
A.çıkta kalan maliye 
llıeınurları vilayetlerdeki 
llıüahallere geçirilecekler 

Dün inhisar namına ilk 
vapur şehrimizden lzmire 

hareket etti 
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ALMANYA YERİNDEN OYNUYOR· 
ltalya - Arnavutluk 
ltt 
~ •ııa, 1 (ı\.A)- Kral krafmdıuı im• 
ı •ıut.n bir kararnamede Arnavut
Q~ ID.ekteplerlnde İtalyan dilhıln 
) tulup 3ğretllmesl ve yabancı 
ı1:Ullra gönderilecek talebeden yüz• 
l'1ıı •e-:taenlnlo ltalyan Dn.lversltele· 

e aynlmaaını emretmqt:lr. 

~ Son günlerde ltalya ile Arna -
) ~luk arasındaki münaaebatın iyi 
Roda olmadığı anla,ılıyor. Yu • 
d 
0
•lavya ve lngiliz membalarm • 

~':tl. telen ültimatom haberlerinin 
~ 0'lrla telgrafı ile bir müzakere 
tıl t.hiyetinde olduğunun bildiril • 
~~•i bunu kafi derecede açık ola -

Rösteriyor. 
lıı~a.ddizatinde bu ihtilafın ehem· 
J '~eti ıulh ve harp noktasından 
ll!f .. l 
lilt,'i.ı dir. Fakat Arnavutluğun is • 
~~ali ve ltalyanın Balkan siya 
ltı 1 itibariyle hususi bir kıymet ve 
anası vardır. 

lta. ~alumdur ki Akvam Cemiyeti 
\!' lya için Arnavutlukta hususi 
lt aka tanımıştır. Sonra bu alaka 1 
-~l}'a ile Arnavutluk arasında 
. ledilen te~riki mesai muahede-
h~le kafi şeklini almıştır. İtalya 
ttkuıneti bu mukavele mucibince 

~ll.&.V"utlukta zühur edecek iğti -
r~ı~I bastırmak irin Aranvutluk 
~Ultuınetine yardım vadetmiştir. 
I \t suretle Arnavutlukta bir nevi 
talyan himayesi tessüs eylemiştir. 
•tıı~akat İtalya tarjlfından kabul 
t 1~d~n hu Yardım ve himaye teah
ıı.,. ut b'" \ırt ~ . 11 Aranvutların nazlı ha • 
•at a.j1 ıçın değildi. Asıl mak -
lı.' talyanların Adriyatik hayali
~ 1 

tahakkuk ettirebilmek icin Ar· 
4'l>utluğu bir basamak olar~k kul· 
ı-. tltnaktı. Bunun için lazım o -
~ tı. §ey de birinci derecede Arna
~tları ltalyanlaştırmaktı. Bilhas • 
t hu maksat için Arnavut mek • 
t~:leri bir temsil vasıtası olacak • 

~};'il.kat Yugoslavya tehlikesine 
~a.~h İtalyan himayesini kabul e -
~ll kral Zogo bu himayeden .1 -
e }>anın beklediği icabatı yerme 
~ti- k . 

t~ :·••e istemedi . Bunun netı -
lt ' 1 olarak Arnavutluk jandarma· 
lltn t 'k' · b' t ·ı· k J ensı mı ıı· ngı ız uman • 

~,tı. . 
llt •na verdi. Jandarma alayları -
tli'tt başına İngiliz zabitleri getir • 
ki·kl:>iğ~r taraftan Arnavutlukta -
I> a.tolık papas mekteplerini ka -
i\ttı. 

lt ~taJ Zogonun bu tarzı haerketi 
r... a. Ya hükumetini memnun ede -
··•eıd · Ö İ(E! 1• yle anlaşılıyor ki ltalya 
ti Arnavutluk arasında zühur e -
ti E!tı, ihtilafın birinci sebebi bura • 
!\dır. 

'eb~ ~at mevzu bahis 
~ hı bundan ibaret 
~:~da'n başka bir de 

ihtilafın 

değildir. 

ihtilafın 

~ 1 cephesi vardır • 
ti:ıt[ ısa.sen hududu ve nüfusu itiba· 
Q\t e küçük, fakat buna mukabil 
l\a. turu o nisbette büyük olan Ar -
ltq \tut ınilleti başlı başına bir hü -
,() tnet kurmağa teşebbüs ettikten 

llra ın'll" h' 1 · · · d tek . 1 ı ıs erını tatmm e e-
t!• 1!leri başarabilmek için ken· 
~\thkendilerine para aramışlar, 
' ta.c oldukları bu parayı bula
~ca karşılarına hami olarak 
~'tt ltatyuaların mali yardımla -

l lllemnuntyetle karşılamıtlar -
Mehmet Asım 

,(Devamı ' üncü aııyıfada.) 

Dur emrini dinlemiyen otomobil 
·····················-···-···················································· 

Bir jandarmamızı öldü
ren kazayı kim yaptı? 

Nazilerin 500 bin 
kişilik toplantısı 

Hitler hükumeti halk kütlelerini 
nasıl tuttuğunu anlatıyor Nezaret altındaki Alaeddin Bey, kazayı 

yapan otomobilinin çalındığını söylüyor 

Bitler ve erk&m harbiyemi bir hıdk kltleslnl ael&mlarken .. 
Hltler bükümctl iktidar me,·kllne geçtik- yiyecek t.emln olunmu~tur. Almanlar Nazi 

ten sonra yaptığı nümayişlerin en müthi)lnl hlleum lut'alnrından 100 bin kişiyi de bu ı9 • 
hazırlamı, \'e e\'Velki gllndenberl nasyonal tlma için NuN'moorge getlrtlmlşlerdlr. 
'.lo11yallstlerln kongresi Nuremberg ı:;ehrlndc 

toplannuyn başlrunıştır. Bu toplantının aza - Kongre henüz devam ediyor ve Fran -

metl göz önündedir. Nurembcrg şehrine bu ımları asablleştlri~·or. Hitlerln bu münasebet

toplantr l!:ln diğer şehirlerden :;oo bin kişi lı- neşrottiği b<'yanııamo nasyoruıl sosyalist • 

~ltmi-,tır. (A.,ağı yukarı lstanbul nUfnsu ka 
c\ıır ... ) Bu MO bin kişi içi.İl ,rhlrdc ~llttın , • .., 

Esrarengiz adam 

Genemi o? 
Asuriler isyanında 

LAVRENS'in 
parmağı varmış! 

Arap ve İııgiliz zabiti [ avreu 

lı~rln a~ık bir programı dır ki ikinci saycfn R 

ını:ı:d:ı okôıın<'l:llltır. 

Üniversitede mUnhaller ..................................................... 
Fen fakültesinde 
bir tek hoca var 

Muavin namzetlerinden 
diğer çekilecekler var 
Maarif Vekaleti Vekili Doktor 

Refik Bey Y alovadan §ehrimize 
dönmüştür. Refik Bey bugün Ü
niversiteye giderek kadı·o işleriyle 
meşgul olacaktır. 

Üniversiteye getirilecek ecnebi 
profesörlerinin bir kısmının dave

tinden sarfı nazar edildiği söylen
mektedir. Bu sene Üniversite mu

vakkat kadro ile idare edilecek ve 
bu suretle bir tecrübe devresi ge· 

çirecektir. Bu bir sene zarfında 
ecnebi profesörlerden ve kadroya 

yeni alınan gençlerden nt. derece 
istifade edilebileceği anla§ılmış o· 
lacaktır. 

KıU9ecl ve matbaacı Alleddln Eey 

Evvelki gece garip bir otomo -
bil hırsızlığı ve bir kaza olmuştur. 
Klişeci ve matbaacı Alaaddin B. 
evvelki akaşm işini bitirdikten 
sonra hususi küçük otomobiliyle kadaş otomobil İstiklal caddesinde 
ve yanında bir arkadaşı olduğu Kazmirci Ali Riza Beyin mağazası 
halde Bey;,ğluna çıkmıştır. iki ar- (Devauu ı lnC'f uydada ı 

Olmıyacak bir teklif 
Mısır 2000 tiftik keçisine mukabil 
bize hurma fidanları verecekmiş ! 

Mllbarek huuna ile Ankarauın tiftiği bir mi ? 

Mısır gazeteleri Türkiyenin Mı- saade olunmasını istediğini yaz • 
aırdan hurma fidanları ~stediğini, maktadırlar. 

Mısır ziraat nezaretinin de bu ta- Türkiyenin bu takass. ılt! cevap 
lehe karşı Türkiyenin 2000 tiftik vereceği henüz malum değildir .. 
keçisinin Mısıra çıkarılmasına mü- <Devamı 2 inci ııayıfada) 

kıyafetlerinde 
Kendileriyle Üniversite daimi 

kadrosu için kati mukavele yapı -
lan ecnebi profesörler beş kişidir .• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Son zamanlarda Irakta çıkan ve 

Irak hükumetinin başına oldukça 
mühim bir ğaile açan As..ıri ısyanı 

kapanmış gibidir. 
isyan hareketinin lng; Hzler ta -

rafından tertip edildiği ve bunun 
bir maksadı mahsusla icat olundu· 
ğunu Suriye gazeteleri yazdığı gi
bi, ıon posta ile gelen Mısır ga
zetelerine nazaran da İngilizler 
fraka verilen istiklali geri almak 
için bu çareye baş vurmuşlardır. 

Bu suretle Cemiyeti Ai~vam nez• 
dinde teşebbüsata geçecekler ve 
frakın henüz kendini idare edebi
lecek bir hale gelmediğini, bu ha
dise ile is bat edeceklermiş!!.. 

Mısır gazeteleri, son i3yan hare
(Devauu ı bıcıl aaY,Jfada) 

Kadroya evvelce alın.ır. profe .. 
sör muavini namzetlerind~n daha 
bir kısmının çekileceği söylenmek 

tedir. Yeni kadroda bu muavin . 
namzetlerinin asli maaşı 45 liradır 
ki tahsisatile birlikte ayda 126 lira 
tutmaktadır. 

Halbuki bilhassa tıp fakültesi 
kadrosuna alınan yeni mt.&avinler
den bir kısmı hariçte hastane ve 

muayenehanelerinde çalışmak su
retiyle olan kazançları bu paradan 

fazla olduğunu söylemektedirler •• 
En fazla münhal tıp fakültesinde 
bulunmaktadır. Fen fakültesinde 

(Devamı 10 uncu ~A 

Erkek - Allah razı olsun kanunu medeniyi tatbik 
edenlerden, 1a dört kar1 almu; olsaydım .. 
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Bayrama hazırlık 
i. lstanbulpa 16 meydanda 

nutuklar verilecek 
Ciinıhuriyet bayramının devam 

edeceği üç gün müddetb şehrin 
e ~Uhtelif yerlerinde, sinemalarda , 

1
1
htrolarda söylenecek konferan.s 

' J~tın nıevzuları, hatipler tesbit e· 
~ ılecektir. 

t 1'onferanslar verilmek üzere İs· 
t~nbulda 16 cümhuriyet meydanı 
~bit ~dilmiştir. Bu meydanlardR 
Q hatıp halka cümhuriyel hakkm 
a konferanslar verecektir. 

~ ~u rneydanlar, Beyazit1 Taksim, 
k~tıh, Üsküdar fırka önü, Kadı -
oy iskele meydanı Beykoz hüku
~et Önü, Büyükada iske.; esi, Hey· 
eli d . . k l . ·· .. K 1 a enız ıs e esı onu., arta , 
f'-~iktaş fırka önü, Kas ınıpa~a, E
k~~· Bakırköy, Sakızağacı, Yeşil· 
t'I· Şehremininde fırka önünde -

ır .. 

Körkütük sarhoş 
~ Beyoğlunda Margarit sokağındct 
;velki adşam saat 22 Jt' bir ada· 

•n körkütük sarho~ ohrak sokak 
llt ta_el d k • )d w • • ·· 1 
ll-ı ·· " n a yatma ta o ugu goru • 
I ı.ı., Ye bulunduğu yerden kaldırı· 
~rak karakola getirilen bu ada • 
tı l)l isrni Vasil olduğu anlaşılmış· 
i ~· Oturduğu yerin anlaşılması 
lın, biraz ayılana kadar karakol· 
v' bekletilmesine lüzum görülen 
l laif nezarethane kapısını tekme
~ıtli1e baslam1s, daha sonra fer • 
~ . . 
l lt ederek orada bulunan memur· 
a.l'~ küfür ve hakaret etmistir. Va 
rı . 
1
1 h-kkında takibata başlanmış • 
ır. 

Acaip bir tahsildar 
tnıtvvelki gün saat 14 le, Ha
düıJ:.e caddesinde 46 numaralı 
l\i ~nda bakkal Hasan Efendi • 
q n dükkanına Salahattin ismin -
~ bir fahıs gelerek kendisini ka • 
y llç memuruyum diye tanıtmış. 
, .. e kendisine hakiki bir memur sü 
~~ vermi~ bakkalın defterlerini 
0ntrol edeceğini söylemiştir. 

~ au yalnız başına çantasız man
~ 'tı, sipsivri çıkagelen acayip ta· 
lt\ 1_ 

ti l rı::azanç memurunun hareke -
F ll<len tüphe eden bakal Hasan E
~lld· 
~ ı derhal civarda bulunan poli 
~ h~~er vermiş. Neye uğradığını 
t turlü anlayamıyan ve birdenbi 
~ ho• f ... k 'ld' ... ' · ·· ~~ ~a ın yagmın esı ıgım go • 
~ tı. Salahattin suya sabuna dokun 
I~ 'dan •avuşmak istemişse de ge • 
)'~Polis sahte kazanç memurunu 

alaınıttır. 

Deniz işletme inhisarının 
dün ilk günü idi . 

Dün kalkan ilk vapurlar 
Deniz Yolları İşletme inhisarı \ işletmesi idaresi namına dün kira. j boş olarak dönebileceklerdir. 

dünden itibaren bilfiil işe başla • ]anan vapurlardan Kırlangıç va • Maamafih şilepçilik eskisi gibi 
mı§tır. Dünden itibaren Türk li puru 1zmite gitmiştir . serbesttir. Aldığımız malumata gö 
manları arasında muntazam posta Uğur vapuru bugün lzmit sefe • bir kısım vapurcular şirket mese· 
seferleri ve nakliyat deniz yo1Jarı rini yapacaktır. lesinin halline kadar gemilerini 
iş)etmesiyle Türk vapurcuları ara- İşletme idaresince sefere hazır • eşya nakliyatmda kullanmağa ka
sında kurulan anonim bir şirket (attırılan Yelkenci zadelerin Er • rar vermişlerdir. 
tarafından yapılmaktadır . zurum vapuru da dün Galata rıh· Yeni vaziyet üzerine limanları· 

Fakat bu şirket vapurcular ara- trmına yanaştırılrnıştır. Erzurum mrz arasında yapılan seferlerde 
sında çıkan ihtilaflar yüzünden vapuru yarın Karadcnize hareket şu tadilat yapılmıştır 
henüz teşekkül edemediği için edecektir. Trabzon hattı: Perşembe günle· 
bütün Türk vapurlarına (Deniz Deniz Yolları işletmesi hususi ri sür'at, pazar ve sah günleri 
Y ollarr İşletmesi) vaz'ıyet etmiş - kumpanyalardan kiraladığı ge· posta seferleri. Ayrıca lüzum gö • 
tir. milerle bugün Karabiga, Bandır • rülürse cumartesi günleri de bir 

İdare bütü ihtiyaçları karşıla • ma seferlerini de temin edecektir. sefer yapılacaktır. 
mak üzere şimdilik Sakarya, Sam Deniz Yolları İşletme idaresi - Bartın hattı: Her hafta pazar -
sun, Adnan, Asya, Nilufer, Erzu· nin istifadeye lüzum görmediği tesi ve perşembe günleri iki sefer . 
rum, Kırlangıç, Gerzet Dumlupı • diğer hususi vapurlar seferden İzmir hattı: Cuma, pazar ve çar· 
nar ve Uğur vapurlarını kirala - menedildikleri için bulundukları şamba günleri posta seferleri. Ay-
mıştır . limanlarda evvelki gece yarısın· rıca cuma günü bir de ekspres pos 

Bunlardan ilk olarak (Deniz dan itibaren başlanmışlardır. tası. 
Yolları İşletmesi) formasiyle Sa - Bu vapurlardan on beşi İstanbul Mudanya hattı: Cuma, pazar , 
dıkzadelerin Sakarya vapuru dün limanında bulunmaktadır. Bütün pazartesi, salı, çarşamba, perşem· 
saat on dörtte İ.zmir sür'at posta - limanlara bir tamimle vaziyet bil- be. 
sını yapmak üzere limanımızdan dirilmiş olduğundan dünden iti • Bandırma hattı: Cumartesi, sa-

hareket etmiştir . bar en hususi vapurlardan sefer lı ve perşembe günleri. 
(Deniz Yolları lşletmesi) nin ruhsatnamesi için vaki müracaat - İmroz hatlı: Cuma günleri. 

bayrağı vapurun grandi d ireğine lar reddedilmiştir. Ayvalık hattı : Pazar ve perşem 
çekilmiş, gemiye idare namına Kanunun mer'iyete girmesinden be günleri. 
muamelatı tedvir etmek üzere iki evvel yolcu alarak sefere başlıyan lzmir - Mersin hattı: Pazar 

mem~r konulmuş, vapurun süvari hususi vapurlar uğradıkları \i · günleri. Lüzum görülürse ayrıca 
ve mürettebatı arasında değiıiklik manlarda yalnız yolcularım çıka - cuma günleri. 
yapılmamıştır. Kiralanan diğer va- racaklar, yeniden yolcu a1arnıya· lstanbul - İzmir - Pire ve Is -
purlar da ayni suretle hareket e - caklardır. Bu gemiler bulunduk - kenderiye seferleri eskisi gibi salı 
deceklerdir. Gene Deniz Y otları ları yerlerden limanımıza ancak günleri yapılacaktır. 

lstanbul maliye 
teşkilatı iş başında 

Fevzi Paşa Hz. 
Y alovada bulunan Büyük Erka. 

nı Harbiye Reisi Müşir Fevzi Paşa 

Takastan arta kalan 
işler .. ne olacak? 

. Hiç bir memur açıkta Hazretleri şehrimize avdet etmiş. h d b. Vaziyeti iza e en ır 
bırakılmıyacak lerd ir. • b ki · 

ı t b ı l. 1 k"IAt ·b ·· talımatname e enıyor s an u ma ıye eş ı a ı ugun-
den itibaren yeni vazifesine baş - Limanda bir kaza 21 ağustos sabahmdaa itibaren 
Jamaktadır. Dün cuma olmasına 1 haliko kumpany.asına ait ltal -1 vilayete gele~ bir emirle t~kas dur 
rağmen hazırlıkların ikmali için , yan bandıralı Corcıyos vapuru dün durulmuş ve ıhracatı tetkık heyet• 
defterdarlıkta çalışılmış, İstanbul j sabah Kızkulesi önünden geçer - }eri muamele yapmamışlardır. Bun 
maliye teşkilatına dahil olan me • ken pervanesi bozulmuş, pervane dan sonra neşredilen kararname 
murlar, iş başında bulunmuşlar • denize düşmüş, bunun üzerin va - Vekaletlerle yapılan takil5 muka-
dır. pur durmağa mecbur olmuştur. velelerinin hükümlerini ipka edi-

Dünkü hazırlıklar, bugün başlı· Bu kaza üzerine gemi liman ro· yor. Fakat umumi takas için hiç 
yacak olan faaliyetin intizamını te- morkörleriyle sahile çekilmiştir. bir hükmü ihtiva etmiyc.r. 

min için yapılmıştır. Gemi bugün havuza çekilecektir. Şimdi böylece ortada bir çok 

Dünkü hazırlıklar etrafında V A K 
1 

T ' müphem noktalar bulunmaktadır .. 
Taş altında yaptığımız tahk~~ata göre, Beyoğ- Evvela bu kararnameni:\ neşrin .. 

•it lil'ydarda oturmakta olan Re.. lu, Jstanbul ve Usküdar tahakkuk GUnuellk. sıy11sı Gazete den evvel yapılan ihrac.ıta muka. 
t .. ' Kaumpaşada Hulusi Beyin şubelerinin tayinlerini vilayet tas· tstanbul Ankara Caddesi, VAKIT ~rurdu bil kazanılan ithal hakkı vardıl" 
"~ d Telefon Numaraları 

frtt .1 ükkanında çalışırken, bir ta dik etmiştir. Yazı işleri t elefonu: 243; 1> ki bu malJarın yekunu iki buçuk 
k 1!1enrnesi için iki aehpa üzerine Ali.kadar bir makamdan öğren- ldare t elefonu : 2437e milyon liralıktır. Bunlar ne ola-
tı~l\l hl&.aı ve bu sehpa üzerine ko • diğimize göre yeni teşkilat dolayı· l"elgraı adresi: Istanbı.ı _ 'IAKrı caktır henüz malum değ]dir. 

'4 ~ l l' Posta kutusu No. 46 
ç~l n taşın altına Reşidin girerek siyle açıkta ka an ma ıye memur - . İhracatı tetkik heyetiııden çık • 

1!trı"sı icap etmiş. ları Ankara, lznıir, Samsun ve di · mış, fakat ticaret odast tarafın. Abone bedelleri : -
Srttü t ·· l k 1. d k" ğer vilayetlerdeki ,nıünhaUere ta - · dan yalnız gümrügw e havaleleri kal-

~~11. • ı u yatmış o ara e m e ı 
it c1 k yin edileceklerdir. mış bir takr.m takas kağrtları var• 

Ttlrkiye l!::cne bl 

SPnell': 1400 Kr. 

~-1\ h "~ alemile durmadan çalı· Bu memurlar için , salahiyettar 1 
tilt "-e§ıt hiç bir şeyin farkında de dır. ktısat Vekaleti bir telgrafli\ 

2700 Kr. 
6 aylık 750 1450 
s aylık 400 1-iOO 

t{en h bir zat bize şunları söylemiştir: bunların da muamelesin!ıı durdu. 
~~ k ıe pa üzerindeki taş gittik- u _ T es.kilat dolayısiyle hiç bir 1 b ld 

1 aylık ll'}O 300 

l11t ~Ytruş, nihayet büıbütün des . ı11eınuı- tızun ınu" 'dde aç1l<ta kalı111- ru masını i irıniştir. ~.. k . rıcari lldrıların iliin -"Uhirı'ler)Jıde "a.ntl· 
V..ll ı. alarak bütün agw ırbgw ile za· Vazı'yet yarın gele k t ı · t 

ilan Ucretlerı : 

" t • yacakhr. Mümkün olduğu kadar uıı su ırnruştan ba~ıar, llk ııatıırccıt! ıso ce .ı ıma DA. 
li:l' l§çınin karnı üzerine dü"müş· •· me ile tavazzuh edecektı'r. 
'( ~ 'l' sür'a tle t~tkikata devam edilerek kurutjıt kadar çı.mr. 
d~;h e§it arkadaşları tarafından d BUJuk, rııda, dernmlt ili n ~wenlere alt 
I~~ al evine kaldırılmış ve mese· pey erpey_ münhallere tayin edi - ayrı tenzila t vardır. 

~l'l l>olis haberdar edilmiştir. leceklcrdir. Bu iş, pek yakrn bir za- Reıımı UllnJarın bir ıııMırı ıo kuruştur. 
. f' 

1
. manda temin edilmiş olacaktır.,, 

ı,~lt 0 
ls hadiseye vaz'ıyet ederek Öğrendiğimize göre kadro eylül Küçük ilanlar : ----

Bir defası 30 iki detaaı 50 Oç "11eraın t.5 

Ütüden ateş 
Balatta Hacıçavuş ma!·allesinin 

Külhan sokağında 14 .lu.marada 
Selanik mübadillerinde~ Fatma 

Eski saat 
Falih Rıfkı Seyin bugUn 

Cjl kacak kitabı 
Falih Rıfkı bey UH 1 elen 1983 

C kadar yazdığı edebi \'C si~·asi ya. 
z1lar arasında bir seçme yapmış 

bunları 600 sayrfalık bir cilt halin
de ne~retmiştir. 

Falih Rıfkı beyin y~ni kitabr
nm adı Eski saat1.ir. Eski ~aatte 
Türk dilinin en güzel örneklerini, 
politikanın en keskin hiı.;ivlerini, 

hulacaksımz. A~ağıda hulacağı • 
nrz ( İştah) Falih Rrfkr l:c'yin ya -
zılannadn alınmış laalettayin bir 
örnektir. . , 

" iştah ,, 

Arap, kanının son damlasına 
kadar, yağız, yağlı bir iştahtır. E
vinde bahçesinde, meyvasında, ıö 

zünde ve şarkısında, iştah bir hal· 
vet duvarı gibi terler; bir at ağzı 
gibi köpürür. Arabın eti erimiş, 

kemiği yumuşak, ve kanr. ılıktır. 
• 

Arap, iştahını, bir hayvan doyu • 
rur gibi, keskin baharat, kıyma ve 
koya tatlı ile besler. 

Asıl kaynağı Hicaz toprağı o

lan bu Arap, aşağılara doğru ya
vaş yavaş, soysuzlaşır; hele Lüb
nan'm yüksek dağları üstünde ıo
ğunıuş gibi olur; sadakor entarisi
ni çıkarın tanzimat çuhası giyer • 

Ve ne vakit, güneı nerede 111 • 

nırsa, Arabın göz akında da, it • 
tah, damar damar kızarır. 

Medinenin kibar evle: i boydan 
boya kafesle kapanmıştır. Bu ka• 
f eslerden her hangi birini kal dırı. 
nız; hemen hemen ayn\ dekoru 
görürsünüz: Marpuçlu bir Arap 
sırça bir küp ve habeş dişileri! A· 
rap sabahtan öbür sabaha kadar 
küpten su içer, bütün kıllarından 

ter döker ve iştahı, bir yılan gibi, 
dişi kertenkelesinin üa~;inde çö. 
reklenir, gevşer. 

Alaturka çalgı, benim yalnız; 

Arabiıtanda hoşuma gidtrdi. A • 
rabistanda onun bütün mc::deniyeti 
tamamdır. Orada ut ve kaside, çew 
şitsiz ve tezatsız bir kültürün ta
bii sazı ve sözüdür. Şaroda Kaa 

bizim tanzimat evlerindeki şark o 
dasına, işleme entari, bizim sa • 
lonlarımızdaki vitrin eşyasına ben 
zemez; Halepte bakır mangal, 

saksı gibi ve beşik, pal~iye sandı
ğı gibi kullanılmaz. Onun için 
musiki de orada iğreti değildir. 
Büyük mozayikin sedef kakmala. 
rmdan biridir. 

Siz Suriyede iken iki iıim, ara
sıra dalgalanıp geçerdi : Hediyye, 
Sarina! 

Hediyyeyi Şamda gfüdüm. Bi. 
zim salaş dediğimiz tahta bir ti • 
yatro: Kısa iskemleler, alaca ka • 
ğıtlı tahtalarla bölünmü~ loc• lar 

~ .. ' 
fııtık, nane ve şeker! Sekiz on 
ya§larında çocuklarla yetmi,lik 

(Lutfen sayıfayı çeviriniz) 
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1 EylOJ 1918 
- }>t{.'rs burgtan gl'IPn habl'rler e göre , 

!Z"~l'n geee (vnln ) üzerine bir ka~· Pl atP.t 

l'dllmi<J , .P mıımaileJ h ha flfçı> m r<•rah olmuı· 

tur. F mnru dahlllJI' ahali komi"'PTI (rrid) 

katll'dlln;ıi,tır. KatillPr ;ı.·ıı kal:ınmı'tbr . 

- iki müttl'!Jk ıııt'mlekt·t arasında de 

,·ıımı eal:ı: olmıyan gn;nl vazıh me"al bakkns 

da Alınan ricali;ı. IP görü.,mı•k li7ere "lldra1.am 

{lll'jU J·a r m AlnıanyaJ·ıı n;dm••t ı>deeektlr. 

- Trıı.bluı;ugarp n• Binga:r.i nııibııııwJ • 

tanı d e, ·Jetl(i Şeyh AhnıP1 Sl\nu~i lla?:Tı>tll'rl

<ıln lkam<>tlerlıw lHı><'l<ll~ e knıırl hüma~,ınH 

tah<ıl<ı Pdilmi,tır. ~,li llp İçinde kıvranan Reşidin ah nihayetine kadar ikmal edilmiş o· 
~, ~hhiyeaini tehlikeli gördüğün lacaktır. 
d~l' • errahpaıa hastanesine gön - Üsküdar ve diğer tahakkuk ve 
) 11 .. ~1ttir. Tahkikata devam olunu lı tahsil şubeleri kadroları bugün 

neşredilecektir. 

dôrt ılefası 75 ve on de fa~ı 100 k uruştur. 
Uç ayl ık llAn verenlerin bir defası mecca
nendlr. Dört satırı gecen llllnların razta 

ııltır ları beş kuruştıı.n hesap ertlllr. 

Hanımın evinin üst katında ütü ya 
parlarken ateş sıçramış ve. yarım 
metre kadar yer yandıktan sonra 
ıöndürülmüıtür. 

- Tam!ı C'lr Pfi padJ~ahiden F ilistin <'f'Jl • 

'11''11 ba~kltmliD~!lt ntli'!lr C'Le;nnan Fo11 

qıınder~) Paşa;ı.a i f a r ttl,tl hldPmah Ar.im• 

l P nıeııull haseneslnı> hinaPn kıhçh müraııta 

~lecJdl ııl,nnı ı:.ı ,llnı tf'Hih f'dilml.,fu, 



Eski saat ltalya - Arnavutluk r , 
1
· M 1 

Haşmakaleden lJecam T A K V Yüksek sınıfa mensup 
seyyahlar kafilesi 

(Baş U.'rafı 3 ür-~ü sayıfamrzda) dır. Ve istikraz ıuretiylt- aldık· 
ihtiyarlar ,fakirler, zeng~nlcr. hep lan bu paraları pek az zaman için
•i orada idi. Dilenciden ayan a • de sarfetmi~lerdir . 
zasma, bedevi'den ecHp ve şaire Fakat aradan bir kaç ıene 

kadar arabın her türlüıii vardı: ı geçince borçları ödemek sıkıntısı 
Bu..a farklar, bizde medeniyet fark başlamıştır. İtalya hükumeti borç-

' larıdır. ların taksitleri ödenem"yİnce te • 
Suriyede ise medeniyet birdir. minat işini ileriye sürmüştür. Nite

Orada bunlar, ayni merdivenin ha kim bir sene evvel gene bu borç 
aamakla::ıdır. meselesi İtalya ile Arnavutluk 

Perde açıldı. Sahnen:n arka - arasında münakaşaları mucip ol
•ındaki keresteye boyalı bir mu .. muştu. O vakit İtalyanlar Arna
tamba geçirilmiş ve üs:üue sulu ı vutluk gümrüklerine vaz'ıyet et -
hoya il~ bir saray divanının resmi mek istemişlerdi. Şimdi Arnavut· 
yapılmıştı. Muşambanın önünde luk istihkamlarının ve askeri de -
entarili hanendeler ve ~:ı.zeı1deler poların ltalyaya satılması şeklinde 
bağdaş kurmuştu. Heosi :yi bağı • gazetelere akseden lta)yan tek
rabilmek için yakalarmı, göğüs liflerinin esası hiç şüphesiz gene 
Öüğmelerini çözerek, öksürerek , bu borç meselesidir. 
hazırlandılar. Hulasa bir taraftan Arnavut · 

Fasla başladıkları znrnan bü - luk re3mi bir muahede ile !tal" 
lÜn tiyatro bir org gibi, her sıra • yan yardımını kabul ettiği haldf'. 
ıından her iskemlesinder:, her ka. tamamen müstakil bir devlet i
lınadn dolu dolu ses verdi. Bir Al- miş gibi hareket etmek istiyor. 
Jnan orkestrası ile Berlin salonu Diğer taraftan )talyaya yaptı -
halkı bundan daha iy: birleşip ğı borçları vaktinde ödivemi • 
lcaynatamazdı. yor. İşte bu vaziyet İtalyan 

Hediyye, aiır aiır, altınlarını -Arnavutluk münasebatını bozu · 
oynatarak, geldi. Evvela r.e uzun yor. 
bir kaside okudu, bilser:jz .. Ker • Milletler için istiklallerini ka· 
l>ela mersiyesine benzer bir fey, zanmak kadar muhafaza etmel< 
kendi gözlerinden bile :ra~ geldi. te aüçtür. Fakat harici borç il~ 
\Ve halkın baharat kokarı ahları, bir kat daha ağırlaştırılmış olan 
havayı, bir balon zarı gib! doldu- ecnebi himayesini taşımak kada1· 
rup lli•irdi. d Y'l :r :t eıı ... 

Her mısradan sonra localardan 
ksler çıkıyordu: 

- Hediyye ! Ente Cuvva ful -
e., 

l. 

Ya"oynak şarkılar başladığı 
~aman, ya Hediyyenin krualı par• 
tnakları şıkırdadığı zam~n, tiyat -
ro yüzlerce zilli büyük bir tefe 
ilöndü. 

Sarinayı Halepte dinledim. He 
inen hemen ayni dekor, yalnız ka
~alı yerine çok açık bir salaşta 
!dik. 

Bir aralık kapıdan genç bir be
Bevt girdi. Sarinanın sesine doğru, 
l>hıranlan dütürerek, çocukların 
Üstünden atlıyarak, yüri.idü ve 
ıahnenin tam önüne gelip çöktü. 
Bir deve yavrusu kadar sevimli, 
bir ceylan kadar ürkektL Kaside 
ye, klasik Mısır tarkılarına af zı 
a.Çık baktı, kaldı. 

Fakat Sarina bir 0>yun türküsü 
IÖyle~nce, ve bir çadır kızı gibi 
Oynayınca, bedeTİ delikanlısı, e • 
~ .. ndeki çoban sopaıı ile yerinden 
fırlıyarak coştu, iskemlelerle nar .. 
~ 

aıleler arasında, tıpkı çöli.inde i -
mi§' gibi, raksetti, bağırdı. 

Sonra birdenbire kir.ıbilir na
tıl bir rüyanın içinde durularak . ' 
ıalıDenin tahtaıına çeneı!ni daya-
cı,; ıon nefeılerini ,veren bir aslan 
~!ğılışı ile dinledi, dinleii ve dö
nerek oynıyan Sarina tam sahne • 
t.," ld n!!:' ucuna ge iii vakit, bedevi, 

elini lbzm ayağı altına ıoktu. 

Mehmet Asım 

Hovardalar 
Bir eğlence alemin
de paylaşamadılar! 

Evvelki gece Beyoilunda kadın 
yüzünden bir kavga olmu~. bir a· 
dam ölü.m haline getirilmiştir. Ne
cati ve Hüseyin isimlerir.de iki ar
kadaş, bir müddet evvel Nuriye ve 
Zehra isimlerinde iki kadınla la -
nıımıtlardır. Bunlardan Zehra ay
rıca Kaıımpa§ada Hamdi isminde 
diğer bir erkekle de münasebette 
bulunuyormuş. 

Evvelki gece Nuriye, Zehra, Ne
cati, Hüıeyin hep bir araJ• Beyoğ 
lunda bir evde eilenti yapmağa ka 
rar vermişlerdir. Bu kararı Zehra 
Hanımın Kasımpaşadaki Hamdi 
de haber almıştır.Geceliyin iki er
kekle kadınlar sokakta durarak ya 
pacakları eğlenceyi kararlaştırır -
larken Hamdi bunları takip etmiş 
ve sokak ortasında yanlarına so -
kulmuftur. 

Hamdi bağırıp çağırarak Zehra 
yl zorla kolundan çekip götürmek 
istemit, Necati ile Hüseyin bırak • 
mamıılar ve kavga ba,Iamışhr. Bu 
kavgada Necati ile Hüıeyin bıçak 
larını çekerek Hamdiyi muhtelif 
yerlerinden tehlikeli surette yara
lamışlar ve kadınları alıp kaçmış· 
lardır. Hamdinin feryadına polis -
ler yetiımiıler ve kendisini hasta
neye kaldırmışlardır. Bir müddet 
sonra da Necati, Hüseyin ve iki ka 
dın yakalanmıJlardır. 
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Prens ve Prenseslerin arasında eski 
bir lngiliz sefiri de ''ar 

(>llc nanı:m 1 !,l!i 

~lndı nıınını ·~.57 

.U~am nıımaı.• 1 ,.ı(i r 
\'aı ı nama7.• 

m'a~ 

\ılın cqcn ı:uıılerı 

~alan" 
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3,1 
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~ Yugoslavya bandırall Kraliçe J Eski Türkiye sefiri Lo .. d Da~ 
: Marya vapuru ile dün ıabah Ve- non ,imdi 90 yaşındadn. Hal 

L _J' nedikten ıehrimize 270 seyyah 
-------- 1 gelmiştir. Seyyahlar ara~mda İn-i giltere kral hanedanına mensup 

--=-'=------'-__..;.....;.;;==-=~- Prenses Mari Lüviz, sah ık 1 span
RADYO 

tsugun 
l M l A N K lı L • 

18 den 18.30 a kadar <.iramofon. 
18.30 dan 19 a kadar Fransızca 
ders (l\füptedilere mahsus) - 19-
dcn 20 ve kadar Udi Refik Talat 
Bev ve ~rkadasları - :W den ~l.30 . .. 
kadar Bedayii musikiye heyeti -
21.30 dan 22 ye kadar Gramofon . 
22 den itibaren Anadolu ajansı , 
Borsa haberleri ve saat ayarı . 

\ ' lYANA: OllJ.l ru. -

12 Yirmi beşinci Viyana pana -
yirinin açılma merasimi - 13 kon 
ser - 14,10 - 15 devamı - 16,05 
Rus edibi lvan Turgeniyei hakkın 
da konferans. Ölümünün ellinci 
yıl dönümü vcsilcsilc - 16,30 Ko
ro halinde taganni - 17,35 dün -
yanın en yüksek dağına tırmanış 

hakkında konferans - 18,10 ikin
di konseri - 20 Şubertin sonatı-
22,50 dans havalan. 

RUDAPEŞTE: ~.6 nı. -

13,05 Orkestra - 17 Masal - 18 
Seyahat - 18,30 Salon konseri -
21 askeri bando - 22 Macar şar~ 
kılan - 23,30 pliık konseri. 

BUKREŞ ı 394.2 !ıl. -

13 plak - 14 Hafif musiki -18 
Konser - 19,15 devamı - 20,20 
Konser - 22 Konser - 22,45 Rad 
yo gazetesi. 

\'AUŞO\'A: 1412 m. -

16,15 Plak - 16,35 Plak - 11 
Plak - 18,15 Solo konser - :W 
Tarih - 20,20 Muhtelif - :W,40 
Edebiyat - 21 Türk musikisi -
22,30 Şopen kcıns~ri - 23,15 ha -
fif mm~iki --: 24,05 dans havalaı'I. 

BELGnAD: 4Sl m. -

12 Plflk - 13,05 Konser - 17 
Pıak- ıs Plakla dans musikigi -
20 Çigan havalan - 20,30 Musa
hahe - 21 Konser - 23, 15 Plak. 

llO~lA 4ll,2 m. -

21,15 Plfık-il,25 Spor-21,30 
"Notr - Dam çanCı$ı.,, l\Iusikli te
ma~a. 

ya kralı on üçüncü Alfoa".sun kızı 
Prenses Beatriı ile İngillert!nin eı
ki Türkiye sefirlerinden Lord Da
bernon, eski İngiliz başt1~killerin .. 
den Lord Askuit'in oğlu Kont Aı· 
kuit ve yir:mi kadar Lord ve Leydi 
İngiliz zenginleri ve ma'"uf şahsi -
yetleri bulunmaktadır. 

Prensesler Galata rıhtımında 

belediye turizm §uhesi müdürü 
Ekrem Besim Beyle lngiliz ıefa • 
reti erkanı tarafından karşılanmı~ 
lar ve kendileri hükinnt!limizin 
misafiri addedilerek emirlerine o
tomobil tahsis edilmiştir. Maiyet -
lerine komiser Nail Bey nıemur o

lunmuştur. 

İngiliz sefiri Sir C(lrç Klark, 
Prensesler şerefine bir öğle ziya -
feti vermiştir. Öğleden soura sey
yahlar grup halinde şehri gezmit
ler, müzeleri, camileri ziyaret et • 
mişler, bilhassa Topkapı aıarayın
da fazla kalarak çok alakadar ol
muşlardır. 

Seyyahlar dün akşam saat yir -
mide Çanakkaleye hareket etmiş -
lerdir. Orada İngiliz moezarlıkla· 
rı, Truva harabeleri vr gelibolu 
ziyaret edildikten ıonra Rodos ve 
diğer bazı Akdeniz limanlarına oğ 
ranılacaktır. 

Uzayan bir alacak 
meselesinin sonu 

Kadıköyünde J,kembeci soka -
imda 18 numaralı kahvede oturur 
larken, sucu Seferle, Hasan ve ls • 
mail arasında ötedenberi uzayıp gi 
den bir alacak meaoleai konuşulu
yormuş, bu mühim bahsin rittikçe 
içinden çıkılmaz çapraşık bir saf
haya girdiğini gören İsmail ora • 

dan eline bir demir geçirere'k kal
dırdığı gibi Seferin ense köküne 
a§ketmİ!. Demir Seferin ·enıeıine 
rastlamamış fakat kafi derecede 

iş görerek Seferin kafasına isabet 
20 Plak - 20,30 Yen caz plak- ederek batından yaralanmasına 

lan - 21.10 Dans havalan-21,25 sebep olmuştur. Seferin ba4ından 
Oda musikisi - 2 i Son haberler. 1 ..ı v lduk .. h. t h a aı~ı yara o ça mu ım ve e 

PARIS: S!8.2 m. -

Jk • t }< t k • f l likeli olduğ'undan Haydarpaşa has 
1 e rar ev 1 tanesine kaldmlmı§ ve bunun üze· 

E . k k l h kk d · f rine zorba lımail yakalanmıttrr. 
roın aça cı arı a ın a:ı 

yeni tahkikat §Tophanede Boğazke~en cadde 
Dallı budaklı bir ~kilde yapıl - sinde oturan kasap Haralos mez -

dığı neticesine varılan bu eroin bahnda derici Zeki Efendi tarafın 
kaçakçılığı meselesi yeni bir saf - dan deri ~atın almak meseleainden 
haya daha girmiş bulunmaktadır. çıkan bir ihtilaf yüzünden dövül -

Evvelce tevkif edilip ~onradan mü! ve ta§la başından yaralanmıf· 

zindeliğini muhafaza eden sefi 
dün vapurda bir muhuririıni 
şunları söylemiştir. 

"- Türkiycde sefir obmk e'' 
veke uzun müddet kalmıştım. So 
ra fırsat buldukça güzel memlek 
tinizc geldim. Bu, dörrlüncü ziY 
retimdir Ti.irki11evi eskisine nis ·' ,., ' 
betle f e\1kaladc güzel v~ <:ok kola. 

lıkla seyahat edilebiliı- lıir hald 
buldum.. Yaşlı olmaklığuna ra· 

men buradan, tekrar gelmek arz 
sile ve ade:a isteıniycrck ayrılı)'O 
rum .. ,, 

Bu seyahat kafilesinin reisi f 

mürettibi İngiliz zenginlerinde 

Sir Luvn'dür. Ayni vapurla bu s 
ne dört seyahat ter:'p etmi§tir 
Kendisi, bu seyahatin bu nıevsinıİ 
son turnesi olduğunu l;"~]ccek s 

ne Türkiyeye dört ıeycahclt dşb 
tertip edeceğini, bu seyah!'tie 

maruf İngiliz şahsiyetlerinin işti 
rak edeceğini söylemiştir. 

9 eylülde tehrimize 300 Yug 
lav seyyahı gelecek ve bir ha 
kalacaklardır. 

Ayın on altısında Fransız sa 
yicilerinden mürekkep bir seyy 
kafilesi gelecek, lstanbulu gezdi 
ten sonra Ayaslug ve Bergama 
da ziyaret edeceklerdir. Teşri; 
eVYel iptidasında d rt yüı. 

seyyahı gelecektir. 

Arabacıların derd 
Kamyonlar çoğalıyor, 

binek otomobiller 
yük alıyor 

İstanbul arabactlnrı, tchirde 
kamyoalann günden güne çoj•l 
masmdan şikayet etmektedirler· 

Bundan başk:ı arabacılar ~ehrİ 
muhtelif taraflnrında kendilerill 
müşkül vaziyete sokan bazı vak'' 
lardan da şikayet etmektedirler· 
Pa1"§embe pazarı arabacıları 1calJI' 
yonlarm nöbete girmesini, kaçJ 
arabaların kalkmasını ve Gal•
köprüsünden geçmek memnuiy' 
tinin rcf'ini rica etmektedirler. 
Kumkapı arabacıları ise şim 

difer istasyonlarındaki yabancı,· 
' rabaların kaldırılmasını ve kaııı' 

yonlarm, da nöbete girmesini ;,ı' 
mektedirler. 

I 

Tophane arabacıları ise b' 
mallardan §İkayet etmekte, Be),> 
otomobillerinin yük almaları-' 
mani olunmasını ve kamyonl,,f1" 
nöbete girme:ıini i!temcktcclirlet• 

Kara ve kah pençe Sarinanın 
sivri ök~esi bastıktan sonra, geni4 
J>ır yara gibi kızardı. Bedevi, elini 
afzına götürdü ve kanını, bir me
mede1' süt aöker gibi, de··in derin, 
seke çeke emdi. tahliyelerine lüzum görülen maz - tır. Derici Zeki yakalanmıttır. Bıçakla şaka , 

~ l • k f • • nunlardan ikisi evvelki gün tekrar Bebelcte Dere boyunda 28 ""'°'• 
asap ar şır e ının tevkif edilmisler ve haklarında da § Tepebaşmda Aımalımeıcit cad ralı tavukçu Asımın yanında~ .. Bir tetkik heyeti 

Y etilova "Yozgat,, 1 (Husu -
ai) - Vali Bekir Sami ve meb • 
uslarımızdan Ahmet Avni, Süley
man Sırrı, Ahmet Cevdet, vilayet 
belediye reiıi Yuauf, Fırka reisi 
Celil Beylerle Halkevinin köylü -
ler, musiki ve temsil komitelerin
den ibaret bir tetkik heyeti bugün 
Sorguna geldi. 

Misafirler ıerefine fırkada bir 
ziyafet ve Halkevinde bir müaa -
:nere tertip edildi. Heyet, Kadııe
hir istikametine hareket etti. 

hesapları t k "f .. ~kk . k .1 • t' desinde Mehmet isminde birine _,...., 
İ ev ı muze eresı esı mıt ır. ı .. • . . . ' ra H.. yn' B b ktc b.--
stanbul kasaplar şirkdinin he- B I f t . l . d şofor Akıfın ıdarcsmdeki 2133 nu· n uıe '• gene e e d' 

un ar maru rum acır erın en lık eden Şerif elindeki 'im .. akl• ,..,, 
sapları maliye memurlar~ tarafın· k M k L d maralı otomobil ça k ,:ot şap acı ar o ve Afyoncu an - rpara yara - k d k H .. . . detİ P... 
dan tetkik edilirken ba-ıı vergi iş- ros Efendilerdir. fki~i de evvelki lanmasma sebebiyet vermittir. Şo· .a e d~~ en k useyı·nı~ ~ı f fçe 1"" 
leri üzerinde durulmuş vP hükume- akşam geç vakit tevkifhaneye ıö· ı för yakalanarak hakkında takiba- rı~e urtme S ·~;ctıyk el r ı ıftır• 
tin hissesinin veri!.med· ği görül. türülmüşlerdir. ta ba~lanmıfhr. . 1 ra amışhr. - erı ya a anın '/ 
müştür. Ö ---_...:il' 

ğrendiğimize göre yeni safha § E ık· ·· 1 il lriW':"_ 
Bu husustaki paranın mühim bir f . . 1 vve ı ıun saat 14 le Ye - , mı,tır. Bu çarpmada zav• r --~ 

etra ındakı tahkıkat devam et - · · _._ I · .. 1 i~. 
miktara baliğ olduğu sö3•lenmekte k d' mıt ıaa.e erı arabacdarn.dan Hu- Halime yaraltmmı§ kanlar 
dir. me te ır. eyin idaresindeki arah" aeb • kalarak hemen tedavisi için. ,ti 

Kasaplar tirketinde deniyor ki: talar buldular.. Bunlar mesela bir ze halinden çalakırbl\ç geçu • neye ıönderiimittir. Dikk::-~ 
- J(azanç memurları, her ıene ameleye verilen. behiyeııin kazanç ken orada bulunan H"bzed ve bacı Hüıeyin de yakalana .,.t 

olduğu gibi bu senede heu.bah tet vergisi verilmediği gibi hususata manav lsmailin k~ bq ya • ı kında tahkikat ve muaınele)'• 
kik ettiler ve kendilerince bazı nok · taalluk etmektedir.,, şındaki minimini Halimeye çarp - lanmı!tır. 
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- Teşekkür ederim Enitte! ... 

AŞK DELiSi 
- Bu küçük boya, hu büyük 

Özler yakıtmıyor .. N.eysP., haydi 
.eninle şöyle aşağı ineliın. Sana 
'enalık eden denize veJ<' et. 
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Günay sessiz sedasız vapura 

binip gitmek istiyordu. 

telg ra fgelmiştir. Ayni mealde o -
lan bu telgraflarm bir nüsha. mı 

a~ağıya alıyoruz : 
~--HÜKÜMDAR~~ 

Gün Ayın koluna git eli. Sahile 
lltrlerken Hilmi bey bi,·az dura -
-dı, genç kızın yüzüne bAklı: 

- Günay, dedi, hnyatından 
lrltrnnun değilmişsin gi1: · geliyor 
bana .. Sana kim ne yaph?. 

Günay başım salladı, gülmiye 
Salıttı: 

- Bana hiç kims~, !,;çbir şey 
Yapnıadı. Y almz, servetler anlaş
lbayınca, anlaşmanın ~üc. olduğu• 
l\u öğrendim .. 

- Yoksa halan mı bir şey 
Yaptı?. 

- Halam hana iyilik yaptı. 

Daha doğrusu iyilik ya.ı•mak is -
ltdi, fakat hiçbir fennhğını gör
lntdim .. Maahaza onunla da an • 
lafamıyoruz. Amma kahahat ne 
0rıun ne de benim. 

Sahilden iskeleye çıktılar. Ta 
tıc. aidip oturdular.. Gök hafif 
bulutlu olduğundan güne~ fazla 
l'ahatrsz etmiyordu. Hilmi bey: 

- Beni dinle Günay, dedi, be

Fakat bu arzusunu yapamadı . 
Bütün arkadaşları onu bekliyor -

. ~·ı lardı. Vapura kadar ın .~.er . 

Cemal Ragıp: 
_ Valizlerinizi yan l.amaraya 

yerlettirttim, dedi. 
Matmazel Morena hiı kutu şo-

kola, Meliha bir kutu şektr verdi. 
Günay: 

Ovacık, 29 - Cümhuı iyet gaze
tesinin 21 ağustos tarihli ,1üshasın· 
dan itibaren Dersim hatıraları diye 
bir tefrika çıkarmakta olduğunu 

ve yazılarda kazalarımız halkına 
Kü:~ denilmekte ve bunların Türk 
camiasından hariç bir .muhit olarak 
göstermekte olduğun"u te~sürle gör 
dük.. 

Atalarımızın aslı neı; f ; tarihen 
- Beni şımartıyorsunuz!.. di· : meydandadır. Hala halk:mızın ta-

ye memnun oluyordu. 
Meliha soruyordu: 
- Bir ay sonra biz c!e iniyo

ruz. lstanbulda görüıürüz değil 
·1 

mı .. 
- Elbette .. 
Cemal Ragıp: 
_ iyi amma, adresinizi söyle-

mediniz ki .. dedi, şu kağıt parçası· 
na yazıveriniz.. Kimde kalem 

şıdığı atlar ve adetlerimiz Türk 
ırkına mensup olduğumuzu açıkça 
göstermektedir. Biz kürt. diye bir 
millet tanımıyoruz. Tüı küz ve 
Türklükle öğünürüz. B:ı.t • gafille-
rin delaletile isnat edil -
mek istenilen kürtlük unvanını ke
mali ciddiyetle reddediyoruz. Bu 
sebeple cümhuriyet c1ı:ıctesinin 
ne,riyatı kazamız muhitinde pek 

var.. ziyade teessür uyandırd ı . Bu ya • 
- Aktam halam size yazıp ve- zıları yazan zatın her halde bizi 

rir. 
iki genç, Şefikle Ca\•it gülüm-

ıediler: 
- Günay hanım, danıettiğiniz 

lli iyi dinle .. Sana halam çekittir
lniyeceğim. iyi kadındır. Fakat ak yınız. 
lı Yoktur, burnundan öteıini &'Ör- - Unutmam, unutm:sm .. 

zamanlar bizi hatırdan <,. ıkarma " 

tanımamıt ve onun netic.cı:i yazıla

rındaki hu yanlışlıkları yapmakta 
bulunmuş olduğunu sanıyoruz. 
Çok yanlış olan bu hatanm derhal 
düezltilmesini dileriz. 

Ovacık bcledive reisi Ferhat, 
aza l\Iustafa, e:~za I~ıııail, Aza 

..... k · G ·· Günay yorgundu. Bütün bu pa-·••ez. Neziha ıana fenah cttı u- Necip, A za Hıdır, aza Ali. 
!lay; halbuki iyilik edebilirdi... ralı, zengin insanlar onı.~ yoruyor-
hk günler ıen itin farkma varır- du .. Arkasına döndü. Hilmi beyle 

Kilsapdeı·e, Ova, I!amazan, 
Kalman Değinııendere. Dağ 
yan, Babca, .Nazn'~iye bele
diye reisi Niyazi, ihtiyar 

•ın diye bekledim. Varmadın. Ha• göz göze geldi. 
lanın sözlerine kandın. onun gös- iskeleye inmişlerdi. Hilmi hey, 
lerdiii fena yola saptın .. Neziha se Günayın bakışlarından yrırulduğu• 
ili Bülende yaklaştırdı.. nu, bu kalabalığı istemediğini an-

Günay derhal sözünü kesti. ! adı. lzmitte Zafer 
heyetleri 

b h um eniıte o 
a setmiyeli.m. 

"damdan - Çoc-uklar, eledi, bırak•lım b 
da Gün1ty vapura yaln•7. gitsin. ayramı 

b Hilmi beyin gözleri tatlı tatlı 
aktı. 

- Bir feY soracak değilim 
Cüna1.. Onunla aranda ne geçti
iini de bilmiyorum. Her halde 
•dadan gittiğine mütee511;r ve mü 
ltessif olma. O, sana layık bir e~ 
ltek değildi. Sen dürüst, namuslu, 
~Oiru sözlü bir adamla evlenme -
"in. 

Kıza gurb~te gidiyormuş h:!sİnİ - Hususi muhabirimiz yazıyor : 
verecf"ksiniz. Buna hiç iüzum yok. Zafer bayramının yıldönümü 

İtiraz edenler oldu. Fakat tek - tehrimizde merasimle kutlulan -
lifi de makul buldular. mıtlır. Tertip edilen askeri prog -

Veda bqladı. · Meliha, Matma- ram mucibince hareket edilerek 
zel Moreno ile öpüttü. sabahleyin saat 9 da Tayyare ahi-

Erkeklerin elini sıktı. desinin bulunduğu yere gidilmiş, 
Bu aralık bir ses duv.~1 du: birinci mülazim Niyazi Bey tara -
- Tuhaf şey, Orhan Kaya ne- fından burada canlı ve müteaddit 

rede?. alkıtlarla kesilen ve zaferin bütün 
Meliha: tef errüatını anlatan bir nutuk söy-

t Birden, Günayı incitm:, olmak- - Onu bugün hiç gvrmedim, lemit hunu Tayyare Cemiyeti na -
'n korktu. · dedi... Her halde bizim Mamızda mına Hilmi CoHun Beyin nutku 

Elini Günayın dizin~ l<oydu: olm~lıydı. takip etmittir . 
• 

- Seni tenkit ediyoı um san
~a. Herkes kayığını islc·diği gibi 
Ullanır. Yalnız bir akıntıya kap

t,_.dı mıydı, hali haraptır. Sen, bu 
'1tıntıya kapılıncaya kad•u ağzımı 
~lbadım. Halan seni istE"diği gibi 
~\'ketti .. Beni dinle Giiaay, bura
ci • alakaya değer bir kişi var. O 
el~ ~rhan Kayaydı. O namuslu, 

- Ben de Bülende h'\k vermi- Hilmi Cofgun Bey cidden COf -

ye bathyorum, çünkü vahşi adam! gun bir nutuk söylemiş (Ey taşı -
Günay, Orhan Kayarın yoklu- na, toprağına kurban olduğum 

ğunu far ketmiş, acı acı diişünmüş: güzel vatanımın sevgi, saygı de • 
tü: "Benimle vedalaşmak bile ak- ğer orduları,, diye hatlıyan, Tür -
ima gelmedi.,, kün, Türk gençliğinin Gazisine 

Birden dedi ki: minnet ve şükran hisleri ile biten 
- Darıldığınızı söyleriz, ağzı- bu nutuk gözlerde yaşlar husule 

nızdan neler icat ederiz neler.. getirmiştir. 
(Devamı var) 31 inci f•rka kumandanı miralay 

"'""''n111tıııımıımııııııuııııııı111111ıuM111ımıııtttttı_11_," ... """"'""'""''"""' .. M. Sabri Bey tarafından güzel bir 
nutuk söylenmiş, müteakiben ge -
çit resmi başlamıştır. 
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lki arkadaş Gafur bahayı kal -

dırdılar. Mehmet kendi atının 
üzerine yükledi. İhtiyarı kucağı

na aldı, orduya doğru yürüdüler. 
Rahimle Mehmet, Gafur baba

yı yarı ölü bir halde doğru ordu -
nun bulunduğu yere götürdüler. 
llk tesadüf ettikleri nefe\"t!, yaralı 
bir arkadaşlarını yatmıcak yer 
sordular. Nefer, hunhm büyük bir 
çadıra doğru götürürken, Rahim 
etrafa bakıyordu. 

Bu ordu Abaza paşa ordusuna 
benzemiyordu. Çünkü asker mun• 
tazamdı. Abaza çapulcubrına ben 
zemiyordu. 

Bir aralık Rahim sordu: 
- Hemteri, hu ordu kimin or

dusu?. 
Asker, Rahimi fÜphe:l: tüpheli 

süzdükten sonra: 
- Siz nereden gcliy onunuz?. 
- Bizi sorma... Bu ordu Aba-

za patanın mı? .. 
- Evet, Abaza pafanm .. 
Rahim, birden af alladı. Mu ha· 

vereyi duyan Meh.mei: alakadar ol 
mutlu. Rahimin gene bil' pot kır
maması için lafa karıştı: 

- Biz de burayı arıyorduk, 

dedi, çok uzaktan geliyoruz. Ar -
kadaşımız yolda yaralandı. 

- Sizi kim yaraladı? .. 
Mehmet, derhal cevap verdi: 
- Mehmet paşanın adamları 

olacak .. Abaza üzerine gdiyorlar• 
mış ... 

Bu .öze, uker daha çok alaka 
aöıterdi. 

- Bu askerlere ıiz ne vakit le 
aadüf ettiniz?. 

- Bir gün evvel.. 
Bu esnada bir çadırın kap11ına 

gelmiılerdi. Asker, yol gösterdi. 
Gafur babayı yere uzattı!ar. Meh
met, ihtiyarın uyufmut 'ücudunu 
uğmıya batladı. Fakat, ihtiyarın 
hiçbir azası kımıldamıyordu. Vü
cut buz gibi kesilmitti. Birden ku· 
lağım göğsüne' götürdı.i. Kalbi • 
ni dinlemiye başladı. Küçük bir 
çarpıntı bile yoktu. Biraz daha 
dinledi. Hayır, hayır kalbi çarpı -
yordu. Ölmemişti. Daha Lir saat 
evvel bir şeyler söylemek istiyor
du. 

Mehmet, hu şekilde ruhi huh -
ran arasında uzun müdJet Gafur 
babanın kalbini dinledi. Bazan 
bir çarpıntı duyuyor, hazan kalp
te bir sinek kanadı kadar hareket 
farkedilmiyordu. 

Batını kaldırdığı vakit tanın -
mıyacak hale gelmiştL Alnından 

damla damla ter akıyordu. Birden 
Rahime döndü: 

Yazan: Niyazi Ahmet 
vermişti. Rahim: 

- Haydi Mehmet, dedi. Oka. 
dar kendini üzme. Allah ne yaz • 
mışsa o olur, bizden gele.ı bu ka
dardı. 

Asker de ayni şeyleri tekrar • 
)adı ve: 

- Şimdi, dedi, siz bununla 
meşgul olmayınız. Adamlarımız 

kaldırır gömerler. Yalnız Mehmet 
patanın askerlerini neret!t' gördü-

.. ? nuz ... 
Askerin hu suali sormasını mü 

teaikp dışarda bir ses d'1yuldu. 
Bir asker: 

- Selman .. Selman .. diye çağı
rıyordu. 

Mehmetle konutan asker, sü • 
ratle çadırdan dışarı va f ırlıyarak 
askeri yanına çağırdı. Asker, Sel· 
mana: 

- Paşa sizi görmek istiyor, de-
dikten sonra uzaklaıtr. 

Selman, Rahimle Mehmedi, Ga
fur babanın naşı bulun-:~uğu yer -
den uzaklathrmak için Laşka bir 
çadıra götürdü. 

• "ı' • 

Selman, Abaza ~eyhinin kızı 
Zehrayı kurtarmak için -;adıra gir 
diği vakit yaralandıktan, ve Zeh. 
ra tarafından tedavi edildikten 
sonra bir daha orduda gö.-ülme • 
miş, Tayyar p&Ja tarafından ıak• 
lanmıştı. Zehra, babasından gizli 
Selmana geliyor, onu t~davi edi. 
yordu. Selman birkaç ay şeyhin 
zehirli hançerinden aldığ. yara • 
nın acıaını çekti. Yara tamamiy)e 
iyilettikten ıonra Tayyar pqa o• 
nu Murtaza paıanın yanına ıön • 
derdi. Çünkü, kendisi Abaza pa,. 
ve teyhi ile daha çok temaı edi • 
yor, ıeyhin adamları daiına yanı
na geliyorlardı. Selmanm görül • 
me tehlikesi vard. 

Selman, Murtaza Pataum yan ... 
na gitmeden evvel, Mehmetle ,Ra. 
himin yanına geldi: 

- Arkadaşlar, dedi. Siz bu • 
raların çok yabanc11ma benziyor• 
sunuz, doğru söyleyiniz aiz ner• 
ye gidiyorsunuz?. 

Rahim cevap verdi: 
- Elbet bir yere gidiyorua. 

Kimseye ziyanımız dokunanadık • 
tan aonra bizi niçin sorguya çeki
yorsunuz. Arkadatınıız hıutalan • 
masaydı, buraya da uğramıyacak. 
tık. 

- Peki, arkadaşınızı yaralı • 
yanlar kimlerdi?. 

- Abaza askerleri! .• 

- Abaza asekrleri mi?. 

'-tıiıt, doğru sözlü bir adam. Bu· 
~il len de farkıı\a vardın. Daha 
d~aya gelir gelmez onu beğen • 
c'~· Sonra neden değişt;n? .. Eski 
Unayı adeta tanıyamıroyum. 
Suıtu. 

Halepte susuzluk 
yüzünden cinayet Kahraman askerlerimizin sert , 

aslancasına bakıtları, muntazam 
yürüyüşleri dakikalarca alkıtlan
mııtır. 

- Rahim, dedi. Bir de sen 
dinle .. Bak kalp çarpıyor ınu? .. 

Rahim, Abaza askerleri ıöz(l • 
nü ağzından kaçırmııtı. Birden 
kendine geldi. Fakat it itlen ıeç • 
mitti. 

" Günay uzaklara bakıyor, cevap 
.~l'llıiyordu. Fakat Pni,tesinin 

'
02Ieri kalbine işliyordu .. 

I Uzun bir müddet konuşmadı -
'r. 

Nihayet Günay sordu: 

i . - Demek lstanbula gittiğime 
l'ı ediyorum. 

Halepte son zamanlarda müthiş 
susuzluk derdi batlamııtır. Çeş · 
melerin başında bekleten halk a · 
rasında her gün vukuat olmakta · 
dır. Bu yüzden her çeımenin ha· 
tına bir polis konmuf tur . 

Merasim nihayet bulduktan son
ra Fırka ve idman yurdunun müt· 
terek tertip ettikleri spor tenlik -
leri görülmefie gidilmiştir. 

Gece muhtelif eğlenceler, fe -
ner alayları tertip edilmiştir. 

Rahim, batını Gafur bahanın 
göğsüne iğdi. Bir müddf"t dinledi. 
Kaldırdığı vakit, ölmüş, elemek is 
ter gibi dudaklarını büktü. Bir an 
Mehmedin rengi sapsarı kesilmiş
ti. Zavallı Gafur baba. demek öl· 
müftü. Mehmedin gözünden iki 
damla yat yuvarlandı. 

Selman daha çabuk davran • 
mıt, ikinci sualini ıormuıtu. Ra • 
him, sözünü geri alamadı daha 
sert bir sesle ve adeta haykırır 
gibi: 

- Evet, dedi. Abaza aakerleri. 
Selman, tekrar soğuk kanlılık· 

la sordu: 
- Abazalılara düşman mııı • 

t le Hilmi bey biraz tereddüt et • 
' ten sonra cevap verdi: 

Buna rağmen geçende bir çef · 
me önünde su doldurmak yüzün · 
den iki Ermeni arasında kavgl\ 
olmuş, polis bunları ayırmak iste· 
miş, fakat Ermeniler polisin başı· 
na üt üt ünce, kendini müdafaa ve 
halkı dağıtmak için havaya bir el 
silah sıkan polisin kurfunu Oha • 
nes Menalciyan adlı birisine isa -
bet ederek ölümüne sebep olmuf-

Halk cotgun tezahürat yaparken 
Ouübahride yapılan sünnet düğü
nü çok güzel ve eğlenceli olmuş , 
türlü, türlü eğlencelerle güzel sa
atler geçirilmiş, çocuklar yukarıda 
sünnet edilirken, aşagıdaki salon -
da dans yapılmıştır. Bu güzel eğ
lenceler geç vakte kadar aürmüt -

- Mertti, dedi. Bizim için 
tatlı canına kıydı. mz?. 

' ~~ık iyi ediyorsun.. Rücu 
"-. k ıç~n zaman geçti. Fakat da

ıenc:,:ım ... Hayat senin içindir ... 

'- kar"tılar, yukarı çıktılar. Gü
t\&~ bab~ede enittcsinin elini öp • 

tur. tür. 

Onları seyreden asker de gör • 
düğü manzaradan mütee11ir ol -
muştu. 

Mehmet, ne yapacakiarını hi -
le dütünemiyecek haldeydi. iki 
gün kendilerine arkada!}lık yapan 
Gafurun ölümü, içine bır botluk 

- Dütmanız, ne olac;ık? •• 
-Ya .. 
- Evet, düşmanız .. 
Selman, elini Rahimin omuzu

na doğru götürdü. Rahim1 birden 
geri fırladı: 

(Devamı V3r) 



lsveçte talebe hayatı 'üsküdar gençler mahfe 
nasıl çalışıyor 456 senelik üpsala üniversitesinin 

kız, "3000,, talebesi 
yüzde on 
vardır 

dördü 

Gençlerin senelik müsamereleri pe 
güzel oldu. Temsilde muvaffak oldu)~ 

lsve.çte Upıala üniversitesi pro
fesörlerinden Mösyö Gunnar Gun
nerson yaz tatilinden istifade ede
rek vasati Avrupadaki Slav mil -
letleri hakkında tetebbüatta bulun 
mak için bir seyahat yapmıştır. 

Doktor Gunnarson ile mülakat 
eden Var§ovada münteşir Tribune 
des Jeunes gazetesi muharriri ken 
disine bazı sualler sormuş. Soru -
lan suallere karşı profesörün ver -
diği izahat şudur: 

- Upıala üniversitesinin tesisi 
tarihi nedir? 

- Upsala üniversitesi 1477 de 
papalığın fermanı ile tesis olun -
mu§tur. iptidasında profesörler bu 
lunamıyordu. Fakat müessisi olan 
piskopos Jak Ülfıon o kadar azim 
göıterdi ki zamanının en ilim ho
calarını üniversiteye toplamıya 

muvaffak oldu. Bunlar arasında 
ilahiyat doktoru Eriküs Olay'ı ay
rıca itaret etmeliyiz. Bu alimin 
yazdığı Kronika Gotoron İsveç ta
rihinin temelini tetkil etmiştir. 0-
niveraitenin faaliyeti bir çok tarihi 
lhadiıeler sekteye uğrattı. Fakat 
miie11eıenin terakkisi devam edi
yordu. 1620 de, yani Güstav A .. 
<lolf deninde üniversite bir bere -
liet devrine girdi. Bir takım imti -
;>:azlt..r verildi. Maddi sanayii zen
ıginleıti. Yeni binalar vücude ge -
tirildi. Enıtitüler açıldı. Kütüpha
neler tesis olundu. 

- Oniversitenin hali hazırda 
U<aç f akülteıi vardır? 

- Dört fakültesi vardır. Bun • 
]ar: ilahiyat, doktorluk, hukuk, 
tababet, edebiyat, ve riyaziyat 
~ubeleri. 

- Upıala üniversitesine devam 
edenlerin miktarı nedir? 

- Takriben üç bin talebe ders
lere devam eder. Kürsüleri 76 pro
fesör ve "90,, dan fazla muavin ile 
muhtelif derecelere malik bir çok 
l<onferansçılar İ§gal ederler. Kız 
talebe miktarı gittikçe çoğalıyor. 
Hali liazırda umum üniversite ta -
leb'eıinin yüzde on dördünü bul
muftur. 

- :Üniversitenin hali hazırdaki 
reJimi nedir? 

- Profesörler Konsistuar mecli 
sinin teklifi ile hükumet tarafın -
dan muavinler ise alakadar fakül
telerin teklifi ile üniversite şanso
lideıi tarafından tayin olunurlar. 
Rektör ve ikinci rektör Konıistuar 
mecliıi taraf mdan üç senelik bir 
müddet için intihap olunurlar. E -
ğer tekrar namzetliklerini korlarsa 
tekrar intihapları kaidedendir. 0-
nivenitenin en büyük amiri şan -
ıölyedir. Upıala piskoposu şansöl
ye muavinidir. 

- T edriıatın tarzı tanzimi na -
sıldır? 

- Her fakültede imtihanlar iki
dir. Birine "Kandidat egramen,, 
denir. Franıadaki liaans imtihanı
na muadildir dört bet sene tahsili 
icap ettirir. Bir de daha yüksek bir 
imtihan vardır. Bwıa lisen çiyet eg 
ramen denir ve doktora!'a teadül 
eder. O da ayrıca dört beş sene tah 
aiTi İcap ettirir. intihabı ihtiyari o
lan bir tez yazıp müdafaa ettikten 

• 

noktayı da işaret edeyim. Talebe -
nin büyük bir kısmı daha ilk tah -
sil senelerinde bir takım istikraz • 
lar akdine mecbur oluyorlar. Bu 
istikraz beş on sene sonra üniver -
siteden çıkarak hayata atılan tale
be üzerinde tahammülfersa bir 
yük oluyor. 

- Upsalada talebe hayatının en 
karakteristik tarafı nedir? 

- Upsalada talebenin hayatı 

gayet muntazam bir teşkilata ta -
bidir ve tezahüratı an'anenin asa
rını tanır. 

Üniversitenin ilk tesisi sıraların 
da talebe cemiyetler halinde top -
lanmıya sevkedilmişti. Bu toplanış 
tedrisatın nevine göre değil talebe
nin nation ismi verilen gruplara 
taksimi Upsala talebe h3yatının en 
karakteristik vasfı addolunabilir. 
Cem'an 13 nasyon vardır. Bunlar
dan en az kalabalığında (35) tale 
be ve en kalabalığında ise { 435) 
aza vardır. Bütün bu nasyonların 

kendilerine mahsus toplanma bina 
ları, kendi hususi kasaları vardır 

ve tam bir muhtariyete maliktir -
ler. Her bir "nasyon,, a üniversite 
tarafından intihap edilen ve ekse
riya profesörlerden olan bir mü -
fettiş nezaret eder. Bir nasyona mü 
fettiş intihap olunmak son derece 
aranılan bir şereftir. Ve tayin olu
nan kimaenjn talebe Al'llsında ka -
zanmış olduğu teveccühe delalet 
eder. 

Üsküdar gen~ler mahfeli birinci futbol takımı 

Üpsalada bir "rtation,, klubü 
sonra "doktora,, rütbesi alınır. 

Otuz yaşından evvel edebiyat 
veya ilim doktoru olanlar ender -
dir. Edebiyat - ilim fakültesinde 
senede doktor olanların miktarı 

on beş ila yirmidir. Hukuk, ilahi -
yat ve tababet kısımlarında dok -
tor olanlar daha azdır. 

Bu suretle hukuk ve ilahiyat ta
lebesinin kısmı azamı üniversiteyi 
beş seneden dun mertebede bir 
sertifika ile ile terkeder. 
Tıp tahsil eden talebe dokuz on 

sene çalıştıktan sonra hekimlik li
sansı alır ve icrayı san'at edebilir
ler. 

Bu şerait edebiyat - ilim fa -
kültesinde daha mütehavvildir. O
rada tahsil beş ile on beş sene ara
sındadır. 

Tahsilin bu kadar uzun sürmesi 
her şeyden evvel üniversite mes -
leklerinde görülen faal rekabetten 
neşet ediyor. Hali hazırda talebe -
den bir kısmı tedrisatın bu kadar 
uzun olmasına bir miktar muhale
fet ediyorlar. 

- Tahsillerini bitiren talebeye 
nasıl bir ufuk açılıyor? 

- Upsala ,darülfünunu lsveçin 
en mühim üniversite merkezi mi -
dir? 

Üsküdar muhitinde iki buçuk se 
nedenberi yaşıyan Üsküdar genç -
ler mahfeli gün geçtikçe yeni yeni 
faaliyetler göstermektedir. 

Mahf el senelik müsameresini 
geçen hafta Kızkulesi parkında 

verdi. O gece gelen halkın mevcu
du 1933 senesinin Kızkulesi parkı 
için bir rekor olmuştur.. Müsame
reye gelenlerin yekunu 1300 ü ge
çiyordu. 

Bu yekun muhitin gençliğe gös
terdiği alakanın canlı bir misali • 
dir. 

Gençler, davetlilerini eğlendir -
mek, onlara hoş ve eğlenceli vakit 
geçirtmek için çok güzel ve muf.as 

sal bir program hazırlamışlardı ... 

Saat 18 de E. G. cazbandı ile 
müsamereye başlandı, program ıı 
rası mucibince (İnce saz, varyete, 
monolog ve sonra oynıyan Kara • 
göz) halkı hakikaten memnun ve 
mütehassis etti.. Bundan sonra 
çekilen piyanko çok eğlenceli geç
ti .. 

Mahfelin asıl faaliyet çerçevesi

ni teşkil eden temsile sıra geldi: 
Kızkulesi parkının açık bir bah

çe olması dolayısile gençler bu ak
şam için bir orta oyunu oynamayı 
kararlaştırmışlardır. Gençlerin tem 
sildeki kudretleri tekrar canlı bir 

şekilde göründü. Şahıslardaki ka 
biliyet bilhassa dikkati celbet 
Çok alkışlandılar .. 

Oyundan sonra maskeli balo 
lanceleri yapılmııtır. 

Maskeli balo Üsküdar gençl 
mahfelinin cazbandı ile hoı, zev 
li vakitler geçirtmiştir. 

Serpantin, konf et, yağmuru al 
tında sabaha kadar dansedildi, e 
lenildi. Balo güneş doğuncıya ka 
dar devam etmif, halk memnuni 
yet ve tebriklerle ayrılmıştır. 

Mahfelin musiki şubesine bir a 
laturka kısmının ilavesi düşünül 
müt ve bu hususta da faaliyete g 
çilm1ştir. Ala rangcı l<:ı~nıhın ~ 
daha fazla inkiıafı için çalışıl 
maktadır. 

Gençleri tebrik eder, muvaf(a 
kıyetler temenni ederiz. 

Mahfelin spor faaliyeti de ço 
güzeldir .. Son aylar zarfında yap 
ımı olduğu maçlarda aldığı netice· 
ler şöyledir: 

(Totonya) ile yaptığı maçta 4-2 
galip, ( Küçükpazar) ile yaptığı 

maçta 0-0 berabere, ikinci takım • 

lada 1-0 galip, (Paşabahçe) takı • 
mile yapılan maçta 1 - 2 mağlup, 
İkinci takımla da 4 - 2 galiptir. 

A. z. - lsveçte on beş yirmi senedir 
talebe çokluğundan d-.layı, talebe 
nin istikbali parlak olmaktan çok 
uzaktır. Maamafih Upsala talebe 
hayatı gençler üzerinde mukave
met edilmez bir cazibe icra ediyor. 
istikbalin emin olmamasına rağ -
men her sene üniversiteye bir çok 
genç kaydÖlunuyor. Burada bir 

- Ben Upsala üniversitesinde 
yetişmitim. Binaenaleyh Upsala 
üniversitesinin diğerlerine takad -
düm ettiği kanaatinde olmaklığım 
tabiidir. Nasıl ki ikinci üniversite 
merkezimiz olan Lund'a devam e
den talebe kendi üniversitesinin 
mükemmelliğinden emindir. Bu i -
ki üniversiteden başka lsveçte ol • 
dukça tamam Gotenburg ve Stok
holm üniversiteleri vardır. Stok -
holmde memleketin en büyük tıp 

fakültesi vardır. Bu fakülteye Ens
titü Korobn derler. 

i ............. F··;ı-·:y·v··A .. i .. i ....... ii .. l .. i ... ii/"I .. "E ... ii ..... _ ...... I 
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Bundan başka payitaht olan 
Stokholmde hususi ilimlere tahsis 
edilmit bir takım ali mektepler var 
dır: Ali mühendis mektebi, ali or
man m~ktebi, baytar enstitüsü, diş 
çi enstitüsü gibi ... 

i ........................... ŞF:f:i"" .. FiKRA .. LAR·······•oo••••oo••••••OOH••H•HH•• i 
=-····················································································••11•••····················. 

Kalp para! 
- Şu verdiğiniz yirmi 

alınız .. Kalpmış .. 
beşliği 

- Öyle olmasaydı size verir mi 
idim?. 

• • • 

Gizli merdiven 

Kongo şimendiferi 1 

Avrupalı müs -
temlekeciler Afri -

kada durmadan 
demir yolları yap-

. ~ yapılan şimendi -

K:~go tlmendlferl ferlerden biri de 
F ranıız kongosunun merkezi olan 
Brazavil'i sahilde "siyah burun,, a 

raptedecek olan hattır. Bu hattın 
bir aya kadar bitmesine intizar e

diliyor. Şimdiye kadar yapılan 
(512) kilometrelik hat büyük güç 

Vaktile gizli ve memnu işler ya

parak zengin olan bir adam dost • 
tarından birine yaptırdığı evi gez
diriyordu. Bir çok apartımanlar do 
laştırdıktan sonra bir merdiven 
göstererek dedi ki: 

Dişçinin muayene- - Şunu görüyor musunuz .. 
lüklerle yapılmıştır. Arazi gayet 

Bu arızalı, iklim Avrupalılar için gay-
hanesinde gizli bir merdivendir. 

Dost hafifçe mırıldandı: 
Küçük Ahmet baabsma dedi ki: 

- Parasının geldiği yer gibi .. 
-Biliyor musun babacığım. An ~~===-=~=~=====~ 

nem beni dişçiye götürdü. Fakat 
ağlamadım. 

yım dişçi canını acıttı mı? •• 
Ahmet saf bir tavırla cevap ver 

di: 

ri müsait, nebatat hattı istivada 
bulunan cesim ve kesilmesi güç a

ğaçlar ve sarmaşıklardan mürek -
keptir. 

Mühendiles bütün bu müşkülatı 
yenerek hattı bitirdiler. Böylece - Aferin yavrum. Cesur bira -

dam olacaksın .. Mükafat olarak şu 
yinni beıliği al .• Şimdi söyle baka 

- Dişçi muayenehanesinde de- şimdiye kadar Belçika kongosu 
ğildi ki... vasıtasile naklolunan Fransız kon-

Uçan yılan 
Malezyalı bir çif 

lik sahibi son güll 

lerde Londra haY'" 

Uçan yalan 

vanat bahçesirı1 

garip bir yılan he" 
diye etmittir. 8\J 

yılan zehirli değil· 
dir. Altmış beş santimetre boyun· 

dadır. Garabeti ıuradadır: Fazl• 

ve kuvvetli nef eı alınca §İ§İyor vı • 
havada uçuyor. Böylece bir ağa~ 

takılıyor ve dal gibi duruyor. Kut
lar onu bir dal zannederek kon\J -

yorlar. Fakat yılan birdenbire cJ3• 
nerek üzerindeki kuşu oldürüyor 
ve yıyor. 

11111111110011ttnıınıımunmıınammmmmrımmtmıımmnımmnı~ 
·ıe 

gosu mahsulü bir Fransız hattı 1 

nakledilecektir. 
Avrupanın müstemlekeci ve eJI': 

1. ... 1 . . ·1· ttikfer• perya ıst mı::et en ıstı a e 
. . h kk' 1 . t' irin bet arazıyı a ıy e ıs ısmaı :r 

t .. l" f d k~ l - .. 1,yorlat• ur u e a ar ıgı goze a • 



Bir iddia etrafında bir iki söz dalıa At yarışları b ............................................... --................................................ -

l\. Us ya da atletizm varlığı-
ISTANBUL, 1 (A.A.) - Yük· 

sek yarıt ve ıslah encümenin tertip 
ettiği at kotularına dün de Velie • 
fendi kotu mahallinde devam e -
dilmiıtir. Alınan neticeler ıunlar
dır: 

Vefa - idman yurdu 
maçının neticesi 

Aldığımız tafsilat ve bir iddia 
nın hakiki derecesi 

\'il'dan Aşir B. ve atletlerimiz söyliyor 

TürlDye yelken birinciliği mü· 
aabakalannm lzmirde yapılacağı 
nı evvelce yazmııtı. Çarımab gü -
nü baılıyan hu müsabakalar dün 
bitirilmit, Te dün alqam tehir ıa-

Birinci kotu: Üç y&fmda yerli 
yan kan lnriliz erkek ve diti tay -
lar. ikramiyesi 225 lira, mesafesi 
1400 M. 

Birinci: Lutfi Beyin Cankızı, i
kinci: Rüıtem Beyin Sühuı. 

ikinci koıu: Üç ve daha yukarı 
yqtaki haliı kan lngiliz at ve k11· 
rakları. ikramiyesi 550 lira, meaa· 
feti1800. 

Birinci: Prenı Halim Beyin Ak· 
vatonu, ikinci: Akif Beyin Bekin. 

Üçüncü kotu: (ikinci lnönü ko
ıusu). iki Yatmdayerli haliı kan 
lngiliz erkek ve dit i taylar. 

Birinci lamail Hakkı Beyin Çe
lenk'i ikinci kotu: M. Veladmir'in 
Uraganı, üçüncü Celil Beyin Öz· 
kesi. 

Vlyanaya k•l'f• gUzel ve canh bir mat; yapblı anla
tll•n lzmlt idman yurdu takımı 

zinoaunda denizcilere büyük bir 
ziyafet ve kazananlara tildleri ve
rilmiıti. 

Birinci kısmı Ç&rf&IDba tünü ya 

pılanve yedi mil devam eden iki 
torda birinciliği lstanbuldan De • 
mir Turgut, ikinciliği Şeref, üçün
cülüiü de lzmirden Refik Beyler 
kazanmıılardır. 

kaleci Kerim, Muıtafa, Ruhi çolC 
mükemmeller .. 

Birinci devre, her iki taraf m bir
birini denemesiyle bitti ... 

.ıı •• 

ikinci devrede miıafirlerimiz da 
ha canlı oynuyorlar. S1ğdan aol. 
dan iniıleriyle lmıit kalesini ııkıt· 
tırıyorlar.. Bilhassa Lutfi, Gazi 
çok enerjik çocuklar.. Bununla 
beraber idman yurdu bot dunnu • 

yor. Bir az ıert, aıabi oynuyor., 
Müdafaa hatları v~İJt;.ti ~ 
miye çalıııyor. Ve bu &Narda kor
nerden bir •ol kazanıyorlar. 

Vefaldar, mailOp vaizyetten a~ 
rılmak istiyorlar. Oyun kat kat 
heyecanlanıyor. Bu arada LGtfi, 
lzmit kale,ine ilk ve ıon golü at. 
mağa muvaffak oluyor. 

Vaziyete misafirlerimiz tamamı 
ile hakim. Fakat içlerinde rol ÇI• 

karacak elemanlar yok gibi .. Akın 
lar ıert, çalımlı, initler hep netia 
ceıiz. Bir müddet müvazeneli de • 
vam eden oyun, tekrar Vefalılarm 
lehine devama bathyor. Oyun bu 
anlarda bitmek üzere.. iki dakika 
kalmııtır. lzmit kaleıi önünde bir 
kargapbk oluyor. Y aka:ıda bula-
nan misafir oyunculann bir kısmı 
pen altı diye bağırıyorlar. Bir kı .. 
mı çizgi harici diyor. Yan hakem 
de oyun bitmi,tir diyor. Netice 
beraberlikle nihayet buluyor. 

Vef ahlardan Lutfi, Gazi, F eh. 
mi, Muhteıem, Haluk Efendiler 
güzel birer oyun tarzı gösterdiler. 
lzmitlilerde Zühtü, Mustafa, Ru • 
hi, Abdullah, lımail çok canlı ve 
atılgandılar. 

Haydaro§lu Cevdet 
V AKIT - Bu maç laakkmda kmlttea 

aldıtmuz tafalllt budur. Diler taraftan aJA 

kadar oyunculanıı aöyleclikJerlne söre tam 

kadrosu ile hlmte cidememlt bulunan Ve

falılar, rakiplerinin bir mtlddet blkeme bla • 

aettlrmeden 1%, hatt& kale yuımda ihtiyat 

forma Ue duran bir oyuncunun da ara mıa 

mddaııaıe.lyıe ıs kiti oymyarak kaleleıtal 
mlldaf- ettiklerini, bu \-azlyetln bAkeme 

yapılan ılklyete ratmen devam e&Ufbd. 
kenclDerlne yapılan ıroltın of•yttan aldatan, 
oyunun sonuna dotrn da raldplerlnln Terllela 

~nallı cezaamı kabul etmlyeftk ..._,. 

terkettiklerlnl iddia etmektedirler. 

Görmedlflmlz bir maç balılnacla ftldl' 

ytlrütmlye hakkımız olmadıl't için ba Ndlaıl 

da aadece ltattt etmekle iktifa ~ • 
l 



Yaşasın Telefon! .. 
-·-· 

- Allo.. Allo.. Burası "Müca
deJe,, gazetesi, ben, tahrir mü· 
dürü ilhan.. Kiminle görüşüyo

rum ? Okuyucularımızdan biri, 
&ylc mi efendim?.. Teşekkür 
eder•:m. Çok teşekkür e(forim. 

Tahrir müdürü telefonu bıra
kır, bititik odaya seslenir : 

- Kudret Bey, biraz gelir 
misiniz? 

- Emriniz? 

Yazan: K. N. -şey yok, Bir· az sonra siz de gi· 
deceksioiz. Ben buna dair bu 
gece ne öğrenebilirsem gece 
muharririne telefon ederim. 

Tahrir müdürü işi gece muhar· 
ririne devir ederek gitmişti. Beş 
on dakika sonra telefon fasıla
sız çalma~a başladı. Gece 
muharriri telefonu açtı: 

- Alo . Nöbetçi benim efen

dim, Fahir •. 
- Azizim, şimdi telefonla, · Fahir Bey birden gözleri par-

iami~i söylemiyen bir zat, miit· tadı. Heyecanı yüzünden beHi 
hiş bir cinayeti haber veriyor: idi. Masanın üstündeki kağıtları, 
Genç bir kız, gene genç bir sür'atle toplamağa başladı. Hem 
erkek tarafmdan öldürülmüş.. yazıyor, hem gülüyor, fevkalade 
lkisiai de yüksek ailedenmiş.. bir hal karşısmda o!duğunu her 
Cinayet te ( ... ) köyünde ( ... ) ote- halile arkadaşlanoa ihsas edi-
linde oluyor. Hemen bir otomo· yordu. 
bile atla, fotoğrafı da beraber Fahir bey telefonu kapadı. 
almayı unutma!.. Ancak bir gazetecinin hissede· 

:to :to :to bileceği büyük bir zevkle müte-
- Allo .• Allo .. Burası "Müca· heyyiç iskemlesine dayandı. Mü-

dele,, gazetesi. Kudret bey siı- temadiyen gülüyordu. Arkadaş-
misin~z ?. Y aL. Neden?.. O halde Jarmm mütevali suaUerine cevap 
buraıya geliniz... · verdi: 

Bir saat sonra tahrir müdürü-
- Olur şans değil, bu milyon· 

nün odasına giren Kudret bey, 
da bir olur. Durunuz, anlatayım: 

yorgun ve sinirli an. latmağa baş-
ladı: Telefonu açınca işittiğim ses 

bana sordu: 
'- Cinayet haberi doğru. Fa· 

kat tafsilatını öğrenmek· kabil 
değil.. Otele gittim, patronundan 
bulaşıkçısma kadar hepsinin ağız· 
lan mühürlü.:. Sanki· otelde biç 
bir şey olmamış. Asıl tuhafı 
neresi, garsonlardan biri beni 
atlatmıya çahşb da dedi ki: "Bi
zim otelde böyle bir cinayet ol
madı. GaHba ( .•.. ) otelinde bö.yle 

bir şey110I!P.H'···ıı · 
Buradan bir şey öğreneme· 

yince, polis karakoluna gittim. 
Merkez memuru, komiser, polis, 
kapıcı, odacı.. Kimse vak'adan· 
haberdar değil !... 

Merkez memuru : 
- Daha şimdi geldim efen· 

dim, henüz böyle bir vak 'adan 
haberim yok!.. 

Komiser: 
- 91ugün mezundum! .• 
Polis: 

- Memur beyi görünüz!.. 
Odacı: 
- Duymadım, neme gerek!.. 

dc~i. · Artık ısrar etmek ma· 
nasızdı. 

Tahrir müdürünün cam sıluldı. 
Telefonu açtı: 

- Allo.. Müdüriyet mi efen· 
dim? ~urası "Mücadele,, gazete· 
si. ~n tahrir müdürü ilhan: 
( •.. ) köyündeki cinayet hakkın· 
da malum~t atabilir miyiz? Ala
maz mıy•ı?. Neden efendim ... 
Tahkikat bitmedi öyle m ? .. Peki 
efedClim, geç vakit tekrar ,rahat· . 
sız ederim ... 

Akşam, saat sekizde tekrar 
telefonu açtı: 
~ Allo ... Efendim cinayet hak

kında malumat verecektiniz .. 
T abkikat bitmedi mi? Ya .. demek 
bahsetmek kabil olmıyacak .•• E
f~ndim bu alelade bir cinayet.. 
O halde .. ? Bilinen kadarım ya
zalım ... 

"Telefonu kapadı, Kudret Beye 
döndii: 

- Azizim, müddeiumumi Bey 
malumat verecekmiş .. 
-Emin olunuzki oradan da aynı 

cevabı alacağız. Henüz tahkikat 
bitmedi, diyecekler .•. 

- Ne yapalım? 
- Şim'1iki halde yapacak bir 

- Nöbetçi beyi verir misini%? 

Ben cevap verdim : 

-· Nöbetçi benim. 

- lsmioii?. 

- Fahir. 

- "Bura~ı ( •••• ) pofüı mer· 
kezi. Bendeniz, komiser Sükuti. 
( .•.. ) otelindeki cinayet tahki· 

.. kah bitti. Cana yetin biitün saf~-
1 batı ~Jaşıf dh ,~apor ya:r:ı~ıyor, 
şimdi tahkikat hulasasını arzedi-
yorum.,, 

Düşünün azizim, sabahtanberi 
bu cinayeti öğrenmek için çal
madık kapı kalmadı. Bütün ilti
zam edilen ketumiyet karıısında, 
bu, herhalde büyük bir yanlış· 
hkla ayağımıza kadar gelen ni
meti görünce az kalsın telefonu 
bnakıp şakır şakır oymyacak
tım. Komisar bey, olanı biteni 
söyledi, ben de yazdım. Şimdi 
anlaşılacak bir nokta kaldı. Ouu 
da aolıyahm. 

Dedi ve telefonu açh : 

Allo... Müdüriyet santralı mı 
efendim ? Bu gece nöbetçi bey 
kimdir ? F a9ir . bey öyle mi? .• 
Teşekkür ederim ... 

Arkadaşlarına döndü: 

Şu tesadüfe bakm... Müdüri
yette bu gece nöbetçi Fahir bey
miş... Komiser numarayı yanhş 

çevırmiş olacak ki müdüriyeti 
bulacağına bizim matbaayı bul
muş ... 

Muharrirler hep birden ellerini 
çırparak haykırdılar: 

- Yaşasın telefan !... 

Doktorsuz ger ! 
Güdül, (Hususi) - 15 köy ve üç 

mahalleden ibaret olan nahiyemi • 
zin nüfusu 9 bini aşmaktadır. Yal
nız nahiye merkezinde 4500 nüfus 
vardır. Fakat bu kadar kalabalığa 
rağmen nahiyede bir tek doktor bi 
le yoktur. On bin nüfuslu Bayburt 
ta (5) , 20 bin nüfuslu Mersinde 
(30) doktor mevcut olduğu ve bu 
doktorların hasta muayenesinden 
bunalacak hale geldikleri düşünü· 
lürsa (9) bin nüfuslu nahiyemizde 
doktora ne kadar ihtiyaç olduğu 

anlaşılır. 
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.. Bir tevkif /Hususi idarele~ i?n yeni bir. niza~n~ıne 
Odemiş Ziraat bankası çıktı, tekaudıyeler tayın edıldı 

müdürü tevkif edildi 
ÖDEMiŞ, 28 (Husus1) - Zi -

raat bankası Ödemiş şubesi Müdü
rü Hilmi bey hakkmda tevkif ka• 
rarı verilmiştir. Tevkifi icap etti .. 
ren hadise hakkmda aldığım ma -
lUmat şudur: 

Hilmi bey, Ödemiş tütün koo· 
peratifinden Cavit bC;yden bir 
miktar rüşvet alırken yakalanmı,. 
Cürmü meşhut Ödemiş cr.1üddeiu -
mumisi Abidin Beyle jandarma 
Karakol kumandanı Hulil İbra -
him efendi tarafından t~shit edil· 
miştir. 

Hilmi bey adliyeye teslim edil
miş görülen lüzum üzerine tevkif 
kararı verilmiştir. 

Koyun sürüsü kanlı bir 
hadiseye sebep oldu 

lzmirde Keller köyünde Mehmet 
oğlu Yusufun bahçesine Tahir 
kahya ismindeki köylün~in koyun -

ları girmiş ve oldukça miihim tah• 
, ribat yapmışlardır. Bu hadisenin 
münakaşası esnasında, koyunları. 

nı başıboş bıraktığı ve şunun bu -
nun bahçesine verdiği zıuarlar yet 
miyormuş gibi Tahir kabya taban· 
casını çekerek zavallı Yusuf ağa
nın üzerine dört kurşun atmış ve 
omuzundan ağır surette yaralamış 
tır. Katil yakalanmıştır. 

Feci bir kaza 
1 Z M l R (Hususi) - Ev-

velki gün Hacı Hüseyinler 
istasyonu civarında çok feci bir 

tren kazasrı ıolmuş ve trer. altında 
kalan beş yaşlarında biı.· kızcağı -
zın ayakları kesilmiştir. 

Sabah saat yediyi otıuda Kar
şıyakadan hareket eden Bandır -
ma treni Hacı Hüseyinler istasyo .. 
nuna yaklaşmakta iken makinist 
tren yolundan küçük bir kızın geç 
mek üzere olduğunu görmüş der -
hal tevakkuf etmek istemişse de 
makine ani tevakkufu yapama • 

mıştır. Makinistin gayretine rağ • 
men kızcağız trenin altında kal .. 
mıştır. Beş metre ilerledikten son· 
ra tren durmuş ve vagonlardan 
İnen yolcular çok feci hjr manza
ra ile karşılaşmıştır. Çünkü trenin 
altından çıkarılan küçük Nezihe 
ciğin iki ayağı tekerlekl~r altın· 
da kopmuş olarak kalmıştrr. Ya .. 
rah kız derhal memlek-et hastane. 
sine sevkolunmuştur. 

İzmirden celbedilen diğer bir 
makinist treni sevk ve idaresine 
almış, kazayı yapan ma 1i:inistin is· 
ticvabına başlanmıştır. Makinistin 
bu kazada kabahati olmadığı söy .. 
lenmektedir. 

Adanada bir boğulma 

Adana Ticaret mektebi talebe .. 
lerinden Hacı Efendi oğlu Ahmet 
Efendi dayısr ve arkadaşı Meh • 
met Efendiyle birlikte mezbahaya 
gitmişlerdir. 

Ahmet Efendi biraz sonra 
mezbahanın biraz ilerisinde soyu
narak ırmağa girmiş ve kenardan 
ayrılmış, iyi yüzmek bilmediğin .. 
den bir burğaca kapılarak boğul • 
muştur. 

Ahmet Efendinin cesedi yapı -
lan bütün araştırmalara rağmen 
bulunamaımıştır. Polisçe araştır .. 
maya ve tahkikata devam olun -
maktadır. 

Ankara, -· Vilayetler hususi i
dareler tekaüt sandığı n' za:mname 
si çıktı .. 

Nizamnameye nazaran vilayet 
huhusi idareler tekaüt sandığım i

dare etmek üzere dahiliye: marif, 
sıhhiye vekaletlerince umum mü .. 
dür veya müdürlerden mürekkep 

bir heyet teşkil olunur.. Bu heyet 
kendi aralarında birini reis seçer
ler. 

Mezkur sandık idaresi dahiliye 
vekaletine bağlıdır. Sandık mü· 

dür ve memurları idare heyetince 
intihap ve dahiliye vekaletince tas 
dik olunurlar. Heyetin vazifeleri 
şunlardır: 

a - Huıusi idarelerden maaş 
alan muallim ve memud'1rm teka
ütleri halinde kendilerinP. ve vefat
ları halinde yetimlerine verilecek 
maaşların tahsis muamelesi kanun 
mucibince mensup oldukları veka
letçe de tetkik ve kabul edildikten 
sonra maaş miktarı ve tahsis tarihi 
sandık idaresine bildiril~r. 

İdare heyeti tahsis evrakını ka
nun umumi hükümleri dairesinde 

tetkik ederek düzeltilect:k cihetler 
görürse bu cihetleri tasrih ederek 
ikmal edilmek üzere evrakı iade 

eyler. Muvafık görüldüğü takdir .. 
de maaıın miktarı, tahsis tarihi ve 
nereden verileceği karar altına a· 
lınarak reis tarafmdan Ziraat ban 
kası umum müdürlüğüne bildirilir. 

b - 1683 numaralı knnun tat .. 
bikr\arih\ . . oltall, ~. l~Şrr,~Wı_,,.,_; 

rihinden 2097 nu.maı:a:hıM.ııwıı.JP~· 
riyet mevkiine vazediUiği 1- 6 
1933 tarihleri arasında kendi tale
bi veya kanuni sebepler üzerine 
tekaüde sevk edilen vilayet hususi 
idare memurları ile muallimlere ve 
bunların .yetimlerine eski hüküm • 
lere göre tahsis ve ita olunur. Ma
aş ve ikramiyeler 2097 numaralı 
kanunun muvakkat maddesi mu -
cibince 1--6-1933 tarihinden iti· 
baren tadil ve tashih olunur. 

Tadil muamelesinin ikmaline 
kadar bankaca sandık hesapların
dan eski maaşların nisbetinden pa

ra verilir. 

c - Sandığın hesahatı heyeti 
tarafından tutulacak ve sandık na 

mma ziraat bankasına yatırılan pa 
ralarla ziraat bankasından sandıli 

namİna yapılan tediyat takip olu
nacaktır. Hususi bütçeler lllÜşte • 
rek tekaüt sandığı hisse~: ııamiyle 

konulan tahsisat vilayetler hazi -
ran ve teşrinisani ayları nihayetin 
de olmak üzere iki müsavi taksit .. 

te ziraat bankalarına yatırılacak -
tır. 

Ziraat bankasanıa müşterek te -
kaüt sandığl hiss~si namiyle tevdi 
olunacak tekaüt aidatı mütekait 

muallim ve memurlarla hunların 
yetimlerine tahsis olunacak maaş 
lan tediyeye kifayet etmE:diği tak
dirde bu cihe tidare heyetince he
sabata müsteniden tesbit olunacak 
ve eksik kalan miktar 1561 numa
ralı kanun mucibnice 1nüteşekkil 
bütçeler komisyonuna bi]dirilecek 
tir. 

Komisyon hususi idar(' bütçe .. 
leri maaı tertiplerindeki muhassa
sata göre vilayetlere tevzii suretile 
eksiğin ikmali hakkına verilecek 
icra vekilleri kararına tevfikan la
zım gelen muameleyi ifa eder. 

Sandık ile ziraat bankaı.ı arastll 
daki münasebetler ayrıca bir JllLI' 

ka.vele ile teshit edilecektir. Al&' 
kadar1arla resmi muhabeı eye id'' 
re heyeti reisi salahiyettardır. 

Müteakip maddelerde maaşlar~ 
alakadarların oturduklaı ı yerde~1 

ziraat bankası şubesince \le zira!
1 

bankası şubesi bulunmadığı tak ' 
dirde en yakın yerdeki zi raat bıı~ 
kası şubesince tediye olunncağı "~ 
tekaüdü icra edilenlerle muvazz' 
veya mütekait iken vefat edenleri~ 
yetimlerine cüzdan veriliuciye k~' 
dar mensup oldukları vekalette~ 
sandığa vaki olacak işar üzeri11t 
bilahare mahsubu icra edilme~ 
şartiyle askeri v emülki tekaytte~ 
avans verileceği de tasrih edilme~· 
tedir .• 

Define aranıyor, 
fakat yok! 

Manisa - Ankarada avukat }.' 

li Rıza Beyle Muzaffer ve Ha&J~ 
Beyler namında iki arkadaşı, eY*'' 
ce Yunanistana hicret eden bir P' 
pazdan bir mektup almışlardır. 

Bu mektupta; Manisanın Çob&~ 
lsan köyü civarında yeni inıa ecir 
len Nümune köyü istikametind' 
işaratı mahsusalı bir taşın yakını" 
da bir teneke Tüı·k altını ıa.kllll1 

ı 

dığı bildirilmekte idi. Büyük bir ti 
neke içinde olan bu altın)llrıt 
(52000) adet olduğu da zikredil 

1 

mİştİ. I 

r Bu zevat hükumete müracaat e' 

derek, taharriyat icrasına müaiJ • 
de istemişler ve yüzde otuz mikl' 

rında bir hissenin de hükanıet< 
devredileceğini de zikretmitlet 
dir. 

Dahiliye Vekaleti, buna mü,.' 
de etmiş; bu· zevat Mani sanın ço· 
ban lsa köyüne gitmişler ve t• 

1 

harriyat yapmışlardır. 

Taharriyatta, Manisa vilayetiJt
1 

den terfik edilen resmi memurl11 
. 1 

da hazır bulunmuştur. Avukat J. 
Rıza Bey, beraberinde bulunan ıl 
vatla Çoban lsa köyü civarınci' 
d ~ · . b. d . ,ıı 
egırmenın ır yanın a ıtar 

mahsusalı bir taş bulmuıtur. Fa1''1 

bütün taharriyata rağmen ara111 ' 

lan altın dolu teneke bulunamaJ11ıf 
tır. _, 

Gazi koşusu 
Yarış ve ıslah encümeni ' 1Gıı 

koıusu,, .nam ile yeni bir koıu iht' 
sına karar vermiştir. 

Memleketimizde doğmuş, 3 11 

şmdaki halis kan kısraklara insi 
liz kısraklarına mahsus olan bu JcC' • 
şu her sene haziranın üçüncü cLI 

masında yapılacaktır. 
' 

1Ik defa 1935 senesinin bazit' , 
nmda başlanacak olan "Gazi 1'0 l• 
şusu, için 5 bin lira mükafat a'f11 

mıştır. 

Şeker fabriksı , 
Uşak - Şeker fabrik.u ı t933.S, 

B 5t: 
kampanyasına başlamıştır. ı.ı , 
ne 7500 ton ince ve 7500 ton ~ 
me şeker, 200 ton sarı şeker, 'fe 

ton kuru küspe, 4000 ton nıeli5 ~: 
1, 120,000 litre ham ispirto çıkeı.;.r 
caktır. Fab!;ka gece gündi.iı çı\,jı .. ,e,. 
maktadır. işçilerin meuısı 

eaatlir. 
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jenerleri kısırlaştır-
llak li.zım ve faydalıdır! Faaliyet son sene- Yeni talimatname ve 

lerde az k • k l 
ltdivaçtan evel mütehassısların hazırlıgacak~a~ı geni, es l arar ar 
lhlti cetvelleri doldurmayı usul ittihaz etmelıyız Bundan kurtulmak için 

tedbirler F uhu9la mücadele hakkındaki 
.lı. k .. . . t'k li ve ikinci ve k 
"'IQl&nyada dejenerelerin kıaır· I ce zurıyete ın 1 a . . 1. k Hazırlanan bir rapordar) anla· yeni kararları yazmıttı · 

l ·· ·· ·· 'ld zuhuru ıhtıma 1 ço l k · · d k' f h aıı hakkında neıro unan uçuncu ~~ıı e şıldığına göre İstanbul liITıanının Mem e etımız e ı u Uf cere-
\ln bizim halkımız ve dok" kuvvethdır. . .

1 
. . faaliyeti son senelerde azalmıştır. yanları hakkında bize fU malumat 

. h l' 2 K b tka bır aı eye men- B d t b k k z araıında da bır ayı a- - ız . a . k k ·ı . . kn'k verilmittir: un an o uz et ır 
••• d d w •• ··1·· y . aıhhati normal bır er e ı e Bunun ıebebı lımanın le ı ıene evelı'ne kadar Türkiyede fu· .. ,an ır ıgı goru uyor. enı ıup d t ·· • . b" ··k baba an evarus noksanları ve li.mana gelen vapur- h b' ı· fikir ve beden itibariyle ııh· evlenırae uyu 

1 
d hut hakkında iç ır ta ımatname 

· l d' · · ' d d n torun ar a zu • ların deniz ticaret mu·· dürlügwü, sa · l'd · ı· 
\i •e kudretli olmaları, yeni ce• ey e ığı ıslı a 1 'ld' F k t k yoktu. Fuhut ıiz 1 en gız ıye ya· 

'h..t.ı· ,. . h mecburi deiı ır. a a ız hil ıihhiye idaresi, poliı ikinci şu- pılmakta ı'dı'. Bı'rrok te.hlikeleri 
~~ n, yeni hayatın zarun ıcap- uru .. I lA d' :s 

ak ba n bırıy e mese a be mu"dürlügwü, gümru·'kler, bele ı· k B wı l.. ~ır. Bu mesele hakkında hal· kendi ra aını .
1 

' l . görüldükten sonradır i e.yog. u~-
~lb itine yarıyacak bazı fay• a.o:nca ve dayı oğulları ı \ev e7ı~se ye, Liman tirketi gibı muhtelif da bir teşkilat vücude gel1rmı9tır. 
"'it fik' l . f k b b" ük babada mevcut aıta ıgın temaslarda bulunmıya m<'cbur tu. Bu te .. kilatın mücadelesi de netice 
ı-, ır er vermeyı muva ı u- uy h 'ht' ali ziya• tulamııdır. 'S' 

~?\un.. çocuklarda zu uru ı ım vermem it ve 331 tarihinde fahişe· 
1•- d k d 1 tir Bu temaslartn külf t"ti yüzünden k .. b' · altı \.~en (ıayri tabii ruhlu) eme e e " d oiul lerin tecsili ve atı ır nızam • 

. ""fııa h f kk.. t h .. Bu izahattan amca, ayı • gemiler kati bir zaruret hissetme · na alınması ı"çı'n nizamname tan· 
\ı...-· , atıar, te e ur, a a11ua, .,, 'b' k kraba a· 

'
'~tiil . d 'b' h" k t ları, yeıenler gı ı ya ın a dikçe limanımıza uğr~mamakta • zı'm edı'lmı'ttı"r. Bu nizamna.me , ıra e ... ,, ıı ı ru ı uvve 

1 
· nda tebo 

d asında ev enmenın eıası dırlar. Ayni za.manda vapurların b ld l' ··d" )\ e normal insanlardan az ve r 1 1 G" mucibince lstan u a po ıı mu ur 
\~le farklı ayni zamanda bedeni \ike ~l~uğu do~kdlui~ ~nı;!ı ı:ıevc:; yalnız komanya, kömür, su almak lüğü, taşrada mülkiye amirleri bu 
l laf' h · ıe crorunme ı erı a irin limanımıza ug~ramaları erene l' ·ı f h' l 'n tescili ~ ıyet veya uıusıyet taııyan· • k . . d 

1 
k aba çocuk· 3' • ta ımatname ı e a ıte erı 

ti.....deıtıektir. Bunlara memleke- hastalı ııdtı ~t ~rı,I :ı r zuhur ede- ayni merasime tabi olduğundan ar· ve muayeneleriyle metıul olmuf· 
.~de " 'f k 11 t ı tkın ları arasın a 0 ay 1 a tık limanımızdan bunları da teda- tur. Bu dr. 930 a kadar devam et• 
,_ zaı ka ı ıl, kap abe, ltlah , bilir.. Fakat muhtelif aileler ara- b A 
ail.. -, ıaraa , sa a , e e .... ,, I d t .. d' rik etmemeğe aşlamışlardır. Y • mit ve çok faydalı neticeler elde 
~ İtinıler verilir. ıındaki evlenm~ er ~ kev~ruık e ı- rıca liman reıim ve ücretlerinin edilmiştir. 930 dan itibaren ni· 
la.. ~Jri tabii ruhlularda dimağın len iıtidat.l~rı~ a~ta 1 0 ara zu. ağırlığı da bu hususta amil oLmak- zamname deiitmif, meni fuhut la· 
~\külü marazi olduğu gibi, be- hur etmesi ıhtımalı vardır, fakat tadır. limatnamesi çıkmıttır. Bundan 

" le9ekkülde ıeri kalmııtır. Bu zaiftir. Faraza limanımıza gelen bet bin iyi netive ıörülmemif, dahiliye ve 
'-thi atbiilik ya doiuttadır, ya· Sıhhatleri çok mü~emmel yakın tonluk bir vapurdan yalnız şaman· sıhhiye vekaleti tarafından tadil 
lt lonradan kazanılmıthr. Doiut akraba arasında vakı ev~.enmeler- dıraya bağladığı takdirde SOS lira edilmiştir. 

h)li tabiiliiin bathca sebepleri de, neıil hıfzJ1sıhhaıı muteb~aaıı· yalnız Galata rıhtımında 607 lira Vekalet, fuhtun içtimai bünye· 
"-aıa-.J . lan bir mahzur ıönnemekte ııeler · k b' h } _.uır 82 kuruş, tamandıra ve Galata rıh mize zarar vermıyece ır a e 
ıL ~ - Anadan, babadan bir isti- de buna raimen bu ~ibi e~l~nme- tımında 642 lira 61 kuru~. ıaman- getirilmesi için bütün kt.nuni cihet 
,....,~ _ .. .. terden sarfı nazar edılmesını tav- lerı'yle ı'cap eden tedbirleri cami 

-.~varusu. dıra ve Haydarpafa rıhtımında 
il-Ana ve babanın fakr ve za- ıiye etmektedirler.. son fuhut talimatnamesini vücude 

' 643 lira 95 kurut alınmaktadır. Bu 
ti. Yapılmıt evlenmeleri bozmağa ücret ve resimler Pirede 152 lira getirmiştir. 
~ Dimaiın ıiddetli bir zarara da lüzum yoktur. Sıhhatleri mü· yeni talimatname, çok isabetli 

aıı. kemmel yakın akrabalar arasında 81 kuru§, Selanik
5
te

1
152 Tli~a 79 

kdu· ve cezri tedbirler almıştır. Bun· 
Ç M h ]"f h 1 ruş, Varanda 15 ira, ıryeste e 

- u te 1 asta ıklar. vukubulan izdivaçlarda yalnız f e- dan sonra hiç bir hastalıklı kadın 
3ıa h Id d 103 lira 50 kuruştur. ·~_.-c, oğuşla gayri gayri la na iıtidatlar değil, iyi ıiıtidatlar da batı bot bırakılmıyacaktır. 

\. ·H ·-._.ı.ca sebebi (Yeraıel) tevarüı e4iilebilir.4 Bu itibarla rapord• limanın bu Mllcadele komlayonu 

re zührevi hastalıklar ve fuhut ile 
mücadele edecek bir komisyon, bir 
de bu komisyona yardımcı heyet 

teıkil edilecektir. Tetkilatta poliı 
ve belediyenin mütterek meıaiıi o
lacaktır. Komisyon haıtahklann 
ve fuhşun kanunsuz dbetleri~i 
takip edecektir. Komisyonun ida 
re kıımı vilayetlerde, sıhhat ve iç
timai muavenet müdürü, en yük
sek poliı amiri, belediye tarafın • 
dan memur edilecek meıul tahıs• 
lar ve ıair alakadarlardaa mürek· 
kep olacaktır . 

Umumi kadınların sıhhi mua
yeneleri ve evlerin teftitini deruhte 
edecek olan sıhhat kı"mı da ayrıca 
bir tetkilat halinde ve komisyona 
merbut olarak çahtacaktır · 

Bundan batka kamiıyonun bir 
de icra kısmı \"ardır. lcra kısmı, 
talimatname haricinde hareket e
denleri takip edecek ve tecziye yol 
larını bulacaktır. 

Komisyonun kararları, velayet· 
lerde valilere, kazalarda kayma 
kamlara arzedilece!dir. 

Komisyonca en çok göz önünde 
tutulacak nokta birle!me evlerinde 

hastalıklı kadın bulundurulmama· 
ıı ve hariçte gizli fuhuşla amansız 
mücadeleye giri§ilmesidir. Mua
yeneler çok sıkı olacaktır. Muaye 

ne saatlerini geçirenler tiddetle tec 
ziye edilecekler ve her umumi ka· 
dın haftada iki defa muayene ola· 

c:aklır. ~. er Çocuk maddei aıliyei ve· Görülüyor ki evı.nme meaele • fena vaziyetten kurtulması için Talimatnamenia eon fCkline aö-

~~ b~~-~~an.~b~na~~~~~~~~~~~~m~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~-~~~~~~~~~ 
\. 1 babadan alır. Bu ıuretle ba· lardan biri de huclur.. maıı ve hükmi bir ıahsiyeti haiz ıöıteriyor ki, akıl ve ıinir huta-" tat, liyakatsiz debilitat. . 
....._"e ana çocuiun irsi vaziyetinin irsen intikal edecek istidatlann bir makamın elinde birleıtirilmesi, 2 _ Sonradan kazanılmıt dı- bkları ile verem, fircngi, ııraca, 
~dana selmeıinde ayni derece- diier sebepleri de ıunlardır: ücret ve resimlerin tenzil: serbest mai noksanı maluller: sara ve ıari h:ııtalıklarda verue~ 
~ .._ü,terektirler. Bu esas hir u- 1 -Ana Ye babamn alkolik ol- mıntaka teeisi lazım geldiği ileri l) kıtrı dimaıın h,aıara uğra - büyük roller oynar. Veraıet le 
\ı · l'e kaide olarak kabul edilebi- muı, firenıi, verem Ye aıracaya sürülmektedir. yakın akrabalar arasındaki evlen-
"' maıından. 
\iİd· Fakat riyazi katiyeti haiz de- müpteli olmuı. - -- 2) Saralı maluller. melerde çok tiddetli tesirler yapar. 
'il tr.. Fennin kabul ettiği ve ne- 2 -Ananın çocuk doiunnadan den batka bir tarafa ~a11. 3) _ Vakitsiz bunama. Yeni nesilleri bunlardan muhafaza 
~ htfz11sıhhasının tecrübelerine evvel ve ya doiurma eınaıınsında 3 - Kulakların fazla büyük ve Belahat in hafif, liyakataizliiin için hiç tüpheıiz kısırlaştırmak en 
ilci ~ıtidat v_e kabiliyetler birinci çok tiddetli heyecanlan. ya küçük ve ya yapıfık olması. ağır derecesinin hudutlarını tesbit iyi bir çaredir.. Fakat Almanya 
ti "tı, üçüncü, hatta dördüncü zü- 3 -Vakitsiz çocuk dütürmek. 4 - Köme el, köme bacak. etmek mümkün değildir. Ancak gibi yüksek memleketlerde bu it· 
~ kadar tevarüs edilebilmeıi- 4-Ana ve babanın fakr ve za. 5 - El ve ayak parmaklarının liyakatsizler çok itina görürlerse ler için bir çok tetkili t vardır .• 

" rureti içtimaiyeıi, ananın çok za· beti tecavüz etmesi. bunların birinci noktai nazardan Bunlardan tedavi, diriltme imkana 
~la ribi istidat ve kabiliyetlerin if olmaıı, çocuk dimaiının kafi 6 - Ditlerin ıayri tabii tekilde normallere yaklatmaları mümkün lan mevcut olanlar vardır. Bu me-
~l~caları, akıl ve ıinir hastalık- derecede ııdalanmasına mani tet- ve mevkide çıkmuı. olur. selede il'.-;n de katiyeti haiz bir fey 
)'at!le (•) bedeni huıuıiyetlerdir. kil eder.. 7 - Bazı aksamı adaliyenin Bunlardan başka dereki ıudde- söylemiyor.. Ancak bunların ma· 
~ ı büyük dedelerin akıl ve si • 5 - Çocuklukta suitaıaddi de gayri tabii tesirat altında titremesi. nin marazi tekil almuından veya lulleri olanlara 2:aten bir çok yer-
~li "-staldclarından birine müp. ayni hale sebep olur. 8 - Lisan hutalıkları. hiç olmamasından mütevellit be· lerde kız vermezler.. Bunların a. 
\))ı olnıaları, çocukların da gayri 6 - Çocuk dütürme esnasında 9 - Sar'a, kalp çarpıntııı. lahet tipleri de vardır. ğır ve hafif dereceleri de vardır. 
"- 1 İıtidatlara malik olmalarını çocuğun ana rahminde zarara ui- Sayılan bu beden arızaları mut• Psikopatlar - Psikopati (yarı Bu ilmi meseleyi memleketimiz 

~ettirir. ramaıı. lak anormal bir bedenin vasfı de- deli) akıl bozukluğu maraasınadır. için daha kuvvetli bir etüt devre • 
~ r. Schwezheiner'in hısım ve 7 - Günef vurması.. ğildir.. Fakat bir anormalin be - Bunlar da gayri tabii ruhlulardan sinde buluyorum.. Yalnız izdivac 
'ft.."d 'oe. araundaki evlenmeler hak 8 - Çocuğun pek küçük yatlar· deni alametleri hususiyetleri telik· ayrılırlar. Gayri tabii ruhlularda muayenelerinde çok dikkatli dav-
h~ ~t. da fayanı dikkat netriyatı da batı üıtüne dütmeıi (••). ki olunabilir. bir tefekkür hazinesi yoktur. On· hh d ~ l h l ranmak için ıı i muayene en ev. 

•cır.. Dortor diyor ki: 9 - Emrazı sariye ve iti apar. Her ıeyin müstesnası olduğu lar icin mazi, hal, istikbal mefbu- vel müteha1111ları tarafından ha• 
~latanlar ve hayvanlar arasın- ZatiiHahayayı dimağiye. ıibi bedeni sıhhatleri çok mi:kem- mu da yoktur. Psikopatlarda var- zırlanmıt sıhhi cetveller olmalı. 
ı_.. Lııım evlenmeleri mahsulü o- Gayri tabii ruhların arazı, ruhen mel anormaller, gayri tabii ruhlu· dır. Bir psikopat dütünür, tefek- l 

.. .. d k k 1 Her iki taraf hüviyetleri ile ai e • l.L. "Ocuklann umumiyetle haıta- ve bedenen hali tabii en uza a • lar da mevcuttur. Umumiyetle kür ve tasavvur kabiliyeti iyidir .. 
~-.._ 'b"I d lerini, karabtelerini ailevi vaziyeti li ... L ınüsteit oldukları, hatta nes malarıdır, demittik. Bu ıı ı er e ' gayri tabii ruhlularda cümlei di • Ancak his ve irade noktai nazarın- 1 .... ıı;ııo l l ııhhiyelerini bu sıhhi cetve lere a..... ZU masını mocip olan nok. baılıca bedeni huıuıiyetler tun ar- :nağiyenin marazi hali, vücudun dan marazi bir mııntık altındadır. 
~~rl d ı d ı d l ·· 'fi dog~ruca tesbit etmeli.. Bu cetvel. l... . a ünyaya geldikleri ve di- dır: da ekseriya sıhhatsiz olmasına ıe- Hırsız ar, o an ırıcı ar musrı er, 
"'r 111 l d · l ·1 1 lerin tetkikinden ıonra ııhhi mu • 'iıtd •an ar ve hayvanlar vasati. 1 - Azayı bedenin cesamet ve '>ebiyet vermektedir. fahişeler, ira esız er, iptı i. arın· 

.._ e.? daha fazla bazı hastalıkla• ya mevzii itibariyle niıbetsizlikle· Prf. Ziehen, gayri tabii ruhlu- dan yakalarını kurtaramıyanlar ayeneler yapılmalı, badehu müıa-
lbu t · 1 k k h k 1 d h k k ade verilmelidir. ~i 1 eıt o dukları ıörülmekte. ri. Su kafalı, koca bat, üçü tarı şöyle taksim eder: ıihni are et er e a en ıizli göı 
t~, bat, dört kötefi.. A - Basit dimağ malulleri - terenler psikopatlar meyanına gİ· Yeni neıli i!min tavsiye ettiği fC-

~etil hıfz111ıhhaıı da bu fikri bat, dört köteli nisbetsiz cimci • Bunlarda zeka noksan değildir. rerler.. killerde yetittirmek, bugünkü ne .. 
f\a ~nıekte ve yapılan tecrübeler meler.. Kıtrı dimağın teşekkülünde ve te- Pıikopatinin aiır ve hafif gibi lin .vazifesidir.. Bugünkü neıil i-

lletıceleri vermektedir: 2 - Gözlerde tabakai kuzahi- kimülünde bozukluk yoktur. mebde ve müntehalan arasında çinde bu ıibi malullerin cemiyet 
\ıl - Eier bir insanda bir haı- yenni kırmızı renkte ıörülmesi, le· ı _ Gayri tabii hareketli dimağ pek muhtelif dereceleri vardır .. için faydalı olmalarını ve cemiyete 
'İa İıtidat mevcut olur ve içti- keli olması ve hadakanın merkez- malulleri melancholimani. Ağır derecede bir psikopat ile ha· zarar veremiyecek bir surette ya. 
h. ~ Laatalıia müptela ayni famjl. - - - - - 2 _ Zihin malulleri kalın ka- fif derecede bir delilik arasında tamalarını temin etmek için but 
~-11 d' " b" · 1 c•• ) Çocuk dimağı· bıngıldağı fazla fark yoktur. Ve her afır ·1 .. b' • db" 1 d 1 ~ L ııer ırıy e evlenirse mez- dediğimiz baştaki yumuşak yer an (alılık. ı mı ve ter ıyevı te ır er e a ın· 

•aatahfın yeni dünyaya ıele- B _ Dimağ noksaniyle malul o· psikopat tedaviye muhtaçtır. Ba • ması çok tayanı temennidir. 
cak dört yaşına kadar tekamül e - 1 h "k · ·ı k 

(
..........__ I 1 zan be a et psı opatı arazı ı e a· :\laa rH miıfettis.letinden 
~ • Lt ı • h 1 kl der. Bu ya.qa kadar zuhur edecek an ar: 

lb... ' ı AJW ve s nır asta ı an· '$ 1 _Anadan doğma maluller. rıtık olarak zuhur eder. Ahmet Hllml 
~ ne...t] rl d ı · bu ı'ht;..... anormaliteler doDıuşta teliki edi • d h \ıı· vı e , erece en loaD e-'. Belahet idyotic, hamakat inbeıili· Buraya kadar ver iiim iza at 

ılinde çahşiln tabiplere aittir. lir .. 
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Deniz altındaki milyon
ları çıkarmak teşebbüsü 

Temmuz bilmecesindt (Baş tarafı 1 inci ::;ayıafda) 
Profesör Kerim Beyin itt\fası üze .. k 
rine yalnız bir Türk pr~fesö~ kal· 

1 aza na 0 
miştir. Bu zat profesor Alı Yar j · 

oku yucularunıl' 
Meksika hükümdarının serveti dalgalar 

arasından çıkarılabilecek mi? 

Beydir. Bu itibarla fen fakültesi 
hemen hemen münhal vaziyette _ Tem muz 1933 ayında neşret-

d . tiğim z b i:meceleri dolru hal 
ır. 

ledar. okuyucu' arımız arasında 
Evvelce lcsbit edilen kadro prC'- 1 l L 1 G b · t ı.t b s arH~u e en evı or a me .. e ı 

Viyana, (Uta Press} _ 18 1 bi kim olduğuna karar ''"ı-ilinceye jes'.ndc . fen fokültesi:ı:ı, bütün 571 1 
umc rafı Ata Muıaffer beye 

Bir frar.sız dalgıç gf'Plİ$İ 1911 kadar bankalara yatırılm~sı ve o· kür:;;_;lcrme ecnebi profe$Ör geti · bir l utu mimarlık oyı..mcağıa bedi 
ıene.oinde batan (Mericla) vapu • rada nemalandırılması 1ı.:tlckında rilmesine karar verilm~~li. Yeni ye edeceğiz. 
runun yüklü bulunduğu ::-!tınlar ve bir kanun çıkardı. Fakd alınan v~ziyette ise bir kısım l<ürsülerin Ata Muz.affer beyin hedıyes•ni 
mücevherlerden bir kaç &andığı bütün bu tedbirlerin hnr:Ji hakk~ bazı eski Türk profesörlere veri - perşembe günü ö~redE"n sonra 
d(-nizin yüzüne çıkarmıycı muvaf- istinaden yapıldığmı ve h ukuku du leceği röylenmektedir. Maamafih idaremizden almasını ricaederiz. 

S. d' b "" t •• l"' l n d ceye kadar muvafık 1 u·· • . . k d 934 fak olmuş. ~•m ı n un c unya ve e e ere mversıtenın tam a rosu se Bir kutu bisküvi kazananlar 
matbuatı bu tuhaf habtr1t uğra - olduğunu arayıp soran ol~a.dr. ~u nesi içindeki ders sene.,.1 başında Çorub emniyet memuru Sadık 

d k b , · · ·· · e bunu tes bit ctm~ge rmkan . l b' şıp urma ta ve u na:nnenın ta.. gun ıs .. . . . bellı o acaktır. Bu ır serıe zar .. beyin kızı ilk mektep S inci sınıf 
rihçesini araştırmaktad1 -. ( Meri - yoktur .. Çün~~· _bo!le bu· lctkıkın fında fakültelerde bir kaç kürsü· talebesinden Mualla hanım, Bursa 
d ) • t \:A k ' r • yapl 1 abılmeSl lCln tCap eden VCSa• • , ~ a vapuru ımpara or ı •\i\ sım ı · ~ . . . nün vekaletle dıger hocalar tara- Hisar mmtakası Filyos mahallesi 
Yanın cubuk halindeki altınlarını ik Avusturya ve Bclçık:ı. hazmeı f d ·d · el ht l .. ·· ı 12 numarada Kadrı' B•y, Ankara 

~ d · b ·k· h'•kA · m an ı aresı e mu eme goru · " 
ve karısı (Şarlot) un ap. ı.· mücev- evrakın adn ış u ~ 1 h u ·~u::netınk ımektedir. Yenişehir Tuna caddes nde ma· 

kral hane anma aıt u~usı evra herkrini hamilen Avrmaya doğ - arif müdürü Rahmi beyin oğ u 
deposuna geçmiştir. Omın için hu Islahat işleri ve yeni foşa.at için R h ru yola çıkm1ş fakat şir:ali Ame· SüJeyman a mi bey, birinci ılk 

) 
I·,.· uzun boylu tetkı·k et'l"'l. ~g~e ı·m - oıı.ı' mdı'ye kadar takrı'ben 600 b1'n 11·· rika hükumetlerinden (\'irginia ~ '" "'$ mektep beşinc i sınıf talebesin-
kan yoktur. Fakat bun.fan sonra ra sarf edilmioıı.tir. Üniversitenin d 237 C • ı b O '- d ya ati ( Norfolk) limanı yakınla • ~ en e ~ a ey, SKÜ ar Sent 
olup biten meydanda. 1911 sene- senelik hütc-esiı haricinde mülga M f k b' d y 

rında fırtınaya tutulara~ batmıştı. :Y ari raasız me te ın en a-
sinde imparator MaksirrJ;'-·ana a .. d "lf ·· u·· · • k ıh· K d k Hadisenin bu kadarı he ı!u:sçe ma- J aru ununun nıversıteye a. ı mık Şinasi bey, a ı öy kız. or· 
İt olan bütün servet - el'cı.n Mek- işleri takriben bir milyon liralık ta mektebinden Samime ha.mm, lı1m · fakat bundan evv~lini bi · 'k d b l b. k 

' k' 51 a müzesin e u unan ır aç masrafa ihtiyaç. göslerece0 i anla - Hala"ska~r gazı· caddesi Ferah ]enler pek azdır, bu gar'.p va a • ( c. 
Malahit - bakır taşı) vazo müs· 'ılmıştır. aparlıman Fatma hanım, Sıvu nın acı mazisi şudur: Es."ls itibari- ~ 

tesna olmak üzere - "'1edda is • J f t 1 f b -
le (Habsburg) sülalesin~ mensup mindeki vapura yükletilerek yola Üniversitenin bütçesi dt! eskisi· posta, le gra ' Me e on, Aa, mHu· 

· t ( 1 · ne nazaran arttırılarak b1r milyon dürü kuirnesi erzuka vni ., 
olup Avusturya ımpara oru ın· çıkarıldı. 20 milyon kıymetindeki Üs'<üdar Paşakapı caddesi No. 
ci Ftansuva Jozef) in kardeıı;i bu- lira olacaktır. 

altın çubuklarını ve imparatoriçe- 37 Merzuka hanım, Erenköy kız 
lunan (arşidük Maksir.lliyan) a nin mücevherlerini ta~ıvan gemi lisesi müdürü Mahir B. kızı Kev-
Meksika imparatorluk bcı teklif fırtınaya tutularak denizin dibine iskambille kumar ser hanım, Galata mösevi erkek 
edilip de arşidük bu teklifi kabul .. ld H b' • b. . melctebı' tafeb•sı'nden lsak Sor-gomü ü. ar ı umumı ıtinceye Eevvelki akşam saat 21.30 da Su " 
ettiği zaman Avrupanın ş!yasi ve 
mali mahafili büyük bir heyecan 

geçirmiş ve bazı hankali'r altüst ol 
muştu. Çünkü o zamafü\ kadar 

,(Triyeste) civarındaki (Mirama -
re) sarayında yaşamo.kta olan ar· 

şidük; kardeşi (Fran.sova Jozef) ' 
in tavsiyelerine rağmen bütün mal 

ve mülkünü ~atıp altını\ kıılbetme· 
ğe ve bu hazineyi birlik•• Meksi-

kaya götürmeğe karar vt>rınişti. A-
. vusturya, Fransa ve Belçikada ar-

~idüke ait olan emlakin satış fiatı 
tam 20 milyon altın krotJ ediyor. 

du. Bu müthiş servete Rusya çarı· 
nm gönderdiği kıyınet!i !:cdiyeler • 

le, iınparatoriça (Şar!ot) un 5 
milyon altın kron kıymetindeki 

mücevherleri de ilavr. edilirse 
Maksimliyanın Meksikaya götür

düğü ıervetin miktarı c.nlaşılır. 
Halb'uki Maksimliyanm Meksika -. 
daki saltanatı o kadar lrn.a sürdü 
ki, imparator bu kocaman servete 
~ süımeğe bile vakit bulamadı. 
Çünkü imparator Meksilcaya var .. 
dıktan pek az sonra büy;.Jk bir is

yan !Ikınış ve bu isyan ic ... 1parato
run kurşuna dizilmesiyle neticelen 

mİ!tİ. İmparaotrun bu feci ölü
münden sonra serveti mira& ola -
rak ortada kaldı. Vakıa Meksika -

da hükumet idaresini el :ne alan 
yeni hükU:met bu srevetin müıade .. 
re edilmiş olduğunu ilan etmişse 

de, gene ayni hükumet hu serve
te el ıürülmiyeceğine, ve ancak 
depo olarak muhafaza f'c!ilmeai i

cap ettiğine dair karar vermişti. 

Aradan seneler geçti ve hiç kim 
se imparator Maksinıliy;mın kalan 
mirasının ne olduğunu arayıp sor .. 
madı. Avusturya hükumc>ti 20 mil
yon altın koronu geçen bu servetle 
hiçbir alaka göslermem!t ve bu 
hususta hiç bir hakkı müJkiyet id
dia etmemişti. İşte böyfoc-e bu ser 
vet 1911 senesine kadaı olduğu 

ıibi durdw.. 

1911 senesinde Meksika reisi .. 
cümhuru bu kocaman sek·vetin tek 
r•r; A.._,rupaya naklediJcrPk, sahi. 

kadar kimse (Merida) mn adını lu manastırda Zaranın kahveıinde yano bey, lstanbul muallim mek-

anmadı. Harbi umumi bittikten iskambille kumar oynıyan Hacıka tebi 535 Fikret bey. 
sonra birçok dalgıç gemileri Me - dın caddesinde 94 numaralı evde Ankara piyango - Sadi bey, in· 
ridayı çıkarmıya uğra~~ı!ar, fakat oturmakta olan Mihran ile ayni ev hisar müdüriyeljnde Oımao bey, 

bütün te~ebbüşler ademi muvaffa- de Vahan, Karabet, aralarında ku- Kaı~paşa .Yeniç~fm~ bak_kal 
kıyete uğradı. Bu hunıs!a ilk te - ' mar parası ve kazancın taksimi yü , _.~maıl efeodı kenmesı Halul(a 

§ehbüsü yapan bir Amrr~kan şir _ zünden kavga çıklnıştır. anı~. . 
. Bu·er pakot çıkolata 

ketı olmuştur. Sırf bu m:ıksat için K1zışan Mihran, Vahanı ıyıce k 
1 

r azanan a 
teşekkül eden şirketin gayesi sa .. dövmüştür. Vahanın dayak yedi -

hipsiz kalan serveti çıka;arak his
sedarlar arasında taksin-: etmekti. 
Fakat şirket işe başlar ba~lamaz 
ortaya garip bir mesele '(Jktı. (Vil

yam Brightvell) isminde bir ingi· 
liz, asıl isminin (Franz Rudolf 
Maksimliyan von Habsburg) o • 

ğini gören başka bir arkada,ı, Le
on işe müdahale ederek kavgayı 

yatıştırmak isteyince zaten gözü 
dönen Mihran, eline geçiırdiği iri 

bir taşı kaptığı gibi Leonun sura -
tına yapıştırarak ka!ının üstünden 

yaralamıt kendisi de yakalanmış· 
lup, kendisinin imparator Maksim- trr. 

liyanm oğlu olduğunu i l<lia ede .. , -~~~-=-=-""=-=-=·=-=- ---=-~ -=~~==--
rek paralara sahip çıkmak istedi. diğini itiraf etmişti. BrighteveJl 
Londra civarındaki (!slington) bu ifşaatın yapıldığı tarilıten iti • 

da balık ticareti ile ml.!ş&ul olan haren Belçika kralı (Leopold) un 
Brightvell bir avukata müracaat kendisine senede 200 lira tahıiıat 
ederek çıkarılacak servette hakkı tayin ettiğini, ve mart 1915 tarihi

veraset iddia etti. HalJaburglara ne kadar bu parayı muntazaman 
mensup olduğunu iddia eden Bri. aldığını, 1915 tenberi ise paranın 
ghtevell verdiği ifadedl'? kendisi • kesildiğini ve harbi umumide ma

nin imparator Maksimli~ıanın oğ • li vaziyetinin fenahıım~n üzerine 
lu olduğunu; ve annesinin Mekıi • balık ticaretine başlad,ğrnı ve 15 
kadaki isyan dolayıaile kocaıı için senedenberi bu iş!e geçinJiğini söy 
yardrm dilenmek üzere uçuncü lemi,tir. 

Napo)yona müracaat eı:l iı> ret ce- Brightevell'in anlattı~' bu hi • 
vabı alınca çıldırdığını \·c mec .. kaycniın ne dereceye !ndar doğ .. 
nun bir halde Vatikana giderek ru olduğunu tayin et.mek pek güç 
papadan imdat istediğini; ve pa- olmakla ehraber uydurm.ı bir ma· 

pa ile görüştüğü günün g•ccesi san- sal olması pek muhtem,.Jdir. Çün

cılanarak bir çocuk doP,'mduğunu; kü imparatoriçe (Şarlot) un Va • 
ve çocuğa (Franziskus Rudolfus 1 tikana geldiğini ve orada bir ço -
Maksimliyanus) isminin verildiği cuk doğurduğunu gizlttmiye ve 

~ive gerek doğum ve g~l·ekıe vaf.. doğan çocuğu lngilterc)e gönder .. 
tız meraaiminin Avuslurja hüku - mcğe hiçbir sebep yoktı: . Binae • 
metine bildirildiğini, fa1 al Avua -1 nalehy Brightevellin ya l:iı;zat ya· 
turya hükf!.metinin çocuq-un yüksek lan söylediğine ve yahut kendisine 

bir ingiliz ailesi nezdine verilerek söylenen bir yalana inandığına 
orada terbiye edilmesini emretti .. hükmetmek icap eder. Şimdi impa 
ğini söylemiştir. Brighte'Vefl 20 ya- rator Maksimliyamn altmlannı de 

şına basıncaya kadar kt:ndisinin nizin pençesinden kurtat'.mak müm 
bu hakikatlerden bihab.:r bulun - kün o)uraa ortaya gayet büyük ve 
duğunu, fakat 20 inci dvği..lm gü • enteresan bir dava çıkarak ve im
DÜ münasebetiyle Londr~ya gelen paratorun oğlu olduğunu iddia e· 
arşidük Johann Salvato\' (sonra - den Brightevellin sözleri ue dere
ları Johann Orth ismin; kazan - ceye kadar doğru olduğu cınlaşıla· 
mışll) dan yukarki izahatı öğren· c.aktır. 

33 üncü ilk mektep taleb~sin · 
den 425 Saime hsnim, 33 üncü 
ilk mektep talebesinden 225 
Cevriye hamm, Devlet matbaa
sında Mü be ecel bey vasıtasile 

Şerife banim, Toı~ oparan Tepe· 
başı caddui Mahmupaşa apart
man ~7 haoam, Tatbikat mrktebi 
talebesinden hayret Şevki bey, 

Istanbul 33 üncü mektep 348 
Bedia hanım. lstanbul 33 ünc:i 
mek ten 390 Şükran hanım, Eyüp 
orta mektep 114 numaralı Ah· 
met Safer bey, Va'debağı 78 
Me ;i':at Sırrı hanım, Şehzade· 

başı Ealaban ağa mab'lllc.si 
Sütçü sokak 29 Hayn bey, 
Yedikule bacı Hamz.a 93 Set 
ma i lhan hamm, Se'çuk kız mele· 
tebi son sınıf talebesinden 185 
numara ! ı Meliha bamm, lstanbu . 
kız 1 s ; s i 89 ! Sadiye ha nam, h · 
tanbul ~7 l C• ilk mektep 193 
NureWn bey, bmit mayin depo 
atelyesi müdürlüğiinde Hi mi Yu· 
ıuf l::ey, 33 rciı rrcktep No. 24 
Hidayet h""ım, Kozu ılk mek· 
tep 4. n~ü sınıf ta e c e s ·nden 44 
Ziya bey, Kadıköy erkek liı~ 
s inde 376 Nezare'.tın P.ey, Sıv-s 

kıi mua . ı m me'debi l 4 hikmet 
H., Üsküdar ~4ncü ilk me"te ikin· 
cı sınıf 1~6 J ;::cüonisa Hanırn. 

Ufak birer kitap kazananlar 
Telefon ş:rketı muayene me 

murianndan Ali Şü!<rü bey, 6 !ICı 
i k mektt p Handan F evzı hanım 
Kasın·paşa Eşıcfpaşa yo~uşu 15 
numarada f triha H., Şehzadebafı 
lQncü mektep 135 Fuat Naci B., 
Fatih 1 J incı iıkmektep Sine 
sınıf Sa lhattin B., htanbul 37 
inci mektep 193 Nurettin B., 
Üsküdar Pdşa imanı 46 Neriman 
Arif B., Os' üdar muht . lıt orta 
mektebi 638 Süleyman B., be· 
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to'u Saatçizade biraderler ••~ 
tasile Ahmet Te 'at B. , Iı~I 
Karşıvaka Telatbey sokağı ~ 
No. Yüksel li., Şehzade 10 uıı ~ 
mektep 5 inci smıf 260 Salih'< 
tin B. , lstanbul posta kutusı> :~ 
Galip ~., Mardin Yatı mekte 
4 sınıf talebu.nden Saracet~ 
H , Diyaubekir ticaret odası 
isi Zihni l:ey oğlu Hikmet ~ 
Jznıkta helvacı Avni Ef. ofı: 
lznrk ilkmektebi beşinci ııoıftl 
Çetin Bev. 

Kartpostal kazan anlat , 
J ~O inciye kadar olan k•t 

Jerilerim ze de birer kartpoıtf 
vereceğiz, kartpostal kazaoıııl;,, , 
rın hediye!eri bugünkü post• 
gönderılmiştir. 

Dikkat . 
Bilmecede kazananların hedi' 

yelui her peı şembe öilecle' 
sonra idareban~mizden veıil( 
cektir. 1 

Hediyeleriniı1 

derhal alınız. 
_.;lı 

----~~~~~--~-

At yarışla~ 
(Baş tarafı 7 inci sayıfada) 
Birinci: f.mir Salih Efendİ~ı. 

Bozkurtu, ikinci: ~mir Salih f: 
fendinin Klası. 

Beşinci koşu: Dört ve daha~ 
karı yaşta yerli yarım kan &t 

ve halis kan Arap al vıı:. kısrıı.); 
ları. İkramir.esi 300 lira, mesClfeJ ~ .. 
2800 m. 

Birinci: Kemal Beyin Aide~'~ 
ti, ikinci: Tevfik Beyin Saadeti· 

Tenis maçları 
İstanbul, 1 (A.A.) - Tok•~ 

yan turnuvası tenis maçiarına el~ 
T arabya kortlarında devnru ed1 

di.. Dünkü karşıla~ımalar-ın turJ1; 
vaıun yarım son müsabakalar• 

ması ve bir çok kıymetli rakipJtf: 
de birbirleriyle oyna~cuı , Tar'

1
, 

yada kalabalık bir seyırci küdeJ 
nin toplanmasını temin etmiştir· 

Filhakika müsabakaıcu- çok / 
• ıt 

tresan oldu ve şayanı dıl:kat 11e v 
celer verdi. Bu neticeleı iç.iadt Jı' 
ziyade merak edileni h;ç ,uP 
yok ki, Suat - M. Kaı-akct.f ıniil 
bakasına ait olanı idi. Sun çell 
kup turnuvaaında Suadı ma~l~ 
eden M. Karakaşm, bu neticeyı ·r 
nereye kadar hakkeW~ini ke'11 

mek için bu karşılaşma um. vere~ 
ği neticeyi bekliyen bir kalab•1 

vardı. Bu maç, günün e:;u gu1' 
karşılaşması oldu.. Suat, ilk ~ 
6 - O gibi kendi hesabına ~ 

fena bir netice ile kaybetti. 
Suadın bu sette çok şiddetli o~: 

nadığı ve ayni şiddetle mukabe ~ 
eden Karakaşın, rakibim: ıoill" 
kanlı oynamak avantajım kaY11' 
tirdiği görülüyordu. f 

ikinci sette Suat daha ınaluıl ~ 
tl "ır mukabele eden KarakaşınshP' tlİ 

namağa başladı ve pek şiclcle • 
olmıyan bir çekişmedc-n •00

' 

6 - 3 kazandı. ...-; 
b klerıı• 

Son set heyecan icind«' e . e• 
yordu. Fakat bu parti La.hın1 tı di·• 
dildiği kadar heyecanlı ge~ıneJdl· 
Suat 6 - O sonuncu ıeti de •

1 
(') 

Ç• e Bu netice M. Kara.katın ıJ. 
J ~ ııı 

Kup turnu·.-.:.smda kaza:ı ... ıgı e • 
vaff akiyetin derecesini ckıiltfl'I 

1
a 

mekle bent.her Suadın ht!t bıııa 
zel bir revan§ oldu. 

ti 



Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 

Ziraat ve Baytar fa .. 
kültelerile Yüksek 
0rıiıan Mektebi 

Kayıt ve kabul şartları 
1933 ders senesi için Ankara "Yüksek Ziraat Enstitüsü, 

Ziraat ve Ziraat Sanatları Fakültesine 5 kız ve 45 erkek olmak 
üzere "50,,, Baytar Fakültesine Kız ye Erkek "50,, , Yüksek 

Orman Mektebine "30,, talebe almacaktır. Müessese leyli ve 
ınccl)anidir. 

Kabul şartları şunlardır 
1 - Türkiye Cumhuriyeti tebaasandan olmak. 
2 - Lise bakaloryasını vermit bulunmak. 
3 - Yaşı 17 den aşağı olmamak. 

4 - Bu mesleklerin icap ettirdiği bedeni kabiliyete malik 

ve hastahklardan salim olmak, "tam teşekküllü hastane sıhhat 
hc}eti raporile tevsik olunur. 

5 - T absiJ leyli ve meccani olduğundan ıtaj veya tahsil 
dcuesfoin ortasında "arız olacak mazeretler dolayısilc tahsille
rine devam etmek im~aoına kaybetmiş olanlar müstesna olmak 
üzere,, staj veya mektebi terkedenlerin veya cezaen çıkarJlan
Jarm h.ü~umet tarafından kendileriae yapılan masrafı tazmin 
cdece.klerine dairNoterlikten musaddak kefaletname vermek"mü
esıesece verilecek nümuneye tevfikan,, . 

6 - Mahalle ihtiyar heyetinden veya polis merkezinden 
hüsnühal mazbatası ile 4 kıt'a fotojraf vermek~r. 

7 - Taliplerin miktan kadroyu tecavüz edince şahadetname 
d~receleri ve müracaat tarihleri sırasile kabul muamelesi yapıla
caktır. 

8 - Ziraat Fakültesine girecekler evveli 1 sene Gazi Or
man çiftliğinde talebe namzedi sıfatile staja tlbi tutulurlar. Ta
ltbe stajda bulunduğu müddetçe yemek ve elbise bedeli olarak 
"endilerine ayda 40 lira ücret nrilir. Bu ücretten hiç bir tevki
fat yapılmaz. 

Bu şartları haiı olup Ankara 11Yüksek Ziraat Enstitüsü,, 

Z1raat Baytar Fakültelerine ve Yüksek Orman Mektebine gir

mek i.stiyenlerin 31 ey:ül 933 tarihine kadar yukarıdaki şartları 
gösterir vesikalarını bir ist:daya raptederek doğruca Ankara 

~üksek Ziraat Enstitüsü Rel<törlüiüne müracaat etmeleri 
la olunur. 

Daha faıJa malumat almak iıtiycnlere müracaatleri takdirin-
de Prospektuslar gönderilir. (3024) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Huıuıi fevkalidc Rakı titelerine mahsus "35000,. Boiazhk 

ve 0 23000., Pul ile Mısıra gönderilen Rakı titelerine mahsus 

"1000,, Gerdanlık 'fe "1500,, Bogazlık pazarlıkla satın alınacak· 
tJr. Taliplerin nümuneleri gördükten sonra pazarlığa ~ştirak ede-

bilmek için % 7,5 teminatlarını hamilen 4/9/933 pazartesi günü 
ıaat 16 da Gılata'da Alım, satım komisyoouna müracaatları. 

(4256) 

-
V A K J T neşriyatı 

Fevkalade heyecanlJ bir roman 

Suana'lı münkir 
Al~ımmn en meşhur ediplerinden Gerhart Hauptmann'ın 

es~ridir. Bir papazın fevkalade heyecanlı, meraklı, coşkun 
aıkını, san'atkarane bir şekilde anlatır. 

Tevzi Yeri: Ankara Cadde•inde inkılap Kütüphane•i 

Flatı 25 kuruş. 

~:=====-==============' 
1 Devlet Demir yolları ilanı~ 

Samıun - Sıvas hattı üıerinde Hacı - Bayram istasyonu 
civarında kilometre 95,660 daki tat ocaklarından çıkarılacak 
4000 m' balastın kapah zarfta münakasası 20/Eylül/ 1933 çarıam
ba günü saat 15 de AnKarada idare merkezinde yapJlacakhr. 

Talsilit Ankara ve Kayseri veznelerinde beıer Jiraya satılan 
tartnamelerde yazılıdır. (4498) 

Akşam Erkek San'at Mektebi 
Kayıt muamelesine batlanmışhr. 8 Eylüle kadar devam edi

leıektir. !ski talebenin de bu mOddet içinde kayıtlarının yeni

lenmeıi ve 932 - 933 meıunlarınm şahadetnamelerini alabilme· 

leri için 4 Vesika getirmeleri lbımdır. (4310) 

---------------·· Deniz Y o1ları işletmesi 
ACEHTALARI : 

l<:ıdıköy • l\öprubaşı Tel. 42362 

Sirkeci Mühürdar zade hanı 

Telefon ; 22:"4-0 

Karadeniz 
2. nci Aralık Postası 

ERZURUM 
vapuru 3 Eylül pazar günü 
sut 18 de Galata rıhtımından 
kalkacak Zonguldak, loebolu, 
Ayancık, Samsu, Fatsa Gire· 
sun, Tirebolu, Görele, Trab
zon'a uğravarak Rizeye gide· 
cek ve DÖNÜŞTE aynı iske· 
Jelere ilaveten Of, Pulathane, 
Ordu'ya da uğrayacak yalmı 
Zonguldağa uğramayacaktır. 

(4548) 

Ayvalık Sürat Postası 

MERSiN 
Vapuru 3 Eylül Pazar saat 17 
de idare rıhtımmdan kalkacak 
ve Çanakkale, Edremit, Ayva· 
hk ve Dikiliye uğrayarak iz· 
mir'e gidecek ve dönüfte ay· 
nı iskelelere uğrayacaktır. 

(4549) 

Mersin Aralık Postası 

KONYA 
Vapuru 3 Eylül Pazar Saat 
10 da idare rıhtımından kal
kar. T aşucu, Anamur, Kuta· 
dası ve Gelibolu'ya yalnız d6-
nüşte uğrar. (4550) 

lzmit Hattına 
Badema Cuma, Pazar, Çar· 
şamba günleri idare rıhtımın· 

dan saat 9 da Kırlangıç va· 
.puru kalkacaktır. (4551) 

ESKİŞEHİRDE 

Vakıtve Haber 
Gazetelerinin SAT/ Ş 

MERKEZi 

SONPOSTA 
Kütüphanesidir 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkları mütehassısı 

Oiv;o .... nlıı N. 118 Telefon: 22398 

Göz Hekimi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Sınlf Mutehassıs 
Bahı~li tA n kıra caddesi :"\n 60 

11'-g 2 Ey11111933 

Maarif Vekaletinden : 
1 - Orta tedrisat mekteplerinde F enbilıisi "Biyoloji beraber, 

Riyaziye Türkçe, Fransızca, Almanca, lngilizce, Ruim, Dikit 
Biçki "EYidaresi, Tabahal Ye çocuk bakımı dahil,, ve Musiki mu 
allimi olmak isteyenler için bu ıene Eylülde ehliyetname imtiba 
nı açılacaktır. 

2 - Fen bilgisi, Riyaziye, Tarih - Coğrafya, Ye yabancı Ji 
sanlar imtihanlarına Eylulün 18 ci pazartesi günü İıtanbulda 
Üniversitede,, Resim imtihanına EyJQlün 9 cu cumartesi giinil 
İstanbulda Güzel San'atlar Akademisinde, 

Dikiş, - Biçki imtihanlarına Eylülün 10 cu pazar g{inü lıtınbul• 
da Kız Muallim mektebinde, 

Musiki Muallim imtibanlarJaa da Eylulün 6 cı perıemb~ ulln& 
Ankaıada Musiki Muallim mektebinde başlanacaktır. 

3 - Bu imtihana gireceklerin: ~ 

A - Türk olmaları, ... .... 
B - Yirmiden ekıik 45 ten fazla ya,ta olmamalan, 
C - Hüsnühal erbabından olduklanm ve bir cinayet Ye 

cünha nev'inden mahkumiyetleri olmadıiı hakkında Villyet veya 
l<aza heyetinden bir mazbata ibraz etmeleri "balen memur 'fe 
muallim olanlar bu kayıttan müstesna olup menıup oldukları 
daire amirinin vereceği vesika kafidir.,, 

D - Her türlü hastalıktan ve muallimlik etmeğe mani vü
cut arızalarından salim olmaları, 

E - Muntazam ve müselsd bir tahsil takip etmiı olmak 
tırtiyle tam devreli liıe veya yedi senelik idadi veyahut muallim 
mektebi mezuuu olmaları, 

Ruim, Musiki Dikiş - Biçki imtihanına gireceklerin en az orta 
mektep veya buoa muadil mektepten mezun bulunmaları şartlır. 

"Liıeden mezun olanların en az iki sene evvel mektebi bi
tirmit ve muallim mektebinden mezun olaolarm en az iki dera 
senesi muallimlik etmiş bulunmaları lazımdır. 

4 - Namıetler imtihanda muvaffak oldukları takdirde 1702 
numaralı kanunun birinci ve ikinci maddelerinde gösterilen de
receler ile Vekiletin tayin edeceii her hangi bir orta tedrisat 
mektebi muallimliğini ve en az iki sene hizmet etmeği kabul et
tiklerine ve aksi takdirde Maarif Vekaletinin emrine 61)0 lira 
vermekle mükellef bulunduklarına dair noterlikten tasdikli taah
hüt senedi tevdi edeceklerdir, 

5 - Yukardaki şartları haiz olan namzetler bir istida ile 
Vekllete mUracaat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesikalar bağla

nacakhr: 

A - Nüfus teıkcre1erinin asıl veya tasdikli suretleri, 
B - Tahsil derecelerine ait şehadetname veya vesikaların 

asıl veya suretleri, 
C - HUıaülıal şahadetname veya mazbata 'fCsikaları, 
D - Mahalli Maarif id.relerindeki numuneaiae tevfikan 

tasdikli sıhhat raporu, 

E - Noterlikten tasdikli teabhüt senedi, 
F - Mahalli Maarif idaresinden tasdikli ve fotoğraflı fif, 
H - Dört tane 4 X 6,5 eb'adında kartonsuz fotoğrafıarı, 

Bu vesikalar imtihan günlerinden bir hafta evvel gönderilmit 
olmalıdır. Bu tarihten sonra Vekalete gönderilmit olan veya 
enaln milsbitesi noksan &önderilmiş bulunan iıti~alar bıfzo'.una
caktır. Bu sene Temmuz ayı zarfında açılmış olan muall m 
muavinlifi imtihanlarına girip te muvaffak olmayanlardan bu 
defaki imtihana girmek istiyenlcrin tekrar imtihana kabul 
edilmeleri için iccıbedenl~re emir verilmiştir. Yeniden istida ver
melerine lüzum olmadığından imtihan günlerinden bir gün e•
vel imtiban heyeti reiı iğ'ne müracaat etmeleri ilin oluour. 

(4410) 

Hatıralar ve '1 esikalar 
Harp kabine/erinin isticvabı 

Bu eser, mütarekeden ıonra, umumi harp mes'ullerinin di· 
vana alideki isticvaplarıoı, resmi vesikaları ihtiva etmektedir. 

Harp kabine/erinin isficvabında 
Bütün harp senelerinin ve mütareke yılların111 en canlı saf
halarını, bu eserde bulacak, lezıetlc, merakla okuyacaksınız. 

600 sayıf alık kitap bir lira 
Da!jltma yeri VAKiT matbaası 

Afyon Vilayetinden: 
Af}·on - Kütahya yo'.unun "6161,. lira b~deli keıifli 

11 + 836 - 26 + 000 ki 'ometrelcri arası 17/9/933 tarihine mü· 
sadif pazar günü saat on beş otuzda encümeni Yİliyette ihale 
edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konu 'du. Ketifna· 
meyi görmek ve fazla malumat almak isteyenlerin encümeni Yİ• 
layete ve Nafıa başmühendisliğine kapalı zarf usulıle evrak ve 
vesaiki kanuniyeleri iJe müracaatları ilan o'unur. (4422) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Takassız ve bedelleri dövizle ödenmek üzere pazarlıkla "lOO 

" adet Matbaa yaldız robin satın alınacaktır. Taliplerin numune 
ve tartnameyi gördükten sonra paıarlığa iştirak etmek üzere 
~ 7,5 teminatlarını hamilen 4/9/9~3 paurteıi günü saat 15 de 
Galatada Alım, satım komisyonuna müracaatları. (42~5) 




