
l>iinkü spor hareketleri 
Diba r l Yapılan maçlarda Galatasa-
ay Fa Beykoz berabere kalmışlar, 

enerbahçe Vefayı yenmiştir 
~ 

keşide bitti 
~-.-... Sinci tertip Tayyare piyangosunun 
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lira 48652 numaraya çıkmışhr 
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Cumartesi, 13 MAYIS • ( 5 inci ay)• 1933 idare Telefonu: 24370 

SeyYah getirmek 
' san atı 

Bu •ene it l · · ll&ı a ya turızm noktaı 
arından d "" 

lllı unya. rekorunu kır· 
ae!ın1 tır. Ba,ka memleketlere eski 
~e ere · Y&h nıspetle pek az sey· 

tele telıni, olduğu halde ltalyaya 
~ seyyahlar bilakis arttıkça 

'!, son se . . d b }'ahı ne ıçın c u sey • 
arın mikta .k. .. b. . .... . rı ı ı yuz ını geç· 

~ıttır C"h 
ıtıalA · . 1 an buhranı dolayısile 

ı 'Ye ıkt dA 
llllın ısa ı muvazeneleri bo • 

Atina Müzakerelerinden dönüş --···-·-· .......... _, ____ '------· .... --..-............... . 

Celil Bey bugün Anka
raya gidecektir 

Yeni tica~et mua •j 
hedenamesini müza • 
kere etı:ıek üzere Yu -le k Uf olan nıemleketler bu hadi-

herkear~sında hayrete dü~müş, nanistana gitmiş olan 
ı.ıaia 1b unun sebeplerini araştır • lktısat Vekili Celal ve 

B a~laınıgtır. Hariciye müstetarı 
ın~lıkene Avrup:ının hemen her Numan Rifat Beylerle 

--u e er h . 
latın ~ arısten gelen seyyah· ihracat ofisi müdürü 
ltaıy aılıgından şikayet ederken Cemal ve lş Bankası 
lh .. _ aya •eyynh akını basln.mış ol· umumi miifettişlerin • 
~I &ebe • ~ 
biııat l Ps.2 değildir. Bu sebep den Sa.mi Beyler dün 
~l.İıoı· ~alya hükiir.1et reisi M. Seyrisefain idaresi • 
b ını ta f d ir 11 ra ın an alınmış olan nin Ankara vapuriyle 

ra tedbı·rı . .d. 
~ er netıcesı ır. şehrimize gelmi§ler • 

Sey; ~lisolini şöyle düşündü: dir. 
ı 11 a lar bi- l k . .. 
e ikl · . • mem e etın gu - Ankara vapuru ıa-

erın1 t ·ı A 1- • l . . 
törınek . .' arı 11 nususıyet ermı at on altıda Galata 
lne ... ı .. k ı~ın gelirler. Fakat bir 

KADIN 
Dört senede 

283 
kadınla mü

nasebette 
bulunan ve 
bunlardan 

10 
tanesini 
öldüren 

LANDRÜ 

z 
50 yaşında 
olduğu halde 
nasıl muvaf
fak oluyordu 
YARIN 
VAKITta LaııdrG ve 

Sayısı 5 Kuruş 

KATİLİ 

• JI',,. .. 

kadınlano culbesloe kapal· 
dıklan g3derl ••• 

-u '" et b rıhtımına yana§mıf, 
~e hu · ın u nevi güzellikleri lktısat Vekilimiz bura• 
~ •u:ıyetleri haiz olması mut • 
edeınıeYya.hların gelmesini temin da bir çok zatlar ta • 

Kazım Karabekir Pş.nın 4üncü mektubu ...................................................................... --.... ---... ·········--· .. ············ 
eı. rafından karşılanmı§ • 

li-..içte 2 inci safha : Erzurum ve 
Sıvas kongreleri 

Onların 11 ıeyyah gelmek için 
tlınek •eyahat arzularını tahrik 
lcoı,Yl ~e •ey-yalılara her ıuretle 
~~ lar göstermek lazLmdır • 
'-ıı'at Roına, tarihi kıymetleri, 
llıeıhu?-~ıetleri ve harabeleri ile 
)an&.Jc ll'Ur;. a~i zamanda hıristi
l>alığ1rı eırıırı.ın dini reisi olan Pa-
t:' . bı~rk .d. 
'ııat lt l ezı ır. Daha sonra 

dadır Ba Yanın merkezi de bura• u .. b 
~k 'bi ıtı arla Roma görüle • '° r fehird· B 

tır • ceıaı 

Kartılıyanlar arasında vali 
Muhiddin Beyle üçüncü kolordu 
kumandanı Şükrü Naili Paşa, lı
tanbul Yunan bat konsolosu M. 
Kapsalis, Muhtelit mübadele ko • 
misyonu baı mürahhaıı M. Foltas, 
Artvin meb'uıu Mehmet Aaım, 

lş Bankası umumi müdür vekili 
Muammer, Cevdet Kerim, Emni • 
yet müdürü Fehmi, Ticaret oduı 
reisi Nemlizade Mithat, Ticaret o· 

!rey din Iatanbula gelince -

dası umumi katibi Vehpi Beyler 
bulunuyorlardı. 

Celal Bey kendisini karşılama • 
ğa gelenlerle görüştükten sonra o

tomobille evine gitmittir. ' 
Celal Bey bugün bazı iktıı3di 

müesseseleri ziyaret edecek, öğ· 
leden evvel Ticaret odasına gide
cektir. lktısat Vekili bu akşamki 
trenle Ankaraya hareket edecek -
tir .. 

(Kazını Kara Bekir Paşanın r .................................................... , 
4 üncü me~tubunu da aşağıya ay- Karabekir Pş.nın ; 
nen dercedıyiJruz.. ! 

Paşanın mektupları: henüz de • VeSİkal8ft 
ANKAitA, 12 (Hu5ldf) -

Paşa arasında bazı muhaberclcre 

il •enel ır. ununla beraber 

'

al erd b ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '"llre ıe e u hususiyetler bu 

vam ettiği ve 5 inci mektubunun 
da gönderi leceği !ınla§ıldığı için 
bu mektuplara ait mütalealarımı
zı geri bırakıyoruz. Kazım Kara 
Bekir Paşa sözünü bitirdikten 
sonra bildiklarimizi ve tlüşündük

p nrn neşrettiği \"C kendi ll'Jılnc olarak 
göstc rmcl< lstccUği "wııllm,, lordan bir ta
kımı k endi tl'ŞcbbüsU <>seri değildir. ts -
tanbul hUkfimetlyle KAznn Kara Bekir 
söylenlldJ,"1no göre; K4zım Kara Bekir Pa 
lr olan bunlar mllli harckAt csnruımda 
Khım Kara Bekir Pa~ya dikte edllmlı· 
tir. 

leıneı 0 fYah celbetmeğe kafi ge· T f k •• }t • 106 yaşı d 
~~"ekili~~tu. Bunun için İtalya ıp a Ü esı fi a 
llate h l apa) nezdinde te,eb· 

lerimizi yazacağız.) 

ıı· u un 1 lııriati ınuı, 0932) senesi 
:tıl) ili Ya~Iar için (mukaddes 

b n ettırnı· . 
oll ilA I§lır. 

ıi an hıri t• 
ı:!.'retin· b· t 1Yanlar için Roma 
~· ı ır n . (h 1. 'lae ıer . e.vı acci ekber) 
1_ er tara lllbııtır • Bunun üzerine 
l(r rtan '· l 

il e~e.... b' a Yaya seyyahlar a-
~&ftan g ge aşlaını~tır. Diğer ta -
tnkı1~L ene 1\1 M. l. . F . 

l\qın . · uıo ını aşızm 

lırlaını, ı lıdptida (Milan) da ha -
l'ah o uw .. 
~ Retire'b·ı gu ıçın bu ıehre sey-
~ 'bir (F 

1
• ınek makaadiyle ora· 

ltııttir. a!ızm sergisi) tesis et -
Ce .. 

i · ·•e ily · 
Çın (V nı hlaksatla (V d"k) 

la) . enedik ene ı 
.h ıçin el b· baharı), (Floran • 
ı ~-- e ır (M el ol\lnın ayrı musiki ayı) 
.a ltaıt, Uftur. Bundan sonra 

dsın !İlrnentd~fgelecek ıeyyahlar i • 
e " ı er ·· 1 . "'bni . ucret erınde yüz • 

Pdnı t nıaPer d 1!lır 1 ın e tenzilat ya • 
\ret · fte b .. t .. 

edbirJ u un bu tertipler 
er neti · d 

ceıın e bu sene 1-
Mehrnet Asırn 

OeVanıı ikinci Sayı/ada 
1'Qkıt gel:---..___,,__...__,,.. 
bede . ecek Perşem .. 

1l ıtib 

loPAzeşhu,. 
p· 
ıge$in· 

for111.Q h 
1 

• kQri/erine 
Q/ınde h d. e ıge 

--.....__.....__edecektir 

Dün Tıbbiyeliler, mektepte bayram
larını büyük tezahüratla, hararetli 

nµJuklarla kutluladılar 

- Dördüncü mektup -
Erenköy, 12-5-1933 

19 nisan 335 te Trabzona çık· 
tım. Baroıtçı zade Ahmet Efendi 
riyasetindeki muhafazai hukuk 
heyetine tasavvurlarımı anlattım. 

Ve bir nam altında bütün §arkta 
birleımek hususundaki fikrimi söy 
ledim. İngiliz donanmasının tesi· 
rinden korktuklarını söylediler. 
İngilterenin açık şehirlere karşı 
bir şey yapamıyacağını harbi u
mumiyi misal gösterdim ve "Rus 

~····················-------------.. .1 
donanması ıehri yakmadığı halde 
daha medeni bir milletin donan· 
ması neden yaksın" dedim. Ve 
Yunan vapurlarile gelmekte olan 
Rum muhacirleri ve İngiliz erki.• 
nı harbiyesi haritasının tesbit et• 
liği [bu haritayı bir yaverim Pa!t
galtı İngiliz karargahında görmüş• 
tü] hududu anlatarak fikrimle yü
rümezlerıe Ermeni veya Rum 
-satırları altında namus ve hayatla

<De\"amı 4 Uncu sayıfada) 

············································~·············································· 

('"'°''MH-;:j .. ,M ... 1 ~ıi-r1~4 -' -~~ ~~ 
l Tefrikamız 1 t!d ~ iı . , '~ 
1 3 MAYIS § ~ , ~~ 1 ~ ~ 
1 Gecesi.. J ~~·· ı 
l ~evkal3de me· 1 1 . ı , 

.- _ ~ rakh, aşk, ma· ( 
- ==-........ ------iiiiiiıııı .... ıııiiiiiiiiii-İİİİİıılııl-----=_===_==_=_'Z.~ --- ~--=-:.:~ ( cera vecinayet ~ 

Dloldl mtlsamerede •a:ar bDJanaillar 1 § romanıdmr. Bu e -r___.,""' 
Dün on iki Mayıs, yani tıbbiye-, başlanmış ve açılma nutkunu Fa - 1 romandaki J · ıy ;., ... ~ 

liler bayramıydı. Bunada ilk tıp külte reisi Tevfik Recep Bey oku- 1 J maceralar, so· i P-7: 
medresesinin açılı§ı düne tesadüf muştur. I~ nuna kadarh es•:: 
ettiğinden tıbbiyeliler bir bayram Devamı ikinci Sayzfada 1 rar1nı mu a • 1 

l A kkO • l b •• lhtlJltUAfl (IJIJllJIWIUJUUJtnJl) (UfUllU11111UllllUll11 11•1UntlJlllUlllJIJIJl llWlllJll llllJIJI Wll ~ faza edecek ve 
te a ı etmı§ er ve u munase - D İ L İ M İ z •: okuyanlaraheı =:_ 

betle fakültede büyük merasim 59 inci liste ' gün yeni bir g 
yapmıtlardır. ANKARA 12 ı A. A. ı _ T DT. Cc· IJ heyecan vere- ·.: 

Fakülte hocaları, hastane müte· miyetindcn : ı: cektir. i 
h 1 b 1 d k Kıırşılıkları aranacak arapça \'e farsça s 3 MAvlS ~ assıı arı in erce o tor mera • kelimelerin 59 numar alı listesi şudur : 1 1. ' ;; 

simde hazır bulunmu§lardır. Bay- ı - is'af 8 - istimdat i: Gecesi.. .:, 
rama i§tİrak için Anadolunun 2 - israf 9 - istimzaç 1 ahcscr bir zabı ta ~ 
muhtelif yerlerinden doktorlar 3 - istihlak 10 - istint..af : ciıı :ırct, a~k ' c heye- : 
gelmittir. 4 - istiklal ı t - istinsah ~ can romanıdır e 

5 - istıkrar 12 - iz'an IJ Pekgakında .. 
Merasime ıehir orkeıtra11 tara· 6 _ ı...:.ı- ıca _ t•dı"ham • 

fmd J ı • lftlı.ım • .. 111ı. , Sarho9 - Tuhaf 9ey, biz;lm evde asan•3r oldnt--
an ça man atikli! maı!ijle 7 - istilzam 14 - Jzin - izn • ı ~zsFTI4MSllll"i1ıımııııııınıtıınız bUmlyordum. 
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Seyyah getirmek 
san'atı ~SON HABERLER 
Başmakaleden Devanı 

talyaya gelen seyyahların miktarı 
fİmdiye kadar görülmemit bir de· 
receyi bulmuştur .. 

Almanyanın İStedikleri Var! Tevfik Recep, Tıp Tale 
miyetinin tertip ettiği & 
kıymetini anlatmış ve -s 

İtalyanların bu muvaffakıyetli 
tecrübesi ıunu göstermiştir ki bir 
memleketin muhtelif yerlerinde 
ıeyyah celbedebilecek kıymetler 

olabilir. Fakat bu kıymetler kendi 
hallerine bırakıldıkça nihayet dik
kati celbedemez bir hale gelir. 
Çünkü insanların tabiati daima u· 
nutmağa mütemayildir. Binaena • 

ley her §eyde olduğu gibi bir 
memlekete hariçten seyyah getire· 
bilmek için de fırsatlar icat etmek 
ve her memleketin kendi husu -
siyetlerine göre seyahat mevsim -
)eri yaratmak, sonra da geoit bir 
propaganda tertibatiyle bunları 
dünyanın her tarafında insanların 
kulaklarına duyurmak, nihayet 
hariçten gelecek seyyahlara aza • 
mt derecede iyi şerait hazırla -
mak, memlekette ıeyahat ıçın 
murafça ve idarece mümkün o -
lan kolaylıkları göstermek icap 
eder. 

S•ı A hl ı k • • Al Vekili Doktor Refik Beyi• 

1 a arı aza tına ıstemıyen man-ı ~;:ı~::~:ıı:~u.:nuş ve şidddtl 
Ya mı Yoksa Onun ko Şuı d ? Tevfik Recep Beyden son,. ' m arı mı ır . külte hocaları namına profe.at 

ya Nuri Paşa söz almış ve 

ram hakkındaki ihtisaslarını 

Bahsedilen tedbirlerin alınması 
diğer bir noktai nazardan da 
ehemmiyetlidir: Seyyahlar bir 
memlekete her vakit sadece gör -
mek için gelmez, bazıları da ge
lip görenlerden geri kalmamak i· 
çin gezer. "Herkes gidecek, ıunu 

bunu görecek, ben niçin geri ka -
)ayım?,, , yahut "herkes gidip 
8Örecek, gelip bahsedecek, ben 
niçin görüp ibahsedeımiyeyim ? .,, 
der. Tiyatroya, sinemaya gidenler 
görmek ve öğrenmek veya eğlen • 
mek için para sarf etmezler; biraz 
da tiyatroya sinemaya gidenler
den geri kalmamak, yahut kendi
lerini orada göstermek ıçın gi • 
derler ve masraf ederler. 

Berlin, 12 (Hususi) - Geçen 
gün Almanyanın bir milyar altın 
marklık istikrazı meselesi mevzuu 
bahsolduğu esnalarda ortada tür
lü türlü fayialar dolaımııtır. 

Bu istikı·azm Alman işsizlerine, 
aç ve çıplak Almanyanın en müb
rem iktısadi ihtiyaçlarına tekabül 
etmek üzere akdedileceği şeklin • 
deki Almanyanın fikirleri tama • 
mile aksine tefsir edilmişti. Silah· 
la bırakma konf eransmm bu ha -
beri çok ciddi telakki ettiğini bu· 
gün Almanya tamamiyle anlamıt· 
tır. 

Taleplerinin izharında da bir 
mahzur görmemektedir. Konfe -
ransın riyaset divanı bu tehlikeli 
haberleri geçiştirmek için bazı iç· 
timaları -ki bu içtimalar bütün 
dünya siyaseti nazarmca çok mü
himdi- tehir etmiştir. 

Konferansın bu endişesi, Al
manyanın ortaya attığı "milli hak· 
lar,, m galip devletler taraf mdan 
Yeddileceği kanaati üzerine idi • 
Nitekim Almanyanın "milli hak • 
\ar,, talebi bugün Avrupa ufukla· 
Tında bir bomba gibi patlamıştır. 

Alman Hariciye nazırı M. Fon 
Neurath bir makalesinde Alman -
yanın haklarım çok kat'i bir lisan· 
Ja bütün galiplere ilan etmiıtir. 

Hariciye nazırı, Almanyanm as 
keri ve deniz tayyare teıkilatı vü
r:ude getirmek, ağır topçu kuvveti 
bulundurmak hakkını açıktan açı
ga söyledi. 

Nihayet terziye yeni elbise yap· 
tıranlarm bir çoğu kendi zevkle· 
ri için bu elbiseleri yaptırmıt ol -
salar bile diğer bir çokları da b"aş- Alman hükumetinin resmi ve 
kalarına göstermek arzusu ile kat'i bir ifadesi olan bu talepler 
murafa girerler. Şu halde bir şe· Amerikayı da haklı bir endişeye 
yin nedreti, yahut güzelliği müş • düşürmüştür. 
terinin ıantm almaıına ki.fi gele • Amerika reisi cümhuru Alman 
mez. Ona malik olan batkalarma milliyetçiliğinin vahim neticeler 
kartı hiısedilen gıpta yahut haset, doğurabileceğini, Cenevredeki 
onu alarak baıkalarınm hırsını vaziyetin konferansın gözettiği 
tahrik etmek gayreti de ayrıca bi- maksada ço kaykırı düştüğünü ve 
rer imil olur. konferansın bu vaziyet karşısında 
Şimdi bir çok memleketler hal- muvaffak olmıyacağını söylemiş· 

yanuı muvaffakıyetini göz önüne t.ir. 
ıetirerek harekete gelmekte ve ci· 1 Almanya, Alman hükumetine 
banm bugünkü vaziyetinde bir karşı alınan bu tedbirleri "müşte· 
memlekete ıeyyah getirmek meıe- rek Alman dütmanlığı,, şeklinde 

lesi de artık batlı batına bir telakki etmif ve taleplerini açığa 
aan'at meıelesi ve ayni zamanda vurmu!tur. 
devlet meıeleıi haline girmekte • Bu hal Avrupanm buhranlı si -
dir. Yukarıda izah ettiğimiz hal- yasetinin cephesini tamamile de • 
yan miıaliylıe diğer memleketlerin ğiştirecektir. 

hareketleri her halde bizim için Almanya, hem kendi silahlarını 
de ibret alınacak bir hadisedir . azaltmıyan hem de Almanyanın 

Memleketimizde beş, on sene· kendileri gibi silahlanmasını iste· 
denberi (Türkiye Turing klübü) miyen galiplerin bütün öne sür • 
diye bir teıekkül faaliyette bulun· dükleri sebepleri mantık kaidele • 
maktadır. Fakat itiraf etmek la - rinden hariç telakki etmektedir. 
zımdır ki bu tetekkülün faaliyeti 
baıında olan Retit Saffet Beyin 
ıahıi gayretine münhasır kalmak
•.adır. Hükumetçe ve belediyece 
bu tetekküle yardım edilmekle 
beraber henüz bu it bir devlet 
meselesi şeklinde telakki edil -
mekten çok uzaklardadır. Binaen· 
aleyh Türkiyeye hariçten seyyah 
getirmek istiyorsak memleketi· 
mizde de turizm hareketine icap 
eden kıymet ve ehemmiyeti ver -
mek ve esaslı bir program üzerin
de umumi bir harekete geçmek 
zamanı ıelmittir. 

Mehmet Asım 

Londrada bu mesele 
konuşuluyor 

LONDRA, 12 (A. A.) - Har· 
biye nazırı M. Hailsham, Lortlar 
kamarasında silahları azaltma me 
selesi hakkında bazı beyanatta bu· 
lunarak demiştir ki: 

- Konferansa yaptığımız tek • 
llfler karıısında ve bu tekliflere 
rağmen Almanya müzakerelere 
iştirakten imtina edecek, yahut 
konferanstan ayrılacak olursa ken 
disine verdiğimiz sözü yerine ge -
tirmek için yaptığımız teklifleri 
reddetmit ve bundan doğabilecek 

her türlü mes'uliyete hak kazan • \]erinden ~orulmasını makul saya • 
mış olacaktır. c:aklarını zannetmiyorum. 

Almanyanın bizce en makul va· Bu devletlere ve bilhassa Fran-
ziyet gibi görünen hareket tarzı - saya o zaman ıili.halrmı geniş 

m ittihaz edeceğini hala umuyo • mikyasta azaltmalarını istilzam e· 
nız. Şayet Almanya konferanstan decek bir muahede yapmalarını 

ayrılacak olursa diğer devletler } ahut bu maksatla hazırlanacak 
için takip edilecek yolun çok va • mukavelelerin müzakeresine de· 
him düşüncelere ve endişelere ma· vam etmelerini tavsiye etmek bu 
hal hırakacağı muhakkaktır. oevletlerin ve en ziyade Fransız 

Arkadaşlarıma danı§mış olmı • milletinin itidalinden, hüsnü ni· 
varak ve binaenaleyh sırf şahsi o· yetinedn ve sabrından haddinden 
iarak şunu da söyliyeyim ki ben fazla bir şey beklemek ve istemek· 
bu vaziyetten doğacak hukuki ne· 1e bir oluı·. 
ticenin Almanyanın o vakit Ver • Bu sö:::lerden sonra M. Hails • 
~ay muahedesi ahkamile bağlı ham, emniiselamet hakkındaki 
kalması ve yeniden silahlanma Fransız tekliflerine temas ederek 
hususundaki her teşebbüsün bu §unları söylemiştir: 
muahedeye mugayir bir hareket - İngiliz teklifleri bu selamet 
olacağı fikrinde bulunuyorum. tahakkuk ettirip ;verine getirmek 

Bu şerait dahilinde ise Alman· İçin yapılmış ~ağlam bir te§ehbüs 
yaya komşu olan devletlerin silfliı· mahiyetindedir. Ancak biz şimdi • 
Jarı azaltma hususunda her hangi lik ifa edecek bir vaziyette bu • 
bir geniş ve şamil tedbiri kabul et· lunmadıgımız bazı taahhütlere 
meleri çok güçleşmiş olur. girişmek suretile sahte bir emniyet 

Almanya biz silahlarımızı a - duygusu uyandırmayı hiçbir veç· 
:caltmıyacağız, sizin beğeneceğiniz hile istemiyoruz. 
herhangi bir muahedcyle bağlı Almanyamn hukuki vaziyetçe 
l:almıyacağız, böyle bir muahede • diğer devletlerle müsaviliğini kıs· 
yi imza etmiyeceğiz, kendi yolu • men Almanyanın tekrar silahlan· 
muzda yürüyüp gideceğiz diyecek maıı, kısmen diğer devletlerin si
olursa diğer devletlerin, bilhassa !ahlarını azaltması suretile tabak· 
Almanya ile hemhudut olanların kuk edebilecei?i volunda bir dii • 
silahları azaltma yolunda ne yap • şünce bu husüsta bir lngiliz bakı· 
mak niyetinde olduklarının kendi· mı olamaz. 

V AKIT'ın Hususi Telgrafları ...... ______________________ ... ____________________ _ 
Sumer bank 

. 
latmış, fakültenin tarihçe• 
bahsetmiştir. 

Ziya Nuri Pa~adan sonra t/.ı 
fesör Agreje Kazım İsmail 
"Tıbbiyeli,, mevzuu ile atetİll 
hitabede bulunmuştur. 

Her cümlesi keskin alkı 
kesilen bu krymeli hitabede 

zım Bey tıbbiyelilerin hürri~M 
lundaki büyük ve ferağatlı ~ 
malarını, hayatlarını bu ~ 
vakf ve hasrettiklerini ani 
sultanlar devrinin kırbacl ~ 
tında ülküleri için çırpınan ~ 
yelilerin büyük varlıklarını / 
etmi~ ve nihayetsiz alkışlarl• 
lcrine nihayet \·ermiştir. ~ 

Bilahare Tıp Talebe ce ' 
namına Eltrem1 r.skeri talebe fi 
mına da Hayri Beyler söz •6 

mişlerdir. t/. 
En son söz alan talebedell, 

nettin Fethi Bey de çok e~1 
, 

tarihine ait tözler söyleıni~tit,İI 
meyanda tarihin ilk devirle-~ 
büyük Türk medeniyeti ~ii 
içimle (i özlü hekimlik h•t"! 
anlatmı~tır . ,,.,. 

Bu kıymetli tetkike ait "~ 
lardan bahsetmiştir. Konse 
var hocalnrından Cemal net'~ 
zai Asaf ve Seyfettin Asaf ~ 
lerle Nimet Vahit Hanını b 1 
sonra çok kıymetli bir koıı,et 
mitlerdir. .. ~ 

Muhtelif Anadolu tor JI 
zeybek havaları çalmmı~ ~e Istanbul su şirketi 

imtiyazı 
ANKARA, 12 (Hususi) -

Bütçe encümeni; İstanbul Su Şir· 
keti imtiyaz ve tesisatının satın a· 

lmması hakkındaki kanun layiha
sını bugün Nafia Vekilimiz ve ev· 

muştur. ..ıf 

Merasime Hulusi Beyini~ 
sinde şehir orkestresi tar• ;J 

ANKARA, 12 (Hususi) - verilen bir konserle nihayet 

Layihası ikmal olundu 

ll:tısat encümeni; Sumer Bank 

Bankası hakkındaki liyihanın mü 
zakeresini ikmal etmiştir. 

kaf umum müdürünün iştirakiyle b 1 
müzakere ve tetkik etmiş, layiha Mütehassıs za it erin yev-
aynen kabul oJunmu§tUr • miyesi Ve bir tef Sİr 
C.H.F. idare heyeti reisleri ANKARA, 12 (Hususi) -

İmalatı harbiye fabrikalarında 

. . ' 
mışt1r. ~ 

Bilahare misafirlere ~ ·~ 
nin laboratuvarları gezdır• 1 'I 
fakültenin geçirdiği teka~ 
haları izah olunmuştur .. ;' 
T okatliyanda bir eğlenh t 

dilmiştir. ~ 

ANKA R A 1 12 (Hususi) -
Cümhuriyet Halk fırkasının Kas· 

Kıymetli çalı~.malariyle tJJ-' 
kete her zaman fay.dalı ol _. 

çalıtan müteha11ıs zabitlere 1058 bayra_,,1ııJ &"' 
lan tıbbiyelilerin , ... 

numaralı kanun mucibince yevmi-
tomunu, Kütahya tetkilatı idare 
heyeti reisleri buradadır. Mmta -

!{alarma tealluk eden işleri takip 
etmektedir. Gene buraya gelmit 

rik ederiz. / 
ye verilmektedir. ~. -----, imalatı harbiye umum müdür -

lüğünde çalışan zabitlere de bu 

tekilde yevmiye verilip verilme -
olan Maraş valisi F ah rettin Beyle 

meıi noktasında tereddüt hasıl ol
Halk fırkası Zonguldak idare hey 

e~i reisi bugün yerlerine döndü -
ler. 

Bursa kaplıcaları 

A N K AR A, 12 (Hususi) -
Evkaf idaresinin, Bursa kaplıca -
ları sirketinin cıkaracağı hisse se· 

netlerinden 16 bin liralık satın al-

duğundan bu cihetin tefsiri iste • 
nilmişti. Bütçe encümeni merkez· 

de çalışanlara yevmiye verilemi -
yeceğine karar vermiştir. 

Mevduatı koruma kanunu 
ANKA R ;\., 12 (Hususi) -

Mevduatı koruma hakkındaki li-

ması hakkınd&ıki kanun liyihası yihanm adliye encümenindeki tet· 
B. M. Meclisine gelmiştir. kiki ikmal edilmi§, layiha tetkiki 

Karşı yakaya su 
1 Z M l R, 12 (Hususi) 

Saat suyunun Karşıyalcaya indi -
rilmesi işi için tahsisat verilmesi -
ni müzakere etmek üzere şehir 
meclisi fevkalade içtimaa davet e· 
dilmişti. Meclis bugün toplandı • 
Bu iş için 28 bin liralık fevkalade 
tahıiıat ayırdı. 

ıçın Maliye encümenine verilmiş· 
tr. 

Esnaf bankası 
1 Z M 1 R, 12 (Hususi) 

Esnaf Bankası hissedarları cu -
martesi günü toplanacaklardır • 
Başka yerlerde bulunan hi11edar· 
lar de geldiler. İçtimaın çok ha • 
raretli olacağı anlaşılıyor • 

Polonya elçiSI 
dün öldii /~ 

ANKARA, 12 (A.A·) ·,# 
lonya Büyük elçisi M. C .. ~.~ 
shovıki bu akşam aaat , 
elçilik binasında kalp ıekl ) 

vefat etmittir. s-f'j 
Meclis reisi Ka::ıın, J'' 

·ıe P ' 
ismet Paşalar hazeratı .~ f,.J' / 
ye vekaleti vekili Şükr&J 11acl~ namına kalemi mahsu5 ısı ~..al 
kili bu akşam hususi .ziYtt' ~ 
dP sefirin ailesine ta:zıye 
muşlaraır. 

;hlıd" / 
Bir çocuk boz;~ .,.ıtı 

I Z M 1 R1 12 (~' ~~: 
Karşıkayada otura~ Y ~...,. 
da ismet isminde hır ço& i~~ 
sedi denizde bulundu· 

yapılıyor. 

• 
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Dördüncü Mektup lstanbulda ze zele ' T A K V 1 
lSTANBUL, 12 (A.A.) - ls - Cumartesi P 

tanbul Kandilli rasathanesi 11 13 Mayıs 14 MI 

Karabekir Paşa Erzurum ve Sıvas 
bahsediyor 

Mayıs 1933 pcrtembe günü saat 18 Muharrem J9 Mub•' 
22,11,2 de cenubu garbi istika - Guo do~uşu 4,.ı s 

kongrelerinden 
metinden gelen ıiddetlice bir zel- Gün ı ıusı ı o.ı 

l k d Sabah namazı .;,os 
ze e ay etmi~tir · OJ!le nanınzı 1 ,ıo 

Merkezinin lstanbuldan 500 ki- 11.:tndı namazı r <ı. •6 

Baştarafı Birinci Sayıfada Halk milli nüveyi tetkil ede'· köylü kıyafetine sokup İngiliz müf 

rmrn mahvolacağını izah ederek cek olan kongrenin içtimaını ih- rezesi nezaretinde gitmekte olan 
ikna ettim. Benden ayrılmıyacak· zar ederken ben de mesaimi atide· bir trene hücum ettirerek kendi 
larma söz verdiler. ki noktalara hasrettim. muhafızlarımızı dövdürttüm ve 

3 mayıs 335 te 1919 Erzuruma 1 - Ordunun taarruzi bir har· İngiliz muhafızlarım da tehdit et· 
geldim. Hoca Raif Efendi riyaıe· be hazırlanması, tirttim. Ve treni de Erzuruma çe
tindeki Erzurum müdaf aai hu- 2 - Çocuklar ordusu teşkili virttim. İngiliz heyeti le de ipi ko
kuk heyetile de bu milli esaslar ü- (ölüme mahkum kimsesiz çocuk- parmamak için müdafaai hukuk
zerine samimiyetle görüştük. Trab ların ordu himayesinde kurtarıl· tan bir heyet celbettim. Müftü Sa
zonda İngiliz donanmasından kor- maaı ve yetiıtirilmesi] (Harbi u- dık, belediye reisi Zakir, Müda
kulduğu gibi burada dahi ordunun mumi fecayiinden kalan bu ka - faai hukuktan daha bir kaç zat 
tahliye veya terhisinden korkul- bil dört bin çocuğun hayatım kur- geldiler. Kendilerine §U talimatı 
duğunu Raif Eefndi söyledi. Ben tardım ve bunlardan iki bin çocu- verdim: 
buna luıt'iyyen meydan vermiye- ğun da muhtelif san'at ~ubeleri - Siz, beni "siliih ve cephane
cefimi ve Erzurumun şarkında öl- veya mektepler vasıtasile hayatta yi neye teslim ediyorsunuz?" diye 
medikçe Er~urumun tahliye edil- muvaffak olmalarını temin et- tehdide gelmiş olacaksınız. Ben de 
miycceğini ve ordunun terhisi tim.] size İngiliz heyetinin ve hükumeti
nıevzuu bah:ıolamıyacağmı söyle- 3 - Milli taazzuvun her sahada nin ısrarları kar§ısında kaldığımı 
dim ve kendilerinden §U ricada inkifafı için orduca muavenet. ~öylemiş olacağım. Buradan doğ
bulundum: 4 - Türklerle Kürtler arasında ru İngiliz kontrol heyeti reisinin 

lometre mesafede olduğu tahmin 
edilen bu zelzele 23 Nisan zel -
zelesi mıntakasında olduğu tayin 
edilmektedir ve geçen zelzeleye 
nispetle hafiftir. 

Mantarcılar 

lzmirde Kürt Bekir isminde bir 
mantarcı ile arkadaıları, Kürt Ta
hir isminde bir zavallıyı mantara 

bastırniıtlardır. Kürt Bekir, ma
lum usul üzerine yerde para bul
duğunu söyliyerek Kürt Tahire 

yaklaımış ve paraları beraberce 
yangın yerinde taksime davet et-

mi§tİr. Orada Tahirin cüzdanında 
bulunan yetmiş lirayı aııran man
tarcılar kaçmıılardır. 

İzmirde mezarlıklar 
- Şarki vilfıyetlerin te§ekkül- ayrılık gayrılık olmadığının her karargahına gideceksiniz, Ve "si- lzmirde; on gün zarfında Eş· 

)erinin birleştirilmesi; silah tes- iki milletin ırkan ve dinen bir ol- lah ve cephanelerin gönderilr:ıe- refpafadaki mezarlar tamamen 
lim etmemek, maruz kalacağımız duğunun ve karıımızdaki tehlike- mcsi için kumandam tehdit ettik kaldırılacak ve kubbeler nakledi
tecavi.idcrc karşı harbe geçmek nin mü§terek olduğunun telkini ve bunu siz yaptmyormuşsunuz. Bu, lecektir. Şimdiye kadar belediye
fikir ve kerarının benden sadır ol- atiret alaylarının da harbe kabili- hayatınıza mal olur" diyeceksi- ce yapılan ilanlara rağmen sahip· 
duğunu veya olacağını muvafık yetli bir hale getirlimesi, her ihti- niz ben şimdi kendilerine haber leri tarafından kaldırılmayan Na· 
r,örm"yorum. Behemehal halkın male kar§ı bir Kürt isyanını da veriyorum. mazgahtaki mezarların nakline de 
ruhundan kopacak, milli gaye, mil- derpif ederek askeri ve hususi ted- Diyerek Lord Gürzonun karde- bugün batlanacaktır. 
Iet kuvvetile bana emredilecek- birler de aldım. Bunlardan başka ıi Miralay Ravlnson'a şu haberi -DlllU-·--· a ıı•ıı-aıuıııımııı•
tir. Bu işte İngiliz kontrol heyeti- İstanbul hükumeti ve İngiliz kon - gönderdim: 
nin ve hükumetin haberi olmama- trol heyetinin birlikte uğraştığı; - Şimdi bir heyet nezdime 
lr, ve cidalimiz bir ceneralin isya- A - Askeri tetkilatın küçültül- ueldi, "silah ve cephane teslim e
nı değil, milli istiklalimizin kurla- meıi, derseniz seni de Ravlnson'u da ta-

Bekir Paşayı öldürtürseniz ve ya· 
hut buradan atarsanız hududun 
Erzurumla Hasankale arasından 
geçmesini ben temin ederim. 

rılması ir.in milletin birlik ve az- B - Bazı kumandanların !ngi- §n tutarız, dediler, §İmdi size geli-
~inin t~cllisi olduğu cihana gös- lizlere teslim veya htanbula iste- yorlar. Halkın bu ~iddetinden ben Dedi ve heyete izzet, ikram et-

te,r.ilmelidir. Bunun için benimle nilmesi. korkuyorum" ti. 
te!'1as mühim hu3uslara hasre _ C - Silahların sürgükolu ve Dedim. Aradan bir müddet geç- Bu hadiseyi müteakıp Ravln-
dilmcli ve buna bir veya iki zatı kamaları ve cephanenin İngilizler tikten sonra belediye reisi Zakir son [Erzurum, Erzurumlularındır. 
memur ederek diğer ihtiyaçları tarafından alınması, Efendi bana şu mnlumatı getirdi: Yabancıları kovun!] Propaganda-
~ırka kumandanı miralay Rüştü Birnici ve ikinci maddeyi ben - Paşam. lşi berbat ettik. Ha- sını yapmağa başladı. Vaktile, 
Be~ le görüşmelisiniz. Her askeri temin ediyordum. Üçüncü madde- berin olsun! Bir Ravlnson'un ya- rMısır Mıaırlılarındır] propagan
malmma sizlere yardım için emir nin temini için dahi bidayette ba- nına girdiğimiz zaman Ravlnııon dasile Mısırın felaketini ihzarda 
verelim. zı tedbirlerle bir hayli zaman ka- çok kızgın bir halde ayağa kJaka- tecrübe sahibi olan İngilizler bu 

Benimle temasta bulunmak ü- zandım. Vaaıtai nakliye ve para rak yumruklnrını sıktı. Ve daha defa da şark için bu, boğucu gazı ·.., 1 ~ . zere hoca Raif Efendi ile Necati olmadığı için Trabzona sevkine biz lafa başlamadan: Siz mi si- ıalmağa başladılar. lıte Celalett:n 
Bey memur edildi. imkan olmadığını ileri sürerek i~i lahları vermiyorsunuz. Şimdi 1s- Arif Bey zamanında zannedilen 

İşte bu esaslar üzerinde halk lıtanbul ile muhabereye döktüm. tanbul karargahına ve Londraya, bu iftirak dedikodusu daha Erzu
benim hiç müdahalem olmadığı Şimendiferle Ermenistan ve Gür- yazayım da Trabzona yüz dirit- rum kongresinin ba!langıcında bu 
halde yer yer biribirlerile yazışa- cistan içinden Batuma sevk me- naut, Erzuruma da yüz bin kişilik suretle kokusunu gösterdi. Bir 
rak anlaştılar ve Erzurum },ongre- selesini dahi geceleri yarları yık- bir ordu göndersinler. Silahlar na- müddet ıonra İttihat ve Terakki 
sine karar verdiler. tırarak yağmur ve fırtınadan yı- sıl alınırmış size göstereyim. Hay- rüe~aııının da yeniden dahilde ha-

Bu tarihte k~lordumun kuvvei kılmıt vaziyetinde rapor ettirerek di buradan defolun. kim olmak için ortaya attıkları 
umurniycsi 17,860• insan ve 33,323 bir hayli vakit kazandım. Dedi, içimizden biri nasılsa propaganda ayni esasta idi. Bu
silah idi. En son olarak ta zabitlerimizi şöyle söyleyiverdi: nunla hemen ayni zamanda gelen 

•••••••••••••••••••••••••••••n•n••••••n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - Biz buraya silah işi için gel- Bolşevik propagandaları da bun-
teessür olsun da, Kazım Kara Be- nizden anlatılıyor, ki iddianız bu- mcdik. Onu kumandc.nla hallet- , brm üzerine zammolundu. Fakat 
kir Paşanın Ali Rıza Paşayı tanı - dur. din Bunun üzerine Ravlnson; ~ark halkının nezih ahlakları ve 
maması neden şayanı teessür ol - Bilmem hikaye se\'er misiniz .- Ya! De_;nek bu o:unları !im- ı b~siretkar duyguları karşısında 
masın?. pafa hazretleri?. dıye kadar },..ara Bekır yapıyor- kok salamıyarak ehemmiyetsiz de· 

.Y. .Y. .y. Vaktiyle bir yahndiyi cebren muş! Şu halde buyurun oturun dikodu vaziyetinden ileri geçeme-

Muhterem pata hazretleri, hıristiyan yapmağa kalkmışlar, a- şimdi size bir tek!ifim var, Erzu- di. 
Gönderdiğiniz, kalpağa, kırbaca, hp kiliseye götüımüşler. Kilisede rumun, Ermeni~tana verilmesi mu- Selam. Be!İnci mektup gele-

iboyabosa dair tekzibinizin gayesi papas telkin vcrmeğe başlamı~ : karrerdi, fakat namusum üzerine sektir. 
çok sarihtir. "Mustafa Kemal Pa- - Allah birdir. söz veriyorum. Eğer Kazım Kiara KAzım Karabekir 

Şa Hazretlerinden hic bir emır Yahudi: 
telakki etmedim,, diyorsunuz. - !nandım, demiş .• 
Her halde §u ınuhakkak, ki - lsa oğludur .. 
bendeniz: "Bir akşam, Ki. _ - Ona sen inan .. 
zım Kara Bekir Paşa Hazretle- - lsa öldü .. 

I Al - !nandım .. 
ri e i Rıza Paşa Hz. nin evin • 

- Sonra göğe çıktı. 
de çay içip sohbet etmiştik,, de -
seydim, zahmet edip tekzip bu -
yurmıyacaktınız. üasen, "Milli -
ci,, ye yazdığınız diğer mektup -

larınızda sabit füo-iniz pek ala o
kunuyor. iddianız aşikar: "Ana -
doluya evvela siz gittiniz ve Ana
dolu harbini siz kazandınız, Tür
kiyeyi siz kurtardınız.,, 

llk mektubunuzun intişar ettiği 
gündenberi, iddianızın bu olduğti" 
yazıldı. Benim, küçücük bir 
hatıramı derhal tekzip ettiğiniz 
halde bu sözleri tekzip etmediği • 

- Ona sen inan .. 
Muhterem paşa hazretleri, 
Anadoluya evvela zatı aliniz 

geçtiniz.. Orada çalıtlınız, memlc -
kete büyük hizmetleriniz dokun· 
du. İnandım pa§a hazretleri .. 

Amma... Anadolu zaferi ve 
memleketi kurtarmak eseri Mus -
tafa Kemalden başlta birinin eseri 
dir, diyen Vt\rsa buna da söyliyen 
ınansın ... 

Arzı hürmet ederim p~a haz -
retleri .. 

Selimi rzzet 

Kizım Karabekir Pş.nın 
bir itirafı 

. ~NKARA, 12 (A.A.) - Ha· I den gelirse Şark vilayetlerinde 
kımıyet i Milliye son münakaşa • bir Kara Bekir beyliği kurmak -
ııınr bir takım boş iddiaları mey - mış. Bereket ki 0 bunu dahi ya _ 
dana çıkararak Türk devletinin k k d tt d ... 1 y k A 
k 1 

. . paca u re e egı . o sa -
umuş tarıhı safhasını büsbütün d 1 T 'f' M··ıAk · · · 

d ı na o u avaı ı u u anarşıaı ı-
ay ın atmıya yardım ettiğini yaz - . d k I 

kt d H Ak' · · M'll' çın e a acak ve Anadolunun ma a ır. a ımıyetı ı ıye ga-
' parçalanma~ı suikasti bizim ken -

zetesi ' Kô.zım Kara Bekir Paşa -
mn mühim bir itirafı,, başlığı al _ di elimizle filile§tirilmiş olacak -
tında yazdığı bir fıkrada diyor tı. Halbuki, Türk devletinin kuru-
ki: Iu, temeli Gazinin bu ayrılık ce • 

"Son vesikalardan sara.haten reyanlarıru vaktinde önliyerek 

anla~ılıyor ki, Kara Bekir Pa,a - milli davayı memleketleştirmesi 
mn aklından geçen §ey eğer elin - olmu!tur • 

.ı\ı. şanı nııma7.ı 19, 18 
\'am namazı 21.<6 
imsak 2,4.! 
~ılın 1:eçcn günlen 1.13 

kalan 23tı 

HA \ 'A - l'eşlJl,öy n l•erl r:tl'
1 

zlndeıı \erilen mııJClm.lta ,;öre 

bulutlu, rUz lir mUtehan ll oJJı.rnl' 
dcoektlr • 

Bugün 
lS~'ANBUL-

18 elen 18,45 c kııclnr Sar. (l\IUt ııt 
0~rı mm), 18,45 tt'n JY,30 " lmdnr ~ 

dan %0 rn ltııdltr Pnın ıı.c:l der!! ( 
lerı•), zÔ den 20,SO ıı knclnr O!IJtl•P flS 
20,80 clnn 21,SO R kadar Saz (IU 
ne~), 21.so dan 22,so ıı knd:ır or1·,,. 
j:ıns, Borsa haberleri , . ~ nt a)11 

ı\ N K A R A (l5S! m.ı 

12,llO - lll,SO Grıımofon. :ı:, 
Riya tlcUmhur illArmonlk od•C81 _, 

den S.> mphonlc G. l\lııjeurec. ıs.40 
Alnturkn sa:ı .. 19,40 - 20,10 ı>ıı""paf 
:?0,10 - AJıns haherlert ,.e h:ı,·a r' 

\ ' 1 \' A N A (518,1 m.) ıJ 

12.20 Kon!er - 14,45 1'11\k -
ı 

gannı - ı7,40 l\landolln konser - / 

alkl - 20,85 l\luslkl - 21,15 l(oııtl'1 

Konser. 

ı. ı~ 1 p z 1 o (889,6 ın.) 

ı,s5 Konser - 9,15 JlıJlll_.dJ 
Plak - J.1,15 l'Ulk 15 KonsN - ıitt 
ser - 21,10 l'\lııslkl - 28,45 orı.-tf' 

U tl K it E Ş (S9U m .) 

ıs rırık - 14.15 rıllk - ıs 0 •1 
19,15 Orkestra - 20,40 Pl!\k ..,.. ' 

ro - 22 Mu iki. 

IC O l.\I ı\ (Ut.2 m.) 

21 Pllk - 2J,43 Opera. 

8 U l> A J' E Ş :I E (550,5 ,.,.J 
7,45 .Jlmnl\ltlk - JB,05 çıgıuı ı' 

18,SO Piyano orke tra - 19,SO 

20,20 Keman Jmnser - 28,45 fi011,tl' 

~ A it Ş O V A (1412 m.) 1 1-
18,JO PIAk - l'7 Plllk - !O 

!3,0:> Kon er - 2.ı Dan5. 

Şeker f abrikaS1 

Eıkişehirde yapılınaI<t' 
şeker fabrikasının kuruldlf' 
yeti gittikçe artmaktadır· I • e 
binatmın tuğla ve beton Jf 
miştir. Getirilen kazanlar 
ne konmuştur. 

Taşde~en suY11 

Taşdelen suyu Üsküdar•1 
lecekti. Kimyagerler Taşde u 

ı·ı t" yunu ayrıca tetkik ve tah 1 

lar. 
. di 

Tatdele~ suyu sahile 1~" 
ten sonra Üsküdarda b\J., 
depo yapılacaktır. Deporııl 
taklidi kalın camdan 1" 
düşünülüyor. 

Arazi dava•• Jı 
Eyüpte Bnhariye sırtla''" 

kısım arazi ile beş, altı Jca~ it" • eı 
uzun zaman evvel haZJ~ ti· 
dan maliyeye devredilll'1f p 1 

İkişer kifiden miire~"e; ~ 
·~ırı' 

ayrı iki grup bu defa 1 11" 
hı. · .. aatla . ..1 

mo. 1"1emesme murac tJet~ 

zinin ve kuyuların keJ1 ~it· 
olduğunu iddia etmi~Je~ ~e' 
keme evrakı tetkik et~•ıefjf 
üzerinde mahallinde bıt 
mııtır. 

--· _ _..... ttt,r' 
Halkevinde rniJ" ıe11''~ 
Vefa lisesi son sın1! ~ ~;r jf 

rafından dün Hnlke"ırı;;,p 9 
samere verilmiştir. ~~"// 
leri temsil edilmi~tir. 
talebe aileleri hazır b 



--IG!l~--

KİMSESİZ 
E rarkeşler 
5 kişi kabak çeker
ken yakayı eleverdi 

lstaa,al Cebeaaewl 
TARİHTE BÜYÜK YANGINLAR ------- nakleden: Selimi izzet 

M lınredersiniz. 
~ afifçe iğildi .. Didar hanım 

illa ıelnıifti. Dedi ki: 
'Şactiye Hanımla tatlı konuı
,,..., ·=oldum ama, ne yapa
lbt. ek için bana lizmıaı-

lf&aır hayretle sordu: 
..,.. Danaetmek için mi?. 

~et. Birçok küçük hanımlar 'ek İstiyorlar, kavalye bu -
it lar. Haydi bakalım. 
'-'ırnı kqlan biraz çatıldı: 

._e!..,.., Beni mazur ıörünüz ham -
.aadi, ben danaedemem .. 

.,,... ~ Nb.ianmaJUUz .• Siz mükem· 
Jailtl .._dersiniz. Hah, iıte Se ., 
' f, ıeliyor. Onun koluna ıiri· 

v .... lendi: 

~Seıııı.a, Nlıır Bey dan-...ı, 
~ hanım, itte l>öyle bir ha
Y.:.~ lıtecliiini derhal yaptırırdı. 
~ aCSzUnü Şadiyeye geçiremi • 

""";,_-~iL-· t:lfl1i buna sevindi, Na • 
kabuT efti, Sen~ 

Sonra, hızlı sesle Muammere ce
-ırap verdi: 

- Evet, biribirleri için yaradıl· 
mıılar sanki.. Bakalım isitkbal ne 
gösterecek .• 

Muammer bey baıka bir ıey 

söylemedi. Yalnız sordu: 
- Birer limonata içelim mi?. 
-Hayır, teıekkür ederim .. Din· 

lenmiye ihtiyacım var .. 
E-vet, dinlenmiye sahiden ibti· 

yacı vardı .•. Bir an evvel bir kala· 
balıktan kurtulmak istiyordu. 

Nihayet, Senihayla baı başa o· 
tomobile binince, derin, rahat "bir 
nefes aldı. 

Şimdi, giderlerken, Senihamn 
sesini duymak iıtioyrdu. Genç kı • 
zın bir ıey söylemesini bekliyor· 
du. 

Fakat Seniha susuyordu. Köte
de büzülmüf, kımıldamıyordu. 
Halbuki her zaman, kalabalıktan 
çıkıp da yalnız kalddar mı, Seniha 
Şadiyenin ta yanına sokulurdu. 

Filvaki timdi de biribirlerinden 
uzakta değillerdi. Dirsekleri biri -
birine değiyordu. Fakat ruhları ay. 
nydı. 

Şadiye fazla sabredemedi, sor • 
du: 

- Ne dütünüyorsun Seniha?. 
Genç kız titredi, doğruldu, u • 

zandı, Şadiyeyi öptü. Sonra gene 
IUltu. 

Şadiye tekrar etti: 
-. Ne dütilnüyonun1. 
- Bu gece çok eğlendim de o-

nu dütünüyorum. Ninemin evinde 
hiç bu kacla 1e ence1i'\'eee geçir· 
ıqerpiftim. 

~Mi1~ ~p.J~; 
- Nasır bey vardı da 

mı?. 
(Devamı var) 

Yunanlı küçük 
san'at erbabı 

Dün akıam Beyoğlunda Beya -
zıt mahallesinde lüleli, kabaklı, ka 
aııth bir eırarhane meydana çı -
karddı ve eararketler kabak çe • 
kerlerken yakayı ele verdi. Esrar· 
ketlerin yakalanması ıöyle oldu: 

Beyoğlunda Beyazıt mahallesi· 
nin lüleciler sokağında sabıkalı 
F eysi isminde biri oturur. Zabıta 
F eyziden uzun müddetten beri tüp 
be etmektedir. Çünkü Feyzinin i
ki odadan ibaret olan evine bazı 
kimseler ıirip çıkmaktadır. Bu· 
nun için zabıta Feyziyi ve burası· 
nı bir müddetten beri taraaaut al· 
tına almııtır. Dün de böylelikle 
feyzinin evine bir takım kimseler 
girip çrkmq, bu hal akpma kadar 
böyle devam etmittir. Akf&lll or • 
talık kararmca zabıta memurlan 
Feyzinin evine ani olarak girmi!"' 
ler, Feyzinin buradaki iki adadan 
birini eırarhane haline getirdiğini 
görmii§lerdir. 

Zabıta memurlan içeri girin • 
ce Feyziyi, İsmail, Huan, Muıta
fa, Mehmet diye bet kiıiyi batına 
toplamıı ve kabak çekerlerken ya• 
kalamııtır. Zabıtaca takibata bat
lanm.ııtır. 

Yazan : nlyazi Ahmet 
-10 -

Tımarhanede diri diri yanan 
vurulmuş deliler 

Şeyhlik iddiuında bulunan bu a ye yalvarıyordu. Yeniçeriler t&fll'"' 
damın, bir meczup olduiu anlaşıl· mıılar, ne yapacaklarmı bila:dyon 
mıttı. Daha fenası da bu idi. Bu lardı. Atet ıittikçe bimarbaneye 
adamı nasıl yola getireceklerdi. yaklqıyordu. lçerde zincirlere ._ .. 
Vezirler toplandılar, te:vlı Mahmu· rulmuı "zırdeliler,, vardı. 
du çatırdılar, ona naairat verdi • Bimarbane müstahdemini ele, 
ler. Fakat biç bir çare kir etme· ne yapacaklarını tatırmqlardL A
di. Şeyh Mahmut, "memursuz,, di· lf'f, gittikçe yanaııyordu. Bir ye• 
ye ayaiım yere diredi. Nasihatin niçeri ağası halkın tatkmlddamat 
kar etmiyeceiinı anlıyan vezirler, basbrmak istedi. Fakat attıiı na ., 
ıeybi zencire vurdurup Sü)eymani ra yarıda boğazına tıkıllDlflı: 
ye bimarhaneaine attılar. Bu su· - Şeyh Mabmudun ~ 
retle meaeleJi ört bu edeceklerdi. vurulduğu bina kurtulmaz. Canllat4UI 
Fakat "duvarların kulaiı var,, der. kurtaralım ... Diye sesler yübelclij 
ler. Şeyh Mahmut bimarhaneye a· Dııardan gelen yardımla, bimar
bldı,, diye bin bir masal uydurul- hanede bulunan az delilerin ~ 
du. Onun valide 1Ultanı alınak is· nlmaaına karar verildi. MuhafıS 
tediği de duyulmuıtu.Halk, ıeyhin olarak içeri yeniçeriler almdt. Her 
hüsnü niyetine kanidi. Onun ga- daireden toplanan deliler, ao~ 
yipten aldılı emirle hareket ettiği sayıldı. Bimarhanenin kapı~ 
eöyleniyordu. karııık bağrıımalar uiultu haliıMW 

Bimarhaneye atılmuı memleke· aksediyordu. Deliler tatkm 
ti felakete sürükliyeceii ilave edi· etrafa bakıyorlardı. Y eniçerileti 
liyordu. Süleymaniye bimarhane· kaçını kolundan tutarak kapı 

si, bir ziyaretıi.h halini almıfb. çıkardılar. Bimarhanenin kapdQl • 
Her gün lıtanbulun en uzak aemt• da mabter gibi kalahabiı, ~ 
lerinden bir çok halk hediyelerle malan ve göğün bir ucmıdan yiiWl 

5 lira DasJl gitti? geliyordu. Şeyh her gelene "Hak ıelen alev sübmlanm aören deli 
aöz aöylediiimiz için zenciri bo • ler, yayından fırlıyan ok 

Haydar Ef. parayı 
bulamayınea şaşırdı .. 

i&ZlllUZ& kaktılar.,, diyordu. yeniçerilerin muhafuumclan 
Bu aöz, büttin latanbulu galeya· dilerini kurtardılar. Vuiyet 

na getirecek kudreti haizdi. Her· katen korkunçtu. Deliler 
Galatada birisi evvelki sün ca· kes "Valde sultanı tezviç etseler i · hkahalarla etrafa lalclırIJOrlv 

mide aptest alırken ceketinin ce- ne olurdu ki, bu mübarek ,eyhi dı. Bazıları gutlaklanm DaJIR• 
binden 5 ljruıoı çabnıtlardır. Pa. zincire wrmak reva mı?,, diyor • casma avaz avaz balrtyorlu4ı., 
rayı çalaP: b! s~ Vak'a du. Dijer taraftaa atat, 1J.

011D1i!'Al1M 

fôyle olmuıturı Biytik l>ir hUIMnbı el~ nin aaçaklanm tanaıtf1. Yı& ._. 
Galatada Arapzade mahalle. kavnyan veziri• 19yh Mabmudu deki zincire 'ftll'ulm11t clelU.? 

sinde Haydar efendi iaminde biri lstanbuldan. maklqtırdılar. Ha .. Bu zavallılar diri diri mi ym•• 
oturmaktadır. Haydar efendi aofu diae sün ı~ hararetini bir lardı? •• Onlan kurtamuıa 
bir adamdır. Elueriya namazlarını parça kaybetti. Fakat unutulmadı. cesaret edemiyordu. 
camide kılar. Dün de rene- Hay· Tam yetmit iki aene aonra Cibali Bimarhaneyi aaran ate; 
dar efendi böylece canıie aitmit yangmmda ıene babrlanarak ade- saniye arbyordu. Müa~ 
ve ıadırvandan aptea alml)'& -bat • ta nüluetti. den kimae içenle b~ 

Atina, 12 (A.A) - Parlimen • lamııtır. bal 1 1 rı · bul d h 
tonun mesaisine tekrar bqlaması Ci i yanımı 130 aenesi 8 ı erın un ulu ücreye 
üzerine Bqvekil M. Çaldaris Tür- Eski ve yunan bir açık göz o- kinunuaaiainde Tüfekhaneye ya· Jaldattıkça telif artıyordaa 
kiye ile Yunanistan arasında ak • lan sabıkalı Hasan o.ilu Mustafa kın bir yahudi evinden çıktı. Ciba· ıöz göre ariSre yanacaklardı. 
tedilen ticaret itilifınm ehemmi • da bu tıralarda Haydar efendiyi li iakeleainden Ayakapı arumı ya geçmeden ateı o hücrelere de 
yeti ve abkimı hakkında meclise arkadan arkaya takip etmektedir. hadiler ifgal ediyordu. Y angımn yet etti. 
izahat vermif, bu itiliftan doia • Haydar efeadi ~ ceketini ya• ' kefere,, evinden çıkması daima Evveli hücrelerin pencere 
cak faydalan ve menfaatleri te • omdaki çiviye asınca Muıtafa ya· mef111D addedilirdi. Ah! bir sıra den siyah dumanlar çılmuy& 
bariz ettirmittir. vatça aokulmut ve ceketinin ce • yahudi evlerini yalıyarak "Unka • ladı. Biraz aonra kızd aleYler ._. 

M. Çaldariı beyanabna devam binden beı lirasmı alnııı, llVlfmıı- panı,, na doğru ilerledi. Şiddetli ladı. Şimdi, tüyler Ül'pertici I• 
eder-ek demiftir ki: br. bir rüzgar eıiyordu. Ahıap evler- yatiar bqlamıtb. Korkunç 

_ HükGmet, Türk nazırlanmn Haydar Efendi namazdan dö • den sıçnyan kıvılc:unlar, kale sur· bir canavar inleJitini andll'IJ 
Atinada bulunmalarından istifa • nünce pazardan öte beri almak la)'llldan içenini tubqturdu. Şim - Amamız ejdreha, bu acıklı 

minik d istem it bir de elini cebine atınca d" t"tün' !_ı.. • d · d e etlereli: Türkiyedeki Yunanlı ! u ~~nm ~ ve nna • fazla . evam ettinnedi. Çatı 
küçük aan'at erbabı meaeleai hak- bet liranın yerinde yeller estiiini lithanelerının ıtıal ettıtı aaha ce- anda ıaeklet haline geJmitti. B" 
kında meınnuniyeti mucip temi • görmüttür. Bunun üzerine zabıta· hennemi alevler içinde bir an kül :Ç&brdıyarak büyük bir iiriiltii 
nat ahnq, Türkiy•ye ve Yunanis. ya müracaat eden Haydar efendi yılını haline geldi. Oradan Oıkü· çökmeğe baıladı. Se 

1 
1 

t,• • 
tana ,._pılacak seyahatlere dair ye sabıkalıların defteri gösterilmit bi mahallesi cihetinden Küçükpa· 1İt halinde duyul 1 erd il' 

bazı kolaylıklar elde etmiıtir. ve Haydar efendi de camide •pteı zara doğru ilerlemeğe bqladL sonra kı 1 1 kuyor ::.__ 
ı alırken Mustafanm orada dol••tı· · zı a ev, te rar &1UU1 
ki memleket arumdaki müna· -s- Etrafı uran ateı müteaddıt man tabakasm :-•--•· -&.ıt! """"-

b 1 b kad ğını hatırlıyarak bunu zabıtaya ı il 1 H ,_ 1 .. a uuuıap ıcuı. twı: 
se et er ugün o ar- aamimidir •O ara ayrı mıfb. er &o a su • kaz altmda kalan kül -ha'.:.. 
ki pek yakın bir zamanda bir ta. bildirmiıtir. Zabıta Mustafayı ya. ratle yayılıyordu. Yüzlerce yeni • delile bedt t~ ••il,. 
kım yeni tedbirlerin bu dostluk kalamq, hakkmda takibata bqla- çeri, kovalarla kotuıuyor, yangı· re e mezar o lllDfta. 

bağlannı bir kat daha kuvvetlen· mııtır. nm önünü keamiye ujrafıyordu. • • 
direceğini zan~ettirecek kuvvetli Sadrazam ıelnıitti• Fakat hiçbir Ateı ilerliyordu. SiileıJJD•MI 

L-:"' ~rlar. sebepler mevcut bulunmaktadır. Kalp sektesinden ölüm tedbir yanıma mini olamıyordu. den Ağakapı11na kadar • 
~ ~ d" M. Çaldariı beyanatını bitir • Edimekapıda oturan 70 yqm· Küçükpazara kadar ilerliyen kı • bir kol Vefa camii yaıunclald. 

·-•.•p Yerme ı . . k M V • d K 1 ~...1 S"I . r· M t f __ .... ...: ~;1111,gjfan. M&aırı •. caı ten sonra • enızeloı aöz a. a Mehmet Tevfik Efendi clün Fa· ıım antarcı anıan u eynıanıye ı azam usa a pap, ...,..,, 
it:_S~.ı--m lir a Senıba • larak gerek aktedilen yeni ticaret tih camii avlusundan ıeçerken ye- ye yürüdil. Numan Pata ve reiıi ...bık 
~~I~~ ~ 8; clanaetmele- İtilifından, gerek bilahare yapıla· re dütmiif kalp ıelcteainden ölmüt· itte yukarda bahsettiğimiz hi· kir efendinin aaraylarm& a 

~..,,bıraktı • cak olan ve Türk - Yunan doıt • tür. kiye burada canlandı. Atet, bi • dı. Herbiri, muaDUll Ye lll1llllJlll 

i:tı~~;".:~ -da Seniha ko- luiunun gittikçe ilerlediiini ve Kadıköyünde Aynalıfmnda 0 • m&t'hanenin etrafmı aarmca, kor· aaraylarclı. Xlpriilü hafidi 
Jamıt, ko- -daima daha gerçek ve utlam bir turan otobüs sahiplerinden Bay· kunç bir vasiyet hasıl oldu. Yüz. 

bale ıelditini ıösteren miikile • ram, dün Balatta Karabat mahal· !erce, binlerce halk buraya doldu.. 
melerden dolayı Çaldariı hükU • lesinde henzinci Moizin düWm Mahıer gibi kaynatan halk, atq ile tezviç edilen hanım aı111tam1g 

• et dlilara metini tebrik etmiftir. öninde otururken birden bire üze- aanki buraları ıilip ıüpürmek için tehzadelerin mutantan ltir 
~~ .. iOW41t~~.: M. Papanutaa:yu ile diler fırka rine fenalık plmif, diifüp ölmU,. yakılmq, aöndüıillmeıine imkan icra edilen lıltan cemlyedlierfll"f!JI 
~~-· bil • reialeri de hükemetl elde ettiii ne- tir. ~ bip d....._d• yokmut gibi elini kaldırmıyor, fa· deYl'in en mühim nkayilnlGelMalflPJ 

!,, dceclen dOL.yı tebrik etmlflerdtr. ııanıa ~. kat: "Bimarhane yamnaun !,, di • (Dnaeı ,_.f 
.. 



S p O B ~ Maksim Gorki bugü 
·~==========•~ lerde Istanbula geliyot 
Galatasaray la Beykoz berabere kaldı Haber aldığımıza göre, tanın: dönmek üzere bir vapurla,; 

mq Ruı edibi M. Maksim Gorki çıkmı§tır. ~ 
bugün veya yarın lstanbula gele· Vapur Odesaya giderken~ 
cektir. . . . . nımıza da. u~r.ayacağı için, -· 

M. Maksım Gorkı ıstırahat et - memleketımızı göremk arıu' .-

F enerbah~e Vefıa~ yendi 
< 

Sondan birinciU[lc g~ne mua.Jıla~ta ! mek maksadiyle ltalyada bulun· da bulunan Rus edibi burad• 
maktaydı. Oradan memleketine kaç gün kalacaktır. 

Dün iki ıtatda da lig maçlanna · 
devam edildi. Beykozla Galataaa• ,,.----------~~-: 
ray birer sayı ile berabere kaldı • 
lar. Fenerbahçe de tahminimiz gi• 
bi Vefayı bire kartı iki gibi hafif 

Sovyetler 
bir farkla yendi. 

Beraberlik neticesine rağmen 

dünkü maçta Beykozda Galataaa• 
raya nazaran kazanını§ ve mühim 
bir varta atlatmıt sayılabilir. Çün"" 
kü Beykoz, bu maçı kaybetseydi 
kat'i surette küme sonuncusu ol • 
mut olacaktı. Halbuki timdi tek • 
rar ümitli bir vaziyete ginnit bu • 
lunmaktadır. 

demiryollarını 
satacaklar 

MOSKOV A, 12 (A.A.) - Ha· 
ı riciye komiseri M. Litvinof Ja

pon sefiri Ota ile uzun bir müla
katta bulunmu§tur. M. Litvinof, 
bu bapta kendisine müracaat eden 
Tas ajansına §u izahatı vermiştir: 

Çünkü tekrar ayni mevkie ~i.İf• 
mesi Galatasarayın Vefa ve F e • 
nerle yapacağı maçlardan birisi~i 
kazanması ve hiç değilse birisiyle 
berabere kalması neticesinde müm 
kün olacaktır. Aksi takdirde iki 
takım da yani Galatasaray da, 
Beyl:oz da 932-933 maçlarını on 
sekizer puanla bitirmit buluna -

~ ------
"Japon sefiri ile mülakatım es· 

nasında Mançuri makamtaının ef' 
ali neticesinde Çin Şark Demiryol· 

Fener - Vefa Ma~ından bir g6rUnUt ları üzerinde hasıl olan vahim va· 
ziyeti görüştük. Bu vaziyet, Man· 
çuri ve Japonya ile olan münase· 

caklnrdır. 

Şimdi maçların tafsilatına ge -
lelim: 

le bitti. iki takım geçen maçların
da dörder sayı ile gene berabere 
kalmıtlardı. 

Kalecileri ve sol açıklan batta 
olmak üzere Beykozluların hepsi 
iyi oynamıı, vazifelerini yapmıf 

sayılırlar. Galatasaraya gelince 
Avni, Nihat, Suavi, Suphi ve Fa -
zıldan baıka vazifelerini yapan 
ve F azil dan baıka muvaffak olan 
yoktu. 

Galatasaray - Beykoz maçı 

Taksimde ve hakem izzet Beyin 
idaresi altında yapıldı. Oyun bat· 
tan sona kadar büyük bir muvaze· Mehmet Salim çok canaızdı. 
ne gösterdi. Bununla beraber ,!'!l~~eJ!iğ!n on gün huta 
Beykozun güzel ve canlı d-~~~ .. 

"' lecek oyununa kar§ı Gaıatasaray· 
lılar devre içinde gösterdikleri o
yunların he.':Den hemen en kötüsü 
ile mukabele ettiler. 

n;Jhassa hücum hattı çok sıev • 

şek ve cansızdı. .. 
Ba~fonuıç Beykozun lehinde a· 

çıldı. Onuncu dakikada Galatasa
ray kalecisi fevkalade bir kurla • 
rı§ yaptı. Bir dakika sonra Beykoz 
:mğ içi mühim bir fırsat kaçırdı • 
Bir Galatasaray akını Beykoz ka
lesinde bitti. Bunu gene Galtaıa • 
ray kalecisinin güzel bir kurtarı§ı 
kovaladı. On yedinci ~~;,ika"•n 

itibaren Galatasaraylılar düze -
lir gibi oldular .. Beykoz kalesi üst 
üste iki tehHke daha atlattı. Ar • 
kasından Galatasaray kalecisi bu
na mukabele etti. Devre sonuna 
sekiz dakika kala sağ açıktan inen 
Galatasaraylılar Fazılın ayağın• 

dan çok güzel bir sayı kazandılr • 
Kırk dördüncü dakikada Beykoz· 
lular mühim bir fırsat daha kaçır· 
dılar. Devre bitti. 

ikinci devrenin sekiz dakikası 
Galatasaray tazyiki altında geçti . 
Onuncu dakikada Burhanın sıkı -
tık vaziyette olmamasına rağ.men 
iyi vuramadığı top Beykozlular 
tarafında kapılarak sola geçiril -
di. Beykoz sol açığı Şehabın uzak
tan nefis bir §Ütü Galatasaray ka· 
lesine girdi. Maç yeniden hararet· 
li bir safhaya girmitti. Galatasa· 
ray kalesi bir iki tehlike daha at
lattı ve ancak yirmi betinci daki· 
kadan itibaren Galatasaraylılar 

muvazeneyi tekrar iadeye muvaf· 
fak oldular. Bir aralık Fazılın 

ıahsi bir gayret neticesi Beykoz 
kalesine getir.eliği topu Mehmet 
Salim dı§an attı. 

'Arkasından sağ içe geçen Ce -
lil büyük bir fırsat kaçırdı. Otuz 
ikinci dakikada Beykoz sol açığı
nın yaman bir tütünü Avni bu ıe
fe~ tuttu Ye bu devre de bu suret • 

aaıataaarar••l!fli'OZ 
ma~ında ... 

yattıktan s.onra bu maça çıktığını 
da öğrendik .. 

Fener - Vefa 
F enerbahçe - Vefa maçına 

gelince; birinci devrede Fener • 
bahçe hafif surette ağır basıyor ve 
Vefa kalesi biraz da §ansı saye • 
sinde korunabiliyordu. Vefanın 
yeni merkez muavini Liitfi muvaf
fakıyetli kesitler ve tutuşlar ya -
pıyordu. Tam 44 dakika sayısız 

geçti. Devrenin biteceği dakikada 
Vefa kalecisinin hatası yüzünden 
Fener bahçeliler bir sayı kazandı· 
lar. 

ikinci devre gene Fenerin daha 
iyi oyunuyla başladı ve on ikinci 
dakikada Muzaffer güzel bir f Üt· 
le ikinci sayıyı temin etti. Fakat 
bundan sonra oyun müsaviletti • 
Vefa ancak yan muavinlerinin mu 
vaffakıyetsiz oyunları neticesinde 
kaybediyordu. 

Maçın bitmesine yirmi dakika 
kala Vefalılar daha güzel oynamı
ya baıladılar. Otuz ikinci dakika· 
da Gazi güzel bir gol çıkardı. Be
rabere kalmak ihtimali yeniden 
bat göstennitti. Fakat devre bu 
vaziyette yani 2--1 Fener lehine 

bitti •• Maçın hakemi Fethi Tahsin 
~ 

·Beydi. 

Diğer maçlar 
Galtasaray - Beykoz B takım -

ları maçında Galatasaray 3-2, 
Fener - Vefa takımları maçın • 
da F enerbahçe 8-0, Hilal - Ka· 
ınnpaıa maçında Hilal 3-1, A -
nadolu - Beylerbeyi maçında A· 
nadolu 6-2 kazandılar. 

Küçükler şampiyonluğunu 
Fenerliler kazandı 

Küçükler arasında tertip edilen 
maçlar da dün bitti. Vefa ile Be· 
tiktat küçükleri berabere kaldılar. 
'latanbulspor küçükleri Takipleri 
tarafmdan kendi kalelerine yapı • 
lan bir ıayı neticesinde Kasımpa
!&bları 1--0 yendiler. Umumi ne-
' 'ticede Fener küçükleri §a.mpiyon· 
ltığu kazanmakta, Kasımpaıa kü· 
çü~leri ikinciliği, Beşiktaşlılar ü -
tçüncülüğü almaktadırlar. Küçük 
~Fenerlileri tebrik ederiz. 

Altay 
Yunan takımına 

galip geldi 
lZMIR, 12 (A.A.) - Dün teh· 

rimize gelen Yunanistan küme 
fampiyonu Etnikoı takımı bugün 
birinci müsabakasını Altay takımı 
ile yaptı. Yunna takımı ellerinde 
Türk bayrakları olduğu hlade sa· 
haya çıktı ve halkı selamladı ve 
halk ta misafir takımı alkıtladı. 

Bayrak merasiminden sonra oyu· 
na hakem Altunordudan Saim Be· 
yin idaresinde Altayın bir akım 

ile batlanıldı. 

betimizi bozmak tehlikesini gös· 
termektedir. Bu itilafın halli için 
muhtemel çareleri ve bu meyanda . 
en cezri bir tedbir olmak üzere 
mezkur hattın Sovyet Rusya tara· 
f ından Mançukuo hükumetine sa· 
tılmasını derpiş ettik. 

Filhakika Sovyet Rusya bu de· 
miryolunu satmağa hazırdır. Çar 
hükumeti bu hattı ecnebi bir dev
let toprağında yaparken her halde 
emperyalist maksatlar takip edi· 
yordu. Sovyet Rusyanın bu gibi 
maksatları NP~ur, So~et Rusya 
öteden beTi--mez~ p~th Çin~ de 
satmağa hazırdı. 

Ancak, Çin bunu satın alacak 
vaziyette bulunmuyordu. Bu hat
tın satılmasını biz teklif ettik. Bu 
teklif Sovyet Rusyaaının sulh fik· 
rinin yeni bir delilidir. O kanaat· 
teyim ki, bu sahta ancak Sovyet 
Rusya ile Mançuri ve Japonya hü
kumetleri arasındaki münasebat 
vahimletmesinde menfaatleri olan 
lar itiraz edebilirler. 

Nankin hükumeti Sovyet hüku· 
metine müracaat ederek bu hatta 
kendisinden batka hiç kimseye 
hakkı olmadığını bildirmiş ve Çin 
sefiri de bu bapta bir muhtıra ver· 
mittir. Halbuki, Çinin iddiaları ne 
Sovyet Rusyanın kat'i taahhütle· 
rine ne de bugünkü hakiki vaziye· 

te uymaktadır. Her §eyden sarfı· 
nazar Nankin hükumetinin Muk· 
den ve Nankin itilaflarına istinat 

etmeğe artık hakkı yoktur. Çünkü, 
Çin 18 aydan beri, Sovyet Rusya· 
ya tamamile yabancı olan sebep· 
lerden dolayı mezkur muahede· 
)erden mütevellit taahhütleri yap· 
mamaktadır. 

Oyun gitgide çok güzel ve he- =====-=----==-=-=-=--=--===
yecanlı bir tekil aldı. Altayın yer-
den seri akınları misafirler için 
daima tehlikeler yaratıyordu. Da· 
kikalar geçtiği halde sayı olma -
mıfh. Birinci devre sıfır sıfıra be
rabere düftü. 

ikinci devrede sayı yapmak ve 
galip gelımek azmile condan ça· 
lııılıyordu. 

Altay onuncu dakikada Etnikos 
aleyhine bir penaltı oldu. Sait ıı • 
kı bir ıütle ilk sayıyı kaydetti. Bu 
gol misafir takımı harekete getir· 
di ve biribiri arkası sıra hücuma 
geçtiler. 

Bir aralık bir teredüt neticesin • 

de top Altay kalesine yavaş yavaf 
girdi. Beklenilmiyen bu gol, ta -
kıma bir durgunluk vermişti. Sait 
topu daima müdafaa hattmdan a
larak çalımla misafir kalesine ah· 
yor ve tehlike ihlas ediyordu. 

Vahap çok sıkı bir surette mar· 
ke ediliyordu. Soldan b,ir akın ya· 
pıyoruz. 

Top, on sekiz pas çizgisi içinde 
dolafıyor. Sol açık hafif bir vuruş· 
la ikinci bir galibiyet golünü attı • 
Bundan sonraki çalı§malar neti -
ce vermeden oyun 2 - 1 Altayın 
galibiyetiyle bitti. 

Kaçakçılık 
Dört bin kaçak 

çakmak taşı 
ADANA - Mehmet Cuil~; 

mindc bir jandarma neferiJI 1 
şuphelenilerek üzeri aranııııf .~ 
tünöe hinden fazla kaçak ~ 
taşı bulunmu§tur. ~ 

Yapılan tahkikatta buJI I' 
dört bin f;adar l'!duğu ve keJl dl" 
tarafından sarfedildiği anlat 

tıJt· rak zabıtaya teslim olunıııu~ ;si 
Gene bir kaç gün evvel D0~. 

mahallesinden Kadir oğlu O til' 
nm üstünde bir mikdar kaça1')ıe0' 
tünle siğara kağıdı görü1ere1' ti 
disi tevkif edilmi§ ve bunları lıı' 
reden tedarik ettiği tahkik 0 

mu§tur. . J' 
Kadir bunlan Hüseyin ı.~ JJ 

birisinden aldığını söyledıgıJI ~ 
Hüseyin tarassut altına alınııt'!,, 
kaçak tütün satarken yakalaO 
hr. Hüseyinin evinde yapılan . 

,. "ı 
tırmada 37 deste sigara kal 1 
bir mikdar tütün bulunarak keJI 
si adliyeye teslim edilmittir. 

t 
Muteber olmıyan Y oıi' 

Ticaret utla~ı iutilıaJJ• 
YOZGAT, 11 (Hususi) -:.~ 

rimiz ticaret odasında bir ısı" f 
evvel idare heyeti intihabatı. ·il 
pılmı!h. lktısat vekaleti, etk1~ 
re heyetinin müddetini biti~ıdif" 
daha dokuz ay olduğunu bı ,1 
rek yeni intihabın muteber o~fll I 
ğını bildirdi. Bu tebliğ üzerı~ 
ki heyet yeniden vazifesine ~ 
dı. Defterlerin alınması esna 1"( 
yeni ve ski heyetler arasın~~b;tl' 
ga çıktı, her iki taraftan hırı I~ 

rine ağır sözler söyleyenler~~ 
Hadise hakkında zabıta ta 
yapmaktadır. 

Y ozgatta spor şenli~ 
YOZGAT, 12 (Hususi) - , 

kevi spor tubesi tarafından t J# 
d·ı ı· .... b .. y•P~1' e ı en spor '§en ıgı ugun t' 

1 Spor bahçesinde yapılan ~ 
çok eğlenceli oldu. Cirit, flJ;p.t 
koşu ve güre§ müsabakalar• 1 

dı. • 

Balıkların muayen~~,t' 
l'zmir balıkçılar ceıniY~tllii~ 

heyeti lzmir Sıhhiye ın~daır yiO ,r 
de, sıhhiye müdürü Lütfı Be e~ 
yaseti altında bir içtiına ıa1't 1,ıl 
tir. Bu içtimada lstanbuldr',; _,4 

balıkların muayenesi ınete ;ti> b" 
zuu bahıedilmi! ve bu bu•...,- ,t 
zı kararlar alınmıştır. 1'a

1
_.. ~· 

k o,.... ·tr 
re: lstanbuldan gelece ·fite" ~ 
lıklar, lzmire geldiği tarı. eri•;.r' 

haren yaz günleri 24 sa•:::~~.~ 
de muayene edilip satıla .ıt.,.,, 
müddet zarfında satılın•Y 

lar müsadere edilecektir· ~--'
·· .-• Kıtın, havaların ınu ~,,-

zarı itibara alınarak sa:.,. I""~ 
üç gün içerisinde olaca al" dl' 
çılar bu karardan fevk • 



, 
-ı' Enis Hanım 

bir • 
yenı 

·hazırlıyo r 
J Konserin ıonunda Brahms ve 
1 T oıti gibi beıtekarların güfteleri 
. Türkçeye çevrilmiş parçaları tagan 

l ni olunacaktır. 
Celile Enis Hanımın bu konse

rinde iki üç parça ıöyliyeceği bu 
Türkçe güfteli parçalar, bundan 
sonraki konserlerinde daha ziya -
de artacaktır. Genç ıan' atkir, bu
na fazla ehemmiyet vermektedir. 
Kendiıile görüıen bir muharriri
mize Celile Hanım demi, tir ki: 

- Kolonya konservataarını ta
mamlayıp memleketime döndü
ğüm zaman, memleketimde yük • 
sek ve mükemmel garp muıikiıine 

& kartı büyük bir temayül gördüm. 
Bu temayül, daha ziyade münev· 
ver ve mütefekkir tabakadaydı. 

Musiki zevkimizde bir tekamül 
yapabilmek için bu temayülü umu
mileştirmek lazımgelir. 
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Orlıon Al/ abesinin 
Anadoludaki izleri · 
Konya Halkevi dil, edebiyat 

Eski Yunan Trajedisi 
Sofokl'ün eseri açıkta 

tertibatla . temsil 
ve büyük 

edildi 
ve tarih komitesi reisi Mahmut 

Mes'ut Bey yukariki başlık altın
da değerli, güzel bir kitapçık çı

karmış, bir tane de bana gönder
mek li'.itfunda bulunmuştur . 

Şimdi Moğolistanda bulunan 
Orhon toprakları üstünde başlı -

ca şark ve garp Türklerile son
radan Türkleşen Tatarlar· (Tater

ler ilk temasta Türkçe bilen ve 
sonradan dil öğrenen Tatarlar, 

Bas.mıl = Basmel'ler ve daha bat· 
ka Türkler) Oğuz Türklerinin 
kurdukları bir medeniyetli ve ku•· 
vetli Türk İmparatorluğu içinde 
yaşamakta idiler. 

Bunların orada kurdukları 
barktaki bekkür taşı yani abide 

üıtüne yazdıkları yazılarda dör
dü sesli ve geri kalanı sessiz 38 
türlü harf kullanılmıştır. Yazı
daki dil bizim yani şimdiki Garp 
Türkleri dilinin en eski şeklidir .. 

Bu Türkler kurdukları impara
torluğun şarkında oturdukları için 
tarihlerde "Şark Türkleri,, diye 
anılırlar. 

Bekkür taşlarının dikilmesin
den az sonra imparatorluğun 

garbında bulunan Türklerle ara• 
ları açılmış. Çıka.; bir ihtilalde 

bunlar bozulmuş, memleketi bı
rakmış Maverünnehir ve Türkis -
tan taraflarına göçmüşlerdir. 

İgte o tarihten .aonı:a ilk önce 
Şark Türkleri diye anılan bu 
Türkler aldıkları, yerleştikleri yer

lere göre Garp Türkleri adını al
dıkları gibi o vakitler Garp Türk
leri adını alanlar da ayrı ayrı 

d,evirlerde Şark Türkleri, Uygur, 
Çağatay, Özbek gibi atlar almış
lardır. 

-
Trachinae faciasın1n yeni temslll 

İtalyanın eski dram müessesesi 
son günlerde eski Yunan muharri
ri "Sophocles,, in Trachinae atlı 
esesini Syracuse' de temsile muvaf
fak oldu. Ayni müessese 1930 se
nesinde lphigenia'yı temsil etmiş -
ti. Tiyatroda Sophocles'in bu fa -
ciaıı zamanımızda güç tahammül 
olunur eserlerdendir. Faciada bir 
sürü felaketler biribirini takip e -
der ve seyirciyi boğacak kadar sı
kıntı verir. Fakat eser açıkta tem
sil olunduğu, tabiatın ışığından is
tifade edildiği ve eserin temsili 
güneşin grubile nihayet bulduğu 
için eski muharririn bu f aciaıı da 
dikkat ve alakayla temaşa oluna
bilmektedir. 

Sahne bir kaya üzerindedir. Ve 
bu kaya Syracuse şehrine hakim 
denilecek bir vaziyettedir. Sahne 
tertibatı Compelloti tarafından ya 
pılmıştır. Sahnenin arkasında be -
yaz bir duvar vardır. Sağ tarafta 
bu duvara uzanan bir kıvrıntı bu
lunuyor ve musikişinaslar bu kıv -
rıntıya gizleniyorlar. .., 

lphigenia'nın temsili için bu -
raya kafataslarile süslenen bir ma
bet yapılmıştı. 

lrachinea için Heracles'in ıa -
rayı önünde bronzdan iki büyük 
aslan yapılmıştır. 

Temsil gayet mükemmel olmut· 
tur. Alınan tertibat sayesinde sah
nede söylenen her söz bütün se • 
yirciler tarafından rahat rahat 
duyuluyordu. Sahnenin kutru 165 
metre olduğu halde, en uzak tara
fında söylenen sözler bile kaçını • 
yordu. Eser, İtalyancaya nazmen 
tercüme edilmiş ve ayandan Al -
fred Cesareo ile Profesör Ettore 
Bignone bu işi muvaffakıyetle 
yapmıştır. 

Darülbedayi san' atkarlan 
Darülbedayi san'atkarları iz • 

mirdeki temsillerini bitirmişler • 
dir. San'atkarlardan İsmail Galip 
Bey lzmirden şehrimize gelmi,tir. 
Öteki san'atkarlar Manisaya git • 
mişlerdir, orada da temsiller ve
receklerdir. Darülbedayi aan'at • 
karları mayısın yirmi birinde lı • 
tanbula dönmüş olacaklardır. 

Raşit Rıza Bey 
Raşıt Riza Bey ve arkadatlan 

heyeti Balıkesirde temıiHer ver • 
mektedirler. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
verdiği malumat bu tevili redde- bulunacaktır. 

diyor. Rıza Nur Bey de Pariıte Si· 
Şimdi lstanbuldaki Matbaai nop şehrine dair neşreylediği bir 

Osmaniye bundan kırk yıl kadar risalede nalbantların kullandık· 
evvel başmabeyinci Osman Bey lan damgalardan bir ikisinin Or
tarafından yaptırılmış ve Mat- hon yazılarına benzediğini kay• 
baai Osmaniye kitabesinin yanı- deder. 
na da Almanca Druekerei Os- Mahmut Mes'ut Beyefendi 
manie diye Almancası yazılmış Konya ve civarında yirmi altı harf 
tı. İşte bu kitabe Türkiyenin bulmuşlar. Demek oluyor ki halk 
Almanlarla sıkı münasebetinin ilk arasında bu alfabeler damga ma• 
izidir. kamında kullanılmış ve asırlarca 

Orada matbaa yapılmazdan unutulma.mıştır. 

~vvel burada tuğla karışık bir en- lstanbulun Eminönü gibi pa• 
kaz yığını bulunurdu. Bu en - zar yerlerine sevkolunan sepetler 
kazın aslı "Elçi hanı,, imiş. Bura· üzerinde de bir ta!-ı:ım damgalar 
da elçiler otururlarmış. Bir Ma- ı göze çarpar. Bunları bir Fransız 
car elçisi de burada oturmuş, 1 toplamış, Pnrisin Journal Asi• 
otu~·duğu yerin duvarlarına bir 1 tiquc mecmuasının eski nüıhala
çok şeyler yazıp bırakmış. Doktor rmdan birinde neşretmişti. O 
Karaçan'ın rivayetine göre, Ma - makaleyi &Örmek ve şimdi pazar• 
car çobanları Orhon yazısını bi- lara inen sepet ve kapların dam• 
lir ve kullanırlarmış. galarını da gözden geçirmek ve 

Elçinin yazısı da ondanmış. 1h- hele bunların eskilerile yenilerini 
timalki maarifin yayıl.~ası hase- mukayese ve Anadoluda da bu it 
bile Macar çobanları bu yazıyı hı- için göz huhık oL~ak sayesinde 
rakmışlardır. Fakat elçinin bı- meselenin derinleştirilmesi müm
rak!ığı o yazılar Macaristanda da kün gibi görünüyor. 

1 

neşredilmiş olacak, ve aranırsa rt eci basım 
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Tıbbiyeliler bayramı münasebetile ...................................................................................... 

Türk hekimliği ve tarih
te yaptığı hizmetler 

Şarkta araplara 
hastaneler 

mal edilen bir çok 
Türklere aitti 

(Dünkü sayımızdan devam) 

Hastaneler,, Tıp mektepleri 

hariç olarak Türkler ayrıca Kayse· 
ride, Edirnede ve lstanbulda tıp 
mektepleri yapmışlardır. 

Türk camiası hekimleri eskiden 
de çok tevkir etmiş ve onlara müs
tesna bir mevki vermiştir. İnsa -
niyete yalnız iyilik etmeyi, her tür 
lü nefsani heveslerini bertaraf e -
derek bir gaye ittihaz eden hekim 
)iğe karşı Türk miletinin gösterdi· 
ği bu tevkir çok büyük bir fazilet 
nümunesidir. Türkler bütün dün • 
yada teşkilatı sıhhiyeye ilk defa 
ehemmiyet veren bir millettir. La
kin bu milletin ana yurttan maada 
sair taraflarda yaptığı sıhhi mües
seseler o memleketlerin tarihine 
karışmış ve milli evsafı maalesef 
yabancı milletlere mal edilmiştir. 

Tarihte Şarkta İslam hastanele· 
ri diye yazılan ve mühim bir kıs -
mı Araplara mal edilen müessese· 
lerin he.men onda dokuzu Türkle
re aittir. Banilerinin hepsi Türk -
tür. Ve bunlar müstakil ve muaz -
zam hastaneler yaptırmıılardır. 
Şarkta muaveneti içtimaiye teşki
latının ilk vazn gene Türklerdir. 

Bütün dünya yüzünde en eski 
tıp müesseseleri bize aittir. Garp -
ta esas medeniyet haçlılar sefer -
}erinden sonra başlamıştır. Şark 

medeniyetinin bir çok unsurları 

gibi bu sıhhi müesseselerin de Av· 
rupaya intikalinde haçlılar sefer -
lerlnin büyük tesiri olmuıtur. 

Türklerin dokuzuncu asırdan 

on yedinci asıra kadar yaptıkları 

hastaneler ve tıp mekteplerinin 
yekunu çok zengindir. Bu meyan· 
da: 

1'tlısırd:l Dolan oğlu hasta ne l 874 ~I. 

Snmrln Nurettin • ehlt hruıtnncsl 115-1: . . 
Mu ul Erbil'dl" Gokburl mUesSt'selerl 1282· 

ııs.ı. 

Şanıd:l Kaymerl ha tnnesl 1 UJ.l - 1298. 

Ka)scrldc Ge,hcr Ne lbe hastanesi 1205. 

Shusb Birinci Kc)k!ivs bııstuncııl l.217. 

J)h rlı;tde Turan Malik hastanesi JZ28. 

Koııyacfa Darülşlfo 1219 - 1.286. 

Çnnkmda Atalw.k Ferruh hastanesi 1285. 

Kastanıoııuda .Ali P ennnc hastane 1 1.272. 

1'ıf:ıhan Kerman saha mdn Kutlug Tilrkli ıı 

ha tancııl J.2'71 - 1281. 

Mı ırda Seyfettin Kla vun hastanesi 128-1. 

Konya Alcsıırn.) ında DarUI lfı:ı XIU Unl"U ıı-
, 

ıır. 

Tokatta ı•cn·une Bey hustuncsl Xlll Uııcil 

nsır. 

:\k,ehlrdc Darüsşifa Xlll üncu n ır. 

Mardlndc darll! şifa. 

Ama lada On.) rl A bdullalı hastane l 1808. 

Bunı:ıda darll~ ifa 1899. 

F.Airncdc etiz.zam hastnne 1 14.21- 1'151. 

1 truıbulda Haseki bimarhanesl 1589. 

Edirne darü~şlfası , .c tıp m ektebi 118.:;. 

t'ııkUdarda cfü.znm Jı:ıstnne!öl 1M4. 

lstanbuldıı llusckl blmarbancsl 1480 

Manisa blmurhnnesl J Ci:'il. 

t tanbuldn üleynınnl.) e darlisşlrıı ı \ ' il tıp 

nwktebl 1555. 

htanbulda Yıılldl'I Atik bim.uhanesl 1.588. 

ı~tanbtılda ultıın i\hmet bimıırhane 1 1616. 

Görüyoruz ki Türklerin hasta • 
neler tarihçesi pek eski zamanla -
ra kadar gidiyor. Ana vatanda o -
!anların mühim bir kısmının şim • 
diye kadar hiç bir umumi tarih tıp 
kitaplarında isimleri bile geçme -
mittir. Bu hastaneler umumiyetle 
darü§§if a ve bimaristan namında, 
hemen hepsinde tıp dersleri naza· 
ri ve ameli olduğu için hakikt bi • 
rer mektebi tıbbiY.edir. Bundan 

Buralardan çok kıymetli ve e • 
serlerile kendilerini İslam ve 
Türk aleminde tanıtmıt mühim 
Türk hekimleri yetişmiştir. Bu 
malum simalar Türk tababetine 
büyük bir şeref vermişlerdir. 

Bütün bu hastanelerin idare tarz 
ları çok şayanı dikkattir. 

Türkler yalnız hastane binala
rı yapmakla kalmamış, bunları mü 
kemmel bir surette idare de etmiş 
lerdir. 

Bilinmiyen noktalar 

llk devrede ana vatandan ha • 
riçte Mısır ve Suriye gibi yerlerde 
yapılmış Türk hastaneleri ve ora • 
larda yerleşen ve yetişen bir çok 
Türk hekimlerini umumi tıp tarih
leri Arap tababeti ile karıştırmış· 
]ardır. Türklüğe şeref verecek bir 
çok vesikalar maalesef Avrupalı • 
larca menşe aranmadan yanhş tel 
kik olunmuş ve eserlerine yanlış 

geçmiştir. 

Anadolu Selçuklarına gelinci • 
ye kadar büyük Selçuk lmpara -
torluğu havzası dahilindeki Türk 
hastaneleri içtimai muavenet mü
esseseleri tıbbi eserleri ve bunla -
rın maruf Türk hekimleri tıp ta -
rihine henüz geçmemiştir. Ana -
dolu Selçuklarile batlıyan dokuz 
asırlık Türk tababet hayatımız 

şimdiye kadar yanlış olarak Sel -
çuk ve Osmanlı diye ikiye ayrıla -
rak tetkik olunmuştur. lki hane • 
dana izafe olunmakla beraber bu 
büyük bir Türk devletidir .. Bu fa · 
sılasız Türk devletinin hayatında 
da birbirine girmiş mütemadi ve 
tıbbı bir faaliyet vardır. Maalesef 
gerek Selçuklar zamanında gerek 
Osmanlılar zamanındaki tababet 
hayatımız da bütün dünyaca meç
huldür. 

Umumi tarih tıp kitaplarında 
bunlardan bahis bile edilme. Bun· 
lar beynelmilel alemde Türkün 
malı olarak duruyor. Ana vatan • 
da 1205 de Kayseri de açılan tıp , 
mektebi ve hastaneden itibaren 17 
inci asra kadar yapılan hastane .. 
lerin bir kısmı mamur ve bir kıs
mı harap bir haldedir. 

Bir kaçının da yalnız tarihi ha
tırası kalmıştır. Ayni zamanda ge· 
rek bu şehirlerde ve gerek diğer • 
lerinde bir çok nakahathaneler mi. 
safirhaneler, imaretler, hamamlar 
ve Anadolunun Ilgın ve Kırşehir 
civarındaki Karakurt ılıcaları gibi 
ılıcalar ve sair bir çok içtimai mu· 
venet müesseseleri mevcuttur. Hal 
kLmız her devirde bunlardan isti
fade etmiştir. Bu hastanelerin 
baslarında zamanın en maruf he
ki~leri bulunmuş ve bunlar vakıf· 
ları zengin olan bu müesseseler • 
den hastanın başı ucunda tababet 
tedrisatında bulunmuşlar ve bir 
çok tabip yetiştirmişlerdir. Bu ye· 
lişen hastane tabipleri bidayette 
Arapça ve Acemce bazı kıymetli 

eserler neşretmişlerse de son ikin· 
ci devrede bunları bilhassa Türk • 
çe yazmışlardır. Bu meyanda muh 
telif tıbbi mevzular üzerinde çok 
kıymetli kitaplar halen kütüpha • 
neleri.':llizi tezyin etmektedir. 

Bu hasta.nelerin kadroları çok 
1 

zengindir baş tabip ve ikinci ta -
bipten mada ayrıca cerrahlar ve 
göz mütahassısları vardır. Hasta
nelere her türlü hasta yatırırlardı. 

Hatta dünyada ilk defa delile
ri hasta telakki ederek hastanele
rinde onlara yer ayıran Türkler -

dir. llaçları bizzat hekim tertip 
ettiği için bunlara muavenet ede -

cek eczacı kalfaları vardır. Has -
tanenin sair müstahdemleri mü -

him bir yekuna baliğ oluyor. Has· 
taneler çok zengin varidat karşılık 
1:fÖsterilmiştir. 

Türkler nekahathanelerini dai· 
ma imaretlerin yanına yapmışlar 

ve bunlara "taphane,, demişlerdir. 
Hastaneleri iyi olan hastalar bura

larda nekahat devirlerini geçirir • 
lermiş ve yanındaki imaretten yi
yerek tap ve tüvan kazanırlardı. 

Bunlar için Türk vakıflarında hu· 
susi kayıtlar vardır. 

Hama.mlar balkın temizliğine 

çok yardım etmiştir. imaretler ve 
misafirhaneler Türk halkını ihya 
etmiştir. 

Türk tabipleri 

Türk tabipleri tababet tarihimi· 
zin mühim bir kısmını teşkil eder. 

Tıp tarihimizde en makbul he -
kimler hastanelerde çalışan ilim 
adamlarıdır. Bunların ayrıca mu -

ayenehaneleri de vardır. Hasta • 
nelerde müracaat eden bütün has· 
talara poliklinik yaparlar ve ilaç 
verirlerdi. Esasen eski hekimler 
ilaçları ekseriya kağıt üzerinde tes 
bit etmezler, bizzat kendileri ve • 
rirlerdi. Eski tabipler müstefit 

oldukları kitapların nadide ve kıy 
metli olmasına dikkat ederlerdi. 

Şimdi kütüphanelerinden çıkan 
kitaplar bugün umumi kütüphane
leri tezyin etmektedir. Bilhassa 
kıymetli kütüphanelere malik he
kimlerimiz pek çoktur. Maruf he
kimlerimiz behemehal bir eser le· 

lif ederlerdi. Arapça ve Acemce • 
den maada ve Latinceden tercü -

me edilen tabii ve tıbbi eserler de 
nadir değildir. Hastanelerde çalı· 
şan hekimler hastahane silsilei me 

ratibince terakki görmüşlerdir. 

Bundan maada ordularımızın ve 
kalelerin sıhhi teşkilatı çok mü· 

kemmeldir. Ordularımızın ve ka
lelerin mühimlerinde hekimler· 
den ziyade cerrahlar bulunurdu. 

Türklerin bir ç.ok asırlar harp et -
mek mecburiyetinde kalmaları biz 

de çok cerrah yetişmesini mucıp 
olmuştur. 

Bizde mühim mevkilere geçmiş 
namdar cerrahlarımız vardır. He-

kimlerimiz de bidayette munta -
zam medrese tahsili görmek mec· 

buriyetinde oldukları için ilmi mer 
tebelere de maliktirler.Her devre
de büyük mevkiler gçeen Türk he· 

kimleri halktan büyük bir tevkir 
görmüşlerdir. Bütün Türk tabip -
lerinin azil ve naspları tıbbı mua• 

yeneler ve raporlar tanzi.mi mem
leketin umumi ahvali sıhiyesile 

mukayyet hekim başılara aitti. 

Bu mühim mevkie geçen hekim 
lerimiz bilhassa memleket umuru 
sıhhiyesini tedvir etmişlerdir. 

Bunlar mühim vazifeler deruh
te etmişlerdir. Türkler kendi hekim 
lerine çok büyük bir itimat göster
mişlerdir. 

l_s_e...;y...;y_a_r __ r_er_b_iy_e __ s_e_rg_ı_·s_in_d_e_: ~ 

Stepte Billi Dov 
Sivas ı 7 Mayı• 1!~ 
························· 

Köy çocuğu deyince aklınıza hep birden el kaldırdılar .. 
donu boynundan bağlanmıf, saç - "- Biz gideriz efendilfl·• 
1arı anası tarafından makasla mer· "-Bizi mektebe götürül1··~,· 
diven merdiven kesilmiş yalına • "- Zühre, dedim, bak • 

b l. b' ·· daşların hep gitmek istiyorlııt· yak, karnı fiş, slogun enz ı ır su· 
r:i çocuk gelir. Gene düşünürsünüz Yavaş, yavaş söyledi: ~I 
ki step köylerinde çocuklar içli, "- Ben burada anaJllıı Si' 

· ,elc· romantik ve sanki bir saz şairi gi- yorum. Bana bebek gctıre dif 
bi konuşurlar .. Köyün çocuk tipi bam her gün anan gelecek f'' 
gittikçe değişiyor. Ben gidersem onu kim bekle~ 

Step köylerinde ne saçı anası gelirse beni burada bulaJll•s ~ 
tarafından merdiven merdiven "- Biz gidelim seninle ~ıtf 
kırkılmış bir çocuğa rasgeldim, ne bulalım ... Ben sana bebek • IÖ ı 
de durgun, bir köşede hayalata da "- Nerede bilemiyorııJJl 
hp uyuklıyan bir insan yavrusuna. Mektup da yazmıyor. e f' 
Köydeki çocuk başları hatta biraz Ben yazıdayken bir ge' 

da itinalı tıraş edilmiş diyeceğim. rncndifere binmiş, gitmiş.. ıı!•S 
Saçları taranmış erkek çocuklar Köy mektebinin hocası l< 
yanında, saçları kesik, başları ta· ma iğildi: 
raklı mütebessim köy kızları gör· "- Anası öldü, dedi .. 
düm. Bunların başlarına baktığı - Zühre: ,. 

ı "- Sen bana bebek aıırsıll · nız zaman bu çocukların ıtanbu - P' 
lun kenar mahallelerinde oturan ma, bizim sarı buzağıyı ne;' 8t 
fakir şehir çocuklarından pek far- cağız... Ona kim bakacak·' 
kı yok. Yüzleri, bedenleri plajda gidemem.. fr 
kızarmış şehir insanlarından hiç Şerife, Zöhrcnin arkada.§~.'~ 
farklı değil. Bu çocuklara güzel l.at ondan iki üç yaş dnhn ~~e d 
bir elbise giydiriniz, lstanbulun en Zühre altı ya§ındaysa şer• ıf 
kibar semtine götürünüz, sizi u • haydi, haydi en çok dokuz y 
tandırmazlar. Sarıoğlanda köy da... d• 
mektebini gezdik. Kızlara dikkat Şcrifenin ince uzun bir eııp~( 
E:ttim. Hepsinin başı tertemiz ta- mı var. Beli incecik gözleri }<il~ 
ranmış. Bu çocukların anaların· Ta, rengi buğday. Şeytan, ke5 

dan size daha evvel bahsettim, a· dik bir bakışı var. ~ 
nalarla çocuklar arasında giyin· Saçları itinay]a tar 
me kusanma işinde en aşağı yüz kaşının üstünde gene özene. 

' ~ . bır 
senelik fark var .. Köy evlerinde 

1 
ne oturtulmuş akrep varı 

orta zamanla yirminci asır yan ya· parçast. . ber 
na nefes alıyor. ' Bu dağın başında han~ı 

Görülüyor ki köyde mektep a· onun saçl~r~~~ dü~el~ti, .~ı;:lcİ J 
ilenin üatünde. Fakat şehre, kasa· bu tuvaletı ogrcttı. Üstun 

b. z ··h . . d' ~ · . tllJll . 1 baya geldiniz mi iş değişiyor. Mek- ıse u renın gıy lgının 
1
er 

tep ailenin an'anesine bağlanıp si, çünkü Şerife tertemiz "le~ 
kalıyor. Türk maarifinin ve Türk kumaştan boz renkte bir Jtl JI 
cümhuriyet rejiminin en verimli önlüğü giyiyor. Şeri fen in . b.• '/ 
yeri köy mektebi, ve en verimli bir yol amelesidir. Onun ıçıtl 
adamı köy hocasıdır. Şehirler köy rifc tren ıstılahlnrmı biliY0~' ıJ 
mektebi kadar muhitlerinin üst;j. . Vagonları birer, birer. ~'-
ne çıkamıyorlar. Öğrenmek istediği şeyler• ~ 

:t- :t- ~ Bir havli yarenlik ettik· J•' 
k.. k b' . .k. . ınıfııl . .1 Sarıoğlanda iki küçük kızla oy me le mm ı ıncı s ~ 

k Ôr. Ona biraz kitap okuttııtıl.1'1/ onuştum... l ·"e' , 
Birinin adı Zühre, ötekinin Şe- güzel, tertemiz lstanbu ' 1 

•• )cO,O 
"f kudu. Hayret ettim. Çü_nk~ 1-,4 

rı e.. td ,v.ı; 
Z .. h h .. kt b •t . şurken, hiç de öyle değı I· 

0
,..-u re enuz me e e gı mı • 1 

mile Kayseri ağzile konuşu ~olf yor. Anası yoktur, babası ve bü- 1 1., 
d Şerif eye mektepte ne er yük anası var ır. ı' 

ğını sordum .. 
Zühre bizim sergiyi uzaktan d. bel1 

"- Mektepde, de ı, 
seyrediyor. Onun başında kadın - çok oyundan hoşlanıyorıııtl· 
farda olduğu gibi üslük var, kim- ? ıJ 

"-Nasıl oyundan·· •.teY seler görmesin diye ag~ zmı bile ka- · P'' 
"- Muallim bey bıze 

patıyor. Saçları örgü, örgü ... Züh- rtJZ:• 
getiriyor. Onları oynuyo 

renin arkasında siyah sarı dallı d · .411 

basmadan beli büzmeli bir entari Arkadaşlarına sor uın· 1•121,-

var .. Zühre bir ihtiyar minyatürü 
gibi utangaç, utangaç bize bakı
yor. Çünkü köy kızlarının hiçbiri 
benim Zühreye benzemiyor. 

"- Zühre gel dedim, seni de 
gezdireyim, bak, öbür çocuklar bi: 
zim yanımızdan ayrılmak İstemi
yorlar. Sen neden kaçıyorsun?. 

Cevap verdi: 

"- Şerife oyundan hoŞ 
rum, diyor. 

Ne dersiniz?. Jc jjİ of 
"-· Şerife, efendim ço 

nar. 
Biri seslendi: . 
" s· d k · ı ,,.jb•·· ot.t - ı nema n ı er CJ d ffl 

re e "- Sen sinemayı ne 
dün. , 

"- Knyseride efendiı1l·;ı,,ı• 
rlcıl "- Ben daha okumak yazmak Şerife edalı, edalı a , 

bilmiyorum. rma baktı. Bana: l t··· ÇI 
"- Neye?.. "- Bunlar da oynılr ıı p 
"- Daha küçüğüm.. cuklar cevap verdi: aıel 

1. l d " Ş .f . i de S E ınden tututm, vagon arı o - · - erı enın ses _ ıJf' 
la§tırdım. Şehir resimlerini göster- Gi.)zel okur. . bP':ı' 
. s . . k k'"ylerıJJ er dım, ona sordum: I ergıyı ya ın ° ııoif ~' 
"- Zühre, benimle beraber muhtarları kadınları ~e firl,r ··" 

gelir misin, seni bu güzel şehirle- diler. Bizim küçük ınısıl ~~ 
re götüreyim, seni mektepte oku - ha yaşlılara yerlerini bı:e .-'~ 
talım... Küçükler ikişer oldul~(e;e ~ 

Türkiyede asri esaslar dahilin -
de açılan son tıp mektebi de 1827 
14 Martında lstanbulda açılmış· 

tır. işte bu son mektep son bir asır· 
da tekemmül ederek bugün tıp fa
kültemizin esasını teşkil etti. 

26/4/"3 

"- A ... AH ... dedi, ben git - yolunu tuttular. Şerı ~:. ~'.;, 
mem. bir film yıldızı olarak., r 

Benim Zühre ile konuşmamı bilmem beni tanır ını · · 1 
Dr. Ahmet SU heyi duyan köyün okuyan çocukları adi' 
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ım~IBll~•llffll-lllllllJl~lllllnııın~llll•m llil lll 11 ,. kazanma - Garaz: Hınç - Ga • ı gınlık- Gaile: Tasa - Galeeb: 
• rip: Kimsesiz, tuhaf - Gavamız Yenme, i:stün olma - Garaz: Öç 

D Vf JL ı• f!Jn rr• P}J İncelik - Gaybubet: Ortadan - Garip: Kimsesiz - Gaybubet: 
l! Jl.vnA, Lb:f _ kalkma - Gaye: Olmasını iste - Yitiklik - Gaye: Son, dilek - Gı 

y b illi! mi llll -~~ll!OOJ!illml llB!~lllınJlll !Jmlllllmmın!Rınmlmlllllnllfü!rnOOffi~OOlm~llilllmlllillilllı llll 1lllllll11Jllllll11!il1llilll111llJ!ll IJ!lllill11 ılllllllllliiml ;;;kü, b~::=lık Yiye~~;dap: ~::~ ~:~m: em, ~:ı;~~1~r~~k,~~~~~: 
a ancı Sozlerin reket: Deprenme, kımıldanma - Kötü düşünce - Garip: Yabancı K for - ç;urur: Kendini beğenme lstanbul 4 üncü mektep 

I arşılıkları Harim: Gizli, bucak - Hazakat: Gavamız: Anlaşılmaz zar - Gay- Günah: Kötülük. hocalar1nın bulduklar1 
•tarıb&.11 46 Bilgiçlik - Hesap: Saymak - bubet: Bulunmamak - Gaye: 

C:alarını ın~ı mektep ho· hiddet: Öfke - Hilaf: Aykırı - San - Gıda: Yiyecek yenilti - lstanbul 2 inci mektep karşıhklar 
kan 

1 
uldukları Hirfet: Geçim işi - his: Duygu- Gına: Varlıklı, zenginlik - Gir • hocalarının buldukları Gadi,: Hırpalayış - Gaflet: 

lilc· rşı ıklar hitap: Duyrultu - Hitabet: Duy- dap: Çıkmaz yer - Gurur: Ku - karşıhklar Dalgınlık - Gaile: Kavgı - Ga • 
·ı 1ın· 1 k ı lehe: Yenme - Ganimet: Garaz: ı: E:n el. ~· ap anan yer - Ha- rultu - Hizmet: iş. rulma - Günah: Suç. Gaflet: Dalgınlık- Gaile: Baş 
ı g çıt H · ) ·· Çekememezlik - Garip: Kimse • 
ıı~ -'H -:- aız: Olan, bu • Hat (Haddini bildirmek De· lstanbul 47 inci mektep ho· yükü, tasa - Galebe: Ustün gel-

t anut K ~ · H ı ç h 1 f siz - Gavamız - incelikler -tıı _ h . : oruyan, kayı - gerı - a ecan: arpıntı - a e : calarının buldukları karşı· mek, yenme - Ganimet: Savaş 
lllıtıak apıs: Uzaklaştırmak, ka- Sonraki, yerini tutan - Hareket: hklar apyı, savaş kazancı - Garez: Gaybubet: Uzaklaşmak - Gaye: 

' ayırmak H D k ld H · d. y k y b istek - Gıda: Besleyici - Gına: Çıkar - arç: Elden eprenme, ımı anma - arım Ga ır: azı - Gaflet: Uyku Hınç, irim - Garip: a ancı -
let: hına. - Hasar: Gedik_ Has- Gizli, bucak - Hazakat: Bilgiç • - Gaile: Yük - Galebe: Üstün· Gavamız: Kapalı yerler, derin yer Ka~3ııılık - Girdap: Derinlik -
hancı~ Yaratılış - Hasım: Ya. lik - Hesap: Saymak - Hiddet: lük - Ganimet: Garaz: Hınç - )er, iç yüzü - Gaybubet: Yokluk Gurur: Böbiirlenmek - Günah: 
lia:ı:a . ~asta: Düşkün, cılız_ Öfke - hilaf: Aykırı - Hirfet: Garip: Kimsesiz - gavamız: in- - Gaye: İrim - Gıda: Azık, bes- köti.i i~. 
Ya.rJı~.k~uz, ~onbahar - Hazine: Geçim işi - His: Duygu . celik - Gaybubet: Ortadan kalk- leyen - Gına: Usanç, bıkkınlık- lstanbul 39 uncu mektep ho 
lan, için~ınesı - Havi: içinde 0 • lstanbul 5 inci ilk mektep mak - Gaye: Son istek - Gıda: Girdap: Su döneği - Gurur: Ku • calarının buldukları 
ltt · hocalarının buldukları Yiyecek - Gına: Şarkı - Girdap rum - Günah: Suç. karşıhklar 

ahrıbuı 6 ıncı "lk kt karşllıklar Çukur - Gurur: Büyüklük göster- lstanbul 18 inci mektep Gadir: Ezmek - Gaflet: Dal· 
oc:aı 1 me ep k G·· h· S l k ı ık G ı S arının buldukları Hak: Doğruluk, alın teri, ger - me - una · uç. hocalar.nın buldukları gm 1 

• uyanı <sızı - ai e: .ı • 
li karşıhklar çek - Hakaret: Alçaltma, harla - ıstanbul 27 inci mektpe hoca· karşıhklar se: Ortaya çıkan - Hafıza: Anıt 

lilı a.ber: Tınma b.l . 
8

. d" ma - Haset: Kıskançlık - Has - larımn buldukları Gadir: Kötülüğe uğrama - - Hakim: Buyruk - Hakimiyet: 
......_ ~ın (hazın). E .; gı-: d~ 1 

• ret: imrenme_ Haz: hoşlanma- karşıhklar Gaflet: Dalgınlık - Gaile: Büyük Buyrukluk etmek - Hal: Oluş -
'<a. 1~def: Varıİac~~ me, sınhırdme kınlı_ Galebe: Ynemek _ Ga. Gaile: Kaygu, tasa_ Galebe: sıkıntı - Galebe: Üstünlük - Halis: Katıksız - Harika: Üstün 

:ı:ıtt ol yer - e er . c l G G. 1. G . G . t· Doyu l k G H l G l. H Ç k da ına, boş yere .t _ H"- mmct: ::-apu - araz: ız ı Yenme - araz: Hınç_ Garıp: amme · mu - araz: - ası at: e ır - assas: 0 
Yet· D gı me ı K" . l·~ d 1. K'"t·· d .. "nme G . y b d l H G l h l\l · oğru yol - H·k~ hınç - Garip: Yersiz - Gava - ımsesız ıge e alet ettiği zaman ° u uşu - arıp: a ancı uygu u - alır: önü - atı· 

üı--:- liilal: Yen· 1 Ha!e ma - mız - incelik - Gaybubet: Yit - garip - Gaybubet: Yitik - Ga. - Gavamız - Kapalı - Gaybu • ra: Anış. 
eııc'f 1 ay - ıssedar· S d"l k b t G .. ·· memek G S ============ 

l
•t 1 er, ortaklar. · mek- Gaye: Erişilecek yer - Gı- ye: on 1 e - Gıda: Yiyecek, i- e : orun - aye: on 
• ıııı. G d y· k G T" k.. Müvazene kaybedilince •• """b&.11 4 .. da: Besliyecek - Gına: Bıkkın • çecek - Gına: Türkçeleşmiştir- - ı. a: ıyece - ına: ur u 

hac:aı 3 uncü ilk mektep Jık _ Girdap: Burgaç _Gurur: Gurur: Onör. - Girdap: Çıkmaz yer - Gurur: Sirketi hayriyenin deposuna 
arının buldukları Böbürlenmek_ Günah: Suç. lstanbul 53 üncü mektep Boş övünme - Günah: Suç. mavnadan kömür tafıyan amele 

... ~at Oia k~r~ıh.klar Gadir: Kötülüğe uğramak - hocalarının buldukları İstanbul 35 • 57 inci mektep Hüseyin oğlu Durmuş müvazene· 
ietı _ li 

1 
ddını bıldirmek): De- Gaflet: Dalgınlık _ Gaile: Bü • karşıhklar hocalarının buldnkları sini kaybederek düşmüş, dudağı 

lef: Sonra~~can: Çarpıntı - ha • yük sıkıntı - Galebe: Üstünlük- Gaflet: Boş bulunmak - Gai- karşıhklar patlamış, kafası yarılmıştır. Dur· 
' Yerini tutan Ha • Ganimet: Dayumluk Garaz le: Engel Galebe: Üst gelme, Gadir: Kıyım - Gaflet: Dal - muş hastaneye yatırılmıttır. 

[))ü~kiiı Keşided~ K zan an Nu.maır Ilar 
. . 

Bey zıt ta Okçular başında ve Gedikpaşada Y e~i ikbal gişeneıri listemizdeki 
No: numaraların ikram.iye ve mükafatlarını verirler 

32 
lira No: Lira No: Lira No: Lira No: Lira No: Lira No: Lira No: Lira No: Lira No: Lira No: Lira No: Lira 

14 30 538 50 766 50 980 30 865 50 146 30 187 1000 404 500 395 50 438 30 816 500 83<' 500 so 198 
30 613 30 8(l3 30 12010 30 16025 1000 223 30 321 50 409 50 493 150 560 150 873 30 46087 30 

2Ss so 675 50 956 30 60 30 98 500 311 30 434 30 615 30 546 500 657 30 885 ~ 102 30 
319 

30 
865 50 8051 30 293 30 142 30 315 30 537 30 920 50 651 30 860 30 929 30 117 500 

~27 925 500 124 150 311 30 185 30 553 30 752 30 940 30 681 50 893 50 998 500 192 150 
328 30 4012 500 149 30 343 30 191 30 620 30 901 30 29032 500 716 500 917 500 42026 50 370 30 

ıso 4()9 
30 27 30 144 500 362 500 216 30 759 30 980 50 67 30 759 500 955 150 95 30 372 30 

418 soo 1:"3 30 166 30 403 30 351 50 775 30 25044 50 68 50 793 150 38047 500 150 50 459 50 
S72 soo ~32 500 191 500 426 30 413 30 852 30 70 30 119 50 880 150 51 30 187 50 734 30 
610 266 50 368 500 467 50 463 30 881 500 127 30 321 500 929 150 62 30 234 30 747 30 
118 soo 428 30 4ü7 30 503 30 468 150 21023 50 223 30 339 30 941 500 215 30 335 500 905 50 
819 soo 523 50 442 30 566 30 543 1000 36 50 285 30 405 150 965 30 272 30 438 1500 47059 500 
t>s2 30 572 150 585 50 643 30 617 30 42 500 410 30 554 500 971 50 412 500 494 30 208 30 
1~2 30 604 150 621 30 677 30 638 30 206 30 490 50 557 500 34059 150 466 500 720 30 284 30 
l~ 30 682 30 747 30 730 30 648 50 407 30 559 50 575 30 200 30 544 500 813 30 429 500 

ı~~ 30 711 500 731 30 780 30 719 30 466 150 718 500 693 30 310 500 572 30 8ti0 30 502 50 soo 746 30 816 30 833 30 727 50 502 30 734 50 694 30 338 30 589 500 844 30 790 30 
237 30 958 30 838 30 841 30 802 500 517 30 903 150 747 150 642 30 597 30 867 30 899 50 
28() so 980 30 972 30 i3049 30 806 150 577 1000 910 50 30252 500 64~ 500 603 500 917 30 913 30 
4~4 30 5038 30 9020 30 62 1000 17195 30 652 30 912 500 292 30 740 30 697 500 981 50 945 30 
G~e soo 76 30 245 30 103 30 438 30 825 150 919 50 402 50 801 30 704 30 9:J5 30 48312 30 
54s so 144 30 268 30 233 30 458 30 844 30 939 500 432 30 942 150 851 30 14303H 30 505 30 Ss7 30 
r.13 so 235 30 324 30 253 150 533 30 896 150 975 30 444 30 35266 30 868 30 117 50 652 5000 

7&ı SQ.J 
324 50 337 50 278 30 698 30 900 30 26040 30 738 30 268 500 874 30 212 30 664 50 

8()~ ı00o 
405 30 352 500 290 500 773 1000 ~2G 50 60 500 756 30 275 30 899 30 316 30 688 304 

8()3 soo 428 50 765 30 368 30 875 30 958 500 91 30 826 150 357 150 935 30 658 30 719 150 

~ 03 
439 30 857 50 376 30 18018 50 22015 30 92 30 856 1500 434 50 943 50 731 30 762 50 

so 177 500 926 30 439 500 210 500 96 30 128 30 887 50 559 30 983 30 843 30 871 30 

891 1~ 
550 50 944 30 668 50 261 50 136 30 190 30 997 30 6C8 30 30073 30 849 500 894 500 

20-1_, 569 50 10129 50 781 500 288 30 168 30 261 1000 31040 30 703 500 247 30 991 30 909 30 
ıı 5 sao 'il9 30 136 30 868 50 353 30 218 50 465 30 97 30 731 150 416 500 44015 50 915 50 

708 500 351 30 954 50 d')9 500 269 2500 528 119 741 30 539 30 150 30 993 30 ıs2 so ...... . ,.,, 30 150 
2210 30 

958 500 403 50 14010 30 446 30 253 500 582 150 192 500 840 50 619 500 182 30 49153 500 

229 30 
6122 30 420 30 62 50 501 30 2.86 30 694 30 390 30 941 30 863 30 37G 500 253 30 

3os so 244 30 521 30 J28 50 son 30 366 30 835 30 403 50 990 30 900 50 3~8 50 273 500 
303 30 532 500 196 30 536 30 599 50 949 30 413 30 36018 30 40036 150 417 30 2Q•' 30 369 30 Ü~ 

soo 353 30 553 50 200 50 804 500 631 50 27032 50 554 30 48 500 146 50 440 30 316 .~. n 

395 .>v 
364 30 653 30 '>r;ı:' ~o 845 500 643 2500 82 30 587 500 90 50 178 30 459 50 357 30 417 30 6373 ~"-'' 

541 30 1000 748 30 264 50 991 30 665 50 111 30 665 150 170 30 192 50 573 30 359 50 
so 406 150 763 150 302 30 19026 30 687 30 149 30 723 30 222 500 222 500 594 50 436 50 

6~o 
so 510 30 856 500 352 30 73 30 847 30 240 30 749 30 397 30 263 30 816 30 485 50 816 
so S57 50 905 30 602 30 127 30 882 50 646 30 32010 50 456 50 381 30 937 30 666 30 822 
30 

621 30 92.e 30 760 30 131 500 23101 30 788 50 81 30 506 30 518 30 45002 50 i91 30 891 664 
988 50() 707 

150 11132 30 824 50 161 30 390 30 810 30 127 30 646 50 542 30 16 30 912 50 
150 30 149 500 828 50 177 30 526 30 813 30 !97 50 781 50 545 30 88 30 950 30 !Jn3 824 -

3ocı1 so 950 
30 215 500 944 500 270 30 596 30 881 30 209 30 800 30 573 30 121 50 

85 30 7il28 
30 249 30 15063 30 366 50 608 50 909 30 271 50 879 30 652 30 150 50 

156 30 108 
30 482 30 143 30 434 50 628 50 936 50 435 30 994 30 677 30 157 30 

195 30 172 
30 614 150 294 30 569 soo 630 500 28054 50 716 50 37021 30 936 30 215 30 

~ıı 30 258 
30 665 30 491 50 607 30 657 30 67 500 33013 30 47 30 978 30 445 500 

437 30 278 
50 747 30 564 30 20011 500 687 500 184 30 39 30 64 500 41096 30 559 30 

~74 30 333 
30 802 50 604 30 54 30 830 30 191 50 204 50 74 30 105 30 64& 30 

30 38o 
30 853 30 15768 500 58 30 839 500 340 30 257 30 95 500 222 30 761 50 
50 900 30 S44 50 110 150 24032 30 387 500 311 30 112 500 488 30 812 15fı 

L-
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• 
ince sazla rakı 

içilmez mi? içilir mi, 
Kabahat ne sazcıda, ne okuyu

cuda,.. Kabahat §airle bestekar
da !.. Eğer, şarkıyı düzen şair: 

"llk.) le tc"kln ı·y~ aln, nhı nteşuıdıını., 

"l'ek harabım, gel se\ indir h:ıtırı naı:ııı· 

dunı .. 

mn karafaki!i imiş; bizim a~ık 
Garip Efendi de elbette meyhane 
köşesine kurulup dertli gö:ılünü 

biraz şenlendirecektir. 

Gene uşaktan olan ba~ka bir 

Demese ve bestekar da bunu şarkıda meyhane için şöyle deni-

h k lir: a enge, ma ·ama uydurmamı~ ol-
saydı, hanendei şehir Hanım· "l\l,.,yhıuıe mı bu, bcmıl tnrnphanrl cem 

la üstat Udi Efendi, tam Hicaz "Peynıııno mi bu el eri dar:ıtı h3,('ID mi,, 

peşrevini bitirir bitirmez, bunu Ve öyledir. Yani içenlerin ba-
işkembei kübradan uydurup or- zılarma öyle gelir. Balıkpaza
taya atacak değiJlerdi ya! rınm en izbe, en karanlık, en kö-

1 :-:;;:;;~~!:~:::~ Celôl ıs· 
minde bir çocuk evvelki gün 
Beyoğlunda Ağacamiinde otu -

ran tüccar Ahmet Behçet Be -
yin on dört yaşındaki kızı Zer -
rın Hanıma bisikletle çarp -

mı§tır. Zerrin Hanım hastaneye 
kaldırılmış, suçlu yakalanmı§tır. 

§ Kasımpaşada oturan Zehra 
H. m 7 yaşındaki kızı Türkana 

dün Nusretin bindiği bisiklet çarp· 
mış başından yaralamıştır. 

Nusret hakkında zabıtaca taki
bata başlanmıştır. 

§ Evvelki gece iŞ~lide ulgar ma • 
nastırı dibinde 3 günlük bir çocuk 
b:rakılmıştır. Çocuğa Huriye Ab

dullah ismi verilmiş ve darülace
zeye nakledilmiştir. Çocuğun ki • 

min tarafından bırakıldığı belli 
değildir. Çünkü üzerinde vesika 

mahiyetinde hi!; bir kağıt bulun • 

Şairin düzdüğü ve bestekarın tü ve en kokmuş bir meyhanesi, 
hicaz faslına mal eylediği bu hazan müptelalarına Cem Padi
şarkı, en çok ne zaman dile ve şahın şatafatlı musiki ve raks 
saza gelir bilir misiniz? Düğün- 3alonu gibi gelir; eline tutuş· 
lerde, derneklerde, içkili gazino· turulan oradaki kirli rakı kadc· 
larda, hususi sofralı su başla- hi ise ona, Cemşidin üzeri inciler, 
rında tam akşam muhabbetine zümrütler, zebercetlerle süslü, 
girişilirken... Gözünü sevdiğimin parlak tacı gibi görünür. Hele mamıştır. 
mübarek •arkısı ne de hazin, ne bu koskoca duyuş ve seziş gala- ----------~~ :ı- "Su,)la teskin rylc ~al::ı ......... ,. 

de baygın , ne de yürek gıcıkla- tı, dumanlı kafalara yayla, mız- Ve: 
yıcı bir §arkıdır. rapla ve kah yanık, kah cilveli bir ",ghıı n';'kın n~,·egAhı kfışel meyhanedir.,. 

Elinde ise gel de içme baka- sesle müessir bir talkın şeklinde yerine. 
1 ' . ltm ! sunu ursa· .. . .. • • . ı "Ehli ~kın ııe,veg8hı b ğçel d!!rphancdlr.,. 

içindeki harlı aşk fırınının ha- Fak~t: once de cledıgım g~bı 1 Gibi şeyler verselerdi, onlar 
casından (ah) şeklinde duman bunun ıçın sazendeler neylesın, da şimdi bunları söyler, bunları 
fışkıran şair, akşamın bu garip hanendeler nişlesin? Onlara, çalar, herkesi bunlarla eğlendirir· 
saatinde zavallı okuyanlarla ça· bunları vermişler, alın, çalın, söy- lerdi. 
lanlan da kendine acındırmış, leyin! diye ....• 

kendine uydurmuş; hazin, bay· 
gm, yürek gıcıklayıcı bir melodi 
ile hep beraber ağlıyorlar: 

"l'ılryle te5kln e3 I<' 3kı, ahı nteı;zndımı?., 

Artık buna canlar mı dayanır? 

Eğer, onlara söylemek için bun
ları vermeselerdi de mesela: 

"Meyle teskin eyle sakı., ..... ,, 
Yerine: 

Neyse, uzatmıyalım, demem 
o demek değil, yani ya maksadım 
yarı ciddi, yarı şal:a tarafından 

bir yarenliktir. 
Osman Cemal 

Ticaret Odasının sözü .. 

Türk yumurtalarınıtl 
ihracına yarıyan vaptl 

' 

Inönü vapurunun bu ilk seferi feY1 

bir yolun başlangıcı iıniş .. 
Türk yumurtaları Türk ban- ı Muhterem gazetenizin ıo 

dıralı bir vapuda lstanbuldan !s- yıs 933 tarihli nüshasınd•" 
panyaya naklini büyük bir ~cvfoç- günde yumurta götüren 'f 

le kaydetmiştik. başlığı altında bir bent i~.tı~ 
Fakat lstanbuldan hareketinden miştir. Türk .mallarının 1llr·ııı 

bir gün sonra bu vapurun az mil- purlarile ihracı; hükfıJ1letı 
li bulunduğu hakkında Ticaret memleket iktisatçılarının, J'll;~ 
Oclası tetkikat şub0si miidüıü Hak ket münevverlerinin ve }le 
kı Nezihi B~ye ihbar yapıldığı \·e senelerdenberi tahakkukuıııl (, 
odanm da derhal tetkikata giriş · dikleri, memleket matbuatıııt 
liğini yazmıştık. bu sahada yıllardanberi ııei~ 

İstanbul piyasasında Tlii'k ge · yaptıkları, alakadarları te~." 
miciliğne ve Türk yumurtalarının }edikleri mühim bir hedefti'~ 
satışı aleyhinde yapıldığına çok Bu itibarla İspanyaya Y'\ 
kuvveti~ inandığımız bu köti.i şa - nakledecek olan ve haiı ~ 
yianm derhal tekzip edilm~sini ve sürat verdiği emniyet no~t~ıı·~ 
vapur hakkında hakiki malıiına - l rı bu işi gören ecnebi şilep e et 
tın verilmesini Ticaret Odasından çoğundan daha üstün bir ııı ~ 
beklerken dün ayni dairenin idar~ bulunan (İnönü) vapurııI111

6, heyeti kararım göst~ren bir mek- ~ıı ilk seferinin iktisadiyatı. .ı-fll 
tup aldık. b ~ ,,,.-

ni ve feyizli bir yolun as~ 
Ticaret odasr reisi, umumi ka -

tibi ve tetkikat şubesinin imzasını 
taşıyan bu mektupta vapur hak -
kında müsbet rakamlara istinat e
decek ce,·ap y~rine parlak kelime
lerle iktisat edebiyatı yapılarak 
deniliyor ki: 

olarak sevinçlerle karşılaJll;f 
ederken bu esasa aykırı d 

111 

Zaten meclisi dolduranların i· 
çinde bu aşk derdi ile ma· T~QKiVE 

ilk seferin bile yapdmaJ11ıı.5'J 
tihdaf eden bir mahiyet t fi 

bendin teessürle okunmaJll
11 

bette mümkün olamazdı. rJt 
ketin yüksek menfaatleri "ed' 
rada iktısadi meseleler önuıı. 

. d .. k d "er bır yerm e ve §U rana eg 
sasiyet gösteren muhtereJll 
tenizde çıkmış olan me'\':t\lıJ 
bendin zatı alilerince de biı 
dar teessürle görülmüş bıılıl 

lul olmıyan, yahut önce gençli
ğinde bu derdin, bu illetin ağdalı 
tadını tatmamış olan kaç kişi var
dır iti? l~te görüyorsunuz, yeni 
kurulmuş olan bin bir mezeli ak
şam sofralarının başındaki bü -
tün gergin sinirler, ufak bir işaret 
bekliyor. Buyurun efendim, o 
beklenilen işaret te verildi: 

"M<';)lc teskin t•~lc akı, ııhı atcı:zndımı!., 

Makamların en hazin, en bay· 
gm ve en gıcıklayıcısı ile can ve 
gönülden verilen bu lirik işaret 
üzerine artık durulur mu? 

De{iil öyle, meyle, neyle olduk· 
ça tanı~mış bir insan; bu vaziyet 
karşısında hatta Ebüssuut Efendi-
nin torunu bile duramaz! 

Bu dıı Nef'inin meşhur ilkba
har kasidesinden: 

"E ti neslml ne\ bahar, açıldı S'fillrr ıup· 

hud<'m,. 

"Aç ın bidm de göıılümUı:, sakı m<'dct 

ıun camJcem 

Bestesi rasttan olan bu kıv· 
rak şarkı, hele ilkbahar gece· 
lerinde meclisin kurulmuş oldu
ğu bahçe, tenhala~mca pek sa· 
rar. Nasıl sarmasın ki, bahar sa· 
bahlnrının o, cana can katan ha
fif rüzgarı esince güller nasıl 
açılrrsn, bizim ağa da pirnayi 
yuvarladıkça gönlü öyle açılacak· 
tır. Öyle ise dayan karabet ağa 
sabahlık tarafından bir limonlu! 
(Böyle sabahlarda açılmak için 
limonlu rakı içilir .. ) 

Alın bir daha: 
"Ehli nşkm ne;,ı.rgdhı kQşcl meyhırnrdir., 

"'S:ılnys U'jşnkı dl! :ıt l'JlİJ<'n pc~ nıant•dlr., 

Madem ki öyledir, bizim aıık 
Turlu Efendi, ne diye başka ye· 
re gitsin, ne diye akşamlarını, 

evde dedikodu dinlemekle, temiz 
hava alacağım diye ağzını poyra· 

· za, yahut lodosa açarak kırda, 
bayırda fahri mühendislik etmek
bü::bütün arttırsın? Madem ki 
le geçirsin de içindeki kasvetini 
aşk ehlinin neşvegahı meyhane 
köşeıi ve madem ki a§ıkların gön
lünü §enlendiren Barba Nikola-

llRAAT 
BANKASI 

DAQA 
BiRiKTiREN 
RA~T .. (;D~R 

muhakkaktır. 

Binaenaleyh bu nevi istİI 
yapan muharrirlerin dah~ (' 
katli olmalarının teminini 

- "'"" bu yanlış ne~riynttan dog J 
fi neticeler karşısında keı> 
n\n mes'ul tutulmaları icaP t 

ğinde bizimle hemfikir bııl; 
ğunuz kanaatini 10 - 5- ~ 

rihli Oda Meclisi kararile 11 

bu vesile ile de saygılarırr111 

eyleriz efendim.,, ~ 

Gazetemizde iktisadi hıı~~ 
ri yazan muharririmiz; Sa 

piyasadaki §ayialardan, fic'b" 
dasına yapılan ihbardan 11"

1 
olmuş bunun üzerine derh't 

kikat yap.mış ve dünkü gaıe 
de neşrettiğimiz gibi '\'aplll' ,J 
kında hiç bir endişe kalO' 

yazmıştır. ~~ 

M h 
. . . ., tJ 

u aı-rırımız yaptıgı d' 
derhal neşrettiği için piya':J 

kikat anlaşılmış ve Sadılc(ı, t 
ait olan vapurun bir ha JJ'i 
Barselonaya varacağı uJtlıJ 
vince sebep olmu§tur. ti/' 

Ticaret Odası ınuh:ır .,et 
(D'kk ;yııl ~ ı at ve yanlış neşr Jı 
. . , l' ') h kkıf1 I• sının mes u ıyetı a I 5ş 1 

11e t 
siyede bulunmadan eY '" fe J 

.. l ·ı b .. tetl<• ' nu o an ı 1 arı o gun diJI' 

. . . dört " ·(e* 
kık ederek hakıkatı ig.f.1 

ciktirmemiıı olsavdı e"t 
:r .1 ··ıı 1 

daha iyi yapar ve dört r,e" p c 
kötü şayiaları tekzip e ~,,.t1"1~ 
saya ha 1~!ki vaziyeti arı ... ,1' ıı1 • 1 .. . 
lurdu. Bu suretle tacır "" I 
nuniyetini de kazanırd•: .• e cJ~~' .,,T 'J" 

Mae.mafih §UllU dıı 1 
beie11 ıl 

ki Ticaret odası idare .,ı''l~ 
bol" I 

harrirlere tavsiyede . ti"'t ~-
müsbet r;;!:amlara 15 

• o' 
·rJe'' malı:imat verirse tacı 

yade sevindirmit olur• 



-
liikaye İmamın --

ile Ju. Yarıılarını sever misiniz? 
Qı 11 kendi hesabıma, her sene bu 
'"•iın 1· h d" ge ınce, emen Veli Efen-
lJe ko .. ı· f k 

d ı far, sınır ı a at sag"lam a-
e el" 

• 1 atların koşularını temiz ve 
't•ız b" a· .. ır heyecanla seyrederim. 
ınıcı) · h d erın areketleri, at üzerin -

•. e dduruşları, uzun bir alışkmlıg" ın 
•er j"· 
8u gı kolaylıkla hoşuma gider. 
k il.unla. beraber her binicinin 
elldine .. b" h d I gore ır ususiyeti, yara-
1 1tına ·· b" la.r d gore ır çeşnisi vardır. At-

\' a, parlak tüyleri ile ateş dolu 
e •Yni d ' . . . ıaını za.man a coşgun bır ıntı • 

la. a koşarlar. Öyle ki, insan on
rı.t'bn· ~1 bi~icilerini götürdükleri-

' ınıciler· · l "d "k ı . ın mı on arı ı are ettı 
erıni f k ar edemez. 

At ile · . 
akı h ınsanın hu ahengınden, 
(C a urafelerin tarif ettiği ve 

entaur ) d . . 
r11 e enılen yarısı ınsan ya 
ltı~dat .ınahluklar gelir. O zaman, 

enıyet· . 
re k ın ıcadı olan makinele-
. arşı b· . h" . 
ıptid • ır ısyan ıssı duyuluyor, 

aı ve h . 1 rattı" aşın mem eketler, ya -
rn,, ~~ınız ınedeniyetten uzak kal
Ve b ~arlar hasretle düşünülür. 
denb~ «sret tahakkuk edipte bir 

ıre ke d" . . ··1d b 1 lıı~ n mızı ço e u ursa -
····· 

Yeın ,. 
li~d en ın yegane limanı olan 
rı.e ,. elYdeye çıktıktan ve hürriyeti-

:rl Rın ~ 
llne h:- ~a aşık bu memleketin ye 
tal\ akırni imamdan izin aldık • 

&onr 
.\rka a, Yola çıkmıştık. 

tİdiy daşıınla beraber Sana'ya 
~ \'a~~duk.. Yalçın dağlardan, ku 
2:arn ılerden katırla geçiyorduk. 
re\ ta.~ zc.nıan dört dıvardan iba-

li" ere r~st'ıyorduk. 
ı,td:r~kta.m, harap kervansaray· 
ba11ı larak koyunların ·ve ço -

ttrı11 ~itti h· arasında yatıyor, gayet 
h~ 1r ı-. .. 
~'"ın .. tçıyorduk. Böylece, Sa· 
3oo(} uzerinde bulunduğu ve 
ı.. ınetre · "f ~il .J·b· ırtı ada olan yayla -
•• '\ll ın 
liıerind e gelmiştik. Bu yaylanın 
leri Ve e .Yedi katlı evleri, bahçe -
ltılaall ınınareleri ile, bin bir gece 
':k ka~tının bir hayali olan yük -
bır seh~ dıvarları ile esrarengiz 
s-~~ "ır, y eınenin merkezi olan 

Q ardı. 

~t ~~;Ylanın etrafında sivri dağ-
tıb.1 ı. lier . . k .. 
~e 1-h . aıvrı ayarun uze -

"'111 !eh _k~ın edilmiş köyler, lma
'elj>"or/1111n müdafileri gibi yük -
~~ili "e ~· Yaylanın arazisi kur • 

'ilard ayan bir lavdan ibaretti. 
\1 an · • ~&.nıll . aıyah deve karvanları ı 
lııaılahıgıdiyordu. Deveciler, yol 
r1 ·ı arı . ı e )a.) ' Uzun ve kıvırcık saçla-
ıın •na.yak .. .. l h 
~ farkda.r .. ~uruyor ar ve a-
l hz ka soyluyorlar, havada 
lltd rtalla d . 1 . . 

ı. r aıre er çızıyor -

d bll ef 
er'- •a.ne • 1ten, h· vı manzarayı seyre -

'llız ır :ın h . h 
ı . a teJcı· u arıp eyeti yanı -
erh•d· ı. Bunl 1 d J ı.. " ar, mamın asker-
eıı . ~avu~ı b" 

d·ı '•llıı· ~ arı, ıze rehberlik e 
ı e · 1Yah .Ar b 

d tıııi bi~· a a, imamın ken· 

d
erdiiin· ı kar§ılamak üzere gön 
. ... . 1 •• h" "'&ı , ve ı d. ... . . h flrerek n ıgımız katırları 

\' ~._ bizi ' ~~ıusi ahırından bil-
e o'• ın ıcın k , .. ~onderd· ... . ~ çı artmış olduğu 
0 l'led· ıgı ati b" b ı. ara ın.memizi 

~el u atlar har·k A 

b atiard .,, 1 ulade çevik ve gü· 
~~n d ı. !'alları Y • "d" le elik} epyenı ı ı ve 

ı:l ti bizi bir eı-j titreşiyordu. Eğer-
'r "e .. az korkuttu Y .. k k 

lle Uzerind . . . u se , 
:-
1 
l\ hu ec;e 

1 
e çıvı başları görü -

•\er Q r er d 
ı 1ne ben . a eta bir işkence 
ıtad zıyor) d O 
ltıeka~ da.rdı ki ~r ı. zengiler o 
l ıhtiına.ı· , hır ayağın geç -
tr, hu .. ı Yoktu Esa k 

) '- uzen ·ı · sen, aa er-
lıtl tı ere y 1 

t' Cl!ınrn b a nız, çıplak a· 
,:hiliyorla.rd;ş Pa~aklarını geçi-

"'1ş, saçla · .. V ucutlarmı geri 
l'I ruzg~ d 

ar a uçuşan as· 

Atları Nakleden: 
fa. 

--------------·o~======-====================~ SEYRiSEFAiN 

kerler, sırtlarındaki tüfeklerin gü
mü§ kakmaları parlıyarak bizi 
bekliyorlard1. Nihayet, bindik ve 
dört nala kalktık. Çünkü atlar, bu 
yürüyüşten başka yürüyüş tanımı

yorlardı. Fakat bu dört nal o ka • 
dar hafif, tatlı idi ki derhal em -
niyet kesbettik, hatta, yavaş ya -
vaş, rüzgar, kartalların ve asker • 
lerin maşlahlarının uçuşları, sinir
lerimize kuvvetli bir şarap gibi 
tesir etti, daha hızlı gitmek iste -
dik, ve içimizden birisi, kimbilir 
kaç asırdanberi içinde kalmış es
rarengiz bir hissin sevki ile hay • 
kırdı, keskin bir haykırış .... 

O za.mana kadar kuzu gibi olan 
atlar, bu sesi duyunca azdılar, ve 
şiddetle ileri atıldılar. Artık onla
rı zaptetmek kabil değildi, müte -
madi hücumlar, hamleler ile koşu
yorlar, ve narin manzaralarından 
ümit edilmiyecek bir metanete sa
hip olduklarını gösteriyorlardı. 

Eğer egerler alışık olduğumuz 
cinsten olsaydı, imamın askerleri
ni çoktan geride bırakacaktık. Fa
kat böyle, her dakikada yere düş
mek tehlikesi ile, ayaklarımız ü • 
:zengilere ancak ilişik, atların ken· 
di sevki tabiilerine tabi olabildik 
ve bir rüyada gibi gittikçe gözle -
rimizin önünde büyüyen Sana'mn 
dıvarları dibine kadar geldik. 

Nasıl oldu da geldik? Nasıl ol • 
du da daracık kapıdan ötemizi 
beri.mizi bir yere vurmadan bir fır 
tına gibi geçtik? Bilmiyorum, ve 
hatırlamıyorum. Fakat hayatımda 
bu vahşi yayladaki çılgınca ko§u· 
yu unutamıyacağım. imamın atla-

Meı kezi ldares 1 Galata kopruı aşı B 2623 
Şube A, Si rkeci i\lı.hıirdar zade Hao 22MO 

izmir - Pire • lskenderiye 
Postası 

EGE 
16 Mayıs Salı 11 de Gala· ı 

ta rıhtımından kalkar. (2150) 

SATILIK HANE 
Cnğaloğlunda ktığir her katı npartı

man tarzında bütün konfom cami 14 

odalı hane s:ıtılı k:ır. Dh anrolunda dok· 

tor Emin p:ı~a ~ok:ığında 20 numaraya 

rmm üstünde, naralar atarak, her 
şeyden uzak, ltendimizi unutarak 
gidişimizi çok kuvetli, hem tatlı ve 
hem acı bir hatıra olarak ölene 
kadar saklıyacağım. 

V A K 1 T neşriyatı 

Fevkalade heyecanlı bir roman 

Suana'lı münkir 
Asıımmn en meşhur ediplerinden Gerhart Hauptmann'ın 

eseridir. Bir papazın fevkalade heyecanlı, meraklı, coşkun 

aşkını, san'atkarane bir şekilde anlatar. 

Tevzi Yeri: Ankara Caddesinde inkılap Kütüpbaneai 

FJatı 25 kuruş. 

Tesis tarihi : 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 
idare rı1erkez1 · IS1 AlV BUL 

Türklyedeki Şubeleri: 

lstanbul ( Galata ve lstaobul ) lzmlr 
Samsun .. Mersin • Adana 
Vunanlstandakl Şubeleri : 

Selanlk . Kavıda • A tioa • Pire 

kiralık Odalar 
Orhan Bey hanında ki
ralık odalar vardır. Talip 
olanlar V AKIT idaresine 

müracaat edebilirler 

Demiryolları ilanları 

Ankara - lfaydarpaşa, Eskişehir - .A<ıana - Mersin, Eskişehir - Balıkesir ve Adana - UJukışla kısımlarında işlemekte olan 
} oku trenlerinin tarifeleri 15. Mayıs. 1933 tarihinden itibaren değiştirilecektir. 

Yeni tarifelere göre yolcu trenlerinin büyük istasyonlardan kalkma varma saatleri aşağıya yauJmıştır. Daha fazla malumat edin· 
mek istiyenlerin istasyonlarımıza müracaatları ilan olunur. {2125) 

Her Her Pazartesi 
~ün giin Perşembe 

Ankara K. 19 00 : 12 30 8 3.S 
Eskişehir V. 1 44 20 55 17 13 
Eskişehir K. 1 59 : 2 l 35 
Haydarpaşa V. 10 25 8 30 

Ankara K. 8 35 12 30 

: 

. . 

Haydarpaşa K . 9 35 10 10 Cuma Cumartesi : 
Eskişeh ir 

Eskişehir 

Afyon 
Afyon 

Konya 
Konya 
Adana 

Mersın 

Adana 

Fevzipaşa 
Fevzipaşa 

Malatya 

Eskişt'!hir 

Ba l ıkesir 

Adana 

Meı s n 
Nığde 

K. 17 43 Pazartesi 21 25 Paza r Salı 
K. 17 37 Perşembe 22 10 Çarşamba -v. 21 19 2 35 
K. 21 27 3 00 

V. 3 19 • 10 00 Cumartesi . 
K. 3 32 10 25 Pazar 
V. 11 43 Salı . 21 20 Pazaı tesi . 
v. ı~ s·ı Cuma 22 17 Çarşamba -K. l~ Hs 22 00 Perşembe 

v. 16 01 4 14 Pazar Pazartesi 
K. 5 jQ Salı 

v. 14 40 Perşembe Cuma 

K. 
3 2° Cumartesi Pazartesi Perşembe 

V. 16 25 

K. 11 45 

K. 11 ~y Pazar Pazartesi Perşembe 
v. 20 25 

Her gün 
Mersin K. 18 30 
Ada'l 22 00 
Fevı şa K. S 3U 
Ma1a v. 14 40 

.. 

Haydarpaşa - l:'eL...... ..ıyö trenlerinin t a ri t e. erı l!>. ıV1üyıs . 
933 t:\rihinden itibaren değiştirilecektir. 

Yeni tarifelerin gişelerimizde satılmakta o duğu muhterem 
halka ilin olunur. (2124) 

Bir vagon tulünü 20 santim~en 40 santime kadar tecavüz 

Her Her 
gün gün 

Haydarpaıa K. 18 00 19 10 
Eskişehir V. 2 46 7 18 : 
Eskişehir K. 3 00 8 10 : 
Ankara V. 9 50 16 35 : 

Malatya K. . . 
Fevzipaşa v. 
Fevzipaşa K. 11 57 
Adana v. 15 20 Perşembe 
Adana K. 15 40 Pazar 

Mersin K. 14 37 

Konya v. 00 47 
Konya K. 1 Ol 
Afyon v. 7 32 Cuma 
Afyon K. 7 40 Pazartesi 

Eskiıebir v. 11 21 
Eskişehir K. 11 36 
Havdarpasa v. 19 35 

Eskişehir K. 11 55 
Ankara v. 20 50 

Bala kesir K. 11 00 Guma Pazar 

Pazartesi 
Cuma 

11 55 
20 50 : 

13 00 Perşembe Cuma 
22 25 Pazar 
23 52 Pazartesi Sala -6 00 Cuma 
7 20 Cumartesi 

6 20 Pazartesi 

19 18 Salı 
19 43 Çarşamba -'2 58 Cumartesi 

3 22 Pazar 

7 45 Sah 
8 30 Çarşamba 

18 50 Perşembe 
8 10 

16 35 

Çarş.tmba 
Eskişehir v. 00 42 Cumartesı Pazartesi Perşembe 

Niğde 

Mersin 

Adana 

K. 9 40 
v. 19 fO 

v. 18 '.L8 

M"latya 
Fcvzipaşa 

Adana 
Mersin 

Cuma Pazartesi 

Her gün 
K. 11 00 
K. 23 52 
K. 6 55 
v. 22 ı 7 

Salı 

eden uzun eçsam hakkmdaki D. D. numaralı hrite 115/933 ta• 

20 
rihinden itibaren lağvedılmiştir. Bu tarihten sonra bu evsefta 
bulunan uzun eçsamıo, umuıni ahldim dahilinde, nakline imkia 
hasıl o!c!uğu takdirde d:ıha ehven olan umumitarife tatbik edi-
lecek tir. (2035) 
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-• Dr. IHSArl 

Ankara "" sabş magazası 
1 Tifo ve Para tifo 

Tıfo ve Paratifo hastalıklannı 
mamak için tesiri çok kat'i nnıt 

ı pek emin bir aşıdır. (i 

15 Mayıs Pazartesi günü açılıyor 

MÜHİM İLAN 
Maliye Vekiletinden:· 
1-Türk harflerile ve yeni şekillerle ihzar edilmiş 

olan yeni damga pullan, 1 Haziran 933 tarihinden 
itibaren kullanılmıya çıkanlacak ve eldeki damga 

pullan, o tarihten itibaren, istimalden kaldınla

eaktır. 

2- Her mahal malmüdürlüğü, 15 Mayıs 933 ta
rihinden itibaren, tedavülde bulunan pulları yeni
letile detiftirmeğe başlıya~r. 15-31 Mayıs 1933 

müddetine ait günlük ihtiyaçtan fazla elinde pulu 
olanlarla bayilerin, yenilerile tebdil edilmek üzere, 
malmüdürlükleri veznelerine müracaat eylemeleri 
lizımdır. 

3 - 1 Haziran 933 tarihinden itibaren bugünkü 
damga pullan kullanılmıyacağından 15- 31 Mayıs 
933 mübadele müddetine rağmen elinde eski dam
ga pulu kalmış olanlarla bayiler, nihayet, 31 Ağus

tos 933 tarihine kadar mezkur malmüdürlüklerine 
müracaatla, pullannı tebdil ettirebileceklerdir. 
Malmüdürlüklerine müracaat zamanı saat 10 <lan 
ıs e kadardır. 

31 Ağustos 933 tarihinden itibaren eski pullar 

kabul ve yenilerile tebdil edilmiyeceğinden muh
terem halkın ana göre hareket etmesi lüzumu ilin 
olunur. ( 1863 ) 

Marmara üssübahri Kumandanlığı 
Sabnalma Komisyonundan: 

NeY'i Miktan MOnakasa Saat Sureti ihale 
Kilo tarihi 

Et 50,000 29/May11/933 10 Kapab zarf 
lkmek 240,000 29 

" 
ıs " " Yaı ıebze S7,000 30 

" 
10 Aleni mDnakaaa 

Yoprt 3,750 30 
" 

lS " " Sllt 10,000 30 
" 

lS 
" " 

Deniz efradı ibtiyacab için yukarda neYi ve miktarları ya· 
alı bq kalem erzakın mtbıakasaları bizalar1ncla yazıla tarihlerde 
&mitte Kamandanbk SatıQalma komisyonunca icra edilecektir. 
Şaitnme ..-eti masaddakalan lzmitte Marmara Ossilbabri K. 
• htanbalcla Deniz Sabnalma Komisyonundan abnabilir. Talip
lerin " 7,S nilbetinden temiDab mavakkateleri ile komiıyona 
..ar.c.atlan illa olmaar. (2065) 

Dahili hastalıkları müte 
Qiu;:,:::clu N. 118 Telefon: 

,>>=<>=~ 

HEREKE 
Feshane 
Kumaşları 

En son usullerle ve en son 
sistem makinelerle terbiye 
edil!1ikleri için bu kum~
lardan yapılan kostümler 
lngiliz kumaşlanndan ya
pılanlardan farksızdır. 

Ütü tutar, buruşmaz, çekmez, 
giyenleFin üstünde mum gibi 
durur, pantalonları katigyen 

diz yapmaz. 
··········:::":":":":":":":":":":":":":":":":"·········· 

Terli Mallar Paza•rı 
An karada 

Çocuk Sarayı cad· 
desinde 

latanbulda 

Sultanhımamında 

Beyo§lunda ı Samaunda 

istiklil caddesinde Bankalar caddesi 
f3134) 

ım:·--:1#1811#111zm:==:m-:-:---::::: .... H ..... - .... ·-···· .. -.................................................................. .. 

~ iM~~~~ d Gazetemizin ilin şubesi: k::iiciT.-0 
1

1 Ankara Caddeal Kahraman Zade Hanınd• 
KARADENiZ POSTASI , &,, ı ı a a c 11111 
Erzurum 11 Tlrll Ll•ltl 
••puru Pazartesi 

ıs Mayıı 

gUnll akıamı Sirkeci'den hare
ketle (Zonguldak, inebola, A· 

1 

1 
yancık, Samsun, Ordu, Gireıua, 
Trabzon, Sllrmene ve Rize)ye 
azimet ve avdet edecektir. ! 

Fazla tafıillt için Sirkeci : 

Yelkenci Hanındaki acentab· İ 
tına milracaat. Tel: 21S1S 1 

111111 (3197' rmın:mu=a:a::: 

Şirketidir. 
Her tUrlU Hin l9lerl ICjln mezkGr darell• 

mUracaat edllmelidlr. 

Yeni Tarih 
Her sınıf tarih kitabının buUls• 

Sahibi: Mehmet Aann Tarih imtibaoını yermek isteyenlere IDzumlu bir 
Netriyat müdürü: Fikret Adil 100 kuruf! fiatla l•tanbulda Kanaat KDtOphaoeainde 

VAKiT Matbaaa - lltanbal 'il••-------------.., 


