
i-Londra iktısat konf eran
sında bir teklifimize 
alakayla iştirak edildi 

(2 inci sagı/amızda) 

18 ma Yıl • S.,. : llSS7 Tahrir Telefonu: 24311 

Sofgadaki vakaların içgii
zii.: Makedonya teşkilatı 

ilıtilô.lciler 

Sayısı 5 Kurut 

Gazi Hz. nin Ankaradan Hareketlen 
Medeni Terakkiyat G · • H tleri ılı kte _ 1!..~t:J?ede, ..!ık~.1:..~r_ ~~e_ hırsızı'!:7: 
.. . . d.. .. azı azre e p s· k b h 
llZenne hır uşunce ı d . t•h 1 d ır ura iyeci i tiyann 

Geçen gün evine yeni bir rad· er e ve Jm J an ar a • 5 k• ~ • b k 
1o alan bir doıtum bana ıu fık - evıne ş nın as n 
ra7! •alatb: Rad~oyu eve getirip Medeni bilgı·ler tarih ve coğrafya imti- . 1 1 1 ı 
~ ııle~ ve dunyanm her bu- t • 

~1nc1aa türlü tür~ü seaı~r. iıitil. • hanlannda sualler: Devletçılik ve devlet Bu 70 lik ihtiyann 15 senede biriktirdi v 
llıeie bqlayınca bıZJDetçııı demıt tal 
ki: sosyalizmi nedir?· Bir ebenin cevabı 500 lirayı aldılar. Döğdüler, kaçblar 

- Ah efendi, dünyada akıl art· 
b, bereket kalktı!. ' 

Kö.,lü hizmetçi kadının akıl 
dediği ıey radyodur, tayyareclir, 
her ıün bafka bir tekilde insan • 
Liın medeni terakkiyabm ileriye 
götüren keşiflerdir, ~ıerlerdir. Bu· 
aünkü insan kendi e-vinde oturur
ken meıeli. Berlin:ie çalman bir 
nıuıiki aletini dinliyor, Viyana • 
da söylenen bir prkıyı duyuyor· 
Mo.kovada verilen bir konferanıı 
anlıyor. Sonra ıeceliyin evinden 
çıkıyor, tehirleri bqtan bqa elek· • 
trikle ,Undüz haline ıelmit ıö • 
riiyor. isterse tayyareye biniyor, 
encak iki üç haftada gidilecek bir 
yere bir iki saat içinde varıyor. Fa· 
kat bitün bu itler kendi kendine 
olmuyor: Fazla masraf, fazla 
mıek, fazla kuvvet sarfetmeii i · 
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l$ARETLER 

Her şey yerli 
yerinde olacak 
Bir tehirdeydim: 
"- Bak, dediler, ne güzel ıine· 

illa binamız var!. 

Uzak hat 1 Bir doktor 1 

SOHBETLER 

Edebiyat Dersleri 
Geçenlerde, gene bu ıütunda, 

liselerde okutulmakta olan edebi
yat derslerinin tarzındarı. ' tiklyet 
etmit ve: 

.. Bina, ~enizden 1~ metre Pire - Iskenderiye Kürta1·ıa birHanımı Gemi ile Akdeniz 
Nkaekteydı. Duvarları bır metre 

- Hüsnü ta'lil bilmiyen talebe
yi döndürmemelidir, demiıtim. 

~dar kalındı. Yapı battan qağı seferleri kalacak mı öldürmekten suçlu sahillerinde tetkik 
uetondu. 

Bu yazım, muhtelif akiıler u • 
yandırdı. Yazılanlardan anladım, 

Sinemaya girdim. Perdeyle Bunun kararını hükumet Ölen Hanımın babası 
Sinema baıladı... Perdeyle 

B J k 1 k ·· ·ı·k ki bazı edebiyat muallimleri, be-
a -~ çı ı ve sunger~ı 1 1 nim, mekteplerde edebiyat dersi 

tatıklrk vardı. Çünkü film ekran· verecek doktordan davacı 
da değil duvarlarda yanpiri oynu- lstanbul - lzimr - Pire - lı· Y anlıt bir kürtaj yaparak genç 

mutehassıslan gemıde okutulmsın iddiasını ıüttüm 
lktııat Vekaletinden gelen bir neticeıine varmıılar. Bir edebi• 

emir üzerine balıkçılık enatitüıü yat mualliminin, yükıek perdeden 
deniz yükıek ticaret mektebi bi • çıkan sesine mukabele etmiyece • 

~ordu. Haydi bunu ıeçelim, fa - kenderiye poıtaıının yapılıp ya • bir hanımın ölümüne sebep olmak 
at beton duvar yaptrktan aonra pılmaması hakkında henüz yeni i· tan ıuçlu doktor Şirinyan Efendi • 
~tonu bir metre kale duvarı ha· dareye hiç bir emir gelmemittir. nin muhakemeıine dün lıtanbul a-
11le koymıya ne hacet var?. Bura· Yaptığımız tahkikata göre lı _ ğır ceza mahkemesinde devam e • 

11 liillelerle mi cenkleıecek?. tanbul - lıkenderiye hattı dıt dilmiıtir. 

nasına ve deniz yükıek ticaret 
mektebi de balıkçılık enıtitüsü -
nün Balta · limanındaki binaaına 
nakledecektir. 

ğim. Yalnız " Va Nu ,, nun bir 
makalesiyle, 1ırkadaınn Refik Ah
medin değerli yazııına kartı, fik
rimi bir daha izah edeceiim. b· ~400 metrede beton pek kirlı hatlara ait olduğundan bunun ıey· Ölen Melek Hanımın babası, 

_ır •t değil, bir kıt üzerinden geç· riıeferi için de ancak hükUmetin mahkemede hazır bulunuyordu 
tı nıi çatır, çatır çatlıyor. Sebebi- karar vermeıi lazımdır. Tıbbı adliden gelen bir cevap o· 

Refik Ahmet Bey: "Edebiyat 
dersine elbette lüzum vardır.,, Ser
levhalı yaz11ında meılejini ıeTen 
ve edebiyata tam vukufu olan bir 
muallim vakarı ve bilıiıi ile, ede
biyat "dersini makul ve mukni fi • 
kirlerle müdafaa ettikten sonra 

ili hilen bilsin! Henüz bu hususta bir karar ve· kunduktan sonra, kızına akıamdan 
Duvarları bı"r metre olan aine· 1 irmesi için bir Hiç veren doktorun, 

Gelen bir emir üzerine balık • 
çılrk gemi side yarın Ege ve Ak

deniz aahillerine hareket edecek • 
tir. Gem.ide balıkçılık mütehaası· 

rilmediğinden ıkenderiye ıeferi 3' 

~nın pek yakınında alrı madeni ertesi günü yaptığı ameliyatle ölü-
~ muvakkaten devam edecektir. Ma· 

~t.rdı. Fakat mal aa.hibi betonu me sebep olduğunu ileri ıürmüt -
amafiyh hükUmetin bu ıef erin de- ıı ile ıünger mütehassısı buluna -

~~'itl!ı boyayla boyamayı tercih et· vamına karar vereceği kuvvetle tür. caktır. 
"il Muhakeme, tahkikatın derinlet -

tahmin olunmaktadır. ----------- diyor ki: • , 
Sonra betonun üzerinde ne çi· 

$ekler, ne güller, ne girintiler, ne 
~ıntılar yapılmamıı. 

Paraya sahip olan betonu bir 
'-hta gibi oymak için uiraımıt 
!'-rmuı ! Derken efendim gündeli
Ql 15-30 kurut arasında bulun
~iu bir yerde 100 bin lira topra · 
'b•ğlanmıı!. 

Yüz bin lirayı yutan bu bina 
~iı, muhlis topik mimarisinin e· 
~..:d· · • ır. 

• 
. Yoldayım, 1600 metre yükaek· 
. · nde bir dağın yamacından ıe -
~onım. Bana göıterdiler: 
tıı :':- Çıplak aırtlan aiaçlryoruz. 
~aten bircok adamlar daiın 
:"'~nde an gibi çalıpyorlar. 

nıalar sallıyorlar. Sordum: 
- Ne ağacı dikiyorsunuz?. 
Cevap verdiler: 
- Kavak!. 

.. Benim bildiğime göre kavak 
kü rütubetli olan yerlerde. me • 
li. dere kenarlarında yetiıir. Al

. ın dağ tepelerinde kavak yetit
.. ek gerçi bir çalıımadır. Pek 
. le} de bir hüsnüniyet nümune -
dir. Çalıımuına çalıtılıyor. Alın 
· dökülmeıine dökülüyor. 
Bir metre beton duvar yaptı • 

'ıı da ayni hüs:ıüniyeti gösteri • 
0r, onun da emelleri haliı, onun 
' dütünceai pek vatanperverane. 

Bu misaller çoğaltılabilir. Ço • 
'ltdır ka11ınıza günlerce, yıllar • 
.. ~lııan insanlar, alın teri döken 

··ıer gelir. Fakat bütün bunla -
JekGnu it değildir. 
Bütün bu gürültülerin, yorgun-
1-rın yekunu = kuvvetleri bo • 
~ llarcamaktır. 
Betonu, kale duvarı gibi kulla· 

n, çimentoya tahta çetniaini ver 
ele iatiyen e.biatin zıddına gide· 

kurakta •ulak yerler ajacı ye
til'Jnek iıtiyen inaan nerede olur
olıun, daima muvaffak olmıya-

inkılap Türkiyesinin it parola
tudur: Her ,eyi yerli yerinde 
llanmak. 

Sadri r!tem 

Vapurlann kıymeti 
\' apurlann kıymetini takdir 

i dün öileden ıonra topla • 
vapurların kıymetini takdir 

~irqmıttır. 

l-Jr.dir ef,naamda bazı vapur -
koaaa kıymetlere itiraz et -

"1-.cten vapurcular kendi va -

' kıymet konulurken .,. • 
1-cla bulunmıyacaklardır. 

tirilmeıi için, on dört temmuza bı-
Arnavut köyünde ra·kılmııtır. 

Uyuşturucu rnaddeler 
Bırakılan mah

puslar 
Yeni kanuna göre 28 

kişi bırakıldı 

Yeni kanun hUkrnUn e göre 
su~lular1n muhakemesi 

Ramazanı öldürmekten 
suçlu olanların mu

hakemesi 

"Arkadaşınım yatısı ed~biyat 
derslerinin lüzumsuzluğunu değil, 
maksat..~ız, kup kuru. yahut" yanlış 
maksatla oktulan edebiyat dersi • 
nin lüzumsuzluğunu hedt?f .kılına
lıydı. Eğer ınekt~plerimizde ede-24 haziranda Reaani gazetede 

netrolunan 20,313 nuınaralı kanun 
hükümlerine göre, unıturucu mad 
dder kanununun 27 inci maddesin 
de ve ceza kanununun 403-408 inci 

detleri azalanlar, kııım kııım tek- maddelerinde yazılı •uçlara, bun
rar mahkemelere verilmekte, ıuç- dan sonra ihtiaaa mahkemelerinde 
larına uyan maddelerdeki deiitik- bakılm;_.ı lazım gelmektedir . 
likliie ıöre yeniden ceza müddet- yeni kanun, dün Dlüddei umu -
leri tayin olunmakta ve bu ıuretle miliğe de bildirilmit ve bunun üze
müddetlerini tekmilleyenler, ser ~ :~~· evvelsi gün polisçe adliyeye 
biat bırakılm&ktAdll'. tealim olunan Kafyonctaco1luğun -

Dün, bu ıuretle muameleleri tek daki eroin kaçakçılıiı •uçluların 
millenen 28 kiti aerbest bırakılmıt- hakkında, vazifeıizlik kar-.rı ve • 
hr. rilmiı, ıekizi mevkuf bulunan on 

Ceza kanununda yapılan deği -
§İkliklikler dolayııile mahkum e -
dildikleri maddelerdeki ceza müd 

Fransızca şiir yazan bir 
Tür!< şairi ve bir intihap 
Franaız ıairlerinden Buet geçen

lerde Franeızca tiir yazan ecnebi 
tairler araeında bir müsabaka ter
tip etmiye tetebbüı etmit ve bu 
müsabaka için Fran11z akademi -
ıinden, akademi azalarından 
en güzide muharrirler hakem ol · 
muılardır. 

Bu mül&lbakaya memleketimiz • 
den eıbak dahiliye nazırı Ebubekir 
azım B .. in son tiir mecmuasile, ha 
zı yeni tiirlerile ittirak etmit ve ha 
kem heyeti Hazım Beyin tiirle -
rini çok beğenmiı, aeçmİflİr. Di· 
ier seçilen ecnebi tairlerni iıimle • 
ri intihap neticeıi 13 Temmuzda 
çıkacak Revue Mode"e' de net -
rolunacaktır. 

iki kavgacı ve bir ölüye 
ait muhakeme 

Bir müddet evvel, Kantarcılarda 
Hacı Refet Efendinin kahvehane -
ıinde Mahmut ve Mehmet iıimle -
rinde iki kiti kavıa etmiıler, bu ıı
rada Mahmut öldürülmiif. 

Şimdi, Mehmet. ll'tanbul ağır ce
za ma.hkemeainde muhakeme edili 
yor. 

Dün bazı tahitler dinlenilmif, 
bunlardan bir kaçı, Mahmudun, lh 
san iıminde bir arkadaıı tarafın -
dan yanlıılrkla vurulduğunu itittik 
lerini, Mehmec:lin vurduğunu bil -
mediklerini söylemifler, suçlu mev 
kiinde duran Mehmet te, kendiıi -
nin bu iti yapmadığı yolundaki ifa 
deaini tekrarlamıftır. 

Muhakeme, bafka p.hitlerin çai 
rılmaaı için, kalmıftır. 

iki kitinin dosyası, ihtisaı müd -
dei umumiliğine gönderilınittr. 

Ağır cezada 
Çakır Hasan iıminc:le birisni ga

raz teıiri]e öldürmekten ~lu Sa
dığın muhakemesine, dün leıtanbul 
ağır ceza mahkemeıinde de\'am o • 
lunmuı, tahitlerin çairılmaıı ka'tar 
laıtırılmııtır. 

§ Öfürükçülük yapbiı İddiuile, 
dün latanbul ağır ceza ınahkeme
ıinde muhakeme edilen hoca Ra -
him Efendi, "Hata, ben böyle teY
ler yapmadım ve yapm•nı !.,, de· 
mi§, ortada delil de bulunmadıjın 
dan, beraatine karar verilmiıtir. 

,.. 
VAK 1 T 

Gündelik, Slyul G&a.te 
latan bul Ankara C&ddeet. V AklT yurdU 

Telefon Num•aları 
Yuı (flert teletoau: 2C87t 
idare telefonu : 2C87t 

Telgraf adrul: lıtantıc1 - ·ı.ucn 
Po9ta kutu.IU No. .. 

Abone bedelleri ı 

Seneli': 
e aylık 
3 aylık 
ı aylık 

TUrldye 

uoo ~· 
Tııc> • 

'°° • 
ıııc> • 

Hin Ucretıerı ı 

ıı:cnebl 

2700 Kr. 
HM • 

800 • 
IOO • 

Tleart UADlaım UAll alılfel~· IUlti· 

m1 ao kunıf&u .....,., Uk ..ıaJtec1e ıoo 

ınuu .. kadar çakar. 

Bö)'Qk. fada, deftllllı Ula Terenlere alt 

ayn t.enıdl&t nrdır. 

Reead UAalaml bir •hn it kul'llftar• 

KUçUk lllnlar ı 
Bir defam 30 lld defası GO Oç defam 113 

dOrt ılefam 75 ve on defU'I 100 kunıttur. 
Uç aytılc 01.D vereolerln bCr defam mecca· 
nendir. Dört aatın ge~n lllnlann tuıa 

•tırlan bet lnırtJ§tan ı.e.p edlttr. .... 

Y enibahçede bir bostanda ya -
pılan Arnavut düiününde kavga 
neticeıinde Ramazanı öldürmek -
ten ıuçlu Hüdatnin, onu teıvik -
ten suçlu efendisi Karanfilin ve 
doğruyu saklamaktan ıuçlu davet
lilerden bazılarının muhakemeıine 
dün lıtanbul ağırceza mahkeme • 
ıinde devam olunmuttur. 

Geçen celıede, ıekif raporu o • 
kunmu9 ve yeniden iki şahidin 
cfinleailmseine karar Yerilmitti. 
Dün, suçlu vekili tarafından gös
terilen bu tahitler dinlenilmif, bun 
lar, Ramazanı, kardeti Rıfatın 
vurduğunu iddia etmiılerdir. 

Şahit dinlenilmesi bu ıuretle 
bitmiı, müddeiumumi KAtif Bey, 
esasa dair mutaleuını hazırlamak 
üzere, doıyayı istemiı, muha -
keme on bir Temmuz saat on üç 
buçuğa bırakılmıttır. 

Maliye vekili 
Bir kaç wündenberi Y alovada 

bulunan Maliye vekili Mustafa 
Abdülhalik Bey dün latanbula gel
miı, Perapaliı oteline inmittir. 

İtalya elçisinin ziyafeti 
lalya büyük elçili M. Lojacomo 

dün Tarabyadaki yazlık evinde 
elçiler ıerefine bir öğle ziyafeti 
vermiıtir. 

Ziyafette tehrimizdeki bütün el

biyat dersi eksik okutuluyorsa, ku
ru ve tarih çerçevesi içinde kalı -
yor. talebeye? edebi zevk vermi -
yor, yahut inkılap fikirlerini aşı· 
lamıyor, sana tin de inkılaba yar -
dnm ve inkılap için olması lazım 
geldiğini söyliyorsa bu güdük ve 
tatsız edebiyat dersine karşı olma· 
lıydı. Bu takdirde de arkadaşım 
mektebe, muallime değil , Maarif 
V ~kalctine, talim ve terbiye he • 
yetine hitap etmeli ' 'Programlan 
değiştirin, şöyle yapın, böyle ya. 
pın !.,, demeliydi. ,, 

"Va · Nu,, da tunları ıöylüyor: 
"Divan edebiyatı gibi, tanzi -

mat edebiyatı ve harfleri de, he~ 
hat, muhtevası noktasından ır 
zun uzadıya mektepte öğretilmi -
y~ değmez ... Müsbet bir netice a
la bilmek için complex denilen §e-

kil de bütün diğer milletler edebi
yatını tedris etmelidir, kiyeni ne
silden tam bir bedii fikir hasıl ol
sun.,, 

Bu iki yazıdan da anlqılqor 

ki: "Herkesin maluudu bir ama, 
rivayet muhtelif!,, 

Geçenlerde, edebiyat deraine 
dair yazdığım bir yazıda: ''Ede. 
biyat dersine lüzum yoktur, ede • 
biyat dersinden talebe döndürül • 
memelidir. ,, demekten maka& • 
dım, divan edebiyatını tedriM 
yaramaktan baıka 'faydasını ta· 

çiler bulunmutlardır. 

Fransız romancısı 
Bir müddettenberi memleketi -

mizde bulunan F ran.ız romancııı 
Madam Beryam Harri dün F ran • 
saya gitmiıtir. 

• savvur etmediğim bir tarzı kut 
etmittim. Değerli edebiyat mual
limi, kıymetli muharrir ve münak· 
kit arkadatım refik Ahmet de, ba· 
na verdiği cevapta edebiyat dersle
rinin eksik okutulduğunu, kuru ta· 
rih çerçevesi içinde kaldıiını, tale
beye edebi zevk verilmediğini, in
kılap fikirlerinin aıılanmadıimı, 

30 Haziran 1918 ·· 1 • 1 soy emıt o uyor ve benim lüzum • 
- Berltn ao - &tvekll Kont Bartllng suz bulduğum dersin, ıüdük ve 

He hariciye nazın (Klllman) ın notuklann· 
elan 10nra dtln meeliıt.e meboı Gavman bir tatsız olduğunu itiraf ediyor .• 
nutuk ırat ederek deralftır ki: "Her hangi Çocuklarımıza artık miif&kele, 
bir tekilde oluna oban IOlbtl mllaalemete musammat okubnıyalım demek, 
DaU olmak I~ eder • ., 

- Kolo pzeıe.lnln Terdlfl mal6mata 

slre lııDctlnlercle Sel&nllfa kararpbı umumi 

olmuı ldn '-tlmmandaa Denrllı t&ratmdan 

ikon relen t.er1fbat alınnuİ Ye Danrıta 8fl. 
llalfe laareket etmııtJr. 

- Dün aiqamkl Balkan tftnlyle damadı 
Baudl Şellrlyvl Ratlt &yetendi ta\·l~ttye, 
tepan1a eenrı eenaplan Ma4rlde mütev~ 

muallime ve mektebe tariz etmek 
değiJdir. O yazımda talim ve ter
biye heyetine hitap ettiiimi san • 
nediyorum. O yazımda iıteditim 
sey vazihti. Edebiyat deralerinde 
diğer milleiierin edebiyatını tedria 
etmek lizıındır. Gelecek neıle .. 

Sellml izzet 
(Lütfen aayfayı çemini•) 



Hayırsız adayı 
depo yapmışlar! 
VuO, Nlko, Omıan Te Sileıman 

himlmbde d&ıt lri1i, dün lltanbul 
aJır ceia mahkemesincle esrar ka

~~:1tl'Jrmlllft muhakeme edilmi J ~ 
1 

C/ZV iTierin 
ESRAR J .... ............ 30 ~~f.aD 

Gümrük tarifeaİllİD 401 ııuma- 7 Rebi.evet 
- . raamcla .-z>ll:silen (llıdar) keliılne- Gün doguşo l.'31 

ıinin "hükmü, kıamen veya tama- ;a~a~~mazı 1~~ 
men lcıetilmit veya kı:eme~ dikil • Ogıe namazı ııı,11 

iıtmôl tıaınuı ı 6. \lt 
mit, kenm!an ~q, ieJ•) • .Akşam namaz• 19,45 

leamif ••topları ..kq, •eıenleri Yatsı namazı 21.n 
lınsat '2.Jl 

ibDariyle kullanacağı maksadı Yılın geçen günlen ısı 
16.terir tarzda dolammut olan ku· kılan,. J8S 

Temoıuz 
Rebi.eYet 

'"'] 
-19.45 
3,00 

u.ı• 
J.fıA 

DaT&J'll slı'e, lnmlu, ellerine 1ıı
sfh1Meri esrarı ~allar içine ko • 
pak Ha,_..ıa .Uda -klwnuık 
... wnihtetif zamanlarda lslanbuia 
.......... gizfıc:e atmaktan ..... 
dmllar. 

1 d •. 11- d .. • '1n- \.. mat ara a tumu. u aıresme a BAVA_~.,. 1111ıer1 -ı 
dıiı ıuretinde temr elildiği bil -
.diıllmiftir . 

As\: erlik 

prk oıaaaıu . 
Dünktl ıucaklık; en fazla 80, en .. 

ııantfgrat, bava tazyiki 731 mDlmetre idi. 

RADYO 
ilk t6hklktılta ifaderveri.rken, mç 

IM'dıı kllillea itiraf, kıuaea ele hi
ribirleıiN alfetnijperdir. Matıke • 
ıM!ıde de, föyle 4'emit1eniir: 

OA'Gi&T ldketlik 'f'l\eMnden: - J 
, .5Ube .mmtılrasında \ulunan 329 ~=;:::;;;;;ı;;;::;&::: .. =giltl=-=----~ 

~ 1 dojumiu w hel•d• muameleye .a •TA 111 a" &. -

- BaMc "1fmak Üllel'e HaJlftlZ 
ıa.ı,. ıttmiftilc. Sonnıda esrar 
dMulanu ölNmliPais ~ me • 
n6"4iariıae raımrm..wık. "•
CI~" .dip !OD& Jnma~ ,..... ..... 

Bundan 90nra, mevlöıf ._,_ 
auçlulu ser'be.t bırakılmalarmı iı • 
........... , bl ı.etdeıi recMedibnit 
... ~lmrar-ve 

1 

.. , f)tlr. 

Bir ihtilis davası 

-
anft pll)Bl8findan •ı tleıetf"'-
- 2 - luklar ile milcadele etmit Weı mn-

torola'ya ıöre bir Hitlıtiyanm ları bütün tcfernıab ile hayalde• 
ruhunu ve cimıiııi taafiye ederek geçirme'IC ve orada yerleştirmek il 
kimil bir bale gelebilmesi için o - znndır. O kadar ki Cizvit !akirili 
nun hayalini daima (Cennet) ve bazı mecli~lcrde lıamn haıckitım 
(Ceheımenı) fikirleri ile iyice 11 - görmeli, yannıdaki kalaba1tk -halk 
ıetm.ı ._ tııerlft,.e etmesi 1i.mnıbr.. kütleıi araıınaa geçen mükaleme· 
Çünkü iman daima ~-ilik ve fena· leri duymalıdır, o kadar 'k: fıanın 
lık, -.etek n şe,mn, ahlaki ve halka daiıt~'iı mukadde. '!leme • 
gayri ahlaki ar•mda bulunur. Ve ğin tadını dqy.:nalıt.iır, o ka&ar ki 
hazan iyilik ve fenalık ile melek Isa ~nıuha prilaiği ,za:.::ıBın vü • 
ve -ytanı birbirint!en kolayca a - cuduna peu ~iv ilerin ac111~ Ciz • 

._...::_:L::..,. -'!ıra :.l.&!.l~ ... ~0·1 b-. '!I'- • aık. d k .J~ d d hi ~ u.-.. :ıı 1DU1 .. -..... J . yıramaz. <>nan için. eğer ineaıı var vıt § ır i ~nw vücu un .,. ·, -

tabi yerli ve ,.ııa.acılarl& ,tahsil ve ıa .l.ııııa 19 .a bdar ,gra.qıofon - 19 dall 
ye kadar llamJD)ar aaz heyeti - SO 

lıUtaldulaılapale 1!liteli ..-eye 20•80 • kadar Osmall pebllvaıı _ ..,., 

terkeiifmit Olan mü.Wleıfl.-in eoD Zl.80 kadar Mtlterref hanım (saz) ~ "fl 
yo1danudarma 1 .. T~ .. 933 dan H ye kadar Gramofon - n ara~ 
tarihinden itibaren Usküdar Miler- ren A'Jaruı babetlerl ~ 1lllM .,.... 

lik tuheainde müte,et&il as1cer1ik 
meclisinde bqlanacaktır. 

Yaran 
JSl'A!l.BIJL ı 

18 - ı18ıl0 paıuofOJl. 

sızca ders (MUptedUere mahsus). 19 - 1 

tlet\tdyo uz beyetL 19.45 - 20.;SO "f
Rıza Hanını. 20.10 - 'E't;SO Beday!I 

kiye heyeti. U.llO - !B ~fOn. :IS 

Alikadar eınan erbabının Ja -
yitli eldsları ..-lleleııe rataian 
tebligat ve aQDaerilen celplerde 
yazılan tarib1erde htivir'et cüzdan -
lariıe bizzat f111>eye gelerek aı • 
kertik medieine müracaat etmele • ı .... -Kg;;;;;;ıa=ç:a·~-;nı--;;)=ar;:;:;;;;;;k=an==u=n=wu~ 
riilanol---. ...... Bile, mevkuf olarak!stanbal al1r- lıiım ıtufiye etmek ilterae (Cea- setmelidir. 

a.za mal.kemesinde mub'akeme e • • • • 1:1a- eski belecl"ı- müteaYıicli net) ve (Cehennem) fikirlerinin ffuliaa İIUm doiufundaa, hat- l. r......1 __ ... -L--t:L D-~-··ı n ... ;... 
Gümrük ve inhiear lmçahçib 

ima ait cezai hükümler kamd' 
dün 4sta1'1nıl vilayetine ~w M.n Bey bir. iiddet evvel Oll mahiyetini iyice tıayalinde canlan- lıyerak .çaruwhıı &eril.İte .. yeni t:llt.:-;::;-~.u& ...,.._ .n~ 

n.. _. ha- :aMdim .ı.: . ..-.. dırma1r, birisinin gtizellikleririi tat bir hayata t.-çer"!k gb1deaıe ~n - ........-
--v -ı. -- ·~'H• ld_._,, •k• • . • L1-·ı • k ... ·-.ı: • .ııL.-.1-. 1 - "9ft .. ~-'-'-·'- -en lunmuftur. • bran temrn lııozmuttur uuarmı, ı ıncııımn acınK- arım, tnıe auaı· ~·l'Vliı •l'na..r: ık ~~ •vg-·ıa ~ 

Mail Be,_ melıkümiyet m6cıde • c1ehtet ve iıbraplarmı iyice hisset- ile "löriir ff -İ>iitiin mevcudiyeti ile senelerden ahvali drhiye, ıtahail 
tini bİtİrfn'ek ~rbeat lbıra'IB'lclılı melidir. hiaaethr halt gelmelidir. ve -aaire dolayısile eieal aeneıye 
için, aün ımaıbkemede .,-oldu. Ken • Birinci talim ( exercice) cehen - Bütün Katolik HD'İltiya"tJarın terk eallenlerin J10n yoklatnalan • 
İY•me teblip.t ya.pı'lmak bere nenai göıtormektir. yeni batlırana ~tikadma ıöte lıa ökleriıı krab na l t~ .833 Wihin~e baıla
..,ı,atmme 1ciilmıttll'. haya1-g8zii Ue Ce~enneıuin g~ vaziyetiı,tdJir. :Bu kral ora.da se - naca eııenerıu yç .. wı 
-====~~=========~ lii\. uı.wıl11iu, derin!iji ölçtürülür. maVi tahtı üzerine -azametle ....... mıe*'8ıdmı .mbaren ı1ubele.rine 
Mt sevk ""8ek için teclria tar • T.i. ki lıa.Jal ıözü cehennemdeki 

Kuyuda boğulan çoc 
Göztepecle Orta aakakt.a 

ran tüccar Haydar Bey.iıı Jkj f 
•mdıOO A,.ten .diin alaı IWll~• 
kuy.u.ya .d.ü.tereli h0guliau41L 

k ·ı muıt•. lnaaıilar ona iflü....::.L air hu- aihw •tla ,mdwa sünleııini .aıa .. 
mu deiiıtiımek .elzemdir; demek büyük atetler ile orada ateı esı • ~ 
~ mit.- Nücütler içindeki mahpus !tt içibcle taabbiit etmekle mühel • lamalan. Gülhane vbW ıniieam • 

,_ila. leftir. Halbuki Cizvitlerin ta- 2 - Yabanalaı oturdukları 25 inci yıl sonuncu •iiMP '!ta • NO,, mm. -demli aibi: rulılau iyice göı:eu m. -J- Jf 
tL • • ı:- okt h 11-~1 " kartı olan münasebetleri ı.:.t-L 1'e· nuntaL.da•Nld ~ lllilw:a • '25 - 6 -ıa33Wibinde JıMl '1>iva1l edef>iyatı, mulıteVUI Dok- ı&AIDCl ta-, D-a aya AW8ılJ uv7ı~ ~~ 

1umdan mmı uatbya mekteple ile cehennem içindeki ağlamalar~, ğildir. Çünkü Loyola'nın talim ct .lerek 7Qlü-1arım y~ıa - maallim M. K--1 Ber J!i·~~ll 
cstrem1meğe delmez,, Bu nokta1 .feryatları, .ba ile dij.ğer azizler a .. ( exercice) 'kitabında lıa yalmz Aklard.u:. ae batllHVD'.-· 
azarı ~Oktan .. l-etmit -elan leyhine 86Wlllan küfür:ler.i .diııle .. oir hürmet ve ibadet mevzuu 1Jla- .J -T-1aailc:le*ulUD&D.,_fev.~ 
'Maarif Vek&leiii, :Sivan Nehi,&tı• mek ve duyma.km. rıik telakki olunmaz. laa Cizvit.ta· 'itin demekteplmen alauklan ve
m -yeni barffetlle lbaemlllmifbr. o.... Üçüncü talim, hayal taınmesi i - kirdine ,aklattınlır. Söz Ki.Yleme- 'l'ikalan pıM1erine gBctinnelePi ıi.-
1aiaa ner yokken, talebeye FUlfU • le cehennemin içindeki yanık ko - r.i, ona .bir emir ermeai iate.niliı:. lan olunur. 
1inin i>ir beytini, Biı'kinln-bir'1DIS- Jm1amn, aaı a.....ıarı .duyıısalı - Binaenaleyh lsa yalıu& '8iklerjıı 
raıqr, Nef'inin bir kasidesini datt- dır.. tauh iııiı- biikiimdan de_ii1dh. O, MUeult irtihal 

BORSA 
H~ııtuıında yıl<bz işareti olanhlr 
le rinde 2916ui.ranc1' muamele ollll 
dır.) Rak.aml.ar.k~ant.ş fiyatlannı g'" 

lluılda ne m&.nl vardır?. A'ft'U - .n.!!-:.ıünoi\ 8'iLla fiayal ile göz. L~ -.::.1w!-u" .c-L-&-.:...L .;..;..,.-.L. 
..!1.::..-• ;11Un1 'IPIUYI .... uaa1111 ~acuııuıg...,... ı...- * Londra 7~ - * Vh ana 

it&lta ittin Udebası 0&UQUur. Fa· yatı, JMder, 9ietianr yqen kurt ai- ratan bir nniharip'tl&kümclar ftZ'İ· E;bak Maarif ve Bahriy.e Nazı· *'l\~vyort ffit, - J1ı M•drit 

kat bütün li.tin eaerleri, okutulan bi acı •eylerin adltklanru hisset - wetı•-..ı_ıa1·r . . a.._
1
• zama-.aıa bu hu ... n "Me1ımet 'Celi.1ettin PaJamn ~v· * Parıs 111

• - * Berllo 
~ ini" '!I' J ann:q .ftJ- ıxı •-MtlA•~ ~2!. - • v .. sow:a 
11.,ıdara .tercüme edi gtir .. Hal - m8lid& Jdimdar inaanlara iıitap eder. On • v~lki alqam Bilyükai!adaki -k6t • * Btuk•rl ı tfi, - • Budapeşt• 
bıiki bizCle, Nedim, Nen, Ba1q, 1tte .b• 1Ul'e~ -bir Cizwt cf:hen • 'ldinae ııtDıal.i daribltka ettiji te • • At ruı es 80 • ftitn:4 

F,uzuli dendiji zaman, çocukların -.-i bütill bülıem ile duyar. Chıu lardan illi.lı!~dil~ kendi~ine yar· M1üfle haber ahnmıftır. Cenazeıi ! ~~:vre -a:: ~ =~~~ama 
..ı...Jıf_ • • ed L:" t tarih dım etın. elennı e ıater. Cızviflerln buau"n saat ıo •a ae..ıır.ı; • .aaaan v.., 11031'1-=nnın önüne, euıya • priir, itilir, kolmmııa alır, adeta P " uu,~a * Amsterdıım !4, - • Altrtı 
leruıe na1deaümit, bir kaç mıara, vücudu ile temas eder. Bu Jm·etle ,eıaı lütaı1ıı yer 7ÜZiinae ÖJ'le Vır huauıt "biı npur1a t)eJW4ar im- • Prag ttt ..... '* Me ııli,e 

,._ k J - • :u ıL.. •• • .Şt~lıo lll NJ, ·- • B nknot 
ir kaç .beyjt geliyor. edela ıkıendmde:a seçm.İt bir -hale ra .. aa\'\YQr ıe er aı ıuutun prent- lesine ~akleailec:Jk ve ~uze .ne· lb~~~~~~~=~~ 

Edebiyat tarı1U dera1erinde, ni· gelir. HıriıtiyanlJRa Katelik ınez· ler ve bütün Hıriıtiymı milleti• mazı Oıküdar camiinde kı1ın<lik • Çekler 
hayet 'bu ıairler.imizden bahıedi • hebi Allah irorlmeunu inıan için ona hw..t ve .itıaat.d-r. H• tan aonra Karacaahmet mezar1ı - 11'-.... ~Lo~nd;;u.;;_~7:;;;;16:;i;-~.öi::'S~to;=:'1i~o~tm_.-:! 
Ur, fakat 1iıe edebiyat derslerinde daima..n müeaair l>ir:tMliye vası - Cizvit Şakirdi yer feünü Hıriı• jındt. .aile kabriatamna defnedile· * e~>OH 961$1 •ıııı .. • 
hu Mirleriq, tarihe kanfllll§ üılup- tur-tellklii etnıi!tİJ'. tllümün vece yan mülkü haline,.etirmek için telktir. Şiı'kefi Hayri~ '5! nu· : :t•!c, ~':!'6 ;:: 
farı, .ifadeleri, tarzı 'beyanları 'hak· bennemin hayafuıi canlanaınnllk kral tarelmdaın keruliaine verile .. maralı ~.,1n111ıa •ah .aat 9 da * Brukseı 3.3962 • al'$0Yi 

1aiıda malOmat vermeii liizumıuz bir -Oinitin rahumı deL ..... , koılku L::-::..1- .harekat .ı..k B~ük • 'irdm ~- ıllı~ ·~ cek vazifeyi ifa eaecektir. ...-~ "* ~re ~A.s62.50 • B~ 
ve faydauz buluyoruz. Bunda içeriıine abu, o haldeki yavaı ya· adaJa ..-.k IJ.9 ı.-t U. de Bı· • S.Oıf)a 67.t4SO • Betgrac 

mutla'ka bir fayda bulanlar varaa, vat diijüntıı """:18PJ1! tarzını da (Devamı var) JıdiMırı ....... -.. .... J4« • • Amsttt'dam ı.re«I • ~1*0h ... 
L..:..•11 b a • ed ,_,. f...:1-"?t !-...• L. • ..ı - 1 C!...A& _...ı., * Prag t5.9125 * Moskova 

0 11t11Ge U enJ euıya.t il1UIJ • deib\U".Wlye u.cıl>ıfl&re I --HIMI ·- -MllW ..,.... ·- Giılatway ...... fti ...,_y • 111.~~==~=~====~ 
tea1 proğramma devr~tm.e1c daha Bir bile -~r üzerinde i· ....... - .... ··-------~ binden • :llJ '•'1Na •• .., M • E S R 1' :M 
muvafık olur. 'f"abt 'hıuıuıı için ı:ice müma.reıe.baııl olduktan son- T .. k• f_ B k sak A'ıı ı le ilewli 'tabaiıl dtmit ~6=1 =5:;a;;;::k::o#~~~~~.--7i 
le, divan ve tarızimat üdebumm ı-a Cüs.~it takirdi11e whnakaat göı ur ıye 'lf an ası w adlipe ....ıeiiae · 'i .. 1lde • _k.;.:1:s• 
cJivaıdannt, eıerlerini, yeni barf • terilir. Bundan sonra Loı,Gla:.Cinit Kaddc8' aıjallaı rek hukuk mektebi muallimli.iia • fteıı 
leı1e, yeniden baauıak tarttır. Bu· 'f&kirdine Hazreti lsanm .tlayatı •e ( Kadıköy : İskele dvan ) .ele 911 Mır çok mllbkw m • 4kle- ~~ye 
gilnkG hU.nu ta'Jil ve muaammatlı imraplan içeriıine dalmayı tanı • ria4e w lteay.iz .aahimda _. • u. Sigorta 

edi&iyat Berıleri, divan ve ~i· ye eder. Cizvit §cıkirdi cehennemi 1 Temmuz eumar'tdl tll· llU'9k bat.nKWei •Cllld .cdaUfı._e llb;ıa.~"~0=n•~~~===~~ 
mat e8ebiyatmm tecvididir. Ya .ken.di bcoliii ~e hiaa.etınıek ~in nU faaliyete g~_yor Wllbatıe ....tı m•11"' ~ wa 
o ~er 111eydana yeniden çıka • aeteWWe .bar.eket .ederıe bu huauı Knçllk cari 'lı~ısplar (.kııoıbaralı rhllfh"7e azıPI...._ itlal ..-.it &.w~-~~pmııı!lllll!ll!!!•!-'" 
rdtm •e tecvidi okııtu'Jswı, yalıut ta • .,. ...ale hareket etler. \e kumbaras•z tasarruf hesaplan) afif, Dalllllihı, ....... ~ ft• 
r,;ı· tecvltte il.lamı qaqlgunne 11e Yani yalntz lsanrn t.encliıirn diiJün .caıi hesaplar ve bawal~ ! calinaenai.. -Sen~ =itpt.fMi • 
Bı&ıe lfhi progrunlardao çılra.. mek 1rifi aejildir. () ftlrtile nasıl ma••elib ,. li '1oıca\kfartla Ye ~ mft'lô· 
\&De 11u liuaasta daima mnna ,. mem1eket1eı c1e, gıı,i ıeratt albn . )erde bir çok ta1Ae -.e '"laldnder 
liiPJa Vurrdıı\. l da, ve na11l y ~, ı,e g\hi im • \... • • ==- .. • • • .,/- yef19ftnntfdr. A1leime 1M!vam ta• 

SelAml izzet l raplı hayat geçirmit, ne gibi zor • ziyet ederi•.· f989! l .......... ~ .... ---111'! 
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3 MAYIS GECESi .. 
Ay,e bunu öyle sert ıyölemiıti, 

ki Neriman korkarak geriledi. 

Ayte aordu: 

- Korkuyor musun?. 
Neriman, itidalini muhafazaya 

çahıtı ve yavatça cevap verdi: 
- Neden korkayım? Yalnız ri

ca ederim bu mantoyu çıkar, so -
}'un, seni bu kıyafette görmek iı -
temiyorum ... Kuzum Ayte soyun .. 

- Bu kıyafet, aradığın ve bul
mak istediğin kadının kıyafeti .• 

- Ne? •. Ne dedin? .. Bu kıya
feti nereden buldun? .. Neden, bu 
kıyafete girdin?. 

- Nihayet tanıdın! .. işte 3 mn· 
Yıs ıecc~İ, o kadının üstünde bu 
nıanto, bu şapka, bu mavi eıarp 

vardı. 

-Ane! .. 
- Bak, dikkatli bak, dikkatli 

bak, kolunda bir leke var .. Şu düğ
menin yanı da lekeli .. 

Ve birdenbire cebinden men -
dili çıkardı: 

- Bana ne aöyliyecek?. 
- Mantoyla mavi eşarpın ki -

me ait olduğunu pek ali biliyordu. 
Bugün de kaybettiğim tabancanın 
nerede olduğunu biliyordu. Hem 
artık onun çok §eyler bildiğine e-

minim. 
- Şimdi ten, gece, uyurken, 

sokRğa çıktığına beni inandırmak 
mı iatiyorsun?. Bunun imkanı var 
mı?. 

- Ben bir şeye inandırmak is
temiyorum. Yalnız bana bu im -
kansız gelmiyor. Bu ıördüğüm rü
yaya, bugüne kadar ehemmiyet 
vermemiştim. Bana söylediklerin 
beni altüst etti. Mesele değiıti. 

- Ne dedim ben! 
- Nahide masumdur dedin. 
- Buna eminim. 
- l§te görüyorsun ya .. Madem 

ki o masumdur .• 
- Peki? .. 
- Şu halde katil, Kerime ha -

nımın odasında gördüğü kadın -
dır .. Safa da, o esnada ıeni gör -
müş, daha doğrusu, aana bemet • 

Dilimiz 
2 inci kısmın listesi 

103 numarah Liste 
ANKARA, 29 (A.A.) - T. D. 

T. Cemiyetinden: 
Kar§ılıkları aranacak arapça ve 

farsça kelimelerin 103 numaralı 
liıteıi ıudur: 

1 - Sarahaten 
2 - Delaleten 
3 - Zimnen " 
4 - lrticalen-Bilbedahe, bil

irtical -
5 - Müteva.liyen - Alettevali 
6 - Mutema.diyen - Alette -

madi, aleddevarn, daima -
7 - Kiffeten 
8 - Mükerreren 
9 - Cidden 
10 - Hakikaten 
11 - Hükmen 
12 - Kasten - Ankastin -
13 - Aliyulila 
14 - Eıtagfurullah 
15 - Seferber 

Muhtelif mektep mual
limlerinin buldukları 

karşılıklar 
70 lr.ca liste 

5 - VAKiT ;:!0 Haz'ran l 933-

Bir tepede, yıkık bir evde hırsızlar 
--·------·---······ ....... ·--···-····················· ...... ·-········· 

Bir kurabiyeci ihtiyarın 
5 kişinin bask • 

evıne ı 

(Baş tarafı 1 inci Sayıfada) 

siyah elbiseli üç kitinin girdiğini 

taşlıkta yanan lambanın ışığında 
farketmiş: 

- Kimsiniz? Diye sormıya kal
madan iki kiti üzerine atılmı§tır. 
Ellerinde tabanca ve bıçak bulu -
nan iki kişi ihtiyarın hemen gırt -
lağına sarılarak: 

- Sus, bağırma sakın! Parala -
nn yerini gö&ter! Demi§lerdir. 

ihtiyar evvela parasının olma -
dığını söylemişse de baskın yapan 
adamlar: 

- Haydi, biliyoruz, ıende para 
var, diyerek ihtiyarı yerdenyere 
yalvarmıya başlamışlardır. 

itin fenaya varacağını anhyan 
Şerif baba parasının yatağı altında 
olduğunu söylemiş ve çrkarıp ver • 
miştir. ihtiyarın verdiği para 500 
liradır. Bu parayı on beş sene 
zarfında toplamışbr. 

bilmiyorum. Birdenbire odadan 
fırladılar, odadan çıkıp gittiler.,, 

Şerif babanın gelini 
Hadise esnasında evin üst ka -

tında bulunan Şerif babanın gelini 
Kevser Hanım diyor ki: 

"Dün gece dalgın uykudayken 
aşağıda bir gürültü işittim. Uyan -
dım. Aşağıya ineceğim bir sırada 
karanlıkta karşıma eli tabancalı 

bir adam dikildi: 
- inme, burada kal.. Sana bir 

şey soracağım, dedi. Olduğum 

yerde kaldım. Fakat alt katta fer
yatlar, gürültüler devam ediyor -
du. Tahammül edemedim: 

- Beni bırak, gideyim. Aşağı -
da kayınbabamı öldürüyorlar, se • 
ni tamdım. Canını yakalım, de -
dim. Aldırış etmedi. Gene tehdit 
etti. Hemen aklıma bir hile gel -
di. Etrafı ibiraz dinler gibi oldum 
ve sonra: 

- Ya. fU mendil .. Şu mendile 
bak ... Şüphe etmiyorsun değil mi? 
Anladın değil mi?.. Bu mendile 
kanlı ellerimi sildim. 

mı§... 7 inci mektep: 
- Sa.fanın ıördüğü ıen miy • 1Iga: Ortadan kı:ı.ldırma, boı:nınk - ıı -

Baskıncılar parayı aldıktan son
ra gene ihtiyarı tartaklamıya, ba -
§ırıa tabanca sapile vunnıya de -
vam etmiıler: 

- lşte bak, kocam kardeşlerile 
geliyor! Diye bağırdım. Bu bağı -
rış üzerine başımda duran adam 
kendisini merdivene atb. Ben de 
fırsatan istifade ederek hemen 
pencereye koştum. Camı açarak: 

din?. bam: 'tçe dotma - lıtıbas: Ynıılı hk - nu- - Söyle, sende daha çok para 
varmış, söyle! Demişler, yerlerde 
yuvarlamışlardır. 

Neriman balmumu gibi sarar -
- Bilmiyorum. Fakat olabile • tat: Ağırlama - lıtthaıc; Katılma., ulabmn -

ceğini itiraf et .. Yalnız ortada bir nthnaa: Tutma, kayıttıın - llttuun: tlxo -

mıştı. hakikat var: Eğer Kerime hanım rlne alma - lmkAn: Olabilme, olnbllecek -
- Can kurtaran yok mu? Adam 

öldürüyorlar, diye bağırdım. 
- Ay~e, rica ederim böyle fe Vebley tabanca~ile öldürüldüyse, imtihan: Yoklama, deneme, eınam:ı - imti-

na takalar yapma .. Hasta mısın!... hen öldürdüm demektir. yaz: 'OııtUnllik - lmı.a: Adını yazma, knlıp 
Sokakta siyah bir gölge dola§ı

Gelin hanım anlat.yor 

B _ı_ t d' ? basma - itina: özenıne - ltıraz·, Sözü rrcrl u mnn o n~ ır · · - İmkanı yok Ayıe, böyle teY .. 
Hadisenin bundan sonrasını Şe- yordu: 

rif babanın kansı Halime Hanım- - Amca, amca, dedim. Çabuk 
dan dinliyelim ! Halime Hanım di· polise, kocama haber ver, bizi öl -
yor ki: dürüyorlar, diye yalvardım. Bu a -

G etme - ltıyat; Alışma, hay. 
- Benim eski bir mantom. e 5 öyleme. 

d Bakırköy 1 inci mektep: ce giy iğim n:nnto.. _ Manen m"' •umnm. Amma mad 
~ nr, Bozma. - llhntn; Yüreğl'I doğan - tı-

- Hangi gece?· deten ... ne olsa katilim. Ancak cİ • tlbııa; Belirsiz olil11' - ııwat; Tan15ll' görlln· "Dalgın uykuda bulunuyordum. dam benim bağırmam üzerine 
Bir aralrk bir el yüzümü okşar gi- korktu, çilek tarlalarına doğru 
bi oldu. Uyandım, oğullarımın kaçmıya başladı. Bu ıırada merdi-

- Neriman, anlamamazlılrtıuı nayetimin derecesini ölçmek iste · mc - lltıhak; Katılıtıa .:... ııtımas; Koltuk -

~elme. Filvaki bu hoş bir şey de l im .•. Uykuda yaptığımız ıeyler - lama - llt17.am; Gereıc oolnmc - lmkAn; o-
ı.. ı;akı ate go:" ~tlcn mes'ul müyüz 1. H- a de C9", 1a1>u tmtıhıın! ı;;..,...ms\ - tmtlyM.; A -

yummamak lfü::rm. babı muhaffefe var. dını yazma - ltlns; "Ou-nm - !tınız; Güç
inemadan geldiğini zannettim: ven başına giden adam da paldır, 

- Oğlum Salahattin terledin küldür aıağıya indi. Ve hepsi bir
mi? Mendil mi istiyorsun? De - likte Maslak yoluna doğru koşup 
dim. Bana birisi şöyle cevap ver - gittiler. Feryadıma konu, kom -

Neriman cevap vermedi. Göz 
leri bir noktaya saplanmı§h. Ben 
~i uç.muştu, sendeliyordu. 

Ane: 
- B;çare Neriman, dedi, üze -

rine fennlrk geliyor, bayılacaksın. 
Heyecan seni berbat etti. Otur şu 
raya. Sana olup bitenleri anlata -
yım. 

Neriman bir koltuğa çöktü .•• 
Ayşe on~ lokman ruhu koklattı. 

Nihayet konutabildi: 

- Anlat bakayım. 

- Bugiin bana ıöylediklerini 

dinledim. Odama çıktım. Dütün -
düm. Nahidenin sana tarif ettiği 
kadının ben olduğumu anladım. 

- Ay§C, böyle bir §ey nasıl 
aöylüyoraun?. 

- Beni dinle. 

- Dinliyeyim, fakat böyle ıey-
ler eöyliyemem. 

Ayte, gördüğü rüyayı, evden na
sıl çıktığını, Kerime hanımı nasıl 
öldürdüğünü, Müfide anlattığı gi -
bi anlattı. 

r-.eriman, olduğu yerde donmut 
gibi, kımıldanmadan duruyor, bir 
§ey söylemiyordu. · 

- Ne denin?. 
N . d . , - e mı erım ••• 

- Ayte, ıuı diyorum sana! 

- Susmaktan ne' çıkar?. T ev • 
kifhanede bir masum yatıyor di -
ye, biraz evvel müteeaair olmu -
yor muydun?. Bir an evvel, aııl 
katilin yakalanması o mas.umun 
lmrtulmasını istemiyor muaun?. 
Katil diye ortaya ben çıkınca, a -
f alladın. Artık o masumun mah -
kum olmasını iıtiyorsun değil mi? 
Sen de Müfit gibiıin. 

- Dur, heyecanlanma, hakıız
lık etme. 

- Hakıızhk etmiyorum, doğ· 
ruyu söylüyorum. 

· - Senin ıöylediğin aözler sa -
hiden rüya. Hayale kapılıyorsun. 

Ane aabıraızlandı: 
Neriman devam etti: 

- Sen her zaman böyle olmı· 
y'1cak §eyler dütününün, acaip 
rüyalar görünün .• 

- Pek ili, böyle olsun. Farze
delim, ki hulya görüyorum. lntal
lah böyledir. Sen, Müfitle beraber, 
o kadını aramıya devam et. Siz o 
kadını buluncaya kadar, bakalım 
Nahidenin b&§ına neler gelir. 

- Peki, ne yapmak istiyoraun? 

- Ne bileyim ben. Mantoyu 
parçalar, yakanm .• Fakat evin içi

Neriman derin bir gogus ge - ne koku yayılacak. Hizmetçiler, u
çirdi, içini çekti. Sustu. Biraz ıon- şaklar ne der? •. Bu tehlikeli. Bana 
ra batını kaldırdı. Ayte baktı ve bu huıuıta yardon eder mi•in? 
tekrar haykırdı: Senin odanda yakalım. 

- Ayıe, allah 8.§kına şu man - - Bunları aöylerken, aklın ba -
toyu çıkar, §U mavi eıarpı at .. Yü- tında mı diye dü9ünüyorum •• Şa
zünü göreyim, bl\kayım ciddi mi ka etmenin hiç ıırası değil. 
aöylüyorsun. Bunu anlamam irin, 

:r (Devamı var) 
yüzünü görmem lazım. !•••••••••••••• .. 

- Hayır, soyunamam. Böyle 
aiyinikken cesaret buluyorum. Da 
•• rahat anlatıyorum. Gördüğüm 
riiya uydunna değildir. istersen 
Müf"ıde sor, ona da aynen böyle an 
latmııtım. O sana söylesin. 

Göz Hekimi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Sınıf Mutehassıs 
Babıtli (Ankara caddesi No. 60) 

lük çıkarma - ltıyat; Alıama. 

Yetilköy mektebi: 
ıtga; Knldırmıı. bor.Dm - lıbam: içe do -

ma - tıtıtııt; Gtlntll alma, y\}uı gllhnc - tı

tlhak; Katılma - ntırnas; GISzcttlnnc - il
tizam; Bir yanı tutma - İlllk4n; Olabllmo

tmtlhaıı; Deneme - lmtl.Y~: Diğerinden a -

)"Uma - ltına: öttnnıc - ltıraz: ÇUrUtme

te kalana. 

Gazi Hz. mektep, 
ve imtihanlarda 

di: şular yetiştiler. Biraz sonra da 
- Sus, sakın sesini çıkarma! kocam ve kardeşleri geldi. 
Bu ses yahancı bir sesti. Kork. Fakat 500 lira gitmif, kayna • 

tum ve hemen yatak içinde doğ _ nam yaralanmış, kayınpederim 
ruldum. Karanlıkta iki kişinin yer- fena halde dövülmüştü.,, 
deki yatakta yatan Şerif babanın Baskın hadisesinin tafıilah 
boğazını sıktığını gördüm. Ko _ bundan ibaretir. Baskını yapan -
cam parayı verdikten sonra gene lann çilek tarlalarında çalıpn 
dövmiye başlayınca feryadı ko _ Uzlar olduğu tahmin edilmekte -
pardım ve yataktan indim. Ka _ dir. Şüphe üzerine dün dört kişi 

(Baş tarafr 1 inci Sayıfada) pıda duran üzerime atıldı. Ben yakalanmıştır. 
li eserler, Türkiye Cümhuriyetinin de onun üstüne atıldım. Fırsat - Bunlardan \>iri Kamil isminde 
kurulu§undaki eaasla.r, hilafet ve tan istifade ederek pencereye ye - bir Lazdir. Kamil vaka gecesi saat 
saltanatın ilgasındaki sebepler ve ti§tim. Avazım çıktığı kadar ba - ikide Emirgan karakoluna gitmiş, 

1• ğırdım. Cam kırıldı. Bunun üze -ı yatacak yer istemiştir. Kamilin esaslar, inkı ap eserlerimiz ve 
müeaaeselerimiz.. rine üç kişi beni altlanna aldılar. hali şüpheli görünmektedir. 

Coğrafya imtihanlarmda sor _ Ellerindeki tabancalarla ve bıçak- ihtiyar Şerif baba da Kamili ta-
dukları suallerden bazıları da larla ba§ıma, ellerime vurdular. nımıştır. 
ıunlardır: _ Artık bir zaman geldi ki, bende Evde bir kasket ile bir gömlek 

Tüikiyede tehirlerin seyrisefe • ve ihtiyar kocamda da hal kalma- ve bir pantalon parçası bulunmut
re müsait bir hale getirilmesi için dı. Fakat bir aralık nasıl oldu tur. 

ı· d 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ne yapmak azım ır? Su ama it - Adeti bir hocadır,, S • f • d •• d 
ıeri? eyrıse aın un en 

Ziraat, memleketin nerelerinde Demişlerdir. • • 
teksif edilmelidir? Orta Anado - Reşit Galip Bey Büyük Reisi. itibaren tarihe 
luya niçin ehemnıiyet veriyoruz? mizin bu takdirini talebeye ayrıca 

Medeni bilgiler dersine ait su • bildirecektir. karıştı ! 
aller: Maarif Vekaleti; Gazi Hazret - (Baş tarafı 1 inci Sayıfada) 

Devletçilik, devlet sosyalizmi lerinin hazır bulundukları bu im - lcr arasında müdür umumi mua • 
nedir? tihanlara ait numara cetvellerini, vini Tahir, zat işleri müdürü Hil _ 

Gazi Hazretleri bilhassa bu son muallimlerin tahaasüalerini, talebe mi ve muhasebe müdürü Telat 
ıual üzerinde durmuş, lisenin ye sorulan sualleri yazdırarak in - BPyler de vardır. 
11 inci sınıftan Ankaralı Aydın kılap müzesine koyacaktır. Öğrendiğimize göre Seyriıefain 
Efendi, devlet sosyalizmini izah Gazi Hazretleri erkek lisesinde idare mecJi5; tasfiyeden sonra ta • 
ettikten sonra devletçiliğin memle- saat dokuz buçuğa kadar kaldık - sarruf sandığı meselesile meşgul 
ketimizde tarzı tatbikini, bu yol • tan sonra lımet Paşa kız enstitü - olmuştur. 
da nasıl bir çok teşebbüslere gi - süne gitmişler, saat on bir buçuğa lçhatlar (Akay) - Dünden iti
ritildiğini, bu teşebbüslerin bil - kadar kalarak imtihanları henüz haren sabık Seyrisef ain idaresinin 
hana devlet demiryollarma na - bitirilmemiş bulunan 23 talebenin Jstanbul baş acenteliği binası olan 
aıl iyi neticeler verdiğini söyle - imtihanlarını bizat yapmışlardır. Köprü başındaki binaya naklet • 
mittir. Reisicümhur Hazretleri bugün miştir. 

Reiıicümhur Hazretleri bu ta • de Ankaradan hareket etmeden Verilen c:mre göre lstanbuld 
lebeyi çok takdir etmi§ ve Maarif önce A ara hukuk fakültesine bulunan, evvelce Seyrisef .. ~e ltİt 
Vekili Reıit Galip Beye: gitmiş, hukuk tarihi imtihanında yatlar ile motörler.:1 &kay) icla ... 

"-Bu çocuk çok iyi düşünüyor. bulunmuştur. resine raptedil 
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komitesinin işleri Ceyhanda Adanada güzel ve 
Hükumet uzaktan seyirci kalırken 

kolları sıvadı ve baskını yaptı 

Bir bomba patladı, üç ço- faydalı bir müessese 

SOFY A, 28 ( Huıuıi ) -
Sofya valtayiinin en belli batlı 
illerinden biri, Makedonya da
l ihtilal komitesinin faaliyeti -

Bir zamanlar, bu komite, Bul-
pr iıtikli.lini temin maksadiyle 
hrulmuı, fakat zamanla, maksat 
Ye gayesini kaybetmiştir. 

Makedonyamn taksiminden son
Bulgariıtana hicret edenler Yu
lavya ve Yunanistanda kalan 

)ardeılerine kartı faaliyete ve hü · 

baıvekil M. Liapçef, Beri ine ha -
reket ederken Sofya vakayii hak
kında gazetecilere şu sözleri söy
lemiştir: 

cuk öldü, iki çocuk 

yaralandı 

Ceyhan kazasının Bürhanlı 

köyünde, oturan Mustafa ağanın 
on ya,Iarındaki oğlu Süleyman, 
diğer oğlu, beş yaşlarında Nazmi 

kızı dört yaşlarında Ümmehı,.u 
Fransızlar tarafından bırakılan hir 

bomba bulmuşlar, oynarlarken 
bomba birdenbire patlamı,, za • 
valh yavruları paramparça etmif, 
o sırada misafirlikte bu evde bu -

lunmakta olan komşulardan Meh -

met çavuş kızı Emine ile diğer bir 

"1111• geçtiler •• 
Makedonya dahili ihtilal komi

tesi bir kaç ıenedenberi ikiye ay
ftlmca itler bütün bütün karışık 

"- Artık herkesin canına tak 
demişti. Bu katil hadiseleri Ma -
kedonyalılar arasında cereyan e -
derken, hükumet bu hali tasvip et
memekle beraber, bu cinayetlerin 
önüne geçmek için alacağı ciddi 
tedbirlerde tereddüt gösteriyorlar
dı. Fakat son günlerde, bir çok 
masumlar cinayetlere kurban git
meğe başladı. Buna bir nihayet 
vermek lazımdı. 

"Merak etmeyiniz. Sükun ve 
asayiş temin edilecektir. Son ay
larda Sofya bu hadiselerin kanlı 
bir sahnt'si olduğu 'çin, efka:rr u
mumiye hükum~tin icraatına ta -
raf tardır.,, 

!;Ocuk ftğır surette yaralanmııtır. Adana Bi~ki yurdunun bu seneki mezunları mUdlrelerHt.. 

Meriçte iki çocuk boğuldu ADANA, (Hususi) - Bundan Buradan mezun olanlardan bi -

İr hal aldı. Mikailof tafartarları 
lJe, ölen Protogerof taraftarları 
'-n davası gütımeğe başladılar. B~ 

nenin İptidasında, iki parti ara
da bir anlqma husule geldi, 

ifakat çok ıürmedi. Son haftalar 
Sarfında ıiyasi sui kastler birbi -

· i takip etti. 
Her gün yeni bir cinayet itle· 

• ordu. Her iki taraf ta, kan da
ıgütmeği kendilerine bir ıeref 

- ... ·leıi, bir izzeti nefiı mese!esi 
pblar. 

Elli kiti Üzerlerinde silah bu -
lunduğundan mahkemeye sevke -
dildiler. 1.104 kişi hüviyetlerini 
evrakı müsbite ile isbat edemedik
lerinden tevkif edildi. Hüviyetle
rini isbat edenler bırakılacak, di
ğerleri vilayetlere nef yedilecektir. 

Edirnede Meriç nehrinde Vitali 
ve lsrail adlı iki musevi genci bo · 
ğulmuştur. 

Vitali ve lsrail cuma günü ar -
kadaşlarile top oynamak üzere 
söğütlüğe gitmiş ve biraz oyna -

dıktan sonra yıkanmak üzere ev -
vefa İsrail Meriç nehrine girmiş, 

fakat kendisini suyun cereyanına 

kaptırarak feryada başlamıştır .. 
Bunu duyan Vitali arkadaşını kur
tarmak üzere derhal suya atılmış

sa da lsrailin kendisine sarılması 

yedi sene evvel Adanamızda mü - risi Berutta, bir diğeri de Adana 
teşebbis bir türk kadını biçki yurdu da terzihane açmışlardır. 
ismiyle bir müessese açtı. Türk kız- Bundan baıka bir hanım da bir 
larını, kadınlarını aile iktısadiya - yurt açarak talebe yetiıtirmekte • 
tını alt üıt eden terzi ücretlerinden dir. 
kurtarmış ve faydalı bir unsur ha - Yurdun mezunları aile ihtiyaç • 
line getirmek maksadiyle açılan bu larım temin ettiklerinden, müte • 
yurdu ziyaret ettim. şebbislerini, yoluna koydukların • 

Mektebin müdürü Refika Hanım dan pek ziyade memnun görün • 
bana bin müşkülat içinde yaşattığı mektedirler. 
müessesesini gezdirdi. Sergide teş- Şimdiye kadar bu müesseseden 
hir edilen işler haklc:ında izahat ver 53 hanım mezun olmuıtur. Bu mik 
di. tarı az görmek mümkündür. Fakat 

Her ders senesnin sonunda gü - tedrici olan talebe miktarı artmak 
zel eserlerden mürekkep bir meş- tadır. lktısadiyatnnızın fena git • 

Bugüne kadar hükUmet uzak -
ıeyirci kaldı. Cinayetlerin ce

... mı, kendi düımanlan veriyor

Taharriyat neticesinde 250 tü
fek, 600 tabanca, 200 bcımba, 400 
de mevaddı müştaile bulunmuı -
tur. 

yüzünden ikisi birden boğulmuş -
her meydana getiren bu müessese mesi ev işlerini görebilecek, dikiş, lardır. 
yi takdir hisleri duyarak gezdim. nakış ve tuvalet takımını kendisi 

F akat bu halin devamı kabil 
iildl. Ordu uayiıi temin ede
'ft 'weri halindeki cinayetlere 

• nihayet verilecektir. 
Paristen .:elen haberlere na -

nn bir çok ecnebi muhabir, bu 
ı90D harekatı Mikailof taraftarlaı -
lllD bir zaferi addediyorlar. 

Le Joumal'm yazdığına göre, 
ikailof taraftarlarının kabine i-

• de elleri varmıı. 

Ba9vekllln verdi§i izahat 

Belgrad, 29 (Hususi) - Sabık 

5 kişilik bir kayık devrildi, 
bir kişi boğuldu~=--

lmıir, 29 (A.A.) - Beş kişinin 
içinde bulunduğu bir kayık Çeş -
mealtı mevkiinden Yeni kaleye 
doğru gelmekte iken Kilizman a -
çıklarmda çıkan fırtınadan dev -
rilmiş ve içindekilerden bir kişi 

boğulmuştur.. Diğer dört kişi de 
Kilizmandan yetişen balıkçılar ta
raf mdan kurtarılmıt ve F oçadan 
avdet eden Uıak vapuru kazaze -
deleri alarak lzmire getirmittir. 

Bu çocukların biri 18, diğeri 
19 yaıındadır ve boğulduktan iki 
saat onra naa~ları meydana çı -
karılmııtır. 

Edirne gazetesi diyor ki: 

- Nehirlerimizde hemen herse
ne bir kaç çocuk boğulmaktadır. 
Bunun önünü almak için, beledi-

yenin nehirlerin münasip bir yerin 
de mutlaka bir hamam yaptırması 

lazımdır. Yaz mevsiminde ha -
raret derecesi çok defa kırkı bu -

lan Edirne gibi sıcak bir şehirde 
auya girmek büyük bir ihtiyaçtır. 

Sarıyer kazasındaki 140 talebenin 
di.plomalan dü_n verildi 

DDn· 'dlplomaiar1nı alan talebeden bazlları 
Sarıyer liazuı dahilindeki ilk duldan mektepler 14, 41, 30, 28, ka müfettiti merasimde bulunmuş-

ı.ell:teplerden mezun olan 140 ta- 29, 38, 27 inci ilkmekteplerdir. lardır. 
llMIDi·m diplomalan dün sabah ıaat Son ımıflann muallimleri Na _ Halkevinde talebelere ayrı ay-

de halkevinde merasimle veril- rı diplomaları verilmit ve sonra 
• • • 8,30 da Sarıyerden kalkan zife, Safinaz, Lutfiye hanımlarla trenle Yetilköye gitmişlerdir. Ta -
'1W Wıelelere afnya, afnya ta- Kizım, Bürhan Dolan, Nuri bey • lebeler Y etilköy tayyare mektebi

t\el>e\~ .. l~1amıf, köprüye geitr • lerdir. Mekteplerin müdürlerile di ni ve hangarları, Yeti&köy Feneri-
~· '""lebenin mezun ol - fer muallimleri ve maarif mmta - ni gezmiılerdir. 

Kostümler, manto ve tuvaletle • yapabilecek kadınlara lüzum ve ih 
rin, çamaşırların, Belçika ajürile tiyaç hissettiriyor. 
vaoılan bluzların, Cava, Antep, Adananın kadınlık hayatına 
filitre işlerinin, yastıkların, İpek yüksek mesaisıne yardım ecten v! 
işlerinden Çin iğnesi ile meydana 1 yetiştirdiği mezunların muvaffa • 
getirilen albümlerin, dikiş kutula - kıyetleriyle iftihar etmekte bulu -
rımn ve sairenin büyük bir mu - nan müessese müdiresini tebrik et-
vaffakıyeti anlattıklarını gördüm. tim. • • 

Gireson vilayetinde 
yol faaliyeti 

Gireson, 29 (A.A.) - Vilayet· 
te yol faaliyeti ehemmiyetle de • 
vam ediyor. Gireson - Trabzon 
yolunda 80 metre uzunluğunda 

mükemel bir geçit yapıldı. Harşit 
ve Kurtun yolunda 8930 amele ça
lıştırılarak bu şose tevsian tamir 
edildi. 

Gireson ile gerilerinin irtibatı
m temin eden ve altı yedi ay kam
yon nakliyatına karşı kapalı ka -
lan Gireson - Şıbın Karahisar 
yolu üzerinde harap 10 köprü ile 
istinat duvarları bu sene içinde 
yapılmış olacaktır. Bu köprülere 
sarfedilecek para hazırdır. 

Arnavudu öldürenler 
Karacabey kazasının Aydın 

çiftliğinde Arnavut Talip oğlu E -

min isminde biri para!lına tamaan 
üç kişi tarafından öldürülmüştür. 

Cinayeti yapanlar Gönenin A -
laettin köyünden Muharrem ile 
Gönenin Kurtuluş mahallesinden 
Dereizirin köylü Ramazan oğlu 

Niyazi, Gönenin Kurtuluı mahal -
lesinden Derviş oğlu Hurşit ol -
duğu anlaşılması üzerine Gönen 

1 jandarması faaliyete geçmiı, ka -
tilleri yakalanmıya muvaffak ol -
muştur. Katillerin her üçü de 

Arnavuttur. 

Üzerlerinde maktule ait taban· 
ca kılıfı ve kara kemik saplı 
bıçak bulunmuştur. 

bir 

İsmet Paşa heykeli için 
müsabaka 

Baıvekil ismet Paşa Hazretleri
nin lzmirde Mezarhkbaıı meyda

nmda rekzedilecek heykeli için 
faaliyete geçen komisyona bazı 

heykeltraşlar tarafından müraca • 
atlarda bulunulmuştur. Komiıyon 

bu müracaatları tetkik edecek ve 
bili.hare Türk heykeltrqları ara • 
smda bir müsabaka açılacaktır. 

Eşkiya Hüseyin jandarma 
müf rezemize teslim oldu 

Hacı Veli çetesi efradından ve 
Aydınlı aşiretinden olup jandar • 

malarımızı pusuya düşürerek ıe • 
bit edenlerden biri bulunan Hü • ' 

seyin Adanada Pınar köyünde 
jandarma müfrezelerimize teslim 

olmak mecburiyetinde kalmışhr. 

Geriye kalan bir kaç ıerir de her 

taraf tan sıkıştırılmış bulundukla. 

rmdan bugün yarın yakalanmaları 
bekleniliyor. • 

Geliboluda bir kaza 
Gelibolu' da Orhan isminde 

1 O - 12 yatlarında bir çocuk, ar • 

kadaılarile kasaba kenarında oy • 
narken yerde kurıun kalemine 
benzer bir ıey bulmuı, eline alıp 

oynamıya bllJlamııtır. Fakat bu 

şey birdenbire patlamıı, çocuğun 

elinin iki parmağım kopannıttır. 

Bulunan şeyin, bir bombanın di • 

namitli kapsülü olduğu anlatıl • 

Katiller Karacabeye gönderil·· mıttır. Orhan t«:davi altına alıu • 

mitlerdiı'. mııtır. 
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ada güzel ve 
lı bir müessese 

bu seneki mezunları müdlrelerilt. 
) - Bundan 
amızda mü· 

ını biçki yurdu 
açtı. Türk kız. 

ile iktısadiya • 
i ücretlerinden 
ı bir unsur ha • 
iliyle açılan bu 

Refika Hanım 
inde yaşattığı 

ai. Sergide teş· 
nda izahat ver 

ı sonunda gü -
kep bir meş
bu müessese 
rak gezdim. 
ve tuvaletle • 
lçika ajürile 
Cava, Antep, 
ıkların, İpek 
ı ile meydana 
dikiş kutula • 

, ük bir mu • 

Buradan mezun olanlardan bi • 
riai Berutta, bir lliğeri ile Adana 
da terzihane açmışlardır. 

Bundan başka bir hanım da bir 
yurt açarak talebe yetiştirmekte • 
dir. 

Yurdun mezunları aile ihtiyaç • 
!arını temin ettiklerinden, müte • 
şebbislerini, yoluna koydukların • 
dan pek ziyade memnun görün • 
mektedirler. 
Şimdiye kadar bu müesseseden 

53 hanım mezun olmuştur. Bu mik 
tarı az görmek mümkündür. Fakat 
tedrici olan talebe miktarı artmak 
tadır. lktısadiyatımızın fena git • 
mesi ev işlerini görebilecek, dikiş, 
nakış ve tuvalet takımını kendisi 
yapabilecek kadınlara lüzum ve ih 
tiyaç hissettiriyor. 
"kAdananın __ kadınlık hayatına, 

yu sek mesaısme yardım eden ve 
yetiştirdiği mezunların muvaffa • 
kıyetleriyle iftihar etmekte bulu • 
nan müessese müdiresini tebrik et· 

arını gördüm. tim. .. . 
yetinde 
yeti 
. ) - Vilayet· 
jiyetle de • 
n - Trabzon 
uzunluğunda 

apıldı. Harşit 

930 amele ça· 
tevsian tamir 

~
rinin irtibatı· 

yedi ay kam
ı kapalı ka • 

rm Karahisar 
1 1 O köprü ile 

~ 
sene içinde 

Bu köprülere 
ırdır. 

~ürenler 
lıının Aydın 
~alip oğlu E • 

1,asına tamaan 
!dürülmüştür. 

r Gönenin A .. 
uharrem ile 
mahallesinden 
~mazan oğlu 

ruluş mahal • 
~ Hurşit ol • 
l rine Gönen 
. geçmiş, ka • 
ınuvaffak ol -
her üçü de 

İsmet Paşa heykeli için 
müsabaka 

Başvekil ismet Paşa Hazretleri· 
nin İzmirde Mezarlıkbaşı meyda
nında rekzedilecek heykeli için 
faaliyete geçen komisyona bazı 

heykeltraşlar tarafından müraca • 
atlarda bulunulmuştur. Komisyon 
bu müracaatları tetkik edecek ve 
bilahare Türk heykeltraşları ara • 
sında bir müsabaka açılacaktır. 

Eşkiya Hüseyin jandarma 
müfrezemize teslim oldu 

Hacı Veli çetesi efradından ve 
Aydınlı aşiretinden olup jandar • 

malarımızı pusuya düşürerek şe • 
hit edenlerden biri bulunan Hü • · 

seyin Adanada Pınar köyünde 
jandarma müfrezelerimize teslim 

olmak mecburiyetinde kalmıştır. 
Geriye kalan bir kaç şerir de her 

taraftan sıkıştırılmış bulundukla. 

rından bugün yarın yakalanmaları 
bekleniliyor. • 

Geliboluda bir kaza 
Gelibolu'da Orhan isminde 

1 O - 12 yaşlarında bir çocuk, ar -

kadaşlarile kasaba kenarında oy • 
narken yerde kurşun kalemine 
benzer bir şey bulmuş, eline alıp 

oynamıya başlamıştır. Fakat bu 

şey birdenbire patlamış, çocuğun 

fule ait taban. elinin iki parmağını koparrnıştrr, 

~ik saplı bir Bulunan şeyin, bir bombanın di • 
namitli kapsülü olduğu anlaşıl • 

ıye gönderil •• mıştır. Orhan tedavi altına alııı • 
mıştır. 
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Bizim -istedltimiz -
Resmin geçirdiği 
buhran edebiyat 

Ahm t B Ak et . d San'atın istikbalini bu yolda Türkiyenin 1914 - 1918 har • 
hinden sonraki görünüşü acıklı bir 
Yıkıntı manzarasıdır. Fakat dev • 
let olarak manasını kaybeden Tür
kiye, millet olarak her zamanki 
~ibi canlı ve yaratıcı idi; netekim 
1fte Osmanlı imparatorluğunun 
Çİirük çatısını ateşleyip yerini te · 
lllizleyip genç ve umutlu bir gele
ceğe hazırlıklı olarak yükselen 
Ciiınhuriyet, bütün parlaklığı ile 
RÖzönündedir. 

1914 - 1918 harbinden sonra
ki Türkiyede her şeyde olduğu 
Ribi edebiyatta da bir dağılma ha
li \'ardı. Karanlıkta kalan sanat, 
lıir türlü yolunu bulamıyordu. 

Milattan yüz yıllarca önceden 
lıaşlıyarak, türlü ilerleme ve yük • 
•elrne yollarından geçerek, nice 
Yüce medeniyetler kuran büyük 
'türk, yeni Türkiyeye büyük ve 
Riiçlii bir sanat eri gibi yeni bir 
l'ııh at:lı~ı ve kafa olgunluğu ile 
Yeni bir çamuru yuğurup şekil 
'l'erdi; bu yeni doğuş gözlere hay· 
r11.nlrk parıltısı ve gönüllere son -
~z bir tat çarpıntısı getirmeliydi. 

u gönül coşkunluğu icinde ken . 
dinden geçen herkes, o;aya, büyük 
llteşe, büyük ışığın aydınlattığı 
Yere koşmalıydı. 

1914 - 1918 harbinden son . 
raki Türkiyede dağılma hali gös -
teren, esasen ondan önceki yıllar
da, da, heilüz kendisini toplıya • 
~aınış olan edeHyatımız için tek 
ır kurtulu~ ve ilerleyiş yolu var

dı: Bu yol, inkılılbın verimli, u . 
lllutlu, yürek çarpıntısı ve gönül 
İll.şkınlığı ile dolu olan büyük yo· 
lu İdi. Sanat, yaşıyabilmek için 
~analı olmalı ve artık müspet iş· 
er arasına geçmeliydi. Yirminci 
'-~rda müspet işler arasına geç . 
lıııyen bir sanatın manası olamaz· 
dı. Kütlelerin uyandığı ve ferdin 
~ulüm ve istibdadına karşı ayak • 
~nrp kendi kendisini idare etmek 
a.kkını aldığı yirminci asırda her 

fey)e beraber sanat da ancak ce • 
~iyet için olduğu takdirde mana-
1 'Ve devamlı olabilirdi. 
IJ ( V AKIT kollekolyonu 1925, 1929 
Y•ııııı 1929, 193?. Iotanbul radyoan 

1931• latanbul HaU.ebl konferana-
11lrı. 1933 ) 

Bu fikri benden - daha ön • 
ce, daha sonra - çok daha iyi 
dllha kuvvetli söyliyerıler olmuı ~ 
tur. Fakat ben doğru bildiğim da
~- ne kadar çok konuşulursa 0 ka· 
. ~ faydalı olur diye düşündüğüm 
ıçın geçenlerde "Bizim istediği . 
~İ:ı; edebiyat,, adlı kitabı çıkar • 

ııı:ı. 

. Bu kitapta Türk edebiyatının 
~11rıdiye kadar geçtiği yolu, bu ara-

a hayatla olan sıkı münasebetini 
nezam .• , t an ıamımı, ne zaman sah-
e olduğunu, niçin samimi, niçin 
&e.lıte olduğunu, bundan sonra sa· 
~İmi Ve canlı olabilmesi için han
:~ yoldan yürümesi lazımgeldiği • 

1
• sebeplerile ve kendi görü•üme e·· • ~re anlattım. 

e ey, ın gaz esın e ga· . 
l.b b · k' b k .. aramak ıazırndır: Hızmet 
ı a enım ıta ın çı ması muna· 

b t ·ı b' b k 1 ak etmek, faydalı olmak ı se e ı e- ır aşma a e yazar 
alay etmek istedi, arada bilinmez 
ne münasebetle hükumete çatını • 
ya kalktı; Peyami Safa Bey, 
Cümhuriyette bastırdığı yazısile 

tezin şiddetle aleyhinde bulundu. 
Yukarsında benim adımın da geç· 
tiği bu yaz bu yolda bir edebiyat 
istiyenlere karşı savrulan bazı si
yasi küfürlerle bitiyordu. Behçet 
Kemal Beyin Hakimiyeti milliye -

"Buhran,, sözü son yılların en 
revaçta olan kelimesidir. Hayatın 
muhtelif sahalarında münakaşa 
mevzuu olan buhran, sanat haya -
tında da sık sık kendisinden bah
settiriyor. Bu arada "resim,, de 
buhran geçiriyor. Fransız san'at -
karları, bu derdin çaresini ve ila
cını arıyorlar. Fransızca L' Art Vi
vant mecmuası bir anket yapmış; 

de çıkan makalesi, kitabım ve be· soıuyor: 

nim için pek lı'.'itufkarane bir ilti • 
fat olmakla beraber dava için de 
kuvvet sayılacak değerli düşünce · 
leri taşıyor. Selami izzet Bey, 
Vakıt'te çrkan yazısında tezle bera 
her kitabımı da müdafaa etmek 
arkadaşlığını gösterdi, beni borç • 
lu bıraktı, Ağaoğlu Ahmet ve Pe· 
yami Safa Beylere cevap verdi .. 

"Resim öliiyor mu?,, 

Fransız sanat mecmuasının su
aline muhtelif tanınmış sanatkar -
lar cevap vermişler. Mimar Roux -
Spitz, resim sanatının günden gü
ne gerilemesinin ve yeni bir ham
le olmayışının ı:ıebepleıini tahlil 
ederken şunu söylüyor: 

Davanın muvaffakıyetini evvelce "Ressamlarla heykeltraşlar, mi 
çıkan eserlerile temin etmiş olan mari sanatı ile teşriki mesaiyi im· 
Sadri Etem Bey, gene Vakıt'teki kansız bir hale getiriyorlar!,, 

makalesinde münakaşayı tahlil Heykeltraş Janniot diyor ki: 
ederek en doğru hükmü ortaya 
koydu: 

"Nasıl dünyada fertçi fırkayla 
cemiyetçi fırka arasında bir kavga 
varsa, fertçi edebiyatla da cemi -
yetçi edebiyat arasında da ayni 
kavga vardır. Hatta bunları biri · 
birinden ayırmak mümkün değil • 
dir. Çünkü her felsefe cereyanı bir 
fırka programının izahıdır. Bizde
ki kavga da bundan başka bir 
şey değildir!,, 

Faruk Nafiz Bey, Hakimiyeti 
Milliyede çrkan fıkrasında kita · 
bımdan bahsederken kendi kıy • 
metli eserlerini unutmak tevazuu· 
nu göstererek memleketimizde ,,E· 
debiyat,, olmadığını, şimdilik ne -
cinsten olursa olsun edebiyata ih • 
tiyacımız olduğunu, muhtelif ne -
vilerden edebiyat eserleri vücuda 
geldikten sonra bunlar arasından 
benim söylediğim vasıfları taşıyan 
edebiyatı üstün tutmak lazımgel • 
diğini söyledi. 

Değerli sanatkar Yaşar Nabi 
Bey, Milliyette çıkan "Cemiyetçi 
edebiyat,, adlı yazısında "içtimai,, 
ve "Cemiyetçi,, sözleri arasında • 
ki farkı anlamamazlıktan gelen 
Peyami Safa Beyin fertçi edebiya
tı müdafaa eden davasını adama· 
kıllı baltaladı. Peyami Safa Bey 
Yaşar Nabi, Selami izzet ve Sad
ri Etem Beylerin yazılarına cevap 
vermek istiyen, fakat daha ziya · 
de eski fikirlerinden bir nevi ya • 
rım sola dönüş gibi görünen bir 
makale neşretti. Peyami Safa B., 
bu son yazısına "Sanat ve gaye,, 
başlığını koymuştu; Nurullah Ata 
Bey de sanatta gaye mevzuu hak · 
kında biri Sonposta' da, ötekisi 
Akın' da iki makale bastırarak her 
zaman olduğu gibi birinde ak de
diğine ötekisinde kara dedi. 

Dün de Milliyette Elif Naci 
Beyin "inkılap sanatkarı,, isimli 
makalesi çıktı. .,. .,. .,. 

" R S 't •· ~ - oux • pı :ı: ın, aşagı yu-
karı, hakkı var denilebilir. Ben 
bu güzel san' at şu~eleri arasında
ki anlaşmamazlığı ınimariye ya • 
hancı kalmış ilk dahi heykeltraş 
Rodine kadar çıkarabilirim. 

Güzel sanatların en büyüğü 

mimarlıktır. Heykeltraşlık, mimar 
lığa o kadar bağlıdır ki, bir ara -
da oldukları zaman heykeltraşlık 
iyi, mimarlrk orta olursa heykel -
traşlrk kendisini gösteremez. Bun· 
!ar, biribirinin muvaffak1yetinde 
amil olacaklardır. Versay, lekesiz 
bir şaheserse bunun sebehi bina • 
nrn mimariye ve heykeltraşlığa 
ait bütün teferrüatmın ayni baş 

tarafından düşünülmüş ve bunla • 
rın yapılmasına ayni başın neza -
ret etmiş olmasıdır. 

Ressamlığın geCjirdiği 

buhrana gelince 

Biz tapisöri gibi bir tezyin va
sıtasının da manasını kaybettik. 
Eski tezyini sanat eserlerinde her 
günkü hayata ait birçok sahneler 
vardır. Bağ bozumu, oduncular ve 
saire ... Bugün bu mevzulara temas 
etmekten çekiniliyor. Bu ihtirazın 
sebebi, adi sayılmak korkusudur. 
Bir mevzu hiçbir za:ınan adi ol • 
maz. Noksan, mevzuun tertip VI' 

ifade edilmesine ait olabilir . 

Sanat ölüyor mu?. Sanat, fay
dalı olmak hassasını gittikçe kay
betmesi itibarile ölüyor. Faydalı 
olmak .. Bu kaba keliıneyi bilhas • 
sa kaydediyorum. Sanat eseri, ev· 
vela bir işe yaramalıdrr. Sanat e
serinin güzelliği cabasıdır, fazla -
dandır. 

Eski sanatın en beğendiğimiz 

eserleri, muayyen bir iş için kul • 
!anılmış eserlerdir. 

, Bu küçük broşürün uyandırdı
!~ 11.laka, kitabın değerinden de • 
tıı ı· h ' mese enın e emmiyetli olu • 
11ıtıdandır. 

t ffikmet Münir B. Haber gaze· e.· ' ~nde yazdıft bir makaleyle kita-
. ı ft\tüfkar bir şekilde tahlil edip 
ınr 1!aruu haber verdi. Ağa Oğlu 

Düşünce yoldaşlarımın yardım· 
!arına teşekkür ederim. Duygusu 
bizden ayrı olanlara verilecek kar· 
şılrklarım var. Pazartesi günü çı • 
kacak V AKIT'i beklesinler. 

Bugünkü artist, artrk işin bir 
~ubesinde ihtisas sahibi olmuş bir 
kimsedir. işin yalnız bir şubesinde 
ve teferruat ile uyuşup kalıyor . 
Bugünkü sanatkar, kompozisyon 
fikrini kaybetmiştir. 

Sanat, tekrar hizmet etmiye ra· 
zı olduğu ve müşterek bir faaliyet 
haline girdVii andan itibaren ye -
niden hayat bulacaktır.,. Refik Ahmet 

• 

.Atusi/U 

Şama 
San'atkar 1840 senesinde 

ve bu yıl Şuman 

" Ben aı·tık yalnız şarkılar yazı· 
yorum. Duyduğum heyecan ve sa
adet nihayetsizdir. insana ses için 
h .<tel er yaµJıak meğer ne Lüyük 
b. km' ' ir 2PV I~ •• ,, 

·~uman, -:.,u cümleleri t, ;,ıyan 

mel..tııbunu yazdığı 1840 semson · 
de en güzel şarkılarını ibda etmiş· 
ti. Yüz elli san'at eseri doğuran bu 
seneye "Şuma'ın şarkı yılı,, derler. 

Romantikler içinde hislerini en 
kısa bir tarzda ifade edebilen bes· 
tekar Robert Şuman'dır. 

Üstat, bir haleti ruhiyeyi anlat· 
mak için uzun uzun mücadelelere 
vurmaz. Bir akor ona kafi gelir. 
Zaten Şumanın hususiyeti, dehası· 
nın büyüklüğünü, en küçük şarkı· 

)arda gösterebilmesindedir. 

Şumanın edebiyata da İstidadı 
vardı. Çok okur. Edebi makaleler 
yazardı. 

yüz elli şarkı besetelemiş 
yıll ismini almıştır 

cesinde bulanlar vardı. ihtiyar 
Goethe bile kendisine Weimar'da 
bir madalyon hediye etmişti. 

Şuman, işte bu kıymetli ve gü • 
zel genç kıza gönül vermişti. Fa • 
kat daha tanınmamış, parasız bir 
bestekara Klarayı hiç verirler mi 
idi? Kızını zengin bir koca ile ra
hat ve mes'ut görmek istiyen ha • 
ha, Şumana düşman kesil1t1işti. 

Klarayı başka memleketlere ka • 
çırdı. Onlar, gene gizli gizli mek • 
tuplaştılar. Bütün mantıki tedbir • 
ler, bu kalpleri sevgi ile dolu iki 
genci birbirinden ayıramadı. 

Senelerce devam eden mücade • 
leden sonra, Klara babasını hıra • 
karak Şumana kaçtı. Şuman iri, u· 
zun boylu, güzel bir erkekti. Kla • 
ra ince, ateşli, bir kızdı. Liszt bu 
san'atkar çift için: 

"Ben bu kadar güzel bir ahenk 
daha görmedim., demekte çok hak· 
lı idi. 

Şuman, hayatının son senelerin 
de marazi bir asabiyete tutuldu. 
insanlardan kaçıyor, yalnız yerle· 
re çekiliyor, kimse ile konuşmak 

istemiyordu. Ağzından gün!er::e 

i 

' i 

1 
l 

1 

Hatta senelerce bir musiki mec· 
muası çıkartmıştır. Musikişinaslı -
ğına inzimam eden bu iştigal ve 
meleke sayesinde tabiidir ki zen • 
gin Alman edebiyatının en ince, en 
güzel şiir~erini bulm ... kta güçlük 
çekmedi. Şarkılarında şiir ve mu -
siki birbirile tatlı bir ahenk halin· 
de birleşir. Piyano sadece akompa• 
nviman vazifesini yapmaz; onun 
da ses kadar mühim bir rolü var -
dır. Piyano ile ses, beraber coş • 
tukları zaman, lisanın ifade ede -
miyeceği şeyleri piyano söyler, pi· 
yanonun aczini gene ses örter. 

bir tek kelime çıkmadığı oluyor • ; 
du. Yaptığı eserler artık diııliyen· n•f. 

Bu büyük san'atkar, şairlerden 

Rückert, Heinrich Heine, Cha -
misso'nun bir çok şiirlerini beste • 
!emiştir. Bilhassa "Heine,, yi çok 
severdi. 

"Şairin aşkı., ismindeki küçük 
şarkılar Alman sanatindeki his in· 
celiğinin, ahenk yumuşaklığının 

canlı bir nümunesi olarak gösteri -
lebilir. Üç yüzden fazla olan bu 
şarkılar, lirik musikinin incileri • 
dir. 

Şuman hile bir gün: "Kendim • 
den daha büyük bir şey beklemi • 
yorum.. Yazdığım şarkılardan 
memnunum.,, diye bu eserlerini 
beğendiğini itiraf etmişti. 

Klara, bütün büyük adamları a· 
lakadar eden harikulade bir piya
nistti. Mendelshon, ve Chopin, de 
istidadına hayrandılar. 

Dokuz yaşında konserler vermi· 
ye başlıyan bu kız1 Paganini dere-

1 !ere zevk vermez olmuştu. Deha.sı ~-

günden güne sönüyordu. Bir gün 
elinden gazeteyi fırlatarak: "Artık 
tahammülüm kalmadı. Kafamda 
mütemadiyen bir ses vızıldıyor. 

Kafamın içinde A diye bağırıyor-
lar. Çıldıracağım!,, diye haykır • 
mıştı. 

Geceleri kabuslarla uğraşıyor, 

Mendelson ve Şubertin kendisine 
mütemadiyen şarkı söylediklerini 
zannediyordu. Üstat da çılgınlık 
alametleri belirmişti. Bu feci va • 
ziyeti gören Klara, onu teskin et • 
mek için bütün gecelerini feda e • 
diyordu. 

Şuman nihayet bir gün gizlice 
evden kaçarak Ren nehri kıyıları -
na doğru ilerledi, balıkçılar garip 
hallerle gezen üstadı tuttular, "bir 
deli yakaladık!,, diyerek getirip e· 
vine teslim ettiler. 

Fakat san'atkarın istırabı gün· 
den güne artıyordu. 

On dört gün hastanede yattık • 
tan sonra, Şuman, 44 yaşında, sev• 
gili Klarasınm kollarında, san'at • 
kar gözlerin bu ses ve ahenk dün· 
yasına yumdu. 

Celile Enis 
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i Gurbette Tabiat 
' ~ 2 
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Değerli san'attcar Hasan Ali Beyin "Dönen ses,, 
isimli bir şiir kitabının Cjıktığını haber vermiştik; 
bu manzumeyi oradan alıyoruz. 

Si Gölgesiz ovalar bir kızll tarla, Oraya. buraya Sl"rpllml, çamlar, 

l Her yer knınlanmış yanık otlarla.. Altına. zUmriltt(>n ışıklar damlar. 
fi 
ğ Dağların başları sislerde saklı Gurbet türkUsünii söyler her dalı, 

( Bir gelin gibidir, t.elll duvaklı. OnJardan dinlt'nlr hasret masalı. 

-=-=~ Kıvrım kıvrım ,yollar tirşe bir ~rılan: ( Baş başa dayanıp sekiz on eöjtüt, 
S \'eriyor bu coşkun dereye öğüt. YükseU p görünf'n, sinip ka;\:bolan ( 
E Bu ince rlzgl2f'r ha~retln izi; 
g Gönül gibi t.aşıp copn dereler, nhıtll lll 
e °". yor s . DE"n urunda bizi •••• 
§ Bitmlyen sevgiye koşan deretrr... p • ( 
~ ::ıean l\.U 
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HİKAYE 
imzasız 1!1-ektuplar 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Nakleden: Selami izzet 
Huene hanım, biçki makasını 

aldı; amma biçki biçmek için alma 
dı. Gazeteyi de aldı; amma oku -
mak için almadı. Hakula, gazete· 
den bazı sözler kesti. Bu sözleri, bü 
tün dünyada harcı alem olan çiz
ıili bir defter kağıdına yapıttır -
dı. l1ini bitirdikten sonra, yapıt -
tırdıjı söaleri okudu: 

"Biçare adam, niıanlın seni al· 
datıyor. Senin iyiliğini bilen biri.,, 

Ki.iıdı büktü. Dünyanın bütün 
zarflarına benzyen bir zarfa koy -
du. KaJ'lacık burgacık yazııını 

bütün bütün deiiıtirerek, zarfın 
üzerine adres yazdı. Mektubu tüc
cardan Ahmet Veli beye gönder· 
di. 

Zarf postanede pullandı, dam· 
ıalandı ve kaybolmıyan her mek • 
tup gibi, elden ele, torbadan tor -
baya.geç.ip adresine vasıl oldu. 

Ahtnet Veli B.., niıanhsından e

aaen tüPheleniyordu. Bu mektup 
ıüphelerini arttırdı. Niıanhsını ça
iırdı, mektubu suratına çarptı ve 
nitam bozdU'. 

Ondan sonra A'hmet Veli bey 
MYimli ve nt.muılu bir kızla ni -
pıılandı. Niıanlısı onu sevdi. Ev -
lencliler. Nurtopu gibi iki çocuk -

lan oldu. Karnı büyük bir mira=s 
yedi. Mes'ut ve rahat bir ömür ıü· 
rüyorlar. 

,,. .y. • 

Huene hanım biçki makasını al· 
dı, •mma biçki biçmek için almadı. 
Gueteyi de aldı, amma okumal< 
için &Mh':- Makasla, ıazeteden 
bur •Jeı-:.ıc..ti. Bu sözleri, bü • 
t6n dünyada harcı alem olan çiz
sili defter kltıdına yapıftırdr. l • 
tini bitirdikten eonra, yapııtırdı • 
ir eözleri okudu: 

"A kıznn, .en deli misin? .. Bu
dala mraın?. Nitanlın aana ihanet 
ediyor. Gözütiü dört aç. Seni se · 
Yen biri.,, 

Klfrdı büktü, zarfa koydu ve 
bu mektubu Melibat hamm adre • 
aine pottaya attı. 

Mellhatin annetile ba:buı, kız
lannm ni!a.nlandığı adamı eaaaen 
damat diye ittemiyorlardı. Meli -
hat aitryarak onlara imzasız mek 
tUbu gösterdi .. Tahkikata giritti -
ler, el altmdan sof'U!turdular. Me· 
ier damat diye alacakları adam 
nliym{J, dört tan~ de çocuğu var· 
mıt ! Kalannı alıp lzmire gitti -
ler. Mellhat orada ~k zengin bir 
üzüm tüccariyle tanıftı. Tüccar 
Mellha.te ltık oldu. Evlendiler. 
E•lendikleri gece, Melahat, eski 
nipnhemm dolandırıcıhk cürmü ., 
ile iki Mile hapse mahkUnı edildi· 
iini öjrendi. Mazinin üstünden 
bir tünıer geçirdi. Kocasını bü · 
;,ük bir qkla tevmiye baılacb. Ço 
euklan oldu. Tayyare piyangosu -
nun büyük ikramiyesini kazandır· 
lar. Bir kere daha zengin oldular. 
Ferih ve fahur, mes'ut yaıı}rorlar. 

• • • 

Oğlunu bir genç kadının evin· 
de buldu. Kadın dokuz aylık ıe • 
beydi.. Dayızade Murat beyin vic
danına yetmedi, dokuz aylık bir 
kadını, oğlunun yüzüstü bırakması 
vicdanına elvermedi. Oğlunu ni· 
kahladı. Torununu doğar doğmaz 
evvela kendisi kucağına aldı altı 
ay aonra oğlu bir kaza neticesi öl· 
dü. Dayızade Murat bey gelini ile 
torununu alıp memlekete döndü. 
Onların sayesinde rahat bir ihti -
yarlık geçirdi. Gelini ona evlat 
gibi bakıyordu. Torunu mektebi • 
nin birincisi idi. Herkes, onların 
hayatlarına imreniyordu. 

• • • 
Haaene hanım, arada sırada 

gazetesile makasını kaldırır, ma · 
sanın üzerine çay hazırlar, misa· 
fir davet eder. 

O gün de misafirleri vardı. A· 
rada sırada, bazı kimselere, ba21 

münasebetsiz kimselerin imzasız 

mektuplar yolladıklanndan bahis 
açıldı. 

Herkes, imzuız mektup yollı
yan kimselerin münasebetsiz, ha • 
yasız, ahlakaız olduğunu söyledi. 

Hasene hanım içini çekti: 
- Bana kalırsa, bir aileye f e • 

nalık etmek için imzasız mektup 
yollıyanlar haliı kan eıektirler ! 

Suriyede 
Ermenileıle j~ 
darına arasında 

kavga 
BERUT: - Yapılmakta olau 

bir maç eana11nda Ermeniler ara • 
sında baflıyan ağız kavguı yum • 

ruk ve tokada inkılap edince me • 

seleye jandarma müdahale etmit • 
tir. 

Jandarmanın müdahalesini ken.. 

dilerinde füzulü sayan 
aralarındaki ihtilafı 

ermen il er 
bırakarak 

jandarmaya hücum etmiıler ve 
jandarmaların silahlarını almqlaT
dır. 

Bunun üzeı'ine elli süvariden 
mürekkep bir jandarma müfrez~i 
hadiae mahalline giderek arbede • 
cileri dağıtmak iatemiıse de tq 
yağmurile karfılapnıtbr. Neticede 
iki jandarma ve ıhalktan 12 kiti 
yaral,ndıktan sonra kala.balık da -
iıtılmııtır. 

Ermeniler, ayni günün aktamı 
bir tenezzühten dönmekte olan 

Lü" ..,"n hükumet reisinin otomo • 
bil· .e de taarruz etmek istem itler 
se de polisler tarafından menedi -
lerek bunlardan bir kaç kiti tev -
kif edil.mittir. 

Romanya veDörtler misakı 

Huene hanım makasını aldı, 
amma biçki için değil, gazetesini 
de aldı. Amma okumak için değil. 
Gazeteden eözler keıip bir kağıda 
yapıftn'dı ve okudu: 

PARIS, 22 (A. A.) - Havas 
ajansından: 

Romanya milli liberal fırkası 

reisj M. Jan Düka Londrada M. 

Titült"ko ile görü§müttü. 
1 

M. Titülesko ile aralarında nok "Sersem herif! .. Oğlun latan • 
halda ~a mı çahfryor zan -
DitdiJOl"MlD? •• Bir kere gel de 
Wc.,, 

Ba -1ür1i ok, dayızade Murat 
~ Wbine saplandı. Adamca -
la ini• ufieye ihtiyar canı i1e 
bilnp letanbula geldi. 

tai naza :htili.fı olmıyan M. Jan 
.iL 

Düka, 
rırıne ~ 

fl ... zeteamin bir muhal" 
Jiği beyanatta, dörtler 

miıakınm Romanya menafiini ha· 
leldar edecek mahiyette olmama • 

ıı için bütün nüfuzunu ileri ıÜT • 

müt olan F ransaya minnettar ol • 

Polis Haberleri --·------····· .. ··-·-········· 
Kavgacılar 
arasında 

Bir zavallıyı şakağından 
yaraladılar, kaçtılar .. 

Evvelki akıam aaat 23.S ta Ge· 
dikpl\fada Tathkuyu caddeainde 
gitmekte olan Dede efendi ismin
de biri yolu üzerinde yumruk 
yumruğa gırtlaklaıan Mehmet Ke 
mal ve Eaat Sadullah isimlerind• 
iki ıahıs görerek araya girmek 
iıtem;ı: 

- Yahu ikinize de ayıp! ne -
den böyle 10kak ortuında kavga 
ediyorsunuz?. Diye ıırtlaklaıan • 
lann arasına girip biribirinden a
yırmak iıtemittir. 

Kavga edenler evveli hararetle 
i$lerine devam ederek dedenin ıw. 
sihat amiz sözlerini iıitmemitler 
bile. Fakat dede efendi bunların 

iti azıttıklarmı görünce kavıacı · 
lardan Esat Sadullah iıminde o -
lan genci belinden kavrıyarak a -

S P O R 

Selimiye sahasında son 
futbol maçlan 

3 Uncu alay •p~rcular1 ve kaptanlar1 Sadrettln B. 
yınnııtır. Mehmet Kemal isminde Selimiye sahaımda geçen hafta ı li.ettin Bey tarafından birer gol a • 
olan kavgacıyı iyice ıılatamadığı · nın en mühim futbol maçı üçüncü blmıı ve neticede 5 e kartı 11fır ile 
n gören Esat Sadullah dede efen- alay ile topçu k11a hizmetlileri üçüncü alay ikinci takımları galip 
diye çıkıf&r&k: aruında olmuıtur. Üçüncü alay .gelmiıtir. 

- Ulan, ıen kendi itine l>ak • bu ıene lıtanbulun, hatta Türki • ikinci takımlardan aonra eaki 
sana enayi! Ne karışıyorsun eli. - yenin en iyi oyuncularından müte • Fener bahçeli Beıim Ömer Bey ida.. 
lemin itine?. Baı git bakalım! §ekkil bir takıma maliktir. Şim - resinde birinci takımlar arasında 
Ruuh yallah.. diye kadar yaptığı müteaddit maç- bir maç yapılmıt, bunda da adeti 

Diyerek tekrar Mehmet Kema • larda huımlarını büyük farklarla tek kale oynar teklinde gene üçün· 
lin üzerine saldırmak ittemitae de mağlup etmitti. - cü alayın hakimiyeti altında cere-
dede efendi bu iyiden iyiye kızı • Topçu kısa hizmetlilerin takı - yan etmittir. 
f&Dı gözü dönen delikanlıyı ikin • mına gelince, burada değerli o • Birinci haftaymda topçular ü • 
ci defa kavgaya baılamıya bırak - yuncular bulunmaktadır. - çüncü alay kalesini fazlaca sıkıt • 
mıyarak, tekrar araya girip: Maça Galatasaraylı Necdet Be- tırdılar ve birinci haftaym 11fır 

- Be karde,im, ikiniz de deli- yin idaresi altında ve ikinci takım- sıfıra neticelendi. 
kanlı adamlarımız, brrakm kav • lar arasında batlandı. Yedinci da- ikinci haftaymda üçüncü alay 
ıayı, vallahi ayıptır. Sizin gibi aı- kikada üçüncü alaydan Melih Be • bütün hakimiyeti ellerine almıf 
lanlara :bösle ıff'llM!atmak yakı· yin ~l-kir,,tüt,U~,\\i,J'ipshg~tl~P..-: ~unuyorlardı. ilk gol Vefa -
ur mı ~? çular aleY,hine itevredildi. Bunu 1Cuın1tlfMt Nfya'tt 'Bey tat8.ftltfl1ill 
-:S! ~ , _,, .. • ..... ı ~ cfö. """'"v T .. v•n ... "-

Nadir Beyin ve brahim Beyin bi • atıımıt ve 1-;unu MllZaffer Beyin ve 
Demittir. Melim.et Kemal buna rer golleri takip etti ve hu suretle Nihat Beylerin birer gollerile üç ıı· 

kartı hiç ıeıini çıkarmam11sa da, birinci haftaym bitmit oldu. ikin- fır üçüncil alayın galibiyetile neti• 
Esat Sadullah bu aracmın ite mi- ci haftaymda gene lbrahim ve A- celennıittir. • 
ni olacağını görünce cebinden br
ç.aiını çekerek zavallı Dede efen· 
diyi pka.fından yaralamıttır. De· 
de efendinin yüzü gözü kan içinde 
kaldığını görünce hemen tabanla· 

n kaldırarak evine aavuımuftur. 
Dede efendi karakola gelerek va· 
ziyeti anlatmıt biraz 10nra Eaat 
Sadullah evinde yakalanmııtır. 

§ ,Evvelki aktaın Tepebaıında 

karanlık aokakta 8 numaralı apar
trmanda kapıcı Osman odasmda 
yemek Pİtirmelfteyken gazocagı 
parlıyarak yüzünü fena halde yak-
mıttır. 

§Evvelki akatam Unkapanında 
Haıanın kahvesinde oturmakta o

lan hamal lbrahimin 30 kuruıunu 
dolandıran Rizeli İbrahim yaka -
la:ım ıttır. 

§Evvelki gece Bakırköyünde in
cirli caddesinde 39 numaralı Os -
man beyin köıkünün bahçesinde 

bulunan bir ıu motörü dinamosunu 
anahtarla söküp çuvala koyarak fi

rar etmek üzere olan Mutlu Murat 
yakalanmııtır. 

§ Büçik bebekte sakin 13 yatın· 
da Finızan isminde bir çocuk ken
disini kovalryan bir köpekten kor· 
karak kotarken yere düterek gö • 

zünden ve batından yaralanmıt • 
tır. 

duğunu aöylemittir. 

Dörtler misakı ltalyayla Fran· 
sa a~uında bir yaklaıma yapabi • 
lirse Romanya buna çok ıevine -
cektir. Çünkü bu yaklatma umu· 
miyetle ıullıün kökleımeıine Ye 

ayni zamanda orta ATIUpanm dü.· 
zelmesine .ebep olacaktır. 

. 
Turnuva maçları, bugün 

ikinci hafta 
Haber gazetesinin tertip ettiği ı defa yenilmi olan Halıcıoğlulu ~ 

turnuva maçlarının bugün ikinci larla da bugün sahaya çok kuvvet
haftasıdır. Çukur bostanda bugün li bir takımla çıkacaklannı ve ra" 
kartılaıacak olan klüpler tunlar • kiplerini mutlaka yeneceklerini 
dır: (Karaıümrük - Halıcıojlu), söylemektedirler. 
(Feriköy - Fethiye). Karagüm - Feriköylülerle Fethiyelilere ıe
rüklüler malum ... Geçen aeneki çok lince: Oyunlarını bugün ilk defa 
kuvvetli veziyetini olduğu gibi mu- olarak göreceğimiz F eriköylülerib 
hafaza edemiyen bu eski tampiyon kartı tarafın en canlı takımların
bu ıene gene turnuvanın en dite dan oldukları ve hatti gayri müt
dokunur bir takımıdır. tefiklerin en kuvvetli takımların • 

Merkez muavinleri Lutfi gibi 
lstanbulun en uıta bir oyuncuıu 
Karagümrük, Vefa - Kumkapıya 

geçtikten ve merkez muhacimleri 
Rıza, sağiçleri Seyfi, bekleri 

Tevfik de içlerinden ayrıldıktan 
sonra hayli zayif dütmüt olan Ka
ragümrüklüler bu son bir kaç ay 
içinde Muaa, Süreyya, Sudi, E
yüplü Hüsnü, Kiryako gibi yeni 
elemanlarla gene bir hayli kuvvet
lenmitlerdir. 

Vakıa geçen sene Yunan muh -
teli tini, Pralıları yenen F enerbah -
çe ile iki defa berabere kalan Ka -
ragümrüklülerin bu sene o eski dil 
lere destan olan canhlrkları yoksa 
da, (cami yıkılsa mihrap yerinde
dir) kavlince gene bu turnuvada 
da iyi bir mevki alacakları f Üphe
sizdir. 

Bu itibarla bugünkü maçta. Ka
ragümriikliiler Halıcıoğluluları ye
neceklerdir, diyebiliriz. Fakat ge
çen turnuvalarda rakiplerine iki 

dan bazılarını muhtelif sahalarda 
yuvarladıkları söylenmektedir. Fet 
hiyeliler ise ekserisi pek genç ve 
çelimsiz oyunculardan mürekkep 
bir takımdır. Sahada çok tatlı 

ve çok nazik oynıyan bu ıençler 
geçen seneki turnuvada kartılan • 
na çıkan iriyarı ve atlet vücutlu Or
taköylülere 1 - 8 yenilmitler, il• 
kin talihsizliklerine kurban gittik
leri için ıeyirciler tarafından çok 

alkıtlanmı§lar, çok aevilmitlerdi 0 

Eğer bunlar bugünlerde gene sa • 
haya o geçen seneki adeta çocuk 
denecek, pek genç ve çelim,iz o • 
yuncularla çıkarlaraa, F eriköylü • 

lerin kartısında gene dayanamı • 
yacak demektir. 

Haber aldığımıza göre, Fethi • 
yeliler bqün sahaya geçen .-ne 
kinden büsbütün batka •• c:Guell
bir takımla çıkacakmıf... Bakalılll 
neticeni" ne olacağını yann 
zarız! 
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Tıbbi Müsa/ı.abeler o Kurt, Kuzu, Kartal 
Kavgası .. 

Muharriri: Omer Rıza 

J.- .~~!!~·.:~~beri";i-""""""] / 

Çocuklarda kemik has- Almanyada 
J v b• k b J • Matem günü yapı-

'·. 

- 34 

ıgı ve ırço se ep erı lan tezahürler Bu sO'ada Gaİlüs de karısmın 
hııUtiyan olduğunu anlamıf, bir 
aralık kızmıf, fakat sonra kolları· 
nı silkmitti. Karısı ile Meryemin 
te,ebbüsleri onu yolundan çevir -
miye yaramamıftı. 

imparatoriçelerin büıtlerile dolu 
bir koridordan geçirerek mermer
den yapılı yuvarlak, bir odaya sö
türmüttü. Burada üç adam otuna
yordu: V espasyenle iki oğlu, ken
disi beyaz saçlı, fakat güçlü lan
vetli bir adamdı. "lmanlıim ıös • 
bebeği,, diye tanılan Tituı, ince, 
cevval, yakıtıklı, müetehzi bir 
gençti. Kardeti Domi17en bo,ca 
ondan daha uzun, ve daha muhte
,emdi. Veıpasyen Gallüsü, selim
lamıt ,ona: 

iki mühim amilden başka, bünyenin 
ehemmiyetli rolü ve irsiyet 

-4-
lliçla tedavi: Bunu muhakkak 
'11ıi11 tavsiyesi üzerine yapmalı 

le çok kimıelerin bahkyağı huli· 

Yazan ı Dr. AH ŞUkrU 
çocuklarda ve irat kemik hastalığı 
olan çocuklarda tedavi çök muan· 
nit olur. Tagaddi erken tedaviye 
batlamraa netice o kadar emindir. 

BERLIN, 29 (A. A.) - Volf 
ajansından: Dün, Veraay muahe -
desinin imzuı rünü 
münaaebetile bütün 

yıl dönümü 
Alman yada 

resmi daireler ve hususi bir çok 
evler bayraklarını ınatem alime -
ti olarak yarım çekmitlerdir. 

1 ile eczahaneden kendilikleri • 
~ alıp çocuklanna D vitamini ver 

11~erini rörüyonım. Halbuki bu i· 
oııııç Pek tehlikelidir. Her çocuğa 
ltrilenıez. Meseli kalbi, ciğeri 

Tezahürler yapılırken birçok 
En emin tahafuz çaresi yazın rü - kabul hatipler Almanyaya zorla 
net banyosu kııın oltraviyole veya 

Nihayet Titus geldi. Roma a -
yanı Titusun zafer alayına layık 

olduğunu peıinden kararl&flırmıt 
ve bu karan, Roma surlarınm ha -
ricinde ona bildirmitti. Sezarın 

babası, V eapasyen de zafer ala -
yına iftirak edecekti. Titüs tehre 
ginnit ve hemen sarayına ıiderek 
oralarda ·haftalarca dinlenmit, bu 

L6brelderi barıakları rahabız ço -
~ar İçin tehlikeli olduiu ıibi bi
l'la fazla veriline bu sefer de böb 
'-lderinde, kalbinde, ciğerlerinde, 

lamın ıqumda oynak yer -
~rinde fazla kireçler teraküm ede 
~ Çocuğu oldukça mühimce hu~ 
~dırır .. 

Sılıht ve muvafık bir tarzı hayat 
İnine matuf umumi tedavi: 

1kaınetgihın sıhhi bir hale ifrağı 
~ahut yaıayıı hıfz111ıhhuının 
~ziınile çocuğun yaıayııını iyileş 
~l>ilınek hususunun tatbik ve ic · 
'ıııı pek te mümkün oJmıyan hu· 
~tan addederiz. Bu gibi temen · 
~t hali hazırda ekseriya iktisa· 
1..,}'e içtimai mütküllere maruz 
~or bu sebepten bu gibi çocuk
~ lllümkün olduğu kadar evin h" 
~r ve ziyadar odasında yatır • 
~ı ıık ıık hava aldD'malı müna • 
~tekil ve ıurette muntazam jim· 
it tik iikk..Ui ve ihtiyatlı.-mau.j • 
~ ~pmah bu ıuretle cilt izaıının 

1
._, bıbi ile hem ıev,ek ve porsuk a 
L'1e_leri, hem de babı tabiye bu • 
""'k dolayısile aldığı ııdanın 1i • 
~ile haZlllı icra olunur. Bu nok • 

llazardan kemik hastalıklı ço -
~a ötedenberi tuzlu ıu ve ce
~apraiı banyoları tavıiye edil · 

edlr. 

~leımiye yüz tubnuf kemik hu 
~ ı çocuk yürümeye baılaymca 

~ı kiınaeler yürütmeyi! ayajı 
~dır derler bu fikir Wtğru mu· 

• kemik butalıiı ıeyrini takip 
~ huta ç~uk hiç bir zaman 
~ durmak veya yürümeği tec

ie ~ etmez. Daima iatirahat halin
~ ~lunmak iıter. Fabt ayırldan 
tııı .. _ ~tünde durmıya çallfbğı za· 
. ~ itibaren bu hareketine mü 
:.::-t edilmemelidir. Bir kaç a
'd d•ha ziyaJettirmeai için müaa-

e etnıek lazımdır. Fakat ilk za-
1~ uzun müddet ayakta dur • 
l1le, mini olunmabdD'. Yürü • 

~e etleri düzelir ve bu etler et· 
eQUfin dojrulmuma yardım e

l'. °Vakti zamanile tedaviıi yapı
keınfk hutahkları, hiç bir iraz 

telcil bırakmadan geçer. Yani 
• uk dört yaıma gelmeden bu ei· 

ler tedavi olunur. Bu yqını 
"d· it i1e o vakit cerrahi ve orta 

ik tedavi lazımdır. 
l'-tıaffua: Kemik baıtalıjının 

ı marazı haldoncla kifi dere 

ettirilmit olan muahedenin Al • 
D vitamini havi iliçlarla ve vak • 

manya, Avrupa ve dünya için ne -
tinde ıebzeler ve süt uıareleri ve
rilmeli bundan bqka annlere ke • 
mik hastalıklarımn umum mazar
ratlarını ve neden huaule geldiğini 
ve çocukteki ilk alamatlerinin ne 
tekilde olduğunu öğretmeli ki an-
ne vakit ve zamanında li.zım ge· 
len tedabire teveaıül ettin. 

Çünkü kemik hastahiı· yalnız 
ayaldarmı, ıöğüı ve bel kemiğini 

çarpıtmakla kalmaz daha bu şek· 
le girmeden henüz 9iddetli aey • 
rinde iken vücudun mukavemetini 
azalttığından bu çocuklar her hu· 
talıia çabuk tutulurlar ve huta -
bkları tiddetli aeyreder. Hatta ö· 
lümle neticelenir. Meaeli kızıl, 

kızamık, brontit, zatürrie ve ilih 
hastalıklar bu çocuklarda tiddetli 
aeyreder, hatti öldürür. 

Sadnncla sui tekil husule gelmit 
ise o vakit ciierlerinin vazifei fij
yolojiyesinin llyikiyle ifa oluna -
maması hasebiyle her hanıi 
bir entanat pek çabuk satürrieye 
sebebiyet verir.. Bu sebepten 

kemik hutahiından ıakınmak ve 
vakit ve zamaniyle li.zJDJ ıelen 
tedabire teve11ül etmek li.zımdD'. 

son 

ticelerinden bahaehhitlerdir. 

T ezhürler yapılırken bir çok 
hatipler Almanyaya zorla kabul 

ettirilmit olan muahedenm Al -
manya, Avnıpa ve dünya için ne· 

ticelerinden bahsetaıitlerd İT. 

Birçok müeaseaelerde it durdu· 
rulmut ve nutuklar söylenmittir. 

Kuduzadam 
Kendini kefenliye
rek 12 saatte öldü! 

müddet esnasında zafer alayı ha· 
ZD'hklarile ittigal ec:lilmifti. Bit 
gün Gallüı, Titüıle görüftükten 
tonra evine dönmüt ve fU metum 
haberi vermitti: 

- Buıün öile yemeiinden aon· 
ra Meryemle birlikte Sezar V es • 
puyenler Sezar Titusun huzuru -
na çıkacaiız. Sezarlar onu görüp 
ala.ydaki vazife.ini kararlattıra -
caklar. Meryemi ıüzel bulurlaraa 
or;a batlıbatma bir mmi vere • 
cekler ve Tituıun arabasının önün· 
de yürütmiyecekler. Kendiıine gü· 
müt ıD'malı elbieeler ıiydirecek -
ler, Nikanor kapısınm resmini al· 
tınla ıöjsüne hakkedecekler. 

ESKIŞEHlR, 29 (Huıust) - Meryem, hüngür hünaür ağlı. 
Bundan bet gün evvel, ormanda 

yordu. Gallüa onu teıkine çahtb: 
gezerken önüne bir kurt çıkarak _ Ağlama kızım. Olan olur. 
kendisini ısıran Alpıköyünden o • Kalk yemeiimizi yiyelim. Sonra 
tuz he! Yfflannda Süleyman mem Sezarlarm önünde güzel ıörün. 
leket hutaneıine yatırıbmtb. Sü • - Kqki çirkin ıörümem ! 
leyman haataneye yattıktan sonra Yemekten eonra ~llüele Mer • 
kudurmut, afzllidan köpükler yem bir arabaya bindiler. Ve mer· 
ve aalyalar saçmıya bqlaırııftır. merden bir aarayın önünde dur • 
Süleyman, yatağında aoyunarak dular. Avlu kölelerle doluydu. 

Bunlar Meryemi gördükten sonra 
vücudmıu J;eyaz ç&rf&fa Slll"llllf, İ· 

aöylepiıiye bqladılar. Türlü tür • 
ki ayaiını biribirine bailaınıı ve lü aeeler: 
ne yaptıimı aoranlara: · - Pek kısa, pek ince, ayaklan 

- Ben lruduzum, nuıl olaa öle- pek küçük! 
ceğim, kendi kendimi kef eııliyo • Gallüı, köleleri iterek, kaka -
nam demiftir. Kurt SüleJmaDm rak r;ol açtı; ikisi avludan geçerek 

V ARŞOV A, 29 (A. A.)· - Pat bqmdan ı11rdıtmdan ha.atalık pek muhtetem perdelerin ıerildiği bir 
· hahamlar geçide vardılar. 

Yahudileri bir bayrama 
davet 

aJanamdan: Polonya fiddetli ve hızlı olmu9, on iki aa· 
Burada zabitlerden biri içeri 

meclisi, bütün yabudi halkmı de- at ıonra zavallı Süleyman •cı inil· ıirerek, Gallüsün ıeldiğini haber, 
nia bayramma ittirak etmeye d• dd-•· Jar tiler ve ti cuı utırap .içinde vermiı, ıonra geri dönerek onları 
vet etmiftir. ı · ' · · · al 

- Sana kıymetli Gallüs, 'Ye ka• 
rın Julyaya selim. Meryem, dedi· 
ğiniz bu demek! Güzelliği pek iyi 
anlıyanlardan deiilim, fakat bu 
kıza güzel denir. t 

Titüa babasını tudik etti: 
- Evet güzel ve alayda teref· 

li bir mevkie layık. Sonra onua 
bir hayli para getireceiini de tah
min ediyorum. Çünkü onun iaci • 
leri de kendiaile birlikte aatılacak. 
Tayradaki arazisi de öyle. Bu ara• 
zinin ona aidiyetini kabul ecli,o • 
n1m. 

Büyük Sezar itiraz ett! = 

- Bu esir arazi.ine malik ola• 
b·ı· . ., ı ır mı .. 

- Bilmiyorum. Fakat bö1le .. 
mir verdim. 

Domiayen itiraz etti: 
- Bir esir hiçbir ,eye maliko

Jı: maz. Fakat esir aablırken onua 
la birlikte tu veya bu arazinin sa
t '.acağı ilin olunabilir. Şarkın Se
zarı olan kardetimin de bunu 
yapmak istediğini zannediyorum. 

Titus sinirlendi: 4 

- Benim iradem kafi d•il ıqi.? 
- Şarlan fatihi! Sisjn inde ~ 

niz her ,eyin feYkindedir. Fakat 
ben ıizden bir teY diliJOfUID. Bu 
kızı bana ihaan ediniz. Ben onun 
Tayradaki araziaini dejil, ylms 
kendisini iltiyorum. 

Titüı cevap verdi: 
- Olmaz. Bu kız aablacak ve 

ıetireceii para yaralı askerlerle 
fakirlere dağıtılacalc. Onun IÇiB 

bu kız benim delil, onlann mth· 
dır. Onların malmı ıupedemmı. 
Siz de müzayedeye ittirak ediniz. 
Son IÖzüm budur. 
' .. ' ~ :(Devamı var) n.:!.iı..Hn ha-'--..ıa t:-..&be'~ ö müftiir. · ' ' · • fl'Y ıp iki tarafa ölen imparator ve 

U\&11 YnıuaTQ ına ICI' ...,,._... "'';..., ~ı.,.....,,...;~_ • ....._, "'---""""' ., • • ' • okunacak Ye hatipler denizin Po • r-------~--..;;;,;;:;,;;~,---;..;.......;.. ________ _.;. ___ ~_:....:., ________ _ 

~c;:~.=,.neı..':::ectı::~~i Galata ithalat Gümrüğü 
l\'-iidürlüğündeiı : 

• .. .. ~ jf• 
V ARŞOV A, 29 (A. A.) - Pat 

ajanaından: Bütün Polonya telıir
lerinde dün •kpm deniz bayramı 
kutlulanmıya bqlam19br. 

Vartovada büyük bir mltina ol
muttur. Bu mitinge bütün halk it· 
tjrak etmittir. Sonra Vimıl nehri 
kıyılarına aidilmif, reisicümbmun 
önünden donanmq yüz)en:e va -
pur ıeçmiftir. ~ _ ...... ...,_ ... 

Limon Kralının 
muhakemesi 

Limon kıralı Diyamandi Efen· 
dinin dün ıümrükteki ihtiaaa mab
kemeainde muhakemeıi vardı. 

Kap. , 
6 s. 

- 7:7.-M arka 
FBNP 
iNCıLi, 
NC 

No. Kilo Eıyanm cinsleri 
1994/99 

1 " 
4 " 
4 " 
3 .. 

3834 
460 ipekli pamuklu menaucat 

.. 
ET , 
CT 
TEC 

s " 
4 

" ~ DLfl 

ı. 3, 5, 7 
2, 4, 6, , 

1/3 
958/6'1 

1/4 

136 Kadın el çanta11 
307 Demir karyola 
275 

" 
ıomya 

317 Kurıun top 
t77f. . • 

Adet Ha11r fi pka 

212 Abajur klğıdı 

1 Adet C N 2177 697 Bu bar kazanı 

. . 

7 Torba Bili Bili 362 Demir nalça çivisi" 
2 S. P N ,. 309/10 379 K6seleli llıtik ökçe 
3 •• ,. muhtelif 1061 Kundura ökçesi 
4 ,, ,, f ,, 653 Kösele ökçe 
1 ,. ,, 311 195 Llstik ökçe 

emin olan malUınat kemik Evrakının tetkiki için muhake-
15 ,. ,, muhtelif · 2321 Kundura kapatUO 
56 Torba ,, ,, · 1864 Demir nalça çiviıi 

ıjı huaule ıetiren avamili me cumartesi talik edildi. 
'-iyenin iaaleıi •e tam zama· 

tedaviıi ile menur hastalı - Deniz Ticaret müdürü 
• ~ ıepnek imkinmı ıöıter 

1 
lıtanbul deniz ticareti müdür -

• Pek erken bir aylık çocukta ltiiüne tayin edilmiı olan Müfit 
t.I dairMİnde yapılan tahaffuz Necdet Bey dün tehrimize ıelmiı· 
~•lala ~ Ye hıf:auıh • tir. Müfit Bey yeni tetkil edile -
~I nazarından büyük bir cek kılanızluk idareaini de idare 

..nlır. Sazan erken dolan edecektir. 

6 S. L L ,, .. 286 Gramofon yayı 
25 " C B C O 26150 1200 Teneke kutuda turıa ~ 
2 " P D t:" J /2 200 Zımba makine ve raptiyeleri · 
1 " U R 1763 1 O Otomobil minderi 
1 ,. R B . 2 O Fototraf makinesi 
1 " • . ,, 6 22 Fotoğraf makine ve alrıamı -
Yukarda. Y~llb eı~a 29 · 6 · 933 t1rihinden itibaren ?O gtln müddetle arttnma suretile aah~a 

çık1rılmıtbr. ııby•lerm her ıiia 19 • 7 • 933 çarıambA ııno saat 16 ya kadar sabı komisvonaaa 
m8raeaatlan. (297 ı) 



-10-VAKIT 30 Haziran 1933 

Deniz yolları : Seyrisef ain 
AKAY işletmeleri, fabrika ve havuz
lar teşkilatı hakkındaki kan un un İnetni 

Bugün mevcut memurların, 
ve dulların vaziyeti, 

mütekait, 
maaşları 

itam 

Madde l - Seyrisefain müdiri- ve İcra Vekilleri heyetince tasdik retleri tespit edilecek olan bu mu -
yeti ummr.ı" yesinin ıureti idaresi olunur. rakipler idareler muamel8.;tmı 1k -
hakkındaki 4 Nisan 1341 tarrh Madde 6 - Deniz yolları ve A. tisat Vekaleti namına teftiı ve 
ve 597 numaralı kanun ile bu ka - K. A. Y. işletmelerile fabrika ve murakabe ile mükellef olup vazi -
nunun 3 üncü maddesini tadil eden havuzlar müdürlükleri memurları fcleri kezalik Maliye ve İktisat 
19 Haziran 1927 tarih ve 1096 nu- halk ile ve mensup oldukları ida - Vekaletlerince tanzim edilecek bir 
maralı kanun ilga edilmiştir. Şim- reler ile muamele ve münasebet - talimatname ile tayin olunur. 
diye kadar Seyrisefain müdiriyeti !erinde hususi müessese memur - Madde l 1 - Kılavuzluk ve ro
umumiyesince idare edilmekte o- ları gibi muameleye tabi olup hak~ mörkörcülük ile Devlet Reisine ait 
lan işlerden: larmda memurin muhakematı hak deniz vasıtaları her sene iktisat 

Türk Tayyare Cemiyetinden: 
Türk Tayyare Cemiyeti Merkez 

Binası Münakasa ilanı 
Türk Tayyare Cemiyeti Merkez Bioasıum inşası 28 · Haıf

ran • 93::s tarihinden itibaren yirmi gün müddetle münakMayl 
konulmuştur. Şartname ve planlar Cemiyet Merkezinden el!i lr111 
ücretle alınabilir. Şartname ve planlar ancak en az doksan biO 
lira kıymetinde bir binayı taahhütlerini bihakkın ifa ederek yaJ" 
mış olduğuna dair vesika gösterenlere verilecektir. Münakasa 
18 - Temma'J • 933 salı günü saat on beşte Törk Tayyare Cemi· 
yelini11 Ankarada Hacı Bayram mahallesindeki Merkez binasın" 

da yapılacakhr. (3012) 

Kiralık Odalar 
Orhan Bey hanında ki· 
ralık odalar var~ır. Talip 
olanlar VAKiT idaresine 

müracaat edebilirler 

-A) Marmara, Akdeniz ve Ka. kmdaki kanun ile memurin kanu. Vekaleti bütçesinde açılacak bir 
radeniz drş hatları; nu hükümleri tatbik olunmaz. faslı mahsusa mevzu tahsisat ile Marmara üssü Bahri Kumandanlığı 

8) İstanbul ve civarı iç hatla - Mallar Devlet mah idare ve kılavuzluk. ve romörkör • S ) K R } • d 
rile Yalova; Madde 7 - Deniz yolları ve cülük hizmetine mukabil icra Ve - ahna ma OmİsyODU eİS İğın en: 

C) Fabrika ve hr.vuzlar; - A. K. A. Y. işletmelerile fabrika killeri heyetince tasdik edilecek ve Sureti ihale Saat Müoakasa tarihi Miktarı Nev'i 
itleri ayrılarak bu işlerle ayrı ve havuzlar idaresine ait mallar 216 numaralı kanun mucibince Pazarlıkla 10 6/Temmuz/933 50,000 kilo Et 

ayrı meşgul olmak ve her biri bük- Devlet malıdır. Bunları çalanlar, merakibi bahriyeden alınacak rü - Deniz Efradı ihtiyacı için münakasaya konulan yukarda mik· 
mi şahsiyeti haiz bulunmak üzere ihtilas edenler, zimmetine geçi • sum muameleıine tabidir. Hü • tan yazılı etin pazarlıkla yapılan münakasasmda verilen teklifler 
(Denizyolları i§letmesi), (A.. K. renler veya her ne suretle olursa kfımet kılavu2luk ve romörkörcü - haddi Jiyıkında görülmediğinden hizasında yaZllı tarihte tekrar 
A. Y. işletmesi), (Fabrika ve ha· olsun suiistimal edenler Devlet lük inhisarının İ§letitmesini ve pazarlıkla miınakasası icra edilecektir. 
vuzlar) müdürlükleri teşl<il olun - malları hakkında ika olunan bu gi- Devlet Reisine ait deniz Yaaıtala - Taliplerin % 7,S nisbetinde teminatı munkkateleri ile ko-
muş ve Seyrisefain idaresine mev- bi suçlara müterettip talcrbat ce - rmın idaresini bir arada veya ayrı ın svona mOracaatları ilin olunur. f ~973) 
du bulunan İstanbul limanında kı- zalara tabidirler. ayrı olar~k kadroları icra Vekil-: , 7\ 
Javuzluk ve romörkörcülük ve di- Madde 8 - Deniz yolları ve leri heyetinden musaddak müdür • R t l v. •k l 
g .. er Türkiye eahillerinde kılavuz- A. K. A. Y. işletmelerile fabrika 1 .. kl 1 "d d b"J ~· "b' biit Q ıra ar ve esz Q ar 

ve havuzlar idaresi senelik blan - u er e ı are e e 1 ecesı gı 1 
-

luk işleri de Devlet inhisarına a· çeden mevzu tahsisatını toptan 
çolarını her takvim senesinin so - U kab • 1 • • ı·stı·cvab lınmı§tır. vermek suretile bunları veya bun- narp ıneıerının l 
nundan itibaren iki ay zarfında 

Madde 2 - Seyriıefain idaresi- lardan birini ticareti bahriye mü- Bu eser, mütarekeden ıonra, umumi harp mes'ullerinin di· 
ihzara mecburdurlar. Bu blan -

nin malik olduğu imtiyaz ve hak- dürlükleri veya deniz yolları ve vanı alideki isticYap!ar10t, rcımi vesikaları ihtiva etmektedir. 
ı ı · b · d l~ l çolar Divanı Muhasebattan tayin y · 1 1 · d b 
ar a gemı, me anı, epo, a at e- A. K. A.. . ıt et~e e. rın en. irine Uarp kabı.ne 'erı·nı·n ıs· fı·cvabında edilecek iki zat ile iktisat Vekaleti - n~ ı~ vazım ve sair mevduatın ihtiyaca devretmıye de salahıyettardır. 

deniz ve hava işleri müsteşan ve . Bütün harp senelerinin ve mtUareke yıllarının en canlı saf· 
Ye hizmet münasebetine göre yeni ticaret umum müdürü ve Maliye Madde 12 - Demz yolları ve balarını bu eserde buhıl:ialc. lezzetle merakla okuyacaksınız. 
tetekkül edecek müdürlükler ara· A. K. A. Y .. işletme. le. rile fabrika ' 600 J.ıo1 1t:....ıık k•ıta bı·r ıı·ra Vekaletince tayin olunacalı:: bir :.a.y ıaı p 
aında taksimi iktisat Vekaletince ve havuzlar ıdaresının her sene J 1 A k D ı . . . zattan müteşekkil heyet marifetile blA 1 ahakk k Da§ltma yeri VAKiT matbaası 
Yapı ır. nca ev et reıııne aıt anço arına nazaran t u e 

bütün hesap ve muamelelere ba - -
deniz vesaiti ile kılavuzluk ve ro- decek safi karlarından idarelerin 

kılmak suretile tetkik edilir .. 
mö:rkörcülüğe ait vaııtalar taksi -
me tabi olmayıp bunlar lktiaat Ve- Bu heyet blançoları kendilerine 

tevdi tarihinden itibaren bir ay 
kaletine devrolunur. 

Madde 3 - ikinci madde mu -
cibince deniz yolları ve A. K. A. 
:Y. itletmelerile f a.brika ve havuz -
laı- müdürlüklerine bu kanunun 
;mer'iyeti tarihinden itibaren en 
çok albay :zarfında iktisat Veka -
Jeti tarafından takdir ettirilir ve 
bu kıymetler her müdürlüğün ip -
tidai sermayesini tqkil eder. 

Madde 4 - Deniz yolları ve 
'A. K. A. Y. işletmeleri le fabrika 
ve havuzlar müdürlükleri ticari 
usullere göre idare olunurlar. Bu 
idarelerin aermayeleri ve bütün 

sarfiyat ve muameleleri muıhase -
bei umumiye, müzayede, mü -
nakasa Ye ithalat kanunlarına ve 
Divanı muhasebatın vize ve mu -
raka'besine tabi değildir. 

iktisat Vekaleti bu idar~lerin 

muamelat ve hesabatını hükümet 
müfettişleri veya bu maksatla ta .. 
yin edeceği memurları marifet ile 
her ıene en as bir defa teftiş et -
tirir. 

Madde 5 - Deniz yolları ve 
A. K. A. Y. itletmelerile fabrika 
ve havuzlar idaresi müdürlükleri 
Jktisat Vekaletinin inhası üzerine 
lcra Vekilleri heyeti kararı ve Rei
aicümhurun tasdikile tayin olunur
lar. 

Bu müdürlüklere ait muame}& .. 

zarf mda tetkik ve bir raporla 

iktisat Vekaletine tevdi eder. lk -
tisat Vekaleti de bu blançolar ile 
raporları kendi mütaleasmı da ila
ve ederek tetkik ve tasdik o-

lunmak üzere bir ay zarf mda Bü
yük Millet Meclisi Bütçe ve lkti
ıat ve Divanı muhasebat encümen
lerinden mürekkep Umumi heyete 

tevdi eyler. Umumi heyetin tasdik 
kararları alakadar memurların ib
rası hükmündedir. 

Madde 9 - Deniz yolları ve 
A. K. A. Y. itletmelerile fabrika 
ve havuzlar idaresinin bütçeleri 
müdürlükl 0 1 :-:ce ihzar ve takvim 
seneıi baımdan en az iki ay evvel 
iktisat Vekaletine tevdi olunur. 
İktisat Vekaleti bu bütçeleri 8 in -
ci maddede yazılı heyete tetkik 
ettirdikten sonra bir ay zarfında 
umumi heyetin tetkik ve tasdikına 
arzeder. 

Munzam ve fevkalade tahsisat 
talepleri gibi senesi zarfında zu -
hur edecek mesailin tetkik ve halli 
de müddet kayitlcri mevzuu hah -
solmaksızm yukarıki fıkra muci -
hince umumi heyete aittir. 

Yeni teşkil olunacak müdür -
lüklerin ilk bütçeleri iktisat Ve -
kaletince tanzim ve icra Vekilleri 
heyetince tasdik olunur. 

tın ıureti idaresi ve müdürlükler Mürakipler 
tetkilitı ile müdürden bati<a me - Madde 10 - Deniz yolları ve 
mur]arının sureti tayini ve vazife A. K. A. Y. işletmelerile fabrika 
ve salahiyetleri bir nizamname He ve havuzlar idaresi nezdinde üc -
tespit olunur. Bu nizamname ya .. retleri bu idarelerce varilmek ü -
pılıncıya kadar bir talimatname ile 
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zere daimt birer murakip bulun -
idare ve bu müdürlüklere ait kad - durulur. Maliye ve iktisat Veka -
rolar lktiıat Vekaletince tanzim letlerince müştereken tayin ve üc -

inkişaf ma lazım olan miktarlar 
umumi heyet tarafından ayrıldık
tan sonra geri kalacak miktarlar 
Hazineye tediye olunur. 

Madde 13 - Deniz yolları ve 
A. K. A. Y. işletmelerile fabrika 
ve havuzlar müdürlüklerine, mül
hak bütçe ile idare olunan Devlet 
müesseselerinin ihtiyat ve tasarruf 
akçalarından en çok ceman 
(500,000) liraya kadar uzun va • 
deli bir istikraz yapılma.sına ve 
şeraitinin tesbitine icra Vekilleri 
heyeti mezundur. Bu alınacak 
para yeni idarelerce mütedavil ser 
maye yerinde istimal edilir. 

Madde 14 - Seyrisefain ida -
resinin 1932 mali senesi nihayeti • 
ne kadar tebeyyün eden borçları 
a§ağıda yazıldığı üzere tasfiye ve 
tediye olunur. 

Memurlar ve maaş alanlar 

Madde 15 - Seyrisefain müdi
riyeti umumiyesi kadrosunda ha
len mevcut memurlarla "bu müdi
riyeti umumiye bütçesinden maa§ 
almakta olan mütekait, yetim ve 
dullar hakkında aşağıda yazılı hü
kümlere .göre muamele yapılır: 

A) Mütekait, yetim ve dullara 
verilmekte olan paranın üç senelik 
tutarı Hazinece beş sene zarfında 
müsavi taksitlerle deniz yolları ve 
A. K. A. Y. işletmelerile fabrika 
ve havuzlar müdürlüklerine veri • 
lir. Hazineden verilecek paranın 

ve mütekait, yetim ve dulların bu 
müdürlükler arasında ayrılması 
Maliye ve İktisat V ckaletince ya • 
pılır. 1933 senesi taksiti, Düyu -
nuumumiye bütçesinin i98 inci 
Faslına mevzu tahsisattan tesviye 
olunur. Bu müdürlükler kendile • 
rine ayrılacak mütekait, yetim ve 

dullara almakta oldukları maaşın 

tutarını yüzde on ila vesile bütçe -
!erinden verirler. 

B) Seyriaefain müdiriyeti u -

mumiyesinden yeni teşkilat dola -
yisile açıkta kalacak memurlar 

hakkında aşağıdaki hükümler tat
bik olunur. 

1 - Yinni beı sene ve daha 
fazla hizmeti olanlar Seyrisefain 
tekaüt nizamnamesine göre tekaüt 
edilerek kendilerine müstehak ol -
dukları tekaüt maatı tutarı yüzde 
kırk zammile tahıis olunur. Hiz • 
met müddeti yirmi aeneden (yirmi 
dahil) yirmi beı seneye kadar o -
lanlara yapılacak zam yüzde yir -
miden ibarettir. Bu memurlara 
nizamname mucibince tahakkuk 
ettirilecek tekaüt maafı tutarının 

üç. senelif,i yu!<arıki A f ıkrasmda -
ki tartlar dairesinde Hazinece beş 
sene zarfında müsavi taksitlerle 
yeni müdürlüklere verileceği gibi 
bu suretle tekaüt edileceklerin mü
dürlüklere ayrılması ve Hazinece 
verilecek paranın tediye cihetile 

müdürlüklere takıimi de kezalik 
A fıkrasındaki eaulara tevfikan 
yapılır. 

2 - Yirmi seneden az hizmeti 
olanlara her hizmet senesi için fev 
kalade ve maktu tahsisatlarile bir

likte ton maatlannın bir aylığı 
nisbetinde ta2minat verilir. Bu 
tazminatın tutan Seyrisefain mü • 

diriyeti umumiyeıince alakadar 
memurlara tesviye olunur. 

C) - Seyri.f:fain müdüriyeti 
umumiyesi memurlanndan yeni 

müdürlükler te,kilitında istihdam 

olunacaklar haktanda yukarılri 

(B) fıkrasında açıkta kalacak me-

murlar için kabul edilen hükümle' 
aynen cari olmakla beraber bunlat 

ancak yeni müdürlüklerdeki va -
zifelerinden ayrıldıkları zanııtfl 

tekaüt maaşı veya tazminat hak " 
!arından istifade edebilirler. Ma -

amafih bu kanunun mer'iyeti ta • 

rihinden itibaren birü sene zarfıJJ" 
da yeni müdürlükler memurlarl 

hakkında yapılacak tekaüt kanıl -
nunda Seyriaefain müdiriyeti 1l -

mumiyesinden naklen yeni mii ' 
dürlüklerde istihdam olunacakla ' 
rın müktesep hakları mahfuz tu ' 
tul ur. 

Yeni idarelerin tekaüt kanu.,-
çıkıncıya kadar memurlardan yüt 
de be! ve mürettebattan yüzde ;1'1 
tekaüt aidatı kesilir. 

Sultanahmet 3 üncü sulh hu 
kuk hakimliğinden: 

İstanbul Tütün inhisarı batm&i' 
dürlüğü ile Galatada köprüba§ınd• 
27 numarada Viner bank araıııt 
da mütekevvin alacak davasıol., 
cari muhakemesinde ikametgah• -
mzın meçhul bulunduğund-" 
20 - 2 - 933 tarihinde muh• -
kemede bulunmanız hakkında it6-
nen tebligat icra edilmi§ti. Muaf• 
lak bulunan günde mahkeıtı• 
gelmediğiniz cihetle hak)dıllZ 

on bet gün müddetle ilanen flY" 
kararı ittihaz ve müddei tarafın · 
dan yemin teklif cdilmittir· Ks' 
rarı mahkeme mucibince ,-et"Din e 
mek üzere t t _ 9 _ 933 tarih 

ne rastlıyan pazartesi günü sa 
14 te mahkemede buJuJllllanız 
ya bir vekil bulunduıul&nız lü 
muili.n olunur. (SOGt) 
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1 2 1 Devle~ Demlryolları llAnları ----------------idaremiz için pazarlıkla satan ahnacak olan (5) kalem tesvi
ye laTha11, D&ner koltuk, Ozalit ve 1aire gibi mubtelifülcinı 
111ılıemeain pızarhğı 5 • 7 .. 933 tarihine cıUsadif Çarıanba günü 
mat azada iua kıhnacağmdan taliplerin yevmi mezk6rda s~at 9 
dln 11 e kıdar iıbab vllcut ederek tahriren fiat vermelerı, bu 
baptaki malzemenin müfredat liıtesi mağna dahilinde asılmış 
olup nümune getirilmesi icap eden mabeme için pazarhk gUnü 
nOmuaeleriqin beraber getirilmeıi nn munesiz tekliflerin kabul e-
dilmiyeceği ilin olunur. (3019} 

Kadık6y ve havaliıile ÜıkOdarda ikamet eden memur ve 
111Uıtabdeminimizden hasta olanların evlerinde muayenelerine gi· 
decek bekimlerimi&in nakil vasıtasına tahsis edilmek üzere bir 
otomobilin pazarlık surctile kiralanması ve mllnakasanın 8 Tem· 
rnuz 933 Cumartesi günO saat (15) te icrası kararlaıtmlmııtır. 

Talip olan oto~obil sahipleri ve ıoförlerin şartnameyi öğ
ıeumek üzere Haydarpaıa iıletme Müfettiıliii dairesine mllra· 
caaıları ilin olunur. (2924) 

650 ton yerli kok kömürünün münakasası 12 • 7 • 933 tari· 
binde Ankara'da Devlet DemiryolJarı işletme Umum MOdilrlU· 
ğünde yapılacaktır. Tafsilat beıer liraya Haydarpaıa ve Anlıa· 
ra'da idare veznelerinde eahlmakta olan şartnamelerde yazıh-
dır. 12875) • 

t - Asgari l O kitilik Türk ve ecnbi izd ve sporculara, iı 
bulmak ilzerc seyahat edecek ırgatlara, 

2 - Bilumum mektepler ve birlikler, Turing klOpler, ecnebi 
memleketlerdeki seyahat ıirket "fe acentaları tarafından tertip 
eçlilen tenezzüh veya tetkik seyahatlerine ittirak edecek aıgari 
25 kitilik gruplara, 

3 - Haydarpıişadan Fcvzipaşaya veya m6tekabilen gidecek 
asgart 25 kişilik ıaeyyah gruplarına esas tarifeler ilıerinden % 50 
tenzi latı, 

4 - Belediyeler, Halkevleri umumi menfaatlere hadim ce· 
nıiyet ve birlikler, mesleki birlik ve teıekküller, resmi •e ıayri 
resmi müesseseler "bankalar, fabrikalar gibi., tarafından tertip 
edilecek seyahatlere ittirak edecek 25 kişilik yolcu grupları için 
ene tarifeler üzerinden % 40 tenıilAh havi 57 numaralı hususi 
tarifenin J .. T<.;mmuz • 933 tarihinden itibaren tatbikine baılana· 
ca\ctır. istasyonlara asılan ilan varakalarında tafsilat ve terait 
yazılı dır. (2878) 

1 l•tanbul Evkaf MUdUrlU§U iUlnlara 

Miktarı Cinsi 
27000 Kilo PuUSriıe eailmit süt 
1500 " Tuz 
~000 ,, Atpa 
3000 ,, Saman 
!000 ,, Kepek 
300 " Kaıar peyoeri 
300 ., Beyaı peynir 
20 ,. Çay 

1000 Kutu Konserve 
1000 ,, Kılırit 

12000 Adet Limon . 
Vakıf Guraba hHtabanesine 1933 aene1i için Hiıumu olan 

yukarda cins ve mi klan yazı ' ı erıak ve saire ıı yra ayrı aleni mü· 
nalt11aya konmuıtur. Talip olanlar ıeraiti anlamak Oıere her gün 
Le•aıım idaresine ve ihale günU olan temmuzun sekizinci Cumar· 
tesi ıDnil saat on beıte idare Encümt.nine milracaatları. (2744) 

Evkaf Umum 
Müdürlüğünden: 

T111delen ıuyuna ıon senelerde pek ziyade artan rağbetten İstifa
de emeliyle bir takım ıularm Tat delen ıuyu n ~mı altında ıatıldı • 
iından tik!yet edilmeıi nazarı dik kate alınarak bunun kat'i olarak 
Önlıne geçilmeıi için damacana]& rın ağzına Evkafça da bir kurıun 
"W'ulmaıı muvafık görülmüı, tak lidi mütkül, takibi kolay olan bu 
nıühürler arzuya tabi olmak üzere vurulmağa baılanmııtır. Kurtun 
miıhürler dört köıelidir. İçinden tel dört defo dolatmaktadır. Üze • 
rine vurulan ~amganın bir tara fında üstünde ufak bir ay ve altın 
da "E-d<af,, ,diğer tarafında Taı · delen yazılıdır. Taıdelen ıuyu ıa 
tıcılannın ve behemehal T aıdelen ıuyu içmek zaruretinde olan ve 
•ularmdan ıüphelenmekte bulu nan zevatın nazarı dikkatine ar • 
zolunur.. (2698) 

Büyük TAYYARE Piyangosu 
15 inci Tertibin 3 üncü keşidesi 

11 Temmuzdadır. 
Bu keşidede Büyük ikramiye 100.000 Liradır. 

Aynca: 25.000, 15.000, 10.000 Liralık büyük 
kramiyeler ve 50.000 Liralık Mükafat Vardır. 
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: Satınalmn Komisyonu ilAnlan : 
: ........................................................ . 1 HASA 

1 M. M. V. SA. AL. KOM. dan: , 

özlü hububat 
unları 

Yerli mam6li.bndan 500 adet 
mahruti çadır kapalı zarfla müna· 
kasaya konmuttur.. lhaleıi 15 
temmuz 1933 cumartesi günü saat 
lS tedir. isteklilerin nümune ve 
şartnamesini görmek üzere her 
gün ve münakasaya girmek için 
o gün ve vaktinden evvel teklif ve 
teminat mektuplariyle Ankarada 
M. M. V. SA. AL. Komisyonuna 
müracaatları. 

(3103) (2751) 

•• ~ 1 

1%1Jlir Mat. Mv. SA. AL. KOM
dan: İzmir Mat. MV. Kıt'aları ih
tiyacı için 341.000 kilo un kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur. 1-
haleıi 4 T emnıuz 1933 aalı günü 
ıaat 15 tedir. isteklilerin şartna
mesini görmek üzere her gün ve 
münakasaya girmek için o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve teminat 
mektuplariyle lzınirde Mat. Mv. 
Sa.. Al. komisyonuna müracaatları. 

((3086) 2628) ' 

• • • 
M. M. V. SA. AL. KOM. dan: Çocuklara Ye hastalara ve bilhassa hali nekahatte olanlara 
Yerli fabrikalar mamulatından 

bir gıdayı sıhhi ola"' bu unlar sureti mahsusa da ve pekbfiyük 
50,000 metre boz renkte elbiıelik bir dikkat ve itina ile ihzar edilmiş olup Avrupanm unlarına 
kuma§ kapalı zarfl~ münakasaya I her cibetçe faik bir nefaset ve milkemmeliyette olduğu ve yerli 
konmuıtur. lhaJesı 31 temmuz mevaddı iptidaiyeden ve hububattan imal edilmesi itibarile 
933 pazartesi günü saat lS tedir. tercihen istimal edilmektedir. Etibbai muhtereme tarafından 
T~li~lerin ı~rtnaıne ve .~ümuneıi- ı mUtea.ddit t~crUbeler n~ticesi~de halis!yeti ve safiyeti tebeyyün 
nı gormek uzere her gun ve mü- eylemış oldugundan tav11ye edılmektedır. 
nakaıaya ittirak için teklif ve te· Avrupada müteaddit altın madalya ve nişanlar ve diploma· 
minat mektuplariyle birlikte An .. farla musaddak birinciliği ibraz eden Hasan müstahzaratına dahil 
karada M. M. V. SA. AL. KOM.- ı olan işbu nefis unl~.r her yerde büyük rağbet kazanmaktadır. 
nuna müracaatları. (3139) Hasan Pirinç Ozü Unu Hasan Arpa t?zn Unu 

... °(2979) 1 Hasan Buğday Nişastası Hasan Yulaf Özü Unu 
Hasan irmik Özn Hasan Mercimek Özü Unu 

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

ZA Yl - Müellif ve tabii mes· 
ulü bulunduğum: Sanayii Nefise 
aergiıi (Ticaret ve Sanayi ıalna • 
meıi) ile tarih (askeri) nin devlet 
bakı telif ilmuhaberlerini müddei 
umumiliğin 1478S nunıaralı doı -
yasından iadeten aldıktan sonra 
zayi ettim. Yenilerini alıllakta ol· 
duğumdan zayi evrakın hükmü 
yoktur. 

J • f: 

Müellif ve tabii mes'ul 
Mahmut bin Ahmet 

(5062) T1 

ZA Y1 - Seyriıef ain idaresin· 
den aldığım 926 senesine ait 7701 
numaralı 100 liralık depozito mak· 
buzu zayi edilmiştir. Yenisini a -
lacağımdan hükmü yoktur. 

Seyriıef ainMudanya battı kah· 
ve ocakları mültezimi Nuri 

(5071) 

İstanbul birinci iflas memurlu
ğundan: 

Müfliı Kirope Diradoryan [ .. 
fendi alacaklılarına karşı kongur· 
dato teklif etmiş olduğundan bu 
teklifin müzakeresi için temmu .. 
zun beşinci çarşamba günü saat 
14 te alacaklıların nezdimizde top
lamnaları ilan olunur. (5072) 

l LAN 

1 temmuz 1933 tarihinden iti
baren lstanbuldan aaat 18.50 de 
hareket eden 32 numaralı katar 
her gün Küçük çekmeceye kadar 
temdit edilmiştir. 

lıtanbul; 29 haziran 1933 
Müdiriyet 

1 LAN 
Oımanlı Bankasının Galata, Ye· 

nicami ve Beyoğlu devairi, Haki
miyeti Milliye bayramı münasebe· 
tiyle temmuzun beşinci çarşamba 
günü kapalı bulunacaktır. 

Ha san Patates Özü Unu Hasan Bezelye 07.ü Nnu 
rıırromıııımıunmııınuııımmnııw ıııııruıuıuımırınoı ınanunıııınıııırıı ııı ııı umııınuııı unımı ı u ııı nın uı nı 11 ıı ıı 1 n11ııııı11111 

Darülfünun mübayaat 
Komisyonundan : 

Mülga Harbiye binasilc Haydarpaşada Tıp Fakültesinde 
mevcut ist imalden sakıt eski eşya 5· Temmuz·933 tarihine müsa• 
dif çarşamba günü satı lmak üzere aleni müzayedeye konulmuı· 
tur. Taliplerin eşyayı görmek için öğleden evvel Haydarpaıada 
Tıp Fakültesinde ve öğleden sonra da Mülga Harbiye binaları 
dahilinde mevcut ambarlara ve şartnamesini okumak için komis
yon kitabetinc ve pey sürmek için de yüzde yedi buçuk nisbe
tinde teminatı muvakkatelerile birlikte mezkur günde saat on 
beıte Mübayaat komisyonuna müracaatları ilan olunur. (2730) 

Posta T. T. Binalar ve Levazım 
Müdürlüğünden: 

4, 3, 2, ve 1,5 m/m kutrunda 150 ton demir tel kapalı zarf 
usuliJe münakasaya konulmuıtur. 

Mezkur tellerin 16/ Ağuıtos/933 tarihinde ihalesi icra kılına· 
cağından taliplerin şartnaroe almak için şimdiden, şartnamedeki 
tarifat dahilinde ihzar olunacak teklifname ve teminatlarını ihti· 
va edecek zarfları tevdi için de mezkur tarihe müsadif çarşam .. 
ba günü saat 14 te Istanbul'da yeni pastahanede Mübayaat ~ o-
misyonuoa müracaatla11. (2678) 

1 lstanbul Belediyesi ilanları ı 

Bebek Bahçesi 5 ay müd
detle kiraya veriliyor. 

Bebek bahçe ve gazioosu Temmuz. 933 ibtidasındao itiba· 
ren Teşrinisani n•hayetine kadar 5 ay müddetle p;ızarlıkla kira· 
ya verilecektir. Talip olanlar şeraiti görmek için Levaıım mü
dürlüğüne pazarlığa girmek için de 390 Hrn 'ık teminat maı\ buz 
veya mektubu ile 29 • Haziran. 933 perşembe g ünü saat on be· 
şe kadar Daimi Encümene müracaat etmelidirler. (2952) 

Üsküdar Belediye Şubesi Müdürlüğünden Üsküdar Paşali
manı Caddesinde 69- 1 69 . 2 yeni No. lı Adviye hanım ya ' ısını6 
yola tesadüf edtn ve istimlak edilen losmınrn enkazı pazar
lıkla satılacaktır. lstiyenlerin 6 · Temmuz· 933 pe rşembe Y.iinO 

saat 14 de Encümene gelmeleri. (.3020) 
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Türkiyenin ve bütün dünyanın en leziz ve en nefis yağı iilemşumul marka 

s o G u K 
s.-ınde 

Sıhhat ve konfor 

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

--e .trik Buz Dolapları 
425 liradan itibaren 

18 ay vade 
S ·A T i E 

...-HEYBELiADA--. 
DENiZ BANYOLARI 
T~nln lnclal, dUnyantn en gUzel aekiz yerinden biri 

Geoit ve temiz çam Heybeıı·ada şttR ve HULYA 
ormanlarile süslü KÖŞESİ 

HEYBEL.ADA Renk renk karanfil tarlalan, güller Glayöl-
1 ler, nadide çiçekler, çiçekler, çiçekler ... 

Ba çiçek bahçesinin sahilinde emaa18iz ve her yerden ucuz 

HEYBELIADA Deniz Banyoları ve Gazinosu 
Boı vakitlerinizi sıhhat ve neşe k:ıynagı olan bu yerde geçiriniz. ·--------------·4'55--11-

Selinik Bankası 
Tesis tarihi : 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 
idare merkeıi .· ISI AN BUL 

TDrklyedekl Şubeleri : 
lstanbol ( Galata ve Istanbul ) Izmlr 

Samsun • Mersin • Adana 
Vunanlstandakl Şubeleri : 

SelAnik • Kavula. A tlna • Pire 
Bilt\mum Banka muameleleri. Kredi mektuplan. Cari hesap

lan klltadı. Esham Ye Tabvilll Kasalar icarı. 

~yeti umumiye, ittiba- F f ti 
zbk ve kuvvetsitlik ha- os a 1 

il ~anda büyük fa de ve 
Jcıiri görülen . 

(3990) 

il -

a r 

Ucazlak •• Temizlik •• Slr'at 

VAKiT YURDU 
KİT AP KISMI 

ÇALIŞMIYA BAŞLADI 

Basılacak Kitaplarınızı .. 
Yapılacak Cetvel işlerinizi .• 
.Makbuzlar-nızı .. 
Defteri erinizi .. 
Baskıya Ait Her işinizi .. 

VAKiT YURDU 
Her Yerden Çok Ucuz Yapar 
istediğiniz yerden fiyat alabilirsiniz. 
Vakıt Yurdunun Fiyah Heryerden Ucuz olacakbr 

TARiHT 

ASKERi 
-Resimli-

Hakkı telifi: Türkiye Cümhu· 
riyeti Maarif idaresince 1 - 2 -
933 tarih ve 4 No. ile tescil edil
mittir .. ikinci sene neıriyatına 
pek yakında baılıyacaktır. Fünu
nu ukeriden habis yüksek resimli 

Senelerdenberi umum halkımızca 

Hakiki Badlam 
"amile maruf olan ve halis iaveCj Cjell§lnden yapllan 

eserdir. Merkezi tevzii: Türk neı· yerli tirat bıCjaklarmmızı her yerde arayınız. (4197) 
riyat yurdu bürosu. Telefon 41856 - --------------------

(5070) 

lıtanbul altıncı icra dairesin -
den: 

Bir borçtan dolayi mahcuz 36 
adet sandalya ve bet masa, latı 
tavla ve altı nargile maa marpuç 
933 senesi temmuzunun altıncı 

perıembe günü saat 9 dan 12 ye 
kadar ıehzadebaşmda halk kıra -
ethaneıinde bilmüzayede paraya 
çevrileceği ilin olunur. (5063) 

Sahibi, MEHMET ASIM 
Netriyat Müdürü: 1. Safa 
V AKIT Mlllbaaıı - lstanbul 

Ziraat V ekiletinden : 
Ankara'da Yiiksek Zıraat eoıtitüsünün Reklora ve paoaiyOD 

binalarının mefruşat iti 0 21,, gün müddetle ve kapata zarf mali• 
le münakasaya konmuştur. 

Bu itlere ait münakasa ıartnamesi, mukavelename, umumi 
şartname, mefrutat fenni şartnamesi, keıifname ve pllolar .. 30,, 
lira bedel mukabilinde Ziraat vekileti YükHk ziraat enıtitOaO 

bürosu müdürlüğünden alınacaktır. 
Her talip münakasa şartnamesinde zikredildiği Yeçbile eh• 

liyeti feaniye ve kudreti maliyesine ait vesikalarla "40.-,, b 
lirahk taabhiidata girmiş ve bu taahhüdünü iyi bitirmiı old 
nu mübeyyio vesaiki de komisyona göstermeğe mecburdur. 

Talipler kendi teklif edecekleri bedelin % de 7,5 ğu n· 
betinde teminatı muvakkate mektuplarile birlikte ihale gilnll o 
18 ·Temmuz· 933 tarihine müsadif sab ılnli saat 15 te V 
let inşaat komisyonuna m6racaatları ilan olunur. ( 

ark Malt Hulisası 


