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=-Bir idari yaranın teşrihi ( 
Ga~~ta.saray ) 
suı ıstımalı 

Manalı bir hadise Haziran Girdi, Hala Havalar .• 
·················································································· Galatasaray Lisesinde 

Şiddetli yağmur ve yıldı- olup biten iŞler ! 
rımlardan kazalar oldu 

Dir icar .. 1 1· A el l 3" gun evve e ıme, na -

1 ~.unun muhtelif istih&al merkez-
erındek·ı b ... d f. ' .. ....., 

t. uga y ıattarını gosLÇ -
ır b· 

\> 
1
. ır cetvel geçti. Bu cet-

tı'eh~ tetkik ederken (30) nisan ta-
ınd s· ki f e ıvas ile Polatlı arasında· 

tid ıııt farkı üzerinde durdum. lp-

i.i a bu Yerlere ait fiat rakamları 
ıerin:l b. k b ihr e ır yanlışlı ulunmaaı 

'». ıtnaline hükmettim. Zira mev -...... u b 1. 
d a:.1 ıs cetvelde Polatlıda buğ-

Bir yıldırım dört insanı sim siyah yaptı. 
iki hayvanı öl~ürdü, Adanada da •• ... 

arrn J ·ı ti ı:ı otu (4) kuruş, (38) san- ı ~ 
, ın .sıvasta ise (4) kuruş, (74) 
&.tılını olarak kaydediliyordu. 

tı:ı ~ll)frnıtlur ki Sivas eskidenberi 
bienıle!<etin buğday istihsal eclen 
f~ ı;:n:ntaka~ıdır. Fakat şimendi -
ta 

1l!aatı varmazdan evvel Sivas
Siıı atanbula buğday gelmiyordu. 
• ltıend'f l d S ı er yapıldı ;:tan a.onra a 

lspartanın yeni par•n ve bahÇesl 

israf ve suiistimaller· serisi : 
Alım satım işlerindeki kayıtsızlıklar 

Galatasaray li· 
sesinde olup bi -
ten itlerin mahi· 
yetini tafsilatile 
teırih etmezden 
evvel bir kere 
kut bakıtı ile göz 
den geçirmek mu 
vafıktır. Böyle 
bir bakı§ ile göze 
çarpan fenalıkla- Calata•arayın .e~•I ve hcllerlnden bir kamı 

rın bitkısmı ıunlardrr: 1 ket salahiyeti verir. Fakat miktan 
t - Herkeı bilir ki alım muayen hud':ldu geçince daha yük-

ıatım, inıa ve tamir gibi İf -
ler için devletin muayyen ka· 
nunlan ve usulleri vardır. İdare 
memurları için bu kanunlara ve 

sek makamalrdan salahiyet almak 
sonra bu salahiyetin ifası için ~e 
gene bir takım kontrol usullerine 
riayet etmek la~ım gelir. 

~~~~ılar bu vasıtadan kafi dere· 
~ ) e 1ttifode edemiyordu. Çünk<l 
t:,.~· auı ve Eskişehir gibi buğday 
l')t~~haili olan mevkiler baılıca 
ıltıı:la.lc nıcrkezi olan lstanhula ve 
dah •re daha yakın oldukları için 
da ~ a:z nt.kliye masrafı ile buğ
l~ lltını satabiliyorlardı.. Sivas • 
~~/ Piyasada mal satabilmek için 
-~~lı ve Eskişehir buğdaylarına 'b lle daha ucuz mnl satmağa 
1-)i ~r knlıyorlardı. Bundan do-

tSPARTA, (Hususi) - lsprtaya tlddeilt siyahtır. Bayatmdan rndlfe edilmektedir. 
yağmurlar yağdı; mUthJf ıök ıtlrllltillerile Yddınm yanlarında bulunan kısrak ve mer- usullere riayet etmek mecburidir .. 
yıidırınılar düştü. kebı öldürm~tür. Bu kanunlar ve usuller idare me-

Galatasaray lisesinde tesadüf e· 
dilen ilk fenalık bu gibi usullere 
ve mecburiyetlere asla ehemmiyet lspartarun Knm bağları denilen semtin· ADA..~A. Sl (A.A.) - Çl.rtçlnln epey murlarına miktarı mahdut iılerde 

de vıı Illllıl teıımesl cfranndnkl haflarda ta- müddettcnberl sabırsızlıkla beklemekte oldu- bir dereceye kadar serbsetçe hare- Decanu Onuncu Sayıf ada 
lııtan l\u<'ur oğlu Hakkı, knı Feride dıırnadı ğu ynğmur nlhnyet dUn s:ı.at 16 da \iJAyeUn .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••" 
Aptl vo oğlu ~lebmcdln kızı 6 yaşındaki her taratma bolmlktarcıa yağmıjhr. Ba sene 

llanıı; yafmurlarm b:ı5larnası ili.erine bü • pamuk ve mah!!ul \1l"yetı t-0k iyidir. Yağ

yUk bir ceviz ağacmm altuuı. kıırak n mer- mur ynğıırken lklsl &ehlr dAlılllndc ve blrbJ 

~·, hır aralık buğday müstahsil- keplerlle bcrnber 5:ıkJanmı~ıırdır. do rsehlr lıarll.'.inde olmak üzere l.!ı,ı yddırım 
\ O sırada ku\'Vetll bir gök gUrlemeıılnl dU1mU1tllr. Bunlardan biri Oı,ı mllddelumu-

bı'J tasm:ll\ bir takım c.ikayetler e :ı- \ 'O e;lddetll bir parıltıyı mUtcııldp ınğındık· mi muavininin oturdukfan adliye blnasmm 

f otlhU§tU. fan <'Cli :t ağacına yıldınm dü::ımilş ''8 bir Ust kııtıdakl odanın dış kenıır kısınma düs-
fle ı._ b · t' d .. ·· d.. ---• h ı ı ı tı uen u vazıye ı uşun u - ..... uyedc ep n yne aerm ş r. mU:ıııe de blr kaza olmıınul'tır. 

Civardan koşup yetl!!!enler yerde dört lknlclsl bir d<'llalm karl!;ı olan Ay§e İ~jll • D n:bu vaziyeti düşündüğüm 
~Ol ı:statist1k cetvelinde Sıvaa ile insanı sim ııly:ıh bir haldl'I bulup bir llrllb3 Hanıma. teıııadüfle bar~ıkmdan rhcmmlyetU 

ltlry . llıı nıomlcl.:ct hastnneslne nuklc>tmlşlerdlr. surette yaralamııtır. 
Ilı-.. d ... a. aıt olan fiat rakamları • 

"' Ynpılan teaa,·ı nctlceslndo dördü de kurt:ı- U~UneUsU !l('hJr dı~rndıı bir kadına teaa 
~.. ogru olup olmadıg" ından ıı.üp· " bn :ı- nlmı tır. Yalnız f-Oru{;'lln vüeudu bAl~ sim dtıne derhal öldünnUıtur. -b 

'~la~ iştim. Halbuki sonradan .. ••••••••••••••••••••••••••••••••c.••••••••••••••••••·•-••••· .. ---·"-••••-• .. •• )~ 1~1 ki bu şüpheye ·hiç mahal 
d~~uş. Çünkü Sıvas Samsuna 
hıı •tyolu ile bağlandıktan sonra 

lkııntak 
>oı . anın buğdayları Samsun 
.ı il ıle I' 
"e~il \.aradeniz taraflanna gön. 
d lne'" ola:y, ge başlanmı§tır. Bundan 
~lfidL\ e\'ve]ce Polatlı buğdayla -
lil.ll S ıı daha düşkün fiat ile satı
>u~:~a~ buğc!a:;farı şimdi bilikis 
a tnı~tir. 

h u ha,. 
er •e cuseyi Anadolu içerisinde 

~il)>0~e bir az daha genişliyen de
t\iıeı arınızın feyizli tesirlerine 
ka.l'd:e Y:ni bir misal olduğu için 
. §urt\~egc lüzum görüyorum. 

~'lll•eı a burada hala bir takım 
t •en.... er Vardır ki Anadoluda mil

ttı· ·"ıaye ·ı 
d 1l)oll 1 e Yapılmakta olan-ı?e: 
I 'fa,_ arını sadece bir milli mü • 
la.-r. a"atıtaaı gibi telakki ediyor
e-ritıi u 1Yolların iktııadi kıymet -d an allı k . 
ete :Ya l a ıstemiyorlar. Sa -

~~ Pı an d . 
te aç k enuryollarının ida· 

~lJc \ ı Verip v d. ... . bak 
L ıkt erme ıgıne a· 

Eroin kaçakçılığında 
bir de kadın parmağı ! 

lstanbulda operet oynıyan, film çeviren, şu Yunan 
artistinin aşıkını, . babası reddetti . ,, ... ___ . '(.. .. ........ .,._,.,._ -· 

Geçen ay içinde meydana çıka • 
rılan eroin kaçakçılığı meselesine 
isimleri karı§tırılanlardan Şark 

merkez ecza deposu müdürü M. A. 
Stef anidis gene ayni meselede ismi 
geçen oğlu M. Bazil Stefanidisi 
evlatlıktan reddetmİ§, lstanbulda l 
çıkan Rumca gazetelere bu husus
ta bir de mektup göndenniıtir. 

M. Stefanidis Efendinin bu kara 
rı vermesindeki sebeplerin ne ol • 
duğu kat'iyetle malum değildir. 

Yalnız genç Stefanidisin Yunan 
artisti Matmazel Zozo Dalmast ile 

' 

Meclis, gecede toplana
rak eldeki işleri çıkardı 
Seyrisefain tasfiye edilecek, işleri bir 

kaç müdürlüğe taksim olunuyor 

Gece celsesinde gümrük tarife kanunu kabul edildi 

ANKARA, 31 (Hususi) - Bü
yük Milet Meclisi bugün gündüz 
ve gece üç celsede toplanarak el· 
deki itleri çrkarmıştır. 

İlk celse reis vekili Bursa mebu
su Eaat Beyin reisliği altında top
lanmıttır. Reisicümhur Hazretleri 
Büyük Millet Meclisine gelerek 
müzakereleri takip etmiılerdir. 

B. M. Meclisinin 1933 senesi 
mart ve nisan ayları hesapları hak 
kmdaki mazbata müzakere ve ka
bul edildikten sonra dahili nizam
namenin 49 mıcu maddesinin tef -
ıirine mahal görülmediği ve tadili
ne lüzum olmadığı hakkındaki teı 
~ilatı esaıiye encümeni mazbata -
smın müzakeresine geçilmiıtir. Ce. 
reyan eden müzakereler neticesin
de encümen mazbatasının divanı 

muhasebat kanunu ile birlikte tet
kik edilmek üzere encümene veril 
mesi kabul olunmuştur. 

Bundan sonra, şimdiye kadar 
Seyrisefain umum müdürlüğü tara 
fından idare edilmekte olan işler
den Marmara, Akdeniz ve Kara -
deniz dıt hatları ile, İstanbul ve ci 
varı iç hatları ve Yalova hattının 

fabrika ve havuzlar itlerinin ayrı· 
larak f\yrı ayrı meşgul olmak ve 
her biri hükmi şahsiyeti haiz bu • 
lunm:tl< üzere . (Deniz yolları iılet
mesi), (A. K. A. Y.) Anadolu, A
dalar, Kadıköy ve Y eıilköy itlet. 

mesi fabrika ve havuzluklar mü • 
dürlükleri teıkil olunması ve Sey· 
risefain idaresine mevdu ·lstanbul 
limanında klavuzluk ve romorkör
cülük ve diğer Türkiye sahillerin • 
de klavuzluk itleri devleti inhisa· 
rına alınması hakkındaki kanun 
müzakere ve kabul edilmittir. Ka
nunun diğer maddelerine göre de 
Seyrisefain idaresinin malik oldu-

Devam-ı Onuncu Sayılada 
q~n•~a.di, Yahut gayri iktısadi 

ll \r • 
erıyorlar. 

bir zamanlar olan alakasının buna 
sebep olduğu söyleniyor. M. Stefa
nidis eroin meselesi ortaya çıktığı · 
sıralarda Zozo Dalmasla beraber 

... ..... ; ···················································•····•····························•····· 

. Mehmet Asım 
~~Devamı ikinci Sayıfada 

'-'fik R ~"·•ıınutııını-· •nıııuuıı ........... 11111 .. 

..\'NI( · uştü B. Ankarada 
~ ARA 31 ~ l'e VekT' (Hususi) - Ha-
~.~hıci t 1 1 

T e\'fik Rü~ Bey bu 
li'-;:.ı.. ?'enle ld. 

~ "'<it' M·ıı ge 1• istasyonda 
•·- ı et M ı· . R ~·~ lia.ıretl . ec ısı ei~i Kazım 
ı4"·1i-~1:de Ba§vekil ismet 

• li'tici V ve Vekiller, mebus 
Ye ~kil . 

'--- 1 · etı erkanı tara-
"-.ı'!ı arid r. 

yaııyordu. Hatta Zozo Dalma&ıl o 
Z(\man gazetecilere M. Stef andis -
ten ayda aldığı paranın miktarını 
bile söylemi§, 'bu paranın belki az 
olduğunu, fakat ıhoıuna gitmeyen 
bir adamdan daha fazla para al -
maktansa ho§una giden bir ada
mın verdiği nİ$beten az paraya ka 
naat etmeği muvafık bulduğunu i· 
lave etmiıti. Fakat aradan zaman 
geçince araları açılmıt olacak ki 
Matmazal Zozo Dalmas Atinaya 

gitiği vakit Akropolis . gazetesine 
M. Stefanidisten büsbütün baıka 
bir tekilde bahsetmiı, M. Stefa.ni
disin lstanbulda her gün peıini bı 
rakmıyan, taciz eden bir genç. ol -
duğunu, ona acıdığı için bir müd -
det beraber yaıamağa razı olduğu 
nu söylemiıtir. 

Genç M. Stefanidis eski sevgili
sinin bu sözlerine lstanbulda Fran 
sızça olarak çıkan bir gazetede 

Devamı Onuncu Sayıfada 

Almany~da J,.------------
jutJand · 

Harbinin yıl · 
dönümü mü: 
nasebetile 
büyük nüma-
yişler yapı

lıyor 

Yazısı 2 inci 
aaylfamızda 

- Yahu, her tarafta a6t 20 karlif, •ea ae diye 25 
dlylp tutturuyorsun ?.. · • -

- Bir yudum lçhı1 aalan1D1z. Hali• Karakulakbro 



Manalı bir hadise 
/Jaşmakaleden Devanı 

l;lalbuki bir demiryolunun iktı
sadi, yahut gayri iktısadi olup ol
madığı ndktasında doğru bir hü -
küm verebilmek için yalnız vari
datının sarfiyatını koruyup ko· 
rumadığına bakmak kafi de -
ğildir. Ayni zamanda demiryo· 

lunun geçtiği yerler ahalisinin if 
ve ticaret hususunda fayda görüp 
görmediklerine de dikkat etmek 
lazımdır. Bu noktai nazardan ba
kılınca Sivasın Samsuna demiryo· 
lu ile bağlanmasından sonra bu 
mıntakadaki çiftçilerin buğdayla -
rını daha iyi fiatlar ile satmağa 
imkan bulmaları bu demiryolları -
nın iktııadi olduklarına en kuv
vetli bir delil değil midir?. Gene 
bu hadise Cümhuriyet Halk Fırka
sının <levletçilik siyasetindeki İsa -
beti gösteren güzel bir misal de -
ğil midir?. 

Mehmet Asım 

• 
iki katil 

Muğlada idamları 
istendi 

MU(;LA, 31 (A.A.) - Geçen 
sene katledilen Köyceyiz C. H. fır 
kaaı idare beyeti reisi Sabri Beyin 
katillerinin muhakemesi dün lbit -
mittir. Müddei umumi maznun A
•mı Beyle Arap Abdullahın cina -
yeti taammüden yaptddarından Ö· 

türü idamlarını istemiştir. Mahke
me karar verilmek üzere 7 hazira
na bırakılmıştır. Bu dava vilayet 
dahilinde alaka uyandmnıtlır. Mu 
hakeme salonu hınca hınç dolu idi. 

' ' . 
T eı biye Sergisi 
konferansları 

SAMSUN, 31 (A.A.) - Seyyar 
terbiye sergisi heyetinden lsmail 
Hakkı Bey iş ve melsek mevzuu ü
zerinde verdiği konferansta terbi
ye ve tedris ve daha şamil mana· 
siyle mektep işlerinde d>üyük bir in 
lnlip arif esinde olduğumuzdan 

ba.hsetmif ve m~eplerimize da -
ha ziyade ;ıçi ve bizzat faal ve mu 
cit talebe yeti.ıtirmek esası takibe-

l?lmsoN~H~.B~"~LE'iilii 
Dörtler Misakı 

Hususi Haberlerimiz 

Hazırlık 

Çekoslovakya cilmhur relalM. l!a:ıank 

CENEVRE, 31 (A.A.) - Kü • 
çük itilaf beyannamesinin neşri 

Cenevrede büyük bir alaka ile kar 
şılanmııtır. Küçük itilafın dörtler 
misakını !bugünkü şeklinde kayıt -
sız ve şartsız olarak ıka:bul etmesi 
Fransız diplomasisinin büyük bir 
muvaffakıyeti suretinde telakki e
dilmekted ir. 

PRAG, 31 (A.A.) - Çekoslo
vakya Cümhur reisi M. Maaaryk 
bu sabah M. Titule&ko ile Y evtitchi 
kabul etm'ş ve öğle yemeğine alı
koymu§. 

Çek matbuatr, küçi!!< itilaf kon
feransından uzun uzun qahıedi
yorlar, muahedclerin yeniden tet
kiki meselesi ile dörtler misakı 
hakkında şunları yazıyorlar. 

Küçük itilaf ile, Polonyanın mu 
kavemeli, Avrupa devletlerinin sil 
silei meratibe tabi tutulması pro
jesi ile bir taraflı ve cebir kullan -
mak şartile muahedeleri yeniden 

Küçük itilaf 

Kabule ti 
Muahedelerin değişme
mesi temin edilmiş mi? 

lzmir panayırı gü
zel olacak 

İzmir, 31 (Hususi) - 9 eylülde 
kurulacak olan büyük panayır için 

hazırlıklara ba,Ianılmıttır. Pana· 
yıra memleket dahil ve haricinden 

tetkik için yapılacak her türlü te - büyük firmalar iıtirak edecektir. 
şebbüsleri ortadan kaldırmıştır. Panayır münasebetile lzmirde bü-

Almanyada nikbinlik yük eglenceler tertip edilecek, da· 
BERLIN, 31 (A.A.) - Daha r ';Jbedayi veya ha,ka bir temsil 

dün ödrtler misakının yapılacağın ' yeti çağrılacaktır. 
dan şüphe eden resmi Alman ma· ı Ay f tb 1 1 d . . . . . . . rıca u o maç arı a yapı-
haf ılı, bu sabah sa.rıh hır nıkbınlık ] k J t b l ht l't' l · aca , s an u mu e ı ı zmıre 
gösteriyorlar, siyasi müz 1 eratın I . . 

.. · b' k'ld ld ~ gelerek zmır takımlarıle karııla-musa1t ır se ı e o ugur. ve ar kt 
rk · ak ~ · l ğ k b l P."' ca tr. t mıs ın ımzC\ anaca ı., a u 

edi orlar. Bunlardan batka Şehir ka:ı:inosu 

B Y ı· ·· k""}"t l w önünde yüzme müsabakaları ya-er ın muş u a ç gını 
pılacak, "Venedik gecesi,, is.mi al· 

bildiriyor mda §enl'kler ve koşular tertip e· 
BERLIN, 31 (A. A.) Havas ''lecektir. 

ajansı muhabirinden: İstanbul camilerinde "İzmir pa-
Berlin siyasi mahaf ili, dörtler · t' k d' · teklı'ncle 

yırına ıt ıra e ınız.,, 
misakının imzalanmasının bazı ec-
nebi hükumet merkezlerinde zan - hyalar kurulacaktrr. 

nedildiği kadar yakın bir zaman
da olacağını zannetmiyor. Alman 
noktai nazarından, <laha siyasi va
sıtalarla halledilmesi icap eden 
birçok noktalar vardır. Alman si -
yasi mahafili, ecnebi matbuatının 
dörtler misakının imzalanmak Ü -

zeTe olduğuna d" ' r ısrar editinin 
kolayca meydana çıkarılabilecek 

gayelere mat\lf lcluğu iddiasında 

du. 
ROMA, 31 4(.A.. A.) - Dörtler 

misakı hususunda, son dakikada 
bir ta.kon müşkülatla karşılaştığı 

tahmin edilen Berlinin kat'i ceva -
bı bekleniyor. Ayni zamanda kü -
çük itilaf devletlerinin alacakları 
vaziyete de intizar edilmektedir. 

Mechul bir zat 

Kimseziz çocuklar için 
. teberrüde bulundu 

Giresun, 31 (Hususi) - Cenev
rede i•mini bildirmek istemiyen 

insani duygularla mütehassis bir 
zat beynelmilel çocukları ~imay:e 

birliği vaaıtasile kimsesiz cocukla· 
ı.aJJtU ;t ~ • 

rın ihtiyaclarına sarfolurunak üze· 

re ıehrimiz himayei etfal cemiye

tine bin lıviçre frangı teberrü et-
miştir. Ziya 

İzmir ziraat kongresine 
hazırlık 

Büyük harbin en büyük 
deniz muharebesi 

d.~lecek. b~r mahiyet verileceğini Alman ve İngiliz filolan arasında Skagerak harbinin 
ıoylemıftır. 17.. • · ı •• b ·ı Al d b" "'k 

lzmir, 31 (Hususi) - Haziran

da Burnova ziraat mektebinde top 

)anacak olan ziraat kongresi için 

hazırlıklara devam edilmektedir. 

Vilayette yapılan toplantıda rapor

ların tetkiki için bir encümen se

çilmiştir. Encümen muhtelif yer
lerden gönderi~en raporları tetkik 

ve hülisa edecek, kongreye hazır
hyacaktir. 

İstiklal kahramanları 
. ANKARA, 31 - istiklal har.bi, 

Umumi harp ve mütareke aenele
riıKle memleketimize maddeten ve 
manen yardımları ve fedakarlrk -
ları görülen bazı zevata gayri men 
kuller verilmesi hakkında hüku
met meclise bir layiha sevketmiş -
tir. 

Bu li.yihaya göre kendilerine 
gayri menkul verilecek zevat §Un
lardır: T opkapıh cambaz mütevef 
fa Mehmet Efendinin oğlu ve refi
kası, lakenderonlu Tayfur ve Ali 
Rıza Beyle birlikte zevcesi Mer -
yem H., Hintli Abdurrahman Ri -
yu Efendi, Muaullu Naip zade Ce
malettin Efendi. Bu zevata bina 
iratları vergisi !kanununa kıymet
leri altıtar ibin lirayı geçmiyecek 
münuip yerlerde meccanen gayri
menkul mal verilecektir. 

Dağ kayması 

DESSAU, 31 (A.A.) - 48 saat
tenberi gayet tiddetli surette -dü -

feD yaimurlar neticesinde Eiserf

turt civarındaki dağların 500 met
relik bir saha dahilindeki kısmı Sa 
~le nehrine kayıp gitmiştir. 

ıncı yı ı munase eti e manya a uyu 
nümayişler yapılıyor 

Dilnyanın en biiyilk dealz luarpler:bulen olan -

BERLlN, 31 (A. A.) - Bugün, 
Almanyanın muhtelif tehirlerinde, 

dünyanın en büyük deniz muha -

rebelerinden olan Jutland muhare
besinin 17 inci yıl dönümü müna

sebetile merasim yapılacakbr. Al
manlar bu muharebeye Skagerrak 
ismini verdikleri için, bu gün, Ber
lindeki Kemper meydanının ismini 

Skagerrak meydanı diye değiştire· 
ceklerdir. Her taraftan radyo ile 

nutuklar söylenecek, Alman deniz 
kuvvetlerinin cesareti anılacaktır. 

Bu müthiş deniz harbini kariler 
içinde belki hatırlıyanlar vardır. 

Alınan ve İngiliz filolan harbi u
mumi jçindc aylarca atıl kaldık -
tan sonra Alman filosunun liman
dan bir az açılması üzerine şi -
mal denizinde bir tesadüf bu iki 
filoyu karşılaştırmıştır. Alman 
büyük deniz kuvvetleri küçük par
çaların imdamna yetişti ve müthiş 
harp başladı. Bu harpte ~ngiliz
lerin de, Alınanların bir misli zırh
lısı, muhribi. torpitosu battı. Ne
ticede hangi tarafın galip, hangi 
tarafın mağlup olduğu belli olma
dı. İki taraf bahriye erkanı kendi 
tarafının galibiyetini ilan ede gel
mektedir .. 

Tapu tayinleri 
lZMIR, 31 (Hususi) - İstanbul 

Büyükada tapu sicil muhafızlığına 
lzmir tapu tetkik memurlarından 

Orhan, latanbul Alemdar sicil mu 
hafızlığına Aydın tapu sicil muha-

frzı T a)i.t Beyler tayin edilmişler
dir. 

Kükürt ihtikan meselesi 
lZMIR, 31 (Hususi) - Kükürt 

fiatlerinde ihtikar yaptıkları zan -

nile haiklarında takibat yapılan ye 

di kükürt tacirinin muhakemeleri· 

ne hazi'l'anm yedisinde bqlanıla -
caktır. 

Arazi dağıhlıyor 
tZMlR, 31 (Husust) - Manisa

nın Muradiye köyünde 600 dönüm 

arazi halka dağıtılıyor. 

Kastamonu valisi 
lZMlR, 31 (Hususi) - Kaato -

moniye tayin edilen sa.bık Manisa 

valisi Fuat Bey hafta içinde Kuta
moniye gidecektir. 

Mütearrıı 
• 

lngiliz projesı 
Emniyet ve Selaınet 

meselesinde AlmanY3 

Si1•' BERLtN, 31 (A.A.) - ed~ 
mahfillerde ehemmiyetle k~Yd ~ 
diğine göre Avrupaya ınut~ 
emniyet misakının silahları • , 

k i•1° ma konf eranaı umumi onı }.~ 

nunda müzakeresi sırasında. dı 
man murahhas heyeti ihtı:.
emniyet misakına icabında J.),ıtfl 
yanın da ittiraki -bil hasta f r 'p, 
nın istedici gibi- sadece o~du ~i~ 
!erinin birleıtirilmesile ikt•fa 1, 
memesi, bu birleıme itinin h•~ tt 
vazimine de teflllili halinde bır 
siri haiz olabilir. ,,. 

·rur Bir kar~ıhklı yardım tetkı • ~I 
pıldığı halde bu teıkilit ha~1 ~, 
ki misaka ittirak edecek olaJ' bil, 

tün devletlerin ayni silahlar• 'J 
lik olması icap eder. Çünkü ull' 19' 
bir sava~ zuhuru takdirinde~ 
devletçi, hiç olmazsa bu .u. i1' 
yardım teşkilatı araya gırııı'i1' 
kadar kendisini müdafaa ed~ 
cek bir vaziyette bulunma•• 1 
gelir. , 

Siyasi mahfiller böyle b~ ~
dım tetkilatı yapılması işipırı ;,/ 

önce "mutaarrız,, hakkında f~_..I 
ye kadar kusursuz bir tarif ~ 
maması yüzünden iyi gitnı~ 
ve geri kalmakta olduğunu 11- ,Al 

murahhsaı M. Politiain de bil. 
ettiğini kaydeylemektedir. I 

İngiliz projesinin emniyet <ti 1 
fi.met siyasetine ait kıamfll~ I 
maddesi, Avrupa hükUınet._. f 
ımda bugün mevcut ittifalı~· 
teminin resmen tasdikini i~ ;,!_ 
ten batka bir mahiyeti haıs A 
mak itibarile, son derecede 
lı ve tehlikelidir. ~w 

Alınarıya~yle bir tek1i6 ;· 
oir hal ve zamanda tasvip~ 

İzmirde bir aile facİ~ 
lZMlR, 31 (Hususi) - OJ'~ 

burada bir aile faciası oldU· ~ 
lı M:uyu mahallesinde otur~_.,;' 
Efendi karısı Memnune Jlfll' 

; tit· ~ 
yaralamııtır, tevkif edi~ıf 0piif 
ri Efendi karısını enittetıle 
ken gördüğünü söylenıi,tir· 

forı" 
Ankara- İzmir tele 

yapılıyor >; 
ANKARA, 31 (Hutu•f)l f~~ı 

d te e o' kara ile lzmir arasın a lif~ . 
tı tesisi için baılanılaP f •• s-ıılıe,ı' 
vam edilmektedir. fak~t , 
üzerinden çekilınektedır~JI, 

Tesisat tetrinievveJde ~', 
nacak ve lstanbuldaP ~~ lıO,... 
merkezi vasıtasile tzıısır e 

ıulabilecektir. • 
_ _...ı....--:- • ııeSI 

Kurutma ınakı o' 
lZM1R 31 (Husu•O -: /.~ 

' k iç•" 
ve incirleri kurutı:na dı 

lan · yaya makine ısı:nar • 
• - eJçiSl . 

Y enı Japon (1'~ 
Ait.)....--~ııl 

tST ANBUL, 31 ~ .. ;ndeıı 
kiyedeki Japon elçıhi .. vi' 
edilmiştir:) ~ e~il';' 
Japonyanın ls'Veç ;iıo;i, ıf ~ 

kont Kintoıno Mu~iid';1e 
yısta Japony~ın. iftİt• ~· 
elçiliğine tayın edı~ji, J""/_ 

M. Kint~-,ıo Mut .,d• (;I' 
rı azaltma konferaJJI' .,,ıı 
murahhası sıf atile el,.. 
rede bulunmaktadır· 



Yeni mal 
Y tlandan sonra 

kaplumhağı ihracı! Yaz saati 
A.vrupadan mühim bir 
tn'• Uessese daha başvurdu 
tiny '.1an ihraç etmek için bir taci
liı/ıcaret odasına müracaat etti -
~ Yazmıttık. 

ten v~.Pada mühim bir müessese 
de e ıcaret odasına müracaat e· 

"ek T·· k. lıı. ur ıyede kaplumbağa bu -
rıup b l 
b u unmadığını sormuftur. 
ou ın ·· 

dıı. ~ Uessese kaplumbağa bulun 
'la~" ~akdirde mühim fiatle satın 
t~t 0~gını da ilave etmiştir. Tica -
lij . ası bu müracaat üzerine bü-

ll lıc 
lııiır &ret odalarına haber ver -

ır, 

~tk~eınleketimizde kaplumbağa 
!İlllaiktur. Bilhassa Anadolunun 
~d tnıntakasında külliyetli mik-
}C~ kaplumbağa bulunmaktadır. 

Oy}\ile ) l •·h' b' ~,l'İd r ça ırıır ana mu ım ır 

~I at lllenbaı temin etmit ola • 
ltdır. 

lkfıııayısta gelen şeker 
t tııat v kA l O • • •• kl 'd ~İn e a etı gumru er ı a -
)rı e iÖnderdiği bir emirde ma • 

'Yı · · ~~er ıç.ınde lstanbula ne kadar 
Cu ieldiğini sormuştur. 

tı ta ltırükler idaresinin hazırladı
~!, ~r~ göre mayıs ayında latan 
'ı arıçten 1 milyon kilo şeker 
~~iştir. 

1 
'r:tı~ gümrükler tarif esi 
'~1 gUınrük tarifeleri henüz 
) \ ll\ &ümrükleri bat müdüri-
d Ö~t te~liğ edilmemiştir. 
~.'ı'e,,en.dığimize göre gümrük i
~:~i i/tni gümrük tarifesinin tat 
~ar1~

1rı lazım gelen bütün hazır
,t~ d .Y&.Pmı§tır. Emir gelir gel -

G ~rhat tatbike ba,Ianacaktrr. 
~ lal\ liınrük idaresi tarafından ha. 
tı b 'lıııt 1 ıı h Y 

0 an Beıikta§ antrepola-
C\fta İçinde açılacaktır. 

~;. Kontenjan 
'if~ldd l k 
~ ; ttı e ontenjan kararname· 
tır,d.aı Yıa tarihli reami gazetede 
r 1 tni•r ~ '\\tt :ı: ır. 
tbi\· rna.ınenin lstanbulda da 

··ltı b 
e a§lanmı§hr. 

.,}(en· 
tı..~\i 1 damga pulları 
~ll!ı_ llden . 'b 
1~.~l'ıtıın k ıtı aren yeni damga 
~~~tı k ullanılmasına ve eski • 
~t.abul edilmemesine baıla • 

A ----.... ........ _ 
11.~f~erı~Pul hırsızlığı 
tı ~ erde y 

t1 aydiI ampul hıraızlıgı yap 
~)~~&.la. e Muıtaf a iıminde biri-
~· it" lllt\ı• adı· ·1 . . .._ \(il şiik .. ll''. ıyeye verı mııtı. 

()ld\J~ ru ı~ıninde bir arkadaşı 
taı e>U an} l 
,"" 1tclı· a§ı mıı, o da yakala-
"ttıııL •Yeye g" d ·1 . . la. · 19ll) h on erı mııtır. 

."'tı~ ırsı:dı "' b"lh ~il tn k gının, ı assa a· 
al-ıtı a.pıfarı üzerindeki am -

.. '•ı 1~.ece ortalık tenha iken a-
'"ııı... "'"etil y • '.'.\ .... 't:nltı e Yapıldıgı, bılhas • 

'd .• llıan k tarafındaki bir çok a· 
'q'i apııın ı ı :tıer . ın ampu suz hıra-
' ıcesın ~ e varılmıştır. 
\l~~ ---~ ......... _ 
~·· etler · 'ijtttrk erıyor mu? 114 u de 
~ elidic;· .dP~sunda bazı teker-
.'ll,b ~ı ı dıa ·1 b' . 
\~e llıür 11 e ır tacır mah 
b .1fti, acaa.t etıneğe karar 
~ litı ·bu h 
~i b uıusta İıtanbul güm -

· aı ttıüd .. ·· · 'ıley-h d . uru ıle görüıtük. 
~. Qi; edı ki: 
,'<, \( tlı tük 
~~Oksan lerde böyle şey ola -
"~ çıkamaz. Fazla da çı-
~ ~ları t k . 

~·alla a ·dırde ona göre mu 
rız. 

Bugün memurlar 
için değişmiyor 
Bazı gazeteler hazirandan itiba

ren dairelerde çalıtma saatlerinin 
değişeceğini yazmışlardır. Vilaye· 
timiz de yaza ait çalıtma saatleri
nin esasen may11tan itibaren tatbi
kına bnşlanmıftı. Bu itibarla bu • 
gün mesai saatlerinde bir değişik
lik olmıyacak ve memurlar eskisi 
gibi 8,5 len 12 ye ve 13 ten 17,30 a 
kadar çalışacaklardır. 

İskan müdürlüğü 
Jskan müdürlüğünün bugünden 

itibaren lağvedilerek iskana müte
allik işlerin nüfus müdürlüğü tara

fından yapılacağı yazılmıftı. Bu 
haber teeyyüt etmemiştir.iskan mü 

dürlüğü gene vazifesini yapmakta 
devam edecektir. Yalnız kadrosu
nun küçültülmesi ihtimali vardır. 

Bir kır ziyafeti 
Önümüzdeki pazar günü Beyler 

beyi sarayında vilayet tarafından 

konsoloslara büyük bir kır zıya· 

f eti verilecektir. 

Bakırköy baskını 

Henüz aşırılan eşya 
ortaya çıkmadı 

Bakırköy civarında incirli köy -
de bir gece baskınına uğrıyan.k 

soyulan ve ağır surette yaralanan 
Davit Efendi ile Madam Liyanna
dan, kadının aldığı yaraların tesi· 

rile hastanede öldüğü, erkeğin iyi· 
leşmekte olduğu, bunların vak'a -
dan sonra yakalanan iki kisinin 
gece eve taarruz edenler olduğunu 
söyledikleri yazılmıftı. 

Ancak, tahkikatın tekemmül et
mesi için, bu tethiılerin diğer de -
lil ve emarelerle de tevsik edilmesi 
lazım geldiğinden, bu iz ~zerinde 
ehemmiyetle yürünülmektedir . 

Suçluların, bastıkları evden al -
dıkları feyler, henüz ele geçmemiş 
tir. Bununla beraber, tahıiaat mü
sait bir şekilde inkişaf etmektedir. 
Vaziyetin pek yakında bütün te -
ferrüatile ortaya konulmaaı, kuv· 
vetle muhtemeldir. 

Rus profesörünün tetkiki 
Tetkikat için memleketimize ge

len Ruı prof eıörü Marr Çanakka· 
leye giderek Truva harabelerini 
ziyaret etmit ve şehrimize dönmüs 
tür. Profesörü iki nokta çok mem
nun etmittir. Birisi edindiği mal-u
mat diğeri halk ve memurlar tara
fından gördüğü iyi kabul. 

Profesör bilhassa gördüğü kolay 
lık ve ikram hakkında söylicek söz 
bulamadığını bildirmektedir. 

Balkan murahhaslarının 
sesli filmleri alındı 

Balkan haftası münaıebetile 
şehrimize gelmiş olan murahhas • 
lar evvelki gün "İpek Film,, stüd
yosunu ziyaret ettikleri zaman bir 
film çevrilmit ve murahhaslar 
Balkan Birliği hakkında filme bir 
kaç söz söylemişlerdir. Bu film 
hazırlanmıt ve dün sabah Melek 
sinemasında hususi bir seanıta 
murahhaılara gösterilmi§tİr. 

21 kişi .................... 

Bursada 
Muhakeme edil
mek Üzere gön

derildiler 
Nazur-. Hikmet aleyhinde üç da

va bulunduğunu yazmıştık. Bun -
Jardan biri, toplattırılan "Gece ge
len telgraf,, iıimli kitaptan dolayı 
açılan komünistliğe teşvik edici 
neşriyat davaaıdır. Diğeri, Seras -
ker Rıza Pata zade Süreyya Pata. 
taraf mdan, ayni kitaptaki bir yazı 
dan dolayı açılan yakışık almıya -
cak nşeriyat davasıdır. Üçüncü da 
vada, Bursada tevkif edilen komü
niıtlik tahrikatı ıuçluları ile alaka 
dar bulunmak davasıdır. Esasen 
kendisi de, bu meseleden dolayı 
mevkuf tur. 

"Gece gelen telgraf,, dan dolayı 
açılan komünistliğe tahrik edici 
neşriyat davasına ait muhakeme. 
ye, bir kaç gün evvel İstanbul a -
ğır ceza mahkemesinde başlanmıı, 
muhakemenin kapalı celsede deva 
mına karar verilmitti. Üçüncü ce
za mahkemesinden Ağır cezaya 
gönderilen Süreyya Paşanın açtığı 
davaya da, burada on bir haziran 
da bakılacaktır. 

Bursadaki ıkotnünistlik tahrikatı 
suçlularının davaıı, burada yapı • 
lan tahkikat neticeıinde, suçun iş
lendiği yerin Bursa olmaaı iti·bari
le, İstanbul adliyesinin salahiyeti 
haricinde görülmü§, Bursadan ge
tirilen mevkufların tekrar Bursa -
ya gönderilmelerine karar veril -
mişti. Nazım Hikmet Bey de, bun
larla alakadar bulunmaktan suçlu 
görüldüğü için, dün hepsi bir ara· 
da Bursaya yola çrkarılmışlardır. 

Tekrar Bursaya gönderilenler, 
Nazım Hikmet Bey de dahil olmak 
üzere, yirmi bir kişidir. Bunların 
on altısı mevkuftur. 

Çanakkalede şehitleri 
bir ziyaret 

Şehitlikleri imar cemiyeti tara· 
fından bu sene de Çanakkaleye bir 
seyahat tertip edilecektir. Cemiyet, 
bu sene Çanakkaleye çıkarak Ça
nakkale şehitliklerinin ziyaret e -
dilmesi imkanlarını aramaktadır. 
Seyahat ağuıtos ayı zarfında yapı 
lacaktır. 

'VAKiT 
GUndellk, Slyast Gazete 

lata.obuı Ankara Caddesi, V.AKrr yurdu 

Telefon Numaralara 
Yazı işler! telet'onu: 24379 
idare teıeroou : 2437& 

felgrat adr~: Iıtaobul - •ı AKIT 
Posta kutusu No. •e 

Abone bedeller• : 
- -

'fürklye Ecnetıt 

Seneli': HOO Kr. 2700 Kr. 
6 aylık 7~0 • H50 • 3 aylık 400 . 800 • 1 aylık 150 300 • 
ilin Ucretıeri : 

Ticari llAnların llAn eahlfrlerlnde 81Ultl· 

mi 30 kuruetan bqlar, ilk sahifede ıso 

lrnru:ta kadar tıkar. 

Bül ilk, fazla, devamlı il An \·rrenlere alt 

ayrı trnıllAt \·ardır. 

ResmJ ilftnların bir antırı 10 kunııtur. 

KUçUk lllnlar: 

Bir defası 80 iki defası 50 Uç detaııı !>!) 

dört ı/e!aııı 75 ve oo defaııı 100 kuruştur. 
Uç aylık llln verenlerin bir de!uı mecca· 
nendir. Dört satırı geçen IJA.nlarm rıu:ıa 

aatırlan beı kuru§tan heaap edilir. 

1 Darülfünun 
imtihanları bugün 

başlanacaktır 
Bugün Darülfünunda imtihanla 

ra baılanacaktır. İmtihanlar tem
muz ortalarına kadar sürecektir. 
Bu sene Darülfünunun muhtelif 
fakültelerinden 350 kadar genç 
mezun olacaktır. Mezunların ek· 
seriyetini hukukçular teşkil et • 
mektedir. 

İlk mekteplerin tatili 
llk mektepler bugün tatil edile • 

cektir. Talebenin karneleri veril -
miştir. Beşinci sınıf talebeıinin im
tihanları da cumarteıi günü ba§lı -
yacakbr. 

Belediye ve Evkaf 
kadroları 

Belediyenin ve Evkafın yeni ıe
ne kadroları dün aktama kadar 
gelmemişti. Bir haf taya kadar her 
iki kadronun geleceği tahmin edil
mektedir. Evkaf kadrosunda bazı 
değitiklikler olacağı, tekaütlükleri 
gelmit olanların tekaüde sevk edi
lecekleri zannedilmektedir. 

Bugün sene başı 

Bir çok idarelerin kad
roları tebliğ edildi 

Bugün mali ıene başı olduğu 
için dün akıam geç vakte kadar 
bir çok idarelerin kadroları tebliğ 
edilmiştir. 

Yalnız gümrük idaresinin kad • 
roları tebliğ edilmemiştir. Kadro· 
ları tebliğ edilmiyen idarelerin 
memurlarına maaf tevzi edilmeye 
ceğinden bu idareler kadroların 
sür'atle gönderilmesini vekaletler· 
den rica etmişlerdir. 

Dün mali senenin son 
günü idi 

Mali 932 ıenesinin ıon günü ol

mak dolayıaile dün Defterdarık ve 

şubelerinde hararetle çahtılmış ye 

ni seneye devredilecek ve edilmi

yecek i!ler üzerinde meşgul olun -

mu~tur. 

Sipahi ocağında atlı 
müsabakalar 

Yarın Pangaltıda Sipahi ocağı 
sahasında manialı atlı müsabaka -
lar yapılacaktır. Müsabakalara Si -
pahi ocağında kayıtlı hanım ve er· 
kek biniciler gireceklerdir. Bele -
diye tarafından en yüksek mania
yı muvaffakıyetle athyana veril
mek üzere bir kupa hediye edile -
ceği gibi diğer kazananlara da Si
pahi ocağı taraf mdan hediyeler 
verilecektir. Müsbakalara bir çok 
kimseler davet edilmiştir. Şehir 
bandosu ikiden itibaren müıabaka 
ların sonuna kadar milli marşlar 

çalacaktır. 

Tahrir işi eri 
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SOHBETLER 

Bu sual abestir 
Peyami Safa Bey "En tabii süal,, 

ba!lığı altında, darülfünunun ııla
hına temas eder bir yazı yazdı. 
Arkadaşımızın tabii gördüğü sual 
de, darülfünunun ıslahından ziya
de, Mösyö Malchenin §ah11na ait
tir. Mösyö Malchenin beynelmilel 
kıymeti hakkında bizi aydınlata· 
cak malumat nedir?. diyor ve ila
ve ediyor: 

Bazı maarif erkanımıza bu sü
ali daha sarih olarak tekrar ettim: 
"M. Mal§ beynelmilel kıymet mi
dir? . Eser kiiWyatmın isimleıi ne
dir?. Hangi Avrupa aka demilerin
de unvanları vardır ve ilmi sis-

' temi nedir?.,, diye sordum. Cevap 
verebi len olmadı . 

Peyami Safa Beyin, bu ıüali 
sormaktaki maksadı aşikardır ..• 
Peyami Bey diyor ki: Bir ecnebi 
mütehassısı geldi. Bu mütehauı • 
sın eline büyük bir salahiyet ver
dik. En yüksek ilim müesaesemi· 
zi istediği şekle sokuyor. Fakat 
bu zatin eseri yoktur, beynelmilel 
kıymeti yoktur. Avrupa akademi· 
Ierinde ünvanı yoktur.- llmi siste· 
mi yoktur. Böyle bir zatın eline da 
rülfünunumuzun ıslahı gibi mühim 
bir İ§ bırakılır mı?. 

lıte arkadatımızın aaıl sormak 
istediği ve "En tabii,, gördüğü süal 
budur. 

Peyami Safa Beyin "En tabii., 
gördüğü bu aüali biz abes buluyo· 
ruz. 

İtiraf edelim, ki Mösyö Malche
nin eser sahibi olup olmadığını, il
mi sistemi bulunup bulunmadığını 
bilmiyoruz. Fakat diyoruz, ki 
Mösyö Malchenin eseri yoktur. il
mi sistemi yoktur. Avrupa aka
demilerinde ünvanı da yoktur. 
Bundan ne çıkar?. Möıyö Malche 
idareci ve ıılahatçıdır. 

Eserleri, idari icraatlarıdır. Sis· 
temini de buradaki ıslahat proje
sinde göstermİ§, anlatmııtır. 

Eğer, darülfünunumuzu ıılah i • 
çin bir alim, eser sahibi, ilmi sis
tem sahibi, akademilerde ünvan 
sahibi bir ali.m getirtaeydik, pek 
doğru bir iı yapmışolmazdık. Esa· 
sen, Peyami Safa Beyin istediği 

evsafı haiz bir profesör de gelip 
her hangi bir müessesenin ıslahı 

ile uğraşmazdı. 
Durckeimin ilmi sistemi vardır. 

Acaba bir darülfünunun ıılah pro
jeleri ile uğraşmıı mıdır?. 

Einstein eser sahibi bir ilimdir 
diye, kendisine böyle bir it teklif 
edilebilir mi?. 

Eğer, darülfünun kürsülerinden 
birine, Avrupadan bir müderris 
getirtilecek olursa, ancak o zaman 
bu müderris hakkında böyle bir 
süal tabii görülebilir. Fakat ida
reci ve ıslahatçı bir profesörün il· 
mi sisteminiz ve ilmi eser külliya• 
tınız var mıdır?. Diye bir sual sor
mak bizce abestir. 

Sellml izzet 
! mıumnmummauı ımnmnmnunm ıım uı ıt111tdımrmmmmmmuumıı] 

i,_ıııım~•~•Nn!!~""!.~!:.~~~"' ~~!!!w"!nammo 
1 Haziran 1918 

- Dlln J:l'Ce Sarı ghırlde zuhur eden 
harlkl mıitıouklp tal<rlhcn yarı ge<-edrn bir 
liRııt ııonra .... ultaMcliın dnrmda. MUftü ba
nıammdan bir bu)ka ~·ııngın zuhur etmlı "'• 
dr rhal nılHl':uldl t l<oliııra a~ rılııruk Atik ali· 
paşadan ~·ııp:ı . Hasek i, 'J'n~kuııap dh~tlerlne 
ayrılarak blrlıır.I kol ~rhlremlııl, Topkapi 
<'~ddeslndf', l't•nlbah~",)'e kndıır teH:Hil et• 
mlştlr. 

Dlğf'r nıllhlm bir l• '>I ifa <"lball tntl\n 
drpoımna kııdar uzanmı,.tır. \Yıtzrtemlr.I ma· 
klneye \·erdlğlıııtı. ıııı:-ala rc!a nt.•j ltiltün ,ıd
dl'tilr dc\·am ediyor, h~ nbtılıı J;orkuııç bir 
tchllkıı içine <ıaran kızıl dlevler bilılln MJ"'• 
betile şehrin her ~ e rİ'ldl!Il teı>nlirl" g-örünil
yordu. 

.Defterdar Mustafa Bey dün Üı
küdara giderek Maliye fubelerini 
tefti§ etmif, yeni baılıyan tahrir 
muamelelerini gözden geçirmiştir. 
Mustafa Bey tahrir itleri üzerinde 
mfthalli tetkikata devam edecek
tir . 

- Maliye n:u.ırı (;,ı, it Rf'y ~l\n trf'nl 
mahııuı;la lımıltı• .l7.inu•t Nrnl§tlr. C'nlt ik'ty 
Atar, l!lltlkrazı dahlll hakkında borada n 
Eııkl~hlr, Ankara, Kütahya clvannda tet· 
ldkat icra edecektir. 
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I>ariilf Ün unda Islahat .................................................................. 

Bina meselesi henüz 
halledilmiş değildir 

Profesörün müderrislere numara 
verdiği haberi doğru olabilir mi? 

Dalülfünun ıslahatına ait tetkik 1 mali tahsil eden müderrislere bet, 
faaliyeti devam etmektedir. Tıp bildikleri her lisan için üç, telif e

fakültesinin klinik itlerinin halli serleri için de üç numara vermek
ve hastanelere dağıtılması için mü. te ve kanaatini fİ§lerin altına yaz
derrisler ve hastane bat hekimle • maktadır.. Aynı rkadatımız bu 
rinden mürekkep komisyon dün mevzu üzerinde tunları yazıyordu: 
sabah gene toplanmııtır. "Yalnız doldurulan fişlerin şa -

lctima darülfünunun divan sa - yam hayret muhteviyatı Prof esö -
lon~nda yapılmıt ve çok hararetli rü bir az şaşırtmış gibidir. Filha
olmuıtur. Bazı kısımlarda olduk- kika fişlere nazaran müderrislerin 
ça tiddetli münakatalarm yapıldı- hemen ka.ff~si ~ksek tahsil şaha
ğı ve hatta profesörlerden birisi • d~~name~ını haı~ o~du~lannı ve 
nin içtimaı bitmeden bıraktığı söy- muteaddıt ecnebı dıllerıne vakıf 
lenmektedir. bulunduklanm yazmışlardır.,, 

Profeıör Mal§ ile müşavirlik he
yeti de sabahtan itibaren metgul 
olmU§ ve Maarif Vekaletine gön
detiıecek raporun tanzimile uğrat· 
mııtır. 

Öğrendiğimize göre, bu rapor • 
larcl-a tıp fakültesi olmaya değer 
binalar İfaretedilmekte ve bir kıs· 
mıl)a ait tercih sebepleri de ayrıca 
ilave olunmaktadır. Evvelce de 
yazdığğmuz gibi en galip ihtimal 
ıimdiki darülfünun binasının tıp 
falıültesine tahsis olunmasıdır. 
Fakat edebiyat ve hukuk fakülte
leri bu binada müesses bir vaziyet
te bulundukları için tıp fr 1-"iltesi· 
nin İstanbul lisesi binasına taşın • 
masma masraf noktasından daha 
az paraya ihtiyaç göstereceğini İ· 
leriye ıürenler de vardır. 

Bina hakkında son kararı Maa-
rif Vekaleti verecektir. 

rtumara mı veriyor ? 
Dün bir arkadaıııiuz Profesör 

Malti ziyaret ederek bazı süaller 
sonnuıtur. Profesör bina mesele· 
si hakkında demittir ki: 

"- Henüz kati olarak bir şekil 
yoktur. Neticeler Maarif Vekale
tine bildirilmektedir. Kararlart 
vermE!k hakkı Veka!"~e aittir. Bi
na ve nakil i5~?ri dolayisile umu
mi vaziyeti te~kik eden kı>mi~yon 
işini bitire!'ek rnporunu vermiştir.., 

Dün sabahki arkadatlarımızdan 
birisi de müderrislerden istenen 
fi§"' meselesinden bahsederken Pro· 
fesör Malıin bu fiıleri tetkik ede
rek bazı numaralar verdiğini ya -
zıyordu. Buna göre Profesör Malt 
muavinlik müddetini bitirerek mü
derris olanlara be§, Avrupada ik· 

Talebe seyahatı 
İmtihanlardan sonra mem
leket içini dolaşacaklar 

Arkadatımız Profesör Malıten 
bu yazı üzerinde ne düşündüğünü 
de sormuttur. Profesör hayretini 
saklamamış ve demi§tir ki: 

"- Fişlere numara vermek mi.. 
Hayır, böyle bir şey yoktur. He -
nüz fişlerin tetkikine başlamadık 
bile.. Esasen ben bir hakem he -
yeti değilim. Fişler Maarif Veka
letine gönderilecektir. Her şeyde 
olduğu gibi takdir hakkı da Veka
letindir. Sonra, nebileyim, ben 
profesörleri bir buçuk senedenbe
ri tanıyorum ve öyle zannediyo
mm ki müderrislerin yüksek tahsil 
şahadetnamesini haiz olmaları ve 
müteaddit ecnebi dillerine vakıf 
bulunmaları da insanı şaşırtacak 
bir hadise olmasa gerektir. l\lü -
derrisler vazifelerini ifa ediyorlar. 
Aralarından belki yaşları dolayisi 
ile kürsülerini bırakacaklar bulu -
nabilir. Fakat bunlar hakkında 
da şimdiden kati bir şey söylene
mez tabii .. ,, 

Ecnebi profesörler 
Darülfünun için bazı ecnebi pro

fesörler getirileceği, bu arada fa
kütleler için muvakkat bir zamana 
mahsus olmak üzere ecnebi reisler 
alınacağı hakkında ortaya atılan 
fayialardan da bahsetmiştik. Fa • 
külte reiılerinin ecnebi olacağı 
hakkındaki §ayialarınaıılaız oldu
ğu anla,ılmııtır. Maarif Vekili 
Retit Galip Bey Ankarada bu mev 
z~ üzerinde şu beyanatta bulun -
muftur. 

"Fakültelere birer ·ecnebi reis 
getirileceği hiç bir suretle doğm 
değildir. Ecnebi profesörlerden 
istifade şekilleri arasında bu, hatı-
ra bile gelmemiştir.,, "' 

Bir Tıp alimi 

Doktor Rıfat Osman 
Bey öldü 

Türk Tıp aleminin kıymetli u • 
zuvlarmdan Edirne hastanesi ront 

ken müteha11111 doktor Rıfat Os -

<KISA HABERLER) 

T rakyada fındık boyunda 
dolu 

Babaeski, 29 - On gündenberi 
buraya sık sık yağmur yağıyor. 

Bugün fındık boyunda dolu düttü. 
Dolu iki saat kadar ıürdü. Yerde 
7 santim kalınlığında bir tabaka 
teşkil etti. 

Un, ekmek 
Değirmencilerin 
birliği fitatlan 

arttırır mı ? 
Pek buna imkan gör .. 

miyenler var 

TAKVİM 

7 

Perşembe 
1 Mayıs 

Sefer 
Glin do~uşu 4.119 
Glln ı msı 19.36 
Sabah namazı 3 .. ıo 
O~le namazı ı J, l 'l 
kindi namazı 16.l l 

·"ksıım namazı 19,3'; 

faısı namazı 21.:ıs 

lmsaı.: 2.14 

Cuına 

2 Hazirarı 

8 Sefer 
4,!9 

19.SO 
:ı,.1 

12.12 
16.11 

19.ll~ 
oı s~ 
• !.ı' 

1!3 
\'ılın geçen günlen 152 ~ıs 

Bir çok yerlerde ekinler yatmış 
tır. Köylüler havanın açmaıını 

bekliyorlar. Doluya tutulan Edime 
otobüsü Lüleburgazdan geri dön • 

l;alao . 216 , 
Dünkü aktam gazetelerden biri-\._ _______ -------;; 

si latanbuldaki değirmencilerin bir HAYA - Yc,Uköv askeri rasat 

müştür. 

k 7.lndcn '\·f'rtlc-n malCnı~ta göre; bugilll ti 
lik yaptıkları ve un fiatlerini yü • bnlutıu ve mütehııvvU lstlkaketıerd~. 
selterek ekmek fiatlerine de tesir gArlı olacaktır. l'afmur ihtimali ııı -' 
edeceğini yazıyordu. DUnkü ııcaklık, en fa1ıa 20. cıııdl-

surl-ye ı"le tı·caret dere<>e, hava tnz,·lkl 73.t milimetre Dün bu huıusta. piyaıada tahki- ,, 
Suriye fevkalade komiıerliği kat yaptık. Bu i!le alakadar bir zat 

Türkiyeden gidecek malların güm- ta aynen şunları söyledi: 
rük resmini arttırmııtır. Reımin ne - Değirmencilerin böyle bir 
miktar arttığına dair reami bir ma birlik yapmalarına imkan yoktur. 
liimat yoktur. Alakadar resmi dai·· Çünkü buğday fiatleri borsada ma 
reler bu hususta tahkikat yapmak· lfımdur. Un fiatleri de buğday fi -
tadırlar. atlerine göre yükselir veya iner. 

Türk ihracat tacirleri, zaman Binaenaleyh değirmencilerin 
zaman Suriye ticarethanelerinden birlikleri ile fiatleri yükseltebilme 

-,L RA D y o 
Bugün 

l S T A N B U L -
19 18 - 18.SO gramofon. 18.30 -
19 

,,. 
111:ca ders ctıerlcml1' olanlara). ~ 
alaturka aaz (Kf'fnal Niyazi Bey ,e 1~ 
daşları). 20 - 20.SO alnturlu' 611ı:ııJf 
otlu tıımall Hakkı Bc-y). 20.so - ~ 
laturk& uz (Kemani r..eşat Bey ~ (1 
21.so - 22 gramofon. 22 ajanJ, bD 

sipariş almaktadırlar. Son bir iki leri imkansızdır. O zaman kanuni b<:rlHI, aaat ayarı. 

aene içinde Suriyeye ehemmiyetli muamele derhal yapılır. Esasen Zi ANKARA ıf 
h d d h. 12.so - 1s.so ııtramofon. ıs -::. 

miktarda buğday ve kereste i ra· raat Bankasının elin e e mü ım alaturka 
887

• J8.t5 _ 19.15 ,1y0Joııt":., 
catı da olmuJtur. miktarda buğday vardır. Un fiat - aerı (Edip Rey tarafından). 19.15 

Suriye fevklllade komiserliğinin lcri biraz yükselirse tabiidir ki ban alaturka ııu. 20 ajans haberleri. 

gümrük resmini arttırması, iki ka piyasaya derhal buğday çıka -
memleket arasındaki ticari müna- rır. Velhasıl fiate değirmencilerin 
sebederin azalmasına sebebiyet hakim olması imkansız olduğu ı-
verecektir. çin böyle işte yapılamaz. 

Kız kollejl 
Düyunu umumiye binaıı, bugün

lerde bir komisyon tarafından ma 
arif vekaleti hesabına tesellüm e
dilecektir. 

Yeni mektebin önümüzdeki ders 
seneıi başında açılması takarrür 
ettiği için komisyon tesellüm mua• 
melesini tamamladıktan aonra ma
arif vekaleti mektep binaaı ve ıene 
başında mektebin açılması temin 
«-dilecektir. 

Sovyet elçlai 

Bir haftadanberi lstanbulda 
bulunan Sovyet büyük elçisi M. 
Suriç dün akıam Anka.raya git· 
mittir. 

MUt a iele komisyonu 
Türk heyeti reisi 

Muhtelit mübadele komisyonu 
Türk murahhası heyeti reiı vekili 
Esat Bey komisyona ait bazı itler 
hakkında izahat vermek üzere An
karaya gitmitti. Esat Beyin cu
martesi günü lstanbula dönmesi 
beklenilmektedir. 

Pendk bakteriyoloji· 
hanesinde 

Pendik bakteriyolojihanesinde 
yapılmakta olan Kory sistemi ih
rak fırının inıaatı bitmif ve iki gün 
evvel yapılan tecrübeler muvaffa
kıyetli neticeler vermiştir. Bu fırın 
500 kiloluk cesetleri iki saatte im· 
ha etmekte ve bet yüz kilo için 1 O 
kilo maden kömürü sarfetmekte • 
dir. 

Alman mühendislerinden M. 
Kory'nin icat etmiş olduğu bu sis
tem fırın Türkiyede ilk defa Pen 
dik bakteryolojihanesinde yapıl • 

Yunanlı olmadıkları tesbit 
edilenlerin malı 

Yunan tebaası oldukları iddia
sile muhtelit mubadele komisyo
nuna müracaat ve latanbulda bu
lunan mallarının, Ankara muahe
denamesi mucibince, iadesini is • 
teyen eıhua ait doıyalar komis
yondaki bitaraf murahhaslar ta
rafından tetkik edilmekte idi. Bi
taraf murahhaslar bu meıelelerin 
bir kısmı hakkındaki kararlarını 
Türk ve Yunan murahhas heyet
lerine bildirmiflerdir. Son on bet 
gün içinde 42 doıya hakkında ka.· 
rar verilmif, 16 kitinin Yunanlı 

olmadıkları tesbit edilerek malla
rının iade edilmiyeceği kararlat· 
tırılmıt, diğer 26 kişinin talepleri 
kabul edilmiıtir. 

BORSA 
[f Hzalannda yıldız işareti olanlar üzer· 
terinde 31 ;\Tavısta muamele olanlardır] 

Rakkamlar k~·panış fiyatlarını gösterir 

Nukut 

Kurus 
•20 f. fransız liO.-· 
•ı Sterlin 710-
* 1 Dolar 173.:!7 
*20 Liret 220.-
•20 f. Relçllta tıS,-
*20 Dr.:ıhmi N.so 
•20 lsvlçre 819,-
•20 Leva ~.ı.-
• ı Florin 86.-
·~ Kuron Çek: 122,-

Çek fiatları 

•Parh 12.06 
•r.ondra 7ıl4-

•!\ev-Yor~ il 5672 
*:'llilAno 9.1318 
•Rrül.:set 3.4075 
i<Atlna 83-

(Satı~) 

• ı Silin Av 
* ı Pczetıı 
• ı l\lark 
•ı Zolııtı 
• ı Pcnfn 
•20 Lcv 
•20 Dinar 

ı çen•oneı; 
• ı Altın 
• ı J\lcclJlve 
•ı Banl.:not 

(kap. sa. 

•Pra~a 
•Viyan~ 
•Madrfr 
•Rcrlin 
• Var~ova 

l{ıır · ıc 

:<3,50 
19,-
50 - -
23~0 
27-
23,-
56-

93.~.
:rn.-

236,-

16) 

1591Mi 
4.342.5 
/i 552) 
2.0:S--
~.22~~ 

:t7475 

V t YANA (~18,1 m.) ~ 
12.so plak - ıs konser - ıs.40 

14.40 konııer - 16.45 kon5er - 17~ 
tra konl!ll'rl - 20.40 piyano konseri ""' 
otello. 

LE J P Z t G (Sl!ll,6 m.) ıS 

7 jimnastik - 7.20 konııt"r - o'~ 
1'.13 kon!M!r - 17 konser - 20 11eııf 
kcstra - 22 nınndoUn kon&erl. 

BtlKREŞ (39l,2 m.) • .1 
ıs plak - 1U5 plak - 18 tfJV ~ ,,,. 

21 ııırkı - 21.20 senfonik koııııer 

konııer. 

ROMA (Ul,2 m.) 
21 plak - 21 • .ı5 otello. 

BUDA PEŞTE (MO,G uı.) / 

7..ı5 jimnastik - 11 plak - 15~ 
1'.10 tlngen musikisi - 18.80 kon91'r 
opera - ıs.so cazbant. 

VARŞOVA {1'12 m.) sf~ 
ıs.ıo plak - 10.25 plak - J8· 

21 ko111er - 28.15 danı. 

Yarın 

ISTANBUL: /; 

18 - 19 ıramofon. l!l - ;?O 
0
1 

ııaz l\lü,erref Hanım). 20 - 2o.S ~ 
ka ıu (Tanburl Osman PehJh-Sıt)• ~ı/ 
21.80 alaturka uz (Clka Hanını)• rl'lt 
22 gramofon. 22 ajans, borı;a aııtıt 
at ayarı. 

ANKARA (JHS m.) ı· 

s"' l:?.30 - lS.30 ~ramofon. l • il 
keman konseri (Ekrem Zeki ~~.$0 / 
dan). 18.·tO - 19.80 ~amofon. rl· 
Fransızca derıı. 20 ajans habf'rl<' 

v ı y ANA (518,1 m.) ıs·'~ 
12.SO konser - 14.10 plıık ~~45 

20 orkf'ıtra - 20.35 konser -
ki -- :?S.45 dans. 

LE ı P z t o (8811,6 m.) ıs 
1 r ,,,... ti 

'i' jlmnaııtll< - 7.20 kon~ • ııo" 
!'er -- 15.55 piyano kon5t'rl - l• 

21 konser - 2S.10 mmılld. 

B tJ KREŞ (S9l,2 01.) • .lf«f' 
9 "'"' .. 1 S plak - ll.15 plak - l 

20.20 plak - 21 opera. ~ I 
RıUMA (UJ,2 m.) ,.5 f . _,. 
21 haber - 21.45 konııer 

2S.:S:S ıhaber. ) 1, 
BUDA PEŞTE (550,ll Ol• JCOll f 

ktıtr• / 
7.f5 jimnastik - ıs or k

011
,rr 

17 çigan orkestrası - ıs.85 
, ı-ııı· I plak -- 23.30 çlgan orke!! ıu 

\'.\ . RŞOVA (1412 nı.) - J~~ı 
1 s.'ıo pl:ık - rn.s.J rı111" ,,,... J -,1, 

ıılkl ~ ıs muılkl - 19 d1111
" :ıs.J~ . -

Milli Türk talebe birliği, imti • 
hanlardan ıonra memleket içinde 
bir seyahat tertibini dü!ünmekte -
dir. Bu sefer iki sene evvel yapılan 
seyahat mıntakalarından ayrı yer· 
lere gidilecektir. 

B Ed. d ··1 .. .. R f t mıştır. man ey ıme e o muştur. ı a 
• Ccncne 2. ;sso · -
•Sorya 68.29~5 l """ •Rükrcs 

•Bclgraı 
80.2ıJ 
35.0925 

ki - 2'1.1:5 ı~nfonlk konıcr ~ 

t/ ııt1t1 ı( 
MüıCldei umumi ~e i•i ~~ Diğer taraftan Marailyada bulu 

nan Türk talebe cemiyeti de Ma • 
arif vekaletine müracaat ederek 
Anadoluda bir seyahat yapmak is
tediği bildirmi! vekaletin yardımı
nı iatemittir. Marsilyadaki Türk 
talebelerine F ransanın diğer tehir
lerindeki taleblerde iıtirak edecek 
ferdir. 

Tayyare cemiyetine teberru Bey 1874 de askeri tıbbiyeden çık-
mıı, uzun müddet Gülhanede Ri· Şişlide Bulgar çarşısında izzet 
der Patanın rontken muavinliğini Paıa sokağında 55 numaralı hane
yapmııtır. Rifat Bey Türkiyede ilk de ikamet eden Mesrup Ef. Tayya 
yetiten rontken mütehasaısların - re cemiyetine "50" lira teberruda 
dandı. Memleketin bir çok yerle - bulunmak suretile ibrazı fütüvvet 
rinde rontken teaiaatını yapmış etmiş ve bu yardım cemiyetçe şük· 
kıymetli bir doktordu. Ayni za • ranla karşılanmıştır. 
manda ressam ve tarihşinas olan 
R. Osman B. "Edime rehnuması,, 

Tayfanın mahkemesi isimli bir de kitap yazmı§ onun ve 
Eroin kaçakçılığı 

Eroin kaçakçılığı suçluları hak -
kmdaki tahkikatın son safhasına 

•Amstcrdam 1.1;'96 *;\lo~kova 1090,;'5 

Esham 

iş RanL:ası 
Anadolu 
Reji 
Sir. Hayriye 
Tramvav 
l'. Sigorta 
Romonti 

9.4!1 
25 10 

3.5~ 
ı:ı. 

l!l.30 
10,30 
21.10 

istikrazlar 

lst. dahili !16.~0 
1933 .. .. 19.40 

• Şark n.yollan 2,80 
.n.Muv:ıbhade S~.2~ 

Gümrükler 5 55 

Terkos 
Çimento Aı. 
Gnvon ney 
Şark Oc~ 
Balya 
Şark m. ceı.a 

Telefon 

!9 ~o 
12.!!fJ 
~ı.:;o 

2,'lO 
2-
2.35 
t3.-

Tahviller 
-----ıı 

Elektrik 
Tramvav 
F.rı:aol 
Rıhtım 

*Anadolu 1 
•Anadolu il 
* A. !\tlimcssll 

5r,:;o 
'il, 

18,25 
44 55 Ege Tapunmdaki kumat kaçak· gayreti ıayesinde Edirne müzesi 

çılığından dolayı ihtisas mahke • tesis edilmiftir. Merhuin doktorun 
meaine verilen tarife Hamid in mu- ailesine ve meslek arkada,Iarına 

geldiğini yazmıftrk. Tahkikat neti- i~~~1mahı .~~; 
cesinin önümüzdeki hafta içinde \.. _____________ _ 

bak r. • tazi et be an ederiz. karara ba anmaıı mohtemeldir. 

• 111ıır1' Jı' lst:anbul müddeı u ti t" J~ 
nan l8ey, bir haftadanbetf11"~~ıtf' 
bulı/nuyor. Evinde Y~.,etİ ~~· t#' 

{ hhA ~aııı ıı .... , 
Son günlerde sı 1 y~'" ıf"·, 
me~e yüz tutmuştur. ·fetİ ~ti 

J ·1 · ·ı k ~aıı tY ma mı e ıyı e§ere Jııı' 

g~ ·ıebileceği tahmin ° 
dııJ . ,. v ,,~ 

J K?RALl1' t,.,ıı-' /~ 
! Ankara caddesinde iki 

1111 ııl' , ..J 
11ofa, bir mutfak, b ir he1411'·;e;,ıt", ..ı ı nllrekkep bir kat eh eri' 

numaraya müracaat. 
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3 MAYIS GECESİ .. 
''Sevdiği bir kadın jçin hayatı- ! Sofra toplanıp uşak çıktıktan 

nı feda. etmiyecek kim vardır? O- sonra Safa söze başladı: 
nu kurtarnıak için elimden gelen - Müfit, seninle çocukluğu • 
her feyi yapacağım. Yalnız haya- muzdanberi tanışıyoruz. Fakat bi· 
tunı da feda etsem, elimden her ribirimizi anlıyamadık. Sen hayatı 
ıeleni de yapıam, acaba kurtula- oyuncak telakki ediyorsun. B~n bu 
bilecek nıi?. Jşte bunu bilmiyo • telakkide değilim... Hayatta, en 
l'lını.,, küçük hareketin, mühim neticeleri 

Reınıi gene cüzdana soktu, yas olabilir. ' 
lıiının altına koydu: Müfit sözü kesti: 

''Onun koynundaymı§ım gibi - Bana felsefe yapmıya kal -
UJuya.cağım.,, kışmazsın ümit ederim. Söyliye • 

Hep genç kızı düşünerek so - ceklerini evvelden biliyorum. 
~rıdu, yattı. Gözlerini yumdu. Uy - Zannetmem. 
qya daldı. - Emin ol biliyorum. Bunun 

Bir aralık, sanki rahatsız olmuş için, sen söylemeden evvel, bea 
tibi batını bir yandan öbür yana bir ~ey söyliyeyim .. Sen bir aşk 
Çe-..· d' macerası peşindeydin. Bu macera ır ı. Sanki ani bir hücuma uğ-
l'aınıt gibi bütün sinirleri gerildi. bitti. Artık bundan bahsetmiye -
~ • lim. Bugün evine gitmen lazım. alKıp yatağının içinde oturdu. 
tı kt Ben Nerimana gideceğini söyle • 
)' e riği yaktı. Oda aydınlandı. elim. Seni bekliyor. Sana hiçbir 
°"tanın ucunu sıkı sıkı yakala • 

lııı l §ey sormıyacak. Gene taliin var -ı,· f çekiyordu. Sanki görü miyen 
ır fey görınüt gibi gözleri yerin- mış. 

de b - Sahi mi?. Garip §ey! . il uğramı§tı... Kulak ka artmı§ , _ 
d 1 - Hiç garip değil. Bir ÇOK in· 111 İyordu. 

- Bu ses nedir? Böyle müte • 
bıadiyen kim bağrıyor? .• 
lf Ne dediğini de "İ§İtemiyorum. 
ııktrarak ağlıyor. Zavallı kız! 

h Birden yüzü gülümsedi, tabii 
•lini aldı: 
-Çok §ükür, sustu. 
EJektriğj söndürdü, tekrar ya • 

tıp 1r·· l .. k d .oz erını apa ı. 

-12 -

Vicdan meselesi 
.. Müfit uyandığı zaman, odanın 
ıçıne güne§ dolmuştu. 

Saatine haktı, dokuzdu. Güç u
~~Uf, fakat çok uyumuştu. ' 
.. )'emek odasına gitti. Masanın 
l.i~e. d 
~ l"ın e kahvaltı hazırlanmıştı. 

Zeteler de gelmi§ti. 
h' s.anki kendisini ali.kadar eden 
~hır <>ey "Yokmu~ gibi hiçbirini o

lııa.dı. 

~ Safa beyin uyuduğu odanın 
'Pııını vurdu. 

Bir ıeıs duyuldu: 
'--- Giriniz. 

~ :;- Bonjur Safa, rahat uyudun "' .. 
~k'f."I aa.hibinin bu suali, misafirin 

"er~:0tuna gitmedi. Sert cevap 

~.~ eıekkür ederim, uyudum. 
ufıt pek neşeliydi: 

.._ karnın ac mı?. 
Safa • d' gene cevap ver ı: 

sanlar, talihli olduklarını farket • 
mezler. 

- K~şki sen bu İ§e karıımaaay
dın. 

- Neden?. Evine gitmek iste
miyor nıusun? .. Eğer öğle üstü git 
rnek istemiyor~&n, gece git. 

- Hiç gitmemem de kabildir. 
- Ne demek istiyorsun?. 
- Söyledim, evime artık hiç 

gitmiyeceğim. 

Müfit dikkatle nrkadaıma bak· 
tı: 

- Sebebi?. 
- Vicdanım mani oluyor. , . . 
- Eğer vicdanın böyle bir vic-

8tffi1sı{iığ~nka~JI ~<Iiyorsa, bu vic· 
danını çıkar at. 

Bir an ciddileşti: 
- Safa, çok fena hareket ettin. 
- Biliyorum. 

n,,, . .,n11 V nr 

F ransada tahsil yaşı 
PAR1S, 31 (A. A.) - Mec.buri 

tahsil yaşını 13 len 14 ya§ sonuna 
kadaı· yükselten kanunu, franıız 
meclisi kabul etmiştir. 

Bu kanun, Fransanın, çocukla· 
rm işe başlama ya§larını tanzim 
eden iş teşkilatına iştirakine mü
saade edecektir. 

Bombardıman tayyareleri 

Dilimiz 
78 inci llate 

A~KARA 31 ( A. A.) - T O. T. Ce· 
mi yetinden: 

l\arşılıkları aranacak arapça \'e farsça 
kelimelerin 78 numaralı listesi şudur; 
1 - Tagallüp 8 - ~Teferrüç 
2 - 1'akyit 9 - Teferrüt 
3 - Teklif 10 - Tefrika 
4 - ı·amam ı ı - Tefrit 
5 - ı·a\·iz 12 - Tefsir 
6 - Tayip 13 - Tekaüt 
7 - Tcfa, üt 14 - Tezat 

Muhtelif mektep mual· 
timlerinin bulduklan 

karşılıklar 
49 uncu llate 

40 ıncı nıektep: 
Tahakkuk: ..\cıklama - Talaakküm: AJrp 

kesme - TahkJm: Saj'lamlattırma. peklı· 
tir - Tahkir: Aıafdamak - Talllll: AJ'll'· 
mıı, parçalama - Tahmin: Saama - Tala· 
sil: Okuma. toplama - TaUİe: AJ'U'lllla -
TahayyW: Kuruntu, kurma - Teehl&: Do -

natnsa - Tedavi: Bafaltma - ~ril: ~ 
çcr, aUrUm - Tehql: Urkme, kel'kma, u
kınma - Tuhaf: GWllnç. 

44 üncü mektep: 
Tahkim: Satıaml&ftırma - Tallktr: Kil· 

çük görme - Tahlil: A,.mna - !'all!llln: 
Keatlr.mek - TaJaaU: Olnlllla, ~toplama -
Tahals: Ayırma - Taha~: T....naın. -
Teçhil:: SÜsl~ - Tedavi: •l;rı ,, etmek ,
T~vW: Elde dolatma - Teluıfl: 1'rkmek 
Tuhaf: GWüııç. 

27 inci mektep: 
ralıak.kuk: .Dofruıuta an!NJl&k - Ta • 

hakkllm: Kurum - Tahkim: Satlamlattır • 
mak - Tahkir: Azarlamak - Talalll: Ayır· 
mak - 7ahnıla: Uıa...ıc - Talllıtl: Topla
mak, eJe &"etll'llH'k - Talaatı: Kalmak- Ta
hayyW: Knnınta, almDIUl - Teeım: Do 

natmalc - Tulıat: Ş..daeak lt'Y - Ted&YI: 
lyll~tlrme - TectariJ: El&ın ele IM.IDf!k
Tebafl: Çeklınnek. 

7 inci ~ektep: 
Tahakkuk: Dotnıya koyma - Tahakküm 

Uııtün baskı - 'l'abklm: ~ -
Tabklr: KöUU.... - Tablfl:,A.~ - Tala 
mln: Biçme - 'l'algg: Alım - 'l'allslı: Ay 
rık - TahayyQI: G6se ..,..,_. - T .. z: 
DonMnıa ~ !llCIMe: .,......._ - Tedaf'ttl 
Detltme, ..... - 'l'eluıth 'V'rlcale. 

17 inci mektep: 

Tefllr: Aeık ulatlt - TedemaJ: Al&iı· 
lama - Tedrici: Y&'Yaf Y•ftf - T~: 
ötretme, abttuma - Te~: Bqtan 
geçenler - rerftk: Bolıeeım - Terettap: 
llltlldlk - Terbla: 8alnel'lllek - Tertip: 
l'erlettlıme - ır-lddlr: .a.... - TeUere: 
Pu8la - reıeuw: Aıo.ım., ....._ 

sS inci mektep: 

Tetılr: Aom&. Pnltletme - Tedenni: Ge· 
rlleme, aeatıttama - TerWye: YetltUnne, 
Olgunlaftırma - 'l'eclrtet YaYaf J'•'Yaf -
TercUnıelhal: Oluıuau anlatmak - Tertl: 
Genı~ıetmfı - Tf'!1'ttlp: tlr.erlne ctöten it -
Terhi!\: J\ırakılma, tıalnrE'r!Df'k - Tertip: Sı 
ralama, dl&me - Te•blt: li.öklflfUrmek -
TnekkUr: Konuıma - Teöere: K~ftk ya
zı - TezellW: J>ötkllnlll.k. 

9 uncu mektep: 
Tahakkuk: Meydana çıkma - Tahkim: 

Sattamİaıtrmıa - !'abklr: ADlnwk. diftla
mck - Tahlil: Ayırma - Tallall: Nua.n • 
ma - Tahslı: Ayırmak - TalaayyW: Ku • 
runtu - TedaYl: Balmn - TedavtU: Dôlat
ma - Tcha~I: trrkme - Tuhat: Gillüne. 

4 üncü mektep: 
Tahakkuk: Gf'rçekleınıe - Tabakkll.m: 

lıtaabal Cebenaeml 
TARİHTE BÜYÜK YANGINLAR 

- 29 - Yazan: rtiyazi Ahmet 

Herkes tatlı uykusunda uyurken 
koca Arnavutköyü yanıyordu 

1797 senesi Arna vutköyünde i· 
kinci defa çıkan bir yangın, bu zen 
gin ıemti de çırçıplak bıraktı. 

Amavutköy, Boğaziçinin en şi· 
rin bir mevkiiydi. Sadrazamın in
f& ettirmit olduğu Binit köşkü, 

çamlar araamda 16 ıncı asrın mu -
azzam bir ,atoıu gibi yükseli • 
yordu. Sahil, baştan başa zengin -
lerin yalılarıyla doluydu. 

Y anıın bir sabah, herkes derin 
ve tatlı u,1tuıundayken çıktı. Çar
tının içi bir aıra takip eden dük -
klnlar her aaniye artan bir §İddet
le yanıyordu. Yalı sahipleri, ba • 
berdar edildi. Yeniçeriler, koca ya 
lılara ıürü sürü doluyor, ev sahip
lerinin yüzlerine bile bakmadan 
ellerine ıeçen ef yaları pencereler· 
den fırlatıyorlardı. Alınan bütün 
tedbirler aletin takip ettiği yolu 
yalılardan uzaklathramadl. Ya • 
kın semt tulumbacılarına karadan 
ve denizden haber salındı .• Fakat 
tulunıbacılar ancak bir buçuk saat 
sonra yangın yerine yetişebilmiı -
lerdi. Atef, sadrazamın Biniş köş
künün eteklerini yalıyordu. Koru -
luk tutufmuıtu. Kötkün etrafı sa
rıldı. Hendek kazmak teşebbü
sünde bulunuldu. Ateş, önüne ge
leni yutarak saldırdı. Koca köş
kün etrafı sarıldı. Hendek kazmak 
mak teşebbüsünde bulunuldu. A -
tef, önüne geleni yutarak saldırdı. 
Ve koca kötkün damlarından ai -
yah dumanlar f ıtkırmıya başladı. 
Bu yanım, l<öfkü tamamile yak • 
tr. ·Şehirde bir tek sağlam dükkan 
kalmadı. Uzanan yalılar birer is
kelet haline geldi. 

Firuzağa yangını 

1838 cemaziülahrının 17 inci 
günü Firuzağada ihtiyar bir kadı
nın evinden yangın çıktı. 17 saat 
devam eden bu yangın Fındıklıya 
kadar uzandı, oradan GümÜJsuyu 
ve Beyoğluna girdi. Ermeni kili -
sesine kadar dayandı. Yangın bü· 
yük bir sahayı tutuıturmuştu. Her 
taraf cehennemi bir ateşle yanı -
yordu. Biran münadiler: "Ey aha
li! Fındıklı hamamı yanıyor, ko • 
ıunuz !,, diye bağrıyor. Bir müd -

det sonra: "Ey ahali Bostanbaıın• 
da Sormagir savmaaaı yanıyor •• 
dindatlar, oraya kotunuz ... ,, diye 
bağrıyor. Diğer tz.,~aftan bir çok 
ermeniler Beyoğlundaki kiliseleri
nin tutuştuğunu ilan ediyordu. Ve 
halk bir yerden bir yere akın edi • 
yor, bu suretle de hiçbir teY yapı• 
lamıyordu. Bu yangının en deh • 
şet veren anı, ateşin Galatasaray• 
daki topçu, arabacı ve dökümha • 
neye yanaıtığı vakit baılamııtır. 

Yüzlerce yeniçeri, kan ter içinde, 
buraya koşuyordu. Binlerce halk 
birilonişti. Fakat dört taraftan ıe
len ateş çok itddetliydi. Mukave
met imkansızdı. Ve mukavemet de 
edilemedi. Buralarda çalııan yeni· 
çerilerin hepsi birer "Zaloğlu Rü .. 
tem,, di. Tophane hakk~a tarih 
şunları yazıyor: 

"Topların envaı işlen~ek kir • 
haneler sahili bahirdedir. Topha • 
ne tesmiyesinin vechi budur. Ve 
bu karhaneler haricinde ıahili 

bahirde azim ve kebir toplar var
dır ki, bu topların hacminde aı • 
gar olan topunu zamane halkının 
elli nefer tuvanası mevziincİen re
f edeceği meıkU'ktür.,, 

İ§te Galatasaraya yakın olan 
yerdeki top imal eden binalar ca· 
yın cayır yandı. Yeniçeriler ıahil 
boyundaki elli kişinin kımıldata 
mıyacağı topları yangın sa.haaın • 
dan uzalJcla,tırdılar. 

Ateı buraları .ıar.drktan sonra 
Süleyman Kanuninin oğlu Cihan 
gir namına yaptırdığı cami Te 
medrese tuhz§tu. Burası çok mu • 
kaddes tanınıyordu. Ne de o]sa bir 
padi§ah taraf rodan İn§& ettiril -
mişti. Fakat yeniçeriler kendi kıt· 
lalarını kurtaramadıkları için Ci • 
hangir camiini söndürmeğe yanat· 
madılar bile. Buralar da kül yığını 
haline ge]d i. 

Felakete uğrıyan bir, birkaç 
aile değil, yüzlerce aileydi. Gece 
cami avluları bu zavallılarla dol • 
muştu. 

lkinci günü bir dedikodu bat • 
ladı. Ve tarihler bunu bir hakikat 
olarak kaydediyorlar. 

Deııamı J'ar 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Iatma _ Teha~l: Korkma, korkutma - 'l'u· mak - Tahkir: Aşağı görmek - Tahlil: 

haf: Glilll.nç, armatan - ,\yırmııl< - Tahsil: Ka:r.ıuım:ı - Tttha,niil: 
J3 Üncü mektep: Bir ııcy dıl linrne - Tcçhl:r.: Donatma - Te

Buyrukluk - Tahkim: Sailaml&ftmna - Talaakkuk: Ortaya çıknııık - Tahakkliın: davi: ı,,·ll~tlrıne. 

•eb~ E:ğer k~hvaltı etmedinse, 
:ıı e beraber bir şey yiyelim. 

ıtır.:- Yarını saate kadar getirir 
··ın?. 

~ Yarını aaate kalmaz. 
k,l"d Üf it cebinden bir anahtar çı· 

1
' dolabı açtı. 

LONDRA, 31 (A. A.) - Bom
bardıman tayyarelerinin uzak mın 
takalarda polis tedbiri olarak 
muhafazası hakkında, M. Baldvin 
mümanaat yapıldı deye hükume -
tin siyasetini değiştirmiyeceğini 
avam kamarasında bildirmiştir. 

- Hükumet için tutulacak bir 
yol varsa, demİ§tİr, o da düşünce
lerini anlatmak ve mümanaatlara 
cevap vermektir. Cenevrede de 
böyle yapmağa çalışacağız. 

Tahkir: A,atı g&rme - T&blU: Ayırma - Çok 1'uyurmak - Tahkim: Sağlamla~tırma 
Tahmin: Keetlrme - Verrt: Toplama - - Tallklr: Aıafılamak - Tahııll: Almak -
Tahalı: Ayırma - TahayyW: Kunıntu - Talıllı: Ayırmak - Tahayyül: Göz önüne 
Tehir: SUaleme - Tedavi: En.leme - Teda- (f'tlrme _ T~hlz: Donatmak - Tf'da\•I: 
\111: Kullanma - Tehatl: Vrkme - Tullaf: tyUf';ftlrmete utraımak - Tebaııi: t'rk -

41 inci mektep: 
Tahakkuk: Gerçekleşme - TahakkUmı 

Bst l<1'l'lllme - Tahkim: Sağlamlaştmna -
Tııbklr: Bnynğılatma - Tahlil: töıme, ayır
ma - Tahmin: Kestirme - Ta.hail: Topla· 
nın, kaznnms - Tnhı;ls: Ayırma - Tahay· 
l UJ: Hurma: kumntu - Teçhiz: SUaleme, 
ooundlnne - Tedn\i: Onarma, lyllettlr.
Tcdııvlıl: Kullnnnın, cldl.'n ('(c ıez.me - Te
hnşt: t'rlnrw, sakınm,ı - Tuhaf: GlllUnt. 

l:a~:i Ceketini vereyim. Cebinde 
'altla. ar dolu olduğunu gördüm, 

C l'rıa.yı tercih ettim. 
k eket' · · k lr'- •nı ıs enıleye koydu, çı -

~ll: 

GörUlmeml\'!. mek - Tubat: AJııılmamıı -

48 inci mektep: 12 inci mektep: 
Tahakkuk: Çıkma _ Talaakktım: Baıkı T~lc: Dotruluğu anlatılmak - Ta-

- Tahkim: Saiıamlathnna - Tahkir: Kü- hakkUm: Yargılamak - Tabldm: Pekl~tlr
mele, ııaflamlamak - Tahkir: A,ağılıım~)( -~UJtmfo, •ıtatılama - ralılll: Ayırma - raıı 

Al d k h ı Tahllh Ayırmak _ Tahmin: Değerini anla - 55 · • ı · t manya a l• ma pUS ar ali: Kar.anına, ötttnme - Taluıie: Ayrdaue ıncı IS e 
mak - TalııU: Kazanma, toplımıa, clt' gc • 

ı 'l - Tahayyül: Kuruntu - Teçltlz: Raİ:ırla - ttr~k - Tahsis: OeıtrllmPk, ayırma - Ta- 16 k BERL1N, 31 (A.A.) - ngı iz ma, donatma _ Teda•I: Diriltme - Teda· ......, ıncı me tep: 
- :rı. ... kl' .. -.v"Ut·. Sakmmak, korunmak - T~·cJıl:1. : Do- .... .

1 
"""akit ~ .. f

0

.'" •Yorum, dedı'. ve Amerı·kan matbtıatının Berlin ,.iil: Dotaıma, ıruUarıdma - Te1ıatı: Çekin- -..... .,al•ll: Haııkıı ~l'rı• ı:-o umıe - ., : 
"atma _ Tt'd&\·I: F.nıleml.'k, ıı<Rğl:;ımak - Ttı t l "'" f İ"' 1 

ll ıt me - Tuhaf: GörWmem.lı. l'a ru, al<ı:e - :Sakı~: ~ rme - ... f' ret: .. • ~ .. e b" ınaıasına oturdu, gazete- muhabirleri Berlin civarında bulu- . z· ılaYW: Elden cle geı:mek - Tehnşl: Korku reııme, tlk!llıınıe - :se,·he\·e11: Yf'nl l!l~kU ~o:z l. T. Müfettitı ıya B. Gül' •orıra S Re:zdirrniye ba~ladı. Biraz nan Oranienberg karargahına gi - ile ~eklflmek - Tuhaf: unç. Nevi: ~ıe .. ıt - Xeznrct: Bakma - Niyet: 
afa. }d' b Ü · b Tahakkuk: Çıkma - Tahakküm: Baakı- 53 Üncü mektep: Konıma - Noklııl nnznr: Gôril~ - .Xüfuzı )e ... eg" b ge ı, Masava oturdu, derck orada ulunan ranıen erg 

1 
t T-.. ~- K"-'"t 
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· • Konuşan Resimler •• 

Mijhur ln'ğliız artisti · ı Dlana WynyarCI 

ı.,. lıiıe;;;;; &leminde çevrilmi; o-j tedir. Resimlerin ilhamlarına, pek 
~, ~Yanı dikkat Hhnelerden taıbii olarak "1eıin telkini de karıı· 
tı,, i . f\lpheıiz "Viyanada toplan· maktadır ve ancak bu sahneden 
)o"~i bir filmde ve Metro ıtüd- ıonra iki bot iskemleye John Bar· 
811 a çevrilmiıtir. rymore ile Diana Vyvyard gelip 0-

to,.1, 1&hnede gayet zengin de· turuyorlar ve film devam ediyor. 
\ ili~ "'r·dll', hiçbir aktör yoktur, Bu filmde yukarda uimlerini 
~"ıl:~~ıf zaviyelerden alınan söylediğimiz artistlerden başka 
~Ot b'' ırnparator Franıua Jo • Frank Mergau ile Una Merlcel de 
,, .. llıülakatı telkin etmek - oynamaktadırlar. 

2 

ŞQ,.k/ı Kalmıya Mahki'ım Bir Artist 

~ Mgrna 
~ll~ ~i~f Paki arı herkesinkinden 
:·'C\ b ~' Myrna Loy bütün haya
oı,tllt f~İ en hemen "Şarklı tip,, 
~11 hir 

1 ııı. Çevinneğe mahkUm kal 
~ -., .. t.ttııttir. Kaşlarile kirpik
'- . "'•rıd k' l'tJı1 dik t. ı meıaf e o kadar 
:aı1-i k kat derecede açık ki, 
h~h "ır ~trıdda.nırkcn, ağır ve ağ
a'" S61 ~ akıt dağılıyor ve ııcak 
lllııı ._ ey• ada kızile karııla§tı· 
~"- 111Y0rıunuz f '"Qll lo . 

ı"' ltıee,\ :,Un bu role uyması İ· 
~!la. hak· Yuzünün diğer kısım • 
... _ el""'"- nn olmaya çalı,ması ve 
~' _ ·• l'Onra. d 

' a artrk baıka bir 
1... ~. d!~etlıez olmuıtur. 
~ 11tidada h ~ektepte iken bile 
lcı G lcota •rlı bir kızdı. Yü -

~.".. Yce. hi . 1' b' ~~~ 'ben . r sın ıye, tr arap 
~lfltı111 z~ır •e yeni gelen ar
~ ~eye •nette bırakırdı. 
1' tote de.,.:ti~n ıonra da, ay
l_ ~~ de etti,. Artiıthayatı-
'"'t1 •tıhn t o t.. • lb~ 11 ı. zmandan 
~..... uu on be 
~. "it def al ar ıe varan ve mü. t· ,...-. fu rollerde çıkmış· 

J lllli, 

'~ 
~· cİer·ı· cı._. ı 1, 

~ 

LOY 
Çingene, -;'( 
Cavalı, 

Ve nihayet, bir gün geliyor ve 
Myma Loya da Avrupai bir rol 
veriliyor: "Trans Atlantik,, filmi· 
ni çeviriyorlar. Fakat filmin gös
terilmesinden aonra rejiaörün ıöy· 
!ediği sözler ıunlar oluyor: 
''- Mirna Loy!. Bu Avrupai 

rolde de fevkalade muvaffak ol
dunuz. Fakat halk, ıizi daima 
ıarklı rollerde görmeğe alıştığı i
çin, onda devama mecburuz.,, 

Myrna Loy Amerikalıdır. Gary 
Cooper le, Helenada bir mahalle -
de oturuyorlardı. Fakat Loyu fil
me getiren Rodolf Valantinodur .. 
Önce, onun resmini görmü§, son -
ra görüşmek İıtemi~tir. Valanti -
nonun o zamanki karısı Natacha 
Rambova da fevkalade beğenmit· 
ti ve karısının oynamakta olduğu 
bir filmde kendisine rol verdiler . 
Bu 1925 te oldu. 

Valantino için, Myma Loy, ha· 

yatının sonuna kadar öğüneceği 

bir kız olmuftu. Onu çok güzel 
buluyor ve her yerde reklamını ya
pıyordu. 

Myrna Loy çok teııiz bir kız • 
dır. Holivodda, haluı, annen i .. 

7 - V AKIT 1 Haziran 1933 -

Filmlerde Aşk • •• Ve Kadın . ••• 
- Nedendir bilinmez, ıinema· 

ya giden halk, ıinemayla cazibeyi 
Daima beraber olarak düşünür. 

Bunun için, bir filmde cazibeli bir 
kadın bulunmazsa, seyirci, hemen 
bir botluk duyar. Bu sebepten, ca-
2i'be ve atk meselesini, sinemayla 
meıgul olan kimseler dikkatle tet
kik etmelidir • 

Elizabeth Allan 

le beraber oturuyor. Hiç evlenme
mittir. Gece partilerine gitmez ... 
Ömründe Nevyorktan ileri Hyaha.t 
etmemittir. 

Bu sözleri birçok ve bilhassa 1 neden kaçırmak, bir kadınla tanıt
Ramon Novarroya ait filmler çe -1 tırmak icap etti. Bu suretle matlup 
virmiş olan vazn sahne Sam Wood tesir elde edilmiş oldu. 
söylemektedir. "Hava kahramanları,, nda, 

Sam V ooda nazaran bugünkü Clark Gable ile Dorothy Jordanın 
halde, kadınsız bir filmin, hnrp hikayeleri pek kuru bir hikaye idi, 
filmleri müstesna, muvaffakıyet ve mevzuu körletecek gibi görü • 
kazanmak ihtimali pek azdır ... Fa- nüyordu. Buna ancak pek ustaca 
kat son zamanlarda ,harp filmle· bir sahneye konuşla mani oluna • 
ri de artık gözden düşmüştür. bilmi,ti. 
Sam Wood sözlerine şöyle devam Sam '\/ood'a nazaran bu vazi· 
ediyor: yetlerden mesul seyircilerdir. Çün-

Birçok rejisörler, atkın bir film kü her filmde bir aşk vakaaı iıti· 
için elzem olmadığım iddia etti • yor. 
ler ve bu yolda tecrübelere giriş - - Birçok kimseler bunun doğ· 
tiler. Ben şahsen bunun doğru ol- ru olmadığını iddia ediyorlar v~ 
duğunu zannetmiyorum. Bununla bir mevzuun afksız da ehemmiye· 
beraber, içinde aşk olmıyan fakat ti olabileceğini ıöylüyorlar. Bunu 
fevkalade güzel ve ehemmiyeti ha tekzip etmek istemem. Yalnız tec 
iz olan eser yok değildir. Lakin rübeler göstermiştir ki, halk, böy· 
bu eserler filme nakledildiler mi, Jc filmlere rağbet göstermiyor. Bu 
içine küçük de olsa bir aşk hadise sebepten senaryo muharrirleri, re-
si karıştrılmadığı takdirde alakayı jisörler film yapıyorlar. ' 
zaptederniyorlar. "Büyük resmige· Sam Voodun bu fikrine itti • 
çit,, filminin muvaffakıyetini teş - rak etmiyoruz. Zira, kendisine fU 
kil eden şey müthiş harp sahnele- &uali sorarız: 
ri değildi. Asıl alaka bu sahnele - - llk filmleri yapan ,bal mıydı, 
rin aşklarını çerçevelediği genç yoksa film tüccarları mı? Halkı, 
kızla delikanlının münasebetlerin· hep kadınlı ve aık mevzulu film -
den doğmuştu. Ekseri zamanlarda lere alıştıranlar lbizzat kendileri de 
afk, filmin bizzat mevzuudur. ğil midirler?. Halk buna ahıtrk • 
"Rig House,, filminde bir mesele tan sonra hep ayni şeyi istemekle 
mevzuu bahsolmuştu. Filmin ka:h- - film kültürü böyle yapıldığı i • 
ramanı hapishanede olduğu için, çin - hal,sız mı?. Hem sonra in
bir aşk vak' asını bir tarafa sokmak tellectuel seyirci, bu filmlerden 
güçtü. Bu sebepten, onu hapislia

1 
- nefret etmiyor mu7 • . 

Bununla beraber şarklı bir tip 
olarak kahıı, adeta onu bir kalıp 
içerisine koymuıtur .. Bundan mem· 
nun görünmüyor. Halktan onu ' 
Çinli zannedenler bile var. 

Bir gün Loyun odasına arkadaı· 
larından biri telaıla girdi ve "on 
dolar kazandım!.,, dedi. Holde 
biriıile bahis tutuıınuıtuk. Uzak· 
tan seni görünce, yarı sinli bir fi
g~ran oldÜğunu iddia etti. Ben 
(Myrna Loy) dedim. Bir türlü i . 
nanmıyordu. Tabii bahsi kazan -
dım. 

Myrna Loyun evi yanında otur· 
duğunu iddia eden çinli bir çama· 
şırcı, Loyun da bir çinli olduğunu 
söylüyor ve kendisinin çok yakın
dan ahbabı olmakla öğünüyordu .. 

Myrna Loy halktan töyle mek • 
tuplar alır: 

''Ne tuhaf değil mi efendim? 
Sizin isminizi bir Amerikalı ismi 
sanıyorduk. Halbuki o §arklı fil
minde gördüğümüz (Zehra) ıiz -
siniz. Sizin adınız (Zehra) öyle ., 
mı .. ,, 

Myrna Loyun çok yakında bir 
yeni Avrupai filmde oynamak ih· 
timalinden bahsediliyor. Bu mah· 
kumu, belki de~r.acaklar •• 

Adrienne Ames'yl nasll buluyoiaunüz...,..? 

KISA HABERLER 
§ Uzun bir hastalıktan !kalmış 

olan Richard Cortez tekrar çalış -
mıya ba§lamııtır. 

§ Fredrich March büyük bir o -
tomobil seyahatine çıkmı§tır. 

§ Richard Arlenin gözleri stüd
yoda kuvvetli elektrik lambaların
dan bozulmuştur .. Şimdilik gözlük 
kullanmaktadır. 

§ Claudette Colbert yeni oynı -
yacağı filmde yirmi tuvalet -taşı -
yacaktır. 

§ Mal West isminde yeni bir yıl 
dız çrkmışbr. Bu yıldız "Lady Lou 
isimli bir filmde çok büyük bir 
muvaffakıyet kazanmıştır. 

§ F ramada Miı Gaug.ter isimli 
bir film çevrilecektir. 

§ Burası Fransa diye bir film 
yapacaklarmıf. 

§ Vallace Beery ile Marie Dres
ıler :bir filmde rol almıılardır. 

§ Marie Dreasler ile Clark Gahle 
"Sovyet,, isimli bir film yapıyor • 
lar. 

§ Douglas F airbanks Çinde ge
çen bir film yapıyor. 

§ Metro §irketi Lupe Velezi bq 
sene için angaje etmittir. 

§ Glorya Suanl'On radyo film 
şirketiyle görüımektedir. Bir film 
yapacak · 



Define Adası 
ELMAS ARAYICILAR 

-10- Nakleden : fa. 

Toni muanm üzerinde taşları 
ıöıtererek yüzünü burutturdu: 

- Bütün bunlar, dedi, iki kiti· 
nin ölümüne değmez, 

- Bunlar kaç para değer? 
Elile fÖyle bir tarttı: 
-Eh... Belki üç dört yüz rupye 

eder, piyasaya göre .. 
Toniyi bir denemek istedim: 
- Her halde bu para senin c~ 

binde olsa, fena olmazdı zannede-
rim .• 

Yan gözle bir baktı: 
- Sen fena bir çocuğa benze • 

miyorsun.. Elbet daha iyi olurdu 
amma, daha pek toysun. Tıpkı 

demin anlattığım kobra yavrusu 
aibi. Farzet ki bu tatlardan biri
sini fÖylebir kenara aşırdık, iddia 
ederim ki kırk ıekiz saate kalmaz 
komiıer ziyaretimize gelir. 

Etraftakileıi gözlerile göstere • 
rr.k: 

-Demin, diye ilave etti, tatlara 
bakarken, yirmi çift gözün de rna· 

t 
aamn üıtüne dikilmiş olduğunu 

ıöımedin. Madenin bütün ame • 
leleri, bu dakikada, ne kadar laf 
çıkardığımızı, sayılarını, kıymet • 
lerfni, cimlerini hepimizden iyi bi
liyorlar. Hem hiç te enayi omu • 
yaal patronun, elbet bunlardan bi
rili adamıdır. 

Toni yere tükürdü: 

- Bu pis heriflerin ıammazlık
lanolmueydi, ıimdiye kadar mil· 
yoner olmuıtmn, gitti. 

Soma amelelere dönerek: 
- Jlaydi, dedi, bili ne duruyor. 

IUDm?. 
Yavq yavq yürüyerek tehire 

cllpiük.Günet Rauagalanın arka
...... batıyordu. Dağın yüksek 
tepelerinin, tehirin üzerine gölge
leri alayordu. Kargalar uzun bir 
ıi,.Ja zencir halinde gıcırdıyarak 
ıeciJOl"ları. 

Toni birdenbire durdu: 

- Demin söyledim di ya .• Dinle 
bak. 

Uzaklardan bir dümbelek ıeai 
ıüyoldu. T oni acı acı tüldü, mı· 
nWlandı: 

- Şeıytan kötkleri !_. 
- Gidip bakayım. Hiç görme-

dim. Olmaz mı?. 
Tobi homurdandı. Fakat razi 

0161. Meydanın etrafı toprak bir 
d.narla çevrili idi. Duvarın üıtü· 
ne kırık tiıeler dikilmitti. orada 
uzun, üstü çinko kaplı bir bina 
vardı. Dclvarlan neden olduğu 
bel\i olmıyan bir maddeden yapıl· 
DUfb. Her üç metrede bir ka • 
pıaıolan bu binanın içinden, üatle
riqden batlanndan bitler akan çıp. 
lak çocuklar çıkıyor, pisliklerin 
etrafmda UÇUfan sinekler arasında 
ftldia PC olmama rağmen oyna· 
..,..tut!ı. 

ilerledikçe aambelek ıeai ar
onlu. §imdi mnaaıa bemer 

sesler ve boğuk boğuk feryatlar da 
duyuluyordu. 

- Buradan gidelim. 
T oniyi takip ederek bir kapıdan 

girdim. Evvela, iki küçük mum 
ıtığından batka bir teY göreme • 
dim. Sonra, gözlerim yavaş ya • 
vaı karanlığa alıttı. Oda ıeklinde 
bir yer gördüm. Bu daracrk ye • 
rin dört tarafına çömelip otunnut· 
lardı. Dip tartfta, yatak gibi bir 
teyin üzerinde, bizim amele uzan· 
mıt yatıyordu. Yatağın önünde 
daha timdiden dullara mahsus be· 
yaz libas geymit olan bir kadın 
diz çökmüıtü. Geri kalan dara • 
cık yere de çalğıcılarla ıeytan kö
çekleri çıkmıılardı. 

Altı kiti idiler. Dördü oynuyor, 
ikiıi çalıyordu. Hepsinin yüzün· 
de feci ve korkunç maskeler, bat· 
larında kırmızı tüyler vardı. Gö· 
ğüılerine ve kulaklarına da kırmı· 
Z1 çlzgller çizmiılerdi. Pettemfl· 
ları da kırmızı idi. Kollarında ke
mik bilezikler, ayaklarında ba • 
kırdan kocaman halkalar vardı. 

Y aralırun karıısında eğilerek kı· 
zıl tüylerini oynatıyorlar, bilezik • 
leri birbirlerine çarparak müthit 
haykırıtlarla doğruluyor, sıçrıyor· 

larch. Onların haykırıtlarını, ora· 
da toplanmıt olanlar tekrar edi • 
yorlardı. ı 

Bu patırdı arasında oraya gel • 
mit olmamızın kimse farkına var· 
madı. Bununla beraber Toni en· 
diteli görünüyordu. Homurdana· 
rak: 

- Doğruıu, diyordu, hatınn i • 
çin buraya geldim. Bu manzarayı 
ıeyretmekteme, heriflerden on da· 
neaile döğüımeği tercih ederdim. 

Sordum: 
- Ne söylüyorlar Toni? 

Söyledikleri tarkıyı dikkatle din 
ledi: 

- Ne bileyim ben! Bir ıeyler 
ıöylüyorlar. Serendiplilerin lisa • 
nını alt üst ederler. 

Yerliler el çırparak haykırıııyor· 
lardı. T oni bir az daha dinledi 
ve kulağıma duyurmak için adeta 
haykırarak, anlıyabildiklerini söy· 
ledi: 

Dünya şeytanlan, dünya şeytan-
lan 

Diken tırnaklı şeytanlar 
Bu adam dostunuzdur ..... 
- Ost tarafını, dedi, anlıyamı· 

yorum. Ne Hintçe, ne tamil ne de 
Serendip liıanı.. Belki de baba • 
dan oğula anlamadan söylenilen 
tarkılardan vedda lisanından bir 
feyler ..• 

Şimdi, derin bir ıükUt olmuıtu. 
Sade kadının hıçkırıkları duyulu· 
yordu. Odaya bu aralık bir aydm· 
lık daha getirdiler ve zavallı ame
lenin ajzından ~be bir köpük 
sarktıimı farkedebildim.. 

(Devarnl NI' l 

mmııooıım••••um lı,'lı '" ,\:: ' :"' ', ' 
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Eskişehirde 
Sıtma mücadelesinin 

f aideli neticeleri 

Bu sene şehir ve köylerde 
yat. mektebi aCjllacak 

ESKİŞEHİR, (Hususi) - Sıt· 
ma mücadelesi te~kilitı mevıim 

dolayisile ıehir ve köylerdeki su • 
lanma itlerini son derece ııkı bir 
kontrol altına almıttır. Mücadele 
idaresi sulanan çayır ve tarlaların 
bataklık yapmamaıı ve sivri ıinek 
lerin barınıp beslenmemesi için 
tedbirler almaktadır. Aynı za -
manda köyler muntazam surette 
dolaıılmakta ve icabedenlere ki · 
nin verilmektedir. 

Mücadelenin bqlangıcında köy. 
lerde, bilhaaaa çayır bulunan mın· 
takalarda yapılan ilk muayene 
yüzde 85 nisbetinde artmalı bulun· 
duğu halde sıtma mücadele tetki
litının gösterdiğiğ ihtimam saye • 
sinde bu nisbetin timdi yüzde 15 e 
düttüğü görülmektedir. Bu da 
sıtma mücadele tetkilitının mem· 
leket için hayırlı birmüesseıe ol • 
duğunu gösterir. 

Yatı mektepleri 

Eskitehir maarif müdürü Hüınü 
Uluğ Beyin tetebbüa ve gayretile 
vilayet ve köylerde bu sene on se

kiz dane yatı mektebi açılmasına 
Maarif Vekaletinden müıaade a • 
lmmıttır. Bu mekteplerin açılma
sına kereste tüccarları ve köy ihti
yar heyetleri azami ıurette yardım 
edeceklerdir. 

ilk mekteplerin tenezzUhU 

Akçalan, Şarkiye, Turan, lhıa • 
niye, Kurtunlu ve lıtiklil mektep· 
leri talebeleri muallimlerile birlik
te sırayla yağcılar parkı denilmek
le maruf bahçeye gel~ekte ve 
muhtelif idman talimleri ve eğlen· 
celer yapmakta idiler .. Geçen haf· 
ta batından itibaren de diğefr ilk 
mektepler, birer gün yağcılar par· 
kında eğlenceler tertip etmektedir. 
ler. 

idman tenllklerl 

İdman ıenlikleri mıntaka saha. 
smda yapıldı. iki yüz kız ve er
kek talebe muntazam geçit resmi 
yaparak ıaha içinde yer aldılar. 
Liıe beden terbiyesi muallimi Hüı
nü Bey, idman tenliklerinin gaye· 
sini yüksek bir sesle anlattı. Tale
be velileriyle idman tenliğine itti
rak eden halkımıza tefekkür ede· 
rek saygılarını sundu. 

Önce erekek talebe, sonra da kız 
talebe idmanlarım yaptılar. Kız 
talebe idmanlarına batlarken ha • 
va birdenbire karardı ve sıkı bir 
tekilde yağmur baıladı. 

Jimnastik elbiselerile geçit rea • 
minde herkesin takdirini celbeden 
kız talebenin idmanlan yağmur 
yüzünden seyredilemedi. 

M. Ş. 

Manisada iki katil asıldı 
Manisa, 30 - Silahlı oldukları 

halde bir evi basmıt ve bir kadını 
parça parça ederek öldürmüt olan 
Recep ve lsmail isminde iki hay
dut Ağır ceza tarafından idama 
mahkum edilmitlerdi. Temyiz mah 
kemesi karan tasdik ettiği ve bu 
O,ar da Millet Meclisinden geçti 
ği cihetle haydutlar bu sabah er • 
kenden uyandmlmıtlar ve hapis • 
haneden hükiimet konağı meyda
nına getirilerek hüküm olamduk· 
tan sonra uılmıtlarchr. 

Eskişehirdeki zelzele 
Sinemaları, kahveleri boşalttı. H 

• 
sokaklarda kalmıya mecbur etti .J 

Geçen gün Eakitehirde bir zel- ıokakta, bahçede ve İ•ıa:~ 
zele olduğunu yazmıttık. Bu zelze- geçirenler pek çoktur. ~..., 
le hakkında "Sakarya,, tunları ya· ıürekaiz olduğu için çok ıiikiit ..-, 
zıyor: him hasarat yapmamıftır• 'f, flffı 

bir çok binaların bacalar, ha'!~ 
Perıembe günü alqamı saat yir- Pi"':'' 

rak duvular yıkıh:uf, bir - _... 
mi dördü on geçe tehrimizde ce • kirgir binalarda çatlaklar b.....-: 
nuptan timale doğru tiddetli bir gelmiıtir. Zelzel'! istuyoa ~ 
zelzele olmuıtur. kumda daha tiddetli hi,.edlP""'"" 
Hal•kın bir çoğunun yataklarına Devlet D "n1iryolları atelyeler ~ 

girdikleri ve tatlı uykularına dal· dürü Şaban Beyin oturd..S• 
dıklan bu saatte, toprağın derin. muhtelif duvarları çatlamıf, ~ 
liklerinden ıelen korkunç bir oğul. lar, kireımi~1er dôkülmüf, e• t/!t 
tudan ıonra bir çatırtı duyulmuı, rulmaz bir hale gelmiıtir. 
binalar yerlere kapanırcaama sal. lıtasyondaki büyük fab • 
lanmağa bqlamııtır.. Bu korkunç bacası dk çat!amıştır. Bir 
hadise nihayet iki saniye kadar !ın raflara diıdiği rakı ıiıelerİ ~ 

rf' dütmüf, J g,l liralık zayiall 
sümıüttür. Saat bire doğnı tekrar 
bir zelzele olmutsa da bu evvelki
den hafif geçmiştir. Maamafih 

zelzelenin ardı keıilmemiı, saba • 
ha doğru arz iki defa daha ıarsıl· 
mtbr. Cuma günü saat on dokuz· 
da hafif bir ıarsmtı hi11edilmittir. 
Birinci zelzelenin tiddetind"n kor· 
kan halktan bir çoğu sokaklara ve 
bahçelere dökülmüşler, o geceyi 

Küçükpazarda 
········-·-··----·····-··-

Bir hortlak 
Kefenle mezarın

dan evine kadar 
Gitmiş! 

Son ıünlerde sık ıık görülen bir 
havadis vardır. Anadolunun muh· 
telif vilayetlerinden, lstanbqlu
bazı yerlerhii!en c1UYutan bu ha -
vadis "ölülerin dirildikleri, ölme • 
den gömüldükleri,, dir. Bundan bir 
müddet evvel Artvinde böyle bir 
hadise olmut, yıkanmak üzere o • 

len bir hoca kansını kefenle 
seriden ayni tekilde bir havadis al 
dık. Büyükadada mahkemeye inti· 
kal eden bir hadise oldu. 

Bugün daha garip ve daha hay • 
ret edilecek yeni bir dedikodudan 
bahıedeceğiz. 

Bu yeni dedikodu Küçükpazar· 
dan gelmektedir. Bütün Küçükpa· 
zar kadınları bir müddet evvel ö· 

len bir hocanın karısını kefenle 
dolatırken gördüklerini, bütün ta· 
lakatlerile titirerek anlatmakta • 
dırlar .. Bir kadın bun~ fU şekilde 
anlatmııtır: 

"- Zavallı kadın kırklardan o
lacak .. Bir gece evine gelirken gör
mütler •• iki de poliı kartısına çık· 
mıt, polisler "dur! .... ,, diye taban· 
calarını çekmiıler. 

Kadın: 

- Aman demiı, sakın ateı etme 
yiniz. Ben hocanın karıııyım. Gör· 
miye gidiyorum. Beni öldüreme~ • 
siniz. Çarpılırsınız. 

Bu kadının anlattığına göre ho • 
canın karııı kefenle evine gelmit, 
kapıyı çalmıt ve kocaıını çağırmıt 
tır .. Hoca kanımın ıeıini tanımıf, 
pencereden onu kefenle görünce 
korkmut, kapıyı açmamıı.,, 

Bu dedikodu epey z~andanbe
ri devam etmektedir. Bütün Küçük 
pazar halk berpn birbirinden ı•· 

l1' Uf tur. r •Jhı;m ıslah iıtal 
,?a da bir kı : rn topra duvat 
',öktüğü h.ı'·ı-r alınmıttır.. zeltl 
le esnasınd~ kahvede ofuraJI 
kimseler, ~.cançere camlarını kd': 
rak dıtarı fırlamı!Ja .. .!ır. JC 
' Hayetler .h•J zelzele hakkıocı
haber gel m ~difine göre me 
Eıkitehir olduğu tahmin a11ı",.......ru 
tedir. 

Derik'te 

Derik, (Hususi) -
muhtaç çiftçilerin bu hayati 
yaçlarını temin için öteden. 
kip edilen toprak ıiyaaetine 
mızda da bati~ ~ 
maaraflarlaqa ın alınan ~ il 
J.B1Qn binlerce dönüme bal!f...r, 
toprakları usul ve nizami d 1' 
de toprağı olmıyan köyluı.re 
ğıtılmaktadır. dol ti' 

Köylünün refah ve ı~de ~ • 
min eden bu yüksek al~ ot' 
mızda umumi bir hoınudıyet 
dırmııtır. ,ı,. 

Hükumetin geniı arasid~ il' 
derek sahiplerinden pef~ • ~ 
aldığı toprakların bede!iJll.; ~ 
yirmi senede ve yirmi 111ill& 

sitle ödiyecektir. . ...... ~ 
Bir kaç senedenberı yaP de ~ • 

kirge mücadeleıin~ ~ se ~, 
detle devam edilmıttil': ~ 
lerin dağılmasına i~ ... d t1' 

itDP-"".:..~ .al -madan olduğu yerde 8d 111' 

vaffakiyet hasıl oı-ı:· ... ~ 
barla bu sene de nıe~. 
ten tamamen kurtarı 

it" çi çok memnundur· .-la 
.. e _..-:Jb• 

Hayvanlar vergıılll ~ .... 

tihaz edilecek olan ,.~~· 
ması da yapılnıııtır.. • 

· fyeıı ~ -~ 
malını gizlemek ıs 1 ,ı...,,,,_ 

takriben dört bini :;ı~· 
rı kaçak olarak yak ~ 

Bu ıene kaza .. ;i:abefİ ....--,.. 
mezruat bet on gu üteet';ıdlt.,., 
eden kuraklıktan 111 ~ 
günlerde bir yağmur __ MI 
leniyor. ~ 

• d•J d~· ni yenı hava ıs er ~ ~ J 
Bu havadisin uydu. ,J~f. 

yar kadınların v~ıı:-~ "1 
ıöylemiye bilnıefiS bO 
Tabii hiçbir poliı te 
bortlakla karP~ 



~ii4iUk Masal : 
·····················-····--

Firavunun macerası 
F· 

anı:ravun .. Nedir? Kimdir? Bunu 
Yılt lınak kolay bir iş değildir. O 

arca Ege d . . 'l M ·1 ltla enızı ı e arsı yanın 
1ndaki ·· h ' J>ı!tr,, y nıut .ıı dalgalarla çar • 

•Ul" azın sakın sular üzerinde 
k .. dun gibi süzüldü. Kışın dağlar 
.. ar .. k 
haıa ru sek dalgalar arasında 
Çıktı.~ F ayboldu, hazan meydana 
ti ._,.h a.kat sonuna kadar azmet· 

,, '11 
8 b~Yet Marsilyaya vardı. 

\>uı~ ır defa iki defa olmadı .• 
~ .. Ilı ere~ defa hep ayni şekilde de· 
&iint et~ı. Gitti geldi.. Lakin son 
da k:~ e 0 da ihtiyarladı.. Onun 
ı, .. a·· ... urgaları çürüdü. Sert dalga· 
dit~ Ogsüne doğru (küt, küt) vur • 

Ça d · d ~lf) erın en gelen bir sesle ce· 
"ıit •eremedi .. Çünkü taketi kesil· ma ileri .. Diyerek atıldı. Gece ol • 
tiia artık bu ınüthiş felaketlere gö- du .. Her tarafa müthiı bir korku 
ltıı!t~erecek kadar kuvveti kalma· çöktü. Genç kaptan da biraz titre· 

'irııar miye başladı.. Ne yapacaktı? O 
~nu ne kadar çabuk geçiyor. böyle düşünürken dalgalar büsbü· 
~lıtı kn hesabını yalnız Firavu - tün kudurdu. Zavallı teknenin ka· 
~111\ kaptanı biliyordu. O Fıravu - burgaları kırıldı .• 
t~i ~lıaktan indiği gündenberi bu Baş taraf denize teslim oldu. Su 
ı... ı e g . B . 
.... j k ezıyordu. Fıravun.. u ıs lar içeriye dolmıya başladı. Acı acı 
!e.r ;

0

~~nlar .da tarihi hiç bilmiyor sesler yükseldi.. Kaptan güverte -
1tit~ a~~a .. (F ıravun) kelimesini sindeki genç bu sesleri duymadı •• 
~lll.. ltlr kere irkiliyor, korkuyor. Gözleri yavaş yavaş büyüdx. Göz· 
~İt 1u. L. O ne mazlum gemidir. bebekleri vahşileşti .. Kulakları sa
•tf~ bre kaptan güvertesinden et • ğırlaştı .. Elleri kuvvetlendi.. Ağzı 
~\t .. ~kınca başı önde dalgaları kilitlendi .. 
~'" h" hedefe varmak için oka - -Tayfalar müthiş çığlıklarla 
~'d,1ıi. &ider ki.. Sesinizi çıkar • bağırırken onun ağzından tek bir 
~. 11

• ah, oh demeden sizi götü- ses çıktı: 
"' - Baş tarafı boşaltın .• 

tıl~d hu seferki seyahat böyle Bu emir büyük feryatlarla yapıl· 
l ı. lhtı' . . 'h . d . d b' d h f l ~!)tal\~ ·· Yar gemmın ı tıyar ı ıse e ıraz sonra su a a az a 
~t-:el\ b osyö Con Pol gemide dolmıya başladı. Fakat yavaş ya.
t~CeJt.. ~ında öldü. Yerine kim vaş şafak ta söktü, kuduran deniz 
t lt,tk · . sakinleşti. Dalgalar akşamki yap • 

eerıç ~'1n sevdiği ve itimat etti - tıklarından utanmış gibi sustular .. 
'\ldı 8Ptan muavini idareyi eli- Baş tarafı delik deşik fakat büyük 

19 y~ ~~iyi yürüttü. bir tahta ile tıkanmış (Fıravun) 
d ~Ul'Ukındaki gemici ne bilir? yavaş yavaş Marsilya limanına 
l l(l\r ""'<lalgalar bu işe çok kız - doğru yol aldı. Akşam Marsilyada 
ld "'"" ılt.r 8?PUrırniye kudurmıya baş karaya çıkan gemiciler: 
~d', İd· tcilya adalarının açıkla - Genç kaptanın elini öperken: 
~~\tr ih .. 4kdenizin delirmiş dal • - Ah kaptanımız. .. Sizin saye -

'.ıtbi4 ~'Yar teknenin karnına nizde bir can sahibi olduk. Yoksa 
~~İt '-t 11lltuklar vuruyorlardı. biraz müteessir olsa idiniz. Şimdi 
l ~~'ık bilrnem nasıl oldu? çoktan Akdeniz dalgaları arasında 
et tekn d . . 
~ Çılt.n e en garıp garıp ses- kaybolmuştuk.. 

C)l'L IYa_ b ) d k , ~,d aş a ı .. Genç aptan Diyorlardı. 
1

'
1
••,111 ı,. Sahretti.. -Heri.. dai - Masallc 
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'()" 
l'te 9ii 

zeı oldum •• Oh .• 

a· 
ıze en k ' , S·· ya ın ... 

~} Oyle b k 
a. ~~ ı a alını Al' Ef d' , ·· n ·· ı en ı tl h sanla 
.\ 'h>an} ra en yakın bulu -

l ~ li 0 ar hangileridir 
:'<ıı eınad .,, 
~l .\Itaj gibia:rle~ dökmiye hat 
\ ~llaın sesı de kaşınmıya 
\ '-ldrrd rn~ Hernen elini ense· 
1~~··· t. e uf ak bir ıey ya • 

' l .' ~'rtrı "' c. Qıl' agı ar d 
ı"'ıbi (pire) old a~ın a sıkııtırın • 

l te akı ugunu anladı. Bir • ._ ına da. 
w. han'ho. h ınsanlara en ya· 
•ql. ··• an · · qelc t:,· gısı olduğu geldi 

l'ite ~ &eıle Ce\'ap verdi: 
··• ua1Ji111 Bey .• 

Cabi Efen dinin başından 

geçenler 
Cabi Efendi çoktanberi gözük

müyor. Çünkü yeni bir otomobil 
aldı. Onunla gezip tozuyor. 

Geçenlerde bir gün Şişliden Bü
yük dereye otomobil ile son süratle 
gidiyordu. Birdenbire bir ağaça 

çarptı. Kendine gelip gözünü açtı
ğı zaman ne görsün .. Güzel bir yer 
de .. Güzel bir hastahakıcı hanım 

da başı ucunda .. 

Cabi Efendi. 
- Aman hanımefendi.. Dedi. 

Ben nerdeyim? 

- Hastanede 27 numaralı oda • 
da .. 

- Ooh, ooh kurtulmuşum •. Ha
pishaneye girmemiıim ya .• 

Hesabı en kuvvetll millet ? 

Hesabı en kuvvetli halk Cenubi 
Amerikadaki Botokud denilen ka • 
bile efradıdır. Bu kabile efradının 
her nedense hesaba kat'iyyen a • 
kılları ermez. En akıllı olarak ge -
çinen 3 ten ziyade sayamazmıt ! 

Sibirya köylüleri 
nasıl zarp yaparlar? 

Bizim bildiğimiz zarp; iki kere 
iki dört eder, iki kere dört sekiz e
der diye hesaplanır. Bunu bildiği
miz için istediğimiz büyüklükte 
zarpları yapabiliriz. 

Halbuki Sibirya köylüleri zarbı 
bizim bildiğimiz gibi yapmazlar . 
Maamafih Sibirya köylüleri de 2 
den fazla haneyi zarp yapamazlar. 
işte size Sibirya köylülerinin yap • 
tığı zarptan bir nümune göstere -
yim: 

- Mesela 73 X 283 = neye müsa • 
vidir. 

Bizim bildiğimiz ıekle göre bu· 
nu ıöylece zarbederiz değil mi 7 

283 
73 

849 
1981 

20659 

Halbuki Sibirya köylüleri ıöyle 
yaparlar. Bir çizgi çizerler. Bir ta· 
rafına 73 ü yazarlar. Diğer tarafa 
283 ü yazarlar. 

283 ün yarısını, onun yarısını, o· 
nun yarısını, onun yarısını, onun 
yarısını bulurlar, nihayet bire ge • 
linciye kadar bunu yazar. 

73 e gelince bunun da bir mislini 
onun mislini, onun mislini tam bir 
hizasmagelinciye kadar yazarlar. 
283 sonu tek rakanıh olduğu için 
73 ün misli alınırken tek rakamın 
karşısındaki rakaınları toplarlar. 
Yekun zarp yekiinudur. 

Rakamla §Öylece yapılrr: 

283 73 73 
141 146 - 146 
70 292 
35 584 -- 5g4 
17 116~ -- 1168 
8 2336 
4 4672 
2 9344 
1 18688 - 18688 

:l065~ 

Dikkat edilirse rakam yarısı bu· 
çuk geldiği zaman bu Yarıın atılır. 
17 inin yarısı 8,5 iken 8 Yazılır. 

Hayatın esası 

Hayatın esaaı sudur. Hayat ma • 
kinesi su sayesinde iıler, hareket 
eder ve bizi yaşatır. 

Bütün hayatın üçte ikisi su ola· 
rak kabul edilmiştir. Fakat deniz· 
de yaşıyan ve (Venüı çiçeği) ismi
ni alan bir nevi mercan vardır. Bu 
mercanın yüzde 99 unun su olduğu 
anlaşılmı§tır. 

. ........................................................ . 
~ Haziran Bilmecesi: 1 i 
=··---····-··-----····························· .. ·= 
150 okuyucumuza hediye 

Bu haftaki bilmecemiz heceler· 
den cümle teşkilidir: 
ğiz - ce - ne - le - eğ- bol
bol - ay - üç - in - iç - ği -
di - dil - e - til - ta - ler -
tep- mek-• 

Doğru halledenlerden 150 oku -
yucumuza muhtelif hediyeler vere. 
ceğiz. Hediyelerimizin arasında o· 
yuncaklar, şeker, pisküvi, çikolata, 
kitap, kartpostal vardır. 

Hal varakalarına isimlerinizi 
adreslerinizi okunaklı yazınız. 

Bu bilmecede kazananların iıim 
leri Temmuzda ilan edilecektir. 

Hal varakalarını "Vakit çocuk 
sayf aaı muharriri,, adresine gönde
riniz. 
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Şimal ve cenup kutuplar 
neden soğuktur ? 

Öyle bir sual ki ne kadar düıün 1 

seniz kolaylıkla halldemezsiniz. 
Ben size anlatayım. 

Dünya ııığı, harareti güneşten a. 
lıyor. Güneş ile dünyanın arası da 
çok uzaktır. Bundan batka dünya· 
nın da kendine göre bir çok hare
ketleri vardır. Fakat bütün bu ha 
reketlerde dünyanın vaziyeti belli
dir. 

Dünya yuvarlak olduğu için; gü 
neş yuvarlak vaziyette her tarafa 
ayni derecede kuvvet veremez. He 
le dünyanın alt ve üst taraflarına 

çok kuvvet gönderemez. 

Güneı te bu mıntakalara. az gel
diği için oraları soğuk olur. Daima 
bozlarla örtülü kalır. 

Hattlistiva neden sıcaktlr? 

Yukardaki suale cevap verdik • 
ten ıonra buna cevap vermek çok 
kolay bir it gibi gelir. Bu da kolay 
değildir. 

Dünya yuvarlaktır. Demiıtik. 
Hararet ayni derecede bu kürenin 
orta kısımlarına gelir. Bu kısım da 
amuden gelen güne§ ışrkları altın • 
da çok çabuk sıcaklık alır. 

Bu mıntakalardaki memleketler 
de çok sıcak olur. 

işte (Ekvatör) hattı istiva dedi· 
ğimiz gözle görülmez el ile tutul • 
maz hattın iki tarafındaki mınta· 

kada da müthiş ııcaklar olur. 
insanlar kabalaşır. Ağaçların 

yaprakları sertleşir. Hayvanların 

çalışma kabiliyeti artar. 

Deniz suyu i~indekl bahk 
neden tuzlu de§ il ? 

hergün biraz yağ, şeker, patateı 
elonek gibi maddeler yemekliği • 
miz lazımsa hayvanın da böyledir. 
Yani balıkların da kendilerine gö· 
re bir çok ihtiyaçlan vardır. Bu ih· 
tiyaç içinde tuz da vardır. 

Deniz tuzlu olduğu için bu balık 
lar ıuyu içmemezlik yapmazlar. 

Bilakis muntazaman su ile yaşar 
lar. Fakat ihtiyaçlarından fazlala· 
rını almazlar. 

işte tuz meydanda.. Denizdeki 
tuz memlehalarmı istesek alama • 
yız. Çünkü bir insana, bir hayvana 
lazım olan tuz miktarını hayat teı 
bit etmiıtir. 

Balık ta bu hayat kaidesine göre 
kendisine lazım olan tuzdan fazla· 
sını alamaz. Binaenaleyh kendi 
vücudunda da tuzdan eser hulun • 
maz. 

Lokantada .• 
Küçük Ali babası ile beraber bir 

lokantaya gitmiıti. Çorba istediler .. 
Deniz ıuyu tuzludur. içinde ya • Garson çorbayı getirdikten ıonra 

ııyan bir dakika bile ayrılmıyan kaşlarını çattı. Birdenbire hastalan 
deniz hayvanları, balıklar, istrid • mış gibi kıvranmıya baıladı. 
yeler, iıtakozların da tuzlu olması Alinin babası zavallı garsona 
lazım gelmez mi? sordu: 

-Tabii evet .• Demek lazım. Fa· - Garson efendi.. Geçmiı ol• 
kat (hayat) denilen bu kuvvet bu- sun. Birdenbire rahatsızlandınız 
na da çare bulmuı ve her hayva • mı? 
nın, hatta her nebatın kendisine a- - Hayır efendim. Çorbanız çok 
it olan hayat malzemesini hazırla- sıcakmış parmağımı içine sokmuş· 
İnıştır. Buna göre bir insanın nasıl tum da yandı ... 
............... ............................................................ . ... .... 

Mektepler kapandı 

Gelecek aene gene cici arkadatlara kavutacajiız 
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CeTt'evrede Mühim Müzakereler 
················································································ 

Devletlerin kuvvete mü
racaat etmemeleri için .. 
Iran murahhasının bir isteğine, mu

rahhasımız müzaharet etti 
ClNtVK'E, 31 (A.A.) _ Silah ri takviye ettiğini ve bu talebinde 

bırakımı konferansı Avrupa emni- lranın tamamen haklı olduğunu ve 
esasen Roosvelt beyannamesinde y~ ve mütekabil yardım mescleai-
de kuvvete· müracaat edilmemesi ni müzakere etti. Komisyon hazır-
fikrinin alemtumul olması hakkın ladıaı proJ' enin birinci maddesi Av 

• da kayıt bulunduğunu söylemittir. 
rupa devletlerinin kuvvete müra- Cemal Hüsnü Beyden sonra söz 

caat etmemeleri teahhüdünü ihti - alan Amerika murahhası M. Nor
va etmektedir. man Davis, Rooıevelt mektubun -

lran murahhası bu leahhüdün daki kuvvete müracaat edilmeme· 
yalnız Avrupa devletlerine münha si hakkındaki teahhüdün alem§u -
ıır kalmamasını ve bütün dünya mul olması fikriyle gayri kabil te
devletlerine tamil olmasını istedi. lif olmadığını söylemiş ve bu tek
zTürkiye namına beyanatta bulu - lif konferansta hiç itiraza uğra -
nan Cemal Hüsnü Bey, lranm bu mıyarak ikinci müzakereye hıra -
talebini Türkiyenin ilk gündenbe- kılmıştır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Galatasaray Lisesinde 
olup biten işler! 

Baıtarafı Birinci Sagıfada j it olan moloz ta!ımak iti mektebin 
verilmemiş olmasıdır. Meıela mek- resmi hademelerine yaptırılmıştır. 
tebe ilhak edilmit olan bir binada 5 _ Mektepte bir mumayaa ko
tamirat namı altında kırk beı, elli misyonu vardır.. Bu komisyonun 
bin lira ıarfe.dilmi!tir.. Fakat bu vazifesi her türlü alını muamele
k0'k beı elli bin liralık masraf kü· lerini tetkik etmek, karar vermek, 
çük küçük parçalara ayrılmak, kontrol etmektir. Öyle olduğu hal
muhtelif zamanlarda yapılmak su- de mübayaa komisyonundan karar 
retle bir kaç yüz liralık bir iş gibi almaksızın Galatasaray mektebin
ıerbestçe hareket edilmiı, Veki.- de binlerce liralık masraflar yapıl
letten izin almak, ke§if yaptırmak mı§tır. 

ve saire gibi tedbirlere hiç müra- 6 - Malfundur ki, tatil zaman
caat olunmamıştır. Bütün bu iş - larmda mektepte bir kaç seneden
ler piyasada şahsiyeti meçhul Ta- beri yerli sanayi ıergiıi kuruluyor. 
nilyan isminde bir ermeni müteah- Serginin bulunduğu zaman şüphe
hit ile mektep müdürü Fethi Bey siz sanayi erbabının hesabına bir 
ve muhasebeci Kazım Bey arasın- takım masraflar oluyor. Meıla 
da cereyan etmiştir. Resmi ida - Mektebin terkoı suyu sarfiyatı ar· 
relerde para sarfı için mutat olan tıyor, yerli ıanayi seraisi idareıi 
usullerin hiç birine riayet olunma- bunun için mektebe yüzlerce lira 
mıştır. vermiştir. Bu paraların usulen 

2 - Mektep, hastane gibi mü - mektep kasasına girmesi lazım ge
esseselerin hepsinde birer depo lirken on parası girmemiştir. 
vardır. Birer de depo defteri .. Bu 7 - Yeni poatane yanında 
müeueseler İçin alman eşya ya sobacı Ohaniı Papasyan Efendi 
derhal sarfolunur, yahut depoya vardır. Bu adam bir gün mekte.: 
konarak tedrici surette kullanılır.. be çağrılmıf "Soba tamir ettirece
Galatasaray lisesinde binlerce lira ğiz.,, denilerek bir senet imza et
sarfedilerek bir takım eşya satın tirilmiş. Fakat sonra soba tamir 
alınm19tır. Bunların paraları ve • ettirilmemiı, Papaıyan Efendiye 
rilmiıtir. Fakat, çok gariptir ki on para verilmemİf, batka bir ıey 
bu eıyanın ne olduğu belli değil- de alınmamııtır. Fakat paralar 
dir.. Çünkü o eıyanın mektep ida· mektep kasasından çıkmıtbr!. 
resinde kullanıldığı meçhuldur, 8- Galataıaray mektebinde bir 
deposunda bir eseri yoktur. depo pansiyon açılmııtır. leraf Ye ıui 
defterinde küçük bir kaydi bile istimaller neticesi olarak bu pan -
yoktur. Mesela (Kalonikoı) tica· siyonun hesapları karıtmıttır. lda
rethaneıinden satın alınmış ve be- re borçlanmııtır. Borçları ödiye· 
deli için mektep kasasından ibin memiş, sonra pansiyonda erzak ve 
liradan fazla para verilmit olan yiyecek sıkıntısı başlamııtır. O ka
perdeler iti bu cümledendir. dar ki talebenin doymadan aofra-
3- Fethi Bey zamanında Gala- dan kalktığı çok olmu§tur!. Fakat 

tasaray lisesinde bir takım e§ya a- mektepte bir takım talebe böyle 
lımnııtrr ki bunların miktarına dik aç kalırken diğer taraftan ahı ve
kat edilince hayret etmemek müm- rit olsun diye binlerce liralık ihti
kün değildir. Galatasaray lisesin- yaçtan fazla yağ satın ahnmı§, 
de nihayet kırk beı, elli bin liralık hiç ihtiyaç yokken altmıt yetmiı 
bir inıaat ve tamirat iti yapılmıthr dolap yaptırılmıf, bu yağlar ile 
Fakat bu miktar tamirat ve inşaat dolaplar kullanılmaksızın depoda 
için sarfı lazım gelen toprak için kalmııtır. ! 
0 kadpr çok para verilmittir ki bu Yukarıda iıaret ettiğimiz gibi 
para ile bir milyon liralık inıaat bu saydığımız fenalıklar Galata • 
yapmak mümkündür!. saray mektebinde olan işlerin ta-

4 - Mektepte ta.mirat ve inşaat nııwu değildir.. Bunlara benzer 
i!i bir müteahhide ihale edilince daha bir çok elim vakalar olmuı
ameliyat 11raımda meydana çıkan tur. 
molozlan kaldırmak tabii olarak Acaba bu fenalıkların meıulü 
müteahhide ait değil midir?. Hal· kimdir?. Yahut kimlerdir?. Bu 
buki Galatasaray liıesinde böyle noktayi anlamak için fenalıkların 
olmamıttır. Orada müteahhide a· nasıl cereyan etmit olduğunu taf-

Eroin kaçakçılı
ğında bir de 
kadın parmağı 

Ba§tarafı Birinci Sayıfada 

cevap vermiş, mesele dedi kodulu 
bir şekle dökülmüttür. 

M. A, Stefanidisin Zozo Dalmas 
la beraber yaşadığı için isminin e
roin meselesine karıştırıldığı ka -
naatinde bulunduğu, üstelik bir de 
böyle dedi kodulara yol açılması -
na sebebiyet verdiği için oğluna 

kızdığı tahmin ediliyor. 
Diğer taraftan babası tarafın

dan reddedilen genç M. Stefanidis 
babasının kararından çok mütees
sir olduğunu söylemiş tir. Genç Ste 
fanidis son zamanlarda babasına 

bazı itaatsizliklerde bulunduğu, 
yaşayışının intizamını kaybettiğini 

söylemekte, fakat bütün bunların 
artık geçtiğini temin etmektedir. 
M. Stefanidis babasının hiddeti 
geçtikten sonra kendisini affede
ceğini ümit ve tahmin ediyor. 

Türk - Yunan mukavelesi
nin tatbiki 

Atina, 31 - Türkiye ile 9 mayıs 
ta imza edilen ticari mukavelenin 
yarından itibaren tatbik mevkiine 
gireceği halckında bir tebliğ neıre
dilmiştir. Muahedede göze alman 
ticari ofis yarından itibaren çalıt
mıya başlıyacaktır. 

Türk- Yunan mah
kemesinde 

Türk - Yunan muhtelit hakem 
mahkemesinde dört davaya bakıl
mıı, bunlardan üçü talik edilmiş, 
biri hakkında karar verilmiıtir. 
Karar verilen dava şudur: 

Sotoı biraderler lzmirde 2ürraa 
para ikraz etmişler ve bu para zür 
ra tarafından bankaya teslim edil
mittir. Harp çıkınca Türkiye hükU 
meti bu paraya vaziyet etmiş ve 
Sotos biraderler vermemiştir. So
tos biraderler hükUmetçe müsade
re eidlen 125000 Türk lirasının 
kendilerine iadeıini istiyorlardı. 

Mahkeme, bu dava hakkında ade-
mi salahiyet kararı vermiştir. 

Graf Zeplin balonu, 
Romada 

ROMA, 31 (A.A.) - Dün öğ
leden sonra Kral, Prenses Marie, 
Prens ve Prensses de Hesse, Cam
pino tayyare meydanına giderek 
Graf Zeppelin balonunu gezip gör 
muı:erdir. 

Kral ziyaret ve tetkiklerini bitir 
dikten scnra balon nazırlardan 
Gazzera, Balbo, Sirianni ile bir 
kaç yüksek memuru hamil olduğu 
halde Roma civarındaki köy ve kır 
lar üzerinde bir uçuş yapmıştır. 

Graf zeppelin Almanyaya dön -
mek üzere saat 21 de havalanmış -
hr. 

Askerlik 
1076 No. lu ihtiyat zabitleri ve 

aıkeri memurları kanunu ile tatbi
katına ait talimatname mucibince 
her sene olduğu gibi 1933 seneai 
İlazhamm birinden nihayetine ka
dar ihtiyat zabitleri ve askeri me -
murlarmm yoklamaları yapılaca -
ğmdan bilcümle ihtiyat zabitleri 
ve askeri memurlarının mukayyet 
bulundukları askerlik şubelerine 

bizzat veya teahhütlü mektupla 
müracaatları. 

Meclis, gece de toplana" 
rak eldeki işleri çıkardı 

. . fi d·ı k . ı ri bit Seyrısefaın tas ye e ı ece , ış e 
kaç müdürlüğe taksim olunuyor . 

.. ,,;e 
n~m ıslahına ait kanunu 1110 ~' Baıtarafı Birinci Sayıfada 

ğu imtiyaz ve haklarla gemi, bina
lar, depo, alat, levazım ve sair mev 
duat ihtiyaca ve hizmet münasebe 
tine- göre yeni teıekküller arasında 
taksim edilecektir. Devlet reiıine 
ait deniz vesaiti ile klavuzluk ve 
romorkörcülüğüne ait vaaıtalar lk 
tısat vekaletine devredilecektir. 
Kla vuzluk ve romorkörcülük ile 
devlet reisine ait deniz vasıtaları 
her '"'ne lktıaat vekaleti bütçesin· 
de açılacak bir Eaılı mahıuaa ko -
nulacak tahsisatla idare olunacak
tır. Bu idarenin göreceji vazifeler 
kartılığı alacağı ücretler vekiller 
heyetinin tasvibine bağlıdır. Kla -
vuzluk ve romorkfücülük inhisarı
nın işletilmeıi devlet reiıi~ ait de 
niz vaaitalarının idaresi bir arada, 
veya ayrı ayrı müdürlüklerle idare 
olunabileceği gibi bütçeye bu mak 
satla konulmut tahsisat toptan ve• 
rilmek suretiyle bu itler veya bu 
itlerden birini deniz yolları ve (A. 
K. A. Y.) işletmelerinden birine 
gördürülecektir. Kanunun muvak • 
kat maddesi hükmüne göre de Sey 
risefain umum müdürlüğünün et
ki muameleleri tasfiye için deniz 
yolları itletme müdürünün mesuli 
yeii altında bir tasfiye heyeti te
tekkül ederek bir ıene zarf mda tas 
fi ye muamelesini ikmal edecektir. 

Müteakiben askeri tayinat ve 
yem kanununun bazı madelerinin 
tadili hakkındaki kanun müuke -
re edilerek birinci celseye nihayet 
verilmiıtir. 

ikinci celse 
ikinci celse lstanbul Darülfünu 

re ve kabul etmiştir. lktıtal ~de\el 
Jetine bağlı uyu,turucu ına 1' 

· · · k'l'ne "' inhiıar ıdaresınm tef 1 1 • ;r• 
ğoılavya hükumeti ile Türkı::.d• 
sında 14 niıan 1932 de A~t jti' 
imzalanan afyon ihracına ·~ı 1" 
)af namenin tattiki hakkınd wıl 

"'""' nun layihaları müzakere 'it 

edilmittir. . I~ 
lktısat vekaletinde denıl· pıilıtı 

ve sahil müesaeseleri ve . tt ~i~ 
ile meşgul olmak üzere bır \~ıı 
hava işleri müsteşarlığı) ,1;p 
hakkındaki kanun layihası 1';.ı;1t olunmuştur. Bu m~s~tla ;ncit J' 

vekaleti 1933 seneıı butçe• utt' 
çılacak !asla deniz ve hava ıofe r' 
şarhğı teşkilatı ile klavuılul< itil" 
morköcülük itleri ile devlet re ,ııf 

. . . "fi "-'' ı· ait denız veaaıtı masarı. ııo11" 
olarak 241 bin lira tahııı•l 

muıtur. ıd•' 
f ·ıı ~ Bundan başka Seyrise aı ıı• ı 

resinin 1 temmuz 1933 a'11 t ~iP 
hizme1:leri karşılığı olarak 4~..ad1' 1 

'l • hav' liralık tahsisat verı meıı ,.ı,ııl ( 
daki !kanun müzakere ye k ~ il' 
dilmiş, gece tekrar toplanıl 
:zere celse tatil olunmuştur· 

ÜCjUnce celse ,. 
a) / 

ANKARA 31 (Husuıı ti-' 
. . ' 5 te • 

M. Meclısı gece ıaat 22. 1 ~ 

rar toplanmıttır. Bu ce~~e<l:etf ": 
rük tarife kanunu nıu::P23,ıO~ aynen kabul edilmiı, saat. 

. ·1 · .. tır· celseye mhayet verı mı:r 
aJctıf• Meclis yarın toplanac 

Bana nisbet mi vermek istiyorsııJl• 
Al hakkını .. Diye beş el silah ·· 

,ııtf 
TiRE, 31 - Tirenin Dum -

lupunar mahallesinde bir hiç 
Dumlupınar mahalleıinde bir hiç 
yüzünden bir cinayet oldu. 

Bekir ibiş oğlu Ali ile Şerif oğlu 
Osman ayni mahallode oturmakta 
dır. Bu iki adam bir kaç sene evvel 
bir ticaret işinde ortaklrk yapmıt· 
lar ve sonra ayrılmıtlardır. 

Ticaret işinde istedikleri kazan
cı temin edemiyen bu iki arkadaş, 
kabahati birbirlerine yükletmek 
istemişler ve bir kaç kere de ağız 
münakaşası yapmışlardır. Araları 

açılan bu iki arkadaştan Şerif oğlu 
Oıman lzmire gitmiş, biraz para 
kazanarak Tireye dönnıüş ve geri
ne, gerine mahallede gezmiye ha, 
lamıftır. 

Osmanrn bu gezişi Alinin fena 
halde sinirine dokunmıya başla • 
mış, evvelki gün O amana: 

- Bana nisbet mi vermek isti -
yonun. ibiş oğlu lbiş diye laf at -

b. aat • ut• teakıp kaçmıtaa da ır s oıt''' 
kırlarda dolaıırken yakala 

,,. . . 
.... derı 

Bir kadın yuıun geri' 
•) _. .... ,, 

Bergama, 31 (Musuııd otll'rı . e . ı 
manm Kınık nahiyeıın }halı 1 

• w AbdU iJ1, 
Kamıl onbatı oglu ıJı•Jlef d 
nahiyenin yeni Türk 111 yıatıf' 1 

k ı 21 ı ,., •. de oturan Nevre op u ğlU 1 fi 
Ali ve Volkanalı Murat 0 usarıde1, 
il arasında bir ka~ı:e ı:ıoail ~ı" 
kavga çıkmı9tır. Alı l ri le' l• 

· dike '" olarak ellerine geÇır ··ıeriııe "' 
sopalarla Abdullahın "dıs•e·ı d1"1, 
mıılar ve tam bir ıaat dit· oıdU d•' 
Abdullahı öldürmütler p•rÇ' 
len adamın kafası parçdar 

1 r ı . 
katiller yakalllnm1• • ~-

kasıJ1 
Sürmene ban . 

hırsızlar rıe ıı; 
5ı;rııı• <'' 

Rize (Huıusi) -: ,eııe e~, 
raat bankasında bır pıar•f1, Jııl" 

mıştır. 16800 lira çalınmııtı. 1,.rıl1 b!,p 
Ali, lakapları lbiş oğulları olma otan ır __,1

1 sına rağmen tahkir yollu söylenen maktan m~znunBunJardfft eıılr,. 
bu sözlere kızmıı, aralarında kav- mı mevku tur. f di I~ Jt,,t. 

veznedarı ita E erı d• t11 ka çıkmıştır. Ali, Osmana çok ağır . . yakın 
vefat etmıştır · 

bir söz sarfetmit ve bu söz üzerine meye başlanacaktır· 
Osman hemen elini belindeki ta -

bancasına götürerek çekmit: Qöz ttelCl~!,,,8 
_ Al hakkını, ıen bunu istiyor- ŞıJI'' ~ 

silatile tetkik etmek lazımdır. - dun diyerek beş el ateş etmittir. Dr. S. ~ .... 
Bundan sonraki yazılarımızda Çıkan kurtunlar Alinin göğsünü Birinci Sınıf ~~~o. fJO 

1 h ddesı bu cihetleri tafsil ve izah etmeğe beş yerinden delmiş ve A i emen l~Ba~h-ıAllil) İAİİnİlk1ara.c1• ......... çalışacağız. ölmüıtür. Katil Osman vak'ayı mü 
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Hikaye Çalar Saat Yazanı 

fa. 
~ 

-

' - --- ·-- - -- -- -- - -- - - --

..ı 8-.bahları erken kalkmak mecbu 
'lJtti .. l 
iıı._n' .0 ! e zannediyorum iki, bir 
lrleJc • ıçın, Yatıunanın tadını duy· 
tıı b~,~~Yen bir insan için hayatın 

Bu Yük ceıasıdır. 
\'eni ~.e2~Ya ben de çarpılmı§tım. 
trke ~r ııe batlamıı, sabahleyin 
tıla. n alrnak me<:bureyiti ile kar-

-,1 tnııtını. 
ile ıab h 
~ d a ' ~ek tabii olarak uya-
~ht a. tın. lkınci gün büyük bir 
ll k ıarf ederek erteıi giln uyanma 
Ct \ı a.ra.r Verdiğim için, bütün ge
hi ~Ya.rnadım. OçUncü gün "Arc illede ,. 
de d h '' ın buluıu gibi demesem 
çj .. ba. a. evvel aklıma gelmediği i-

·• en· 
lıı1 b l 1 onun kadar yoran bir bu-

~' \l.duın: Bir çalar ıaat almak. 
,,, 1 • b 

Rtlrtıed~ın . u daha evvel aklıma 
'tlr F ı dıye ıormağa hakkınız 
h,;a.tıa.kat tunu söyliyeyim ki, ben 
detili:~a ıaat kullanmış adam 
ıu1111 dır. Bir defa, çocukken, 
L et dü~·· .. d b b' 'ltdi sunun e ana ır saat 
~t::.etrnitlerdi. Onu da, mek -
~ltı ti'nınaıtik yaparken kırm19 • 
~lİa.n ndan ıonra bir daha ıaat 
'çt1ı. tnad11n, sabahları gözlerimi 

lemeden adam, cebinden parayi 
çıkardı: 

- Yanhşlrkla, dedi, fazla ver· 
mişsiniz. Buyurunuz. Zaten ya
rın gelip istiyecektiniz ... 

Parayi alıp sordum: 
- Nasıl oldu da bu kadar ça -

huk? ... 
Sözümü bitirmeden anlattı: 
- Sabahtanberi, bir müşteri 

gelsin de beş on kuruş alayım di
ye bekliyordum. Sizin de varsa 
allah bağıılaııın, bir küçük kızım 
var .. Hasta ... Doktor ilaç yazdı .. 
Mühim bir fey değil. 150 kuruş -
luk bir ıey amma, vakitler öyle 
kötü ki beyim, küçücük te olıa bir 
dükamm da olduğu halde, bu pa· 
rayi tedarik edemiyordum. Bütün 
komşular da aynı vaziyete. Ma
lum ya buhran.. lşte o aralrk siz 
geldiniz ..• Arkanızdan fırladnn .... 
T eaadüf, kartı karfıya geldik ... 
Ben de ... 

Sesi gittikçe boğuklaııyordu: 
- Anladınız ya beyim, dedi, 

müsaadenizle Allah ıamarladık.. 

Eczahaneye gideceğim .. 
~•ın a 

t'teler' &ınan uyanmıı olurdum, Bir elimde çalar saat, ötekinde 
te <>lrtı 11 anık uyumaktan ba,ka ça lira ... 
d'1t:L &.dıiı vakit yatar, atıktığmı ""'d fa. trr, İt' a Yer, aklıma gelince çalı· =":--:--:~~~=-:~==~~=== 
bil' l 11 kendime bir vazife değil, 

'~it •d' 'rd' b., "" ını ım. 
Qllli.i 

"ıllt h rı bu sebeplerden saat al -
'1tl~ enı de çalar bir saat almak 
•~ıllti l ;Pek genç gelmi§tİ. Fakat 

!tı "'a, 
.\1tı J ..... 

~· i' uzeri, eve dönerken, bir 
~~ ~ iikanına tereddütle gir • 
Q)~d 'teddütle diyorum, zira, ce 
~ ;.~cak üç lira olduğunun, 
~~ " i.ikandan içeri girerken far 
~~~ 0~1'1nıttım. Artrk geri dön .. 

Haberleri . ....................................... . 
Paramı ver, diye ... 
Şehremini Salipazarını bir-

birine karııtıran bir hadise olmuı
tur. Hadise ıudur: 

T arlaköyünden Zekeriya iımin -
de yoğurt ıatan bir çocuk birden • 
bire ağlamıya, deli gibi sağa sola 
koımıya bat lamıı. Zekeriya kimse
ye bir şey ıöylemiyor, her gördüğü 
adama yapııarak: lbaıdı· 

'Jı· . 
buk:r çalar saat istiyorum. - Para mı ver diye çırpmıyor • 

l~~ ,~?er, parlak madenli, ma • du. 
~ııt ~ir ılde iki saat çrkardı. Birisi- Hadise mahalline gelen polisler, 
:ı. ııİrj ~~ı, ötekinin iki çam var· Zekeriyayı merkeze götürmüfler, 
tt tea '1?ın üzerinde bir şimendi- Zekeriya, bir parça teskin edilin • 
(~l\ka tnı), ötekinin kadranında ce e~kalini tarif ettiği bir adamın 
.,~ tt ın k d G · 15 lirasını çaldığım söylemiştir. 

~İlli . a.r ası var ı. arıp 

, ~ bır tedai ile dütündüm: 

i_tailt nk
1 

ara bir çok uyanışlara 
~ () d\l h . )&Qı, li ' arı ben de bunu a· 
s,, . em iki çam var. 

~"-'d~t burıda bir az daha fazla 
'tı_t111 u görünce metetmeğe 

'ç \Q.,_ llltı r L • "d' b ..,. h L_ ""Q •ii :yOn; ıyı ır egım, em 
~""" rer he d .. ..... ede ' rn e uyanıp sesını 

' 1\ ta dUliınaz. 

Bunun üzerine, tarif edilen a • 
dam aranmıya ba§lamnııtır. Bir 
müddet sonra sabıkalılardan Cev· 
det isminde biri yakalanarak Ze • 
keriya ile kartılattmlmıttır. 

Zekeriya, Cevdeti görünce üze
rine atılmıt: 

lıte budur .. BuiÜn kaç yerde 
yoğurt sattı isem pe§imde gördüm. 
Paramı bu aldı demiı. Cevdet tev
kif edilmittir • 

' llt~ Para?. 
p ı lira. 

~ 'lt•rlrk İstanbul ikinci lfli.s Memurlu • 
"'~ iıı..... ederek vakit kaybet • ğundan: 
,,, vıqed' 

Sllt,tıp Lln. Cebimden para· Müflis Tantavi zade Halit beye 
t)Ulc~ U2attrın. ait olup beher metre murabhaına 
ı, 'llcı p k 4 lira kıymet takdir olunan Büyük 
~ llıp ~ et yaptı, paketi ko- adada Nizam mahallesinde Fahri· 
~~'ta~· ıın, eve dönmek için ka sokağında eski 24 yeni 34 N. lı 
l'r,tn •ndiın. 230 metre murabbaındaki ana a

t~itu:'Y8d~ bir arkadaşa raıt • çık arttırmaya konulmuftur,. Şart-
~ ..... def · namesi 10-6-933 to.rihinden iti 

\I... -!0ilurıda. 1~dı .0 aldı. haren dairede herkese açık bulun-
t~ ~ere h' ın ım. Bir sigara durulmuştur. 1 - 7 - 933 cu
(lu lt eliııı. ır d üki.na uğradmı. martesi günü saat 15 ten 17 ye 
~·-.,,, ica 1 cebime atınca, orada kadar İstanbul ikinci iflas daire· 
,~· y anr lekden lirayı bulama • sinde açık arttırma ile satılacak • 
'\l} • 11 ı la ·k· I' d' tır. Arttırmaya ittirak için tahmin 
)'~ t liç lira. ve ' 

1
• 

1
• ıra .ıye, sa- edilen kıymetin yüzde yedi buçuk 

~)~ C..ktırn. E Mnıttım. Şımdi ne teminat akçeıi veya milli bir ban· 
~ / )oktu D Yde 0 akşam kim- kanın teminat mektubu alınır. Mü
~~) .._echu.. ~§arıda yemek ye- terakim vergi, belediye1 vakıf ica-

llc..L rıyetınd 'd' · ·· · · · A t b '•I ~llrı?. Y e ı ım. Aç mı resı muşterıye aıttır. r tımıa e-
d.... tidecekti , a.rnı ıabah ite na- deli takdir edilen kıymetin yüzde 
I~ ~tlay~ ·h·. Acaba bir arka • yelmit be§ ini buld ı ~u takdirde bı-
. .._l)'d' P ır az para b l b' rakılması yapılacaktır. Aksi halde 
it ını 7. u a ı- en ıon arttıranın taahhüdü dur -
~ 'f ~d1. hur mak üzere 15 gün daha uzatılarak 
~ )\~-. un bu siialler, ya • 16 temmuz 933 pazar günü aynı 
' ~bire kfr#e doğru ilerlerken saatte en cok arttırana ihale edi -

-.ııı? 1-1 l.r!un. &aatçi çrkma~ lecektir. Bu hususta fazla malU -
•L • eın o, henı d b 1 mat almak İstiyenlerin 933 - 4 
"'- D L_ e en ta· .ı ·ı d • .. a.Wl bir tek k r .. aoıya numarası e aıreye muraca· 

e une aoy· atları ilin olunur. .(4056) 

İstanbul Asliye Mahkemesi Bi -
rinci Hukuk Dairu i Ticaret Kıs -
mmdan: 

.DARA 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT--~D~Q 

Ankara Nafıa Başmühendisliğinden: 
21066 lira 73 kuruş bedeli keşifli Ankara - Ayaş şosası 

üzerinde bent deresi köprüsü ile ak kaprü arasında yapılacak 
şosa 15/Haziran/933 Perşen\>e günü sa.at on be~te ihale olunmak 

üzere kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Talipler teklif 
mektuplarına 1581 liralık muvakkat teminat parasını havi mak• 

buz senedi veya Milli Bankalardan alacakları kefalet mektubunu 

ve Ankara Başmühendisliğinden musaddak ehliyeti fenniye •e 
itibari mali vesikalarım raptederek ihale günü makamı Vilayete 

vermeleri ve şeraiti öğrenmek için her gün BaşmUhendisliğe mü• 
racaatlan. (2453) 

Hogo Stineı tirketi münıeasili 
Kara Oıman Zade Süat Bey tara
fından müddeaaleyh Abaci Zade 
İsmail Hakkı Beye satılan kilimli 
malı 725 Ton kömürden bir kısmı
nın müddeaaleh tardından alın -
masından imtina edildiğinden do
layı mahkeme ııebkeden müracaat 

dairesinde bilmüzayede furuhtuna 
ve ıatı§mda 3 haziran 933 cumar
tesi günü saat dokuz buçuktan on 
ikiye kadar kömürlerin hulundug"" u ::::::::::::::::::::::::::::::::::~.::-.:::::::::::::::::::::::::: •••.•• :::::=::==:::===:=-· :::::::t 

.. .•..... •··•········••····· ··· ··· .. ·······-····················-············· .. ·-······ .. ··-·-···--··- s·ıı···· Kuru çe§mede Defterdar burnunda iiii·!·····························-················································-··-·········-·······-· • ı:::ı 
:.· .. :.:. Gazetemizin ilan şubesi : -.=.=i.·:.= Suat Bey deposunda icrasına ka • 

rar verilmi§ olduğundan talip o. m~ Ankara Caddesi Kahraman Zade Hanında mı 
tanların yevm vakit ve mahalli ma 11 A I k im 

_:_1~-~-~-~-~d_a_h_az_ı_r_b_u_ıu_n_m_a_l_<~_r~_s_ıi-~a-n !I!! T I r a Le 11 .• I t 
8 

t !~l 
1 Askerf Fabrikalar illnları 1 fü~ . ;::~ 
- .... :::: :::: ş· k t•d.. : ... 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür fü~ 1 r e 1 1 r. i!ii .... . ... 
~~f !:~·~~.~:··~i~·~~:::·;~~d:ı::: l:! .. _!:I: Her tilrlil mı:ü~~;~~;çi:dı:::::~~i:.darehaneye rr.~ 
caktır. lsteldiler istida ve vesikala· • ı 

:::: Telefon numaralan: 20094 • 20095 :.~· .. ·.~ rile birlikte 15·6-933 tarihine ka· .... . ... 
:::: ...................... _. ········-······································································-....... :::: dar Umum Müdür J ük zat işleri §U· i!:::::::::::::::::::::::i:: ii:::::::r.:m::::::::::::::::::::::::::::::::::i::::r::::::::::::::::.;::n:::=:::::::a 

besine müracaatları ( 4675), (2409) 

~ ,,. . 
Askeri Fabrikalar Umum Mü -

dürlüğündcn: 

Kırık kalede istihda.m edilmek 
ve 126 lira ücret verilmek füzere 

bir göz mütehassısı tabibe ihtiyaç 
vardır. lstiyenler vesikalarile bir· 

likte Umum Müdürlük Sıhhiye şu
beıine müracaatları. 

.(4776) ( ,(2451). 

Büyük TAYYARE Piyangosu 
Yeni Tertibin 2 inci keşidesi 

11 Hazirandadır. 
Bu keşidede Büyük ikramiye 35.000 Liradır. 

Mükafat 50. 000 Liradır 



•ı--• Milli Mtıdafaa Veklleti Hava Müsteşarlığından: 2'! 

Istanbul - E:k~~hir - Ankara İş Bankası kumbara ikramiyelerini b~ 

T 
.. k. 27/MaHyıs/933 ten itip.haren t l -misli çoğaltarak 10,000 liraya çıkardı 
ur ıye ava os a arı 

Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba I 
Şarka doğru • Garba doğru 
lstanbul-Ankara JS TAS YÜN Ankara· lstanbul 

1 

Hareket Muvasalat Hare.ket Muvasalat 
8:30 Yeşilköy "lstanbul,, 17:40 

9:40 16:30 

10:00 Eskişehir 16:10 

11:10 15:00 

Ankara 
Taşbandan saat 14:30 hareket edecek olan hava hattına ait hu· 
susi otomobil "Aokara Palas,, oteline uğrıyarak yolculan ücretsiz 

' olarak Tayyare meydanına getirir. (2408) -~ 

TALEBErfin VE HALKll'f BÜTÜn 

iHTiYAÇLARlnl GÖRECEK 

YENi ÇIKAN 
En do§ru ve zengin 

I 

/ 

-- _, 

TALEBE CEP LÜGATLERİ 
Fransızcadan Türkçeye 

50 kuruş Ragıp Rıfkı 

Türkçeden Fransızcaya 
75 kuruş Ragıp Rıfkı 

Almancadan Türkçeye 
50 kuruş · Mehmet Ali 

Türkçeden Almancaya 
75 kuruş Mehmet Ali 

Satış yeri : 

iKBAL KÜTÜPHANESi 3955 

KAHVE MERAKLILARINA MUJDE -

KURUKAHVECi 
OSMAN EFENDİ OGLU 

A. i H SAN 
Tahmis sokağında sahibi olduğu kurukahveci Hanı altında bu 
kere yeni açtığı mağazasında evvelce sureti mahsusada getirt

mit olduğu muhtelif cinslerden ihzar etmekte olan nefis 
kahvelerinden lfıtfen bir kere tecrtlbe ediniz. 

KAT'iYYEN HALiSTiR 
Aksini ispat edene 

1000 Lira Verilecektir. 

Bundan sonra her 
keşidede 5,000 lira 

Her keşidede 
Kumbara sahibi 
ge alacaktır. 

"207" 
ikrami-

Mükafatlar 
( Her keşidede ) 

Birinci mükafat 1000 L. 
İkinci ,, 250 ,, 
10 kişiye (100erden)1000 ,, 
20 ,, (50 şerden) 1000 ,, 
175 ,, ( 10ardan)1750 ,, 

SOOOL. 
( Kuralar eskisi gibi 1 nisan 
ve 1 teşrinievvel tarihlerinde 
çekilecektir) 

SEYRiSEF AiN 
l\teıkczl idaresi Galata lı.:öprül aşı Il 2623 
SubeA, Sirkeci Mühürdar zade Han 22540 

lzmir • Mersin postası 

ÇANAKKALE 
2 HAZlRAN CUMA 10 DA 

idare rıhtımından kalkar. 
(2492) 

2-Haziran ·Cuma Mudanya 
Postası yapılmıyacakhr. 

(2491) 

1
3UncU Kolordu Sabnalmal 

Komisyonu ilanları 

fts~eri lise ve Orta Meuuıer1 
Jale~e alınıyor 

1 - 1933-1934 ders senesi için lstanbulda bulunan f(ol~ 
ve Maltepe Vselerile Bursa'da bulunan Eursa Askeri Lise:eb' 
Konya ve Erzincan'da bulunan Askeri Orta mekteplerine t• 
alınacakbr. ıerd• 

2 - Liseler 9, 10 ve 11 °1, 2, 3,, fincü. Orta mektep 
6, 7 ve 8 •· l, 2, 3,, üncü sınıfları muhtevidir. teri• 

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

4 - Almanca okuyan talebeler tercihan alınacaktır. )ebe" 
5 - Liselerin 11. inci sınıflarına iyi Almanca bilen t•ıac•" 

ler alınacaktır. Bu talebeler Liseyi ikmalden sonra Y~.pı 
0
di• 

müsabaka imtibanmı da kazandıkları takdirde Askeri oıube ıııet 
Ankara merkez K. SA. AL. KO. 

dan: İki yüz yirmi beş bin kilo 
sığır eti kapalı zarfla münakasaya 

F t. t' k .. Al .. derilece . ve en memuru ye ış ırme uzere manyaya gon . e gı" 
ve müsabakayı kazanamadıkları takdirde harbiye oıektebıP 
derek zabit çıkacaklardır. . sinde" 

l:ugüoden itibaren perakeode fiyah : J konulmuştur. ihalesi 11/Haziran/ 
1111•••••• 160 KURUŞTUR. (4008>••111....-" 933 pazar günü saat on dörttedir. 

6 - Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin ~aşe ıduiıJ 
başka giydirilmesi, techizatı ve kitapları hükumete aıt 0 

gibi ayrıca talebeye her ay bir miktar maaş ta verilir. 
1 

' oıU" 

Samsun Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

1 - Samsun memleket hastanesinin iki bin beş yüz elli ve 

ruhreviye hastanesinin bin lira bedeli mubammenli eczayı hbbiye

si Haziranın on üçüncü salı günü saett on beşte ihalesi icra kı

hr:ımak üzere aleni münakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasaya iştirak edecekler yüzde yedi buçuk nis
bttinde teminata munkkate vermeğe mecburdurlar. 

3 - Bedeli eczanın teslimi mfiteakip verilecektir. 
4 - Şartname ve ilaçların listesi Vilayet daimi encümen 

kaleminde .ve sureti lstanbul Sıhhat ve içtimai muavenet müdi· 

riy~tindedir. Talip olanların teklifnamelerini mezkur gün ve sa

atte vilayet daimi encümeninde bulundurulmaları veya bizzat mil· 
racaatla pey sürmeleri ilin olunur. (2488) 

ı __ o_e_v_ıe_t ___ o_e_m __ ır_y_o_ı_ıa_r_ı_ı_ıa_"_n_ı_a_r_• __ ~ 
800 ton yerli çimentooun kapalı zarfla münakasası, 21 Ha

siran 1933 Çarşamba günü saat 15,30 da idare binasaoda yapı
lacaktır. Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde be-
ıer liraya sahlan ıart ~ melerde yazıhdır. (2480) 

Şartnamesini görmek için lstan • 
bulda Fındıklıda Üçüncü Kolordu 
Satınalma Komisyonuna müra· 
caatları. ihale günü vakti muay • 
yeninde dahi teminat ve teklif 
mektuplarile beraber kasaplık et· 
tiklerine dair ticaret odasının ve· 
ıikasını makbuz mukabilinde An
kara Merkez Kumandanlığı Satın 
alma Komisyonu riyasetine ver -
meleri. (3062) (2244) 

Fatih Sulh 3 üncü Hukuk Ha • 
kimliğinden: 

Fatih Çarşamba Fethiye cadde· 
si 236 numaralı hanede mukime i
ken halen Bakırköy emrazı akliye 
ve asabiye hastanesinde bulunan 
Ferdane Hanıma aynı hanedeotu· 
ran kocası Kadri efendinin 29 -
4 - 933 tarihinde vasi tayin edil
diği ilan olunur. ( 4021) 

Sahibi: Mehmet Asım 

Neşriyat müdürü: Fikret Adil 

V AKIT Matbaaaı - lıtanbul 

7 - Liseyi muvaffakiyetle bitirenlerden arzu ede~ er ,dde" 
sabaka imtıhanıoa girerek kazandıkları takdirde Beşine.• :;ıoıelı 
de olcuğu gibi askeri mühendis ve Fen memuru yetıŞJ-larbiY' 
üzere Almanyaya gönderilirler Buna arzu etmiyenler 
mektebine a"iderler. . buıundo~· 

8 - Bütün mekteplerle kaydü kabul mekteplerıll un b1" 

A - 5tos ti ları yerlerde l/Temmuz/933 tarihinde başlar ve gu 
8 

de 
rinde biter. Bununla beraber kadroda münhaller kahr•pıerdeJI 

· · d -dd t' · ·ı ı· t oıekte senesmın evamı mu e ınce sıvı ıse ve or a 
nakil suretile talebe alınmağa devam olunur. k ri Jjse ': 

9 - Mekteplerin bulunduğu yerler haricinde as e ;binde 
orta mekteplere kaydedilmek istiyenler 1/Haziran/933 ta~eıerİ ... 
Temmuz sonuna kadar bulundukları yerlerin askerlik şu fİ 
müracaat etmelidirler. oıubt~e" 

10 - Mekteplere girmek için lazım olan şartla~~k şube 1 
kaydü kabul şartnameleri ve muhtaraları bütün asker '- use ~ 
rinde mevcuttur.Talipler askerlik şubelerine ve asker•

0
..,elicf1r' 

·· - re '"" '1'J 
orta mekteplere müracaat ederek mezkur şartlan og (2'l;, 
ler. 

ıs tan bul Belediyesi ilan ıar• P'"'r' 
1.....----·--------------------------:d~ .. kkiP J,I" Galata da Topcular caddesinde 112 numaralı u k use'' _.i' 
lakla kiraya verilecektir. Talip olanlar şeraiti anlama. lak tı fi' 
vazım Müdürlüğüne, paıarhğa girmek için de 1~9 .. ~~ ,.,t

51 nat makbüz veya mektubu ile 5/6/933 Pazar~e~ı gu ('l49 
beıe kadar Daimi Encümene qıüracaat etmebdırler. 


