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1<r Bulgar Kralı ile Hariciye Vekilimiz haşhaşa 
al Boris, Tevfik Rüştü Beyin vagonuna girerek •'Seni gör,,, iye ge 1 d im,, demiş ve birlikte s.eyahat etmişlerdir 

V enizelosu düşmanları bir 
kere daha öldürmek istediler 

M. V enizelosa bir şey olmadı 
Yiiı kurşun atıldı, Madam Venizelos 6 yerinden yaralandı, 
Şof Ör de ağır yaralı, Yunanistan da müthiş heyecan var 

Yen· l . / ATtNA,7(Hu· lZe OSa SUikast susi) - Gece yarısı 
Sab k Mösyö ve Madam 

~tloaı ' Y ~nan Başvekili M. Veni· Venizelosa kartı 
tt tl~ a refıkası menfur bir suikas· menfur bir suikast 
h..kı~ta.dılar. M. Venizelos yüze icra edilmiştir. 
t.1~d atılan kurşunlardan ancak Suikast haberi, 
)U~ta~ Venizeloııla ıoförünün şehre sür'atle yayıl· 
~ 11 fedakarlıkları sayesinde 

U abı'I . . mış ve her taraf alt· 
. ınıştır. 

L_ Çunk.. üst olmuştur. Bu 
~ln) k u suikastçiler gece suikast failleri ve 
~" dl ları içinde otomobili ta • iki 1 

t1 e er k müşevv· eri a ey -
ttfik e ateş etmeğe başlayınca hinde derin bir nef-
~t )' a,, M. Venizelosu otomobil· ret izhar ediLmekte-
l ere Yat k d" · ·· .. ~ı>a. ırmış en ısı ustune d. 
~ttgjtltrıı!tır. işte bu vaziyetin ne· ı~uikast •u suretle 
lı.i~ 1 <>larıık zavallı Madam Ve • :r 
.,~o, b yapılmıştır • Mösyö 

eş, altı · d yerın en yara • ve Madam Venize -\" ıttır. 
• • tt.l,l"t d 
l
l.l ı \1\ h ,n an bazıları ağır oldu· 
ehı·k ~,\t\ h b d k'k d . ı ede h ayalı u a ı a a 

ıos gece yarısı Kigis
yadan otomobill6 
şehre dönüyorlardı • 
Otomobil Maruıi kö ~elosun tıllltımaktadır. M. Ve • 

·~ ~tr ·ı fOföt'\ine gelince, o da ·~ :rl erj ku yü civarına geldiği 
Ilı tetre ll rşunlnrmdan ağır zaman önüne an • 

tı:ı. 0 , aralanmış olmasına rağ -
)~ 'O- ~·· sızın m1>rhul bir oto-~ do~~~-qi Kifisyadan Atina - -:r 

Mösyö ve Madam Venizelos 

''l. V ... l.l ıurme . k 
1 

mobil çıkınıt ve çılgınca bir ıüratle 
J eni gerı a mamış 
~~ti b 2:elosu suikastçilerin elin • kovalamağa ve otomobil içinde 
~ tl:lu u f tdakarlığı ile kurtarma. _ bulunan meçhul ıahıslar da sa -
~ Vaff k bık vekilin otomobiline ansızın a-

t Urkler a. olmuştur· teş etmeğe başlamışlardır. 

~~ttn f §ırndiye kadar Yunan -
ırka .. l 1 L • tın d nıunazaa arına as a 

~ a ıl 
f 'tattık ar~ . Bundan sonra da 
ll'~a.llın .1 d:gıllerdir. Çünkü falan 

ı tlıda k"" . ~ tll k r mev ııne geçmesı, 

Bunun üzerine Mösyö Venize -
losun otomobili son sür'atle kaç
mağa başlamış mütecavizler de ay 
ni sür'atle takipte bulunmuşlar • 
dır. ~t~~İi~ o.bil diğer fırkanın o 

~ .. t İsin den ~ekilmesi bu memle • Suika:stçiler tarafından Mösyö 
~li~k ........_ ;hıli bir meseledir ki ve Madam Venizelosun otomobi -
~~ etnı d~na.n dostluğunu müte· 
& ~. e ıkçe bizi asla alakadar 

lı11 
•er·ı unıa b 
l, 1tt~1.. era.ber M. Venizelosla 
~d· ··ın 1l'1 

line yüz kurşun sıkılmıştır. 

Atılan kurşunlardan otomobilin 
camları kırılmış ve cam kırıkların
dan M. Venizelosun yüzü hafifçe 

berelenmiştir. Madam Venizelt.ı 
altı yerinden yaralanmıştır. 
Şoförün yaraları daha ağırdır. 
M. Venizelosun bu suikastten kur· 
tulması bir mucizedir· Şoför ağır 
yaralarına rağmen oto.mobili son 
sür'atle sürmüş ve şehre götür -
müştür. 

Suikastçiler, bir müddet daha 
takipte bulunduktan sonra geriye 
doğru dönmüşler ve kaçmışlardır. 

Yaralılar Evangelismos hasta -
hanesine götürülmüşler ve acilen 
tedavi altına almışlardır. Doktor -
lar, yaralılara kat'i bir istirahat 
tavsiye etmişler ve ziyaretçiler ta· 

Devamı Onuncu Sayıfada 
ı.. ''eıi k aruz kaldığı suikast 
~~~ ar •••• 1 ••••• 1 • 11•••••••••••••• 1•••••••••••••••~••• 1 •• 11 •• 1••• 1•••••••111•••••••••••• 1•••••••• 
~ tt\i.i k·şısında teessüf etme -

Avrupadan otomobille sey'İl\ ~llda.~k~n değildir. Ve Yuna • 
l~ bu lee .~ başında olan herke· 
ı:heıİ2:dtıufe iştirak edeceği de 
~ ~erek .r. kaldı ki M. Venize -
~\ı t}ıevkidlJ başında olsun, g~r~k 
İlt ~a.l'lista.:~ . çekilmi~ bu] unsun 
'd G.Cl.t!ıla •çın her vakit hürmet 
~':1ıdır, ~::ak büyük bir devlet 
\ lllda _ .la olarak son seneler 
t ı ·ı ""•aııy . l 
'il\ •ı lllek . : aıt o an hatala -
t ~llu.ğllntı kıçın Türk -Yunan 
~ ~ı~llıeti urınak hususunda bü· 
~ . Yen· olmuştur . 
~~i bta.~~elosa Yapılan suikastin 
\;ır. J;'aı~Yette olduğu muhak -

\o qt h .. k" 'itte !ah. . u unıet ba§ında o· 
qtlı_ "1 tf b . 

ttt.ık • 1 arıyle en yüksek 
~ il h tına, 1 k 
~ti •Tt., çalda ~ nra tanınmıt bu 

\ a• ~kb·h rıs hu menfur ha· 
tldd ı et . 

etle t k' mış, mes'ullerini 
a ıp için derhal icap 

l'r1ehmet Asım 
Det1Qnı 

' ikinci Sayı/ada 

Yapılma•• kararlaıan, 
fakat henilz yapılama· 
yan Edirne - l•tanbul 

yolu ve daho Uerf•I 

Havalar düzeldiği için Avrupa· 
dan Edirne yoliyle lstanbula oto· 
mobilli seyyahların geleceği haber 
verilmektedir. 
Seyyahların Edirnede hududa 

girdikten sonra yolda müşkülat 

çekmemeleri için bir heyet yakın
da Edimeye kadar giderek tetki -
katta bulunacaktır. Bundan baı-

yahlar geliyor ! 

ka Edirne - lstanbul yoluna ko-

nacak beynelmilel işaretlerin yer

leri de tesbit edilecektir. 

Bu da gösteriyor ki Avrupadan 

Balkanlara kadar devam eden 

mükemmel şosenin arbk Edirne· 

den beri taraf mı da bizim bir an 

evvel yapıp bitirmemiz lazımdır. 

Kral Boristen Gazi 
Hazretlerine selim 

Bulgar Kralı Hariciye vekilimizin 
geçtiğini görünce bilhassa gelmişlerdir 

Bulgar Kralı Borla Hz. 

SOFYA, 7 (A.A.) - Hariciye 
vekilmiz Tevfik Rüştü Beyi Lond· 
raya götüren tren Filibeden sonra 
Kriçin istasyonuna varınca Bulgar 
ve Türkten mürekkep oldukça ka· 
)abalık halkın tezahüratı içinde 
Bulgar kralı hazretleri trene gel • 
miş ve doğruca Türkiye Hariciye 
vekilinin kompartmanını açarak: 
'"Senin trende olduğunu gördüm, 
cıbir istasyona kadar konuşmak 
i~in geldim,, diye iltifat etmiştir. 
Komparttnanda gazetelerini oku • 
makta meşgul olan Tevfik Rüştü 
Rey bu çok dostane sürprizden 
fevkalade memnun ve mütehassis 
c:ı-lduğunu beyan ederek kral hazret 
lıerinin istikbaline şitap etmiş ve 
Türk heyetine ait diğer bir kom -
partmana girerek yalnız kalmışlar 
clır. 

Müteakip istasyonda kral hazret 

leri otomobillerinin üçüncü istu • 
yona gitmesini emretmişler ve Ha· 
riciye vekilimizle konuşmalarında 

Devamı ikinci Sayıfada . ........................................................................................ .. 
Tıp Fakültesinin Nakli .............................................................. 

Maarif vekili itirazlara 
birer birer cevap veriyor 
Yerinde sayan veya geriye giden Türk 

hekimliğini kurtarmak istiyoruz 
ANKARA, 7 (A.A.) - Tıp fa. fazla olarak hatayı işletmekte çok 

kültesinin nakli etrafında gazete • acele etmekte bulunmakla ittiham 
lerde yapılan neşriyata ve ileri sü- etleı görünmektedir. Böyle düşü • 
rüle endişelere cevap olarak Maa· nc:ıier in memleket irfanının istik
rif Vekili Dr. Reşit Galip Beyefen· hali noktasından pek samimi kanat 
di Anadolu ·ajancma şu beyanatta le hareket ettiklerine geniş mikya' 
bu!unmuştur: ta inanmak istea·im. Fakat bu ina • 
"- Darülfünunun ıslah faaliye· nış beni, asıl yanhş düşünenlerin 

ti bütün esasları ve teferrüatiyle ve yanlış hareket edenlerin kendi· 
çizdiğimiz çığırda iyi yürüyüşle leri olduğunu ispata girişmekten a 
ileri gidiyor. iş sahalarından biri lıkoyamaz. 
üzerinde halkımızın fikrinde belki Bu bahiste yazı yazan veya ka • 
bazı tereddütler uyandırabilecek naatlerini yazı yazanlara mahre -
neşriyat oldu. Bunları karşılamak mane iblağ eden zevat şüphesiz 
ve her türlü tereddütlerin izalesine çok iyi bilirler ki tıp fakültesinin 
çaltşmas vazifemdir. Bu neşriyat lstanbula nakli meselesinin müna· 
bizi yanlış bir yola girmiş olmak ve neııamı DnhıwnC'u sa11ıfado 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• 

Bu podrayı nhjin sürüyorsun teyze ? 
Güzel olayım diye yavrum 1 
Peki, neden olmuyorsun ? • 
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Ven· zelosa suikast 
Haımokaletlen Uevam 

1 
eden emirlct"İ vermiştir. O kadar 1 
ki fayet su\kastçiler ortaya çıkarı· 
lamazsa bu işle vazifedar olan ad
liye memurlarının yerlerinde kala
mıyacağını söylemiştir. 

O halde acaba bu suikast terli • 
batı kimlerin eseri olabilir? . 

VAK I T' ın Hususi 

e lisi 
Bu hususta hatıra gelen en ya - Busı .. n <Ü celsede bir çok mühim 

kın ihtimal şudur: Kral ve son za· ı -

Haberleri 

lira 
Mal satılmış, para 

içedilmiş 

Kral Boristen Gazı 
Hz. e se aıı1 

. '-'ayıiodO 
llaştara/ı Uırıncı •7 

I{ nl hat 
cl.evam buyurmuşlardır· r. 

1 
st • 

1 . . H . . kiJi111ıı e ret erımn arıcıye ve .. tiit· 
.. rJ11UŞ 

}' ahatleri 40 kilometre su l hflı 
Tatarpazarcığı garında k~.a tii f3. 

retleri ayrılırken Tevfik Ruf}erioİ 
i-;tasyona inerek kral hazrel .. ;ı:lt' 
te~yi etmiş ve aralarında şu 50 

rin teali edildiği işidilmiştir: ı.i: 
. Tevfik Rüştü Bey diyordu .. fı.rır· 

J"tU ıw 
tZMIR, 7 (Hususi) - Tütün tüc "Kral hazretlerinin bu u . et· 

hkhırmdan mütehassis ve rnın~fli 

manlarda kralı Yunanistana getir- ayiha}arı müzakere edecek? 
n:ek teşebüsünde bulunnnlnr.. ----- . ----

FilhalHka. bir kaç hafta evvel Ankara, 7 (Hususi) - Büyük ı hakkındaki layiha, yeni pullar la-
Atinada bir kısım kral taraftarları Millet meclisi yarın (bugün) top- yihası. 

sabık Yunan kralı :Y orgi'yi Yu-
1 
ıanacaktır. Ruznamede bulunan Bunlardan başka bazı dairelerin 

nanistana getirmek istiyorlardı. maddeler şunlardır: muhtelif yıllara ait hesabı kat'ile• 

Bu yolda bir takım nümayişler yap 1 Tütün cıgara bayilerinin bu iş i- rinin tasdiki layihaları da müza
mışlardı. Fakat Yunan Başvekili çin astıkları ilan levhalarından re- kere edilecektir. 

M. Çaldaris ile cümhuriyetçi olan sim alm.ması mı, alınmamaaı mı Meclisin tatili 

carı Mustafa Beyin müracaatı üze 
rine, M. Moiz Levi isminde biri 
vapurla yola çıkmak üzere iken se 
yahattan alıkonuldu. 

Mu~tafa Beyin şikayeti şudur: 
M. Levi Almanyada iken Musta. 

fa Bey kendisine 750 bal ye tütün 
göndermi§, M. Levi de bunları yir 
mi be! bin Jiraya ~atmıştır. Musta. 
fa Bey bu paranın kendisine veril
mediğini söylemektedir. Mesele 
hakkında tah1dkat yaoıhyor. 

traım. Rüyük şefim Gazi l\1tt5J\e. 
ı:emal Hazretlerine, Mustafa .ci,·e 
mal 'rürkiyesine ve onu~ flal'lzr~t· 
Hd\İ!il'le karşı Bulgar kralı hak ~. 
terinin ibraz hnyurdukları ço ·ıı:r. 
P1imi 1ıüyük dostluk teza'hürl:r;,t~ 
Türkiye reisicümhuııı hazı~nıe 
\"C Türkiye cümhuıiyet hii1't~ tO •i, 
nezdinde ve dost Türkiyed~ ~e111,. ~~ 
tün Tfü k milletinde en saının1 •iıı 
l:es buJacağmda şüphe yoktıırh~ı' tlt 

Harbiye nazırı M. Kondilis ve icap ettiğine dair tefsir talebi, ev· 
Bahriye nazırı M. Haci Kiryakos leri yanmış olan kimseler tarafın
tarafmda.n müzaharet görmedikle- dan işgal edilen meskenler hak -
ri için filiyata girişe.memişlerdi. Bu kından yapılacak muameleye dair 

nunla. beraber Yunanistanda kral- başvekalet tezkeresi, Dahiliye ve • 
lığın geri gelmesine en büyük en- kfıletinin merkez teşkilatı layiha

gel hala M. Venizelostur. M. Veni· 
1 
sına müzeyyel 15.yiha, posta ve tel

zelos Yunanistanda bulundukça garf müdürlüğü teşkilat kanunun· 
kral taraftarı olanlar maksatlarına daki muvakkat maddenin tatbik 

muvaffak olamıyncaklarını anla - ·tarzı hakkındaki tezkere, dilenci· 

Ankara, 7 (Hususi) - Büyük 
MiJlet meclisinin cumartesi günü 
yaz tatiline başlıyamıyacağı ve ta
tilin pazartesine kalması ihtimali 
de vardır: Bununla berabr bu, kat'i 
surette belli değildir. 

Tren hareket ederken kral t,.fı ~il 
Jkhsat vekili ne zaman retleri yiiksek sesle Gazi }\1ıı~~ı· to 

gidecek ? 1 Kemal Hazretlerine selam "'~ıerır-l Yakalanan hırsızlar 

mışlardır. Binaenaleyh suikast ha
reketinin doğrudan doğruya kral
lığın geri dönmesine çalışanlardan 
gelmesi ihtimali ·kuvvetlidir. 

liğin men'i 15.yihası, ceza kanunu -

nun bazı maddelerinin ta.dili layi

hası, ödünç para verme işleri, 

Halk bankası ve sandıkları tesisi 

lZMIR, 7 (Hususi) - Zabıta; 
Kuşa.dalı Ali, Boşnak Hüıeyin, 

Denizlili Yusuf, Beyşehirli Hasan 
dan müteşekkil bir hırsız çetesi 
çaldıkları eşya ile birlikte yaka
lamıştır. 

luklarmın, ismet Paşa Haıre. Ji ~~ 
ANKARA, 7 (Hususi) - Lon - ele muhabbetlerinin arz ve ıb s':~ dıı: 

dra iktısat konferansına gidecek o nı çok memnun ve çok mütebtdı'· 
lan 1ktısat vP.kili ~ahmut Celnl B. bir eda ile beyan buyurmuş!"' 
cuma günü lstanbula gidecek, ora M. Muşanof da haricl~e 
dan Londraya doğru seyahatine de uekilimizle görüştlJ r 
vam edecektir. SOFY A, 7 (A.A.) _ aııl~~~ 

Diğer taraftan suikasttan bir ---~------------------ 1ıv jansı bildiryor: Londrnya g _,,.J 
kaç gün evvel Attnada çıkan kral- Ku··ku··rt ı·htı·ka"'rı sı·ıaA fa .k 1 b'lll' te o an Tevfik Rüştü Bey 
cı bir gazeteni M. Venizelosu . rı a arın) fl 
tehdit ettiği, Yunanistanı terk • 1. • ,.. Sofyadan geçmi9tir. ol•' 

Ihtik kt m znun istasyonda istikbal etmiş J"; 
edip gitmediği takdirde sabık ar yapma an a b 1 ı pi• 

başvekili öldüren Yunanlının olanların muhakemesi eyne mı• e mas.ı Başvekil M. Muşanof ke!' f;J 
Bulgar huduna kadar r' cdt' 

r gün (Ayos) me,•kiine çı- başladı ___ etmiştir. Aynı trenle ~e ( 
k-mlacağı (yani Yunan azizle- 1ZM1R, 7 (Hususi) - Kükürt konferansında Bulgar heyet1 

r sırasına gireceği) şeklin - sntışında ihtikar yapmak suçile Bu meselede Türkiyenin noktai nazarı yaset edecek olan mebusnıı ~i 
de.neşriyat yaptığı bildirilmekte- maznun bulunan tüccarların .mu • ·J • t f}l H • t si reisi JYI. Malinoff da har# 
dia·. Bu l!'İbi neşriyat ta suikast ter- hak emesi bugün başladı. 

l"f'!I 1 9 f!. ~ d "') B 
tiba.tı noktasından şayanı dikkat Maznun tüccardan 1'.a ı og u · 
görülmektedir. j o.t~z. altı bin torba kükürt. ~eti~-

Malumdur ki, M. Venizelosun tıgını, beher torbanın kendısıne uç 

fırkası son mebusan intihabatında I yüz on beşe ~al ~~duğ~nu,·~ ihti : 

ld k fi t M 1
. t k' kar yapmadıgını soyledı. Oıgerlerı o u ça zayı amış ı. ec ıs e ı . 

b l d d . k k d de tasdik ettiler. Gelmiyen dığer me us arının a e ı se sene a ar 
· · t' B d ha k · · k d iki maznun da celpleri icin muha-
ınmış ı. un an ş a yırmı a ar • 

b · t 0 hah .. · hk . keme cumartesiye bırakıldı. me us ın ı ı 'Lemyız ma emesı 

Ziraat memurları 

CENEVRE, 6 (A.A.) - Si • 
lah bırakma konf eranıı dün 
silah ve mühimmat f abrikalariyle 
silah ticaretinin kontrolü mesele
sini müzakere etti. 

Türkiye namına söz alan Cemal 
Hüsnü Bey bu mesele hakkında 

Türkiyenin evvelce konferansa. 
tevdi ettiği teklifi hatırlatarak de

miştir ki: nin kararı ile feshedildiği için ta
raftarlarının adedi biraz dnha ek· 
silmişti. Yeni yapılacak intihabat-

"Silah fabrikalarının bevnelmi
lZMlR, 7 (Hususi) - Manisa lel şekle ifrağı ·en müessir ·kontrol 

vila.yetin~ek~ zir~at .m:murlarının 1 vasıtasıdır. Diğer meselelerde ol
yazıfelerı lagvedılmı~tır. duğn gibi bunda da Türkiye dev-

ta kaybedildiği ha.ide Venizelosçu 
mebusların altmışa kadar düşeceği 
anlaşılıyordu. lhtimalki suikast 
tertibatı yapanlar arasında Sela -

letler arasında tam müsavat ta -
İzmirde bir çocuk ezildi raftarıdır. Yalnız hususi fabrikala 

nikte yapılacak yeni intihabatı lZMIR, 7 (Hususi) Bayraklıda 
kralcılar lehine çevirmek gayreti 1 ~oför Şekibin otomobili 13 yaşın· 
de vardır. da Ali isminde bir çocuga çarp • 

Her halde suikast hareketi Yu- mış, çocuk ağır suretle yaralanmıt 
nan milletinin samimi dostlarını ıtır. Şoför yakalanmıştır. 

• 

ı1n ilgası, fabrikası olmıyan dev -
letlt'?r aleyhine bir vaziyet ihtas e
decektir. Btmdan dolayı hususi 
fabrikaların ilgasiyle devlet fab -
rikalarmm beynelmilel şekle ifra-

• 

ğı en müna~ip şekil olabilir. 
Sivil tayyareciliğin beynelmilel 

hale ifragı lehinde serdedilen delil 
ler fabrika meselesinde daha kuv-

\•etlc caridir. Yalnız hususi fahri -
kalar hakında kontrol vazcdilerek 
devlet imnlatmm ser~ı:ıst brralal -
masına Türkiye şidd·~tle muan?: -
dır. ittihaz edilecek tedbirler gc -
rek hususi gerkese resmi fabrika
lar hakkında ve bfüUn devletlerin 
müsavi hukuku dahilinde ittihaz 
edilmelidir.,, 

Müzakerata yarın da devam e • 
dilecektir. 

Fabrikalar meselesinden sonra 
milli miid<>:faa bütçesinin tahdidi 
meselesi konu§ulacaktır . 

Umumi komaiyonun mesaisini 
perşembe günü tatil etmesi takar· 
rur etmiştir. 

çok müteessir etmiştir. Bu menfur 

hadisenin dost Yunanistan için 
mümkün olduğu kadar az zarar ile 
geçmesi ve bu memlekette nizam 

ve sükunun sür'atle geri gelme • 
si arzu edilir. 

ıs ı n mzaa s 
Mehmet A ım 3 evi bunun i i lmanya ın 

bekliyorlarmış • 
1 zas nı Bursa soygunu 

Şehit düşen jandarma ve 
köylünün ailesine ikramiye 

ANKARA, 7 (A.A.) - Orhan
eli yolunda soyguncularla yapılan 
çarpı~mada §ehit düşen jandarma· 
mız Hakkı on bıqının ailesiyle ya· 
ralıman jandarm mız Nuriye ka • 
nunen verilmesi icap eden ikra.mi 
yeler gönderilmiştir. Bundan baş
ka ayni çarpışmada yüksek bir ce· 
~r:et ve kahramanlık göstererek 
tehit düten köylümüz lbrahim oğ· 

BERLIN, 7 (A.A.) - Dörtler 1 yeni ve ayrı bir safha teşkil etmek ı matbuatı, Dörtler misakının imzası 
misakı me~ni müna.sebetile, Berlin tedir. işinin sonraya bırakılması mesele

siyasi mahafiJi, İngiltere ile ltalya- Misakta, mesela: Hukuk müsa· si hakkında yürüttükleri mütalea· 
mu ,imdiye kadar misakı kabul v.atı gibi, Almanya için mühim ha- lar sırasında bunun J>ütün alaka
etmediklerini ve imza meselesini zı muahede unsurları da kafi dere
Almanyanın kabulüne mulak bı • cede ehemmiyete alınını§ değildir. 

Alinin Ailesine de DRhiliye ve
leti tan.fmdım bin lira r6nderil

ınlftl!'. 

dar tarafları memnun edebilecek 

doğru bir formül bulmak husu • raktrklarını kaydediyor. Binaenaleyh, Alman hükumeti, 
ı · d v h b l Al l d Al sunda karaıla-ılan zorluklara ham-yı ve ogru a er n an man misakın imzn anmasın a man • :ı- -.r 

mcnbalarından tekrar edildiğine yanın el'an bir müttefik olup olma 
göre, Pentecote yortularından ev· dığını dikkatle tetkik ve müzake • 
vel bütün alakadarların üzerinde re edecektir. Netice ancak bugün 

öğrenilebilecektir. 

ledilmesi lazım geldiğini ya;ımak

tadır. 

Bununla beraber İngiliz gaze -

leri §imdiki güçlüklerin gelecek 
ittifak ettikleri ve sonra Fransız 

lcahinesi tarafından reddedilmiş o 
lnn misak metninin aksi olarak, 
yeni metin, müzakeratta tamamen 

lngilizlere göre toplantıda yenileceği düşüncesin -

LONDRA, 7 (A.A.) - İngiliz dedir. 

miştir. 

T.D: 
Merkez heyeti yeJJ 

kararlar verdi 
1 

O· 1' 
ANKARA, 7 (A.A.) - ' 

Cemiyetind n: tpl' 
Türk aili tetkik cemiyeti.'\ ıııJ'c1 

merkez heyeti bugün birirı'1'1~1ıı 
mi katip Ru!en Eşref Beti" ~eı 
ai reisi Maarif vekili dol<l0;d' ~ 
Galip Beyin reislikleri ıılt' , ,, 
toplantı yapmıştır. . tef• ,_J 

Kolların verdikleri takt''rJ P'I 
radan gelen kağıtlar ok~11~9,ı' 
biri hakkında icap edcıt J1e b~ 
verilmiş cemiyetin yerıi 6e ııt' 

. .. k d'l ek ~ııt' çesı muza ere e ı er 
na alınmıı:tır. ..,e "I~ 

·ıo,~ ıf. 
Karşılıkları anketine 1 JıJl111' • 

rak kamusu Türkide bıl1'"o''ı .4 t\ı
yahut bulunpta şimdiye °'ve~ 4~ 
telere girmemiş olan arı:ıP!"ç' f bıı 
ça sözlerle yazı dilinde ç 0,ğl' f) 
!anılan arapça ve farsce ıJtıı''JI 
sözlerinin de ankete 1'011 

,/ 

karar verilmi§tir. . 0ııilıı'c l 
h yett ' Umumi merkez e pi"" 

d k. .. .. t krtır to e ı pazar gunu e 
tır . ---- 11eYe 
Fırka umumi idare 

toplandı ciiııı~~ 
NNKARA 7 (A./\.)-; ;d'te 

' 1.1tıl' f 
riyet Halk Fırkası urıı . 1~tı~ \ 

yeti bugün toplandı. td"1 l 1 

F ırkanm ErzurUııı ~;ıe ~e ıı" 
• d ilel1 ı.tt)P .f 

tanzıme memure "'Ll 1• ıcoı' 
su Atıf Bey bulundLlE' il1ıie 

. . uzer ıı' 
teşkilatın vazıyetı ,01' ~ 

ld ıP t1 
şu u. cJıı :11tı6 tiıt''. 

Hangi intihapl3~steril' ~~itilJı·~ 
ma yapılacağı~ı go ı1'lı· JJı ıı"~~~lt 
son müzakeresı yo.P f't 1'tli ttl• • ge ı ter 

Halkevleri içın cele11 

f ııd"' bulunması ctrD 1 ıdı· 
. k'k. ba'"Iıı.ıt' rın tet ı ıne ~ 



~ADA BiR 

l\c;ınere mi, 
Kalendere mi? 

8eııa~. 
~ htf 0&azıçinde oturmam a -
~-· to.nın Y d" .. .. d k" 
""' tirk e ı gunun e se ız 
~ • .. et \rapurlarına binerim: 
~ •llıı 'd' "il ' ıı ıp gelme. 
'~ '-atlerinde boğazdan la -
._,dlll lelınek betba.htlığına uğ-
..._ •ıaa. bil' . . . . . 
~~"'llİd ıraınız; ıızı getıren 

~ ... ~ çıkabilmek için sıra dağ
~;:_ ~ak l• 
"'Ptiide . azımdır. Bu saatlerde 
ltt~.· fırket iskeleleri vapur l ... ıııe be 
'"il) L nzer .. Her numaradan 
hu "O)' İ ·1· 
'lll i: ' rı 1 uf aklı vapurlar bu -d ... t .. 
~t; hlıate yığılmıt bir halde 
~'.rtııdeıı fer biri yükseklikte bir -
~~ta)'& &rkhdır. Onun içindir 

t ~ d adım alıncıya kadar 
dtf, )ole efa Yoku! iner, bir kaç 

. Öile "' .. çıkarsınız. 
~>it ıc_ luneıinin altında büyük 
~i~ d raa. leıleri halinde hare -
'~ .,..::;n b~ gemilerden hangi
~ t.... acagına bir türlü ka -
~ "•eı.ı· 

lGt)ij 'Yen kaptan vapurumu· 
.,., hıanevralarla ileri geri 
~ . letiriyordu. 

~e b."!_ ~f •e ,_.b ıL ~.... «ı ar dostum, hocam 
~ıı: tUlft Hacı Adil Bey sor • 

'le ij,~ lrılere ın. K l d . ' ~· ~uıj ı, a en ere mı .... 
Q'> ile Ya . . ··· natmamızı ııtersı • 

~\!'•lender... Bunlar İı· 
t~tt ~ Ylu boyunca kapıyan 
it, 'Putlarından ikisinin adı-

~ere . 
~.""il "-.f· Dlı, Kalendere mi?. 
~')i h •)'e üıtadıma eıki bir hi
~ "ca. lhrlattı: Eski valilerden 
~ 'lta Pi.fa, k:>nağında ahbapla

t'\lp hb , t' •o et ederken ağası 
l. 'tI 'l'lrıit: 
~ ~ID, duacılarınızdan bir 

a,, ce~ lelmi, .. 
th ......_ PeJc· ,, °'eriyor: 
". 

11 seJ&._lıkta. misafir e-

\' ''~d' . ~efeııf:ı •nıız~ Haremi ıeriften 
t..~·1 Q[ h9c1. l 0 • ' 

' İtlerde h~:_ıe ırpmıt .... 
IÖ)l . 1 "•t.. &fa hıd • 

\.' () .. enıyor: 1i. .. lijl' hıüıün, öldürür ınüaün 
\a~llln at;.. . 'f. . b 
' •~11, gene ıstı mı oz-
' Ct•a "- aeıı p \'.eriyor: 
.,ia. de Pata efendimize onu 

aelınittiın ! .. 
ı._.. • • • 

~:_-,lta.b, I< 
""'~ l, •ıner, Kalender, Dil

tzıne . 
~ lt \'ın ve daha baska 
~'-f İıde:r~er kitaplarından~ ve 
l::1 ~aicib· aulınu, yabancı uıul 
~ tirle ı,, ler varsa hepsi ... 
~ et "•purlarının isim • 

~~ inin a. 
~ il, 

11 
Yrı ayrı numaraları 

'~~ ~~ ~ralardan batka bir 
•ta.. ıl te ..... a.l~a hiç lüzum yokken 
t.ı'°'tl'L ~ıı ı" · 
.'lrıf 6't'ırı111 11 sıraıında tirket 
l~''dılı ı tuhaflık olsun diye 
~~ N_ anned·ı 
-._ "'"tadı.le 1 ecek olan isim -
~'llııı ,i•· Ça ne yaparsınız? ... 
~-lt -· 'b• ta. teld· 11 1• ben de ıize onu 

lift, 

...., Refik Ahmet 
l'i 'ica .... ........_·-·--- ... 
'-et ret odasında 

\il~Plaıı: ... ~~ı .uınumi meclisi 
) "-e~l l . T ıcaret odasının 'L e erın· q)itl . 1 tetkik etmit ve , erınj . 

~la. •erınıyen bazı ta· 
I · •erıneği karalaştır -

,,. S() ki . ----.. 
-" l•den~f-
v ~ ~ ... • azla esnaf 

"'i ~•Yet kuramaz 
~ •rlaıı. 

f So Jc· • il kanuna göre 
~ de hir c~~den fazla olduğu 
l,.~İ)ete •Yet kuracaktır. 
~ leclil her ~snaf ınuhak -

ecektır. 

Darülfünunda v J ................................ apurcu ar 
Müderrislik Şirket kurma za-

Talepleri çoğalıyor, manını konuştular 
ecnebiler de var 

Dariilfünun ıslah komitesi her 
gün muntazaman toplanarak çalış 
maktadır. Dün de muhtelif cephe
lerden tetkikata devam olunmuş -

tur. Askeri tıbbiyenin Haydarpaşa 
da kalcağına dair yazılan yazıların 
doğru olmadığı da tahakkuk etmiş 

tir. Askeri tıbbiye kısmı da evvel
ce yazdığımız gibi latanbul tarafı 
na ta§ınacaktır. Bu itibarla müna

sip bir bina daha aranmaktadır. 

Çapadaki kız sanat mektebi bina

sının yeri ve geni§liği itibarile ter • 
cih olunması ihtiDMli kuvvetlidir. 

Öğrendiğimize göre Darülfünu· lı 
na müderris olmak için talepler de 
vam etmektedir. 

Bu arada bazı ecnebilerin de mü 
racaat ettikleri anlatılmaktadır. 

Tıp fakültesinin taşınması ve ta 
fınacağı bina meselesi gibi ilk plan 

da gelen meseleler halledilmiş sa· 
yıldığı için ıslah heyetinin şimdiki 

hedefi daha çok kadro üzerine tev 
cih etmi§tİr. Fişlerin tetkiki tama

mile bittikten ıonra bir senelik mu 
vakkat kadronun tanzimine batla
nacaktır. 

Yalova için 
Bir grup işletmeye 

talip çıktı 
Bir grubun Yalova kaplıcalarını 

itletmeye talip olduğu haber veril 
mektedir. Grup, Yalovada oteller 
ve l<üçük evler inıa edeceğini, ge
niş mikyasta eğlence vasıtaları ko
yacağını bildirmektedir. 

Diğer taraftan kaplıcaların bele 
diyeye verilmesinin muvafık ola • 
cağı da ileri sürülmektedir. 

lstanbul sulan 
Terkos hl!!ediycye geçtikten .son 

ra eskiden olduğu gibi sık, ıık su
ların kesildiği görülmüyordu. ls • 
tanbul cihetinde son hafta zarfın· 
dan terkoı iki kere keıilmiıtir. 
Bunun sebebi de bir borunun pat
lamasıdır. Eskiden boruların esas 
lı bir şekilde tamiri için keşifna -
me hazırlanmaktadır. Bir müddet 
evvel lstanbula gelerek şehir ıu -
ları hakkında tetkikat yapan mü • 
tehaasıa M. Flenerin raporu bugün 
lerde gelecektir. Mütehassısın ra· 
poru tetkik edildikten sonra latan 
bul sularının bir elden idaresi için 
teşkilat yapılacaktır. 

Mali teşkilata ait kanun 
layihası 

İstanbul mali teıkilatına ait ka 
mm layihası henüz Defterdarlığa 

tebliğ edilmemiştir. Yeni teşkilat 

eylülden itibaren tatbik edilecek -
tir. Üç kişiden mürekkep muraka
be heyeti ilP. varidat müdürleri ma 
}iye vekaleti tarafından tayin edi -
lecekler ve diğer memurların va
ziyetleri yeni tetkili.ta göre vari -
dal müdürlükleri tarafından lesbit 
edilecektir. Yeni teşkilat dolayısi
le defterdarlık memurlarının ıayı 
itibarile çoğalması ihtimali vardır. 
Bununla beraber bunun nisbeti 
hakkında henüz kat'i bir fikir yok 
tur. Diğer taraftan bir kıaım me
murların da diğer vilayetlere gön 
derilecekleri hakkındaki haberler· 
de mevsuk addedilmemektedir. 

Bir encümen ayrıldı, bir 
haftada işini bitirecek 

L 6akil toplantıdan bir grup 

Vapurcular Birliği dün birlik 
merkezinde fevkalade bir toplantı 
yapmışlardır. Bu toplantıda yeni 
şirketin esas nizamnameleri görü· 
şülmüş ve bu esnada şirketin ku -
ruluş zamanı mevzuu baaolmuş -
tur. 

Vapurculardan bazıları şirketin 
beyannameler veri!dikten sonra 
kurulmasını i.stemişlerae de diğer 
bir kısmı da bir an evvel faaliyete 
başlanmasını ht~mişlerdir. 

Uzun müza_keı el~rden sonra bu 
hususta tetkikatta bulunmak üzer.: 
bir encümen ıeç.ilmiştir . 

Encümen faaliyetini bir hafta 
zarfında ikmal edecektir. Gelecek 
çarıamba içtimaında hu meaele hal 
led itecektir. 

§ Hususi vapurcular yeni kanun 
mucibince deniz ticaret müdüriye
tine gemileri hakkında beyanna • 
me vermeğe başlamışlardır . 

Beyanname müddeti 15 hazi. 
randa biteceği için deniz ticaret 
müdüriyeti vapurculara bir an ev
vel beyannamelerini vernıelerini 
istemiştir . 

fstinye yolu yapılıyor 
lstinye yolunun dünden itibaren 

tamirne baılanmıttır. Çukurlar dol 
durulmakta ve katranlanınaktadır. 
Tamirat biray kadar sürecektir. Bu 
yüzden nakil vasıtalarının yavaş 
gitmeleri bildirilmittir. Oıı beş gün 
ıonra bu yolda yapılacak otomo • 
bil yarışlatrı için de belediyece 
müsaade verilmemiştir. 

VAK 1 T 
Gllndellk sıvaııl Gazete 

Istanbul Ankara 'caddesi. VAKiT YtJrdu 

Telefon Numaraları 
Yazı ~ıert tele!onu: 243711 
idare teıeronu : 2437G 

l'elgrat adresi : IstanbUI -
0
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Fuhuş mücadelesi 
············································ 

Gizli evler 
Zabıta son günlerde sıkı 

bir tedbir alıyor 
Zabıta Beyoğlundaki randevu 

evleri ile umumhaneleri gayet sıkı 
l>ir surette takip etmekte ve tesbit 
edilen bu gibi evler kapanmakta -
dır. Son ıafta zarfında 100 kadar 

1 ev kapanmıştır. Bununla beraber 
1 randevu evi ve umumhnneciler kö 

fe kapmaca oynar gibi evleri bir 
yerde kapandı mı hemen iki gün 
sonra eıki yerlerine uzak bir yerde 
ev kiralamakta ve gene işletmeye 

batlamaktadırlar. Zabıtanın taki -
batı gayet sıkı devam ettiği için 
umumhaneci ve randevucular hiç 
bir evde iki üç günden fazla otura 
mamaktadırlar. Bayram ve Aba -
noz sokaklarındaki evler tamamen 
kapatılmıştır. Yakalanan kadınlar 
muayeneye, hasta olanlar emrazi 
zühreviye hastahenesine ıevkedil
mektedirler. -----Bir İtalyan sergisi 

T epebatındaki Casa d'halia ltal 
yan klübünde bir sene zarfında 
ne§redilen kitaplardan mürekkep 
bir ıergi açılmıştır. Serginin açıl • 
ma merasimi dün yapılmış, bu mü 
nasebetle ltalyan lisesi müdürü 
M. Ferraro bir nutuk söylemiştir. 

Yeni gümrük 

Tarif enin tereddüde dü-
şürdüğü bazı noktalar 
Yeni gümrük tarifesinin tatbiki 

üzerine tereddüde düşülen mesele 
ler müteaddit vekaletten yeni yeni 
emirler gelmektedir. 

Dün gelen bir emirde şimdiye ka 
da.r halledilmeyen meselerden biri 
daha halledilmiştir. 

Hükiltemizin ticaret muahedesi 
akdettiği memleketlerle olan ticari 
muamelelerde ne suretle gümrük 

resmi alınması uzun münakaşala-
ra sebebiyet vermitti. 

SOHBETLER 

Ölülerimizin 
arkasından .. 

Kadrini sengi musallada bilip 
ey Baki, 

Durup el bağlıyalar karşına ya
ran saf :;af ! 

Şair, edip ve muharrirlerin ol • 
dum olasıya haleti ruhiyelerini en 
iyi anlıyan ıair Bakinin bu beyti, 
maalesef neıilden nesle intikal el • 
mif, mefhumunu kaybetmemi§, kıy 
meti eksilmemit, yeki.ne doğru, 

şaheser bir beyittir. 

Maalesef, dedik. Çünkü ancak 
musalla taşında kadir bilip el bağ· 
lamak, esef edilecek bir halimiz • 
dir. 

Bizde, yaşarken büyük lakabını 
kazanmış taire, edibe, muharrire te 
sadüf etmek, hemen hemen imkan 
aızdır. Şair Ahmedi, muharrir 
Mehmede, edip Aliyi, tair Veliye, 
muharrir Hasanı, edip Hüseyne so• 
runuz. Alacağınız cevaplardan rö· 
receksiniz, ki yazısı okunacak, tii
rinden zevk duyulacak, fikrinden 

istifade edilecek hiç kimıe yok • 
' tur. Bize öyle geliyor ki, eğer Sü • 

leyman Nazif büyüklük payesi 

ni tevcih etmeseydi, Abülhak Ha
midin bile iımi şöylece anılacaktı 
ve eğer mebus olmasaydı, namı an 
cak ölümünden sonra duyulacak • 
tı. Nasıl, ki siyasi sahada ismi a • 

nılmıyan, hükumetin müzaheretine 
mazhar olmıyan ediplerimizi, şair
lerimizi, muharrirlerimizi, Süley • 
man Nazif gibi, Ahmet Hikmet gİ· 
bi, Mehmet Rauf gibi büyükl.eri • 
mizi ancak mezar başında tebcil 
ettik. 

Edebiyat alemimizde, hali. ve ha 
la "ye kürküm ye,, fehvası hüküm 
sürmektedir. Eğer bir idare mecli-

sinde aza isen, eğer meb'us isen, 
büyük muharrir, büyük edip, bü • 

yük şairsin .. Acaba büyük Y akup, 
büyük Falih Rıfkı, meb'us olma -
salardı , bugünkü mazhariyetleri 
kazanabilecekler miydi? • 

Eğer paran varsa, cebin doluy· 

sa mesele yoktur. Bütün kalemler 

senden sitayişle bahsederler, iımi· 

ni hürmetle anrlar. Eğer Halit Zi-

ya Bey ve emsali dütkün vaziyette 

olsalardı, bugünkü gördükleri hür 

Vekalet gönderdiği emirde mu
vakkat ticaret muahedesi yapılan 
memleketlerden gelecek malların 
mukaveledeki ıartlar dairesinde meti görürler miydi?. 

muamele yapılma11 bildirilmiştir. Hayır, eğer siyasi bir mesnet 
Öğrendiğimize göre gümrük ta- bulamadınsa, hele cebin de dolu 

rif eaine bir çok matbaa yanlışları değilse yandın ... Bekle ki ölesin .• 

olmuftur. Öldüğün zaman, sağlığında 
Vekalet bunları tashih elliği için tek t!al.r yazını okumamıt o • 

(yanlış ve doğru) cetveli bastırmış lanlar, veya okuyup dudak bü • 
tır. Bu cetvelin bugün gümrük ida- kenler, eserlerinin hayranı kesi • 

resine tebliğ edileceği tahmin edil- lirler .. Hayattayken ahlaki zaaf • 
mektedir. Bu cetvele göre evvelki larını saymakla bitiremiyenler, 
tarifede yanlış olduğu için az veya 

1 

seni mürıitlik kürsüsüne is'at eder· 
çok alınan resimler tashih edile - ler ve sana aelam vermeğe tenez· 
c~k ve çok alınan resimler iade e- zül etmiyenler, tabutunun önünde 
dilecektir. saf saf el bağlarlar ... 

Fakat bunun için bile, laakal 
Vilayet idare heyetinde iki müessesenin cenazene iki çe -

İstanbul vilayeti idare heyetine lenk göndermesi, laakal bir resmi 
tayin edilen azalar henüz şehrimi- müessesenin cenaze meraıiminle 
ze gelmemişlerdir. Geldikten ıon alakadar olması şarttır. 
ra şimdiki idare heyeti elindeki it· :,. :r. :,. 

leri yeni heyete devredilecektir. Resmi makamların, fırkamızın, 
Yeni heyet ite batlayıncaya kadar, Halkevlerimizin, ölülere karşı 
Galatasaray liıesinin idari işlerini gösterdiği hürmet ve alaka, ka • 
alakadar eden tahkikat evrakı da lemlerimizin, ölülerimiz hakkın -
intaç edilemezse bu tahkikat ta da ibzal ettikleri iltifatlar, şükra • 
yeni heyete devredilecektir. ldare na şayandır .. 

heyetinin bu tahkikat dolayısile 1 
Fakat diyoruz, ki biraz da sağ· 

mahallinde meşgul olmak ü:z:ere a- lıklarında diplerimiz, muharrir • 
yırdığı tali komisyon henüz rapo- lerimiz, şairlerimiz biribirlerinin 
runu idare heyetine vermemit bu- kıymetlerini bilseler ... 
lunmaktadır. Sellmi izzet 
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Bir ku!J~;~~;y ..... ;!Üİdüren .. ~;;:;;;;~;~~~' Ölen __ ş_o_ f Ör 
TAKVir.4 

cu111• 
Perıembe H ir•ıı 
8 M 9 aı 

ayıs 15 sefer 
14 Sefer '·~ 

15 sene hapis kararı T emyizce bozu
lunca dava yeni bir safhaya girdi 

murları Akkaş, Fehmi ve Ali Ke - Baş komiserle bek
mal Ef. ler Gazi bulvarı cenubun-
daki bir tepede kaçakçılarla mü • 
sademe ederlerken atılan kurşun • 
lardan biri bulvardan geçerek mek 
tebe gitmekte olan Haleftili Meh -
met Ef. oğlu Muhittin Ef. nin kal
bine isabet etmi§, derhal öldürmÜ§ 
tür. Kaçakçılar yakalanmııtır. Tah 

Çi muhakemede 

Bütün Cemil isimli 

C:lin doğu~u 4.~9 ı9.J 1 

Gün 'iti~• 19,39 3,!' 
Sabah namazı a .IJ ıt'3 
Oğle namazı ı ,13 16.fJ 
ı.tndi namazı 16.13 ıcı.$9 
.'\lı;ş~m namaz• ı9,J9 il.•1, 

İstanbul ağır ceza mahkemesin 
de, dün iki buçuk sene önce Çen· 
berlitaşta olan bir vak'aya ait mu 
hakemeye devam olunmuştur. 

Davada suçlu Arif oğlu Süley -
man isminde bir kunduracıdır. Sü 

leyman, gene kunduracı Y orgiyi 
bıçakla öldürmekten suçludur. Ci
nayetin sebebi kavgadır. Kavgada, 

güzellik müsabakasından çıkmıt • 
tır. Türk güzeli mi daha güzel, Yu 
nan güzeli mi? Bu mevzu üzerin· 
deki münakaşa, kavga ve nihayet 
birinin diğerini öldürmesi ile neti
celenmiştir. 

tik muhakeme sonunda, Süley -
man, tehevvürle öldürmekten on 
beş sene ağır hapse mahkum ol • 
mu§, temyiz, bu mahkumiyet ka • 
rarım bozmu,tur. Bozma sebeple
rinden birisi, suçlunun yüzündeki 

yaı;a izinin, daha evvel Y orginin 
bıçağa davrandığına delalet edip 
etmediğinin tesbit olunmaması, di
ğeri de yaralı olarak hastaneye kal 
dırılan Y orginin hastaneden çık -
tıktan sonra ölmesine göre, aldığı 
yara teıirile mi, yoksa haıka bir 
hastalık tesirile mi öldüğünü tah -
kik olunmamasıdır. 

Dünkü muhakemede, Tıbbı Ad· 
:iden istilame gelen cevap etrafın 
c ln, suçlu vekili Etem Ruhi Bey, 
tüz söylemit, Tıbbı Adliden gelen 

· cevabın kafi olmadığım, daha vu
zuhlu cevap verilmesi lazım geldi
ğini ileri sürerek, §Öyle demiıtir: 

- Yaralı, hatanede tedavi edi
lip çıktıktan sonra icap ettiği fe • 
kilde tedavisine devam etmit mi
dir? Bence sui tedavi, ölümünde 

Yeni bir dava 

"Akın,, ın bir makalesi 
mahkemeye verildi 

Dün müddei umumilikçe "Akın,, 
' 'e ''Son Posta,, gazeteleri hakkın
r.1a, memurların şeref ve haysiyet
J .. rini azaltıcı neşriyat davaları a
~ılmı~tır. 

Di\va, "Akın,, gazete~inin 31 
rııınyıs tarihli sayısında çıkan ve 

Ağaoğlu Ahmet Bey tarafından 
yazılan "vazife,, serlevhalı bir ha§ 
r.ıakaleden dolayıdır. "Son Posta,, 

Bazetesi, bu ba§ makalenin bir 
lf ısınım "ister inan, ister inanma!,, 

serlevhası altında, iktibas sureti -
ı~ neıretmiştir. 

Dava edilenler, makaleyi yazan 
Aağaoğlu Ahmet, "Akın,, gazetesi 

neıriyat müdürü Yusuf Ziya, "Son 
l'oıta,, gazetesi neşriyat müdürü 
Halil Lütfi Beylerdir. 

Matbuat kanununun otuzuncu 
maddesine göre açılan davcı, müd· 

dei umumilikçe lstanhul ikinci ce· 
za mahkemesine gönderilmiştir. 

Muhakeme günü, heniiz belli değil 
dir. 

Hikmet Bey aleyhine 

Kadriye H. davası 
İstanbul Ağır cezn mhakemesin

de bugün Kadriye Hanım tarafın
dan eski müstantik Hikmet Bey 
l\leyhine açılan vazife esnasında 

yakıtık almıyac.ak aözler söylemek 
<lavasma ait muhakemeye devam 
olunacaktır. 

amil olmu§tur. Belki ağır bir şey 

kaldırmış, buzlu yemek yemiş, rakı 
içmittir. Cerihadan sonra "iltisakı 
em'a,, vukua gelmemesi imkanı 

k 'd' "'Z f • . yo • mu ı ı. aa ı umumı,,nın 

kikat yapılmaktadır. 
ltalya ile itilaf 

önüne geçecek tedbirler alınamaz 
mı idi? "Esbabı meçhule ve taliye,, 
arasında fark vardır. Bu cihetlerin 

İtalya hükfımetile mali itilaf için 
yapılan müzakerenin bir anlaşma 
ile neticelendiğini yazmıştık. Dün 

daha sarih olarak araştırılması la- şehrimize gelen Hariciye vekili 
zım gelir. 

Müddei umumi Ka,if Bey, Tıbbı 
Adliden gelen cevabın, karnından 
yaralanma neticesinde " iltisakı 
em'a,, husule geldiğini gösterdiği, 
tekrar sorguya lüzum olmadığı mu 
kabelesinde bulunmu§, Etem Ruhi 
Bey, isteğinde iararla, hatta mese
lenin yüksek sıhhat şurasınca tet
kiki faydalı olacağını söylemiştir. 

Reis Aziz, aza Asım ve Tahir 
Beyler, kısa bir müzakereden son 
ra, tekrar cevap istemğe lüzum gö 
rülmediğine karar vermişlerdir. 

Bundan sonra, müddei umumi 
Kaşif Bey, mütaleaaını bildirmif, 
yaralının Cerrahpafa hastahanesin 
de tedavi altına alındığını, on gün 

Tevfik Rüştü Bey bu hususta de -
mi,tir ki: 

"Benim aldığım son haber itilaf 
namenin Romada parafe edilmek 
üzere olduğu merkezindedir. Her 
halde itilaf, prensip noktasından 
tamdır. Şimdi yalnız, bunun yazıl· 
ması ve imza edilmesi kalmıştır.,, 

ltalyadan alınacak 30 milyon li
ranın 10 milyonu borçlara mahsup 
edilecek, 10 milyonile mal alına • 
cak, mütebaki 10 milyon lira da na 
kit olarak bize verilecektir. 

Dürüst müteahhitler 
Belediye ve idarei huıusiyelere 

ait münakasalara iştirak eden mü 
teahhitlerin b,\zan münaksaayı ka 
zanmak için resmf>n tesbit edilen 

sonra taburcu edildiğini, yarası fiatten çok aşağıya fiat teklif ettik 

avukatlar gelecekler 
ratsı namazı 21,tl 
lmsat 2.11 ıOO 
\'ılıngeçeaı:Dnlen ı~9 .~ / 

l.:alao 2u9 

Kumkapıda bir şoförün ölümü • \.. ~"'-
rf rıı5't 1 ne sebep oldukları noktasından JL.\\'A - 1·c~Uköy ııske ~ıi 

muhakeme edilen birinci komiser den \'erilen m:ılQmata ı:tıre tıtı:ttı' 
Mücip Bey ve bekçi Adil Efendi bulutlu ve sakin olacaktır. ııı Jl ı' 

DUnkü ııcal<lrk en fazla %1, cıı ~ı 
aleyhlerindeki davaya ait muha - t eY" • 

rece, hava tazyiki 760 mUIJtıC r 
kemeye önümüzdeki pazar günü =:;=========~=-::.. 
İstanbul ağır ceza mahkemesinde -ı ı 
devam edilecektir. :....:.:-===-..,;;;;;;;~-....;;::;;;....-~ ;J 

1 ~ ·1 A ~ KUL - f n ,,,.. ı 
Bu muhakemenin geçen celse • 

sinde müddei umumiliğe "avukat 
Cemil,, imzalı bir mektup gönde -
rilmişti. Bu mektupta, şoförü öldü
renin Mücip Bey olduğu, bunu, i
simleri gösterilen şahitlerin söyli -
yecekleri bildiriliyordu. Mahke • 
me, mektubun taraflarından yazı· 
lıp yazılmadığı anlatılmak üzere, 
evvela "Cemil,, isimli bütün avu -
katların mahkemeye çağrılmaları-
na karar vermit ti. 

Pazar günü muhakemede bu a • 
vukatlarla ba!ka bazı şahitler din
lenilecektir. 

Bir gazete aleyhine .. 

18 den 18.SO a kadar Grııll1° (~ıtll"I>' 
dan 19 a kadar Pranıızcıı derli pP' J 
!anlara malıs.uı) - 19 dall %0 ye , f 
turlm saz (Kemal ~lyazl BeY ~ı-tııı" I 
rı) - 20 den 20.30 a Juıdılr ~ 1, 
(Xe-bll oğlu lıımall Hakkı lk'Y) ;_ı ~ 
21.so a. kadar Alaturka saz <-' J' >" ,.ı 
Bey n arkadqlan) - ıı.so daD.ı'J91"' 
Grıımofon - 2% den ltlbıırell 

habf'rlerl ve aant ayarı. 
IKIUH Uo ........ htt ,,, 1 1 uHtllfitt .......... mrtttHlrtf dl 

Adaları propagaJ1 al 
T uring klüple belediye ısı~ 

ken adalar hakkında bir ,t 
bastıracaklardır. Bro§ur• 1 
adanın ve diğer adalar•11

1 
,~ 

manzaralarına ait resiınlet~ 
lardaki oteller hakkında 
bulunacaktır. .~f 

rıw.d 
Son ıeııelerde adalar• 1-·· 

vahimleıtiğini ve balıklı hastaha- leri halbuki teslim etmek istedik- Damat Mahmut Patanın oğlu 
neıine kaldırılarak ameliyat yapıl· leri malın ve yahut yaptıkları işin Asım Bey tarafından "ittihat ve 
dığını, neticede öldüğünü anlat • şartnamedeki evsafa ve nümune • l'erakkı, nasıl doğdu, nasıl yaşadı, 
mı§, "ölüm sebibi, iyice araştırıl- ye uymadıkları görülmektedir. ııasıl öldü?,, tefrikasından dolayı 
dı. Aldığı yaranın teıirile öldüğü Belediye dürüst hareket etmiyen "Son Posta,, gazetesi aleyhine açı
anlatıldı.,, demiş, eskisi gibi .ceza müteahhitlerle iş görmemeğe ka · hm davaya ait muhakemeye, dün 
iıtemi!tir. rar vermiştir. f stanbul ikinci ceı;a mahkemesin-

Suçlu vekili, ölüm sebebinde şek r----------------, de devam edilmiştir. 

azaldığı görülmektedir. ,~ 
klübü bilhassa seyyahları~1ıe) rağbetlerini temin için ~ '· 
broşur bastırılmasını ter;'W ~~ 
tedir. Broşur, hariçteki ı' 
klüplere, seyyahin ace1' 

gönderilecektir. J 

ve tereddüt bulunması, suçlunun B Q R S A 
lehine tefsiri icap ettirdiği, esasen 
Sü)eymanın haksız tahrike uğradı 
ğı esasından müdafaa yapmıştır. 

Muhakeme, karar için kalmış • 
tır. 

Zenbilde esrar 

Suçlunun bir diyeceği yek 
dava karara kaldı 

Nisanın on sekizinci günü Hay· 
darpaşa garı caddesinden geçer -
ken şüphe üzerine polisçe zenbili 
aranan Pangaltıda balıkçı Mustafa 
Yaşar oğlu Cemalın zenbilinde üç 
torlıa içinde üç kilo, 400 gram es
rar ele geçmi§, poli.sl~r "bunu kim 
den, ne makstala aldın?,, diye sor 
mu,Iar. 

"Buraadan tanımadığım birisin
den ticaret maksadile aldım,, ce • 
vahım vermiş. 

Dava, bu balıkçı Cemal, mahke 
mede suçunu ikrar etti, ancak es
rarı ticaret makıadile tatımadığını 
aöyledi. 

- Ya ne maksatla?. 
- Kendim içmek için. Esasen 

ben 16, 17 yaşındanberi esrar kul
lanırım. Buna alışkınım!. 

- Polise "Ticaret makıadile !,, 
demİfsin? .. 

- Demedim!. 
iki polis şahitlik etti. "Ticaret 

:nıaksadile !,, dediği şeklinde ifade 
verdiler. 

Müddei umumi, ceza istedi. Suç 
J • ı "bir diyeceğim yok!,, dedi. Mu
hakeme, karara bırakıldı. 

[Hiıalannda yıldı?. l~areci olanlar üzer
lcrinde 7 Haziran muamele olıınlardır) 
R:ıkkamlar kapanış fiyatlannı gösterir 

------
Nukut 

Kurus 
•20 r. Fr.ınsıı 171.50 
* 1 StcrllD 722.-
* I Dolar lill,·-
*20 Liret 2111,-
•20 L Belçika 11 S.-
• 20 Drahmi 25,-
•20 ls\1çre s20.-
• 20 LC\'a ~5.-
• ı Flori!I 65,-
•20 Kuron Çek 121,-

Çek fiatları 
ı~ -~-- --

•ı•arls 12.03 
* Lonura 714 --* Nt\·· Yor• o5'ifiS * MllAno 9.127:; 
•Brüksel 3.3992 
•Atlna 82 -
•Cenevre 2.:sıno 
*Solya 68.-
•Amsterdaın r.ını 

(Satış) 

• r Şilin Av 
• ı l'ezera 
• ı Mark 
• ı 7.oloU 
• ı Pen:ıö 
•20 Ley 
•20 nıoar 

ı çervoneı; 

* I Altın 
• ı J\lccldlye * ı Banknot 

""' •ıç 
:.:fi, •• 
17.-
50 •• 
24-
30 ·-
24.· -
54-

935,-
33,-

2JO,-

(kap. sa. 16) 
-------

j * Pra~a 
• \Tfy30,1 

1 *~1adrfr 
• Berlln 
* Var~o\•a 
•Peşte 
• Rükreş 
•Belgrat 

1 *~loslı:ova 

158875 
4,2;'~0 

5 5375 
2.0381 
4,2;-"~(J 

a.7 ıso 
:'9.8i25 
:i4.82SO 
1091. 

Esham -- - -
Is Rankası 9.55 Terkos !!il 50 
Anadolu 2s .~o 1 •<.'imeoto Aı. 12.90 
ıteıı 3,S!i Gnvon ney ~ı.:;n 

sır. lfayriye ili, Sark ile~ t.20 
·ı ramvav lil,30 Balya 220 
l'. Sigorta 10,30 ~.ark m. ce;ı;a 2.35 
Bomontl 21,10 1'clc!on 13.--

istikrazlar Tahviller 
,. --

ısı. dahili 9G :;o j Elektrik 
193J .. .. 19,411 Trıımva~ r;ı.s;; 

"ark 11.,•ollan 2.80 ı • Ergani 95.5) 
' , it ıhtım I! <> S 

• n.l\lu,·ahhaJe 53.50 * Anadolu 1 ~{fi, 
c:umrukleı s ss 
~nvdi ınahı 4,35 *Anadolu 11 4:'i,OS 
llatdaı ı ı 75 • A. :\lümessll 56.~0 

"------------,,,.../ 
-~--~-=---~-~.~~ -~---=-=-=-~~-::":":=-:_=:_ 

:;:::::::::::: İST ANBUL m::m:::::; 

~~ Havagazı Şirketi ~~ .. .. 
g 10 Haziran Cumartesi günü g 
~E saat J 4,30 da Beyazıt'ta Elek- H 
g trık Ev:nde verilecek o!an a· a~ - -- -lstanbulda mahpuslar !i meli yeme'< ve pasta pişirme fi 

İstanbul hapishanesinde bulu .. H dersine bütün Hanımefendileri H 
nan mahkumlardan bir kıamı, bi - H davet eder. H 

1 i~ f4284• !~ 
nanın müaaadeıizl iği dola }~ııi e, :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: 
ha!ka yerlerdeki hapishanlere de nop, Silivri hapishaneleridir. 
gönderileceklerdir. Çatalca hapishanesine gönderil-

Gönderilecekleri hapishaneler, mek üzere ayrılan kısım, dün al: • 
Üsküdar, Çatalca, Şile, Gebze, Si- ıam yola çıkarılmıştır 

Davacı vekili, müekkilinin baba 
st aleyhinde kmmları bulunan .hu 
hatıraların Damat Mahmut Pafa 

ile arası açık olan Sefir Münir Pa 
~'i. tarafından verildiğni iıbat için 
r,österdiği şahitlerden bir kısmının 

mahkemeye çağrılarak yorulmala
rma hacet kalmadığını, dinlenilen 
hrden batka iki !ahidin daha din 

1 !nilmesi kafi olduğunu söylemiş, 
l-u iki şahidin çağrılması kararile, 

t'.luhakeme baıka güne bırakılmıt· 
trr. 

Otomobillere konan 

şiddetli cezalar 
Belediye daimi encümeni iki 

tramvay arabası arasından makas-

lama geçen otomobillerden 25 lira 
para cezası alınmasına karar ver
mitti. Ilu kararın tatbikine ba§lan 

mı!, bu suretle tramvay arasından 
gc"?çen beş toförden yirmi beıer li
ra alınmıştır. Ceza ağır olduğu 

için bir çok kazalara sebebiyet ve
ren bu ;ıekildeki geçişlerin azaldı
ğı görülmüştür. 

Belediye, diğer bazı memnuiyet 
lerden alınmakta olan para ceza
larını da fazlalaştırmak için tetki· 
kat yar>mnktadır. Bilhassa halkın 

yiyeceklerine muzır ıeyler karııtı
ranlardan, asamitikayı harap eden 
\erden, sür'atli giden otomobil ve 
otobüslerden alınmakta olan ceza-
ların arttırılması muhtemeldir. 

Londra konf eransıJJ~11 
giden heyet i~ .k' 

·,ul"'J 
Londra konferansına 1 ~ f"~ 

decek heyetimiz azasıııd ti',~ 
ye vekaleti varidat uınull' ,li; 
Cezmi, Devlet Bankası~ daP ~ 
§aviri Halit Nazmi Beyle' JI' 
tamki semplon ekispreıi1'1., il';~ 
ya hareket etmişlerdir. So, oP" 

d ··ıı,,,. 
su Falih Rıfkı Bey de tJ .f 
ya gitmiştir. .. ce·~ 

Varidat umum müdiiriJ oefte ~ 
dün hareketinden evvel 1ıe (İ lığa giderek Defterdar se .,e 
ridat müdürile konuş111tJ1~1ttı<· 
işlere dair bazı izah~ ~ 

ııı• 
Altın mütehassıs 

muavini .ııi, 
·de~, 

lktıaat vekaleti eııırırı 1ııeli / 
rak memleketimizin lf1

11 ııı"d ~ 
takalrında bulunan altı" 0},.ı' 1/ 
rinde tetkikler yapaC~ r.f· ;ıJ 
mütehassısının ınuavirıı 'ttit· 
vil dün Ankaradan gelıt1

1 

,. 

Gülhane 1ıb~ı 
.. reler• ,..., 

musaıne .. .,ır ,ı 
. . bbi ,ııtı ~ti 

Gülhane yedıncı tı ..tiJ1 / 
ııı•r ~-"ti 

resine 11-Vl-1933 P bUtil r 
- dıııt l .,ıı 17 de ba~Janacagın 'ı;Ş o ıJ 

'fleri rı ·, 
lektaşların tetrı --- eı11' 

e c 
Eskişehir TayY~~diti ,< 

· · ta~ · ~ ı 
Yetının . .,et•ı ~ı 

eısı•ı ·r1_' re c:: tı 
Eski,ehir tayY• I r,Jc t-1' ,_,e t' 

kezce ikinci defa 0 
" }11'~ ı;t ı 

. . C . tin ortıı Jı•,ı ~' 
Y . h . f ı· . mııtır. emıye v111ef1 .,,ıı e 
enı ta rır aa ıyetı iktisadi buhran~ rıı;,iktil~ ti> :. 

Kadıköyü ve Üsküdar tarafların varidatından bır ~ .
11 

iıtl'~ıııff ti 
· · Jerın• .... ıı1 da yeni tahrir faaliyeti devam et •

1 

vermemesı, •t. diiJ'ıal1 1''tJı1111' 
mektedir. itlerin biran evvel bitiril sür' atı merkezın ki,ebİf ,,ta .,e 
mcsi için İstanbul cihetinde bulu- celbetmit ve f.•

1 
, 1 fu1<r ·"'' 

. · d ya\J 11 ,,.. nan dört numaralı komisyon da yurt sevıcı u 0 d "" 
Kadıköyüne verilmi~ ve bu havali tirle karıılanınıtll~;iıı ~· 
de çalışan komisyonların sayısı bu ikinci tayyare& 1.p•1 

· .,O -uıto•~ suretle altıya çıkmıttır. resMı . ., "" 
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• 
3 MAYIS GECESi .. 
- Bundan ne çıkar?. Uzun 

mantolu kadın çok ... 

- Çok §ey çıkar .. Bir kere bu 
kadın kibar bir kadın.. Nahide 

lia.nnn tavrının kibarlığını ve çok 
i.Üzel konuıtuğunu ıöyliyor. Bu 
cı~tten arıyacağız .. 

- Kolay!.. Kibar tavurlu, gü -
:tel konuıan bir kadın arayıp bu
laca.~ r-'- k 1 ' • ız... yvK o ay ... 

Bu istihzalı sözler arasında Ce
trıil Kazım damdan düter gibi bir 
•ual •ordu: 

- Kerime Hanım hakkında ne 
biliyoraun, Müfit?. 

b· - Neden aordun?. Bunu bana 
lr kere daha ima etmi§tin.. Böy· 

le teyler sormanı istemiyorum. 

- Nahideyi kurtarmak iatemi· 
Yor ınuyuz?. 

- Onu kurtarmak, dedikodu 
YlJ>nıaJc değildir. 

- Anlamadım .• 
- Nahideyi kurtarmağa çalııa· 

lırn.. Fakat dedi koduıuz .. 
- Kerime Hanım hakkında bil 

diklerini sormak, dedikodu yap • 
llla.k tnıdır?. 

- Nahide Hanım müıterimiz· 
•e, hen senin dostunum. Hakıız· 
Irk etnıe.. Kerime Hanım hakkın· 
~-, kiınaenin bilmediği §eyler bi
h~01'1lın zannediyorsun. Hayır, 
ıç bir ıey bilmiyorum ... Hem bil

lent l>ile ne olacak?. 

- Bir kadm onu öldürmüı. Bu 
etnada o ••• 

h - Böyle bir ıey yok.. Şimdilik 
er tey Na.bide Hanrmı kabahatli 

iöıteriyor ... O da, Kerime Hanı • 
~~ odada gördüğü kadının öl • 
~Uiünü ıöylemedi değil mi?. 

haJd li-.y1r ıöylemedi. Fakat her 
e kltil o kadın olacak .. 

- Fal"'ledelim ki o kadındır. 
• .._ kerime Hanımı öldürmesi i

~.111• ln\Uıiın bir sebebi var demek

h~· Halbulc:i Nahide Hanımm hiç 
lr ıebebi yok •• 

.. - Nasıl yok .. Elmaaları çalmak 
lÇtıl öld.. d .. ur u. 
k - Bu yalan .• Bunu isbat etmek 

ı-ı°lay ·• Bana müsaade.. Kerime 
[)anım hakkında malumat lazım .. 

'inek ıen bir şey bilmiyorsun?. 

n· - Bilsem, benim bildiğim se • 
111 ne itine yarıyacaktı?. 

b· - Yarardı. Bir kereonun ne 
~~nı_ bir kadın olduğunu öğren
dij ıatiyorum.. Doıtları kimdi, 
t"" tın..nları kimdi, kiminle görü· 
lı)'ordu, huyu nasıldı? •. 

b' Öldüğü zamanki vaziyeti de 
ır a.ı . y w • • 1-f ııarıp.. emege ınmıyor .. 

}' '•le. olduğunu aöyliyerek yatı -

0~r.. Sonra gece yarısı giyinmi§' 

10~ak katlediliyor.. Her halde 

tı•ta.ğa çrkınıı ve ha§maldı kadı ~ 
"'eıad··r 

lek u edince onunla beraber 
rar e\r • • 1 ak H de . . e gımuş o ac -... em 

clrıı 1•liyerek değil.. Başmaklı ka • 

l'&J-o~u Zorla eve sokmut olacak. 
du·· .. ' a. çantasını ve anahtarı dr. 

f\ltın .. 

sı varmış ... Acaba bu meseleye bir 
a,k karışmamış mıdır?. Bu katil 

bir afk macerası neticesi olmasın. 
- Sonra? ... 
- Bu meydana çıkarsa iş de • 

gışır. Başmaklı kadının rolü ta
vazzuh etmeğe başlar .. 

Meseleyi aydınlatıyorsun 

ama, elinde tek bir delil yok.. 

- Merak etme, yirmi dört sa• 
ate kalmaz, Kerime Hanım hak • 
kında bir çok §ey öğrenirim. 

- Öğrensen de fayda yok .. 

- Bir hafta zarfında Nahide 
Hanımı kurtaracağım. 

-Yok camm!. 
- Bilemezsin ne acınacak hal· 

de.. Çok muztarip. Eza içinde .. 
- Co,ma .. Avukat dediğin bu 

derece hassas olmaz. Avukat sa
kin olur ... Hiç bir işte gayretkeş· 
lik iyi değildir. Nahide Hanıma 
gayretkeşlik iyilik yerine f enalrk 
yapmasın ... 

- Sana hayret ediyorum.. tik 
günü sen de benim kadar coşgun

dun... Şimdi bu genç kıza karşı 
pek lakayt davrnıyorsun. 

- Hayır .• 

- inkar etme. insan o kızı gör· 

dükten aonra, kurtulması için e • 
Iinden geleni yapar. Halbuki sen 
aldırış etmiyorsun .. 

- Sen benim töhretimi unutu· 
yorsun galiba?. Ya kurtaramaz· 
sak?. 

Cemil Knzım omuz silkti: 

- Bir <loktor hastasını kurtar· 
mağa çalı,ır .. E~er kurtulmaz ö -
lürse, arkasından nğlamaz.. Bir 

avukat ıçin de aynı §eydir. 

:· .. ·-·························· .. ··· ...... --: . . 
~ SPOR ~ . . . . ........................................ , ........ . 
Apollon geliyor 
İlk maç yann Beşiktaşla 

yapılacak 

Biı- kaç maç yapmak üzere 

§ehrimize gelmesi takarrur etmiş 
olan Yunan Apollon takımı lstan· 
bula harel<et etmiştir. Yunan ta • 

kmu yarın ilk maçını Beşiktaş ta· 
kımımızla Taksim stadında yapa· 
caktır. 

Yüzme talimleri Modada 
yapılacak 

1. S. K. yüzme talimleri cuma, 
pazar, pazrtesi ve perşembe günle

ri saat 15·17 arasında Moda deniz 
hamamında yapılacaktır. 

1933 senesi hüviyet varakasını 

göstermek §artile hanım ve erkek 
azamızın her gün için 1 O kuruş mu 
kabilinde deniz hamamından isti

f ad el eri için Moda deniz hamamı 
sahibi ile mutabık 'kalınmıştır. 

Mıntaka kongresi 

85 inci liste 
ANKARA 7 C A. A.) - T O.T. Ce· 

mi yetinden. 
Karşılıkları aranacak arapça ve far!ça 

kelimelerin 85 numaralı listesi şudur: 

1 - C\lündemiç 7 - Musakkafat 
2 - l\1ünderccat 8 - Milsait 
3 - l\lüjdc 9 - Müsamaha 
4 - Mürüvvet IO - Müsamere 
5 - Müsabaka ı ı - .Müskirat 
6 - Müstacel 12 - Müzmin 

Muhtelif mektep mual
limlerinin buldukları 

karşılıklar 
64 Uncu liste 

1 inci mektep: 

~fahsıuı: Ayrı, bölünmüı - M:ıhzen: Bod· 
rum. Medar: Dönüm y~rl - Yardım - Me • 
denlyet: Şehir 7atayrıı - Muhabir: Söıya • 
un - Sö7. alan - Muhalefet: Karşı .koma
Muhatap: Sözü dlnUyen - Muhatara: Kor • 
ıı:u - Mubtıı.rfyet: Baılıbaıma baynıkluk -
Muhtıra: Aııtınıık - Mlldavele: DD6llnce, 
kıırı.ııln~tırm:ık - Müddet: Çağ - Arialık -
l\IUzcın:cp: 1\:arı,ık - Dllz.ellll~, bomk. 

2 inci mektep: 
Mabron: Bodnım, toplak - Medar: Dön -

geç, daynngaQ, elverlm - Muhabir: Du)uk • 

ı;ıu - Muhbir: Duyuk ıetıren - Muhatap: 
Söz:e yönek - Muhalefet: AJkırılık - Muh
tıra: Andırnk - MUdavele: Alıp verme, ti -
den geçirme. 

3 üncü mektep: 

Mahzen: Bodnını katı - Muhalefet: Kar· 
ııı koyma - l\IUıcpz:ep: Sallantı. 

5 inci mektep: 

l\lalmla: Batkaarna. kape.lr, bir Jdt7• baf;l-
1\lahwn: 1."eraıtı ~·apaı - Medar: 'l'ol, da· 

yanacak- Medeniyet: tbertllk, glSrrtt - Mn· 
bnblr: Sıwcı - Muhnteıet: Ka111 gelme, ten
lik - Muhatap: Sör. söylenl',n kişi - Muha • 
tara: Gldcrlcl Yol, ısııım yola - Muhtariyet: 
Yolunu kendi bulma - Muhtıra: Gönlll duy
gtı!Un& yarar hatlar - MDdavele: J:ldm. l'Je 
geçme - Müddet: Oat aUttfl - Mtizepr.rp: 
Karı,rk, ketlrme atamamak. 

1 O uncu mektep: 

Mabıus: B:ı~kasmda olmıyan - Halız:en: 
Ycrııltı - Medar: Bir itin dayandığı yer -
l\fedenlyet: Uyanıklık - Muhabir: Mektup. 
Ja an - Muhalefet: K&r11 koyma - Muba • 
tap: DlnJeylcl - Muhtıra: Zarlı - MUdAvele: 
Danısnınk - Mlld4et: Ar4akJ yer _ Mtıup
Z:C'p: l\arı51k. 

12 inci mektep: 

l'tlııbsus: Bilebile - Ma&ron: Yeraltı dola -
bı n- Medar: Ynrdımcıı, l>öne1&: yeri - Mede
nlyııt: Kllltilrü 11erlemlı - Muhabir: Çanı, 
ııalı113 _ Muhalefııt: l>urunsuzJuk - Maha· 
iap: $ı: dlnli,en - Mnhatara: fforktı -
l'.lnhtarlyet: Dllt>ğl .-Jlnde olnıa - Muhtıra: 
Andırak - Mtlda\."ele: l:)d~ el" ge1:me -
Mliddet: Oğur - 1"1h:f!P%4ıp: Mımırz • 

14 üncü mektep: 

l\lnh ıı : (HU5tJSlyet) Baııkala ında bulan -
mıyan - Mahzen: Hatan, Kller - Medar: 
Nesnenin dıincceğl ler - Medeniyet: Dil.7. • 
ı:ttnce yn5:ım:ı - llfnhabir: (Muhbir) ııUz: u • 
ı~tırıın, elti -Jiub:ı.letet: Ua'Wı olmama -
Muhatara: HorJ.-ıılu - MUdnvete: Eldrn elo 
ge-Lm - MUıep:r;cp: Karrnakar191k. 

20 inci mektep: 

Mnhsu5: Arrıea. yalandan - Mabt:en: Botl 
nım - .\fe~r: Dayak dayanmadan - Me· 
denlyet: DU:r;enme - ~ubabir: SM.cü - Mııh 
bir: Söz grtlren - Muhalefet: Uyuşmama -
Muhııtııp: Konu tufum - Muhatara: Kor -
ku - Mubtarlyl't: Batlı haıına lı - Hubtı -
ra: Ç.etele - Mlld:ıv~le: Detı,urme - Müd· 
det: Çağ - Mllırpı.ep: Karmakan,ık . 

27 inci mekte: 

Jnhsus: Ayrılmış - l\fedar: Dayanma ye· 
rl - Mfldenlyet: Yllksek Y&f&yış - Muhabir: 

TARİHTE BÜYÜK YA GINLAR 
- 36 - Yazan: niyazi Ahmet 

3000 , evi yakan büyük Beyoğlu 
yangını nasıl çıktı ? 

Büyük Beyoğlu yangını 
Büyük Beyoğlu yangını, üç yüz 

senedenberi lstanbulu kasıp kavu
ran yangınların içinde en mühim· 

midir . 
Yangın Feri diyede Reçininin 

müstcciren sakin bulunduğu bir 
evden çıktı. Ve derhal ateş altı 

kola ayrılarak ıüratle tevessüe 
baıladı. Bir kolu Tarlabaşından 
Taksimin altı tarafına, oradan bü

yük caddeye uzandı. Diğer bir kol 
Bülbülderesinden Papaı köprüsü 
caddesine, Süruri mahallesi, Ay -
nalıçeımeyi yakarak İngiliz sefa -
rethanesine geldi. 

Gece saat sekizde Kalyoncu 
kulluğunun alt mahalleleri tutuş -
muştu. Buralar büyük gayretlerle 
aöndürülmüttü . Buralarda ltal • 
yan ıef arethnnesile 500 den fazla 
ev yanmıftr. Bu zamana kadar ya· 

nan miktar 3,000 evdi. Ateşin çev
resi içinde kalanlar taş mahzenlere 
girerek demir pencereleri kapı -
yorlardı. Boğos isminde zengin 

birinin vekilharcı Kirkor evinde 
16 kitiyle mahzene kapanmıştı. 

Memurların telaşını duyan sefir 
dışarı çıkmıştı. Pencereden yangı· 
nı gördü. Fakat hain soğukkanlılı

ğım muhafaza ediyordu. 

- Ne oluyorsunuz, diye bağır· 
dı. İstanbul yanıyorsa bize ne?. 

Bir memur cevap vermiye ce • 
saret etti. 

- Efendim vaziyet çok tehli -
keli ... 

- lngiliz bina ına bir şey ol • 
maz. Bu, Türk yapısı değildir. 

Konsül tekrar odasına girdi. A· 
teş binanın etrafını tamamile s~r
dı. Bitişik evlerin damlarından fır• 

lıyan kıvılcımlı tahta parçaları 

konsoloshanenin üstüne uçuşuyor• 

du. Memurlar ne olursa olsun 

konsolosun emrini dinliyecekler • 

di. Ellerine geçecek eşyayı kapıp 

kaçmıya karar verdiler. 

Konsül pencereden baktı, ateı 
tamamile sarnu~tı. Birkaç dakika 

sonra canını bile kurtaramaması 

melhuzdu. Şapkasını bile alma • 

dan merdivenleri indi ve kapıdan 
kendini fırlattı. 

Ate§, Kirkorun evini yalayarak İngiliz sefarethanesi baştan 
geçtikten sonra mahzeni açanlar başa yanmıftı. Yangın hasa.ratı 
16 kiıiyi de ölü olarak çıkardılar. çoktu. En büyük kitrgir binalar bi
Taksimin alt tarafına, oradan bü • le yanmıştı. 

yük caddeye uzandı. Diğer bir kol Mahzenlerde bulunan ölüleri 

resi içinde kalanlar taş mahzenlere çrkarırlarkcn 16 yaşında bir ka .-

0 gün toplanan cesetler 71 i tolik kızı ile bir erkek canlı ola -

rum, 8 i ermeni, 3 ü frenk katoli • rak baygın bir halde bulundular. 

ği, 22 ıi ermeni katoliği olmak Ü· Bu iki genç yüzü mütecaviz insan

zere 104 cesetti. Jann en talihlileri olduklarını is· 
Ateş İngiliz sefarethanesini sar pat ettiler. Baygın olan çocuklar 

mıftı. Sefarethane memurlarını te ayıldıktan ~onra başlarından ge- • 
liş almıştı. Gayet asabi ve haşin çenleri hatırlamışlardı. Erkek hay 

olan sefire yangını haber verme • retle kendisini süzenlere başından 
ye bile korkuyorlardı. Memurlar geçenleri şöyle anlatmıştı: 
toplamırak kapıcıy.a sefire gön • _ Kurtulamıyacaktık. Eteni 

derdiler. beni bir eve soktu. Ben kaçalım 
Kapıcı sefir hazretlerinin kar - diyordum. Razı o'madı. Eve gir -

tısına büzülerek girdi. dik. Zaten kaçacak bir yolumuz 

- Yangın gittikçe yaklaşıyor, yoktu. Fakat girdiğimize de pİf • 
memurlarınız korku içindedirler. man olmuştuk. Çünkü biraz sonra 

dedi. ev de tulu~muştu. Kiremitler ak • 
Sefir: mıya başladı. Üst kat daha tehli • 
-Ne yangını? .. diye mukabele keliydi. Alt kata indik. Çok kor· 

etti. Fazla bir şey söylemedi. Ka • ı kuyorduk. Her saniye evin üzeri -
pıcı dı§arı ~tktığı vakit memurlar mize yıkılmasını bekliyorduk. Alt 

sofada beklıyorlardı. Kapıcı me- ı katta bir mahzen kapısına tesadüf 

seleyi anlattı. Herkes ne yapacağı ettik. Buraya girdik. Titriyerek 

nr 9a9ırmıştı. Kimse kaçmıya ce - neticeyi bekliyorduk. Kulakları • 
saret edemiyordu. Fakat ateş git • 
tikçe büyüyor ve yanaşıyordu. 

Çnğ güııteren - Mllupzrp: Bccerllc iz • 

37 inci mektep: 

lahırus: Ayrı - Mahzen: Tasa - l'tled:ır: 
Dümen (Mt<l3r) yardan - Medenllet: Ol -
ıuntaımak - l\lııhablr: Muhbir: 'Cb,tıncı
Muhalefr.t: A) kırıl ık - Muhatap: Dinle> 1 • 

~• - Muhatara: Korkulu - Mulıtarl3et: Il:ı· 
ıı ba~ına kalm:ık - l\!Uda\"t'le: Elden de do· 
laıımak - l\IUddet: Çağ - llrnı:epzl'p: Elin -
den bir ı, ı;-elmlyen m17.mız. 

mıza gürültüler, çatırtılar geliyor

du. Biribirimize sarıldık. Bundan 
sonrasını ben bilmiyorum. 

Bu yangında evicri yananlar İ· 
çin, Kasımpaşa, Tatavla, Hekim 

oğlu bahçesinde ve ermeni mezar· 
lığına iki binden fazla çadır kurul 

muştu. Buralarda ayrıca yemek 
pişirilerek dağılıyordu. 

Ocı:amı l'ar 

ttıa., d ~· olacak .. Gece yarısı, el.. İstnnbulspor mmtal<ıı!iının ıılrlAde S('llC• 

Duyduklarını bUdlren - Muhalefet: Anlaoa
m!\mak - Muhatap: Kendisine ıöı: M),·ıe -
nr.n Muhatara: l'olı: olmak dlifUnce5l -

0

Mub 
tarlyct: Yalnız ~ .. ,ama - Muhtıra: Unut -
mnm!\k yıııwıı - ~üdnvıııe: Karşılıklı ıörüş· 
mc - lllidllet: Sı;rıı - MO~epup: YapaC!\ • 38 inci mektep: 

d' O U bir ranta ile nereye gi~· ğmı bllml)r.n. :Mahl!lul!I: l'akı~ır - Mahzen: ı·crnltr - l\fo ll'ordu.. B T • • ilk konsrc ı lla:r.lmııın otuzuncu ('Uma. _gtı. B d K .
1 

h" . 
h , d kk 35 37 . c1' m kt dar: Daynnılacnl< ııc•· - Mcdrnlyct: ı'nsnyış- t n a rucaıı.1 e na ıycsı 

Barhnda iki cinayet 
oı',. • · u §ayanı ı attır... nU aat ondn. yapılac:ıl<tır. 31ıntııkıı. reiııııı;ı ve ın e ep: "' ar ı u l" • 

• aı ta yllkselme - Mııhahlr: Blldlrlcl - l\lııhnle - H k ~}' .. sonra Nahide Hanım çan- k1üpl1'rln ıılmdldrn nılyctlcrlnl tayin edett!< Mahsus: }'alan, ayrı, yalusrr - Mahzen: fet: Uyu~mnma - Muhntnp: Sozil nlun - nin izler köyünden üseyin, öye 
hı .... ' ~Orüyor ve başkasının güna. hazırlıklı bulıınm:ılıtrını \'(' lı'tmnn hl'yetle - Gizli - Medar: }'ardım, dönen - Muh3bir: Muhtariyet: Serbest oıu, - l\luhtıra: Hnbıı bir buçuk saat uzaklıktaki Göldcre 

... ,. Ul; • rlnin de bu &r.nrld :faallyetıerlnP d.:ılr kongre Mekttıp1aş.'ln - Muhl\lefııt: Uyu,mama - iz - Mlldııwle: Konıı,rnn - Miiddet: {':ığ- • } ·· d k f d • 
a. etıne alıyor. -ı-•ıı:.ıno •-,·dl -"-rklt"rl nıporlannı bir an ki MU sı mev nın c, a a tasın an gıren 'Yl"'f '"'"' ıı "' ""~·· Muhatnp: Knr~ı · - da\ele: Alıp vrrme- l\lü:rcpıep: l\hz:mız. 

U İt Be ı· · ak ~ d C\"\'el hnzırl:ıma!3rı lil7.ıımıınu bildirmekte - ··ıu:ı:apzep: Mımıız:, ktıekuıu. bir tabanca kurşunu ile öldürül -taııt, d·· .. .~' e ını § agına aya· " • kt 
Ufllnuyordu. dlr · 36 ıncı mektep: 39 uncu me ep: müş olarak bulunmuştur. 

'-- ,..... 1 Mnh us: Onun için a~rılmı., auıc.'l lsthc· U t hl "k tt k t"ll 'J!Uıel · · F k b .. ·· b F tb l t hl' } · , · · :zun a cı a an sonra a ı er 'Ö}'J d' ı ıyı.. a at ulun U U 0 e Ig erı Mahsus: Onun için ayrılmış, Aynca, hti . rl'k - MAh%cn: lernltı - Medar: Daynnıı • ı 
..._e Bıldeıini naııl iıbat edersin? ı ~<'rek - Mnh:ren: Yeraltı - Medar: Daya • cıık yer, nra)a ı;-lren, Yıldız ngılı - Medeni- yakalanmıştır. 

htanbul Futbol hryetlnden: dakl B • ı d il ı "I s 
L UJ1 d d nneak ~er, Ara , yardımcı - Medeniyet: yet: ütün , er e er ııme - "' ııhııt:lr: öz Ayni köyün civarında gene Hü-
Ql)de 1( ~ a üıüneceğiz. Her 9-6 rnss cuma günü lem cdllceelı: mnçlar: Bütün l!llerde ilerleme - Mnhablr: Söz der- dl'rllyen - Muhalefet: { yınnma, ktlr§I gel - . . . . 
hi dikkerınıe Hanımın hali .cali • Fenerbnhçc ııtndındn: llyen - fııhalelet: Uymama, kart gelme - aıe - lllulıntnı>: Söz llÖ~lenen - llluhatarn: seym ısmınde başka hır adam da-
tt\l .. h at. Maksadı ne idı?. O Topl<apı - Altınordu lig, sant 15.15 te Muhatap: Söz ö3lenUl'n - Muhatara: Cuu Can korkul!u - Muhtıra: Us tn ıı~,, - ıuu - ha ölü olarak bulunmuştur. Zabıta 

•• akk d hllkem: Emin Bey . korkusu - Muhtarl)'et: Dllefine gilre (it - , da\·ele: Çe,·lrıne, dt>~tirme, \ erip alına - ikinci cinayetin failini de ele ge· }'~ ın a hiç hiç malumatım btanbulspor _ Bc)kOz ııild, ı;~ 12 ~, rne - l\fuhtıra: Us taslığı - Müd:nele: Çe· Milddet: Çağ gösteren - llhizcpzt>p: Elinden 
" Yalnız çok yatlı bir koca· hAkenı: snıt &v. ''lrmt>, drğlı;tlmıf', ''erip alma - Müddrt: ı, grlml~<m. ~İrmiştir. 
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28 Mehmet Efen dinin 
Paris Seyahatnamesi 

Azgın bir manda bir ço

cuğa çarparak yaraladı 
Hasköyde Kızılminarede her 

tarafı heyecana veren bir hadise 
olmuştur. 

- 16 -
Mezbahadan kaçan· azgın bir 

manda sokağa fırlamış uluorta 
koşmıya başlamıştır. Manda etra -
fa çarpmakta ve böğürmekteydi. 

Öğleden sonra gezinip Versa - f bir saray. Bu sarayda bir çok kuş· 
ya gittik. Akşama yakın oraya var haneler vardı. Kümes hayvanları 

dık. Geniş bir saray, müke.,.mel ve kuşlar için hususi, kargir kü • 
bir bahçe gördük ki evsafını tarif mesler yapmışlar. Her kümesin Ö· 

etmekte bu kalem aciz kalır. Sa - nünde bir meydanı ve havuzu, şa· 
' 

Bu esnada lsmail oğlu Hüseyin is
minde bir çocuk sokaktan geç · 

mekteydi. Halk bağrışmıya başla
dı. Fakat kimse çocuğu sokak orta 
sından çekmeğe cesaret edemiyor 

hah olunca o sarayın nazırı ve di
ğer reisleri gelerek: 

- Bahçe seyrine buyurun! 

Dediler. Kralın gezinmesi için 
yapılmış iki tekerlekli bir araba 
getirdiler. Dört kişi çekiyorlardı. 

Evvela bizi bir yere götürdüler. 

Burası sanki başka bir daireydi. 
Biribirine münasip ve yenilmiş a • 

ğaçlarla dolu bir koru. Bunların 

arasına muvazi sokaklar açmışlar 
ki cümlesi ' biribirine çıkıyor ve 

her köşede bir şadırvan ve bir ha
vuz yaptırmışlar. Her havuzda bir 
hayvan heykeli var. Su bu hayvan 

larm ağzından fışkırıyor. Bu bah
çe içinde tam 39 tane şadırvan 

vardı ki herl?iri esatirden bir hi • 

kayeyi anlatacak heykellerle süs
lü idi. Bunların hangi hikayeye a
it olduğu bir levhaya nakşedilmiş 

ve oradııP bir yere vardık ki otuz 
iki sütun üstüne 32 kemer yap -

mı ş la r ve her kemer altına fıskiye 
koymuşlar. Bu fıskiyeler parmak 
kalınlığında su akardı. 

Oradan büyük birıhavuza gel -
. . ' dık. Ortasına 235 fıskıye koymuş· 

,,, " ... , 
lar, üç katı vasati olarak seksen a-

• ... . 
yal yüksekliğinde fışkırırdı; lkin· 
ci katı 'aa nakı~. Üçüncü katı da 

mıkısh ki mecmuu bir servi gibi o· 

luyordu. 

Oradan bir havuza daha gel -
dik. Etraf iki kat somaki mermer
den süslü parmaklık çeyrilmif, iki 

tarafında renkli mermerden iki 
güneşlik yap'ılmıf ve f ıskıyesi yüz 

dırvanı bile var. 

Hepsinin ortasında biribirin· 
den geçme beş altışar küçük oda 
yapılmış, öyle musanna ki gayet 
kıymettar döşemeleri ve sırmalar· 
riyle göz kamaştırıyor . 

Bu sarayda oturu!l etrafındaki 
kuşları ve hayvanları seyrelmek 
mümkündür. 

Bu acayip mahlukları seyrettik. 
Bir çok ahali de gelerek bunları 

seyrederlerdi. Kaldırım taşlarının 
arasına küçük fiski: eler koymuş-

du. Çünkü manda süratle ilerli • 
yordu. Bu esnada bir kadın çığlığı 
bastı. Manda bu ıekiz yaşındaki 

çocuğa çarpmış ve zavallı yavru -
yu yere sererek ayni hızla koşmı
ya ba~lamıştır. Manda güç halle 
yakalanabilmiştir. Yaralı çocuk ço 
cuk hastanesine kaldırılmşıtır. 

Bir hırsız kaçarken ... 
lar, ahali bu hayvanları seyrile Galatada Vekilharç sokağında 
meşgulken su· koyduruyorlar. Fis· oturan sabıkalılardan çalgıcı Mit
kiyeler ahalinin arasından fışkı - hat, Ortaköyde bir evden bazı 
rınca bir alaydır gidiyordu. Hatta kıymetli eşya çalarak kaçarken 
biz de nezaketle bilmiyormuş gibi yakalanmıştır. 
yapup adamlarımızı kuşları seyret- Mithat Ortaköyde Boyacıköy 
mek üzere bu kaldırımlara indir • 

1 
mahallesinde taşçı Koçonun kızı 

dik. Sonra suyu koyuvererek bir' Olisanın evine girmiş konsol gö -
alay vesilesi bulduk. zünden dokuz tane gümüş bilezik, 

( Deı-amı ı:ar) iki elmas yüzük, bir elmas iğne, 

----------.,---,......,,-----
Büyük bir kaza 

100 yaralı ve 14 ölü 
veren tren kazası 

mahfaza içinde bir altın saat çal
mış, kaçarken görülmüş, yakalan -
mıştır. 

Bir evde bir kaza 
Kasımpa~ada Hacı Hüsrev ma

hallesinde Ebe sokağında 15 nu -

Parisle Naut arasında feci bir maralı evde bir kaza olmuftur. Hü 
teren kazası olmuştur. seyin efendinin 16 aylık çocuğu 

Naut isyasyonundan 7 kilometre annesinin ihmali yüzünden iki kat 
mesafede, tamir edilmekte olan ve lı evin penceresinden dü~müıtür. 

30 kilometreden fazla sür'at}~ ge· Çocuk yaralanmış, Şişli çocuk has 
çilmemesi lazım gelen hattan, ekis- tanesine kaldırılmıştır. 
pres 90 kilometre sür'atle geçmiş 

ve yoldan çıkmıştır. 

Kurt, Kuzu, Kartal 
Kavgası 

Muharriri: Omer Rıza 
12 -

Zabit Meryeme evi hakkında l - Acaba Glaucus bu eseri gör· 
bir takım sualler sormuş, o da hep seydi beyeuir miydi?. 
sine s~rbest cevaplar vermişti. On - Hem beyenir, hem kıskanır· 
lar konuşurken birdenbire çalılık- dı. Onu mutlaka Yunanilerden 
lar arasından biri peyda oldu. Mer kalma sanırdı. A2izim lsiel, bu 
yem onu görür görmez anlattı: eser Roma da teşhir edilse bu genÇ 

- Kal ip! Bu zat Essenlerle ko hanım bir haf ta içinde şöhret ka· 
nuşmak için gelen zabit Marküs _ zanır !. Bu eserler, bütün bu kil· 

tür. Kendisini lıltfen köye götürü
nüz ve dayımla tanıştırınız. Çün -
kü ben evime gideceğim. 

Kalip, Romalıya sert sert baka· 
rak cevap verdi: 

-- Romalılar gidecekleri yeri 
bulurlar ve bir yahudinin onlara 
yol göstermesini istemezler!. 

Sonra Kaiip teh·ar çalılıklar 

arasıntlasm1la kaybolmuştu. Mer • 
yem itızar P.lmf'.k isted:: 

- Kalip neden-e yabancıları 

pek sevmez! .. 

- Öyle anla,ılıyor. Fal::at be:ı 
de ondan ho~lanmadım. Onun 
gözünde bir ustura ucunut. kes -
kinliği var. 

Meryem zabite yolu göster~rek 
ona veda elmiş, kendi de N u ile 
beraber kendı evir.e kiden yolu 
tutmuş ve zahitte w•da et "'!İti. 

Meryem ile Nu evlennir. bahçe
sinde dinleniyorken dayısı 1siel 
geldi ve anlattı: 

- Zabit Markoı köyümüzde 
bulunduğu müddetçe misafirha -
nede kalac:\J.-.. On•ı':" için bahçe -

nin etrafında gelen giden gör;ir • 
seniz korkmayınız.. Ben dP. bora-

da kalarak onu 2zaz edece~im. 
Kendiıi çok iyi bir Lattir. 

- Biz de demin onu gö:d~k. 

- O halde siz sakın bir eh.ha 
yalnız bafımza doiaşmayınız. ya

nınızda bircl.derlerdel' bir iki~1 bu-

çük eserler, deha mahsulü!. Siz 
bu eserleri ne yapıyorsunuz?. 

İsi el cevap verdi: 
- Satıyoruz da gelen paraY1 

fukaraya veriyoruz. 
- Affedersiniz ama kaça sattı• 

ğınızı sorabilir miyim?. 
~ Seyyahlar hazan bir güıniit 

stekel veriyorlar ( 1). Bir defa ds 
bir parçaya dört stekel verdiler. 

- Bir stekel, dört stekel ıni ?· 
O halde ben bunların hepsini se: 
tın alıyorum. Bu büstü de sata -
cak mısınız?. 

Meryem cevap verdi: 
-- Hayır. Onu dayıma hediye 

edeceğimde amcalarım onu içti -
ma odalarına koyacaklar!. 

Makusun kafasında bir fikİf 
çaktı: 

- Ben burada bir kaç. haftJ 
kalacağım. Acaba dayınız, beni11' 
de bir büstümü yapmanıza müsıı.· 
ade eder mi?. Bnuun için her fe• 
dnkarlığa katlanabilirim. 

lıiel cevap verdi: 
-- F nkat mermeri bulmak güÇ· 

Sonra Meryemin bütün i.letletİ 
körleşti. Hiç olmazsa, elli stektl 
masraf var .. 

- Ben zengin bir adam deği ' 
lim. Fakat iki yüz stekel verıne' 
ğe hazırım. 

- Elliden fazla kabuletmeyil" 
- Onu siz bilirsiniz. Fakat bt~ 

ayak miktarı fışkırırdı. 

"Senklo,, f ıskıyesinden sonra 
bundan yükseğe fışkıranı görme -
dik. Şiddetle çıkarak bir servi 
manzarası verirdi ki ancak bu ka· 

Sabaha karşı, kaza mahalline 
gelinmi' ve çelik yığınları arasın· 

d.,.n ccst'ller çıkarılmağa başlamış 
lır. Ağır V'! hafif olmak üzere yüz 
yaralı ve on dört ölü bulunmuştur. 

luusun da m'1hafaı:a'1ızla me~gul 
Sirkeci -- Edernakapı yolun -

da İ§lİyen 12 numaralı tramvay ohun.. Her zaman adamın iyisi

Sirkeci - Edirnekapı 
yolunda ... 

medeni bir memlekete gittikttt\ 
sonra size öyle siparişler göndere' 
ceğim ki yakında bütün köyünti1 
zengin olacak ı'. Siz benim büst~' 
mü yapmayı kabul ediyor musıJ' 
nuz?. 

dar olur. 

Oradan daha büyük bir havu· 
zun önüne geldik, burada beş çif
te kayıklarla gezmek mümkündür. 

lkişer sıra baş parmakta kalın al
tı tane f ıskıyesi vardı. Suları akın 
ca gümüşten altmış iki servi iki 
sıraya dizilmit gibi görünürdü. 

Bunun gibi daha nice nice ha • 
vuzlar, şadırvanlar var ki seyri 
gönül açar. Sular fışkırınca bir 
tatlı heyet arzeder.. Havuzların 

her birine bir sıfat kon.muş, bun -
ların hiç biri bir başka bahçede 
görülmemiştir. Tarif ve tavsifi hiç 

bir veçhile kabil değildir. Görül • 
medikçe anlaşılmaz. 

Bu kadar havuzların suyundan 
bir nehir vücuda getirmişler ve bu 
nehir bir salip şeklini almış. için
de bir çok kayıklar var. Bahçenin 
bir tarafında bir de saray vardı 

ki Tiryanon diyorlardı. 

Bu sarayı seyretmek için ertesi 
günü mükellef dayalı, döşeli, üstü 
örtülü krala mahsus bir sandala 

binip nehir yoliyle gitmiye başla -
dık. 

Bu sarayın mimarisi kendine 
mahsustur. Her sarayı üçer dörder 
kat yaparlarken bunu bir kat yap· 
mışlar. Gayet zevkli olmuştu. 

Bahçesi de pek lô.tifti. Bunda da 
türlli türlü hc.vuzlar, şadırvanlar , 
f iskiyeler vardı ki tarif edemem. 

Nehrin diğer bir ucunda. başka 

ne tesadüf e•hlmc.z Sazan d" kö-
Şehremaneti istasyonunda hare -
ket edeceği esnada, atlamak isti • tüsune veya ~;ırhoşuna rast g-!li -

Şayanı hayret bir tesadüfle ma
kinistle muavjne bir şey olmamış· 

tır. Bunlar, ôil ·me sebebiyet macl
desinden cinay<:t mahkemesine 
verilıni~ler<lir. 

İngiliz hariciye nazırının 

istifası şayiaları 

Londra, 6 (Hususi -- M. John 
Simonun istifa ~ayilaraı, son gün
lerde kuvvetlenmişti. Cenevreden 

Londraya gelmesi ve burada hiç 
bir beyanatta bulunmaması iktı -

' 
sat konferansında hulunacai!ı ha • o 

bcrlerine rağmen, istifa şayialarını 

zayıflatmamıştı. Bugün, resmen, 
istifa şayialar! tekzip ediliyor. Bu 
şayiların ikinci defa tekzip edili -
şidir. 

Sosyalist tezahüratı 
Beren, 6 (Hususi) -- Biennden 

200 genç sosyalist gelmiştir. Hep· 

yen Zühtü efendi muvazenesini 
kaybederek düımü' ve hafif su -
rette yaralanmıştır. 

§ Beyoğlu Ağahamamında lımet 
apartımanında oturan Dimitri kı • 

zı Rozili zabıtaya müracaatla, O -

jeni ile Harikliyanın kızı tarafın
dan oda kapısı kırılarak dövüldü
ğünü iddia etmiştir. Zabıta tahki • 
kat yapmaktadır. 

§ Fatih Atpazarında Mustafa E
fendiye ait Guraba hastanesi ya -

nında bulunan 1000 adet tuğla

dan yüz tanesini çalan Hasan ya • 
kalanmıştır. 

§ Kasımpafada Mektep sokagın· 
da oturan Jan Külhan sokağında 

oturan kahveci Ahmetle kavga et· 
mişler, Jan Ahmedi döğdüğünden 
yakalanmı~tır. 

§ F eriköy ermeni ilk.mektep tale
besinden Dikran oğlu 8 yaşında 

Karnik Şişliden gelen 296 numa -
ralı şoför Şevkinin idaresindeki o-

tomobil tarafından yaralanmış • 

nır .. 

- Feki! .. 
Meryem ıle dııyuı odaların!\ çe· 

kil :l:l~r ve yattılar. Ünce Markos, 

Me. yemin :üyasma girdi. S .. nki 
;kisi de biriikle s~yahat e:liyor, 
Kalipir. iştirak ·ettigi bir çok ma· 

ceral.'ı a ahl.ıyor Vı.! Markos onu 
her tehlike•len kon·yordu.. Mer -

yem uyandığı zamar. ortalık ağar· 
mış v? sabah Qlmu~tu. 

Meryem1n Esaenler içi!lde gör
düğü tahsilden en çak zevk aldığı 
§ey, çcımura. şekil vermekti. Onun 
bu işe fıtri istidadı vardı. Onun 

yaptığı modelleri Essenler satıyor 
ve getirdiğı parala:· fakirlere da

ğıtılıyordu. Mcry{"m ara sıra Es
senleım Eriyhadaki saray harabe
lerinden ge.irJ;kle··i demir parça-

ları üzerinde çalışıyor ve bu sıra· 
larda dayısı biclin bir büstünü 
yapıyordu. 

Ertesi gün Kendisi bahçesinde • 
ki gölgellkt~ çalışıyorken dayısı 

ile Romalı Maı-kos gelmişler, Mer· 

tır. yem, onların ansızın gelmelerin • sinde kırmızı rozet vardır. Şehirde 
sükun bozulmamıştır. 

§ Üsküdar Selami Ali mahalle • den kızarmıştı. Romalı genç, sa-

sinde oturan kömürcü Yani ile 
Muğlada havalar Koço kavga etmitler, kavga neti· 

MUGLA, 7 (A.A.) - Devamlı cesinde Yaninin üç diti kırılmıt -
yağmurlar durmuştur, Yağmur, t.ü tır. 

tün mahsulüne tesir etmemşitir. ""'"""""""'"'"""'"'""'"""""'""mnımnımınnnnıaıııınmıınmuıınımuııuttıHlll 

nat eserleri karşısmda derin bir 
hayranlık duymu~ ve hislerini sak 
lamamtştı: 

- Sezarın tahtı namına yemin 
ederim ki büyük Glaucus böyle bir 
eser yaratamadı!. 

- Amcam musaade ederse!. 
Markus, lsiele bakarak ce11ıP 

bekledi: 
- Bunu ancak yüzler mahJ<e 

mesı kararla,tırabilir. Buno111
.J 

beraber Meryem çamurdan b
1
' , 

model yapsın.. Şayet mahkefl1e 
muvafakat etmezse onu kırarıı· 

- Mahkemenin muvafakat et• 
mesi kendi lehinde olur. Eıtıre • 
diniz Hanım, nereye 

- Şu sandalyaya 
bana doğru bakınız. 

-- Emredersiniz. 

1 
oturayıf11 · .,e 
oturunuı 

Marus hemen olurdu. 

8-

Markus ve Kalip 
Mahkeme ertesi gün top~an;r;~ 

meseleyi münkaşa elti. Sıra ~oi• 
lerin ltimi lehte, kimi aleyhte 11111 

.~kı 
ler. Aleyhte olanlar ah 8 tıı.11 

el 0 
gevşek olması pek muhteın . tir' 
b. R l · yetıt ır omalının Essen erın ,1,. 
dikleri bir hanımla karşı }<a.r~lıı.' 

hzl.1 
saatlerce kalmasında 1118 }<1.J50ıı 
görüyorlardı. Fakat Mar .... ete 

'rJflew 
arzusunu da yerine getı.. .. ali' 

d. · koY0 
doğru olmazdı. Ken ısı 'k&t -y"" 
kadar edecek mühim tahkı ··ıı r"" 
pacaktı. Onun için büstü~ı.J c1ar•· 
pılmasına, yalnız Meryerrı: il hıl " 

ı 1 ') d · w ·k'ı ınurakı 1 ı'l " sı se ı e ıger ı ,,er 
zurunda çalışmasına karar 

di. 
r<1' I 

( JJeıınrtt' (Jl' 
Mahsul, çok iyidr. diği takdirde bu meseleden yarın 

Bugün poyraz esmeğe başlamı§· tekrar behsetmek üzre şimdilik ıu Meryem derin bir 
cevap verdi~ 

zevk içinde ( 1) Takrfoeıı 
l dedir. 

. kI''nıe l 
bir ııra " 

tır. suyorum. 



1Uejük Hiklye : 
·····"·························· 

8u l ·k~ . . .. 
lağ .11 ayeyı belki kulaktan ku - Çünkü bellerimizde ufak birer ta-
l!J.rı~ •ıı ele işittiniz. Belki de unut- bancamız vardı. Tabancadaki kur 

\I)! F k b · ·· ·· ·· · 1 b l k . d" d lli.i • a at emm gozumun o - şun arı oşa tma 1cap e ıyor u. 
llde old ~ · · h" K t k kl t k B' t'ull1 ugu ıçın ıç unutamıyo· amp an ço uza aş ı . ır ara -

ı-a liernen her fırsatta bunu tek- lık bilmem nasıl oldu? Ali bizden 
he::derek zavallı Alinin isimini ayrıldı. Bulunduğumuz yer güzel 
~n ese hatırlatmak istiyorum. Ge bir tepe idi. Bir tarafta müthiş bir 
"• l~'n.e ders kesiminde idi. Orta uçurumdu. Buradan aşağı düşmek 
~\.:.:i kıııınbr.ındn bulunan tale· ihtimali çok ol~uğu için, biz Hüse 
len~lt~Pa gidecekler, hom eğ - iyin 11~ Col fa'rafi tertifi edi}'t>Yilok. 
ilin y ~hem de sıhhatli bir kaç Ali bizden ayrıldığından nasıl ha-
liak~~Ya~ldardı. reket etiğini bilmiyoruz. V~kit geç 

ltıiı J .ntcn kamp yerine gittiği· miş güneş batmıştı. Ortahga kara 
l>eli "~kıt sevincimize ölçü yoktu. bir gece korkusu iniyordu. Hüse • 
.. iıbj '-- h 1 'öl'lij -'""ttuyor, opluyor, şar~u yıne: 

Ye>rduk. - Çabuk kampa gidelim .. Yolu ~uaıı· · · 
ltıad ... ımımız; yata~rımız ol - muzu şaşırırız .. Dedim .. Fakat A -
~klı~ı •çi~ h~rk~sin kendishıe :va- li yoktu. Sağa gittik .. Sola gittik .. 
•ın Vaııfesı görecek ot arama - Avaann .. ç.wlctrfr kadar bağırdık. 
&()}'~:~.hunu le ilim altına yaymasını Ali cevap vermiyordu. 

a· 1
' Birdenbire içimize sebebini bil-

fa d
1

ı. .. de Ali, Hüseyin ve ben etra· mediğimiz bir korku çökmüştü. A 
agıldık M 11· · · b' d · · "'l k . . ~akı · ua ımımız ıze u - ela tıtrıyor ve ag a:na ıstıyor -

J ara git..... ki'.... . . d k H . 
il\ 'tah . •ueme ıgımızı orman- u . üseyın: 

ltıek ·h'·' hayVanlara tesadüf et - -Haydi gidelim .. Ali belki kam 
ı tım ı· ld tar tenb· a ı o uğ:mu tekrar tek· pa git.miştir .. Dedi. Buna ihtimal 

l .. k. ıh etrnişti. vermedim. Cünkü Alinin tabiatini 
bir ~u~~- Biz .. Ne olacak.. Keşke rrayet iyi bilirim. Arkadaşlardan 
'••,,,,, a rast gelsek diyorduk. ayrılmaz .. Bugün fevkaladelik ol ~ 

••••••• 'f' ••••••••ıııeıcııaıııaaaıııııı•ııııaıaıı•••••••••••••••••••••••aıııııııı•ı• ... 

... ~~!~~.~ .. ~.i-~~~~ •.. : 

® 

~-bı 
Efendinin seyyar adaya bindi~inin resimdir ? 

Hiı1distan 
adet eri 

Hindistandaki (Ganj) nehri 
Hintlilerce çok mukaddes bir su -
dur. Bu suda yıkanan bütün gü -
nahlardan temizlenir. Bunun için 
eskiden ölenleri yakarlar ve külle · 
rini bu suya dökerlerdi. 

Yüz sene evveline gelinciye ka
dar olan bu adet şöyle idi: 

Bir adam öldüğü vakit yakılır -
dı. Bu esnada dul kalan karmm 
da diri diri yakarlardı. Bu çok müt 
hiş bir ayindi. Halk ll}eydanda top 
lanır. Dualar okunur ortaya yığın · 
' ·ırla odun doldurulur. Ateş yan. -
mıya başlayınca bir taraftan ölü 
erkek yanar. Diğer taraftan da di
ri diri karıcağız ateşe atılır bağıra 
bağıra yanar giderdi. Şimdi böy • 
le şeyler yoktur~ Fakat hain Ganj 
nehri mukaddestir. Hintlilerin dü· 
şüncelerine göre Ganj nehri cen -
nete kadar akıyor. Yani Ganj suyu 
cennet suyudur. 

Bunun için milyonlarca Hintli 
hemen her zaman Ganj sahillerine 
gelerek bu cennet suyu ile yıkanır 
lar bu suretle günahlardan temiz· 
lenirler. 

du ... 
Buna rağmen Hüseyinin sözleri

ne zorla inandım. Kampa doğru 
yollandık. Yol da bacaklarım git -
miyor daima geride kalmak isti • 
yordu. Bir kaç yüz metre gitmeden 
müthiş yor\ılduın. Bacaklarımın 
demıam kesildiği için oraya yolun 
kenarına oturuverdim. Aklım, fik· 
rim hep ~lide olduğu iç.in tekrar 
tekr.at bağırmıya ba§ladım. eu es
nada karanlığın sessizliği arasın -
da bir feryat yükseldi. İkinci fer
yat bunu takip ett~ Birdenbire sus 
tu. 

Bu ses muhakkak Alinin sesi i· 
di. Tabancamı çıkardım. Havaya 
boşalthm. Semanın hoşluğu için -
de iki' cılız ses akisler Yaptı ve da
ğıldı. Son bir feryat daha yüksel
di. Fakat bu bana bir feryat gibi 
değil bir ölünün son hıçkırığı gibi 
geldi. Öyle korktum ki .. 
Yanımızda lambamız yoktu ki .. 

ilerliyelim. Hüseyini kampa gön· 
derdi.m. Muallim Beye her şeyi an 
latmasım söyledim. Ben burada 
bekliyorum .. Dedim. Hüseyin çok 
iyi arkada§tır. Yıldırım gibi gitti. 
Hakikaten yarım saat sonra mual
lim Bey•ile büyük sınıflardan iki 
efendi ve bir de kızların beden 
terbiyesi muallimi olan hanım gel

diler. 
Ellerinde lambalar vardı. He -

men aramıya başladık. Saatler geç 
ti. Boş .. boş .. Sabaha kadar ara 
dık .. Bütün feryatlarımız hoşa çJk 

tı. 

Gün ağarırken aramayı şiddet · 
lendirdik. En ç.ok korktuğum uçu 
rumun Jcenarma geldim ve aşağı -
ya bakınca ne göreyim .. 

- Ali .. 
Ali, Ali .. Diye bağırdım .. Fakat 

ses yok. M,uallinı Bey dürbünle 
J,aktı ve gördü. 

Ali yaralı bir geyiğin üzerinde 
yatıyordu. İple aşağıya inen mu -
allim bey Aliyi yaralı ve bitkin va 
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Karıncalar konuş r mu ? 
Geçen hafta çocuk sayfasında 

hayvanlar konuşurlar mı? Diye bir 
fıkra yazmışt;k, lzmir lisesinder 
B. D. imzası ile bir mektup aldım 
Bu arkadaşınız hayvanların konu 
tuklarını hele karıncaların müken 
melen konuştuklarım yazıyor ve .el 
yor ki: 

- Hayvanların hepsi konuşu 
Hiç konuşmuyor zannettiğimiz k t 
rmcalar bile konuşur. Hele arılar 
sinekler, haşerat öyle çok konu • 
şurlar ki .. Konuşmak denince biz 
muhakkak surette ağızımızdan çı· ısu aygırını tanır mısınız? 
han manalı sözlerin bir araya gel· - Su aygırı daima cemiyet ha· 
mesini hatırla.mıyalım. linde yaşar. Yani üçü beşi bir ara-
Konuşmnk muhtelif şekillerde da yaşar. Tıpkı insanlar gibi ... Bun 

olur. Biz bile gözlerimizle konuş· dan başka latif bir grup esnasında 
mayor muyuz? Bir manalı bakış veya nefis bir güneş doğması es -
bütün söyliyeceklerimizi bir anda nasında bu güzel manzarayı seyir 
anlatmıyor mu? için su aygırı cenapları başını sa • 

İşte karınca, arı, sinek gibi hay hile uzatır. Saatlerce bu manzara· 
vanlar da bir taraftan sesler çıka - yı seyreder .. Kendinden geçer .. Su 
rrrken diğer taraftan birbirlerine aygırının böyle mestolmuş bir va
sürünerek maksatlarını anlatırlar. ziyette kenarda kaldığı pek çok • 

Eğer bunlar konuşmamış olsa - tur. 
lardı. cemiyet halinde yaşıyabilir- Su aygırının acaba ne faydası 
ler mi idi? Bundan sonra ses çıka- vardır. Tabiatteki mahlukatın hiç 
ran büyük hayvanlara gelince, birisi fazla değildir. Su aygırının 
manda, öküz, inek, koyun, keçi, ke da kendine göre mühim vazifesi 
di, köpek .. Bunların konuşup ko - vardır. Hayvanat alimlerinin ıöy
nu~.madıklarını sormak bile abes - lediğine göre •. 
tir. Çünkü bunların konuştukları, Su aygının yaşadığı muhitlerde . 
birbirlerini çağırdıkları meydan - ki derelerin getirdiği çalı, çırpı, a
da. Hele maymunlar insanlar gibi ğaç kütüğü dereleri tıkar. Nehirle
hecelerle konuşurlar. ri kapatır. Su aygın hemen bunla-

Valhasıl bence bütün hayvan - etrafa yayılacaktı. 
lar, en ufağından en büyüğüne Şimdiye kadar bu derelerin ge
kadar tahtakurusu, pireden deve· tirdiği su ile bütün Afrikayı supa
ye .kadar, file kadar hepsi konu - $aC1\ktı. Bereket versin .. Su aygır
ŞUl"..,, 

Suda y6zmek ! .. 

Suda yüzmek bize tehlikeli gibi 
gelir. Fakat hiçte öyle değildir. 
Biz denize veya suya girince bir -
dcnbire korkarız. Hemen boğula
cağımızı zannederiz. Avazımız 

çıktığı kadar bağırarak kenara sa 
hile kaçarız. Halbuki yüzmek bi -
raz da korkmamaktrr. İşte küçük 
hayvanları görmüyor musunuz. 

Mesela ördek, kaz, hatta köpek, 
koyun .. gibi hayvanlar .. 

Bunlar suda mükemmelen yü -
züyorlar. Hem de bizim gibi haf -
talarca, aylnrcn yüzme dersi gör -
mcdikleri halde yüzüyorlar. Ne -
den? Çünkii yüzme kolay bir iştir. 
Fakat korkmadan bacakları ve 
l·olları muntazam şekilde haı·eket 
ettirmek lazımdır. 

larına ... 

150 okuyucumuza hediye 
Bu haftaki bilmecemiz heceler

den cümle teşkilidir. 
Çer - ge - li - e - ne§ -

cok - til - ta - in - iç - ler -
çen - ge - fı - sı - nı. \ 

D~ğru halledenlere §eker, çiko- \ 
lata, bisküi, kartpostal ve kitap 
hediye edeceğiz. 

§ Hal varakalarına isimlerinizi 
okunaklı yazınız. 

§ Bilmece mektuplan "ÇocUk 
sayıfası muharririne,, gönderilme
lidir. 

§ Mükafatlar perşembe günü öğ 
leden sonra idarehanemizde ve -
rilmektedir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Mektep Hayatından Hatıralar 

ziyete yu!:arıya çıkardı. Zavallı ar 
kadaşımızı hastaneye götürdük. -
Bı.ze kamp zehir oldu. k Gem,ik ve yönlerinde tetkikat yap 

Gemlik mekteplilerinin ıymet 
Muallim bey.in ı;özünü dinleme· makta olduklarını yazmışhm. Bu 

li hocalarile birlikte "Hayat bil· k ukl 
diğimize çok pişman olduk. Fakat resimler de çalı~ an çoc arımı-

1 ,_ Al" gisi,, nin ilkbahar ve yaz "Yurt zın hoc"larile beraber tetkikatta son picıman ı~ neye 1arar. ı mu- "' 
hakkak bir ölümden kurtuldu. Bi- bilgisi,, nin de köy ve çiftlikleri bulunduldr.rı sırada zeytin ağaçla 
zim de kederimiz kısmen dağıldı. mevzularını tamamlamak ıçın rı ara&mda alınmıştır. 

• 
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En Sağlam Bağ Son havalar Londra konferansı Balkanlar~ 

Nakleden: Selami İzzet Bir yıldırımın göz 

kamaştıran ateşi 

Fransa başvekili ile yedi 

nazır gönderdi Atk, ansızın gelen misafire ben· tık her feyi göze almıştı .. Hür ve 
zer; umduğunu değil, bulduğu - serbest olacaktı .. Bağlarım çöze
nu yer... Eski zamanda, kalpler- ı cekti. 
de gene haylı §ey pİferdi. Şimdi, Uzun tereddütlerden sonra bir 
bir iki bira, bir az peynirle ek - gün, daha doğrusu bir gece kara
mek, &fkı doyurmağa kafi .. Za- rını verdi. Bir aydanberi kocası 
manımızm sevdaları çok iştahsız. yoktu .• Guya bir iş için lzmire git-

1 
P ARiS, 7 (A. A.) - Havas a· 

Muallimler ve çocuklar janıından: 
bayıldı, fa'kat düzeldiler Nazırlar meclisinin M. Dalad-

yeyi ve nazırlardan yedisini Lon • 

Sara, evlenirken atktan çok §ey mitti. Bir ay sonra, bir gece gel
bekliyordu. Sara ateşin, mahcup di. O gelir, gelmez Sara da, ka· 

d. "Y k v bir genç kızdı. Hassas bir ruhu, rarını ver ı: .arın açacagım.,, 

heyecanlı bir kalbi vardı. Sözün Odanın içinde dolapn adam ar· 
kısası, hulya kuran, hayal içinde tık kocası değildi... Yabancı bir 
yqıyan bir genç kızdı. erkekti... Onu kollarının arasına 

Ölen Tahsin Nahidin ölmiyecek alan adamla artık alakası kalma-
olan §U mısramı bilir misiniz?. mıştı. Varım, son bir defa daha 
Aşk uzaktan görünüp seslendi, onu okıasm .. Bundan ne çıkardı? 
Koştum iman ile aşkın sesine! yarın bir daha yüzünü görmiye -

itte Saraya da aşk sesl~nmi!, cekti.. 
Sara da aşkın sesine imanla koş- ··· Oldu. Sara kaçtı. Hem de 

Konyaya, teyzesinin yanına kaç· 
muştu. 

ı b 
tı .. 

Ama Saranın imanı pe : ça uk insan hapishaneden kara kışta 
sarsıldı. Atk, insanı evvela sağır, 

çıksa etrafı ilk bahar sanır. Dü • 
kör eder .• Fakat sonra insanların meni kırık bir gemi gibi oradan 
ku!nklan, gözleri lüzumunJan oraya gider. 
fazla açılrr. Bir kere de gönneğe Sara memnundu. Hayatı mah • 
duymağa baıladınız mı, , ne İman volmamıştı.. Feci bir kocası var
kalır, ne de aşk.. Aşk, kulağı iti· dı.. Onu unutmuştu bile. Bağını 
tenlerden, gözü görenlerden ka • koparmıştı. Artık ona bağlı değil.. 
ça Bir kaç zaman sonra, onun yüzü· 

.nra, Nuriyle evlendi... Bir kaç nü tamamiyle unutacak ve hatır· 
ıene de geçti. Şu meşhur şarkıyı lamıyacak bile .. 
hatırlayın: .... iki ay sonra.. Ebe dedi ki: 

Demek sevmek te boş şeymiş!.. - iki aylık gebesiniz .. 
Sara, sevmenin bot şey olduğu- iki aylık, yani ıon gece... Er-

n:ı anlamıştı. Sara kocasını ıev· tesi gün, bütün bağları kopararak 
miyordu. Kocasından ayrılmak kaçmı§tı; yalnız bu bağı kopa -
is~iyordu. Kocasına bakarken göz- ramamııtı. Bu en kuvvetli bağ 

lerine dikkat edin.... iyi bakın, duruyordu. Yedi ay sonra nefret 
Kocasının her kımıldanı§ı sinirle- ettiği adamdan bir çocuğu olacak
rine dokunuyor... Her sözü asa· tı .... Bu bağı koparamamıştı .. Bu 
hını bozuyor. Kocasına kin bes en kuvvetli bağın mevcudiyetini 
liyor.. Hiıiyatmda aldandığı için bilmiyordu. Kocasına gene bağ-
kocasma kini var.. lıydı .• 

Filvaki Nuri ona hiç bir zaman==-=--=-============ 

"Seni a~datn:_ı;acağım .. Sana iha, lngı·ltere ve Hint 
net etmıyecegım ... Ben kumar oy· 
namam... Barlara gitmem .. ,, de -
memitti. 

Hatta ona: "Seni çılgın gibi se
viyorum ... ,, da dememiıti.. "Seni 
meıut edeceğim .. ,, diye de vadet
memitti. Hayır, fakat Sara bü -
tün bu söylenmemiş sözleri söy -
lenmi§ addederek evlenmiş, san -
ki vadedilmi§ gibi mesut olacağı
m aanmııtı ... 

Hindistan siyasetine 
aleyhtar olanlar teşkilatı 

Londara, 6 (Hususi) - Son in
tişar eden beyaz kitapta, hükume
tin Hindistan siyasetine aleyhtar o 

lan!arın liıteıi neşredilmişti. Hü -
kumetin Hindistan siyasetine aleyh 
tar olanlar, aralarında bir teıkilit 
yapmışlardır. 

T f>şkilatın reisi Lonrt M. Sumner 
dir. Çorçil ikind reistir. Azaları 
Lort Loyd, Lort Horve, Lort Cas-

Sofya, (Hususi) - Sofya civa

rındaki Obelya köyünde halkı he

yecana düşüren bir yıldırım hadi -

sesi olmuştur. Hadise şöyle olmuş· 
tur: 

Tam saat 14,15 de köy mektebi
nin üıtünde kulakları patlatan bir 
gürültü duyulmuş ve mektep, göz· 

leri kamqtıran bir ateş içinde kal· 
mıştır. Yıldırımdan başka bir şey 

olmıyan bu gürültü mektebin üze· 
rindeki kiremitleri 160 metre uza· 

ğa frrlatmıştır. BlP ani, korkunç 
gürültü ve kuvvetli ziya karşısın -
da, mektepte kırk iki talebesine ta 

biiyat derıi vermekte olan mual • 
lim ile talebesi yere serilmişler ve 

yarım saat kadar baygın bir halde 
kalmışlardı.r 

Mektebe yıldırım düştüğünü ha
ber alan halk büyük bir heyecan 
içinde mektebe koşmuşlar ve bay-

gın bir halde buldukları muallim 
ve çocukların tedavisine çalışmış • 

lardır. Muallim ve talebeler yarım 
ıaat sonra taınamile düzelmişler • 
dir. 

Ayni günde Sofyada Maskovı • 
ka, Pakovıka caddesinde bulunan 

enstitü deposuna da saat iki buçuk 

ta yıldırım dütmÜ! ve yangın çı • 
karmıttır. itfaiyenin gayreti ile 

yangının ilerlemesine mani olun -
muştur. 

Pangaltıda Mazlume hanımın 
mutasarrıf bulunduğu ve Boz -

kurt tirketine sigortalı bulunan e

vin alt katındaki 71 numaralı ba

kal Hristonun dükkanından yan -
gın çıkmıttır. 

. Dükkanın vitrini tamamile yan 
mıf, yetişen itfaiye diğer aksamı· 

nı söndürmüttür. Dükkan 5000 li· 
raya sigortalı bulunmaktaydı. T ah 

kikat yapılmaktadır. 

4 Misakın yeni metni 
PARIS, 7 (A. A.) - Nazırlar 

meclisi dün sabahki toplantısın • 

da dörtler misakının yeni metnini 

tetkikle uğraşmıştır. • 

Cehennemde yapr gibi bir ıkaç 
sene yaşadı .. Hülyasının gür dal
lı, bol çiçekli ağacı pek çabuk 
kurudu, yaprakları döküldü, çiçek 
leri soldu... Nihayet Nurinin ha • 

kiki çehresi meydana çıktı.. Kup 
kuru bir adamdı. Yüzü gülmezdi .. 
Heyecansız kumar oynuyor, canı 
iıtemediği halde içki içiyor ve laf 
olsun diye çapkınlık ediyordu. 

ıor, Maratal Kold Yakob, Jeneral ltalyayla lngiltere bu metne 
Hanri Page·Kroft, Marki Harting şimdiden muvafakat etmiflerdir. 
ton gfüi nüfuzlu §ahsiyetlerdir. Almanya da razı olduğu halde ye-

Sara kocasından iğreniyordu. 
Körlüğünü dütündükçe ağlıyor: 
"Ne diye bu adama bağlandım? .• 

Hayatımı mahvettim .. ,, Dedim ya 
Saranın haaaaı bir ruhu, heyecan
lı bir kalbi vardır. Yayık olmıyan 

bir adama ruhunu, kalbini vermiş
ti... Daha henüz böyle kadınlar 
var.. Kollarına atıldıkları adam 

tarafından, ömürleri oldukça sevi
leceklerini tahmin ederler .. 

İ§te Sara da bu kadınlardandı. 
Bunun için, kocasından ayrılmağa 
çok güç ve çok geç karar verdi .. 

llu teşkilat, yalnız hükumetin, ni metne dün ıah çekilmiş olacak
Hinciistan siyasetini değil, ayni za tı. 
manda hükumeti de devirmeğe ça· 
lı§maktadır. T e,kilatın başvekil 
namzedi M. Çorcildir. M. Loyd 
Gorc Ziraat nezaretini kabul et -

ta, miıakın hüküm ve tesirine mil-

Daladye kabinesinin kabul et
tiği şekil Franıanın evvelce izhar 

ettiği duygulara tercüman olmak-

miştir. Yalnız oğlunun meclis bat . . .. 
katibi, kızının da Maarif nezareti letler cemıyeti çerçevesı ıçınde a-
müsteşarı olmasını teklif etmittir. Çıktan açığa bir yer tayin etmekte 
M. Osten Çamburlaynin de müza· ve silahları azaltma meselesinin 

1 
bareti temjn edilmiştir. 1 lüzum gösterdiği şeyleri tamami -

Hindistanın idaresi hakkındaki! le yerine getirmektedir. 
kanun projesi meclise geldiği za - ! 
man, hadiıe patlak verecektir. 1 İtalyada bütçe 

İngilterede işsizler 
f ROMA, 7 (A. A.) - M. Muıo-
1 lini ayan meclisinden, hariciye büt 

çesinin daha ziyade beklenmeden 
kabulünü istemiştir. 

Dörtler misakı demiştir, öyle 
bir devreye girmiştir ki, kısa bir 

dra konferansında Fransayı tem • 
aile memur ettiği malumdur. Bu • 
nunla beraber nazırların Londra
da devamlı surette kalmamaları, 

siyasi vaziyetin ve memuriyetle • 
rine ait vazifelerin icaplarına gö • 
re arada sırada muvakkat bir müd 
det için Parise dönmeğe davet e· 
dilmeleri ihtimal dahilindedir. 

Esasen M. Daladyer müstacel 
birçok meseleleri, bilhassa demir
yolları idaresinin ve transatlantik 
kumpanyasının ıslah ve tensiki 
proajelerini vakit geçirmeksizin 
tetkik etmesini parlamentodnn is
temek niyetindedir. 

Maliye nazırı M. Bonnet, bey -
nelmilel mali vaziyeti ve bcynel -
milel tediyat bankasının müzake
relerinden çıkan neticeleri nazır • 
lar meclisine anlatmıştır. 

Nazırlar meclisi cihan iktısat 

konferansının ruznamesinde bu • 
lunan meseleler karşısında Fran • 
sanın alacağı vaziyeti pek yakın -
da kararlaştıracaktır. 

Bir genç talebe 

Berlindeki Efgan 
sefirini öldürdü 

Talebe memleketindeki 

istibdada mukabele etmiş 
BERLlN, 6 (Hususi) - Bura

daki Afgan sefiri öldürüldü. Genç 
bir Efganlı talebe Efgan sefareti-

ne girmiı ve sefiri ziyaret etmek 
btediğini söylemiştir. Talebe se • 

firin odasına girince tabancasını 

çekmiş, sefirin üzerine ateş etmiş
tir. Sefir birçok yerlerinden yara· 
lanarak yere yıkılmıştır. 

Derhal yetişenler talebeyi ya -
kalamışlardır. Sefirin tedavisi için 
Berlinin en mühim profesörleri 

gelmişlerse de tedavi semere ver· 
memiş ve sefir aldığı yaralardan 
ölmüştür. · 

Sefir, Efgan kralı Nadir hanın 
kardeşi idi. Katil, memleketindeki 
istibdada karşı protesto makamın 
da bu cinayeti yaptığını söylemiı
tir. 

Hitlerciler ve Yahudiler 
VAŞiNGTON, 7 (A. A.) -

Resmi hiçbir protesto yapılmış ol
mamasına ra~men Amerika hüku
meti, Alman hükiim~tini Hitlerci· 
lerin yahudilere karşı kullanmış 

oldukları usullerden doğan karı • 
şıklıklardan haberdar etmiştir. 

İrlanda devleti 
DUBLIN, 7 (A. A.) - Serbest 

İrlanda devleti hükumeti, bu gün 
meclise bir kanun layihası vere • 
cektir. 

Bu kanun layihası, ayan mec • 
liıinin, parlamento tarafından 
müstaceliyet kaydile kabul edil • 
miş ve kendisine tevdi edilmiş o
l an kanunları tevkif etmek hak· 

Ayrılmak ta kolay değildi. Sa
ranın parası vardı. Nuri bu para· 
lan bir iki senede eritmişti.. Ko
~asmdan ayrılınca, çalışmak mec· 
buriyetinde kalacaktı. Ama, ar • 

LONDRA, 7 (A. A.) - 22 
mayısta lngilteredeki işsizlerin sa 
yııı 2.582,879 idi. Bu rakam 24 ni· 
sandakinden 114. 755 ve geçen se
ne ayni ay.:Jakinden 158.427 kişi 
daha azdır. 

zamanda müspet veya menfi kat'i kının 18 aydan 2 aya indirilmesi
bir §ekil alabilecektir. icap ettir • ni teklif etmektedir. 

Sırplarla Bulgarlar 

daima kavgada 
·1aı' Makedonya daimi ibtı. 

komitesinin f aaliyetı 
•• Sofya, (Hususi) -Yugosl•"~,r 

dan alınan haberlere göre Sı~a]ıi 
son zamanlarda Makedonya . e 
Bulgar halkını fazla tazyik etnı•Y. 
başlamışlardır. Komitecilere Y~a· 
dım ettikleri ittihaınile bir çok d'. 

k'f e ı dın ve erkek Bulgarlar tev ı d• 
)erek hapis edilmişler ve bu a~l· 
bir çok işkencelere maruz bır 
mıılardır. . 

Makedonya dahili ihtilal ko111': 
tesinin faal ve tanınmış azalat111

• 

dan beşi de yakalanarak idadi e. 
dilmişlerdir. Bu münasebetle ~~i· 
kedonya mültecileri kadın te§k1 

• 

tı geçen gün neşrettiği bir beY~, 
namede Sırpların Makedon>" . 
Bulgarlara karşı yaptıkları ıııes', 
lim çok şiddetli bir lisanla izah 

1
, 

dildikten sonra bu kadınları ~e 
·ctıt• zalimi protestoya davet etını,. (r 

Sofya, 6 (A.A) -Dün g~~J 
libede, şehrin göbeğinde, Mıh•1,., taraftarlarından Gioçef ile B~~· 
nef revolver ile öldürülmütle1" 
Katiller kaçmağa muvaf afk o 

lardır. 
' Ziraat bankasında ahçı l)ııt , 

muş gece saat 23 buçukta tr~; 
vayda 20 lirasını çaldıklarını •!ı., 
a ettiğinden aabrkalı Medet, /V 

met ve Sabri yakalanmışlardi 
Seyyar satıcı Hüseyin Bey)". 

ta caddeyi İşgal ettiğinden "'_,, 
ze götürmek istiyen belediye ,i1' 
murlarından Mehmet Ali efeıı ti 
hakaret etmiş, hakkında taki!P' 
başlanmıştır. , !~ 

2477 numaralı şoför B~. 
idaresindeki otomobil Pa~ 
Halaskar Gazi caddesinden 1 f 
ken Mecidiye köyünde otor"'..tl 
yaşlarında Mustafa isminde Ç"' 

ğa çarparak yaralamıştır. .. ~ 
Karagümrükte oturan J-111~ 

Eskialipaşa mevkiinden geÇ~' 
vaziyetinden şüphelenen 111 ~ 
lar taşıdığı paketi muayene e ~ 
lcr ve 63 paket köylü ve aı~ett'' 
garası bulmuşlardır. Hüıeyııı 
kalanmıştır. 

~~-----------~ 
Fransız borçları. JJ. 

PARtS, 7 (A. A.) - Bır ;ıııdİ' 
man ajansının tebliğinin • t 11-' • 
ye kadar burada, Franıadıı• dit' 
ka hiçbir devletin Fransız 1~~ 
tını kabul ettiğine dair ıııa eb' • 
yoktur - diyen tebliği ınü?•~eıJ • 
tile, Havas ajansı emin b~ ftfaJ • 
hadan öğrendiğine göre, :.,; ,0-

solini, dörtler misakı projel~a tel• 
şekliyle tasvip ettiğini, Rol .,;ıteı' 

rı. . • 
graflarının Fransa ve . deJ1 ı:tı1 , 
sefirlerinin hükumetler~~·yet ,ı 
sakı imzalamak için sala 

1 

dıklarını yazmaktadır. 

İngiliz borçları r.t,ıı 
LONDRA, 7 (A· A·) ;,;ıte~ 

mahafil, Vaşingtondan,. aJ1 t~' 
5 ha:ıır d•'' harp borçlarının 1 

1 
ıııe1'te • 

tine ait bir tebliğ bek e ~c:ııt -"~ır 
Resmi mahaf.i)de ııı:ir dei~ , 

liimafa göre vazıyett~ıı:ı~ell t 
1
_,.. 

lik yoktur. Yani M. -n bD,ç lı' 
l. h•• r 1 1"' sit zam.mı ge ınce, belı e 

d. . . 1"1aıın• te ıycsınm yapı p• 

tedir. 
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arif vekilinin, Tıp fakültesinin nakline itiraz edenlere cevabı 
" Bu davayı ben üstüme alıyorum ve müdafaaya geçiyorum. Mücadele safımıza çağınlmış 

ve gelmiş bir yabancıya söylenmiş ve söylenecek ne varsa muhatap benim. ,, 
' BGftaratı Birinci Sayıfada 
">"• 1 

bp. fakülteıinin Haydarpa • 
!fer llaklı &ününden baılar. 

!.it fe)den evvel ıunu iyice tes 
Iİlai.ı tbaıeli ki buıünkü bp fakülte
~CPttektebi tıbbiyei askeriye) 
ıa_ lfaydarpqada kurulması 
~da en uygun yerin Hay -
)et fikir ol11ıasmdan değil, hürri • 
~ ler.inin ilk kaynağı olan 
~ tıLL·tıb~ıye mektebinin (Melde 
ı.aı~:eı &akeriyei ıahane)nin Is 
..... aaı deniz &fırı bir yere ıürül . .. .... . S· . urrıyet mefkureıinin o za 
1-.~ ı~~iyete göre Selimiye kıt 
~•UJırü ve dipçiği altına ao
'l'ltila lllakaadmdan doğmuıtur. 

ta avcılığı ile geçti. Fakülteye ta -
le benin istifade edeceği ve bizim 
tahsil hayatımızda mahrum kaldı 
ğımız haıtahk çeıitlerini getirebil
mek o kadar güç idi ki, biz genç 
muavinler hasta tedarikinden iba • 
ret bu çetinameliyeye aramızda 

"hasta avclığı,, admı vermittik. 
Tam 25 yıl ıürmüt bir hatadan tim 
di kat'I ve mutlak bir kanaat, kat'i 
ve muhakkak bir kararla geri dö • 
nüyoruz. Ve bir tat binanın hey • 
betli cazibesi üzerinde durmakıı -
zm yıldan yıla il~ri gidecek iken ya 
olduğu yerde ıayan, veya daha ge 
ri giden Türk hekimliğini kurtar
mak, büyük bir istikbale doğru yü 
rüyüf imkanına kavuşturmak te -
ıebbüsüne ıirdiğimize fikren ve 
vicdanen tam ıurette emin bulu • 

~)'e;:eraklıtan o ıırada büyük 
tetçi ~den biri tarafından hürri 
liı •- benin Haydarp&f& lngi-
.a_ _--q,( i nuyoruz. "' İltic& 1 ı topraklarına icabın-

MUderrlsler alakasız 
ve devamsız mı? 

~ .. edebilmeleri mahzuru i • 
.. ~Ü! olduiunu, fakat tec· 

'~ bu mahzura faik tutul- ileri ıürülen büyük küçük bütün 
~ .. il.~ el dutunu da bilirler. Yok endiıeleri birer birer gözden geçi
~- ~rpata tepesinin bir tıp fa relim. 
~ Jçııı en elveritsiz yer oldu- Deniyor ki fakülteye hasta gel • 
S,0 ~ tıbbiyenin lesiıini memesi müderriılerin alakasızlı -
~~~!~r Rieder değil, tıp ğından, devamıızlığmdan ve fakül 
\ S ~da hiç bir maluma· tede haıta bakımının fenalığından 
s:ıaıııar bile takdirde güçlük dır. Memleketimzin bugüne kadar 
~ lolı er. Bir fikir adamı için ta· yetittirebildiği ilim adamları züm 
-._~.;ere faydalı bir muhake- reıi içinde muhterem mevkileri o -
S ~ wuurudur. Bunu teyit lan fakülte müderrislerinin yersiz, 
it~ clelılerden biri gerek 1925 haksız ve inıafıız bir teımil ile va· 
t~• 1'flaıt bp fakülteıi adlı eserin zifelerine alakuızhklann, devam
~el'elc bu defa Milliyetin 4 sızlıklarını, hastalara ihtimamsız· 
.ıı' 1933 tarihli nuıhaıında lıklarım iddia etmek doğru değil
~~lip Ata Beyefendinin de dir. Bunu reddederim. Hasta bakı
~ ~ld~ğu üzere bizzat pro· mmın fena olduğu davsı hiç doğ· 

--:~hekimlik tahsilin - ru değildir. 
:_ ted~bı...... ınemale olan ıeriri
~r 111 •• -...... Haydarpqada ya-

o 'Jro.ı olamıyacağmı da 
~~dan aörmüı ve seriri -
~,_~ hptıı~diaine Haydar -

Yatak adedi meselesi 
Deniyor ki, fakülte hastaneleri -

nin 600 yatağa çıkarılması, Zeynep 
Kamil ve Haydarpaşa emrazı inta 

niye hastanelerinin ve askeri has-
~~ . . &aametli binaya 
~' '-kı bır riittiye mektebi tanedeki 500 yatağın alınmaıı ıu· 
~ ~ Gülhane haataneainde retleriyle 1000 yataktan fazla haı-
~ ~it olmasıdır. Metruti - ta yeri temin edilmit olur ve 1.tan 
~~ip mektebi tıbbiyei as· bula geçmeie lüzum kalmaz. Hal 
~ ~ leııaik Ye ıslahı için he • bu ki fakülte hastanelerinin 600 ya 

•iı muhakkak erkanı tağa çıkarılmasına imkan yoktur. 
~·n ._. 
~~ .ı irlavelarmdan bir zatın Bu imkin bulunsa bile daima yarı· 
~ • tıı.da tetekJriil eden ko- sı bot veya mahdut çeıitli ve aylar 
~~ Z&ınanda mülkiye ta- ca ıüren müzmin haıtahkların it -
~~ --~ tıbbiyeıiyle birleı- ga! ettiği bu yataklardan talebenin 
'tt~ ~ IDiizakere etmit ve 0 tam iıtifadeıini temin timdiye ka 
..;:~ ol-. • •ennitti. Tevhide ta- dar olmadığı gibi bundan sonra 
~~la beraber yeni fakül· da mümkün olamaz. Bir hekimin 
-....._~ 1.. elıa) latanbul tarafın - meılek hayatında en çok karııla -
~_o ~unu ileri ıüren mu· {acajı meseli. kızıl, kızamık, kut· 
~--.. da çıktı. Fakat palazı gibi hastalıklardan, bazen 
~ ~bet . ~lak asılmadı. 1 - hayatta yıllarca bu yataklarda bir 
"'~uıı.....ıdin tıp mesleği • tek haıta görülmediği muhakkak-

'~ ltıretı ol~ uzaklatbrma bük tır. 25 yıldır yetiten hekimler bu
~ lltıı.ct e büabütün bqka te - nun acısını hayata atıldığımız za -
~ • deyam etmit oldu. man çok ağır sıkıntılarla çektik. 

"~ ~ ... ,. haeta gelmez Fakat bundan sonra yetitecek 
"-..~ lci huı~ qikir olarak Tü~~ hekimlerine b~u çektirmi~.e 
~ ı....~ faJdittesinin Haydar cegız. Bu hal ortada iken bp fakül 
~ ~11p tıp meslek ve ib • tesi haıtanelerinin yatağmı 600 e 
\ . '-iQ )aJt İcaplarından çok değil bet bine çıkarsak f aydaıız -
\.ı~deıı er lleticeaidir. Kendim dır. 
~ ~I :fetitınit olduğum ve Askeri hastaneden 
\ ~ h.ıc~llaca bilindiii üzere istifade mahduttur 
~~ lıpllllliliınden yani 15 yıl Haydarpafa askeri haıtaneıinin 
~~le falciilteıinin 11lahı me 500 yataiından iıtifade tavıiyesi 
\:a~-~1akından uğrqtı - ilmi ve ameli değildir. Üzerinde 
~~ 1etle söylerim ki, durulan derde deva olmaz. Yalnız 
\ ~'ttaa • bir tıp fakültesi hekimler değil herkeı bilir ki bir 
\ 11aQ l)a aac:ak on semere ve- askeri hastanede rütbe sahipleri 
"'--~ir. Bizler orada iıtiına olununca ancak yirmiden 
~ den bir çok hastalık- yirmi üç yaıa kadar hastalar yani 

... tak" • bl.1c ıp töyle duraun aıkerlik çağındakiler bulunur. Bun 
tılctı ere uzaktan dahi dan bekim yetittirmek için edile-

~le. Fakültedeki uiı cek İltifade son derecede mahdut 
ôteclq beri de hu tur. Hekimlik namzedi her hasta-

lığı her yattaki hastalarda ve bir 
çok kerreler görmelidir. Batka tür 
lü hekim olunmaz: 

intani hastalıklar haıtaneai de 
her hekim bilir ve adı da göıterir 
ki ancak mahdut ve muayyen haı 
talıkları kabul eder. Bu yıl açıla • 
c:ak Zeynep Kimil haıtaneıinin el 
li yatağı ise maksadı kartdayacak 
niıbetten çok uzaktadır .. 

Para ve masraf bahsi 
Deniyor ki, nakil ve 11laha veri· 

lecek para ile Haydarpqada bir 
kaç hastane pavyonu yaptırmak ve 
böylece bir haıtaneler mahalleıi 
kurmak mümkün olur. Bir kaç pav 
yon değil, 40 pavyon yapılıa, bin 
değil, on bin yatak kurulsa alına· 
cak neticenin değitmiyeceğini yu

karıda ıöyledim. Kaldı ki nakil Ye 
ıslaha sarfedilecek para ile bir kaç 
haıtane pavyonu yaptırmak müm • 
kün olacağını ileri sürmek nakil 
ve 11lah için ıarfedilecek paranın 

miktarını bilmemekten olduğu ka 
dar tam tesisatlı haıtane pavyon -
larının kaça yapılabileceğini de 
tamin edememekten ileri gelebilir. 
Bundan baıka Darülfünun ıslah iti 
ni tıp fakültesinin lstanbula naklin 
den ibaret ıanmak ve bunu diğer 
ıılah meselelerinden ayrı mütalea 
edilebileceğini dütünmek de yan • 
lııtır. 

Deniyor ki, f akültenni nakli bir 
masraf itdir. Pek güzel. Eğer eaaı 
d'>ğru ise ve masrafı karıılayıya • 
cak para da bulunmuıaa ne buyu· 
rulacak? Halbuki hakikatte nakil 
iti bir masraf değil bir tasarruf işi 
dir. Nakilden sorlra fıllitille bütçe· 
sindP 100 bin lil'i"din fula ltir ta
sarruf olacak ve bu para tıpf akül
teıinin tiboratuvarlar, ilmi tetkik 
ve taharriler mesaisinin ve vaııta 
larınm takviyesine sarfolunacak • 
tır. 

Acele ediliyor iddiasına 
cevap 

Deniyor ki, "Nakil faydalıdır 
amma, sakın acele edilmesin, bu 
it bet yılda, altı yılda Yapdıın,, 
böyle mütalealar medreselerin il -
gası, teriye mahkemelerinin ilga -
ıı, feıin kaldırılması, yeni Türk 
harflerinin kabulü ve saire gibi 
milli büyük meselelerde de ileri aü 
rülebilirdi ve ıürülmiiftü. Fakat 
Mustafa Kemal inkılap ıiıtemi 
milli bayat için faydalı ve makul 
olduğuna kanaat ıetirilen itlerin 
derhal ve hamlelerle yapılmuım 

öğretir. Biz de onun mektebinde. 
yiz. F akü itenin naklinde bundan 
evvel yapılan tecrübeler gibi bun· 
da da araya manialar girerek te -
tebbüsün geri kalabileceğini u -
manlar yanıldıklarını görecekler· 
dir. 

Deniliyor ki, "Aıkerl talebe ne 
olacak?,, Onlar her gün Haydarpa 
§anın İstanbul yakaıına naıd gidip 
gelecekler?,, Ben aıkeri tıbbiye. 
den yetiımit olmakla müftehirim. 
Orada iyiye ve doğruya daima it· 
tiyakla atılan öyle bir ruh vardır 

ki müteredditlerin mütkülat diye 
gördükleri ve göıterdikleri teyle -
re ancak istihfaf ile bakar. Şimdi 
fazla olarak temin edeyim ki böyle 

bir mütkül hakikatte mevcut ol • 
mıyacaktır. Çünkü askeri tıbbiye -
ıinin kimya, fizik ve tıbbi ilimİ~r 
11nıfları zaten yıllardanberi lıtan· 
bul tarafında kurulan yalıda kal -
makta ve deralerini fen f akülteain 
de almaktadırlar. Diğer sınflar ve 
hepiıi için J'ab yeri olmak ve çalıı 

ma aalonlarmı da ihtivaetmeküze· 
re Zeynep Hanım binasını vermek 
teyiz. Burada veya diğer bir yerde 
yerleıeceklerdir. Bundan batka 
bugün mevcudu 400 e varan tıp ta 
lebe yurdu gençleri ve yüzlerce 
ditçi mektebi talebesi her gün Hay 
darpaf&ya gidip gelmiyorlar mı? 
Nakil iti talebe gidit gelitini artır· 
maya değil ortadan kaldırmıya ya 
rıyacaktır. Zaten bu kadar basit 
bir iti büyük bir maksada mania 
görmek bugünkü neıil adamlarına 
yakıımua ıerektir. 

Denilenlerden biri de ıu: " Ev· 
velce Üıküdar-Haydarpqa tram • 
vayı yoktu. Belki ondan dolayı 
hastaJar gelmiyordu., Halbuki tim 
di tramvay yapıldı. Nakil için se· 
bepu kalmadı.,, 

Evet efendim, tramvay yapıldı 
ve görüldü ki, kafi ve lüzumlu niı 
bette haıta gene gelmiyor. Böyle 
bir sebep hangi mantıkla nakil a -
ley hinde kullanılabilir?. 

Bir tek do§ru endl9e var 
Deniyor ki, " Tıp fakülteıi tafı

nırsa Kadıköy ve Üsküdar semt
leri haataneıiz kalacak.,, itte bü -
tün menfi mütalealar içinde bir tek 
doğru endite budur. Fakat bu da 
varit dejildir. Çünkü bu yıl Üıkü -
dar için Zeynep Kimil hastanesi 
açılmakta olduiu gibi bp fakülte 
ıinin haıtane pavyonları da kami
len Sıhhat evkiletinin ve İstanbul 
belediyeıinin emirlerine bırakıla -

caktır. Esasen nakil prensibinde 
Sıhhat vekaletiyle tamamen muta
bık Ye müttefikiz. 

FakUlte binası dlnamltle 
berhava edllmlyecekl 

Deniyor ki, "Bu koskoca tıp fa
külteıi binaıına yazık değil mi? 
Bu ne olaı:ak?,, Bu hususta müfrit 
endite gösterenlere temin edelim 
ki, bina dinamitle berhava edilmi· 
yecek, cümhuriyetin diğer bir ir -
fan müegeseıini en fay dalı tekilde 
kucaklıyacak, bağrına alacktır. 

Deniyor ki, " Tal ebenin ömrü 
haıtaneden hastaneye dolaşmakla 
geçecek.,, Şüpheıiz bir tıp fakülte 
ıi klinik 11nflan talebesinin imrü 
hatti mektepten çıkıp meılek ada 
mı olduktan sonra da haıtadan 
haıtaya ve haıtaneden hastaneye 
dolaımakla geçecek. Ve kemale e· 
recektir. Bununla beraber bu belki 
bilmemezlikten dolayı daimi, 'İa • 
kat her halde yersiz enditeyi izale 
için söylemeli ki bir talebe her 
gün hastaneler esami liıtesini eli
ne alarak hepiıini birer birer dola 
tacak değildir. Akliye ve ata biye 
gibi bir iki tube haricinde hemen 

her hastane bütün tıu ıubelerini 
ihtiva ettiği için talebe timdide ol 
duğu gibi sruplara ayrılacak ve 
müderrialerinin muayyen ıervisle
rinde çalqacaklardır. 

Herhanıi tereddüt izini ıilmeğe 
yaraması için f"Unu da ilave ede· 
yİm ki bp fakültesi hastahanele • 
rinde bugün mevcut farzedilen 450 
yatak hakikatte bunun üçte birin
den az sayılmak lazımdır. 

lıtatiıtikler ıöateriyor ki tıp fa
külteıi yatakları vasati olarak bir 
yılm aicak 103 ıünde dolu diğer 
günlerde bot kalır. Halbuki lıtan-
bul hastahaneleri yılın en az 317 
gününde her çqitten hat ve müz· 
min hutahklarla dolan binden 
fazla yatağı ihtiva eder. 

Bu ıayet ude iki rakam. T• ted 

riıatımn lıtanbulda kazanacaiı 
genit inkiıaf ıahasımn ehemmi -
yetini kolayca gösterebilmeğe ki· 
fidir. Şimdiye kadar ileri ıürülmüt 
belli batlı itirazla cevap verdim • 
Mütalealarım ne kadar tiddetli 
veya aykırı olursa olıunlar ortaya 
ıamimiyetle atıldıklarından şüphe 

etmediğimi ıöylemittim. Daha 
mütaleaları olanlar varıa onlardan 
da bizi tenvir etmek lutfunu esir· 
gememelerini ve bilha11a fikirleri
nin münakaıa meydanına getir -
mek için başka imkanlar aramak 
külfetine düımemelerini rica ede-
rım. 

Profesör Malt hakkındaki 
sözlere cevap 

Deniyor ki: "Prof eaör Malt he
kim değildir. 
Tıp fakülteıine ait itlerde ne ıu

ret ıelahiyetli mütalea verebilir?,, 
Pek ili Avrupanın birinci ımıf 
kültür adamlarından biri olmasına 
rağmen kabul edelim ki profesör 
Malt bütün dünya ilmi için mütte
rek eıaslarda mütalea beyanından 
menedilmit olıun. O halde bu da· 
vayı bu memlekette yetitmit bir 
doktor olarak ben üıtüme alıyo -
rum. Ve bütün tıp f akülteainde ve
ya haricindeki üıtatlarla birlikte 
müdafaa mevkiine geçiyorum. Mil
li yükseliı hareketimiz için müca· 
dele ıafımıza çağnlmıt ve gelmİ.f 
bir yabancıya ıöylenmif veya söy
lenecek ne varsa muhatap benim. 

Bu i,te tesir ve nUfuz 
mevzuu yoktur 

Fakat benim bu zevattan asıl iı 
tirhamım bu kadar büyük ve tari
he kartı mes'uliyetli milli irfan i-
tinde bizim kafi derecede dütün
meden, kifi derecede hazırlık 

yapmadan körü körüne yürümek 
te olduğumuz zehabında bulunma 
malarıdır. 

Bilhasıa bazı müderriılerin fi· 
kirlerimiz, kanaatlerimiz üzerinde 
tesir yaptıkları, yapmakta olduk -
ları veya yapacaklan zannında 
bulunmamalarıdır. Bir teıit'" ve 
nüfuz manevrası yapmıya kalkı -
fan hiç bir profeaörmüz olmadığı 
gibi biz de tesir ve nüfuz altında 
kalmak istidadmın bulunmadı· 
ğını ilk ve ıon defa söylemit ol
malıyım. 

Kaldı ki bu tite teıir venüfuz 
mevzuu da yoktur. Zira nakilde 
bütün tıp f akülteıi müderrisler 
meclisi müttefiktir .. Hastahaneler 
ser tabipleri ve müteha111ıları sa· 
mimiyetle müttefik ve mutabıktır. 

Bu mutabakat yalmz söz halin
de değil, imzalı. yazı halinde de 
meydandadır. Bugün için ve iıtik
hal için de bu kadar hayırlı bir itte 
icra hizmeti ve vasıtası olmak 
mevkiinde bulunmamı hayabmm 
mes'ut mazhariyetlerinden ıaya • 
rım.,, 

Anlarda hastalık 
Muğlada Deniz abat nahiyeıl • 

nin, Deniz ova, Karaıı, F adılca köy 
lerinle arı haıtalığı olduğu haber 
alnımıttır. 

Hastalığın tethiı ve tedaviıi için 
vilayet ziraat müdürü Cemal Bey 
hastalık mahalline gitmittir. Ah • 
nan malumata göre mezkur huta
lığm (Görüme) yani (lok) hasta· 
hiı olduğu anlatılmııtır. Bu bu• 
ıaıta lazım gelen tedabir almmıt-
tır. 
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Meclis hükUmete zayıf bir ekseriyetle 
/Jaştarafı IJirinci Sayıfada 

rafından rahatsız edilmemelerini 
tenbih etmişlerdir. 

Evangelismos hastahanesi , 
mecruhların ahvali sıhhiyesi hak
kında mal\i.mat almağa gelen 
halkla dolmaktadır. 

Şehir ayaktadır. Heyecan ve te
essür çok büyüktür. 

0

Efkarı umu
miyetle hüküm süren şiddetli ga
leyandan dolayı, bir takım hadise
ler vukuundan korkulmaktadır. 

Hükiımet fevkalade tedbirler al 
mıştır. 

Mitralyozla ateş ! 
AT1NA, 7 (Hususi) - M. Ve • 

nizelosa suikastte bulunanların 

mitralyözle ateş ettikleri zannedil
mektedir. Çünkü ateş yaylrm tek
linde ve bila fasıla devam etmiş

tir. 
M. Venizelos bu suikastten kur

tulmasını ateş başlar başlamaz o· 
tomobilin içine yüzü koyun yat -
mı§ bulunmasına medyundur. Bu 
sayede kurşunlar kendisine isabet 
etmemiştir. 

Madam Venizelos ta kocasının 

tavsiyesi üzerine onun üzerine yat 
mışsa da vücudunun muhtelif yer
lerinden yaralanmıştır. 

M. Venizelosun otomobilile hu
susi muhafızlarının bindikleri o -
tomobil kurşunlarından delik ol -
muıtur. Sabrk başvekilin muhafız· 
!arından Markaki, çok ağır suret
te yaralanmııtır. Hayatından ümit 
yoktur. Şoförün yaraları da çok 
ağırdır . 

Madam ağır yarah 
ATINA, 7 (Hususi) - Bida -

yette hafif zannedilen Madam Ve· 
nizelosun yaraları ağırdır. Madam 
Venizelosun kµrşundan altı yarası 
vardır. İki yara bacaklarında, bi
ri karnında, dördüncüsii höbrek1e
ri civarındadır. 
Yaralarının ve bilhassa böbrek 

civarında ki yarasının vehametli 
üzerine doktor Papa, acilen has
tahaneye davet edilerek Madam 
Venizelosa ameliyat yapmı§lır . 
Doktor yaraların ağır olduğunu , 
suikastçiletin dumdum kurşunu 
kullandıklarını söylemiştir. 

Askeri tedbirler 
ATINA, 7 (Hususi) - Siyasi 

f ırkaalr rüesası M. Venizelosu has 
tahanede ziyaret ederek bu sui • 
kastten dolayı teessürlerini bildir
mişlerdir. 

Ha&ta bulunan Başvekil M. Çal
daris te milli iktısat nazırı vasıta -
sile M. Venizelosa taziyetlerini 
bildirmiş, katillerin behemehal ya 
kalanara~ cezalandırılacaklarını 
söylemiştir . 

Dün geceden itibaren kışlalar -
da askerler, her hangi bir vak'a
nın çıkmasını derhal bastırmak i -
çin emre amade hulnuyorlar. 

Eşkiya reisi mi? 
ATINA, 7 (Hususi) - M. Veni

zelos suikastte bulunanlar arasın· 
da eşkıya reisi Kara Tanaş bulun
duğuna dair kuvvetli bir rivayet 
vardır. 

Şiddetli heyecan 
ATINA, 7 (Hususi) - Hüku -

met heyecanı nazarı itibare alarak 
askerlerin kışlalarda alıkonulması
nı ve zabıtanın da vazifeleri ba -
şmda bulunmalarını emretmi§tİr. 

Muhafız kıtaatı da emre müheyya 
bir halde kışlalarda bulun.makta -
dır. Ayrıca sükuneti muhafaza i -
çin sokaklarda devriye gezmekte -
dir . 

Komünistlerin halkın heyeca -
nından istifade maksadiyle , her 
hangi bir harekete geçmemeleri i
çin polis bütün tedbirlerini ittihaz 
eylemiştir. 

Daha yakalanmadllar 

AT1NA, 7 (Hususi) - Baıve -
kil Mösyö Çaldaris rahatsız oldu
ğundan evinden çıkamamaktadır . 
Suikast h~beri üzerine iktısat na -
zırı Mösyö Basmacı oğluyu has -
tahaneye gönderınit ve ~- Venize· 
losa teessürlerini bildirmiıtir. Sa
bık başvekil bu alakaya teşekkür 

etmiştir. 

M. Çaldaris, gazetecilere sui
kast dolayısiyle beyanatta buluna· 
rak bunu nefretle karşıladığım ve 
memlekette kanunu hakim kılmak 
maksat ve gayesiyle mütecasirle -
rin ele geçirilerek ıiddetle ceza -
landırılacaklarını söylemiştir. 

Dahiliye ve adliye nezaretleri , 
mütecasirlerin tevkifi için şiddetli 
emirler vermişlerdir. Atina emni· 
yeti umumiye müdürü Polihro -
nopuloı tebdil olunmuıtur. 

Bu dakikaya kadar suikaıtçi -
ler ele geçmemiş ise de zabıtanın 

bunların izleri üzerinde bulundu-
ğu öğrenilmiştir. 

ATİNA, 7 (Hususi) - Suikast-
ten bir kaç gün evvel kraliyet ta
raftarı gazellerden biri M. Veni -
zelos aleyhinde çok şicldetli neş -
riyatta bulunmuştu. Gazete. M. 
Venizelosun hala Yunanistanda 
roller oynamakta olduğunu, ken -
disinin hudut harici edilmesini, 
hatta M. Venizelosu öldürecek a-
damın Yu.;an azizleri arasında sa
yılacağını yazmıştı. Bu neıriyat 
Yunan meclisinde heyecanı mu -
cip olmuş ve şayanı dikkat görül-
müştü. 

Onun için, bu neşriyatı nazarı 

dikkate alarak, sabık baıvekile 

yapılan bu suikastın bir tertip ese
ri olduğunu iddia edenler de var • 
dır: 

ATINA, 7(A.A.) - M. Venize-
los, taarruzu şu suretle anlatmış· 
lır: 

"Kelfisya'dan dönüyorduk. A -
tina civarındaki mahallelerden bi· 
rinden geçerken yaylım ateşi ha
linde revolver atıldığını işittik. 

Kurşunlar binmiş olduğumuz o
tomobilin ve onun arkasından ge· 
len muhafızların bulundukları o -
tomobilin lastiklerini patlattı. Bu
nun üzerine otomobilimiz, hare -
ketsiz bir halde kaldı. Hemen ara• 
banın için uzanıp yatık. Şoför a • 
ğır surette yaralanmıt olmakla 
beraber otomobili, şehre yakın bir 
yere kadar son sür'atle götürdü . 
Burada mutaarrızlar takipten vaz 

ATINA, 7 (Hususi) - Mösyö 
Venizelos Avrupada bulunan oğ
lu Sofoklu'ya bir telgraf çekerek 
suikastten kurtulduğunu bildirmiş 
ve üvey validesinin sıhhati hak - geçtiler.,, 

kında malfunat vermiştir. 

1 

Bütün fırkalara mensup gaze • 
Sabık bqvekil ayrıca Mösyö teler, bu taarruzdan dolayı infial 

Çaldaı isten de oğluna hu maluma- ve öfke izhar etmektedirler. 
tı teyit eclici bir telgraf çekmesini M. Çaldaris, rahatsız bulun -
rica etmiş başvekil de M. Venize- makla beraber dün geceyi muta • 
loıun bu arzusunu yerine getirmiı- arrızların tutulup yakalanması i-
tir • - çin talimat vermekle geçirmi§tİr. 

Gazeteler suikastı takbih 
ediyorlar 

ATINA, 7 (A.A.) - Atina a -
jansı bildiriyor: Fırka farkı ol • 
makaızın bütün gazeteler, M. Ve
nizelosa yapılan menfur suikast 
karşısında kederle karıtık bir in· 
fial izhar etmektedirler. 

M. Venizelos aleyhtarı olan E· 
leftherons anthropos, silahları Yu
nanistana kar§ı tevcih edilmiş olan 
canileri tel'in ederek diyor ki: 

"Memleketin etrafı düşmanlar
la çevrilmiştir. O düşmanlar bu 
suikastile Yunanistanı, beynelmi
lel teveccühlere en ziyade muhtaç 
olduğu bir zamanda gözden dü • 
şürmeğe ve mevkii itibarını tenzil 
etmeğe teıebbüs etmişlerdir. 

Hükumet taraftarı olan Proia 
son derece infial gösteriyor ve di
yor ki: 

"M. Venizelosu öldürmeğe te • 
şebbüs etmiş ve memlekete bir çok 
teberruları ile herkesin hürmetiııi 
kazanan zevcesini yaralamıı olan 
kimseler, Yunanistanm dütmanı -
dırlar. Hükumetin mütecavizleri 
kısa bir zaman zarfında yakalıya· 
cağı kanaati vardır. 

Gene hükumet taraf tarı olan 
Kathimerini gazetesi şöyle yazı -
vor: 

"Polis ve ordunun bütün kuv -
vetlerini seferber hale getirmesi 
lazım gelen hükumet için bu tev
kif, bir şeref meselesidir. ,, 

Memlekette sük\ın ve asayiı fev
kalade yerindedir .• Kat'iyyen is· 
tisnai tedbirlere müracaata lüzum 
görülmemiştir. 

ismet Paşa Hz. nin 
teessür telgrafı 
ANKARA, 7 (A.A.) - Atina

da M. Venizelosa yapılan suikast 
dolayısile Başvekil !smet Paşa Hz. 
M. Venizelosa ve Yunan başvekili 
M. Çaldarise şu telgrafları gön -
deııniştir: 

M. Venizelos Hazretlerine 
"Şahsınıza ve Madam Venize -

losa karşı yapılan tavsif edilmez 
suikasti büyük bir acı ile öğren -
dim. Bütün Türk milletinin Ma -
dam Venizelosun aldığı yaradan 
benim gibi müteessir oldu~u ka -
dar bütün Yunan milletinin de 
böyle bir cinayeti takbih etmekte 
mütefik olduğuna eminim. 

Bir çılgının menfur hareketinin 
sebep olabileceği büyük felaketin 
vuku bulmamış olmasından dola
yı sevinir ve Madam Venizeloıun 
iadei afiyet etmesi için en samimi 
temenniyatımızı refikamla ben ar
zederken gerek kendilerine ve ge· 
rek size bütün sempatimizi ve ha
kiki dostluk duygularımızı suna -
rız.,, iSMET 

M. Çaldaris Hazretlerine 
"Mümtaz Yunan ıahsiyeti M. 

Venizelosa karşı yapılan suikast 
bizleri derin bir surette acılandır -
dı. Kendilerine dostane sempatimi 
izhar ederken Türk milletinin Yu
nan milleti hakkındaki hakiki 
dostluk bağlarını ve çok şükür 
kurtulduğu acı karfısında onun 
hakkında duyduğu büyük muhab
beti zatı devletlerine ifade etmek 
isterim.,, lSMET 

itimat reyi beyan ederek dağıldı 
U· 

HALEP, 3 - Suriye meclisinin ı ısrar etmiş ve müstaceliyetle ııı 
son celsesi çok gürültülü ve heye· zakeresini istemiştir. ., • 
canlı olmuf, maliye veziriyle bir Buna hiddetlenen Nikola c&,li• 
meb'uı arasında ağıza alınamıya· cı sandalyasından kalkarak ~\Jpı 
cak küfürler savrulmuıtur. Mese· ye vezirinin önüne gelrni! ye 
le ıudur: ruklarını sıkarak; . • • 

Maliye veziri Şakir Nimet Bey - Sen Osmanlı hük?nıetı (o,11• 

meclisin tasdikına arzedilmek ü - manında yüz b;nlerce Iıra ça ·,te 
zere alelacele bir kanun layihası Vatan haini ve hırsızsın. B~ ; 

k 111"' 
gene bir dalavere çevirece • I ~ • hazırlamııtır. Bu kanuna göre, 7,5 

milyon lira olan bütçenin 5 mil • 
yonunu memurlara maaş olarak 
vermekte olan hükumetin bütçe • 
de muvazene temini için memur 

adedini yüzde yirmi nispetinde in 
dirmeğe hükumete salahiyet ver • 
mekteydi. 

Halihazırda Suriyede on bin 
memur mevcuttur. Halbuki bu me 
mur adedi çoktur. Binaenaleyh 
bütçeyi denkleştirmek için halkın 
sırtına yeni vergiler yükletmekten 
ise memur sayısını yüzde yırını 
indirmek daha muvafıktır. 

Bir itiraz 

Bu teklife kar§ı Halep meb'u· 
ıu Nikolacancı bey itiraz etmiş ve 
bu meselenin çok mühim olduğu -

nu, on bin nüfusun perişanısıne 

sebep olacağını, binaenaleyh bu 

meseleyi iyice tetkik ederek haklı 
bir karar vermek için kanunun ge 
lecek devreye bırakılmasını, esa -
sen dahili nizam mucibince her 

hangi bir teklifin en azdan 48 sa
at evvel azaya dağıtılarak müta -
lea etmelerine vakit bırakılması 

lazım geldiğini, halbuki bu kanu -
nun bir el çabukluğu ile hazırla • 
narak meclise verildiğini söylemiş· 
tir. 

Maliye veziri huna cevaben 
memleketin hayatiyle alakadar o -
lan bu kanunun behemehal bu 
devrede çıkması lazımgeldiğinde 

gönderilmiştir: 
M. Venizelos Hazretlerine 

"Suikast haberi beni cidden a -
cılandırdı. Bütün sempati hisleri
min ifadesini ve kendilerine bü-

tün kalbimizle ve seri bir şifa te -
menni ettiğimiz Madam Venizelos 
hakkında ·refikamla benim çok 
dostane duygularımızın teminatı· 

m kabul buyurmalarını zatı dev -
!erinden rica ederim.,, 

ŞÜKRÜ KAYA 

M. Maksimos cenaplarına 
"Muhterem M .Venizelosa kar

şı yapılan suikastı teessürle öğ -
rendim. Bundan mütevellit infiali-

nize bütün kalbimle İftİrak eder • 
ken bu münasebetle bütün sempa
ti ve hakiki dostluk hislerimin ye
ni teminatını kabul buyurmanızı 

zatı devletlerinden rica ederim.,, 

ŞÜKRÜ KAYA 

Diye bağırmış!ır. Celse e;dir 
triklenmiş ve her tarnfte.n l , . 

· · l · b' 'b' · e ke.th ve ıtıraz ses erı ırı ırın sıJP 

mııtır. Maliye vezirine nıe·~olı 
meb'uslardan bir kısmı Nı 1e 
C .. . .. ·· ... u~ıer 
ancının uzerıne yuru ... . 

tokatlamıya baılamı§lardır. 

Polis kuvvetleri İ' 
R · .. d ' r.alJt eıs mutema ıyen çan ~ d• · 

beyhude yere herkesi sükfıltl 
vet etmiştir. it 

Nihoyet polis kuvvetleri ııı:. 
se girerek Nikola Cancıyı - çı • 
dise müsebbibi diye - dıtar~1'ol' 
karmak istemişlerse de, ~ı 
Cancının: 

" K ,. ıl ııı I" - at ıyyen ç ana · dl 
meb'usumt teşrii sıfatım -;Jt 
Defolunuz !. ,,I._ 

Diye bağırmıştır. AntakY• 1" 
usu ve meclis murakıplarınd•11 p1' 
osis bey de bunu teyit edere1' ·ı 
lislerin dı§arı çıkarılmasını ~ 
ihtar etmİftİr. Bu yüzden . ~· 
Mosis efendi arasında da bıt JJI 
nakaşa başlamıı ve meclis si~~ 
bir kavga yerine dönmüştiit·~ 
yet Nikola cancı efendi bir / 
götürülerek teskine uğratılJSJıf 
celse tatil edilmiştir. 1,. 

Yarım saat sonra celse t di JI 
açıldığı zaman Nikola efe~ 
hazır bulunuyordu. Reis 1' ~ 
rey.e koymuı ve ekseriyetle 

edilmiştir. .•· ~· 
Bu kanunun istihdaf ettıf 

kiki gaye şudur: ı" ( 
Bugün Suriyedeki meıııtJlitf 

rasmda vatanilere mensup b / 
memurlar vardır. Bu kanuıı.,.,; 
diği salahiyetle hükumet, b~ / 
murları tasfiyeye tabi tutıa Jılf. 
vatani memur bırakmıyacıa. ı 

Bunu çok iyi bilen vataıı• 
buat kanununa şiddetli hil1 
mekte ve maliye vezirini tel' 

mektedirler. /ı 
Meclis, teşrinievelde toP~ j 

üzere dağıhnıı ve hükfı~·ıf"' i 
çok zayıf bir ekseriyetle atı 
yan etmiştir. 

~--------------__../ 

ihtifal.,, 

Vaziyet 

Ahmet Ha9ım için bagaok•. t /. 

Yüksek tahsil gençliğİl11~~; 
hu.m Ahmet Haşim için, te e'İ' .. 
tiği ihtifal bugünsaıı:t oıı .~i 11 
yapılacaktır~ Ahmet 1-1•!' ı,.t' 

mu .. şku··ı , d. 1'ar ı venler, san atının tak ır p,,ti! . 
hl ebeler saat on sekizde tJ', 

İki nazırın istifa edeceği nun konferans ıalonuııd• ~ 
varak onun hatırasını aıı• J 

mevzuubahs oluyar , ... r 
ı • ır. . ~its'~' 

AT NA, 8 (Hususi, sabah saat ı Milli Türk Talebe birlı:ot"."Jii' 
2.40 ta) - Madam Venizelosa ~?bbüsiyle tesbit edileıı P ıJ;tO~f' 
hastahanede ameliyat yapılmış, ı•azaran ihtifalde eV'Yeli ~I • 
vücudundaki kur§unlar çıkarılmış- rı "d · l 'nden "" ... ~ ,ı 

un mu errıs erı .. lit'ıı•· 

Şükrü Kaya Beyin telgrafı 
Hariciye Vekaleti vekili Şükrü 

Kaya Bey tarafından da M. Veni
zelos ile Yunan hariciye nazırı M. 
Maksimosa aşağıdaki telgraflar 

tır. Yaralının vaziyetindeki tehli
ke zail olmuıtur. 

Bu suikast dolayısiyle Çaldaris 
hükUmetinin vaziyeti sarısılmıştır. 
Maliye ve Hariciye nazırlarının 

İstifa edecekleri söyleniyor. 

1 laıim hakkında söz •0~~ıt1,' 
l·~r, sonra merhumun a bJi! ~'. 
C>dip ve muharrirler, Jllıl ,,,.~/ 
l<ültelere mensup taleb;~,i;t'_jl 
ren hatırasına kar§ı ta~~ 
bildirecekler, tiirleri 0 
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hat, güzellik, sıhhat, aşk, Jeref, kudret hepsi avu

cumun içindedir. Gocunuyorsun zavallı Tamizim. 

Fakat ıana bir sır söyliyeceğim. Hayalperestlere, 

şairlere, belki de kendi duyguma rağmen bir den 

öğrendim: insanlar iyi değildirler. Hüküm süren 

kuvvettir. Zamanın. kuvvetiyse şu hışırdıyan kağıt 

paralar ... 

T AMtZ - Bereket versin artık hoca değilsin .• 

Yoksa gene ahlak muallimi olıaydm .. 

TOPAZ - Talebeme ne derdim bilir misin? 

(Birinci perdedeki ta lebesine hitap eder bir tavır

la) Bu sınıfın duvarlarında gördüğünüz yazılar bu 

gün vücudu olmıya~ bir hakikati ifade eder. Bu 

gün bunlar, halkı yanlış bir yola sürükleyip parsa· 

yı toplıyacak açık gözlerin İ!İne yarar. Zamanı

rnızdn darbımeselleri tezyif, servete başlangıç olur. 

Eğer muallimlerin hakikati azıcık bilselerdi, sana 

bunu öğretirlerdi . Sen de böyle zavallı kalmazdın. 

T AMlZ- Za valh olabilirim ... Fakat fakir asla. 
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tinizi tetkık etmek cesaretinde bulundum. Siz kıy • 
metli bir adamsınız ... Evet... Anaforculuğunuza 

kalıbımı basarım; fakat ehemmiyetsiz bir anafor· 
cu ... Vurgunlarmız yüklü değil... On be! tanzifat 
arabası, otuz lağım kapağı, altı düzüne sırlı tük • 
rük hokkası ... Poh ... Oyunu zahmetine değmez şey• 
ler bunlar. Seyyar apteshane gibi spekülasyonlara 
gelince bunlara da i! denmez azizim .. Yok, yok 
azizim Reji .. Ben sizi i, içinde tanıdım ve kıyme

cak bir otlakçısınız ... 
KASTELBENAK (Süziye) - Gördün mü?. 

İ}te bizim maymun hikayesi ... 
SÜZt - Cevap olarak yalnız bunu mu bula • 

bildiniz?. 

KASTELBENAK - Bir hayduda ne denebi • 
lir? .. . (Topaza) Siz bir haydutsunuz ! 

SüZt (Omuzlarını silker) - Reji!.. Siz, me • 
ğer, ciğeri beş para etmiyen biriymişsiniz ... 

KASTELBENAK (Birdenbire Süziye büyük bir 
cesaretle) - A .... Rica ederim susunuz ... Birleş • 
miş olduğunuza hükmedeceğim geliyor .. . 

SÜZl - Böyle olmadığını bilmiyor değilsiniz .. 
KASTELBENAK - Siz ders vermemit olsay· 

' 
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Onunla ne kadar çabuk görüşürsem o kadar ıyı 

olacağına eminim .. 

SOZt - Sizin bileceğiniz şey .. 

TOP AZ - Daha iJıkından yeni ayrıldı. Belki 
küçük bir İ!aretle kollarımın ara.sına düşüverir. 

SüZt (Kahkahayla gülerek ) - Ne de kendi •. 
nizi beğenmitsiniz ... Hele bir tecrübe ediniz.. · 

TOP AZ - Ederim .. 

SüZl - Haydi, hemen şimdi .. Azıcık eğlen • 
mi! olurum. 

TOP AZ - Pek ali .. (Telefonu alır) Allo !.: . 
Pasi 43 - 52 .. 

SÜZI - Ne? Ödet mi?. 

TOP AZ - Baron Marten dün ter ketmiş .. . Ken· 
d isine rasgeldim de beraber çay içtik .. Anladığıma 
göre ... 

SÜZI (Telefonu Topazın elinden alıp kapata
rak) - Bu ne saygısızlık... Tecrübeyi yanımda 

yaptığınıza bakılırsa bana hiç ehemmiyet ver.me • 
diğiniz anlaşılıyor. Ne ümit ediyordunuz? .. 

TOP AZ - Hiç.. Ne ümit edebilirim... Beni, 
siz, çok fakir ve çok toyken tanıdınız .. Sizi elde e-

nöPf'\f°fNr'"" "H~~DE 209 

debilmek aklımdan bile geçmez .. .Her zaman sizin 

sevimli aptalınız olarak kalmak isterim .. 

SüZl (Yavaşça) - Sevimli .• 

TOPAZ ( Acı bir tavırla) - Fakat aptal... 

(Yandaki odanın kapısı vurulur.) 

SOZI - Ne var?. 

(Metrdotel girer.) 
METRDOTEL - Mösyö geldi .. 

sozı - Pek ala .. 

( Metrdotel gider.) 
TOP AZ - Gitmeyiniz .. 

SOZI - Gitmeliyim.. Görülecek hesaplarım 
var, hem de para işi .. Artık alışverişi kesmeli .. 
Gittiği zaman size haber yollarım ... 

(Elini uzatır, Topaz, heyecanla öper. Süzi 
Topazca kıymetli sayılacak bir tebe::;.sümlc 
dışarı çıkar. Yalnız kalan Topaz muzaffer bir 
tavır takınır. Bir daktilo girerek kendisine bir 
kart verir. Topazın yüzü değişir. Diraz tered
dütten sonra.) 

TOP AZ - Buyursun!.. 
Forma -H 
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Sahne iV 

TAMlZ -TOPAZ 

(Tamiz girer ... Birinci perdedeki haldedir. 
Arkasında eski bir redingot, kolunun altında 
bir şemsiye, gözünde boynuna kaytanla asıl
mış bir gözlük Yardır. Topaz biraz çekingen, 
fakat şen, ilerler.) 

TOPAZ-Tamiz!.. 
TAMIZ - Topaz! ... (Biribirinin ellerini tu -

tarlar, gülerek bakışırlar.) Ne o, kestinnitsin ! (To
pazın çenesini gösterir.) 

TOPAZ - Ne yaparsın!.. iş hayatı .. Çok de -
v• • • • ? 
gışmış mıyım ... 

T AMIZ - Aktöre dönmüşsün .. 
TOP AZ - Seni gördüğüme çok sevindim. 

T AMlZ - Desene ... Kapını, dün, tam beş defa 
duvar bulmasayclım, daha evvel sevinecektin .• 
Daktilolarm söylemediler mi?. Her gelişimde: 
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SÜZl - bu ne auırn< ... 

KASTELBENAK (Snıtarak) - Adilik ha '! ..• 
Ha .. ha .. hayyy .. Adilik! .. 

TOPAZ (Soğuk) - Bana baksanıza ... Bağır -
mak istiyorsanız baıka yere gidiniz .. 

KASTELBENAK (İşitmemiş gibi durur fak~t 
sesini yavaşlatır.) Aziz madam sizi tanıdığım za
man, sırtınızdaki kürk tavşan derisindendi. 

SÜZI - Kaba herif! .. 
KASTELBENAK - Şapkasını babasının eski 

fötr şapkalarından yapardı! 
"vizon,, kırmızı kadife bir manto .. Hem çok, pek 
güzel.. 

SÜZl - Belki sizinle alay ediyordur. 

TOP AZ --"" Kim demiş .. 
SÜZI - Size ihtimal istikbaliniz olmıyan biri 

diyebilir .. 

TOPAZ - Aldanır .. 

SüZt - Teklifiniz belki hoşuna gitmiyebilir. 
Ev\'eli\ bir tecrübe etseniz .. 

TOP AZ - Öyle mi dersiniz?. 
SÜZI - Zannederim ... ihtimal reddediverir. 
TOP AZ - Bu noktada yanıldığınrza kaniim .. 
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dınız bu cesareti gösifae .. ilır miydi?. (Topaz ya -
zıh:lnesine oturmuş, yazı yazar, mektuplarım açar 
ilah) Evet, bu darbeyi siz hazırladınız.. Böyle 
değil mi?. Söyclyini:L. .. 

sozı - istediğiniz gibi hükmedin .. 
KASTELBENAK - Ben hükmümü çoktan ver· 

dim .. 
SÜZ1 - Ben de .• 
TOP AZ - Efendi! ! Sizi, bir kadına bu tarzda 

söz söylemekten menederim. Defolun .. 
KASTELBENAK - Öyle olsun .. Fakat son 

gülen iyi güler .. Yakında ha.her alırsın .• 
TOP AZ - Hay, hay! .. 

KASTELBENAK - Doğru müddeiumumiye 
gidiyorum .. 

TOP AZ - işte buna çok ıaşarım ... 
KASTELBENAK - Size gelince madam .. Çok

tandır beni gülünç bir mevkie soktunuz ... 
SOZt - Doğru .. 
KASTELBENAK - Artık hareketiniz değiş -

melidir. Az sonra gelerek kararımı bildiririm. 
SÜZt - Bir erkeğe yapamadığınızı bir kadı -

na yapmak istiyorsunuz. Siz nefret edilecek biri
siniz. 
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pabilirim. h.ı.urnıa cvıennıcn.zi ve t.evzii mükufat 
merasiminde reisliği kabul etmenizi ricaya gel • 
dim.,, dedi. 

T AMlZ - Reisliği mi?. Niçin?. 

TOP AZ - · Paramın hatırı .. 
T AMIZ - Paran için mi, sanıyorsun? .. 

TOPAZ - Evet, evet ... Ne zavallı ne tecrübe-

siz bir adamsın sen!.. Şu ahlakı umumiye müdafii 

gazete bHe susmak · çin yirmi beş bin franga ra
zı oldu. Ah, para!... Kıymetini bilmiyorsun ... Aç 

gözünü de hayata bak.. Para her .§eyi yapar, her 
harekete müsaade eder; her arzuyu yerine getirir. 

Y epycni bir ev mi istiyorum, takma olduğu belir

siz bir diş mi, yoksa cumaları et yiyebilmek için 

papastan izin mi? .. Daha ne İstiyorum .. gazeteler
de methedilmek mi? .. Yatağımda bir kadın mı? .. 

Sen bunların ricayla, fedakarlıkla, faziletle elde 
edileceğine mi kani sin? ... Hayır. 

Şu kasayı açtıktan sonra küçük bir kelime ka
fidir: "Ne kadar?,, (Kasadan küçük bir deste 
banknot. alır) Şunlara bak .. Bunları daha cebime 
~oyar koymaz istediğimin şeklini, rengini alır. Ra-
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leri farkına varmadan nasıl yaptığımı anlatırım. 

Yalnız şurasını iyi bil ki, ceza beklediğim sırada 

fedakarlıkla elde edemediğim şeyleri kazandım. 

Maarif madalyası aldım. 

TAMtZ (Heyecanla) - Madalyayı aldın, de· 
mek! 

TOPAZ - Evet ... Ya sen? .. 

T AMtZ - Nerede ... 

TOPAZ - Görüyorsun ya zavalh Tamizim ..• 
Doğru yoldan ayrılınca hem zengin ve hem hür -
met edilir biri oldum. 

TAMIZ -.Mügalata! .. Sana hürmet ediyor• 
larsa, ne olduğunu bilmedikleri içindir. 

TOPAZ - Ben de böyle sandım .. Fakat yanıl
dığımı anladım. Az evvel dilinde sana benden 
bahseden namuslu bir lldam dolaşıyordu. Şayet 

bu adam Müş değilse sana istediğini veririm. 

T AMIZ - Evet o .. Senin için neler söylediği
ni bilsen kızarırsın! 

TOP AZ - Bu namuslu adam beni de gelip 
gördü. Sana söylediklerimi aynen ona da söy)e • 
dim. Bana: "kap ederse yalancı şahitliği bile ya-
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TOPAZ (Kalkar, Kastelbenı_.ıka yaklaşır) -
Çıkınız, möıyö ... 

KASTELBENAK - Yoksa zannediyor musu • 
nuz ki .. 

TOP AZ - Çıkınız .. 
KASTELBENAK - Ya! Fakat kollarıma gü· 

venebilirim ... 

TOP AZ - Çekinmezseniz .. 
KASTELBENAK- Ben hamal değilim .. 
SOZl - Söyliyen sizsiniz .. 
KASTELBENAK - Elbette bir gün gelir .• 

Şimdilik gülmeyi tercih ederim. (Yüzü buruşarak 
güler) Ha ... ha ... ha .. ha .. ha .. (Çıkar). 

Sahne 111 

sozı -TOPAZ 

TOP AZ - Ne olduğunu gösterdi ... Tabii ibiraz 
aonra size yalvarır, siz de, bu şerefli mevkiinizi 
.muhafaza için, affedersiniz ..• 

4 
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SÜZt - Azizim Topaz .. Biraz acele ettiğiniz• 
aanıyorum. 

TOP AZ ·- Niçin madam?. 

SÜZl - Bir Topazın nasıl yetiştiğini bildiğim 
üçin kıymetini bilirim. Bunun için, kat'i kararınıza 
rağmen size bu nasihati vermek istedim. 

TOP AZ - Ben de sizden intihabım hakkında 
fikrinizi öğrenmek istiyordum. 

sozı - intihap ettinizae fikrimi öğrenmekte 
gecikm'işsiniz. (Biraz siikfit) Kim?. 

TOP AZ - Bulunuz .. 
SÜZI - Tanır mıyım?. 
TOP AZ - Hem çok iyi .. 
SÜZ! - Esmer .mi, kumral mı?. 
TOP AZ - Esmer. 
SÜZI - Ufaktefek mi?. 
TOP AZ - Orta. 

SÜZt - Güzel mi?. 
TOP AZ - Çok güzel.. Harikulade gıymır .• 

Dün, çok §ık bir ·elbisesi vardı. Etrafı açık renk 
KASTELBENAK - lşin, böylece halledilivere

c.eğini zannetmeyiniz. iki senedenberi size kafi d~ 
recede para vermeaim mi? • 

.taU! \lp.ta(f 

(".nnıı5 upIAl?l .t!q uıEıep Z!lllP..L 
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"Müdür efendi burada değil!,, cevabile kartılat • 
tım. Hatta bir aralık beni kabul etmek istemedi -
ğin zihabma bile vardım. Doğrusu::m istersen ade
ta kızmıttım .. 

TOPAZ - Hakkın var .. rFakat düşünsene ki .• 
Bizim gibi iki dost .. 

T AMIZ - Bahusus sana söyliyeceğim mühim 
bir şey vardı .. 

TOP AZ - Söyle bakayım. 
T AMIZ (Oturur) - Eskidenberi dostun oldu • 

ğumu bilirsin ... Eski, samimi bir dost .. Başkaları
nın işine kar.ışmak da adetim değildir. Fakat, sa
nn söyliyeccğim şey mühim .. Şerefin mevzuubahis. 

TOP AZ - Şerefim mi?. 
T AMIZ - Bunu söylediğime müteessirim .. Ba

na senin bir şerikinden bahsettiler; lekeli bir siya
setç iymiş. Hatta sözüne inanılır birisine göre, sen, 
ıbu herifin ne matah olduğunu biliyormuşsun da .. 
Böyle olduğu halde bazı şüpheli işlere girişiyor 
muşsun! .. 

TOPAZ - Şüpheli mi?. 
TAMIZ - Evet, şüpheli, hatta bunlar matbua

.ta bile aksetmiş. Namusundan emin olduğum bir 
zat, bana çok evvel ciddi bir gazetede çıkan şu 
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lktısat konferans n 
Para politikası hak 

nazarımız ne olac 
12 ;.ihan iktısat konferansı ayın karşı büyük para. merkezlerinde 
'l'u k~de açılıyor. Bu konferansa fazla altın karşılık tutulması zaru 
Yet~ ı~e namına iştirak edecek he- rcti ve nihayet kanuni mecburiye-
~ız dün gitti. j tin fevkinde altın etok bulundurul-

lla \1 e~ette maliye vekaleti namı- 1 masımn kredi üzerine yaptığı müs 
136 arıdat 'Umum Müdürii Cezmi 1 bet tesir dolayısile büyük para me:r ral bulunacaktır. Cezmi Bey ta - : kezleri altın karşılıklarını geniş 
da~?dan Para politikası hakkın -1 mikyasta arttırmağa başladılar. 
lan 1 

n.oktai nazarımız için hazır - J Altın stokları, harbi umumi için 
l~n. 1Ptidai izahı naklediyoruz: de, muharip memleketlerden ve 

tag tısadi buhranların sebepleri a- hatta muharip olmayan memleket· 
1
nda l d A 'k · 'k l · · di Para politikasının da kre - er en merı o.ya ıntı a etmıştı. 

Politik k . S d h b' . ' k' old ~ ası adar mühim bir amil ermaye e, ar ı umumıyı ta ıp 
ita Ug~ llluhakkaktır. Para politi - eden senelerde enfilasyon tehli -

11 
lab · 'l k · l · 1 k l ta ırı e para kıymetinin istik- esı o mıyan emm mem e et ere 

tu;'~ .. ~.uhafaza ve idamesine mn- dağılmış ve hatta enfilasyondan is 
lurı Ulun tedbirleri kastetmiş bu • I tifade eden sermayeler de, gene bu 

1.?0t~z. memleketlerde teraküm ebni~ti. 
ltl ~t~ı uınumi içinde ve harbi u - 1925 senesinden itibaren bu suret
(R:ı•yı takip eden senelerde l le dağılan sermayelerin, paralarını 
tıl d standard) sisteminden ay _ teshil eden memleketlere avdet et
~·?1'§ olan memleketlerde uzun: tiğini Avrupada gerek Sanayi ge -
talltadele ve fedakarlıklardan son rek Ziraat sahalarında, istihsal ve 
kat'~a~aların istabilize edilmesi saitinin ve usullerinin ıslah edile -
~İti 1 hır lüzum ve ihtiyaç haline rek geniş bir istihsalat devresi a -

tıc:e P h b" ld ... ·· .. ·· lllid ara esasının ar ı umu • çı ıgını goruruz. 
&j.· en evvelki şekilde yeniden te - Bu istihsnlat 1928 senesinden i · 

"il}.. • k 
~uu· ~ ırn an görülmemiş ya ( gold ti haren azami hadde vasıl olmuş 
tha •on standard ( veya ( gold ex - bulunuyordu. Bir taraftan Ameri • 
e~ilnge •tandard) sistemleri tatbik ka Müttehit Hükumetlerinde, har· 
a tn71c zaruri olmuştur. . bi umum=cle ve harbi umumiyi ta -

bir· u 1ki sistem arasındaki fark · p eden senelerde, başlıyan geniş 
iı;n:İ•inde evrakı nakdiye müb ~ istihsalat, diğer taraftan 1925 se -

a1t1erıne ıneskuk değil fakat külçe nesinden sonra Avrupada, muhte · 
dil': ~e~ek ikicisinde evrakı nak lif memleketlerde görülen istihsR -
llle,k'! dahilde meskuk ve gayri letta büyük inkişaf, beynelmilel 
~ .. ,:k altınla mübadele etmekle oazarda fiatlara müessir olmuş, 
'hın\ ~r harice olan altın borcunu her tarafta fiatların muhafazası 
hiJi t~ ..,~Ya daha fazla altına ka - gayreti, kredi enfilasyonları baş 
"etti Yıl dövizle ödemekten iba- gÖ$termiş ve nihayet bu gayretler 

ıt° buhranlarla karşılaşarak transfer 
lsı-u sisteınlerin ~runmüm cttiai kabiliyeti büyük bir zaafa uğra -
tlın ~ ........ 1928 senelerinde paralar~- mış, hemen her tarafta maliyet fi
ler b 

1Yınetlerini te:ıbit eden devlet atlarile satış fiatları arasında bü -
\ıe lt a~an ~e~lasyon ile (İngiltere yük farklar hasıl olmuştur. 
~em~ Ya gıbı) hazan da ecnebi Bu buhranların tabii neticeleri, 
da,t; l eketierdeki matlubatın veya sınai istihsalatın daraltılmasını, 
\\'d~:n ıermayelerin memlekete mamul eşyanın ve bilhassa mevad 
~E!tin~lle !tıüsait bir fiat seviyesi ü- dı ziraiye ve mevadı iptidaiye fi · 
~elç-k en Yapmışlardır. (Fransa - atlarının sureti umumiyede düş -
li 

1 
a gibi). mesini ve umumi emniyet ve itima 

ı:. erik· . . 
ııı hık 1 sıstemde fili netice aşa - dm sarsılmasını mucip olmuştur. 
~) ~rı şöyle olmuştur: Beynelmilel ticaretin maruz kal 

dıtılrn ltın dahili piyasadan kal - dığı bu vaziyet, para sistemlerine 
~e~ a I§ Ve hemen tamamen mer - intikal etmiş, para kıymetlerini 
l~lll ankalarının kasalarında top- muhafaza tedbirleri, beynelmilel 

b l§b f '"b d ı . . t• 'd d Q) ~ • mu a e eyı ve tıcare ı yenı en · a-
l'a, t"'d eın)eket dahilinde altın pa· belemi~tir. Bu devrede ve bilhassa 

" ay .. l 
iı.lt1 11a k u etmemekte, altın veya 193' senesi Eylfılünden itibaren, 
tılan b ahili tahvil dövizler harice her memlekette beynelmilel tica -

C) Mtslara tahsis edilmekte idi. reti ve tediye muvazenelerini ihlal 
t'l\i1}'

0 
~tkez Bankaları yaptıkları eden tedbirlerin birbirini velyede· 

da alt n ar ınukabilinde kasaların- rck tatbik edildiği görülür. Bu ted
bir (pırı Veya altına kabili tahvil \irler, 1925 senesinden itibaren 
ltı~du;urcentage, de reserve) bu· tatbik edilmekte bulunan para sis-

t)) ;akta idiler. temlerinin terk ve altın ihracının 
~~e d e~kez Bankaları (pourcen- memnuniyeti, ecnebi dövizlerinin 
"''! e rese ) d . k l h . ·ı . ... :ı el T> rve olnyısıle beynel· ontro ü, i racata prım verı mecı, 
~etil'el):r~ llleı-kezleri üzerine, ek- gümrük ithalat rüsumunun bazı eş 
~1ar1nda e~~~~!c ve Londra Ban- yada veya tarifenin umumunda 
~hiJi t h, .buyuk miktarda altına tezyidi, ithatala hususi resimler 
d~~aka vıl döviz matlubu bulun- vaz'ı veya Konsolosluk rüsumu -
~ltı~ lllec:buriyetinde idiler. nun tezyidi, emtia ithalat konten • 

~erkez 1~ tedavülden çekilmesi, jaru veya (licenccs) usulünün tat· 
~ltın ıt k an~~larındn toplanması, l biki, ithalatın inhisara tabiiyeti, it 
~tin ir~ u Yuksek olan memleket- halat memnuiyetleri, ve nihayet 

'
1
1' l'ap 1 arı Üzerine mühim bir te - harici Devlet borçları veya haa ici 

~avuıd::~ buhınuyordu. Keza te · ticaret borçları için (Moratoire) i· 
~~arye ~~aralar için lcanunen linı gibi haricii tical'eti taımanıen 
\ıel'a ek n ır Yi'zde üzerinden altın takallüse sevkedecek mahiyet ar· 
\ril d seriyetI 1 . . 1 d' r ö\1~ h e a tına kabılı tah - zetme ete ır. 
'l'eti h k ulundurulması mecbu - Keza iktisaden biraz geri kal 'lllŞ 
~~hteli~ kındaki kat'i hükümler, milletlerde, milli istihsal salıas~nı 
~, ltab·~erl:e:-: bankalarındaki al genişletmek ve mütevazin ticaret 

1 1 
tahvil döviz stoklarına bilançosu tanzim etmek için ecne -

tı e 
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1 - Nişantaşında· Muradiye mdballesınde cnmı ittisalinde 33-

39 No. dükkan. 
2 - Bahçekapıda dördüncü vakıf hanın birinci katında 19 

No. oda. 
Yukarıda yazılı vakıf em'ak 934 senesi lVlayıs nihayetine 

kadar p.'lzarlıkia kira va ver lece· inden tutmak 'steyenler Hazira· 
nın onuncu Cumartesi günü saat on beşe kadar Evkaf müdüri• 
yetınde Va of akarlar kalemine gelmeleri. (2601) 

bii rekabete karşı alınan şiddetli 
himaye tedbirleri, diğer taraftan 
ileri ve büyük müstahsil dcv1(>tle - ı 
rin umumi harpten evvel alıştık · 
ları vaziyetlerini tekrar ve her hal· 
de ele almak hususunda faaliyet - 1 

leri, karşılıklı bu i!<i hedef dC;, bey
nelmilel ticari mübadeleyi ihlal e· 

den unsurlardan birini teı;kil et • 

1 
Tesis tarihi : 1888 

ermayesi: 3 • O 
idare 111erkez1 

• O Frank 
lS1 AL\T BLlL 

'fürktyedek· Şubeleri: 

istanbul ( Galata ve stanbul ) lzmir 
Samsun . Mersin . Adana 

mektedir. • ı 

Velhasıl, milli sahada para tcd

birl~ri~in m~.ıı~. i_~tisat hareketler~· ! 
le bırlıkte yurutulmesi zaruretlerı, 

beynelmilel sahada ne eşya nt ıle 
serma~e. m.übadelelerinin hek;ki 1 

\e yenı ıhtıyaçlara uygun şerait al 
tmdn cereyan edememekte olnıa - 1 
sı, zirai ham maddeler ü2erinrle 
başhyan ve müteakıben genişliyen 

(depression economique) i tevlit 
etmiş ve bu hal, yalnız altının işti
ra kuvvetini darbeleyen bir hadise 

olarak kalmayıp para sistemleri -
· nin terkini ve para kıy.metlerinin 
düşürülmelerini de intaç eylemiş -
tir. 

Altın esasına girmiş olan dev -
letlerde, bir takım siyasi ve iktisa
di sebeplerle, bu esastan ricate 

doğru başlıyan ve bütün dünyaya 
sari bir vaziyet al'-ln enfilasyon te
mayülleri ioe, büyük bankaları, el
lerinde bulunan altını çıkarmama· 
ğa sevk ve altının beynelmilel te -

davülünü işkal etti. V c nihayet, 
para istikrarı için lazım olan iti -
mat sarsıldı. 

Fiatı gayri müstakar paranın 
beynelmilel sahaya çıkması, altın 
sistemine sadık kalan memleketler 
için büyük bir tahdit vaziyeti gös· 
terdiğinden aksülamel de süratle 

tezahür etmiş, esasen devanı ~de 
gelen kambiyo, kontenjan ve mü
masili tedbirin daha geniş mikyas 
ta tatbikatına başlamlınıştır. 

Binaenaleyh, altın sisteminden 
ayrılma tedbirleri mukabil tedbir
lerle karşılaşınca, dava, gerek bu 
cıistemden ayrılanları ve ayrılmı -
yanları ve gerek bu sisteme henüz 

girmemiş olan Devletleri aynı za -
manda ve müştereken alakadar e
den ve binnetice dünya iktisadira
hna bağlı olması dolayısiJe, mut -
laka beynelmilel bir teşriki mesai 
ile halli lazım gelen bir şekle gir -
miştir. 

Yunanistandald Şubeleri : 
SeUinik. Kavala. Atina. Pire 

Bıliimum Banka muameleleri. Kredı mektupları. Cari hesap
lan küşndı. Esham ve Tahvilat. Kasalar ıcarı. 

İstanbul Asliye mahkemesi ikin- ' ..••..•.•....... Yeni çıktı :::::::::::::::: 
ci ticaret dairesinden: Müddei D. ~!""............ g 
A. Mango ve A. Mi~cu şirketi ve - !i asubadelmevt ~i 
kili avukat Lazarakı Bey tarafın- :: :: 
dan müddeialeyh Istanbulda As - IH To stoy'un meşhur eseri H 
ma Altında Volto hanı~da Ded~- ı~! Haydar Rifat Beyın tercümesi ~~ 
zade Sırı Bey y_azıhanesın~e Salıh , g ()00 küsur smfa 175 Kuruş g 
Zeki Bey aleyhın: ~50 T. lırasırun EE Ş3fak kütüohııne i g 
ma faiz ve masarıfı muhakeme ve I :: .............................. "":·::::::::::::::::::::: 
ücreti veka~e~ tahsili hak~~nda. i - l ·················o;:·i·h·~;~·s·a·mi ---111 
kame eyledıg"'ı davada muddeıa -

Ö Su .. ru·· k suru bu leyhe gönderilen davetiye üzerine ':;! 
mumaileyhin mezkfır adreste bu -
lunmadığı ve elyevm ikametgahı 
mechul bulunduğu mubasir ve 
muhtarların meşruhatından anla
şılmakla yirmi gün müddetle ila -
nen tebliğat icrasına karar veril
miş ve yevmi tahkikat için_, 29-
6-933 tarihine müsadif perşembe 
günü saat 14 tayin edilmiş oldu -
ğundan yevmi ve saati mezkfırde 
bizzat veya bir vekil tayin etmedi

Oksuruk \"C nefes darlığı boğmac3 
'c kız3mıl: öksürükleri için pek ıc 

~irlı 11:\çur Her eczanede \ e ecza 
dcpolamıdıı bulunur. (4C02 .... 

.......................................................... . . 
i 3. ~- o. i . . . . 
: Satınnlrna Kom is) onu ilanları S . . : ........................................................ . 

İzmir Mst. Mv. Sa. AL Kom. 

ği takdirde tahkikatın giyaben ic- dan: 
ra kılınacağı tebligat makamına Kapalı zarfla 4780000 kilo arpa 
kaim olmak üzere ilan olunur . alınacaktır. İhalesi 31- Temmuz 

( 4266) - 933 pazartesi günü saat 15 te-
_Z_A_Y_l ___ z-.---B--k--d--' dir. İsteklilerin şartnamesini gör -

- ıraat an asın an 
aldığım 1849 numaralı cüzdanı.mı ~ek üze.r~ her g~~ ve münak~saya 
kaybettim. Yen isini alacağrmdan gırmek ıçın o gun ve vaktınden 
eskisinin l1ükmü yoktur. Mihran evvel teklif mektuplariyle İzmir 
oğlu Karabet (4267) kışlasında Mst. Mv. Sa. Al. Kom.· 

metlerinde. 
2 211 Fransada, 
Dolar kıymetinde altın var. 
1931 senesi Haziranından son -

ra vaziyet şöyle oldu: 

(Milyon dolar hesabile) 

~ C GI :c ~ ~ ı:ı ~ 
':' ~ l;i .ı:ı ı:s 

R .ıı:: "" i:cı .>ı 
.sıo ·a ~ ~ .s~ ~ 
;;=a ~c:ı $, .. c-ı= ~ .... 
~.c :;ı= cı~ Cfl .. w ... 

::; ;;; e -SJ ~.g ]l 
~.:ı i~ ~i ;:,: ~c 

nuna müracaatları. (2607) 

Fatih Mal müdürlüğünden: 
Edirnekapıda Hacı Muhittin 

mahallesinde eski 12 nu,maralı 
dükkanın nısıf hissesi pazarlık su
retiyle bir ay zarfında satılacaktır. 
Taliplerin 1- Temmuz -933 ta
rihine kadar Fatih mal müdürlü-
ğüne müracaatları. (2587) 

Fransa 2683 472 21,S 799 35,t 
İsviçre 453 291 179,6 309 190,7 

SATlLIK HANE - Erenköyün
de Suadiye hat boyunda 47 nu • 
maralı derununda iki kuyusu ve 
vasi bahçesi bulunan sekiz odalı 
köşk sahibi elinden satılıktır. Ta
lip olanların ittisalindeki köşke 
mürccaat eyle.-.:neleri. 

Para sisteminin esasını teşkil e -
den, altın hareketleri de, şayanı 
dikkat bir manzara ve mahiyet ar
zeder. Bugünün (pricipes bancaai
ı·es) inn, altının umuıni ve hakiki 
ihtiyacı tatm etmiyecek bir tarzda 
taksimine ve tevezzüüne sebebiyet 
verdiği de muhakkaktır. Altının, 
bazı memleketlerin merkez banka 

larile, devlet hazinelerinde, ve ti -
caret bankalarında ne suretle te -
raküm eylemiş bulunduğu hakkın· 
daki, a§ağıdaki malumat, ehemmi
yeti mahsusa ile nazarı dikkati cel 
heder. 

1931 senesi Haziran sonunda 
Rusya dahil olmadığı halde dün -
yada mevcllt altın stokunun o/o 60 
şı Amerikaılıı müttehit hükumetle· 
ri dahilinde ve Franr:ıda bulunu -
yordu" Bu tarihte: 

(Milyon dolar hesabile) 
4 593 Amerika Müttehit hüku -

Hollanda 357 157 78,S 153 76,5 
elçika S54 154 77 150 75 

Amerlltai\I.H. 4051 - 542 - 11,8 - 608- H,2 

lşbu dört memlekette, artan al • 

tınlarla makUsen mütenasip ola - İstanbul ikinci iflas ımemurlu -
rak, son senede müttehit Amerika ğundıın: Müflis Bigalı Halil Be -
hükumetleri de dahil olduğu hal - yin iflas masasına müracaatla 
de, diğer memleketlerin o nisbette 33 üncü sıra numaraya kaydolu -
altın zayi eyledikleri -yeniden is· nnn Apdülhamit Beyin kaydettir
tihsal olunan altınların mühim bir diği 400 liranın altıncı sıra olmak 
miktar arzetmemesi dolayısile- üzere kabulüne idare heyetince 
aşikardır. Muayyen memleketler 

1 
karar verilmiş ve sll'a defteri bu 

lehine ve hemen bütün dünya aley. karara göre düzeltilmiş olduğu İ• 
hine olarak inkişaf eyliyen bu va· lan olunur. (4264) 
ziyetten, bir kısım memleketlerde 
altın stokları ihtiyaçtan fazla art -
b; bazılarında da (disette d'or) 
şiddetle hissedilmeğe başlandı. 
Kaldı ki bir takım hususi avamil 
altında fazla altın toplanan mcm -
leketlerde, hunlar istimal edilme -
diği için, mahsur bir vaziyette kal
mıştır dahi denilebilir. 

lst. 2 inci iflas memurluğundan: 
Müflis Bigalı Halil Bey masası

na müracaatla kaydolunan alacak
lı Mustafa Beyin kaydettirdiği 150 
liranın adiyen altıncı sıraya kayit 
ve kabulüne iflas idare heyetince 
karar verır.;-; ve bu suretle sıra def 
teri düzeltilmiş old·1ğu ilan olu • 
nur. (426.1}. 



Nafıa Vekaletinden: 
Malatya, Etaziz ve Erzincan vilayetlerinde Fırat nehri üze

rinde yapılacak muhtelif açıklıklarda betonarme ŞIRZI, SUL
T ANMELiK, ILIÇ ve KAB EN MADEMi köprülerinin inşaatı ka
palı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Köprülerin keşif be
delleri mecmuu ''160659,, lira "95,, kuruştur. Münakasa 2 Tem· 
muz 1933 pazar ~ünü saat 15 te Nafıa Vekaletinde yapılacaktır. 

Münakasaya yalnız, bir gözü en az 40 metre açıklığında 
betonarme veya kargir bir köprü inşasını teahhüt ve iyi bir su· 
rette ikmal eylemiş olduğunu ispat edenlerle ba derece fenni 
ehemmiyeti haiz olan ve asgari "200,000,, lirahk bir inşaatı bir 
defada muvaffakiyetle yapmış olan ve aynı zamanda yukarda 
yazılı şekilde bir köprü inşaahm bilfiil ve müstakilen idare et· 
miş ve betonarme inşaatında tecrübe sahibi bir mühendis istih· 
dam etmeyi kabul eden talipler kabul o'.unur. 

Münakasaya gireceklerin yaptıkları işlere ait vesikaları mü· 
nakasadan iki gün evvel Yollar Umum Müdiirlüğüne göstererek 
bir ehliyet vesikası almaları ve teklif mektuplarını münakasa gü· 
nü saat 15 e kadar Nafıa Vekaleti Müsteşarlığına vermeleri la· 
zımdır. 

lstiyenler Münakava kağıtlarını görmelc üzere Nafıa Veka
leti Yollar Umum Müdürlüğüne, lstanbul ve lımir Nafıa Baımü
hendisliklerine müracaat edebilirler. 

Münakasa kağıtları 10 lira mukabilinde Nafıa vekaleti Le-
vazım Müdürlüğünden satın alınabilir. (2518) 

Kiraık kagir Hane ve Dükkan 
Beşiktaş Akarah Vakfiye idaresinden : 

Beşiktaşta Akaretlerde 43 numaralı hane on altı ay 29,83 

numaralı hanelerle 7, 28 mükerrer 28 numarah dükkanlar birer 

ıene müddetle kiraya verileceğinden 29/Mayıs/933 tarihinden iti· 
baren yirmi gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Talip olan-

ların Haziranın on dokuzuncu pazartesi günü saat on üçe kadar 
mahalli mezkurda 54 numarada Mütevelli kaymakamlığına yevmi 

meıkfıruo saat on üçünden on beşine kadar lstanbul Evkaf mü-
diriyetinde idare encümenine müracaat etmeleri. (2436) 

Ankara Nafıa Başmühendisliğinden: 
28091 lira 7 kuruş bedeli keşifli Ankara -Ayaş şosası üzerinde 

Bent deresi köprüsü ile Akköprü arasında yapılacak Beton 
harçlı makadam şoJa 15 - Haziran· 933 perşembe günü saat 
on beşte ihale olunmak üzere kapalı zarf usulile münakasaya 
konmuştur. 

Mühendis olacak talipler teklif mektuplarına 2107Jiralık muvak
kat teminat parasıoı havi makbuz senedi veya milli Bankalardan 
alacakları kefalet mektubunu ve Ankara Başmühendisliğine taıdik 
ettirdikleri ehliyeti fenniye ve itibarı mali vesikalarını raptederek 
ibate günü makamı Vilayete vermeleri ve şeraiti öğrenmek için 
her gün Başmühendisliğe müracatları. (2517) 

Nafıa V ekiletinden : 
Dizel motorlu 10 adet on iki tonluk yol silindiri ile bunlara 

ait yedek alit ve edevat mubayaası kapalı zarf usulile ve takas 

kaydile münakasaya konmuştur. Müaakasa 2/Agustos/1933 çar· 
şamba günü saat.15 de Nafıa Vekaleti Müsteşarlık makamıoda 
yapılacaktır. Taliplerin şartnameleri almak üzere Ankarada Yol· 
lar Umum Müdürlüğüne, Istanbul'da Nafıa Başmühendisliğine 
müracaatları ilan olunur. (2454) 

Devlet Demiryolları ilanları 

Anlrnra • Kayseri hattı üzerinde kılıçlar istasyonu civarında 
km. 52,000 de vakı taşocağından çıkarılıp teslim edilecek 8000 
M3 balashn kapalt zarfla münakasası 25·6·93::S pazar günü saat 
15 de Ankara'da idare merkezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara 
veznesinde beşer liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (2510) 

1 ıstanbul Belediyesi ilanları 

Üsküdar B. Ş. Müdürlüğünden : Üsküdar Belediye şubesi 
hududu dahilindeki Esnaf ve Tüccarın kullandıkları bütün tartı· 

lar muayene edilip 933 senesi için damga vurulacaktır. 10 Ha
ziran • 30 Haziran 933 Üs. iskele B. mevkiinde 1 Temmuı - 5 
Temmuz 933 Kuzguncuk Temizlik işleri binasında 6 Temmuz -
20 Temmuz 933 Beylerbeyi Nahiye merkezinde 21 Temmuz- 23 

Temmuz 9~3 Kandilli Temizlik işleri binasmda 24 Temmnz • 2 
Ağustos 9j3 Kısıklı Nahiye merkezinde 3 Ağustos - 6 Ağus
tos 933 Yenimaballede eski Belediye mevkiinde 7 Ağustos - 31 
Ağustos 933 Usküdar Belediye daires'nde hazır bulunacak Ev-
zao memuruna müracaat etmeleri ilin olunur. ('.l6l1) 

Galata'da Mahmudiye caddesinde 278 No. lu fmnın maili 
inhidam ve tehlikeli olduğundan hissedaratmdan bir kısmanın 
adreeine ihtarname gönderilmiş ve bir kısmınında adresi meçhul 
olduğundan tebligat yapılamamıştır. Ebniye kanununun 48 inci 
maddesine tevfikan Belediyece hedmettirileceğinin umum hisse-
darlarca malüm olmak üzere ilin olunur. (2610) 

··-------. SEYRiSEF AiN 
Meıkezl tdares i Galata lı.:öprü l aşı n 2623 
SobeA, Sirkeci Milhürdar zade Han 22640 

lzmir • Mersin Postası 

KONYA 
9 HAZiRAN CUMA 10 DA 

idare rıhtımından kalkar. 
(2604) 

SADIKZADE Biraderler 
VAPURLARI 

SAKARYA vapuru 

lstanbul-lzmir sUrat postası 

Müddeti seyahat ~2 saattir. 
Her h:ıfta Cumartesi günü saat 16 da 
Galata nhtımından hareket, Pazar günü 
lzmire muvasala:., Pazartesi hareketle 
Sah günü Istanbula avdet eder. 

Muhterem Izmir yolcularından göriilen 
teveccühe bir cemile olmak üzere seya
hat ücretlerinde temdl~t yapılmıştır 

Vapurda her türlü lstiı ahat müemmen 
servis munıaz:ım ve tabldot gayet eh
vendir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Mey
menet Hanı altmda acentahğa 
müracaat. Telefon: 22134. (4249) 

Dr. lhsan Samı 

Gonokok aşısı 
Belsoğukluğu ve ihtiH.tlanna karşı 
pek: tesirli ve tazı: aşıdır. Div:ınyolu 

Sultan Mahmut türbesi No. 189 
(4001) 

Sahibi: Mehmet Asım 
Neşriyat müdürü: llhami Sefa 

V AKIT Matbaası - lıtanbul 

T~QKiVE 

llRAAT 
BANKA51 

DAQA 
BiRiKTiREN 
RAl-tAT-t; b~Q __./ 

Istanbul Posta T. T. , 
BaşmüdüriyetindeJl 't 

. , .. 
Istanbul Paket Po~tahanesinde yaplmlması mukarrer 111 ı• 

yirmi gün müddetle aleni mün&kasaya vazo!unmuştur. MüP9~~e' 
28. 6 - 933 tarihinde icra kılınacağından taliplerin 366 lirah~,r 
minah muvakkatelerini hamilen mezkiir tarihte saat 14 de ~ 
müdüriyette müteşekkil komisyona ve ıartnameıini 

için tahrirat kalemine müracaat eylemeleri. 

··oderOle go 
(2602) 

Marmara üssü Bahri Kumandanlı~ 
Satınalma Komisyonu Reisliğindefl' 
Sureti 
ihale 

Pazarlalda 

,. 
Ne"' 

Saat Münakasa tarihi Miktarı E,t 
10 20 • Haziran· 933 50.000 E.k"'e~ 
10 12 ·Haziran· 933 240.000 . fi 

'' fi 
Deniz efrada ihtiyacı için münakasaya konu1an yukarda ~e ,,11d• 

miktarları yazılı erzakm kapalı zarfla yapılan müoaka•• ;,otel 
verilen teklifler haddi layıkında görülmemekle hizalarında g 

tarihlerde pazarlıkla münakasaları icra edilecektir. kOdJil' 
• ·1e Taliplerin % 7,5 nisbelinde teminatı muvakkatelerı 1 

yona müracaatları ilan olunur. (2503) 

Büyük TAYYARE Piyangosıı 
Yeni Tertibin 2 inci keşidesi 

11 Hazirandadır. 
. • şdıt· 

·d d s·· ··k "k · 35 000 Lır Bu keşı e e uyu ı ramıye . 
Mükafat 50. 000 Liradır 


