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Dil Anketi 
lttltıl~Urk Dili Tetkik Cemiyeti dil 
~· la.hı yolundaki kılavuzluk iti· 
~!takdire değer bir dikkat ve 
~ 1tkanlrkla yapıyor. Aradan bir 
\' ç. ha.fta geçmiyor, dil itlerine 
~ ıhtiyaçlardan mutlaka birisini 
t!ıhyan bir eser meydana çıkı-

~tır, liiç §Üphe yok ki üç ay evvel 
~'ılıyan, şimdi ikinci kıa.mına ge
d il dil anketi de yakın bir zaman· 
.. \ iii~el neticesini verecektir. Bu 
'it\' 
t\kıc~ de bir (Dil kılavuzu) ola • 

lır. 

t ))ilimizde zaten mevcut oldu -
~ halde bırakılarak onun yerine 

~l>caları ve yahut f araçaları kul· 
td'ılan kelimeler vardır. Dikkat 

~İtıe §imdiye kadar kullanılmı
'4ıll l'ürkçe kelimelerin çoğu 
~: lrından çok güzeldir. Meıe -

~ ~ - Soy köpek, dişleri dökül -
e saldırır. 

~ı~:- Yava.~ atın tekmesi yavuz 

~ - Dağ başından duman, in · 
başından yaman eksik olmaz. 

(~ J...t, sözlerindeki (Soy) arapça 
~il), (Yavuz) (tiddetli, sert), 

~~' (Yaman) arapça (bela)' 
~~hdır. Tiirlcçe kökten ae
ftt kelimelerin arapça veya 
~~~~dan eelen diğer kelimelere 
*i~ı et.le ne kadar güzel olduğu ata 
dtt~l içindeki kuvvetlerinden 

l anlatılır. 
~ 

' ~Unla beraber uzmı zaman 
''"ıel kelimelerin kafalarımız· 
\' dillerimizden, kulaklarımız • 
,~tak ya,amıt olmuı adeta 

~Ze yabancı hale gelmelerine 
b\ı olmuttur. lıte yapılacak 

'~ılavuzu) birinci derecde 
~-~ 1ıin esasen bildiğimiz halde 

~b .... ~1l\ ihmali neticesi olarak u-
""'Qı. 

~ l'·· 1•tiınalden uzaklatmıf olan 

'tr:~k kelimelerine bizi kavuş -
~il ~ır. Çünkü her ne vakit fa
~li~ el', filin arapça ve faraça 
~~I> elerin öz Türkçede kartıhğı 
~ d 01tna.dığında fÜphe eden her 

~i hetha.1 kılavuzu açarak fÜphe-
b· 'lledebilecektir. 

J 
1ie 

~~ 'b· r taraftan her kes tarafın-

İt~tçe ılinrnese bile umumi istimal 
"e . 
~k ' 1ne kolayca girebilecek 

~1-~ 1tn kelimeler vardır ki (dil 
~lctit ~ll) bunları da bize göstere
\ l'·.' Bu itibar ile maksatlarını 
... lltk 
; ttrk Çe kelimelerle yazmak ar-
~ltçı lerj halde kafi derecede 

~ ~ e kelime bilmemek dolayısi· 
\~}'~a Zorluk çekenlerin itleri 
~ aıtnıı olacaktır. 

1... l\qn ir· h" d"l k · ' b ."'ti~ ~ın ız ı an etının u 
- - '•in· '\ b 1 •abırsızlıkla bekliyoruz. 
\ ) alde bu netice alındıktan, 
~~~~ıan ve okuyanların kelime 
\~)' ta Ve yahut okudukları ke
. ı anı 1 ~o 

1 
arnakta tesadüf edecek-

~~ r llkları bertaraf edecek bir 

\ i'ılc~eydana geldikten sonra 
~\t\t ahının yeni bir hız alacağı 

etle ümit ediyoruz. 

Mehmet Asım 

Londra Kon/ eransında Maarif Vekilimizin Beyanatı 
·········································-················ ··························································---·-·-····-···· 

Murahh3.slar Kral ve 
Kraliçeye tanıtıldılar 

Islahat komisyonları 
neler yapıyorlar? 

Gümrük mütarekesini kabul eden 
devletler hangileri ? 

Milli tetebbü kütüpanesi 
vücude get~rilecek 

ANKARA, 18 (A.A.) - Ma- ı 
Londra, 18 (A.A.) - lngiliz sefirleri tarafından takdim edil • arif Vekili Doktor Reşit Galip Bey 

kral ve kraliçesi tarafından verilen mişlerdir. Kral ve kraliçe her mu - Anadolu ajansının bir muhan·irinc 
bahçe egw lcntisine gelen konferans rahhası tebessüm ve tatlı birer söz b tta b 1 şu eyana u unmuştur: 
murahhaslarını görmek üzere, bin· le kar§ılamışlardır. Merasime kral "-Burada maarif iılerinin bü 
terce halk, dün Windson şatosunun ailesi efradı da iıtirak etmişlerdi. tün sahalarında umumi JSlahat e
parmaklıkları önüne toplanmıştı. Prens Gf"orge, Fransız ve ispanya saslarını ve bu esaslara göre yeni 

Davetliler için hususi bir tren murahhasları ile kendi lisanların • kanun layihaları ve talimatname-
tahsis edilmi!ti. Fakat çoğu otomo da görütmüştür. ler ve programlar hazırlamakta o-
billerle gelmi!lerdi ve otomobiller, Amerika murahhası lan komisyon bugünden itibaren 
iki sıralı olarak, 800 metre uzunlu ne diyor ? tekrar çalışmalarına baılıyor. B. 
ğunda bir yeri itgal etmitlerdi. Paris, 18 (A.A.) - "Excelıior,, M. Meclisindeki iştigaller sebebiy-

Çiçeklerle süslü bahçede büfe ola gazetesine verdiği bir mülakatta le bir buçuk aydanberi bu topla _ 
rak 5 büyük çadır hazırlanmıtb. M. Hull, ıunları aöylemiıtir: nı§lara fasıla vermittik. Bütün 
b. b uk t ·· k b 1 in - Bütün dünyanın Londra kon .. ır uç saa suren a u resm yaz devam edecek olan mesainin 
de, iki askeri bando ralmı•.tır. feransına &özlerini dikmit olduğu- 1 ":$ :s- neticesi, .en iyi ve en sağ am ter-

Murahhaslar, kral ve kraliçeye (Deva:r 8 inci &iyıfada) biye esasları üzerine kurul _ 
......................................................................................... ~~ b" T"" k A "f t k' 
r- - A ; - - - - - - - • - - • 

1 
muş ır ur umumı maarı eş ı 

1 latı ortaya koymak olacaktır .. Uk 
tahsile, orta tahsile, mesleki tahıi
le, yükse~ tahsile halk terbiyesi· 
ne, umumi kijtüphanelerimizin ıs-
1~ ve inkiıaf ına, müzelerimizin 
zenginlenmesine ve tekamülüne, 
güzel sanatların yükselmesine, ye 
ni Türk harfleriyle vücut bulacak 
milli tetebbü kütüphanemizin en 
kıymetli ve lüzumlu ana kitaplar
la mümkün olduğu kadar kısa bir 

' zamanda kurulmasına hasılı irfan 

. 
Reşit Gallp B. 

hayatı.mızı alakadar eden bütün 
hususlara ait esaslarla birlikte bun 
ların ameli ve tatbiki nohtalardan 
başarılmasını temin edecek yıllara 
taksim edilmiş programlar hazır .. 
lam aktayız. 

- :Milli tetebbü kütüphanesi 
tabirinden ne maksat güdülüyor 
ve bu nasıl bir 1cserolacaktır?. 

- Milli tetebbü kütüphanemiz 
tabiriyle hakiki Tili'k irfanınm i -

De1.:amı ikinci Sayıfada 

Kadınlar birliğinde 
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Bir Mütevelli Tipi 
Yıllık kongre dün toplandı 

Kadınlar birliğinin senelik kong-1 kütüphanesini tanzim edece§ ve bu 
resi dün toplanmıştır. Celseyi bir - 1 raya yeni eserler alacaktır. 

Ayazpaşa vakıfları 
Evkaf işlerine 

çerçevesinden 
bir bakış 

lik reisi Latife Bekir Hanım açmı§, Bu arada yüksek makamlara çe- - 6 -
kongre reisliğine Safiye Hüseyin kilmek üzere idare heyetince hazır Ayazpa§a vakıfları namına dö· ı vakıfları namına idare edilir. Ha-
Hanım katipliklere de Esma Zafir lanan telgraflar okunmuş, mütte · dolap} · ·· ·· ·· t l t d b'· A. "t ~ı·ken kabul edı"lmi•tir. nen arın ıç yuzunu araş ırır I sı a ın an ta ıı • yazpa§a mu e -
ve Feride Hanımlar seçilmişlerdir. ,- :ı- ken bir az da bu vakıfların neler- vellisi de istifade eder. 
Cemiyetin bir senelik faaliyetini Son olarak yeni idare heyeti in - den ibaret olduğunu anlamak fay 2 - Trakyada bir (Vize Çift-
gösteren rapor okunmuştur. Rapor tihabatına geçilmiş, neticede yeni dasız değildir. Çünkü bu suretle liği) vardır. Evkafa ait en zengin 
da birliğin meccanı derslerinden, heyete Aliye Esat, Latife Bekir, o dolapların mahiyeti daha ziyade çiftliklerden biri olan bu yer de 

k d l Lamia Refik, Rahime, Seniha Ra- aydınlanmıc olur. Ayazpa,;a vakıfları arasındadır. 
çocuklara ve fakir a ın ara yaptı uf, Aliye Halit Fahri, Makbule Sa- ::I' ::I' 

ğı yardımdan, ecnebi memleketle· mih, ŞükUfe Nihal, Madihe Fethi, Ayazpaıa vakıfları bir kaç kı- 3 _ Ayazpaşa mezarlığı. Bu 
rindeki kadın birliklerile olan mu· Fatma, Necile Tevfik Hanımlar ıe ıımdır: mezarlık Ayazpaşa vakıflarının 
habere ve temaslardan ve birliğin çilmişlerdir. ı _ Vakıf paralar müdiriyeti· en kıymetlisi, bununla beraber en 
sair faaliyetlerinden uzun uzadıya Kongrede aza hanımlara bol, bol nin emri altında epeyice bir nakit ziyade etrafında ihtilaf ve gürül· 
bahsediliyordu. idare heyetinin kahve ikram edilmiştir. serveti vardır ki bunlar Ayazpaşa tü çıkını§ olanıdır. O kadar ki bu 
gösterdiği faaliyet takdir edilerek ........................................................................................... gün bile bu mezarlık evkaf idare· 
rapor münakaşasız kabul ve tasdik si ile İstanbul belediyesi ary111da 
olunmuştur. Marsilyadaki kadınlar mahkemeleri işgal etmektedir. 

kongresine iştirak etmiş olan Seni Hakikat halde Ayazpaşa me • 
ha Rauf Hanım kongre hakkında zarlığı denilen yerlerin evladiye. 0 • 

izahat verdikten sonra Saadet Ha- larak vakıf olabilmesiue insanın 
nım tarafından, birliğin bir gazete. aklı pek enniyor. Çünkü bu me· 
çıkarması teklif edilmiştir- Biraz zar lığın daha lstanbulun fethin .• 
münaka§adan sonra evvelce im ti· 
yazı alınmış olan Kadın sesi ismin· 
deki gazetenin on beş günde bir 

neşrine karar verilmiştir. Gazeteye 
Latife Bekir, Lamia Refik, Meliha 

Avni, Efzayiş Suat, Seniha Rauf, 
Esma Zafir Hanımlar yazı yaza -
caklardır. 

Ayrıca Behiye, Saniha, Hurşide, 
Samime, Naciye Hanımlardan mü
rekkep bir komisyon da birliğin 

- Yazık, bir saat evel gelseydim, verdi§im kon• 
feransı dinlerdim 1 

, . 
denberi mezarlık olarak tanındığı, 
bu yerl~rde o kadar eski zaman· 
lara ait mezarlar bulunduğu, bun
lar arasında lstanbulun fethine 
iştirak etmiş olan zatler bile bu -
Iunduğu söyleniyor. Eğer Ayaz 
paşa mezarlığı denilen bu yerler 
hakikaten o kadar eski bir mezar· 
lık ise nasıl olur da bilahare Ayaz 
pafa namında bir zatin eline mülk'. 

Devamı ikinci Sayılada 





~RETLER 

r eşkiliitçı hekim 
~/4 •ilayet, yüz~erce köy hala 
l. ~da bir film gibi dönüyor •• 
'ltllır}e · 
~ k rın, kasabaların, nahiyele -
~G Öylerin dekoru içinde tip tip 
~ lle\'\'erle kartılaşhm: Vali, ho
-: lniihendis, müteahhit, iş ada -

' kati k h k" P, as er, e um ...• 

dG.liekinı tipi beni çok düşündür-

liekı"rn· b.. ··k h" d l tltıı ı uyu şe ır e tam o -

Gaz 
pahalılaştı! 
Şeker fiyatların

da da yükseklik var 
ta • .ı~ir münevver gibi iş başında 

'1tı.ı 1 iki gündenberi piyasada gaz fi-
' ın:. htisaslaşmış bir kahra- atleri kilo başına 60 para artmıştır. 
L. ~t guzelliğini taşıyor. Fakat 
~o Şeker de 58 kuruş ile 60 kuruş ara-
it de~~Ya girdiniz mi iş birdenbi- sında satılmaktadır. 
d~· .Rtşiyor. Gene kasabada ken- Ga2 ı fiatlerinin yükselmesine 
l. 1 ıhti k. . . 

--- - .... .., 
Zeylin dalı 
Daha çok yakışık 
Almaz mıydı ? 

!\ k aasa verme ıstıyen ınsan- kumpanyaların iddiasına göre güm 
arşılastım (Akbaba) son nushasında 
l · · rük resimlerinin artması sebep ol-
! b Londradaki iktısat konferansı 

h;ıf ölümünün mikyasını 'veren muştur. Şeker piyasasının yüksel - b" d hl"l 
'il ıı işlerini ır az erinden ta ı et-
~yu' .kalabalığıdır.. Kalabalığı mesi için hiç bir sebep yoktur. Ti - miş, şayet konferans dünya buh-
~d k ıhtisasları doyuranuyacak caret müdüriyeti bu hususta tahki ranmm önüne geçemezde bazı-
~1':~ az olan yerlerde mütehassıs kata başlamıştır. larının dediği gibi bugünkü me-
,, kendine kal.mıya, kendi sa- Bu~day fiatları deniyet alemi batarsa ve insan-
t, da. istediği gibi çnhşamamı- Dün ticaret ve zahire borsasında lık bir nevi vahşet hayatına dö-

~lııahk h nerse işlerin sonu neye varaca-
L um olacaktır. Müte assıs buğday üzerine hemen hiç mua - d .. h k t.
0 

1 ğım üşünmuş, nihayet er ese 
a. ık nteşinin pervanesidir. mele olmamıştır. Bunun için dünkü bir fikir vermek için Hitler, 

~ Jli~irn az nüfuslu kasabaları . buğday fiati evvelki günkü fiatin Makdonnlt, Mussolini, Litvinof 
~~da. rastgeldiğiniz genç hekim - aynidir. gibi meşhur Avrupa diplomat-
Uı .... de büyük şehirlerin daüssılası Evvelki günkü fiat 5,10 kuruş i- }arının karikatörlerini yapmış. 

"<! v ·h d" B" h ft 11 · f" · 5 39 k Bunlar arasına Hariciye Vekili ~. l· e .• tisası, iaboratuvar aşkı 1• ır a a evve <ı ıat ıse , u 
" uı B" Tevfik Rüştü Beyinkini de ilave 

l ı.. rdı. Kendini ihtisasa veren ruştu. ır ay evvelki fiat te 5,17 
'iti{ d etmiştir. 
d~-1lnin mantıgwına göre bu en i i. • 1 d T ,.~ , Bun ar an evfik Rüştü Be -

t1.ı harekett"ıı. Bu f ıatlerden anlaşıldıgw ına göre k ~ ye ait olan atikatürü yukarıya 
"· a.kat bizim kasabalarımız n~ buğday fiati son günlerde biraz koyduk. Görülüyor ki (Akba-
., ~ k? B a·· .. .. 1 daha düşmüştür. ba) Tevfik Rüoı:.tü Beyin eline 

·A unu acı acı uşunuyo- B . ~ 
. unun muhtelıf sebepleri ara - bir ok ile yay vermiştir.. Fa -

t. Sonra b" .. t h k .... k j sında her gün muhtelif taraflardan kat diğerlerine verdiği hep ay-
~t ka.ıab dır muk ~w .assıhmn uçu fazla buğday geldiği gösterilmek - nı silah değildir. Mesela Hit -
"b a a çe hgı ce cnncm a· d" D.. w lerin elinde bıçak, Makdonaldte 

1111 hatırlıyorum. 'te 
1 
ır: 

1
. unEgenlek~5 .. vadgon(

5
b
7
u
2

g)day mızrak ile kalkan Mussolinide 
ge mış ır. vvc ı gun e çu. . ' "" ı b w d · k balta, Litvınofta ise sadece bir 

~ .Y. "' va ug ay pıyasaya çı arılmıştır. mızrak vardır. 
~il aba ,.e köy yalnız tek has· Gelen buğdaylarla beraber lstan Acaba aradaki bu farklar 
~i~d~k h;kimin karşılaştığı y~r b~ldaki st~k 12,~00 çuvaldır. Üç niçin?. Hele Tevfik Rüştü Bey 
\\t\~\; 1"· Kasabalar, köyler su ı- gun evve)kı stok ıse 12320 çuvaldı. gibi sulh ve dostluk için yara -
bir~'· mikrop işine kadar tam Adanada buğday mahsulü tılmış bir Türk diplomatının e-

b ~h,.reb eydanıdır line ok ve "ay gibi harp s"ılaA hı 
41 "' e m · Adanada verilen haberlere göre J 

~· ~ k h h b 'L • vermek niçin?. Kaldı ki Tevfik 
l>. avga er mu are e gıL"ı bu sene Adanadn bugwday mahsuıu·· L~~ • Rüştü Bey daha üç gün evvel 
~i ıater, birlik İster, ve küt)~ diğer senelere nazaran çok iyidir. Londra konferansında iktısadi 
~:..,"de d ·· w • • • Ş h l d "~~ 0euşme ıster. u a ~ Rekoltenin geçen seneden bir ademi tecavüz misakı teklifin -
~i kasabadan mutlaka büyük misli fazla olduğu tahmin edilmek de bile bulundu. Eğer diğer ar
~ ı;:itmeğe hazırlanan hekimin tcdir. Bu takdirde bu sene Adana- kadaşlarma bakarak Tevfik 
~· da çok kuvvetli bir devlet dan ihraç edilecek pek çok buğ _ Rüştü Beye de mutlaka bir harp 
t~ '"'liği vazifesi meydana çıkı • day bulunacaktır. aleti vermek lazım .idiyse hiç 
t\.~ernekt.ir. s olmazsa bu alet hır müdafaa 
'"Ut\ amsunun ithaUit ve ihracat. vasıtası olan kalkan olmalı idi. 
~1• .. at ettim, devlet hekimligwi de l b' ·~ Samsun limanın'aan 1932 sene • Yok eğer böy e ır mecburiyet 
1'\'ı "" kr-:ıyor. O da modern labo sinde (1 1 357 OOO) liralık e a ih- vok ise onun ~line yakışan mu-
~'ra. gitmeğe, büyük şehirin he ' ' şy barek sulh agacının en güzel 
~~lt\()lrnağa çalışıyor. Fert ba - raç edilmiştir. Buna mukabil dalı değil mi idi?. 

leti d,n bu da doğru. Fakat köy- 6,935,000 liralık ta ithalat yapıl - ~----.... ----.------...----... ----~,. 

' 

' L_ . 
~'" "'\aabaları ne yapacağız, on- mıştır. 
bu 11hhatlerini kime bırakaca _ Bu miktar içinden lstanbula ge· 

~ len eşya 5 milyon liralıktır. 
L. Qa, 
~ ~~~ kalırsa Anadoluda dev - Yeni Ticaret ofisleri 

~'. ~~kttn~iliği.ni. n~~eri k.ıtalarda- Jktısat vekaletinin lzmirde ü -
~ '~ klık gıbı gormedıkçe, kö- züm, incir, Edremitte zeytin, zey -
'
1
llde k a.aabayı mikrop mücadele tinvağı, lstanbulda tütün i~lerile 
~:~e:~~~;Y:::~;~~~lii~~~~~ :.~~ uğraşmak üzere birer ofis açacağı 
t. ·•11.ı m yazmıştık. 
"~ •. Ca.deleleri başıbozuk kala -
ıL ye •• Öğrendigwimize göre bu ofislerin 
ııti,, <>yle sanıyorum ki biz;.m 

~ı ~~·sahibi hekim kadar teşkilat 'rl 1
1lte de ihtiyacımız var. Bu 

\; ~~e~ittirilir?. Bilmiyorum. Fa
~l)ll.J l>ırniz biliyoruz ki 15 mil -
~ "'n ' 
~' llncak 14 milyonumuz köy 

'be.da oturuyoruz. 

"'- Sadri Etem ............ 
J\kş;;ıı ık•;•;ıı11~1=1~1~:1mııımıııımıu 

~' nıektebinde 
~1~d~~if Vekaletinin Şehzadeba -
~ t,1 

1 aktam Kız sanat mektebin 
11 '-l~,e~nin bu ders senesi içinde
~~e ... ' 1ai neticesini toplu bir halde 

11~İtrne~ üzere bir sergi tertip e -

nizamnameleri hazırlanmağa baş

lamıştır. Ve yapacağı işlerde tesbit 
edilmi~tir. 

Bu ofislerden maada Trabzon

da da bir fındık ofisi açılması da 

ayrıca düşünülmektedir. 

Hazır lanmış olan projeler Lon -

drada bulunan lktısat vekili Celal 

Beyin Ankaraya avdetinden evvel 

bitmiş olacaktır. 

Yeni mahalleye 
otobüsler 

işliyen 

Taksim - Yeni mahalle otobüsle· 

VAK 1 T 
Gllndellk, Slya.s1 Gazete 

Istanbul Ankara Cllddesl, VAKiT yurdu 

Telefon Numaraları 
Yazı fşlerl telefonu: 2437g 
idare telefonu : 24370 

Telgre.t ndrcsl: lstıı.nbul - ·.-AKIT 
Posta kutusu No. 46 

Abone bedelleri : 
Türkiye Ecnebi 

Senell!: 1400 Kr. 2700 Kr. 
6 nylık ~ 750 • 1450 .. 
8 aylık 400 • 800 • 
ı aylık 150 .. soo 

ilin Ucretleri : 
Ticari lllinlarm U4n ııahlfelerlnde rınntl-

mi 80 karu:ı-tan bn:ıolar, Uk sahifede 250 

lruru:,ıa kadar çıkar. 

B!l)ilk, fnzln, de\ıımlı UAn verenlere alt 

nyn tcnzll!ıt \"ardır. 

Resnıt U4nların bir &:ıtın 10 kuruotur. 

KUçUk illnla~ 
Bir defası 80 iki defası 50 Uç defası fi!I 

dört ılefnsı 75 ve on defası 100 kuruştur. 
Uç aylık tilin vcrcnlertn bir defası mccca· 
nendir. Dört satırı geı;en llAnlıırın fazla 

sııtırlıın be;, ıcuruştan hesap edilir. 

Se., '.dun ziyartçilere açılmıştır. 
~tr tı~: dikit, biçki, moda, ça -
~,~ 1tleri, ev idaresi, resim ve 
~delt~tınlan vardır. Sergi önü -

rinin yaz servislerini gösteren tari-
rin hflit>keti, sabah altıdan her ya

f e Beyoğlu kaymakamlığınca tas -
rım saatta bir olmak ve ara servis 

dik edilerek ayın yirmi beşinden i-
tibaren tatbikine müsaade edil _ leri de yapmak suretile gece yarı -

~~ cuına günü akşamına ka
tır. 

miştir. sından yarım saat sonraya kadar 

Bu tarifeye nazaran, otobüsle - devam edecektir. 
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Kimler 
kalıyor? 

Darülfünunun yeni 
kadrosu 

Darülfünun ıslah heyeti dün de 
1 sabahtan itibaren akşama kadar 
meşgul olmuştur. Bugünkü faali -

yet hedef inin önümüzdeki ders se
nesinde tatbik edilecek bir senelik 

muvakk&t lmdro olduğu tahmin e
dilmektedri. 

Müşavirlik, bundan bir müddet 
evvel müderris ve muavinlerden ve 

muallimlerden topladığ; fişler üze· 
rindeki tetkikatını bitirmiş ve fişle

ri Ankaraya göndermiştir. Müder
rislerin ilmi hüviyetlerini tesbit e-

den bu fişlerden, muvakkat kad
ronun tesbit ve tanzimi işinde e • 

hemmiyetli surette İstifade edildiği 
veya edileceği tahmin olunmakta

dır. 

Eczacı ve dişçi mektepleri de da 

hil olduğu halde bugünkü Darül -

f ünunun kadrosu yüz altmış kadar 
müderris, muavin ve muallimden 

terekküp etmektedir. Fakat bir kı
sım kürsülerin müderris veya mu -

allimleri ayni zevat olduğu için 
müderris ve muallim sayısını yüz 

altmıştan azdır. Bunlar arasında 
en çoğu Fen fakültesinde olmak 

üzere beş on tanede ecnebi mü -
derris vardır. 

Evvela bir kısım kürsülerin ilga 
sı veyahut birleştirilmesi, sonra 
yaş meselesi dolayıaile Darülfünun 
kadrosu haricinde bırakılacak o -

}anların mevcut kadrodaki rakka -
mm yarısını tutatacağı kuvvetle 

söylenmektedir. Hariçte bırakıla -

cak veya talim ve terbiye heyetin

de çalıştırılacak müderrislerdenbir 
kısmının yerini de şimdiye kadar 

Darülfünun muhiti haricinde kal
mış zevat dolduracaktır. 

Bütün Darülfünun mahaflii ye
ni kadroyu kolayca duyulur bir 

merak ve alaka ile beklemekte -
dirler. 

Salih Zeki Bey ve Maarif 
müsteşarhğı 

Dün Ankaradan gelen telgraflar 
Salih Zeki Beyin yerine Maarif 

müste§arlığına Talim ve Terbiye 
heyetinden Avni Beyin getirilece-

ğini ve Salih Zeki Beyin daha baş
ka bir vazifeye tayin edileceğini 

bildiriyorlardı. 

Avni Bey bir müddettenberi şeh 
rimizde bulunmakta ve Darülfünu-

nu ıslah heyetinde çalışmaktadır. 
Dün Maarif muhitinde bu haber ü-

zerinde meşgul olduk ve bu tebed
düle muhakkak gözile bakıldığını 

öğrendik. Bununla beraber dün 

akşama kadar bu hususta resmi bir 
malumat gelmemişti. 

Maarif vekili geliyor 

Gene dün duyduğumuza göre 
Maarif vekilimiz Reşit Galip Be -
yin bir haftaya kadar şehrimize 
gelmesi beklenmektedir. Reşit Ga

lip Bey Jstanbulda bulunduğu 

müddet zarfında Darülfünun işle
ri le meşgul olacak ve ağlebi ihti -
mal esasları tanzim edildiği söyle
nilen muvakkat kadro, vekil heyin 
tetkikine verilecek, kat'i şeklini ala 
caktır. 

SOHBETLER 

Diş hakkında 
konferanslar 

Kıymetli ve değerli diş tabip
lerimizden Suat İsmail bey, diş 

bakımı hakkında vermiş olduğu 

konferansları, küçük bir cilt halin 
de bir araya toplıyarak neşretti 

Bu küçük kitabın, faydası mu
hakkak çok büyüktür. ltiraf ede
lim ki, bizde diş bakımı çok ihmal 
edilmiştir. Acaba bir istatistik tu
tulsa, yüzde kaç kişinin ağzı çü
rüksüzdür ve yüzde kaç kişi, çürü
miye başlıyan dişlere baktırır -
lar? .. Maalesef pek çoğumuz dişi
miz ağrıyıp ~işmeden dişçiye gitme 
yiz. Halbuki, dişlerin sıhhat üze -
rinde çok mühim rolü -..1rdır. 

işe, Suat lsmail bey, bu kıymet· 
Ji kitabında, bu rolleri anlatıyor. 
Dişlerin vazifesini, diş temizliği

nin ehemmiyetini, dişlerin neden 
çürüdüğünü yazıyor ve ağız ve çe
ne kanserinden nasıl sakınmak la 
zım geldiğini söyliyor. 

Çok faydalı bulduğumuz dişle
rin temizlenme usulü hakkındaki 

öğretişleri, kitaptan aynen nakle .. 
diyoruz: 

Dişleri tam bir ı;rldlde yıkamak çok gUo 
bir ı,ur. Güı; olduğu kadar da ehemmiyeti 
halullr. 

Diş temlzlltfnden ne anlıyomz't. Bunn 
kıs:ıca ııöylc sırnJıynJnn: 

ı - Di l{'rln tlz.erlerlnde ve aTalanncla 
toplanan yemek krrmtılarını kaldırmak; 

2 - l>lşlerln dlpler:lndc biriken taşlann 
toplanmn ma mani olmak; (btı ta lar blrrr 
mfürop )'ll\"asıdır \"C bulunduktan yerJerd~ 
dı,ıertn \"C di' ctl{'rlnln :ı.ıırnrma çalışırlar): 

3 - Kan damarJnnnm akmamıı faali· 
yet-O getirmek lı:ln diş etlerine mas:ıJ 3 ap
mnk .... 

İşte dl teml:ıllği ,.e hıfzıssıhMJ en! iti· 
barlle bu Uı; noktada toplanır. 

Frrt.alıımnyı ne \•nzlyctlerdo ve ne lf' -
ktlJerde yapmak lüzım geldiğini de kısaca 

&öy llyıillın: 

J - Dlşforfn dış yU:ı:lerlnl, yani yonuk 
ve dudak yli7J<'rln1 diş ctl{'rfDd{'n b~layıp 

dl:ıhırc doğm gld{'n istikamette fırçalamnlı; 

2 - Bunun gibi fı; tarnftarmı da dl1' 
etlerinden dl o doğra fırçala.m:ıh; 

3 - Diş nmlıırmı her istikamette fırça
lamalı; 

4 - Sonunda ağzı ~kıılaın:ı.lı \"e fırça
yı da sudan g~lrm<'ğl unutmamalı; 

G - Gözüken dlsJr.rl cllMamalı: Banan 
lı;tn fırı;nyı en &onm ufkt tutup bu dl:tlerl 
oğmnlc llbımdır. BlltUn bunları yaparkrn dit 
etlerinin nezaketini tınutmnmalıdır. Diş f't · 
Jerl duvar k6ğıtlnrı gibi sık ııık ayrılmağa 

müstnlttlr. Onlıın derhal yapıştırmanın ça
re ini araınnh; 

6 - Bir fırçnlnmıı, tam lk1 daktka dc.
\'nm (•tmrlldlr. 

Bunlar yupıJmru;ı JA7.ım gelenler... Bir 
de ynpılınnm:ısı icap edenleri söyllyellm: 

1 - Dişleri ynlnız ufkt \ııdyettc fırça.

lnmak •• , (Böllc ynpılacnk olursa temi-dik 
tamam \"C kııti olmaz ,.e bu l!ltlkıımette fa:t-
1::& oj;'"lllur a dlşlrr, diş etleri hl:rosında a5mır 
\ 'e gitgide bu aşrnm:ılnr hassas oyuklara ln
lnllip eder ki bu hal diş için bir ~hdlttlr.) 

2 - Dls etlr.rlnl biç dii Unmekslz.Jn yu~ 
kurdun nş:ığtyıı do~nı fırı;.atamak ta ff'na -
dır: Ihı hareket te yC'mC'k ııa~nJarmın dl~ 

eUC'rl nrnsına tnkılnı:t.'iınıı sebep olur ki bun
dan da bir ııiirü lltlhaplıct ,·ilcude gclebnlr. 

S - l'ek hafif olarak \"cya Jl('k yumıı
şnk bir fırça ile fm;:nlııınnk ta fenadır: Bu· 
nunln d:ı tPmlzlik lcntı olma7~ 

4 - I>l5lerl bir havlu ile sllmek: Ru fe

n:ı usul d<~ dlşlrrln tl:ı:r.rrinde bulunacak olan 
yeıııelc p:ırç:ılurını diş aralarına iterek bu 
surrtlc çlirfik için hlr 7.r.mln huzırl:ınmı!I o -
hır. 

Çilnkll ha\ltı dls arnJnnna girip bunl:ın 
ornlnrdnn çıknmmıız. 

Bu kıymetli kitabı, gene ve ihti
yarlara, çocuklara ve velilere cid
den tavsiye ederiz. 

Selami izzet 
11mıuu1111111 ımııuımnııınııuuıuıııın mmııunıu11num11nınn11ımınn1ııtumtnıunıtn1 

Tayyare cemiyetine 
yardım edenler 

Tayyare cemiyeti İstanbul §U -

besine merbut Eminönü nahiye fU
besi reisi Hacı Lütfi ve azadan Ke 
mal ve Zeki Beyler cemiyet varida. 
tının tezyidi hususundaki gayret 
ve faaliyetlerinden dolayı Cemiyet 
umumi merkezince birer takdirna
me ile taltif edilmiılerdir. 
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ı rnı:ı:ııır.m:ııımmmmıııımnmımm:ııııımmııınıınıııımııııııııııııııımıııımıB111r.mll!l!ln o• ıııımmııııınıın ıımnm _I ihraç maddeleri-
Adliye Haberleri • • • 

mız ıçın 

cına yetin cezası Ticaret odası birer broşür 
hazırlatıyor 

K\lrşunlu medresede Necmiyi öldüren, mahkum 
oldu-Dün görülen cinayet, hırsızlık, yaralamak, 

hakaret, kaçakçılık davaları 

lstanbul Ticaret ve sanayi odası 
ihraç maddelerimizin vaziyetini 
gösteren birer broşur hazırlamak· 
ta.dır. 

tık broşur neşriyat ve istatistik 
müdiiı·ü Galip Bahtiyar Bey tara -
fından nfyona dair yazılmıştır. 

9 Mart 1931 gecesi, Fatihte Kur
şunlu medresede Necmi isminde 
bir askeri bıçakla öldürmekten 
suçl1ı1 Arifin muhakemesi, İstanbul 
ağır ceza mahkemesinde dün neti
celenmiştir. 

Suçlu, bu cinayeti işlediğini in -
kar ediyordu. Fakat, şahitler, "e -
vet, Necmiyi Arif öldürdü. Zaten 
ötedenberi araİarı açıktı,, diyorlar
dı. 

Müddei umumi ceza istemiş, 
mahkeme de, suçu Arifin itlediğini 
sabit görerek, ceza vermiştir. An· 
cak, suçlunun cezayı azaltacak tak 
diri bazı sebepler görülmüş, yirmi 
bir yaşını henüz tekmillemediği de 
dü~ünülerek, tehevvürle öldürmek 
ten tayini icap eden on beş senelik 
ceza müddeti, sekiz sene, dört aya 
indirilmiştir. 

Alacak yüzünden cinayet 
Bir buçuk sene evvel, Kasımpa

şada arkadaşı Mehmedi öldürmek
ten suçlu kahveci Kamilin muha -
kemesine İstanbul ağır ceza mah
kemesinde dün devam edilmiştir. 

Davaya göre, Kamilin Mehmet -
ten beş lira alacağı varmış. Karni -
lin ortağı da Mehmede kırk lira· 
borçlu imiş. Mehmet Kamilin or -
tağından bu kır~ lirayı almıf. 

Aradan bir kaç gün geç· 
miş. Kamil, kahvede Mehmetle 
karşılaşmış. "Sen, ortağımdan ala· 
cağını aldın. Bana olan be§ lira bor 
cunu ver!,, demiş. Kavga çıkmı~. 
Söğüşme, döğüşme..... Bu arada 
bıçak çeken Kamil, Meh'medi öl
dürmüş .. 

Dünkü muhakemede, suçlunun 
evvelcede Karakaş isminde birisi
ni öldürdüğü haber verilmiş, mu • 
hakeme, bu noktanın da araştırıl· 
ması için, otuz temmuza kalmıştır. 

Hırsızhk ve yaralam~k 

Silivride Halil ustanın evinin 
kapısını kırarak hırsızlık etmke , 
evde bulunanları yarnlnmaktan 

Gümrükte: ......................... 
Tenzilatlı tarifeden 

istifade edenler 
Gümı·ükler müdüriyetine gelen 

bir emirde çıkolata ve deri fabrikC\ 

ları için gden ham maddelerin ka

kaü çekirdc:.[!i ile ham ve ya~ deri

nin tenzılatlı tarifeye tabi olduğu 

bildirilmiştir. 

Bu emirde piyasada çok iyi te • 

sir yapmıç bilhassa çıkolatacılarla 

deTiclcri çok sevindirmiştir. 

Maliye tayinleri haberi 
mevsimsiz! 

Dün bir gaze.te lstanbulda yapı· 

lacak yeni mali teşkilattan bahse

derk~n yeni şube müdürlerinin ta· 

yin edildiklerini de haber veriyor -

du. Dün tahkikat yaptık ve bu ta· 
yinler üzerinde kimsenin haberdar 

olmadığ{nı öğrendik. Yeni teşkilat 

kanunu henüz meclisten çıktığı ve 

ancak eylülden itibaren tatbik edi

leceği için bu tayin haberleri mev· 

simsiz telakki edilmekte vetahmin 

lere müstenit olabileceği ileriye ıü
•iilmekt~dir. 

suçlu Seyfettin ve Şakirin muhake 
melerine, dün İstanbul ağır ceza 
mahkemesinde başlanmıştır. 

Suçlulardan Seyfettin on sekiz, 
Şakir on yedi yaşındadır. Kendile· 

ri, suçları kısmen biribiı-lerinin ü • 
zerine atıyorlar, kısmen de tama • 

mile inkar ediyorlar. 

Bir kaç şahit dinlenilmiş, bun -
lar, ikisini de kapıdan çıkarken 

gördüklerini, yakaladıklarını an • 
latmı§lar, muhakeme, suçluların 

sabıkaları. olup olmadığının sorul· 
masma bırakılmıştır. 

Vaz ge~enler~ ve vaz 
ğe~miyenler l 

İstanbul ikind ceza mahkeme -
sınde, hayli zamandanberi davacı· 

ları ve dava edilenleri çok bir da~ 
va görülmektedir. 

Dava, yakışrk almıyacak söz söy 
lemek davasıdır. Gerek davacılar, 
gerek dava edilenler arasında ka· 
dm ve erkekler vardır. 

Muhakemenin muhtelif celsele -
rinde, bunlardan bazıları karşılık· 
lı olarak davalarından vaz geçmiş· 
lerdir. Son celsede de böyle karşı· 

lıklı vaz geçişler olmuş, nihayet 
mahkemede biribirlerinden davacı 
olarak dört kadınla bir erkek kal· 
mı§tır. 

Reis, bunJarada diğerleri gibi ha 
rışınaları tavsiyesinde bulunmuş, 
fakat razı olmamışlardır. 

Neticede müddei umumi dosya
yı mütnleaya almıştır. 

iskambil ve tutun 

Adliyedeki dokuzuncu ihtieas 
mahkemesinde evinde kaçak is • 

kambıl kağıdı bulundurmaktan 
muhakeme edilen Kammi Efendi, 

bu kağıtların oyuna yarryacak hal· 

de olmadığı, çok yıpranmış bir 
lıalde olduğu tetkikle anlaşıldığın· 
dan, beraat etmiştir. 

Belediyede : 
·························· 

Oktruvadan açıkta 
kalanlar 

Türkiye istihsalatı, afyon, haşhaş 
zirnatı, ziraat mmtakaları, afyon 
istihsali, istatistik, kanuni mevzu· 
attan bahseden bu broşürde bir 
çok istatistikler vardır. 

Bu broşürde verilen izahata gö· 
re Türkiyede afyon mıntakaları 

haşhaş ziraatı mıntakalnrı, 1 -
İzmir, Aydın, Manisa; 2 - Kara
hisar, Küto.hya, Eskişehir, Konya; 
3 - Malatya, 4 Trakya, Kırklar· 
eli, Ec!irne, T ekirdağıdır. 

Afyon rekoltesi ise 1920 de 281 
bin kilo iken 1928 de 212 bin kilo 
ya düşmüş ve 1929 da 205,200 kilo 
olmuş, 1930 da ise 342 bin kiloya 
yülcselmişir. 1931 de bu rakkam 
400,500 kiloya kadar çoğalmıştır. 

932 de miktarda 123,000 kiloya 
düşmüştür. 

TAKVİM 
Pazartesi Salı 

19 Haziran 20 Haziran 
25 Sefer 26 Sefer 

Gun do~uşo 4,28 4,21' 
Gün lıatışı 19,44 19,-4t 
Sabah namazı S,20 3,20 
Oğlc narnnzı 11,15 12,15 
ltlndı namazı 16.16 16,16 
Akşam namazı 19,44 19,44 
\'ntsı namazı 21,48 21,48 
imsak 2,07 2,07 
\'ılın geçen glinlcn 170 171 

kalan 198 1!17 

"-- _) 
HAVA - Yeşilköy askeri rnsat mcrke

ı.lnln nrdl~I ınalQmııtıı s-öre, bugün· ha\"11. 
bulutlu \"O fıısılnlı olarak yıığmurlu &'CCecck

tJr. • 
Dün <'n Çok ıııc•uklık 25, f•n az 21 dr.rcC<' 

h3\'B tm:.)ild 758 millmetreldl. 

Bugün 
'1 S 'l' A N U U L ı 

18 - 18.80 gmmofon. 18.30 - 19 I~rnıı 

sııca ders (l\lllptoclilcro mııhsus). 19 - 19.!S 

s:ız (lllkıııct Rım Hnnım). 19.25 - 20.80 

:ız (Zeki Bey). 20.80 - :!l.80 Sııfiye Hu

ııım \'C urknda(ilnrı. 21.80 - 22 gramofon. 

22 ojans, borsa lıııberlcıi, tiWlt ayarı. 

Yar1n 
lS1'ANllUL -
18 - 18.30 ı;mnıoron. 18.SO - 19 Fran· 

sızca denı (İlf'rlcmı, olnnlnrn). lD - ıo.so 

sıız. (Cennet ilanım). 19.80 - 20 a:ız (Nec
miye Hnnım). 20 - 20 80 saz (Nihal Te\"• 
flk llunım). 20.so - 21.SO Ertııl)ıı Hnnnn, 

Lağvedilen oktruva müdürlüğün Sadri Bt>y 'e nrlmd;ışlnrı. 21.so - 22 grn

clen açıkta kalan Orhan Bey bele • moron. 22 aJ:ıns, borııa. haberi \'c ııaat nyıı· 

diye merkez varidat müdürlüğüne _rı_. -------------

tayin edilmi§tir. Oktruva kontrol 

111 
· 1 Matbaamıza Gelen 

amır erinden Necati Bey de Kadı - F. s E R L E R 

köy muhascbeciliğine tayin edil -
111 

mi§tir. Orhan ve Necati Beyler dün Türkiye petrol madenleri 
işlerine başlamışlardır. l'ctrol madrnl mUhr.ndisi Hemal Lokman 

Oktruva J d d k Hey, bu lslınlı) kıymetli bir cs<"r neşretmiştir. 
k" 'I"k . memur arın an o uz 1 liltaııta Jlt'frol madl'nlerimizl araştıranlar, 
ışı 1 hır heyet bekayanın tahsili mmılrkt>tiınlı.ln nerdl'rlndc petrol ınııdcnlcrl 

ve bazı İ§lcrin tasfiyesi için dahn bıılunduA'ıı, TUrkly<'nln ()('trol ıthnlAtı, ()('trol 
bir buçuk ay kadar calı k lx-n:zin, maden yağları lstihH'ıkntımı:z, TUr _ 

~ şaca hr. ldyt>d"ld t>cıwbl ()('trol 5lrketlcrl, petrol <'1-

Kazal~ra mani olmak h;in han pt)nsa ı, ~ıııık c11ıan ıwtroı ı tıhsıı:ıtıtı 
Beledıye, şehir içinde ve dı ın· haı,kınd:ı es:ısıı t<"tkik nmhsuıu maırım:ıt 

d k • il k l § \'ardır. J\ltnp reslmlldlr. Tn\•slye ederlı:. 
a ı yo ara aza ara ve çarpışma. 

lara mani olmak için beynelmilel Ankara meydan muharebesi 
• f · 1 Kıılrll nsl><'ri llsr 1 tarih muııUlnıl erl•Am 

seyriıse er ışarel eri koymıya de· harp binbaşı Yuruf Kcmnl &ey Tlmnr ile 
vam etmektedir. İşaretlerin sekil . 1:·ııdırını nn~ıızıt arrumıdııkl ı ıo2 Aııknra 
leri ve neye delalet ettikleri ·bütün muh:ırı'bcrıı lıultltınd:ı (Siyasi, a tcerr, tenkidi 

nakil va::ıtası kullananlarla bcledı' - mulı:ılcrml'll t:ırl!ı) isimli bir rlsnlr nrşrd~· 
mlştlr. Allkutlarlıırma tavsirr <'deriz. 

ye şubelerine, bildirilecektir. 

Yokuşu ~ıkamıyan otobüsler 

30 kilo metre üzerine ayar edil -
miş regülatör takılı otobüslerin Bü 
yükdereden gelirken yokuşu çıka· 
madığmı yazmıştık. Belediye mü • 
hendisleri ile beşinci şube müdürü 
Kenan Beyin huzurile yeni bir tec· 

rübe daha yapılmıştır. Filvaki oto· 
büsç.ülerin iddia ettiği gibi 30 kilo 
metre ayarlı regülatörün motöre 
fazla yağ yaktırdığı ve otobüslerin 
yokuşu çıkamadığı görülmüştür. 
Bir tecrübe daha yapıldıktan sonra 
regülatör takılıp takılmaması hak 
kında kat'i bir karar verilecektir. 

s p o R 
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Dünkü Maçlar 
Ameli hayat takımı liseler şampiyonu oldo, n 

Yunanlılar Perayı yendi 
-----------------~--------------- . . Şehrimizde bulunmakta oaln Yu her köşesindeki spor klüpler ~ 

nan Apollon takımı futbolcuları so den Şerefi ve Beşiktaşı se"e~ 
nuncu maçlarını dün Taksim stad· çok kardeşlerimizden bini rt1 d 
yomunda Pera takımı ile yaptı. viz taziyet telgrafı ve ıneld~ 
Gayri federe klüpler içinde en kuv dık ve almaktayız. Bu kadı 
vetli teşekküllerden biri olmak insanlara ayrı ayrı cevap 'f/e 
üzere sayılan Pera takımının Yu • şu teessürlü günlerimizde 
nanlılara karşı alacağı neticeyi me imkan bulamadığımızdan rJ1 

rak eden büyük bir kalabalık gü • rem gazetenizin samimi ote 
nün pazar olmasına rağmen stadyo ve minnet hislerimize terditıl 
mu doldurmuş bulunuyordu. masım istirham eyleriz. 

tık maçı liseler arasındaki şam - lzmirdeki maçl 
piyonanın final maçını oynıyan 

Amelihayat. Galatasaray yaptılar lZMlR, 18 (A.A.) - Şeh 
Oyun cidden zevkli ve haretli ol • de bulunan Macar takımı 
du. Amelihayat, ekserisi birinci sı- ikinci müsabakasını J{llÔ 

mf oyunculardan mürekkep takımt spor klübü ile yaptı. Pazar 0 

ile daima ağır basıyordu. Ameliha na rağmen sahada oldukçe.1'1 
yathlar güzel ve faik oyunlarının hk vardı. Oyuna hakem Fefı~ 
semeresini iki bir galibiyetle nld1 · - ? yin idaresinde başlandı. cıı 
lar. Bu gollerden birini Galip biri- nü Altayın yenildiği gibi 1"ı; 
ni de Şeref attı. Galatasaray yega 
ne golünü penaltıdan kazandı. kanın da bugün Macar t .1 büyük bir sayı farkiyle ınağlıl 

Bu galebe, liseler arasındaki f ,lc 
şampiyonluğu Amelihayat takımı • cağı tahmin ediliyordu. ~ 

tahminler hiçte doğı·u çıkı1111 

na kazandırıyordu. Bu itibarla ga-
libe mevut olan şilt, Amelihayat car takımının güzel oyunuıııa • 
takımının kaptanına merasimle bil Karşıyakalılar çok c.atı~ 
verildi. atak bir oyunla mukabele 

ağır mağlUbiyetten yakalar111 
Apollon - Pera maçı büyük bir tardılar. 

alaka ile müsabakayı takip eden 
kalabalığın teşvik sesleri arasında Birinci haftayım nihayeti~ 
başladı. Daha oyunun birinci daki· zaman Macar takımı 1-0 :kıl 
kasından itibaren başlıyan gürültü ikinci devrede bir gol atıa~ 
isbat ediyordu ki, müsabakanın et raberliği temin eden karşıyİ' 
rilfında toplanan alaka büyüktür. Macarların tazyikinden bir~ 

Oyun çok sür'atli başladı, daki • kendilerinin kurtardılar. W' ~ 
kalar ilerledikçe bu sür'at daha faz ka takımında kaleci oynal 
lalaşıyor ve her iki takım zaman bahettin bugün fevkalade ~ 
zaman vaziyete hakim oluyordu. J ve fedakar oynayarak bir V-
Kaçırılan bir çok fırsatlardan son· 
ra birinci devre sıfır sıfır beraber· hakkak sayıların girmesine 
tikle bitti. oldu .. 

ikinci devre, tıpkı birinci devre Macarlar bir az gayrettel'I 
de olduğu gibi seri fakat semeresiz bir gol daha atarak gene gıa 
oldu. iki takım da golle neticelene ziyete geçtiler. lzmirlitet 
cek vaziyeti bir çok defalar elde gole mukabele ıcın ç' 
ettiler. Fakat bilhassa Yunanlılar ğa ve hücuma geçm~cğe b' 
gol kaçırmakta adeta rekor yaptı· lar. Bir aralık Macarlar il~ 
lar, oyunun bitmesine beş dakika bir firikik verildi. Ceza. v\J 

kala yaptıkları kuvvetli bir atakla zel bir atışla Macar kalesİJ'le 
galibiyet gollerini kaydettiler ve Bu gol beraberliği temin e 
bu suretle maç bir sıfır Yunanlıla· Macar takımı bu golun yıP 
rm lehine neticelendi. üzerine harekete geçti ve ı'' 
Muhafız gÜcÜ ka kalesini bir çenber içirıe :1 

mütemadi sıkıştırmağa ve t ~ 
bisiklet takımı muruna tutmağa başlad•· 

Sabahettinin fedakar kurt' 
Memleket içinde senelik turne

lerini yapan ve cuma sabahı şehri· 
mize gelerek Halkevi taraf mdan 
misafir edilen "Muhafız Gücü,, bi· 
sikletçileri dün sabah yollarına de
vam etmek üzer Küçükç.ekmece ü • 
zerinden Çatalcaya hareket etmiş· 
!erdir. 

iki zabit ve on neferden ibaret 
olan bisikletçiler Çatalcadan Kırk· 
lareline gideceklerdir. Yol bundan 
sonra Edirne, Uzunköprü, Gelibo
lu, Çanakkale ve Antalya istikame 
tini takip edecektir. 

Şeref'in hatırası 
Beşiktaş jimnastik klübü riyase • 

tinden: 19 haziran pazartesi günü 
saat 17,30 da İstanbul mıntakası 
İstanbul Halkevinde merhum Şere
fin hatırasını tazizen bir ihtifal 
tertip ettiğinden bütün kJüp azası· 
nm bu içtimada hazır bulunmaları 
~ebliğ olunur. 

Beşiktaş jimnastik klübü riyase· 
tinden: Şerefin hazin ufulü muva· 
cehesinde bizim gibi sızı duyan bir 
çok yüksek zevattan memleketin 

bir çok tehlikeleri uzaklaşt ~ 
du. Oyun bu suretle sonun"~ 
Macarların hakimiyeti altıJ'l 

vam ederek 2-2 beraberlikle 
celer;dj, 

Ramiste büyük peblİ 
güreşleri 

Bu cuma Ramisteki rati 
meydanında büyük pehli'fl"; 

reşleri yapılacaktır. Halk f ı 
nın Eyüp nahiyesi merkeıı . ~ 

fmdan tertip edilen bu biİ).v 
reşlere bir çok meşhur ~~ 

. 1.tı'' 
pehlıvanlar iştirak edece~ J"i 

Ramis Talimhane ıne>'c11,ıı 
güreş ve seyircileri için h,.ı 
başlanmı~tır. / 

Havacıhk ve SP0'~ 
{11\-1' ,, 

97 lnl'I alı ı Çtl•mı:ıtır. 1 . 
6

o0 1 , 
slııdrM blrlil<, «'n yalcın illi•\!· F"ıJI''; 
Atlııs denizi Userlnde t:eyecıınll # ~/ 
Imrın nnlnttılilnrı, dUnl" h:n-ııel ·ı#'"i 
lcrl, lnl'ml\ \O spor, bu s:ıyını~~ı ~ 
tıııı t<"şkll <"fmdrtcıdlr. (01'<'-t' 'ı,,ıııı' 
ııını bu ıı:ıyıd;:ııı itib::ırrıı forJIU' 
tlrcbUlrl!llnlz. 'I"aHiyo ederiz. 
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- Şimdi heyecandan bahsetme- nı tarif ederken heyecanlandı. Bu 

~hı ? kadının istikbali ile çok alakası •ırası mı ... 
- Sen bir az itidalini muhafa- olduğunu hissediyordu. 
~ etrneğe çalış, sinirlerine hakim Müfit Bey kendini toplamıştı .. 
01. Dudaklarının ucuna gene her za-

- Canım, sen de ama garip a- ı manki müstehzi tebessümü ta~ıl • 
d~~ oldun .. Ne zaman Nahideden mı~tı. Cemil Kazıma gelınce, 
~hıetsem.. gözlerini kaldırıp gen~ kıza bak -

Bu aralık Müfit hayretle bir mağa cesaret edemiyordu. Halbu 
:l\ı ... ,, dedi. Cemilin sözü yarıda ki, Nahidenin kendine baktığını 
'lldı, hissediyordu .. 

Müfit bir az ötede, tahta kane- Nahidenin yüzü süzgündü. Göz-
~tlerde~ birisinde oturan bir ka- lerinde korku alaimi vardı. Ağlı -
~1Jl görmüştü .. Bu kadın Neriman yacakmı§ gibi dudakları titriyor -
~di.. Cemil Kazım arkadaşının du ... 
tktığı tarafa baktı ve sordu: Bir saat süren iıtintaktan sonra 
- Ne oldun, ne var?. belli başlı şahit Hasan Sıtkı Bey 

, - Hiç!.. Burada göreceğimi odaya çağırıldı. Bir koluna uşağı, 
Iİılıit etmediğim birini gördüm.. öbür koluna hasta bakıcısı girmi§-
~ ııı... • l' . 
~ıına gıtme ıyım. 

Cemilin yanından ayrılıp Neri -
lltanın yanına gitti. 

Bir az iğildi ve usulca sordu: 
- Burada ne işin var Neriman? 
- Buraya herkes iş için gelmez. 

Ctnını istedi geldim. 
- Rica ederim Neriman ... 
- Doğrusunu ıöyliyeyim mi? ... 

ti .. 
Bir koltuğa oturttul.ar. UJak çik 

tı, hasta bakıct yanında kaldı. 

Cemil Kazım kız kardeşini ta -
mymca bir az şaşırdı, şqyle hafif
ten ürperdi. O sabah bir kart al
mıştı. Refika Hasan Sıtkı Beyin 
adliyeye gideceğini yazıyordu. Fa 
kat kendisinin de beraber olacağın 
dan bahsetmiyordu .. 

Hasan Sıtkı Bey Müfidi gördü. 

~lışınak için geldim. Çünkü Sa -
fa.ya göre, bir gün buraya, bir az 
'0rıra getirilecek kız gibi, iki jan-
d Gözleri döndü, 
lrınn nrnsmda gelmem ihtimali 

~ Dudakları gerildi, e \'armış. 
t Safa o tarafa doğru geliyordu.. Dişleri gıcırdadı. 
alcat karı~ı ile Müfidi gorunce, Müstantik, Hasan Sıtkı Beyin 
~d~tıç~relcrc!en birinin kenarına gir yüzündeki işmizazları, kine değil, 

ı... ıztıraba hamletti. Cemil Kazım 
"' d usulca mırıldandı: ı;crimnn nor u: I 
- Gördün .mü?. I - Hasan Sıtkı Bey seni tanıyor 

'-f Evet buraya neye geleli? Se· galiba? .. 
ıı· J 1t\ geleceğini biliyor muydu? .. 

b·' Nereden bilecekti?. Bizim 
lrbirimizden haberimiz yok .. Ar-

lık b' b' . . b 
ır ırımıze ya ancıyız. 

d' ..._ Siz ikiniz de delisiniz .. Hay· 
1 rnüsaade et te, gidelim. Bura

dan seni çıkarayım. 
- Hayır. 

k - Rica ederim kalk. Bak her· 
ta sana bakıyor. 

- Sen vazifene bak. Nahide 
lianımln meşgul ol... Ben serbest 
~e hür bir kadınım.. Herkes ba -
d~l'or... Çünkü her kesin nazarı 
k~kkatini celbediyoruz. Ama bel-

1 bir gün burada, daha fazla na 
~arı dikkati celbederim. 

.._ Böyle §eyler söyleme. 

}i - Hnydi beni yalnız bırak ... 
e,'lll bak, galiba bastonuna daya
~ daynna Hasan Sitkı Bey geli -
~Ot, 

( De11amı rmr J 

Polis Haberleri ........................................ 

Bir kadın 
Çocuğunu Belediye apte

sanesine bırakıp gitti 
Dün saat üçe doğru uzunca boy

lu, arkasında yeşil bir pardesü bu· 
lunan bir kadın kucağında üç ay
lık bir çocukla belediyeye gelmiş; 

- Bir diyeceğim var!. 

Diyerek belediye koridorlarında 
şüpheli, şüpheli dolaşmıya başla -
mıştır. Meçhul kadın bir aralık mu 
avin Hamit Beyin yanına girmek is 
temiş, Hamit Beyin meşgul oldu -
ğunu söylenince beklemeye başla
mıştır. Hareketlerinin gittikçe gay 
ri tabiile§tiği görülen bu kadın lk-

.._ Evet, ta kendisi.. tısat müdürünün oturduğu kısma 
d - Şimdi beni görürse, olan ol· geçmi§, gözden kaybolmuştur. Bir 

\ı deınektir.. , kaç dakika sonra odacılar ikinci 
..._ Yani?. kat apdesthaneıinden bir çocuk 
._ Yani haykırır, bagırır. feryadı geldiğini işitmişler, kapıyı 
._Ne der?. açınca ağzında emzik bulunan ve 

~ -- Beni göstererek: "İşte karı-
11\ k t')' 1 d a ı ı .. ,, er. 

lı lier zaman sakin ve soğuk kan· 
li"~la.n avukat Müfit Bey, müstan 
_.aın Yanına gayet heyecanlı ve 
1!\ir)i · d' gır ı .. 

biraz evvel yeşilli kadının kuca -
ğında dolaştırdığı küçük çocuğu 

görmüşlerdir. Hademeler her tara
fı iyice aramışlarsa da kadını bula
mamışlardır. Çocuk Darülacezeye 
gönderilmiştir. Bununla, son on 
beş gün zarfında belediyeye bıra
kılan çocuklar iki olmuştur. 

t,"'\'a.n odada Cemil Kazım vardı. 
c:er kendisi çok sinirli ve heye-

b .. n1Ir olmasaydı, Müfidin gayri ta· Mantar tabancasile 
tı • ... • 1 
s~ınj farkederdi. yara anmış 

<J·ı ır i\Z sonra Nahideyi de getir- Aksarayda Selçuk Sultan ma -
1 

er, hallesinde oturan 50 yaşında Fat • 
'o ~iiıtantik, Nahideyi sıkı sıkıya ma Hanım Aksaray puar yerin -
,. rıuya çekti. 3 mayıs günü ne den geçerken kasap çırağı Musta -
'Plr& l • •v• • } v t tab '1 'ak· ı:.Inı, nere ere gıttıgını, nası fanın attıgı man ar ancası e tt Reçirdiğini ıordu. sağ gözünden yaralanmı§t!!': Fat-
~! ~diıine müteaddit def al ar so l ma Hanım dün polise müracaatle 

lln bu suallere Nahide cevap şikayette bulunmuş ve Mustafa ya 
l!rd· 

L Yalnız mavi eşarplı kadı - kalanmıttır. 
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sizi gelip görecek Bu telgrafı 
olan zata gösteriniz _! 

Dançiğ'den Reval'e şimendifer da gemilere mal yükletiyorlar .. 
le bir çok gün yol vardır; bu yolda Bunlar hem çalışıyor hem gülü -
dokuz gümrükten geçilir, pasaport yarlar. Omuzlarındaki yükü dans 
dokuz defa muayene edilir. Beş eder gibi yürüyerek taşıyorlar. Bu 
memleket boydan boya katedilir. şen ve sevimli millet için dans et
Beş lisan ile konuşan kimselere he mek nefes almak kadar tabii. Bu
ıap vermek lazımdır. Bank kaime rada ekmekten ziyade şevk ve aü
lerinin filiğranı beş defa değişir. rur var. Bu şen ve kahkahalara 

Bu demir yolu adeta seyyar bir boğulmuş sefalet, Fenlandiya kör
Babil kulesidir .. Yalnız telgraf di fezinin koyu sularında inikas edi
rekleri deği§mez. Onların teşkil et yor. Daha geriden o körfezin 
tikleri fasılalı parmaklığını beri sin müntehasında ve kızıl diyarında 
den bir milletler resmi geçidi ya ~ : (Leningrat) eski satvetini kaybet-
pılır. Bu milletlerin her biri kendı . .. d .. .. .. 

mış gun en gunesonuyor.. , -
kafesinde homurdanmakta ve · 
komşusuna hain hain bakmakta • • • 
dır. Letonyada Leh dehlizlerinde Emin olunuz ki bir numaralı 
mavi mizraklılar; Şarki Prusyada mösyö ile üç numaralı mösyö dün
yeşil piyadeler; Litvanyada Hu - yanın en açık,. göz adamları. Her 
sar çizmeli karabi yerler, Estonya- türlü ihtiyat tedbirini almakta aı
da başında oturak kalpaklı piya - la kusur etmiyorlar. Kom oteline 
deler... endiğim zaman kapıcı bana bir 

Kumsallıklar, ormanlar, fakir telgraf verdi. Telgrafta yalnız §U 

tarlalar vardır. Cesim binalı ve sözler dardı: 
tramvaylı modern payitahtlar o - "Bu telgrafı sizi gelip görecek 
lan Kovno ve Riga etrafında isbe- zatc gösteıiniz.,, 
lerin siyah ve pis damları görülür. Az sonra beni "gelip görecek 

İlk mujiklere tesadüf edilir. Bun· zat,, geldi. Anlaşılan beni bekli
lar binlerce kilometre mesafedeki yordu. Alman tipinde iri yan bir 
Siberya hududundan Kafkas tepe-
lerine kadar uzanan arazi köylü -
!erinin piştarları adını alabilirler. 

Valkoye vardık. Burası dokuzun 
cu hudut, yani Estonya hududu 
idi. Burada gümrük memurları -
nın İngiliz biçimi fakat pekte temiz 
olmıyan üniformaları vardı. Büfe
de kara buğday ekmeği ile yapıl
mış pide satıyorlardı. Erkekler 
umumiyetle mongole benziyor. Kız 
farı kavi adaleli venüsler. O ka
dar güzel. Lisan tatlı ve tumturak

lıdır. 
Bu küçük Estonya milleti en 

eski, en fakir aynı zamanda da ne 
şen milletlerden biridir. 

On saat daha şimendiferle yol 
aldıktan sonra Kizaya vardık. 
Eski zamandan kalma renk renk 
kilise çanlı ve orta yerde mhasus 
kuleli binalarla bezenmİ§ sokak -
}ar. Güğercin kafileleri yosunlu 
kaldırım üzerinde yem toplıyor. 

Otellerde sabahın ikisine kadar 
dans ederler. Son moda üzerine 
giyinmiş bir çok kadınlara tasa -
düf olunur. 

Avamdan olan kadınlar liman-

adamdı. ismi "F ort,, imif. Doğ
rusu böyle tiyatroda dram oynar 

gibi gizli ve esrarengiz bir hayat 

geçirmek hiçte hoşuma gitmiyor
du. Bunu kendisine ima ile an
lattım. Bana soğuk bir tavırla: 

- Afedersiniz, dedi. Fakat si
zin sabırsızhğınız heni hayrete dü-

şürüyor. Azizim dostum kuman -
dan Persival bana yazdığı mektup 
ta Rus hududunun sizi ayrıca ala
kadar ettiğini bildirmiş. Bu ıuret
le size ilk lazım olacak bazı malii-
matı vermek §erefine nail olaca -
ğım. İşte bu kadar. 

Bu sözler bana gir dersti ben 
"Bana bildirilenden fazlasını öğ -

renmiye çalışacağım hakkında,, 

söz vermiştim. Bu söze riayet mec
buri idi. Mösyö Jort beni yeme· 
ğe davet edrek dedi ki: 

- Benim evim gayet rahatbr. 
Peypus köyü civarında Seunez ka• 

sabası yanında güzel bir sayfiyem 
vardır. Otomobille buradan dört 
saat mesafededir. Tenha ve soğuk 

nrn ındakl uzııklılt - Mesaha: Yer ölÇın!'k- ================ 
l\foslel<: Tutnlacnlc yol - l\lı• kenet: l'Mlğe 

gece içinde can sıkıcı Estonya ova
sını kata başladık. Köye tesadüf 
edilmiyordu. Ötede beride savan
berlerin vücude getirdiği kara kör
fez gözüküyordu. Mahsul fakir -
di. Dağınık izbeler vardı. Arayer ... 
]erde ıhlamurlar arasında be -
yaz ve zarif şatolar göze çarpıyor
du. Bu güzel şatoların pençere -
]eri kırık ve içerileri boş idi. Sa
hipleri olan zengin ballık baron -
ları kızıllar tarafından kurşuna di
zilmişti .. Sağ kalanları da Riganın 
meyhanelerinde aç aç sürünüyor· 
du. Mösyö Kurt dedi ki: 

nlışık - l\Jeskfııı: Otunılrnuş - .l\lcs'ully<'i: 
Sorgu sorulan - !lleslrc: Oe1.llccclc yer -
Meşguliyet: İşle uğrıışma - l\l~rcp: l"nrııdı
lıı - l\lr:ınıhııt: Açı1ını5, ncüaıı - :ıtc.ı.lyct: 
.Bilgi yUk6cltllğl • 

48 inci mektep: 
l\lcsnfc: Uz.nklık, açıklık - .Mrsaha: Ölç -

mck, Olçü - !eslek: loı, gidiş - Meskenet: 
Uyu~ııldulc - l\lt•!ildııı: Bnrıııılan - l\l('s"ull
:yet: Sorgulanm:ı - l\lesll't': Gl'zlntl yeri -
l\lcsı,rull~Tt: J<;tc - l\lcşrep: Ynrudılış, gidiş 
- l'll'l]rıı: l.'~ı..run - l\ICŞnıhat: Açılanlar, an 
lııtıl:uılur - Nı•:ıl) et: l>ı•ğerll, üstünlük. 

4 üncü mektep: 
Merhrm: Çıban y:ığı - Mesafe: Uzak -

Mesaha: Ölçmclt - l'llı• ll'k: l'uk -
Ml'sullyct: ~uııl lmrşılığı - l'lle ire: Görüle -
erk yer - l'IJ gııllyet: U~raşma - Meşl'('p: 
Kendlıılndt• olan - .l\lrşnıhnt: Meydana ı:ı -
knnlnıı - l\lpzfyet: Gl7Ji bilgi. 

9 uncu mektep: 
1\1 •snfr: l'7altlık - Mesaha: Ölçü - l\les

ken1>t: t;~ u~uı.Iıık, becerik b.lik, üşı>nme -
l\I kfın: Oturulanl:ır - l\f{' ullyct: Cezalnn
m:ı, !'orgı.ılm:ım:ı - l\Ic lre: Gezinti yr.rl -
IHcs'ııliyet: l 'ğrnsınn - l\leşrcp: Ynrııdılış -
l\le!)nıhııt: Anlatma nı:ma - l\lezlyet: 131.llk
ler, yUecllk. 

41 inci mektep: 
l\lerhrm: l'nru yağı - Mesafe: Jrnklık -

Mesaha: i)l~U - M('slek: Tutulan 1, - Mca
Jc,.nct: Tembellik - l'lle ·ltfın: Otunılnn ~er -

l\les'ııllyct: l'illt - l\lesirr.: Ej;lenee yeri -
l\lı-sşguliyı t: Jlldl ml' nğnı ına .- Meşrep: 

Clhllllyd - '.°lf<'fjru: Arık yol - Mc:;mhnt: 
Kcna r ynzısı -- l\tı zlyet: 1'.'ücclU•, lıUglçlik. 

20 inci mektep: 
Merhem: 'i'Urkçc merhem - l\lesate: U

:uıklık - l\IMıniııı: Gcrl Ulçme - l\lcsle.k: Gi
dlıı - l\I(' kenet: lkıeerlksllllk - l\leoskftn: 
lç;ndc oturulan - l\lesııllyet: Vebal ııltmdn 
kalmıı - Mesdut: Ge2Uccek yer - l\lcşgtı· 

Jlyet: Uğmsnın - Mr.ı,,rt'p: 'l'aradılı - l\lcş
nı: Din ynsnsı - Mı• nıhııt: Bildirilmek -
.l\IN.lyct: O tnnlUlc. 

1 O uncu mektep: 
l\lcrhcm: l'am rnll('.tımı, acı gideren - l\lı>

ııııfc: \'1.ııklık - M.-saha: Ölçü - l\1('!11(•1<: 
Oldl:f, yol - l\le!lkenı•t: neccrlksl1Jllt - l\lcs -
ltiııı: içinde otıının - J\lc lrc: Ge1.lntı yeri -
l\fcşı;ııllyt>t: uı:rU$1llD, ı;:ılışma - Meşrep: l'n 
rııdılış, huy - M('!lru: Yıısııya uygun - l\leş
ruhııt: iyice anlatma - !\1ı>zlyct: l"nrndılış, 

li~UnlUğU -

4 4üncü mektep: 
MesafC": Amlılc - le!!nhn: ôlçU - l'\lf'!I -

Mı: iş gli<.• ·- l\le kenet: Uyuşukluk - l\le -
kl\n: otunılmuş - l\leslre: Ge:ı.intl )('ri -

- Burada komünistlik ilan e -
dildiği zaman asillerin hepsini 
hakladılar. Beyaz muhafızları ve 
aileleri mahvedildi. 

(Devamı Var) 

Yangın 

l\le::rep: Gidi' - !\lezlyet: Ustunlllk - Kadıköyde Çifte cevizlerde 52 
Tatbikat mektebi: numaralı f:-vden yangın çıkmış, y .. 

. il 1 y Merhrm: Em - Mesnf(': Aralık, uzak ı c tak odası kısmen yanmıştır. an -
- Mı• :ıha: Ülçnıe - l'tleslek: İş yolu - l\les gının yere düşen cigaradan çıktığı 
k net: Hecl'rllcı.i:r.lık, uyu~ukluk - :lk lro: 
Gezinti. tahmin edilmektedir. 
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i Türkçeye Dogru : 
:. • ............................................................................................ 1 

''B g·· .. u un,,u yaşamak 
lnsan varlığımızın en yerinde 1 Türklüğümüzü bulmıya doğru ola· 

olan değeri bulunduğumuz za.ma· cak uyanık bir oynayiı henüz pek 
na ermemiz, "Bugün,, ü ya,ama • yeni başlamı! olan bir topluluk i· 
mızdır. çinde bu gibi lakırdılar hiç te ye-

Gerçek insanın bütün dirimin- rinde olamaz •• Bugün bizde "llim 
de onu kendi yerinde tutacak de sanat ta her şey Türklük için -
en büyük yararlığı, onun bulundu- dir.,, Bu büyük kuralın arkasın -
ğu "bugün,, e ermesi, "bugün,, den dan yürüyerek bütün topluluk ku
geri kalmamaaı, kafasını "bugün,, rumlarını budun varlığına göre 
ün yürüyüşüne göre işletmesi, bü- elde ettikten, her yüzde Türklüğü 
tün varlığını "bugün,, ün gidişine edindikten ıonradır ki biz de ar
uydurmasıdır. Yoksa böyle olmı· tık öz varlığını eksiksiz olarak e -
yan bir tek bir yandan kendi gü- dinmiş bir topluluğun tekleri ola
nünü yaşıyamamı§, zamanından rak o sözleri söyleşmiye başlıya -
geri kalmış, öteki yandan da ken- biliriz. Fakat topluluk kurumu -
dinin ortaya koyacağı işlerden nun en başında bulunan öz dilimi
kendi topluluğu da hiç bir şey ka- zi derlemiye, toplamıya, yapmıya 
zanamamış, bu yüzden sanki ken- başladığımız henüz bugün böyle 
di topluluğunu da geri bırakmış sözleri us'umuza getirmenin ne bü 
olur. yük bir suç olacağı ne kadar or -

Topluluğun içinden her hangi 
bir teki alır ve onun dirimini 
bu yolda araştırarak onun üstüne 
yürüteceğimiz düşünceler buna gö
re olunca, bir de bu ölçümü toplu
luk üzerinde kendi izlerini her va
kit göreceğimiz, sanki topluluk 
dirimini kendileri düzene koyacak 
olan "Bilgi,, ve "Sanat,, adamla -
rım bir göz önüne getirirsek onlar 
üstüne bu yolda yürüteceğimiz dü
§Ünceler ise bütün bütün sert olur. 
Çünkü topluluğa öncü olacak, top
luluğu arkasından ıürükliyecek, 

her ilerleyişe ön ayak olacak yük
ıek tekler bunlar olacaktır. Eğer 
bunlar da bugüne ermemit olur, 
kendi günlerini yaşamazlarsa or· 
taya koyacağı işler, izler nasıl o

lur da bugünün güzel, yüce, 
ası'lı (1) izleri olur, ve onlardan 
topluluk bir aıı görebilir?... Hal
,ku~i ~ök in1anlık hiç durmadan 
yürümek, ilerlemek, ülkü ardından 
koşmak, hiç yerinde saymamaktır. 
pünü aşmak, bugünü yaşamak, 
yarını görmek ve ona doğru git -
mektir. 

Geçen gün ölen ıanath bir şair 
üıtüne söz edenlere iyice bakıyo· 
rum; bu yüze hiç yanaşmıyorlar, 
bu yararlığı hiç uslarına getirmi -
yorlar, bu değeri hiç saymıyorlar. 
Halbuki gönül istiyor ki bugünün 
eli kalem tutanları - hele dil in
kılabına erdikten sonra - bir az 
da bunu düşünsünler, buna göre 
düşünceler yürütsünler ... 

Yalnız Refik Ahmet Bey bunu 
ıöyledi: " ..•. Dilimizin geçirdiği 

büyük değişiklik, temizlenme ve 
kendini bulma hareketi Ahmet 
Haşimi ıağhğında tarih yapmıştı; 
fakat tarih te kıymettir .. , 

Evet, Türkçülük oynayışının en 
civcivli, en serpintili bir çağında 
yetişen, yaşıyan bir pirin bu oy
nayıştan sayğı olmayışı, o oynayı
§a uzak kalması, metafizik bir 
varlık yaşaması onun "bugün,, Ü 

yaşamaması demektir. Mesela rah 
metli Emiri Efendi de belki "Tan
zimat,, zamanlarında doğmuş, bü
yümüş olduğu halde, tanzimata 
hiç te ermemişti. Hep tanzimat
tan evvelki dirimi yaşardl. 

"Sanat sanat içindir.,, , "llim 
ilim içindir.,, gibi bir takım lakır
dılar ortaya atılabilir, ve bunlar 
üzerine ıöyleşilebilir. Fakat bu 
gibi lakırdılar kendi öz varlığım 
ekıiksiz olarak edinmiş, bugünkü 
§Cnlikte kendi sırasını almış olan 
bir topluluk içinde yapılabilir .. 
yoksa bizim gibi bütün topluluk 
kurumları henüz daha yabancı ku· 
ralların yargıcılığı (2) altında bu
iunmakta, ve bu yat kurallardan 
kurtulup ta kendi öz varlığımızı, 

tadadır. 

Tan yerinden doğmağa batla· 
mış olan büyük varlrk, Türk var
lığı ıtığını üzerimize yaymıya, bi· 
zi bu uyanış güneşinin aydınlığı 

içinde kendimizi bulmıya doğru 
önümüze ap aydınlık bir yol açtı
ğı bu mutlu günlerde biz ondan 
hiç te salıksız kalmamalıyız .. Ga -
zi çağının bu her yüzden verim -
1i günlerine emıİ§ olan bizlerin bu 
kutlu ermiye karşı ödiyeceğimiz 
borç "bugün,, ümüzü yaşamak ol
malıdır. 

Yeniden diyorum: Kök insan· 
lık dünü aımak, bugünü yaşamak, 
yarını görmek ve ona doğru git -
mektir .• 

Halil Nimetullah 
IUIUl1Rliiwmwum::aıımamnıamauı111111mmnnuımımııtatı1mm1111mnmnıl'fltumınau 

Darülfünunda istenoğrafi 
imtihanları 

Ayın 22 inci perşenbe günü öğle
den ıonra, Darülfünun Hukuk fa
kültesi Doktora sınıfında muhtelif 
derecede iıtenografi imtihanları 
yapılacaktır. 

1 - Nazari imtihan - Bir tem
le bir versyon' dan ibaret olup yan
lışların sayısı her iki kııımda (lO)u 
geçmiyecektir. 

2 - Hafif sür'at imtihanı -
(Dakikada 120 hece) bir temle üç 
dakika ve 360 hecelik bir dikte ve 
bunun tercemesi. Yanlışların aayııı 
temde (8) dikte de de{l6). i geç
miyecektir. 

3 - Orta sür'at imtihanı- '(Da 
kikada 160 hece) - Bir temle üç 
dakikada 420 hecelik bir dikte ve 
bunun tercemesi. Y anlııların sayısı 
temde (5) diktede de (20) yi geç· 
miyecektir. 

4- Mesleki sür'at İmtihanı -
(Dakikada 200 hece) - Bir temle 
üç dakikada 600 hecelik bir dikte 
ve bunun tercemeıi. Y anlııların ıa 
yısı temle (5) diktede de (25) i 
geçm iyecektir, 

İstenografi imtihanlarına hariç -
ten iştirak etmek istiyenlerin Hu -
kuk fakültesi Kütüphane memuru 
Adem Beye müracaatları lazım -
dır. 

Kiralık 
Kagir Hane 

Be§iktaş Akaratı Vakfiye idare· 
sinden: Beşitaşta Akaretlerde 75 
numaralı hane pazarlık suretile i • 

car edileceğinden talip olanların 

19-Ağustos pazartesi günü saat on 

üçe kadar mahalli mezkurda 54 
numarada Mütevelli kaymakamlı
ğına ve yevmi mezkurun ıaat on 
üçünden on betine kadar lstanbul 
Evkaf müdüriyetinde idare encü -
menine müracaat etmeleri. (2798). 

Venizelos 
Yunanistanı bırakıp git

mek istemiş ama .• 
ATINA, 18 (Hususi) - Son 

muhalifler reislc:rinin içtimaında 

M. Venizelos Yunanistanı terket -
mek arzusunu izhar etmiştir. 

Ancak M. Kafandaris Yunanis
tanm geçirmekte olduğu bugünkü 
vaziyet müvacehesinde Ahrar fır
kası reisi M. V enizelosun Yuna -
nistanı terketmek sahasındaki nok 
tai nazarının doğru olmadığını 

söyliyerek çıkmasına müsaade e
dememiştir. 

Venizelosun muhafızı 
gömüldü 

ATINA, 18 (Hususi) - Sui -
kast esnasında muhtelif yerlerin • 
den ağır surette yaralanan ve has
tahaneye nakledilen Markaki'nin 
cenazesi her hangi bir nümayişe 

sebebiyet verilmeden kaldırılmış • 
tır. 

Markakiye kalçasından üç a -
meliyat yapılmış dimağına yakın 
bir yerde bulunan kurşunun çıka
rılması için yapılacak ameliyat 
tehlikeli görüldüğü için ilişilme -
mitti. Buna rağmen yaralı bir haf
ta yaşayabilmiştir • 

Tevkif edilen avukat 
ATtl~A, 18 (Hususi) - Veni -

zelosa karıı yapılan suikast işi ile 

meşgul olmakta bulunan adliye 
heyeti tahkikata devam etmekte -
dir. Son günlerde Tırhalada bu 

işle alakadar olmak üzere tevkif 
edilen avukat Bosini Tırhaladan 
Atinaya getirilmiştir. 

Evvelce milli iktısat nezaretin -
de kube müdürü olan bu avukatın 
dahiliye nazırı Rosisin ıahsi dostu 
olması yüzünden Venizelist gaze

teler tekrar mumaileyhin nezaret
ten çekilmesi lazım geldiğini yaz
maktadırlar. 

Bununla beraber malum olduğu 
üzere başvekil M. Çaldaris dahi -

liye nazırının istifa hususunda 
göstermiş olduğu arzuyu reddet -

miş ve kendisinin mevkiinde kal -
masım rica etmiştir. 

Selanikteki intihabat 
SELANIK, 18 {Hususi) - Bu· 

rada yapılacak intihabat dolayl! ~-

le birçok hazırlıklar görülmekte -

dir. iki muhlif fırka biribirlerine 
karşı tidetli hardeketlerde bulun -
maktadırlar. 

Klırt, Kuzu, Kartal 
Kavgası 

.. R d Muharriri : Omer ıt 

23 -
yük babaıının hayatta olup ohıı' 
dığını anlamak istedi. , 

lsiel, Meryemin ısrarına da)'~ 
namıyarak akşamleyin dı~arı çı , 

Hepsi bir kayaya doğru yürüdü- onun yazacağı bir mektubu, ~~, 

- Meryemi taşıyıp götürelim. 
Meryem uyanmış, fakat yürüye

mediği için biraderler onu taıımış 
}ardı. 

.. tur 
ler... yatta ise, büyük babasına go 

Ona yaklaştıkları zaman bira -
derlerden biri çalılıklar içine gir· 
di ve çalıların arkasındaki mağa
ra kapısını gösterdi. 

Girdiler ve karanlığa daldılar .. 
lsiel, bir az ileride bir mum yaktı, 
Meryemi elinden tutarak yürüttü. 

- Burası neresi dayı?. 

- Burası hazreti Süleymanın 
mabedi için taş çıkardığı ocaktır. 
Amele burada çalııır, tatları dü -
zeltirlerdi. 

İkisi bir tünele girmişlerdi. Bu 
tüneli geçtikten sonra büyük bir 
odaya vardılar. Burada ateş yanı
yordu. Vaktile burasının bir su 
mahzen"i olduğu anlaşılıyordu. O
rada kırk eJli Essen vardı. lıiel 
bunlara hitap etti: 

- Biraderler!. Size Meryemi 
getirdim!. 

Eline bir mum alan koşarak gel
di. Hepsi de: 

- Safa geldiniz, diye bağırıyor 
ve Meryem onların sevinçlerini mu 
habbetle karşılıyordu. 

Essenlerin köylerini bırakıp bu
raya gelmelerinin sebebi, bir sene 
evvel Romalıların köylerine uğrı
yarak köyü yağma etmeleri ve bi · 
raderlerden bir kısmını öldüı·üp 
bir kısmını eair etmeleri idi. Bu
nun üzerine biraderler bu mağara
ya iltica etmişlerdi. Çünkü bira
derlerin biri mağaranın sırrına va
kıftı. 

Essenler mağarayı yavaş yavaş 
eşyalarile, erzaklarile ve mahru -
kat ile doldurmuşlar, kendileri· de 
buraya girmişlerdi. Ara sıra bun· 
lar şehire de çıkıp nefes alıyorlar 
ve bir karışıklık vuku buldukça 
mağaralarına sığınıyorlardı. Za
ten biraderlerin ıayısı azala a -
zala elliyi doldurmaz olmuştu. 

Meryem ile Nu yemek yiyerek 
bir az kendilerine geldikten sonra 
mağarayı dolaştılar. Umumi oda 
olarak kullanılan su deposundan 
başka altı yedi oda daha vardı. 
Meryem ile Nu bunların birinde 
ikamet edeceklerdi. Essenler bura-

meyi vadetti. ~ 

lsiel ak§am üstü dışarı çı~_ıpe b~ 
mi, ve ancak ertesi sabah dof1 

mişti.. . 
. . - . "thif1~ 

Getırdıgı haberler ınu ıe'• 
Fakat Benoni ile Kalip, r.1.•·dt 
nin evine firar etmişlerdi. ~1<•;0 • 
hayatta idiler. En mühimıtı1 ue 
ma kumandanı Titusun ord~ , 
birlikte şehire yaklaşmakta. ol;. 
ğu idi. Onun ordusu ıehirı rıı 't' 

sara edecekti. Fakat lsielin get:o 
diği en mühim haber, Markll~ 
da Titus ordusunda bulund 
idi. 

bıJııı' 
Meryem Markusun mektu ~ 

ve hediyelerini aldşktan sonrs 0~ 
bir kere mektup yazmış, fakat l~ 
sene içinde cevap ala.mamı,tı .. 1.11 

. "ı 11" 
aldığı haber dayısının getirdıl 
haberdi. Markus gelmişti. 

ı ··ııef. 
siel Meryemin hava ve go r 
. 'f d . ... _,,,,, ten ıstı a e etmesı ve magarcv· ~ 

çinde başlanmaması için onıJ ~ 

ğaranın üstündeki harap kule1~ 
karıyordu. Buraya varmak ~ 
taştan duvarların içindeki 1 pı' 
kapılardan geçiliyor, bu 1':;, 
lar kapandımı duvarlarda g~ , 
yer olduğu görülmüyordu. l , 
bunların nasıl açılıp kapana~ı 
nı Nuya öğrelmit, onlar da ~ 
ya çıkarak hava almağa ve r 
lenmeğe başlamı,lardı. . e~ 

Onların en çok dikkat ettı~~. 
nokta, bir kimseye görünmerD~ b~ 
Göründükleri takdirde bel1'1 'ı" 
havalide taharri edilir ve ııel 
pek fena olurdu. . .. .,,, .. 

Buradan Kudüs mabeO~ 
mermer avluları ve pırıl pırıl f 
lıyan binaları, şehrin aıağı -.e fıtD 
karı kısımları şarkta Gebos0 tİ' 
vadisi ve gerisinde Zeytin daS''·ttf 
maide Yeni Bezete şehri, dah• ~~· 
de Antonia kalesi görünüY'0 ' dt 
Bu kale Giszaloli hanın eli~ 
idi. Garpte diğer kalelerle }'le giiJJ 
un sarayı bulunuyordu. Bir . j~ 
Meryem ile Nu hava alınal< ıÇ JJ 

I•'' etrafa bakıyorken uzakta toı ti• 

Venizelist gazeteler hükumet sını sür'atle döşemiıler, Meryem 
fırkasının muhacirlerin mahalle - ile Nu hemen yataklarına atılmış· 
lerine gönderdiği propagandalarla lardı. 

bulut bulut kalktığına dikkat e 
ler. Nu anladı ve: 

- Romalılar!. dedi. ~ 
Çok geçmeden Romalılar :r;, müntehipleri tehdit etmekte olduk- Uyandıkları zaman sordular: 

larını yazmaktadırlar. Diğer taraf- - Gece mi, gündüz mü?. 

tan intihabattan evvel belediye re- Çünkü burasının geceside, gün-
iıi Vanakusun azledilerek yerine düzü de birdi. Gündüz olduğunu 
hükumet taraftarı belediye azala - anladılar. 

rından birinin riyaset vekaletine 
tayin edileceği söylenmektedir. 

Diktatörlük yok! 
ATlNA, 18 (Hususi) - Dün 

başvekilin nezdinde jeneral Kon -
diJis ve Metaksas içtima ederek 
vaziyet hakkında müzakeratta bu
lunmuşlardır. Son günlerde ittihaz 
edilmiş olan sıkı tedbirler kısmen 
refedilmiş ve kışlalarda bulunan 
askere kısmen mezuniyet verilmi -
ye başlanmıştır. 

içtimaı müteakip jeneral Kon • 
dilis intihabattan evvel Selaniğe 
gideceği ve bütün intihabat daire
sini dolatacağını söylemiştir, 

Diğer bir suale de §U cevabı 
vermiştir: 

V aziyetiP. su.ltuna doğru git -

Meryem, dayısıyla görüşerek bü-

mesini temin hususunda ittihaz o
lunan tedbirlerde ve tatbik olunan 
hattı harekette hükumeti teşkil e
den fırka reisleri arasında tam bir 
ittihat mevcuttur. Ortaya atılan ta 
yialara asla ehemmiyet verilmeme. 
lidir. Millet ve asker müttehiden 
meclisin itimadına layık olan bir 
hükumete taraftardır. 

Bir diktatörlüğü ortadan kaldı
ran benim gibi bir adamın dikta -
tör olacağını asla aklınıza getirme. 
yınız. 

Memleket sükunu idarisini bul • 
muştur. Ekseriyete istinat eden bir 
hükUmet onu idare etmektedir. Bu 
nun başka bir şekil alacağını asla 
aklmızdan geçirmeyiniz. 

)<et• 
laşmıılar, Meryem dikkat . edı 
mişti. Markusu görmeyi üınıt 
yordu. I ti 

t )<. 
Romalılar şehire yaklaş 1 

1 ,~ 
sırada kadınlar kulesinin kaP' c) 

b' Jet açılmış, ve pusu kuran ıl1 Jtlf 
yahucli ansızın dışarı atılarak t, 
malılara arkalarından hücu111 ~~ 
mişler, Roma sancağı bir )<aÇ ~l" 
re düşüp kalkmış, Romahlarr;,. 
hiş telefat vererek kaçınışla 

~ar> 
(Deva~ 

----------- rlıJ 

İstanbul ikinci iflas ınet11ıl 
ğundan: ~n 

Müflis Panayot Kazakya3~e jı> ' ket masasına müracaatla . .,or~ 
• 51,, 

sıraya kaydolunan Lasu!s 20 1' 
şirketine kaydettiği 72 Jıra k i'' 
ruşun sigorta bedeli olı11a 111u ; 
bariyle birlnci sıraya ve .j';~ek 17~ 
zen kabulüne karar -.e~~ Jtillif' 

l d f · du:ıe .J• suret e sıra e terı ·ı- 0 hn 
malUmu olmak üzere ı .C-) 
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Tavsiye 
})odra, krem ve sabunun 

rolü nedir ? 

Yaz modasının en şık örnekleri 
Büyük bir alaka ile karşılanan sergide, mutedil tarzda ! 

Aile 
Hitlerin dönüş işareti 

nasıl karşılandı ? erkek giyinişini andıran bu modeller çok beğenildi 
I Viyana doktorlarından F. Hal- Bu ayın batında, Viyanada dün
'tl, •ıhhat ve güzellik mevzuu et - ya moda ıergiıi açıldı. Muhtelif 
.,lf1nda bir ııra makale netredi - memleketlerin tamnmıt moda mü• 
~ or. Bu yoldaki bir yazısında, ııh- easeseleri, beynelmilel mahiyette -
:t \>e güzelliğin batlıca §artlarını ki bu sergiye en ziyade itinala vü-

, 'ıtrran doktor pudra krem ve cude getirilmit modellerini gönde-
'-bunun bu iki ~sasla ' alakadar 1 rerek, ittirak ettiler. 
~erecelerini gözden geçirmitti. I Ser~i o kadar alaka ile akrtı -
.olttor F. Halla bu yazısında va- landı kı, ay ortasında kapablaca-

~1>'etj töyle tetkik ediyor: ğı halde, bundan vaz geçildi .• 
Pudranın faydlsı Müddet ay sonuna kadar uzatıldı. 

''Pudranın ııhhi her hangi bir Sergide en çok beğenilen yaz -
~lrı olu olmadığını bana çok lık fapka moddellerinden birisinin 
dtf l 10 Pi 1 k ı t·-- Tıbb" reımi ile, yazlık iki elbise resmini ran ar a artı af ...... ı 
11okt.d b .. il t netrediyoruz. Bu modeller, bu se-an, u guze etme vası a - . 
'ıaıd•n .. d · t'f d neki yaz modasında bılhassa sa • 
ıu. zarar gorme en ıı ı a e •v• .. 'ld'V' . k .. 
~ıleb·ı v• • .. l' b'l' . A delıgın gozetı ıgını açı ça goıte-ı ecegını ıoy ıye ı ırım. n-

~'!fi&!' 

t . ,,. ' ,. " .. 

; ~~.~ 

ClJc 1·· ··ı d · . . . l riyor. Ayni zamanda, son haftalar 1 uru en pu ranın cınıı ıyı o • . . . . . . 
ı.ı,ı., içinde deriye zararı dokuna- içerısınde Ma~len Dıtrıhı~ tıpkı hır - Yazlı}{ şapkalardan birinci 'dere 
C..k b. dd b 1 1 d erkek kıyafetınde gezmege batla- cede beg.; enilen model. ır ma e u unmama ı ır. .1 .. fri b' ...... 

8ilh .. 1 • • d .. h maıı e, mu t ır gonınuı can - =====~========= 

]andıran yeni kadın modası tema
yülünden mülhem olunduğu da, 
bu üç örnekte kafi derecede bariz
dir. 

Ancak, bu temayülün ilhamı, aca 
ip bir modayı umumilettirmek tek. 
]inde ifade bulmamış, bilakis sade 
liği nisbetinde tık, mutedil bir 
tarzda erkek giyinitini andıran bu 
modeller. ortaya konulmuftur. 

Viyanadaki dünya sergisinin a -
çılmasına Avuıturya hükUmetince 
fevkalade yardım edilmif, bir çok 
kolaylık gösterilmittir. Sergide mo 

1 delleri en çok beğenilen moda mü 
' eaaeıelerine mükafatlar, madalye· 

ler verilmittir. 

Sergi, her gün sabahtan akıama 
kadar binlerce kiti tarafından ge • 
zilmektedir. 

"1 aaaa yuz erının erııı ava- ~ 

ı-: değitikliklerinden çabuk bozu
~ kadınlar için, pudra, hakika • Kadın ve av 1 

1-vıiyeye değer, faydalıdır. 
t' l\ızgın güneıten, tiddetli rüz .. 
lt-cfan korur. Yüzlerinin derisi lngiliz kadınları, aslan a

vına merak sardırdılar ! ~ llazik olan, hafif tertip çatlı -
~.~adınlar az değildir. Hug priyor isminde bir İngiliz 
~ 0 Yle kadınların buna çare ara- ıeyyahı, Hindistanda aılan avına 
~·'k Yolunda doktora müracaatla çıkanlara dair netrettiği bir ıeya-
lt ..._ h . . 1. h d 1 akı ~~ «<.ıer em reçetaı ııteme erıne at yazıaın a, aı an avı mer mn 
~t yoktur. Yüzlerine iyi cinıin- kadınlar, bilha.sa Jngiliz kadınla-
~~, katıksız pudra ıüraünler, ye- / rı arasında ıon zamanlarda fevka-
~· 8undan baıka, derinin üıtün- iade artbğını'hydederek, §U vak'a 
de ·~~ arasında, bilha11a havanm yı anlabyor: 
de ~1fıkJiklerinden çabuk bozulan Bir sabah çadırıma, omuzunda 
dll~lerde, daima mikrop bulun.. bir tüfek bulunan tahminen on ıe· 
ı._b~?, ınuhakkaktır. Bunlar, pek kiz yaıında kadar bir İngiliz kızı 
~11 olarak ııhhate zararı doku - girdi: Yanında yerlilerden bir 
1 . , Vücudu zehirliyen §eylerdir. rehber bile yoktu. 
)ı • d . . 1 k d ~· tını pu ranın, aynı zamanda ' Benden, anasıy e en isini yir -
~ nevi dezenfekte edici mahiyeti mi dört kilometre uzaktaki Nairo-
\ l~nduğundan, bu hususiyeti iti• ~ biye götürmek üzere iki at istiyor-
"'~ıle de, sıhhati koruyucu bir va- . Viyanaöaki 'd~nya mo'da sergi~ du. Bindikleri atların batına gele-
'\\dır. sınde yazlık elbı~Ie: arasmdd~ bı- ni söyledi. Annesiyle birlikte as -

Kreme gelince rinci derecede begenılen mo e · )anları pek bol olan tehlikeli bir 

)~eme gelince, bunun da zararı sahada, Athi civarında ava çık -
~d hili.kiı faydası vardır. Hatta, Çocuk bakımı mışlar. Macera, hayli uzun sür -
~a~ ~dan daha ziyade faydası müf. Dönütte, aslanların hiç değil-
""d Viyana Darülfünunu çocuk ba-

•ı'L. l't, denilebilir. Yalnız, pudra se sık sık geçit yeri olmadığını " Qı kımı klinikinde her sene Teşrini İr1· ' 'bununda iyi cinıten olmaıı , b sandıkları bir yerde kamp kur -
~ llcf evvelin birinci gününde aşlamak 

a..., e deriye zararı dokunur bir mutlar. Atlarını da çadırlarından 
n:,, b üzere, on aylık bir kura açılır. 

I .ulunmamaaı, ıarttır. biraz ötede, bir ağaca bağlamışlar. 
~~ )1 hir krem ıürülen deri, bir Bu kursa devam edenlere, me • Uykuya daldıktan bir kaç saat 
r,, deri hastalıklarına, hatta u - medeki çocukları emzirme, bu sonra, bir kükreme ile yatakların
~-- ılefek değil, mühimce deri yaştakileri ve daha büyüklerini dan fırla.mıtlar ve erkek, diti bir 
"ı~lıklarına kartı önceden ko - gıdalandırma, oyalandırma, ter • çift aslanın bağlı bulundukları için 
d~. Uş demektir. Ayni zamanda biye etme,hulaaa en ıon usullere gö kaçmıya bile davrananııyan atları 
~e~>'i rergin tutar, yaf ilerleme - re yetiıtirme esasları öğretilir. Öğ- kolayca parçaladıklarını görmüt -
~ h hurutmuına mani olduğu gi- retilen §eyleri tatbik edebilecek ler. Annesiyle kız, kurbanlarını 
t~ ~l'\ışukluklar varsa, onları derecede benimseyenler diploma yemekle' uğrafaD iki gaddar mah-

.. ~... verilir. luku, fırsattan istifade ederek ra-
~· nihayet •abun 

ti .... •bayet ıabundan babsedece • 
Bu kursa devam edebilmek için hatça nişan alıp yere sermitler, 

atlarının intikamını almıtlar, ama 
tabii aslanları beraberlerinde ıü -
rükliyememi~ler. Tehlikeli saha -
dan yaya olarak, geçmişler, yolları 
tesadüfen benim çadırıma düşün -
ciye kadllr bir havli yürümü!ler.,, 

. .,. S ıart, yirmi yatından küçük ve o -
llı t" abunun temizliğe yaradığı-

qerk tuz yatında büyük olmamak, hiç ~t eı bilir. Dolayısiyle bir sıh-
\> değilse, üç senelik İptidai derece • ()J,., •ııtası olduğu da, pek tabii 

)'-~ diitünülebilir. Fakat, bu de bir tahsil görmüı olmaktır. 
de.f ~' •ade, kiri, yağı, mikropları Evvelce ev idaresi kursunu ta -
~~ttııekle, ten deliklerinin tıkan· mamlamıt olanlar tercih edil • 
~ti ~llıı temin etmekle kalmaz .. mektedir. 
~, lltrı düzgünlüğünü, parlaklığı- r Çocuk bakımını en son usullere 
~ ~?'~taklığını taravetini, göze 1 göre yapmak, gürbüz çocuklar ye
~İtı torunütünü de asıl ıabun te • 1 tiştirmek yolunda en ileri gitmiş 

eder. ( 
t ıtuıa. d . b k nd .. ..ı (milletlerden olan Avusturyalılar, 
q....._ a, erı a ımı a pu.ura, 1 
ı~L."'l •e ıab t f .. tt t bu kurslara çok ehemmiyet ver • '\""', un, e errua an e • 
~~ 1 olunmakla beraber, sıhhatı mekte, çocuklarını ancak bu hu -
~ 'tlıelliii imtizaç ettiren koru- susta bilgili kadınların eline bı· 

~&aıtaların batlıcalarıdır .,, rakmaktadırlar. 

Kız, annesiyle beraber vurduk
ları aslanların batka aslanlara yi
yecek lokma teşkil edeceklerini 
düşünerek, yanlarındaki bıçakla 
postlarını yüzüp bir ağacın dalla
rına astıklarını söylediği zaman , 
seyyah, inanmamıf. Halbuki, on -
larm ısrarı üzerine postları aldır -
mağa gönderdiği adamlar, getir • 
dikleri feyleri önüne atınca, inan
madığı için utanmıt r .. 

Viyana·daki 'dünya mo·da sergi -
sinde yazlık elbiseler arasında i -
kinci derec·ede beğenilen model. 

Vücut biçimi 
Berlinde Rudolf Bode isminde 

bir mütehassıs tarafından kurul -

mut bir vücut güzellettirıne mek
tebi vardır. Bu mütehaaaısın ta -
lebesinden olan Milli Rayninghavz 

ve Rut Maynl isimlerinde iki kız , 
iki sene evvel Viya.nada bir kurs 

açarak, Bode vücut güzelleştirme 
sistemini burada da benimsetme 

faaliyetine giritmişlerdir. 
Bode sistemi, "hal ve tavırda tabi 

iliği temin etmek, duruş ve hare • 
ket intizamını vermek, vücudun 
geliti güzel kımıldanıtlarla, sıhha· 

ti ve cimnastiki ihmal suretile bi
çimıizletmesinin önüne geçemk , 
insanları, vücut derli topluluğu el
de ederek güzelleşmeğe alıttır -
mak,, gayesini gütmektedir. Bu 
gayeye iritmek için Bode sistemini 
benimsemiyerek muntazam id -
manlar yapan kimseler, Avrupanın 

her tarafında günden güne çoğa
lıyor. 

Amerikan Darülfünunlu kadın

lar klübü müessisi ve reisi Blanş 
Şlik, Viyanada yaptığı tetkik ne
ticesinde, Bode cimnastiğini Ame
rikalı kadınlara da tarutmağa ka -
rar Yermittir. 

Kadının meslek hayatına atıl • 
mış olmasının, aile hayatındaki 

vazifesini ihmale ıebep olduğu 

mülahazası, bilhaasa Hitlerin, Al
man kadınlarının evlerine dönme
si yolundaki işareti üzerine, etraf· 
lı surette yer tutmağa batladı. 

Robert Broyer imzalı bir yazı, 
da, bu mevzu şöyle tahlil ediliyor: 

Ba§lar1n gevşemesi 

Avrupanın bir çok yerinde aile 
bağlarının gevıemekte olduğu 
muhakkaktır .. Aile bağlarının ke
mirilmesi, 1914 senesinden itiba .. 
ren başladı. Bu işte en meş'um ro
lü, büyük harp oynamıştır. Büyük 
harp, aile mefhumunu ahlaki, ik • 
tısadi ve içtimai cephelerden boz• 
guna uğartmıf tır • 

Çünkü, büyük harp teıirile ya .. 
şayışın şartları değitmiştir. Eski .. 
sine nispetle kat kat fazla para 
sıkıntısı çekilmesi, yafayıf zevkini 
temin eden bir çok eğlenceden 

mahrum kalmak zarureti, bugünkü 
neticeyi ortaya koymuftur. 

Kadın anne, bugün eskisinden 
daha az kadın annedir. Hemen 
heıtyerde iş adamı vaziyetine geç

. mittir. Dolayısiyle, kendisini aile 
1 hayatına icap ettiği gibi vakfet • 

mek için zaman ve arzu duymıyor. 

İngiliz edibi Bernar Şovun yaZ'-
dığı aon romanın bir yerinde, sev

i giden bahseden bir gence söylet -
tiği söz, onun, ancak çocuklarına 
en iyi bir anne olabilecek kadınla 
evlenebileceği şeklindedir. 

Vaziyetin ıslahı 

Tahsisen bu vasfın aranması, 
umumi vaziyetin hakikt bir ifade • 
sini ve bu günkü vaziyetin her hal
de ıslahı lüzumunu gösteriyor. Bu, 
pek barizdir • 

Kadının gitgide aile kadının 
dan ziyade meslek kadını olması, 
bütün dünyadaki itsizlik buhranı
nın da sebepuerinden birsidri. Ka 
dın, şimdi eskiden yalnız erkek -
lerin yaptığı itlerin hemen hepsi
ni benimsemittir. 

Benimserse, ne çıkar?. Bunun 
cevabı, böylelikle aile bağlarının 
kopmamasını, bilakis ıağlamlat -
masını temin edecek olan çocuk -
ların bakım, terbiye hususunda 
ihmale uğradığıdır. 

Çocuklar, bakımsızd1r 

Artık çocuklar başı bot bırakıl· 
mışlardır. Yahut ta muallim, mü -
rebbi ve eş, dost yardımiyle yetiı
tirilmektedirler. Kjfi mi? .. Çocu • 
ğun annesinin şefkat ve itinasında 
uzak kalmasının zararlarını, bu 
vaziyet giderir mi?. 

Ce.miyet hayatının sağlamlat • 
makta istinat ettiği aile hayatının, 
asri icaplara uygunluk gözetil -
mekle beraber, mümkün olduğu 
kadar büyük hapten evevlki şekli
ni alması, kadının aile hayatında
ki vazifesini tamamladıktan sonra, 
yetişebilirse, meslek hayatında da 
iş görmesi, lazımdır. Bu arada a -
sırlardanberi İntizamı bozulmt -
yan lngiliz aile hayatı vaziyetinin 
cctlerden torunlara intikal §eklini 
gözetmek de fay dalıdır~,, 
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Açık Sözl·· Adam kral ve kraliçeye tanıtıldılar 
Yazan: Mediha Münür 

Yağışlı bir kış günüydü. Beyoğ· ı Belki de her şey düzelir, gene bir • 
lunun küçük batlı-rından birinde lcşirlerdi. 

oturmuş, bekliyordu. ı Bu adama rastgelmiş, onu sev· 
Belki onuncu defa garııona sor· mişti. Evlenmişler, bir çocukları 

du· 
· olmuş, ondan sonra kavga başla • 
- Sahi sana bir şey söyleme· mıştı ... Ondan sonra da bir gün a

di mi?. 
dam çıkıp gitmiş, bir daha gelme-

- Söylemedi; telaş etmeyin, mişti. 
nerdeyse gelir. 

- Acaba gelir mi?. 

Garson bu suale cevap vermedi. 

O akşam, her zamandan fazla 
süslenmişti. Fakat bütün itinasına 
rağmen, güzelliği, her zamanki gİ· 
bi göze çarpmıyordu. Çünkü mah • 
zundu, çok mahzundu. Hazin bir 
hali vardı. 

Erkek bara girince, biraz daha 
sarardı: Erkek de heyecanlıya ben 
ziyordu. Kadına sordu: 

- Çok oldu mu geleli? Ben bir 
az geciktim. 

- Beni neden bıraktın?. Kaba· 
hatim ne deri?. Bunu bir türlü anlı 
yamadım. Mektup yazdın, beni bu. 
raya çağırdın. Demek söyliyecek • 

lerin var?. 

- Evet, artık tamamile ayrıl • 
malıyız. Mahkemeye müracaat e · 
deceğim. 

Kadın tekrar hınçkırdı. 

- Bütün bunları bir batka ka -
dının hatırı için yapıyorsun. O ka· 

dını da gördüm. Benden çok daha 
çirkin bir kadın. 

l Başı 1 inci Sayıf a<la) Fransız heyeti murahhasası ile İn· 
giliz, Fransız Amerika mütehassıs 
)arı tarafından Konferana müdde • 

nu unutmamalıdır. Konferansın 
muvaffak olmaması, sadece maddi 
zararlarda değil, fakat müthiş bir lince devam edecek bir istikrar 
manevi inkisara sebep olacaktır. mütarekesi teıebbüsü hakkında 
Mesele, bugün bir veya birkaç dev- yaptıkları anlaşma meselesi hak -
lelin refah selameti değil, fakat me kında görütmüştür. Bu teklif lngi· 

liz ve Fransız hükumetleri tarafındeniyetin devamı veya kaybolma -
d dan daha ıimdiden kabul edilmiş· 

sı meselesi ir. . v • .. ,. 

1
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Refaha mani olan başlıca sebep tır. Eger Amerıka hukume ı e a-
olarak, M. Hull, iktısadi müfrit mil ı bul edec~k. ol~~ıa, mütareke, Lon: 
liyetperverliği gösteı·miş, buna ilaç dra mesaısı ıçın Fran~~~ heyetı 
olarak iktısadi beynelmilelciliği murahhasasının arzu ettıgı esas ve 
tavsiye etmiştir. başlangıcı teşkil edecektir. Fran • 

M. Hu11, borçlar meselesi için be sız hükumeti, daha konferansın 
tt b 1 nm t toplanmasından evvel Londra ve yana a u u amış ır. 

Londra, 18 (Hususi) - Fransa Vaşington ile yaptığı görütmeler. 
ve taraftarları burada M. Kordell de bu anlaşmıya yol hazırlamış, an 
Hu1l'ü adeta göz hapsine aldılar. !aşmanın, dünyanın düzelmesine 
Ne tek kelimesin' kaçır yorlar ne ne dereceye kadar lazım olduğunu 

ı l ' b'ld' . . 
de tek hareketini. Mahaza M, Hul· 1 ırmıştır. 
l,.. .. d b d f t 1 f PARlS, 18 (A. A.) - Havas un gun e on, on eş e a e e on 
la Amerikadan talimat almasına ajansının Londra muhabiri yazı • 

Yor: bakılırsa konferansa esaslı bir plan 
- Ziyan yok. Seni iyi gördüm. 

Sevindim. Ben bir aydır hastayım. 
Ama hasta hasta gene çalıştım. Ne 
yapayım, başka türlü geçinmemi -

- Rica ederim, o kadından bah. 
setme... Ben seninle meşgul olu • 
yor muyum?. 

la gelmediği anlaşılıyor. Kürsüde Fransız heyeti murahhasası, pa· 
söz söylerken, mütemadiyen kol, ra yardımı meselesinin ana hatla
omuz, baş oynatan, yumruk sıkan, rmı tesbit etmiştir. Pazartesi gü -
haykıran yegane murahhas M. Hul nü iktısat komisyonunun tasvibine 

zin imkanı yok. Haydi ben yeyse, 
fakat yavrumu aç bırakamazdım ... 
Yavrucak her gün seni soruyor. 
Ben söyliyecek söz bulamıyorum. 

Bereket vernin daha bir şeyelr an • 
lamıyor. Bunları canını sıkmka i~in 

anlatmıyorum ... Neden öksürüyor· 

sun? .. Kendine bakmıyorsun gali -
ha?. 

Adam bir signra yaktı, bir kon· 
yak ısmarladı. 

- Sıcak bir şey içsene .. Göğsü 
ne iyi gelir. Hastalandığın zaman 

sana fena mı bakmıştım? Ama ge
ne kadrimi bilmedin .. Yok, hayır, 
sitem etmiyorum. 

Biraz sustu. Bekledi. Erkekten 
cevap çıkmayınca, k~ndini artık 

tutamadı. Ağlamıya başladı .. 

- Benim, nemle meşgul ola -
caksın?. Ben namusumla yaşıyo • 
rum. 

- Ben de namusumla yaşıyo • 
rum. Ama ömrüm oldukça sana sa
dık kalamazdım. 

- Kalma, bu benden ayrılma· 
na sebep teşkil etmez. 

- Eder. Ben açık sözlü bira -
damım. Yalandan hiç hoşlanmam .. 
s~n de hayatını tanzim et. Mani o
lacak değilim. Biz, biribirimizle an 
laşmak için yaradılmamıf ız. 

- Ben anlaşmıya çalıştım • 

-Ama olmadı, her neyse, şim· 
di çocuğa gelelim. Eğer resmen na
faka istemezsen, sana onun geçi • 
mine bol bol kafi gelecek para ve
ririm. 

- Ya ben?. Adam, l~adının elini tutarak: 

A t k ~ l ı d d' - Sen kendini kurtarmıya bak. 
- r ı ag ama . e ı. S . b' k . l . H . . emn ırço mezıyet erın var. ıı-
Bır tek kelımeyle onu teselli et· ı .. t t · t B b k b' k k .. l Yu ını anzım e . en at a ır a· 

se, susaca , gozyaş arını kuruta • dını seviyorum. Onu severken, se· 
c~ktı. Fakat adam ne bir şey söyle- ninle yaşıyamam, yaşıyamıyaca -
dı, ne bir §ey yaptı. .. 

Birden, kadının izzetinefsi is • 
yan etti, yerinden kalkmıya, gitmi. 
ye hazırlandı. Erkek mani oldu: 

- Dur, hemen gitme, konuşa -
caklarımız var. 

Eğer ondan başka bir kadın ol
saydı, kalkıp giderdi. Fakat o, en 
küçük şeyden ümide kapılıyordu. 

gım .. 

Kadın kalktı. Erkek kibarca yol 
verdi. Biribirinin ellerini sıktılar. 

Kadın, kocasından ayrılacağına 

müteessirdi. Bu teessürü, kocası -
nın doğru sözlü bir adam olduğu • 
nu düşündükçe artıyordu. Bu ka • 
dar doğru nözlü bir adamdan ay -
rılmak çok acı bir §eydi. 

.................................. ~································ .. ······················ 
Almanya ve Macaristan ı 

BERLIN, 18 (A. A.) - Başve-I 
kil HitlerJe Macar başvekili M. Go. 
emboetı, dün öğleden sonra Alman· 
ya ile Macaristanı alakadar eden 
siyasi ve iktisadi meselelere dair 
görüşmüşler, bu meseleleri derin -
den derine tetkik etmişlerdir. 

Hindenburgun sıhhah 
BERLtN, 18 (A. A.) - Volf 

ajnnsından: 

Radyo ve ecnebi gazete\eri rei
sicümhurun sıhhati ile alakadar ol 
makta devam ediyor. 

verecektir. ldür. Her halde borçlar meselesi bu 
konferansta halledilemiyecek. A - Metinde buhrana en iyi bir ça
merika ile İngiltere arasında yeni- re olarak istihsalitın tanzimi var • 

den bir pazarlık müzakeresi başlı· dır. 
yacaktır. Amerika kabul etmiyor 

Vaşington, 18 (A.A.) - Res
M, Litvinoff'un sözleri büyük a· 

mi mahafile göre Avrupa hükumet laka uyandırdı. Rusya ithalatının, 
her sene arttığını ve 1931 de itha• ler tarofından muvakkat bir para 
lalın 370 milyon altın dolar kıyme istikrarı teklifi, Amerika hüku • 
tine baliğ olduğunu söyledi, ve de· meti tarafından memnuniyetle te
di ki: lakki edilecek mahiyette değildir. 

- Siz stok mallarınızı satamı -
yorsunuz. Ben bir milyar dolarlık 
mal almağa hazırım. Bana kim 
300 milyon dolarlık madeni, 400 
milyon dolarlık makine, 100 mil
yon dolarlık şimendifer malzeme· 
si, 50 milyon dolarlık yeni gemi, 
35 milyon dolarlık hayvanat satar? 

Fransaya göre 

Paris, 18 (A.A.) - M. Dala • 
dier, ticaret ve ziraat nazırlarını· 

kabul ettikten sonra matbuat mü· 
messillerine şu beyanatta bulun -
muştur: 

"- Londra konferansının ilk 
günlerinde vaziyetimiz sarih bir 
surette tesbit edildi. Nakitlerin 
istikrarı temin ve altın esasına rü 
cu edilmedikçe iktısat meseleleri
nin halline imkan yoktur. Bu ilk 
şarttır. 

"Bu şart yerine getirilmedikçe 
bütün iktısadi tedbirler boşa gide 
cektir. Esasen buhranın batlangı
cındanberi dünya istihsal ve istih 
lak şartları o kadar alt üst olmuş
tur ki kontenjantmanlarm otoma
tik surette ortadan kalkmasını ve 
buğday, şarap, kereste gibi belli 
başlı ziraat istihsalatmdan başla -
mak suretiyle muhtelif istihsalat 
makul bir surette tensik edilme -
dikçe gümrük tarifelerinin indiril 
mesini derpiş etmek mevzuu bahs 
olamaz. 

M. Rozvelt, bu tekliften Vaşing 
tondan ayrılmadan evvel haber -
dar olmuıtu. Reiaicümhurun nok 
tai nazarı Londradaki Amerikan 
heyeti murahhaıasına bildirilmiş -
tir. Bu itibarla Amerika heyeti 
murahhasaaı bundan sonraki mü -
zakerelerde daha tedbirli hareket 
edecektir. 

Maliye nazırı vekili M. Ache -
ıon Amerika hükumetinin bütün 
ihtilafları dinlemeğe hazır oldu -
ğunu, fakat son yapılan tekliflerin 
bugünkü şekilleri ile ve müzake -
relere bir başlangıç olmalarına 
rağmen itine gelmediğini hisset -
tirmiştir. 

M. Rozvelt, heyeti murahhasa-
1ara salahiyetlerinin hudutlarını 
çizmişti. Fakat reisicümhur, sa -
dece muvakkat bir istikrar teklini 
dütünen bir plana taraftar değl -
dir. 

Gümrük mütarekesini 
kabul edenler kimler? 
Londra, 18 (A.A.) - Dün· ak-

şam saat 18 de 41 hükumet güm
rük mütarekesine dahil oldukları
nı bildirmişlerdir. Bu hükumetler 
şunlardır: 

'h cına ye 
seltme.meğe, malların ı ra ~ ,.e 
ni memnuiyetler koymaınaga ııı' 
mevcut olanları daha ağırlattır J 
mağa matuf bir anlatma Y3~."re~ 
hüsnü niyetle tatbikini teahhol 

mişlerdir. a~'' 
Amerika isterse konfet 

dağllabiıir ! 1'~ 
Le T emps gazetesi Londr• ,.ıl 

f eransına dair yazdığı bir baf ~ 
kalede '.konferans müzaker•~~ 
muvaffakiyetle neticelenııı.e••~, 
amil olacak yegane kuvvetın .,, 
merika olduğunu iddia ediyor 

diyor ki: rf' 
"Fransa, para harbine 91e P~, 

ların istikrarsızlığına n:ha~etdetle 
ı-ilmek lazım geldiğinde ~ıd }: 
ısrar etti. Fransa, İngiltere .,e 111~ 
merika maliye mütehasııılsrıol" 
görüşmeleri meselenin eıa• ~ısıif 
talarını aydınlatmağa kafi ge t1' 
tir. Fransa, bu esas noktadsl1 uıe 
rılmıyacaktır. Eğer doların ıJ1 el"' 

madi ve istenildiği kadar J<ıYtrli, 
t d.. . k d' 'k d . .,,ı en uşmesı, en ı ı tısa ı r' 
yetini bozmak tehdidini g&ste ti 
mese, lngilte~ isterline istilc~~ il' 
min etmeğe Rıza gösterecd e • 
mit edilir. Her halde bütün ~,t 
sele Amerikanın parasını iıl1, bil 
ettirmek isteyip iıtemiyecdİ11~ 
mcğe kalıyor. Aklı selim, AP1e ~
nın parasını istikrar ettirıot~ 
emrediyor. Aklı ıelimle JıJ ı' 
edip, paralarına istikrar teJ11İ~, 
decekler mi, yoksa dahili pol;, 
ya ram olup, fiatları ıuni •" jl' 
tereffü ettirmek emeliyle pJI' 1 
tikrarsızlığı içinde yatamalct' 
vam mı edecekler?. uııeti 

Londra konferansının ,,.. ~a 
Amerikanın elindedir derıelM ;' 
balağa etmiş olmayız. A~. " 
lılar paraların istikrarını teıı>'ı> ~ 
borçlar meselesini hal ederelıı,ı,t 
tün dünyaya iyilik et.mit ~I~' 
veya esaslı hiç bir meseleY1 ;b 
letmeyip, bu zamana kadar t ,di' 
büs edilmemiı ve bir daha ~di 
lemiyecek olan siyasi ve i ,l 
sulhu temin maksadile toP1 

bu konferansı iflas ettirirJer·ı' 

Pariste bir Türk ıcııtif 
Pariste tahsilde bulunan R~~01" 

Salih H. fen fakültesinde b•'fr,ıı' 
tora tezi müdafaa etmif tir· ~ 
sız gençlerine bile nadireıı 1eı olan bir §eref ve muvaff •)ıf v-1 
jürinin tebrikini ve doktor "11 50' 
nı kazanmıştır. Remziye ti· ,oP_ 

bondan diplomasını aldıkl"\e>1 
ra üç senedenberi bu üni"er•' ;I, 
laboratuvarlarında ilmi tahll ,tı' 
bulunmakta idi. Bu mesa.iıİ :el 
sında mühim bir lcimyevı ııtl 
bulunmuş, bu keşfini bir d~e;' 
tezi olarak muhtelif fen pro t it~ 
!erinden müte§ekkil bir heye ;ı' 
runda izah etmiştir. Jüri btı bit(cıl' 
halı dinledikten ve sordui1l ftl,ı 
ıuallere cevap aldıktan ıont~ı ~eıfl 

. iıt• . ., 
ziye H. ın eser ve mesaı• i ~1• 
memleketi ve hem ilirn aıe_:::"~"tl 

iki başvekilin görüşmeleri tama 

men bir netic~ ve muvaffakıyet 

vermiştir. 

Görüşme bilhassa çok iyi bir 

şekilde bitmiJ, iki devletin biribir· 

lerine karşı samimi hisleri hakkın· 

da karşılıklı teminat verilmşitir. 

Riyaseticümhur katipliği, Hin -

denburgun sıhhatinin iyi olduğu • 

nu, eskiden olduğu gibi Neudeck

te vazifesile meşgul olduğunu, ci

varlarda gezindiğini bildirmittir. "İhracat ticareti yapan memle 
ketler, istihsallerini tanzim etmek. 
ve mukabilinde ihracatın tenkisi 

İngiltere, Almanya, Belçika, 
Amerika, Fransa, İtalya, Japon· 
ya, Norveç, Arjantin, Estonya, 
Macaristan, İrlanda, Letonya, Ni 
karagua, İsveç, Lituanya, Holan -
da, İsviçre, F enlandiya, Dan imar· 
ka, Romanya, Hindistan, Brezilya 
Sovyet Rusya, İspanya, Çekoslo
vakya, Bulgaristan, Lüksemburg, 
Bolivya, Chili, Yunanistan, Guııte
mela, lzlanda, Paraguay, lran Pe· 
rou, Polonya, Portekiz, Türkiye, 
Urguay ve Dominika cümhuriye -
tidir. 

0ro"' ~-4 
ıeref verecek kıymette g rf&JS 
bHdirmi§ ve kendisine dolcto 
tevcih etmi§tir. 

Bir tren kazası 
BERLIN, 18 (A. A.) - Mançu 

riye 45 mil kala Siberya ekspresi 
bir kazaya uğramıştır. 5 vagon 

devrilmiş fakat tren, Japon men -
balarından verilen havadise göre, 
sayısız kurşun ve hntta top yara • 
ları ile istasyona gelebilmiştir. 

Yugoslavyada bir facia 
ve ticari itilafnnmelerde takası el

BELGRAT, 18 (A. A.) - Yay· de etmek mecburiyetindedirler. 
tse mıntakasında şiddetli bir fırtı-

na olmuş ve gökten boşanırcasına 

bir yağmur yağar~k, derelerin bir 

denbire taşmasına sebep olmuştur. 

Seller iki kız çocuğunu sürükle· 

miş ve boğulmalarına sebep olmuş 

tur. Birçok yaralılar ve büyük za· 

rarla.r vardır. 

"Bu suretle mıntakavi itilaflar 
sistemi vücuda getirilecek ve bu 
sistem, iktısat teşkilatlarını yap -
mak yolunda bulunan memleket • 
leri alakadar eden itilaflara yol a· 
çacaktır.,, 

LONDRA, 18 (A. A.) - Havas 
ajansı muhabirinden: 

Fransız maliye nazırı M. Bonne, 

Gü.mrük mütarekesi teklifi 29 
nisanda Amerika heyeti murnhha 
sası tarafından yapılmış olan şek
li ile bütün hükumetler, mütnreke 
devamınca, yeni gümrük resimleri 
yapmamağa, mevcut gümrük re • 
simlerini hissedilir derecede yük -

_.....,. __ .,d•' 
Esrarkeşler arası r-~1 
lZMIR, 18 (Hususi).-rJidill' 

lbrahim Sovalak HüseY111' ~,.pf( 
d"'er •fl" e Recep, Tatar Sa it ve ıg ı.-ıııP ( 

ları Kadife kalesinde toP ııd• ~,< 
rar içtikleri sırada aral~r:e b~ $1' 

lıyan kavga şiddetlen~~ralıiıt'~I 
dan Tatar Sait Papa• dt d'' 
dürmü~tür. Katil :zabıtaca ~öJI 
yakalanarak tevkifhneye 
:·ilmiştir. / 

lı 
d 
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Dünyada ilk defa h a 
olunan bir eza et 

Alman propaganda nazırı D. kimdir? 
Berlin, 10 (Uta press) - Natio

nal sosyalizm tarihinin en mühim 
şahsiyetlerinden birisi; şüphe yok 
tur ki (Propaganda ve halkı ten
vir) vekili bulunan Dr. Goebbels 
tir. 

Hitlerden sonra Almanyanın en 
halkçı bir şahsiyeti olan Dr Goeb· 
bels 35 yaşında bulunuyor. Kendi· 
si sima itibariyle insanda iyi bir 
tesir bırakanlardan değildir. Bila
kis; onun çok çalışmış kafası al -
tındaki bütün kıymeti yüzünde ol
dukça soğuk bir ifade vardır. Fa
kat Goebbelsin sözleri.... işte bü · 
tün kıymeti burada. Simsaının 
yapbğı soğuk tesir ile sözlerinin 
candan gelen harareti arasındaki 

tezat ona büyük bir cazibe veri • 
yor. 

Goebbels hususi konuşma~arm
da bile kürsüde söyliyen bir hatip 
kadar tesir bırakan, hem de dinli· 
yenleri jeatleriyle \•cya sesinin ~id 
detiyle değil sözlerinin derin ma
na ve hararetile teshir eden bir in
sandır. Goebl:>elsi radyodaki nutuk 
larile her kes tanır .. O, göstermek 
istediği hakikati o kadar canlı o· 

lara k tasvir eder ve sesine 
fazla şiddet vermeğe hacet görme
den o kadar ruha nüfuz eder ki in
san ( Hitler) in ( Berliner Sportpa · 

last) da başvekil olarak söylediği 
büyük nutl<unu hatırlar.. Hususi 
m;ik iilemelerinde böyle olan Go· 
e:.· cfo; nutuklarıncla büsbütün ya
kt-• ve le!ihir eden bir ateş gibi -

:Sununla beraber o kadar nazik 
ve şendir ki Dr. Goebbelsi tarif e· 
den bir hiyograf diyor ki: 

- Bir çoklarının yalnız ateşli 
bir propagandacı, sert bir i§ ada
mı, kuvvetli bir hatip; hulasa si • 
yasi bir asker olarak tanıdıkları 

bu adam hakikatte o kadar iyi 
kalpli, o kadar şen ve mültefit, o 
kadar naziktir ki; şimdiye kadar 
onun fikirlerini kabul etmemekte 

mukavemete maruz kaldığı bir za· 
manda, Hitler namına Berlini feth 
eden Goebbels olmuştur .. 

Hatırlardadır ki Berlin nastio
nal sosyalistlik fikrine karşı diğer 
şehir ve vilayetlerden daha sert 
bir mukavemet göstermişti.. Bu i · 
tibarla Goebbels Berlini national 
:;osyalist yapmak fikrile yola çık
tığı zaman onun bu hareketini ü
mitsiz bir cidal addedenler Goeb· 
belsi dişlerini ve yumruklarım sı· 
knrak, sert adımlarla silahsız ve 
ordusuz, koca bir şehri yalnız ba
şına zaptetmeğe giden bir roman 
kahramanı gibi görüyorlardı. Bu 
gün ise bütün Berlin national sos· 
yalistliğin kalbi denecek kadar 
Hitlercidir. 

Na.tionalistliğin getirdiği yeni -
likler arasında yeni bir (Propa • 
ganda Vekaleti) nin tesisi en mü· 
him hareketlerdendir. O zamana 
kad}lr siyasi propaganda hariciye 
~airelerinin gizli odalarında yapı· 
lan ve alenen bahsedilmesi hoş 
görülmiyen bir hareket addedilir
di.. Eski siyasilerin propaganda 
hakkındaki bu telakkilerini yıkan 
Dr. Goebhel& oldu. Goebbels İp· 
tidadanberi propagandanın ve si -
yasi meseleler üzerinde halkı ten
vir etmenin bugünkü hükumetler 
için hem mübrem bir ihtiyaç ve 
hem de büyük bir vazife olduğu 
kanaatini ileri sürmüştür. 

Propaganda vekaletinin - Go· 
ebbels dünyanın ilk propaganda 
vekili bulunuyor - vazifesini ve 
ehemmiyetini en iyi ifade eden 
sözler, bu yeni vekalet dairesinin 
tesisi münasebetile Goebbelsin söy 
lediği sözlerdir. Goehbels bu nut 
kunda demiştir ki: 

"- Propaganda vekaleti ne 
bir icra, ve de bir idare makamı· 
dır. Burası hı:ılkla hükumetin an
la~mnsı ve kaynaşması için kurul· 
muş bir vekalettir. Bu eve kırta· 
siyecili~ ve memur ruhu hiç bir 
zaman giremiyecektir. Buraya an

ısrar edenler bile hususi temasla - cak halkın arzuları girecek ve bu· 
rında Goebbelse meftun knlmıt - radan Alman halkının arzuları 
lardır: dünyaya itittirilecektir .. 

Eskiden beri hükumet memuri· Hükumete halkın hisleri bura· 
yetinde bulunan büyükçe bir me· dan bildirilir ve hükumetin halka 
mur; vazifesi icabı Goebbelsle te· tanıtmak istediği yeni idealler va
masta bulunduktan sonra arkadaş tana buradan yayılır. İnkılaplar· 
larına §Öyle demiş: da ve yeni fikirlerin neşrinde mu-

- Goebbels öyle bir adam ki vaffalı: olmak için iki yol vardır; 
insan onun her sözüne candan e .

1 
ya fikirlerini kabul ettirinciye ka

vet diyor. Çünkü onun sözleri İn· dar muhalif tarafı kurşuna tut -
sanda hnyır diyecek kudret bırak- mak, ve ye.;lut ta fikir bombardı· 
mıyor. maniyle ruhları ve dimağları mağ-

1şte bu söz Goebbelsin şahsiye lup ederek bütün düşünenleri ken· 
tini en }cısa ve en doğru şekilde di tarafına almak. 
gösteriyor. Birinci yol kolaydır. Fakat 

Dr. Goebbels geçenlerde evin· böyle bir inkılabın temelleri çürük 
de verdiği bir çay ziyafetinde bir kalmağa mahkumdur. 
çok sanatkarları ve bu meyanda. İkinci yol uzun ve güçtür. Fa
bazı sinema yıldızlarını da da,·et kat zaferi de o nisbette tam ve ka
etmişti.. Bunlardan beyaz perde- tidir. Biz natiyonal sosyalistler da· 
de şöhret o.lmış genç bir kadın ta. ima ikinci yol üzerinde yürüdük.. 
hassüsatını anlatırken diyor ki: Şimdi en son ferdine kadar bütün 

- Doğrusu bu davete kalp çar- Alman milletini yeni Alman hiiku 
pınhsı içinde gittim. Niçin ve ne- meti~in ideallerine çckme!c ve bi
den korktuğumu bilmiyordum, fa. laistisna bütün vatandaşları bu yo
kat çok heyecanlanıyor ve tam lun iyiliğine inandırmak, yeni ve 
manasile korkuyorum. Halbuki kaletin ilk ve son vazifesi olacak· 
bu büyük ad3m hepimiz gibi bir tır.,, 
insanmış. Hem de ne kadar ca -
zip ve samimi bir insan ... 

11 senelik kahraman ! 

Dr. Goebbels National sosya -
listliğin 11 senelik kahramanıdır. 
Hitlerin fikirleri bütün Almanya -
da revaç bulup yalnız Berlinde 

Muhteşem .koridorlarda 

Dünyanın ilk (Propaganda Ve
kaleti) Leopold sarayında bulu -
nuyor. Dr. Goebbels yeni vazifesi 
ba~ma gitmek için sarayın muhte
şem, fakat loş koridorlarından ge
çerken ağır ve pahalı perdelerin 

. -

ya ik ı ı ve a 
a ı a 

- 11 1 tenkis ve tahdidi aynı zamanda is 1 büyük bir sefalete sürül·le~ 
Şurası nazarı dikkate alınmalı • tihsal masrafını artırıyor. Bu su · dir. Çünkü bu zavallılar : 

dır ki, fiyat düşüşü kapitalizmin retle görüyoruz ki, bir taraftan köy masrafını bile kapataııt 
doğurduğu buhranlar için bir em· lüler fakirleşiyorlar ve masnuat, Fabrikalarda işlerin durma

51 ~ 
niyet supapıdır. Fiyatların düşüşü makina ahit almaktan aciz kalıyor le kütlelerini işsiz bırakıyod~ 

d . . l . de ı tabii bir surette istihsalatı azaltır; lar, ihtiyaçları tatmin e emiyor - surette ışsız ame enın a f 
ve İ!itihlakatı çoğaltır. istihsal a . lar ve iptidai maddeler sarfcdemi· den güne milyonlarla artı.,, 
zalmağa ve istihlakat çoğalmağa yorlar. Köylü masnuat alamayınca mamulat ve masnuat fiati 1 

devam ettikçe fiyatlar düşmekten sanayiin satışı azalıyor. Fabrika · düşmek imkanı göstermiyor·, 
kalır ve yavaş yavaı yükselme baş !arda işler durdukça işsiz amele • kü fabrikalarda istihsalatııı. 
lar. Eğer bugünkü buhranda da va nin adedi bu nisbette çoğalıyor. iş ve tahdidi ayni zamanda 'tıe 
ziye~ bö!l~ olsaydı buhran vahi~ siz amele çoğaldıkça köylünün zn- masrafını.ar~tırıyor. Bu s~r:#, 
mahıyetını tamamen kaybederdı. hire satışı da azalıyor ve bütün be rhyoruz kı, hır taraftan koY 

Fakat göreceğiz ki, bugünkü va· geriyet bir dairei fasidenin içinde kirleşiyorlar ve masnuat, . 
ziyet maalesef böyle değildir. Fi . bun~lıp kalıyor. Bu cehennemi da alat almaktan aciz kahyorl~f 
yat düşmesi vaziyetini hulasa e· irenin içinde beşeriyet ağır bir ıs· ğer taraftan amele kütlele~ı 

d k .. k k h" tırap içindedir. Köylüler boğazla- :eşı"yorl:ır, ihtiyaçları tatııııll ·" erse · gorürüz i, i tışat tari ın· · ,. 
de fiyatlar umumi mahiyet göze • nna kadar horca batmışlar, ve se·· miyorlar ve iptidai maddeler , 
terek ayni vüs'at ve ahenk ile bir- falete düşmüşlerdir. Bunların borç demiyorlar. Köylü masrıul't 1 
den düşmektedirler. Bu sukut gös ları büyük olduğundan istihsal mayınca sanayiin satışı ıl~f' 

. k. 1 b b k b k masrafları da bu nisbetlerde ka - Fabrı"kalarda ı"şler olduk'"A ı ~ terıyor ı, arz ta e i üyü ir mi r , 
barmaktadır; gümrük resimleri m.-._Jenin adedi bu nispette ç~~ yasta geçmektedir. Fiyatların şim· l'~ 

d . k d d yüzünden fiyatlar memleket hu - yor. İşsiz amele çoğaldıkç• .. e 
ıye a ar göster iği sukut arz ile dutları dahilinde sun'i olarak tu _ r • 

talep arasındaki bu nisbetsizliği nün zahire satışı da azahY0 ·d 
tulmasma rağmen istihsal masraf· f••' hala azaltmamıştır. tün beşeriyet bir dairei h~ 
larını kapatamamaktadır. B ce 

Bunun sebebi şudur: Fiyatlarda- içinde bunalıp kalıyor. 11 ı' 
En yüksek sukut kauçuk üzerin· A • • • • rife 

ki bu büyük sukut henüz müsteh· nemı daırenın ıçınde beşe .. ,,,Jıı 
dedir. Bugünkü kauçuk fiatı harp - t101 

likin ödediği fiyatlar üzerine te - ğır bir ıstırap içindedir . .P ııııd 
ten evvelki fiatın ancak yedide bi· b• 

mas etmemiştir. Ba~lıca iptidai boğazlarına kadar borca . 
ridir. dit· 

maddelerin ve gıdai mahsullerin fi lar, ve sefalete düşmüşler 
11
J 

Şurası nazarı dikkate alınma - ıclı.ıi~ 
yatları üçte bir düşmüşse de kapi· larm borçları büyük o .• ~.< 

lıdır ki, fiat dütüşü kapitalizmin JP I" 
talist büyük memleketlerde fiyat • istihsal masrafları da bu~. ,i 

doğurduğu buhranlar için bir em .. d k b k d ·· rtı~ Ld lar hala harpten evvelkindne yüz· e a arma ta ır; gum ,,,ıll' 
niyet süpabıdır. Fiatlarm düşütü ı~· ıı de 50 fazladır. Bu sebepten kapi- )eri yüzünden fiatlar meııt 1ı 1 f 
tabii bir surette istihsalatı azaltır; ı rY talits sisteminde emniyet supapı dutları dahilinde sun'i o tı _,,.,jJ 
ve istihlakatı çoğaltır. İstihsal a - ı pr ve nazım vazifesini gören fiyat bu tulmasma rağmen istihsa 

gün ortada rol oynamıyor. zalmıya ve İftihlakat çoğnlmıya de larını kapatmamaktadır. cebf 
Arz ile talep arasında artık mu· vam ettikçe fiatlar düşmekten ka - Bu gümrük resimleri iJ111;

11
, 6 

adelet kalmamıştır. Bir taraftan hr ve yavaş yavaş yükselme baş - olan halk kütleleri tarafıt\ b' 
arz bir sel gibi bütün setleri yıkı· lar. Eğer bugünkü buhranda da denmektedir. Bu yüzdeli b'tılı 
yor, fiyatları düşürüyor, diğer ta • vaziyet böyle olsaydı buhran va - dünyanın her tarafında pll I~ ~ 
raftan, talep günden güne betaet him mahiyetini tamamen kaybe - m muhafaza etmektedir. ~~~ti 
arzediyor. Çünkü, bütün dünyada derdi. lelerinin satın alma kab11

,, l 
insan ihtiyacatı tatmin edilmekten Fakat göreceğiz ki, bugünkü va. yalnız zaruri ihtiyaçtan °1' t.ı 
uzaktır. Fiyat nazım olmak rolü • ziyet maalesef böyle değildir. Fi - dai maddeler üzerine koıtJıı,.ıs/ 
nü artık oynamayınca, taşkın bir at düşmesi vaziyetini hulasa eder· rük resimlerinden değil, ııt1' l 
arz ile aç bir talep birbirine çatışı· sek görürüz ki iktısat tarihinde fi- rette vergilerin art'..masındJ!' ri 
yorlar, mefluç ve kuvvetsiz bir ha- atlar umumi mahiyet gözeterek ay. yı azalmaktadır. Halk kiitl;~;~ 
le gelen bu kuvvetler tabii muvaze ni vüs'at ve ahenkle birden düş - amelelerin satın alma kabı ıilJ 
neyi teminden aciz kalıyorlar. mektedirler. Bu sukut gösteriyor ri azaldıkça istihlakat btl ıı ıtf 

iptidai maddeler fiyatının düı . ki arz talebi büyük bir mikyasta azaltmakta, fabrikaların ttJ_' 1~ 
mesi, buna rağmen kartellerin ve geçmektedir. Fiatların şimdiye ka. sürmesi müşkülleşmekte 1~ f~ 
monopolların tesirleri yüzünden fi dar gösterdiği sukut arz ile talep hanelerde işler durmakta "sı~ 
yatlarda israr edilerek stokların arasındaki bu nispetsizliği hala lelere yol verilmektedir. r'~· 
sarfedilmemesi, çiftçileri, köylüle· azaltmamıştır. faaliyetten kalan tesisatııı 011~ 
ri büyük bir sefalete sürüklemek - Bunun sebebi fudur: Fiatlarda- taşımak mecburiyetinde ol {J 
tedir. Çünkü bu zavallılar istihsal ki bu büyük sukut henüz müstehli- dan bu yüzden devlet bir ro •. J 
masrafım bile .kapatamıyorlar. kin ödediği fiatlar üzerine temas işsiz sanayie doerudan b'/I. 
Fabrikalarda işlerin durması ame· etmemiştir. Ba!ılıca iptidai madde- d ı ·ı d tl' 

'l' veya o ayısı e yar ım , 
M kütlelerini işsiz bırakıyor ve bu lerin ve gıdai mahsullerin fiatları \ · !!. vermeKtedir. Bu iki nevı ., 
surette işsiz amelenin adedi gün - üçte bir düşmüşse de kapitalist bü· k .. ii ~1 

den güne milyonhırla artıyor, bu yük memleketlerde fiatlar hala tahsisatları amme yü un / ~i 
harpten evvelkı'nden yu··zde 50 faz maktadır. Bu yükün art~ı/.·, · mamulat ve masnuat fiyatı ise as- k bl 1, 

la düşmek imkanı göstermiyor. ladır. Bu sebepten kapitalist sis - kat daha satın alma e.etİ • .3etı 
Çünkü fabrikalarda istihsalatm teminde emniyet süpabı ve nazım düşürmekte, bunun dü§rt1 1e9

11 
den işleri durdurmakta ,,e oe 

nuuııuuınun mmuı111mı111ıu111t111ınıuıunıu111 ınt1nm11nmmıuu111111111nıımtt1111111u vazifesini gören fiat bugün orta- dı'f• e' 
amelelere yol verilmekte l ~ ·

1 koyu rengine ve mobilyanın eski 
usul heybetli ifadesine bakarak 
fakat bana çalışabilmekliğim için 
halkı ürkütecek saray loşluğu de· 
ğil, ümit verecek ziya ve canlan
dıracak güneş lazım demiş. 

Üç gün geçmeden sarayın pen· 
çerelcrine hafif ve sıhhi perdeler, 
duvarlarına açık renkli örtüler ve 
lüks avizelerin yerine basit fakat 

kuvvetli bir ziya ve uyandırıcı bir 
ışık saçan yeni ampuller konuldu 
ve Vilhelm meydanının ihtiyar va· 
kur sarayı, nasyonalist inkılabının 

genç ve zinde çehresini takınarak 
güneş ve ziyaya büründü. I(aran
lık ve gizlilik yedne nur ve zıya 
dolu temiz bir gençlik. 

işte ilkılabın ilk adımı ... 

da rol oynamıyor. •tı ·~ 
halk kütleleri, gerek l<aP1 eJc 1 

• , 
Arzla talep arasında artık mua

delet kalmamıştır. Bir taraftan arz 
bir sel gibi bütün setleri 
yıkıyor, fiatları düşürüyor, diğer 

taraftan, talep günden güne betaet 
arzediyor. Çünkü, bütün dünyada 
insan ihtiyacatı tatmin edilmekten 

cudiyetlerini koruyabilıtl ""'( 

devlet bütçesi ve binnetİ'~o~i 
leI" kabarmakta ve devlet J• e ( 

mnktadır. Ziraat boı-~ ~.ıu;etl ~,· 
mekte, sanayi borç yuz~rı ı',.pı e' 
külatla işliyebilmektedır· itıeıl';ıı 
r "k d" 'h feJ10. ,tll' 

uzaktır. Fiat nazım olmak rolünü ~zmd 1 trna 1 cı . an~n btJ fe~,tl' 
artık oynamayınca, taşkın bir arz sın en mütevellıt 0 arı borç. ,, 
ile aç bir talep biribirine çatışıyor· bir de Almanyanın harP 00ğ"~ ,.. 
1 fl h 

.. d . . tı"nderı .. Jı) ar, me uç ve kuvvetsiz bir ale nr o emesı vazıye ·ıc-tı•'" et' 
gelen bu kuvvetler tabii muvazene. reaksiyonu bütün cihafl 

1
• j1Ş'°e""'tı' 

·yeti v· 
yi teminden aciz kalıyorlar. tına sirayet eden vazı plnf11 

"'' 

İptidai maddeler fiatınm düş • mek lazımdır. "Youııg,, ede ôO~tif 
mesi, buna rağmen kartellerin ve cibincc A~danyanın ~e:e aıt'0ıctıf• 

il t . 1 . . ... d f" • ld "'u faız .... ııt monopo arın esır erı yuzun en ı . ye mecour o. ug r w ) 

atlarda ısrar edilerek stokların sar-J man yekunu iki rni1Y~1111 '\/9' 
fcdilmemesi, çiftçileri, köylüleri (DeV 



Tokat Viliyetinden : 
Vilayetimiz telefon hatları için muktazi. ve Tokatta teslimi 

~eırut 3500 kilo sıkletinde 70 kangal hat teli ve 1 O santim ir
kfaında beyaz porselen 700 adet fincan maa deve boynu müna
. asaya konulmuştur. 'l4 - Haziran - 933 c4martesi ihalei kat'iyesi 
ıcra edileceğinden talip olanların mektupla vilayetimize müracaat 
~ olunur. (2795) c:= lstanbul Beledlyesı llı!>nları 

Keşif bedeli 813 lira 33 kuruş olan Modada yapılacak ço
:u~ bahçesindeki eğlence tesisatı pazarlıkla ihale edileceğinden 
a~ıp olanların keşif evrakım ve şeraiti görmek üzere Levazım 
~Udürlüğüoe, pazarlığa girmek için de 6 l liralık teminat mak 
k uı veya mektubu ile 22-6-933 perşembe günü saat on beşe 
adar Daimi encümene müracaat etmelidirler. (2806) 

Satılmak üzere Niko efendi tarafından getirilip mezat ida
~eai eşya şubesine teslim olunan ve kıymeti muhammenesini bu· 
~ıı:ııyarak satılamıyan 10515 ve 10516 numaralarda kayıtlı iki 

1
'.0erna makinesile 10517 numarada mukayyet bir motör ve Mub

•ın beye ait olup 10235 numarada kayıtlı bir koltuk ile sahibi 
~eçbut iki komodin bir sehpa ve bir oyun masasının ilan tari
d1~den itibaren 15 gün zarfında sahipleri tarafından kaldırılma-
~akdirde alelusul müzayede ile sahla cağı illin olunur. • 2809 ı 

t Devlet Demiryolları il0nları 
Haydarpaşa Liman arazisi dahilindeki eski ahşap büfenin 

iıktırılarak yerine (4000) lira bedeli keşifli kargir bir büfe yap-
1 •tılacağı ve yedi sene müddetle talip olanların istifadesine veri
Cteği cihetle böyle bir büfeyi işletmek istiyenlerin şeraiti müza· 
~tdeyi anlamak Ye müzayede şartnamesini görmek üzere Hay· 
"'Paşada Yol baş müfettişliğine müracaatları evelce ilan olun

ltıuş idi. 
işbu müzayede temmuzun birinci cumartesi gününe talik 

tdilıniş olduğundan taliplerin (3001 lira teminatla mezkür günde 
~at 15 te Haydarpaşa işletme Müfettişliği dairesine müracaat-

rı. (2797) 

b . Devlet Demiryolları idaresinde tahminen 10 ton kadar balye 
blll~ne konmuş karpınh kağıtla takriben 15 ton kadar yaprak 
d~lınde hurda kağıt mevcuttur. Bunlar 26 6-933 tarihine müaa-
ıf pazartesi günü saat 15 te bilmüzayede satıJacakhr. Talip l1anlar pey akçeJerini hamilen yevmi mezkiirda Haydarpaşa ma
~ ll).'•ına gelmeleri ılao olunur. Arzu edenler her gün mevcut 
~ları göreliilirler. (2767) 

SATILIK EMVAL 
Cmniyet Sandığından : 

Muso~~ntatın i~oıe ~e~elinin 
"Yüzde Ellisi,, 

ikraza kaibolunabilir. 
a . l\Jevkii 

'İ~ktaşta Teşvikiye mahalle· 
t fiacıeminefendisokağında 

~tt 1 
~· • ın Maltepe kariyesinde 
&'ıly ' 

~-tt 
<>.u sokağında. 

Aı· •lın Maltepe kariyesinde 

~11>'<>lu sokağında. 
~"taı 
~. ın Maltepe kariyesinde 
tıly01 U sokağında. 

~o 
ıı l>a11cd 
"lıdc D e Sakabaşı mahalle· 
~op tfterdar caddesinde. 

~tıd:~dc Sakabaşı maballe
C,k.. efterdar caddesinde. 

~d~dlrda Sulakıinan maballe-
'tıtb 0 Paneli oğlunda. 
~~de '.hçcde Köyiçinde iskele 
v,,_ sınde 
~ud · 

•iıı~e ~tda Tabaklar mahalle-
0Ptaşı sokağında. 

:\'uınorası Muhammen 
Cinsi ~:ski Yeni kıymeti 

Lira 
Yekdiğerine mak

Jfıp 2 arS!I 
6 
6 

10 

44,46 
44,46 3430 
1/31, ı8 

Kargir hane 

Kargir han 

Ahşap köşk 

Arsa 

Arsa 

Maa bahçe hane 

Maa oda bahçe 
ve fırın 

538 706 -10 10 
8 2 

538 707 

10 
8 

538 -10 
8 

17 

19 

12 

1,2 

10 
2 

81 

83 

14 

62,62 

3845 

5136 

3000 

4500 

Maa dükkan ha- 336 336,336 4000 
marn ve hamamın 336 ~7 l,364 
odun ve bahçe mahalıi 

933 Sandığa ait yukarıda yazılı gayri menkul emval l temmuz 
~-d tarihine müsadif cumartesi günü saat on dörtten on altıya 
i•liy ar Emniyet Sandığı binasında açık arttırma ile satılacaktır. 
dtt, enlerin % 10 pey akçesi ile birlikte müracaatları !Azım· 

(2788) 

İstanbul Asliye Mahkemesi Bi
rinci Ticaret Dairesinden: 

Sultan hamamında meydancık
ta Şamh hanınd~ b.irinci katta tu
hafiye ticaretile ıştıgal etmekte i
ken iflas eden Kibar Ali kardeşler 
şirketi alacakhlariyl~ kongordato 
yapmış ve bu yolda ıflaa dairesin
ce tanzim olunan son rapor ve bü
tün evrak tetkik edilmek üzere 
mahkememize verilmiştir. Bu işe 
bir karar vermek için 24 - 6 -
933 tarihine .oıüsadif cumartesi 
günü saat on üç bucukta bir celse 
yapılacak ve itirazı olanlar hakla
rını müdafaa için bu celsede ha
zır bulunabileceklerdir. Keyfiyet 
icra ve iflas kanununun 296 ıncı 
maddesine göre ilan olunur. 

(4654) 

İstanbul ikinci iflas memurlu -
ğundan: 

Hahkenece iflasına karar veri
len İstanbul fincancılarda Yusuf -
yan hanında 26 N. da Bükri zade 
Hacı Musa ve mahdumları şirketi 
ile lstanbulda Balıkpazarında Ha
va hanında komisyoncu Çehreli 
zadeler şirketinin bir malları ol -
madığından icra ve iflas kanunu
nun 217 inci maddesi mucibince 
tasfiyenin tatiline karar verilmiş -
tir. Alakadar alacaklıların 30 gün 
zarfında müracaatla kanuni maı -
rafları peşin vererek iflasa müte
allik muamelelerin deva,uı ve tat
biki istenildHH takdirde iflasın ka
patılacağı bilinmek üzere ilan o -
lunur. (4665) 
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1 de!;tanbul altıncı icra dairesin • 

Satın:ılma Komisyonu llAnlan ~ Kumkapıda Kadırgada dişçi 
.......................................................... melrtebi sokağında 20 numaralı 

M. M. V. SA. AL. KOM. dan: hanede sakine Nimet Hanıma: 
Yerli fabri·kalar mamulatından Mediha Hanıma ha senet bor-
50,000 metre boz renkte kaputluk cunuz olan gayri ez masarif 95 li
kumaş kapalı zarfla münakasaya ranın temini istifası emrinde vaki 
konmuştur. ihalesi 17-Temmzu· olan müracaat üzerine ikametga -
933 pazrtesi günü saat 15 tedir. Is- hınızm meçhuliyeti hasebi ile teb 

liğat ilanen yapılmış ve müddeti 
teklilerin şartname ve nümunesini kanuninin mürurundan sonra ala-
görmek üzere her gün ve münaka· cakh müracaat ile işbu alacağa 
saya girmek için o gün ve vaktin • mukabil yellerinde bulunan mer -
den evvel teklif ve teminat mek - hun itibarı milli bankası hisse se
tuplarile Ankarada M. M. V. SA. nedatımn haczile paraya çevril· 
AL. komisyonuna müracaatları. mesini talep etmiş ve talebi vaki 
(3114), (2803). üzerine merhun hisse senedi 12 -

"' "' lfo 6 - 1933 tarihinde tahtı hacze a· 
lmmış ve icra v iflas kanunun 103 

İzmir Mst. Mv. Satınalma Komis üncü maddesi mucibince üç gün 
yonu tarafından kapalı zarfla ve zarfında 933 - 1040 altıncı icra-
3 ·Temmuz-933 pazartesi günü sa - nın dosya numarasını müstahsi -
at 15 te ihalesi yapılacak olan ben daireyi icraya müracaat ile 
478,000 kilo arpanın görülen lü - şayanı kabul bir itiraz dermeyan 
zum üzerine münakasadan kaldı - edilmediği takdirde mezkur altı 
rıldığı ilan olunur. adet hisse senedabnın 20 - 6 -

• 
4 4 

933 tarihine müsadif per§embe gü 
nü saat 10 dan 12 ye kadar borsa

lzmir Mst. M·ı:v. SA. AL. Kom. da bilmüzayede paraya çevrileceği 
dan: 278,600 kilo arpa kapalı zarf ilan olunur. ( 4651) 
la münaksaya konmuştur. lhalesi --------------

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkları mütehassısı 

Div;ı"'··"''" N. 118 Telefon: 22398 

8-Temmuz-933 cumartesi günü sa
at 15 tedir. isteklilerin şartnamesi 
ni görmek üzere her gün ve müna
kasaya girmek için o gün ve vaktin 
den evvel teklif ve teminat mektup 
larile lzmirde Mst. Mv. Satmalma 
komisyonuna müracaatları. 

~m1-.mmııma111mr•a11l (3095), (2690) 

tur. İhalesi 1 temmuz 933 cumar
tesi günü saat 15 tedir. isteklile
rin nümune ve şartnamesini gör -
mek üzere her gün ve münakasa
ya girmek :;in o gün ve vaktin -
den evvel Ankarada M. M. V. SA. 
AL. komiysonuna müracaatlarL 

Qöz Hekimi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Sınıf Mutehassıs 
11abıA1i (An kara caddesi No. 60 J 

• fi. it-

M. M. VE. SA. AL. KOM. dan: 
Yerli fabrikalar mamulatından 

330.000 metre çamaşırlık bez ka
pauh zarfla münakasaya konmuş- (3081) (2557) 



Zafiyeti umumiye, iştiba
sızhk •e kuvvetsizlik ha
litında büyük faide ve 
tesiri görülen 

(3990) 

Fosfatlı 
ft s ~ e r i li s e ue ~ r ta M e U e o ı e r e 

lole~e olınıyor 
1 - 1933-1934 ders senesi için lstanbulda bulunan Kuleli 

ve Maltepe Liselerile Bursa'da bulunan Bursa Askeri Lisesine 
ı<.onya ve Erzincan'da bulunan Askeri Orta mekteplerine talebe 
alınacaktır. 

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

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

4 - Almanca okuyan talebeler tercihan alınacaktır. 

5 - Liselerin 11. inci sınıflarına iyi Almanca bilen talebe
ler alınacaktır. Bu talebeler Liseyi ikmalden sonra yapılacak 
müsabaka imtihanını da kazandıkları takdirde Askeri mühendis 
ve Fen memuru yetiştirmek üzere Almanya ya gönderilecekler 
ve müsabakayı kazanamadıkları takdirde harbiye mektebine gi· 
derek zabit çıkacaklardır. 

6 - Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin iaşesinden 
başka giydirilmesi, tecbizatı ve kitapları hükümetc ait olduğu 
gibi ayrıca talebeye her ay bir miktar maaş ta verilir. 

7 - Liseyi muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenler mü· 
sabaka imtihanına girerek kazandıkları takdirde Beşinci madde
de olduğu gibi askeri mühendis ve Fen memuru yetiştirilmek 
üzere Almanyaya gönderilirler. Buna arzu etmiyenler Harbiye 
mektebine giderler. 

8 - Bütün mekteplerle kaydü kabul mekteplerin bulunduk
ları yerlerde lff emmuı/933 tarihinde başlar ve Ağustosun . bi· 
rinde biter. Bununla beraber kadroda münballer kalırsa ders 
senesinin devamı müddetince sivil lise ve orta mekteplerden 
nakil suretile talebe ahnmağa devam olunur. 

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

10 - Mekteplere girmek için JAzım olan şartları muhtevi 
kaydü kabul şartnameleri Te muhtarala11 bütün askerlik şubele
rinde mevcuttur. Talipler askerlik şubelerine ve askeri lise ve 
orta mekteplere müracaat ederek mezkur şartları öğrenmelidir-
ler. (2232 

SATI IK MALZEME 
Usküdar • Kadıköy ve Havalisi Halk Tramvayları 

TUrk Anonim Şirketinden : . 
Çelik tanklarla akümtalatör kavanoz ve plakları, asit mah

lülü, gaz ve elektrikle müteharrik motör, hurda balur, pirinç ve 
demir malzeme ile kullanılmış elbise ve saire satılacaktır. Gör
mek ve sahn almak istiyenler, tekliflerini kapalı zarfla vermek 
üzere 29 Haziran akşamına kadar Cumadan başka her gün öğ
leye kadar Şirketin Bağlarbaşında idare MerKezine müracaat 
edebilirler. (3561) 

Ankara Halkevi Reisliğinden: 
Ankara Hall:evinde jki motör ve bir dinamo ile çelik mil 

ve yatakları, kası.akları arttırma ile 22/Haziran perşembe günü 
caat 16 da aatilacaktır. (2774) 

ark Malt Hulisası 
Kullanınıı 

bütün bir istikbaldir ! 
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TUR KiYE 1 S BANK'ASI 
SEYRiSEF AiN 

l\l c ı kezi ldarcs 1 Galata J..öprü ı aş ı n 2623 
SııbcA, Sirke el Mühürdar zade Han 22640 

lzmir • Pire - lskenderiye 
Postası 

ANKARA 
20 HAZiRAN SALI 11 de 

Trabzon Postası 

KARADENiZ 
21 HAZiRArt ÇARŞAMBA 

18 de Galata rıhtımından kal
karlar. Dönüşte Tirebolu'ya 
da uğrar. (2786) 

SADIKZADE Biraderler 
VAPURLARI 

MERSİN POST ASI 
• •• •• 
ı n ·o n u 
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Ziraat V ekiletinden: 
Ankara'da Yüksek Ziraat ve Baytar mektepleri civarıO~ 

inşa edilmekte bulunan talebe pansiyonu, rektörlük binası, t I 
rib ve teşribi marazi binalarının elektrik tesisatı 21 gün mudd 
le kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. 

. Mezkur tesisatın münakasa evrakı 30 lira mukabilinde ~ 
kalette Yüksek mektep ve enstitüler bürosu MüdürlüğündeO • 
nacaktır. di 

Taliplerin münakasa şartnamesinde yazılan vesikalarla~~: •• 
tekliflerinin % 7,5 niıbetinde muvakkat teminatlarile birli~te 10.,a 
le günü olan l/Temmu1/933 tarihine müsadif cumartesı g ıt' 
saat 15 te Vekalette müteşekkil inşaat komisyonuna mürac;z4) 
lan ilan olunur. Teminat olarak nakit ve çek kabul olunmu. (Z 

Hatıralar ve Vesika/at 
Harp kabine/erinin isticva~ı d"· 

VAPURU 

Bu eser, mütarekeden aonra, umumi harp mes'ullerioın .1 
vam alideki isticvaplarmı, resmi vesikaları ihtiva etmektedır· 

21 Haziran 933 çarşamba günü, Harp kabine/erinin isticvabında f· 
Sirkeci rıhtımından hareketle iz. Bütün harp senelerinin ve mütareke yıllarının en canlı 58 ı. 
mir, Mersin, lskenderun limanla· balarını, bu eserde bulacak, lezzetle, merakla okuyacaksıPI 
rma hareket edecektir. 600 sayıfalık kitap bir lira 

S~d:k~;od; '----D•amğ•ıt•m•a-'y•er•i-V•A•K•IT_m.a1t1.ba•a•s•ı __ ....... 

VAPURU 
19 Haziran pazartesi günü saat 
18 de Sirkeci rıhtımından hare· 
ketle Zonguldak, lnebolu, Ayan
cık, Samsun, Ordu, Giresun, Trab· 
zon, Sürmene ve Rize limanları· 
na azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Mey· 
menet Hanı altında acentalığa 

müracaat. Telefon: 22134. (4584) 

Posta T. T. Binalar ve Levazııtl 
• 

Müdürlüğünden: 
. ·ftlİ~t· 

1- Ankara Telefon şebekesine muktazi muhtehf çı LJ\il' 
1130,000,, metre kurşun ve kağıtlı kablo kapalı zarf ııs 
münakasaya konulmuştur. . ;er' 

2 - Mezkur kabloların "5,, ağustos 933 tarihinde ibalet~ıırPe' 
kılınacağından taliplerin şartname almak için htr gün şar (lliJJ'~f 
deki tarifat dahilinde ihzar edecekleri te~!ifnamelerle te osad1 

Sahibi: Mehmet Asım larım ihtiva ed~cek zarfları tevdi için de mezkur tarihe rrı rJJub•' 
Neşriyat mür.lürü: Refik Ahmet Cumartesi günü saat "14,, de lstanbulda Yeni Postaned~25ıt) 

V AKIT Matbaası - İstanbul yaat Komisyonuna oilracaatları. 


