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Çin ve Yupan denizlerin 
deki işgaller dörtler mis 
kının tatbikatından mı? 

Darülfünun dün lağvolundu, yerine "lstanbul 

Q 

•İti ~andan bu ane kadar ge
ll lrçok tekamül safhalarına 

darülfünun, tarihinin son 
1 kapatıncıya kadar bu 

' ~\&ha.faza etmiştir. Şura
löylernek lazımdır ki da -

i ~llzı eski müesseseler gibi 

' 
0 lrlarnı, ve memlekette 

el eden büyük hareketler 

1 il da:rülfünun büsbütün 
"' . , t ~e. ııyette kalmamıştı. Mü 

'tit ~!.tal devirlerinde sarayın 
1 ~.~i d "k.~ınetinin hain ve kor· 
~~· ltı.ılfünunun temiz ve a
·"'~ ,._, ai k · · b' k ~ L l' )' rıne ıçın ırço tec· 

"'"tlt 'ı>tı. Fakat daima menfi 
ttfe rn k b l .. .. t" u a e e gormuf u. 

ttecip Ali 
~ OetJaım ikinci Sayıfado 

'-h) 
•na sivri sinek 

-._ Sazdır ! 
" ..... " ~ ) r~ Amrrlkada lktıııııdi 

.... , ""'"" ~t ~ " Şiddrt pe~ dıı etmesi ti-

\ .. ._ lfllıııar olmu,tıır .Faknt bu 

\..""' "ıllhı a.' -.._tı. rn rıebehl ııpckilll!ıyon -

\-._ "1~ıu da Ne,~ork buğday 
"-ı •ıı l\t, Cra, ford'un lrlhı -

'1ı... 11Ptku ~t liıı.3on muarnelc&lne o 
'- 't"-'ı 
._ ~ &tir ki \ade He aatın 

' '-lkta 

Almanyada insanlar kamp
lara tıkılarak kısır ediliyor! 

Berlin, 30 (Hususi) - Kısırlık 
kanununun tatbikatına ba,landı. 

Hamburg serbest ıehrinin polisle
ri, kanunun kısır edilmesini amir 
olan sebeplerden biriyle malul kim 
seleri, hususi bir kampa hapset
mektedir. Bunlar kanunen veya 
arzulariyle kısır edilinciye kadar 
mahpus kalacaklardır. 

Kanun politeknik mektebine 
tebliğ edilmi§tİr . . Müdür, nasyo -
nal - sosyalist birlikleri azası ta
lebelere, arkadaflarına arattırma 
larmı emretmiştir. iki ki§i polise 
teslim edilmiftir. 

Alman hıristiyanları reisi rahip 
Hosenfeldr bu kanunu tasvip et· 
miştir. 

Davalar ikileşti ! 

' rı Amerika toprakla· 

' ~l'fınc1a ;retl~n arpa lıtıh
llı.S.n 

daha fıı7.ladır: • 

Davacı ile vekili mahkemede 

Samiye Burhan Cablt Hunım nlıı~ hin<' bir 

otomobll ynrı,ı yüı.ündcn n~ıl:ın davaya dUn 
- ....... _...__...__..._,., balol.mqtu. Tal.Ultı 11 incl aaJ:ıfamıı.dadır. 

Yeni üniversitenin en esaslı vasfı 
inkılcipçılığı olacaktır milliciliği ve 

Milli tarih için kürsüler ihdas edilecek, Türk ink~labının 
ideolojisini yeni üniversite işliyecektir. Bu maksatla ku
rulan inkılap enstitüsü üniversitenin en esaslı cihazıdır .• 

Üniversite dört fakülte ve sekiz enstitüden müteşekkildir 

•• 
Universite 

Kadroda kalanla-
rın isimleri 

Dün akıam, htanbul üniveraite
sıne mülga Darülfünun müderris 

ve muallimlerin• 
den alınanların 
iaimleri 
heyeti tarafın -
dan gazetemi• 
ze verilmittir. 

Darülfünun • 
dan üniversite • 
kadrosuna ah • 
nan bu müderris 
]erle muallimle • 
rin ve asistanla-

Edebiyat Fakllteal . . • 
rel•i ı Fuat Bey rın ısımlerı şun • 

lardır: 

Edebiyat FakUltesi 

Prof eaör Şe -
kip Bey (Ruhi • 
yat ve terbiye) , 
profesör Köprü • 
lü zade Fuat B. 
(Türk dili ve e -
debiyat tarihi) , 
muallim ibra• 
him Hakkı Bey 
(Fiziki coğraf • 
ya), profesör 

Yakarıda• Eakl darlllflnuaaa Gatlade "Oniveralte., levbaaıiJ •tafıda ı 
DartllfAnunda Maarif vekilimizin rel•liiiade yapılan dGnkG toplanh 

Maarif vekilinin beyanatı 
muavini Besim Hukuk FakGlteai 

reial ı Tabir Eey · Bey (Türkiye 
coğrafyası ve mevzii coğrafya), 
profesör muavini O.·han Sadettin 
Bey (Umumi felsefe) profesör mu 
avini · Cafer oğlu Ahmet Bey 
(Türk dili ve edebiyatı tarihi). 

İstanbul darülfünunu dünden 1 yanın bunlara ilavesi ancak daha 
itibaren tarihe karışmış, bugünden sonraki yılda 1863 tarihinde müm
itibaı·cn İstanbul üniversitesi ku - kün olabilmişti. Coğrafyanın ge
rulmuştur. Du itibarla dün mülga ciktirilişi dünyanın yuvarlaklığı 
darülfünun binasında gecenin 21 davasının münakaşasından kor • 
ine kadar hararetle çalışılmış ve kulması yüzündendir. 

Fen Fakültesi 

saat 19 buçuhia gazete mümessil
lerini kabul eden, .i\laarif Vekili 
Reşit GaHp Bey şu mühim hcya • 
natta bulunmuştur: 

Profesör Ali Yar Bey (Umu -
Bu gün ilga edilen darülfünu -mi riyaziyat ve yüksek cebir), mu 

allim Hamit Nafiz Bey (Jeoloji, nun Türkiyede bu adla kurulan ir-

k fan müesseselerinin üçüncüsü sayı P. C. N.) profesör muavini Şev et 
labilir. Uk darü1fünunun tesisi Aziz Bey (Antropoloji) profesör 

muavini Fahir Bey (Umumi fizik). hükmünü 23 temmuz 1846 tarihli 
resmi tebliğde görüyoruz. Halbu-

Hukuk Fakültesi ki menfi mukavemetlerin şiddeti 
Profesör Mişon Ventura Bey, karşısında teşebbüs ve icra takati· 

(Roma hukuk), profesör Ebüluli nin çelimsizliği yüzünden ilk 
Bey (Medeni hukuk), profesör Sa• ders ancak 15 kanunusani 1833 
mim Bey, (Medeni hukuk}, pro • te yani 17 yıl sonra başlıyabiliyor. 
feıör Mustafa Reıit Bey (Hukuk Başlangıçta dersler yarım yamalak 
uıulü, icra ve iflas}, profesör Ta • hikmet, hayvanat, nebatat, ve 

(De\aını 7 ınci ııayıfa~cıa;..:ll!Jll' uarihten jbaretti. Tabii coğraf~ 

Arapça dualarla açllan 
Darülfünun 

Açılması emirler, iradelerle 
kararlaştırıldığı halde açılmıyan 

darülfünuna muallim yetiştirmek 

lüzumu da hatırlanmış o devirler
de mahsus garibelerden olarak bi
risi riyaziyat, diğeri tabiiyat tah

sil etmek ve ayni zamanda Paris 
teki hırislyan Osmanlı tebaasına 
Türkçe öğretmek üzere yalnız iki 
Efendi Parise gönderilmişti. Biri

nin ismi bilinmiyen bu iki Efendi
den ikincisi Selim Sabit efendi idi 
ki İstanbul darülfünununa mual • 
lim olmak için Pariste altı yıl 



Yeni Türk 
•• • • • 
unıversıtesı 

Başmakaleden Devam 

Ve nihayet bugün büyük inkıla 

bımı:ul'l birçok adamları hiç şüphe 

yok ki bu darülfünunun yavrusu • 

durlar. Artık tarihe intikal eden bir 

müessesenfo memlekete olan bu a

ziz hizmetlerini ancak bir kadirti• 
naslık olmakla beraber yeni dev· 

rin yeni ihtiyaçlarına cevap vere· 
cek ve yeni akıtların yeni görü§le

rini ağır başlı bir ilim vekariyle 
ifade ve tatmin edecek mahiyette 
olmadığını da söylemek bir memle 
ket borcudur. inkılap maarifinin 
üniversite ile elde etmek istediği 

en mühim dilek, ilim aleminde 
yarım asra yakın bir zamandanbe
ri yafıyan atm01feri yıkmak , 
yerine hakiki ilim havasını ikame 
etmektir. Artık bu telakki tarzına 

göre üniversite sadece yüksek bir 

mektep halinden kurtularak ilim 

arayışı yapan ve ilmin muhtelif 

şubelerinde kendisine göre bir ilim 

görüşü olan bir müessese olacak 

tır. Bu müessese bize tamamiyle 
garp ümanizini verecektir. Üni

versiteye bu yeni istikameti an
cak yeni ilim metotları içinde vere 
bileceğiz. Bunun için üniversite .. 
kürsülerinin bir çoğunun hariçten 
gelen mütehassıslara verilmesi ga· 
yet tabiidir. Her birisi Avrupada 
birinci derecede ilim adamı olarak 
tanılan 38 profesörün muvaff akı • 
yetini en temiz hissiyatımızla te -
menni ederiz. Şimdiye kadar çok 
hafif surette temas ettiğimiz bey • 
nelmilel ilim cereyanlarına bun • 

~p~ >fV.l!li! anaAAn:>f >{O~ VJUOI uvp 
cegız. ilim ve medeniyet dünya
sına yaratıcı Türk dehasının Al • 
manlar, Jngilizler, ve Fransızlar 
gibi yeni keşifler ve yeni görütler 
vereceğinde hiç f Üphe etmiyoruz. 
En büyük ilim müeaaesemizi ken
dsiyle ahenklendirmek için ne mü~ 
aait zamanını ve en ruhi anını §İm 
di bulan inkılap, bu sahada da 
kendi radikal tedbirini bugün yap
mış bulunuyor. Bu işin inanlı ve 
ceaaur müteıebbisine candan mu
vaffakıyetler dileriz. 

~eclp Ali 

Doğurduğu çocu 
Boğarak öldürmüş 
İzmit vilayeti daktilolarından 

Sebriye H. nasılsa hamile kalmı§ , 
evli olmadığı için bu çocuğun do[;· 
masının fena dedikodulara yol a· 
çacağını düşünmüş ve söylendiği· 
ne gör edoğurduğu nevzadı boğa· 
rak öldürmüştür. 

lzmitte ağızdan ağıza çalkanan 
bu dedikodu üzerine Sabriye H. 
tevkif edilmi§, tahkikata başlan· 
mı§tır. 

Bir ihtifal 
Kabataş lisesi hocalarından ve 

mektebin müdür muavini merhum 
Münir Bey için talebeleri ve mek -
tep müdürlüğü tarafından yarın 
bir ihtifal yapılacaktır. 

Merhumu tanıyanlar ve ıevenler 
yarın saat 16 da Beylerbeyinde 
Set üzerinde toplanacaklar, onun 
hahra11nı anacaklardır. 

Muzaffer Bey Yüksek 
tedrisat müdürü oluyor 
Edebiyat fakültesinin eski reisi 

Muzaffer Beyin Maarif Vekaletin• 
de mühim memuriyetlerden birine 
tayin edilmesi ihtimalinden hah • 
ıetmıtik. Haber aldığımıza göre 
Muzaffer yüksek tedrisat umum 
müdürlüğüne tayin edilecektir. 

Çin ve Yunan denizlerindeki iki hadisenin manası 
············································································································································ 

Son İşgaller Dörtler misakının 
tatbikatından mıdır ? 

Son hafta içinde biribirini mü· 
teakip küçük, fakat manası itiba· 

riyle büyük iki hadise oldu. Ha • 

disenin biri Fransızların Çin 
denizinde bir takım kü • 
çük a.daları işgal etmesidir. Bu iş· 
gal hadisesi Japonyada büyük bir 
telaş ve asabiyet uyandırmıştır. 

ikinci hadise Yunan denizinde bir 
kaç küçük ve gayri meskun ada • 
nın İtalyanlar tarafından işgal o· 
lunmasıdır. Bu hadise de Atina -
da heyecan hasıl etmiıtir. 

Bu iki hadisenin manasını ve 
maksadını tahlil ederken tabii 
olarak her şeyden eve) Fransa ile 
İtalyanın beynelmilel ıiyasetleri 
hatıra ıeliyor. 

Fransa ile ltalya dörtler misakı 
na kadar harici siyasette biribirle
riyle tiddetle rekabet eden iki 

Adanada sıcaklar 

Meyva ve sebze bolluğu 
her senekinden fazla 
Adana, 31 (A.A.) - Bu sene 

meyva ve sebze bolluğu geçen ıe· 
nelerde görül.memiı bir derecede 
ve çok ucuzdur. 

Yakıcı ve bunaltıcı sıcaklar her 
gün fazlala~maktadır. Halkın kıs
mı azamı yayla ve bahçelerde va• 
kitlerini geçirmektedirler. 

Koza mahsulünün yağmura bü
yük bir ihtiyaç. hissedilmektedir. 

Fransız filosu 
Cherbourg, 31 (A.A.) - Fransa 

Cümhur reiıi M. Lebrun, Vaulan 

harp gemisine binerek ikinci filo • 
ya bir geçit resmi yaptırmıttır. 

Hava çok güzeldi. M. Lebrun 
sonra deniz altı kruvazörü Surco· 
uf'u gezmİf ve nihayet 17.45 te 
Parise dön.müttür. 

Gandinin beyannamesi 
Ah.metabat, 31 (A.A.) - Gandi 

İngiliz milletine hitaben bir be
yanname neşretmittir. Gandi bu 
beyannamede, Hindistanda sulhun 

emirnamelerle değil, fa kat kong • 
reye itimatla elde edilebileceğini 
bildirmektedir. 

Gandi kendisinin İngiliz milleti· 
nin bir dostu olduğunu, ve bir gün 
kendisinin bir düşman gibi telakki 
edilişinin ne kadar yanlış olduğu 

anlaşılacağını ilave etmiıtir. 

Uşakta yangın 

Şayak ve un fabrikası 
kısmen yandı 

Uşak, 31 (A.A.) - Dün gece 

yarısı Hacıgedik şayak ve un fab

rikasında büyük bir yangın çıkmış· 
tır. Şehir itfaiyesi, şeker ve Yılan• 

cı zadeler fabrikaları ile şimendi

fer idaresinin itfa vasıtaları ve aı· 

ker kuvvetlerinin yardımı ile yan· 
gın sabahleyin ıöndürülmüttür. 

Fabrikanın kazan ve makine da 

ireleri tamamen, ütü ve tarak dai
releri kıımen yanrnı§hr • 

memleket idi. Dörtler misakı ak- sus ifgal hadiselerinin dörtler mi· 
tedildikten sonra bu rekabet kalk· sakı resmen imza edilir edilmez 
mış değildir. Ancak iki memleket 
arasında siyasi rekabetten mütevel 
lit ihtilaflar vukuuna meydan ver· 
memek için bazı tedbirler alınmıt· 
tır. 

Acaba Fransanm Çin denizinde 
bazı adaları işgal etmesiyle ltal • 
yanın Yunan denizinde birkaç kü
çük bot adayı işgal etmesi evel 
den kararlaştırılmış ve müştereken 
kara verildikten sonra tatbika ge
çilmiş bir hadise midir? Yoksa 
iki hükumet arasında herhangi bir 
müzakere cereyan etmeksizin ve 
biribirlerine malumat vermeksizin 
mi hareket olunmuştur? 

Bu nokta hakkında açıkça hü -
küm verecek malumat mevcut de
ğildir. Bununla beraber iki hadise 
nin biribirini takip etmesi, bahu -

Bir baskın 
Yunan erkanı har

bını dağa kal
dırdılar 

AT1NA,, 31 (Hususi) - Bulgar 
komitecileri tarafından Drama ci
varında yapılan cür'et kara ne teka 
vet hadisesi, efkarı .umum iyede de· 
rin bir heyecan uyandırmııtır • 

Dördüncü kolordu erkanı ha,... 
biye reisi ceneral Kalerjis ile Dra• 
ma müddeiumumisinin ve daha 
iki şahsın bindikleri otomobil Zir· 
nuva ile Drama arasında komiteci
lerin puıusuna dütmüflerdir. 

Otomobil komitecilerin eline 
düımüş ve içindeki yolcular , Bul· 
gar toprağına götürülmüştür. Ko
mitecilerin takibine gönderilen 
müfrezeler, eli boş olarak dön • 
müşler, komitecileri yakalayama .. 
mışlardır . 

Yunan hariciye nezareti, Bul · 
(''r toprağına nakledilen Yunan 
erkanı harbiye reisiyle yanlarında-

vukua gelmesi tamamen manasız 

bir tesadüften ibaret olmasa gerek 
tir. 

Son gelen (Matin) gazetesinde 
(Tokyo) dan çekilmiş şöyle bir 
telgraf vardır: 

"Fransızların, Tampet, Thi 
- Tu adalariyle, Caye, ltu - A
ba, adacıklarını ve Hindiçinide 
Tibpin arasındaki iki grup adaları 
işgal etmesi Japon hariciye veka
letini hayli ifgal etmektedir. Res
mi bir karar vermeden evel, mese· 
le tetkik edilmektedir. 

Bu karar beklenirken, ~esmi 

mahafilde, Fransanrn, bu adaları 
üaaübahri yapmıyacağı sadece , 
beynelmilel deniz seferlerini ko • 
laylaştıracak birer iskele olarak 
kullanacağı ümit edilmektedir. 

Feci bir kaza 

Bir motosiklet yarışında 
üç kişi öldü 

Bertin, 31 (A.A.) - Dün bura
da yapılan bir motosiklet yarışı 

müthiş bir felaket ile neticelenmit 
tir. lki motosiklet biribirine çolC 
fazla yaklaştığından bunlardan bi 
risi halkın içine diğeri de ı~haya 
fırlamıştır . 

.. · , (\ ' ' . ~ ,.,_ ' ' l . Uç kişi ölmüıtür. ulüm teh ikesı 
ne uğramış on bir yaralı ile bir çok 
hafif yaralı vardır. 

Nazilerin arasına giren 
bir motosiklet! 

Schoenebeck, 31 (A.A. )- Yol
da son sür'atle gitmekte olan bir 
motosiklet n~syonal sosyalistlerin 
hücum kıt'aaının içine girmiştir. 

Bir kişi ölmü~ ve beş kişi de a· 
ğır surette yaralanmı~tır. 

ki adamların tahliyesi ve haydut .. 
ların şiddetle tecziyesi için Bul • 
gar hükumeti nezdinde tefebbü .. 
satta bulunmak üzere Sofya Yı: .. 
nan 'sefirine emir vermiştir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir f edakirlık ve bir facia 
Ragıp Bey isminde bir memur denizde 
bir çocuğu kurtarmıya atılarak boğuldu 

Evvelki gün Çubuklu önlerinde 
bir deniz faciası olmuş, bir memur 
la bir çocuk boğulmuştur. 

Verilen malumata göre, Kurtu
luşta oturan Galatada saçma fab " 
rikasında katip Tanat Efendinin 
zevcesi Madam Despina, Tanaf, 
Filip, Niko ismindeki üç çocuğu 
yanına alıyor ve kocasına Tarab~ 
yaya gezmiye gideceğini söylüyor . 
Madam yolda evvelce kararlattır· 
dığı yere gitmekten vaz geçiyor ve 
Çubukluya giderek deniz kenarın· 

daki gazinoya oturuyor . 
Bir müddet sonra 11 yaşındaki 

Filip gazinonun öniinde denize gi
riyor. Çocuk bir müddet yıkandık
tan sonra sahildeki elbiselerine 
doğru gelirken Madam Despinanm 
yanında oturan Ragıp Bey ismin .. 
de birmemur denize giriyor, Ra-

gıp Bey çocuğa yüzme öğretiyor, 

sonra kendisi çıkmağa tetebbüs e
derken küçük çocuğun suların ce
reyanına kapıldığını görüyor. He
mene denize dalıyor ve çocuğu kur 
tarmak istiyorsa da kendisi de a • 
kmtıya kapılarak buğuluyor. Bu 
sırada Beykoz klübüne .mensup bir 
fıta yetitiyor, sporcu Mehmet Bey 
isminde bir genç denizin dibine 
dalarak evveli. Ragıp Beyi kur • 
tamuya çalı~ıyor sa da ır.uvaffak 
ol~mıyor, çocuğu ha~ınt?ar. yaka · 
lıyarak çıkartıyorsa d~ iş işten 

geçmiş bulunuyor. Çünkü çocuk ta 
hoğulmuştur. Ragıp Beyha ceıedi 
bir çapa ile çıkartılmıştır. 

35 yaşında olan Ragıp Bey pos
tahane memurlarındandır. Zabıta 
bu buğulma hi.diıeleri etrafında 

tahkikat yapmaktadır • 

Bircinaye. 
Eski bir hadisen' 

• 
muhakemesı 

Balatta Mollaaşki mahall~ 
İ!lenen bir cinayete ait Jlluh 
ye dün İstanbul ikinci cez• ısı 
meıinde başlanmıştır. . t 
. Davaya göre, Şecaattını ~ 

Ömer ismindeki üç suçlu, ~ 
aski mahallesinde Hatice 
~ın evine gitmişler, o e"de 
ran Suzan Hanımı istemi,Jerı 
zan burada yok!,, denilince, ~ 
attin, Hatice Hanımın erk~~ 
deşi Hasanı sustalı çakı ile 0 

.. Edl " 1 k 01~ muş. v e cıracı o ara 
Recep Efendi de bu arada ~I 
lanmış. Eve giden, adaııt 0

1 . e 
mek ve yaralamakla netı' 

kavgayı çıkaranların üçü de 
kemeye verilmiıler. 

Dünkü muhakemede ı\l 

sorguya çekilmitler, Şe~~ 
"Oraya gittik. Fakat ben ° dl 
mcdim,, demiş, arkadatl•l'f 

1
, 

raya gittiklerini kabul etrrıe~ 
raber, öldürmek ve yars.1•111 

alakaları bulunmadığını ıöY1 t . 
• 1•11 

lerdır. j ~~ 
Muhakeme, şahitlerin ç' a 

ması için kalmıştır. __./ ~ih 
--------•• rJ a Darülfünunda dünkU ' t.~ 

hşmanın verdiği intib ~l>ar 
(Baş tarafı 7 inci sayıf6 te & 

Dün mülga darülfünun bt liı 
cidden çok tarihi bir eün y•~ 
du. Kadroların bugün belli ol' 
günlerdenberi söylendiği İ~~ .\ 
keste büyük bir telaş ve mah•~ ~ 
heyecan vardı. Arasıra bs.:J1J ~ 
derrislerin gelip gittikleri f' ) ~~b 
yor u_ H ele 1'ah heyeti od~ 1

'. 

ve bürosunda fevkalade ~.A 1( .. 
vardı. Daktilolar mütemadı1· 

!ışıyorlardı . .. ıl Jt.~lld 
Alakadarların bir §ey 101 ;~; ~ 

melerine rağmen saat ikide~ ~ 
koridorlarda mekik dok&J ef' l)~tt 
zeteciler kadro hakkındı. d1 

şey öğrenmişler hatta i.iıt~d ,,.~ 
kadrosunda yer almıyan 11' td' ~ 
lerin isimlerini bile kıa.meıı e 
mişlerdi. 1 

Bu esnada Neşet Ömer 8~1 
miş ve Maarif Vekili tıt' 
kabul edilmiş bulunuyor~~ljİ ~ 

Neşet Ömer Beyin errııı> 
hakkuk etmişti. Saat taıı' ~..,f, 
buçukta davet edildik~e~İ;1~ t 
lan hukuk fakültesi reııı def ~~ı 
ve onu takiben Köprülti ı• tı'· t, 

at Bey geldiler ve ısla~ ril'; t~ i, 
kapısının önünde biribırle t'e ~-'ltı 
lamlaştıktan sonra berabe ~ ~~ i 
kil Beyin odasına girdile~·~ tit> 

Bir müddet sonra Te" '1~e ~ llt 
Patanın de koridordatı I ~il~ 
Patanın da koridorlard•11 .~ ~ t , 
Maarif Vekilinin odasırı" ~~i ttt\ 
görüldü. rfjt ııJt ~ l llt 

Kendilerinin yeni ünİ""e;tdi ~ti.~, 
de fakülte reisliklerine ·~ bıJI t~ 1\ ' 
bu suretle tahakkuk etııı•f I ~-
yordu. . r.f-; ~ı·'i't 

Yeni fakülte reislerin~: 1ıf'.ı ')ttj 

Vekilimizin reislğ altın d•' d' ~~l\d 
ları toplan.ma ki saat k• .ı~ 

. d~ ~lh 
ettı. 0ıı I' ı ~ ·• 

Reşit Galip Bey, •~"~ b&ll /. ~ 'td 
buçukta gazetecilerı ~; .. ~f.' j \ı ba ··r .. •· ~jlr t 
vakit hayli yorulmuf ~.0 de 11 ~t 

·· ıo11 r11 1 Bununla beraber yu . "'' 111 

· · ' f de•• ·· ı""t' / bır memnunıyet ı a 1 o ·tı' , 
Saat yirmi de her fe ıı jtl 61 . . ,.ue ıf' JI 

mıştı. Ve gene bu sa ede" Jl''J 
vaziyetlerini merllk ıı ,.Sİ~ 
renmemiı bulunan b•el< i•' I' 
lerle isimlerini söyleflltel~f~ I 
bazı zevat a;azetelere 0 ,11 '' 
mıya başlamış bulu~~iaıs"" 

işte İstanbul darll 
günü lıöyle geçti. 
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kalan 
~n 

l. İt'- ·· Osnıanlılık 
ıı:oyJ .. b 

, 1· u an l e ıler k" .. a ~un arı yazdı: 
ile u .. 

0
Yunden Memİ§ kızı 

ııuse · 
~.. Yın karısı Fatmayı 
oPek ısırın h . . . 

dokt ·~ . mu tar ıkısı· 
ora nıu . . 

h~t l ayene ettırmış, 
iö da. ~rın daülkelp müesııe 

l(ld~ lerılrnesine karar ver .. 
"erjl> 

11 arın ellerine birer ra• 
ı I>,. •alıvermiş. Fakat kadın· ! 

Mektepler / Mezb~ha 
üniversiteden son- Resmı 
ra, liseler ve orta 

mektepler 
Birleştiriliyor ve ağırlık 

Üzerinden alınıyor 

Huliisi B. 
Hüseyin Rahmi 
Beyin kardeşi 

dün öldü 

SOHBETLER 

Devletçilik 
Ve 

Bir tabir 
"T~rminolojHc.~riıııizi tayin et 

tikten :-:onra, ~istemler arasında 

bir mukayesenin münakaşa:5ına 

hazmın amma, böyle ciddi bir ba

histe dt: muhataplarım Selami lz _ 
zet ve arkadaşlaıı olamaz.,, 

~ra b ·· b' k . ulup ta hastahaneye üniversite ıslaha.tı ıtti t.en /·'l1ntelerine imka n yok sonra Maarif vekaleti bilhassa li • 
'tıa. k . 

llca.nır· ayrnakama gittiler, se ve orta mektep programları, 

Mezbahada kesilen koyunlar • üstat Hüseyin Rahmi Beyin bi- ı Bunu söyliyen Peyami Safa Bey 
dan muhtelif isimlerle türlü türlü raderi mütekait miralay Hulusi ~ dir. O Peyami Safa Bey, ki bir haf
vergi alınması şikayeti mucip ol • Beyin dün Hiybeliadadaki köfkle-:, tadan beri bize hitap etmelctedir; 
muştur. İstanbul şehir meclisi, rinde vefat ettiğini teessürle ha .. bir haftadır, muhatapları biz ve ar 
geçen yıl bu meseleyi müzakere et· 1 her aldık. kadaşlarımızdır; münakaşa etmek 

miş, mezbahada alınan resi~l~ri~ Hulusi Bey şeker hastalığı çeki .. t~ ol.duğumuz m:~z~ da gayri cid
birleştirilmcsine karar verılmıştı. yordu. Hastalığı son zamanlarda dı hır mevzu degıldır. 

'p · tedriaat usulleri hakkında tetkik· 
'• 8.ra.ın, .. y k b 1 d' . . 1 b l kt lırlta. ... o , e e ıye reıs :.. ere a§ ıyaca ır. 

drnı at edin, demi~ ! Liseler ve orta mekteplerdeki 
,· a.r Defediycye ba~ vur • idari vazifeler hakkında yeni sil • 

led· sile rütbeleri vücuda getirilec"ek • 
''l\ı:e reisi: tir. Mekteplerde müdürlük bun· 

Mezbaha resminin hayvan başına ziyadeleşmiş, bir aralık Cerrahpa· Terminolojilerin tayinini ve sis· 
alınması da zayıf ve besli hay • şa hastahanesinde tedavi görmüşM temler arasında bir mükayesenin 
vanlardan müsavi vergi alınması - tü. Fakat hasta, yaşı da yetmişi münakaşasını istiyen ve böyle bir 
nı, bu suretle haksızlığı mucip o· geçkin bulunduğu için, kurtulama· münakaşayı biz ve arkadaşlarımız· 
luyordu. Şehir meclisi ayni za • mış, Hulusi Bey dün saat on yedi.. la yap.mak tenezzülünde bulunmı .. 
manda mezbaha resminin de hay • buçukta hayata gözlerini kapamışM yan da Peyami Safa Beydir. O 

'd~y belediye hududu ha - dan sonra bu idari merhalelerden 
ır 8 b . fi~ en öyle İ!e karı§ .. biri olacaktır. 

. bütçede fasıl yok, mad Bundan sonra liselerde, orta 
mekteplerde bir müdür, bir tedri· 

'tıla.r Lı · ı · ı· 
ttt· ı rıı a ıahmere müra .. !'al amiri, bir terbiye amırı ve 

ı er Lı · ı k 
" 

1 
Q) aliahmer onlara şu muavinler bulunaca hr. 

'l\erdi: Tedrisat amiri dersler arasın· 
il:~~ız devir ve teslim daki münasebetleri ile, program -

l ılıtJidir. Hem bu §ekil .. Jarın ahenktar bir şekilde ilerle: 
"erıneye selıihiyetimiz yok mesi ile meşgul olacaktır. Mek-

~i~ teplerin tedrisata ait meselelerin -
l)et 1_ d 

t:~ d ••dırna §U geldi: Bir den mes·uı a am tedrisat amiri O· 

~l>lr 0 •ta rnüracaat edeyim de lacaktır. 
e a~ bulayım kadınları hasta Ter biye amiri de talebenin ter· 
liatondereyim, dedim. biyesi talebe ve velilerile olan 
~ Ya.pttnı tam ite baılrya· münasebetleri tanzim edecek ve 
k an kanundan anlar bir bu itlerden mes'ul olacaktır. 
~r!ıtna çıktı. Mekteplerde terbiye ve tedris 

\ ls an dedi, sen cÜTÜm itli· amirliklerini iyi bir surette idare 

· J P ıgın ıı cemı ıa • 1 ,~ "a t ... · ( · · edenler bundan sonra ancak mek· 
· nun h l'f · D d" tep müdürü olabilecekler. 

r ~ a mu a 
1 tır. e ı.. M.J.:•--- u·· -1u·· rlu"" klerı'nde mu· ~ '·. lldan da cavr1.L- R!-:-ı ..... a 

l\Q•,. l. vaffakıyetleri görülenler 'Maarif 

) •andığına müracaat e· müdürlüklerinde teftif hizmetle· 
rinde kullanılmak üzere terfi ede-

~~ 
~•tın.. da müracaat ettik 
'il>' •andığında iki kadının 

,ı_ ,,.~ 0 Ö d ·ı . . . ı · 
~'1 • n erı mesı ıçın a• 
~ı. l>arayı bulmak mümkün 

Dahiliye vekili geldi 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 

Bey dün sabahki trenle Ankara • 

misyonunun bugünden itibaren ça 
lışmağa başlıyacağını ve komiıyon 
azalarının içtimada bulunmalarını 
bildirmiıtir. Tarife komisyonu 
bugünden itibaren çalıtmıya baılı
yacaktır. 

van başına değil, hayvanlar tar· tır. Peyami Safa Bey, ki bu sözlerini 
tılarak ağırlık üzerinden alınması C . b .. ' k ' d okuyanlar, sanırlar, ki Peyami Bey 

b k enazesı ugun saat on ı ı e k h' d · ı 1 nı kararlathrmıf, yalnız u ara . do torasını , ıç eğııse isansını 
t tb 'k' . . . d · Heybelıadadaki köşkten kaldırıla-

rın a ı ı zamanının tayınını aı· ı' . , bitirmiş, siyasi veya iktısadi bir 
• .. b k t B l d" cak, Heybelıada kabrıstanına def .. 

mı encumene ıra mış ı. e e ı- d' I k . tez müdafaa etmiş bir zattır .. Ha .. 
. l· ~ · b k b"k d b ' l ne ı ece tır. 

ye reıs ıgı, u ararı tat ı e e ı yır, Dinamik, Statik, Terminoloji, 
k · · A d b k"'ll Hulusi Bey bilhassa matbuat 

me ıçın vrupa an as u er ' sistem gibi süslü ve kulağa yüce 
getirtmi•, ve basküller geçende ve neşriyat aleminde çok tanınmış 

T ·ım· h gelen kelimeleri önümüze süren mezbahada yerlerine konulmuştur. ve sevı 1! allık ve faziletli bir 
zattı. Peyami Safa Bey, bildiğimiz, bil • 

Daimi encümen, mezbaha res· 
minin birleıtirilmesi ve ağırlık Ü· 

zerinden alınması kararının tatbi 
ki zamanını henüz kararlaftırma· 
mıştır. Fakat bu hususta esaslı 
bir tetkike imkan hazırlanmak ü
zere mezbahada hesapların bu 
karar tatbik ediliyormuı şeklinde 
gördürülmesini İstemiıtir. 

Bunun üzerine mezbahada ona 
göre tertibat ahnrnıt ve faaliyete 
geçilmittir. 

Bu tecrübeD.İ.la cöat ... .ecf:ii neti
ceye göre mezbaha resminin bir -
leıtirilmesi ve ağırlık üzerinden a 
lınması kararının tatbik zamanı 
kati surette teshil edilecektir. 

Maarif vekaleti 

Kırk senedenfazla bir zanadanM diğiniz Peyami Safa Beydir: "Cin 
göz Recai,, müellifi Peyami Bey . beri Hüseyin Rahmi Beyle birlik -
Bir iki de ilmi eseri vardır: Alfa· te otunnaktaydı. Kendisi bir çok 

askeri komisyonlarda, divanı harp 

azalıklarında bulunmuı, doğ~ulu .. 
ğu ile tanınmıştı. Ölümü bir ka • 

y~ptır. Ailesine ve bilhassa Hüse· 
yin Rahmi Beye taziyetlerimizi bil 
diririz. 

Belediye kooperatifi 

be yazmıştır. 

Her neyse, şimdi biz davamıza 
gelelim. Peyami Safa dünkü ceva .. 
hında diyor ki: 

''lsnıct Paşa, her zaman cidden 
hayranı olduğum enerjik ve müs 
bet tedbirler aldı. Para SJh~külas .. 

tevzi yeri açılıyor yonunu Borsa hanının önünde gc 
Belediye memurları kooperati- hcrtti, tahdit sLt.cmiyle memleket 

fi tarafından açılacak tevzi merke. sanayiini ve yerli malını korudu . 

zinin yeri kiralanmııtır. Bu yeı:, Yıllardır paramızın haysiyetini ve 
muhtelit hüküm mahkemelerinin h~tikra11m t~ınin etti.,, 

bulunduğu binanın caddeye nazır Biz lsmet Paşanın ilk günden • 
kısmındaki büyük dükkandır. hayranıyız, Peyami Safa Bey 

mecmuaları Tevzi merkezi yakında açılarak nihayet bugün hayranı olduğunu 
Maarif vekaleti bu seneden 1• belediye memurlarına ucuz yiye • itiraf ediyor. Yalnız - bugün, u • 

tibaren üç mecmua tıeşrine bat- cek ve içecek maddeleri satılacak- zunca bir münakaıadan sonra doğ. 
lıyacakhr. Mecmualardan biri ilk tır. ru yola girmit gibi görünen Peya- · 

tedrisat hocalarının mesleki~ 
gilerini arttırmak için çıkarılacak-

Abone bedelleri : 

Türkiye ICcnebl 

Seneli': 1400 Kr. 2700 Kr. 
~ aylık 750 14:'.>0 . 
3 aylık tOO .. 800 
ı aylık 150 w 300 . 
ilin Ucret1er1 ; 

rıcarl llllıılurın llln ıınlılfl'll'rlnde ııanll· 

mi :JO kuru.,tıın baııla r, ilk ımhlfel.le 230 

kuruta kadar c:ıkar. 

Gene esrarcılar 
Balatta eskiden kalma su mah

zenleri içerisinde bazı kimselerin 

esrar çektikleri haber verilmii 
hemen haber verilen yere gidilmi§ 
tir. Mahzenlerin içinde Remzi, 

sabıkalı börekçi n.amiyle maruf Os 
man Nuri, sabıkalı Arap Ç>ıma· 

nın esrar çektikleri görülmüf, ya • 

kalanmıılardır. Bunlardan Osma 
nın kuşağı arasında 32 gram esrar 
bulunmuştur. 

Bir kadının düşmesi 
Beyoğlunda oturan 60 yaıında 

Fatma Hanım isminde bir kadın 
evinin penceresinde çamafır asar

ken gözü kararmış, sokağa düşe
rek ağır surette yaralanmıftır. Fat 
ma Hanım kaldırıldığı çocuk has· 
tanesinde ölmüftÜr. 

mi Safa ile- aramızda bir kelime 
ihtilafı kalıyor: Biz, İsmet Patanın 
bu inerjik ve müsbet tedbirlerine 
"devletçilik,, diyoruz, Peyami Sa .. 
fa "mütekamil liberalizm,, diyor; 
hem de kat'iyetle, adeta Halk fır
kası liderleri ağzından söylüyor. 
muı gibi söylüyor ve devletçilikle 
mütekamil liberalizm arasında hiç 
bir fark görmüyor. 

Fakat biz, tahdit sistemiyle 

memleket sanayiini koruyan, pa • 

ramızın haysiyetini ve istikrarını 

temin eden İsmet Paşanın ağzın • 

dan liberalizm sözünü itilmedik • 

Bu iki söz arasında fark bulun• 

masaydı her halde, İsmet Paıa 

tek bir kelime ile: Biz "devletçi • 
yiz,, demezdi . 

Selimi izzet 
! llllJJlllllllllU f1U ıtn11mm111t Hıtın• lllN 11111 0111 lllllHlllntfUUlf IUIUUlll Wlll'f!! 
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1 Aiustos 1918 
- ~IUnlhtc nılintf"jlr 

HüJi.ık, fıızJa, deounlı ll~n ı·eN>nle re alt 

ayrı tt-n~llit vardır. 

Dıvardan düşen çocuk 
Uluköyünde Muvakkathane 

( Os t O~ ropalşe 

ı:ıart ) m•!<:ınUa!lı, J.:rnıenllı•rl n blı~iik bir E..,. 

m<'nhıtan \ ücuda gt>tlrın<'k huııuı;uııdakl mec. 

nuııanc flklrlerlııdf'n dola~'J mtişe\, eş bir bal 

ıılınış bulııııan Kufkas nıesdrslnln halli mü, . 

klıla tındaıı bahis bir nıakıılr- ıwşretmrktr-dlr. 

R~mı llAnlıırın bir ıaatırı 10 kunııtıır. 

KUçUk ilAnlar : 

Bir defası 30 iki defallı 50 Uı; detatıı fi~ 

dört ı/efası 75 \'e on de faııı 100 kuruştur. 

Uç aylık ll!n \"erenlerin bir d eta111 mecca· 
nendir . Dört satırı g eçen tııı.nıann fıuıa 

satırları l:ı«!~ kuru§tan beııap edlllr. 

caddesinde 65 numaralı doktor Rı 
za Beyin evine misafir gelen Ci
hangirde mukim Rıza Beyin ar
kada§ı Fehmi Beyin 12 yatında 

Seher ismindeki çocuk dün akıam 
evin yanındaki arsada oynamakta 
iken duvardan dütmüt yaralan· 
mııtır. 

- \'olf rıjansınııı K ly.-.tten aldığı maltJma. 

ta naz.arım P eld Mareşal Aıılcorıı (SO) Tem 

muzda bomba~ la icra cdilrıı lıl r su ika11te 

knrbıı.n olrııuıtur. Ka lll (Borla \"lnııko) 18ml• 

dıı 28 ~-a,ınıla hlr ~en~· olıııı sol cenah lhtl.liııl
d llO!ll uliıı t fırkıısına nı<'ııııuptıır • 
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Çatalca Ne Halde ? ............................................................. 

Cümhuriyetin elile bu-
ı·--···· .. ·f;"·p .. ·o···R·-ı 
... _ ................ _ ............................. ·-··· Yavuz hırsız e~ 

sahibini bastırır! 
rada doğan irfan ocakları 

Futbolcularımızın 

galibiyeti 

Herşey ucuz; fakat para yok-Gece 
hayatı, sınai teşebbüsler .. 

ÇAT.ALCA, 29 Temmuz (Hu -
susi mlrl1abirimizden) - Çatalca• 
da maarif hayatı bilhassa çok can
lıdır: Aziz cümhuriyetin feyizli eli 
burada (73) ilk mektep yaratmış· 

h r. Bunlardan yedisi tam teşkilat• 
lıdır . İki sene zarfında (12.000) 
(1 5.000) lira sarfedilerek (7) mek 
tep daha in§a edilmiştir. lstıran
cnda (52.000) lira sarfediJerek 
en &on fenni terakki yata tevfikan 
büyük bir mektep vücuda getiril -
miştir. 

Yalnız kaza merkezlerindeki ilk 
mektep tedrisatı kafi değildir. Bu 

mektep binası adetleri (350) ye 
varan talebeyi alamıyor. Zemin 

katının dershaneye tahYilin sureti· 

harman makineleri vardır. Makine 
sahipleri harman ücreti olarak 

yüzde 16 - aynen- almalarına 

rağmen müştekidirler. 

Rençber de ayni derecede şika
yetçidir. Burada pazara arzedilen 

buğday (3.5) kuruş üzerinden mu• 
amele görüyor. Halbuki rençper 

orak, harman ücreti olarak bunun 
iki kuruşunu sarfetmek mecburi • 

yctindedir. istihsalin artması ve 
pazara malın fazla arzı dolayısile 

biraz daha fiatların düşmesinden 
endi§e edilmektedir. 

Sınai teşebbüsler 

Çatalcada bir de granit madeni 
keşfedilmi§. Tahlil ve analizi Al-

le 933--934 senesi tedrisatının te• manyada yapılan bu madenin iş .. 
mini dünülmekte ise de burasının lenme ruhsatnamelerinin alınma .. 
rütubet i ve havasızlığı çocukların sına teşebbüs olunmuştur. Bu ma
sıhhatleri üzerinde fena tesir ya- denin işlemesi Çatalca hayatı iktı

pacağı muhakkaktır. Bu hususta sadiyesi üzerinde mühi.m ve iyi bir 
dab-a esaslı kararlar alm.ması za .. tesir yapacağı ümit olunuyor. 

rureti vardır. Ormanlar 

Merkez kazada ilk mektep tale- Çatalca ormanları (60.000) hek-
besi olarak erkek ve ıkız (350) ta- tar vüsatindedir .. Umumiyetle bal 

lehe var ki geçen seneye nispetle tahktır. Odun ve kömür istihsalin-
50 talebe artımıştır. Köylerile bera den başka bir §eye yaramaz. lstı• 

her (4.200) talebesi mevcut olan ranca ve Liyodin ormanlarında ke .. 
Çdıılca mekteplerinin muallimsiz· restelik (1000) metre mik'abı a· 

likten dolayı kapalı olan yedi mek raba imaline aalih kereste ihracı 
tebi de bu senei dersiyede açık o. mümkündür. 

Jursa talebe adedinin ( 4.500) e çı.. 1stıranca civarında Çilinkoz Ol' 

kacağı muhal&aktır. Kızlar da o• mımından senevi 500 metre mik'a 

kuma hevesinin erkeklerden fazla hı travers istihsali mümkündür. 

olduğu, çalışkanlıkta kızların er - Buradan lstanbula senevi 60.800 
keklere tefevvuk ettiği görülmil§ .. kantar kömür, 36.400 kantar odun 
tür. Sınıftan dönenler (o/0 2) nis .. ıevkedilm<"ktedir. 

Dünkü sayımızda Rusyadaki fut 
bul takımımızın Moskovada yaptı• 
ğı intikam maçını bire karşı iki sa
yı ile kazandığını haber vermiıtik. 
Birinci maçta 7-2 mağlup olan ta 
kı.mımızın bu maçr kazanmak için 
ne kadar çalıştığını ve nasıl güzel 
bir maç yt\phğını rakamlar arasın
daki fark güzelce anlatıyor. 1lk 
mağlubiyeti temizliyen futbolcu • 
larımızı tebrik ederiz. 

Dün gelen taf silaata göre gali • 
biyetimizle neticelenen bu maçta 
sayılar birinci devrede yapılmış ve 
ikinci devrede iki taraf ta sayı ya
pamamıştır. 

Bizim sayılar Vehap ve Yaşar 
tarafından yapılmıı bu maç Rus • 
)arın JSrarı üzerine birinci maçta 
da hakemlik eden Kemal Halim 
Bey tarafından idare edilmiştir. 

Maç fevkalade canh olmuş ve 
Türk takımının gösterdiği hücum 
mukavemet ve teknik kabiliyeti 
fevkalade alkıtlanmıttır • 

TAKVİM 
Salı 

1 Ağustos 
9 Rebi.ahır 

Cila do~uşo 
cuıı batışı 

Sabah namazı 
Oğle namazı 
ikindi ııamaıı 

4,~ 4 

19,28 
3,:;s 

ı ~.20 

16.16 
Akşam namazı l!l,28 
\'atsı namazı 2 1,19 

imsak !.Sl 
Yılın geçen gllıılcrı 2 ıı 

k•lan,. 156 

Çarşamba 
2 Ağustos 
10 Rebi.ahır 

4,57 
1!>,tS 
s.sı 
12,!0 
16,IS 
19,25 
21. ı• 
!,S6 
~it 

ıss 

\...~~~--~~--~--
HAVA - YeşilkÔy askeri rasat 

merkezinden velilen mah1mata gö 
re bugün hava açık ve mütehavvil 
istikametlerden rüzgarlı olacak • 
tır. 

Gazetemizin baş mürettip muavini bir hırsı 
sabaha hadar karakolda alıkonuldu 

Gazetemizin başmürettip muavi 1 - Bu akşam saat yit 
ni Jhsan Efendi, dün gece, gazete- Sirkeciden geçerken bu • 
deki işini bitirtikten sonra - her na bir göğüs vurdu, geÇt 
gece olduğu gibi - saat iki buçuk- helendim, cebime bak~~ 
ta Cihangirdeki evine gitmek üze çalınmı§lı. Hemen tak• 
re matbaadan çıkmıttır. dım. Gece yarısındanbe 

Köprü ve Karaköy yoluyla Top rum. Ancak saat iki buÇ 
haneye doğru giderken Kapıiçi rünün Eminönü tarafınd• 
tramvay durağında, karşı taraf dim, takip ettim. 1' d 
kaldırımında turan bir adam, lh· geçerken polise teslim el 
san Efendinin yürümekte olduğu Polis nokta memuru .kıJ 
kaldırıma doğru gelmeğe başla- uyuyordu. Camı vurdudl 
mıttır. ramadım. Karaköyü g~t 

Yolun tenha olması itibariyle deki nokta da yerinde Y0 

Jhsan Efendi birdenbire yolunu mağa baıladı. Ben kaÇ 
değiştirerek kendi tarafına doğru ye arkasından kovalad~ıtı~ 
gelen bu adamdan şüphelenmiş, de on beş lira vardı. Bıt 
adımlarını sıklaştırmış. Meçhul rasiyle rakı içtim, yemek 
adam bu hızlanmadan §İkarını ka demiıtir. 
çıracağını anlayınca: Gündüzden gece saat 

- Mösyö... Mösyö.. ğa kadar matbaadaki iti 
Diye seılenmeğe ve Ihsan Efen· bir tarafa ayrılmıyan lh•.~ 

diye doğru koşmağa başlamıştır. di bu ifadeyi hayretle dı~ 
Ihsan Efendi, bu takip Uzerine ıonra, kendi me§guli~~tl 

kotmağa başlamıştır. Tophane metgahını anlatmış, sof 

polis noktasına yaklaştıkları sıra- nin telefonla da tahkiki 
da, meçhul adam bütün avaziyle; olabileceğini söylemiş ite. 

- Tutunuz, hırsız var... ifadesi de kanaatbahş ı0~ 
Diye haykırmağa batlamıt ve müddei ile beraber Ernİll 

polis her ikisini de tutmuştur. kezine gönderilmiştir. 
Polisi görünce bir karmanyola Eminönü merkezinde 

dan kurtulduğuna sevinen İhsan al cevap tekrar edilmİJı 
Efendi bundan sonra vakanın ikin. kokmasiyle sarhoıluğu d~ 
ci fakat çok ehemmiyetli bir safha bir halde bulunan müdde 
siyle karşılatmış ve sevincini unut· çapratık ifadesi karşısıııd' 
mu§tur. yurd\lnu açıkça söyliyen ~ 

Polis Ihsan Efendinin hüviyeti· fendi hakikaten bir sabi.~ 
ni sormu§: şerirlerin tevkif edildikly 
-Yakıt matbaasında haşmUreL kat mahpusa tıkılmıştır• 

tip muaviniyim. fendi: A 
CeYabınt kanaatbaht bulamı • - Ben bir matbuat ·f ~ 

yarak her ikisini de Voyvoda nıer- yum. Sabıkalıların te"~~f 
kezine g6tilrmüştür. , bu yerde benim bulunoı• 1~' 

Karakolda, evveli., hüviyetler le mütenasip değildir· ııe' 

betindedir • lstıranca köyünde iki fabrika 

Dünkü sıcaklı}{ en fazla 28, en 
az 22 santigrat, haav tazyiki 757 
milimetreydi. 

teıbit edilmiş. lhsan Efendiye ve yahut matbaaya bir~ 
hırsızlık isnat eden meçhul adam: dermekle hüviyetimi 6 

Hayat pahahh§ı 

Tıı~e fasulye (3), tomates (3), 
· biber (10), esmer neviden ekmek 

okkası (5) kuruı, kahveleri (100) 

para ile (3) kuru~ arasında ta.hav· 
vül ediyor. Buna rağmen hayal 

pahit'!-!dır .. Çiinkü tedavülde para 
yoktur. Herkes parasızlıktan şika. 
yet ediyor. 

i~timai hayat 

Bvr'ada gece hayatı pek sıkıcı ., 
dır. Bilfıassa memurlardan bekar 
olanlar için geceler kadar ıstıraplı 
bir §ey tasavvur edilemez. Gençlik 
hareketleri yoktur. Her yerde genç 
lerin idman klüplerl olduğu halde 
Çatalca bundan ınahrumdur, 

Zirai vaziyet 
Bu yıl kışlık ziraat geçen seneye 

nisbetle (o/o 20) fazlası ile 

(88.450) dönüm olarak ekilmiş , 
ancak Mnyıs, Haziran aylarında 

yağan şiddetli yağmurlar tesiriyle 

biraz hasara uğramıştır. Bununla 
beraber bu havalide hiç g~rülme
miş bir derecede (o/0 18) nisbetin· 

de mahsul alınmtştır. Yazlık 
mezruat (33.475) dönüme baliğ 

dir ki şayanı rne111nuniyettir . 
Yalnız faz'a yağmurlar kavun tar· 
lalarında tufeyli hastalıkların çık· 
masına sebebp olmuıtul".. Bağların 
umumi olarak vaziyeti iyidir. 

Ziraat memleketi olan burada 
lıa!i faaliyette iki tane un f a.brika-

Yarsa da bunun bir tanesi hali fa- '! ~:-========~· ~-· ~~~- !:!!!1!!!!:::::===~

1
~

1 aliyettedir,. Sandalye yapmakla R A D Y O 
meşguldür. !.;;;;!============~ 

BugUn 
Çatalca belediyesi 

Burada belediye işlerine )ayık 
olduğu derecede ehemmiyet vere -

miyor. 8-9 okkalık bir kuzu bir 
liraya satıldığı hlllde etin okkası 

(40) kuru~tur. Buğdayın okkası 
(3) kuruta verildiği halde bir ok· 
ka ekmek (9) kuru§tur. Rakamla• 
rın gösterdiği bu hakikat Önilnde 
belediye i~lerinin yolunda gittiği 
idda edilemez. 

Pelvanoğlu Ekrem 

Italyan seyyahlar 
Dün ilk posta 500 

seyyah geldi 
İtalyan bandralı Transatlantik 

IBTANBULI 

18 - 18.80 Gramofon: Sahibinin l<'lll K. 

8318 -Kolonıbia D.1'•. 620 - kolombla D.F. 

Oal - l'olldor 2099S .- ıı.so -18 F ransıita 
der (llcrl<ı-mlş olanlara) - Jt ..., 19.U Mah• 

nıuro Handan ilanım (Saz) - 19.45 - 20.30 

Sn~ (Slha l TCl flk ilanım) - 20.SO - :!1.SO 

Eftalya H. Sııdl Bey ve arkııdll&ları - %1.SO 

- 22 Gramofon: Sahibinin .eııl F,,H, B8.; -

Sahibinin ııcııl D. B. 281 Brunsl·lak '1800 a. -
22 dcu ltlb:ttl'n Anadolu Ajansı, &raa ha -

bcrleırl , S..'\At nyarı • 

\ ' il'.\:'IJA: 518.I m. -

21.30 Knııııct ıtı ıs konıJer - 14.ıo - 13 

dcvunıı. IG.S:S l'IAk. J8.0.'S l\:onM'r. 20 Alm:ın 

oı>l'rnları. 22 ınuııikl, 2s.so akşam konul 

Bt'DAPEŞTE: 15ıl0.$ m. -

13. o.; tlgon mllAJl{l!il - 18 şarkılar -
l l) lıııflf muı;lki, 20.SO k~man kon&l'rl , 

BOKHF..,- ~IH.! m. -

ile tehrimize bet yüz seyyah gel .. ıs. ıo ham musiki - 18 konacr - 19.U 

miştir. dc,·amı - 20.:?0 plllk. 21 teganni - tI.20 

orykNılru kon8erl - 22.15 dtumı • 

\'.\ltŞO\'A: U.12 m. -

13.0;) <·uzb:uıt - 1.) . .'.i:'> plak - 16.S:S pllk.-

17 kOll!ll'h - 18.15 tı•ı;-anni - Jl).SS tf!ıannl 

\ı> Jı;tfif mmılld.- 21 hafif koıııııer - 22.10 

l<cııı :.uı . 23 dans ltu·atarı • 

BELGHAD: 431 m. - -. 

BORSA j 
[l llzalarında yıldız iş:treti olanlar üzer- J 

lerinde :H Tcınımızda muomelc Olahlar- ı 
dır.] Rakam lar kap:ınış fiyatlar'lnı gil tcrir 

• •nffi l'fal;l·kU!__._f~!·~! • .. ~] 
* LonJra 7 10, - * Viv:ına ~5. -

it 8rtl kH I 

* Atloa 
• Cetıc,·rt 

*Snhıı 
* Amsıerd ~m 

• PraJ? 
• Stokho'm 

ı 5(), - * l\1atl rlt 17, -
ı :-o. - • Btrlln so, -
224, - • Vaıgova 2 4, - • 
11 8, - * Budapeşte 3 1, -
25. - • Rukrtş ~a. so 

8 t 4, - • Beıgr ııt M", -
!!5, so • Ytılı. obııma 47, -
F~, -

ı rn, -
* J\ ltın 023, -
• :'ıledtllye :ı :-, -
* R: nknot ~41\, -

(kap. sa. 16) 
t .:"4!i0 

o 65• • \ 'ivana 4. 2451) 

12 O'·- * ~1ldrıt !l.66-
8.943250 • Rcrlin 1.9 ıo 

* Rrutnl 3.3 3 • Varşo,·a 4.2 7fı 

• Atl nı. 8209 - • Budapeşıe 3 .fiQ\!ı 
• Ceneı•re 2.'13?3t S • Bilkreş 0.09 -
• Sol) ı 67 {)J'iO • Btlgrat 34.7450 
• Am~tt rdanı ı.ı o~5 • Yokohama 2.28J7!itı 

1 * PrAı: ı S.!)~~s Mn ko' a - - ..... 

ESHAM 

ı h Bankuı 
• Anadolu 
j Rej i 

Şir. lla»rlre 
'rram,•ay 
u. SiJ(Orliı 
Bomonti 

9.,o İetkos !:', ~O 1 
26.IO * Çimento ıu. l :l,40 
3,60 Onyon Oey. 20.'lO 

15. Şark ne:. ı,oo 

~r.- R!lra 9,~o 
ı ö,:ıcı $irk m. tcu 2,35 
21. - Tcleloo 13.- 1 

Bu yaz İtalyan vapurlariyle ~eh .. 
rimize tertip edilen seyahatlerin 

birincisi olmak münasebetiyle, Ro
ma vapurunun kaplanı bugün saat 

17 de vapurda yüz elli kişilik bir 
çay ziyafeti verecektir. Hususi 
bir molör davetlileri vapura geti· 
recektir. 

tahviller ııı !.'lgnn nıusiklel - :.10.30 tegıtnnı.=-ruo 11====t:::::ı:::-.:;;;=========e:: 
l<onııf! r - 22 l\Inskanl)lnoln (lianlerl)a Rı.ı• 1933 da. lst. 9.'i.- Elektrik - 1 

Roma vapurundan sonra da O· 
aeana İtalyan transatlantiği gele -
cek, bu vapurda da bir çay ziyafeti 
verilecektir. Roma vapuru bu ay 
içinde bir defa daha İstanbula iele 

Uknna) operıuıı. lstlktatld ı . 53,H Tramvay Sl,30 
S'rk D.yol 2,35 Ergani 95,-

ltO:\IAı 411.!? m. - O. ı\hı\'&h. !ı3, 51J Rıhtım t ıı .•• 
:?ı • .ıs koııııl'r - :ıs piyan - konıcrl - Ci!mri.lt.:ler !.!.35 • Anadolu ı 4 5 8~ 

2s.1u pl&k - 211.511 ııa~rıer • t99& ~tu. A. ıo,so • Atııdöl u 11 45,es 

J>,\fU~: 3:!s,2m. - -- Jlıfdıı.. ı 1ı75 * A l\liiruuıı 49,i!ı 

gu ~İc miit~harrik 1 cektir. 20 plAlc - 21.30 orkutra konaert. 

kC\bildir. 
Demiş iıe de: 1 . e' 
- Hayır, oraya ııır 

1
,.. 

Emriyle kartıla9mıtll p~ 
d 'k' t fı' Ve bura a ı ı saa l 

mittir. Ancak ortalık ıf 
d f

,., . 
mek için mevkuflar 1 .,~ı 

rıldıiı zaman Ihsan f.fe 
9 

düf en gördüğü bir ahb' eı' 
siyle matbaayı haberd,.,r1Jı1 

matbaadan telefon be*' b 
sonra lhsan Efendi ıet 

~ mıştır. ~cıt' • 
d•• 1 

Buraya kadar ya~Jidif• 
nın cereyan eden §e 

ıunları soruyoruz: . bİ~ 

1 - Ihsan Efencl• rsı~'ı , 
h A .. 0ıe ·ti veya uıuaı mueaı 5,ı 1 

lerinden değildir ki ~:rJı,ıı ,ı 
baılamasına kadar ıı~' ~' 
iddia ve isnat karf~'~ıı· ,_. 
kadar mevkuf tutu 5 ,et' 

k 11ıfl lar, bilhaua va a dit• , ~ 
. h 1· f ı· ette ,ı atınde a ı aa ıy .,, e 

11 
difll tır 

2 -- Ihsan EfeJ1 ...,,e'11 ıV' 
••. 'f' 

girde olduğundallı Jıiİ'*' .~t~ 
ğu polis mevkiindeJ1 1.1'il' 1 ~~' '}" uı.•• gv 
ha kolayca kabı 1 j9il1 
minönü merkczİile J1 f 

·ıı' 1 mi§? Jceı' t 
.. ..-.et Jı"" 

3 E . "nu ,.. " ·' - mıno ı ~"' 
b••c: ~ 

ten sonra, mat ile'" ~fi 
tesbiti pek kolaY ,. ti f. 
yapılmamış ,,e sa~rıere _ .) 

d t:tl'• ıııı·. 
dla karşısın a ~ ıer'e ı 
pİi bir yerde saat..,u-"'' 
ve layik olmad1i 1 

/. 't 
def olsun'! ol•Y~l'I'•_?' 

Biz bunları a 1tıt ıı .. m• darları nasıl all 



Ba ··k 
ıı Hikô: e : 2 "'"' --·-·'--, 

Acaba Yalan Mı ? ı 
Polis Haberleri ........................................ 

Sandalla vapur arasında 
geçiştitjlen çarpışma 

Evvelki akşam Beşikta§ iskelesini 
velveleye veren bir hadise olmuş• 
tur ... 

.....___tıııııu,111ını11ıııı111uıuıı11nu1ıırııııııınıu111ıtııhlt1111 Nakleden:Selami İzzet nnımuuİ 
s-bir b . ? 

tıl\l • ey nıhayet telefonun ba· ı - Ne yaptın? Neredeydin.· 
İtliy Reçtı .. ''Dur bakalım, telefon - Anlatacağım ... Amma biraz 
dUtüord~u?,, diye söylendi, sonra sabırlı ol. Evvela kendime gele • 
b 

11 u· ')(· · ? k b" oir k · ırne telefon edeyım.,, yim. lnsan evinden haf a ır yer· 
btlk· c~e Ccrnillere telefon edeyim, de kalınca sersem oluyor. Bilmem 

bitd
1 

c Pervin oradadır.,, Fakat se-n de öyle misin? Misafirlikte; 
İte, :~caydı, eğer Pervin orada insana ne kadar rahat ettirmiye 
Iİlate ~don etti diye kızacak; ge· çalışsalar; insan rahatsız oluyor ... 
dtiil a.vga. edecekti. Eğer orada Kahvaltımızı hazırladılar mı? .. 
t~~·· bo! yere, bu ıaatte Cemili Öyle fena uyudum ki, karnım çok 
'tıttr,;ı etrniı olacaktı.. "En iyisi aç .. Haydi yemek odasına gide -
'ttıt ı" telefon etmektir.,, Açtı, lim. Anlatırım, bak görürsün, hem 

Saat on sekizde Beşiktaş iske· 
lesine yanaşmak üzt-re olan Şirke-

ti Hayriyenin 6i num:ıralı vapuru 
lsak ve Salamon isM;n.;{e !ki ya -
hudi gencinin bindikleri kayıkla 
karşılatmıştır. 

lııp ~a. 1 
buldu. Dışardan konutu - meraklı, hem de acıklı ... 

'-iti ?~U..ulmadığını muayene et- k d b d Bunun üzerine vaziyeti anhyan Crırı1 .. l d" d B" Pervin, bugüne a ar, u e -
'<>llr aoy c ı. Kapa ı. ır az rece samimi konuşmamıştı. Sabir kaptan yolunu keserek istikameti .. 

Birdenbire vapurun önüne çı • 
sandala doğru giderek üzer -
lerine doğru yüklenince sandal

dakilerin korkudan ödü koparak 
ne yapacaklarını şaşırmışlardır. 

ııı .. a. telefon çaldı. Santraldan ni deği .. tiriyor.. Sandaldaki Sa -"'Yctı beyin şüphesi bütün bütün arttı... '): 
QıijtL· c ettiklerini bildiği halde, . ld" ~. Jamon da Üzerlerine abanan vabu-
l 

1119 I:> h ld k l Bugüne kadar, gidıp ge ıgı yer -
oi ır eyecana kapı ı, a - k" 1 run hızını kesmek ve sandali par-lttı.. ler hakkında, görüştüğü ımse er 

hakkında hiç izahat vermiyen çalamamak için vapurun burnuna 
O Bira-. ·· ·· ·1· t" l k b G · bu ted "' L· c. ıonra gozu saate ı ış ı: b"' l sarı ara a amyor. erçı .. ~ 111 Pervin neden bu gün oy e uzun 

P te Çeyrek vardı. ' h · d bir sandalın deYrilmiyerek yalnız uzun söylemek i tıyacını uyuyor-
ti .. ~t\'in tam dört saat gecikmiş- karnından yaralanmasiyle geçiyor 
!\in era.kı ıstırap §eklini aldı. lçi- du? · sa da tiddetle çarpan vapur, hızı 

ltı G - Rica ederim, bana iki keli - l d b ctt •cı sızladığını hissetti. e- kesmek istiyen Sa amonun a a-
ıc_1 'rııı oluyordu. Pervin nerede meyle geceyi nerede geçirdiğini şına çarparak onu.batından fena 
fe tnıttı?, Birden aklına feci bir söyle. Oudan sonra bir daha bu ge- halde yaralıyor. Sandaldakilerin 

>' Reld· ceden bahsetmeyiz.. · ld b "k b' t h lij. '•p ı. Kara bir şüpheye düş - hayatı da bu ıeki e üyiı ır e 
~-- ervin birini seviyor. Şu an- - iki kelimeyle anlatmama im· Jikeden sonra kurtuluyor. d,: adamın yanında olacak. A _ kan yok. Sana her şeyi ıöylemem § Evvelki gün Zeyrekte o -
dil\d bırakmıyor. Pervin de ken _ lazım ... Bütün olan biteni iki keli· turan Şehıüvar Efendiyi dö .. 
ı,tı\ e Ondan ayrılacak kuvvet bu- meyle nasıl anlatayım istiyorsun? verek ve yere dü§ürmek su .. 

d1 h•tor. Eğer bir kazaya uğrasay- - Kimde kaldın?. Ben sadece retiyle bafından yaralanma .. 
bit &.ber alırdım. Hayır, kazaya bunu öğrenmek istiyorum. sına sebebiyet verdiği iddia e

~ ... ~:ı, 3Cv~.i~i a~~~-ın yanın - _ Sık boğaz etme. Söyliycce - dilen Ahmet iıminde biri yaka " 
p _tıda gulup :ıoyluyorlar .. ,, ğim, her feyi söyliyeceğim. lanmıttır .. 

' Crvıni ıstırap içinde bekler - _Bunu söylemek için z•man §Evvelki gün Beşiktaşta Çırağan 
d~ ' ka._dının baıka bir erke~le ?l- ~· l&,zmı?. Kimde kaldığını söyle. ıahaıında Akay (Seyriıefain) takı 
ib~ dı~~-... .... ; mtfTiHf en gıtmı - Ben başka bir fey sormuyorum. mı şehrimizde bulunan Yugoslav " 

"' '-'··· Fakat gene, ha geldi, ha '-ler şeyi bilmek istiyorum. lardan müteıekkil bir futbol takı· 
~İÇck diye seviniyordu. Saat on _ Ne tuhaf konuıuyoraun? .. mile yaptığı maçta bire karşı dörtle 
~ 

1 

Ç-ldı, biri çaldı. Sabir bey, Bir duyan olsa, beni kim bilir ne salip seJmittir. Bu maçta Akayh -1

"tllıyacak bir haldeydi. yaptı zanneder.. lar çok temiz ve süratli bir oyun 
>'1t~'n.ın bütün elektriklerini (Devamı nr) oynamıılardır. 
l~~i '· 8ır koltuğa gömüldü. Diz -

:~ hir battaniye örttü. 

dı& •rer ıaat fasılayla saatin cal· 
"11lı • • • -
"· 

1f •tıyordu. 
rık · 

~\td rınde hep aynı dütünce 
[, 

~l~İ~aY-et aabah oldu. Sabir bey 1 
>,b, tundan kaltkı. Vagonda se • 
lıııttt~ ediyormuş gibi, uyukla -
~ .. 

'll~lltereyi açtı. Gökyüzü, li · 
'~ b"· •u rengindeydi. Ağaçlar, 
lı... ır •• A 1 '''rl ruzgarla sağa sola da sa-
\ ltdı .. Yollarda kimseler yok-

~ Sa.ı,· 
~le hır bey pencereyi kapadı. 

'1<tı. Yediydi. 

't "" ;l/o • 

d,, L ""ck odasına geçeceği sıra -t qell" 
ı. ~ uı cclen karısıyla karşılaş-
~"~;·1 telmi§, odasına girmiş, 

lstanbulun Bağları 
~~~~~~------~~~~ 

Istanbulda bağcılık merakı gittikçe artıyor-Sur 
haricindeki bağların adedi iki düzineyi buldu -
Bu sene bağ ve üzüm meraklılarına gün doğdu! 

Dört bet yıldır lstanbulda bat· 
lıyan Lağcılık merakı geçen ıene 
büsbütün almış, yürümüf. Kadı • 
köy yakası ile lstanbulun ıur ha· 

ricindeki bağ adetleri bir hayli art 
mıftı. Hele sur haricinde gittikçe 
car lanan bu bağ hevesi şimdi o 
kadar almıt yürümüştür ki, daha 

buııdan dört beş sene evvel orada 
ancak iki bağ varken, bugün ora
ladaki bağ adedi hemen hemen 

iki düzüneyi bulmut ıibidir. O ci
vaı da ilk defa Bulgaryalı iki Türk 

niıdi. Vakıa bugün gene o civar • 
da yeniden diriltilen bağlarda ya· 
pmcak yoksa da, diğer birçok çe
şit üzümler bu yeni bağları ıüsle
mektedir. 

u,, "~ı, ınantosunu çıkarmıştı 
'-lU]Urnsedi ve dedi ki: kardeş tarafından yapılan iki kü -

5 - V AKIT 1 Ağustos 1933 -

-11-

İki atlı çamurlu yollardan ba
ta çıka ilerliyorlardı. Atlar bitkin 
bir hale gelmitti. Bir an geldi ki, 
yol bataklık halini aldı. Süvariler
den biri arkadatına seslendi: 

- Atlardan inelim artık. Yürü-
yemiyeceğiz. 

- Bulutlar çok kara .. Bir da -
ha fırtınaya yakalanırsak, bizi Hı-
zır kurtaramaz. 

Öbürü asabileşmişti: 

Yazan: Niyazi Ahmet 

nin yüzünden her yerde bir beli 
ile karşılaşıyoruz. 

isminin Mehmet olduğunu öğ • 
rendiğimiz pehlivan kılıklı adam, 
atının dizginlerini fırlattı: 

- Korkak adam, ben olma • 
sam, bir iş elinden gelmiyecek. 

Diye söylenerek geri geri git • 
ti ve olanca kuvvetiyle hanın ka • 
lın kapısına abandı. Kapı, büyük 
bir gürültü ile ikiye ayrılmıştı. 

Mehmet, muvaffakıyetinden 
- Atları öldürmek mi istiyor - mag~rur bir halde içeri atılırken, 

günlük sun? Dü,ün ki, daha on genç bir kızın feryadı duyuldu. 

yolumuz var!... ı Rahim, arkadatının bu ihtiyat-
F azla münakata edemediler. 51zlığına kızarken Mehmet, ileri 

İtiraz edenin atı dizlerine kadar atılmış ve: 
çamura battı ve baş aşağı kapak · _Misafirlere böyle bağnlır mı 
landı. Arkadaşı: / güzel kız. Bak sonra canınızı ya • 

- Aksi §eytan, gene kuyruğu- karız ha!.. 

nu doladı.. Bu esnada hanın üst odaların • 
Diye söylenerek atından indi. dan birinden bir ayak sesi duyul· 

ArkadatınJ çamurdan çıkardı. T e- 1 du. Ses gittikçe yaklaşıyordu. Meh 
mizlendiler, tekrar yolJarına de · met elini hançerine götürdü. Genç 
vam ettiler. kız korkak korkak arkasına bakı-

- Rahim bak, ,u karşıda bir yordu. Merdivenden inen genç bir 
han gözüküyor. delikanlıydı. Karşısında hiç ta • 

Arkadafı aldırmadı bile. Küf - mmadığı yabancılara baktı, genç 
rediyor, ıslak elbiselerini sıkıp ku- kıza döndü: 

ruluyordu. - Kimdir bunlar? .. 
- Sağır mısın Rahim, bak kaı -

sıda han var .• 
• Şiddetli bir aağanak boşandı. 
lki arka<laş atlarından inerek bü -

yük bir kayannı siperine geçtiler. 
Y ~ğmur. dinecek gibi değildi. E -
sinti sittikçe artıyor, l!ıifk sürültü
leri etrafı aaraıyordu. 

- Rahim, bu Pasinler fırtına

aıdır. Ba7.an hava kararır, göz gö
zii görmezmİf. B=z bir pu.;ra gay· 
ret edelim de, fU hana yanatalım. 

iki arkadaf, çarnaçar atlarının 
dizginlerinden tutarak yürüdüler. 

Hanın kapıları kapalıydı. Hiç 
bir ıes duyulmuyordu. 

_Ey hancı .. 

_ Kapıyı kırmamızı istemiyor· 
sanız açınız. 

!çerden seı gelmiyordu. 
- Allah ıahittir ki, Rahim ka

pıyı kıracağım. 

Mütemadiyen ıusan Rahim, bir 
öküz kadar cüsseli arkadaıına 

döndü. Gözlerini silahlarına dik -

ti. 
- Mehmet, dedi. Şu ihtiyabı2-

lığını ne vakit bırakacaksın. Se -

Hava gazı için 

- Bilmiyorum! .. 
- Kim kapıyı açtı? .. 

Genç, hiddetli hiddetli soruyor· 
du. Genç kız yabancıların üstün • 

den gözünü ayırmıyordu. Cevap 
verniedi. 

- Kim açtı diyorum kapıyı?. 
Kız, gene cevap vermedi. 

Kırdılar dese, belki aralarında bir 
kavga çıkacaktı. O takdirde iki 
ıilahlı elbette galip çıkacaklardı. 
Mehmet öne atıldı: 

- Delikanlı, dedi , çok hiddet· 
lendin görüyorum. Kapıyı kimse 
açmadı. Ben kırdım. 

Genç, yerinden sarsılmıştı. Bir
den renginin değiştiği farkedildi. 
Mehmedin eli hançerinde olması • 
na rağmen üzerine atılmak üze • 
reydi. Rahim ortaya atıldı: 

- Delikanlı dedi affet. Kapı 
kırmak büyük suç, biliyoruz. 

Genç han sahibi yerinde du • 
rakladı. Mehmet kınından çıkar • 
dığı hançerinin kabzasını daha 
hızla çıkararak arkadaşının yüzü
ne dik dik bakmıya batladı. 

(Denmı \"ar) 

'il ' \" çült bağ bugün o kadar büyümüş 
'dıl\'> •tına mıısm?. Neye yat • ve bu yüzden bağcılık merakı et· 

:: ~ k. Bir gece eve gelmedim di· 
~ı l.d rafa öyle dal budak salmıştır ki, 

' 

ııt 1\. ar üzülecek, merak ede-
' " \' ? eğcır bu gidiş böyle devam ederse ~ >d, l.r • • Eğer fena bir şey ol-
f ~iti~ ~i habersiz bırakmazdım. biı kaç sene sonra Edirnekapı ve 
~il ~t~ ~derdim. Mademki tele _ T opkapıdan dııarıya çıkanlar ora
~ )o~~~irn, merak edilecek bir ]arda üzüm bağından batka man-

Birkaç senedir T opkapı Malte -
pesinde ahaliye açılmıt olan beş 
altı bagdan başka bu ıene Münze
vide, Topçularda, Ram iste yeni ye 
ni yetiştirilmit olan 5-6 bağ daha 
ahaliye açılacaktır. Bu itibarla bir 
kaç senedir yazın aon aylarını İs -
tanbulun üzüm bağlarında geçir • 
miye ahtan bağ meraklıları bu se
ne kendilerine daha genif bir saha 
bulacaklar ve yemyeşil koridor • 
ları arasında çeşit çetit, renk renk 
ve bol üzüm yiyeceklerdir. 

Bulgaristanda bir Türk 
öldürüldü 

Belediyenin Nafıa veka
letine yeni bir müracaatı 

Belediye, Nafıa vekaletine mü· 

racaat ederek hava gazı şirketinin 
mukavelesinin tadilin istemttir. 

ihtiyarlık 
Şampiyonları ! 

Zaro ağa aleyhine bir 
İtalyan kadının davası 
İtalya gazetelerinin yazdıkları· 

na göre Dilozoka isminde bir 1-
l ~~t'\-:"' demek. zaı·a göremiyeceklerdir. 
~>.. ın b"lb"l ·· 'b' k B d b "t'd ' u u oter gı ı onu - un an otuz, otuz et sene ev-

•ı,, "· Sa.b· b ·· l · · k 1 d b 1 b .. ı ttd ır ey, goz erını a • ve e gene ura arı aynen ugun-
~, 'rı l l 
.,. "!ttt .... ayırmıyordu. Karısına kü gibi, birçok üzüm bağ arıy e 
·•ı..a "'tu . . b' . l k Ed. k d '"'1l . •çın ır taraftan ıevı • do1uydu. Hatta öy e i, ırne a-

Sofya, 31 - Bulgaristandaki Türk 
mebusları içinde cesareti medeni
yesiyle maruf Hacı Galip oğlu Hü
seyin Efendi, 21 temmuz ve cu -
ma günü köyünden istasyona gi -
derken meçhul üç ıahıı tarafından 
kurıunla öldürülmü§tür. 

Şirket fabrikasında hava gazın
dan batka katran ve kok kömürü 

istihsal etmektedir. Bunların fiatta 
ve ıatıtta tabi olacağı ahkam hak 

kında mukavelede kayıt bulunma

dığından katran ve kokun fiatı 
yüksek satılmaktadır. 

Çil Hüseyin Ef. davası 

talyan kadını, dünyanın en ihtiyar 

adamı Zaro ağa aleyhine bir davP. 
açmııtır .. 

Bu kadın, gazetelerin dünyanın 
en yatlı adamı Zaro ağadır diye 

yazdıklarınr, Zaro ağanın yalan 

söylediğini, kendisinin 171 yatın
da olduğunu iddia etmektedir. 

Dün sekizinci ihtiıas mahkeme- ~!"""""'!~-~~~..!!!!~~~~~~!'!"""!""'!!'!'~~ 

~t bu;.~•r taraftan da içini hid - pı dışarsındaki Münzevi köyün -
~ ti liy<>rdu ... Fakat kendini tut den batlıyan o methur bağların 
'-t._, kr hiddetini belli edecek 0 • 1 bir ucu ta iki, iki buçuk saat il er· 
~~ '~tıaının ağzından tek bir 1 deki Avas köyüne, Küçük köye 
~i Q 

1Y•ca.ğını biliyordu. Hal - kadar dayanır ve buralarda çıkan 
-..-~· ptl'\r· . 

.. .,ll'I~ ının neredE' kaldığını mi'ö kokulu İstanbul çavuşları, ıi -
~t'duı iatiyordu. yab çavuşlar, yapıncaklar o za -

man lstanbulda pek lezzetle ye • 

Bu cinayetin Türk - Bulgar 
dostluğuna aleyhtar Trakyalılar 

tarafından yapıldığı zannediliyor. 
Hadise Bulgaristan Türkleri arasın 
da çok fena bir tesir yapmıştır . 
Hükumetin biran evel katilleri ya 
kalryacağı ümit ediliyor. 

ıinde istihbarat memurlarından o
lup evelce üç seneye mahkum edi· 

len Çil Hüseyin Efendinin mahke-

mei temyizden naksen gelen da -

vasına bakılmıt ve beraetine karu 
verilmittir. 
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Yeni 
•• 
Universite Teşekkül Etti 

lstanbul üniversitesi 4 Fakülte Ve 8 Enstitüden kurulmuştur 
Fakülteler ; Edebiyat - Fen - Hukuk - Tıp. Enstitüler ; Türk inkılabı - Milli iktısadiyat ~e 
içtimaiyat-· Coğrafya-Türkiyat-Morfoloji-Kimya-Elektro mekanik-Islam tetkiklerı tı· 

Türklerin öz malı bir ilim yar~,. 
lamaz. Ve Türk milleti yab30'~·ı• 
ra ait ilmi terakkilerin hara~~~. 
rı olmaktan kurtarılamaz.. ki};' 
leket icin her sahada ilmı tel ı.. 

( Baı taralı ı Lııcl •ayıfada ) 

riyaziyat, heyet ve fizik tahsil 
ettiği halde memlekete dönÜ§Ün
<le altıncı belediye dairesi rüsumat 
kalemine katip tayin edilmiş, da
ha sonra darülfünunun açıldığı 

zaman ise kendisine, riyaziyat 
kürsüsü yerine edebiyat mual -

yeniden kurulmağa muhtaç bir hal 
de bulunuyordu. 

Cümhuriyet idaresi alllnda 

Milli maarif iılerimini faaliyet 
programının en başına koymu~ 

olan cümhuriyet bir taraftan tev • 
hidi tedrisat kanunuyla medrese
leri kaparken öbür taraftan da da 

l imliği verilmitti. Müesseseye da
rülfünun adının verilmesinde med-

rülfünuna elini uzattı. Bu müessese 
nin kendi kendine inkişafı, terakki 

reselerin zihniyetinin ~esir ~e nüfu ve tekamülü ıçın, ba,ta hükmi 
zu otmuıtur. Fen kelımesı o za • şahsiyet ve ilmi muhtariyet imti -
manlar sade teknik ve tatbiki bil- : ve teka~ülü izin, başta hükmü 
gilc're delalet eder bir tabir olduğu nevi her türlü imkanlar temin etti. 
halde Türkiyede yeni ilmi, yeni 1923 ten 1932 ye kadar geçen do 
irfani temsil etmek için açılan kuz yıl zarfında Türkiyenin bü • 
müesseseye darülfünunun adı ve tün münevverleri gözlerini darül· 
rilmesi ne bir yanlışlık ne de bir rülfünuna diktiler. Her sahada in
Iisan zuhulü neticesi idi. Bu, o fünuna diktiler. Her sahada inkı -
zaıfıanki zihniyeti çok manalı bir lap geçiren yani Türkiyede darül· 
surette ifade etmek üzere verilmiş mi gidişine uygun bir tekamül gös
iıimdir. Riyaziyat, fizik, kimya, termesini beklediler. Memleke -
tar.ih, coğrafya, hayvanat, neba· tin hiç bir meselesi darülfünun i§i 
tat ve saire gibi ilimlere o zamanki kadar umumi alaka uyandırmadı; 

medrese üleması ancak "fenler,, 
denilmesine müsaade ediyorlardı. 
Çünkü onların itikadm.ca hakiki 

"il im,, yalnız ve munhasıran nak 
li b ilg ilerdi. "llim,, in yeri ancak 
mc · ·e:;e olabilirdi. 

·. darülfünunu kuranlar "fen 
\ 't .ıun cemi olan fünun tabirini 

kullanmakla memlekette medrese-
ye ~ar§ı mütevazı, hatta ürkek bir 
müessese çıkarmış oluyorlardı. 

Açılma resminde arapça duala
rm oı<unduğu ilk darülfünun bu 
gün anladığımız manada bir ilim 

yurdu değildi . . Sadece yeni ilim • 
lere ait bazı bahisler üzerine ser-

beıt umumi dersler veren bir nevi 
mektetrti. Başka türlü olmasına 

imkan da yoktu. Henüz orta hat-

ta ilk mektepleri bulunmıyan bir 
memlekette darülfünun kurula· 
mazdı. Zaten bu ürkek te~ebbü • 

sün ömrü de pek kısa oldu. Hoca
lardan ikisinin takrir esnasında 

ağızfarından kaçan iki masum cüm 

leyi vesile tutarak meşihat ve med
rese erkanı, halifenin bir irade -
siyle, bu darülfünunu kapatılar. 

hiç bir müessese onun kadar ten
kide uğramadı. Lakin bütün ala
kalara , bütün bu tenkitlere rağ -
men İstanbul darülfünunu Türk 
münevverliğinin kendisinden işti

yak ve ihtirasla beklediği salaha, 
inkişaf ve terakkiye eremedi. 

Eski Darülfünunun 
aUlkasızhğı 

Memlekette siyasi, içtimai bü • 
yük inkılaplar oldu. Darülfünun 

bunlara karşı bitaraf bir mÜ§ahit 
kaldı; iktııadi sahada esaslı hare-

ketler oldu. Darülfünun bunlardan 
habersiz göründü, hukukta radikal 
değitiklikler oldu, darülfünun 

yalnız yeni kanunları tedrisat 
programına almakla iktifa etti; 
harf inkılabı oldu, öz dil hareke 
ti başladı. Darülfünun hiç tınmadı; 
yeni bir tarih telakkisi milli bir 

hareket halinde bütün ülkeyi sardı, 

darülfünunda buna bir alaka uyan 
dırabilmek için üç yıl kadar bek
lemek lazım geldi. İstanbul da
rülfünunu artık durmuştu, ken • 
disine kapanmıştı, vustai bir te· 
cerrüt içinde harici alemden elini, 
ayağını çekmişti. 

sini ancak bir ecnebi mütehassıs 

getirilerek bu müessesenin esaslı 

bir surette ıslah ve tensiki şartiyle 
kabul etmişti. Bu maksat için ça· 
ğırılan ecnebi mütehassıs geçen yıl 
darülfünunda esaslı tetkikler yap 
h. Gördüklerini ve düşündükleri
ni birraporla hükumete bildirdi. 

Belli başh noksanlar 
Yukarıda bir kaç mad-

dede tesbit edilen noksan-

Muammer Raşit B. 

lar ecnebi mütehassısın raporunda 
da ayrı ayrı zikredilmiştir. Bunları 
belli batlı şöyle tasnif edebiliriz: 

1. Darülfünunun fakülte ve 
müesseseleri arasında ilmi mesai 
teırikini temin edecek bir İrtibat 
bulunmaması, 

2. Bazı fakültelerin münhası· 
ran tedrisat ile alakadar olarak b\r 

' meslek mektebi vaziyetinde kal-
maları. 

2. Tedris heyetinin, ekseriyet 
itibariyle, kendisini yalnız muay • . . -

ikinci Darülfünun Türk camiasının hayat seyri .ı. - • • - • 

116nci darülfünun, 2 inci Ah· içinde bu kadar tecerrüt halinde Tevfik Recep B. 
dülhamit saltanatının son zaman - kalabilen İstanbul darülfünunu yen saatlerdeki derslerinden mes\?) 
larmda k~ruldu. Fünun, edebi dünyanın başka yerlerindeki ilim sayarak ilmi tetkik ve taharriler 
yat ve ülumu şer'iye şubelerinden hareketlerine karşı da bittabi, ya- den uzak kalmau, 
teşekkül eden bu darülfünun sade kınlık ve alaka gösteremezdi. Ve 4. Talebe ile tedris heyeti ara· 
ce bıir nevi yüksek mektekten iba· bunlardan da uzak kaldı. lstan • sındaki münasebetin dershane hu· 
retti. Tedrisatı, bazı dersler iti· bul darülfünunu ilmi taharri ve tet· dudu dahilinde kalarak, bunun 
bariyle bugünkü liseler seviyesin· kikler için bir faaliyet sahası ola- haricinde, talebenin her türlü 
de Sl\yılabilecek bu müessese meş madı; şahsi mesai için fırsat ve rehberlikten uzak, kendi başına 
rutiyet tlevrine kadar sürdü. işte imkanlar veren bir çalışma muhiti kalması, 
bt-rtün il ta edilen İstanbul darül • haline giremedi. T edrisahnın tarz 5. Tedrisatın, gene ekseriyet 

f .. · ık t l . · b "d ··1f·· ve usulünü mümasil grap müesse· itibariyle, müderrisin takririne ununu ı eme mı u aru unu 1 
h t k 'l t · t' M ıeleri11deki tarz ve usullere uygun inhisar etmesi; talebenin öğrenme nu ıa ane,, eş ı e mış ır. eş • 

t . tt t 'k d·ı b bir hale getiremediler. Türkiye mesuliyetinin de muayyen bir ki . 
ru ıye en sonra ensı e ı en u .b. d'k l b . . k 1• l k 

gı ı ra ı a ır ın ı ap mem e e - tabın sayıfaları veya müderrisin 
müesseseye 0 zamana kadar müs- tı'nde vatanın mu" atakbel zı'mamdar 
takil birer meslek mektebi halinde takririnden tutulan notlar hududu 

larının terbiyesi hayattan bu kadar dahilinde kalması, 
d~ftm eden tıbbiye ve hukuk mek 
tepleri ilave edilmiş ve adına da 
Darülfünunu Osmani dnilmiştir. 

Umumi harp içinde Almanya
dan getirilen profesörlerle az çok 

ıslah yoluna girer gibi olmuş olan 
İstanbul darülfünunu umumi har

bin son yıllarında ve hauatan mü
tareke günlerinde ağır sarsıntılar 
ra uğradı. O kadar ki cümhuriyet 
devrinin hatlarında bu müessese 

uzak kalan, inkılabın seyrinden 6. Seminerlerin ekseriyetle, 
bu kadar geride duran bir mü esse lafzı murat bir halde kalması, 
seye artık daha uzun müddet tev- 7. Laboratuvarlarda, ekseri· 
di edilemezdi. Esasen 10 yıldan ya, daha ziyade demonstrasyonla 
beri İstanbul darülfünunu kendi iktifa edilerek talebenin şahsi fa · 
kendisini islah için kendisine veril
mit olan ve her yıl tekrarlanan bol 
ve geniş fırsatlardan istifade etme
di. Geçen zaman ile geçirilen tec· 
rübe de kafi idi. Büyük Millet 
Meclisi darülfünunun 1932 bütçe-

aliyette bulunması ve tetkik usul
lerine alışması imkanlarının asga· 
ri hadde indirilmesi, 

8. Teti(at ve neşriyatın yo1' de 
necek derecede azlığı, 

9. Ekseri müderris ve muallim· 

ferin, harici iş ve alakalarının çok 
luğu yüzünden, darülfünundaki 
vazifelerini ikinci derecede saya -
cak kadar müesseseye ili~iklerinin 
azaltmaları. 

10. Darülfünun tedrisatının 

memleketin hayat ve f aaliyetleriy· 
le temasını kaybederek nazari bir 
tecerrüt halinde kalması, 

11. Haydarpafada kendi ale· 
minde kalan Tıp fakültesinin şeh· 
rin hastaneleriyle temas edememe 
si yüzünden tıp tahsil ve terbiye -
sinde birinci derecede ehemmiyeti 
olan klinik tedrisatının pek mah
dut bir sahaya mahsur kalması, 

12. Bir kısım müderris ve mu 
allimler yıllardanberi darülfünun
da çahttıkları halde ortaya henüz 
ilmi kıymeti haiz belli başlı bir 
eser çıkarmamaları, 

13. Basit bir tercümenin bile 
"Thcıe,, olarak kabul edilmesi 
ve bu yüzden şahsi tetkik ve teli· 
fin kıymetçe hiçe indirilmesi, 

14. Ayni fakülte dahilindeki 
müderris ve muallimler arasında 
bile mesut ve semereli bir fikir ve 
ideal, birliği, ilmi mesai tefriki 
yerine zıddiyet ve münaf eretler 
hüküm süremsi, 

15. Eminlik, reislik, divan a· 
zahkları gibi vaziyetlerin, sadece 
bazı müderrisler arasında ih ir s 
ve muhasede doğuran birer man -
sıp ve makam halini alması, 

16. Darülfünun muhtariyetinin 
yalnız mevki ve makam ihtirasları 
kaynaıtıran menfi bir amil dereke. 
sine inmesi, 

Bunlar lstanbul darülfünununun 
tekamül ve terakkisine, kendi ken· 
disini ıslah etmesine tiddetle mini 
olan birçok sebepler arasından der 
hal hatıra gelenlerdir. 

Tarihe karışan Darülfünun 
Bu hal karşısında lstanbul da -

rülfünununu ıslah etmek için yapı· 
lacak teıebbüılerin, evelce yapıl
mıf olanlar gibi, semeresiz kala
cağına kanaat getiren hükUınet, 
bu müesaesenin ilgasını teklif et -
meyi memleketin ilim ve irfanı için 
en kestirme hayırlı hareket saymıt 
tır. lfte, memlekete yapabilece· 
ğini yapmıf, verebileceğini ver -
mif, hayatını tamamlamış olan 
latan bul darülfünunu yukarıda sa 
yılan sebeplerden dolayıdır ki B. 
M. Meclisinin 2252 numaralı ka • 
nununun birinci maddesi hükmün
ce artık Türkiye hayatından çekil
miş ve bu günden itibaren tarihe 
karıtan müesseseler zümresine il
tihak etmiştir. 

Mülga darülfünuna ait sözleri
mi bitirmeden evel bu müessese
nin şimdiye kadar elinden gelebi
len derecede hizmet etmi~ olduğu 
nu söylemek ve orada ellerinden 
gelebildiği kadar çalı,mı~ olanları 
hürmetle anmak vazifemi de 
yapmalıyım . Dünya uzaktan ba
karıların gözlerini karartacak su -
rette ileri gidiyor. Biz bir çıkmaz 
içinde yarı boşuna çabahyan bir 
irfan cihaziyle daha yüz asır, ile 
ri gidenlere ycti~emeyiz. Geri ka
lanlar hayat haklarım günden gü 
ne kaybetmiye mahkum olanlar -
dır. Yalnız ders okutan, ilmi, 
fenni araştırmalara ve çalışmalara 
hiç denecek derecede mevki veren 
bir darülfünun ile hiç bir zaman 

~ . ıııoıı 
ler merkezi olacak, talebeyı h~ ~ 
telif ilimlere ait metotlarla şa -e 

k , 
taharrilere sevkedecek, şe\-' • de 
heyecan dolu bir fikri hayat iç•~-ııf 
yaşatacak yeni bir irfan yaP15\dır ~ 
manın kati lüzum ve ihtiyaç od , 

k' • ı· 
ğunda hiç §Üphe edileme:ı 1 drİl 
rülfünunun bütün muhterem t~J<tİf· ~ 
~1eyeti mutabık ve müttef1

• dr 
'ğı lı Uzun yıllar kuvvetleri yettı . jtı' 

recede ve imkanlar sınırları ıÇ. , 
" J11 

de çalıJmış olanların yeni ıJ 
1
• 

versite kadrosunda bulunrrı•ıtl~· 
ları şereflerini hiç b ir suretle ~:ıt 
·1 M l k . . .. j\-'tS t sı tmez. eme etımız un 1 

d . l' a1'• ışında bırçok sahalarda ı)' ~· 
lerin hizmetine ve emeğine 0 • ~ 
dar muhtaçtır ki onların vata~r 
severlik duyıularını tatmin e ~ 
cek yeni mühim vazifeler bula' 
ları pek tabiidir. 

A~ıkta kalanlara maaf ~' 
Hükumetin teklifiyle .B:. i~~ 

Meclisi kendilerinin bu dd~~ 
lik yüzünden °her hangi bir ıı ı;J 
tıya dütmemeleri için bir yıl ,ıııf' ~ 
detle veya yeni bir vaizfe alı11~,~ 
kadar şimdi almakta old\J~,r~ \ 
maa n ta_m tutarını temin kJ ~e' 
naıhğında 1:iulunmuttur . B. ~· ~( 
Haine bundan dolayı Maatıf !" 
kili aıfatiyle burada da ükf:; • 
rımı tekrarlarım. Maarif V 59 

leti emektar mensuplarının 17itl~ 
evel yeni sahalara geçebi1J'l'le11ıt 
için her suretle ve bütün imi<~ 
· ı l ' f b'l ı.ur· rıy e ça ışmayı vazı e ı ece ) 

Yeni kurulan Istarıbıl 
Üniversitesi 

11
• 

Bugün kurulutu başlıY•~ p • 
tanbul üniversitesinin düıı"iJ ...,~ 
tanbul darülfünunu ile hiç bit~ b 
sebeti yoktur. Üniversite Y~,i~ 
müessesedir. Ananesi ke11 O·: 
ba,lıyacaktır. Müessese 1':. ,,~ 
Cemiyetince öz Türkçe pıııtlr•ııt .. ..,,.e 
bir ad buluncıya kadar u11ı 
adını tafıyacaktır. ,.1.elİ 

İstanbul üniversitesi. e 10p' 
isminin aslı delaleti veçhil~ 5/ 

. . • . . ıııiıe . t' }ayıcı ve bırleştırıcı hır e ı~ 
olacaktır. Yüksek bir ilirrı .,,...1,.ıı i' 
sası kendi bünyesinde ya~• f ~ 
yaratan bir uzviyet olacakl' ~~'~ 
uzviyet kendisinden dahil r,W, 
uzviyetlerin, yani bir t• r'(~ 
İstanbul şehrinint diğer tti b~' 

1 
büyük vatanı tef kil edefl d'i~~ 
milli varlığın daima canlıı ııc' 
hassas bir tefekkür cihazı 0 

tır. 

"'' Ticaret, mühendi~eti 11 
Mülkiye mekteP Je~"' 

dl' ıır \ 
2252 numaralı kano~ -.e ' . .el 

edilen mülkiye, müh~~dı~e ii111:ı' \ 
sek ticaret mekteplerınıJ1 11,fıı'btl 
site topluluğu içinde k•>'u,t•~ <' 
fikri bu müessesede ~.etle b f 
inkişafları içinde eherrıf11d~Je'e~ ~' 

k 'k e 1 ı1 her cepheden tet ı · ıeıt' 
1 
f 

d Y . .. · vertıı '11 e ' 
mevzu ur. enı unı ele'' ,ıı 
kikatleri araştırmak ve k ~~~Je' 
tirmek bilgiyi derleıne :.,i ~il 1 ~ tlet• ~il , 
mek ve yaymak gayre l. rı• ı , J~ 

Yeni üniversite P "··J<fel' ,ti ' 
teşkilatın verimini en Y.

0 
"'e (ı 1 

ese.• o~ receye çıkarmak, . 111• ~,1{fl 
(Devamı 7 ıncı 53· 
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•• 
Yeni Universite Teşekkül Etti ... 

~tt <Bat tarafı 6 mcı 118) ırada) cak tercümeler ve bir taraf tan da 
""aLflttl&rının · l · · · d - · · "'""' ıt eyııını egıfhr -
ı.r,;,:a~ret~eri dağınıklıktan kur 
tıı l'tn" ekaıf etmek ve bilhassa 
llıllc 1 çalıtnıa metotlarını kur-

Caa.ıların . . k . Praf .. a ıatınat etme tedır. 
liııe,· deıor cadece bir takrir ma-

l ... 1 
~tterı eıı talebeye daimi ilimler 
ıı.. ' rehb l"k "'( ~t er ı eden, onun çalış-

kıymetli telifler verecektir. 
Yeni kurulacak olan yabancı 

diller mektebi en mühim ihtiyaç -
larımızdan birini karşılıyacak, 

gençlerimizin liselerde edindikle 
ri dil vukufunun kuvvetlendire. 
bilmelerine hizmet edecektir. 

Üniversitenin tedris unsuru 
~ t araıtırnıa şevkini daima coş 
~ Ulabi] k İstanbul üniversitesi tedris unsuru toft&() en aynaktır. Hakiki 
if.leht .r kendiıi de daimi ilmin başlıca üç cümleden terekküp edi-
t- 11 oland yor. Bunlardan birincisi mülga r-1• ır. 

'llilteı darülfünundan alınan profesör, 
r \'eni -~~ ve yeni Enstitüler muallim, ve profesör muallimleri -
tıı, td ~~ıversitemiz tıp, hukuk, dir. Bu zavatm bu yetıi imkanı 
ltkkuı e 1.Yet fakültelerinden te - kıymet ve liyakatlerini en yük -
~al~ edıyor. llahiyat fakültesi sek derecesinde göstermek için 
liııj il) tetkikleri enstitüsü,, şek · fırsat sayacaklarını kuvvetle umu· 

lllrıtır. F k yorum. lkinciai mulga darülfü -
~~it;:' i.ilteler araıındaki ilim ve nun dışından alınanlardır. Bunla 
ı· .... ın·· 
ıf il' unaıebetlerinin ve muhte- rın büyük bir kısmı cümhuriyet 
l..! lftı tn .. 
~ t~. unteıipleri arasında me· yılları içinde Avrupaya gitmiş ve 
~tr tu:ı'~İ~i kolaylaştırmak için en mükemmel şerait içinde yetiş-
4tit, u ırnkanlar tedarik edebil- mi§ gençlerdir. Bir yıldan heri 

O· t llı"erı 't . . 
1 

.k tahsil hay atlan hakkında çok dik-
lif 1 enıızın eve ce zı - katli tahkikat yaparak seçip ayır-

~de1ın lalam tetkikleri enstitü- dığımız bu gençler yetiştikleri 
~ ~ .... ~.:.a.tka §İmdilik yedi en ati- memleketlerde aşikar ve yüksek 

l . l 
2 ........ lürk inkılabı enstitüsü, blirte~ayüz e fparlalk diplomalar 

......._ M a maga ve pro esör erinin çok sita 
lııttı"t;:,.. illi iktısat ve içtimaiyat · k .. yış ve ta dirlerini kazanmıya mu-"' u, 

~ l vaffak olmuş kıymetlerdir. Şim 
t' • i.irkiyat enstitüsü, di profesör muavini namzeti ola -
S Coğrafya enstitüsü, rak aldığımız bu gençlerin unı -

6 .... MorfoloJ·i eıutitüaü · · · · · · k d"I · ......._ k.' ' versıtemıze gırışım en ı erıyle 

) ......._ t •mya enatitüıü, hizmetleri hakkında yarına ait en 
~'"' lektro mekanik enstitüsü. kuvvetli ümitlerle selamlarım. 

1 ii . 
~ nıversitenin vasıflar1 intihapta ne kadar titiz davrandığı 

\ 'lhlar il A • mızın görülmesi için gene prof e-
ıt.~trk ını ara§tırmaların f eyız 
1"11ter ::ıteri o. acaklardır. Yeni sör muavinleriyle, genç namzetle 
~nrti •ıte~in en esaslı vasf 1 mil- rin yetişme merhaleleri ve hak-
~dir "k~ ınkılapcılığıdır. Bunun 1arındaki raporlar muqte.viY.ah neş 

>\t ı ·· · redilecektir. "t h unıveraitenin edebi- ,., ,. , t A .. "" , 1 • 

~ı bl.l .~~uk fakültelerinin tedri- Ecnebi profesörler 
)'tl,11d 1 1 rnühim esasa göre teşki Üniversitede üçüncü tedris züm 

şöhretini Türkiyeden dışarı taşır 

malı, başka memleketlerin de 
faydalanacakları bir ilim kaynağı 
haline gelmelidir. 

Profesörlerin konferansları 

Üniversitede her profesör her 
ders yılının başında o yıl bütün 
dünyada kendi ilim koluna ait o -
lup bitenleri, yeni fikir cereyanları, 
yeni terakki ve keşifler, belli baş
lı, ehemmiyetli neşriyat üzerinde 
kendi tensibi mülahazalarının 
da ilavesiyle bir konferans vere· 
cekitr. Bu konferanslar bir ay 
zarfında Türkçe ve en az bir ecne
bi dile tercüme edilerek basılacak, 
bütün dünya darülfünunlarında 
her profesörün ilim koluna müte -
nazır kürsülere, enstitülere, il -
mi mecmualara, akadet:nilere gön 
derilecektir. Bu usul dünya ilim 
cereyanlarının takibini ve konfe -
ransların içerden ve dışardan gele
bilecek tenkitlere tahammül eden 
bir itiııa ile hazırlanmasını temi
ne yarıyacaktır. Profesörlerin, 
muallimlerin, ve profesör muavin
lerinin orijinal eserler hazırlamak 
veya ilmi, fenni araştırmalar yap
ma sahalarında neler başardıkları
na zaman zaman mesela iki yılda 
bir göstermek suretiyle istediği

miz kadar verimli ve çabuk yürü • 
yüp yürümediğimizi müşahedeye 
imkan vermeleri de mühim ve fay 
dalı olacaktır. 

Üniversitemizin çıkaracağı mec 
mua ve tertip edeceği ilmi kon
greler yabancı memleketler ilim 
müesseseleri ve adamlariyle sıkı 
irtibatına yarıyacaktır. Türkiyede 
beynelmilel büyük ilim kongreleri 
toplanması için hiç bir mani yok -
tur. Genç ünıversitenin bu doğum 
yılında ilk defa böyle bir teşebbü. 
se muvaffakıyetle girebileceğini u· 

tı... •rılrnııtt M· 11· "h · · b" f .. l t k"l l ''l lcul .. : ır. ı ı tarı ıçın resını ecne ı pro esor er eş ı muyoruz. 
lif~. turler ihdas edilmi§tir. ediyor. Ecnebi profesörlerin se - Serbest dersler 
. lttk ı · b d "ı~tr,· 1 

& ının ideolojisini yeni çimin e aradığımız birinic esas 
, llt ~le İ§liyccektir. Bu mak· bunların kendi vatanlarının üni -

U •• llruian Türk inkılabı ens- versitelerinde dahi profesörlük et-
~ td:t\İverıitenin en mühim ci _ miş bulunmaları ve isimlerinin 
lı\\tıİ Bu cihaz yalnız orada memleketlerinin sınırlarından dı -

~lttl.l 'rın değil, yalnız bağlı §arıda da tanınmın olmasıdır.Yeni 
~.fil, edebiyat fakültesini irfan yurdumuzun bir an evel 
~, llleb · d f dünyadaki eşlerinin en iyilerin -Q'it:, t .. caın en pro esörüne -
\~ h~tün üniversitenin den daha iyi dereceye çıkabilmesi 
t~ ttiıı· curnhuriyet münev _ için, kuruluş, işleyiş ve yükselis 
'i~·'-l ın, bütün memleke- merhalelerinin azami derecede kı-
oı~:., y~r. Herkeı onun talebe- salması için, genç Türk alimleri 
'""ll.ıt. ~er~eı ~nun pro~esörü ni kuvvetli rehberler yanında ça
~.ı ~~ •. • ınkılap &§k ve ımanı buk yetişmeleri için ve en niha • 
"h •u, .. 
~-q ~ıl.l u olacak. Hangi fakül- ye laboratuvarların, seminerlerin, 
~I\ ~tild:•~. o~sun her talebe an- umumiyetle tedrisatın ilmi auret 
i f ~~dibi ır ırntihan geçirdikten te tefkilatlanması bütün fakül -

~)'4ıl~k~?1& almağı vazife ve Je- tede orijinal ~e~k-~k. çığr~nın a
lı'-\ i, h ır, inkılap enstitüsü çılması ve tahkıkı unıversıte ruh 
'lı dt, ~ ttkuki, adli içtimai ik- ve ananesinin derhal kök .salabil 
\ ftlt ll·ı •·h l ' ' mest· · · b' f l 1 ı t .._ d ıçm ecne ı pro esör er e sa 
~f'- ~·ı . a ar a ve umumi 

~ı; ıt ~ı lı lı küitu··r h 1 d 
1 
yısmı mümkün olduğu kadar art-

"fl ıtı 'b aa a arın a 
bt ıt i 11ı ' •nı dog~ ura b 1 . lırmayı en uygun ve en cezri çare 
\ ~11 • ffıl • b n se ep erı, 1 rr.'"i~ı il ıtıın l o arak kabul ettik. Prensiplerde 
,.t~ , trj . ana unsur arını, b 1,. 1 1 . 

Yeni müessesenin hususiyetle. 
rinden biri de bakalorya vesikaaı 
olmadığından dolayı asli talebe 
sırasına giremiyen vatandaşlar için 
serbest dersler açmak olacaktır. 
Dairelerin, ticarethanelerin, sanat 
müesseselerinin kapanış saatinden 
sonra başlıyacak olan bu tedrisat 
yeni üniversite heyeti tarafından 
tertip edilecek bir programla ma -
lumatını genişletmek istiyen va . 
tandatların bu hürmete layik dile'· 
ğini tatmine yarıyacaktır. 

talebe yurtları 

Talebeye daha iyi hususi hayat 
şeraiti temin edebilmeyi düşünü
yor ve çarelerini arıyoruz. Talebe 
nin ucuz ve temiz yaşıyabileceği 

yurtlar açmak istiyoruz. Üniver -
site bu yurtların tesis edeceği irti· 
batla talebenin kendi evi halini 
almalı, içinde yaşamaktan saadet 
duydukları ve necip hatıralarla 
ayrılacakları hakiki yuva olmalı -
dır. ~, l&ft ili, ink 1- d ~ muta ı · {a arak bazı talı usuller· 

t lq}c ı aptan ogan 1 h .. .. 
~ tttti~ iltnlarını her safhasın e enuz muza~~erede .. b~lund~~u- Elhasıl yeni üniversite içinde 
,11\'lld e!decekt" . .. . muz bu prof esorlerle umıt ettığım çalışacak birkaç yüz kişi irin ku -

i \ l'·· ır. Enstıtu aynı "b" k A :r 
\ ~~ıl· Urk ink l A k "" .. h gı ı atı mukaveleyle bağlandığı- rulmuş lüks bir tesis değildir. Mil 

~\l lll ı ap utup ane- . . 1 . l · d l · \ij l\ ll'ıüı . k l mız ve ısım erın neşrolunduğu za- etın, ev etın, cümhuriyetin, inkı-
1\" \t~ı. eaı, uruş arına b l . \4 t d· "<t1r l k A man un arın hakıkaten ne derece labm en hayati en temel maksat-

1, 'it. ı~tı- · n ılap enstitüsü- .. t h . 1 1 1 'h · l · 
~l\ 1"~ -it tnatitülerin muhtelif mum az şa sıyet er o duğu görül ar, ı tıyaç ar ıçin bağladığı; 
)' tı l'rıuf . lecektir. Üniversitemize gele. yarının devlet ve millet adamları 
\l't -.l'tı~ aa$al f aalıyet prog cek ecnebi profesörlerin bizimle olacak, bugünkü gençliği kay be· 

~iJı
1

• "~ t~ neıredilecektir. en samimi bir mesai ortaklığı yapa dilmiş asırları kazandıracak fikir 
~ht 1

.ltt bb··rcUrne heyeti caklarından ve İstanbul üniversi- ve ruh kuvvetiyle yeti,tirmek vazi-
t ~·~· u k""t •• h :1: ~ tlif 1t\ el· u up anemize ve lesinin özlediğimiz yüksekliğe fesini başarmağa kudretli bir 

~)~ '°e t~~: .. kitap temin için ermesi uğrunda bütün kuvvetleri irfan yurdu olacaktır. 
'it İ· &\l h Urne heyeti teşkil ve iyi niyetleriyle çalışmayı ilim Sözümü bitirmeden evel yeni 
~ ~~İr trı eyet dünyanın en leri için bir haysiyet ve kendileri yapının kuruluşu için yalnız bir 

~ıı-. a.hıull . . .. d'l" . . b" '"tek erını oz ı ı - ıçm ır şeref meselesi sayacakların yabancı müşavir olarak değil ay-
tlt~i~·' a.ı zamanda milli dan şüphe etmem. İstanbul üni - ni zamanda çok samimi bir Türk 

ın hacın ini arttıra • veraitesi az zamanda kıymetinin l ruhu ile çalışan profesör Malı ile 

•• 
Universite kadrosunda 

kalanların isimleri 
(&~ ı:ararı ı im·ı HJ ıfada) 

hir Bey (ceza hukuku ve usulü) 
profesör Ali Kemal Bey (Kara ve 
deniz ticaret hukuku), profesör 
Mua.mmer Raşit Bey (Devletler 
hususi hukuku), profesör İbrahim 
Fazıl Bey (Maliye ve istatistik) , 
profesör muavini Kemalettin Bey 
(Hususi devletler hukuku), Muh
lis Etem Bey (İktısat ve iktısadi 
meslekler), baş asistan Burhanet• 
tin Bey (Ceza hukuku ve.usulü). 

Tıp Fakültesi 
Profesör Nurettin Ali Bey (T e§· 

rih), profesör Tevfik Recep Bey 
(lstoloji, Ambriyoloji), profe-
5Ör Kemal Cenap Bey (Fizyoloji), 
profesör İsmail Hakkı Bey (Para• 
zitoloji), profesör Akil Muhtar B., 
(Tıp müfredatı, farmako dinami 
ve tedavi seririyatı), profesör 
Neş'et Ömer Bey (Dahiliye seriri
yatı), profesör Saim Ali Bey (Ad· 
li tıp), profesör Tevfik Salim Pa .. 
şa (Dahiliye seririyatı), muallim 
Ahmet Kemal Bey, (Hariciye seri
riyatı), profeıör muavini Tevfik 

Remzi Bey (Kadın ve doğum), 
muallim Behçet Sabit Bey (İdrar 
yolları seririyatı), muallim Nec • 
metttin Rifat Bey (Umumi em • 

raz), muallim Ihsan Hilmi Bey 
(Çocuk hekimi ve hekimliği), mu
allim Akif Şakir Bey (Çocuk cer
rahisi ve olopedi), profesör mua • 
vini Fahrettin Kerim Bey (Sinir 
hastalıkları), muallim Mustafa 
HayruJlah Bey (Sinir hastalıkla -
rı), profesör muavini Süheyl Bey 
(Tıp tarihi ve de ontoloji), profe
sör muavini Hamza Bey (Teşrih), 
profesör muavini Edip Hasan Bey 

(Etmiaiyoloji ve lstoloji), profesör 
muavini Sadi Bey (Fizyoloji), pro. 

feaör muavini Sedat Bey (Tıp müf 
redatı F armako dinami ve tedavi , 
seririyatı), profesör muavini Mu .. 
zaffer Esat Bey (Dahiliye seriri -
yatı), profesör muavini Nurettin 
Kamil Bey (Dahiliye serririyatı), 

profesör muavını Şinasi Hak· 
kı Bey (Hariciye seririyatı), 

profesör muavini Osman Cevdet 
Bey (Fizyoterapi), profesör mua
vini Kazım İsmail Bey (Hariciye 
aeririyatı). 

Eczacı mektebi 
Muallim Akif B. (Toksikoloji). 

DiŞCjİ mektebi 
Muallim Hamit Bey (protez), 

muallim Rüştü Bey (protez), mu
allim Sefahattin Mehmet Bey (Fiz 
yoterapi ve ronkten), muallim mu 
avini Ziya Cemal (Diş farmakolo· 
jisi, aneştesi ve tedavi), mualim 
Kazım Esat Bey (Diş seririyatı ve 
diş hastalıkları). 

lsl3m tetkikleri enstitüsü 
Profesör Şerafettin Bey (İslam 

dini ve felsefesi), profesör Meh • 

met Ali Ayni Bey (İslam dini v 
felsefesi), profesör Şevket Be 
(Tefsir tarihi), profesör Yusuf 
ya Bey (Türk dinleri ve mezhep 
leri tarihi) , profesör muavini Hil 
mi Ömer Bey (Umumi dinler ta 
rihi), profesör İzmirli İsmail Hak 
kı Bey (Hadis tarihi), Mualli 
Kilisli Rifat Bey (Arapça kurs) 
muallim Abdülbaki Bey (Farsç 
kurs). 

Yabancı diller mektebi 

Profesör Fazıl Naz.mi Bey (Esk 
Yunanca). 

Bu isimler haricinde kalan diğe 
müderrisler. muallimler ve asis -
tanlar Maarif Vekaleti emrind 
kalmışlardır. Bunlardan bir kısm 
telif ve tercüme heyetinde çalış 

tırılacaklardır. Üniversite kadros 
na alınmıyan bütün darülfünu 
müderris, muallim ve asistanların 
bir sene aldıkları maaş aynen v 
rilecektir . 

Hariçten alınacak 
profesörler 

Hariçten alınacak profesörle 
rin (Türk, ecnebi) listeleri bugün 
den itibaren ceste ceste gazeteler 
verilecektir. Hariçten getirilecek 
ecnebi profesörlerin sayısı kırka 
yakındır. 

İçlerinde beynelmilel şöhret sa• 
hibi yüksek profesörler de vardır. 

lnkılip enstitüsüne Ruşen Eşre 
Beyin, hir kaç kürsüye ayrılan ta 
rih kısmında da ku~unu vusta mu 
a.lli.mliğine Mükrimin Halil Beyin 
getrilidikleri tahmin olunmakta • 
dır. 

Fen fakiiltesine alınan yeni mü 
derrislerin başında da Kerim Bey 
gelmektedir. 

Asistanlar 
Öğrendiğimize göre yeni asistan 

ların bir kısmı henüz tesbit edilme
mişlerdir. Bunlar yeni müderrisler 
taraf ındanscçilecek ve ıslah hey .. 
etiyle müştereken tesbit edilecek· 
lerdir. 

Mevcut ecnebiler 
Fakültelerde mevcut ecnebi mü· 

derrisler yeni üniversite kadrosun 
da ipka edilmişlerdir. Bunlar vazi• 
felerine devam edeceklerdir. 

Darülfünun emini ve 
Fakülte reisleri 

Dün üniversite eminliğine, fakül
te reisliklerine tayin edilen müder• 
rislerin isimleri de tebliğ edilmiş • 
dir. Şunlardır : 

Üniversite emini: Doktor Neşet 
Ömer Bey, Edebiyat fakiiltesi rei· 
si: Profesör Köprülü zade Meh • 
met Fuat Bey, Fen fakültesi reisi: 
Profesör Kerim Bey, Hukuk fakül .. 

tesi reisi: Profesör Tahir Bey, Tıp 
fakültesi reisi: Profesör Tevfik 

Salim Paşa, Eczacı mektebi mü -

--~~~~ ....... ~-=~~==--dürü: Akif Bey, Dişci mektebi 
müdürü: Kazım Esat Bey, lslam ıslahat komisyonu, azası, arkadaş 

larıma, muhtelif mühim hususlar 
için teşkil ettiğimiz komisyonlarda 
çalışan muhterem zatlara derin 
teşekkürlerimi sunmak islerim. 

Mustafa Kemal Türkiyesi bu -
gün Gazi şefinin elinden kıymetli 

bir armagan alıyor. İstanbul da
rülfünunu kapanmış, İstanbul ü
niversitesi açılmıştır. Yapsın Ü -

niveuite .... 

tetkikleri enstitüsü müdürü: lz • 
mirli İsmail Hakkı Bey. 

Diğer idari teşkilat küçük bazı 

tadiller hariç aynen ipka edilmis • 
tir. 

Fakültelerde umumi katiplikler 
kaldırılmışlrr. 

Üniversite tedris senesi başında 
men:ı:;ir.ıle açı!a t'tıktır. 

Dcuwnı ikinci Sayı/ada 
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HİKAYE 
Kara 

Adil arkad&§ına yol verdi: 

- Buyurun!. dedi .. 
Şerif odaya girdi .. Etrafına çep 

çevre bir göz gezdirdi .. Yemek o· 
daaı, şalon. yazı odası iyi bir zevk
le döşenmişti.. Züppelikten eser 

yoktu.. Şerif e~yalara, yeni tak
dim edildiği bir kadına bakar gibi 
bakıyt>rdu .. 

Yeni ahbabın evi, tetkik edil -
meğe değer... Sahibinin tıynetini, 
ahlakını, duygularını belli eder. 

Adille Şerif yeni tanışmıılar, 

çok sevişmitler, birbirlerinden hoş 
}anmışlardı. Esasen, hayatlarının 
müıterek bir çok safhası vardı. 

İkisi de uzun zaman Diyaribekirde 
bulunmu,Iardı. Ergani madenin
de ça.lı!mıtlardı. 

• 
Adil, oralardan bir çok hatıra-

lar getirmitti .. 
Büyük bir akrep kurusu.. Ko -

caman bir yılan.. Dicle sahilin -
den a?mmış bir kurbağa, bir kap
iumbağa sırtı .. 

Şerif bütün bunları elliyor: 
- Olur ~ey değil, diyordu, bun

ları, ne diye topladınız?. 
Fakat hiç bir şey ona yabancı 

gel~diği için, odada rahat rahat 
dola9ıyor, yadırgamıyordu. 

Yazı masasmm önünde birden 
bire durdu. 

- Hayret! .. Diye haykırdı, tıp
kı benim masamın üstünde duran 
ta, ... 

Adilin yazı masasının üstünde, 
kağıtlar ~mattn diye, bütün bir 
taf duruyordu ... Bu ta, Diyarıbe -
ı:irin kara taşlarından biriydi. 

Şerif tekrcrladı: 
-Evet, benim maıamın üstünde 

Cluran taf .. 

Adil: 

- Diyaribekir taşı, dedi, bir ha 
tıradtr.. Bu taşın bende öyle bir 
hatıraıı vardır ki ... 

. Şerif dinlemiyordu: 
- Ben bu taşla adam öldür -

aüm ... 

Adil taşı eline almıştı. Bu söz 
üzerrne bıraktı.. Taş yorgun bir 
gürültü ile masanın üstüne düştü .. 

- Ne söyliyoraunuz !.. Yok ca 
nım, sizde katil hali yok.. 

- Bu katil sayılmaz zaten .. 

Birden uzaklara daldı ve dalgın 
dalgın anlattı: 

- Diyaribekirdeydi... İstanhu
la hareket edeceğim akşamdı ... 
Tren Mardine gece yarısı kalkı • 
yordu. Ben erkenden Mardine in
mittim.. latanbula geliyorum di~ 
ye seviniyordum.. Seviniyordum 
ama, bir az da dertliydim ... Hayır 
bir az değil, çok dertliydim. Çün
kü arkamda bir kadın bırakıyor -
dum.. Evet, Diyaribekirde bir ka 
dm sevmiştim.. İsmi neydi baka
yım?. Hatırımdan çıkmış.. Ne 
tuhaftır, seneler geçince insan u -
nutuyor ... Ama ne olursa olsun, 
o kadını çok sevmiştim ve çok ie
viyordum. Birden aklıma esti .. 
Trene çok, pek çok zaman vardı .. 
Otomobile atladım, tekrar Diya -
ribekire geldirr... Vedalaşmıştık 

ama, bir kere daha onun yüzünü 
görmek istiyordum.. Doğru evin.e 
ko~tum... Yani keı,di evime git -
tim.. Çünkü eviıt' i oldugu gibi, 
bütün ~şyasiyle ona bırakmıştım .. 
Deli gibi idiın, ne yaptıgımı bil -
miyord•ım.. Giimeiden \'".lZ mı r{e 
çecektim?. On:~ da bc.raber mi 
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~ o Memleket Haberleri o 
Taş 
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Yelkenli 1 Nafıa Vekilimizin 
Mediha Münür 
alacaktım?.. Aklımdan bin bir 
türlü düşünce geçiyordu. Kapıyı 

açtım, odaya girdim... Bir de ne 
göreyim?.. Büyük sedirin üstünde 
iki gölge var ... Birbir)erin.e sarıl -
mış iki gölge .. Biri kalktı .• Bu kal· 
kan bir erkekti. Yüzünü görecek 
zaman bulamadım... Her şeyi an 
lamıştım.. Gözlerimi kin bürü -
mÜştü.. Elime masamın üstünde 
duran kara taş geçti.. Kaptım ve 
fırlattım.. Taş adamın tam alnı· 
na geldi... Adam düştü .. Ben ge
ri döndüm, çılgın gibi otomobile 
atladım, Mardin~ indim .. Tren de 
kalkmak üzere idi ... Arkamda bir 
ceset bırakmış kaçıyordum .. 

Adil sap sarı olmuştu: 

- Hayır, dedi, arkanda bırak
tığın adam ölmedi. .. 

Geriledi, masanın üstünde du
ran taşı aldı. 

- Sendin ha! .. 

Ve kolunu kaldırdı .. Tatı fırlat-

tı.·.. Taş karşı duvara çarptı. 
Şerif eğilmişti Bağırdı: 

- Çıldırdınız mı?. 

Adil derin bir nefes aldı: 

- Bir şey değil, dedi, bir ak • 
sülamel,, Hakkınız var.. Delilik 
olurdu.. Sizin deliliğin.iz gibi bir 

,ey .. Neyse, mademki sen beni 
öldürdün, bende seni öldürdüm, 

fit olduk... Hem sorarım sana: 
Değer miydi?. 

Adana da 
Yağmura şiddetle 
ihtiyaç görünüyor 

Memleketimizin 1933 pamuk 
masulü hakkında Adana ticaret o-

dası tarafından bir istatistik hazır· 
lanmı,tır. Yerli 5,118,118 kilo 

ve ekspres 14,567 kilo pamuk mah 

sulü olacağı tahmin edilmektedir. 

Diğer taraflarda ekilen yerli ve 

ekspres pamuk mahsulatının umu
mi yekunu 13,576,218 kilo tahmin 
edilmektedir. 

Adana ticaret oduı bu rakamla 
rı tesbit ettikten sonra kuraklığın 
devamı dolayısiyle pamuk mahsu-

lünün bu sene pek çok olmıyaca
ğını ve muhakkak yağmura ihti -

yaç olduğu!lu ileri sürüyor. Bilhas
sa diyor ki: 

- Neşvünema vaziyette bir 
yağmur daha görürse hu rakam
ların pek çok yükseleceği muhak· 
kaktır. 

Gece yarısı nasıl 
delinip battı ? 

İzmir limanında konak va• 
pur iskelesi kartısında bir kaza 
ol.muş, burada demirlemiş olan 
seksen tonluk palamut yüklü yel .. 
kenH bir gemi batmıştır .. 

Yelkenli motörle işliyordu ve 
sabık polis komiserlerinden Antal
yalı Hüseyin oğlu Ali Rıza Beye 
aitti.. Yelkenlinin iımi (Selim) 
dir. 

Göztepe vapuru Karşıyakadan 
konak vapur iskelesine gelirken 
projektörü olmamasından (Selim) 
yelkenlisine çarpmıştır. 

Söylenildiğine göre vapurun 
projektörü üç gündenberi bozul .. 
muş. Karanlıkta vapurun önünde 
bulunan gemici, yelkenliyi sekiz 
metre yaklaştığı sırada tehlikeyi 
görmüş ve: 

- Tornistan! •• 
Diye bağırmı§tır. Vapurun kap· 

tanı Muzaffer Bey idi. Tehlikeli 
vaziyetin bu kadar dar bir sahada 
görünmesi üzerine kaptan vapura 
tornistan yaptırmak istemiş ise de 
buna imkan hasıl olmamış ve va
pur y.elkenliye çarpmıştır. 

Vapurun kaptanı kaza üzerine 
yelkenlideki kaptana: 

- Bir şey var mı, yardım ister 
• • '? 

mısın .. 
Diye sormuş.. Yelkenli kap -

tam, karanlıkta yelkenliye ne ol • 
duğunu görüp anlamadan: 

- Hayır... . 11 ı ı • 

Cevabını vermittir.. Kazanın 

sebeplerinden birisi de yelken
lide fener bulunmaması imiş. Ka .. 
zadan sonra kaptanın: 

- Bizim fener vardı, ama sön· 
müf .. 

Dediği ve feneri çıkartarak 
yaktığı iddia edilmektedir. 

Kazanın diğer bir sebebi de 
yelkenlinin körfez vapurlarının i!· 
lediği hatlar üzerinde demirlemiş 
olması imi1. Körfez vapu şirke -
tinin şimdiye kadar hu ıefer hat• 
ları üzerinde hiç bir geminin de· 
mirlemeımesini müteaddit def al ar 
alakadarlara bildirdiği ileri ıürül
mektedir .. 

Yelkenlinin kaptanı kazadan ne 
kadar zarar görüldüğünü bilme -
den Göztepc vapuru kaptanının 

yardım teklifini de redetmiş oldu· 
ğundan Göztepe vapuru yoluna 
devam etmiştir. Fakat bir az son
ra yelkenli batmağa batlamıştır. 
Kaptan imdat istemit, civardan 
yeti;enler kaptanı ve tayfaları kur .. 
tarmıtlardır. 

111 M Et bs •Em R z L ~ e~ en 111 Yalnız yelkenli ve içindeki pa-
lamutlar batmıştır. Pala.mutlar 
tüccardan Pol Filineziyc ait ve si-Varlık 

Ankarada on beş günde hiı gortasızdır .. 
neşredilmekte olan Varlık mec· Batan yelkenli sahibi körfez 
muasının 1 temmuz tarihli ikinci vapur şirketinden tazminat iste • 
sayısı çıkmı,tır. miş ve dava açmıştır. Liman re" 

Gittikçe artan bir tekamülle j isliği tarafından da hadise hak -
neşredilen Varlığı bütün okuyucu- kında tahkikata devam edilmek· 
larımıza tavsiye ederiz. tedh-.. 

TİPİ DİNDİ 
Yazan: Mahmut Yesari 

258 Sayıfa 6S Kuru, 

.\ Talı ınut Yesari: İn sanların en iııcc si
nirlerini, en ~eçi lınez fikirlerini büyük 
bir vukuf ve itin alı bir çalışm ;t ile. bu 
romanında ~öst crm i ~ t i r. Bütün okuyu
cularım ıza tavı.i) e ederiz. 

Daktilo aranıyor 
Türkçeye bihakkın vakıf mü

essesemiz için seri yazan bir 

daktiloya ihtiyaç vardır. Lisan 
bilen tercih o'unur. Vakıt Yur· 

duna daktilo işaretJi mektupla 
müracaat. 

V AKIT' e beyanatı 
• 

Hilmi Bey, son tetkik seyahatı hakkında Mersı~ 
muhabirimize izahat veriyor 

Mersin (Hususi) - Nafıa Ve -
kilimiz Hilmi Beyefendi dün Ada· 
nadan şehrimize gelince Vekil 
Beyi Yenice istasyonunda vali, 
mebuslarımız, belediye ve fırka 

reisleri, şehir istasyonunda bilu
mum memurlar, bir polis ve jan -
darma müfrezeleri, kendisini çok 
yakından tanıyan ve seven fırka 
arkadaşları ve birçok halk kartıla
mıştır. 

Vekil Beye istasyonda genç bir 
mektepli hanım tarafından bir bü
ket takdim edilmiş, Çankaya mek 
tehi talebesinden Turhan Efendi 

tarafından Mersinin dilekleri hak
kında. temenniyatta bulunularak: 
Liman yapılmaıı ve T araus çayının 

dağıtılması istenmittir. Vekil bey 
Bu çocuğun nutkundan çok müte
hauis olarak çocuğu alnından Öp· 
müttür. 

Vekil bey ıerefine a.kıam bele· 
diye tarafından bir ziyafet veril h 

mi§, vekil bey geceyi vali kona -
ğmda geçirmiştir. 

Hilmi Beyi vilayet konağında 

ziyaret ederek "Yakıt,, namına 

sorgularıma cevap liitfetmesini 
diledim. Vekil bey bu arzuma çok 
büyük bir memnuniyetle mukabe 
lede bulunarak sorduğum suallere 
şu cevapları verdiler: .. 

"- Malatya seyahatinizin neti· 
cesi, Ergani hattı hakkında.ki ma
lumatı liltfeder misiniz? 

" - Malatya, Eliziz üzerin · 
den Erganiye kadar gittim. Hat
tın Erganiye kadar olan kısımları 
daha evel ihale edilmit olduğu için 
her tarafta büyük ve canlı bir fa. 
aliyetle karşılaştım. 

Malatyada su işlerini tetki~ 
tim. Büyük mikyasta ıneY~• i 
üzerinde çahıan hu vilayetıO'~ 

· l · h · l' b' -e"t. su ış erı e emmıyet ı ır ••· 
lindedir. Onun için biz or•f' 
seneden itibaren fazlac• jl 

kadar olacağız. Ben orada ·d 
Elaziz şube hattı da müteahh

1
, 

ihale edildi. Halk bunda" 
büyük bir memnuniyet duyclı.ı· 

M . l' . h•~~ - ersın ımanı ınşası 

daki mütalea.nız nedir? 

" - Mersin limanının infıt' 
rafında müsait denilebilece1' f 
kilde müzakerelerimize del'•"' 
diyoruz. 

- Tarsus çayının ve Seyh~ 
Ceyhan ırmaklarının dağıll~ıt 
ve ovanın sulanmaı:ı h•Jc 
ne düşünülüyor? 

"- Seyhan - Ceyhan ırts'~ 
rmın iska işinde kullanılrna•' ~ 
henüz bir tetebbüate bulun~',, 
Tarsus bir k11ım araziıin1 ,~ 
mak için Berdan (T arsuı ç 

1 
çayından istifadeyi tahakkıJ~ ı 
tirmek emel indeyiz. Bu b•Pt' J 

(Avan proje) hazırlanmıttrf· 
defa onu da tetkik edeceğif1'• 

V k. k ııtl e ıl Bey C. H . Fır a• t' 
Halkevini ziyaret ederek 

0 d~ 
köylülerle hashihal yaprnıf~~ I 
Şereflerine belediye bahçefl ti • 
ka tarafından bir öğle ziy•fe 
rilmiıtir. ef~ 

Vekil Beye Cümhuriyet tJ ~ı 
Bankası idare mecJisi aı:•'1e 
Reıat Bey de refakat etrrıe~t~ıııı 
Mersinde açılacak şube h•k 
tetkikat yapmaktadır. ~"' 

LUtfU o, 

Mahmut Esat B. lzmirdı 
bir nutuk söyledi 

1 - ----- ,d, 
lzmir meb'usumuz Mahmut Eıat dım. Türk o]manın zevki, ~ıl' 

Bey bmir Cümhuriyet Halk fırka· şerefi dünyanm hiçbir ,,,r 
sının Dolaplı kuyu mahfelin • ölçülemez. . i 
de kendisine sorulan sual .. Biz sulhçuyuz. Sulh isti~~ 
lere cevaben, kadın erkek kesif Hiç bir milletin toP'-" 0,rJ 
bir müntehipler kitlesine hitap ile d .. .. .. kt O k'ı·~ 
h k ,. . . d"f . . . a gozumuz yo ur. '" ı 

ü umetın şımen ı er sıyasetını, b h "ki" d g"' jf 1 ,,f 
A • • • • en §a san ı ım e ' ~" 

~ahsı borç ıçın hapsm ılgası se • . . . .. k'" bile •' 
b 1 · · k d A • •• almak ıçın bır Tur un I•~ ep erım anunu mc enınm mu - o ; 
h . . k k l . h . nunun kanamasına ra:ıı r 1 ım bırço no ta arını ıza etmıt· .. f ._ıc-t .,,ı 
tir. Bunu gunah sayarı~· pir ~l 

Nutkun sonlarına doğru, Mah- sından, hu Türk elınde~inİ 'fi 
mut Esat bey, memlekette milli parçası koparmak . ~ıneib'of1 i 
sevgiyi, milli vahdeti inkısa.ma uğ- yabancıların önce ıkı tJ1 ele ~ ~ 

f d .. ·· f k '" ·1· h vertJ1 b•' ratan, onu zaa a uıuren arma • un sı a ma cevap 111 
sonluk, komünistlik gibi beynel - buriyetinde bulundukI•rı 
milel teşekküllerle tiddetle müca- unutmamaları lazıınd~7 
dele etmek zaruri olduğunu, Türk g-ııl ~I 
lüğü hu gibi te§ekküllerin tuzağın· Baha Bey nasıl bO •) / .,. 
dan kor~~ak i~ap ettiği~i: ~adın, Adapazarı, 31 (J-lusll~,, ,,e~. 
erkek hutun T urk gençlıgımn tek zifesine iderken bit ka .,,ı 11~ 
b. k .b. b .. ·· d g · 111ll I~ 
ır aya parçası gı ı utun me e· sinde bo "' ulan müddeıu ~' fi 
. • 1 . h . d . . g 1 ,,e 1 it myet a emı muvace esın e mute- h B . · bine 'f" . .. . . a eyın cenazesı, ,.,, 

sanıt olması luzumunu ısrarla ılerı d H g"' lu ,,.,e ..ı 
arasın a acı o • ı· 

sürmüştür , ~, · 
kaldırılmıştır. l ,.tı 

11 
lı6 

Hatip, sözlerine §U cümlelerle aoa •" r 
nihayet vermittir: Baha Bey SakarY ıa.ıı"' ('~' 

- Her millete, milliyeti kutlu ~çirirken batakbğatl's:: ıerW 611
11
, 

1 H ·11 · ·11· · 1 ·· gulmuştu .. Kıyme 1 ef / o sun. er mı etm mı ıyetıy e o· sJ 
ğünmeyc hakkı vardır. Ancak, deiumuminin bu rnüe ·r & 

.• 1, b1 

bu··vu~ hen, Türk olmasaydım kendimi Adapazarmda 
dünyanın en bahbız insanı sayar- uayndırmııtır .. 



~~. ç:!~!f~~~A~!uhar-
• 
llrinıize söyledikleri 

tk ....... 
Sırpı Bulgar münasebatı ~ Balkan konferansı-

Vapurcular 
Aralarında birtürlü 
itilaf edemiyorlar 

V apurcular aralarında kurmuş 
oldukları şirket henüz resmen faa 
liyete geçmemi§tir. 

Hitler Yazıyor! 
1 

Almanyanın dostları lngiltere ile 
ltalyadır. Daimi düşmanı Fransadır! 

ııı~ ar ve Bulgarlar - Arasındaki geçimsizlik 
·~atista d 
l'İırıizi n an geçen bir mu - mamak elden gelmiyor. Meaeli. 
et n bazı Bulgar ricalini Sırplar akalliyetler meaeleıinde en 
l'r ederek uf ak bir fedakarlık yapmıya ya -

Bunun da sebebi !irket müeasis
leri arasında. henüz tam bir itilaf 
hasıl olmamasıdır. 

(Bund;ın cvelki iiç yazımda j Fransanın Alman milletine daima 
Her Hitler gençliğinde başından dü~man olduğudur. Fransanın 

geçenleri izah etmiş, yahudilere daimi emellerinden biri Ren hudu 
nasıl düşman olduğunu anlatmış - duna malik olmak ve Almanyayı 
tı. Bitler bugünkii yazısında Al- yıkık, dökük bir halde bırakarak . naınma 

tlar naşmıyorlar. Maamafih bu teteh-
Yap hüsün büsbütün f aydaımı da in -

tazrnış, kar edemeyiz. Balkan konferans -
~·· aşve - ları Balkan devletleri arasında 
f~Syö Mu müşt~rek bir meıai hazırlıyabilece 
· llıuhar- ~ · · d 

b gını ümit e iyorum. 
e~·a -

d - lntegralna Yugoılavya ce -ercet _ 
/\ reyanı hakkındaki fikriniz? . 

~ tkada- - Biz komtumuz olmak itiba • 
· U~aris • j diyle Sırplarla da iyi olmak, doat 
frrk Uha -

1 

geçinmek istiyoruz. Fakat iıtikli-
8'th : 1 

l'e- M. Çankof liyetinin üıtüne titremiyen Bulgar 
tü ~ .. başvekil M. Çankofla taıavvur edilemez Bunun için bu 

r. ,.,,Uşt·· 
~r Ur. Sabık başvekil anla§manın hiçbir zaman iıtiklali-tnuh · . ' : arı1nne şunlaıı söyle- mize halel getirecek bir tekilde ol-

~itle 
'-• ıc'rnııın harici siyaseti -

İl-. ı°~!ularımızla iyi ge -
·~... 'ktıdar mevkiinde bu -

"'U2: 'k. 
ıqu 1 ı ıene zarfında bu 
·~Sok a.çık olarak da gös· 

'l'ij ı/cnesinin teırinievel 
be~ 'Ye ile imıalad1ğım1z 

i b" ~Yle iki memleket ara: 
ik. Utun ihtilaflı meseleleri 

lUııuı T" k. k ij . ur ıyeye arıı o -
iı.ı·ll'Yctimiıi gösteren bu 

ııJc d h t~... 
1
• a a sıkı bir doıt -

"'C 1 • u 111 atmıya muvaffak 
' ~U 2:annediyorduk. Ce -
~' c" ulunduğum sıralarda 
~ "ı.ıhur· · · h · · 'ttfiJc .. ıyetımn arıcıye 

,der,1 R.uıtü beyle de müte
ıJ~in~r görüımek imkanını 
~İt el it\, Bu temaslar ara -
~0•tluk husule getirmit· 

ı. l.,r kabin.emde harici-
... qU) • 
•tlf'kunan Gospodin Kal-
~) 1 Rüıtü Beyefendiyle 

Unın Uf ve doıt olmuıtu 

İ)c 1 
}' c akt t •w• • tQ e hgımız mua • 

ildnra. Yugoslavyayla da 
c J>· 1 ~cı l ır nıuahede yaparak 

~ c clcri halletmek iste • 
\, ~~\lreııe bütün komıula
~i>e ·~da pürüzlü mesele -
~İ~) c Ccektik. Fakat bun
~~: lllcydan bulamadan 
L~~i.. n Çekildik 
"'l ·'c)ı . 
'ı.ı c dost olmamıza ve 
~~, .. •ıa mani olacak ara -

'~t:'-ı~ chcınnıiyetli mesele 
,:t\bi) 'nlarda biri biriyle en 
'lit ~-k . 

' . ~lc.,ıc •ki millet varsa, 
.. ~i '-lill B~ırarlardır. Bu -
" ~~ ctın aralarında ih-

~bi ~-~k hiçbir §ey ol -
· ~ ı.. tıhi münasebetleri 
l L Q\t 
)~~ .. 'k . arada yatamanın 
~ l't1'l •ki milletin biribi -

~·"'.,dı 11 olnıası gibi hadi
ı ~ ... R. 
d ~lh I 0ınanya ile Doh-
~ll)•dt a.r, Yugoslavya i

cll t .. "k' 8 
)\t Q'tlc 1 ulgarlar me -
l \tt .:ı:. .. •iy • h d ~ ıtj ... '•ı 'h . ası mua e e -

, . .. l tıı·11 
>11~ ~ .. ~i}' a ar da vardır. 
"~ 'Ylc bunlardan hiç 

tıı ~~· lconf 
~llıt,,t cransımn mesa· 

• ~~il ı "'1••n12?. 
\:: ·4t -conı 
'')~. c)i l cransının bek • 

-. ~ b Ctcbı') w• • 
• Q\l ecegını zan-

~" )" taycnin tahakku
\ .,, ~d.,Pılan toplantılar -

ı. ll~..:, .. n d 
'\t -... ldu .... c erecc müı -

\ ~''tttd.,•~ \re ne gibi zor
l~ alındığı nazarı 

01\trıa bedbin ol-

masını kabul edemeyiz. Bu cihete 
kar~ı bulgar milleti çok hauaıtır. 
Bir Bulgarın iıtikliliyetinden fe 
dakarlık yaparak Yugoslavyanın 
idaresi altına girmesini kabulüne 
imkan yoktur. Bu fikirde bulunan
lar varsa da, bunlar efkarı umu -
miyeyi temsil etmekten çok uzak
tırlar. 

- Türkiye • Bulgariıtan ara -
sındaki ticarı münaaebatı ve tica
ret muahedeıi hakkındaki mütale
anız ?. 

- Ötedenberi iki memleket a
raıındaki ticaret münaıebatı de -
vam edeııelmi9tir. Her gün, biraz 

daha inki,af kabiliyetini gösteren 
iktısadi münasebetimizin azami 
derecede genitlemesine çahtmak 

için en mühim zaman timdidir. i
ki taraf zimamdaranının bu cihe
ti l<\kdir ederek hareket etmeleri 

§&yanı arzudur. Her halde iktısa· 
di münasebat milletler arasında • 
ki dostluğun artmasına vesile o -
lan sebeplerin en mühimlerinden

dir. Bulgariıtanla Türkiye arasın
da mübadele edilecek 9eyler bulu
nabilir ve bu mübadele keyfiyeti 
iki memleket içinde faydalı olur. 

- Türkiyeyle Bulgaristan ara
sındaki dostluğun daha samımı 
bir şekle getirilmesi için neler ya
pılmalıdır?. 

- Bu hususta en ameli çare 
iki memleket ricalinin ve gençli -
ğinin temaslarını mümkün olduğu 
kadar 11kla9tırmaktır. Bu temas -
lar biribirimizi daha iyi anlamıya 
vesile olacağından ıiyaıi temaılar
dan ziyade bu gibi mütekabil zi -
yaretler daha faydalıdır. 

- Londrada Rusya, Türkiye, 
ve diğer devletler arasında imza 
edilen ademi tecavüz misakı hak
kında ne dütünüyorsunuz?. 

- Hemhudut olan devletler 
arasında aktedilen bu gibi mua -
bedeler cihan ıulhünün mu hafa -
zaıını temin itibariyle memnuni -
yetle karşılanmıya layıktır. Bizim 
böyle bir muahedeye vaz'ı imza 
etmemize gelince, Buna lü
zum da yoktur. Çünkü biz 
silahlarımızdan tamamiyle tecrit 
edilmit bir milletiz. Hiçbir milleti 
rahatsız edecek vaziyette değiliz. 
Hücuma maruz kalmamız varttir. 
Fakat hücum vaziyetine geçmemi
ze imkan yoktur. 

- İktisadi buhrandan Balkan 
milletleri naııl kurtulabilir?. 

- Bu meıele umumi ve cihan 
tümuldür. Binaenaleyh halli de 
gene ancak umumi olabilir. Bal -

Müesaiılerin ekseriyeti yap-
mıt oldukları nizamnameyi Anka
raya göndererek İktııat Vekaletine 
tasdik için takdim etmişlerdir. Fa
kat müessislerden olup nizamna -
menin bazı maddelerine itiraz e -
denlerin müracaati üzerine veka -
let nizamnameyi tasdik etmemi§ 
ve aralarında anlatmalar tavsi • 
ye edilmiştir. Vapurcular yeni -
den müzakereye başlamışlardır. 

manyanm Avrupadaki vaziyeti• nehri elinde bulundurmaktır. 
ni izah etmekte, Alman~~~mın ki
mi dost, kimi düşman telakki et
tiğini göstennekte<lir.) 

İngiltere Almanyanın cihangir 
bir devlet olmasını ister. 
Fransa ise onun da devlet olması-

Bugün bir çok Avrupa devletle- nı istemez. Biz de bugün cihangir 
ri sivri tepelerin üzerine durmuş bir devlet olmak için değil, varlı

birer ehrame gibidirler. Onların ğımızı muhafaza, milli vahdetimi 
varlıklarına nispetle ta~ıdıkları 7.İ müdafaa etmek ve çocuklarımı

müstemleke yükü .çok ağırdır. O · . 7.ın ekmeğini bulmak için uğraııyo 
nun için Almany~, Avrupa hari -
cinde değil, fakat Avrupanın için 

de genişlemek, Avrupanın içinde 
yeni arazi edinmek ister. Müs -

Vapurların kıymeti 
Vapurlara kıymet takdir eden 

komisyon dün de Aıya vapurunu 
gezmittir. 

Komisyon bugün vazifesini biti 
recek ve yarından itibaren vapur
lara kıymet takdirine başlanacak -
tır. 

Maamafih kıymetin ne suretle 
takdir edileceği ve esasın ne ola
:ağı henüz belli değildir. 

Komisyon lktısat Vekaletine 
müracaat ederek takdiri kıymette 
esasın ne olacağını ıonnuttur . 

F ransanın eski elçisi 
F ransanın eıki Ankara elçiıi 

Kont de Chambrun dün sabah tay• 
yareyle Ankaraya gitmİftir. M. 
de Chambrun Ankarada hükumet 
erkanımıza veda edecek ve bu sa
bahki trenle lstanbula dönecektir. 

Sefir, Reiıicümhur Hazretle -
rini ziyaret ve kendilerine veda et
tikten ıonra tayyare ile Pairse, 
Oradan da yeni vazifesine başla
mak üzere Romaya gidecektir . 

Camilerin tamiri 
Evkaf idaresi hu sene lstanbul 

daki bazı camilerin tamirine karar 
vermiştir. 

Kaaımpaıada Büyük Piyale ca
miiinin kur§unları ve Rumelihiıarı 
miinin kurşunları ve Rumelihisarı 

nulmuttur. Bunlardan başka diğer 
camilerin uf ak tefek tamirleri de 
bu sene bitirilecektir. lstanbul 
haracinde Babaeski camiinin mina 

resi, Manisada Muradiye camii • 
nin kurşunları da yapılacaktır. 

Abidelerin tamiri hakkında he
nüz hiç bir emir gelmemiştir. 

İki kardeşin muhakemesi 
Topkapıda sütçü Ahmedi öldür 

dükleri kaydiyle muhakeme edilen 
Hasan ve Reşat isimlerindeki iki 
kardeşin muhakemelerine, dün 
İstanbul ikinici ceza mahkemesin
de devam olunmuştur. 

Bazı tahitler dinlenilmiş, mu
hakeme başka tahitlerin çağırıl
ması için bırakılmıthr. 

kan devletleri arasında başlı ba -
şına halledilemez. Londrada hal -
line çalı,ılan bu işe bir çare bulu -
namazsa muhakkak ki hayat da -
ha ziyade ağırla9acaktır. Balkan 
devletlerinin aralarında bulabile -
cekleri çare mevzii olmaktan ile -
riye geçemez. Hemen temenni ele
li~ ki, umumi olan bu derde gene 
umumi bir çare bulunsun. Avrupa 
pazarları emtiamıza kapalı bulun
dukça tedbirlerimizi11 hiçbir ame -
li çaresi olamaz 

temlekeler, Avrupalıların ikame
tine müsait değilse işe yaramaz. 

Almanyanın bu siyaseti Avru -

pada tutacak yegane devlet lngil -
teredir. Almanya yeni bir cereyan 

.ruz. 

Bu noktai nazardan bize doıt 
olabilecek iki devlet kalıyor: İn • 
giltere ve İtalya! 

1920 - 21 de, Balkanlara, Mı
sır ve Hindistana mensup bazı ze-

vat bizimle temas ettiler. Bunlar 

geveze bir takım adamlar, başka 

bir şey değildiler. Ben bunlara 

istilasına başladığı takdirde onun kanmadım. Fakat bu adamlar, 
arkasını müdafaa edecek yegane Alman milliyetperverlerinden bir 

devlet İngilteredir. Atalarımızın çoklarını heyecanlandırmı§lardı. 
siyasetini takip ettiğimiz takdirde Çünkü onlara lngiltere imparato.
bunu yapmamız icap ederdi. İn - luğunun yıkılacağını anlatmı§lar
gilterenin dostluğunu kazanmak dı. 

için katlanılacak hiç bir fedakar - Jngilterenin Hint imparatorlu • 
lık, büyük sayılamaz. Müstem - ğunun ehemmiyetini takdir elme
lekecilikten vazgeçmek, deniz ü • mesi imkansızdır. Bir takım Al • 
zerinde faikıyet siyaseti gütme- mantarın buna muhalif düşünce • 

mek, İngiliz sanayiile rekabet ler beslemeleri, cehaletlerinden 

etmemek bunun için kafiydi. ileri geliyordu. İngiltere silah 

lngilterenin bu vadide bize söz kullanmağa mecbur olmadıkça 

söylemeğe müsaade ettiği sıralar Hindistanı bırakma-ı. Hindisla1' 
nJdu. Çünkü İngiltere, Alman kıyamları, İngiltere kar§111nda 
nüfusunun mütemadiyen artmakta muvaffak olamıyacaktır. lngilte 
olmasından dolayı Almanyanın 

l:>ir çare bulmak, ya Avrupada, 
yahut dünyanın herhangi kısmında 
lıir mahreç edinmek mecburiyetin 
rle olduğunu anlamıttı. 

lngilterenin bu asır batlangıcın
da Almanya ile anlatmak istemesi 
~diyordu. 

Halbuki Almanlar, İngiltere 
ile beslenmekte idiler. Mütekabili

yet esaaı kafi değilmit gibi İngil
tereyi ala§ağı etmek fikrini beıli -
yorlardı. İngiltere ile mütekabili 

yet esası üzerinde anlatmak müm
kündü. Çünkü İngiliz diplomatla
rı, mütekabiliyet esasını kabul et~ 
meden bir §ey yapmanın imkanı 
bulunmadığını anlıyorlardı. 

Almanların hünerli diplomat -
ları bulunsaydı da 1904 te Japon
ların rolünü oynasaydı varacağı

mız neticeler pek büyük olurdu. 
Çünkü umumi harp bile kopmazdı. 

Dünyayı sulh ile iktııadi bir su 
rette istila etmek hamakatin .en 

büyüğü idi. Gerçi lngiltere dün -
yayı iktısaden fethe karar vermİ§· 
ti. Fakat bu çetit fütuhatın mana 
ınzhğını herkesten evel de o an -
lamı§lı. 

Almanya ihtilalcılrğa ondan 
sonra onun dünyaya hakim olması 

tehlikesi bertaraf oldu. Almanya
nın Avrupa haritasından büsbütün 
silinmesi lngilterenin hesabına gel 

mez. Bilakiı Almanyanın 1918 
de yıkılması, İngiltereyi korkunç 
bir vaziyet karıısında bulundurdu. 

Almanya yıkılmıf ve Fransa Av -
rupa kıtasmın en kuvvetlisi olmuı 

tu. 
Katiyetle sabit olan bir hakikat 

reyi yerinden oynatmanın ne ka • 

dar güç olduğunu herkesten fazla 

biz Almanlar biliriz. Bundan ba! 
ka, ben bir Alman sıfatiyle, Hin

distanı, başka her milletten fazla 
lngilterenin idaresinde görmek iı· 
terim. 

Bundan baıka bir de Mısırda 
vuku bulduğu haber verilen inkı • 
laplar da esassızdır. 

(Gerisi var) 

Haliç şirketini belediye 

satın alıyor mu ? 
Dünkü akşam gazetelerinden 

biri belediyenin Haliç. şirketini sa· 
tın alacağını yazıyordu. Belediye 
reis muavini Nuri Bey bu haberi 
tekzip etmiştir. 

Bununla beraber belediye Haliç 
şirketinden iki senelik hisaesini is
temiştir. Şirket vaziyetinin bozuk 

olduf;unu söyliyerek iki senelik 
hisseyi vermemek, bir müddet 

için daha tecil ettirmek İslemek • 
tedir. 

Yeni ev talimatnamesi 
Belediye şehrin her tarafında 

azami üç katlı bina yapılmasına 

müsaade vermiştir. Yalnız tali

matname yapıldıktan sonra bazı 

semtlerde kat adetleri fazlalaştı • 
rılacağmdan belediye inşaat ruhsa 
tiyesi verdiği kimselerden bir taah 
hütname alacak, bu taahhütname 
ile inşaat sahipleri evlerinin bu .. 
lunduğu se~tte talimatname ile 
bina katı fazla olarak tayin edilih 
ıe üç katı tayin edilen kat adedine 
kadar yükse ltecektir. 
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Bernar Şov 77 yaşında! 200 Müessesenin iştirak etti~ 
Me4r~niyetinıiz, dönüm noktasında dönebilecek mi? Sanayi sergisi bugün açılıyor Parlamentolar işe yararını? Şovun yeni eseri 

B1r kaç gün evvel Bernar Şov 77 
inci yıl dönümünü tes'it etti. ln -
gilterenin en meşhur muharrirle -
rinden James Douglas bu fırsat -
tan istifade ederek bu büyük mu· 
harrir ve mü tef ekkirle görüştü. 

Kendisiyle bir çok mühim mese -
leleri konuştu. Ona hayattan, ihti
yarlıktan, ölümden sonraki hayat
tan, dünya meselelerinin en bü -
yükleTinden bahsetti. Ayni gazete

de birlikte yetişen bu iki büyük 
kafalı adamın mülakatı, ga~etı• 

sütunlarında tesadüf edilecek mü -
lakaiların en değerlilerinden biri -
dir. Bu mülakatı naklediyoruz: 

"Mişter Şov, zevcesiyle berabf·ı· 
s;ıkin bir otelde oturuyor. Karısı, 

onun sıyanet meleğidir. Bir kimsı" 
nin onu yormasına müsaade et -
mez. Onun her sözü, kanun elen 

farksızdır. 

Evvela üstadın yıl döniimünden 
bahsettik. Şov, her yıl donümünü 
bir latife, bir nükte, bir komedi 
gibi karşılar ve güler. 

Bugün de öyle oldu. Şov güldii. 
karısı güldü ve ben güldüm. Ma·ıi 
gözleri, hala rakseden bu tığ gihi 

lığı, feci ölümü geldi. Arada ne 
büyük fark vardı. 

Sordum: 

- Nasıl olabildi de bu kadar 
genç kalabildin?. 

- İnsanın kafasında hep teka· 
mü} eden, hep inkişaf eden bir şey 
var. Beni de genç tutan budur. 

Sonra devam etti: 

"Seninle ikimiz gençken, me -
deniyetin ilerlemekle olduğuna 

kanidik. Fakat arkeolojist Klin -

Sergiye iştirak eden müesseseler ı· 
un ılı 

alınmıştır. Bahçede bir kazino bu .. f fabrikası, Bioks diş rnac rarıt'' Milli Sanayi birliği tarafından 

bir kaç yıldanberi tertip edilen 
yerli mailer sergisinin beşincisi bu 
gün saat 16 da merasimle açılacak 

lunacak, deniz orkestrası çalacak, tahya çini, Bernhart 111
" 51ç•~ 

geceleri filmler gösterilecektir. Çizlavet şirketi (lastik), k ~4f 
Sergi radyosu plaklar çaldığı gibi Hayrettin Yaşar Bey, Şnb~ adJ 

f b 'k H k' n ır Pi tır. reklam neşriyatı da yapacaktır. a rı ası, ova ımya pyZ'll 

B ı . 'k' .. k B k R · B y Arhtı ) 5: M . B" .. k M'll r . u yı sergıye 1 ı yuze ya ın ıça çı emzı e ' . llt 1 

.. cKr~sımep uyuH 
1 

let _me: 1
1.skı J yerli fabrika ve müessese iştirak (bakır), Necip Bey (itrıY' J-lt~ 

rcısı azım aşa azret erı reıs ı . . . . B k f b ·· ı rı· .ı 
el kı . . b. k etmiştir. Bunların ısımlerını, ser· mer an a rıKa a · S ı..w e ece er ve sergıyı ızzat açaca • . ı . v 

ders Petri, bu~üı~!tü mccleniyetten l d gide bulundukları yer sırası ıle, mensucat, Beykoz derı, f btİ~ 
ar ır. b F h t s ı 

evvel yedi sekiz medeniyetin, Yu- ll.1 . d . k t t aşağıya yazryoruz: ez, es ane mensuca rısııcJ 
" erasıme enız or es raıı ara- (' ki' ıne 

nan, R~ma ve bizim medeniyeti - Bahre n, Bursa pazarı ıpe 1 ~ 'f~t 
fmdan çalınacak İstiklal marşı , y 1 d .-.c ,, 

mizin geçirdiği bütün safhaları a ova ecza eposu, f bri' 
ile baıı.lanacak, Sanayi Birliği u " z ı · k t' lkt t V kA l t" N'k ı B B b k vat 8 ,. geçirerek mahvolctuklarmı ispat et :r ınga şır e ı, ısa e a e ı ı o a ey, e r~ . d tifP 
mumi katibi Nazmi Nuri Bey bir fabrikalar ve havuzlar müdürlüğü, Türkiye mensucat }ımıte •0 ti. Bütün b•.ı medeniyetler de, bi • Cı''"' 

. . . d k nutuk söyledikten sonra Kazım Zümre zade Şakir Bey, lsak Ni - l·mail Suphı' Bey, Sepon .. :;
11

LJ z im medeniyctımızın var ığı no - "' 1 .. r'' Paıı.a Hazretleri sergi kapısındaki yego Bey (ayna ve cam fabrikası), S · 't · t K naat kıl l. taya vardıktan fOrra muzmahil o} "t evım 1 rıya ' a Stı' 
d c· k.. l d t d" .. kordelayı keserek sergiyi açacak .. Hanımlar esirge.me derneği, Kar- si, Nobar Baharyan BeYı sur' 

u. ~un u on ar a, am onum ı l d S . d'd . . tal gazoz fabrikası, Pril madenci- d h Ş k BeY 
• J el" d'l A b b' . ar ır. ergı !aat on ye ı en ıtı • za e A met ev et ' ·p• 

ye.-ın.ıe oneme ı er. ca a ızım - R h · B (k h 'b ) R d fS11 
haren umuma açılacaktır. lası, a mı ey e rı arcı , a • y ah ya hanım, Kuyumcu . ae' 

ıcdeniyetimiz de dönüm yerinde ı· A ı ( k l k P 1 

.. . . 1 yo ın, ncop u şe er eme ve pas- ri Bey, Nikola Zervoda ı .. e \ 
C:önebilecek mi? asıl mesele bu - Memleket sanayıının geçen hır ta) Ya la su"t mamulatı, Şevki B. • 

• Y ya ve yağ, Hayık Gülyıııı r ~ 
dur. yıl icindeki terakki derecesini can· r ( k ") F t f' Colman çi D lclO 

"Görüyorsun ya, gençliğimizin lı bi~ surette göstermek ve yerli :~ eMrcı d' 
0 

to ama yor, e "t ma.. vant Keçeci yan Bey,b ·~ııslı ~ 
vıtı, an ıra ereyagı v su · Sezai Bey karyola fa rı. •·Iİ 

en bellibaşlı kanaatlerinden biri mallarımızı halka tanıtmak nokta- mulatı, Sanino sabunu, Kisarna ci zade Muhittin Bey (ıpe1~,;r hurdahaş oldu. sından çok faydalı olan sergilerin maden suyu, Turan yağ fabrika - 13e •1 t 

d k f sucat) İbrahim zade v. e A. Ji v 
"Gençliğimizin bir hatası daha bu yıl tertip edileni e ço muva • ları, Besler bisküvit ve çikolata rfl' .ı 

genç adamın yetmiş yedi yaşına 8 . l k' . l f k 1. 1 Beyler, Kuyumcu Enıs -ııf? 
1 var. ız par amento ma ınesıy e a ıyet 1 0 muştur. fabrikası, Bomonti, Nestle şirketi, Buldanlı Cemal Bey, ~f• 

basmasına imkan var mı? Asla· 1. . ll . . h kk k d 1 ş b " 
sosya ızmın eme erını ta a u Sanayiciler, serginin fay a arı Mağo gümü, kaplama, a aso ga· Yusuf Kemal Bey, Çanta('ıtr• 

Kalktık, birlikte tiyatroya git - . . v. . . . ) 
'k H k b 'h . . .. eltırcbıleccgımızı zannedıyorduk. gittikçe daha ziyade anlaşıldığı j.. zozu, Hüseyin Avni Bey (şeker , sı, Mehmet Kemal B. 

tı . er es u ı tıyar gencı gu - • • f) A h rı 

l.. . k k 1 d tik f ı B.r ekserıyet kazanırsak, meramı - çin, bu seneki sergiye daha büyük Mehmet Riza (Kağıt ve zar , s- inhisarlar idaresi, Bur .g.il~ı 
umsıyere arsı ıyor u. sa • ( k ·) S · N' · r> 

l d d k 
·V "S p 1.. .1 nuza nail olacağımızı sanıyorduk. mikyasta iştirak etmişlerdir. Bu· kanaz B. 'e ercı • aıt ızamı H. (Badem yağı), Remıı .1,~s nr a otur u . e en o un ı ,. d B (b k f b f brı~ .ı 

"Dikens ilk ciddi romanı küçük nun için serginin Galatasaray lise- Bey, Panço Ah i ey a ır a • nesi, Milli konserve a f,, .• ~v 
tidası11 atlı eserini temaşa ettik. E- l S ı" 1 

Dorrit'te, parlamertonun bir iş sinde işigal ettiği yer bu yıl daha rikası), Umumi kütüphane, Şun ar pullu şeker fabrikası, 0 ti I' 
fer en beşinci asrın mucizeli piye; .. 
lerindendi. Şov bu eseri zevkle 
Leyrediyordu. Meçhul muharriri'Q 

oeyyal nesri, üstada gıpta nöbet • 
leri gcçirtmekteydi. Onun için: 

- Ke§ki hu muharrir gibi ya· 
zabilseydim ! dedi. 

Penle indikten sonra dışarı çık 
tık. San'atkar Harriet Cohen üs -
tadı görünce: 

--ı Ruhum! diye bağırdı ve şiş
nuşa yürüdük. Söz iklısat konfe -
manlndığını söyledi. Konuşa ko -
ransına intikal etti. Şov anlattı: 

- Devlet adamları, burada 
toplandıkları zaman, kafaları pek 
müşevveşti. Kafalarının teşevvü -
şü biraz daha artarak ayrıldılar! 

O geceyi ayni otelde geçirdik. 
Sabah kahvaltısından soma iki sa

at kadar dağlarda dolaştık. Otel -
'den çrkarken üstadın arabasına 
bindik. Anlattı: 

- Sosyalist olduğum için Rolls 
Royce markalı bir araba almanın 
bana yakışmıyacağım söylediler. 
Ben de bunu aldım. 

Bir tepenin başında arabadan 
indik. "Büyük çocuk., beni yanı -
na alarak eritinceye kadar dolaş -
tırdı. Ceketimi çıkardım. Gene e -

ridiğimi hissettim. Bu sefer yele -
ğimi çıkardım. Gene eriyordum. 
Yüzümden, gözümden ter boşanı
yordu. Fakat Şov bir çm'ar kadar 
serindi. Uzun bacakları geniş, ge· 
nit adımlar atmaktaydı. 

Nihayet bir yerde durduk ve 
konu§tuk. Şov şikayet etti: 

- Arasıra, dedi, Londrada bir 
iki saat yürüdükten sonra bir ara
baya atlıyorum. İhtiyarlıktan ola -
cak! .. 

Üstat için ihtiyarlık buydu. 
Dikkat ettim. Şovun 'mavi göz • 

leri çol( gençti. Teni, bir çocuk te
ni kadar taravetliydi. Pürüzsüzdü, 
kırı§ıksızdı. Sesi bir çan sesi gibi 
canlıydı. Kahkahaları tatlıydı. 

Aklıma Tolstoyun sefil ihtiyar-

yapmıya liyakati olmadığını söy - büyüktür. kırtasiye, Nilüfer gazoz fabrikası, (möble), Karamürsel şit~e ıJ~ f 
}emişti. Ne' kadar haklıymış! Sergi bahçesinde ayrı ayrı bir Karakulak gazoz fabrikaıı, Meh • zuk eczahanesi, Tıbbi pfl~ ~!ıl 

çok pavyonlar, içeride de ıtandlar met Kemal Bey (§eker), Hazine • rıkası Mis itriyat fabtik~~' f
1 "Parlamento, esas itibariyle, 

hükümdarların, asilzadelerin, ki -
lisenin tahakküm ve temerrüdüne 

karşı bir müdafaa vasılasiydi. Bu
g:.inse, yapılması icap eden işleri 
geciktirmekten, yapmamaktan baş 
im bir işe yaramıyor. 

"Demokrasi, hareket edemiyor. 
Yalnız incindikçe bağrıyor, inli -

yor. "Mesela şu Makdonaldı ele a
lalım. Vaktiyle müfritti. Başvekil 
olur olmaz mürteci oldu!,, 

~ov daha sonra Leninden, Mu· 
sol;niden, Stalinden bahsetti. Ken-

disi Stalini seviyor. Çünkü Stalin, 
nükteperver ve kan dökücü bir a
clam değil. 

"Stalin, birdenbire açılmıyor. 
Evvela dinliyor ve sizi söyletiyor. 
Ondan sonra her büyük adam gi
bi, ihtiyatsızca söylüyor. 

Sonra bana sordu: 
- Her büyük adamın ihtiyat • 

sızca konuştuğuna dil;kat ettiniz
mi? 

Cevap verdim: 
- Napolyon gibi! 
Bernar Şovun yeni piyesi hak -

kmda malumat almak istiyordum. 
Şov da büyük adam olduğu için 

ihtiyatsızca konuştu: 

- Yeni eserimin adı "Kayalar 
üzerinde" dir. Vak'a Londrada, 
başvekalet makamında oluyor ve 
itsizler başvekil dairesinin camları 
nı kırıyorlar. Ortada bu günkii 
gibi miJli bir hükumet var. Yalnız 
bat vekil Makdonald değil! 

- Geçen eserinizde muvaffak 
oldunuz mu?. 

- Neden muvaffak olmıyayım. 
Her hafta bin sterlin aldım. Yeni 
eserimin büyük bir tiyatroda oy -
nanmasını ve fiatların bir şilinden 
beş şiline kadar olmasını istiyo -
rum. 

- Demek ki yeni eserinizi Bar-

dar tugvla ve kiremit fabrikası, fa Hakkı Bey laborıittl lıJ~ 
yapılmıştır. Bilhassa mensucat, " 
her türlü deri mamulatı, ipekli (Spor eğlenceleri) Sait Bey, Ya • çin mürekkebi, Oska kll~5ttı~1 

lova süt mamulatı, Kl'istal (men• rikası, Ahmet Kemal rnıı dıJt' 
mensucat ve çorap imal eden f ab· J<ııl'1 ~ 

sucat fabrikaıı), Loryan, İzmir 9. tı, Bardizbanyan Bey J/.~~ 
rika ve müesseseler sergide çok " 'k D · f b ·k 1 rı Eylul panayırı, Hilaliahmer maden rı ası, erı a rı ~ a fi;.!~ 
tur. 

Sergi tertip heyeti, iştirak eden 
müesseselerin pavyon ve standları 

nı tanzimde daha fazla itina ile 

suyu, ltriyat, Kuru kahveci İhsan Hayrettin Bey, Mehmet . 9e,· 
Bey, Kuru kahveci Mehmet Efen- Celal Ergun Bey, Re1t1Z

1 ıı''' 
di mahdumu, Malul iaziler tom • meci, Taksim Sebat me~5 }l 

rim Bey Kadızade, Motı 6 balası .. (et• 
harekete teşvik için bir vitrin ve di ve Nisim Nisker BeY.

0
.11 

dekorasyon müsabakası tertip et- Sergi içi lı Asım Bey, Zeynclab~· ~İıı 
miştir. Zühtü Bey (oyuncak), Doğu Mehmet Sadi Bey, MıJ "'" 

Bir hakem heyeti ıergide en gü mecmuası (Galatasaray), Çocuk Toros Berberyan Bef ı r 

zel tertip edilmiş pavyonu ve vit- sesi mecmuası, Hovikyan kova ve Kemal Bey. 
rini seçecek, kazananlara kıymetli aglvaniz fabrikası, Süreyya Paşa 

hediyeler verilecektir. Bu müsaba· mensucat fabrikası, İbrahim Ziya 
ka sergiye iştirak eden müessese· Bey (mensucat fabrikası), Kuştü
lerin gayretini bir kat daha çoğalt yü ve halı fabrikası, Lükı itriyat , 
mıştır. 

Sergiye gelen halkın eğlencesi 

de düşünülmüf, ona göre tertibat 

Şevket İzzet Bey (Kehribarcı), 
Mehmet Selahattin Bey (kehribar· 

cı), Mehmet Selahattin Bey (keh
ribarcı), Ali Rafet Bey (kehribar• 

ry J~ksona vermiyeceksiniz ! cı), Ali Osman B. (kehribarcı), 

- Hayır. Barry çok zengin. O Mustafa Nuri B. (kehribarcı), Hak 
kadar zengin ki, her sene 5000 kı ve EJref Beyler (kehribarcı), 
sterlin 2arar edebiliyor. Mehmet Faik Bey (kehribarcı), 

Şovun dünya hayatından son • İıkender Bey (kehribarcı), Hili. .. 
raki hayatı hakkındaki fikrini öğ- liahmer san'at evi, Adapazarı bez 
renmek istedim. Kar gibi beyaz fabrikası, Elmas mekik mensucat 
genç kafasını salladı ve fU cevabı fabrikası, Karayan Bey oyuncak 
verdi: fabrikası, Yarkiyadi Bey (albüm), 

- Elimizde sisler içinde yanan Armanak Mığıryan Bey (fapka 
bir mumdan başka bir şey yok! kalıbı), Sıddık Bey 

Sisler ortasında yanan bir mum! Sabri zade Fuat Bey trikotaj fab
Ben yorgun argın bir haldey -

rikası, Kiryakidis Bey (trikotaj 
dim. Üstat dimdik, terütaze idi. 

fahdkası, Kastoryano Bey triko .. 
B.lna baktı: 

taj fabrikası, Kabo çorap fabrika-- Seni yormadım ya!. Dedi. . . 
• I_ı .. ı d d" sı, Faik Ruşen ve Zeynelabıdın - -.ayr.. e ım. . . B 

B S b 'd' l . . 1 Beyler, Edıp Hıkrnet ve Suat ey-ernar ., ov, u gı ıt e yırmı . 
yıl daha çalışabi!ecek ve her gün ler, Enver Bey, Ayaz zade Osman 
bir fikir şahı kasına yükselecek! Atıf Bey, Gotikyan Efendi, Melih 

Doğrusunu isterseniz Şov hala Zeki Bey, Şabuh Kürkciyan Bey, 
otuz üç yıl evvel gördl.\ğüm gibi. Recep Bey zade h.mail Kazım B., 
Yalnız o zaman saçları ve sakalı Ziya Koyuncu Bey Zeki Duhani B., 
kırmızıydı. Bugünse kar gibi be - Evliya zade Nurettin Bey, Kazımı 
yazdır. Bey, Niyazi Bey( Etem Pertev) 

Sanayi Birliğinden: ı.t 
111ıJ'' 

lstanbulda bulunan . .,; t 
terı 

meb'uslarr.mızın adres .. !'IJe 
diğimizden davetiye g~I~' 1 

dik. Beşinci yerli ıtııı. sil~ 
1-Ağustos-933 salı .!'IJe r esi 1 
16 da Galatasaray 15 •111;" ... d .. .. ·1eyJıı 
cagın an muşarunı 
!erini rica ederiz. 



Vehbi Bey - Samiye Hanım 

8 ············································································ 
iı.. otomobil yarışının 
iki taraflı davacısı 

UCUZLUK 
TEMİZLik 

Burhan Cahit Beyinde aleyhine yalan SÜR'AT 
şerh verdiği iddiasile 'dava .. VA K J T 

Fııı~it .,_ta zade Vehbi Bey tara- heyeti sözünü söylemiş, dolayısile 
ıııırı an Samiye Burhan Cahit Ha· mesele kapanmııtır.. Taraflar mü y u R D u 
""'aleyhine açılan kupanın alın- sabakaya girmeleriyle hakem he• 
h,h 1 

ve tazminat davaıına dün sa· yetinin vereceği kararları kabul 
lllahk Sultanahmet ikinci hukuk etmiş oluyorlar demf"ktir.. Müsa-

'V eıneıinde bakılmıştır. baka muhtelif kim~f"!er arasında 
•tlerı~hhi Beyin iddiasına göre me- çarpışmıtk demektir. Samiye Ha• 

ın eıaıı !Udur: mmm erkeklerle kn~mAıt iıe ha -
Milliyet gazetesi dört katagori kem heyetinin kaı «' r;~·le ol mut • 

~ıeJi 
'-'i . ne otomobil yarııı tertip et • 

ttır. 
1 _ v 
~ "'-Ura arabalar, 

t•b -
1 

Şoförlerin sevk ettikleri a• 
l ar. 

3 

tur .. ,, 
Vehbi Beyin Vekili Sait Ziya 

Bey ise cevaben şöyle söylemi9tir: 

"- Milliyet gazetesi hediye 
dağıtmayı tekeffül etmiştir. Ha· 
kemler heyeti, spor faaliyetini ida 
re ederler.. Fakat kararları nihai 
ve kat'i değildir.. Mahkemenin 
daima veli.yeti ammesi vardır .. 
Hakemlerin salahiyeti örfi değil· 
dir. Gazetenin tesbit ettiği etki.i
den harice çıkamazlar.. Hakem 
Samiye Hanımın erkeklerle kota· 
cağını müekkilime bildirmemiştir. 
Samiye Hanıma verilen kupa, Sa
miye Hanımın hakkı değildir. la-
desi lazımdır .. ,, 

Buna karşı irfan Emin Bey fU 
müdA.faada bulunmuttur: 

4 
- Erkek amatörler. 

I! - Kadın amatörler. "- Hakemlerin örfi salahiyeti 
Ut ll t~kildeki kategori gazete ile nedir, nasıldır, hakemler ne deredr: edihni§, fakat. erkeklerle ka- ceye kadar salahiyeti haizdirler?. 
~I> ~atör)eı· arasında ayrı ayrı Memlekette spor ilerlemiştir. Sala 
ı, ~ ınası icap eden iki yarış; faz. hiyet meselesinin nerede başlayıp 
l~r ~ın koşucu olmadığından bir· nerede bittiğin~n tesbiti lazımdır. 

~ılnıi§tir. Bu hususun federasyondan ıorul-
S~. adınlardan tek koşucu olan masını iater\m.,, 
~il> .'Ye Burhan Cahit Hanım ra • 
~f>t•ıı kalınca erkeklerle beraber 
ı. l'rıak a .. . h 
ıı.~ h rzusunu gostermış, a -
t•~ eyeti de bu arzuyu kabul ve 

etede ·1- d'l ~tf . ı an e 1 en yarış şartna-
ı.. •nı d .... . k S . 
-.. 1tı egıttırere amıye Hanı· 

Mahkeme icabını dütünmüı, 

hakemlerin salahiyet meselesinin 
federasyondan sorulmasına karar 
vermiş ve evrakın tetkiki için mu
hakemeyi 3 ağustos perşembe gü
nü saat 11 re talik etmiştir. 

Samiye Hanımın zevci 
aleyhine de bir dava 

~İt'ierkeklerle koımasını kabul et
ttkekİ. . Neticede Samiye Hanım 
teltrı· erın hepsini geçerek birinci 

'!ti. Bundan başka Vehbi Bey Bur-
~t ~inci olarak ta Sait Paşa za _ han Cahit Bey aleyhinde de bir 

l thbi Bey gelmiştir. istida ile müddeiumumiliğe müra-
L tle V hb caat etmiıtir. Vehbi Bey diyor 
~ti-. e i bey gazetede kadın-
ı~~ll eclt~eklerin ayrı koıacağının ki: 

e ılın· ltı.ı 1§ olmasına rağmen bir 
~~İl-.ı n diğer müsabıklara haber 

"Samiye Hanıma tebliğat ya -
pılması için mübaşir bir kaç kere 
Burhan Cahit Beye müracaat et -
miş, Burhan Cahit Bey Samiye 
Hanımın Bursada olduğu hakkın-

h_ eden k . . .. 
"'~e Ofuya gırmesıne mu-
't~eltı edil.nesine itiraz etmekte, 
~.~'ttı eh~ mahsus bir koşunun ku· 
~~li}> ır 'kadının alamıyacağını 
ltı.L erek ,_ . d . . . 
~ "qe "upanın ıa esını ıste -
'ı'! • .;e baılangıç dakikasına ka
._ ııı1) t'tede hiç bir ıey yazmıyan 
~i:ı iazeteıinden de 250 lira 

·•lt . 
~ ııtemektedir. 

t;eıci~~b•hki celsede Vehbi Bey 
f "-rı ~ Su~t Ziya Bey ve Samiye 
d'- ~· •hıt Hanımın vekili lr • 

da tebliğ tezkeresinin kenarına 
terh vermif. Halbuki Samiye Ha
nım Bursaya gitmemiştir.. Hatti. 
mübaşirle Burhan Cahit Bey mü· 
nakaşa ederlerken sebzeci atılmış: 

- Aman Beyim, Hanımefendi
ye şimdi patlıcan verdim, evde -
dir.. Demiıtir. 

Nihayet Samiye Hanımın Is • 
ıt 111 B h t,) Se.nı. ey azır bulunmuılar • tanbulda olduğunu iıhat ettim .. 
ltı~. ıye Hanım mahkemeye Kendisine tehliğat yaptırıldı. Şim
~el 1ttir., 

~tk· . •e aç ı . di Burhan Cahit Bey aleyhinde, ,.1 ılı, ...... ·1 ınca Samıye Hanımın 
~,.. ...u, .. b k zevcesini lstanhulda oldug~ u halde 
~-·• taı "' a a feraitini ihtiva 
~'?'~u tteyi ibraz etti. Şerait Bursada gibi göstermesi dolayısile 

" f! "e bundan sonra irfan ve tehliğat varakasına yalan meş-
d .. ....._ ~~ !unları söyledi: ruhat verilmesi yüzünden müddei 
aı..' )"" l lUit-., '-'•-t . .. umwnil.ije mü.rACU.t ett1m,..... -.., • .,,, c)

1 
.. • a.-v N! ~a.rı:!l\\Plft• • - - -

~l\) '11 
\rechile bir hediye ver-

Şe hit lerini Ziyaret 
' :·. liu h~· d_~kıka.sın~a .hüküm H EYLÜL 
~t ~~ı l'okt ukumlerın ıstınaf ve g 7 
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ai\t ederler. Hakem 

Kİ TAP 
K 1SM1 
ÇALIŞMIY A 
BAŞLADI 
Kitap, Mecmua, Defter, 
Makbuzlarınızı ve Tabı 

işlerine Ait bütün iste

ğinizi Vak~t Yurdu Ki-. . 
tap kısmına verınız •. 

Basılıştaki nefaset 
ve ucuzluğu bir 

yerde bulamazsınız 

Eyüp aulh mahkemesi ahkamı 
ıahsiye hakimliğinden: 

Eyüpte Kızılmesçit mahallesin • 
de Deiirmen • sokağında 3 N o. lı 
hanede mukim Fatma H. veili a• 
vukat Hasan Hilmi Bey tarafından 
mahkemeye verilen arzuhalde mü
ekkili Fatma Hanımın validesi o
lup Eyüpte Cezri Kasımpaşa ma -
hallesin de Seli.hi Mehmet Efendi 
sokağında 16 numaralı hanede mu 
kim Gülfem Hurşit Hanımın hac
riyle vesayet altına alınması talep 
ve istida olunmuş ve mumailey • 
hanın İstanbul tabibi adliaince 
muayenesi icra ettirilerek Tıbbı 
Adli meclisinden 19 Temmuz 933 
tarihinde 1044 Nu. ıı ile tasdik o
lunan raporda (sağda nısıf tulani 
felci mevcut ve teleyyünü dimaği• 
ye) müptela olan mumaileyhanın 
hacri ve vesayet altına alınması ve 
istimaında faide olmadığı göste -
rilmit olduğundan hacrine ve da .. 
madı Şükrü kaptanın kendisine 
vasi tayinine ve keyfiyetin ilanınıı. 
kabili itiraz ve itizar olmak üzere 
29 Temmuz 933 tarihinde karar ve 
rilmiş olmakla ali.kadaranın malu·• 
mu olmak üzere keyfiyet ilin olu· 
nur. (5984) 

Beyoğlu tapu memurluğundan: 
Beşikta§ta: Yenimahallede Par 

maklık sokağında atik 2· 4 cedit 11 
13 ve lhli.mur sokağında atik 1, 14 
cedit 8, 12 No. lı emlakin 6-24 
hissesi Yunan tebaasından Minala· 
ko Vef ati na uhtelerinde olup bu 
defa muamelei intikaliyesi icra 
~dilmek üzere idareye müracaat 
edilmit ise de müstenidi olan te • 
nıenük senedinde son hamişler 
miitevelli tarafında idareye devro-
1 unan defterde mukayyet olmadı· 
ğından senetsiz taıarrufat ahki. • 
mtna tevfikan iş-bu emlakin ma -
-~:inde tasarrufları hakkında 
T1t!1kikat yapılacağından bu yerler 
için tasarruf iddia edenler varsa 
tıuihi ilandan itibaren on gün zar 
fmda vesaiki tasarrufiyeleriyle ve 
~32 - 5584 muamele numarası ile 
bizzat ve yahut bilvekale Beyoğlu 
tapu idaresine tahkikat olan 12 
-Ağustos - 1933 cumartesi gü • 
nü saat 9 da mahallinde hazır bu
lunmaları ilan olunur. (8067) 

Türkiye Ziraat 
Bankasından : 

Ziraat Bankası Müfettiı namzetliği için 14 - Ağuıtoa - 933 pa• 
zartcti ıünü sabahı sRat dokuzda Ankara ve lstanbul Ziraat 
Bankalarında bir imtihan açılacaktır. imtihan neticesinde muvaf· 
flkiyet ihraz edenlerden (6) Müfettiş namzedi ahnacaktır. 

Müsabakaya iştirlk edeceklerin ''Mülkiye,, veya "YOkaek Ik· 
tısat ve Ticaret mektebinden ve . yahut Hukuk F akilltcsinden 
mezun olmaları lazımdır. Müfettiş namzetlerine "140,, lira maaı 
verilir. imtihan programına ve sair şartları havi matbualar : An
kara, Iıtanbul ve lzmir Ziraat Bankalarından tedarik edilebilir. 

Talipler bu matbuada yazılı vesikaları bir mektupla beraber 
Aokara'da Ziraat Bankası Teftiş Hey'eti Müdürlüğüne nihayet 
1 O · 8 - 933 günü akşamına kadar göndermek veya bizzat ver• 
mek suretile mUracaat etmiı bulunmalıdırlar. (::S211) 

~vlet Demiryolla.rı ilanları 
12 - 7 - 933 tarihinde icra edilen münakasada elde edilen 

fiat haddi liyıkında görülmediğinden 650 ton yerli kok kömllrü 
pazarlıkla mübayaa edilecektir. 

Pazarlığa ittirlk edeceklerin 820 liralık teminatlarile birlikte 
3 - Ağuıtoı • 933 perıembe iÜnü saat 15 de Ankara'da Umum 
Müdürlük malzeme dairesine müracaathm lazımdır. Bu baptaki 
şartname Ankara' da malzeme dairesinde ve Haydarpaşada Te· 
sellüm Müdürlüğünde görülebilir. (3703) 

600 ton yerli çimentonun kapalı zarfla münakasası 17/8/933 
Cumartesi günü saat 15,30 da idare binasında yapılacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaıa veznelerinde beter Ji. 
raya aatılan ıartnamelerde yazılıdır. (3625) 

Ziraat V ekiletinden: 
Ankara ıerom darüliıtihzarı için kıyılmıf Dalak gibi me

vaddı uıviyyei hayvaniyeyi 40 derecelik bir h11va ceryanı altmda 
ve asepsiye muvafık olarak kurudacak bir cihaz alınacaktır. Ka
palı zarf usulile 21 gün müddetle münakasaya konmuıtu. Şart
namesi Vekilet Levazım Müdüriyetindedir. Talip olanlar teklif 
edecekleri bedelin yüzde yedi buçuk nisbetinde teminat muvak
kate mektuplarile birlikte ihale günü olan 15 Ağustos 933 ta· 
ribine müaadif Salı günü saat 15 de Vekalet mübayaat komiı-
yonuna müracaatlar1 ilin olunur. (3488) 

lstanbul Bcledlyesı llAnları 

Tepe Ba11nda 14 No. DUkl&ln: Teminat 11 lira 
Kadıköy halinde 3 No. ,, ,, 9 ,, 

,. ., 51 No. ,, ,, 8,S,, 
" ,, 2 No. ,, ,, 9 ,, 

Çarıambada Abdurrahman Ef. medresesi 9 No. odaaı: Teminat 
3 Jiradır. 

Yukarıda yaıih mahaller kiraya verilmek üzere açık müzaye
deye konulmuıtur. Talip olanlar ıeraiti anlamak üzere Levazım 
Müdürlüjüne, müzayedeye girmek için de teminat makbuz ve 
ya mektubu ile 21 - 8 - 933 pazartesi günü saat on beşe kadar 
Daimi Encümene müracaat etmelidirler. (3733) 

Zabitai belediye talimatnamesine tevfikan gerek hayvanla ge
rek el ile çekilen yük ara bal arınan Ağustosun ikinci çarıamba 
gününden itibaren Kara Köy Köprüıünden geçmelerinin mene· 
dildiii ilin olunur. (3734) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
Diyarıbekir Fabrikasında yapılacak Hangar ve dunr ve tel 

kafes ınıaatı kapalı zarf ile münakasaya konulmuştur. Taliple
rin bu gibi inıaatı evvelce yapmış ve Ticaret Odalarından bi
rinde mukayyet bulunmuş olduklarını veyahut inşaatta salahiyeti 
fenniyeyi haiz Mübendiı istihdam edeceklerini "Noterlikçe,, mu
saddak nsaikle ispat etmeleri lazımdır. Bu şeraiti haiz istekliler 
% 7,5 teminatları ile beraber tekliflerini nihayet 14 - 8 · 933 
pazartesi günü 11at 15 e kadar Galata'da Alım, Satım Komis
yonuna ve ıekiz parçadan ibaret münakasa şartnamesi ve fart· 
namei fenni •e projelerden mürekkep bir takım projeyi (5) lira 
mukabilinde Komisyondan almalıdırlar. (3334) 

Posta T. T. Binalar ve Levazım 
Müdürlüğünden ; 

1 - Mübayaası mu\ctezi üç nevide 60 ton bakır tel ile iki 
nevide 5000 adet Manşon kapalı zarf uıulile münakasaya ko
nulmuıtur. 

2 - Mevaddı mezkurenin 19 Ağustos 933 tarihi:ıde ihalesi 
icra kılınacağından taliplerin şartname almak için şimdiden, 
şartnamedeki tarifat dahilinde ihzar olunacak teklifnamelerle 

t~minatlara ihtin edecek zarfları tevdi için de meıkür tarilae 
müıadif cumartui günü Raa t 14 te lstanbul 'da Yeni postanede 
Mübıyaat komisyonuna müracaatları. (2740) 



san u ve Trakya eker a bri al arı l O r ~ H n o n i nı ~ i r ~ eti n ~ e n : 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az 
olmamak üzere her isteyene satılmaktadır~·Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani İstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda 

;:a!:ı~~yaç::::;~ Kristol Joz ~e~erin Kilosu 36, 7 s 801~1~0 Küp ~e~erin Kilosu 39,50 Kuru~ıur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. ıstanbul haricindeki yerlerden yapılacak sipa
rişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itiba
ren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına sigorta ettirilir. Si
pariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin tamamını 
peşin ödeyenler vagon başına beş lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres : Istanbul' da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf 
adresi : Istanbul, Şeker Telefon 

Han. 
No. 

No. 40- 30 
24470. 

Telgraf 

1 ereke fabrika sının emsalsiz döşemelik kumaılarında, 
ısa bir zaman için, yüzde 50 ye kadar muhtelif 

n sbetlerdc tenzilat yapılmıştır. istifade ediniz. 

Yerli Mallar Pazarı 
lsta nbu! : Bahçekapı 

Be o}lu : lslik1al caddesi 1 Ankara : Çocuk Sarayı caddesi 
Samsun : Bankalar caddesi (5906) 

Maarif V ekiletinden : 
ilkmekteplerin dördüncü be,ioci sınıflarına mahsus Tarih ki

taplarının baskı ve sataş işinin pazarhkla ihalesi. 

ilkmekteplerin dördüncü ve beşinci sınıfları için Maarif Ve · 

klletince hazırlattırılan iki ciltten müteşekkil Tarih kitaplarının 

baama ve dağıtma işi açık münakasa şeklinde 3 Ağustos 1933 

Perşembe günü öğleden sonra saat 15 te Maarif Vekaleti Müs· 

teıarlık Makamında toplanacak komisyon huzurunda pazarlıkla 

ihale olunacaktır. Bu pazarlığa iştirak etmek istiyenlerin şartna

mesini almak üzere Ankara da Maarif Vekaletine, lstanbulda 
D e•let Matbaası Müdürlüğüne, kitapların müneddelerini germek 
için de Ankarada Maarif Vekaleti Neşriyat Müdürlüğüne müra
caat etmeleri ve ihale vaktinden evvel cilt başına 3000 liralık 

muvakkat teminat akçasını Malsandığına yatırdıklarına dair bir 

makbuz veya bu kıymette bir banka mektubunu Komisyon Reis-

liğine tevdi etmiş bulunmaları lazımdır. (3716) 

Denizli Viliyetinden : 
Denizli Buldan Alaşehi r yolunda inşa edilecek 22314 lira 

'JS kuruş bedeli keşifli 8412 metre tul Blokajli şosa inşaatı için 
teklif edilea bedel haddi liyık garülmediğinden 9 - Ağustos-933 
çarıamba günü saat 16 da pazarlıkla ihalesi yapılmak üzere tem· 
dit edildiii ilan olunur. (3665) 

Türkiye 
Merkez 

Cümhuriyet 
Bankası 

2717I1933 vaziyeti 

AKTiF 
Kasa: 

Altın: san kilogram 11. 086-692 L. 15.594.352 .21 
Banknot....................................... ,. 22.252.963. -
Ufaklık ....................................... ,, 702.864. l S 

Dahlldekl Muhabirler : 
Altın: San 1\g ........... t.788-02·1 ıı r,· 2.515.003.70 
Türk lirası ............................. ,, .559.232 .03 

Hariçteki Muhabirler : 
ı\ !tın Saf! kilogram 3.218-862 ft 4.527.596 .39 
t\ ltına tah\·ili kabil Serbest dövi1.\er 1' .360.634.32 

Hazine Tahvlllerl : 
Deruhte edilen C\ rakı nak"tiye J 
karşılığı j,ı L.158.748.563.-
1\anunun b Ye 8 inci mad· 

PASiF 
Lira 

Sermaye ................................. _ ...................... . 
[htivat al\çesi ........................................................ .. 

38.550.179. 39 
TedavUldekl Banknotlar: 

r 
Deruhte edilen evrakı naktiye L. 158.748.563.-
I\anunun 6 ,.e 8 inci madde- 1 

3.074.235.73 !erine tevfikan nki ı cdiyat • o. 174.5ô3.-

I ~a~ı~·~:~ ~.~.i.1.~.n .. ~.\.~~~'. ~~~·~::~ 152574.000. -
4888.230.71 l\ar~ılı~ı tamamen altın olarak 

il teda\üle v~zedilen ................... ,L. 8.088.00U.-

~ Mevduat: 
Türk lirası ............................. 1 22.i93.563. 14 

delerine tevfikan vaki tcdiyat ,, 6174.563. - 152.574 000. -
()ö\İZ ................................... ~ 6.856.105 .14 

Muhtelif ~ .... - ......... ___ .................................. .. 
CUzdan: 

'enedat . . ............................ - L. 5.792 536 .80 
l~shaımr) IJeı uhte edilen C\'rakı 
tah\ilılıJ naktiye karşılığı (iti- i ~ 

l~ari kıymet~c_} .... : ....................... 

1 

.. 27.1 2~.82:ı.-
tsham ve lahvıl:lt .................. .., ,, 1.49:ı.5 1 2 .47 

Albn ve döviz Uzerlne avans ........... _ 
Hissedarlar ..................................................... . 
Muhtellf /' 

YekOn 

Deniz Yolları işletmesi 
ACE"TALARI : 

Kadıköy • Köprübaşı T el. 42362 

Sirkeci Mühürdar zade hanı 
Telefon ; 22740 

lskenderiye Postası 

ANKARA 
1 - Ağustos - 93.3 Salı günü 

saat 11 de Galata rıhtımından · 
hmir - Pire • lskendcriye'ye 
kalkar. (3675) 

Karadeniz Postası 

Karadeniz 

34.413.87-'i. 27 

14.645.63 

4.500.000.-
5.129.994.72 

243. 145. t to.45 YekOn 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren : 

Iskonto haddi % 5 112 - Altın üzerine. avans 

Hatıralar ve il esikalat 
Harp kabine/erinin isticvabı er· 

Bu cıer, mütarekeden sonra, umumi harp mes'ullerinin .
1 

vanı Alideki · isticvıplarını, resmi vesikaları ihtiva etmektedır· 

Harp kabineerinin isticvabında f· 
Bütün harp senelerinin ve mütareke yıllarının en canlı ·~ .. 
balarını, bu eserde bulacak, lezzetle, merakla okuyacak••" 

600 sayıfalık kitap bir lira 
Da§ıtma yeri VAKiT matbaası 

On Beşinci Hudut Taburu 
Ku~andanlığından : 

T b b. l'k "bt" . . v d . . -ıkt•'' 1~ 2 - Ağustos - 933 çarıamba 
günü saat 18 de". kalkar. Dö· 
nüştc Tireboluya'da uğrar. 

(3674) 

a urun ır ıene ı ı ıyacı ıçın aıagı a ısım ve • ., ,ıaıı' 

zıh bet kalem erzak konturatoya bağlamak suretile sat•11 • 
1
a,• 

cağından yevmi ihalesi olan 21 • Ağustos • 933 paıartfsı 
10

ot( 
saat 15 de taliplerin Edirne'de Malmüdürlük Dairesinde 

şekki! Komisyonuna müracaatları ilin o:uour. (372S) DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkları müteha11111 

Div~ -·'"'ıı N. 118 Telefon: 22398 

Sahibi, MEHMET ASIM 
Neşriyat Müdürü: 1. Safa 
V AKIT Matbauı ·- latanbul 

Kilo Gr. Cinıi 

120,000 
1ı,ooo 

12,000 
3,000 
2,500 

Un 
Nohut 
Kuru F asulya 
Şeker 

Kuru Sovao 


