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dtr~!•t dan Yer yüzü insanlar için 
ki İpt~~· Bu darlık neticesi olacak 
lttı,, . a f ransa, onu müteakip 
k~ll •tga) etnıek için gayri mes -
~t~a~ut az nıeskun yerlere el 

F aga başladı. 

Hariçten gördüğü 
yardımlarla yaşıyor Tam Olarak Yazıyoruz 

'likıe:~nıız bahriyelilerinin İfgal 
•dtl 1 

Yerler Koşinşin ile Flipin 
dır. ';• arasında dokuz küçük ada· 
~tp '.~al için ileriye sürülen ıe -
iil ' •uııübahri ittihaz etmek de ' ••d lıt. F' ece bahri tetkikat yapmak 
~tiııd tanıızlar Çin ve Japon deniz 
~r i . e tetkikat yaparak gemici -
'-.b~ın tehlikeli olan mıntakaları 

ıt ed kl 
'İtala. I ~ce er, yapacakları ha-
\kı/ a. ınıanlığa hizmet eyliye -
~ll rrn~f· Onun için bu adaların 

edılınesi li.zım geliyormuf. 

Yapılacak iş kalmayınca 
açlar nasıl susacak ? 
Londra, l ağustos (Hususi) -

Hitlerin eski arkadaılarından olup 
nazilerin esrarını yakmdah bildiği 
için hayatını tehlikede görerek fi
rar etmiş olan M. Y ohannes Steel 
bir kitap neıretmiştir. Kitabın is
mi ( Hitler le Frankenstein ) dir .. 
Kitabın muharriri Hitler hareketi· 
nin lngiliz, laveç, Amerika, hat 

Eski müderrislerden başka kadroya 
yeniden alınan müderris, muavin 

ve muallimler.in isimleri 

J Vakıa bu . l h d" . .. . 'Po I ışga a ısesı uzerıne 

~ Frı ar heyecana düımüştür. Fa 
~~, ra_nıızlar bu heyecana mahal 
~il 

1
• dıgını iddia ediyorlar. Çün • 

. :rlJrıd' 
tıııd ıye kadar bu adalar üze -
~ .. e Japonlar hiç bir mülkiyet ... u .. 
ltllık &oıtermemişler. Hatta bir 
~I Japon tebaasından bazı a
'' ~r bu adalardan istifade et • 
ı.... l{ ••te · 1 ~ ınıı er, buralara gelip o-
~ tatlar, kendi hükumetlerine 
~\ ~t ederek yardım ih· 
~ tında bulunduklarını söylemit 

' fak ~ at Japonya hükametin -
\d ae:"c bir hareket görmemiıler. 
\d eıaıki Japonya bu adalar üze • 

e hakiıniyet ve mülkiyet sıfatı 
~lll~ıı, o halde Fransız· 

~ola fi e melerine de itiraz hak 
it llıazınıı. 

~l alyanıarın Yunan denizinde 
&ı'd adalarından u··ç·· •. • 1 t-""' tr· d unu ışga e 
~or 1 

l e hemen hemen buna ben 
l~llt h talyanlar da bu denizlerde 
'~ı, aıı tetkikat yapmak iste -
t r, bu . . 
~ lda .. ~un ıçın gayri meskun 
\~ uıerıne bahriye askeri çı • 
\ı) •tlar, bu arada adalar üzerine 

ıt'~ bayrağı da çekivermitler. 
~~t: '~an mahafilinin iddiası şu-
~'rı k e\'ıuu bahsolan adalar 

\dtd· ara ıularının hududu üze
~), ,~r. Ye üç adadan ikisi hal-
"-., ıt ola "k. C" I> n o~ ı ı adanın mütem· 

Berllnde poUaln bitip tG.1"enmek 
blbal)'•• takipleri 

ta Fransa gibi ecnebi memleketler
den paraca gördüğü yardımlar ile 
ortaya çıktığı ve inkitaf ettiğini 

iddia etmektedir. Alınan paralara 
vasıta olanların iıimleri arasında 

Pr. Şabt 

Rayiıtag müdi· 
rı Dr. Şaht ta 
vardır. Para ve· 
renler arasında 
Morgan banka
sı, Hanri F ord, 
Kibrit kıralı 

Kreuger'in isim 
leri geçiyor. 

Sunday Refeere ir.mindeki İn· 
giliz gazetesi bu kitaptan baha 
ettiği sırada eserden ıu satır• 
ları naklediyor: "Harp sadece 
bir ihtimal değildir. Yalnız onun 
en müsait zamanını intihap etmek 
lazımdır. Naziler milyonları bu -
lan taraftarlarını memnun etmek 

ltAzım lamall [ey 

Yeni emin Neıet Ömer Bey dG.n llnlvenltenhı batında 

inkılap tarihini kendisinin okutması 
Maarif Vekilinden rica edildi 

!Şe)Up •Y Nlaamettla AH & 

lıtanbal Oniveraitesine haris;ten 1 nin bugün için kati surette teabit, 1 Edebiyat FakUltesl 
alınan pıofesör, muallim ve mu-- Vekaletçe tasdik edilmit umumi Ruhı'yat t b" p f .. 

• ve er ıye: ro eaor 
avinlerin listeleri dün Üniversite kadrosu teklinde yazıyoruz. Yal .. Şekip Bey namzet rof -· 

· ı· "' · f d 1 ·1 · · h · ) ı 1 
p esor :nnı-emın ıgı tara ın an gazete ere ve-- nız yenı erın, yanı arıçten a ınan· avini Sabri Esat Be " eni 

rilmiştir.. Yeni isimler üzerinde ların ;simleri yanına kolayca ay • Türk dili ve elebt t ~arih ·• 
dünkü sayımızda verdiğimiz ha • rılması için "yeni,, kelimesini ili.- Profesör Koprülü zad:S-Mehm~ 
berlerin tahakkuk ettiği görülmek- ve ediyoruz. Fuat Bey, muavin Cafer oğlu Ah

tedir.. Bu listede görülmiyen kürsü - met Bey, namzet profesör mua• 
Bügün, bu yeni isimleri darüJ.. lerle kadro noksanının ecnebi mü.. vini Doktor Nihat Bey "yeni,, mu• 

fünundan alınan müderris ve mu- derrisler tarafından doldurulacağı allim Rahmeti Bey "yeni,, 
allimlerin de ilavesiyle Üniversite.. kıJvvetle tahmin edilmektedir. <De\'arnı ıo uncu eayıfada) 

Ali Seydi 8.1 Para vermek istemiyen 
M~rhumun cenae sarhoşun cinayeti ~' ~~Salarından imi§. Geriye 

~' ka ır adanın aidiyeti ise §İm -
'\ I~) dar teabit edilmemiş. Yani 
~'ld~~Ya, ne de Yunanistana 
~•t .Ru reınıen karar altına alın 

ve heyecanlarını muhafaza edebil- • d •• 
mek için onlara her gün yeni bir zesı un defnedildi Evelki g_ece r.ansı. Beyoğlunda bir barda sarhoş olan 

bır mutekaıt zavallı, çalgıcıyı öldürdüler 
1llıiş. ıey göstermek mecburiyetindedir. 

Hitlerin batında ( 400.000) nazi 
Mehmet Asım 1 ve (250.000) de çelik miğferliler 

Devathl ikinci Sayıfado var. Demokrat ve cümhuriyet fır-
~· hşgaı kalarına mensup olan memurları 
il}~ "e ııı· e~ilen a dalar hakkında kaldırıp onların yerine hep naziler 
,..._t.ıı~ 1 ~ı~ Yunan gazetesinin oturtulduktan sonra Hitler ne ya • 
i "···~. ıkınci sayıfaınızdadır.] {Devrınu ıo uncu aayıfada) 

············ ............................................ 11 ........................................ , 

~~ Yüzme ~ 0 /'cl Müsabakamız j . 
11 Ağustosta 
Moda Deniz 
Hamamlarında 

BUyük bir raAbet ve allka ile 
karşllanan YUzme MUsaba
kalar1mıza iştirak edecekleri 
kaydetmekte devamedlyoruz 

MUsabakamıza ait tafsilltl 

AU Seydl Beyin eski ve yeni Ud resmi 

En·clkl gUn Cerrahpaıta hastanesinde 

ölen l'ramon mebusu Ali Seydl Beyin ce -

naı.c merasimi dlin yupılmııı, cenaze hasta

neden kaldırılarok Topkapı m!.'za rlığma d!.'fn 

cdllml,tlr. l\lcrnmlsde merhumun dostları, 

kendslnl sc\.·cnler bulunmu,tıır. 

Ali Seydl Bey 307 de mUlklycden me -

zun olmuş, idari bir çok vazifelerde bulun

muştu. Onu asıl tanıtan memleketin ma

ariC ve ilmine yaptığı bUyUk hizmetlerdir. 

Kendisini ilme vakfeden A l! Seydl Bey 93 

eser vtıcudc gctırml1'tl. En son eseri "resim-
' li kamus,, tur. 

Evelki gece Beyoğlunda "Kutu,. 
barında bir cinayet olmu§, barda 
ki muzikacılardan Sami Efendi is
minde bir musevi genci öldürül
müttür. 

Vaka şöyle olmuıtur: 

-

Gece saat 23 te yüzba§ılıktan 

mütekait Adil, komisyoncu Pa
pazyan ve Jaz lbrahim isimlerinde 
üç arkadat bara gelmitler ve şarap 
açtırarak içmeğe batlamıılardır. 
Üç arkadaı bir aralık masalarına 
bardaki konsomatris kızlardan Me 
lek ve Fikret Hanımları da çağır • 
mıtlar, içilen tarap titeleri çoğal
mıttır: Eğlence bu suretle gece 
yarısından sonra saat iki buçuğa 

(De\.·am1 10 uncu aayıfada) lllakt'11n t.ı.ldkat.a gelen memurlar 
3n8.nde feryat eden kan•ı 

~·~ ................................. .......... ıımnınınllllllllllııııııııınıııııDDR1m11111111 

GÖNÜL TUZAGI 
SELAMI iZZET' in bu yeni ve güzel romanı orta halli bir 
aile kızının, bir daktilonun yüksek muhitte başmdan geçen 

M A C E R AY 1 anlatmaktadır. 

CUMARTESiYE VAKIT'TE 
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Yeni bir işgal usulü 
lJaşmakaleden Devam 

M. ŞambrÖ 
• 

Yunanlılara gelince, onlar bu 
adaların Yunan kara sularının hu
dudunda değil, tamamen kara su
larının dahilinde olduğunu iddia 
ediyorlar. Bu itibarla Yunanista
na ait teze şüphe edilemiyece
ğini ileriye sürüyorlar. Bununla 
beraber Yunan başvekili M. Çal· 
daris hadiseyi ıoğuk kanlılıkla kar 
şılamıştır. Her şeyden evel hal • 
yan bahtiyelilerinin üç adaya çık· 
ması teşebbüsünün fenni bir tetkik 
hareketi hududundan ileriye geçip 
geçmediğini resmi tahkikat ile an
lamak istemiştir. Hadisenin bu şe· 
kilde tabii inkişafı devam edecek 
tir. ihtimal ki mesele Akvam Ce
miyetine, yahut Lahey hakem 
mahkemesine gidecektir. 

ltalyanların işgalindeki adalar 
Eski Fransız elçı 

dün gitti 
M. Şambrön'ün gazel 

mize beyanatı .
1 

;,·mdiye kadar her tarafla ka
bul edilmiş bir hukuku düvel kai· 
desi vardı. Bir memleketin kara 
suları arasındaki her şey o memle 
ketin tabii hududu içinde telakki 
edilirdi. Halbuki son işgal hadise· 
leri şunu gösteriyor ki geyri mcs • 
kun küçük adalar bir memleketin 
kara suları dahilinde olsa bile ec· 
nebiler taraf mdan tasarruf iddia· 
sına ve yahut bir vesileyle vaziyet 
edilmesine mani olamıyor. Bu 
gibi adacıkları hakimiyet altında 

tutabilmek için hiç olmazsa üzeri· 
ne birer bayrakla birer bekçi oturt 
mak icap ediyor! 

Bir memleketin kara suları için 
de olan kaya parçaları gayri mes· 
kun oldukça o memleket için hiç 
bir fayda temin edemez. Fakat 
bu gayri meskun adalar ecnebi bir 
devletin iuali altına geçerse çok 
zararlı ve tehlikeli olabilir. Onun 
için bir taraftan Fransızların bü -
yük Okyanusta, diğer taraftan 
İta)yan)arm Adalar denizinde yap. 
tıklan son işgal hadiseleri her 
memleketin gözünü açacak ehem· 
miyet ve mahiyettedir. Her mem
leket kendi kara suları dahilinde 
olan geyri meskun adacıkları ve 
kaya parçalarını muhafaza etmek 
için tertibat almak ihtiyacım duya
caktır. Hiç olmazsa bu adacıklar 
ve kaya parçaları üzerine birer 
miJli bayrak dikerek ve bu bayra· 
ğı muhafaza için yanına bir bekçi 
koyarak icabında mülkiyet hak • 
kını onunla İspat edecektir. 

Mehmet Asım 

Yunanistan M.Her
yoyu davet ediyor 

Atina, ağustos (Hususi) - Baş 

vekil Çaldaris Rusya ve Bulgaris -

tamı, Türkiyeye bir seyahat yapa • 
cak olan sabık Fransız başvekili 

1\1. Heryoyu birkaç gün Yunanis
landa geçirmesi için davet etmiş -
tir. 

İngiltere ile dominyonları 
buğday fiyatını yüksel

tecekler 
Londra, 29 temmuz (Hususi) 

- Londra konferansı dağıldıktan 

sonra lngiltere ile Kanada, Avustu 
ralya, Yeni Zelanda, cenubi Af
rika ve Hindistan arasında müşte· 

rek bir beyanname imza edilmiş • 
tir. Bu beyannamede İngiltere im-

paratorluğuna dahil olan memle -
ketler ar.asında para istikrariyle 

buğday fiatının yükselmesine ma· 
tuf bir siyaset takip olunacaktır. 

Londra, 30 temmuz - İngiltere 

A•am kamara11 (7) teırini 
s.r.nide toplanmak· üzere yaz tatili· 
ne karar VeTmiıtir. 

Y unanistana göre Yunanlıların , 
Italyanlara göre ltalyanların malıdır 
Lozan muahedesinin bir maddesi ve içinde 9 kadın 1 
erkek nüfusu bulunan adanın kime ait olduğu meselesi 
Ege denizinde İtanyanlar tara- ı Lozan muahedesinin on beşin-

f ından işgal edilen adalar mesele 
1 
ci maddesi mucibince: "Türkiye 

::;i hakkında Atinada çıkan l\1c 1 hükuiimeti, İtalya lehine olarak 
~aje D'atcn, Doktor Stefan Nikoğ lslanpalya, Rodos, K~lki, Sakar· 
lu imzasiylcbir ba.~makalc yazı - yanto, Piskopis, Misiros, Kalim • 
yor. Bu yazı, bir imza ta.5nnakla nos, Leros, Pağos, lipsos, Si· 
bcrab~r çıktığı gazete nim resmi mi, ve lstanköy (Kuş) adaları ve 
olduğu için Yunan hükumetinin onlara tabi olan adacıklar ve Kas• 
noktai nazarmada tercüman olmuş tellorizo adası üzerindeki huku · 
sayılabilir.. Makaleyi aynen alı kundan ferağat ediyor.,, 
yoııız: (Muahedeye merbut iki numa• 

Üzerinde Sovua hanedanının ralı haritaya nazar) Şu halde me
haçı görülen yeşil, beyaz, kırmızı ıelenin halli için iki numaralı ha· 
bandıra, Yunanistana ait Amogos ritayi tetkik etmek kafidir. Eğer 
adası Kıyılarındaki Kynaros, Mav. harita lazım gelen vuzuhu haiz de .. 
ronissi, Lovitya ve Diadi adaları ğilse muahedenin dördüncü mad· 
üzerine çekildi. Adalara gelmesi desi muahedenin metni ile harita· 
ve ihraçta bulunmasının esbabı lar arasında ihtilaf görülürse mu· 
sorulduğu zaman İtalyan zabiti: ahede metninin muteber olacağım 
"İtalyaya ait adalar,, üzerinde fen· lesbit ediyor. 
ni tetkikatta bu?unmak üzere gel· Halbuki on betinci maddeye 
miş olduğu cevabını verdi. göre hudutların tesbiti nazik bir 

hukuki mesele meydana çıkarı • 
Yunanlılık bu adacık silsilesini 

kendi arazisinin layenfek aksamın• 
dan addettiği için bundan heyeca
na geldi. Bu ihracın oldukca bir 
tesir hasıl ettiğini anlamak için 
matbuata bir nazar atmak kafidir. 
F.akat bu heyecan haklı mı?. 

İki şıktan birisi mevzuu bahs· 
tır: Ya bu adalar ltalyaya aittir. 
Bu takdirde İtalyan müddeaımm 
yerinde olduğunu tasdik etmeli, 

yahut Yunanistanın layenf ek bir 
kısmıdır. Bu halde ise Mösyö Mu· 
solininin sui tefehhümü izale için 
mevcut yegane çareye tevessül et· 
mesi icap eder. Bu da hemen tah· 
liyedir .. 

Her ne ıuı·etle olursa olsun, iki 
dost hükumetin meseleyi zahmet • 
sizce halledecekleri muhakkatır. 

Bahusus ki mevzuu bahs adalar 
hali kayalıklardır.. Binaenaleyh 
meselenin büyük hatlarını sırf 

nazarı bakımından bir prensip 
mahiyetinde tutarak kayitle iktifa 
edeceğiz .. 

Gümüş para 

Yeni paralar hakkında 
Vekiller heyetinin kararı 

yor. 
Bu adalar hakikaten Yunanis· 

tana ait Amorgos adası mülhaka· 
tından mıdırlar?. Yoksa ltalyanın 
malı olan Kalimnos adasına mı 

merbutturlar?. Bütün mesele bu· 
rada .. 

Adaların en yakınının Kalym· 
noslan 28 mil mesafede bulun
duğuna göre bunların Kalymnos· 
un mülhakatından olmaları ilk na· 
zarda bize güç kabul edilir bir fa
raziye olarak gözüküyor. 
Diğer cihetten Lozan muahede

sinin altıncı maddesine göre bah
ri hudutları sahile üç milden daha 
yakın yani kara suları içinde bu· 
lunan ada ve adacıkları ihata e· 
der .. 

Bu küçük adaların Yunan ara• 
zisinin layenfek bir parçası oldu· 
ğu şununla da sabittir ki 1923 te 
Lozan muahedesi imzalanalıdan· 
beri Kiklad grupuna idareten mer• 
butturlar ve içlerinde yegane mes
k\ın ada olan Kinarosun nüfusu 

Yeni banka 

Banka Teşrinevelin birinde 
açılmış olacaktır 

Ankara, 2 (Hususi) - Yeni Ankara, 2 (Hususi) - Beledi· 
basılacak gümüş paralar için mem yeler bankası nizamnamesi Devlet 
leketin muhtelif vilayetlerinde gü· Şurasınca tetkik ve tasdik oluna • 
müş mübayaasına devam olunmak rak Vekiller Heyetine verilmiş, 
tadır. Vekiller Heyeti, vilayet • Vekiller heyeti de nizamnameyi 
!erimizin birçoğunda gümüş fiat - tasvip etmiştir. Nizamname yük· 
larmm muhtelif olduğunu nazarı sek taadika arzedilmiştir. 
itibara alarak gümüş fiatlarmda Belediyeler bankasının bir teş· 
istikrar lemin etmek ve lazım olan rini evelde resmen letekkülü kuv· 
gümüşün daha ziyade memleket vetle tahmin edilmektedir. Banka 
içerisinden tedariki için beher me nın teıekkülü için lazım gelen 200 
cidiyenin 37 kuruş ve on gram bin liranın da iki ay içerisinde top 
halis gümütünde 19 kuruşa sa- !anarak sermayenin tamamlanma-
hn alınmasına kara vermiştir. sı beklenmektedir. 

C.H.F.Umumi idare heyeti C. H. F. Erzurum heyeti 
Ankara, 2 (A.A.) - . H. Fırka Ankara, 2 (Hususi) - C. H. 

sı umumi idare heyeti bugünkü lop Fırkası Erzurum idare heyeti için 

lantısında Tekirdağı vilayeti kaza Erzurumda intihap yapılmış ve a
reislerinin yeni seçimleri tasdik e- vukat Mesut Beyin reisliğinde yeni 
dildi. bir heyet seçilmiştir. 

1928 Yunanistan tahriri nüfusun· 
da (dokuz kadın, bir erkek ola .. 
rak) on kişi diye kayt ve tasrih 
~dilmiştir .. 

On sene bila itiraz tasahüpten 
sonra mevzuu bahs adaların Yu • 
nanistana ait olmadıkları iddiası 

güç kabul edebileceğimiz bir §ey· 
dir.. Bu hukuku beynelmilel ile 
de tearuz eder. Hukuku beyne}. 
milel de: "Aidiyetinde ihtilaf çıkan 
arazide, araziye evvelden sahip o

lan devlet, talip devletin hiç bir 
: • kkı olmadan tam hakimiyetini 
icra eyler.,, denir. 

Bu hadisenin siyasi turuk ile 
hal ve tesviye edilmesi §ayanı te • 
mennidir.. Meseleyi nazari suret· 
te tetkik ettikten sonra şurasını 

hatırlatalım ki eğer siyasi tarikle 
meselenin halli mümkün olmazsa 
misakın on üçüncü maddesi muci
bince cemiyeti akvama müracaat 
çaresi kalır. 

Misakın bu maddesine göre, bir 
muahedenin tefsirine müteallik 
her ihtilaf ya beynelmilel daimi 
adalet divanına, veya alakadarlar 
tarafından gösterilecek her hangi 
bir mahkemeye tevdi olunmalı • 
dır .. 

Fransızların işgal ettiği 
Adalar ve Japonya 

Tokyodan Malin gazetesine ya· 
zılıyor: Japon hariciye nezareti, 
Fransızlar tarafından işgal edilen 
adalar meselesini tetkik ederken, 
bir Japon cemiyeti, 1918 de ada· 
ların kendi tarafından keşfedildi· 
ğini ve adalara, cemiyetlerinin is 
mi kazılmış taşlar diktiklerini id • 
dia ile, hükfunete müracaat etmit· 
tir. 

Hariciye nezareti beynelmilel 
hukuk noktai nazarından bu yeni 
vaziyeti tetkik etmesini hukuk mü 
şavirliğine bildirmiştir. 

T. D. T. C. 
Umumi merkez heyeti 
dün toplanarak çalıştı 
İstanbul, 2 (A.A.) -T. D. T. 

Cemiyeti umumi merkez heyeti 

bugün saat 14 te umumi katip Ru
Şt'\ı E§ref Beyin reisliği altında 

Dolmabahçede toplandı. Cemiyet 
azasından Ali Seydi Beyin irtihali 

haberi duyularak heyetçe teessürü 
mucip olmuş, ailesine taziye 
mektubu yazılmasına karar veril
miştir. 

Onuncu cümhuriyel yılını kut· 

lulama yüksek komisyonundan ge· 
len mektup okunarak Ankarada 
Besim Atalay Beyin bu komisyo-

na yardımcı aza olarak tayini, bu
raca. da bu itin neşriyat kolu başı 
lbrahim Necmi Bey tarafından ta· 

kibi ve yüksek komisyon reisliğine 
o yolda cevap yazılması kararlaş • 
tırılmıştır. 

Bundan ıonra osmanlıcadan 

F ük. elÇ1 
ransanın Roma büy 

ne tayin edilmiş olan eski fr•, 
elçisi Kont dö Şambrun di.iPI' 
kalkan Semplon ekspresiyle 
hareket etmiştir. 

M. dö Şambrun şerefine 
ltalya elçisi M. Lojacomo .t•~ 
dan öğle, İngiltere elçisi Sır. f 

tarafından akşam ziyafetleri 
miştir. 

Sefir Sirkeci istasyonund•. 
. • btı' 

ları tarafından çok samımı l 
Kilde teşyi edilmiş, teşyide ~ 
tere, İtalya. İsviçre sefirlerı, . ~ ıı 

merika maslahatgüzarı, hl;.r 
da bulunan diğer bütün 5~ 1d 

• ı:ı 
sefaretler erkanı, şehrııtı 

1 Fransızların ileri gelenleri bil ıı 
muslardır. " 

Kont dö Sambrun dün ; 
ettiği bir muharririmize şu be 
natla bulunmuştur: 

"- Beş aenedenberi f~ 
hükumetinin mümessili ola~~ 1'1 
lunduğum Türkiyeye ve 'f ur t 

karşı bende derin bir muhab~~ 
bağlılık vardır. Bu itibarla . ,. 
netim taraf mdan ba§ka bır 

feye tayinim dolayısiyle bur• 
··te 

ayrılmaklığım beni çok mil 1't 
etmiştir. Bircok samimi .;e . 

~ T"r1'ı metli dostlar bıraktığım il e 
daima eski bir dost olarak ıe" 
ve hatırlıyacağım ve bu • ıı, 
Türkiyeye karşı duyduğum "'tıJ 
beti bana hic bir zaman uıı"' 
mıyacaktır. ~Türkiyeyi her fıt~ 
ye vesile buldukça ziyaret e ~ 
daima benim için aziz bir eıt' 
lacaktır. ··ıı 

Türk - Fransız siyasi ııı",.e 
batı · azami derecede dostane 11 

mimanedir. İki memleket'~ 
daki ananevi dostuğun ihY.'' ol 
iyi münasebetlerin takvi.yeSl rı~ 
da son zamanlarda mühııtı 'ıııi" 
atılmıştır. Bu neticeyi te 01 
her iki memleket hükume~_' ti~ 
rının hüsnü niyetleri çok btJY ıı 
mil olmuştur. Bu işlerde btbil 
hisseme düşen vazifeyi ya~: 
sem bu, benim için en büYı.1 
;ftihar vesilesi olac~ktır. "ııt't 

B·ı· k 0 'k' hülctl ı ıyorsunuz ı ı ı fıİ~ 

rasında artık halle muhtaÇ ,,,,d 
ııı•'" . mesele kalmamış bulun .,,e ı 

Ticari itilaf geçenlerde p,.rı b" 

za edilmi~ti. Bu muka"~l~~ 
içinde meriyct mevkiine gır.,,lıİ~ 
Bu mukavelenin gittikçe :ıeri 
her iki memleketin menf•" ebet1 

··n•• . hından olan ticari ırıu ııııı 
.. . d b" "k merıııı Jjıt uzerm e uyu ve ··ı0İ" 

verici tesirler yapacağı ıı 
yız.,, '( 
KIHlllHllBUlllftUDUUIBl11-lllltıUIUAll ........ 1 j&J 1 

k Ja"" ,p Türkçeye karıılrklar 1 ce" 
açılmıt olan ankete gelen dJJ' ~ 
lar ve kılavuz komisyon;tl"'ıt' 1 

len listelerin tetkikine e 
• • Al' 

mıştır. . .,,,. 
h Yetı ı Umumi merkez e 

at 14 te toplanacaktır· ,,ı 
g• 1 

Yen iden 8524 fif 1· O·f 
Ankara, 2 (A.A.) - jçİı1cle_, ' 

Cemiyetine temmuz aY1 
• .,;ıı 1 

f ıer• liJ 
niden gelen derleıne ıf b" 171'1' 
yısı 8524 tür. Bu ıuretl~ iJ 

kadar gelen fişler 115· .,/ 
mu~tur. . m'',,-'' 

lstanbul, 17 küsur .b
1;ert / 

ciliği ve Ankara 12 bın et~ 
f . l 'k' ·1· y. hafaı" ış e ı ıncı ıgı mu 
dir. 



Dün gelen Fransız gazeteleri, 

Beşı.ncı· Yerlı· Mallar sergı·sı·ne1 ~~:~ b~~~t:;;l:r~u~:r;:;~:i: :::~: 
lesinin fıkra muharriri M. Louis 

h a 1 k 1 n a k ı n ı 
F orest, dört gün hasla yattıktan 

sonra ölmüş. 

M. Louis f o rest, zarif, nktedan, 
münevver, okumuş bir adamdı. 

Efgan sabık Kraliçesi Süreyya H. \ " Artık dışardan 
hiç bir şey getirmeğe ihtiyacınız kalmamıştır,, diyor 

Fransada, herhalde çok sevilen 

bir muharrir olduğuna da şüphe • 
miz yok. 61 yaşında ölen F orest 

on üç senedir, ki Malin gazetesinin 
Beşinci yerli mallar sergisinin 

dün ikinci günü idi. Evelki gün 
saat 16 da açılan ıergi o akJam hal 
kın büyük bir tehacümüne uğra -
mış, gece saat 23 e kadar 17 bin 
kişi sergiyi gezmiştir. Serginin 
saat 23 te kapanması mukarrer bu
lunduğu halde ve kapanma vakti· 
nin geldiği bir düdÜkle ve radyo 
ile bildirilmesine rağmen halk sa
at 24 e kadar bahçeden çıkmamış 
tır. iki gün zarfında sergiyi kırk 
bin kişi ziyaret etmiştir. Sergi 
bahçesi orkestra ve radyosiyle bir 
eğlence yeri haline gelmiştir. Sa • 
bahtan akşama kadar binlerce 
halk lise bahçesinde vücude getiri- · 
len gazinoda çok güzel vakit geçir. 
mektedir. 

Sergiye iştirak eden firmalar 
reklam maksadiyle ve yalnız ser
giye mahsus olarak fiatlarını indir. 
dikleri için dün akşama kadar mü
him miktarda ıatış yapmışlardır. 

Birçok müesseseler dışardaki fab
rikalarından mal getirmek mecbu
riyetinde kalm19lardır. İki akşam 
dır. saat 7 ile 9 arasında sergi 

Müzakere 
Japonya müddetin 
· uzamasını istedi 

Hükumetimizle Japonya hüku 
~.... 4 ~ ~ 
·1"1. B meli arasında bir ticaret mukave· 
'~ 1 

ey bana yeniden bir su lesi için müzakere cereyan etmek
·~ ~d?r: Ye Yazının bir yerini tedir. 

'Yor S d w ~ic· ." or ugu sual şu: Fakat bu müzakere şubattan 

Sabık Ef~an Kraliçesi Süreyya Hf. 

pavyonları ve yollar tamamiyle 
dolup boşalmaktadır. 

Y cı-li malıar ser~i!inin Beyoğ · 
lunda açılmasındaki isabet her yıl 
bir kere daha anlaşılmaktadır. 

Memleket sanayiinin neler yetişti
rebileceği hakkında hemen hiç bir 
fikre sahip ol mı yan kimselerin çok 

Mükrimin Halil Beyin 
teberruu 

~tın 23 Temnmz inkılabmr beri ikmal edilememiştir. Evelce 
~ele ebcil ediyoruz? Niçin en hükumetimiz müzakere devam et
~h~ .. nıat?uatımız bu inkılft- tiği müddetçe Japon mallarının en Ontversitede muavin olan Mil.krlmln 

ttYorl?e~ ı.nkılfıbmm tohumu : ziyade mazharı müsaade devlet Halll B. adaj'ını yerine setlrlyorl 

\~'b · .Nıçın... muamelesi görmesini bildirmiı, ve Eskişehirde çıkan Sakarya refi· \ "i 1

~ A) 16 Mart 1920 den 14 ağustos tarihine kadar müddet kımız yazıyor: 
~: , .... e~let kararları işle- te konmuştu. Fakat henüz ticaret Değerli Tarih bilgiçlerimizden 
~" .. ıetı . 
~~~İli nı muhafaza etmek mukavelesi imzalandığından Ja - Mükrimin Halil Beyin 3,000 cilt -
~' ~t Meclisi karariyle yeni pon hükumeti hükumetimize mü • lik kütüphanesini Aaadolu şehir • 
1)~~111 ~bul edilmiştir. Onun racaat ederek müddetin temdidini !erinden birinin kütüphanesine te
lııı \O unu Türkiye Cümhu - istem}ştir. berru edeceği haberi, şehrimiz 
~~~'lll'ı~a~Iı İmparatorluğu Hükumetimiz bu müracaati iyi muhitinde derin bir alaka uyan • 
1 ~· bit •sın sebep sanmayın surette karşılamış ve müddet altı dırmıştır. Halkevi kütüphane ve 

1t 'L Çok · ' · b · b b· '"tiliU Yenı devletler vardır ay daha temdidine karar vermiş- neşrıyat şu esı, u teberrüden 
1 ~~ tUtı . e. ayrıldıkları camia - tir. Bu karar dün alakadarlara Eskişehirin istifade etmesini dü-
~~ ttinir:Ç•~de bütün kanun· tebliğ edilmiştir. şünmüş ve Mükrimin Halil Beye 

1 b,· lllıyecekl · ------------ müracaata karar vermi,tir. Bu 
'•• ., had · . erı ıçın mu Belediye fen heyeti T 

1\ ıçınd lk' k müracaatta, teberruun, kısmen de 
1 ' tıi e evve 1 a Belediyenin fen heyeti merkez-S../dtrı:'ınların hükümlerini Eskişehir kütüphanesine yapılma-

!. 'l'tdt r: tleki yerinde pek sıkışmış bir vazi. sı rica edilecek ve şehrin bu husus-
~. t bır k yelle bulunduğundan fen heyeti • taki istidat ve liyakati kendı"lerı"ne ~lıı.. ~lıı.. Ço Osmanlı ka • k 
~ .. •ıttır 23 nin başka bir yere taşınmasına r. izah olunacaktır. 

~.ı.1 011\'ı... • Temmuzun l · G d'k ~ 'it 1l\ ... , 1 d rar veri miştir. Bunun içm e ı 1 
it, İ! ol a ayni şekilde ka paşada Üçler sokağında bir bina 
~J tı an Vaziyetlerden bi Kalp hastalıg\J ına t~ ~t'i bulunmuştur. Fen heyetinin ma -
.. ~~ telerı kine, harita, mimari ve su kısım k ·ı"' 

~tui~ ~,i matbuatın buna ları buraya tas.ınacaktır. arşı ı aç ·t" Yet\' d' v• k · ı. te er ıgıne anı Londra gazetelerinin verdigwi ma 
\ 1 ... ~ t Çok 'd t ~ 't 'bu k cı di olarak 23 şaretleri öğretmek lumata göre lngiliz kimyagerlerin· 
~il'~ -..tl'tu &.dar gönül vermiş Belediye şehrin birçok yerleriy- den Mister S. Smith, digopin namı 
~ '>'I' lıa. on} .. y • 1 h" h 
'~t· ı d arın yuregın- e şe ır aricindeki yollarda kaza- ' nı verdiği bir ilac yapmıyn muvaf 
~'\ ~'Yt t>a~-llleşrutiyet aşkı, e ların önüne geçmek için beynelmi fak oldu. Bu yeni ilaç Londra üni
~ d ~lerı .\trnentolu saltanat lel işaretler koymuştu. Tetkikler versitesi tıp üstatları tarafından 
~tt ~~lcti 1 Oııınan muhabbe- neticesinde bu i§aretleri şoförleri<' tecrübe olunmuş ve kalp hasta· 

"'lef r. 
e f nakil vasıtaları kullananların bil lıkları için cok faydalı olduğu an-

't~il~ ırka matbuatı 23 medikleri anlaşılmıştır. Belediyi laşılmıştır. 
1b~,,.aııı Y•ıhp kavrulamaz işaretlerin neye delalet ettiği~i Londra üniversitesi müderrisle .. 

l 11) .. Sadri Etem gösteren bir liste hazırlıyarak ala- rinden doktor Wayne ilacın son u un .. 
cu sayıfada) kadar cemiyetlere göndermiştir. derece faydalı olduğunu doktor 

bulunduğu Beyoğlunda nefis yerli birinci sayıfasında "Propos d' un 
mallarını ecnebi malı diye almıya 

Parisien., başlığı ile küçük fıkra • 
alışmış olanlar bunları sergide gö- l kt 'd' 

. ı ar yazma a ı ı. 
rüp te yerlı olduğunu anlayınca 1 

hayret etmektedir. 1903 le gazeteciliğe haşlıyan 

Dün sergiyi gezenler arasında 

bir haftadanberi şehrimizde bulu
nan sabık Efgan kraliçesi Sü • 
reyya Hf. de vardır. Süreyya 
Hf. sergi hakkında dün bir mu -
harririmize şunları söylemiştir: 

"- Sergiyi çok güzel buldum. 
Türkiyede sanayiin ilerlediği Ye 
her şeyin yapılabildiği anlaşılı

yor. Artık dışardan hiç bir şey ge 
tirmeğe ihtiyacınız kalmamrştır. 

Türkiye bizim ikinci vatanımız
dır. Bunun için bu terakkiden ve 
ilerleyişten biz de sizin kadar if -
tihar duyuyoruz. Efganistanda 
iken böyle sergiler açmağa teşeb -
bi.is etmiş, fakat muvaffak olama 
mıştık. Tiirkiyede bizim düşün -
diiğümüziin mükemmelini görmek
le memnun oluyoruz. Çalışkan 

Türk her sahacla birçok büyük İ:5-
ler yapnıağa muktedirdir.,, 

Vapurcular 
ihtilafı hal için 
uğraşıp duruyor 
Vapurcular şirketini kuranların 

arasında nizamnamenin bazı mad
delerinin değiıtirilmesi için ihtilaf 
vardı. 1ktısat vekaletine kadar ak· 
seden bu ihtilafı hal için dün va· 
purcular şirketi müesaiıleri büyük 
bir toplantı yapmışlar ve geç vakte 
kadar müzaker~de bulunmuşlar • 

dır. 
Fakat henüz ihtilaf halledilme

diğinden müzakereye bugün de de 
vam edilecektir. 

Vapurcular ihtilafın hakiki se
bepleri hakkında hiç bir malumat 
vermemektedirler. 

T erkos boru lan 
Terkos gölü ile İstanbul arasın· 

daki şebeke üzerinde boruların bir 
kısmı değiştirilmektedir. Eski dar 
boruların yerine geniıleri konmak. 
tadır. Bu yüzden ıehrin her ta
rafında sular kesilmiştir. Boru de
ğişmesinin süratle yapılmasına ça
lışılmaktadır. Bugün suyun akı· 

tılmasına çalışılacaktır. 

İtalya elçisi 

ve Malin' e intisap eden F orest, ay· 

ni zamanda tiyatro eserleri yazmıf 
tı, romancıydı. Matin'e göre, 

F orest "işli ve hassas,, olduğundan 

romanesk romanlarlar yazmıt 

ve "fıtraten şen,, yaradıldığı için 

sahneye güzel vodviller koymuı 

tur. 

Gene Malin kaybettiği kıymetli 

muharririnin, her şeyden evel ga• 

zeteci olduğunu söylüyor. .Biz de 

Louis F orest'i gazeteci, kuvvetli 
bir polemist olarak tanırız. 

30 sene gazateci olarak yaşıyan 
F orest, gazeteci olarak öldü. 

4 • 
Yüzünü görmediğimiz bir meı· 

lektaşın ölümüne acınarak bahse

derken, geçirdiği gazetecilik ha· 

yatına da gıpta ettiğimizi söyliye • 
ceğiz. 

30 sene, yani bütün bir ömür, 

ayni gazetede çalışmış olmak ... -

Bu, gerek muharririn, gerek ça 
lıttığı müesesenin ahlak kuvvetine 
delildir. 

Muıtakir bir müessese ve istik· 
rar ıahibi bir muharir. lmrenile • 
cek şey ... 

Selimi izzet 
oıunııımmınnımnrmırım11ırııııtn11Hımm mımıı"'nıtttııauıınnıınınımummnnı• 

Tarlada yatıp kalkanlar 
Boğaziçinde çilek tarlalarında 

yatıp kalkan bazı kimseler emni -

yet müdürlüğünce memleketlerine 

gönderilmektedir. Boğaziçinin a

sayişi noktasından fay dalı olan 

hu tedbire son zamanlardaki bazl 
hadiseler sebebiyet vermiştir. 

Çilek mevsiminin geçmesiyle 
kendilerine lüzum kalmıyan kimse 

lerle bunların yanlarında yatıp 

kalkan taşralılar grup h;l~n 

memleketlerine gönderilecektir:--

~1111111 ıı ı nmumınumqmmmuuum mııuıın 1111 11111 ım nıımımnnmmmnmı 

~ 15 Yll Evelki VAKiT 1 
İumtnmı•ının• ı11111uwıııauıı .,1111mıuıııwnıınm 111 11H1111mııuPU~ 

3 A§ustos 1918 

- A' ruıınrn 1unınnıış olan meşhur 

Anwrlka 1.e nglıılı •rinln bu nmharebedP. ka.. 

zaııdıklurı ııcn·et hnkkındn lnglllı: guı:etele

ri ııu llstey ne~rt>dlyorlıır: 

J. D. Rokfeller; 800,000,000 dolar. An

drt• KnrnC'<'I ı;o,0011,000 : \ ıı~·ıırıı Jtokfrlln 

87,.i00,000; Odegı·n Amıur SJ,250,000; lluıı

ri Ford 8:>,000,000; \'ıındn Bllt 25,0-00,000 

(~1r. 

İtalya büyük elçici M. Lojaco -
mo bu sabahki Loit vapuriyle ltal
yaya gidecektir. Mezuniyet almış 
olan sefir memleketinde on beş 
gün kadar kaldıktan sonra latan -
bula dönecektir. 

Hampshin bu ilacın kalp hastalık
larının tamamile izalesine yol aç .. 
tığını söylemiştir. 

- ı~, lı;rc ı;"uzetı-lt•rlniıı ncşri~atına na

zıınuı; ( \ ilsoıı) ııulh tt•klifatında bulunmak 

\·e diğn bir habere gorr, A \ rııpa) ı merke~ 

de\·letlerl şaraltı ımlhl) ı•lninl aıılıınııık üı.e

rP fs,iı;renlıı \'nsl ngtıın !!{·firlndı•n Alnıaııya

ya ~itnw ini lltlmaıı etmiştir. 

Her sene yüz binlerce İnsanın 

kalp hastalığından öldüğü nazarı 

dikkate alınırsa bu ilacın ne ka -
dar büyük faydalar temin edeceği 
anlatılır. 

- MoıokoH' ~o,yctlrrl lem komitesi ııe 

amele 1t>şkilftt he~ e tle rinin dün hü~ ük tiyat

ro hina"uıdıa tuplaııdıklnrını 'e 11\1 bin A~a

nın hn1.1r bulunılıığunıı , bu lçllnuıda lttlhaa 

edllf"n ıııukarrı•ratıa rııliştero•k du .. turun (0-

lilnı \t',\l\ 71\fer) olmııı.111111 kıırarla::;tırıldıp 

ZUoskovad:rn bildirili~ or. 
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idam istendi! 
....... 

··········ıer 
f'""ik·t";;·~'d{"""R a be~ ...... 

Ya olmasaydılar: 5 I.' I,~b!< v ~.~ 
Bir içki 

İçki düşman larının eski reısı , 
T optaşmdan Bakırköyüne taşınan 
hastanenin başhekimini hepiniz 
tanırsınız. Onun şöhreti Mısırdaki 
Sağır Sultanın değilse <le her hal
de Prens Seyfeddin davasiyle a 
Iakadar olan herkesin kulağına 

kadar gitmiştir . 

Hadiseler ve tesadüfler başka 
bir yoldan akıp gider ve Cağaloğ· 
lundaki konakla F eneryolundaki 
vişne çürüğü köşkün sahibi. büs· 
bütün başka mizaçta, başka meş· 
reptc bir adam olabilirdi. 

Mesela, günün birinde Beyoğ· 
lunda bir birahaneye gidip bir iki 
kadeh içki içmek, biraz çalgı din
lemek isterdiniz. Böyle bir eğlen· 
ce yerine yalnız başınıza gitmek 
pek z<:vkli bir şey olmıyacağmı 

düşünerek oraları iyi bilen bir ar
kadaşa: 

- Haydi, beraber çıkalım tek
lifinde bulunurdunuz. Tramvay· 
dan inip bir b irahaneye girmek 
üzereyken o yerleri iyi bilen arka 
dnşımz kolunuzdan çeker, 

- Aman buraya girmiyelim, 
dndi, Mazhar Bey içerde. 

- Mazhar Bey de kim?. 
- Canım doktor Mazhar Bey. 

Hariçte büyük bir şöhreti yoktur 
ama, böyle birahane, meyhane mu 
hitlerinde dolaşanlar kendisini la· 
nırlar. Dehşetli içer, sarhoşluğuna 
tahammül edilmez. 

düşmanı 
olacak ki arkasından fıkrayı ya · 
pıştırdı: 

"Yeniçeriler zamanında bekta
şi dervişinin biri, ramazanda ada- ı 
makıllı kafayı tüssülemiş. Vakit 
ilerlemiş; gece bastırmış. Eve gi 
decek, gidecek amma, iki tarafa 
yalpa yapmaktan yol uzadıkça u
zuyor. Nihayet içki kafasına büs 

bütün işlemiş ve zavallı derviş, 
yolun bir kenarına boylu boyunca 
uzanmış. 

Subaşı, yeniçerilerle birlikte 
devriye gezerken yerde yatan bu 
adamı görmüş, dürtmüş kalkma
mış. Nihayet adamakıllı sarhoş 

olduğu anlaşılan bektaşiye sor -

Eğer yarım okkayı devirmese 
1 
mu~: .. .. 

7 de şöyle yetmiş beş, yahut yüz - Sen musluman mısın .. 
dirhem rakıyla iktifa etse, sohbeti- - Evet! 
ne doyum olmaz. Zaman zaman - Ne zamandanberi?. 

·edebiyattan bahis açar, güzel gü- - Kalii beladan beri. 
zel fıkralar anlatır. Fakat aklında Subaşı, sarhoşa eziyet olsun 
kalan beyitler de, tatlı tatlı anlat- diye bütün şiddetiyle bir sorgu da
hğı fıkralar. da ekseriya içkiye, ha sormuş: 
sarho~luğa dairdir. - Herif, kalu bela ne demek? 

Mesela, Mazhar beyin içki sof- Bu şiddet karşısında kendine 
rasında bulunurken rakıya su gelen derviş, gözlerini yarı aça • 
karıştırmazsanız, o, yarılanmış ka- rC\k suba~ının suratına bir bakmış, 
dehi ve mezeye batırılmış çatalı b'r daha bakmış; nihayet: 
masanın üzerine bırakır, size ha • - Kah1 ben, bela da sen! de· 
karak şu beyti okur: miş.,, 
Badeyi ab ile amihte kıl ev saki Bu beyit okuma, fıkra anlat -
Hayli demdir ki hakiman~ günah ma bittikten sonra kadehler yu -

işlemedik. varlanır, yuvarlanır; nihayet dok-
Sonra başka bir gün, rakı kade- tor bulut halindedir. Sazda fasıl • 

hine suyu boca eden bir başkası lnrı durdurup kendi şarkılarını 
na bir başka beyitle takılır: söyletmiye kalkar. Arada bir aklı
Snsuz nuşet harama hile katma 

bade ictikcc 
Göziin doysun, biraz hü;.metli 

•loldur sade içtikçe. 
Nihayet, doktor değil midir? 

Meclisinde atada bir sıhhat bahsi 
de v.eçer. O zam~n, şayet, birisi 
kendisine bu kadar fazla içmenin 
sıhhate zarar verip vermiyeceğini 
soracak olsa doktor, hemen şöyle 
bir beyitle cevap verir: 
.Jfoy içmek, intihar etmek demek-

tir gerçi bittedriç 
Dü~linmekle verem olmaktan evıa: 

dır dilersen iç .. 
Doktorun ezberinde Nedimden , 

Ruhiflen, Fuzuliden, Ömer ~ay • 
yamdan, daha birçok şairlerden 
içkiyi metheden birçok beyitler 
vardır. Bunları zaman zaman iki 
kadeh arasında meze gibi kulla
nır. 

Onun mezelik fıkraları da var· 
dır. Mesela bir gür., kendisine bir 
dostu sordu: 

- Doktor, sen ne zamandanhe
ri içersm?. 

il: 
Mazhar bey ıülerek cevap ver· 

na eser; sarhoş sarhoş zeybek oy· 
namak ister. Hulasa, derecesini, 
raddesini kaçırdı mıydı, taham -
mül edilmez bir hale gelir. 

Gece yarısı sabaha doğru iler
lemedikçe Mazhar Beyin evıne, 

barkına döndüğü hemen hemen 
hiç görülmemiş, duyulmamış bir 
hadisedir. 

Hatta, dillerde destandır. Dok
tor bir gece saat onda hiç içmeden 
evine dönmüt de karısı, çoluğu, 
çocuğu: 

- Acaba hastalandı mı?. 

diye merak etmişler. 
Hulasa, Mazhar bey meyhane· 

ı~rin, barların yaz kış yaprağını 

dökmiyen daima yeşil bir ağacı 
gibidir. Oralardan eksik olmaz. 

Lakin doktorluğuna da dok -
lordur. Arada bir uğradığı mua • 
yenehanesine birçok hastalar ge · 
lir. Bu hastaların fakir olanların· 
dan Mazhar bey beş para almaz 
ve zengin hastalardan aldığı bir -
kaç lirayı da fazlaca fakir olanla-

3 Ağustos 
11 Rebi.ahır 

4 Ağustos 

l:l Rebi.ahır 
Gün do~uşu 
<:un , atışı 

~ııbah ııam a7.• 

ÜJ!le namazı 

lı.io u ı 11am 31.ı 
.\kş ~m nama7.• 
Yats ı nanıa7.• 

1 msak 

3.:•5 
1 •.20 
l!J. 15 

l '.l,l!~ 

2 1 .ı .ı 

2.56 

ı· 1 1ırı ~ eçcn ı:unler· 2ı3 

4,57 
l\),;.!;i 

3.55 
12.'.!0 
16, 1 .i 
ı r.ı , J!) 

2 1 .ı ~ 

2,')h 

21 l 
ı s:ı taları" 15 $ 

"- - -- _____ J 
HAVA - Yeşilköy askeri r<.-lsat 

merkezinden verilen mahimata gö 
re bugiin hava açık ''~ sakin ola
caktır .. 

Di.inkü sıcaklık; en fazla 27, en 
az 23 santigl'ad, ha va tazyiki 757 
milimetre idi.. 

RADYO 
Bugün 

18TAN80L -
18 - 18,30 (irnmoCon: Sahbinin !il(' 1 ( '. 

ı :il 7 • Sahibinin 11CSi ıos . Odı!On \ ' , T . 2fi -

18,SO • 10 Fransı1.<'.a dersi (ilerlemiş ola nla-

rı\) - 19 - 20 Kemal ::-;ı~·a:rJ Bey \'C arkıı • 

d:ı lıırı - 20 • 20,SO ?\cbil O~lu İsmail lla k· 

kı ne~· - 20,30 1 21,SO Ke mani U~ut Bey \ C 

ıırk;ıclaşlıırıııın refakatilc Ycdla Uıuı M. '°" 
:\lur.ıı.tft'r ney - 21,SO • 22 Gramofon: Odıı • 

on 196;) - ı<olombl~ a D. O. 222 • Kolonıbia 

:>200 - 22 dı•n itlbart•ıı ,\ııatloltı .\j.ııısı, Bor· 

sa haberi, Sılat ııyarı. 

\ ' ll:',\SA : 518.l m. -

12.SO ıılfıkla köy havaları. lS l'll'llfolllk 

lw115rr. J l .IG- l ı) ılı•\anıı.- 18.2•°5 konS<'r. -

Krmaıı ve piyaııo retalmtiyl~ Kari Kö tle r ta-

rafından tegıımıl. Birinci kısımda l;hçUk !lll· 

loıı bc.,lt'lrri .tklııcl kısımda Johan Ştrnnrıı 

l'lpe~tle rlnıleıı parçalar - 22 hafif l<on'lcr -

2 2tıeııtoııik konser - 2S.45 plaklıı d;ııı,. hava

l:ırı. 

RUOAl't~ŞTE: 550.5 m. -

ı:uı.; ııll'ık - U .30 ~·tg:ı n hı.ı\'.ıloırı- lR.30 

Çrllo l<oıı t•ri - 1().30 hafif ınusilti. ~ 1.11> ilii 

'•ı>crl\. - 22 h:ıbcrkr, 

h:\\·aları • 

cazbant. - 2 l çigan 

BUKRF.Ş : 394.2 M . -

13 haberin, pUık, tc;;-ıınııl , musiki -

13,.ıo plakla hafif be tl'll'r - 18 a skeri bando 

·-20.20 plAkl:ı harır be ·tcler. 21 \'nlcnllna 

f\rt'ÇO)U tarııfınılıın teganni - 21:.?0 pllikla 

ııcnfonlk konser. 22.16 koıt<ıcriıı dPnım. 

\'ARŞO\'A: 1412 rn. -

13.0.> kon5er -11.J'il pltıl, - 16.31 pliıl< -

17.30 ııtfıl•la lrnnııı·r - 18.15 krmıın rt'f tıl.utllı• 

trgıınnl - 19.31 ııllila J<oro haliıııll! frgaııııl -

?. l 1,011 rr. 23 dııııs havaları • 

BF:LGU.\D: 431 m . -

12.20 ııtl\I< - 13.0:> lwnscr - 13.3:i rtıdJo 

oıkc ·tn•slnin konseri - 20 l;.on"<'r -

çlgruı ht\\ııları • 

llOl\JA 4U,2 ıl. -

23.80 

21 habcrkr, plAk - 21.80 halx'rlcr, Offrıı 

bahın (Hofmanın blkA)clcri) oııcreti. 

l'AHl:::i: 328.2 m. -

20 plfık, hııbcrkr - 20.so plak, sohbet -

21 (Foll ı·Brjcr} rc\Ü!iii -

ı,onsı•rl . 
21.15 orkı• trn 

Pastırmacılar,sucukçular 
Belediye pastırma ve sucuk ima 

li.thanelerinin tabi olacakları sıhhi 
evsaf ve şerait hakkında 15 mad 

delik bir talimatname yapmış, he· 
lediye şube müdürlerine gönder
miştir. E~ki imalathaneler bu ta
limatnameye göre tadilat yapacak 

!ardır. Tadilatı yapmıyanlar hak
kında para cezası kesilecek, teker· 
rür edene imalathaneleri kapalı -
lacaktır. 
umıınııımıııınmmuımmnıınmmuınnıııtcJlıumu11ı ıı ıa111 mıı ın111mu uııu ımuım1111111 

lı bir sade kahve içerken: 

- Bizim meslektaşlar da tu -
haftır, der, kimisi kendilerine akıl 

danı~an biçarelerden hile avuç do
lusu para almaktan çekinmezler. 

daha büyük zevk veriyor. 

İki kişiyi öldürmekten 
suçlu Akif 

İki sene evvel, Kasımpaşada 

Caferin kahvesi önünde arnavut 
bahçivan Şükrü ve Kerimi husu .. 
met tesiriyle öldürmekten muha -

keme edilen arnavut Akifin mu • 

: ········· ·································· rıı 
B ..., d .. . rnııa ug ay uzerıne 11, 

. b01 
Dün ticaret ve zahıre tli oııJ 

da buğday üzerine harare 
mele olmuştur. 4 6S 

Buğday fiatı bir arahl< '. ~ 
d r yıJ 

ruştan 5,46 kuruşa ka ata~-
miş akşam üstü 4,68 kuruŞ 

hakemesine dün sabah İstanbul i .. 
1 
mıştır. e 1r 

kinci ceza mahkemesinde devam Dün de Anadoludan 
11 

• tir· 
edilmiştir.. dan 8 vagon buğday gehll'~40 

Dünkü buğday stoku 61
1•011 Dünkü mahkemede müddeiu • 1\ 

idi. Hasılatın ambarlara h r 
mumi, Akifin ceza kanununun . c 
450 inci madesine göre cezalan· ğa başlaması üzer~ne ıııi~ 
dırılmi .. "mı istemiştir.. Bu mad .. şehrimize gelecek bugdaYı.t11d 

nm ç.ok olacağı anlaşılrııa 
denin tesbit ettiği ceza, idam ce - . rl8 
zasıdır.. ispanyaya yurrıU . 

rııı 
Şahsi iddia ve müdafaa, eylül- 1 h''k A t ' 26 teŞ _ spanya u ·ume t rll 

de yapılacak, sonra karar verile· vel 932 tarihindeki bi.r ka~ )'11 
ceklir.. ile İspanyaya ithal edılece .. , 

esı ı 
tadan menşe şehadetna111 

Limon Kralının 

muhakemesi 
Limon kralı Diyamandi Efendi 

ile arkadaşları Morçaki, Argirit 
ve iki memurun muhakemelerine 
dün ihtisas mahkemesinde bakıl -
mıştır. 

Müddeiumumi Diyamandi Efen 
dinin 2700 küsur sandık liman ka-

çırdığını ve 1918 numaralı kanu -
nun 27 inci maddesi mucibince 

iki sene tecziyesini ve iki memurun 
da beraetini istemiştir. 

Diyamandi Efendinin vekilleri· 
nin müdafaası için muhakeme pa
zartesi gününe talik edilmiştir. 

İngilterede tavuklar 
Fazla yumurla vermiyormuş 

İngiltere ziraat nazırı yaptığı 

tetkika t neticesinde bu memleket
teki tavukların kafi derecede yu-

murtlamadıkları kanaatine varmış 
tır. Bunun üzerine İngilterede ta
vukların daha fazla yumurtlama
larmı temin için tedbir almak üze· 
re hususi zir komisyon teşkil et· 
miştir. 

mesini mecbur kılmıştır. 

Öğrendiğimize göre r 
muz 1933 tarihli yeni bir ~ 
me ile bu mecburiyeti kal 

1 

tır. . d 
·111ıı Bu suretle memlekctı ıJ 

panyaya ihraç edilecek bıI ;et 
tatardan menşe şehadetnll 
lenmiyecektir. 

Pancar mahsulii 
t' Uzunköprü - Bu sene ıf4) 

ve Meriç mıntakalarında ( (e 

d.. k"l . t' ~ onüm pancar e ı mış ı. IJ .. ,,.,ıı' 
minde düşen mebzul yağ ~· 

· · l h l ·· 'd ' fe
1 

tesırıy e ma su umı ın . ~ 
neticeler vermektedir. Jkı " 

l "lk h ı · · 'st•'' ve ı pancar ma su u ı ~ı 

h ') d'J · ·e "'' vagona ta mı e ı mış v t 
.. ıt'ıll 

yapılmıştır. Uzunköpru .1,t sındaki ( 44) bin dönüm ~e~ e 
( 80) bin ton pancar istıh 
mektedir. 

Heykel hırsıı1 
, 

1ctlo 
Evelki akşam KalaıJ1bir ~ 

kat Talat Beyin köşküne eJ'İ 
musallat olmuş, bah~ed .

9
ti 

mermer heykelleri devir
011

., 1 

r 
1 BORSA 

bl 
, heykeller aşağı yukarı ii•t~ 

boyunda olduğu için yol ,i~ 

[I !i1.alnrı nda yıldı ;.: i şa reti olanlar üzer· 
!erinde ~ l\ğlı~tosta muamele olanlar· 
d ı r.] J{a k aınlar kııpan ı ş fiyatl arı n ı ~ôsteri r 

* 1.ontlra 
* Nc\'york 
* -l'arls 
• l\llllır:o 

* Bru k~eı 
• .\tln.ı 

• Cenc\ re 
* !'oha 

':'Ui, -
159. -
ırn, - * Berlin 50, -
~2-l. - • Vaı şO\'a N, • • 
ı ıı.ı. - • Rudapeşte 31, -
~5 - • Biılmş ~3. 50 

8.4. - • l\clgrac 5:', -
25, fO • Yol ohama 47, -

* Aınsıcrd~m t<:;, - * .:\ l tı o !J.23, -
• l' r.ıı: 1 rn. - • :'il e itl i ye :ı:-, -
_•_sı_u_ı.:h_o_m __ ~_. _. -__ • R. n knoı 246,..:.J 

Çekler (kap. sa. 16) J 

bulunan bahçeden heykelle ~ı 
rı)ması kolay olmamış 11~ıt1ıt' 
heykelleri devirmekle 1<3 

• . ıer 
Belediye yazı ıŞ ,,., 

Fatih kaymakamlığ111' )70
1 

dilen Haluk Nihat BeY0e~d"' 
lan belediye yazı işleri ~d~fl' 
ne mezarlıklar şubesi 111 vııJ" 1 
lenman Beyin tayini ,ııe eııi ~ 
solmuştu ·. Aldığnnıı 1 ~·" "'' - ~ mata göre tasarruf .. dii'I"~ 1 

* l .oııor.ı ;o;; 5!1 • Sıokholm 

belediye yazı işleri ınu ıedif 
volunmuştur. Eşyası be i~ıe 

~ ;-5~0 y3ıı 
4 26 _ barına konmuştur. }<tır· 
~.6.ı75 bir mümeyyiz bakaca 

• !"\c\'}Mk o . us ı :: • \'hanıı 
* Paıls 12 o, .• • ,\laıl riı 

* l\1111'nn t;nJ75 • llcrlin l.!JS 16 
* llrL~sel 3 3S5 • \'arşo\'a 

• Atin~ E3 - - • Budapeşte 3.Qı-

* Gene\ re 'l 4J:ı0 • Rubcş 80.23-
• Sııf) a 6l! - -· • Bc'grat 
• Amsı rda rı ı. ı TO:' • \ okohanıa 
* Pr.ı: t l'i.-- i\loskm a 

ESHAM 

I ~ ll:ınkası 
• ,\n:ı dolu 

l~cji 

Şir. ı ıa,·rhc 

Tıam\·:ıy 

ı ·. ~ir,orta 

l!nmontı 

'J.50 Terlws 
2 fJ :'i~ * <;iınen tn .ı~. 

3, ııo l nyon ı >ey. 
15. ~ar k ne.:. 
s ı . ~ Balva 
ı o.:ıo ~·ark nı ecza 
2', - l'clefon 

istikrazlar tahviller 

• ın3 ı da ısı. 
tqi kraıid ı. 
~~rk () yol 

• D. \ lu\•ah. 
C:ıımrul:lcr 

19!i8 ~l u. A. 

9S.-
53,'i 1 

'1.'30 
!i4,-

2.3'i . 
ıo,ı;• * 

~:l ck crik -
T ram\•ay 5 1,30 

r:rı::ın ı 9.S,-
Rıhtım IR.--

\nadolu ı 46 411 
ı adolu il 46,40 

1 

Ra~dat. ı ı.-. \ l ıım essll 49,7 1 1 

r .--

Balık satışıedi>-d 
. bel ., 

Belediye, zabıtaı tiiİ 111 ı' 
1. . .1A 11eel .. ft 
ımatnamesıne ı a t-" t 

. d epelı ıı 

1 
de ıle sokaklar a 5 l<l' l1"ı~' 
la içinde suları ~k~, a 9ıal•~t'~ 

1 tışını yasak etmıştır· satıl" ~ı 
1 ırinko döşeli kaplarda rııı•" ~~-

1 

Balık içlerinin ve _sııl:,I<tıf•,./ 
kal~ara dökühnesı ya o" 1 ~,r 

ıarıf1 0o 
ları balıkçılar yan Jıa'' 
cakları teneke ve kaP 

lerdir. 
____......-;(, I'' 

Kaçak P ıı~' ~ 
pıı'" ~- 1 

Dün Romanya vda bir b 
' e •' Al dam Katin =. !smıı:1 ıa''Lııcır 

T'' rk P JY 
üzerinde kaçak ~ ti'" 

- Kala beladan beri. 
Bu cevabı, kendisi de beğenmiş 

ra ilaç parası diye hediye eder. 
Onun için evi, barkı, hanı, hama
mı, apartımanı yoktur ve arada 
bir mahmurluk bozmak için okka-

O suretle liralar toplamaktansa, I 
böyle yersiz, yurtsuz kalmak bana 

1 

Toplu iğne j'-'----------------.,. 'htı'tıS 
muştur. Kadın 1 ~ 

ne vcrilmi§tir. 



' ( 

riİfliik Hikfıye : 4 "''" .,., • .-. .... ,,,KISA HABE~~ER > 
Acaba Ya/an Mı ? ~ Yüksek orma_~ .'."~~ehas· 

-111411ıımıın ·ııı ıınıı ııı uıııuııııı111~1uıııııuı111rııııııııır111 Nakleden.·Selami İzzet 
ı-,ta.kat Sahir bey, bu yalana işti- Sahir hey gene sordu: 

f 1 sısımn olumu 
1unınaıııra 

Ziraat Vekaleti yüksek orman 
mütehassısı Recep Bey vefat etmiş 
tir. Ziraat vekili Muhlis Bey mer· 
bumun ailesine bir taziyet telgrafı 
çekmiştir. 

''8iJ ~rnerniye lcarar vermişti. - Peki, bütün gece ne yaptı • 
lİ)o lltıyorurn,, "Nasıl bileyim is - nız?. .~~HÜKÜMDAR~~ 

Otaun?,, demekle iktifa etti. - Biraz evvel söyliyecektim, 
le .._ Öyleyse söyliyeyim. Olga i- anlatacaktım, sözümü kestin .. 

-13- Yazan: Niyazi Ahmet 
lnnesini gördüm. Hem sözümü kesiyorsun, hem de 
.._ Yok canım?. her şeyi söylemedim diye kızıyor-

Bir sandal devrildi Karaoğlan fazla dinlemeden 
kapıyı itti, açtı. Jki misafir bu ani 
ziyaretten şaşırmışlardı. Rahim e • 
linde bir meşin çanta tutuyordu. 
Karaoğlan gözlerini çantaya dike
rek sordu: 

liye çalışıyor. Bizi Ketevanla Muğ· 
rav gönderdiler. Hünkar yardım 

eder, asker gönderirse Gürcistan 
isyan edecek. 

ii" İ ~nı~ın değil mi?.. sun .. Hepsini söyliyeceğim. Doğru-
de. .• &ılı Nıste, Beausejour otelin - su onlara ihanet ediyorum amma, 

Sandalcı Rıza mervahoştan al
dığı sebzeyi Çubukluya götürür -
ken sandal Akıntıburnunda dev • 
rilmiştir. Sandalcı etraftan yeti -
şilerek kurtarılmış, denize dökü
len sebzeler toplanmıştır· 

"d:--f.! anıdım tamdım .. amma, te 
u un · I> garıp .. 

~ ervinle Sabir bey evlenir ev -
d~~ez İtalyaya gitmişlerdi. Av -
tii ederken Nise uğradılar, on beş 
~~~aldılar. Oturdukları odada 
'°ltd:tn Karimine ile kızı Olga da 
F,\'\o • l' anıştrlar, ahbap oldular. 
)l ;ıa tnadam Karimine Sabir be 
~; _ervinin babası zannetmişti. 

l'\oınin b h . . . Sa u zan oşuna gıtmı!h. 
~ llt~. Jtıadam Karimine Rusya -
,. }'üksek bir ailesine mensuptu. 

il' ı 
~ ltnanlar saray ziyafetlerinde 
lfk 11

1lrnut bir adamdı. Bu ahbap • t' Pervinin hoşuna gidiyordu. 
lbir bey sordu: 

~;- Şimdi burada mı oturuyor-... 
-; ~ernen seni sordular. 

~ .. '-hır bey hatırlıyordu. Niste, 
~ Uç ikadın arasında tatlı bir za -

lfl Op,. • • • o 1 h •• ~t .1ı11-:rırmı§tı. n arı er gun 
~ır~işti. 
ervın devam etti: 

\ - :Siribirimizi görünce ne ka
~ r !~tığımızı tahmin edersin. 
~~dan 8onra hep senden bahset -
~· Neler sordular neler .. Gene se 
l se\>İy ? E k" . .b. 

{(t or mu.. s ısı gı ı şımar -
0

" 1-lu' H · ..ı - " • d · · ? S . .. ıç. aegışme ı mı ... 
lb" lı.t ır bey başka bir §ey daha 

~ trladı. Bu madam Karimine 
~~inin güzelliğine hayran ol -
llftu. 

dr, a Onlar otellerine gidiyorlar· 
ll.ltı eraber YÜrüd ük. Ayrılamaz -
tt,. !~·· Sanki aileleri efradının bi 
~'§ırn gibi konu§uyorlardı. O 
~kan. aklına bile gelemiyecek bir 
''~ ~~Yler öğrendim. Sana bir 

•oy]c . . b . 
MA· rnenıem ıcın ana yemın "'lltd'J • 
iilı 1 er. Amma artık burada de-
t~t' er, belki de bir daha yüzlerini 
" ltıern b · · .. ı· b"l" ·ı~ • unun ıçın soy ıye ı ı • . 

Sa.bir bey heyecanla sordu: 
~ Gittiler mi? .. 

-~\ ır an içine ümit dolmuştu. 
,.,~ ~0n.ra otele gidecek. Madam 
c· ~ın· 
~n(l 1 görecek, karısının yalan 

......._ tlle~i~ini öğrenebilecekti. 
~'t'flGıttıler ya. Eğer bu sabah 
~ıı,l'~:·aya hareket etmiyecek ol -
tr~b ' bu zamana kadar onlarla 
s,-b~ kalır mıydım?. 

~lld 1, ~-~:Y, dünya başına yıkıldı 
tı 0~ ~-un bunlar yalandı. Ya -

lt- Ugunn emindi. 
11! '\\tıaı "k 

t t~ ' lllu emmel, tutulmaz, 
'diı~:ll'ıeı, gözle görülmez, ispat 

"ı b• 
~ liidde ~r .Yalan uyduruyordu. 
~.tk iç· tını, ıstırabım belli etme-

b~· r,~ 111 
büyük bir gayret göster-

ıt at k 
t o)tb 0nuştuğunun farkında 
......._ !) 

1
l'arak tekrar sordu: 

\:!l'tlek · ·1 tı ......._ ~ gıttı er?. 
~tqt>. k"et, hu sabah gittiler. Ya

ttı \rtı 'çta kalktığını bilmiyo -
s,'bi;a. acenteden sorabilirsin. 

) ......._ be §a.kaklarım sıktı: 
~li"1,llıek onları artık göremi-1> •• 

~"-in o··ı t. ......._ ~ Qu ürnaedi: 

~'tli? ~rı Pek mi göreceğin 
~, .. \tt>.tı 

li)o_.d~~deta k11kanmış gibi 

söyliyeceğim ... Söylemeyim diye 
ne çok yemin verdirdiler. 

- Neden onları bize davet et
medin?. 

.. N' . ·1 t - Neden mi!.. ıçın mı... Ş· 
6 yaşında bir CjOCuğun 

düşmesi 

- Büyük işler yapmak istiyen 
adamlara benziyorsunuz .. Söyleyi 
niz .. Nereye gidiyorsunuz? .. 

Kara oğlan fazla bir şey söyle
medi. 

- Allah yolunuzu açık etsin. 
Dedi. Ve odadan dışarı çıkarken 
Mehmede döndü: 

t~ anlatacaklarım bu sualine ce -
vap olacak. Tam üstüne bastın! ... 
Rana tuzak kurmak isterken, ken
din kapana yakalandın?·· Bilmem 
hatırlar mısın, onlara Niste tesa -
clüf ettiğim zaman, elmasları, in -
<"ileri, kürkleri vardı .. Daha 0 za
manlar, yaşamak için bunları sa
hyorlardı. Ben farkındaydım. 

Şişlide Halaskar Gazi caddesin. 
de Frankoli apartımanının kapıcısı 

İki yolcu birihirine bakıştı. 

Mehmet hain hain Karaoğlanm 

yüziine bakıyordu. Bu bakış, icap 
ederse çarpışırız, manasını ifade 
ediyordu. 

- Ketevan kraliçeye bir söyli
yeceğiniz varsa, yakında görmek 
niyetindeyim. 

Hıristonun oğlu 6 yaşında Maks 
üçüncü kattan düşmüş, ağır suret 
te yaralanmıştır. Çocuk hastane· 
ye kaldırılmıştır. 

Kara oğlan, bu bakışın manası· 
nı sezmekle beraber aldırmadı. 

- Belki size yardım da ede • 
bilirim. 

iki yolcu bir cevap vermedi. 
Bunun ne demek olduğunu anlıya· 
mamışlardı. .,, 

-3-
y 

O zaman da bana söylemişler, 
itiraf etmişler. Fakat kimseye söy
!emememi rica etmişlerdi ... 

Pervin clurdu, derin bir nefes 
nldı. içini çekti: 

- Dün onları nasıl gördüğümü 
tasavvur edemezsin~. Onları görür 
ııörmez kalbi:nin sızladığını duy -
dum. Çok acıdım.. Görsen tanı • 
mazsm ... Başl<a kadın olmuşlar. 

Madamın üstünde siyah bir 
manto vardı; yakası siyaha boyan 
mış tavşandı ... Parmaklarında bir 
tek vüzük yoktu. Hatta nişan hal· 
kas; bile yoktu .. Kızı da öyleydi .. 

Ben farkında olmamış gibi dav· 
randım. Amma halimden sıkıldı • 
ğım, üzüldüğüm belli oluyordu., 

Onlar da sıkılmıya, özülmeye 
basladılar. 

~Senden bahsederlerken gülü -
yorlar, neşeleniyorlardı.. Amma 
bu neşenin, bu gülüşün sahte ol -
duğunu anlıyordum ... Onları ta • 
nıdığımız zaman sahiden neşeli 

kadınlardı. Bu neşelerinin bozul • 
mamış olduğunu göstermek isti • 
yo:daı·<lı. 

Biraz, şöyle bir iki kelime ko · 
nuştuktan sonra, ayrılmak istedi • 
ler. 

rnı•rnmı rar) 

Samatyada yangan 

Samatyada Silivrikapı caddesin 
de berber Ahmet Efendinin evin
den yangın çıkmış, bir kısım kap
lamalar yanmıştır. 

Kösele hırsızlara 

Erzincanlı Mehmet ve Mahmut 
Gazlıçeşmede Ref ailin fabrikasın 

dan kösele çalmışlar, çuvala dol
durup kaçarlarken yakalanmışlar· 
dır. 

Almanyada komünistler 

Şiddetli bir cereyanla 
toplanıyorlar 

Berlin, 2 (A.A.) - Komünist 
lere karşı mücadele devam ediyor. 
Her gün birçok komünistin tevkif 
edildiği haber veriliyor. 

Dün polis, Aix - la -Chapelle 
de 15, Hamburgda 9 komünist tev 
kif etmiştir. 

Talha Yusuf Bey 

Dün şöyle bir mektup aldık: 
Üniversite kadrosundan açıkta 

kalan müderrisler arasında benim 
adım da yazılı. 

Ben otuz be§ sene hocalıktan 
sonra geçen sene kendi isteğim, 

kendi müracaatim üzerine tekaüt 

oldum; uzun zamandan beri de 
hastayım. Darülfünun kadrosunda 

lzmirde yirmi kişi esasen dahil değildim. Bu yanlı§ -
lığın lutfen düzeltilmesini rica e • 

Bir hiç yüzünden birbirine ~erim e~en.~im.. . .. .. 
. d·· "l"h atıldı Tıp Fakultcsı fızyoloJı mudcr -gır ı, Si a . . d ••t k •t T Ih ' r: f rıslcrm en mu e aı a a ı. usu 

Bucada eskidcnberi işliyen oto- -------------
büs şoförleriyle, yeni işlemiye baş 
lıyan otobüslerin şoförleri ağız 

kavgasına başlamışlar, hunlara 
halktan da iştirak edenler hulu -
nunca mesele epeyce büyümüştür. 

Bu arada her iki taraftan sarfe
dilcn ·ağır sözler üzerine iş alevlen
miş ve 15 20 kişi biribirine girmiş
tir. 

Mahalli zabıtası keyfiyetten ha· 
bcrdar olur olmaz, derhal vaka ma 
halline yetişmiş, kavganın önünü 
almak istemiştir. 

Bu meyanda bir el silah atılmış, 
bundan sonra feci vakanm önü a· 
lınabilmiştir. 

Kalabalık dağıldıktan sonra, 
hadiseyi çıkaranlar karakola cel -
b~dilmiş ve ifadeleri alınmışhr. 

Belediye memurları için 
Belediye memurlarının ve aile· 

!erinin belediye hastanelerinde Üc· 
retsiz olarak tedavi edilmelerine 
karar verilmİ! ve hu karar bütün 
şubelerle hastanelere bildirilmiş .. 
tir. 

11 l __ M_•_Et_b_s_·_~_m_R_•_ zL_G_:_~_ en __ ll I 
Yeni Türk mecmuası 
İstanbul Halkevi tarafından 

neşredilen bu mecmuanın dokuzun 
cu sayısı dolgun münderecatla çık
mıştır. içinde değerli tetkik yazı
ları, §İirler ve bir hikaye vardır. 
Tavsiye ederiz. 

Kadro 
Kadro mecmuasının on doku

zuncu sayısı çıkmıştır. İçinde Şev· 
!cet Süreyya, Vedat Nedim, Bur 
han Asaf, lsmail Hüsrev, Tahir 
Hayretin, lbrahim Necmi, Hazım 
Şakir Beylerin yazıları vardır. Tav 
siye ederiz. 

Yeni tez 

Hasan İbrahim Bey tarafından 
çıkarılan bu eserin mütaleasını 
tavsiye ederiz. 

7 Ciün 
Faydalı yazılar, güzel resimler· 

le (21) numaralı sayısı çıktı. 

Rahim cevap verdi: 
- Biz gurb~tten köyümüze 

dönüyoruz. Allahın yardımı yeter. 
Kul yardımı istemeyiz. Bizi misa
fir etmekle en büyük yardımı 
yaptınız. 

- Buradan nereye gideceksi· 
. ? 

lllZ •• 

- ispire ..• 

- ispirde ne var? .• 
- Köyümüz orası. Evimize gİ· 

deceğiz. 

- Arkadaş, kaçamakla inkara 
sapmayın, siz İspirli değilsiniz. 

Karaoğlan bir müddet düşün -
dükten sonra dudaklarında hafif 
bir tebessüm belirdi. 

- Eğer Abaza paşaya yaka • 
lanmamak istiyorsanız, bana doğ
rusunu söyleyiniz. 

Abaza paşa ismini duyan yolcu 
lar, sararmışlardı. Tekrar bakıştı • 

lar. ikisi de yutkunuyor, fakat 
cevap vermiye cesaret edemiyor -
du. 

Kara oğlan en nihayet sordu: 

- Elinizdeki kağıt bir emir mi? 
Mehmet yerinden silkindi. De· 

li çocuk bir yerde cesaretinden 
yılmıyordu. 

Rahim, vaziyetin nazik oldu -
ğunu anladı. Karaoğlanla başa çı· 

kamıyacaklardı. Herhangi bir ha· 
diseye meydan vermeden: 

_ Bir emirname değil, bir istir
hamname .. Kraliçe 4Ketevandan 
hünkara gidiyor. 

- Hangi kraliçeden?. 
- Gürcistan kraliçesinden. 
- Hünkardan ne istiyor? 

Mehmet ileri atıldı: 

- Kara oğlan, bunlar seni ala
kadar etmez, bize havale edilmiş 

bir iştir. Çok sorma, dedi. 

Kara oğlan, Mehmedin bu çe
kingenliğinin sebebini anlıyordu. 

Bu işi büyük bir para mukabilin • 
de yapıyorlardı. Kendisinin elle -
rinden alacağından korkuyorlar • 
dı. 

- Ben size yardım e.derim. Bu 
yardımım için para da istemem. 
Arkadaşlığımdan ziynn görmezsi-
nız. 

Rahim artık saklanacak bir 
şeylerinin kalmadığını anlamıştı: 

- Yadigar sefere hazırlansak 
gerek. .• 

- Gene mi sefer .• 
Serdengeçti Osman, Clişlerini 

dudaklarına geçiriyordu. Birer a· 
teş böceği gibi parlıyan gözlerini 
arkadaşının gözlerine dikti. Elle -
rini, belini kuşatan kayış meşinin 
üzerinde gezdirirken uzun kılıcı • 
nm kabzasına manalı mana1ı ba • 
kıyordu: 

- Fakat, dedi. Bu sefer öbür 
seferlerin hiçbirisine benzemez. 

- lstanbula mı yoksa?. 
-Daha uzak ..• 
- Daha uzak neresi?. 
- Bil bakayım .. 

Yadigar dünya hududunu Er • 
zurumdan lstanbula kadar bili .. 
yorud. Bir de Arabistanı işitmişti. 
Babası bir sefer de Arabistana 
gitmiş, orada birçok maceralar ge-
çirmİ§tİ. 

- Arabistan mı yoksa? .• 
- Orası değil.. Anladım koca 

aptal, gene miskinliğin üstünde 
bari ben söyliyeyim. Bizi bir kral 
karısı çağırıyor. 

- Ne karısı? .• 
- Kral. 
- O İ!i büyüttün demek. 
- Hem şah Abbasın sarayına. 
- Şahın karısı mı?. 
- Değil.. Şahın sarayında esir 

olan gürcü sultanına gideceğiz .. 
Yadigarın gözlerinde endişeli 

bir bakış belirdi. Birden durgun • 
laşmıştı. 

- Bizi ne diye çağırıyor? 
- Kurtarcacağız onu .. Çağırmı· 

yor. 

- Ya şah ordusu?. 
Osman hiddetlenmişti. 

- Koca serseri, gene korkaklı
ğın tuttu. Otur yerinde bitlen öyle 
ıse ... 

Yadigar söylediklerine bin de • 
fa pişman olmuştu. O, gerçi Osma 
mn azarlarına aldırmazdı. Fakat, 
bu kadar ağır sözler de kalbini 
sızlatıyordu. Yirmi beş sene kılıç 
sallamadık yer bırakmamış, en azı 
h haydutlarla çarpışmıştı Osmanla 
arkadaş olalı beş sene olmuştu. Ne 
saraylara girmemişler, ne kelleler 
uçurmamışlardı. Boş bulunduğu • 
nun kendisi de farkına vardı. Am· 
ma ne olurdu, öyle mukabele gör· 
mese ... 

- Ketevan kraliçe dedi, şah 
Abbasın sarayında mahpustur. 
Şah Abbas onu rehin tutuyor. 
Gürcüler İsyan ederlerse onu öl 
dürecek. Şimdi Gürcistan kralla -
rından Muğrav da şah Abbas sa
raymdadır ve !ah Abbasın kuman
danıdır. Falrat Muğrav gürcü mil
letini kurtarmak için gizliden giz· 

- Osman, dedi. Sen hala beni 
anlamamakta ısrar ediyorsun. Ben 
hangi ölümden korktum. Sana 
böyle söylemek yaraşmaz. 

- Demek geleceksin? .• 
- Elbette ... 
- Peki öyleyse .. Şimdiden at• 

ları hazırla. Gece çıkacağız. 

(Sonu ynrın) 
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--= Yaz Gezintileri! 
Sarıyerden Zekeriya köyüne-Kilyos yolunda oto

mobiller, bisikletler, eşekliler - Sarıyerde yaz 
yeni başlamış-Fatma H.ın koyunları ve kedileri! 

Yukarıdan 
safdaıSan 
yer 6nün• 
de birdeniz: 

saf .... 
Yukandan 
solda ı Ze
keriya kö
yGnde Ki· 
razlı bah· 
çede eile-

nenler 

i ....... F~9J-;;ı~···'B·il"ğ.iz~;····· .. ·~ 
.......................................................... 
Dağlık arazinin 

tehlikeleri ! 
Temmuzun ilk günlerinde idi. 

Prag'lı bir doktor, zevcesi ve iki 

çocuğu ile beraber Karpatlara mül 
hak Danatyan dağ kümesini dola

şıyordu. Seyyahların 3000 metre 
1 

irtifada bulundukları bir sırada bir 

çığ yuvarlanarak Üzerlerine geldi. 
Gerek dört seyyah gerek onlara 

rehberlik eden adam çığ tarafın · 

dan uçuruma sürüklendiler ve ko
ca bir kar yığını altında kaldılar 

Bedbahtları tahlis için hem1... 

bir rehber müfrezesi gönderildi . 1 

Bir çok araştırmadan sonra kadın 
la iki çocuğunun cenazesi bulun • 
du. Rehber hafif yaralarla kurla -1 

1 

rıldı. Fakat doktorun cesedim :... ~- ' ' 

Vecihi Beyin tayyare 
filosu hazırlanıyor 

Cümhuriyet bayramında Bedriye J-1.ı~ 
tayyaresile birlikte Ank~raya gidece~, 

mak mümkün olmadı. Vecihi 

Gerek Karpatlarda, gerek Alp -

larda bu gibi kazalar sık sık vukua 

~eliyor. Bunun sebebi hakkındz 
A,ağıdan sağda ı Sarıyerde Cavırh•1• l .1:ar• kekik ve JAvanta çiçeği • .. .. . . . 

satıyorlar. A••iıdan •olda ı Saııyerıi bir aile •ular yolunda •en adamlarının yuruttuklerı na:r.a 
Eskiden ~öyle bir kanto vardı: rinden olan Zekeriya köyü, bu se- ı riyc şudur: 

''İlkbahara doyum olmaz, ne oradaki yeni kirazlı bahçe ga • Bu mıntakalara her sene beş il ..ı 
''İlle de Sarıyer, ah Sarıyer!. zinosu ve soğuk su başı bahçesiyle on beş metre kar yağar. Tepeler 

Bu sene ise Sarıyerliler ilk baha- bir kat daha güzelleşmiş! • f ev kala de yüksek olduğundan ü • 
ra doymak değil, ondan çoktan bık Vaktiyle Kahtane iç.in: zerlerinde derecei hararet pek az~ 
tılar aın.ma, ne yapımlar ki yaz, 
hala bir türlü oralara. gelmek iste· 
miyor. Evvelisi cumaya kadar se • 
rinlikten, yağmurdan, buluttan göz 
açamıyan Sarıyerliler, nihayet ge· 
çen hafta ilk defa sıcakça bir cu
ma geçirebildiler. 

Sarıyerliler, Büyükdereliler için 
bu yıl ilk defa olarak sıcakça ge -
Çl!Jl bu cumanın asıl tadı Kilyoa 
yolunda tatılıyordu. Bu mevsimde 
bile coşkunluğunu kaybetmiyen 
Karadenizin yarı berrak, yarı du· 
manlr ve ham kurşun renkli en • 
ginliklerine karşı, bu sert rüzgar· 
lı, yüksek yolun üzerinde biribiri 
peşine çala ..-.~e. koşan o renk renk 
otomobilleri bir görmeliydiniz! 

Aradaki bisikletliler, motosik -
letliler, ve tektük topal e§ekle 
kervana katışanlar da caba!. • 

• .\o "f. 

- Ey Mehmet ağa, söyle ha -
kalım, gele gele geldik buracığa 
daha gideceğiz nereciğe?. 

- Efendim buraya Zekeriya 
köyü el.erler. isterseniz buradaki 
menşur soğuk su başında bir mo -
la verir, sonra ver elini deyip Us· 
kumru köyüne çekeriz !. 

-Peki Uskumru köyünden ıon
ra?. 

- Uskumru köyünden sonra da 
doğru Kilyos der, dayanırız. 

- Aman Mehmet ağa, bu etek
te Kilyosa kadar gidecek hal yok! 

- Efendim, şimdi ürüzgara kar 
şı gitt:(ii için biraz zorluk çekiyor . 
Siz onu dönüşte görün, dönüşte 
rüzgar arkadan geldiği için alim
allah düldül gibi uçar!.. 

- Aman Mehmet ağa eşek mi 
bu, yoksa yelkenli aıe.ndal mı?. 

- Hem eşek, hem yelkenli san
dal!. 

- Hani nerede yelkeni ya? . 
- Koskoca kulaklarını görmi -

yor musun? Bunlardan ala yelken 
mi olur? • 

Bu tatlı yareplik tam Zekeriya 
köyüne girilen ilk dönemeçte Sarı 
yerli saka Mehmet ağa ile eşeğin 
süvarisi olan orta yaşlı şişmanca 

bir adam arasında geçiyordu. 

"Adamın caıılar katar :ıbühcusı can ın:ı , . 

Diyen Nedim şimdi bu mevsim· 
de bir gün Zekeriya köyüne gitse 
de orada soğuk su başında bir kah 
ve, bir nargile içse kim biliri ne . 
ler söylemez. Cumaları olsun, !;a
yağı günler olsun Sarıyerden, Ye· 
nimahalleden ve İstanbuldan bu -
raya kafa dinlendirmeğe, gönül 
eğlendirmeğe gelenler olduğu gibi 
akşamları Kilyos dönüşü buraya 
uğrayıp tuzlu su banyosundan son 
ra burada kendi kendilerine "sıh 

hatler olsun efendi!,, yapanlar da 
çoktur. 

Sarıyer olsun, Büyükdere olsun 
bu yıl geçen yıllara göre henüz 
biraz tenhaca gibi!. Bunda hava· 
!arın da çok tesiri olduğu iç in Sarı 
yerliler asıl İstanbullu misafirleri· 
ni şimdiden sonra bekliyorlar. 

Sarıyerde iskele başmda oturan 
telgrafçı irfan Bey öyle diyor: 

- Bu yazın yarısını bt.Jll'ada hep 
kendi kendimize geçirdik. Eğer 

karşıki Fatma Hanımın koyunları 
ile kedileJIİ de olmasaydı adeta 
can sıkıntısı ile hunalacaktık. 

Fatma Hanımın koyunları ile 
kedileri .. İrfan Beyin bir bir bana 
tanıttığı bu sevimli hayvanları du
run, ben de isimleriyle size tanıta· 
yım: 

Gülseren, gülveren, erdoğan, 
gülnur, Cemile, Şeker, Melekyav· 
ru, Ülker, Çıtırpıtır .. 

Bunlar da kedilerin isimleri : 
Beyazoğlan, Y eşilgöz, Bebo, 

Avcı Bey, Vahterine, Kadın ka • 
dıncık, Sokak süpürgesi, Sarıyer 
güzeli, Yenige]in, Koca bunak.. 

Bu kedilerden koca bunak tam 

dır. Kar erimez ve zeminde biri • 

kir. Böylece her mevsimde buralar 
da kar olur. "Daimi karlar, ebedi 
karlar,, ismini verdikleri karlar 
bunlardır. 

Kar lüzumundan fazla miktarda 

Yapılmakta olan "Vec1hi 15,, tayyaresinin iskeleti "'e Vecihi S. 
kampa çıkan mektepliler arasında 

•• Kıymetli t<ıyyareci Vecihi B~ hem daha vardır. Herkesin tafl _,. 
olarak sathı maillerde birikince ,. 

yin son giinlerdeki faa liyeti neti recilik hissini uyandıracağını 1.f 
müvazenesi bozuk bloklar vücuda 1'' 

celerini öğrenmek Ye yeni yaptığı buna muvaffak olmak için ço 
getirir. Bunların cüzi sarsılması 

yuvarlanmalarını mucip olur. Kar 
kütlesi bir defa harekete geldi mi? 
Yol da diğer kadarı da sürükliye • 
rek ve gittikçe büyüyerek vadiye 
doğru yuvarlanır. Bu yuvarlanma 
müthiş bir hava cereyanı tevlit e -
der. 

tayyareler hakkında malfımat e lışacağım. ttİı 

dinmek iizcre dün bir muharriıi - Dün bir hanım ucmak arzu e , 
ve serbest inişler, ç;kı§lar ya.Pli';~ 
mızı söyledi. Hiç korkmadı ve IJ' 

mizi Kalaımşa gi)nderdik l\I uhar
ridmizi iş başıud:ı karşılı~1an V c -
cihi Bey faaliyetine ait muhtelif 
şubeler üzerinde bize şu malUmatı 

\'Crdi: 

memnun oldu. 2 ay zarf mdll ı11 
den fazla uçu~ yaptık. Avrupa. , 
yareleri bile bu :kadar uçmı)'• ti, 
hammül edemiyeceklerini z•11"

1 
- Mektep bu sene 8 tayyareci 

Kar çığı en büyük ağaçları kök· yetiştirmekte, bunlar derslerini diyorum. 

Yerli mah kullanıyor"'~~ 
Şimdiye kadar konlr pJa1'~:dİ 

Avrupadan getirttim. Fakat f1 ~· 
tamamen yerli malı kullanıY0~~ 

]erinden çıkarır çayırları söker, te· 
sadüf ettiği dağ evlerini sürükler. 
insanlar ve hayvanları yutarcasına 

içine alır. 

Bu hadiseye vadilerde kesretle 
tesadüf olunur. Çığlar dağın ya -
macında "çığ dehlizi,, ismi verilen 

yollar takip eder. Bazan dağ küt· 
lelerinde bir çok "çığ dehlizi,, var 
dır. Büyük çığlardan sonra bu dağ 
ların eteklerinde "çığ mahrutu,, is 
mi verilen tepeler hasıl olur. 

Diğer bir nevi çığ vardır. Bunun 
teşekkül tarzı da şudur: Tepelere 
biriken karlar yavaş yavaş yığılır 
ve üst tabakadaki karların tazyiki 
ile alt tabakadakiler kesafet pey -
da eder. Kar billurları arasındaki 

hem nazari hem ameli görmekte • 

dirler. Bir tayyarenin tamiri nasıl 
qlur, motör nasıl tamir e

dilir? Bunların hepsini hem 

ameli hem nazari görmek
tedirler. Yeni yapılan iki tayy?. 
re vardır. Bunlarla 5 inci tayyare 

ikmal edilmiş oluyor. Sistemler 
Vecihi 14 ve Vecihi 15 tirA 

14 ler iptidai uçuşlaı·da, 15 ler 
de antrenmanlar da kullanılır. 

Tecrübelerde fevkalade muvaffa • 
kıyetler kazanılmaktadır. 

Makineler 200 kilometre süra • 
tinde ve l 10 beygir kuvvetindedir 
ler, 

Cümhuriyet bayrammda 

- Kontr plakeler Jimdi I•'' 
fabrikalarmda yapılmaktadır ol' 
Kanat bezlerinin de yerli 111•Iı 
maları için çok çalışacağınt· )Jİf 

- Y aptığmız tayyarelerde 

yenilik var mı? ·Jjjl' 
b

. J 
- Hayır. Havacılık ır . dl ' 

şeklini almıştır. F ormülleriP\ 1 ' 

ğişlirmiye muhtaç olmıyan b• tJO 
sastır. Tayyaremi hazırlar~eıı edl' 
senelik tecrübelerimi tatbık et' 
rim.. Belki tayyarelerimin elde ııeP 
tiği muvaffakıyetin de sırrı 
tecrübelerime aittir. Jjlı' 

hava yavaş yavaş harice çıkar. Cümhuriyet bayramında filo ha 
Gündüzün, güneşin harareti satıh- !inde Ankaraya gitmek fikrinde -
taki tabakayı eritir. Biraz su, kar yim bilhassa keııdi yetiştirdiğim 

billurları arasına sızarak donar. talebelerimle gideceğiz. 

rı " · H er türlü çah;.mayı naz• Şiıt'd: 
kate alarak çalışmaktayıJ11· Jıt'd' 
yeni bir fikrim daha vardır· k·· "4' 
dı sıhhi üzerinde de çahşf11~01ıe~ 
sela bilhassa nahiyeler ve bet " 

ha • de hasla olanları heınen a1'ıet 

Ve bunları birbirine adeta perçin Bedriye Hanım da beraber gele 
ler. Neve dedikleri hu küme kar - cektir. Bir tayyare de Bedriye Ha 
dan çok ağndır. Bir metre mikabı nım tarafından idare edilecektir. 

on iki yaşında koca kafalı ve ha • kar seksen beş kilo olduğu halde Yetişen talebeler bir kuş hissi i-
kikaten bunak mı bunak bir sar • bir metre mikabı Neve, 550 kiloyu 

1 
le yeti~~ektedirler. Hepsi büyük 

mandır. Hatta öyle ki fare yanın bulur. Nevenin içindeki hava hah- bir zevkle uçarlar. Bunun Türki -

lıp tayyare ile hastaneye 11 çiiıY 
al<·· . , 

mek ve hayatını kurtarJJl ,.ıiJ 

dan geçse yüzüne bile bakmaz, 
batını öteye çevirirmiş .. 

Gene irfan Beyin delaletiyle Fat 
ma Hanıma sorduk: 

- Bu koyunlarla kediler ne yer 
ve ne içerler?. 

Kendisinden şu cevabı al -
dık: 

- Koyunlarım her şeyi yer ve 

beleı-i çıkınca Neve beyaz rengini 
maviye değiştirir. Neve sikleti te • 
siri ile yükseklerden dağın yama • 
cma dofiru iner. E~er bu 5eyrinde 
daha seri bir meyile tesadüf eder -
se bulunduğu zeminden kopar. Ko 
nan iri narçR tasavvur edilemez 
bir sÜ,.;\lle v~rlive cll";yru İner ve 
volıında. ne bulursa mahveder. 

yenin yegane sivil filosu olacağını 
ümit ederim. 

Şimdilik Bedriye Hanımdan 

başka yeti şmiş kız talebem yok • 
tur. Namzet olarak 2 kadın lale • 

bir daha gelişe inşaallah biz de o-
ranın, yani Sarıyerin meşhur 

hanım halası olan diğer Fatma 

k .. d• w kl. 1 . iz boıı• u ıger na ıye erım 

sait değildirler. f ,,ı&I' .. .., 
. l . d 1 nıasr .. .,il Bu ış crı e ya nız diif\J .J 

kabilini alarak yapntaY' . cfe 1· 
Y .. rterıll •rf" yorum. akında rnoto . det' 

nı e li malı olmasını ternen .,ıt 

D .. d·- ·· tayyare ı or uncu ~ . ,.,. 
. he~.iy~.dır taYf"'ecil~ 

Atölyenın 4 uncu 1'j·t' 
Mühürdar oğlu Nuri BeYe 1'' ~jt 

O gün cuma olduğu için saka 
Mehmet ağa bu fakir eşekciğine 
tapon bir palan vurmuş, Sarıyer • 
den civar köylere adam t~şıyor • 
du. 

içerler. Lakin kedilerim ne çok bu ----.,...----,,.------=~--: Hanımefendiyle gene oranın en es 
kilerinden Raci Efendiden birer 
kestane suyu içeriz!. 

..ıye)' e" masraf mı vererek alo uıe' tJ.ıf 
b 0 tmek · Y 

Zaten o civarın en güzel köyle-

ra yapısı kurupuğaça, peynirli pi· 
de, sütlaç, mahall&bi yerler ve bir 
k1111ıı Çırçır, bir kısmı Hünkar, bir 

kısmı da Kocataş suyu içerler. 
Fatma Hanımın kedileri, bun • 

ları afiyetle yeyip içe dursunlar, 

etti. Bu tayyare ı :NıJ'' 
Bittikten sonra ismi de 

Osman Cemal tayyaresi olacaklır. 



~rlj".f 
Bin nasihat mı, 
~d bir musibet mi? 

lıı, llln Zek' o~ ı, ç.alııkan bir çocuk. 
dı: ~· n Yalnız fena bir huyu var· 

ır_ •1anett• 
~'lr ı .. 

~ ..... lıinekel . t . l" v d" ~•ltr" rı utar ıp ıge ızer. 
~ ~ ın kulaklarına, kuyrukları-
~"'llı ~ır hlandallarıru sıkı§tırır, 
~lt)'l ayvanların can acısiyle 
b-h, ~ ko~~alarma bayılırdı. 
~ t I Yle nıco n.ice hatır ve ha
llıttte e Trıez hiyanetlikler icat et-

tı{ r>ek hlahirdi. 
t '•ela "-i11, i ... ' mektepte hocanın iskem 
'iı ·t·rıe saplatrr, boyalı par • 
't~ke a~~ad~ılarını okşar gibi 
~ J Yüzlerıni boyamaktan 
~ '•rdı. 

'~'Pte olsun, evde olsun o -lk Q\jt"· 
~' un bu hiyanetçe yaramaz .. 
h h 

1 Yalnız zekası ve calışkan· 
iı- .,raut A 

:'it~ tururdu. Can yakmanın 
~'ld l~ğin, muzipliğin fena şey· 
~lıİııL Ugunu hocaları ve ailesi ken 
~rn· 

\ ~ ısallerle anlattıkları halde 
'~~fena huyundan vaz geçi .. 
~ 1tlerdi. 

~e4tteplerin tatil zamanı oldu· 

'ı'~. ıhabası onlara Tarabyada 
~ııl ır Yalı kiralamııtı. Fakat 
,.ı.nın burada çok canı sıkılıyor, 
\lıııne b" ' ır arnkadaı bir eğlence 
~· 1Yordu. 

ı: it g·· 
"1; ~Un bahaımdan kendisine 
\ köpeği almasını rica etti. 
'nın . . ·1 . el . arzusu yerme getırı mış, 

~ıl\ 'te ıri bir kurt köpeği alın -
1, 

.\1:1ll 
~ de~ hu köpeği çok sevdi. Kö
~~ dnaua alıştı, alııtı amma, 
·~ ı_ köpeği hiç rahat bırak.mı-
~ ' ttedilere l ki . . 
''~t1 .. avu ara, sıneklere 
't~ıc aı oyunları hu çok akıllı kö-

~ı· de tecrübe etmek istiyordu. 
it. I' g" 
l~iı i~n, ~lin~. g~irdiği bir jilet 
'Uitın kopegının kulaklarını 
~~~kek heveıine kapıldı. Köpe· 
'~ k l larının arasına sıkıştıra .. 'k ~lağrnı tuttu ve jileti hayva
ılı. ~ a" 
~l\ h gına dokundurdu. Cam 
\dik ayvan kurtulmak için ca· 
\ıtd ç, Adnan bacaklarını sıkış 
~ u. 

d ~l>ek h 
)~ ~d ızlı bir hamle ile sıçra-
\.., nan 
~·qdı. )(·!ere yuvarlandı ve başı 
\ı' h 0Peğin kulağından, Ad .. 
~~l\ ~!.1n~~n kanlar akıyordu . 

~~d oepgın bu itaatsizliğine 
ı. 

OakGdar kıı: aao'at mekteblodeoı 

Sadiye Fuat H. 

Bütün hainlik damarları kabarM 
dı. Köpeği tasmasından yakalıya 

rak denize doğru sürüklemeğe baş 
ladı. Biçare köpek bu kadar ishra
ba rağmen sahibini ısırmıyor, ona 
iniltili seslerle bir §eyler anlatmak 
iıtiyordu 

Adnan, sahildeki !kayaların üı· 

tünden geçerek köpeği tam akıntı
lt bir yere götürdü ve onu denize 
yuvarladı. Köpek yosunlu kayala· 
ra tırmanmak isterken o, mütema• 
diyen ceplerine doJrlu• ,Juğu çakıl 

taşlarını onun kafaıma atıyor, ka
raya çıkmasına mani oluyordu • 

Adnan, yosunlu kayaların üstün 
de böyle uğraşırken birdenbire 
ayağı kaydı ve deniez yuvarlan • 
rh. Yüzme de bilmiyordu. 

Akıntı onu sürüklemeğe başla -
dı. Bir kaç defa battı, çıktı. Artık 
huğuluyordu. İşte bu sırada, ko
lunu koparırcasına bir şey yakala
dı ve biraz ıonra da sahildeki ça• 
kılların üstüne bıraktı. Adnan ya
rı baygın bir halde, kulağından 
kanlar akan köpeğinin kendini ya· 
ladığını görüyordu. 

Köpeğin bu sadakati Adnan için 
büyük bir ders oldu. Hocalarının, 
anasının, babasının senelerden -
beri hep faydasız kalan naıihatle
rinden daha üıtün çıkan bu vaka
dan sonra Adnan, zeki, çalışkan ol 
duğu kadar merhametli bir çocuk 
olmuştu. 

Üsküdar kız san'at m.ekte· 
binden: Sadiye Fuat 

~'---
s 0kakları altın Döşeli memleket .. 

~'t .;ı~k'kl-.rı •lt d.. l' l B 1 l l l k '~· 111)iıı ,.. ın Ofe ı mem e - u ıuret e a tın top ıyan ar e -
)~~· lt,~ b~Iki güler yalan der- mek parasını çıkarabilirler. 
~ hbirı U~ı Avusturalyanın hü- Fakat altın toplamak için tozu 
d~ile erınden olan Bendiğo beklemek lazım değlidir. Bazıları 
~~· 't,l\. 1"-Vıif ettiğimiz §ekilde - sokaklardaki 'tozlara saldırarak· 

' l lok L) 
iL a"K arı altın d~üfeli- onları:• torbalarına doldururlar .. 

l :'tl-l· Binlerce halkın birden'bire so· ·111,.~ ~'to al 
>'-lt t ~ hn nıadenlerile mef· kaklara saldırarak tozları topla-
~t i~ ~a~ltlleket olduğu için dün- ması ilk evvel belediye için çok i
ttli:ıtilt.ı~~rafmdan görülmemi§ yi olmuştur.. Fakat, ıonraları bir 
~~t 111)!~ '! kalabalık buraya tehlike teşkil ettiğinden hükumet 
~~ı' \lt. tlardır. Hepıinin mak- sokaklarda tozları toplamağı su -
"\ l' ""~ttt n araına.k o!duğu için reti katiyede menetmiştir. 
\),_ .. ~~il' (altın) sözünden baş- Artık her kes sokakta ağzı su-
~ d tey · · 
-'"\\'ı ~'tl 11•tilmez. Filhakika lana sulana, gözleri yerde gezmek. 
dıı ş~i;ti -rı Bendigoda pek tedir .. 

~. ~ n içi b" İşte sokakta binlerce ahali altın-
~"''~ t0~ ~ uyük ve çok tozlu - lara basarak geçmekte, otomobil
\ d ~ltiild·· baJcaıından geçmek ler, otobüsler altınların üzerinden 
\tı.. <>'-Ol.olu:· Fakat altın tozla- çiğneyip geçmekte velhasıl altın '! ·q )" 'l\lt • • 
) ·~r. ~"~Un~ u ıçın bu tozlar in- ayaklar altında sürünmektedir. lş-
'"'t ~ t()ıl aelınedikçe çok tatlı te Bandigo dünyada e§i bulunmı -

'lttn dar ~oplanınca yavaş j yan sokaklarında altınların döşeli 
l. Ç<)ıcalmağa 'başlar. olduğu bir memlekettir. 

1 Balık konuşur mu? 1 Karıncalar memleketinde 
bitaraf "zıntaka!. 

Bütün tabiat alimlerini düşün

düren bu mesele bir türlü halledi
lememiştir. Biz konuşurken bir 
adamın dilsiz olduğunu anlatır • 
ken: 

- Balık mısın .. Dilin yok mu? 
Deriz. 

Halbuki ilimler iki taraflı ol · 
muşlar. Bir kısmı balıkların konuş· 
madıklarını idda ederken diğer ... 
ri de "balıkların konuştuklarını 

evet mükemmeln konuştukları -
nr,, iddia ediyorlar ve hatta balık 
dilinin hecelerini tesbit ediyorlar. 

işte bir japon alimi de uzun se
nelerdenberi balık üzerinde tetki· 
kat yapmış ve balıkların konuştuk
larını nihayet tesbite muvaffak ol· 
muştur. 

Japon aliminin iddiasına göre: 
Balıklar tıpkı insanlar gibidir . 

Yalnız başına yaıayamazlar. Ce .. 
mixet ~alinde yani toplu olarak 
yaşarlar. Bunların bu kalabalık es 
nasında ıu yutar gibi ağzını fıJır 
fışır açıp kapamaları tabii bir ha· 
dise değil konuşmaktır. 

inanmak isterseniz balık sürü • 
süne bir taş atınız. llk taşı gören 

balığın ağzını açıp kapadığını öte· 
ki bahklarn da kaçtklarını görür· 

sünüz. İJte bu balıkların konuş · 
tuklarını gösteren en büyük bir mi
sali değil mi?. 

Ancak balık lisanının kelimeleri 
pek azdır. Bu da tehlikeli zaman• 
larla yeyecek bulunacak zaman -
lara aittir. 

Japon alimi (İnfaallah bir kaç 
sene daha uğraşırsun balık lisanı
nın yani (balıkça) nın esas kelime 
lerini zaptedeceğim.) diyor • 

Senfonilerde neden 
dapul var ? 

104 senfoni hazırlamış olan meş 
hur (Hayden) senfonilerinde 
davul da ilave etmiştir. 

Bunun sebebi hakkında ıöyle 
bir hikaye anlatırlar. 

Hayden Londraya bir konser 
vermek üzere davet edilmişti. Kon 
seri Hayden bizzat idare ediyor
du. Müthiı bir kalabalık besteka· 
rın senfonisi karşısında kendinden 
geçmişti. Bu esnada musiki o ka
dar sessiz idi ki .. İşte bu sırada bir 
horlama bütün konserin tadnr ka
çırdı. Bestekar müteessir oldu. 
Dinleyiciler kızdılar. Konser de 
kepazelikle bitti. Bunu gören Hay
den senfonisine bir de davul ili.ve 
etti. Davulun rolü arada sırada 

sert vurmak ve yüksek sesle uyu • 
yanları ikaz etmektir. 

En güçük böcek! .. En 
küçük yumurta! .. 

Böcekler içinde en küçüğü aca
ba hangisidir?. 

Bir sinek .. Yahut küçük yer bö· 
cekleri .. diyeceksiniz değil mi?. 

Hayır .. Dünyada en küçük böcek 
(yaban arısı) denilen böcektir. Bu 
böceği gözle görmek imkanı yok· 
tur. 

Kırda bayırda gezerken elinizin 
üstüne konan bu cöcei~ arı gibi iğ
nc~iyle eliniz!. vücudunuzu sokar. 
Kaşınmağa ba~laraınız. Fakat bir 
ŞPY göremeZl'HUZ. 

İşte sizi sokan böceğin adı arı te· 
şekkülatma benzediği için ) yaban 
al':sı) dır. Milimetrenin onda ikisi 

ka.dar büyük~1i;. fwnurtaları da 
1 t1c;'ll bu böceğin yumurtaları dün· 
yanın en k;.J<_:.i.ik yumurtalarıdır • 

i..1ikroakop ' zor farkedilir. 

Leglekguvaları otel oldu? 
Hakikaten leylek yuvaları otel 

oldu. Bunu bir Alman alimi gör
müş ve leylek yuvalarının otel o 
larak kullanıldıklarını teabit et

miştir. 

Alman alimi diyor ki: Leylek -
ler kııın ııcak memleketlere gittik 
leri zaman yuvaları boşalmakta
dır. Bundan istifade eden küçük 
kuşlar, serçeler, sakalar, ispinos· 
)ar, koskoca leylek yuvalarına yer
leşmektedirler. 

Bu kuşların hepsi de bu yuva 
içine girmekte ve kendilerine göre 
ayrıca ufak ufak bölmeler yap -
maktadırlar. iki kuş ailesi arasın· 
da kockoca bölmeler olduğu ıçm 

iki ve halkı birbirinden haberi ol
mamaktadır. Rahat rahat geçin -
mektedirler. 

Yazın leylekler geldikleri za -
man muhtelif kuşların kışı geçir -
dikleri yuvalarındaki bölmeleri yı
karak kendileri tekrar oturmakta

dırlar. 

Alim bu hikayeyi anlattıktan 

sonra diyor ki: 
- Kışın, muhtelif bölmelere 

ayrılmış olan bu yuvaların otelden 
farkı yoktur. 

Karıncalar memleketi de neresi 
diye sormayınız? Yer altı.. Ufo -
cık bir delikten içeriye giren karın. 
calarm toprak altında muazzam 
yu~alar kurduklarını elbette bilir
sınız. 

Bir İngiliz alimi hayvanların 

üzerinde tetkikat yaparken karın· 
calarla da uğraşmış ve hayrellcr 
içinde kalmıştır. 

Jngiliz alimini şaşırtan hadise 
şudur: 

Yer altında büyük büyük yuva
lar kuran karıncaların ayrı ayrı 
hükumet kurması! Evet ... Ayrı ay
rı memleket. Her yuva başlı ba • 
şına bir memlekettir. Bu memle -
ketten olmıyan yabancı hiç bir ka
rınca bu memlekete giremez. Bel
ki de girer ki pasaport göstermek 
lazım. Onu bilmiyoruz amma ..... 
Yabancı karıncaların yabancı 

memlekette bir dakika bile otura
madıklarını biliyoruz. 

İşte bu memleket ahalisi karın
calarla diğer memleket ahalisi ka· 
rmcalar arasındaki müansebet da
ima dostçadır. Bunun için de ken 
dileri sanki bir sulh muahedesi 
yapmışlardır. 

Her memleketin yani yuvanın 
hududu malumdur. İki komşu yu
va halkının arasında anlaşamamaz 
lık olmamaaı için aralarında bir 
de bitaraf mıntaka yapmışlardır. 
Bu mmtaka ıerbest mıntakadır. 
Burada hiç kimse gezemez. Gezer
se iyi değildir. Bunun sonunda 
kavga ve muharebe olması ihtimali 
çoğalır. 

İngiliz ilimi karıncaların bu 
müthi§ te§kilatı ikarfıaında hay -
retler içinde kalmış ve iki senelik 
tetkikatını gösteren kitabında ka
rınca memleketlerine ait muhtelif 
resimler de basmıştır. 

20 milyona kadar 
sagabilirmisiniz? 

- 20 milyona kadar sayabilir 
misiniz? 

- Elbette ... 
• - Amma kaç dakikada? .• 

- - - ??? . . . . . . .. 
Buna verecek cevapta - adam 

sen de bir saatte olur... derıiniz. 
Halbuki mesele hiç de bildiğiniz 
gibi değildir. 

Bir rakam söyliyebilmek için 
20 milyon saniye vardır. Bunu da 
hesap edersek binlerce saat eder. 
Bunların yekunu da 232 gün eder. 
Anladınız mı tam (232) gün .. 

Fakat 24 saat mütemadiyen ra• 
kam saymak imkanı olmadığını da 
dütünürsek ikinci bir hesap daha 
yapalım. 

Bir insan günde 8 saat munta
zam çalışır .. Binaenaleyh buna gö
re hesap edersek 700 günde yani 
2 senede ancak birden 20 milyona 
kadar sayabiliriz. Anladınız mı? 

İnsanlara ilk bakışta kolay gibi 
gelen işler ne kadar zormuş! 

i .......................... y·~··iı··r·····"fi·1·1·;:;;··;·-;;·;;·;:;;··l·;················· .. ······· ~ 
: ................................ ················································································: 
150 okuyucumuza hediye veriyoruz 
Yedi harfliyim. Boğaziçinin 

Bilhassa değnekler yavaşladığı 
zaman müthiş bir dnvul gürültüsü 
yayılır sonra sesler yavaşlar .. Sa -
nat gösterilir. 

Hayden bu icadı sayesinde 
konserlerinde hiç kimsenin uyuma· 
sına meydan vermemiş herkesi din 
lemeğe mecbur etmiştir • 

güncfli, mehtaplı sahillerinde o

tururum. (4, l, 3, 2) harflerim ka· 

dınlara en lazım olan bir şeydir. 

(2, 3) harflerime bir kumaş alır • 

ken çok dikkat edersiniz .. (1, 2, 5) 

harflerim birdir. (3, 2, 1) harfle -

rim bir musiki aletidir. (6, 3) harf 

lerim her yerde, her işte bulun • 
mak sitediğiniz bir yerdir. ( 4, 3, 2, 
5) harfleri.m çok sevimli, çok fay
dalı bir hayvandır. 

Doğru halledenlere şeker, his .. 
küvi, çikolata, kitap ve kartpostal 
hediye ede~-eğiz. 

~ Hal varakalarının okunaklı 
olması lazımdır . 



'llasd 'lJddıfL Otda? 
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CO Nİ VA YSMÜLLER 
"Tarzan,, ı çevirmek için cesur ve atılgan 

bir insan lazımdı. O, hatıra geldi! 
Film yıldızları arasında - Bu 1 terebilirae, kısa bir zamanda bütün 

başlangıcı sinema sayıfaıında bir dünyaca tanınır .• 
fiJ.m artistinden bahis yollu yaptı• Geçen kıt Jstanbulda "Tarzan,, 
ğımız için umumi sanat ıahaıında filminde gördüğümüz Coni Vayı· 
bir tahditle, "Sanatkarlar arasın • müller de yıldızlar yoluna bu su
da .... ,, diyecek yerde yazı • retle ayak baımııtır.. O filmde• 
ya bu şekilde batlıyoruz - Film ki çetin ve acaip mevzu, mevcut 
yıldızları arasında, kendileri için yıldızların kabiliyet ve hususiyet • 
mevzu aranan, bulunan ve yazılan terine uygun görülmemiş, film sa· 
yıldızlar vardır. Bunlar ,bilha11a hası haricinden bu mevzuda oynı· 
fu veya bu tipleri, ıu veya bu ka • yacak insan aranarak, nihayet bu 
rakterdeki insanları canlandırmak yüzme ıampiyonu seçilmiştir. 
ta, benimsiyerek temsil ebnekte Kendisinin yüzme ıampiyonu 
muvaffak olurlar. Bu hususta el· olarak, spor ıahaıında töhret edin 
de ettikleri muvaffakıyet, seyre· mit olmasının, reklam itibariyle 
denleri kendilerine hayran bırak· ehemmiyeti münakqa edilemez .. 
mıştır.. Fakat, Coni Vayamüllerin bu çetin 

Film ıirketleri bu hayranlığı ve acaip mevzua kabiliyet ve hu
devam ettirmek isterler. Pek ta· ıusiyet itibariyle tam bir hareket 

ve tip uygunluğu gösterdiği, ro · bii olarak menfaatleri bunu icap 
!ünde muvaffak olduğu muhak " 

ettirir ve işte bu düıünce ile, ken-
dilerinin temsil kabiliyet ve hu- kaktır .. 

"Tarzan,, filminin rejisörü V. 
ausiyetlerine uygun mevzu arar, 
bulur, ....... Bulamazlarsa tasarla-
yıp tesbit etmeğe çalııır ve nihayet 
birisine hazırlatmak mümkün olun 
ca, derhal temsil faaliyetine giri· 
tirler. 

Bu arada, hazır mevzular, me
ıeli. muhtelif ediplerin romanların 
daki mevzular, uygun düıerae, el· 
bette it büsbütün kolaylqır. Der 
hal istifade ederler.. Bu §ekil de 
üstelik eser sahibi edibin töhreti 
de işlerine yarar. 

Eserdeki mevzuu hazan tefer -
ruata ait cihetlerden değil, aslına 
esastan da aykırı dütecek tekilde 
değiştirmekle beraber ....... 

Buna karıı, hazan da mevcut 
bir mevzuu yakıırk alacak tarzda 
benimsiyerek temsil edecek yıldız 
aranır.. Fakat, mevzu · o kadar 
çetin, yahut acaip olur ki, bu sefer 
de bunu temsil edecek yıldız yok· 
luğu karşısında canları sıkılır. 

Şu veya bu tipleri, ıu veya bu 
karakterleri canlandırmakta mu " 

vaffak olan yıldızlar, itlerine gel· 
mez.. Seyredenler, onları kendi Conl VaysmUller 
mevzuları, kendi havaları içinde S V D'k k.. ··k h · h .. . an ı , uçu yafta va tı ay 
seyre alıımıtlardır. Boyle mevzu- l d"' .. 1 t 

van ar arasına uımuf, on ar ara· 
lardan baıka, hele çetin ve acaip 1 f nd · ·ı · b .. ··t··ı ·· .. .. . ı an emzırı mış, uyu u mu§, 
mevzularda gorduler mı, yadırgar· be d ·1· · ·· t a k yaz erı ı ınsanm, vucu ç ço 
lar.. Bu yadırgayıı, seyredenin mütenasip ve gösteritli bulunması• 

11 zevki hesabına aleyhine olduğu gi nı, bu insanda kuvvetle çevikliğin 
bi , yıldızın da şöhret ve kıymeti tam bir ahenkle birleşmesini, ay· 

!Jilmde: 
-- ~ ren ,,,,,, 

MAÇ 
Antrenmanı 

" Futbol yıldızları 
film sahasında da 
yıldız oldular/ ,, 

Merkezi Avrupanın en değerli 
futbolcularını bir araya toplıyan 
"Avsturya,, futbol takımına men
sup oyuncuların geçende T orinoda 
mühim muvaffakiyetlerle netice -
}enen maç için yaptrklan antren· 
manlar, filme çekilmiıtir. 

Bütün Avıturya sinemalarında 
hep birden gösterilmesine baıla -
nan bu filmde futbolcuların en ti• 

pik hareketleri teıbit edilmiıtir .. 
Bilhassa meıhur zindelerin teknik 

üstünlüğünü gösteren seri faaliye· 
ti, hayrete dütürücü tatırlma hare
ketleri iyice takip olunabilmek • 

tedir •• 

Film, Avsturyada fevkalade a• 
laka uyandmmııtır. isimleri yer 

yüzündeki bütün futbolcular mu • 
hitlerinde tanın;;.n bu oyuncuların 
ustalıklı antrenmanını görmek ia
tiyen kimselerin çokluğu düşünü • 
lerek, baş.k~ memleketlerde de 
bu filmin memleketlerine gönde" 

rilmeai için tetebbüslerde bulunul· 

muştur... Bu arzu, yerine getiri· 

lecektir .. 

Filmden bahseden bir A vustur· 

ya gazetesi, latife yollu: "Futbol 

sahasının yıldızları film sahasında 
da yıldız oldular!.,, diyor. 

ını1ıı•ı•ı•11111.-
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"ilahi Kadın"ın 
En Hoşlandığı 

MASAL 
GELECEK SA YIF ADA 
n11mtHhUlinutMWUllllll1UtDltlUUttmtUım11m•tı•umımtUIUUfWllRllltlllllllll11111 

mııınııı~ıııııııııımııımmı~ı~~ı11111111• 

hite ait tecrübelerim kafi derece

de olmadığı için korkuyorum!.,, 

Rejisör de, elini yüzme ıampiyo

nunun omzuna koyarak, gülmekle 

iktifa etti.. O, bütün Amerikalı• 

ların bildiği gibi Coni Vayımülle· 

rin cesaret ve atılganlığını göste

ren hadiseleri biliyordu.. Sanki 

bu kahramanlıklar vaki değilmit 

hesabına aleyhine olur. Dolayısi• rıca, bu insanın çok cessur ve atıl· 
le yıldızın mensup olduğu film gan olmasını düıünerek, "Bu rolü 
şirketinin kazanç noktasından a· oynıyacak insan, tıpkı tıpkısına 

gibi tevazu ile verilen bu cevap 
ley hine olacağını da uzun uzadıya böyle olmalıdır!.,, demitti. 
izaha hacet yok! Coni Vaysmüller hatırlandı, hoşuna gitmiıti .. 

Bu vaziyetlere göre, yıldızların prova yapıldı.. Rejissör memnun Coni Vaysmüller, o sıralarda 
kabiliyet ve hususiyetlerine uygun du.. Reyini fU tek kelime ile bil- "Tarzan,, filmindeki eti cazip lr· 

görülmiyen mevzuların filme alın- dirdi: "Mükemmel t,, landalı yıldız Moreyn O' Sollivan• 

ması istenilince, gözler, bu saha • V. S. Van Dik, Coni Vayı • la sohbet ederken, yalnız bir defa 
nın haricindeki insanların üzerine müllerle bu bahis üzerinde görüş· çok neteli olduğu bir anda, kah· 
çevrilir. Ve o zamana kadar film tükleri sırada, "Tarzan" ın yaıa· ramanlıkları hatırına geldiğini sez· 
sahasında boy göıtermemiı olan dığı muhite dair izahat vererek, dirmiş, cazip etine şaka yollu; 
bir insan, sırf mevzua uygun ka • bu rolü oynamağı kabul edip etmi- 'Merak etmeyiniz.. Size hiç za • 
biliyet ve hususiyeti noktasından, yeceğini sormuttu. Son derece 

1 rar gelmez.. Bir Coni Vayımül " 
birdenbire yıldızların yoluna ayak atılgan ve cessur bir insan o an 
l>aıar.. Ayni zamanda temsil hu· yüzme ıaınpiyonunun gülümseyİf • lere güvenilebilir!.,, diyerek, nef • 
ıusunda da az çok bir inkitaf gös le verdiği cevap, ıudur: "Bu mu- ıine itimadını belli etmittir. 

J.fd Atman- !Jilffd: 
-~.-- _,_, ~ -

"ATEŞ GECESİ,, 
"Filmin şiirleşmesi, yahut şiirin fibnf1 
mesi .. Bu fi,m, böyle san' at şaheseridır~' 

lerin güzelletmeıinde bile, 

b ir tesir icra eder.. . de 
" Macar rapsodiıi,, fill1l111 

· luğu gibi..... . f 
Bundan baıka, bu yenı 'b 

gu .. zelliğini artıran batka cı 
·ıı de vardır.. Studyoda fi}ın• fı 

sahnelerini gören bir Alın~ll · · 
münekkidi, "Ateı gece•••• j' 
"Filmin ıiirletmesi , yahut 

1
' 

f ·1· 1 • b f ' l bôY e ı ım ef111esı... u ı m, ,,1 ıanat §aheseridir.,, diyerek d:tv 
rüzgarların yaprakları kıpır 
ğı, ruhta tatlı heyecanl~r u h' 
Tan bir havanın arada bır r• 
durgunluğu ile estiği geeeıı 

hararetle bahsediyor. . • ı'fll 
Bundaki gece sahnesını~ 

car rap&<>disi,, ndeki gece ,JI_ 
ıinden daha canlılıkla filroe -
lığını yazıyor. Ve bunun d~ 
te§ gecesi,, filminin mu"aff 
betlerinden ancak biri oidıJ ~' 

Lll Dagover- ı \ halbuki filmde daha bir ç~ iJ 
Bu ıene Almanların vücude vaff akiyetlerin birlettiğilllt~ 

getirdikleri filmler arasında Lil Dagoverin üstün temsil ıJ. ~ 
Dagoverin bat kadın artist r.o~ün: uy~n oynıyan ~i~er ~~tistl~ 
de oynadığı "Atef gecesi,, ısımlı bu fılm şaheserının vucude ~ 
filmin senenin en güzel filmlerin· rilmesinde derece derece i 
den biri olduğu temin ediliyor. değer hisseseleri bulundui,, 

Esasen, yüksek artist §ahsiyeti 
ile beraber teshir edici güzelliğe 

sahip yıldızın rol aldığı hemen her 
film, güzeldir. "Örtüsüz kadın,, 
filminin hariküli.de yıldızı, bir 

ve ediyor. .1 O' 
"Ateı gecesi,, filminde J..ıii of 

gover, bir sahne artisti rol': ,t ' 
niyor.. Bu filmde bat er1' S,, 
tist rolünü yapan da Ha~. ~·1 
dir.. Filmin rejisörü Vılh 

dereceye kadar f er'i rol aldığı film berdir.. ~ 

"S. A.- MAN -BRAN~ 
"Alelade bir oyun filmi değildir.Son~ 
hareketin bir abidesi mahiyetindedil 
Hitlercilik, Almanyada film aa• 

hasında da tesirini gösterdi. Al • 
manlar, son zamanlarda mevzuu " 
nu Hitlerlik hareketinden alan bir 
film yaptılar: "S. A. Man Brand,,. 

Almanyada büyük bir alaka ile 
kartılanan bu filme dair, bir Al~ 
man film münekkidi şunları yaz " 
mııtır: "Bu film, alelade bir oyun 
filmi değildir. Bu film, son milli 
hareketin abidesi mahiyetindedir. 

Filmdeki vaka, pek sadedir. 
Kati ana hatlarla ve sert bir ifade
ile çizilmittir. Bilhassa, Hitlerci • 
lik mücadelelerinin vakaya bir de· 
kor gibi alınmamı§ olması, bu ha• 
reket tezahürlerinin yer yer kuv • 
vetli surette ön planda bulunması! 
çok İsabetlidir . 

Böyle bir mevzu, ancak bu şekil 
de yapılabilir, bu ıekilde temsil 
edilebilirdi. Bu filmde aan'atki.r " 
lar, oyun oynamıyorlar, hayattaki 
mücadelelerini tekrar ediyorlar.,, 

ismini, vak'adaki Hitler hücum 
taburu efradından birinden alan 
"S. A. Man Brand,, filminin mev • 

1 
zuunu film için hazırlıyanlar, Dal· 
man ve Ştökkeldir. Rejisör, Frants 
Zaytsdir. Haynts Klingenberg baş 
rolde olmak üzere, diğer oynıyan
lar da •unlard1r: 

,,.c1•" ~' 
Hitlercilik filll'I ve~;I 

Manf erd Köınpel, ~:tı, -;I 
Joe Ştakl, Hedda Le;,."'j, 
Avlinger, Rolf Ven 

Li11em. 



Bir traşçı 
Tra§Çının biri, bir gün büyük 

bir alime musallat olmuş.. Ken
disinin baba dostu olduğunu ileri 
l\Ürerek alimin yazıhanesi karşısın 
da yerleşmiş.. Abuk sabuk sual
lerle edibi rahatsız etmiye başla• 
mış.. Bir, beş, on sual karşısın
da canı sıkılan alim, traşçının bir 
de merhum babasından bahsetti• 
ğini görünce artık çıldıracak bir 
hale gelmiş.. Traşçı, baba dostu 
olduğunu söylediği halde henüz 
<mun öldüğünden haberdar değil 
gibi: 

- Pederiniz iyidir. lnşaallah? 
Deyince, alim sert bir cevapla: 

- Teşekkür ederim!. 
Demiş.. Tra§Çı sormuş: 

-

l '8 - Acaba şimdi ne iş görüyor?. 
111'"!11ıo en bugUn Ankaraya gidiyorum; parasız kahnca A Kocacı§ım. seninki ile benimki kar19maaın •• 

Mayonun U•tUne bir ltaret koy .. 

... 1'11 kt lim, cebinden saatini çıkarark ...... p e upla bildir. 
~la ekı, hemen bu akşamdan mektuplara yazmıya j bakmış: j 
~ rırn cicim. - Yemek yiyor!. 

l---ir_a_Y._e-rı-•n_e_T._ok_a_t - Cevabını vermiş .. 

~t--r daı·m k · · · B w ~ Jc·' A a fı gıyımr, eyog 
~~•bar alemlerinde, kibar sa· 
' da dolaşır; haline, tavrına 
'~zengince olduğu zannını 

ır gençti. 

\ ~~~ ile yeni ahbap olmutlar
~~•:zı, bir gün Beyoğlundan 
~=n ~~hi.~i bir pastanede o -
~ b~ rordu. Bakıştılar, Fahir 
~ ır tebeüuümle Nazminin se 
\~ ltlukabele etti. Nazmi bu ye 
\ '-hın bu nazik iltifatından 
\~t alarak pastaneye girdi. El 
~ l.r Ve oturdular. 

'\ l: l'ıon geldi pasta ve çay getir
\ bt~~e kon.uttular. Fahir saati-

k.' Da b .,_ d rtte ir randevu venniı • 
e ... Dedi. 

~'ı . \d. mı saatine baktı ve cevap •: 

~isr_aat lanı dört. O halde kal· 
ı:z. 

\~~&tar Yok .. Be9 on dakika da 
, \lt&biliriz. 

\:~~.an, ben mani olmak iste
'Jt· Usaadenizle ... 

\ ._. •• 
1~ ederim, oturunuz. O ka· 
~hirn d -·1 '- J.f egı ... 

~Yır. Hayır .. Ne de olsa bir 
~dur .. 

'

' Jt!·:· Ne diyecektim .. 
hı -· ...... ~n ~. degıl.. Gene goru§u • 
lukennıedi ya .. 

\ J.~· Nazmi Bey. 
'd:rıkiin değil.. Müsaadenizi 
'" •rn .. 

''llz . B 
' h trıı ey, mesele §U ki. .. 

''e ı·· 
f'ı~:zunı var efendim, izah 
~ ...... 
~ )~&pka11nı aldı, kapıya 
\ ~. l>' ken Fahir kolundan 
~: . •r eliyle de alnından 11-.. .-, · ı 

~~ • 
11 erek yavaş sesle: 

,~. ').ı1 Bey, dedi, bir dakika du 
~ ~- eaele "h" B •-~"td, ınu ım.. en yanı -
~~ ~,.ı:lttıı .alınamışrm. Sizi gö-
~d· ~\'ındinı ki .. Eğer siz 
\ ilt· ı )a::~:z, buradan çıkmak 
~ 1 ~1 • Sizden evvel yanım 
, k_~ile: k~ardı. Öyle yediler, 
ı,~J) ı .. 
~ ~ı;~nü herhalde bir kaç 

~- ,. "· 
"'~~·"" ı, hu" . 
~e de a:zıyet kartı11nda fa-

·~ ~e f 
1 

ılarak itizar etti: 
L- ')"· era- t 
~ ,, h.1d ~•adüf azizim, ben-

~ I~· 1-- ;/.':'°· Hatta sizden 
~ )e'-i unç iıtiyecektim. 

İltiıi ;hhap anlatmışlardı. 
e ltlahcup ve mütee .. 

sirdiler. Fakat Nazmi birden gül
miye batladı: 

- Buldum, buldum ... 

Diyordu. Tekrar oturdular. Pas
tacıda kendilerinden batka mütte
rı yoktu. Nazmi garsonu çağırdı: 

- Bana bak, senin adın ne? .. 
- Apostol efendim .. 

- Ha .. Bak Apostol bir lira ka• 
zamnak ister misin? .• 

- Havadan bir lira kim kazan 
mak istemez a beyim ! .. 

Nazmi duvarda aıılı duran uzun 
rakkaslı büyük saati göstererek: 

- Şu saatin altında sallanan 
yuvarlağı görüyoraunya.. Hah, İ§· 

te onunla beraber hiç fatırmadan 
bir sağa, bir sola tam yüz defa ıal 

lanabiliraen lirayı kazandın ... 

- Bu kolay bir İf.. Lirayı al .. 
dım gitti.. 

- Haydi batla bakalım. 
Garsonun avanakça olduğunu 

sezen Nazmi bu hilesinin fena bir 
netice vermiyeceğinden emindi. 

Garson bütün dikkatiyle sallan 
mı ya ve ıaymıya bat ladı. Elliyi 

geçmitti, bu sırada Tabirle Nazmi 
:-ı de usulca savu§mutlardı ... 

Garson, doksan sekiz, doksan 
dokuz derken suratında şiddetli 

bir tokat §akladı. O, bir eli ıura • 
tında: 

- Yüz, ver lirayı ... 
Diyerek dönünce kar,ısında us .. 

taıını gördü. Dükkanda batka kim 
se kalmamıştı. 

Babako 

Nilıadın suali 
Küçük Nihat ağlıya ağlıya so· 

kaktan geldi. Berbat bir halde idi 
Üstü başı toz toprak içinde.. Fa -
kat dadısı kapıyı açınca gözlerini 
sildi. Onun yanından kaçarak he 
men üıtünü temizledi ve annesinin 
yanına çıktı. 

Nihat biraz oturduktan sonra 
annesine fÖyle bir sual sordu: 

- Anne, otomobil altında kal 
sam mı daha çok acırsın, yoksa 
pantalonum yırtılsa mı? 

Annesi hemen: 

- Aman Nihatçığım, dedi. Pan 
talonun ne ehemmiyeti var, elbet 
otomobil altında kalmanı istemem. 

- Öyleyse 1"1ntalonumu yır-
tım da ... 

- GarByoraun ya Hanım, para sar
.1--.mak lçla haftada Ud pakette• 
fada ttltlla içmiyorum. 

- Ya ben ayda iki elblnden fazla 
ya pbramıyorum ya •• 

Kibar hırsız 
Beyoğlunda yüksek kundura 

mağazalarının birine gayet nazik 
zarif bir bey girmiş.. Ayağındaki 
patlak papuçu çıkararak on beş 
liraya pazarlrk ettiği yeni bir is • 
karpin geymİf, ayağa kalkarak 
cüzdanından para çıkarmıya. ha • 
zrrlanmıf .• 

Fakat tam bu sırada içeriye gi· 
ren bir adam beyefendinin elin • 
den cüzdanı kapınca kaçınış. O 
zaman pek ziyade hayret içinde 
kalan ıık zat mağaza sahibine dö· 
nerek: 

- Aman, gidip ıu Keratayı tu
tayım!. 

Diye mağazadan fırlamış. Ma
ğaza sahibi hala bu kibar müşteri• 
yi beklemektedir. 

Yeni bir memuriyet 
Dlfçl - Az.iz.im mademki borazan· 

aın. ~eni muayenehanemde memur 
ediyorum, bir mlltterl sellnce bız.
hca çalmıya batlaraın ki •e•I iti· 
tilmealn •• 

Bir nikah ilanı ! 
Meşhur artistlerden matmazel 

Firnin ile stadyo arkadaşlarından 
Mösyö Jak lvalın nikahları ayın 

3 üncü pazartesi günü kıyılacaktır. 
T afak günü henüz teabit edilme -
mittir. 

Bolşevik Sineması 
Kont Valrki boltevik ihtilali ü

zerine mahvolmu§ bir zengindi .. 
Yatı 60 ı geçmiı olduğu için ha • 
yatta iki zevki kalmıttı: Biri sine· 
ma öteki de tütün.. 

Yeleğinin iki cebinde iki taba• 
ka tatıyor; birinde bayağı tütün bu 
lunuyordu. Bu tabaka tahtadan ma 
mul idL Öteki ıon derece ıanat • 
kirane yapılmıı, elmaılarla süs· 
lenmiş, antika ve içi nadide tü .. 
tünle dolu bir tabaka idi. 

Bunu ki.mıeye göıtermez, arada 
bir kendisi kullanır, başkalarına Ö· 

tekinden ikram ederdi. 
Bir ııün aki bir ceneral dostu 

ile sinemaya gittiler.. Sağında ce
naral oturuyordu .. Solunda da bir 
genç ile bir ıkadın-

Sinema arasında kontun canı 
tütün içmek istedi.. Fakat tahta 
tabaka yerinde yoktu.. Kont hay· 
ret içinde kendi kendine: 

- Nasıl olur, dedi.. Seneler -
denberi itk defa tütün paketimi 
kaybetmitim .. 

Nihayet elmaslı tabaıkaımdan 
nadide tütününü içmeğe ve yanın· 
daki cenerala ondan ikram fetme
ğe mecbur oldu. O zaman ceneral 
tabakanın kıymetini görerek: 

- Aman bu ne güzel fey.. Bu 
kıymettar tabakayı Boltevikler .. 
den nasıl kaçırdınız?. 

Kont eliyle cenerala sus itareti 
yaptı. Ve yanındaki gençlere en
dişenak nazarlarla baktı. Onlar 
kendi işleriyle meıgul idiler. Ve 
zaten bet on dakika sonra sine • 
mayı bırakıp gittiler. 

hudi antikaci kediyi oktamıya bat 
lamı§, kucağına almıf, ve ev sahi
bi olan köylüyü bularak: 

- Köylü Efendi, bana tu ke. 
diyi kaça aataram?. Çc& botuma 
yitti .• 

Deyince köylü başmı kaşıma • 
ğa baılamıf, bir az düşünmüt: 

- Beş lira ver .• 
Yahudi birdenbire: · '"'\ 

- Kuzum, demit, beygir almı
yoruz~. Bir kedi beş lira olur mu. 

- Dört ver •• 

- Haydi üç lira vereyim de ke
diyi alayım .. 

Uyuımuılar.. Yahudi üç lira 
vererek kediyi almıt~· Fakat asıl 
maksadı nazarı dikkati celbetme
den köylünün kıymetini takdir et· 
mediği antikayi elde etmek olduğu 
için: 

- Yolda .hayvana öte beri ve~ 
m~k için lazmı olur.. Şu kaba da 
bet on kurut vereyim de alayım. 

Demif. Fakat köylü kabı alınca e 
vine götürmüt ve yahudiye: 

- Ben bu kap sayesinde tim· 
diye kadar on dört kedi ıattım !. 
demiı .... 

Sahne hatıraları 
Methur Virjin Hanım sahneye 

ilk çıktığı zaman, kendisini kim • 
ıenin alkıtlama.dığıru görünce bir 
çare dütümnüş... Mahallesinden 
iki kopile birer beyaz çeyrek 11 • 

kıttırarak: 

- Bana bakın, demiş .. Ben tar. 
kıyı bitirince, biriniz bir taraftan 
ötekiniz öte taraftan tiyatroda a
vuçlarınızı patlatıncıya kadar al • 
kıtlıyacaksımz.. Arada bir: 

- Yata Virjin, bravo Virjin ! .. 
Biss Biss • 

Diye bağıracaksınız!. 

Film bittikten sonra kont süslü 
tabakasından bir sıgara daha yap
mak istedi. Elini cebine attı: Hay
ret .... Bu defa tahta tabaka vardı . 
Elmaslı tabaka ortada yoktu .. 

Hayret içinde, bu sihirbazlığın 

neye işaret olduğunu düşünürken 
tahta tabakanın içinden bir kağıt 
çıktı. Kağıtta fU satırlar vardı: 

- Affedersiniz, ilk defa aldan
mıtız. Y anlışlrkla bu tabakayı al
mıtız. İade ediyoruz, efendim .. 

Antika kap 
Bir antikacı Anadolu köyleri 

arasında eıki, tarihi kıymetli eser
ler araştırırken bir köy evinin ka· 
pısında bir kedinin içinden su iç
tiği kap nazarı dikkatini celbet -
mif .. Eğilmit balanıf.. Kap son 
derece eski ve üzeri işlenmit halis 
bir kütahya.... Hemen kurnaz ya• 

Kopiller çil çeyrekleri alınca, 
biri tiyatronun paradisine, öteki 
ikinci mevkie yerleımif. Virjin 
Hanım şarkıyı bitirince gene ken
disini halktan hiç kimsenin alkı~
lamadığını görmesine rağmen sah
neden çekilmemiş. Bir 2 inci mevki 
de kendi yerleştirdiği adama, bak 
mış horul horul uyuyor.. Ondan 
hayır kalmadığını anlıyarak ümit
sizlikle paradiye bakmış. Orada• 
ki kopil sahneye doğru eğilerek 
haykırmıt: 

- Virjin Hanım, benden de 
hayır yok.. Y anrmda bir pehlivan 
var: Şu karıyı kim alkışlarsa bey· 
nini patlatacağım diyor .. 
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Universitenin Kadrosu 

Para vermek istemiye 
sarhoşun cinayeti 

r-· (8a3 taralı ı inci aayıfada) 

Fiziki coğrafya: Muallim lbra
hinı Hakkı Bey. 

Türkiye çografyası ve mevzii 
coğrafya: Profesör muavini Besi.m 
Bey. 

Umumi coğrafya: Namzet 
profesör muavini Mehmet Bey 
" . yenı,,. 

Ameli felsefe: Muavin Orhan 
Sadettin Bey, namzet profesör mu· 
avini Mehmet Bey "yeni,, 

Felsefe tarihi: Namzet profe • 
sör muavini Vehbi Bey "yeni,, 

Lengüstik: Muallim Ragıp Hu
IUsi Bey "yeni,, 

Estetik ve sanal tarihi: Muallim 
ağaoğlu Mehmet Bey "yeni,, 

Türk medeniyeti tarihi: Nam
zet profesör muavini Hilmi Ziya 

B " . ey yenı,, 

Orta zaman tarihi: Namzet pro
fesör muavini Mükrimin Halil 

B " . ey yenı,, 

Yeni ve son zamanlar tarihi: 
Na.rozet profesör muavini Akdes 

B " . Nimet ey yenı,, 

lctimaiyat ve ahlakiyat: Nam• 
zet 
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profesör muavini Safaettin 
Fahri Bey "yeni,, 

Garp edebiyatları: Namzet prO" 
fesör muavini Sabahattin Rami 

Bey "yeni,, 
Fen Fakültesi 

Amel: riyaziyat ve yüksek ce
bir: Profesör Ali Yar Bey, nam• 
zet profesör muavini Hüseyin Fer-
ruh Vefik Bey "yeııi,, 

fesör Muammer Ra§İt Bey, profe .. 
sör muavini Kemalettin Bey. 

Maliye ve istatistik: Profesör 
İbrahim Fazıl Bey. 

lktısat ve iktısadi Meslekler: 
Profesör muavini Muhliı Etem 
Bey. 

Ceza hukuku ve usulü: Baş 

asistan Burhanettin Bey. . 
Hukuk başlangıcı ve felsefe ta .. 

rihi: Muallim Doktor Ferit Bey 
" . 
yenı,, 

İdare hukuku: Profesör Sıd : 
dık Sami Bey "yeni,, 

Devletler umumi hukuku: Mu
allim Menemenli zade Etem Bey 
"yeni,, 

Türk hukuk tarihi: Muallim 
Ali Fuat Bey "yen1,, 

İktııat ve iktısadi Mezhepler: 
Muallim Nizamettin Ali Bey "ye-
nı,, 

Tıp Fakültesi 
Teşrih: Profeıör Nurettin Ali, 

profesör muavini Hamza Bey. 
istoloji: Profeıör Tevfik Recep 
Bey, profesör muavini Edip Ha -
san Bey. 

Fizyoloji: Profesör Kemal Ce
nap Bey, profesör muavini Sadi 
Bey .. 

Parazitoloji: Profesör İsmail 
Hakkı Bey. 

Tıp müfredatı, farmakodinami 
ve tedavi seririyatı: Profesör Akil 
Muhtar Bey, profesör muavini 
Sedat Bey. 

Jeoloji (P.C.N.): Muallim Ha- 1 Dahiliye seririyah: Profesör 
mit Nafiz Bey. ! Neşet Ömer Bey, Profesör Tevfik 

Antrepoloji: Namzet profesör Salim Pa,a, muavin Nebil Bey 
mua•ini Şevket Aziz Bey. "yeni., profesör muavini Muzaffer 

Ameli fizik: Muavin Fahir Bey. Eıat Bey, profesör muavini Nuret
Tamami ve tefazuli ve yüksek tin Kamil Bey. 

riyazi tahlil: Profesör Kerim Bey Adli tıp: Profesör Saim Ali 
"yeni,, namzet profesör muavini Bey. 
Cahit Arif Bey "yeniıı Hariciye seririyatı: Profesör 

Riyazi Mihimik ve yüksek hen- muavini Avni Bey "yeni,, profe -
dese: Namzet profesör muavini sör muavini Ahmet Fahri Bey "ye
Ratip Bey "yeni,, ni,, profeıör muavini Şinasi Hak

Ameli kimya: Namzet profesör kı Bey, profesör muavini Kazım 
muavini Remziye Salih Ha • İsmail Bey, Muallim Ahmet Ke -
nım ' 4yeni,, 1 mal Bey, muallim Burhanettin Bey 

Sınai kimya: Namzet profesör "yeni,, 

muavini Haldun Nüzhet Bey "ye- Kadın ve doğum: Profesör mu• 
ni,, Saffet Rıza Hanım "yeni,, avini Tevfik Remzi Bey, profesör 

Nebatat: Na.mzet profesör mu· muavini Hüseyin Na§it Bey "yeni,, 
avini Hikmet Ahmet Bey "yeni., idrar yolları seririyatı: Mual • 

Hayvanat: Namzet profesör lim Behçet Sabit Bey. 
muavini Suat Nigar Bey "yeni,. Umumi emraz: Muallim Nec -
Fazıla Şevket Hanım "yeni,, mettin Rifat Bey. 

Fen Fakültesine bağh elek· Çocuk hekimi ve hekimliği: Mu 
tro mekanik enstitüsü allim İhsan Hilmi Bey. 

müderris ve muavinleri Çocuk saracisi, otopedi: Mual· 
Tatbiki makine: Muavin Kadri lim Akif Şakir Bey. 

Fızyoterapi ve rontken: Mual
lim Sali.hattin Mehmet Bey. 

Diş farmakolojiıi, enestezi ve te 
davi: Muallim muavini Ziya Ce • 
mal Bey. 

Diş seririyatı ve diş hastalıkla .. 
rı: Muallim kazım Esat Bey. 

lstomatoloji ve umumi emraz: 
Muallim Ömer Nazım Bey "yeni,, 
"yeni,, 

Umumi ağız cerrahisi: Muallim 
Kazım İsmail Bey "yeni,, Bu mek· 
tebin asistanları talim heyeti tara
f mdan ıeçilecek, profesör muavin 
leri de imtihanla alınacaklardır. 

Eczacı mektebi 

Toksikoloji: Muallim Akif 
Bey. 

Yabancı diller mektebi 

Eski Yunanca: Profesör Fazıl 
Nazmi Bey. 

islim tetkikleri enstitUsU 

lalam dini ve felsefesi: Prof e • 
ıör Şerofettin Bey, Profesör Meh
met Ali Ayni Bey. 

Tefsir tarihi: Profesör Şevket 
Bey. 

Türk dinleri ve mezhepleri ta• 
rihi: Profesör Yusuf Ziya Bey, 
Profesör Koprülü zade Mehmet 
Fuat Bey. · 

Umumi dinler tarihi: Profesör 
muavini Hilmi Ömer Bey. 

Hadis tarihi: Prof eıör lzmirli 
İsmail Hakkı Bey. 

Arapça kurs: Muallim Kilisli 
Rifat Bey. 

F ança kura: Muallim Abdül
baki Bey. 

CienCjlerin tahsil dereceleri 

Dün tebliğ edilen kadrolar bun
lardır ve yukarıki liıtede görüldü· 
ğü veçhile üniversite kadrosuna 
hariçten profesör, muallim ve prO" 
f esör namzedi olarak 49 zat alın· 
mı§ bulunmaktadır. Bunların dün 
haber verdiğimiz gibi üçü hanım
dır .. 

Aıistanlraın tahsilleri çok iyidir. 
Meseli. bunlardan Remziye Salih 
Hanım bir ay evel Sorbon darülfü 
nununda doktorasını parlak bir 
muvaffakıyetle yapmıştır. Akdes 

Nimet Bey tahsilini · Almanyada 
yapmış ve doktorasını vermiftir. 
Ağaoğlu Mehmet Bey Amerikada 

Dotroit darülfünunundan me .. 
zundur. Esasen yenilerin hemen 
hemen hepsi Avrupa darülfünun -
larını bitirmiş bulunmaktadır. 

inklllp enstitUsü veMaarif 
vekilinden rica 

(8a;, tarafı ı lnd eayıfada) 

kadar sürmüş, Papazyan Efendi 
yukarıya çıkarak garsona on lira 
vermiş, hesabın geri kalanını Adil 
Efendinin vereceğini söyliyerek 
bardan çıkıp gitmiştir. 

Garson hesaptan geri kalan 12 
lirayı Adil Efendiden istemiş, o, 
para vermiyeceğini, bir puslaya 
imza atacağını, söylemiştir. Gar 
son: 

"-Yanınızda para yoksa hiç 
olmazsa adresinizi bırakın ... 

Deyince Adil Efendi buna kız
mış, garsonu dövmiye yürümüştür. 
Adil Efendi esasen çakır kayif ol
duğu için etraftan müdahale eden-

mek iıtemistir. 
Bu sırada bar kemancısı 

Efendi Adil Efendinin y•P'Pı~r • 1. 
(aşmış, ara bulmak isteoııt 
dil Ffendi: ! 

"- Sen kim oluyorsun '' 
Sami Efendinin üzerine hil'" 

· b ~ ·ı il dört 1 
mıf, ıçagı ı e zava ıyı 

d bar 
den yaralamıştır. Bura a d• 
kadınlardan Melek HanıJJl 
dilin bıçağiyle sol memesinİP 
dan yaralanmı§tır. . 1 

Gürültü üzerine yetıten pO 
Adil Efendiyi yakalamıılar, 
·Efendi Beyoğlu belediye h•~ 
sine götürülürken yolda ölt11 
Hadiseye müddeiumumilik 

lere de sinirlenmit, onları da döv· yet etmiştir. , 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hitler 
(Baı tarafı 1 inci lllyıfada) 

pacak? Tasavvur etmek lazımdır 

ki henüz ganimetten hisselerini al
mamış yarım milyon adam bekli
yor. Yahudiler aleyhinde başlıyan 
mücadele çabuk bitti. Komünist-

o 
ler toplandı, hapsedildi, kampla· 
ra tıkıldı. Şimdi yapacak bir şey 
kalmıyor. Hitlerin batındaki ai -
lahlı ordular işsiz kaldıkları za -
man hükumeti düşünmeğe batlı -
yacaklardır. İşlerin böyle bir saf
haya girmesi Hitler için memnuni
yetle telakki edilecek bir şey değil 
dir.,, 

Ölüm 
Orta tedrisat umum 

Fuat Beyin kain pederi 

mirliva Kadri Paşa bir müdd 

beri rahatsız bulunuyordu· 

evelki gün vefat etmiş, ceP 

dün sabah Erenköyündeki kÖ 

den kaldırılarak Zihni P•f 
miinde namazı kılındıktan f 
Sahrayıcedit mezarlığına de 
dilmiştir. Merasimde aıker 

Iis müfrezeleri, askeri erkitl 
lunmuştur. 

Merhuma mağfiret diler, 

sine taziyetlerimizi bildiririı· 

Devlet Demiryolla.rı ilen la.r'• 

600 ton yerli çimentonun kapalı zarfla münakasaaı t 7/8/ 
Cumartesi günü saat l S,30 da idare binasında yapılacaktır. 

Fazla tafsilit Ankara ve Haydarpafa nznelerinde bete;) 
raya satılan şartnamelerde yazılıdır. (S6'Z 

Kütahya • Bahkesir hatta üzerinde Balıköy, Piribeyler 
Dursunbey istasyonları civarında kilometr~ 114,900 - 140,7 
159,000 da vaki taş ocaklarından çıkarılarak teslim edilt 
8000 Mı balastın kapalı zarfla münakasası 24 • Ağusto• · 
perşembe günü saat 15 de Ankara'da idare merkezinde y•l' 
caktır. 

Tafsilat Eıkişebir ve Ankara veznelerinde beşer lirav• 
9 tı :an şartnamelerde yazılıdır. · (378 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
den fen ve bilgi alemimizin i 
büyük istifade temin edece 
hakkaktır. 

Profesör Malt 

Darülfünun ıslah müt••e 

f esör Malşm, bu vazifeıiııd 
ka bir kürsü almıyacaiı 6 

mıştır. 

Tebrikler 

Vali Muhittin Bey diil'I t 

inkılap enstitüsü kadrosu henüz 
tebliğ edilmiyenler arasındadır. 
Fakat bu kadronun dünkü sayımız 
da ilk defa haber verdiğimiz şekil 

dan tertip ve tanzim edilen müder 
ris kadrolariyle idare kadrosu bü
tün fakültelere tebliğ olunmuştur. 
Yeni hocalara fakülteler tarafın -
dan tebligat yapılacaktır. Dün 
fakülte reisleri üniversite emini 
Netet Ömer Beyle toplanarak üni· 
versite itlerini konutmutlardır es· 
ki darülfünun kadrosuna dahil 
müderris, muallim ve muavinlere 
bugün maaşları verilecek, yeni ho
calar tebligattan sonra maaşlarını 
alacaklardır. 

idare kadrosunda 

sitey~ gelerek emin Net.et' 
Beyi ziyaret ve tebrik ett11ıf Bey "yeni,, Bu kürsünün prof esö· 

rü Mösyö Domsyo dur. Darülfü
nun kadrosunda esasen mevcut bu 

lunuyordu .. 

Kimya enstitüsü profesör 
ve muavinleri 

Akıl Seririyatı: Pr.of es ör Maz• 
har Osman Bey "yeni,, profesör 
muavini Fahrettin Keri.m Bey, mu 
allim Mustafa Hayrullah Bey. 

Tıp tarihi ve deontoloji: Pro - de yani Maarif Vekili Reti~ G~l~p~ 
f ·· · · s··h l B 1 Riyaseti Cümhur· umumı katıbı 

idare kadrosunda yaşları dola
yısiyle tahrirat müdürü Mehmet 
Ali, edebiyat kısmından Hasan, 
kütüphaneden Recep Ferit, hukuk
tan başkatip Kadri, ilahiyattan Rı 
za, sicilden Mümeyyiz Şevket, e
minlik kısmından mümeyyiz Arif 
Beyler kadro harici kalmıtlardır .. 

Talipler 

Üniversitede mualliıtır ~ 
tıl1 

muavinliği için ıslah heYe 

Fifiki kimya: Profesör Va lensi 
(darülfünun kadrosundan naklen) 
müderris muavini Ali Rıza Bey 

"yeni,, 

Hukuk Fakültesi 
Roma hukuku: Profesör Miş_on 

Ventora Bey. 

esor muavını u ey ey. f M 
Fizyoterabi: Profesör muavini Hikmet, Akçora oğlu Yusu • • 

Osman Cevdet Bey. Şemsettin, Sadri Makıudi Beyler 
Deri ve frengi ıeririyatı: Mu- den mürekkep olacağı anlatılmak 

allim Hulusi Behçet Bey "yeni,, tadır. 

profesör muavini Cevat Kerim Bey Dün inkılap tarihi kürsüsünü 
"yeni,, bizzat deruhte enmesi üniversite 

Radyoloji: Muallim Salahattin tarafından Reşit Galip Beyden ri-
Mehmet Bey "yeni,, ca edilmiştir. 

Hifzusıhha: Profesör muavini Veki 1 Bey rahatsız 
Muhittin Ali Bey "yeni,, 

Medeni hukuk: Profesör Ebül
ula Bey, Profesör Samim Bey, pro
fesör muavini Munif Hayri Bey 

Tıp müfredatı: Profesör mua
"Yeni,. 

vini Nabi Bey. 

Maarif Vekili Retit Galip Bey 
hafifçe rahatsız bulunduğu için 
dün evinden çıkmamı§ ve sabah-Hukuk usulü, icra ve iflas: Pro• 

Marazi tetrih: Profesör mua -
fesör Mustafa Reşit Bey. leyin kendisini üniversite emini 

Eminlik yazı işleri müdürlüğü 

vazifesi dünden itibaren edebi
yat fakültesi baş katibi Sıtkı Bey 
tarafından vekaleten görülmeğe 

başlanmıştır. 

Profesör Aynştayn 
Maruf Profesör Aynftayin, dün 

öğrendiğimize göre, üniversitede 
daimi bir kürsü alması mevzuu 

vini Besim Bey. 
Ceza usulü ve hukuku: Prof e• 

sör Tahir Bey. Tıp FakUltesine ba§h dişCji 
bahis değildir. Fakat üniversite -

Dr. Neşet Ömer Bey ziyaret etmiş- mizin reformile çok alakadar 
tir. mektebi mUderris ve Kara ve deniz ticareti hukuku: 

muavinleri flNfee&r Ali Kemal Bey, namzet 
proreaar muavini Zihni Bey "yeni,, Protez: Muallim Hamit Bey, 

Devletler hususi hukuku: Pro· muallim Rüttü Bey. 

Unlversitede faaliyet 
Üniversite tam manasiyle i'e 

başlamııtır. Islah heyeti tarafın-

olan profesör ara sıra üniversite -
mize gelerek çalışacağım ihsas et
miştir. Ziyaretçi profesör olarak 
gelecek olan prof eıör Aynştayn-

müracaatlarda bulunult11 

Dün de dişçi mektebind~ 7ı 
. . l k . . ı-tahl 

muavını o ma ıçın 

müracaat etmiştir. 

Tatınma ı,ıe~i bi 

Tıp fakültesinin yeni ili" 
taşınma işi bugünlerde e . ..,ıer 
cek ve en iyi şeraıt go ııtıt• 
nakasa ile ihale olunac•_., 

rof.,.. 
Yeni Alman P ıyo' 

bugün gel. aret 
Dünkü ıayımı:ı~•. 1~11 l 

miz, fen f akültemız ıÇ •. 1, f 
"yiJ .. 

dilen dünyanın en kU 11 
. d b' . . l n Alıtı• d,~ rm en ınsı o a b&Jr. 

lerinden ı;cr Zau"er ııt1 "as• sabah şehrimize rnu 
mektedir. 
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~ ~ Yoı faaliyeti 
l· V ''ne v' lA • . 
~ "lltuıı 1 ayetımız dahilinde-
~rf~li Yollarda inıaat hummalı 

a~ • l'tlle d . 
~ ""lıyt . evam etmektedır. 
~ıt.~, b~ın canlı misallerini Zon-

~ ~~ ,~:t haft~ ~a.da~ evvel ge
l~.tl)'le . Yenı ıılındır makine-
~· ı \> tıYor y 1 . l . d 
ıı~ t ç,1 · o ış erme e-
liL,; ~)Uk •tkan valimiz Halit Be-
~''"' iayr t . it i~:·ı t\ik e ve mesaı sarf et-
)~I~ ı 'ttı ranla kaydedebiliriz. 
~I h~1tııtı ~ •. ı~rf ında vilayetimiz 
~h. ır lltun T ·· k' . . .. 
.,!) tıulll ur ıye 1çın gu -

tı._ llne ola w •• • \ .. ~. cagım umıt e -
~ '•l· 
ı,~~l'~t !oıel . . . . 
'~ -1\ il erırnızın ınşaatı 
\~ ~lllt,t trlerken diğer taraf-
>,.' l:o ' - F'l ~'ıltll't\ ~l'tiı· 1 Yos - Zongul-

'
~~~ "· a·· ı derniryo1larının da 

l't\~t· <>ateriy k' . k lA ~~ ~· or ı ın ı apçı 

~- "· •ı z lı.. tbt ~ li, 'konguldak maden 
''lcııu::ırıil':ı; ~lan büyük alaka 
~. ~~ · hır kat daha art· 
~~·~t!'.l· 
't ı ~il· \l'iirn 

'

ll .'l'ttj . fotoğraflardan 
•ıJ,· lnıı y il . . iat ildir o arı ıçın ge-
'lt~ U ll'lakineıini beton 

ıeri d .. n e gostermekte· 

ronpldakta Hrırl 

dir. Diğeri Cle hu silindirlerden 
birisi Maçula ile iskeleye çıkarı· 

lırken almmııtır.. İskele üzerinde 
dimdik saçlarile duran zat ta kıy
metli inıaat mühendislerinden 
helediye fen müşaviri Fahri Bey-

ri Beyin nezaret ve mühendisliği 
altında inşa edilmiştir. Silindir 

makinelerinin beheri on ton sikle
tindedir. Bu silindirler vapurdan 
iskeleye çıkarılırken bir çok ecne· 
hi mühendisleri iddia ederek da -
ha birinci silindir iskele üzerine 
konulunca iskelenin yıkılacağını 

mütaleasında bulunmuşlarsa da 
yüz ton ağırlığında bulunan silin
dirler iskele üzerinde sıraya dizil
diği ve günlerce durdukları halde 
hiç bir şey olmadığını gorunce 
sukutu hayale uğramışlar ve Türk
lerden de çok muktedir mühendis

ler çıktığına şahit olmuşlardır. 
Değerli mühendisimiz Fahri Bey 
yaptırdığı iskelenin sağlamlığına 

emin olduğu içindir ki ecnebilerin 
o sözlerine karşı gayet haklı bir 
asabiyetle ve saçları dimdik ola -

rak iskeleye çıkarılan silindirleri 
takip ettiği fotoğrafta görülmekte
dir. Fahri Bey memleketimizin 

;;;der yetiştirdiği genç mühendis • 
lerimizden çok çalışkan bir sima • 
dır. Mukaddema Nafia vekaletin -
de yüksek ve mes'uliyetli hizmet
lerde bulunmuş kıymetli bir zat 
olduğunu bilenler pek çoktur. Şeh
rimizdeki halkevinin inşaatı da 

mumaileyh tarafından deruhte e -
dilmiştir. İnşaat sahiplerinin mem
leketin bu anlayışlı ve tecrübeli 
evladından çok istifade edecek le· 
rine kani bulunmaktayız. 

Sokakta dilenciler 

Bir müddettenberi şehrimizde 

nazarı dikkati celbedecek kadar 
dilenciler çoğalmıştır. Bunlar 
halkı, geleni gideni ve bilhassa 

-· 

ıünü ziyaretçilerin çokluğu göze 
çarpıyordu. O gün ben de ziyaret 
ettim. Hanım kızlarımız tarafın • 

dan ihzar edilen mütenevvi ve çok 
zarif eserleri takdirin fevkinde 
güzel buldum. Bunları yetiştiren 

müessese sahibi hanımları tebrik 
etmek milli bir vazifedir. 

Biçki yurdu hammlariyle mu • 
allimlerinin bir arada alınmış fo -
torgrafilerini takdim ediyorum. 

Bu sene ıehrimizde ebniye inşa 
atı geçen seneye nazaran azdır .. 
Daha doğrusu geçen senelerde baş 
layıp inşaatı ikmal edilmiyenler 
bu sene tamamlanmaktadır. 

Sesli sinema ve e~lenti 
yerleri 

Yeni din! 
Zarada bir adam 
"Peygamberim,, 

diyor 

Yeni dindekilerin Kabesi 

Erzincan olacakmış 

Zaralı Cavit isminde birisi Zara 
da peygamberliğini ilan ederek 

yeni bir din kurmak iıtediğinden 

hakkında tahkikat ve takibata bat 

lamıştır. Tahkikat neticesi bu ye

ni dinin anlaşılan esrarına göre: 

1 - Allahın Erzincanda bulun 

duğu, halen Erzinsanda bulunan 

ve evelce kanun çavuşluğunda bu .. 
lunmuş olan Erzincanlı Şeyli Beki· 

;in Allah olarak tanınması, 

2 - Erzincanın Ki.be ittiliazı 
ve yeni dine ait namazın Erzinca• 
na doğru kılınması. 

3 - Kadınlardan uzaJC aurul • 
ması. 

4 - Doktora müracaat memnu 
olup bu dine ait kitapların tıp kıs· 
mındaki ilaçlarına göre hareket 
edilmesi tavsiye edilmektedir. Da· 
ha buna benzer bir çok hezeyan· 
lar vardır. 

açaa Hanımlar S h · · d · d. k d . . • • . • . ~ e rımız e şım ıye a ar ses- 5 - Ahkamı §ahsiyeye dair 0 • 

lan eserlerinde nikah, veraset, ta· 
lak, nafaka hakkında birçok yeni 
ahkam .vazedilmiştir. 

esnaf ı ve hır yerde ıstı rahat ıçın I · b" · t B d sız ır sınema mevcut u. un an 
oturanları çok rahatsız ediyorlar. b k E vl' · k t. · 1 .. . . . aş a reg ı şır e ının memur an· 
Bugun herkesın derdı kendıne ye - h b ·· d b' f"l .. . . . na ma sus on eş gun e ır ı m 
terken uatelık hır ele onların tacız-
liği ruhlara azap vermektedir. 
Evvelce zabıta ve belediye bunlar
la az çok alakadar oluıordu. Şiır. · 

Bir •lltndlr k&prGye taıınırken 

di hiç bir kimsenin bir şey söyle
diği olmadıkça gerek malul ve ge
rek gayri malul dilenciler hüküm 
sürüyorlar. 

Zonguldakta sergiler 
Şehrimizde biri biçki dikiş yur

du ve diğeri biçki dikiş mektebi 
ünvanlarında iki kıymetli mües
sese vardır. Bunların müddeti 

tahsiliyeleri üçer senedir. Dikiş, 

nakış ve her türlü biçki işleri öğ -
renmek istiyen bir çok genç kızla
rımız bu yurtlara devam etmekte

dirler. Bu sene bu müesseselerin 
birisinden iki üç hanım kız mezu
niyet diploması aldılar. 

Her iki müessesede hanım kız

lar tarafından yapılan tuvalet ta -
kımları, kadın ve erkek elbiseleri 
ve sair nadide eserlerdc-n hu:ır-

gösteren bir sineması vardı. Bu si
nema;_ bir kaç ay evvel tirketçe ka
patıldı. Zevk sineması sahibi 
hundan bir ay evvel sinemasını ses 

! li tesisata çevirdi. Şimdi munta
zaman şarkılı ve sözlü filmler sey
redilmektedir. Bu medeni ihtiya

ca susıyan Zonguldaklılardan hali 

vakti yerinde olanlar akın akın si 
nemaya hücum ediyorlarsa da fi -
atların yüksekliğinden her sınıf 
halkın bu arzuyu yerine getireme
diklerine şahit olmaktayız. Fiat

lar: Mevki 50, dühuliye 40 kuruş
tur.. Günde altmış kuruş kazana
mıyan eksriyetin bundan istifade 
edemedikleri meydanda bir haki-
kattır .• 

Fiatlar böyle yüksek devam et
tikçe §imdiki müşterilerinde aza • 
lacağı tabiidir. Memleket halkına 
sinema zevkini aıılamak için faz
la kazanca tama etmiyerek ucuz 
yapmalıdır.. Bugünkü kazançlara 

göre ucuz olursa hem sinemacı ka 

zanmış olur ve hem de hemşehri -
ferine medeni bir hizmet etmiş o

lur. Zonguldakta sinemadan baş 

ka belli başlı eglence yeri yoktur. 

Halk cuma ve pazar günleri büyük 
ve küçük Kapuz denilen mevkile-

re hücum ederek kumsal plajda 
deniz banyolarıyla vakit geçirir -
ler. Bazıları da şehir içindeki ga 
zinolarda ve uzun Mehmet parkın 

da ve akşamları incir suyu ve so
ğuk su taraflarında akşam tenez· 

Hakkında Erzincan C. M. umu
miliğince yapılmakta olan tahki
katta Bekir ifadesinde Zaralı Ca

vidi peygamber olarak tanımadığı 
gibi kendisinin de ülUhiyet iddia 
sında olmadığını söylemektedir. 

Şeyh Bekirin evinde yapılan ara!· 
tırmada yeni dine ait birçok kitap 

ve mecmualar bulunmuştur. Cavi· 

din eseri olan bu kitaplarda Allan 

olarak tanıdığl Şeyh Bekire ait bir 

çok tazim asarı görülmektedir. Ye 

ni dine ait bir de kur'an yazılmıf• 
tır. Cavit eserlerinde ialamiyetin 

beş sene evel inkıraz bulduğu, ea· 

ki kur'anın da bir çok hikayelerle 

dolu olup kıymetsiz olduğunu bil· 

dirmektedir. Bu dinin esası daha 

ziyade alevilik mezhebinin can· 

lanmasına yardım etmektedir. 

Şeyh Bekir ifadesinde bu işlerle 
alakadar olmadığını iddia ediyor· 

sa da hakkında yapılan tahkikatla 

Cavide ait işbu cemiyetle alaka • 
dar bulunduğu anlaşıldığından 
tevkif edilmiş ve mevkuf en Zaraya 
gönderilmiştir. Yeni dinle alaka-

dar bulundukları anlaşılan dava 
vekili Bektaşi, Hafız Remzi , Hafız 
Mustafa, Hafız Ahmet ve Kirli 
ayak zade Ahmet Efen diler hak • 

kında gayri mevkuf olarak tahki • 
kat yapılmaktadır. Bu tahkikatta 
C. Mü. U. Celal Beyle müstantik 
Adem Bey çok çalışmışlardır. 

zühleri yaparlar. ........ Ç uNAKKALE 
Bu sene yazın çok geç gelme- ff..... " ::::::i~ 

sine rağmen sıcaklar birdenbire ~E Şehitlerini Ziyaret if 
bastı.. Gündüzleri sıcaktan daire H 7 EYLÜL fi 
)erde ceketsiz çalıtanlar olduğu :·==:·:: _:: Gülcemal vapurile 
geceleri de pencereler açık ve yor ...................... § 
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Hitler Yazıyor! 1 Türkiye-Japonya LJ~ wı~ -- ~~ 
~t1~~S~8Rrt~ 

"Rusyada Yahudiler hakim! Bunlardan 
kurtulmalarına da imkan yok ,, 

Art ırkın başka kanlarla karışa
rak bozulduğuna dair tarihteki mi 
saller çoktur. Ahalisinin ekseriy~ 
ti, renkli ve süfli ırklarla karışma• 
mış Alman ırkından müteşekil şi -
mali Amer ika halkının insanlı ve 
harsı, orta ve Cenubi Amerikanın 
yerlilerle karışan latinlerinden da .. 
ha çok ileridir. 

Yer yüzünde taziz ettiğimiz her 
§ey, ilim, san'at, hüner, ihtira yal .. 

mz bir kaç milletin yaratıcı mah
sulüdür. Belki de bütün bunlar es-
kiden bir tek milletin eseri idi. 

Harsın bütün varlığı buna istinat 
eder. Bunlar muzmahil olursa bü
tün yer yüzü bir mezardan farksız 
kalır. 

Bütün insanları, müessisler, mu• 
hafızlar ve tahripkarlar diye üç 
kısma ayıracak olursak, Ariler, 
harsın müessisleri olarak ilk sıra -
da mevki alırlar. 

Ariler, az olmalarına rağmen, 

yabancı milletleri mağlup etmişler 
ve her muhitin şeraitine göre, in .. 
sanların dimağını inki~af ettirmiş

lerdir. Bunlar bir kaç asır içinde 
harslar yaratarak onlara kendi se 
ciyelerinin damgasını vurmuşlar, 

fakat çok geçmeden kanlarım baş 
ika kanlarla karıştırdıkları ıçm 

bozulmuşlardı. · 

Devlet nedir ? 

Bizim nazarnnızda devlet bir ga 
ye değil bir vasıtadır. Devlet, yük
ıek harsın dayandığı temeldir; 
medeni ,aşamak istiyen bir ırkın 

varlığını gösteren tezahürdür. Yer 
yüzünde yüzlerce devlet şekli ola .. 

bilir. Fakat harsın muhafızı olan 
Ari ırk, muzmahil olsaydı, bugü
nün en yüksek milletlerinde gördü 
ğümüz hars seviyesini göremez • 
dik. Devlet hars yaratmaz, fakat 
harsı yaratan ırkı ihtiva eder. 

Milli devletin vazifesi, ırkın sa • 
fiyetini muhafaza etmektir. Onun 
için bir devletin en mühim vazife
ıi çocukların en kıymetli mülk ol
du~'unu bilmektir. Onun için dev• 
let, bütün vatani vasıtaları bu 
müsellem hakikatlerin emrine a -
made kılmalı, sıhhatli ve velilt bir 

kadın için çocuk doğurmayı bir fe
laket halinden çıkarıp bir nimet 
haline getirmelidir. 

Terbiye 

Terbiyerrin hedefi çocuğun ser
best vaktini vücudunun terbiyesi .. 
ne hasreder. 

Çocuğun vaktini sokaklarda ge· 
çimıiye, sinemalarda öldürmiye 
hakkı yoktur. Çocuk gündelik işle 
rini yaptıktan sonra genç vücudu
nu çelikle1ti1miye çalışmalı, ve ha 
yata girdiği zaman her§eye muka .. 
vemet edebilecek derecede sağlam 
olmalıdır. 

Bir insanın vücudunu idare et .. 
mesi ferdi bir iş değildir. Irki bir 
iştir. Irk, bir ada.mm kendini çürüt 
mesine müsaade etmez. 

Vücudun sağlamlaştırılmasına 

çalışılırken, ruhun zehirlenmeme .. 
sine de ehemmiyet verilmelidir. 

Halbuki bugün umumi hayat, 
cinsi fikirlerin, cinsi cazibelerin 
bir yatağı gibidir. Sinemalar, ti • 
yatrolar vesar oyun yerleri gençle 
rin ruhunu zehirliyor. 

Halk,m ruhu, asri şehvaniliğin 
~fuea kokulanndan kurtarılma • 
lıdrr. 

Irkın bedenini ve ruhunu muha• 

faza etmek endişesi, şahsi hürri
yet hakkının fevkindedir. 

HükQmet şekilleri 

Bugün en çok duyduğumuz söz· 
lerden biri şudur: "İhtilalden beri 
parlamanter sistem işe yaramıyor, 

muvaffak olamıyor!,, bu sözler, 
parlamanter sistemin sanki ihtilal 
den evvel muvaffak olduğunu ifa
de edebilir. Hakikatte parlamento
lar ancak tahripkar birer müesse· 
sedir. Bu müessese Almanyanın 

sukutuna yardım etmiştir. Çünkü 
parlamento eline aldığı her işi ya .. 
rım bırakmıştır. 

Alman ordusu vatan uğrunda fe 
dakarlık mefkuresini güdüyordu. 
Bu yüzden, başka yerlerde ihtiras 
ve maddiyatçılık hakim iken ordu 
daima büyüklüğünü muhafaza et-
ti. 

Alman ordusunun imparator • 
luk devrinde ifa ettiği en büyük 
hizmet, herkesin ekseriyete boyun 
eğdiği, ekseriyete körükörüne tap· 
lığı bir sırada "şahsiyet,, esasına 

hürmet etmesidir. 

Almanya 1914 hududu 

Almanyanın 1914 hududu, Al .. 
manyanın atisi namına bir mana 
yı haiz değildir. Bunlar mazide Al 
manyayı sıyanet etmemişti, atide 
de ona kuvvet vermiyecek. Alman 
ya 1914 hududuna tekrar nail o • 
lursa, beyhude yere kan dökmek· 
ten başka bir şey elde etmiş olmaz. 

Bizim vazifem iz, Alman mille • 
tine yer yüzünde hissesine düşen 
l\Taziyi temindir. Bu uğurda kan 
dökmekten başka bir şey elde et
miş olmaz. 

Bizim vazifemiz, Alman milleti
ne yer yüzünde hissesine düşen a
raziyi temindir. Bu uğurda kan 
dökmek haktır. 

Dünyada hiç bir millet, ilahi bir 
hak olarak, bir tek karış toprağa 
malik değildir. Serhadleri insanlar 
yapar ve insanlar bozar. 

Kaybolan arazi Allaha veya 
milletler Cemiyetine yalvarmakla 
elde edilmez. Ancak silah kuvve -
tile istirdat edilir. 

Fransa 

Fransada para borsası Yahudi .. 
ferin elindedir. Fransızların emel
lerini Şôven olan Fransız siyasile
ri temsil eder. Bu vaziyet Alman· 
ya için bir tehlikedir. Fransanın 
Almanyaya karşı amansız bir ha .. 
um olmasm:n sebebi de budur. 

Onun için Almanya her şeyden 
ıevvel, Fransayı tecrit etmelidir. 

Rusya 
Rusyada Almanlıktan eser kal· 

madı. Almanların yerini Yahudi .. 
ler tuttular. Rusların Yahudi bo • 
yunduruğundan kurtulmalarına im 
kan yok. Yahu diler de bu geniş im 
paratorluğu idareden acizdirler. 
Yahudi, yayıcı ve toplayıcı bir un 
sur değil, yıkıcı ve inhilal ettirici 
bir unsurdur. Rusya yrkılmıya 

mahkumdur. Yahudi tahakkümü .. 
nün nihayet bulmasile Rusyada 
bir devlet olmaktan çıkacaktır. 

SON 

Bir t eberru ve bir teşekkür 

Haseki hastanesinden: 
Hastanemizin mühim bir ihtiya· 

cını temin edecek bir alet hediye 
ettiği cihetle Aksarayda Valdeca .. 
mii karşısındaki fırınm sahibi Ali 
Fuat Beye alenen teşckür ederiz. 

Muvazene esasına müs
tenit iktısadi mukavele 

Ankara 2 - Türkiye ile Japon
ya arasındaki ticaret mukavelesi 
şubat 933 tarihinde bittiğinden Ü • 

çer aylık olmak üzere iki defa tem 
dit edilmişti. Bu müddet te 1 a -
ğustos tarihinde nihayete ermişse 
de Japonlar hükumetimize yeni 
bir müracaatta bulunarak mukave 
lenin uzatılmasını istemişlerdir. 

Bunun üzerine Türk - Japon ti
caret mukavelesi altı ay daha uza· 
tılmıştır. Japonya ile Türkiye ara 
sındaki ticaret münasebatı gittik
çe artmaktadır. Geçen seneye na
zaran Japonlar bu senenin ilk altı 
ayında Türkiyeden yedi misli faz 
la mal almışlardır. 

lktısat Vekaleti ticaret muvaze
nesi esasına müstenit mukavelelere 
ehemmiyet verdiğinden Lehistan 
İsveç, Fransa, Amerika, lspan • 
ya, Romanya, Avusturya, Yuna
nistan, Brezilya, Çekoslovakya hü 
kumetleriyle yeni mukaveleler ya 
pılmıştır. Bu devletler ihracatı 

umumiyemizin yüzde 25 - 30 unu 
doldurmaktadırlar. 

Macaristan, Almanya, lngil 
tere, Holanda, Belçika, Mısır, Su 
riye, İtalya, Bulgaristan hüku. 
metleriyle de müzakereler cereyan 
etmektedir. Bu devletlerle teşrini 
evel iptidasına kadar anlaşılması 

kuvvetle muhtemeldir. 
Macaristan hükumeti ticaret mu 

vazenesi esasına yanaşmak isteme 
diğinden müzakereler bataetle iler 
!emektedir. 

Kırmızı pantalonlar 
Londrada bu sene kırmızı panta 

lonların moda olması için çalıııl
maktadır. 

İngiltere veliahtı bunları gör • 
müş, fakat bunları kullanmak cesa 
retini göstermemiştir. 

Bununla beraber kırmızı panta 
!onların ansızın rağbet görmesi 
bekleniyormuş ... 

Amerikada bir uçuş 
Paris, 2 (A.A.) - Hava nazırı 

M. Pierre Cot tetrinievel içinde 
askeri tayyarecilerden seçme bir 
grup tarafından Afrikada 25.000 
kilo~etrelik bir uçuş yaptıracağım 
söylemiıtir. 

Filoya, Fas hava kumandanı, 

miralay Vuillemin kumanda ede • 
cek muavini kaymakam Bouscot 
olacaktır. 

Seyahat, 800 kilometrelik bir fa
aliyet dairesinde ve saatte 150 ki
lometre seyir sürati olan askeri, 
tayyarelerle yapılacaktır. 

Meşhur Alman alimi 
Aynştayn İngiliz oluyor 

Londra gazetelerinin verdiği 

malumata göre profesör Aynştayn 
İngiliz tabiyetine girmektedir. ln
giltere dahiliye nazırının müsaa 
desi buna kafi gelmiyor. Bu mua • 
meleyi çabuklaştırmak için pro -
fesöre İngiltere imparatorluğu da
hilinde üniversitelerin birinde mü
derrislik verilecektir. 

Profesör Aynştayn birkaç gün 
evvel avam kamarasını ziyaret et· 
miş ve fevkalade hüsnü kabul gör 
müştür. Sonra gazetelere şu beya
natta bulunmuştur: 

"Bu memleket çok güzeldir. 
Bilhassa aile hayatınız beni çok 
memnun ediyor. İngilizler yardım 
cılarına ve hizmetçilerine çok iyi 
muamele etmektedir. Burada hür· 

Yüzme müsabakaJJllı 
11 Ağustosta yapılaca 

Umuma açık olmak üzere tertip ı Mahir (12-14 çocuklar).t 
etti ğimiz büyük yüzme müsabaka- Rauf (14-16) Hıraç, Cerıt~ ' 
lan 11 ağustos cuma günü Moda his, Fethi, Hıristo, farı 'ıı 

h ı h d . Nut• 
deniz amam arı avuzun a yapı· Bernan, Şefik, Savecı, fl•tl 
Iacaktır. Müsabakamız için mü - topu), Leyla Hanım ( ,1 
racaat edenlerin isimlerini gerek arasındaki bütün müsabal< ,ı. 
matbam ızda, gerek Moda deniz Beykoz klübünden: ~~ff 
hamamları müdürlüğünde yazı- gah (100), Vangel, Lı 11 ( 

yoruz.. (200), Lili, Hakkı, f oııı• (1 
Şimdiye kadar yazılanların i" Hakkı, Lili Mihal, T~.J1'l~) 

simleri şunlardır: Niko, Hasan (Sırt üstu 1 b 
T opkapı gençler birliğinden: fan, Adnan, İzzet (200 kurt 

Nazif, Yakup, Dirtad, Asım Yas ma), Behçet, Selim, Be hı• 
fi Bahaettin Beyler. ma). 

Nijat (400-100), lstavro (400 l. S. K. klübünden: rd• 
-100) , Fenerbahçve klübünden: Rut Müller, Suzi Müller. 
Salim (22, 400, 1500 bayrak), Lili Müsabakamızda ba§ h~1' 
(100), Cemil (200, 400, 1500 bay· yüzme komitesi ve lstanb~ t 
rak), Ömer (1500, 100 bayrak), ları klübü reisi Ekrem R1.1! 
Nijat (200 bayrak), Orhan (Sırt mütehassıs hakemliği de 
üstü, kurbağalama, bayrak), Hıraç antrenörü Her Tekethof y• 

(Bayrak, kurbağalama), Barbis tır. 
(Sırt üstü, 100 bayrak, Necdet Diğer hakemlerin isiJ1'lJer 
(1500) , Fahir(400), Jirayer (400) rıca neşredeceğiz. K.az.

1 Talat (Atlama, kurabağalama) , madalyalar hediye ech 
Hiristo (Atlama) , Fuat, Turan, Müsabaka programı !udur: 

····:::ı • ··································································································=···· ................................................................................................ 
il Numa rası: Saati: Nevi: 1 
H 1 1:1 T iirk ba\'l'-ak ~·an~ı (1 00·200-
•• J J • 

U 2 13 15 400 serbest 
ii 3 13 30 !'O ,. çocuklara (12-14) )'' 
ii 4 1335 100 .. .. (I4.J 6) ,. ıı ii 5 l 3 40 50 ,. tekaüt lerc (~2 den Y 
i: 6 13,45 200 kurbağalama (Hanıınla.r•l 
H 7 1405 100 Serbest 
!! 8 14,15 100 ,, (Hanımlara) 
H 9 14 30 100 Sırt üstü . ırt 
!i 1 O H 40 ,\ ti ama (5 mecburi 3 ihtı) 
H l 1 1 5 1 O ~00 Serbest ll~.1 
!i 1 2 15 _o 50 kurbaıı-a(aına çocukbt' 1 • .a 
:: ı:; (I"·"' H 1 J J 5 JO ! 00 ,, ,, ,, 
H 14 15-10 !'O kurbağalama (ı ekaütkr 3' A 
H 15 16 T ürk b:t}rak yarışı (Hanıt1llıf 
i! 16 l ıı 20 1 ~()() serbest 
ii 17 I 6 55 400 serbest Hanımlara 
H J 8 1 7 l O Su topu 
iİ 19 18 Yağlı direk • 
• ·····== 

G;1;1;;;;;;==F=~t'b~i~~·ı 
Galatasaray futbolcuları, yeni 

antrenörlerinin idaresinde çalışmı

ya başlamışlardır. Birinci ve ikin

ci takımlar oyuncularından mürek 

kep iki takımın Bursa ve Eskişe • 

hirde maç yapmaları kararlaştırıl
mıştır. Bu maçlarda antrenör o -

yuncular hakkında daha iyi fikir
ler edinmiş olacaktır. 

Emin, Tevfik, F arukı ~ 
Rasim, Osman, Ne'fde.tı 

. s l&h ttıfh Kadrı, Necdet, a a a 
Kemal. 

ııı d• 
Bursaya gidecek ta~• fJıJ 

sabah hareket edecektıı'• "f 
ma antrenörle, Galata••1~"/ 
reisi Ali Haydar Bey 

1
.r•d 

. ~· mektedır. Bu takımın 

Eskişehire gidecek takım bu- şudur: 
gün T oros ekspresiyle hareket ede. Rasim, Liitfi, Bur~ıı~lib 
::ektir. Bu takım klüp müdürü Nihat, Bekir, Fazıl, \J ., 

S d 11 h B . . d d' E Z k' H' · Ad rı t:ıı• ' a u a eyin rıyasetm e ır. s- • e ı, ıcrı, na • 
hişehire gidecek kadro şudur: Aslan. 

Sporcular Moskovad 
~· 

. ı,_sı 
Moskova 1 (Hususi) - Dün he mez icra komitesı 3 bir 

yetimiz şerefine hariciye konağı taraf mdan 250 kiıilik ,,r' 
bahçesinde Kara Han taraf mdan verildi. DostlarıJ1llZ .111i P 

b• · f · 'ld' S f 1 .. l ·· 1 ve saJ1'l' fı ır çay zıya etı ven ı. e a- soy enen guze ~e 

re timiz erkanı, hariciye ve muhte- ra .maslahatgüzarı;•:ıer ıl' 
lif komünistler erkanı, spor teş- ve Cevdet Kerim e r 1'' il 

le ettiler. Bugün sP
0 
.. 0··1' b 

kilatı rüesası hazır bulundular. b y 
h · · f'ne 

0 
···' eyetımız şere ı ti' 

Arada spor eğlenceleri yapıldı, kşaıı' f 
bayramı yapıldı, a J'J1 •' 

çok samimi hasbihaller yapıldı zi- ırreJ1'l 1 ef 
det Kerim Bey ""' 'h dı tı1 

yafetin sonunda dostumuz Kara • Sovyet Suralar itt• af 1'' 
han heyetimiz azalarına birer ra- ~ ve ır ,, 

ra komitesi azası . •' 
ket hediye etti. Gece Dinamo stad Nedevlof yoldaşlt.. ~ırıı'et"1 

riyet havası ise, insanı bahtiyar e- yumu yemek salonunda Sovyct it
diyor. tihadı spor teşkilatı reisi ve mer • 

t .. B" " k bi' teşY' •ii'• u. uyu • l cl• 
Jv11ovodaya hareke 



s zsı: L± 1± az 

Eroincilerin Diinkü Muhakemesi ······ 1\,, ............................................................................................ . 

lYtuhakeme sırasında iki 
Sadede gelelim 
(Baş tarafı 3 üncü sayıfamrzda) 

ve 23 temmuzu 24 temmuzlaıtıra· 
maz .. 

13 - VAKiT 3 Ağustos 1933 ~ 

Amerika Gönüllü kanunu 

tahliye bir tevkif 
Basılan evlerde bulunan eroinciliğe 

ait aletler ve şahitleri 

Mesela 24 temmuz tarihli Ha • 
kimiyeti Milliyeyi okumak şuurlu 
matbuat hakkında bir fikir verme

Tüccarlar ve sanayiciler bu planı kabul 
etmemekte serbest bırakılıyor 

Nevyork, 2 (A.A.)- - Gönüllü 1 s0n derece yükselttiğinden satış fi. 
kanunu dünden itibaren tatbik e- atlarını da yükseltmektedir. Ve 
diliyor. Eğer şimdiye kadar iklı· d"l.ha şimdiden, birçok sanayiciler 
sadi hürriyetin Amerika hayatınm mallarına bu yüksek fiatla alıcı 
başlıca motörü olduğu düşünülür- hJJlmak hususunda endişe etmeğe 
se, bu kanunla başlıayan teşriki bıışlamışlardır. 

ğe kafidir sanırım. 
Gelelim ikinci meseleye; Peya• 

mi Safa Bey "Meşrutiyet hareketi 
sınıf hareketi değildi ve meşruti• 
yeti tutacak milli bir burjuva züm

liiklle•oard Blumental, Y orgi ve duğunu haber aldıklarını, bir şey resi yoktu,, demiştim. Onu şöyle 
diJ 

0

1 Camadanis, Mirican Efen .. bulunmadığını söylediler. tefsir ediyor ve diyor ki: 
taker e ~adri Beyin mevkuf ola .. Emniyet müdürlüğü kac.;akçlık "Tiirkive Büviik Jılillet Jı'Ieclisi 
to ~ ~ı'."ilri Dimitriyadis, iste!- bürosu üçüncü komiseri Bayram :lriıyi um;ııniyo ile seçilir. Bugii~ 
tle .a~ılaos Efendilerle Matmazel Bey, Kadri Beyin evindeki arama- kü rejim parlımanterclir 1) Tcşkı 
k nının tnevlnıf olmıyarak muha- ya dnir söz söyledi.. Eroin kurut~ lfttr esa.::;i~'C kanunu 2) Gazi, Baş
ı,:"'•lerine, dün öğleden sonra ı mağa mahsus fırın, afyon ezmeğe \"ekil YC inkılfıp yapıcılarının nu 
d anbuı ikinci ceza makkemesin .. mahsus banyo, küp ve saire, hu a.. tukları 3) Devlet ve maarif adam 

mesai hareketi için hakiki bir inkı- Bu muazzam teşebbüsün netice-
lap denilebilir. sinin bizzat işlerin yürüyüşüne bağ 

Şimdi, memleketin bütün zi • lr olacağı tahmin edilebilir. Eğer 
rai sınai ve iktısadi kuvvetleri, işler M. Rooseveltin gayretlerine 
milyonlarca sermayeleri toplıyan ihtiyaç göstermeden açılmakta de

muazzam teşebbüsler olsun, kü • vam ederse, plan, iktısadi kuv • 
çük vilayet sanayileri olsun, kav- vetlerin mantiki ve tabii neticesi 

e devam olunmuştur. rada mahiyeti meçhul tozlar bul - larmın demokrasi ve liberalizm 
h· 11>Unkü celse, uyusturucu ve zc- duklarını anlattı.. hakkında vazdıklan eserler 4) 

bedı'lmı"s olan iktısadi refaha ka • k ff k l kt Ak · olara muva a o aca ır. sı vuşmak. üzere başlanan sistemli takdirde tatbiki büyük müşkülata ır e · · ~ ·d·? K d . ., ~ Yıcı nıaddeler kaçakçılığı da.. - Evde .eşya var mı 1 1 • • a rı lnkrlaı>tanbcri Tiirk matbuatının tlar . . ? 

~. 1111
n ihtise.s mahkemelerinde Bey orada oturuyor mu ımış · · neşriyatı 5) Mehiep kitaplan 6) 

ıı~tliiınesini fosbit eden yeni kam.:- - Evde şilteler ve karyola var· lnkılap hadiseleri 7) Halk Fırka
ct n neşrinden önce İstanbul ağır dı... ::;r programının şahsi hürriyet ve 

mücadele için ayni safa sokulmuş- tt:sadüf edecektir. 

lardır. Bununla beraber M. Roosevelt 

b ~a ll'lahkemesinde görülmesine Kadri Bey, bunları kiraya mu- masuniyet maddesi, hatta ... 8) Bi 
•ıı.., •• bu eroin davasının dava r kabil ev sahibine bıraltmış oldu - ziın şu ;nünakaşaınız isbat eder ki 

t• t•til dolayısile nöbetçi mahke- ğunu, ev kapısının içeriden kol d... Türk inkıliıbı demokrat, liberal ve ı.ı, l k d. . . d 
k 

0 
arak bakan ikinci ceza mah· mirli olmasının, en ısının ora a padımanterdir. Gene inkılap şef 

'llleıindeki ikinci muhake- yatıp kalkmadığına delalet ettiği.. lerinin jfadcsinc g·örc "sınıf ıuüca-lıte · B ·· · h't ki . celııeni idi. Burada- ni söyledı.. un~n u.z~rıne ~a ı , dclesi mahsulii değildir.,, Madl'm 
d ılk celsede dara edilenler· yatakları farelerın dıdıklemış ol- ki Sadri Bey 10 temmuz inkrlühr 
~ 'n llıevkuf bul~nanlar, serbest hı" 1 mnsı, evin hoş olduğuna delalet m sınıf rnUcadelesi mahsulü olma
"1'1tılına isteğini tekrar etmişler, edebileceği mukabeleıinde bulun• dığı için itham ~diy~r, ~yni ~~'Ili 
k·llbakerne, gerek bu isteğin tetki- du.. bozuk silahı cümhurıyet ınkılabr 
~· &cı·ek tahkikatı yapan bazı Kadri Bey, duvardan düıen ve 

11117
•
1 

da çeviriyor dcmel..-tir . ., 
, ~~urların şahit olarak çağrılma· ayak altında ezilen badana kireç· Peya.mi Bey sadetten ayrılıyor. 1 

ıçın ltalmısh lerinin eroin zanniyle alındığını id- Çünkü ben kendisi ile yaptığım 
l\t Şahitl~~ dinleniyor dia etti.. münakaşada 24 temmuzun Türk 

~· . ahkeme heyeti Hamit Beyin Kurtuluşta Akarcada eczacı cümhuriyetini karakterlediğini, bu 
1 '•lıği altında izi Haydar Naki Leonida Bey bakkal Miço Efendi cümhuriyetin Osmanlı devleti ile 
'liikıneı Beylerle teşekül etmi>- dinlendiler .. ' ayni katagoride olmadığım söyle-
'• l\1iiddeiumumiliği Ahmet Muh· lstelyo Efendinin oturduğu ev· dim.. O da aksini idda etti. Kar· 
'Bey temsil ediyordu. deki aramada hazır bulunduklarını k 

O şılıklı konuştu .• ı~ . ava edilenlerin bütün vekil - evde bir şey bulunmadığını söy .. Kendisiyle liberalizm veya eta .. 
lo~ de gelmişti. Mahkeme salonu lecliler.. Kadri Beyin oturduğu tizm hak'kında bir münakaşaya 

[)kalab~hktı. C?in sahibi Orhan Sadettin B~yin girmed;k ki bana sek;z madde .... 
~ _ınlenılen şahitlerden üçüncü yanında çalışan Şevket Efendı, bu yıyor.. Bu maddelere nıuhatap 
y~'~"Ef Şükrü Bey, Bernard ve kiracının iki ay oturup gittiğini, ben değilim .• Eğer muhatap olur
d rg.1 endileri otomobil içerisin bir miktar borçlu kaldığım, eşyası sam münakaşanın hududu harici • 
~1 hır Yere giderlerken yakalayıp evde kaldıiiını, kapının anahtarı - ne çıkmıı olurum. Peyami ~eyi.n: 
~~~s nıüdürlüğüne getirdiğini, he- nı vermediğini söyledi.. "Ayni çürük silahı Cümhurıyetı • ""'-Cln göıte d·kı · · ··r· .. l 
~e.. rtne 

1 .erını, go uru • o f b k amır. mı? mize de ceviriyor.,, sözünü de yer-
b·1. ge muhalefet etmediklerini, hiç Tn k~~ C ıfr a m h il~. b" · · ~ "k 

• !ey . ev ıı a er ma a csı ırıncı siz bulmadım. Silahımın çüru 0 • 

C·· sormadıklarını söyledı. muhtarı Sami Bey, Dimitri Dimit.. lup olmaması başka bir iş, fakat 
b l!mrük mıntaka amiri Tahsin 1 T·· k. ~~ d ı·iyadis Efendinin evindeki arama- konuştuğu.muz mese e ur ıye ~ltke akva edilenlerin ifadesi ah- da bulunmuş.. Dimitriyadis Efen Cümhuriyetinin inkılabı sağlam dı. .. n endisinin de hazır bulur." ·d· d' 
'«lhı dinin evinde bulunan şeyleri tanı- bir inkılap mıdır, değil mı; ır ıye \ld .. llu, ifadeleri Mennan Beyin 

tg dıklarının emanet olar~k bıraktı.. açılmış bir münakaşa değildir .. ~i •nı, başka bir şey bilmediğ~. d' · h··k·· 
'lllattr.. ğını söylediğini, bu arada Cama.. Meşrutiyet için ver ığım u um • 
~ danis ve Bernard isimleri geçtiği- lerden cümhuriyet inkılabına ge -'-İiı liômit Bey &ordu: ni anlattı.. Dimitriyadis Efendi çerek ikisini de ayni cinsten say • 

"'- fa.delerini okuyarak itiraz- b l w • kA t 'k t• ·1 · ·· · en es ~~1 i- ., ? de oraya eşya ıra dıgmı ın ·ar e.. mak hakı a ı ve ı mı gor~ıy -
'- ... za ettu"!r.. . kı' "Hukuku esasiye,, tariflerine Evet ı tı .. 
~ •· Tevkii Cafer mahallesi bekçisi dayanmak demektir. ~İd· va edilenlerden bazıları bu Sükrü Efendi de bu aramada ha· Klasik hukuku esasiyede cüm· 

Y'-'> ~ kendi ifadeleri alınırken ;ır bulunduğunu anlattı., Diğer huriyetlerle meırutiyet kralhkla~ı 
\h,· ulunınadığını ileri sürdüler. bir kaç şahidin gelmediği anlaşıl" arasında fark gözet.miyen telakkı· ~tltt~l\ l3ey: "Evet, bazılarının ifa d ler mevcuttu.. Fakat bu görüşle· 

dtdi.'. alınırken hazır bulundum!,. ı .. Dava edilenlerin vekillerinden ri Osmanlı imparatorluğu ile Tür-

Prensip itibariyle tüccarlar ve hir taraftan, şimdiye kadar ken -
sanayiciler planı kabul edilmemek disinden evel gelen hiç bir cümhur 
te serbesttirler. Fakat kabul et • reisine verilmemiş olan bir hare• 

mezlerse fena vatandaş olarak !ret serbestisi, diğer taraftan da, 
ka.ydedileceklerini, işçileriyle fe-

bütün ümidini hu plana bağlamıt na vaziyete düşeceklerini hatta cid 
di içtimai karışıklıklara sebep ola
caklarını biliyorlar. 

Planın çalışma saati haftada 35 
saate, üçretleri yükseltmeğe ve 
çocukları çalışmaktan menetmeğe 
ait baılıca maddeleri malumdur. 
Bu tedbirler, maliyet fiatlarının 

Müddei umumiler 
Bir müddettenberi rahatsızlığı 

dolayısile mezun bulunan İstanbul 
müddeiumumisi Kenan Bey, bu a• 
ym yirmisinden itibaren tekrar vw.. 
zifesine başlıyacaktır. 

Rahatsızlanan Üsküdar müd " 
deiumumisi Burhanettin Bey üç ar, 
mezuniyet almıştır. 

İstanbul müddeiumumiJiği mu -
avinlerinden Ahmet Muhlis Bey 
mezuniyet müddetini tamamlamış 
tır.. Vazifesine devam etmekte • 
dir.. Muavinlerden Cemil Bey de 
bir hafta sonra mezuniyetini biti• 
recektir .. 

Ecnebi cıgarası kaçağı 

olan halkın büyük heyecanından 
i·difade etmektedir. 

Berlin, 2 (A.A.) - Geçen tem
muzda iki Hitlerci milisin ölümün· 

den suçlu olarak idama mahkum 
edilen dört komünist dün sabah 
idam edilmişlerdir. 

Bir kahve cinayetine ait 
muhakeme devam ediyor 

Y enişehirde bir kahvede Saim 

Efendi isminde birisini öldürdüğü 
kaydile muhakeme edilen Süley .. 

man efendinin muhakemesine dün 

İstanbul ikinci ceza mahkemesin ·· 
;de devam olunmuştur. 

Dünkü muhakemede iki müda
f aa şahidi dinlenilmijtir. Bunlar• 
dan !kazancı Hasan Efendi, Saim 

Efendinin önce Süleyman Efendi
yi tokatladığını, kahveden dışarı 
çıktıkları sırada da üzerine iskem• 

le savurduğunu söylemi§, cinaye • 
tin hu tahrikle işlendiğini anlat 
mıştır .• 

Diğer şahit Hristo Efendi, kene 
disinin vakada hazır bulunmadı· 
ğını bildirmiştir .• 

Muhakeme iddia ve müdafal\ 
için üç eylüle bırakılmıştır. 

Çakmak, çakmak taşı, iskam· 
bil kağıdı, ecnebi sigarası mesele
lerinden adliyedeki dokuzuncu ih· 
tisas mahkemesinde muhakeme e· 
dilen Asaf Beyin muhakemesine 
dün devam olunacaktı.. Dinlene
cek bir şahit gelmediğinden, mu .. 
hakeme kalmıştır .• Bir hikayeden çıkan dava 

Yarış davası 
Sait Paşa zade Vehbi Beyin 

Samiye Burhan Cahil Hanım aley
hine açtığı otomobil yarışı dava • 
sına ait muhakemeye Sultanahmet 
birinci sulh hukuk mahkemesinde 
hu sabah devam olunacaktır. 

"Haber,, gazetesinde, bir müd. 
det evvel Hikmet Münür Bey ta• 

rafından İngiliz edebiyatından 
nakil olunan bir hikaye çıkmış, bu 

it l!bo.. . Cemil Bey, kendisini "Amerikalı kiye cümhuriyetine tatbik etmiye 
"1' · ·~rd BI ç k ·k· · hepten nasıl olur da benim meşru-.ı .. ~iid·· .. umental Efendi, po• Mister Sinkler,, olarak tanıtan ve imkan yoktur.. ün ü ı ısı ara • 
"liıtı1 \!tluğünde on iki gün kal.. bu suretle işi meydnnaçıkaran me .. sında büyük, ama pek büyük bir tiyet için verdiğim hükümdenk cülm .. 

hikaye, müddeiumt!milikçe yanke· 
siciliğe teşvik yollu görülmüş, da
va açılmıştı .• 

lstanbul ikinci ceza mahkeme-

tı.. ' - h b f k d B huriyet hakkında mana çı arı a-"1ı k -·•U telif ifadeleri alındı - rnur Suat Sakir Beyin ve diğer a• içtimai nevi ar ı var ır.. u se• 

~~ il,,d;tti.. Şahit: "Ben, yal· zı memurl~rın mutlaka mahkeme- -----~~~~-----~ bilir.. d T·· k" 
"t "' ıf d heııdisi Kadri Beyin serbest hıra· Buna bir imkan var ır; ur ı-~. .J a e alınışında orada ye gelmeleri lüzumuna işaret et.. O 

1 
· 11 

qed· ı k k kılmalarına ekseriyetle karar ve • ye Cümhuriyet = sınan 1 meşrutı ı. ti. "Bu, müdafaa ha<" ımız no " b"I' ı 
ı. "- d d rildigw i bildirildi.. Bernard Blu • yeti dene ı ırse · · \J)ı.1 .,ra-a• d ·r tasından her halde lazım ır,, c • .. · _1 d ~\it '<it()~ D·.~· 'ara aıf mental Efendi ile Camadanis kar- Biz davamızın uzerın:ıe ura. f .. ll .,,,.h .ı:.umrük muha aza me- di dd p · B · t v gı.bı" 

"I' 
1

" •• dcşlerin tahliye istekleri re o • lım.. eyamı eyın yap ıgı 

si, hikayede suç mahiyeti bulun • 
madığı nokta,sından bir kaç defa 

beraat kararı vermişti.. Müddei 

umumiliğin son temyizi üzerine, 

temyiz heyeti kararı tekrar boz • 
muştur .. 

ı.. ~i:t sın Efendi, eski seyrüse· Mahkeme heyeti kısa bir müza - k ı k b .. t.. d ·· ·qı "ne d l d yapaca o ursa u un unya me· i. ! ()l.:ı 11 İsi Kadr· Beyı·n kı'ral'· kereden sonra Sual S_akir Beyle un u.. b' k ı h' · d 
-,t· ~ll" 

1 

... "ık"ı tahliyeden sonra selelerini ır aç satır a ızım a· ağustos öğleden sonra yeniden mu d 
1

"1. gu •vd ] diğer bazı memurların mahkeme 1 J k ~~\ t ~lliğj .1 :. yapı an akr.amaya de dı"nlenı·lmeleı·ı· ı·ç.ı"n muhakeme~ Bundan başka yeni bir vaziyet 1 vaya katmak müm ı:ün o aca tır .. , hakeme olunacaklardır. ti~ Ql~ ' ı<up, toz, ıtap ve _ kt M hl d.. din· Ve herşeyin hududunu ayıralım. 

Hikayeyi nakleden Hikmet Mü· 
nür Bey ve gazetenin neşriyat mü· 
dürü Hasan Ras;,m Beyler, dokuz 

~h· 
1 

eıya l t• w • l nin on do··rt agv us tos saat on üç bu- ortaya çı ı.. a <eme, un . B .. · 
}\ .. 'llik ctt" e e geç ıgı yo un• lenen sahitlerin ifadelerine göre, sırası geldıkçe konuşalı"'.·· ı~ır.· Kaçak rakı yapanlar ~ .. "dti .... ı. çuğa bırakılmasına, dava edilen - 4 l . t r hberahzm 11 

"

1 
Oey. ''B b · b lerden lntclyo Efendi ile Matma • evvelce serbest bırakılan kc.mis - ci mcse eyı e a ızm v:ya Dün muhafaza memurları tara-

(}I' lt .. 1 • • .en u evı eş ~y D. ·ı . D" "t . d. Efen ile karsılaştırmıya luzum yoktur. 
t. \ıı ~etrnı t d d" Ş h t zel Eleninin muhakemesine yalnız yoncu ımı rı ımı rıya ıs ... , ~ k cı· · fmdan Beyoğlunda Bursa sokağın-°""~İb• Ilı bil § ır,, e ı. a ı ' ainin tekrar tevkifine lüzum gör" Osmanlı imparatorluğunu en ı ın 
di, •~;~ d "',enı. Ev boştu, mal vekilleri hazır bulunduğu halde .. kılibı için tohum olarak kabul et- da madam Minanın evinin alt ka· 

h elaletiyle girdik., de - devam edilehileceğine karar ver· du.. h · l"b 1 ı b" tında lsmail ve Zaferi isminde iki 
l ~()I Dimitriyadis Efendi jandarma miyen bir cüm .urıyet 1 e~~ 0 a 1 ~""" i, lb h di. k . d .. r. ·T· k m ş leceği gibi elatıst te olabılır. Eta- şahsın kaça.!: rakı yaptığı haber a· ~- ... -ql ~ik l'&. iın Efendı", 1"k"ınc"ı şu Mevkufların tahliye isteklerine refa atın e go uru ur en şaşır 1 ' • • ? B l h k ı 1 d -.ıe,,. .... - "Aman efendim, benim bu işle bir tist mi olmalıdır, lıbernl m.. u ınmış ve emen ya a anmış ar ır. IQı.ı ~ f>b 'tıuavini Suat Tahsin gelince, bunlardan Trabyadaki b" .. k Maznunlar ihtisas mahkemeıi· 

"a. b ~r Ilı . . alaA kam yoktur.. Beni evvelce ser- clrı ba~ka ır muna aşa _mevzuu -j .. ......_ eınurların Tepeba • "Zommerpalas,, elektrikçisi Mırı- S d Et n e ·ılm'şlerdı'r 
• ·••a'" best bırakmışlardı!.,, diyordu. dur.. a rı em e v r 1 • 

Razada eroin bulun -~ca:n~E~f~e:n~d~i~i~l~ee~s:k~i~s=c~y~ru:·s=e~f~e~r~m:.:ü~"~==~=-=~~~~~~~~~~~~-----------~~~---~~-~~~--~-~~~~--





~, . 
•uz Yollan işletmesi 
~ ACE"TALARI : 

s·koy - I<öprübaşı Tel. 42362 
ırkeci Miihürdar zade hanı 

'--...._ Telefon; 22740 

Mersin Postası 

ÇANAKKALE 
••pu 
lO d:u .4· 8 933 cuma günü saat 
k,, ıdare rıhtımından kal
hl~ 1'uıadası ve G elibo!u'ya 

ıt dönüşte uğrar. (3770) 

~DII<ZADE Biraderler 

S VAPURLARI 
AKARY A vapuru 

l•t ilnbuı • izmir sür'at 
~~r POSTASI 
de G ~ta Cumartesi günü saat 18 
&i!ııu •1;ta. rıh tımından hareket, Pazar 
reke 1 rnıre mtl\"asalat, Pazartesi ha
r tıe Salı gunu Istanbula a\·deı eder. 

Ilı ~ıı, tafsilat için Sirkeci Mey· 
enet H anı altında acentahğa 
lllihacaat. Telefon : 22134. 

(601:") 1 
f~1d'lanbul ikinci icra memurlu

ltı · 
~ . 

~~k lhcuz ve paraya çevrilmesi 
) ilrrer k t~ k Yata oda ve salon ve 
~oda takımları olan eşyaları 
llioa. 933 pazar günü ıaat 9 dan 
l~t/'n Beyoğlunda Tünelde Sarı 
n~~b~addesinde 394 - 396 No. 
~ ılyeci mağazasında birinci 
' •rttrnn . ı qtrı t.ı· ~ ıuretıy e aatılacağın-
\h'1l'ıpferın ayni gün ve saatte 
~ il" 1nde memuruna müracaat -
~unur. (6052) 

~ 1 ~rf Fabrmkalar ilanlar. 

~9 ton elektrolit bakır. 
~ııı~7~933 tarihinde pazarlıkla 

~~i :
8
1
1 

evelce ilan edilen yukarı 
.. ~a zeıne .. 

'r "T ıçın teklif edilen 
~hk 7ıa 1 görüldüğü cihetle pa .. 
~l ·8.933 t 'h• b" . "ıitr arı ıne te ır e -
~iıı h ır. Taliplerin şartname 
\ er aün " ğl d 
t. için de 

0 
o .. e en .•onr.a, pazar-

"'ttJ, gun temınat ıle müra· 
rı, (3785) 

~inin önü 
~alnıu··d .. 1..... .. d bt ur ugun en : 
~"an Yolunda Sıhhiye müzeıi 
l~' ~;;n~lik kiraları 132, 130, 
""' lıra olan 138, 140, 142 
~ --k~tah dükanlarla Ahır ka· 
~ 10() 

1
.Ye taburu garajında be-

""l' ıra kı t ' d lo . lı'a )q .yme ın e 6 açık ve 
l llt\ it. Yınetınde 1 kapalı Fiyat, 
~"-'~tıi ~etli bir F ort, 150 lira 
~~lılcta, ;apalı Berliye ve Def .. 
L.: l ~e 00, 150, 50 lira kıy· 
"'it raede Be o· . il.... ~ •, ns, ıxı mar • 
~'lth~ ~~iller 17 ağuılos 933 
1~·, tun" I_; ~\it· u ıaat 14 te açık art .. 
"'1 ltit'>'a 'Yle ~atılacak ve dükıin
~ "1'1c " Verılecektir. Şeraitini 
1~ "tı1 k e ~ey sürmek iıtiyenle-

• (~11Yonuna müracaat .. 
1 I~ ı.. 3) 
'-l~bcl t\"'\ll o .-. -----
~ ltı: Çuneü icra Memur -

~\ıh~}~Cllı l'e 
t·t du~fi.ilcin •~lılma.ıı mukarrar 
l l\t l'l ~~ek· ll"taıiye levazımı 
~hlld~dde . •nları Beyoğlu İs· 
Qır· ~ ••nd 35 l,"~t\cj ''at 11 e. • 1 numaralı 
~~lıtı~ık artt ıla 12 ye kadar 
~k)~,~t\ taıitına suretiyle satı• 
oı llıe~ ~'ık .. P 1olanların mahal 
ll~. \lr\llla llrt ~ hazır buluna

(~ rnuracaatları ilan 
~l) 

it l>ol<l'OR 
~~'hiı· ilf il c 

'•o.ıı 1 h,,t 1 ~mal 
l'a! ~•ki . 

" ti. ı ı:rTı ınuteha11111 
· elefon: 22398 

Aşağıda cins ve mıktarı yazılı on bir parti Erzak, Mahrukat 
ve saire mektebimizin senelik ihtiyacı olup parti parti kapalı 
zarf usulile Ankara'da Mektepler Alım, Satım Komisyonunca 
22 ·Ağustos· 1933 Salı günü saat ikide münakasa ye ihalesi ic· 
ra edileceğinden taliplerin usulü dairesinde Mektepler mübayaa 
komisyonuna ve bu baptaki şartnameleri görmek isteyenlerin de 
Musiki Muallim Mektebi Müdürlüğüne müracaatları. (3706) 

Cinsi 

Ekmek 

Koyun Eti 
Sığır Eti 
Dana Eti , 

Sade Yağı 

Beyaz Edirne Peyniri 
Yoğurt 
Süt 
Kaşar Peyniri 

Zeytin yağı 
Zeytin 
Sabun Haci Şakir 

Kesme Şekeri 
Toz Şekeri 
Pastırma 
Kuru Soğan 
Pirinç 
Bulgur 
Un Ekistra Ek iıtrı 
Makarna 
Kuskua 
İrmik 
Aşurelik Buğday 
Nişasta 
Çalı F asulye1i 
Barbunya 
Patates 
Şehriye 

Bezelye 
Çay 
Salça 
Çam Fıstığı 
Badem lç ı 

Yumurta Adet 
Soda 
incir 
Kuru bamya 
Razakı Üzüm 
Kuş Üzümü 
Çekirdeksiz Üzüm 

Erik kurusu 
Kaysı kurusu 
Pekmez 
Taban 
Sirke 
Kırmızı Mercimek 
Kara Mercimek 

Fındık içi 
Kabuklu Ceviz 
Sarımsak 
Pirinç Unu 
Limon adet 
Tarçın 

Zencefil 
Yeni bahar 
Kara büber 
Kırmızı büber 
Salep 
Ihlamur 
Börülce 
Tzu 

Ispanak 
Havuç 
Kereviz 
Lahna 
Prasa 

Asgart Azami 
K t L O 

20000 

2500 
2500 
2500 

1500 

550 
500 
350 
50 

800 
300 

1000 

1000 
750 
100 

3000 
2500 
500 

1500 
750 
200 
50 
50 
25 

1500 
500 

3500 
250 
150 

10 
250 
15 
5 

10000 
750 
350 

30 
350 
ıs 
75 

160 
25 

250 
125 
300 
300 
100 
100 
500 

20 
20 

5000 
3 
3 
3 
5 
5 

10 
7 

500 
500 

750 
500 
350 

1000 
350 

25000 

3500 
3500 
3500 

2500 

750 
750 
550 
75 

1200 
750 

1500 

1500 
1000 
250 

3500 
3500 
750 

2000 
.1000 

35b 
100 

75 
50 

2000 
750 

4500 
350 
250 
15 

300 
20 
10 

15000 
1000 
550 
60 

550 
25 

150 
300 

75 
350 
250 
450 
450 
250 
250 
750 

40 
40 

7500 
7 
7 
7 

10 
10 
20 
15 

750 
750 

1500 
1000 
750 

1500 
750 

Parti 
F 1 

-8 

37 
30 
40 

ılO 

30 
ıs 
12 
90 

40 
30 
28 

48 
44 
60 
8 

16 
8 
8 
ıs 
ıs 

18 
10 
30 
8 
9 
9 

19 
38 

'J.15 
18 

130 
100 

2 
12 
20 
80 
30 
40 
30 

18 
65 
:ıo 

30 
15 
19 
9 

100 
25 
20 
30 

Parti 
2 

Parti 
3 

Parti 
4 

Parti 
5 

Parti 
6 
• 

2,5 
120 Kabuk 
200 
200 
150 

40 
300 
120 
18 
11 

10 
8 

12 
8 
7 

Parti 
7 

Kayıt ve kabul şartları 
1933 ders senesi için Ankara ''Yüksek Ziraat Enstitüsü11 

Ziraat ve Ziraat Sanatları Fakültesine 5 kız ve 45 erkek olmak 
üzere 0 50,,, Baytar Fakültesine Kız ve Erkek "50,, , Yüksek 
Orman Mektebine "30,, talebe alınacaktır. Müessese leyli ve 
meccanidir. 

Kabul şartlan şunlardır 
1 - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak. 

2 - Lise bakaloryasını vcrmit bulunmak. 

3 - Yatı 17 den aşağı olmamak. 

4 - Bu mesleklerin icap ettirdiği bedeni kabiliyete malik 
ve hastalıklardan salim olmak, 11tam teşekküllü hastane sıhhat 
heyeti raporile tevsik olunur. 

5 - Tahıil leyli ve meccani olduğundan ıtaj veya tabıil 
devresinin ortasında "arız olacak mazeretler dolayııile tabıille
rine devam etmek imkAnını kaybetmiş olanlar müstesna olmak 
üzere,, staj veya mektebi terkedenlerin veya cezaen çıkanlan· 
ların hükumet tarafından kendilerine yapılan masrafı tazmin 
edeceklerine dairNoterlikten musaddak kefaletname vermek0 mü· 
essesece verilecek nümuneye tevfikan,, • 

6 - Mahalle ihtiyar heyetinden veya poliı merkezinden 
hüsnühal mazbataaı ile 4 kıt'a fotoğraf vermektir. 

7 - Taliplerin miktarı kadroyu tecavüz edince ııhadetnıme 
dereceleri ve müracaat tarihleri ıırasile kabul muamelesi yapıla
caktır. 

8 - Ziraat Faklilteaine girecekler eneli 1 ıene Gazi Or
man çiftliğinde talebe namzedi ııfatile staja tibi tutulurlar. Ta
lebe stajda bulunduğu mOddetçe yemek ve elbise bedeli olarak 
kendilerine ayda 40 lira ücret verilir. Bu ücretten hiç bir tevki
fat yapılmaz. 

Bu şartları haiz olup Ankara "Yüksek Ziraat Enstitüsü 
" 

Ziraat Baytar Fakültelerine ve Yüksek Orman Mektebine gir· 

mek istiyenlerin 31 eyli'ıl 933 tarihine kadar yuka11daki şartları 

göaterir •eaikalar1nı bir iatidaya raptederek doğruca Ankara 
YOkaek Ziraat Enatitllall RektörlOğüne müracaat etmeleri 
ilin olunur. 

Daha fazla mal6mat almak iıtiyenlere müracaatleri takdirin-
de Prospelctuılar gönderilir. (3024) 

Posta T. T. Binalar ve Levazım 
Müdürlüğünden • 

' 
Posta Tel1rraf Telefon idaresi yeni Postahane Kalörüfer ih-

tiyacı için 400 Ton Kandilli veya aynı evsafta Tuvenan ld5mürü 
kapalı ıarf usulü ile mUnakasaya konulmUftur. Münakasa 13 A
ğustos 933 t11ibine mU..dif Pazar günü saat 14 de yapılacak
tır. iateklilerin o giln aaat 14 den evvel teklifat ve teminatlarını 
havi ve kanun dairesinde kapatılmıı ve mllbürlcnmit zarflarim 
Jıtanbul da yeni Poıtabanede Binalar ve Levazım MOdüriyetinde 
mDteıeklcil Komisyon Riyasetine tevdi eylemeleri, ıartname her 
rBn ahnabilir. (3515) 

Topçubaıı Ali aia vakfı mntevelli Kaymakamlığından: 

Galata'da ~abkulu mahallesinde istiklal caddesinde 426/3 
No. b dükklo ıle 426/i No. Jı hane üç sene müddetle icara ve
rileceiinden 22 - Temmuz· 933 tarihinden itibaren yirmi gün 
müddetle müzayedeye vaz edilmiıtir. Talip olanlar % 7,5 kuruı 
teminat akçelerini milıtabaiben her gün lstanbul Evkaf Müdüri· 
yetiode mülhak valcıfJar kalemine ve yevmi ihale olan 12. Ağus
tos· 933 cumartesi gllnil saat 14 e kadar da Encümeni idareye 
müracaatları. (3484) 

Yer Elmasa 

Yaprak 
Maydanoz 

Kok kömürü 

Odun 
Mete Kömürü 

Arpa 
Saman 

Benzin 
Gaıyağı 

350 
7S 

1500 

100 Ton 

30000 
1500 

4500 
4000 

750 
150 

2500 

200 

35000 
2500 

5500 
5000 

6 
25 
2 demet 

Parti 
8 

3400 
Parti 

9 
2 
5 

Parti 
ıo 

4,5 
2 

Parti 
11 

50 Teneke 75 465 
25 " 35 400 



Istanbul ve Trakya abrikaları lürk ftnoninı ~irketin~e 
. 

Fabrikamızda çıkanlmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan aı 

o=~~:~~:::~:::~~ İKf iSiöf lOZm~e~e{ô FHiiOSUmı36s75di~HH~ı~tôtaK~ö
1

'~e'e~nciKiiô8u039:so dKuf üiiUi~ds 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir .• stanbul haricindeki yerlerden yapılacak sip8" 

rişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itib~
ren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına sigorta ettirilir. Sı
pariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin tamaınııı• 
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 1,. • ,, • 

• 

fi ·,• ~ 11auıT s~,,_~ 
..,,.. O Susama, yazııı beferiyete 

: • olan cezasıdır. Tabii havası 
hazmiyeye malik Eno·a 

1 

~'""'' l>• '911 • Y.n o 
lalmborlh 
~cf.krı 

fıllırilnıDıD 
Ulaıctl 
~ 

"Fruit Salt.. gaıözlü toza 
bir mıkdar limon sıkıldıkda 
susamayı gideren latif. 
sihhl ve mükemmel bir 
roüstahzır t'etkil eder. . 

Sabah .,. •lc~m bir b•,. 
dalc au denlnund• bi, 
uhve lc•~ı 

0

f'Ollcd~nfld• 
kilidir. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünden : 

lstiı~ıbo.t ve motörltrc ait işletme ve tamir Jevazı mı ile itli· 
fıfara ait malzeme, aşı yapmak için şırmğa iğnesi ve saire dört 

kasını olarak aleni münakasa suretile satın alınacaktır. Münaka
sa 14 ·Ağustos· 933 kazartesi saat 14 te Galata'da Kara Mus-

tafapaşa sokağında lstanbul limanı sahil sıhhiye merkezindeki 
komisyonda yapılacağından isteyenlerin şartnameleri almak üze
re Ankara'da liudut ve Sahiller Sıhhat Umum müdürlüğü ayni· 
yat muhasipliğine veya mezkür merkez levazım memurluğuna 

müracaatları. (3465) 

FEYZİATİ LİSELERİ 
Kız Erkek 

Arnavutköy'de • Çiftesaraylarda 
Ana ıınıfını, ilk luamı, orh. ve l11e ıınıflarını havidir. T edriı ve terbiye uıullerinin ciddiyet ve mükerıunr 

liyeti ile tanınmıı olan müe11eıe lıtanbul'un en güzel yerinde kain ve her tür.Ü sıhhi (artlan haizdir· 

Gayret ve muvaffakiycti görülen talebeler için mektep bütün tahsil devrelerine ait 
kolaylıklar ve imtiyazlar temin eylemiıtir . 

Leyli ücretlerinde çok esaslı tenzilat vardır. 
Kayıt ve yeniden kayıt muımeleıine baılanmııbr. Cumaıteıi, pazerteıl, çarfamba ııünleri saat 10 d•" 

18 e kadar müracaat olunabilir. iıteyenlere mektep tarifnameıi gönderilir. 

Qcazlak .. temizlik •• Slr'at ............................................. 

VAKiT YURDU 
KİTAP KISMI 

ÇALIŞMIYA BAŞLADI 

Basılacak Kitaplarınızı .. 
Yapılacak Cetvel işlerinizi .• 
.Makbuzlarınızı .. 
Defterlerinizi .. 
Baskıya Ait Her işinizi .. 

VAKiT YURDU 
Her Yerden Çok Ucuz Yapar 
istediğiniz yerden fiyat alabilirsiniz. 

Vakıt Yurdunun Fiyatı Heryerden Ucuz olacaktır 

Kiralık Odalar 
1. 

ZAYi- 1928 - 19~~e".İ 
Cümhuriyet orta mekteb•~i ~ 

• ı&ı • 
dığım şahadetnameD11 ,;.,,, ,.J 
Yen isini alacağımdşl'l pA, / 
hükmü yoktur .. Orhan Bey hanında ki

ralık odalar vardır. Talip 
olanlar VAKiT idaresine 

müracaat edebilirler 

,4S1~ 
Sahibi, MEHME1' 511' 

Ne,riyat Müdürü: J. ~ 
Jıl' 

V AKIT Matbaası -


