asla mevzuu bahı 
değildir.. Suadiye muhitindeki 
gençlerin teessürüne gelince; bu 

nihayet iki taraf araıında temaı 
edilememek ve anlaşamamak ne • 

ticesi olıa gerektir. 

Vaııf Beyin mektubu tudur: 
21 temmuz 933 tarihli ve 5578 

sa.yılı gazetenizde bilha11a ba!ma· 
kaleyi tahsis ettiğiniz yazıyı hay· 
retle okudum.. Çok yanlıt malu· 
mat ve telakkinize bir kaç satırla 
cevap vermek mecburiyetinde kal· 
dmı .. 

(Rambra) kelime.inin tarihte 
eski bir Arnavut kralının iımi o· 
lup olmadığını bilmediğim için za• 
tiililerinin bu husustaki !Üphe ve 
tereddütlerini izale edemiyeceğim· 
den müteenirim .. 

~ . 
Oü.mhuriyet k&nunlar.rmızm 11.y· 

ni toprak üzerinde yaşıyan bir Av· 
rupalı ile bir Türk hukukunu ayırt 
ettiğini bilmiyorum.. Evinin üze· 
rine bir yazı koymak arzusunu 
yapıp kimsenin dikkat nazarını 

celbetmiyecek derecede müsterih 
y141yacak o Avrupalı kadar ben 
de hürüm ve bu hüriyetim, bilhas· 
sa aziz memleketimde ve onun a• 

lemşümul asayiş şöhreti içinde na 
mahduttur .. 

bu memlekette bir evin ta,I• 
camlarının kırılmasını akl• 
menin dahi çok büyük bir ııo 
olduğunu kabul buyur~ h 
iman ederim.. Böyle bır 
olmamıştır ve olamaz da. 

d . . d' ~ tıet Ben e sızın ve ıger . 
d 'b' .. · t'tred1 

tan aşım gı ı uzerıne ı 

Cümhuriyetimizin bilip öğrell 
miz medeni kanunlarına sıi•~ 
müsterih ve ıakin ya§aın.lı 
kmdayım.. . · 

Beyefendi, filhakika ik• ,. 
sız mektup aldım ve b~nl•'p 
sini de poliıe tevdi ettııtı· 

.. k"d•f r~ı olmadığım halde Uı u 
tantikliği tarafından takip ~ 
bu hadise~e? dolayi ~ağrıl~ 
ticvap edıldım. Netıcede 
susu kendilerinin takip ede' ııt 
ni ve kanuni hiç bir nıahı 
lunmadığını söylediler. 

Bir defa da zatialileri~eb' 
derim ki evimin üzerindekı . 
zı hiç bir düşüncenin eserı r' 
ıırf her Türk ailesinde ~1::,, 
bi, eıasen Türk olan refik 
çükken verilen bir ismin 
olarak kalmaıını v.e t~~r•~, 
vesile olmasını temm ıçıJ1 
mıştır.. Eğer bir maksadı~ 
dü§ünülerek yazılmış oldıJ 

1 
bul edilse bile tarihten k•1~bit 
nedilen bu eıki kral isıtıİl'l~.~ 

" )iJI" 
dına izafe etmek çok gu 
maz mı?. 

Beyefendi, bir def~ ;:~; 
rar ediyorum.. Ben hır . ol~ 
ciyim.. Ailemin her ferdı " 
gibi, ben de, refikam da il' 
ketimizin nüfus kaydın~•~;ı 
simdiye kadar yabancı htÇ 

İet ve hükumet kaydına g~il 
= = ===== ======= öz Türk evlatlarıyız .. rtl 
cağım.. Yalnız bqkaları duyma· tetkil eden bu Türk e~ .. • ı'1 
un, hepıi bir ağızdan fiatların beşikte ba.tlıyan Türkliig\l b' 

1 ··}eJ1 
yükıelmeıini iıterlerken, benim kadar aitmi§ ve tese1.~u ter~ 

Kendimizden saydığımızı ita· 
ret buyurduğunuz millete deiil; 
zatiililerinin de dahil bulunduğu 
ve her teyden kıskandığım Türk 

indirmem, gözlerinde kadrimi al· Ulu Gazimizin genç ıge ·si" 
it leri Cümhuriyet Türkiyedıt'

1

;/d ça ır... • 
fih ve her veçhile itinı• ııı 

Italya kabinesinde 
Harbiye, bahriye, hava 
ve müdafaa nazırlıkları 

Roma, 24 (A.A.) - Harbiye 
nazırı M. Gazzeranm iıtifaaı ve 
yerine M. Muaaolininin tayininden 
sonra İtalyan siyaıi mahafilinde 
§ayialar dolaşmağa batlamıttır. 

Zannedildiğine göre, M. Mus· 

solini kabinede bir değitiklik ya • 
pacaktır. Ve harbiye, bahriye, 
hava ve milli müdafaa nezaretle· 
rini birleştirecektir .. 

Bu yeni nezaret için Mareşal 

Badoglionun tayin edileceği söy • 
leniyoraa da M. Muuolininin biz· 
zat nezareti itıal edeceği zanne • 
diliyor .. 

M. Balbo erkanı harbiye reisi 
tayin edilecektir. 

muhitinde ya,atmakta bıJ 
tur.. Jıİrlİ 

Yabancı bir ıözdenı ·ı 
teP'1 

elden kııkandığım bu . · c,1· .. ~ 
. ıJ1 1 ,., 

duma sevgi ve onun ıç "' 
hayatımı bağıtlama det• · "' 

. - Jilet' .. 
gularmı, tıpkı . ~atıa de f 
Türk yavrusu gıbı ben flıt 
siz Türk olan yuvalar...,Sb .. tt'JI 

b• p 'f 
leri bulunan ana ve bıJ '11 I 
aldım.. Binaenaleyh bit •1 

1 '1 nezih yurduma yabanc deı"' V 
kunma.ına tahammül e ,,tt' I 
v • "b. l" d n ç•tı , , gım gı ı teme ın e . "'itt' il'. 
dar bin bir emek verd•I ~,t I 

mın bir tek noktaıı~• :~Jıi~İ 
lü hiı ve dii!üncelerırı e t ı I 
lan ve çok itaat "."e hiirııı;,,~~ 
kanun el dokundurtırı1 

.,,{/ 

yalnız bir aH~ zevkinde" 
1
., a 

§ey ifade etmiyen yu"~tıt· / 
deki bu yazı da kah~<:" ,,. 

Bo.tancı VUlar il•-
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Polis Haberleri _..._ ............................ -
Sarhoşun hali 1 Bizim tarih 24 Tem .. 

nıuzdan başlıyor 
(B3§ taralı 3 u··ncu·· .,., f d. ) 1 1 · d h'" · t d" ·· f" 'd 1786 d oa.YI a a sene erın e urrıye ıye or ı ı a-

ttrıa to l a lıtanbulda bir konfe - reyi tanıdık. Cenmal Patanın saka 
~llfer p anmıttı. Bu beynelmilel h, Enver Patanın kılıcı parlamento 

Kahveye alınmayınca büs
bütün çileden çıkmış 

Çocuk hastalıkları 
ı anı ka 1 lllllda t rar vermeden stan • demekti. 
ili.rı. ol oplar atılarak metrutiyet 1 O Temmuz milletin içtimai 

Undu 1908 · hüriyeti itibariyle de manasızdı .. 
lı de l ~e Reval mülakatı Osman- Çünkü, paditahın elinde bir oyun

" etın· R leıehb .... 1 umeliden çıkarmak caktı, kanunu esasinin 34 ün • 
l'elcraru~~nü hakikatlettiriyordu. cü maddesiyle her gün kapanmak 
~tuti ır ~areketle ikinci defa tehlikesi geçiren parlamento 

Bu .Y~t ıade olundu. yerinde durabilmek için hükii-
l ıkı me t• · d · H lb k' 111.lkın hü . tru ıyetın e gayesı metten itimat istiyordu. a u ı 
~t11 d ... trıyeti, halkın hakkı da- parlamento hakimiyeti mebusların 

egıldi 
l · hükumete verecekleri itimat rey • 

llt1ıı]ltııimattanberi yapılan ka - leriyle kuvvetlenir .• lt \' .. 
\ttkil.' ucu da getirilen devlet 

ttı (a . 
lııiirekk nasırı muhtelıfe) den 
te) "f ~.P olan (Milleti Oımani -
tdj~0;duırlettirmek gayesini takip 

ıattl& • 
llllJıl lllento, Türkler devletin ka-
0.1'1~1~1 Yaparn diye değil anasırı 
~Or d:'Y.e devlet itlerine karıtı • 
'lltet) nıın ve Osmanlı ülkesi bu 
tord\t e tnuhaf aza edilsin diye açılı 
llıttı) ' İngiltere ve Franıada Oı-

1 Pa t· 1-l'ıllı 
1
. r amentoculuğunu ve Oı-

~de . •berallerini Moıkof nüfuzu 
old"i ll.ııe akmasın, Balkanlarda 

tcli}o~!~rde ıayıın diye himaye 

llci O 
~İtleıe . ~anlı metrutiyeti halk 
"tt'nııı hareketiyle değil, dip
~ld~rıu tedbiri olarak ortaya u. o 
~~un için ne birinci, ne de i-
~İıaiııllleı~tiyet bizde inkılap ta· 
''il~ ... deiıl, diplomaıi tuihinin 
~ ~ Yer aldı. Diplomasi tarihin • 
~il't !beaeleler ne kadar tetkik 

Bunu da geçelim, Osmanlı me· 
busan mediıleri bir millet iradesi
nin hiç bir zaman ifadesi değild .. 
Çünkü orada ıeriat ahkamı hari -
cinde bir tek kanun maddesi tek
lif edilemezdi.. Nerede kaldi 10 
temmuzun hüriyeti?. 

Millet hakimiyeti diye bun • 
)arı mı örnek göstereceğiz?. Bizim 
tarih, 23 temmuzdan değil, 24 
temmuzdan batlıyor .• 

Ben cehaletimin kuvvetiyle an· 
cak bunları söyliyebilirim. Peya
mi Bey de ilminin kuvvetile sövdü 
isterse gene ilmini tahlandırarak 

sürebilir •• 
Sadri Etem 

Not: 
İnegöl muallimler birliği reisi 

H. Fehmi Beyefendiye; Muallim 
arkadaı:;lann iltifatlarına teşekkür 

" ederim.. Ben ifasına mecbur ol -
duğum bir vazifeyi yaptım .. 

S. E. 
• revadıl' 
ı ·· . 

d " .. kiye .. h • . o ı T l .. . . 
~=irı.de11 ~~ u;~;i~~ııe :;~ ~ iiy er urperticı 
'1

1 
•• Naaıı birçok milletler Os

'der,~lrı~aratorluğuna kartı isyan 
lİitlc :6ııUi haklarını almıılarsa 
~illet~illeti de kendiıini yabancı 
~ttıı ~e llıüıtemlike yapmak is -

~hıi ' lc'&nlanlı imparatorluğuna 
~~İltl~ •ide isyan etmit ve bir 
'"del\ k kenidni Osmanlı devle -

l'urk .Urtarnuttır. 
~ı l ··'Ye ihtilalinin tarihi tart -
lbı.. • Utkiy .. h . t" • 0 _:'1\11 e cum urıye mı s· 
'itrtlc 1'\e!rutiyetinin bir tekamülü 

~ l"ik~~&)'a çıkarmamı§tır. 
1. "' l~l harbini doğuran ıebep
~de if Urkiye §uurunu irade ha • 
~~~ir l'de eden §efler Türkiyeyi 

"~~ '~a~ Oımanlı imparator • 
' ır ıstihaleıi halinde ta -

i . lo ~emiılerdir. 
~~' d ln_lft, medeni inkılaplar 
l~~I ~ hır baı değildir. Mesela 
~~ e ~k!rnak davaıında niçin 
' ktı, ılıp. kalmadı. (1786) nın 
d· hı • ahatı? 1839 un ne gü-
l, 1 lr? T · ·ı · d'l d ~6 anzımat ı an e ı -
t~dı h da yeniçerilik kal-
~ deai~ d~ha . büyük bir baılan· 
ı-; ~dt lbı? · Üçüncü Selim za -
'-tttiri)~"flıpadan mütehassıs • 
'~tr\d ı, birinci Abdülhamit 

Madritte iki yaşında 
bir çocuğu kestiler 

Madrid, (Husuıi) - Burada 
tüyler ürperten bir cinayet meyda-

na çıkarıldı.. Maktul, iki yatında 
bir çocuktur. Vaka ıöyle cereyan 
etmittir: 

Manoliko isminde 17 ratların • 
da bir genç, yolda, komıuların -
dan 29 yatında Miıel Lopezle, 28 

yaşında Ramon Penaya tesadüf e
diyor. Bunlar, Manolikoya: 

- Köye git, bize yeni doğmut 
veya bir iki yatında bir çocuk bul, 
cevizlik denen mahalle öğleden 
sonra getir, diyorlar. 

Ve gence, bu iti gizlice yapa • 
cak olursa, para vereceklerini de 
vadediyorlar .. 

Manoliko teklifi kabul ediyor 
ve dedikleri ıatte, dedikleri yere, 
iki yatlarında Antonio Hirrera is
minde bir çocuk aetiriyor .. 

Yarım saatten beri cevizlikte 
bekliyenler, çocuğun geldiğini gö
rünce, eline bir az para sıkıthrı • 
yorlar ve susmasını, suımadığı 

takdirde dayak yiyeceğini ıöyli -
yorlar .. 

Üıküdarda Selami Ali mahallesin 
de Çömlekçi bayırında oturan san• 
dalcı Fevzi ıon derece sarhoş bir 
halde bülbüldereıine gitmİftir. Fev 
zi yolda nara atmıya batlamış, bu
rada Bekirin kahvesine uğramıttır. 
Kendini bilmiyecek derece sarhoş 
olan Fevzi kahveye alınmamak 

istenmif, bunu hisseden sarhoş, 
daha ziyade hiddetlenmi§: 

- Ulan siz kime kafa tutuyor· 
sunuz !.. diye saldırını§ ve yumru
ğunu bir cama vurarak, büyük bir 
gürültüyle çerçeveyi yere indirmiş, 
camı kırmıştır. 

Daha büyük hadiıe beklenile -
bilen sarhoş teskin edilememiş, 

önüne gelene ıaldırmak iatemit -
tir. Etrafını saranlar, Fevziyi tat
lı dille yola getirmek iıtemi§ler, 
bu yalvarma onun gururunu daha 
kabartmış, etrafını saralnalrdan 
kurtularak ııene pencereye yaklat 
mıt ve bir yumrukla diğer bir ca
mı puçalamıttır. 

Gürültü bütün mahallede du • 
yulmuf, etraftan yetişen polisler 
sarhotu derhal yakalamıtlardrr. 

Tramvayda yangın! 
Maçka - Beyazıt seferini yapan 

211 numaralı vatman Yusufun i -
daresindeki 197 numaralı tramvay 
Galatasaray önlerine geldiği vakit 
hava deposu patlamıttır. 

Mütteriler korku içinde ne ya
pacaklarını tatırmıılardrr. Vat • 
man derhal tramvayı durdurmuş, 
mütteriler indirilmif, bir hadiseye 
meydan verilmeden aöndürülmüt • 
tür. Tramvay depoya nakledilmit· 
tir. 

§ Fatihte Beyceğiz mahallesinde 
Kamille Abdülfani ismin<le iki ar 
kadaş iskambil oynamak yüzün • 

den kavga etmitler, biribirlerini 
dövmütlerdir. Neticede Kamil ba
tından ağır ıurette yanlanmı§tır. 

Kavııa kızıtınca iki arkadaş bi
ribirini yumruklamıya hatlamı§, 

bu esnada Abdülfani dayak yiye
ceğini kestirerek, gözüne iliten bir 
bastonu kaptığı gibi Kamilin 
kafasına indirmiıtir. 

§ Gümrük muhafaza memurları 
tarafından Galatada Y eni§ehir so
kağında 21 numarada Y orginin 
dükkanında bir deste kaçak iı -
kambiJ kağıdı yakalamı,lardır. 

Dün sabahki sis 
; Dün sabah limanda kesif bir ıis 

tabakası vardı Siı saat 4 ten 8 ze 
kadar devam etti. Bir müddet A
kay ve Şirketi Hayriye vapurları 
seferlerinin intizamını kaybetmit • 
tir. Seferler çok mütkülatla yapıl
mıştır. 

Marmara ve Karadenizden ge· 
len vapurlar da sis yüzünden ol· 
dukları yerde durmu,, ilerliyeme
mişlerdir. 

-._t2'ıl ~ A\'rupalı mühendis -

1 
d,~~l\ '

1
,.ttte mühim itler yaptı. 

1 ~ıt ter-1 ır baı aramak ]azımsa 
d~ la t;.:re kadar aitmek lazım 

,. 1'luz ne baıtır, ne ıon-

·~ ~il~ .. ~litik.. .. . 'd' T" k 
ıv-. 't -qjl\ h ... gosterııı ır. ur 
f ~td· •Yatına hiç bir tey ila-

§ Motosikleti ile T opkapı hari· 
cinde gezmeğe çıkan Halil bir ka· 
za neticesinde ağır surette yaralan 

marlarını keıiyor.. Kan akmağa mıştır. Halil guraba hastanesine 
baılıyor.. Mednia akan kanı ça • kaldırılmı§hr. 

Bundan sonra bir zembilden 
iki ho, tife, bir çakı, bir de çanak 

çıkarıyorlar .. Ramon çocuğun üs
tüne çıkıyor ve çakı ile bilek da • 

1 ~ li, ··~· 
1 ~' ~ıii bir olmıyan milletr "~l ~il\ •ınanlı bağı ile bağ -

d~ doc;d B wl .. ··1·· lQ 04• • u. ag ar çozu un 

'~~~1'\~ı . . h"" . .... "rl ıçın uTI"ıyet namı· 

• t·?'•ı hir davadır da di -
\i1ılcu bütün me§ruliyet 

nağa biriktiriyor ve !itelere dol -
duruyor.. Bu it bittikten ıonra, 

cesedi orada bırakıp Miıelin evi· 
ne gidiyorlar.. Kapının önünde 
Migel anasına sesleniyor: 

- Ana, a] da b"nu babama içir ! 
Bu kadınm ifadesine ıöre, haı

ta olan kocası, bil' tite doluıu sı • 

========================= 
cak kanı içmiı, on dakika sonra 
da üstüne fenalık gelmittir .. 

Cinayet meydana çıkar çıkmaz 
katille arkadaıları tevkif edilmit 
ve maznunları halkın lincinden 
korumak için, tevkifhanenin etra· 
fı bir müfreze iandarma ile kuıa
tılmıtlJr .. 

Beynelmilel konferans Londrada to 
landı;konferansa otoz millet iştirak e 

Çocuk haftalıklarını tetkik 

eden beynelmilel konferans 

Londrada toplandı ve İngiltere 

kralının oğlu Dük Of Y ork tara· 
fından açıldı. Konferans, İngilte
re tıp cemiyeti salonlarında top • 

lanmış, 30 memleketi temsil eden 
300 murahhas namına, konferans 

reisi ~oktor Stili konferansı açan 
prense teşekkür etmiş, daha sonra 

Dük Of Y ork bir nutuk İrat etmit 
ve şu. sözleri söylemiştir: 

" - Çocuk hastalıkları konf e -
ransı ilk defa olarak lngilterede 

toplandığı için bu hadise tarihi bir 

kıymeti haizdir.. Hepiniz, yer yü
zündeki çocukların selamet ve isti· 

fadesini temin edecek tecrübeleri • 
nizi tetkik ve mukayese için top .. 

]anmış bulunuyoraunuz.. lçtimaı

nızın ehemmiyeti ne kadar büyük 

sayılsa azdır.. Çocuk haıtalıkla • 
' rını, çocuk ıztıraplarını azaltan 

her keıif, bugün de yarın da, bü. 

tün dünyanın selametine hizmet e· 
der .. 

"Bugünün fenni arattırmaları, 

bilhassa çocukların selametine mü 

teallik olanı, hastalığın tedavisin

den fazla onun menini istihdaf e

diyor.. Onun için konferans ta 

bu itle me§gul olacak, çocuklara 

Çocuk sıhhatini fenni esasi 
göre tetkik etmek, yeni inki,af 
miş bir iştir •. 

Bu beynelmilel 
sın toplanışı, bu işin ne ka 
ilerlediğini göstenneğe kafidir. 

"Bir baba sıfatiyle uzak ya 
bütün ana ve babalrın size k 

duydukları şükranları ifadeye 
vaaaut ediyorum.,, 

Konferansın meşgul olacağı 
]eri anlatan bu konferanstan a 
ra konferans reisi Doktor Stili 
nutuk irat ederek konferansın 
gul olacağı işler hakkında fU ı 
leri ilave etmiştir: 

"- Konferans, çocukların 
yüzünden uğradıkları hastalık 

men için uğraşacaktır. Bu ha 
lıkların en birincisi veremdir. 
remli süt, birçok çocukları ana 
ha kucağından alarak kara t 
raklara sürükliyor.. Yahut bi 
ilenin bütün ümidi olan bir ya 
ruyu tahrip ediyor.. Onun i 
konferans her şeyden evvel süt 
ile me§gul olacaktır.,, 

Daha sonra Sir Tomas Barlov 
söyliyerek konferansın bütün 
deni dünya için müfit olaca~ 

söylemiş, bunu müteakip ko 
rans asıl mesaisine başlamıthr. 

Konferans evvela Baltimur 
rülfünunu müderrislerinden Pr 

süt tarikiyle gelen haıtahkların fes ör Anold Rici Rich'in ç 
menine gayret edecektir.. Çünkü hastalıkları hakkındaki konfer 

süt, çocukları tehdit eden en va- sım, daha sonra Viyana darül 
him hastalıkların membaıdır. Süt nunundan Doktor Franz Hamb 

grun Stra b d " ff·· meselesi mevzuu bahsolacak me· ' z urg aru ununu 

1 l · ' 1 b" "d' D'w b" 1 dan Doktor Varringerin, Lion se e erın ya nız ırı ır.. ıger ır .. 1f .. d D k . 
k .. h ı ru ununun an o tor Morıı çok meseleler anca mute assıs • 

ların kavrıyacakları mahiyettedir. hunun konferanslarım dinle 
daha sonra bu konf er analar üz 

"Çocuklar, vücutçada, kafaca 
da, yetitkin insanlardan ayrıdır

lar.. Onun için çocukların sıhhat 

hali de, hastalık hali de yetiıkin 
insanların halinden ayrıdır. 

rinde münakaşa yapmı§tır. 
Öğleden sonra konferans 

kaç kısma ayrılmıı, her kısım 
konferanslar irat olunarak mü 
ka§a olunmu§tur~. 

........................................................................................ 
Tavuk hastalığı İspanyada üç siyasi 

lstanbulun muhtelif mahalle- cereyan ve nutuklar 
rinde tavuk hastalığına tesadüf e- MADR1T, 24 (A. A.) _ O 
dilmekte olduğu söylenmektedir. Madritte 3 mühim siyasi nutuk 

rilmiştir. Vilayet baytar müdürü Etem 
Bey de bu haberi teyit etmi§, §İm• 
diye kadar 25 vak'a kaydedildiği- Nafıa nazırı ve sosyalist fır 
ni, fakat bunların fenni tedbirler sı reisi M. Kaballero sosyalistle 

sayesinde ortııdan kaldırıldığını, iktidar mevkiine i§tiraklerini 
yeni bir vak'a olmadığını, fakat bu i§tİrakin devamını delillerle 

bu gibi hastalıkların önüne geç- lath ve fa!İzm diktatörlüğüne 

mek için daimi surette mücadele vermektense, sosyalizm diktatör 

edildiğini ıöylemi§tir. ğüne müracaat etmekten çekini 

Arabadan düşen çocuk 
Bakırköyünde Cevizlikte beş 

numaralı evde oturan 10 yaşların
da Hasan Kemal isminde bir ço • 

cuk hastane arabasına binmiş, a -
raba süratle ilerlerken muvazene • 
sini kaybederek düşmÜf, başın • 
dan ağır surette yaralanmıştır. Ya 
ralı çocuk, Cerrahpafa hastanesi • 
ne kaldırılmı§tır. 

§ Kadıköy, Y eldeğirmeninde T e· 
pe ıokağında oturan İranlı Hü -
seynin kahvesinde Hacı, Ali, Ham 
za ve Nedim İıminde dört kişinin 
barbut oynadıkları görülmüş, 24 
kuruıla tavla müsadere edilerek 
kumarcılar yakalanmııtır. 

memesini ilave etti. 

Radikal sosyalist fırkası rei 

sadece sosyalistleri değil, büt 

kanunların haricinde mücad 

etmekte olan itçi kuvvetlerini 

içine alacak bir birlik tavsiye ed 
rek müfrit unsurlara telmihte b 
lundu. 

M. Mora, mu haf az akar cüm 

riyetçi fırkayı hükumeti ele a 

mak üzere hazırlanmıya davet 
ti ve: 

Zira, dedi, bütçe açığı bir m 

yar olmak ihtimali olan lspany 

mn vaziyeti ancak otoriteye dö 

mekle düzelecektir. 
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Sul Yıl •• •• unun Lozan 
Dönümü ··n Tes'idi 

Müderrislerin nutukları ve bir gencin 
candan sözleri şiddetle alkışlandı 

Dün L~zarı t1ılhünün yıldönümü 
darülfünun konferans salonunda 
büyük merasimle tesit edilmiştir. 

Bu merasimde lstanbulda bulu· 
nan B. M. Meclisi Reisi Kazım Pa
şa ile Maarif Vekili Re~it Galip, 
profesör Mnlş ve derülfür.un pro
fesörlerinin hemen hepsi hazır bu
lunmuşlardır. Kazım Paşa ve Ma
arif Vekili Reşit Gnlip Bey sr.lo
na girerken konferans salonunu 
dolduran binlerde talebe tarafın -
dan ,iddetle alkışlanmıştır. Mera. 
sime şehir bandosunun çaldığı ls· 
tiklal marşiyle başl~nmış ve bütün 
talebe isfikHH marşmt söylemiştir. 
Binlerce talebenin bir nğızdan bü
yük bir heyecanla söyled. ğ1 ;rtik
lal marşı bitince pek çok alkı~-
1anmıştu. 

lt~"Tsüye evvela hukuk fakülte
si reisi Tahir Bey gelmiş, ve he.zır 
olanları selamladıkta:) sonra Lo
zan muahedesinin büyük zaferin· 
den bahsetmiş ve demiştir ki: 

- Milletin a.zim ve idaresiyle 
akıttığı 'kanların üzerinde yükse -
len bu abidenin manası çok büyük. 
tür. Bugün hukukçular için bay
ram günüdür. Bunun sebebi -de 
kapitülasyonlan sureti katiyede il
ga eden sarahat;dir. ,, 

Tahir Bey kapitülnsyonlarm ne 

elemek olduğunu etraflıca izah et· 
tikten sonra "Memleketin benliği
ne, izzeti nefsine her gün havale e
dilen bu hakaretier, işte Lozanda 
bunlar kırıldı ve ebediyen gömül 
.dü.,, demiş ve Ulu Gazi ile Lozan 
kahramanı lsmel Paşayı tebcil et
tikten sonra nutka nihayet vermi§· 
tir ... Tahir Beyden sonra hukuk 
fakühesi son .sınıf talebesinden 
Ömer Fethi Bey kürsüye selmiş 
:ve çök heyecanlı ıbir nutuk irat et
miş ve alkışlarla birçok defal r 

nutku kesilmiştir. Ömer Fethi B. 
.demi§tir ki: 

- Bugün alnımız açık, gönlü -
ınüz §en, memleket .asudedir. Va
tan seınasmr dolduran ve göğüsle
rimizi vakarlı heyecanlarla saran 
huzur ve hürriyet havası bir hari
ka milletin Lozandaki büyük 
zaferinin eseıidir., 

" Lozan bu sihirli sada Türk 
izzeti nefsinin büyük aksini taşı
yan ve temiz Türk kalbinde hw=u 

); 

uyandıran bir mabettir. Lozan bir 
muahede değil bir tarihtir. Büyük 
bir inkılabın ifadesidir. 

Efendiler, bugün bir saadet gü
nüdµr, bugün sarayların çöktüğü 
gündür, bir millet gunuıınun, bir 
millet isyammn haşmeti karşisı
nda hülyaların kahrolduğu gün
dür. 

tin, kudretini müdrik olnnyan 
feı·din :Sesi susabilir, bir saray al -
çalabilir, buna bir kavim susa -
maz, susamaz.,, 

Ömer Fethi Bey bundan sonra 
kara günlerden bahsetmiş, asrın 

milliyet düsi:urunu ar.latmış ve 
büyük Türk ülküsüne intikal ede-
rek dem!ş tir ki: 

- !Bu bayrağa, bu cümhuri~·cte, 
bu Yatana, hağlanınıy.an, . inan
ımyan insanın da bu yurtta ye!·i 
yoktur.,, 

Bu nutuk bilhassa Reşit Galip 
Bey tarafın::lan (Pravo~ diye alkış
lnnmış ve Ömer Fethi B. nutkunu 
bit~r;nce B. M. Meclisi Reisi Kazım 
Pasa ile Maarif Vekili Re~it Galip 
Bey gencin elini sıkarak takdir 
etmişler ve kendisini tebrik etmiş· 
!erdir. Darülfünun müderrisleri, 
hukl.lk fakültesi reisi Tahir Bey 
önier Fethi Beyi ta lcdir ve tebrik 
e:tilden sonra öpmü~lerdir. Arka
dnşları da bu genci dakikalarca ve 
şiddetle alkışlamışlardır. 

Ağa oğlunun nutku 

!3undan ıSonrn gene alkı_şlar ara. 
sında Ağaoğlu Alunet Bey kürsü· 
ye gelmiş ve Lozan sulhunü il • 
mi noktadan tetkik ederek demiş. 
tir ki: 

1 

emsalsiz bir dehanın arkadaşıydı.,, 

Ağaoğlu Ahmet Bey bundan 
sonra Gazinin söylediği sözleri o
kudu. Büyük Gazinin Lozan sul
hüne ait bu sözleri çok alkışlandı 
ve nihayet dedi ki: 

- Bu sarsılmaz imandır hi bü
tün ınucize1cri yarattı. Bu iman 
badelvuku husule gelmiş iman de
ğildir.,, 

Bundan sonra (Misakı milli) 
den bahsetmiş ve İngilizlerin bir, 
F r.nnsızlarm hukuku beJer beyan -
namesi iki demiş, iiçüncüsü de 
Türkler.in Misakı lli11iaidir.,, 

Bu l\1isakı Milli hakikatte diğer 
iki vıesikadan <laha büyüktür. 

1919 senesinde Gazi Jarafından 
bizzat kaleme alınan bu vesikanın 
ü ıncı maddesinde büyük bir kuv 
vet ve kudret vardır.. Bu da Türk 
milletinden alman imanla olmuş -
tur.,, 
Ağaoğlu Ahmet B. bu arada hu 

büyük .imanının -ı;e on sene tarihini 
ve destanım ~'azacak henüz bir 
lrnlemin çıkınadığmı anlatarak de
di ki: 

"Böyle bir 'kalem çıkarsa, bu • 
gün nasıl Hukulm Beşer be!r'ruma
mesinden n1ülhem -Oluyorsak ya
rm ela bu Türkün ~estanmdan in

- Asri devlet zihniyeti, devlet , saniyet ilham alacah."tır. .,, 

ilmi, devletin mevcudiyeti için bir- f)f encmeı·; 
kaç şartlann esas olduğunu kabul Tlfrk darülfünununun mezhebi 
-etmi~ı.·ı:. Onlardan bir1si de istik- Ti.irk nıilletinin ti.ikenmez yaratıcı 
Hlidir. 1...;tiklE.li olmr,y-:m bir içti- bir kmwet -0ld$dur. Bu mezhe
ıııai varlık devlet adckdileınez bin e5..1.s.tdır. 

Fatihin 1stanbı1la gfri:;;inden, ilk Bu rnev.Jıebin Amentüsü cümhu-
B. M. Meclisinin Ankarada kuru - r.iyeHn '.J.'ürk fertlerine temin etmiş 
luncı_ya kadar Osmanlı devleti ha oldt@.ı hürriyetlere ebediyen 
kiki manasiyle tekevvün etmemiş- bağlı kalmak1 ikincisi de bu 
ti. Çünkii ist1k1itl dediğimiz şeyin nimetleri Türk gençliğine temin 
iki cephesi Yardır. Birisi idcı'!.·e et- etmiş olan, vermiş olan biiyük de
mek, devletin 1mdudunu ecanibe baya ;re onun arkadaşlarına şeref· 
:karşı müdafaa etmek ve edecek 1i haysi_yet1i hotgfımlıki'an mü
kuvvette olmaktır. ne1.zeh efendi insanlara mahsus 

lkinci şaıt .ta hudut dahilindeki dı::rin sannm1 minnettarlık Ye ebe-
insanlara si,ynncn , e maniasız CÜ merbutiyettir. 
kabul ettirmek mevkiinde bulun - l.te Tiirk gcrrçliğinin mezhebi 
mak ve kabul ettirecek vesaiti haiz \'e amenti.isii ! Türk -Oarülfünun 
olmaktır. . müderrisleri de !\~-'ni iman ~re ayni 

Bu şaıtlar sakit olunca ne kadar amentüyü gençier :kadar kalp -
muhtesem görünürse görünsün lerlntle saklıyoıılar.,, 
devlet adc1 dilmez.,, Aağaoğlu Ahmet Beyin nutku 

çok şiddet1e alkışlanmı!, bu nu· 
Ağooğiu Ahmet Bey bundan 

tuktan sonra beş dakika istirahat 
sonra kapitülasyonları Sevr mua· 
hedesini ilmi noktadnn tetkik et • y.:.ıpılmış ve misafirlere limon.ata 

ikram edilmiştir. 
miş ve nihayet Dumlupınar kahra· 
manının Lozanda karşılaştığı mu- Muslihittin Adil Bey 
rahhasları, Lord Gürzonu anla- Bundan sonra Müslahittin Adil 
tarak: 13ey kürsüye :gelerek "Saygı değer 

- Lord Gürzon kendisini 1n- pa~a hazretleri vekil beyefendi, 
giliz kralından daha asilzade ad • sevgili evlatlarım ve muhterem 
deden ım\ğrur adam büyük bir ~inliyecilerim .. ,, diyet"e'k baı1adı • 
kibirle 1smet Paşanın karşısına .ğt nutkunda demi!tir ki: 
çıktı. Bu suretle 1smet Paşanın ü- - 10 sene evel bugün mı saat-
zcrinc ını·· r: • l k · t• a ~erde bütün bir medeni.vet Efendiler şaşın h; bu bir mille- · ~1r o ma ıs Jyor u. 

ti esir etmek'~ istedil~·. Bu hava! umlupmar kahramaniyle arala- dünyasını, . . ~~k~n şerefini, 
ile mestolacak k d . k eli d~ rmda ınuthiş bir zchil. düellosu hakkını, 1stiklalım ve istik -

a aı en n en ld ç k b r . t . J.o. "k a b' 
geçenler vardı. Hadisat alemi 1 o L~. o kibirli adamın 1karşısm. a mı eyıt ve ıA:VSı •• c en ır mu-

çok hayasızı kl k k" tal 1 k dakı Dumlupınar kumandam ts-1 ahede Lozanda il.mzala:dı. LG-
' c I ar, ço us 1 ı . ) l 1 . 1 T" 1 'h" . d -n 

lar göı·dü F k t .. .. d k,. · t met I aşa cıalıa. ngıliz devleti te - ı zan ya nıe ur t tarı mm egı , 
. a a onun e ama m .. d . 1 ··t·· 1 · •. ·h· a·· ·· l ta 

baş eg-digı- · bt ·ıı t · · 
1 

şekh"Ul etme en mıJletler idare et- m un m· ol.arı ın onwn no \ sı -
ı mı e mı ıesır o a- . . . . 1 ç·· k .. L ·h· ·a· - · cak? miş eskı \1e asıl mıllcbn, asırlru·ca c 1r. un ·u ozan tarı ın gı ışını 

baş eğmemiş bir ırkın h-am da • değiştirdi ve durdudu.,, 
.Bea ezelden beriaır hür ..,. ... dım 1 d d l }Ad d 1 -- mat arm a o aşını mr a ıy ı. Muslih ittin Adil Bey Kara .aün-

hür ya§anm eo 
Haagf çılgın bana zencir vuracak- tsmct Paşa ayni zamanda yeni • lerin feliketferini anlattıktan ıon-

mıı tatanm.. den bir ordu yaratmış ve cihan hu- ra: 
Beşeri hamlenin, milli kudsiye- zurunda galebe .çalmış, büyük ve "Bu kara glinünde kaynağından 

Karı c Koca tayyarecifet 
Atlas Okyanosu geçtifet 

Conneclicut, "Bridgeport,, 24 bilmiyordu.. Tayyareciler .. ~ 
(A.A.) - Dün mahalli .saat 21 de denizi üzerinde uçu~un dı.Jf J 
Mollisonların tayyaresi "Seaferer,, 

Bridgeporta gelmif, f aka.t tabii şe
rait içinde yere .inememiştir .• 

Tayyare istasyonu üzerinde al
tı daire çizmiş sonra ibr sipere çar
parak ezilmiştir .. 

Yaralanan tayyareciler hasta .. 
neye götürülmüştür. Tayyare par 
~alanmıştır. 

Mollison hastanede doktorların 

ğünden daha güç olduğun"~ 
sık .aksi rüzgarlarla kartılıJ 
rını söylemişlerdir. "' 

Bu kazaya rağmen, ~ 
yeni bir rekor yapmıştır. 1'~ 
Atlas denizini şarktan gaf 
defa geçen ilk tayyarecidir· 

Amy Mollison da Atl~s d~ 
ni şarktan garbe geçen ıl}( 
tayyarecidir.. p1,J 

Nevyork, 24 (A.A.} - , V 
sonu beldiyen binlerce ki1irı1" -
şısında Floyd Bonnett tayt•re 
danının ucunda, Jamaica ~ 

Tayyareci bir şey göremediği- hir tayyare düşmüıtür. ....! 
ni de ilave etmiştir. motöder hareket ederek tll'dr A 

birisine, karısının fevkalade yor • 
gunluğundan dolayı inmeğe mec· 
bur kaldığını söylemiştir. 

f(· 
Mollison, benzinin biteceğin • ile arkada~ını kurtarmışlar 

1
, 

den endi§e ettiği gibi, Nevyork - tayyareci bir amatördür .. 
tan 60 mil meaafede olduğunu da re batıruıtır.. 111 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
taşan ve seınamrzda parlıyan bü- lehe cemiyeti tarafından ıoı~Clı 
yük Gazi için bu da1dka ona, her nü münasebetiyle Reisicüıııb~ 
Türkün manevi huzurunda he}) zi Hazretleriyle Jsmet P•~" 
birden kalbimizden gelen saf V€ zimat telgrafları çekihniştir· 
temiz bir heyecanla ~'Rşa diye ba- H ık · T ·ı .,b( aı evı emsı :Ş~ 
ğrralım.,, t1 

Demiş ve b\ifün ıalon (Yap) sindeki toplan .. ,. 
sesleriyle çınlamıştır. Muslihittin Lozan sulhünün yıl dönll~ 
Adil Bey büyük Türk or.dusuı:wn nasebetiyle Halkevinin tef11' 
kumandanlarından ve memetçi· besinde dün saat altıda bir 
ğinden bahsederek (Onun timsa- h yapıldı. Bu toplantıda 
li olan Büyük Gazi Mustafa Kema· Liitfi Bey kara günteTin 
li) anlatmı§, (ve Lozan bir islik • Lozan sulbü ile Türkiyenİ~ ~ 
lal abidesidir.) diyerek büyük gü· ve eksiksiz varlığmm biit1'11 

nü ta'hlil etmiştir. Nihayet Türk letler tarafından nasrl ~· ~ 
gençliğine hitap ederek Büyük edildiğine dair ikısa bırl< 
Gazinin i~aretlerini hatırlatmış söyledi. Lütfi Beyden 'SOl1rş 

h ~ . ~ • t-li1' 
ve: ve eyecan vencı oır 1n~· ef' 

okundu. Temsil taie'besiııd 
riye Hanımın mendH ra'kfı 

"Türk g.en.tj, istiklali, i$ikba
li, ilmi, sanati, hak1-a, hakikati, 
adaleti, feyzi, fazileti, nihayet 
biitün tlünya gen~liğinin !fa~letini 
temsil ıed€r gençtir. 

Sana tavsiyem şu olsun: "Tür
kiye her şe_yden üstün, her şeyin 
üstünde Ye her şe_yin önünde .... ,, 

Bu esnada Türk Ta1ebe Birliği 

reisi Tevfik Bey program harici 
olarak söz söylemek istemiş, Maa· 
rif Vekili Reıit (}alip 'Bey: 

"- Genç söylesin .. d.iyerek mü· 
saade etmiı, Tevfik Bey arkadat· 
larınm dakika1arca süren alkııları 
arasında kürsüye çıkmıştır. 

Büyük bir heyecanla söze batlı 
yan Tevfik Bey demiıtir ki: 

"-Arkadaşlar .Halkcvinde açı. 
lan sergide küçük kardeşlerimin 

yaptıkları kabartma kapkara lıir 
harita gördüm. Bunwı dört bir 
tarafı da kapkara idi. Scvr denilen 
pa_çavrarun hu kapkara remzidir. 
Ben Sevr bilmiyorum. Sevr demek, 
daima büyük, daima _yüksek; da
ima bakim Türk milletinin; bütün 
dünya kahpeleri ve barbarları ta -
rafından istilası demektir. Sevr 
vatan topraklarının pis çizmeleriy. 
le çiğnenmesidir. Sevr tertemiz 
Türk kızlarının saçlarından tutu -
larak yerden yere vuıulmaaıdrr. 

Sevr anaların, babaların, ihtiyarla
rm göz yaŞ1drr. 

Lozan ise, bütün (iünyanm ye
re uruluşu vatan kıyılarından 

düşmanın denize dökülmesidir.,, 

uzun alkı.§land1. "' 
Piyanist Tahir Beyin ref•"Jı 

le mua1lim Mahmut Bef ~-' 
dan sepet raksı yapddı. 

larak, gene temıil 1ubes1 ~ ~ 
ri tarafından zeybek ve JSI~' 
kıslar oynandı. Top1antı 

çuk ıaat sürmÜ! ve ço'k ıc.J~ ~ 
olan davetliler, temsil §U~t.-' 
nasından memnuniyetle af'' 

lardır. ~ 

Buharlı vapurun ı50 
yıl dönütnÜ ~' 

LlYON, 24 (A. A.) _..-
ajansından: ,

1 
Dün 'Fransız Jufrua D ti 1 

taraf mdan buharlı vapıırı' t 
inci yıl dönümü kutlulan111' f'. 

Tiroskap ismini tapY•ıı ı i 
ilk buharlı vapur 15 teJ11ıO~ 
de Saon · üzerinde, o ı• !-" 
buhar pompau iımiy1e aıı~ ... 

• ti• 
makineyle tecrübe edilJ11lf1c f 

Vapur, saatte ikı 'buÇ~ jJ' / 

yol almı§tı ki, o zaman ıf 
him bir rekordu. ..... 
f"" ......... :f ···-K:·· .. ·o ~ J 

~ ::ımnalma Komisyonu ıil~/ J . ····· ···-································ o 
Ankara merkez k~~ 1 ..satın aima komisyonuııcJş.fl'.1~.., 
S ' 

. .. 1 • . k ı~sııı:,~, e;uz yuz ton ~<> • .,- y 
palı z.arf usuliyle mü~°): 
nulmuştur. İhalesi 5 ı\S~/ 
cumanesi günü saat ıoP ~ ~ 

Tevfik Bey bundan sonra Tür'k Şartn&meıini görmek"·· ~· 
gençlerinin ~u k~ra -günleTi unut- bul Fındıklıda üçüne" .,P./ 
mamal~~~ı 11t~m.11! v~ Lozanı ya- .aatm alm~ kom~yc:':urı#>.;;P' j 
ratan buyuklenmızı burmetle an • atları ve ıhale giınuıuJe .,,J 
mqtır. Pek çok alkqlanan ~evfik ayyenede Ankara merJ<el sı :/. 
Beyden aonr.a hukuk fakültesi reiıi danlığı satın kornisY0j 1' 
Tahir Bey kü.r:süye gelerek 'tnera - yuetine teminat ve t~ ~ 
aimin biüiğini aöylemit, ve merasi- larıru makbuz muk~l...d} 
me nihayet verilmiftir. Hukalc Ta meler.i. (3168), (3J""' 
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Gaı t ~ - 933 salı l l de 
re -~s~ rıhtımından İzmir. Pı-

enderiyeye kalkar. 1 
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l ~ latlllbul dö d .. .. . 
"&ıınd r uncu ıcra memur-

an: 
1'arna 

tlltd· tnına on bin lira kıymet 
ır d"I 

de M e 1 en Boğaziçinde Sarıyer-
~~llea~~urnunda Büyük Tur 
•irıd esının piyaıa cadde -

e eak· ı 
ttlı t 1 ve yeni 32 numa-
d ıp v l' . 
'lllekt 0 ısı ve Dalyan mahalli 

tıht c rnaruf deniz kenarında 
ırn .. 

le iki uf~rinde ağ çekmek ıartiy-
'tain· Vo 1 tnahallinin 16 da 3 his· 
'tttı.,.: tekrar 20 de 19 hiseııi açık 
933 ı~a. Vazedilmi~ olup 10-8-
L la.rıh• d 
llltı ın e şartnamesi divan -

eye t l"k ~rih· a. 1 edilerek 28-8-933 
"''t ;~e rnüaadif pazartesi günü 
dötd·· ten 16 ya kadar İstanbul 
'llrf.'t~l'lcü İcra dairesinde arttırma 
. ıyJe 1tlirlk .. satılacaktır. Arttırmıya 
ltıetin· •ırın hisseye isabet eden kıy
~e le 

1~ % de yedi buçuk nisbetin 
htde~~at akcesi alınır. Arttırma 
~llirı 1 

•• ıaseye i;abet eden luyme
~_,.Yclltzde yetmiş betini bulduğu 

\llt "h 
',0 e ı aleai yapılır aksi halde 
'1"" n arttrranın taahhüdü baki 
ı ~ .. k .. q' t Uzere arttırma 15 gün da-
~iıı,~~İt edilerek 12·9 933 tari -
ltıe~k~ltsadif salı günü ayni saatte 
tilli b\tr hiucnin yüzde yetmiş be
ıı, ih ~lduğu halde en son arttıra
~kdi~d: . edilecektir. Bulmadığı 

Ctkti ıhaleden sarfınazar edi -
ıııı11% r. 2004 numaralı icra ka • 
~'ili ~n 126 ıncı maddesine tevfi
te.,. .. ~~tek sahibi alacaklılar ile di. 
''~il>l &.~ad arların ve irtifak hakkı 
~~tirıderınin dahi gayri menkul ü • 

f'i~ "eki haklarını ve hususiyle 
~1llı c e masrafa dair olan iddiala-
lt'ı "'akı ·· b" 1 · l 20 ·· 

1 1~ ilde . rnus ıte erıy e gun 
'~ı~d tcra dairesine bildirmeleri 
~~il .. 1~· Aksi halde hakları 
~lı! bıcılleriyle sabit olmadıkça 
•ı,. ı. tdeı · . 1 h • ıtt.I ının pay &§maundan a 
,~, :· ltla. ' b A ' 

'"tllll r ış u maddeı kanunıye 
;t d,h tna. göre hareket eylemek 
.tlllel'i' fazla malumat almak iatt
;;t~ ~ 1\ 932/ 2007 dosya numara-
'!\ '>l eınurıyetimize müracaatları 

\llllır. (8008) 

~~s~~taıta.h u·· ·· ·· s Ih H l ~iki ~~t çuncu u u .. 
~i~lt, llllıgınden: 
~·~it !la Muradiye mahallesinin 
~ 'ok ... 
~' l"f &.gında 21 numarada o -
,~8.fız Ali Efendinin evvel -
,11~tı~ Çt. etınekte olduğu Nişan· 
't~~'lld ıfte bakkallarda karakol 

il; ~~' s' ss numaralı hanenin 5 
~t 'i~ıl, 1\31 tarihinde yanması do 
Y '~ili,.,. tıadolu demiryolları ak

~t\~ rı'tıd•n 79281 ve 87744 ve 
'"1~tı~"tna.ralı üç aksiyonla B. 
~~~ll\l ' 11 19444 numaralı obJi .. 
\ 1lib: 93] senesi başlangıcın -
h~''1 r,n 30 senelik kuponları 
~ıı1 '\ı, 11 0lduğu bittetkik anla -
\~i) h.ıkarda numaraları ya .. 
~İl~~~ltıl~rla obliğasyon kupon 
·~~"~tınin bir tarafa tediye 

ı~ll 1 \le keyfiyetin gazete -
l lthliğ olunur. (8018) 

1 Askeri Fabrıkalar illnlar1 ( 

Oksijen tesisatı satın alacağız: 
Umum müdürlük müessesetına 

muktazi oksijen istihsal etmek ü • 
zere Kırıkkalede bir tesisat yaptı· 
rılacaktır. Bu tesisatı afağıda ya· 
zıh şeraiti haiz olmak üzere ida • 
remize satmağa talip olanların tek 
liflerini nihayet 31 - 8 - 933 ta
rihine kadar Ankarada Askeri 
Fabrikalar satın alma komisyonu
na göndermeleri. 

Oksijen istihsaline mahsus tesi
satın şartnamesi: 

1 - İstihsal kudreti: "saatte 4 
metre mikabı,, 

2 - Oksijen ıafiyyeti: "o/0 99,5,, 

3 - Beher metre mikabı oksi -
jenin masarifi istihsaliyeıi: 45 
kuruşu geçmiyecektir. istihsal 
tarzı havadan oksijeni tecrit tar
zıdır. "Luft terennunğs verfahren,, 

4 - Tesisat atideki kısımları 
ihtiva edecektir. 

A - Asit karbonikten tasfiye 
tertibatı. 

B -Yüksek tazyikli hava kom. 
pressörü. 

C - Kurutma tertibatı. 

D - T emyi · ve tefrik cihazı. 
"Sistem serbesttir.,, 

F - Oksijen ve azotun safiyyet 
derecesini tayine mahsus cihaz. 

H - Gaz saati. 

K - Balon gazometre. 
S - imla tertibatı "Ayni zaman 

da iki şişe dolduracaktır.,, 
T - Makine kayııları ve bilu

mum teferruat teklifte bildirile -
cektir. 

Tesisat elektrik motöriyle itle • 
tileceğinden lazım olan elektrik 
motörleri de birlikte teklif oluna· 
caktır. 

5 - Baladaki tertibatın mon
tanjı ve işletmesi müteahhide ait· 
tir. 

6 - Tertibatın kurulacaiı yer 
umum müdürlükçe Kırıkkalede 

gösterilecektir. 

7 - Tekmil tesisat bir ay zar • 
fında monte edilecektir. 

8 - Mukavelenin akdi tarihin· 

Hs~eri Use ve ~rta MeUeplere 
Jale~e alınıyor 

1 - 1933-1934 ders senesi için Istanbulda bulunan Kuleli 
ve Malt~pe Vselerile Eursa'da l:u'unın Bursa Askeri Lisesine 

Konya ve Erzincan•da bu"unan Askeri Orta mekteplerine talebe 
alınacaktır. 

2 - Liseler 9, 10 ve 11 "l, 2, 3,, üncü. Orta mekteplerde 
6 7 ve 8 •·1 2 3 üncü sınıfları muhtevidir. t , , it 

3 - Liselerin muhtelif sınıflarına 600 ve Orta mekteplerin 
muhtelif sınıflarına da 300 talebe alınacakhr. 

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

ler alınacaktır. Bu talebeler Liteyi ikmalden sonra yapılacak 
müıabaka imtihanını da kazandıkları takdirde Askeri mühendis 
ve Fen memuıu yetiştirmek üzere Almanyaya gönderilecekler 
ve müsabakayı kazanamadıkları takdirde harbiye mektebine gi· 
derek zabit çıkacaklardır. 

6 - Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin jaşesinden 
baıka giydirilmesi, tecbiıatı ve kitapları hükumete ait olduğu 
gibi ayrıca talebeye her ay bir miktar maaş la verilir. 

7 - Liseyi muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenler mü· 
sabaka imtıbanına girerek kaıandıklnı takdirde Beşinci ~~dde· 
de olduğu gibi askeri mühendis ve Fen memu.ru yetiıtırıl~ek 
üıere Atmınyaya gönderilirler Buna arzu etmıyenler Harbıye 
mektebine ıiderler. . 

8 - Bntun mekteplerle kaydü kabul mekteplerın bulunduk-
ları yerlerde lff cmmuı/933 tarihinde başlar ve Ağustosun bi
rinde biter. Bununla beraber kadroda münhaller kalırsa ders 
senesinin devamı müddetince sivil lise ve orta mekteplerden 
nakil ıuretiJe talebe ahnmağa devam olunur. 

9 - Mekteplerin bulunduğu yerler haricinde askeri liıe ve 
orta mekteplere kaydedilmek istiyenler 1/Haziran/933 tarihinden 
Temmuz sonuna kadar bulundukları yerlerin askerlik ıubelerine 
müracaat etmelidirler. 

10 - Mekteplere girmek için lazım olan şartları muhtevi 
kaydü kabul şartnameleri ve muhtaraları bütün askerlik şubele
rinde mevcuttur.Talipler askerlik şubeJerine ve askeri lise ve 
orta mekteplere müracaat edertk mezkur tartları öğrenmelidir· 
ler. (2232 

Erzurum Posta T. T. B. 
Müdüriyetinden: 

875 lira bedeli .sabıklı yazın otomobil kı1ın kızak veya araba 
He mütekabil bin üçyUz kilo siklctli haftada Uç sefer yapmHı 
meırut Erzincan Bayburt araaı postası takarrur edecek bedel 
haddi llyık görülünce yirmi do~uı bu ay cumartesi ihalei kat'i
yeıi icra edilmek üzere 9 - 7 • 933 den itibaren yirmi gün müd
detle münakasaya konutmuştur. Teminatı kat'iyeden baıka bin 
beı yüz liralık idari teminat alınacak ve talep vukuunda usuli 
dairesinde üç aylık nisbetinde avans verilecekt:r. {3217) 

den itibaren bina ve montaj resim· ---------------------------

lerinin bir ay zarfında umum mü- Şehit yetim ve Harp Malüllerine 
dürlüğe verilmesi lazımdır. 

cs22s> C341s> Dağıtılacak ikramiyeler Hakkında 
• • • 

di;ıoıonıazoiııakuaıabid•iiiI- M. M. Vekiletinden: 
Yukarıdaki malzeme kapalı 

zarf suretiyle 21-8-933 tarihin
de saat 14 te ihaleıi icra edilecek· 
tir. Taliplerin §artname için her 
gün öğleden ıonra münakaaaya 
girmek için de o gün teminat ve 
!eklifat ile müracaatları. 

(6234), 3475) ....... 
400 ton döküm koku takaıa tabi 

değildir. Yerli veya ecnebi malı o
labilir. Yerli malı olduğu takdirde 
teıviki • ıarıayi kanunundan iıtifa
de edecektir. 
Yukarıdaki malzeme kapalı 

zarf suretile 21-3-933 tarihin
de ıaat 14 le ihalesi icra edile -
cektir. Taliplerin fartname için 
her gün öğleden sonra münaka • 
saya girmek için de o gün teminat 
"ve teklifat,, ile müracaatları . 

(6165), (3474). 

ZA Yl - Amele temini istikbal 
sandığından aldığım 164 numara -
lı beratımı zayi ettim. Hükmü ol .. 
madığını ilan ederim. 

Bakırköy fabrikasından müte 
kait Hüseyin Şükrü 

(8005) 

Sahibi, MEHMET ASIM 
Netriyat Müdürü: 1. Safa 
V A~IT Matbaası - lıtanbul 

1 - 933 senesinde yapılacak ikramiye tevziahnda tehit ye· 
timlerine isabet eden ikramiye miktarı 11 liradır. 

2 - Bundan baş\ca 930, 9 il, 932 senelerine ait ikramiye· 
lerini alamayan febit yetimlerine ayrıca 930 için 1,100 ve 931 
için 1'.l,28 ve 932 için 19,10 kuruş verilecektir. 

3 - Buna ait havaleler Ziraat Bankasıoca m.ahallerine yol
lanauıtır. 

4 - Şehit yetimlerinin :paralarını almak üzere kayıtlı olduk
ları Aıkerlik Şubelerine müracaatları. 

5 - Harp malüllcrine ait ikramiyelerin evvelki ilan veçbile 
iki ay zarfında dağıtılabilmesi için talep olunan cetvellerin 
15 - Ağustos - 933 te Vekalette bulunmak üıere Posta verilmesi 
lüzumu askerlik şubelerine yazılmı,tır. 

6 - Bu tarihten sonra gelecek cetvellerde yazılı istikak 
sahiplerin paraları 934 senesinde verilecektir. Harp malüllerinin 
vakit geçirmiyerek mensup oldukları aakerlik şubelerine müra-
caaUarı. (35381 

Trabzon Posta Telgraf Telefon 
başmüdürlüğünden ; 

Yaz Kış otomobil ve kışın icaba göre araba hayvan ve kı
zak gibi diğer vesaitle de haftada karşılıklı üç defa nakliyat 
yapması meşrut 1029 füa aylık ücretli Trabzon Bayburt arası 
posta sürücülüğü 1517/933 üncü cumartesi gününden itibaren yir
mi gün müddetle münaKasaya konuldu. Yeni bedel uyğun olur· 
sa Ağustosun üçüncü perşenbe günü ıut orı altıda ihale oluna· 
caktır. Şartnamesini görmek ve daha fazla izahat almak isteyen
ler Trabzon baş müdüriyetindeki münakasa komi.1yonuna m·ira· 
caat etmelidirler. (3320) 

UCUZLUK 
TEMİZLIİ< 

SÜR'AT 

VAKiT 
YURDU 
KİTAP 
K 1SM1 
ÇALIŞMIY A 
BAŞLADI 
Kitap, Mecmua, Defter, 
Makbuzlarınızı ve Tabı 

işlerine Ait bütün iste

ğinizi Vakıt Yurdu Ki-
tap kısmına veriniz .• 

Basılıştaki nefaset 
ve ucuzluğu bir 

yerde bulamazsınız 

İstanbul Dördüncü İcra Memur
luğuna: 

Tamamına 8500 lira kıymet 
takdir edilen Boğaziçinde Mirgon· 
da Mirgon Voli mahallin ı;, nısıf 

hiaseıi açık artırmıya vazedilmiş 
olup 1 - 8 - 933 tarihinde şart• 
namesi divanhaneye talik edilerek 
20 - 8 - 933 tarihine müsadif 
pazar günü saat 14 ten 16 ya ka 
dar İstanbul Dördöncü İcra daire
Ainde açık artırma suretiyle satı

lacaktır. Artırmaya iıtirak için 
yüzde 7,1 / 2 teminat akçesi alınır. 
929 tarihli İcra kanununun 119 
uncu maddesi ahkamına tevfikan 
hakları tapu sicilleriyle sabit ol • 
mıyan ipotekli alacaklılarla diğer 
alikadaranın ve irtifak hakkı ıa· 
hiplerinin bu haklarını ve husu • 
siyle faiz ve masarife dair olan 
iddialarını ilin tarihinden itibaren 
20 gün içinde evrakı müsbitelerile 

bildirmeleri lazımdır. Aksi hal· 
de hakları topu sicilleriyle sa· 

bit olmadıkça satış bedelinin pay· 
laşmasından hariç kalırlar.. Ala· 
kadarların işbu maddei kanuniye 
ahkamına. göre hareket etmeleri 
ve daha fazla malumat almak is -
tiyenlerin 931 - 844 dosya numa 

raaiyle memuriyetimize müracaat
ları ilan olunur. (8009) 

Darüşşafakaya 

talebe alınıyor 

(1) Darüşşafakaya girmek isti • 
yen talebenin anasız, babasız, ya • 
hut yalnız babasız olması ve ilk 
mekteplerin ancak 4 üncü sınıfı • 
na geçmiş bulunması şarttır. (2) 

Kayıt müddeti 15 Temmuzdan 15 
Ağustosa kadar devam eder. (3) 
Kaydolunmak ve müsabaka imti • 
hanlarına girmek için nüfus cüz -
danı, son mektep karnesi,, tasdikli 
mektep vesikası, ııhhat raporu, bir 
vesika fotoğrafı getirmelidirler • 

(3394) 



Ziraat Vekaletinden : 
Ankara'da Yüksek Ziraat Enstitüsil pansiyon binasının mut

fak tesisatı ve eıyası 21 gün müddetle ve kapalı zarf usulile 
münakasaya konmuştur. Bu işe ait şartname, mukavelename, eş 
ya listesi, plinlar on lira bedel mukabilinde Ziraat Vekaleti 
Ytilrsek Ziraat EnstitOsü Bürosundan alınacaktır. 

Türkiye 
Merkez 

Cümhuriyet 
Bankası 

Talipler kendi teklif edecekleri bedelin % 7,5 ğu nisbetinde 
teminatı muvakkate mektuplarile birlikte ihale günü olan 15 • 
Ağustos· 933 tarıbine müsadif salı günü saat 15 de Vekalet 

20/7I1933 vaziyeti 

AKTiF 
Kasa: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Alhn: ~n~ıo~mm 11.04~214 ~1~53&823~0 

MerzifonAmerikanKızMektebiı Hanknot ......................................... 21.62s.7ss. -

ln,aat Komisyonuna müracaatları ilin olunur. (3559) 

Orta derecede bet senelik Hayat Mektebi Ufakhk ....................................... " 702·887 •95 

·· · 5 · . . Dehlldekl Muhabirler : L li ucretı: 17 Lıra - Nehari ilcretı : 20 Lıra S , 
1 788 024 

L. 70 
t\ ltın : an f,g........... . . '2.515.003. 

i~! isgr~~)• •• ı Tü:.,:~::~;··~-~~~~;;;~~: . .590.921 .58 

1 hı·sarlar U M .. d .. ı··g"" ··nden . Ahın san kilogram 3.218-862 I' 4.s21.596.39 n mum U Uf U U • Allına ı ah,;li kabil Serbest dövizler 'I .474.<J02.12 
Samıun Fabrikası için şartnamede yazılı muhtelif ölçülerde 

(790) metre mik'abı sandıkhk kereste alınacaktır. Hazine Tahvlllerl : 
Deruhte edilen enakı naktiye 
karşılığı L. t 58. 7 48. 563. -

Lire 

37.867.499.85 

~ PASiF' 

/! Sermeye ············-·······························-··· ...... . 
lhtivat al\çe::i···· .......................................... _ .......... . 

TedevUldekl Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nal\ tiye 1.. 158.74S.56'l -
Kanunun 6 ve 8 inci madde· 

3. 105.925.28 terine tevfikan \:aki ı cdiyat , r>.1 70.563.-

Oeruhce edilen evrakı naktiye 
1 bak ı yesi .. .. . ~ .. . .... . . 152.578.000. -

5.002498.51 Karşılığı tamamen altın olarak 
ı teda\iile \"aZeJilen .. .......•.. . .. 1.. ~.688.000. -

Mevduat: 
Türk lirası .......................... " 22527.337. 77 Taliplerin şartnameleri gördükten sonra pazarlığa İflirik et· 

mep üzere % 7,5 teminatlarına hamilen 31 - 7 • 933 pazartesi gü· 
nü saat 15 te Galatada Alım, Salim Komisyonunıt müracaatları. 

(3195) 

Kanunun ô ve 8 inci mad
delerine tevfikan vaki tediyat 

CUzdan: 

ÜÖ\İZ ...................... t' !l.403.550 .SS 

.. ô.l70.563. - 152578.000. - Muhtelif .......................................................... . 

SATILIK EV EŞYASI 
Adalar Malmüdürlüğünden : 

Bllyllk adada cami mahallesi cami sokağında 20 numaralı ha· 
nede 107 parça Ev eşyası 13 • 8 - 933 pazar günü saat 10 da 
aleni müıayede ile satı 1 2 caktır. (3491) 

Yarış ve Islah Encümeninden: •••• 

AT YARIŞLARI 
Veli Efendide koıu mahallinde saat 15 te baılar. 

28 · 7 · 933 den itibaren altı hafta Cumaları devam edecektir. 
•••• Zengin babsimüıterek • Mükemmel büfe -(S56t·----

Vilayetinden : 
Vıliyetimiı. Telefon hatları için muktazi Tokada tealiani mq

rut olmak üzere aşağıdaki listede cinai ve miktarı g6aterilen 
Jeyazımat 1 ti - 7 · 933 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle 
münakasaya konu muştur. Talip olanların mektupla Vıliyctimize 
müracaatJarı ilan olunur. (3573J 
Adedi Cınsi 

40 Tütya çubuğu 
450 Yedi santimlik fincan 
65 Gaoğal üç milimetrelik galvenizli tel 
30 Gram gırefit tozu 
;ft> Gırefit levha mikrofon için kutru 5 Salim 

S 930 model simens marka telefon mikrofon zarfı 
1 O ,, ,, ,, ,, ,, ,, gırefit levha 
5 4 nakilli mikrofon ~ ordonu 

1 Devlet Demi ryolla. rı 118n1 a. rı f -------------
Otomobil ve emsali nakliyatına mühim tenzilat 

Otomobil, Kamyon ve emsali vasıtaların şömeodüferle na· 
killeri halinde alınacak ücretlerden mühim nisbetlerde tenzilat 
yapılmıttır. Tenzilat hakkında bir fikir verebilmek için bazı is
tasyonlara azami 15 tonluk vagonlarla yapılacak nakliyatın üc· 
retleri aıağıda gösterilmiştir. Bir vagona yüklenecek "Bir oto
mobilin hakiki sıkleti bir buçuk ton tahmin edilmiştir, 

Bir otomobilden iki otomobilden 
kuruı kurut 

Haydarpaşa • Ankara 9102 13653 
Haydarpaşa · Sıvas 11793 17690 
Haydarpafa · Malatya 12792 19188 

diğer tafsilit ve ıerait için istasyonlara mliracaat edilmeli· 
dir. (3357) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

4000 Adet Güverte Fırçası : Pazarlıkla münakasası: 27 . Temmuz. 
933 perıembe günü saat 10 da. 

200 Kilo Sünger : Pazarlıkla münakasası: 27 ·Temmuz 
933 perıembe günü saat l l de. 

17 Kalem Boya ve Boya : Pazarlıkla miinakasası : 29 • Temmuz 
malzemeai 933 cumartesi günü saat 14 de. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için mDnakasaları yapıhp teklif edi· 
len fiatlara komisyonumuzca gili görülerek pazarlıkla münaka
saya koaulmasına karar yerilen yukarıda cins ve mıktarluı ya
zıh üç kalem malzemenin pazarlıkla münakasalan hizalarındaki 
giln ve saatlerde. yapılacağından şartnamelerini görmek istiyen· 
terin hergün Ye mezkur malzemeyi itaya talip olacakların da mü· 
11akaıa gün ve saatlerinde muvakkat teminat makbuzlarile bir· 
likte ı<asımpaıada Deniz Levazım Satınalma Komisyonuna mü-
~Jan. (3562) 

Senedat ................................ i L. 5.794 461 .80 
Esham ,.e) Oeruhte edilen evrakı 
tah,·il~tf naktiye karşılığı Citi-

barl kıymetle)......... ..•.............. ,, 27.125.825. -
Esham ve TahvilAt . ................. ,, 1.495.612 .47 

Altın ve döviz Uzerlne avans .............. . 
Hlssedarlar ...................................... ·············· 
Muhtelif ' . 

34.4 ı 5.899. 27 

l2,845.41 

4.500.000.-
5.378.078.08 

YekOn YekOn 
242.860.74ö.40 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren : 

Iskonto haddi % 5 112 - Alhn üzerine avans % 

'Tl:J Q KiVE 

llQAAT 
BANKA51 

DARA 
BiRiKTiREN 
RAı-IAT-~Ol;;Jl 


