
iBRET ALALIM! 
1'Urk t b it e •aaı bir musiki mualllmlnl 
it •:•nyadan gec;lrmek istemiyorlar. 

a Ukl burada c;ahtan Romanyah 
CA•lgıcılar ......_ var. [ Ya7.tsı 4 ncü sayıfamızda] 

Kuzu, Kartal 
..ı Hiristiyan Roma 

Bugün Almanyaeta devam eden Yahudi 
aleyhta ı§ıHiristiyanlar arasında nasıl 

do§du? Tefrikamızda gereceksiniz 
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Darülfünunda ıslahat ''M eşhur adamlar 

s· " tin ~nop meb'usu lbrahim Ali.et· 
.................................................................. 

uey "M h )'eııi b' e~ ur adamlar,, ismile 
httı ır Anaıklopedi yazmağa 
tiiı aJnı!tır: Her biri yedi, sekiz 
~ lal hıfelık iki büyük cilt tuta -

o an bu b .. .. k k' b 
llıltı uyu ıta ın ilk for· 

Tıp fakültesinin 
taşınması kat'idir 

ille f çılanıtbr. Bu mühim eserin 
ltıı ornıasını gördük ve hakika-
. ıneın)eket' . . . f 
Jsiıı b' ırnızın ır an hayatı 
ctt· ır çok faydalar temin ede-
;~ kanaat getirdik. · 

Fakat hangi binaya taşınacağı şim
diki halde belli değil ... 

ç~ fayda kitabın forma forma r ---.......... ------------:--""".': 

llıp l.lıdır. Herkes forma forma 
Sonra 0 

b suretle okuyabilecektir • 
CİJtJerı u fo~malar toplanarak ve 
tifld 

1 
erek ıcabıncla her vakıt is· 

1~~.1edilrnek üzere muhafaza o-
1 ecektir · CM . 

til- .
1
ethur adamlar) mahiyeti i • : 

.... ı e fk' 
~ler· . 1 lr ve tetkik erbabının 
•·-1 1111 kolaylaıtıracak bir vuı
~ll' Ç" k Jcu '

1 
~ un Ü içerisinde her Tür - : 

'dt~tkadar edebilecek geçmiı ~ 
~ arın hayatları ve eserleri : 

lb•nda değerli bilgiler vardır.. 
1'hı rahiın Alaettin Beyin bu ki· { 
leı; 111 

Yazarken sarfettiği emek • · 
il il derecea. . takd. k . . 

le f ını ır etme ıçın C.mll P.....- An8Pacla hUe nadir 1'alund11iun11 •lyledltl '-rt 0'1na.ıındaki batlangıç yazı· bastbaldl Tıp faJdllted blaaaı 
lrlı~ fÖYlece gözden ıeçirmek Darülfünunun ıslahı meselesi 1 rülfünun ıalahat heyeti azasından 1 lelil', 

P·11ı "r ;m a Hayclarpqadaki Tıp fa.. Osman Bey §unları söylemittir: 
-~ !, akika mubterom arkadaıı· kültesinin lıtanbula nakli var. Bu- "Haydarpaşadaki yatakların 
~~ M-.hur adamlar,, 1 yazmak nun için profesör Malt ve doktor- İstanbul hastahalerine taksim şek
"-dttl eıerlerin hemen hepsini )ardan mürekkep komite dün de Ji hakkında tetkikat yapılmakta -

ct:.,:irmittir: tetkiklerine devam etmitlerdir. dır. Fakülte yata.klan mesel~si 
ae) • (Dictionnaire U • Profesör Malt dün akıama ka· halledilince fakültenin nakli için 

deı Contenporainea), (Vi- dar mesai odasında meıgul ol- başka esaslı bir mani kalmıyacak
lf~. a.._.. llluttree)' (Viea dea muıtur.. Haalahane enabiplerin- tır. Komite cuınqrtesi günü tekrar 
~)~l~~~ages), (Kamuıul A- den doktorlardan mürekkep olan toplanarak nakli meselesini kat'i 

Müellifi ·
1 

llllani)' (Osman· komite ise biri sabahleyin, diğeri surette halli!decektir.,, 
~~eıahiri eı")A, (Metahiri Nisa) ' öğleden sonra olmak üzere iki iç· Diğer taraftan Darülfünun e· 
"f) (H 1· alanı), (Esami), (Es. ak'l . . f d R 
"1~t a ıfetürrüeaa) (Hadika- tima yapmıt ven ı ıtı etra ın a min vekili Tevfik ecep Bey de 
.l_ '"lera) (T ' uzun boylu gÖrüfDlüıtür. tunları söylemi•tir: 
·'«ll:ı_ 1 ' arihi Ata), (lsJam .,. '1 lll 0Ped · . ) Dünkü toplantı etrafında Da • (Dev•au ıı inci aay1fada) 

110), (So ıaı ' (Tercümanı Ah- •••••••••••••••••••••••••••••n••n•••••n•• .............................................. . 
,.,..._ n asır Türk ıairleri) 

~~i ~hr~), (Kitabeler), (Türk oo··rt Devlet Mı.sakına 
~ (l>ij et~ık Cemiyetinin eserle-

.:~ I Velı lsli.miye) (Seyahat ı f h ı f 
~'(\t·~~iBatuta), <Türktecere- küçük İti a mU a İ 1 

•• ... 
1 1 Tetebbüler Mecmuası), 

Bunlar ve Lehistan C~.nevrede endişe uyandırdı ı .. ~it& b 
~ teiı u kitaplan ve mecmua-
~lat ~en geçirmekle de kalma- · 
o) • ~ 
d~ı .. , .n. zamanlarda yaıamıt 

~.,ı...,, 1 •çın henüz is;mleri ki-
1kir, İd leçınemit olan ne kadar 
~ h1.1n1&;e, devlet adamları var -

lele.,) hakkında da tahsi tah -
--~d 'Pınııtır ve hali da yap-
~.... ır, 8 'b' d 
~ ailelet' u gı ı a amların ba-

d •ti 1 efradına, hazan ya-
arına .. d k it lld muracaat e ere 

'elet :. tnalUnıat istemittir ve 
itte e ır, 

'\at lbrah· 
~etle b.. •ın Ali.ettin Bey bu 
ı .. ld~ı~Y\ik gayretlerle Met - : 
~ tileri 11 hayatları ve eser -
~· t..ni:e lopladıiı malumat -
'tiııe etınekt h 1 

' kitab . e: un ardan her 

- .. .. . 
Çekoelcwak ~ aam.n 

M. Benea 

~ •ki der ~ . •çınde vereceği 
1'.tt.t1,;ceaın1 - Türklerin mil· ga ajammm Cenevre muhabiri, M. 

•na •e tnilli ihtiyaçları_ Benes'in bu sabah Sir Con Simon 

0 
Mehmet Asım ile görüterek mumaileyh, küçük iti 

BOROKSEL, 25 (A.A.) - Bek 

evQnıı ikinci Sayıfada laf devletlerinin dört devlet misa · 

~2~~eş 
.... an .. un gece ya-
~Gııii k ınusabakalann ü-

azandık, dördünü 
ft"-11 kaybettik. 
' ltı1oun 

kı akti için mesai sarf ına devam e
dilmekte olmasından mütehassıl 

fevkalade memnuniyetsizliklerini 
anlatmıttır. Dün konferans maha
filinde söylenildiğinin aksine ola
rak M. Pol Bonkurun, M., Benes, 
M. Titoleski ve M. Y evtich ile mü
lakatı küçük itilaf devletlerini tet· 
kil et.memiıtir. 

is olmaktadır. Leh hükilmeti, dip· 
lomasi tarikile Paris hükUmetinde 
dört devlet misakının akdine mu -
halif olduğunu bildirmiıtir. 

Cenevre, 25 - Çekoslovak
ya Hariciye Nazırı Mösyö Bener, 
dün akşam, Küçük itilaf devletleri 
namına bu devletlerin dört devlet 
mi sakına mu halef ette kuvvetle mu 
11r olduklarını bildirmek üzere Sir 
Con Simonu ziyaretetmiıtir. 

Cenevre, 25 - Londradan Ma
ten gazetesine bildiriliyor: 

Cenevrede gerek silahları bırak 
ma konferansının mesaisi ve gerek 
Küçük itilafın dört devlet misakı
na muhalefeti noktai nazanndan 
vaizyet, Sir Con Simon ile 
Mösyö Mak Donald arasında tele
fon muhaberelerine sebebiyet ver· 
miş ve bu muhabereler neticesin -
de Sir Con Simon bu mesele hak· 
kında Mösyö Daladye ile görüş -
mek üzere bu sabah Parise gitmiye 
karar vermiştir. 

Daladye - Simon mülakatına 

büyük bir ehemmiyet atfedilmekte 
ve Londra konferansının istikbali 
bu mülakata bağlı olduğu söylen • 
mektedir. 

...,... ................ c;u;.;aa;:y:ı:f•:d:•:) ,ı Küçük itilafın ve Lehistanın hat 
~. tı hareketi Cenevrede endiıeye ha· ' 

Sir Con Simon, Mösyö Daladye 

Devamı ikinci Sayı/ada 

1 

Balkan Haftası ............................... ,. .................. . 

Bugün başladı, yarın 
konsey içtimaları var 

Muhtelif meslek erbabı toplanarak 
müşterek menfaatlerini konuşacaklar 

Balkan haftasr bugün başla
mıştır. Dün Balkan Birliği aza
sından ve Hukuk fakültesi müder
rislerinden Tahir Bey bu hususta 
şu beyanatta bulunmuştur: 

- Birinci Atina konferansın· 
danberi her sene lstanbulda ve 
Balkan memleketlerinin merkez -

' lerinde bu mevsimde Balkan haf· 
ı tası yapılmaktadır. Bu hafta zar· 
fında muhtelif meslek erbabı top
lanırlar, müzakere edilecek hu
susları görütürler ve mütekabilen 
müıterek menfaatlerini temin e· 

• decek maddeler hakkında fikir 
, teati ederler. 

Bu suretle Balkan milletlerinin 
biribirlerini daha iyi tanımaları 
müıterek menfaatlerini korumala
rı esbabını temine yol açarlar. 

Tahir Bey 

Geçen sene olduğu gibi bu se· rerdir. Balkan haftası lstanbulda 
ne de lstanbulda Balkan memle - yarın (bugün) b&Jlamaktadır. 
ketlerinin ticaret ve sanayi· mü· Muhtelif memleketlerin mümeasil-

messillerinin toplanması mukar· Devamı ikinci Sayı/ada 

.,---··-·----···-·······-········ ..... ···---, ... -... --·-·-·--------· 
Hililiahmer haftası 

Dün haftanın ilk günü idi, aza kaydına başlandı 
Bu iş için heyetler dolaşıyorlar ... . 

DUn cemiyete aza kaydedilirken •• 
Dün, HlWiahmer haltaamm ilk günU idi. 

Bu vesile Uc, dünden itibaren cemiyete aza 
kaydına başlanmı!}tır. 

Cumartesi akpmı da, Tı>peba!Jı tiyatro-
sunda HUAllalımer menfaatlne bir konser 
verllect>ktlr. 

Hllı\llahmere aza kaydı l~ln yapılan mU
racaatlar, herkeıs tarafından allka lle kar· 
&ılanmakta, rerek harp, gerl'k sulh zama· 
nında ıııt'mJe'"'!te fa:ı dalı hizmetler gören 

bu bayır mUesaeseslne, he.r taraftan cemiye
te a:ı.a kayclolwımak suretlle yardam arzuau 
göste~ktedlr. 

BlllUlahmer reisi All Paşa, öllllerine te· 
ıenk yaptırmak Uzere ııarfcdllecek para)1 

HUıillahmere gönderenlerin de bulunduğunu 

söylemi,, bu yolda hareketin, bu hayır mü-

csııel!f'..slnc karıtı memlekette artan alıikaya 
bir delll olduğuna ı,aret etmiştir. 

........... ,-.............•...............•................................................ 

Eyi ama meşhedi, senin tavan pek alçak be •• 
- Yoh, davvan alc;ah deyildi, halhlarım yüagekdl •• 
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"Meşh~:,,,:.~=~e~~~,,ı-....-ı! ..... ~ ..... ~~S_O_N_;_H_A __ ~---~ -~~LE!iia 
na göre - tayin eylemekte, alfa- M 1 y ld • T • 
be tertibi ile bu adamların isimle- ec iste 1 önümiı amım 
ri sırası gelince bu malumatı yaz-
maktadır. 

4 devlet misakıJl~I 
küçük itilaf muhal1 

f I . . . ~auılado 
Haştara ı 'Jırıncı •• ıoo • 

ile görüştükten sonra yarlfl bİ • 
draya gitmek üzere tayyareye 

"Meşhur adamlar,, ın her sınıf 
fikir ve tetkik sahipleri için fay
dalı bir eser olduğuna hiç şüphe 
yoktur. Fakat bilhassa gazeteci· 
lik mesleğinde : bulunanlar için 
bu fayda daha büyüktür. Çünkü 
bu eser icap ettiği zaman muhar
rirlerin işlerini de çok kolaylaş· 
tıracaktır. 

necektir. 

Evkaf bütçesi ka- Gazi çiftliğini dün ~eni a.dliy~ vekili. Beş senelik pla"_so~· 
hır tamım gonderdıı MosKovA,. 25 (A.~-> ·~j~eıı bul edildi davetliler gezdi 

ANKARA, 25 (A.A.) - B. ANKARA, 25 t A.A.) - Gazi 

Eserin ilk formasını gördükten 
sonra kitapta ismi geçen meşhur 
adamların ayni zamanda ve a
sırda yata.mı§ olanlarını tarih sı
rasile tasnif edilmesi ve bu esasa 
göre kitabın so~una ayrı bir liste 
ilave olunması mümkün olup ol -
madığıru müellifinden sorduk. lb· 
rahim Aliiettin Bey bu tarzda bir 
tasnif ile liste yapmanın faydalı 

olacağını söyliycrek bunu da ili -
ve etmek vadinde bulundu. Bu 
noktai nazardan da muhterem Si
nop meb'usuna ayrıca teıekkür et
mek vazifemizdir. 

M. Meclisi bugün reis vekili Esat Orman çiftliğinde sekizinci yıl dö
Beyin reisliğinde toplanarak dev· nümü dolayısile bugün çiftlikte 
Jet memurları maa~larmın tevhit bir davet yapılmışıtr. B. M. Meclisi 
ve teadülü hakkındaki kanunun Reisi Kazım, Başvekil İsmet Paşa
ve müzeyyelatı hükümlerinin ev - ı lar Hazeratı, Vekiller, askeri ve 
kaf U. müdürlüğü memurlarına mülki erkan, mebuslar, ilim ve 
da te~miline dair kanun layihası matbuat alemine mensup bir çok 
ile mezkUr idarenin 1933 senesi zevat aileleriyle birlikte saat 17 de 
bütçesi müzakere ve kabul edil- çiftliğe giderek sekiz yıl içinde akıl 
mi!tir. Bütçe layihasına göre, ev- lara hayret verici bir inkişaf gös · 
kaf idaresinin 1933 senesi masa - teren mıiesseseyi, onun muhtcl:f 
rifatı karşılığı olarak 2 milyon çalı;ma kuvvetlerin ge?.ip görmüş-

498 bin 683 lira tahsisat verilmek· ler•t:r. 
te ve varidatı da 2 milyon 498 bin Reisicümhur Hazretleri yüksek 
700 lira tabmin edilmektedir. huzurlariyle bu toplantıyı şereflen 

İbrahim Alaettin Bey yalnız 
çok çalışan fikir adamlarımızdan 
değildir. Ayni zamanda planlı ça
lışanların, faydalı çahıanlarm da 
başındadır. O, mesaisini dağıt· 

maz. Daima muayyen bir hedef 
tutar. O hedefe varmadıkça baş -
ka bir itle uğraşmaz. Onun için 
yeni hatladığı (Meşhur adamlar) 
kitabının ehemmiyetine, bu ese
rin büyük gayret ve emekler sar -
fını icap ettirmesine rağmen her 
gün biraz daha ilerileyeceğine, ni
hayet bir iki sene ıonunda tamam· 
lanabileceğine §İmdiden emin ola· 
biliriz. 

Bundan sonra Hariciye vekale
ti teşkilat kanunu müzakere ve 
kabul edilmiştir. Teşkilat kanu
nunun bir maddesine göre Hari
ciye vekaleti memuru olabilmek 
için hariciye meslekiyle alakadar 
olan yüksek devlet mektepleri 
hukukunu temin ettiği Maarif ve

kaletince tanınan yüksek bir 
mektepten mezun olmak ve garp 
lisanlarından lnakal birisine va -
kıf bulunmak ve Hariciye veka
letinde müteşekkil imtihan komis
yonunda açılan müsabakada ka· 
zanmak şarttır. 

Kabul edilen diğer bir kanun· 
la hazineye ait olarak bedelleri 
taksitle ödenmek şartile 25 mart 
1931 tarihine kadar satılan he~ 

türlü ziraate mahsus arazi ile zi· 
Mehmet Asım rai mahsulatı ihzar, imal ve tas -

~--~======:-=-~~==~==:::ı fiye eden veya faaliyeti arzi mah 

Balkan haftası suıatla alakadar olan imalatha

/Jaştarafı llirinci Sayıfaa'a 

leriUden bir k11mı 1ıtanbulda bu
lunmakta idi. 

Bir kıımının da yarın geLmeıi 
beklenmektedir .. 

Geçen sene kütat resmi yapıl -
mıt ve faaliyete geçmit olan Bal· 
kan ticaret ve sanayi odasında 

nizamname mucibince Balkan Ti· 
caret Odası komiteıi senede 2 iç
tima yapmak mecburiyetindedir. 

llk içtimaı geçen kanunusanide 
ya~mıttık. Bu senenin 2 inci içti
maını Balkan haftasına tesadüf et 
tirmitlir. 

Her Balkan memleketinin kon-

ne, tasirhane, fabrika ve müma -
sillerini yahut bir mesken veya i · 

rat getirmiyen arsa satın alanla· 
rın borçları ihale tarihinden iti
baren 20 taksitte alınmak ve akar 
mahiyetindeki diğer malların 

borçları da her kaç taksit kaJmış 

ise taksit müddetleri bir misil tez
yit edilmek üzere tecil edilmiş

tir. 
Meclis cumartesi günü toplana

caktır. 
tııı ıı:annmmm mr.m ımmmmın ın umr.mıamnnmm1uunımıuunıwnu1111D11 

sey.de 4 mümessili vardır. Kon· 
sey içtimalarını cumartesi yapa· 
cak, rüznamesine dahil meseleleri 
müzakere edecektir.,, 

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

Kur~, kuzu, kartal 
Yahudi, hıristiyan, Roma 
r- Pazar günü başlayacak tefrika"ıızdan: -., 

''Siyast cürümler yüzünden hapse at.lan Yahudi· 
fer, yar1n sahneye çıkacaklar, hudutta esir edilen 
iki arapla karşılaşacaklar; dövüşecekler, herkes 
bunlar1 seyredecekti. Araplar at s1rtında kllıç ve 
mızrakla, fakat kalkan kullanmadan Yahudilere hU· 
cum edecekler, buna mukabil Yahudiler siUlh ve 
kalkan kullandıktan başka z1rhlanacaklar ve onlarla 
dövUşeceklerdi. 

rteticede diri kalanlardan korkakhk gösterme
yenler b1rakılacaklardı.,, 

"Satalamıyan H1ristiyanlardan ihtiyar ve faydasız 
e~i kadınlar ve küçük çocuklardan altmışı amfite· 
atr'a sürüklenerek otuz arslanın önUne atllacaklardı 
Arslanlaran hepsi de gUnlerdenberl aç tutuluyorlardı. 
Şayet bunlar arslanlara atlldıktan sonra arslanlar 
doyar da bunlardan sağ kalan bulunursa, serbest 
barakllacak, hatta eline de bir ka4i para verilecekti.,, 
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dirmi§ler, halk arasında gezinti 
yapmıılardır. 

Ciftlik meyva verici bir bilgi ve 
çok itinalı bir bakımla Ankaranın 
yanı ba!ında güzel bir orman hali
ni almı§tır. Bilhaıısa ziraat aletleri 
fabrika11 herkesin hayret ve tak • 
dirini topluyordu. 

Çiftlik müdürü Tahsin Bey lara
fmclan karşılanan davetliler yer, 
yer ağaçlar altında havuzlar etra -
raf nıda oturarak ve dolatarak geç 
vakte kadar ho,ça vakit geçirmiş
ler, çiftlik mahsulatından hazırla -
nan büfelerCle ağırlanmışlardır. 
Dav~lliler saat 20 den itibaren 

hususi trenle ve otomobillerle An • 
karaya dönmüşlerdir. 
ummnum111n111m1111111111nuun11nnunııı1111uınm11 mımuı111111 11 ıu111 ı ınn ı ınıııı 11111ut1 

Hususi Haberlerimiz 

Mektepli tayyaresi 
İzmirli küçüklerin tayya

resine haziranda ad 
konacak 

1ZMİR, 25 (Hususi) - İzmir 
mekteplerinin aralarında topla • 
dıkları paralarla satın alınan tay
yare at konma merasimi haziran
da yapılacaktır. Merasime iki bin 
talebe i~itrak edecektir. 

B. M. Meclisi haziranın 
birinde tatil 

ANKARA, 25 {Hutusi) - Bü
yük Millet Meclisinin haziranın 
birinci günü yaz tadili yapması 

kuvvetle muhtemeldir. 

Bir milyon liralık mal 
bulundu 

tZM1R, 25 (Hususi) - lzmirde 
Gayri mübadillere ait emlaki tes -
bit işile uğratan komisyon şimdi
ye kadar bir milyon liralık mal 
meydana çıkarmı~tır. 

Bir cinayet 
tZMlR, 25 (Hususi) - Ala~e • 

hirdc bir cinayet olmu§, kır bekçi· 
!erinden, Ali kamil öldürülmüştür. 
Katil aranıyor. 

Mühendislerin seyahati 
tZMtR, 25 (Hususi) - İzmir 

mühendis ve mimalrarı Tireye bir 
seynhat tertip etmeğe karar ver -
mişlerdir. 

Y alovaya seyahat 
IZMIR, 25 (Hususi) - Hilali

ahmer cemiyetinin İzmir şebuai 
Yalovaya bir !:eyahat tertip etme
ğe karar vermİ§tir. 

Kamyon kazası 
IZMİR, 25 (Hususi) - Kaaaba 

ile İzmir arasında iki kamyon çar· 
pıftı. Bir şoför ağır yaralıdır. 

ANKARA, 25 (A.A.) - Adliye 
vekili Saraçoğlu Şükrü Bey vazi -
fesine ba§larken Cümhuriyet müd
dei umumiliklerine şu tamimi gön· 
dermiştir: 

"Aziz Arkadatlarım, 
Büyük şeflerimin bana tevcih et 

tikleri yeni vazifeyi alırken iki gü
venim vardır: Bunlardna birisi şef 
lE.rimin yüksek itimatları, diğeri de 
kendileriyle mesai birliği yapaca -
ğım arkadatların kıymetli yardım 

ları ve yüksek seciyeleridir. 
Arkadaşlar, milli tarihin hiç bir 

safhaıında devletin bugunkü hari
kulade varlığını tekrarlayabilen 
bir devir yoktur. Gayeleri billurlat 
mış bir inkılabın müsamaha bilmi
yen ve önünde durulmıyan hızı ile 
l O sene yol aldık. Bu inkıtabın te -
melleşmesi ve nesillerden nesillere 
intikal edebilmesi için cemiyetin 
t-n mühim müesseseıi olan adliye
de de bir inkılaba ihtiyaç vardır. 

Ferdin ve camianın hukukunda in
kılap başlı başına bir abide olan 
bu büyük esere isimleri karışan 

muhterem seleflerimi ve Türk adli 
yesine mensup bütün arkada~ları
mı derin saygı ile anarım. 

Arkadaşlarım, inkılabın ateşi i
cinde yetişen ve bugünkü inkılabı 
ve inkılap rejimini, rejimlerin en 
iyiııi diye tanıyarak onu kendileri
ne akide bilen Cümhuriyet adliye
c:ileri, inkılabın samimi ve kıskanç 
bekçileridir. Yem ıiya~i akide, 
hakiki ve derin manasile bir 
defa yaratıldıktan sonra artık onu 
yaşatacak olanlar, ona inanan • 
larla beraber Cümhuriyet adliyeci
leri idi. Hepimiz için ideal hedef 
olan cümhuriyet rejimi, inkılap a· 
teşinde şekillenmiş tunç seciyelere 
vediadır. Bu rejim ve siyasi akide 
inlnlabında, vicdanlarında diğer 

bir akideye yer vermi§ olanların 

rolleri yoktur. İnkılabın sağ ve 
marazsız yaşamaıı için Cümhuri -
yet adliyesinin bu noktadaki has
ıasi~ eli mutlak olacaktır. 

Cümhuriyet adliyesinin mü·
meyyiz bir vasfı da ayni zamanda 
Türk vatandaşlarına ileri bir cemi· 
yetin fedailerini ve imtiyazlarını 
temin etmesi, yani inkılap idaresi 
ile mücehhez olarak hakkın ve a
daletin tam ve sür'atle tevzi olun
masını gaye bilmesidir. Cümhuri
yet adliyesinin şimdiye kadar bu 
öz prensipini bütün canlılığı ile 
yaşatmak ve onu tereddiye uğrat· 
mamak dikkat ve hassasiyetimiz
den bir lahza ayrılmıyacağımız 
büyük bir endite:mizdir. Cümhu -
riyet adliyesi, bunlarla beraber, 
Türk camiasını yapan vatandaş

larla o camianın siyasi bir ifadesi 
olan devlet arasındaki müııasebat 
ve alakaları da mevcut ahengin 
devam etmesini ve kuvvet bulma
sını temin etmek vazifeleriyle mü· 
kelleftir. Bu da mefkureli büyük 
teşkilatın öz endi§elerinden biri 
olmak değerinde mühim bir ittir. 

Nazik vazifelerini müdrik olan 
Türk adliyecileriyle tefriki mesai 
etmek bana samimi iftihar veren 
bir fırsat olmuıtur. Bu teşriki me
saide muvaffakıyet, kıymetli ar
kadaşlarım ve §ahsım için zevkle
rin en üstünü olan vatan hizme · 
tinde mümtaz bir bahtiyarlıktır. 

Bu emniyet ve kanaatla işe başlı
yorum.,, 

yet Rusya Malıye komıs_erhi ,erl 
bildirildiğine göre ikincı be! ·,ı~· 
lik plan için yapılan dahilii 

1 ~· 
razda 15 mayıstan 20 ınayı•• ,.oble 
dar bir milyar 991 milyon bUt~ 
kaydolunmuttur. Bu miktar l<t' • 
iıtikrazın üçte ikisini tutrıı• 
dır. 

M. Heriyonun fikri 
·ci~ 

PARIS, 25 (A.A.) - }-1,_rı dı' 
encümeninde dörtler misak111' ııd' 
ir yapılan münakaşalar esıı95~~ 
M. Herriot söz alarak f ransıı ""ııb 

• b&J I" 
tırasını meth ve !lena etmıŞ . tl'iı • 
tırada Fransanın ötedenberı is'~ 
dafaa ettiği fikirlerin açık~• bd 
edilmiş olduğunu söylerıı1t' dd( 
muhtıradan kabul olunan ııı• Jı 

ttt 
ler ile devletler tarafından .,,~· 

istenilen maddeleri anlat~1.''. h' 
zakerelerin henüz bitmedigııt• .. ı; 

·r•" tırlattıktan sonra bir çok ihll . ., 
da bulunmu§ ve nihayet bti ~~(!' 
kın milletler cemiyeti pren5'~ıı~~ 
le güçlükle kabili telif 0Id11•1

1
, • 

mütaleasını serdetmiş ve a>'1'1 tı' 
manda muahedelerin tadiliıt~j 
raftar iki devlet ile hake111 ° . jr 
lngilterenin bulunduğu bir ııe~'b; 
rektauarda F ransanm vaziyeti 
kında cndi!e izhar eylemiıtir·.1 ~ 

Hariciye komisyonu, ba~"e~ıtl 
Oaladier nezdinde teşebb . iti· 
bulunarak müzakerelerin gidıt~, 
den komisyonu haberdar etııı'l 
deki talebe M. Herriotyu J11e 
etmiştir. 

M. Ben es ne diyor 1 ~ 
BÜRÜKSEL, 25 (A.A.) .....-jl7iıı' 

Benes, 4 devlet misakı pre11' ;/ 

muhalif olduğunu İngili~. b~i~i1' 
nazırı Sir John Simona duJl 

miştir. 'f.~1 

M. Benes 4 ler misakınııı: ·~; 
. . . . eıı11• . 
fıkrınce, Mılletler ceınıY ,1 
küçük itilafın menfaatlarııı• dJ 
gayir olduğunu söylemiş -1e , 

tir ki: i1e1 

. . CeJ11 ( 
" Bu mısak, Mılletler . . "" 

dd 51J1l 1l 
misakının 16 ıncı ma e b''"' 
vetsiz ve tesirsiz bir halde Jd/ •" ~ makla beraber 19 uncu dl J•lt' 

fleP., ' 
bahse mevzu olan mua . .,. ol' 
tadil işini haksız ve sebep•• ~of 

k .. .. 1 l . sırasııı• ra gunun mese e erı / 
mak istemektedir. , ııl 

) -- ( BELGRAT, 25 (A.A· . 4 dt , 
ete•'' •'" repte çıkan Abzor gaz . ....-•' 

k. b1r ' Jet misakı hakkında 1 , .,, 
da bilhassa diyor ki: be5led1 e' 

" İtalya, iyi niyetlerh··1<~J1let1~· 
hakkında küçük itilaf u şl< 111'

1 
ti 

. . ndırıll Jttt > rınde hır kanaat uya .. kii c>' 
sadını gütmektedir. çun 

111 
şlt' • 

k .. ..k . ·ı- f LehistaJ1 fı"" ucu ıtı a m ve k ... ı.it • . a Jı• ,. " 
ğı vaziyetin 4 ler 111ıs l<•t 1 •1 , sanın iştiraki hususunda deıı 

b'lrYlİ>'oJ' 
tesir yapacağını ı -6"'' 
dir.,, . zııın• t" . 

Abzor gazetesı ya eti' 
lerile bitirmiştir: ffşl<•1 ,.ıt 

u"a ,.ı 
4 ler misakının 111.lahlşrı etde 

L • • ması •1 a ~· r>Jr netıceye var . ta.trı' 1''" 
ma isi hakkında hır a~_...liJ1e .. d' 

, 'htıw ıt•· 
edilmesi imkan ye 

1 jrı'ı• ,ıe • 
l d C.. ' .. misakın de"I~ ~e 
1 ır. unl<U, •. iil< J flıt 

b. k - .. nra buY .e e r • 
ır aç gun so rııe"' ~ • 

rin silahları azaltma. ,.tat• ,ıı 
1 nl O 'ıtJ- &J'S anlaşamıyacak arı ··,,ce J ·· ıt'' r 
d ha 0 ··1'" _..., 

dukları zaman a bi.J ,ıY 
mıs oldukl~:-s mi•~'~• ~e .kı,t'· 

• aç•~ 1 rr 
olduğunu açıktan ıı o a 
surette bildirmeğe raıss.ı·ı' 
ua kolaylıkla inanıl• 

' 
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,ı___ 

TOP AZ - Maalmemnuniye arzederim Ma • 
dam. Çocuğun dinlememeıi iyi olur. 

MÜŞ (Topaza) - Hakkınız var!.. (Baron ço- · 
cuğu öper çocuk dı~an çıkar) Sevimli, terbiyeli : 
çocuk!. .. 

BARON (Topaza) - Sizi çok seviyor mösyö. 
Ekseriya babasına sizden büyük bir hürmetle hah· 
seder ... 

TOPAZ - Çok müteha.saisim madam. Talebe· 
min hürmetini kazanmak isterim. 

MÜŞ - Azizim Topaz ... Muvaffak olmuşsunuz 
buna. Hatta diyebilirim ki muhabbetlerini de ka • 
zanmışsınız (Topaz böbürlenerek tebessi.im eder). 

BARON - Sizi çok sevdiği için k endisine hu-
susi ders vermenizi istememde ısrar etti . 

MOŞ (Topaza) - Bu sizin için ne şeref.. 

TOP AZ - Pek, pek çok mütehassisim madam. 

BARON - Görseniz, 
0

adeta, dersi, bir oyuncak 
istiyormuş gibi istiyor. Ne güzel fey değil mi?. 
Dera ücretini kendiniz kararlaŞlırırsınız. Haftada 
ne kadar istcrseni:::, o kadar ders veriniz .. Bunu rİ• 
caya geldim .. 

MÜŞ (Topaza) - Gördünüz mü?. Ne manalı •• 

;• 

·Lufp/.>ff v.Ju'7,.IJ J.''i u~pZfS ç:-Yf-/.S 
·zudo.L gı1Sf!W ıuıA'.111uvp u/".1N - Nl.LS3NH3 
•zıuıı<uıuıı.rnp pnı1w111w w!.ıapa ll=>!H - ZV JO.L 

··aua.:i W!Aapa 3P1?! ap ası!! 
-ap ,fa§ .ı!q >fC:>l?fO wız~ı .ll?Pl?'f au .ıaq 3A!PU<>J3WIU 
•\?H ... !z!u!qa>pp.ı!!w un.ın.<ng ·znunsıoıfn.ımg.:J euı.ı 
-eıe>tst?q !.ıaıw!A'fl?J '{11.ıu ''fawaa - Nf ıS3Nll3 · 

·ıazew1l?w - (.ı!ssaamm ){Dd) ·zv dOı · 
·.10.<ıphıue !PllI!S Z!U!~!P. 

• ~w.ı3A 1a.C!wwaqa uapau ımeg - NJıS3Nll3 

"
0 1ua8 . ..... 

• a.A '"!S!I~A 3qaıt?1 .ım - (:>J:n.rn.rnzı)I) ZVdOı 

i .11?.A• Z!U!J3f!-513Jl?A!Z >pi 
ap aN .. !puaJa..Cag qeneSt?w - NJ.LS3Nll3 

( '.t!.tpcı.'ô pa13 I.\Ul{l!.} 1 

-1usnm ıa.r.tn)I '.tt>.t!13 uupıcf mı ıos uunsau.t~I) 

ZV dOı - NILS3NN3 

ıx au40s 

ZVdO.L 9t 

s· ı R 1 N C f P E R D E lS 

TOP AZ - Bir öpücük mü?. ne yapar o za • 
man acaba? 

T AMlZ - Belki içine birdenbire baycmlrk ge
lir: Kendini "Topaz! Topaz,, diye kollarının ara· 
sına atıverir. 

TOPAZ - Oh ... harikulade bir şey.. Bunu u• 
mabilse·m. 

T AMIZ - Bilinmez ki ! Belki utanır da seni 
şöyle iterek "Ne yapıyorsunuz mösyö!,, der. fa· 
kat ehemmiyeti yok. "imdat,, diye bağırmadıkça 
teklifini kabul ediyor demektir. 

TOPAZ (Biraz Rükfıttan gonra) - Neresinden 
öpmeli? .. alnından mı?. 

T AMtZ - Ahmak! .. Ağzından .. 
TOP AZ- Ağzından mı?. Sen de hiç öptün 

"'? mu .. 

T AMtZ - Belik yirmi defa ... 
TOPAZ (Karar veııniş bir tavırla) - Dene

meli. Asıl babasından çekiniyorum .. 

T AMlZ - Ooo .... Ayni ~ey babasına da yapıl· 
maz ya! 

TOP AZ - Bana karşı teveccühü olduğuna c· 
minim .. Namuskir bir adam olduğumu da bilir .•• 

lılf.l~J!JııWJP :5uaIJ u:>,Cfzu::1q v.1r:ıu::1uo:ı ::=!H ·.r.ıJ'fı:.>v;-o 

.zeqzwıu UJVS!'J"! .z!q !!qcı ~PZ!W!f:1 .~n:10:5 nq wıŞıp 
•UllS !'f:1Z >f05 ··w:ep:ew .l!Jf!J .l!q l:1Z~~ - sow 

·wms~wur.sr.p !·fow.ıa..ı az!uas;,ı;sa 

•!}W aup3z~ !S3A!SAVl UJZl?doı gA'sgw - JZQS 
0 !H3l{l3W 'f05 wı§ 

--epe>p-e maw.\ı:ıt ıe>f.l?.1 ··.nkeq 'znuaH - SDW 
··;.znunsnw .ıoA:ıueı- ızos 

··lfn3 
-o5 .ı!q ![W!Aaıo '>{oj - (!<n.fı nuppmı .t!S:) sow 

".IUA WlU 

~~3A .ı!q W!uag ".10.ı\.ı\l?S\?l .ı!q znuaH - ızos 

... Wl?Pl?W l3A3 - SOW 
•·s!w1asql?q uep.ınAAl?Sl?l .ı!q Zl?do ı 

~.<s9.w az!s "9.Asgw w!.ı:;ıpa .ın'f>ıasaı - ızos 

'"W!puap wnpıo dl?ı\pıas - SOW 
"'l?nl.Jn)I Wl?Pl?W 

W!Ş!l13Sl{Uq p.ua Zl?.1!8 (a§m~) ·wıql?AJa.ıas 3fW!P 
•>fl?l aA!puap .ınpnw !Z!S 'wt?pl?W - ZV d0l 

""j U<>Jl9f 
zıuısıw .1uqsıuv1 !uag "'Zl?doı ~.<s~w - SOW 

(·.n§ 
·IIR5 t!.\mıuı.>pf.l ıuı.1.t\v.1 ıumrrn a1a,\sos J!C{ '.wı 
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tüyü mindere oturuyordu. incecik ipekten çorap
ları, süslü ayakkabıları vardı. Bunlar ya. güderiden 
yahut yılan derisindendi~. Bir kere de altından o· 

lanını gördüm. 

T AMIZ (Karar Yermiş bir tavırla) - Anlaşıl· 

dı , bir şantöz olacak ... 
TOPAZ (Şiddetle) - Haydi sen de .. bilmedi· 

ğin biri için kötü hüküm yürütme .. O, yüksek taba· 
kaya mensup bir kadın .. Evinde, ekseriya, göğsün· 
de lejyondonör nişanını taşıyan bir mösyö gördüm. 
Ve düşünürdüm ki .. 

(Bu sıra ela pencereden avluda bir hareket 
başlangıcı göıiili.ir. Mösyö (Lö Tiibuşon) <leli 
gibi koşar biraz sonra tekrar döndüğü görülür. 
Fötr şapkası elinde, gayet şık giyinmiş hir ha· 
nıınm önünden yürür. Topaz biiyük hir heye
can içindedir.) 

TOPAZ - Vay canına ... İ§te .. işte o.. Haydi 
git sen ... O .. 

Benim kim odu~umu bilirsin .. İ§İ çaktırmadan 
anlayıveı-irim .. Yağdan kıl çeker gibi .. 
şöyle iterek "Ne yapıyorsunuz mösyö!,, demez. F=ı
mit edebilsem. 

.11!/0.5.fVI llC>[>.IJ[JtJ.J[L".) ".lJJlf![J f.1.J~ .t <>~>J i>UO.tJ;) ... /, lf 
-vwıo ııseu 'wııCe'fuq z!u!.faJ;{g5 .. i, .ı1pıp1w10 pscu 

UVSU! U!5! 'fl1Wf0 ':fl1JJl1AnUl Ul.Jl?AVfI ·zımpuwe.tt?A 

wmsesa ll!U<>f"'s"'w JU>fU:J ·znuns.ıo,{ıpe.op.J !"!iCt( 
- prnu .ı!q U!Z!uauue Z!S "J!Ş<>p uw5es np >pd Z!U!~ 

-!paıı<gs .. ;suo.ı.ı - (.m.mA ôf.t{}f'Hf.rnp !·r.)S tı.\ Jffi5 
-n>ı CIU!.ıazn nmscm U!O! apu! nrn'lnS) ZVdO.L 

( .t.:>rn.a J fUlS lf!n 
-na) uuı.ıuıue.<3.w:> l?A"H - ( JJm!zv) SNOHL 
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BiRiNCi PERDE 59 

ni •e haddi atkın karlardan sakımı'. Fakat bu

na mukabil kendiıini tanıyanların göıterdikleri 

teveccühle itleri ileri ıider .. Çok kazanır. (Topaz 
yavaş yava~ Sekcdile yakla~ır.) Eğer bir harp olur· 

sa m emleketinin ordusuna iltihak eder; yaralanır

sa ni,an alır ve vatandaşları arasında takdir kaza

nır. Çocuklar, onu tanımadıkları halde selamlarlar .. 

Geçtiği yolda duran ihtiyarlar ... Geç kapıya ... hay· 

di çabuk.. (Topaz birclcnbiı·e döner ve talebe Se
kcdilin üzerine atılır.) 

SEKEDIL (Fcvkalfı<lc korkarak) - Ben de

ğilim ... Ben değilim ... 

TOPAZ {Muzaffer bir tavırla) - Demek siz 

değilsiniz! ... Çıkın bakayım .. Haydi çıkınız ... (Ta
lebeyi sıradan çeker ve Sll'anın gijziinc elini soka
rak bir küçük çalgı çıkarır) Hah İ§te .. Aleti cürmü 

yakaladık... (Çalgıyı öttürür) Sekedil.. hesabınız 

tamam ... Benim hüsnü muamelemi siz zaaf sandı

nız ha? .. Sabrımı aptallığıma mı veriyordunuz! .•• 
Sekedil.Efendi, gösterdiğim nezakete rağmen ya• 
man bir adam olduğumu bilmeliydiniz •• 
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Mali sene 
Bir hafta sonra 
başladığı için .. 

Belediye masraf edilme
mesini şubelere bildirdi 

Mali sene sonuna bir hafta kal· 
mıştır. Bütün belediye dairelerin -
de avans hesapları kapatılmakta, 

alacaklar tahsil edilmektedir. Be -
lediye reisliği, dünden itibaren hiç 
bir sure.tle masraf yapılmamasını 

şubelere bildirmiştir. Belediye mu
hasebe teşkilatı geç vakitlere ka -
dar çalışarak hesapları tasfiye ede 
cektir. 

Öldürmek 

muştur. 

Akif, Şükrüyü tasarlıyarak öl -
dürmekten suçludur. Davacı varis
lerin vekili, öldürülen Şükrünün 
cinayetten evvel Kasımpaşa mer -
kezine müracaatla "Akif beni öl -
dürmek istiyor,, diye şikayette bu
lunduğunu ileri sürmüş, bu husus· 
taki şahitlerin dinlenilmesini iste· 
miştir. Muhakeme, tetkik için kal-
mıştır. 

§Tahta kalede emanetçi Meh • 
met Emini öldürmekten suçlu Zaf 
ranbolulu simitçi Eminin muha
kemesine, İstanbul ağır ceza mah
kemesinde devam olunmuştur. 

Suçlu Emin. bazı kimseleri mü
dafaa şahidi olarak göstermiş, bu 
isteği reddedilmiştir. Muhakeme, 
suçlunun, maktul tarafından karı
sına karşı fena bir maksat takip e
dildiği şeklindeki iddiasının tahki
kine kalmıştır. 

§Korucusu bulunduğu orman -
dan gizlice odun kestiği için Bey -
kozlu Şaban ismindeki genci öl -
dürmekten suçlu korucu Alinin 
muhakemesine, dün İstanbul ağır 

ceza 11\ahkemesinde devam olun -
muştur. 

Muhakeme, şahitlerin çağrılma· 
sına kalmıştır. 

Zimmete para geçirme 
İstanbul ağır ceza mahkemesin -

de dün 30,000 liralık bir zimmete 
para geçirme ve vazifede ihmal da 
vasına ait muhakemeye devam o -
lunmuştur. 

Dava edilenler, evvelce Kadı

köy belediyesi muhasebeciliğind~ 
bulunan Cemal, veznedarlığında 

bulunan Ahmet Beylerdir. Dün 
dinlenilen müdafaa şahitleri, da -
va edilenlerin lehinde söz söyle -
mişlerdir. 

Muhakeme, başka şahitlerin çağ 
rılmasına kalmıştır. 

iki profesör 
Ziraat hakkında 
tetkikat yapıyor 
Ziraat vekaletinin daveti üze -

rine lstanbula gelen Avusturyalı 
profesör M. Çarmak ve M. Ada -
mets dün akşam darülfünunda 
iki konferans vermişlerdir. Profe
sör Çarmak "T ohumlann ıslahı 
ameliyesi ve bunda görülen yeni
likler,, den, profesör Ada.mets 
de "Ev hayvanlarının menşei,, n· 
den bahsetmişlerdir. 

İki profesör bugün Y e!ilköyde
ki tohum ıslah istasyonunu ve 
Halkalı Ziraat mektebini ziyaret 
edecekler, cumartesi günü de Ya· 
lova yolile Bursaya gidecekler· 
dir. M. Çarmak ve M. Adamets 
Karacabey naralarını, Eskişehir· 
deki "Çifteler,, çiftliğini gezecek
ler, oradan Ankaraya geçecekler
dir. 

Profesörler İstanbul da bulun· 
dukları iki gün içinde Orman ve 
Baytar mekteplerini, Büyükdere • 
deki Asma fundalığını, Bentleri 
gezmişlerdir. 

Profesörler şerefine dün akşam 
belediye tarafından Perapalas o· 
telinde bir ziyafet verilmiştir. 

Defterdarın teftişi 

Defterdar Mustafa Bey dün Bey 
oğlu mal müdürlüğüne giderek ya
pılan işler üzerinde meşgul olmuş
tur. 

270 İngiliz seyyahı 
Vice Roy Of lndia vapurile bu

gün İstanbula 270 lngili2: seyyahi 
gelecektir. Seyyahlar lstanbulda 1 

gün kalacaklardır. 

284 tevellütlü muallimler 
İstanbul Maarif müdürlüğü kad. 

rosunda 284 tevellütlü muallimler 
bulunmaktadır. Bu gibi muallim
ler 13 eylülde mecburi tekaüde 
sevkedileceklerdir. Maarif idaresi 
bu gibi muallimlerin bir listesini 
hazırlıyarak Maarif vekaletine gön 
derecektir. 

Modada çocuk bahçesi 
Modadaki çocuk bahçesinin in -

şasına başlanmıştır. Haziran so -
nuna doğru bahçenin açılması me
rasimle yapılacaktır. 

VAK 1 T 
GUndellk, Siyasi Gazet e 

Istan bul Ankara Cadde.si, V AKIT yurdu 

Telefon Numaraları 
Yaz1 işleri telefonu: 243i9 
idare t elefonu : 243i e 

Telgraf a dresi : .I s tanbul - 'IAKrr 
Posta kutusu No. 46 

Abone bedelleri : - - - -
Türkiye Ecnebi 

Sene il'.: 1400 Kr. 2700 Kr. 
6 aylık 7:10 .. 1450 
3 aylık 4.00 .. bOO 
ı aylık 150 .. 300 

il An Ucretleri: 
Ticari iJanllırın illin 8:tlılrr.1t•ri11dc ı.arıti -

mi 30 kuruştan ba lar, ilk ımhircdl• 2 j0 

ı.uru5a l\ltdar çılmr. 

Altı.şar ay hapis Bli~iik, tıızla, dc\anılı ilan \Crf'nlerc alt 

Silah kaçakçılığı maddesinden a~ rı tem.lliıt \'ardır. 
ihtisas mahkemesine verilen Yako R1>snıi ll ı'ı ıılnrın bi r :ıtırı 10 ı.uru~tur. 

ve Aziz Efendilerin altışar aya ı KUçUk ilAnlar : 

hapse mahkum olmuş, tabancala - Bir defnsı 30 iki dctn.sı ôO Uç deta.sı »:ı 
rı sattığı iddia olunan Alman Jo-

1 
dört ııcra.sı 7ô ve on defası 100 kuruştur. 

zef te beraet etmisti. Temyiz bu 1 Uç aylık llAn verenlerin bi r defası mecca· 
~ 1 nendir. Dört Rat ırı ı:cçcn i ltınlnrm tnzı;ı 

kararı bozmut ve tekrar mu hake · aatırlan beş kuruştan hesap edilir. 

meye başlanmıştır. \.. J 

Falcılar 
iki l<işi bir kadına 
fala bakdırmışlar 

Sonra memurlar cürmü 
meşhut yaparak .. 

Düz • • 
çızgı 

Arkadaşım Va-Nu'nun, arada sı· 
rada maziyi anasıgelir. Dostum, 
bazt bazı, yaşamadığı, görmecliii 
geçmiş günlerin hasretini duyar. 
Üzerine, kadim medeniyetlerin 
"daüssılasını,, çekiyormuş gibi, bir 
hüzün çöker. Bugünkü edebiyattan 
bahsederken: "Ah Homer, hani se. 

nin türkülerin11 diye inler. Bugün· 
kü heykeltraşi karşısında "nerde • 
sin Mikel Anj !,, diye feryat eder, 

Son günlerde falcılık çoğalmı- Modern bir resim gördü mü, ka· 
ya başlamış gibidir. Bazı kurnaz dim freskleri gözlerinin önüne ee· 
kimseler saf ve cahil muhitlerde tirip göğüs geçirir.. Böyle kriz 
kendilerine yer bulabiliyorlar. Bun zamanlarında, mesireler ona zin • 
lar, muhtelif aletler kullanarak dan görünür Semiramisin asma 
bunları müşterilerinin gözü önün - j bahçelerini ister. Kaşaneler ona 
de kullanıyor ve çok fazla para dar gelir, Ehramları arar. Elektri· 
a~makla kalmıyarak zavallılara ki beğenmez, meş'aleler arar. Q. 

kıymetli hediyeler de aldırmakta· tomobile binmez, gönlü tahtı· 
dırlar. revanlan çeker .. Dritnotları, çata• 

Bu .kabilden olmak üzere bir . . .. .. N d N h 
na gıbı gorur: er e u un ıe • müddet evvel sivil polisler müşte-
misi? Der. Tankların, Fatihin to • 

ri sıfatile bir falcıya giderek fala 
baktırmı§lar ve cürmü meşhut ha- pu yanında çekirge kadar kaldıiı· 
linde yakalamıya muvaffak ol - na inanır. 
muşlardır. Geçenlerde, arkada,ımı gene: 

Polis 2 ci şube memurları evelki "Maziye hasret,, buhranı tuttu. Bir 
gün de böyle bir f~lcı yakalamış. yazısında diyor ki: 
!ardır. Madam Ana ismini taıı - "Tabiatin t enevvüü, güzelliği, 
yan bu kadın, Beyoğlu Bursa so • hattı münhani unsuıımun Layete
kağında 81 numarada oturmakta- na yiye ist inat etmesindedir. De • 
dır. Polis memurları falcı kadını nehilir, ki eski sanat mektepleri 
haber aldıktan sonra faaliyete geç de, uçsuz bucaksız t enevvülü çar • 
mişlerdir. Evvelki gün saat 16 c~a pık hattan istifade ettikleri için, a
Ananın evine iki müşteri girmiş - ~ırlarca payidar olmuşlar, bıktır • 
tir. İsmail ve Nurettin isimlerinde- mamış, usandırmamışlardır ... Şim
ki müşteriler Ananın karşısında diki devrin hattı müstakimli eser • 
oturup fala baktırırlarken memur- l eıinden ise _ dün bir bugün iki- gı
lar girerek cürmümeşhut yapmış· na getirdik. Zira düz çigi ile tenev-
lardır. ·· 1 

Birinci mıntaka müfettişi 
Hilmi Bey 

Bir müddettenberi Ankarada 
bulunan Şark mıntakası müfettişi 
Hilmi Bey pazartesi günü Diyar • 
bekire avdet edecektir. 

Vali geldi 
Vali ve belediye reisi Muhittin 

Bey bazı işlerin halli için bir haf
ta evvel Ankaraya gitmişti. Mu • 
bittin Bey dün sabahki trenle şeh
rimize dönmüıtür. Sabahleyin bir 
müddet vilayette meşgul olarak iş
ler hakkında malumat almıştır. 

Belediye memurin müdürü Salih 
Bey de evvelki gün Ankaraya git -
miştir. 

Ahlatbelinde hafriyat 
Ankara civarında Ahlatbeli mev 

kiinde evvelce yapılan sondajda 
Hitit devrine ait asara tesadüf e -
dilmişti. Burada esaslı bir surette 
ve Maarif vekili Reşit Galip Beyin 
nezareti altında hafriyata iki üç 
güne kadar başlanacaktır. 

vu o muyor.,, 
Mesele anlaşılıyor. Arkadaıım, 

kübik binalara bakmış bakmıf, eı· 
ki medeniyetlerden yadigar kalan 
abideleri gözlerinin önüne ıetir • 
miş, "maziye hasret,, krizi nüktet· 
mış. 

Burada, Gustave Le Bon'un bir 
sözünü nakledeceğim. 

"Bugün hiç bir milletin milli ıa· 
nati yoktur; hepsi, mimaride ve 
heykeltraşide, kaybolan devirlerin 
eserlerini kopye ediyorlar.,, 

Le Bon'un. bu sözü çok doğru· 
dur. Fakat bunun için de, sanat e
serleri, git gide, çıkartma mahiye• 
tini aldı; hem de bozuk bir çıkart· 
ma ... 

Esasen artık, mazinin eserlerini 
kopye etmek te gülünç olmaz mı? 
Orta zamanda, her ıeyin temeli 
din imiş, bunun için ressamlar bo
yuna cennet cehennem, İsa ve Mu· 
aa resimleri yapmışlar ... Bugünkü 
ressamlar bunlara müşabih reıim • 

ler yaparlarsa, bu eserlerin ne kıy· 
meli olur? içlerinde bir kere o i· 
man yoktur. 

En kuvvetli sanat, bir devri ya· 
şatacak sanat, sanatkarın gördüöü 

E•ıım1111 11111110111 ıımnıın 11111mını11ıtumn1t111uın11ıuımaıııııııı11nnuntn111ımrrj: - • 

~ 15 Yıl Evelki VAKiT ~ ve hissettiği şeyleri yapmasıdır. 
:ııuımıımııı ıııımıııınmıı ııııııı•ıı• '""""'"""""" """'1"'"9'"1"'wsıınuı:: Hissedilmeyen veya ihtiyaç duyul· 

26 Mayıs . 
• - Tt>Ş rifatıı nskerldf·n: Aııatı mü tnh- j m1yan şeylen yapmakta ne mana 

«ent>I dlnht•\lı \t• tlc 'bl dıırinl saltanatı s•~ • vardır? 
nlycdPn ~la~ :-.urrr.1 llumnJUn nır.raslınl 
mııtatl<'"i rlnl nbanı nıuauııııun on lx":l· 

l nc mü atllr ~ .ırınkl pa1.ıırı:ünh Dolm:ıbalı
~·e '<ahll,.,arayı hıımayuııundan bPde ile ilı 
tifal iıtı nı:ıhsıı,.al n"lkı•rlycl ınubtcl)t'llll' ic-
ra , .e l\.ııbatıı :ı hl•l'il'Mİndrn t'ııkiidara nak -

lolun:ınıl,tır. 

• - ,\nırrll,atl:ı ,.ınt'nııı~ılığııı ne l<adnr 

ilı•ri glttil'inc lıi r nıis:ıl : .\in~ 1-:et maı.,rafınııı 

tcn: rlii ı·tııwsi lirt•rinc Anıerikada slnPma -

Halit Fahrinin "Baykuf,,unda 
bir mısra vardır: "Cennette kö9· 
kün on katlı,, diye bir köşk tarif 
eder. O za.man arkadaşlardan bi· 

ri: "Şaire söyleyiniz, köşkün iyisi 
iki katlıdır,, demişti. Filvaki tim· 
di de b~ş katlı bir a·partıman, 

larııı duhuliye licrrtı yli7. ı>arudan üç kııruı: hem de düz İzgili bir apartıman, 
otıı 1: ıı:ırn) il ı:ıı.ıı;- olunur. . • Ç • • • • 

.\mC'rll.ııtl.ı i•!.' J;unı, otu1. para kıymctin· ı ıhtıyacımıza kafı gelıyor. Mıma· 
dı• bir ll•ke meH·ııt olmnma"ı nefü-eslnde rimiz, düz çizgi olduğu için belki 
ı.ık 11, p:ırıı bo1.dıı r1mak lilAnm g~lir. Bu hal ! "Büyük sanat,, telakki edilmeyebi-
nr tireslnd" lııcm:ı ar m ı ~tnılrrıni k:ıybet. • . • • 
111 1.'ğt• ha~lar. nuıın ~are olm:ıl\ üze ri'! ıılne -1 lır 1 fakat he:. halde samı.m~ bır ••• 
nı:ı .. irkctlerl hlil<Cıınete miıracaat ederel• nattır. Mesela tek katlı hır ııtaıyon 
s kıırıı .. otıı:t paralılı: bir ıılkke darbedilme - b. b' . . . en b··y··k -en· · ınası, ızım ıçın u u .... 
f!İntlı· ııırar rıll'rler. Ru Uılt•p muhil• ı::ö-

rulUr VI" bıı l'lkhrlerln darbı hakkında Mı·c· 

liol ·'tebu anca bir ),:ıııun tarı:t.inı olunur. 

(Liitfen •ayıfayı ~evirl•ls) 

Selami izzet 
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ibret alınacak bir hadise 
············································································ 

Bir ecnebinin Romanya
aan geçmesi yasak mı? 

Tiirk çalgıcılarına "Ecnebi istemiyoruz,, 
diyenler Avusturyalıdan ne istiyorlar! 
Yakıt okuyucala.rı hatırlarlar. yahatma devam etmesine mani ol

B'am~an bir buçuk sene kadar ev - muştur. 
veı, Romanyadan Türkuvaz lo - Braun Efendi, kendisinin musi
kan!asına F urman cazbandı ismini ki muallimi olduğunu, hiç. bir yer
taşıyı:ın bir cazbant heyeti gelmiş, de çalgı çalmadığını söylemiş ise 
fakat Romanya hükumeti, o sıra· de, derdini anlatamamış, seyahati
larda Romanyaya gitmek istemiş ne devam edememiştir. 
olan Türk çalgıcılarına: Şimdi Braun Efendi Köstence • 

- Biz ecnebi çalgıcı istemiyo • dedir. Romanya zabitası, onun an
ruz, memleketimizde işsiz çalgıcı ~ak latanbula dönmesine müsaade 
oldukça hudutlarımız nize kapalı ediyor. 
kalacaktır. Braun Efendi, lstanbula, zevce • 

Diye Köstenceye bile çıkmaları- 1tine bir mektup yazmış, musiki 
na müsaade etmeden geri döndür- cemiyetinden kendisinin çalgıcılık 
düğü için gazetemiz neşriyata baş· ~tmediğine dair bir vesika alıp 

lamış, Furman cazbandınm Roman göndermesini istemiştir. Bu suret
yalı çalgıcılarının hudut haricine le, Braun Efendi, seyahatine de • 
atılmasını istemişti. vam edebilmek ihtimalini görüyor 

Bu çok haklı neşriyatımızi Da • muf. 
t-iliye vekaleti nazarı dikkate ala - Tiirk musiki sanatkarları cemi • 
rak Romanya tebaası çalgıcılarını yeti, madam Braun'nun istediği ve

icrayi sanatta~ menett~rmişti. Esa· 'ı 'ik~yı vermi~ti.r, fakat acaba bu 
~en Romanya ıle Türkıye arasında ves1kanın tesırı ne dereceye kadar 
ben üz ikamet mukavelesi de ol • görünecek! 
madığından, bir Romanya tebaası Romanyalılar kendi memleket -
Tühkiyede, ve bir Türk tebaası da !erinde yerle§miş, evli ve çoluk ço
Romanyada iki aydan fazla adi i- cuk sahibi kızını ziyarete giden 
kamete bile hakkı yoktu, binaena- bir keman muallimi ve sabık kon· 
leyh, mukabelei bilmisil tedbirinin servatuvar profesörüne bu kadar 
alınması kolaylaşıyordu. mütkilat çıkarır ve hassas görü -

Bu hadiseleri hatırlatmaktan nürken, Türkiyede, elan dokuz on 
maksadım, bugün, yokariki mese - Romanyalının çalgıcılık ederek ge 
leden doğan garip bir hadiseyi ha- çindiğini de öğrendim, ve doğru· 
beı: vermek içindir. su, hayret ettim. Nerede kaldı ki, 
Beyo,ğlunda Asmalı Mescitte A • bu çalgıcılara, yapılacak haklı bir 

~arya apartımanında oturan, Türk mukabelei bilmisil değil, sadece i· 
te~.Jaasından keman muallimi bir kamet nizamnamesinin tatbiki, on 
Graun Efendi vardır. Bu zat, bu lardan geri kalacak işe dokuz on 
cene başına kadar konservatuvar • Türk musikişinasının çalınmasını, 
da daha evvel de, Türkocakların • ve pek tabii ailelerinin de yaşama· 
t?ıa keman muallimliği yapardı. farını temin edecektir. Romanya· 
B:taun Efendinin, biri Romanya- lıların bu kadar açık haksızlıkları· 

da, biri Avusturyada olmak üzere na karşı da, bu hareket zannede -
\ki evli kızı vardır. Bo.balP.rı, her him ki, ayni zamanda da bir vazi
ce;ıe gidip kızlarını ziyaret eder. fedir. 
3u senede, her zaman olduğu gibi, 
çoc1.1klnr1m görmeğe giden Braun 
Efer.di, evvela Romanyaclaki kı
:t"mdan ziyarete ba~lamak istemiş, 
?:östenceye gitmiştir. Fnkat orada, 
pa~aportundn musikişinas yazılı 
~duğu için Romanya zabitası, se-

niimaridir; ç·ünkü bt:nlara ihtiya-
cımız vaı-. 

Gotik kiliselerle, feodal şato
lar~ beğeniyoruz, çUnkü bize o 
d~vdn ihtiyaçlarım gösteriyor. 
Y ~rının cırkeoloğlan da, hiç şüp -
he etmiyelim, Amerikanın seksen 
katlı binalarile ne kadar alakadar 
oJncaksa, lsviçrenin iki katlı şa
lelerile, o derece alakadar olat:ak
lır. 

Arkadaşım Vala, bir mimarın 
ı-,:ı:zmdan şunu İ§İtmiş: 

·"'- flO derecelik zaviye tabiatta 
ıu.'!Ycut değildir. Bunu insan di
n1t.ğı yaratmıştır. 

Bence inran dimağının en şah
e~:;y ibdaı budur: Düz çizgi ve 
ilHiy~cı en kısa yoldan tatmin et· 
n~nin çare~ini bulmak. .. 

fa. 

Evi basılan ve yaralanan 
kadın öldü 

Üç gece evvelisi Bakırköyde İn
cirlide Davidin evine giren iki hay 
dudun Davit ile karısını ağır su -
rette yaraladıklarını yazmıştık. Ba 
ğırsakları dışarı fırlayan Liyana 
iki gündenberi Haseki hastahane
sinde tedavi altında idi. Liyana 
dün ölmüştür. Müddei umumi mu· 
avinlerinden Nurettin Bey tahkika 
ta devam etmekte dir. 

Öldürülen köpekler 
Bazı temizlik işleri amelelerinin 

sokak köpeklerini öldürürken sa -

hipli ve kıymetli köpekleri de öl -
dürdüklerinden şikayet edilmiştir. 
Belediye, şubelere gönderdiği bir 
emirde, sahipli köpeklerin öldürül 
memesini ve öldürülen sokak kö -
pekleri !etlerinin ortada bırakılma 
masını bildirmiştir. 

İlkmektepler 
Budalanın birine sol kulağın Maarif müdürlüğü tarafından ilk 

n~ecle? demişler. Sağ elini başı - mektepler hakkında üç nevi ista
nın arkasından geçirip sol kulağı- tistik hazırlanmaktadır. Bu istatis
nı tutmuş: İşte! demiş... tiklerde, muallimlerin, talebelerin 

Polis Haberleri ........................................ 
Yeni doğmuş bir ölü 

çocuk cesedi 

ı-- '-=S=P=O=R"-=='-==l' TAK v ı 
Evelki gün sabah Süleymaniyede 

çok garip bir hadise olmuştur. Sü
leymaniyede maden eşya fabrikası 
arsasında saat ona doğru yüzlerce 
insan birikmişti. Herkesin iş başı
na gideceği bir anda burada top -
lan an halk etraf tan geçenleri de 
alakadar ediyor, ve her an biri • 
kenler çoğalıyordu. 

Seyircilerin ekserisini mahalle 
kadınları teşkil ediyordu. 

Her ağızdan bir ses çıkıyordu: 
- Boğmu§lar .. 
- Öldürmüşler hainler .. 
ihtiyar kadın sesleri: 
- Nurtopu gibi yavrucak.. Al • 

lah hu gözü karaların iki elini bir 
araya getirir. 

Hadise şudur: 

Gece arsaya yeni doğmuş bir 
çocuk bırakılmış, ve saat 10,5 a 
kadar kimse farkında olmamıştır. 

• Çocuk göbeği kesilmiş olmadığın • 
dan ve uluorta atılmış olduğun • 
dan ölü bulunmuştur. 

Fakat seyirciler, çocuğun bo • 
ğularak atıldığını söylemiştir. Ha
diseden haberdar olan zabıta ölü 
çocuğu morga kaldırmıştır. 

Katranlı traversler 
ateş almış 

Dün sabah tam 9 da T epebaşın
da tamir edilmekte olan tramvay 
yolunda kullanılmak üzere Zift -
lenmekte olan traversler birden a
teş almış ve ortalığı dehşetli bir 
duman kaplamıştır. 

Dumanın çokluğu büyük bir 
hadise zannını verdiğinden kala -
balık bir itfaiye grupu gelmiş ev· 

veli. su sıkılmış, fakat katran su 
ile sönmediğinden orada yol için 

kullanılacak kum hazır bulundu -
ğundan, yanan traversler üzerine 
kum atılmış ve yangın söndürül -
müştür. 

Bu yüzden yoldaki seyrüsefer 
epey müddet atıl kalmıthr. 

§ Kadıköyünde oturan Nazmiye 
H. diin saat 24 te polise müracaat 
ederek dostunun kendisini ölümle 
tehdit ettiğini iddia etmiştir. Hü
seyin İsmini taşıyna bu adam polis 
çe yakalanmıştır. 

§ Kuruçeşmede kahveci Hamza 
nın oda penceresinden girerek el
bise ve kunduralarını çalan bir 
hırsız yakalanmıştır. Hamza, oda
sında elbiselerinin çalındığını gö
rünce, polise müracaat etmiş, po • 

Bugün yapılacak 
maçlar mühimdir 

Bugün lig maçları yoktur. Fakat 
buna mukabil ehemmiyetli sayıla
bilecek şilt maçları vardır. Evvelce 

de işaret ettiğimiz gibi Taksimde 
Anadolu ile Galatasaray, Vefa ile 
F enerbahçe Kadıköyünde de Is -
tanbul sporla Beykoz karşılaşa • 
caklardır. Bu maçların hepsi muh
telif noktai nazarlardan ehemmi
yetlidir. 

Kadıköyünde bu maçtan başka 
küçükler şampiyonu Fener bahçe ta 
kımı küçükler şampiyonasına işti· 
rak eden diğer takımların muhteli
tile kartılaşacak, ayni sahada Ka
dıköy fukuraperver cemiyeti tara
fından tertip edilen çiçek bayramı 
ile muhtelif eğlenceler yapılacak -
tır. 

Kaçakçılık muhakemesi 
Gümrük ihtisas mahkemesinde 

limon kralı Diyamandi ile arka -
daşlarının kaçakçılık muhakemesi 
ne devam olunmuştur. 

Bazı ~ahitler dinlendikten sonra 
limon kralı şu iddiada bulunmuş • 
tur: 

1 - Eksik sandıklar çıkmıştı. 
Acentelerden tazminat istedim al
dım. 

2 - Gümrük resmini verdiğim 
bazı partilere ait malları gümrük 
idaresi bana. vermedi. Resmen de 
iade etmedi. 

Mahkeme heyeti bu hususun 
gümrük idaresinden sorulmasına 
karar verdi. Muhakeme pazara ta· 
lik edilmiştir. 

Ziraat sergisi 
Vilayet bahçesinde kurulacak 

ziraat sergisinin bu sene daha mü· 
kemmel olması için sonbaharda a
çılmasına karar verildiğini haber 
vermiştik. Bu hususta hazırlıklara 
şimdiden başlanmıştır. Sergide 
ziraata ait bütün nümuneler bulu
nacaktır. O vakte kadar vilayet 
bahçesinin de tesviye edilmesine 
çalrşılacaktır. 

BORSA 
."'\ 

[ 1 liza!arında yıldıı işareti olanlar üzcr
ıerinde 95 :\layısta muamele olanlardır) 
r~akkamlar k11panış liyatlaıını gösterir .,--- --- ---- -~ 

Nukut (Satış) -----
ih odada çaılnan elbise yerine es- l\uru~ ı 
l · b" lb *20 1. Fran sıl. ı ; o, - - • ı ~ilin ı\\ 
u ır e İse bulmuştur. Hamza bu • ı Sterlin 71 ;; • ı Pczctn 

elbiselerin kendisinin eski çırag~ı *' D11l111 ı s3.- • ı l\lark 

ı..l,5U 
ııı.

so •• 
23 :;o • 20 l.ireı 022.- •r Zolııt• 

Mehmede ait olduğunu tammış ı •20 ı. Rclçı~ .. 119.- •ı l'enı:rı 
M h ' •20 ıırııııın• 14 50 •20 r..ev 

27 -
ıJ, -
56-. c met yakalanarak çaldığı elbi- • ~?O ı s,•fçre , ırı _ • 20 Dlnaı 

se geri alınmış, ve hakkında taki • • 20 r.eva ~4. - •: ~,c,~·~n: <•:J ~. -
b t b 1 ' 1 Flori 1 ısfi.- • 1 i\1ecldiv ,. 33,-

C\ a aş anmıştır. •211 Kuron <;ek 122.- • ı Oanknoı l J4,-

§ Evvelki gün saat 23,5 da Şişlide - - ----çek fiatları (1 16) tramvay deposunda Adel isminde cap. sa. 

bir çocuk tramvaydan dü~erek ya· •Parı 12 or. ı •Pr:ıh ı s 9116 
ral t *i.ondrn 714 so •Viyan ı 4,342~ 

anmış ır. •\ev-Yon ıı :;.ıt)ıı •Madrlr 5 ssı;o 
§G l d F l • .\11J~nn <ı.1215 • Rerlln 2.025'I 
• a ata a · ermeneci erde olu· •Hruı.seı .ı . .ıu7 s • Var~oı·~ q,2275 

ran bu roc k "f de · k •Attnıı f'3·- •Pc~te 374:"5 
:r u l a vercmıyece •Cenenc- 2.~ li :-0- •Hütre• o.?lı ·. 

bir halde Beyoğlu çocuk hastane· •~or\a 6 .29 ~5 • Aclııraı .ı ı:; 3 12; 

sine kaldırılmıştır. •Amsıerdaııı ı . ı.:-:iO •:\i oskov~ ıo 0,:'5 

Evelki gün Anadcluhisannda Ni- Esham 

ko İsminde bir hırsız yakalanmı~ • 15 Hankası 9.So 

N"k k 1 f M l ~ *Anadolu 25 20 tır. l ·o, a a atçı e ımet ustanın 
l'ctı 4,3 ' 

odasına girmi!! öteberi çalarken ya :3ı r. ı ıa, rıyr ı ;; 
·ı rnnl\·; v 5 ı .:ın 

halanmıştır. Nikonun üstü aranmıt ı ·. ~iı:orcu ıo.ao 

1 rerko~ 
.~·ımenı" <\ı 

f'nvon llcv 
•~ark J)c~ 

Hal va 
~ark ın. l'e1.11 

1 Telefnrı 

12 15 
~ ı. ~o 

:t,35 
'ı!
~.35 

13.-

1 

Perşembe 
26 Mayıs 

Sefer 
C: Un do~uşu 
Gun 1 atışı 
~abah oaınaz.ı 

o~ıe namazı 
kind• n.ıınaz.ı 

Aksa nı 011rraı• 

4 . ı.ı 

19.30 
4,U() 

1 ·.ıı 

lb. l 1 

19 .. ıo 
\'ııı ~ ı namaı:ı 21.~~ 
imsak 2.~2 
\'ılın geçen ~ünlerı 146 

~alan ~22 

\... --------. 
H,\ \',\ - l'cşill.oy aı;l>eri ;.,,ı 

z.lntlen \'erli ıı ııı:ılünıata göre, bil 
nz bulutlu Ye ınütehıın·ıı ıstı 

rılı.g!ırlı olııcıılitır. 

Dıirıki.ı sıcalılık en fıı:ıla 22, tıı' 
rece, hıırn taz~ iki 759 mllimetr:::J. 

-,- RADY ~ 
Bugün 

1 S 1' A :lıl 8 V L : 

18 - 19 Gramofon. 19 - 20 
sa:ı (Kemal NfynzJ Bey arkada~ 
20,SO Alaturka ııaz (Belki!! llanııııl· 
21 ,30 Alaturka. &az (Hanımlar ,p 
21,SO - 22 Grıımofon. 2Z den 
J:ıns. Borı;n hnbcrlerl, saat ayart· 
A~KARA (1U3 m.) 
12,80 - 13.SO Gramofon. JI 

Alaturka !laz. 18,45 - 19,20 Ket'. 
rl. (Ekrem Zrkt Bey tnrafındaJI)• 
19,;;o ı··rıııısı:ıc:ı ders. 19,50 - 20,ıl 
fon. ~o.ıo - Ajans haberleri. 

V t l:" ANA (1118,1 m.) 
12,SO Konser - 18,40 PIAk "" 

ıılk - ı 7 l'IAk - 20 Konsl'r - 21 
23,15 Dan . 

LE t PZ t G (889,6 m.) 

7,15 .Jlmnastlk - 7,3.'S Konser"" 
'!er - 21 'fi rn t rn - 2'! 40 SPııfoıı11' 
Haber. 

B tJ KREŞ (39.ı.2 m.) f 
ıs ı•ıak - ı.t,15 Pil'lk - ıs 

19,tü Orkestra - 20,10 l'lAk. 
RO:\IA (.a41,2 m.) 

·w.ıo Haber - 21 I'ldk - ıı.~ 
dl - 22 Operet. 

BUDA PEŞTE <MM m.) sl 
7,45 .Jlnına tik - 11 Pl!k - 1 

tra - 17 Kon er - 18,30 Ke~ 
Musilı.I - 20,80 Opera . 

\'Anı:; ov A (141.Z m.) 
13,10 J•t1k - 16,8:> Pllk - 18 

kon~r - 21 l\lusiki - 21,l:S seıılf 
ser - %4 l\luslkJ. 

Yarın 

lS'l'ANBUL -

18 - 18,30 Gramofon. 18,SO ...,. 
ız<":ı ders (mıiptedllerc mabıu•l

Alaturka saz (.ı\lii~errcf Hanım). ı' 
.\laturka saz (Tanburt':<'i Osman 
20,30 - 21,SO l'ıtUdyo saz h~yetl ~ 
21,30 - ~Z Gramofon. 22 den itllll'. 
Dorc:a haberleri, saat uynrı. 

ANICAit'\ 
/ 

12,S6 - 18,30 Gramofon. tf ,J 
ltlJ ascUcUmhur fllı\rrnonik orke•tp"'· 
delssohl\ Sym. A. l\lajcure. ıs . .
Alııtıırka saz. rn,ıo - 20,10 D:ıP' 
20,10 - Ajans habc.rlcrl , .e lı:n·ıt 

\ ' l \'AN,\ (~18,l m.) 

n,30 l{on<sl'r - H.15 l'l!ık - .:,, 
ser - 17,41 Konser - 20,10 Pi' 
- 2l Iionscr - 23,l:i Çigan rnu 

L F. 1 l' Z t O (389,6 m.) ,et 
7,15 •JlmnasUk - 7,S5 liOP f. 

cllmnastık - 11,li> J>ldk - 11 
21,15 Orlcestra konser - - 2s.s' 
konser. 
BtlKREŞ (391,2nı.) r 
18 l'l!ık - H Pille - 18 Jio# 

Koro - 22 Kon!ll'r - :es Rsd.l 0 • 

ROl\t ı\ (llI,2m.) .,ol 
21 ~ııcırt - 21,30 Plllk - :ı: .. ) 
H U D A I' E Ş T E ( 5~0,11 ~t ~1 .:on"' r 7, 13 Jlııııı:ıstll. - 18,03 "' ,o,:., 

Orl<rstrıı ı.om•er - 18,30 şıır~ı ~ ~ 
- 21,5:; Çl;:nn orl,estr:ıM - :tS, • 
21,30 C'nzbaııt. / 

\ ' A 1< Ş O \' ı\ (1t12 IJJ.) l (. 

13,10 Plak - 11 ı•ırıı~-' 
23.11~ 1\onsı•r - 21 Dnnıı. J# 
nmmutııuımıtttııu ı mıuut ıtııtuum:mınımrm • '(I CJ 

Gelecek hafta ıc 
iş olmıyacak ·:·iJlJ 

ııillg 1 
İstanbul müddei uınuı .. Jo ' 1 

Yeni mali senenin hululı.J 1'1'~ı 
le evrak ve defterl~rle _3.A f. 
hesabiyenin devri içın 1 dif .. .... ~ .. 
ran 933 tarihlerine J1lll ,.r r . .l 

b 
. pllı ,,. 

ten e, cumartesı ve .... 011,ı -/ 
icra muhasibi mesullu~lıt'~I_.;~ 
dı müstacele müsteınll eJ• 

d. t jet• 
re tahsilat ve te ıya 

- --- cektir. _t1 
Tahviller 1 - f1ıt6J,.. 

bir tabanca bulunmuştur. Hem Rnmooıı 
kel, hem fodul hırsız yakalanmış· istikrazlar 
tır. -- _. Balkan nıurah · ısı. dahili Q6 !ıO 1 t:.ıcımu ~ 

...... u. IOlltttnıııı .. ""'"""~""'"''" ı•nıuuıımıımnıı-ııı11.ımmn111111ıımııını 19:lJ •• .• 211. 1 rnmvav 51.:iO erefine ·~· 
htanbul ikinci in!iı;ı mcm:.ırluğundan: •~arlı l'.\'olları 'l.iO ı Tiınel 4,2 1 Ş tJS 

llüflls Andcıı Tokat!.iynıı Errndi alacaklıla· • IU\luvahhnde 52 ~5 l{ıhıım ı .25 h ft••1 J" J.ı 
rnııı lrnııgıırd::ıto tckllf r.tnıl5tir. Bıı- teklifin (~iıııırul:leı 5 ll.51 *Anadolu 1 H ;-5 Bugün Calkan a h•···r .,l'JJ 

Resimde, heyfreltraşide, mima· ; vaziyeti gösterilecektir. 
ride modnda hattı münhaniyi ·-···--....... n-·---•"llnf1flmlnutnıınuıuımııı 
. ' ' ... ... KiRALIK EV 
ıhf7aya kalkmak, sol kulagı, sag e- Aııknra caddesinde iki hıı\'ad:ır oda, hlr 

li ba~ın arkasından geçirip göster · 'lofa, bir mutlak. bir helA \·~ bir tanıçaılnn 
meğe benzemez mi? mllrektuıp bir l•at elwrl::ıı ,eraltlc ııl'l'h· 

klrıılıkhr. Ell'ktrlk, 90. Aıılt'1r ı rııilc.'!..-c! 5% 
Selimi izzet numaraya mUrıwa:ıt. 

müznl,Prcsi ltlıı alacaklıların tkinci top· :;la~·di mnhı 4,35 •Anadolu il '44 75 betile gelecek murah de bl 
lanmı:sı 6 • hnzlr:rn • 933 satı glinli Mat 14 B:ı~da• 1 ' :-s • • /\, ~lünıessll !15 65 1 t 17 
ıle talik edilml!'l olduj;"ll m:ılftm olmak U:ıcrc j\.. ..) ne Perapalasta saa 
i''ııı olunur. (380~) f et verilecektir. 



VAKIT'ın Tefrikası : 9 

3·-·)fiAYiS. GECESİ D i l i m i z 1 lstaabal Cebenaemi 
•• 

~!fit ko~u~.dan tuttu: 1 - Şimdi de Hasan Sıtkı bey 

b·ı , Haydı yurü, aşağıda otomo- çıktı. Bu günümü boş geçirmedim. 
1 "'ekı· ' ıyor. Safa bey olduğu yerde, upu -

!("" ~rkadaşını sürükledi. Safa söy- zun yatıyordu. Müfit arkadaşını 
'1ıyordu: kucağına aldı. Yatak oda5ına ge -

B - Otomobili ne yapayım?. çirdi. Çocuk gibi soydu, yatağa 
ı;~ ot~mo~il istemedim. yatırdı, üzerini örttü.. Fakat ar -

1 Çagıyn ındiler ,Müfit onu zor- ka:laşınm hiçbi,· h::ıyat eseri gös -
.~ Clomobile bindirdi. Safa fazla termemesi asabını bozdu. Bir kü
..-,)1• s.. ] 

-~/toy emedi, sızdı. çük ayna alıp Safa beyin ağzına 
:.~.~it dü~ünüyordu: tutut. Ayna buğulandı. 

lac.-.k,~n, bütün gece ~atmamış o· '. '~efes. alı~or, .d~di, b~ u~ku ~-
lJ ·Sonra nereye gıtti acaba? .. na ıyı gelır. Şımdılık benım ışlerı-

nutmak. . l 
o~a k ıçın mütemadiyen içmiş me engel o maz.,, 

72 inci liste 

ı\ .\l\ı\ IC\ 25 \. ı\ - T I> T Ce
mİ\'etinden 

l\11r~ılı1<la11 aı:ınacak :ııapç:ı ve t:ır~ça 
ı.clımeleıin 72 numaralı li. te i şudur 

- T:ııımiil 

2 - Taarruz 
3 - Taciz 
4 - T:ıdll 

5 - T:ı :ırruf 

fi - Ta~:I\ 'ur 
7 - Tasdii\ 

8 - T:ı mim 
9 - T:ı~nif 

10 - Tasvir 
il - Tntbık 

12 - Tatmin 
13 'l'azıımrnun 

14 - T:ızi)c 

Muhtelif mektep mual
limlerinin bulduklan 

karşılıklar 
40 ıncı lisle 

28 inci mektep: 
Cı>rhere - Bl'~rildlllk - Cesaret : JCor • 

kıı!l<u:t.luk - Oe,•: Gük bo~luğu - Ot'\·aıı : 

T ARİTHE BÜYÜK YANGINLAR 
- 23 - Yazan : rtiyazi Ahmet 

"Medet kardeşler,, diyerek alevler 
arasında kayboldu! .. 

1741 yılında ikinci defa Aya- · met paşanın emvalini miri almı§lt. 
sofyada vukua gelen büyük yan -1 Perişan vaziyeti padişahın merha • 
gın tarihte Cebehane yangını diye metini celbetmiş ve Şehzade cami
anılır. (1) i yanındaki saray eşyasıyla ve 150 

Cebeci, silahçı demektir. Ce - kese akçeyle vermişti . Sarayın hü
behane de silah deposu. Bu depo tün mefruşatı vardı. Üste 150 ke
bugünkü askeri müzedir. Ve eski se akçe de yağ gibi geliyordu Ah
"Aya İrini,, kilisesidir. Fatih Aya met Paşaya. O sene iki sultanın 
İriniyi camie tahvili düşünmemiş, mutantan velime cemiyetleri ya -
harbe ait asarı atikayı saklamak pılmı§h. Halk sarayın hibe edil -
için depo ittihaz etmişti . mesını padişahın vaziyetinden 

bil c~ " ~~nki içkiyle unutmak ka- Saf anın ceketini aldı. Kabarıp 
e\r:';' .. gıb_~ ... Biçare Safa!... Biraz duran ceplerinden birinde bir des
llle~ • onır~ ~ldukça sarhoş gez - te mektup çıkardı. Bağım çözdü 

011 
• ·~~edıgıni söylüyordu. Ben de ve gene kendi kendine söylendi: 

tiy un omrü oldukça uyumasını is- "Tamam!.. O kadının mektup-
Y'ttn o.rum ! Halbuki biraz sonra u ları !... İşin asıl mühim tarafı, o 

Kıırşılık \ 'ennf" - <'eza: .~uç, kıır,ııı tı -
(~:ılın : K:ır:ırl.ışt ırmıı - C'llw t : Tn nıf -

Cin!!: Soy : Cinııiy!'t : & J a bağlı - Cis im -
\'u rlıl< - <'üret: Atılguıılık -CürUm: S uç -
Cü:ı: i i: l'a rı:ıı. 

"Aya İrini,, büyük Kostantin memnun olmasına atfediyordu .. 
tarafından ve lstanbulun tevsii es- Fakat " saray merkumdan bir 
nasında yapılmıştrı. ateş i ejder reviş canibi asümana 

Aya İrini uzun müddet sehrin zebane keş,, olunca Ahmet pa • 
baş kilisesi olmuştu. Müverrih Sok 1 şanın pabuçları dama fırladı. Ah· 
ratise göre daha evvel burada Bi- met paşa ve ailesi erkanı ancak 
zans kasabasının meşhur bir ma • canlarını kurtarabildiler. Koca sa
bedi varmış. ( 40) senesinde Aya· ray yerinde ikinci günü yeller esi
sofya yandı. Bundan sonra da e . yordu. Tarih: "Vermeyince ma. 
pey müddet "Aya İrini,, baş kilise but neylesin Mahmut.,, diye Ah • 
olarak kaldı. 564 miladi senesinde met paşayı teselli ediyor. 

Cllk acak ve kıyametleri kopara • kadının Safaya yazdığı mektupla-
a' rı ben elime geçiriyorum ... Üze -

40 ıncı mektep: 
Cn!X'ze: Heccrlklll ik - Cc!larf't : Kork• 

maınak, yi~itlik - Ctn : Havi\ - ( 'ı·vap: 
Ce u doğruydu, Müfit eve gelin- rinde laıımıya nasıl cesaret edi -

10 otonıobilden indi, zili çaldı, yor?. Ya Neriman görecek olsa?· 
g6 nı:.a .~rkada!ını sarstı. Safa Bey Bu da ne? ... Parise iki yataklı va • 
ıunu açtı. gon bileti!... Demek firar ediyor • 

llıe'i;; Bura.sı neresi?. Bu da ne de- larmış ! Cüzdan da para dolu. A • 
·· Benım burada ne işim var?. caba parası olduğunu unuttu muy· 

- Benim evimdesin. du da, klüpte kaybettiği parayı 
ili b;. Senin evinde itim yGk, be- vermedi, borçlu kaldı... Ama çok 

·~t~ klübe götürsünler. sarhoştu. Her neyse, bütün bunlar 
•oırr ufıt Şoföre bir şey fıaladı, Safayı töhmet altında bırakabilir. 
Jad a otomobile girip Safayı sırt - Şimdi bu mektuplarla bu biletleri 

1
' Eve ~oktu. ne yapacağım?. Şöyle tutup ... ,, 

r:ntrede lusa bir mücadele oldu. Mektupları yırtacakmış gibi 
iild~t Safa, boğuşacak halde de • yaptı, sonra durdu: 
bur;· Kendini Müfidin odasında "Hayır. Bunları saklıyayım, 
l>ı u. Serbest kalınca derhal ka- bir gün kabahatini yüzüne vuru -

Ya fı,.lad M''f' k H b ttıi t' • 1• u ıt apıyı kilitle rum. ayır, u da olmaz. Gene ce-
' 

1
• Bun ·· · un uzerıne haykırdı: binde bırakayım. Onu bilirim. 

-M·-r t}itrıe i~ ıt~ kbırak eidevim. voksa Kendine gelsin, ayılıp uyansın, 
M·· . ~enı ıracağım. mektuplilfı ayıkken görmek ona 

b• Uf ıt a}tl 
ır !ite k ı.·ı~ elmedi, dolaptan kafi ceza olur. Sade ceketi dolaba 

~\fanın ö~~~ak, bir kadeh çıkardı. koyayım, Ahmet görmesin .. Ah -
_ N une koydu: medin gözleri fazla açıktır ... ,, 

" eden ak ·ı·k . 
l!~ l<u sı ı edıyorsun?. E- Ceketi dolaba koydu, dolabı 
il nıar oyn k . . 
'Yalı- p ama sıtıyorsan oy- kilitleyip çıktı. Giderken Ahmede l .... ara 
Çntek · . nı almıya hazırım. tenbih etti: 

ıstıvorsa . 
Safa b~ n ıç. 

t'l~ıı . Y kapının tokmağını bı
~t b' § ı~eyle kadehe sarıldı. Fa • 
.ı~ ır Yut!u · · "'°11 k d · m ıçınce kadeh elin· 
S ay r l\1"f h 'fa be . · u ıt, emen atıldı. 
t)ıll'rld Yı kanapeye yatırdı. O 

anıyordu· 
'G . ,. arip §e r k . 
ve t k Y .... ço. garıp §ey! 

di• e rar sızdı M""f"t ··ı·· . · u ı gu umse-
,...., Ilı 

•. . ou h ld 
•.r edece .8 eyken pek çabuk te-

hıbı ğıne emindı'm B" I .. 
~lll' · oy e mu· 

- Safa bey yatıyor. Ben gelin
ceye kadar odaya kimse girmesin, 
rahatsız olmasın. Ben Hasan Sıt • 
kı heye gidiyorum. Belki geç geli
rim. Eğer arıyan olursa telefon et. 

Yolda T okatliyana girdi. Kü • 
çük hademelerden birini çağırttı 
ve Neriman hanıma şu kağıdı yol
ladı: 

"S f . 'd' Y a a ıyı ır. arın yemeğe ge-
lecektir ... Müfit,, 

Dcı·amı Var ~k ı~ •Yetlerde zecri hareket et-
ll' "<ltrıd N --

ı ~~r~Ydi '~. eb~i1~an hanım he- Asılsız haber neşri davası 
~llPıy ' ıın ı ır ne derdi?. 
........ Ahı açıp seslendi: Belediye memuru Cemal Efendi 
lJ !net r tarafından "Son Posta,, gazetesi a-

l ........ '~ 1R~Jdi'. Müfit sordu: leyhine açılan asılsız haber neşri 
~f...ek i:t~ığim zaman bir §ey söy- dayasına ait muhakemeye dün ls-

••rı'> 1Yordun N .. 1. k lanbul ikinci ceza mahkeme"ı'nde ·• · e soy ıyece • 
devam edilmi,tir. 

d-.f·"- liasan Sı k M 
k• a ~·a.. t ı beyefendi üç ahkemece belediyeye yazılan 

Karşılık - <'ezn : (ı•ktlrnıe - (Jc1.lnı : K e -
s ip ıı tına - C ihet: ı·an, )tın - Cin,, : Çeşit, 
soy - <-'lns l) ct : Kııdınlık ,ı•rlu•klik - ('i -

rlm - Hüyükl üJc - (11 im: \'!'r tuta n -
Cüre t: Atılnı:ı, ltorkuıanıuk - Cürüm: Sııç 
- CUL: Parça, blılük. 

57 inci mektep: 
("t"rbı•zc: Girgl~· - C"!'sarı•t : Atılı;-aıılıl;: -

Ccv: HM"B - C.evap: Ka~ılık - C.t'nl: Suç 
karşılığı - Ceh tm : Kr.sml' - Ciht•t: Yan, 
ötllrlı - Cins: Soy - Cl~fm: Oö\'dc, \ "C r tu
ta n - <'üret: Atılmıı. - Cür üm - Suı: -
Clh:: Pıu~·ıı. 

Aya İrininin de mühim bir kısmı Tersane yangını . 
yandı. 740 senesinde zuhur eden 
bir zelzelede - bu zelzelede İznik 
le •yalnız bir tek kilise kurtulmuş 
- de hasara uğradı. 907 de altın

cı Leon'un dördüncü izdivacı üze
rine galeyanlar husule gelmişti. 

15 sene devam eden hu gürültü
lerden sonra birinci (Romanos) 
ihtilafatı bertaraf etmek için bir 
meclisi ruhani içtima ettirdi. Bu 
meclis dördüncü izdivacı meneden 
bir kararname çıkardı. Bu karar
name her sene temmuz ayında 
Aya irini kilisesi kürsüsünde umu
ma okunur, İmparator, patrik ha -

16 ıncı mektep: 
Cc"a r f't: l "ürekllllk _ <11' \ : Boı:luk _ ( 'e 

rnp: Kıı ~ılık - Ceı.tm: K r.stirlp a tmal< -
Cihrt : l 'ön ,-:- <'lns: Sol - QinsJ,,·c t : Soy n
)nınıı - < rrm : Buyilkfüf, -Cıir..t: Atılm:ı 
OilrUm: Suç - Cüıu : Pıırta - ( 'I im : Gih
de. 

2 inci mel(tep: 
Cerbeze: J\~ız kıı l:ıb:ı lığı - Oc!!Drct : Gô· 

;lı J><'k olma - Cr\'rııı: Karşıl ık - Cihet : 
l "ön - Cins: Soy - Ciiret: Yeltenmek -
Cürüm: Suı:. 

44 üncü me tep: 
Cc rb<ozo: B ecerlkllllk, gtrl,grnUk - (~ıııa

ret: Atılı:onlık - Ctwııp: Kareılıt< _ c:ezlm : 
Kestirltl nt rna - CTlhet: l'ıı ıı, J ön _ Cin'>: 
soy - Cilrct: .ı\tıl,l;'aıılılt --CUrmU: Su~ _ 
Cü7.ii: l'ıırçn. 

1 O uncu mektep: 
C'erbe1.e: Bernildlllk, glrlşkl'nlll.: _ Cc • 

aret: l'lğltllk - <Je\': Boşluk _ ("l'\'np: 
Kal'Jj ılıt, - ( 'eza : l•sJııııdırnuı - Cez.lm: Kes
tirip a tma - < ıııet : Yıın, ~ on, urt _ Cins : 
Soy - <'ln!il~·et: Di J, t"rkl'k n~·rığı _ ( 'I • 
rim büyUklük - <JUrüm:Suç - Cilret: Kor
lmsııı: - C'ıi z. : l'arç:ı. 

5 inci mektep: 
Cerbeze: Yırtıcı, ooceril•ll, ~ıı çıı.ron _ C'ı>-

arct: l{orl•usuıJuk, ;} ılmamazlık _ ce,·: 8 0, 

luk - Ce\':ıp: Karşılık, iin\"Jlla k _ Ceza: 
Suç karşılıfı, kllt UIUj!'tln lrn rşılı~ı _ Ce z.m: 
liestlrmck, atma!,, kesip atmuk _ C'lhe t : 
Dokru, ~üz - ('iııs: eşit, türlü _ <'irm: o. 
ıu, - Cüret: Atılma, ileri \'arma _ Cürm: 
:O:u9 - Cür.: l'a11:11. 

1 inci mektep: 
cıerbcze: Dil gürbüılilkü - Cesaret: Atıl · 

ganlık, ~ılmazlık - (le\ ': U~lıık, ye r gö~ 

tı.ra8ı - <'cvap: SUz l.arşılığı - Ct·zlm·C"t':ım 
İşkilsiz bllmC"k - Cihet: Yön, )nn _ Olns: 
Soy - Clnsl;n•t: 8-0Jhılıık - Clı.im: Gövdl', 
karultı - Cürı·t: ı\:orkuııs:llıık _ C'ilrüm: 

Fransız rejisi ve Türk 

zır bulunurdu. 
Bu tarihi bina geçen asırlara 

rağmen kıymetini kaybetmemişti. 

Buraları yangından kurtarmak i -
çin her ne yapılmak lazımsa ya -
prlacaktı. Fakat ateş çok ani çık -
mıştı. Küçük dükkanlar sırasile 

yanıyor. Gittikçe cebehan•ve yak
laşıyordu. Burada kıymetli silah -
lardan maada iştial edecek mevat 
da vardı. Bu da ikinci bir tehlike 
teşkil ediyordu. Padişah, sadra -
zam ve bütün ağalar ve zabitan 
gelmişti. Sadrazam, cebehane ka
tibi Ahmet efendinin konağına 
girip oturdu. ve: 

- Bu konaktan çıkmasam ge
rek! .. 

Diye ayağını diredi. 

Sadrazamın hakkı vardı. Ken
disi yansa bile çıkmıyacaktı. Cebe
hane yanar, bu kadar asar mahvo
lursa ne yapacaktı?. 

Sadrazamın bu hali yeniçerile-
cıgarası ri telaşa dü§ürdü. Ya ateş Ahmet 

inhisarlar Umumi Müdürlü- Efendinin konağını sararsa?. Ya 

1745 senesi temmuzunda "Ter· 
sane,, nin " Mahzeni serp,, mühim
mat ambarından yangın çıktı. (2) 
Sıcak bir gündü. Haliç baştan haıa 
tenteli sandallarla doluydu. De • 
nizden ve karadan yüzlerce seyir
ci birikmişti. En yakın tulumba o
c.:akları koştular. Atet bir nebze 
teskin edilemiyordu. yapılan gay· 
retlere rağmen koca tersane c;a • 
yır cayır yanıyordu. 

Birinci Sultan Mahmut tersa • 
neye ehemmiyet veriyordu. Bir se
ne evvel Kafkas cephesine, çıl -
dıra külliyetli miktarda asker 
~önderilmişti. Tersanenin mükem· 
mel şekle ifrağına çalışılırken yan
gın çıkması bilhassa tersane emi
nini çıldırtıyordu. 

Hiçbir kabahati olmadığı hal
de, kabak gene onun başında pat
ladı . Tersane yandıktan tonra i
kinci gün tersane emini azledil • 
miş, üçüncü günü menfaya gönde
rilmişti. Bigünah tersane emini, 
menfaya giderken, şehre son bir 
nazar fırlatıyor. içinden kalbinin 
damarları kopar gibi sızlıyor "Bir 
daha görmek kısmet olmıyacak !,, 
diyordu. Yangın aklına gelince 
" Benim ne günahım vardı?,, diye 
haşım büküyordu. 

Haklıydı ... Fakat itiraz .. Neu • 
ıübillah ! ... 

Deı·amr Var 
-----------------~ ( J ) Oı;lincü Alınwt <·cbehane • .. 

~ ı ··~ ,·rupa-
•lııki A IH' r l milzı-ler S<'ftl lne lıo~ nıal• istedi. 
nazı llA\'clı•r ~·apıldı n • i"mlnı• d•' "Datül<'s
l t:hıı., tle.ıılldl. ~ ki müze müdllrü Alınff't Muh 
hır b ·.ı ın lıl ılı a!c<ına g i>rr, il<lrıı·i ;\ltt.Jımutta 
11011m burn!l ı kubbesi k 

0 

. ne adar ~ en lçr.rl silflh-
1 .ı rıl~ tlolımı~tıı. Bir m üdd t o ıwnrcı maate • 
...ılf bu <~yu ııt-nı· fi t • ır ıı. ınıı. ı\ \'rupııya utıldı 
nfıuz lclt>rint! •11 b • ·~llL ~ gını Y 11 d m·· kk l l\ qalckak .. o a ı, sizi çağırttı.. uze ereye ge en cevapta, Ce-

'11di:ıj :y tgorü!mek istiyormuş.... mal Efendiye bir tahkikattan do -
........ y a ıyorınuş. . layı itten el çektirilmiş bulundug'" u 

arası .. 
k "'ç k agır mıymıt' bildiriliyordu. ' . o ""' ... 

. tıl •/ . agrı de '" 'I · M h k d d ) '- . l ..:rıne . gı mıı... Anaa u a eme, ava e i enlerin söy 
'- lltıtl( d h nışan alınış Eğe b · lediği gibi, ne•ıolunan haberin be-
'{t'l1j d a a •ola g' t . . r ır 

eleceJcın· ı seymış kurşun lediye muavini Nuri Bey tarafın-

ğünden: Gazetenizin ı 9 mayıs ı cebehane yanarsa? .. 
1933 tarihli nüshasında Fransız- Jş ıarpa sarmıfh. Göğün bir katı
ların Türk sigarası namile yeni bir na yükselen alevler arasına sade 
sigara yaptıkları hakkında çıkan yeniçeriler değil zabitan da per
bir haberin aslı tahkik olundu. vasızca dalıyor. Emirler veriyor, 
Meselenin hakikati şundan ibaret gırtlağını parçalarcasına bağrıyor
olduğu anlaşıldı: ciu. Zağracı başının omuzuna, ka -

• 
1 nzı kıynıettar görWenler 

nl ıl.onııtdu. Abdlllh:ım!t hükQ 
rıı mı•tlnde ille (har 

ye nnıban) nanıUe Anupadaıı mübıınıa t"· 

dilen. lllÜh lııımat, a Uit \'C techlzatı h;rbh o-
nfn hırz.ına h ·dil 1 • ıııırı d · Tophnıı•• mü~lrl Fı•t-
h l ııaşuııııı h immt"tilt• 1'.!ikl halini aldı. Balmu 
ıııuud ın hı·~ kı•ıt . . · ·' ı•re ;:. t> ıı ı~'C'rı kıyafetinde el • 
hi-ıe ı;lydlreı• d " r ethl p.ışadır. Abdlllhanılt 
ıo.nnıanıııd:ı nıflzı• eı:ıyaımıdıın bir ktsmmııı 
AlTUpa hukümdnrlarına, 8İ> D&i rkafe hedl· 
;:.·ı• Nnwıc.i de ol:lukı:a tarihi kıymeti kaybe~ 
tirdi. Abdıllhnmlt zamanında ".wrılçerl kı -
~·nfcthnnesl ha pishane! umumi <'h'IU'ına gô • 
lürilld lı. Eı.lı i ".\ ya irini,. 3·1 bir nıllddct da
ha unutturdu. Gene eslehal ntlkn binası oı -
ıtıı. Sultan Hamit zamanında bu binanın ü • 
niınden g eçm ek bile <'llr iimdıi. Rlllhare Mah
m ut Şc\'ket pnşanın riJnsctiııdo çalııJ!ln bir 
heyet tnlizeyl \1i<'ntla g etirdi. 

..._ lııak 1!· dan verilip verilmediğinin, kendi-
.1 ........ He l'le dedi?. sinden sorulmasına kalmıştır. 
~~0 Yefend· 
diU r, lrıektu 1 ınahsus selam e-
~-~~r, Müfi: {azamadığı için af Bahçıvan Muradın katli 
""'.. açta olur ey bugün, bu gece, S h . . d LA l b .1.,,, .• e remının e a ezar ostanın-... lJ .. ._ •a ola ı · Son ~ f""'l böyle .. un, ge sın di- da bahçıvan Muradı öldürmekten 
~~) efa bir sa ıoyledi, efendim. ıuçlu Kenanın muhakemesine, dün 

esj vard at evvel geldi. Pek J b 1 ........ """" ı. atan u ağır ceza mahkemeıinde 
'Tek· 

~efRul . .1• telefon devam olunmuf, İuçlu vekilinin 
l~C~k dur, Yar et, beyefendi serbest bırakma isteği reddedil -

de ını ıaat k d 1\1·· ·• e a ar ae- miı, muhakeme, vak'a yerinde 
Ufit a·· ) k 'f J · oy endi: e91 yapı ması için batka güne 

hırakılmı§trr. 

Fransadaki bayiimiz vasıtasile natlanıp gelen koca bir çatı dü~e
Fransa piyasasında satılmakta o- rek yere serdi. 
lan "Corps diplomatique,, ismin- Birkaç yeniceri: 
deki bir nevi sigaramız görülen - Medet kardatlar yandım!... 
lüzu.m üzerine mezkur piyasadan diye ateşler arasında kayboldu .. 
kaldırılmış ve onun yerine "Ci- Fakat bütün bu savaş, zaferle ne· 
garette Turque,, namile 66 No. ye- ticelendi. Yüzlerce bina ve yüz _ 
ni bir nevi sigara çıkarılmıştır. lerce dükkan enkaz haline geldik
Franaada yeni piyasaya çıktığı ya- ten sonra cebehane de katibinin 
zılan sigara idaremiz maluma· konağı da kurtarıldı. 
tından olan bir nevidir. Yoksa 
Fransız rejisi kendi imal eylediği 
sigaralardan birine Türk sigarası 
ismini vermiş değildir. 

Vermeyince mabut, ney
lesin Mahmut 

1723 senesinde, sadrı sabık Ah-

('? ) - "Ters:ınl', ,\'a\uz deninde 922 
!lll'ıtesi ı·cblülcv\'l'linin 12 ıılııtle, milAdi 1515 

- 1.510 d:ı Oellboludun 1 tanbııla naklcdlldt. 
Trrsancnln lmarma bilhassa UçUncll SWl'y • 
mıın fa1la ehr==ıntyet \"erdi. Uurada, kaptan 
paşalara di\ıuı ı:ı1.un olduı:;rundıın çok bll,·Uk 
nı Mhll bo,runca U7.1mıın :r.engtn ıınrn, lar· ın-
5ıı edildi. Buıılıır 1821 terıı:ıne yang·nı~da 3aıı 
dılar. Sımsrnll.• bu yangının ve s:ttıı;} ların 
tabllAtm1 \crccoflı.. 
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217 sene önce bir Türk sefiri ................................................................................ 

28 Mehmet Efendinin 
Paris seyahatnamesi 

-4-
Sabah olunca gemiye binip ka· { cumu o dereceye varmıftı ki as· 

nal yoluyla gitmiye batladık. Bu kerler "geri durun,, diye halkı 

kanal dedikleri etraf tan toplan • 1 menetmiye kalkışmıf, biri araya 
ma uydurma bir nehirdir. Evvelce girmek isteyince ve asker süngü 
bu yolu geçmek iıtiyen ticaret er· ile vurunca herif helak olmuf. 
babı ve halk ya denizden birçok Bunun kardeti feryada başlayın • 
mesafe kat'eder, yahut karadan ca hamle ederek asker onu da vur 
birçok meıekkat ve masrafla gi • muş ve o da gece helak olmuş. 
der gelirmiş. Gerek halka ve ge • Kanal nehri T uloz önünden ge · 
rek ehli ticarete kolaylık olduğu çen Garona nehrine çıkıyor, ora · 
için hem mesafe kısılmı§, hem na· da tamam oluyordu. Gene gemi • 
kil kolaylaştırılmıf. Gümrükten is· lerden çıkıp arabaya binerek hazır 
tifadede ziyan olduğu için birkaç olan eve revan olduk. T uloz şehri 
bin kese akçe sarfederek bu neh· gayet büyük bir şehirdir. Lakin 
ri açıvermişler. Şimdi Akdenizden biraz harapçadır. Pek de ticaret 
bir münasip gemiye binince köy- yeri olmadığından o kadar da ma· 
ler ve tehirler arasından karaya mur değildir. Ama aralarında mu· 
ayak baımadan Bahrimuhite git • teber bir şehirmiş. Hatta kaleye 
mek müyesser olmuş, ama ziyade girmek kral askeri için menedil -
mal gitmiı ki, akla durgunluk ve- miştir. Yanımıza tayin olunan elli 
rit. Evvela icap ettiği için büyük nefer kaptanla beraber Tulondan 
binalar yapılmış. Çünkü Ağda beri bizimle beraber gelip kale ka· 
nehri zemininden Montazoz de • pısında bize veda ederek geriye 
dikleri yere varıncaya kadar yüz döndüler. Kale askerinden iki 
yirmi zira olup bu şehirde yontul- kaptan bayraktarlarile ve neferle· 
mut taılarla büyük havuzlar inşa rile önümüze düşüp evimize gö -
etmişler ki, içinde üç dört kiti ha· türdüler. Garona nehrinin de bat· 
rınabilir. ka ıefineleri olup kanal gemile -

Bu havuzların da sebebi: Ge _ rinden yüklerimizi nakil için üç 

miler yukarıya çıkmadıkları için gün orada çalıştı. 
bta havuzlara giriyor, havuzlar Langdok eyaletinin Tulon ıeh
ıuarla doldurularak gemi yükse- rindeki reislerine presi dan derler. 
ğe çıkartılıyor. Oradan yukarki Büyük rütbe sahibi olmak iddia • 
nehre geçiyor ve böylece yola de· sında olduğundan kendisi bizi 
vam ediyor. görmiye gelmeyip, karısı ve kızı 

Bu havuzların iki tarafında geldiler. Hatta o eyaletin dükasi • 
r=?:ıhkem kapıları vardır. Sefine le takdim ve tehir kavgası için 
h:ıvuza girince bu kapılar kapanıp düka Monpelyede oturmayı ihti -

tnüncle olan kapıda iki delik var yar etmif. 
!:i mengenelerle kapanını§. O ka- Şehrin ayanı ve koll$0losları ge· 
pı önünde olan nehrin suyuna sed· rek eşrafı evvelkiler gibi gelip be· 
dedilmif. Gemi havuza girdikte yanı hoşamedi ettiler. Şehir kibar
to:J·aktan iki zira yüksek~ir. Bu ları ve hepsi beyzadeydiler. 
mengeneleri açınca iki delikten su Hususile kadın tayfası bu üç 
havuza akmıya başlıyor, su aktık· gün içinde kat'iyyen aram ve ka -
ça gemi yukarı kalkıyor, çeyrek rar etmediler. Bordo eyaletinin 
ıaat geçmeden havuz dolup gemi valisi vefat eden Y akomos ismin· 
yukarı kalkmıt bulunuyor. Sonra deki İngiliz kralının veledizinası 
havuzun kapılan açılıyor, gemi imif. Kendisine mareşal rtübesi 
nehrin ikişer tarafındaki ikiter, Ü· verilmif. İsmine mareşal dük Döb
çer katırla çekilip yürüyor. Ta rovik derlermiş. Fransa ile lspan· 
Montazoz dedikleri yere varınca _ ya arasında vaki olan muharebe • 
ya kadar 60 havuzdan bu minval de sair Fransa kibarları sarasker· 
üzere geçmektedir. liği kabul etmeyip İngiliz olduğun 

K nl h 1 dan aaraskerliğe nasbolunmuf ve 
erva arın, ayvan arın geç -

ispanyaya varıp cengetmi§. 
mesi için büyük köprüler yapmıı • 

Devamı Var 
lar, gemiler köprülerin altından ============== 
geçırler, bundan pek çok mal sar· 
fedildiği, memleketin ticareti pek 
fazla olduğu anlatılır. Bu köprü • 
ler sanayii bediadan addolunmıya 
layık, garip intalardır. Görülme • 
dikçe yazıyla okunarak anlamak 
gayet miitküldür. 

Nihayet akıama doğru Ağda 
ıehrine geldik. Burada havuzun 
birinden geçtik. Gemiden çıkıp şe 
bir içinde hazırlanan eve indik. 
Gene eıraf ve konsoloslar hediye
lerle gelip bizi gördüler. Bu ıehir 
Akdeniz limanlarından biriydi. 
Limanda birçok gemiler vardı. Bu 
liıdanın hususi kaptanı var ki hal • 
kı bu cihetle pek çok idi. Sabah 
gene gemiye .binip havuzlardan ge 
çe geçe rebiülahirin dördüncü 
günü Tuloz şehrine vasıl olmak 
müyesser oldu. Kanalla gelirken 
halkm bizi gömıiye rağbeti o de -
receydi ki,· dörder beıer saatlik 
yerlerden gelip tehir kenarından . .. 
bizi seyrediyorlardı. Biribirlerini 
ite kaka nehir kenarında suya düş 
tükleri bile oluyordu .• 

Hatta bir tehre vardığımız za -
man ...... kİmaımda ha~ hü • 

Edipler toplanıyor ! 
BELGRAT, 25 (A. A.) - Dün 

birinci Aleksandr lüks vapuru Sp
ilt limanına gelmitlir. Vapurda İs· 
viçre, İngiltere, ltalya, Felemenk 
ve Skandinavya memleketlerinin 
Ponclubs'leri bulunmakta idi. 

Edipler limanda tehir belediye 
reisiyle büyük bir halk kütlesi ta· 
rafından karşılanmıılardır. lngi -
liz Penclub reisi maruf muharrir· 
lerden Vells, belediye reisinin 
nutkuna cevap vererek yapılan ha 
raretli kabulden dolayı teşekkür 

ve belediye reisinin Doubrovnik 
kongresinden avdette bir müddet 
Split' de kalmaları için vaki dave· 
tini kabul etmiıtir. 

Gemi saat onda Doubrovnik'ya 
hareket etmittir. Orada bugün 
beynelmilel on birinci penclupler 
kongresi baılıyacaktır. 

Çekoslovakya, Avusturya, Leh, 
Macar ve Alman edipleri doğru -
dan doğruya Doubrovnika giden 
ikinci bir vapura binmitlerdir. 

Diğer biroçk heyetler daha §İm· 
diden kongre halinde bulunmak -
tadırlar. 

Snlh lakırdıları arasında 

Amerika donan
ması kuvvetleniyor 

Vaşington, 25 (A.A) - Bahri • 
ye Nazın M. Svonson, mikrofon ö
nünde söylemi§ olduğu bir nutuk· 

ta Amerikan milletinin yeni 32 
harp gemisi inşasına dair olan pro 

grama müzaheret etmesini talep 
etmiştir. 

Mumaileyh, Amerikan donanma • 
sının battal bir hale gelmek üzere 
olduğunu, bu donanmanın birinci 
sınıf bir donanma olması lazım 

geldiğini, aksi takdirde faydasız 

bir takım masraflara sebebiyet 

vermekten başka bir işe yaramı • 
yacağını beyan etmiştir. 

Mumaileyh, bu inta programı -
nın sanayii canlandıracağını, bin· 

lerce amelenin iş bulmasını temin 
edeceğini söylemiştir. 

M. Svonson, bu inşaatın zaruri 
olduğu noktasında ısrar etmiıtir. 

Uzak Şark 

Amerika reisicümhuru ora 
vaziyetile meşgul 

Vaıington, 25 (A.A)-Auocieted 
Press' e göre Mösyö Ruzvelt, dün 
Uzak ıark vaziyeti hakkında et· 

raflı tetkikat yapmıştır. Mü§arün· 
ileyh, öğleden sonra Londra kon • 

feransına gitmekte Japon heyeti 
azası ile mülakat etmiıtir. 

Bu mülakat, Mösyö Ruzvelt ta • 
rafından mezkUr heyet şerefine 

verilen öğle ziyafetinden sonra 
yapılmıştır. 

Mösyö Ruzvelt ile Japon murah· 
ları, vaziyeti heyeti umumiyeei iti-

barile gözden geçirmişler ise de 
uzak şarktaki işlerin timdiki hali· 

nin ortaya atmış olduğu hayati me 
selelere temaı etmemiılerdir. 

Japonlar, bugün tamamen ildi -
sadi meselelerle ve bilhassa kam • 

biyoların istikrarı ve gümrük ma
nialarının indirilmesi meselelerini 
Mösyö Hull ve Hariciye Nezareti 

iktisat müşavirleri ile müzakereye 
girişeceklerdir. 

Mösyö Ruzvelt, Japon murah • 
hasları ile görüştükten ıonra J a -
ponlar Mançuride ilerlemekte ol • 

duğu bir sırada ortalığa velvele 
aalmış olan "kuvvetle ele geçiril -
mit arazi mülkiyetinin tanınma • 

ması,, doktrininin vazıı olup hali 
hazırda bilhassa Mançurideki va -
ziyet ve Japonların orada yerle§ • 

meleri hususu hakkında tetkikat -
ta bulunan Mösyö Stimson ile gö -
rüşmüştür. 

Pamuk tohumu 
Ziraat vekaleti Amerikadan 

4540 kilo pamuk tohumu getirt • 
mitti. Bu tohumlar Adanada eski 

tohumların ekildiği pamuk tarlala
rından uzak ve mu haf azası yerde 

ekilecek ve böylece çoğaltılacak • 
tır. Bu çoğaltma esnasında Ameri· 

kan pamuk tohumları Türkiye şart 
larına alııtırılacaktır. Çoğaltma 

100 bin kilo tohum yetiıtirilinceye 
kadar devam edecektir. 

Böylece yetiştirilip, çoğaltılan 

tohumlar çiftçiye dağıtılacak, iyi 
yüksek vasıflı bir pamuk nevi Ada 

naya yerleştirilecektir. Bu pamuk
lar sanayiin istediği evsafta olaca· 

ğından bilhasaa yerli mensucat sa· 
nayiinin ihtiyaçları kendi memle-

ketimizin pamuklarile kapablmıt 
olacaktır. 

4 Devlet misakı ve silahsızlanma .................................................................................. 

Fransanın şartlan 
Evvela muahedeler değişmemeliı 
sonra taarruz yapanlar cezalanmalı·· 

PARIS, 25 (A. A.) - Havas i amafih hiç kimse gerek Allll~: 
ajansından: Dün öğleden sonra çı· yanın ve kerek silahlarrı~d~ıı def" 
kan gazetler dört devlet misakı rit edilmiş diğer herhangı bır ··yl• 
hakkında bol bol mütalealar yü - Jetin milletler cemiyetinin ~yel 
rütmektedirler. bir faaliyete geçmesine ıebe ~. 

lntransigeant gazetesi Fransa • vermesine ihtimal verileıneZ· ·ııeri 
nın vaziyetini şu yolda anlatmak . naenaleyh M. Bonkurun deh 
tadır: mürailik kabilindendir. 

- Fransa milletler cemiyeti Taarruzun tarifi it 
misakının on altıncı ve on doku· CENEVRE, 25 (A. A.~ - ~ 
zuncu maddelerinin M. Mussolini John Simon, umumi koınısyoOıo" 
tarafından hazırlanan misak met· lngiliz planının emnü selaınet .. 11 nine mecburi surette ilavesini ıs • k · etı 1 

selesinde Ameri an vazıy dU • 
rarla istemektedir. ahenktar olması için tadil e 

Baron Aloysi, bu teklifleri ka · mit olan metinleri okumuttur• , 
bule mütemayil gibi görünmekte· M. Davis, Amerikanın ın~_, 
dir. Bununla beraber lngilterenin velename tasdik edildiği z•~ 
bu teklifleri kabule ve mevcut mu l l ca1ı tek cihetli kat'i bir şeki a a • 
ahedelerdeki maddelerin keyfi su· lan bir beyanname projesini olı1I 
rette tadiline mani olacak karşı • 
lıkh yardım misakına iştirake pek 
az yanaştığı söylenmektedir. Son 
saatte ortaya çıkan bu güçlükle · 

rin dörtler misakının imzasını ge
ciktireceği zannolunmaktadır. Bu· 
nunla beraber herkesin memnuni • 
yetini mucip olacak bir uzlaşma 
elde edilebileceği umulmaktadır. 

T emps gazetesi de şu mütalea· 
larda bulunmaktadır: 

- Dipolmatik yol ve vasıtalar· 
la giritilen mükalemeler müsait 
bir surette ilerlemektedir. Şu ma· 
naca - ki kaleme alınacak metnin· 

Fransız ve İngiliz tekliflerinin esa
sını tetkil eden prensipler hakkın· 
da ayn idüşüncede bulunduğunu 
herhangi bh· şUphey., mAhal bı -

rakmadan teyit etmesi lazımgeleri 
• maddeleri müzakere olunmakta· 
dır. 

Bu misakın hiçbir hal ve za • 
manda bir • Avrupa direktuar he· 
yeti - te!kili neticesine ulaşmama· 
sı, mevcut muahedelerin yeniden 

gözden geçirilip değiıtirilmesi me· 
selesini milletler cemiyeti misakı • 
nın onuncu ve on altıncı maddele
rinin ışığında tefsir edilen on do • 
kuzuncu maddesi haricinde ileri 
sürmemesi istenmektedir. 

Hatırlarda olmak gerektir ki, 
milletler cemiyeti misakının onun· 
cu maddesi bütün devletlerin mül
ki bütünlüğünü te.min etmekten, 
on altıncı maddesi ise günün bi· 
rinde baş gösterebilecek her hangi 
bir mutaarrız hakkında ceza hü • 
kümleri alınmasını derpiş eyle • 
mektedir. 

Milletler cemiyeti ve 
silahlar 

BERLIN, 25 (A. A.) - Cenev· 
reden Volf ajansına bildiriliyor: 
Harp malzemesi meselesi silahları 
bırakma konferansına ait müzake· 
relerin ilk planında olduğundan 

Franıanın konferansın akibeti 

kendi hattı hareketine bağlı ola • 
cak tekilde bu meselede vaziyet 
alması li.zımgelecektir. 

Siyasi mahafille gazeteler, Mak 
donald planının kabulü lehinde 
müdahalede bulunmanın da Ame
rikan murahhaslarına terettüp e • 
den bir vazife olduğunu beyan et· 
mektedir. 

Franıannı milletler cemiyetinin 
icrai bir faaliyette bulunması için 
harp malzemesini mu haf aza etme

•i lizımgeldiğini aöyliyen M. Bon· 
kurun beyanatından sonra böyle 

bir icrai faaliyetin kime kartı ya· 
pılacağı bibakkin sorulabilir. Ma -

muştur. I' . o 
M. Pol Bonkur, sarfetnııf fil 

~ukları gayret~cn dolayı M .. ~•el. 
ıle Sir John Sımona teşekkur 
miştir. 

Mur...ıaileyh bu hadiselere Rj: 
yanın mutaarrızın tarifi hah•!.., 
kıymetli yardımda bulunma•• 1 ,; 

marn etmiş olmasından dolaY1 tiJIİ' 
tekabil emnüselamet mesel~. il' 
tetkikine girişilebileceğini s01 ıl 
miştir. Bu sayede ikinci okuJll' il' 
nasında müspet neticeler elde ~ I' 
mesi mümkün olacaktır. Çünk" 
gilizler tadil tekliflerinde bil~ 
büyük ve küçük devletler arV'. 
da müsavatsızlık gözetilmeıiod" 
vazgeçmişlerdir. 

Lehistan muhalif ı si. 
CENEVRE, 25 (A. A.) - t 

- çarşamba gecesi saat 21 de'., 
ye kadar küçük itilaf haricİY:,_, 
zırları ile görüşmüt ve dün J' 
uzadıya M. Benes ile mülil' ti. 
bulunmuş olan M. Pol Bonkur J 
hataplarına dörtler misakın•,
müzakereler hakkında izahat 
miştir. , 

Lehistan müstesna olmak ~ 
re alakadar devletler araııod cld • 
gerginliğin biraz zail olmuf ol 
ğu zanne~ilmektedir. _/ 

Yunanistanda intihaP 
ı•, 

ATlNA, 25 (Hususi) - 5e i-' 
nik meb'us intihabatının fe~;' 
ve yeni mütemmim intihabat ~, 
sına karar verilmi§ olma~ıo~, 
yük bir ehemmiyet atfedı,1111 ;,J 
dir. Bu intihabın neticesı, S....,; • 
intihabatındanberi efkarı uJll 1,..-· 
yede bir tahavvül hasıl oluP 0 ,dl' 
dığı hakkında bir miyar tetkİ! fi.'' 
cektir. Muhalif ve muvafık 1 iJI" 
lar, bu intihap mücadele•!o~f jJI • 
diden hazırlanıyorlar. SelaJI -' 

ti ha batının feshi etraf ındakİ ~J"'' 
le müna·kaşaları devaın ~ ~~fi'· 

· 'k ın~...-Muhalif gazeteler, Selin• ...,...-
hının feshini keyfi ve k•

0d . ...Jtl' 
" 'f e ır , oir hareket olarak tavıı .. ~el,,. 
tar. Selanik intihabat ınu .. ~ 
çok tiddetli olacaktır. }lu ac:-d" 
namına Selanikte intihaP ~ J'O" • 
lesini harbiye nazırı jeneV .,i;eto' 
dilis idare edecektir. M· ~ 
ve diğer muhalif fırkalar de;,ı-' 
müştereken intihap ınüc& ,;4' -
idare etmek için Selanii: 1,.,' 
cekler, orada on beş gün ~ 
lar, propago.ndalar, koııfe~ 
nutuklar ve nümayitlerle e~ 

. . k nd'I . e cel mumıyeyı e ı enn 
çalıtacaklardır. 
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Yeni bir kitaba dair 
"Yunus Emre divanı - Birinci cilt Burhan 
Ümit. lstanbul Muallim Ahmet Halit kütüp· 

B .hanesi 1933. 237 sayıta.,, 

~u~ı~!a~ıı2midin .. hi~eti ~e hanirle karşılaşacağınızı zannet -
baaılan "Y et Halıdın ?ızmetıle meyiniz. Hakiki bir insanla göıii
llıp ok unus Emre Dıvanı,, m şeceksiniz. Bundan emin olabilir
t\'\'el d ur~uya baılamadan iki gün siniz. 
da!ıın: ogru ve tok sözlü bir arka-ı O~dan sonra Yunus Emrenin 
l - Hadisel .. .. .. .. doğduğu yaşadığı memleket do -
i\t İ"İn . ere ustunkoru bakan- ' g" um tarihi ölümü mezarı bahisle-

trı :r mazı c . t• d' d ' ' b·~Yı, Pohpohuaz;: ır, ıyo~ u, sır- ri ve Köprülüzadenin ilk mutasav-
,\!Yiiklü .. ·· ' urassa nııanları vıflarından alınını§ satırları oku-

•ı gun ve kud f t k d' &anan · re ın a en ı- yorsunuz. Bu satırlar bazan söyle-
i\c rnıyoplara kı l -l llnahyız. H lb k' z~.ama ıyız, ce kaydedilmiş, hazan da pek ve· 
&taınboı· . b a u 1 vezırın sırmalı sikalarla değil de aklıselimle di
~akta ÇÜ ı~ı edestendedir ve top • diklenmiştir. 
Qaldır"'nruyen vücudu belki bir Burada üzerinde biraz duraklı-
() ~ otuna "b b'l l d ' llun \·e gu re ı e o ma ı. yacağımız bir bahis vardır Yunu-
~e irfanı etrafmdakilerin vicdan sun ümmi olup olmadığı ' bahsi. 
0~1ii kıy arını dan bize aktarılmış Burhan Bey ıı.aire ümmi diyen 

1iıµıtro .. ___ ....__.. 

Dünkü konser Tiyatro tarihimiz 
Büyük muvaffakıyet kazandı 

Dün Istanbul Halkevi tar~fından 
•• 

Almanyanın Kolonya konserva
tuvarından mezun Celile Enis Ha
nım, şehrimizde Galatasaray 1 ise
si salonunda ve İtalyan klübünde 
birer konser vermiş, büyü!c bir 
muvaffakıyet kazanmıştı. Bu kıy
metli san' atkarın tatlı sesini daha 
genif bir muhitte işittirmek isti
ğile İstanbul halkevi tarafından 
tertip edilen şan konseri dün gece 

verilen musamere 
Roberfüole<:'ln c;on <ıındındakl Türk tııle- 1 

be tarafından geçenlt>rde mı•kteplerlııde g-il
zel bir \.'Pda mfüıamcrcsl '\'erildiğini ve bu 
müıınml'redtı 'J:ürl' tiyatro ıı tarihine alt 
bir n•vü oynandıj':'ını yazmı.,tık. Bu mlisame
r e İstanbul H:ılke\.'inlıı teşl'bbU Ue dün Tepe
ba.51 tlyatrosıındo. Ilalkevinln da'\'Ct etnıı,, 

oldu~ bü~ilk bir llf'ylrcl kütlesi karşı .. ında 
trkrar l"dllml~tlr. 

~lihıamt'rf'drn evvel İstanbul Halkr.\'i tf'm-
T epebaşı tiyatrosunda verilmiştir. su §Ube ı idare hrl·etı azasından Refik Ah-
San'at sever birçok kimseler kon- met Bt>y·, biraz sonra Robertkoltt'ln kıymetll 
serde bulunmuşlardır. Türk tıılclK•ı.ı tarafından canh sahnl'ler ha-

linde gösterikcek olan Tilrk tiyatrosu tarlhl 
Konser dört kısımlıktı. Celile hakkında kı a bir hasbıhal yapmış ,.e tı-

E • H b' · yatro tarihimizin ilk dt•vlrlcrlndcn itibaren 
nıs anım ınnci kısımda Bet-

muhteııt safhalarını hUllisa rdt•rek anlatmış-
hoven' in "Hatırlamak,, isimli ese- tır. 
rile Schubert'in "Gülmek ve ağla- Bundan sonra mUsanıerl'ye ba,ıaıınıı::;: 
mak,, ve "Nereye?" isimli parça - Meddah, Karagö7, ortıı. oyunu, Tanzimat ha-

r 

dı lll'!t er va k" k 'b· ' :ı l r • ttıazin. .rsa ~. 1 yo gı ı- "Alim katırlara,, ''Vesika sahihi 
8.tda a~an ın ~vılebılır tarafı on- ahmaklara,, pek ziyade yüklen-
ş. ınalı · · · K d' · · h ki h k 

n-kl'tlııden 8onra b:ışlamı, olan A\·rupa ::ek-
Jarını söylemiştir. lindeki tiyatro örneği olarak GedJkpaşa ti- Tuluat . tiyatrosundan sah ne 

İkinci kısımda Mozart'ın Cosi yatro unda oynanmı:t olan ~amık ı<.emal ayrı ayrı mııvallakıyet göstcr~ler ,.e 
il ıttıdi y d. mıştır. en ısını a ı veya a -
c~~tİne ICr~?US ıvanını masamın SIZ görmeden evvel bir noktayı 
t U2:e) Sa , •

1
m. Ba§ sayıfalarmda gözönünden kaçırmamak lazımge

k~~ik hoc~ at ar Akademisinin Es- liyor. O da müslümanhkta ümmi
~ den tnij~~~:kt.uy~rum. ,Şair Ba- lik an'anesinin nereden geldiği 

fan tutte operuından "Aşk kud- ~yin Vatan piyesinden bir parça, sonra tt>mııilln umumi ahengi bilhasm dlkkatl ,.e 
Tuluat tiyatro!lu ve nihayet Abdillhamit dev- takdiri Cl'1bctmlştJ.r. 

retli bir prenstir,, parçasını, Tos- rinde lstanbulda belli başh tiyatro faaliyt'- Bu suretle ilk dc\1rlerloden itibaren 1908 

ti'nin "Vorrei nıorir,, ini ve Ardit- t1 otan l'lfanat•yan tıratrosunun kötü tercu - meşrutıyetıne kadar tiyatro tarıhımb; göz 

J·ınbllldan Al ı~ askal a ve İs- noktasıdır: 
., · "R ·· meli, köti.i ifadf'Jl melodramlanndnn bir önilnde canlandırılmıııtır. Bir çok mektepliler 

tı nın uyanın "-arkısı,, isimli nümuna go"c•-rıtmı .. tır. 
,. u ,.., ' ve mUnevverler mllsamcrede hazır bulıın-

türkçe eserini taganııi etmiştir. TcmsUde rol aalılbl olan gençlerin hepsi muşlardır. ~<{"nlıca. b • p daglarına doğru de- Peygambere ümmi sıfatı veril
l\~ddenıed ırB~rafik ç~~en bu mu- mi" ve bu sıfat, daima hazı·eti 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Porgramın üçüncü krsmm ~. · · · -

ll'I} t k e urha.n Umit de be- :ı 
l>ıty 

11
° . sözlü dostum gibi, m~ziye Muhammedin okuyup yazmaktan 

Mouumpkinin''Ölüm şa~ıve ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

erıyor. naaihesi olmadığı manasına alın-
~ ttra.fınızd . l .... k.. .. mı§tır. Hakikatteyse bu sıfatın 

ı>ırıa a mazıye coru orune k~stı peygamberin bir ismi de 
ili 1.- 1

11 Putperestler - kendileri - (U ··ıku ) b •12: ea l d mmu ra olan Mekkeden çık-
~ ihr e er e - o kadar çok ki, mıt olduğunu göstermektir. Pey

lat'afl lYa.r putun çürük ve köhne gambere sıfat olan bu kelimenı'n 
•i atına 11 k ~ da\> çu anır en merhamet- ondan sonra halk nazarında ma-
l-ol' tanrnak .. · . d 
· •unll F ,aruretını uyu- zanneden sayılan bir takım in -

~ll'Ji 01nız. ~~at darbelerinizin te- sanlara verilmit olduğunu görüyo· 
t~ l>ap111:~• ıç~n hesabmızı yerin
r·?aterrneı· 1! . ııpatınızda kudret ruz. 
\Jttı• 1•ınız M Doğduğu yer, ya§adığı memle
tıt· ıt, Baki'yi k" esela Bürhan ket, gömüldüğü me::ar bile doğnı-
ed' Yİtnıi be J1ülemek için yir- ca kestirilemiyen Yunusa, halkın 
d'Jebiye kita ~ J Yı evvelki kavaidi bu sıfatı nasıl verdiğini hiçbir 've
~Iİll bir iki ~:rı?da bile tenkit e- sika söyliyemiyor. 
d er ger Ytınden ba§ka mi-
\t, ırse daha kuvvetli olur- Halk, kendisi üzerinde büyük 

dansları,, isimli eserile Gretschani
noff'un Hintli §air Tagor'un 
eserlerinden bestelediği "Ay al
~ında,, ba~lrkl~ " Vazife ,, "Ka- 1 

gıttan yapılmış küçük gemi,, 1 

"Duyguda birlik,, Ye "Ben sana 
nereden geldim?,, parçaları vardı. 
Beşinci kısmı te9kil eden paTça
ların sözleri tamamen türkçe idi. 
Bu kısımda Tosti'nin serenadı, 
Brahms'ın "Tün aydın çocuğum,; 
isimli eseri, bir de Mendelson'un 
"Gondol şarkısı,, vardı. 

h Nef'· bir nüfuz ve tesir yapmış olan zat-
;~ı. ~l~h·ı~avuracağınız yumruk ların, alelade insanlar gibi kisbi 
1;.'-tılr iilk 1 ~r. Fakat bu, bütün Os- ilimle değil de vehbi ilimle, ilmi 
~tillde bsı arap Ye acem kültürü ledünle yükseldiğine daima kana

Celile Enis Hanım, dünya mu- · 
sikisinin bu güzel eserlerini pek 1 

güzel bir ifade He, hisli ve aan'at- ~ 
.......................................................... -....ı~ 

.. ·~C:tana "Haİkevinın hazırlatt.!)ı Cjelenk şairin mezarına 
götürülürken 

lo~~gi b~tarn .. buram tüterken at etmiştir. 
tıı~'lı ~.. ır Turlçü Acemin Za- Onun için Yunusun da herhan~ 
ı. 1 l' uıteınind A b gi bir fani gibi okuyup yazdığına 
"ew -i' aind en:. ra ın Hate-

Paşa Ziya • 
ıçın 
• 

l'j ~le \ru.._.
1
en çok ustün geren bir ihtimal vermeyİfİ onu tatmin et-

Ji\1> .... ursa uınd .. . mit olabilir. 
}'e , ltıa~ T k. . ugumuz tcsı-
ıı lltn, aru· er ıbın, seci'in, kafi- Köprülüzade Fuat Bey, Yunu· Abdülhamit Ziya Paşa, edebi 

ihtifal Adana da yapılan 

t..~lhn () ~~n, hulasa agel'le pa • sun acemce bildiğine kanidir, . h . 1. · l 
hıtkta llluthiş . flA Burhan Bey de arapça bildiğini, yeniliğimizın e emmıyet ı sıma a-
İr b t llıilliy t ıs ı ası altında bir tam bir medrese tahsili gördüğü- rından biridir. Siyasi hayatımız -

hır t_el>it h·· e Perverlik gösteren daki Tanzimatı hayriye hareke • 
~!Ct)ahiı· udc.um için en sonraya nü istidlal ediyor. 
.::.,1_.1 ır ı B 1 21 · · f d tinden sonra İçtimai hayatımızın 

l>a~ı 11:1 er i i ·d .. . aş angıcın ıncı sayı a an 
!>(! ı da o]ç. n e, boyle gızli ka • ııonra gelen birkaç yaprağı, şairin da Avrupalılaşması davasını gü-
~i h/etlii( 2.~' Yarıbuçuk milliyet- sözlerini ayet ve hadisle karşılat· denler içinde Ziya Pata, yazılari-
ta~l\2:dar,:•tbrenlerin bu yolda- tınnıya tahsis olunmuştur. Belki , le bilhassa tesirli olanlardandır. 

O altı. 1
' en, kendim, yadır· Yunus arapça bilirdi, aksini iddia ' Nazımlarında şekil itibarile eski -

'I'' llun • . edecek bir vesika da bulunmadı°ği'! 1 ta· . 1Sın SA d b lk ye bağlı kalmakla beraber nesir -
~~ •tı Ned· .a abat ve Lale dev- na göre e ide medrese görmüş - Celile Enis Hanım 
isill llııaraJaırnın de en beğendi~ tü. Fakat bu kitapta gösterilen ' . • . de edebi yeniliği vücuda getiren -

:al''ıdığı : 1ndan birisi, İstanbul ayet ve hadislerin mana ve maz- _.=ırane hır §ekilde okumuş, her lerin başında sayılır; dilimizin a-
l' Sengine y k mununu öğrenmek için bir medre- parçada ayrı ayrı ve şiddetle al- rap ve acem tesirinden kurtulma-

P.f e pare acem mül- se tahsiline lüzum olduğuna kani kışlanmıştır. sı için uğraşanlardandır. 
\ri~•raıdır. kü fedadır! değilim. Dervit Yunus, zamanının Dün geceki konser, bu genç ha- 1825 yılında lstanbulda doğan 

>-11 tor li" herhangi bir dervişi gibi bütün nım san'atkarın musiki hayatımız Ziya Pae\, 1880 yılında Adanada 11td Ugo öld"v.. b 1 :ı-
~ilİtjll• a ltleraiy ugu zaman ona, un arı devam ettiği dergahın için değerli bir varlık olduğunu valiyken ölmüştü; orada gömülü -
~ l'll 111 bir 1tl e Yazan bir arap can sohbetlerinde mürıidinden bir kere daha göstermiştir. dür. Ölümü mayıs ayı içindedir. 
~~n'~adaa~~ h~~rmdad~ hcllemi§olahllir. ~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
bil.ile::~. f8:i.ri İçi~~a~~Yı t&!ır: ölen Hele arapça bildiğine şahit ve )ediyor ve "Yunusun eserlerinde Şu halde bir köprü olarak kabul 
~~il bi 1• fıır ıenıa Öyle hır ya- misal diye gösterilen: bir tabiat zevki mevcuttur,, yollu edilen tabiat alemini mutasavvıf 
1l°()td t arap Ydd srnda hemen he- Likalhi minelkalbi revzenün verilen hükme muarız olduğunu büsbütün inkar ediyor demek bil-

l!··u" der. •zı kadar yükse- ı?Ol'Un nedir?. söylüyor. meyiz büsbütün haklı bir şey olur 
\>~ ~than O" . Burhan Ümit Beye göre bizim mu?. 
ı ell · ıtııd' Mısraı sahiden Yunusun ise ko-~a.ı tın ~ek:. 1

8
n geniş tetebbüü T tasavvuf edebiyatımızda tabiat Hüdai bir manzumesinde Al-

Q')ı-ıta ta .. sı, akA .1 C'.a ürk §airinin arapçayı pek iyi ' d 
1 İt F taflarınd 1 1 e Nef'iyi öğrenmemiş olduğuna kanaat ge _ yoktur. Bu hükme ne büsbütün laha şöyle hitap e er: 

tıtı., uıuliye ''Ban alaşağı ede- tirebiliriz ve bu da kendisi için evet, ne de büsbütün hayır! diye- Seherde açılan güller, 
ttir~t~a.1<1 . ıınıa~ b' ayağı zamparalı- h miyeceğiz !. Otcn şuride bülbüller, 

1>1 ıtdi ır sıfat olduv içbir kusur ve noksan sayılmaz. Karanfillerle sümbüller 

l 
(; · gunu (Bu aayıfalardaki arapça ifa- Çünkü malum olduğu üzere 

~ • '1lç -.uh d 1 d fakt f k b t f d b. " Sana aşık, seni özler. co •tıc· ·•• arr· e er e u e e azı tertip yan- mu asavvı nazarın a ır mecaz -
~~ tü~ •ayıfa.ıın~~ ta!Inagıcmm lışları olmuş; bunlar ikinci cildin alemi,, bir de "hakilcat alemi,, var- Burada güller, bülbüller ve sai-
~~ ~l "e çok . OCa Yunusu sonuna ilave edilecek bir düzelt- dır. Ve in~anlar hakikate varmak re mecaz alemini, Allah da haki
ı,,,,1 dı\'a.... 1_ Yerınde öğd .. kt .- , ••I o"uy u en me cetvelile doğrultulsa fena ol- için mecazı bir köprü gibi kulla- kati remzeder. Birisi ötekine faik 
''o~ort ucuıuna fU ıatrr- mıyacak.) mrlar. Bu nokta, arapça "Elmeca- ve galiptir, fakat inkar edilmez. 

nun kitabını a k 28 inci ıayıfada Burhan Omit, zü kantaratül hakika,, cümlesile Mehmet rturettin 
çar en bir mu- Fuat Beyden birkaç aatır daha nak asırlardanberi ifade edilip durur. .(Sonu yarın) 

Adananın takdir bilen gençliği, 
bir iki senedir bu yıl dönümünde 
Ziya Paşa namına merasim yapı
yor. Bu sene de Adana Halkevi 
dil, edebiyat, tarih fubesi Ziya 
Patanın kabrinde bir ihtifal ya
pılmasını kararlaştırmıştı. Ukmek
tepler, .saat 11 de merhumun kabri 
başında toplanmışlar, hocalarının 

verdikleri izahatı dinlemişler, say
gı içinde ayrılmışlardır. 

Akşam üzeri de orta tahsil 
mektepleri halkevi önünde top -
lanmışlar, çelenkler önde olduğu 
halde hareket edilmiş, Ulucami 
avlusuna gelinmiş, orada Ziya 
Paşanın kabri başında durulmu§· 
tur. Mezara. mektepler ve halkevi 
tarafından çelenkler konulmuf, 
Halkevi namına İbrahim Hakkı 
Bey Ziya Paşanın hayatı ve eser
leri hakkında malumat vermiştir. 

Gece de halkevinde bir toplan· 
tı yapılmıştır. Lise müdürü Salim 
Bey Ziya Paşanın hayatı ve tanzi· 
mattaki mevkii hakkında bir has .. 
bıhal yapmıştır. Şair Ali Hadi B., 
de Ziya Paşa hakkında bir müsa
habe yapmıştır. Erkek muallim 
mektebinde de gece Ziya Pa§a 
hakkında bir ihtifal tertip edilmif, 
tn.lebe tarafından söz söy)enilmiı· 
tir. Rahmetlinin darbımesel ol • 
muş olan beyitleri okunmuftur. 
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Basılan eV Adanada idman bayraJll1 

-4- Nakleden: fa. 

Dünyanın en çok seyahat eden 
milleti olan İngilizler, konfor için· 
de gezmeği severler. Bu sebepten 
Serendipin de yollarında hükumet 
muhtelif konaklar yapmıştır. Yol
cular, bu konaklarda yemek, iç· 
mek, istirahat ve son posta ile ge· 
len gazeteleri bulurlar, uzanıp ak
şamın serinliğini bekliyebilirler, 
Bu konaklarda yataklar fevkalade 
temizdir. Çarşafları, Londranın 
en iyi otelindeki çarşaflar gibi te
miz, ve ütülü, hizmetçiler sessiz
dir. Her odada taze çiçekler var
dır. Ve bütün bunlara rağmen fi. 
atlar o kadar ucuzdur ki, hiç bir 
otelci, hükumetin bu konakları ile 
rakabet edemez. 

Konağa indim. Sat üç buçuğa 
kadar istirahat ettim ve güneşin 
şiddeti bir az azalınca tekrar yo -
la koyuldum. Şimdi, hindistan 
cevizleri yerine, etrafta uzun ve 
göğdeleri on metre yüksekliğe ka
dar çıp,lAk ,.ağaçlar vardı. Bu a -

ğaç\ıy;\u ,..dip taraflarına büyük bir 
yarık yapılmıştı. Bu yarıklardan 
kovalara süt gibi bir mayi akıyor
du. Daha ilerde, çay tarlaları gö
rünüyordu. 

Akşam oluyordu. Demindenberi 
\ifukta görünen dağların tepeleri 
mor bir sisle kapanıyordu. Man -
znra gittikçe daha muztarip, yol -
lar daha dik, nehirler daha süratli 
oluyordu. Sim siyah kayalıklar 

tı.~laştı, ve birdenbire, bir döne -
meçle, kırmızı kiremitleri göze 
çarpan bir sürü evler göründü. Bu
rası, yakut memleketi olan Ratna· 
pura idi. 

Ya.kut memleketi 
Aıniattıklarına göre mabut Siva, 

Serendip adasından geçerken su -
samış, gözüne ilişen bir nehirden 
bir az su içmek için eğilmiş, avucu 
ile su almış, ağzına götüreceği sı
rada, parmağına bir diken batmış 
vn kanatmış. Sivanın yaralı e • 
linden daınlıyan kanlar yere dü -
tünce ttpraktan içeri nüfuz etmi~ 
ve bu ilahi kan damlaları birer 
yakut olmuşlar. 

llk insanlar buraya gelip le ba-
7.ıları toprağın üzerinde kalmış o· 
lan yakutları görünce, bu taşlar 
hoşlarına gitmiş ve burada Ratna
pura şehrini yapmışlar. Ratnapu
ra iki kelimeden yapılmış bir isim· 
clir. Ratak "yakut,, demektir. Pu
ra ise "şehir,, manasınadır. 

O zamandanberi Buda dinini 
çoktan değiştirmiş olmalarına rağ
men, bu şehrin ahalisi Sivanın kız
gınlığından ıkUrtulamaını§lar, ve 
müteaddit defalar bu şehir, yan -
gınlarla, nehir taşmaları ile he -
men hemen muayyen zamanlarda 
harap olmuştur. Daha sonra, Se
rendip hükümdarları ile, garpten 
gelmiş olan fatihler, bu şehirde 
muharebeler yapmışlar, kalelerini 

topa tutmuşlar, harp filleri ile ka
le kapılarım yıkmı§lardır. Ateşin, 
suyun, yangının ve harbin elinden 
kurtulabilmiş olan halk, Asyada 
büyük hadiselerden sonra hemen 
daima meydana çıkan kolera, ve
ya taun ile karşıla~mışlardır. Fa· 
kat bütün bu bela ve felaketlere 
rağmen, yakut şehri, başka adam
.tar tarafından yeniden inşa edil -
miş ve bu insanlar, onun enkazını 
kazarak sihirli ta§ları aramakta 
devam etmişlerdir. On beşinci a
~ırda, otuz sarayi, yirmi mabedi 
olan ve zenginlikleri dilden dile 
bir destan gibi dolaşan hu şehir -
den bugün ne kaldı?. 

Şöför, bana burasının Ratnapu· 
ra olduğunu söylediği zaman hay
ret ettim: 

- Ya! .. Buruı mı?. 

Sessiz şöför, bu süalime sadece 
batını eğmekle cevap vermişti. 
Gene de hükumet konaklarından 
birisine gidip, eşyalarımı açtım. 

Eroinden başka 
morfin de yapılıyor 

İki alüfte kadın bunu 
itiraf ettiler 

İzmirde Tepecikte lstanbullu 
maktul Arifin evine devam eden . 
alüfte kadınlardan bazılarmm bu 
evde eroin ve kokain çektikleri ih 
bar edildiğinden bir müddetten -
beri evin tarassuduna başlanılmı§
tı. 

Tarassut vazif esile meıgul olan 
zabıta memurları Arifin evinden < 

Şükrü namında lstanbulda kasa 
hırsızlığından dolayı sabıkalı biri
sinin çıktığını görmüş ve üzerini 
aramıştır. Şükrünün üzerinde bir 
miktar esrar ve 142 lira para çık· 
mıştır. 

Bundan başka bazı evrak ile 
telgraflar da zuhur ettiği için tah
kikata başlanmıştır. Evde taharri
yat' yapılmış, fakat evdekiler ça -
buk davranarak mevcut eroin ve 
kokaini yanmakta olan mangalın 
içine atmışlardı. Memurlar man -
galdan bir miktar kağıt içinde sarı 
lı eroini almışlar ve gene mangal 
içinde bir de morfin bulumuşlar • 
dır. 

talebe iştirik etmedi, Çünkiİ Kız 
beden muallimi yokmuş! .. 

~en laafta Aaanada 75 talebenha beden hareketi 

Adana, '(Hususi) - Bu cama gü 1 rette alkıtklandı. . t# 
nü mekteplilerin idman bayramı Erkek lisesi beden terbiye~• 
şehir stadyomunda kalabalık hu • allimi Halis Kadri Beyin l<ll "'o~ 
zurunda yapıldı. Saat ona doğru dasile harekata başlanıldı. Ç M~ 
mektepliler gelerek kendileri için larımızın kabiliyetleri, harek~iı' 
fırkaca hazırlanmış çadırlarda bir pek ziyade beğenildi. MutlJ' 
müddet istirahat ettiler. On biri mektebi ve lise bu hareke dıll' 
on geçe dizildiler ve yürüyüşe geç muvaffak oldular ve alkışları il~ 
tiler. En önde erkek lisesi olmak Bu sene kız lisesi ve kız J1l~• ı,e' 
üzere erkek muallim, ticaret, orta mektebi, orta mektep kız ta ede' 
ve ziraat mektepleri büyük bir in- bu idman bayı·amına iştirak e ı,r 
tizam dahilinde geçit resmi yaptı- mediler. Sebebi mektepleriııd~ıııı' 
lar. Bilhassa erkek muallim beyaz den terbiyesi mualliminin bU er 
gömlek, lacivert pantalon giymiş, maması keyfiyeti idi. GeÇeıı ~ııd' 
yeknasak kıyafetleri, düzgün ve kız muallim beden hareketleri ol' 
muntazam adımlarile nazarı dikka erkeklerden ziyade muvafııf1' 
ti celbediyordu. Halkın alkışlarile 
karşılandılar. Talebe sahada dizil

diler. Vaziyet aldılar. Hep bir ağız 
<lan istiklal martını bandonun re -
fa.katile söylediler. 750 kişinin söy 
lediği bu milli marş şddetli bir su-

'" 

Köylü genç 

mu,tu. ·ıetİ' 
Ümit ederiz ki,Maarif "e1'' ~ 

miz önümüzdeki sene Adan•~,,, 
kız mekteplerini beden terb• 
muallimsiz bırakmaz. 

Bir motÖJ' 
Bavullarımdan birisinde, bana 

daha evvel birçok işlerde yaramış 
olan eski elbiselerim, papuçlarım 

vardı. Üç gündür de tra.ş olma -
mıştım. Eski elbiseleri giyip ay -
naya bakınca, kendimi ora halkın
dan pek yabancı bulmadım. Da -
ha doğrusu Serendipli bir ana, Av 

Ev sahibi Arifin karısı Nigar 
Hanımla oğlu yirmi ya§larında 

Mehmedin bazı ikimıelere para mu 
kabilinde morfin yaptıkları tahak
kuk etmiştir. Bunlar cürümlerini in 
kar ediyorlarsa da alüftelerden A
kide ve Hediye namında iki ka -
kın dün bu evde Nigar Hanıma 
morfin yaptırdıklarını itirafetmiş· 
lerdir. Bu iki kadının morfin iğne· 
sinden vücutları yara içindedir. 

Bir facia 
Bir def almak me- Kayalara çarpar~~ 

selesinden öldü parçalandı 
rupalı bir bahadan doğmuş kırma- Seferihisar _iz mir yolunda 
lara benzemiştim. Hemen yola • t h ., 
çıktım ve Ardamatura ismindeki hır kamyone endege 
maden sahibini aramağa koyul - yuvarlandı 
dum. 
Anası temil, babası Serendipli 

olan bu adam beni lakayt bir su
rette karşıladı. Kendisine iş iste
diğimi söyledim. Viskiden kıp 

kırmızı olmuş olan burnunu hava
ya kaldırdı, beni süzdü: 

- İngiliz misin?. 
- Hayır. 
-Alman? 
- Hayır. 

Ne millettensin?. 
- Ben de unuttum. 
-Nereden geliyorsun?. 
- Amerikadan. 
- Orada ne yapıyordun?. 
- Altın arıyordum. 

- Elmas madenciliğini biliyor 
musun?. 

- Hayır. Fakat öğrenmek isti
yorum. 

- O halde, sana fazla para ve
rem em. 

- Vız gelir ... Ne verirsen ver. 
Herifin yüzü güldü. Madem ki 

muhterem Ardamaturadan fazla 
para İstemiyordum, bana iş ver
mesine hiç bir mani yoktu. Mem· 
nuniyetini göstermek için bana 
bir sigara ve masasında duran bir 
şişeden kötü bir viski ikram etti. 
Sonra, yanındaki dolabı açıp ken
disine halis viskiden bir bardak 
doldurdu, kadehleri tokuşturduk. 

- Yarm sabah saat yedide işe 
başlıyor.rnn. (Devamı var) 

JZMlR, 24 (Hususi) - Seferihi
sar-İzmir yolunda çok feci bir oto· 
mobil kazası vuku bulmuş ve za -
vallı bir şoför parça parça olmuş -
tur. 

16 numaralı kamyonet Sef erihi -
sardan dört yolcusu ile lzmire gel -
mekte iken yolda şoför Kamil efen 
diden idareyi eline alan kamyone
tin sahibi İbrahim Efendi makine· 
yi sevkederken çamur yüzünden 
kamyonet patinaj yapmış ve üç 
metre derinlikte bir hendeğe yu -
varlanmıştır. Bu vaziyeti gören şo
för Kamil Efendi şaşırarak kendi
ni kamyonetten aşağı atmış ve ba
şı ile bacaklarından mada bütün 
vücudu ezilerek otomobile yapış -
mıştır. Yolcularla kamyonet sahi -
bine bir şey olmamış hafif surette 
zedelcnmişlerdir. Hadise tahkika-
tına mahalli müddei umumiliğince 
başlanmıştır. 

Dadyada gene 
zelzele oluyor 

MUGLA, 25 (A.A.) - Dadya -
da sarsıntılar tekrar başlamıştır. 

Salı günü gecesi ve dünkü gün al
tı defa sarsıntı olmuştur. Eski sar
sıntılardan husule gelen çatlaklar 
daha ziyade açılmıştır. Halk çadır 
larda oturuyor. Nüfusça zayiat ve 
hasarat yoktur. 

Bartın, 24 - Cumartesi akşamı, j··rl~ 
"o&i 

Kabagöz köyünde hiç yüzünden lzmirde Deniz ticareti rııu ·}(eti' 
bir cinayet olmuş, bir köylü genç ğüne gelen bir telgrafta fen• ~il' 
öldürülmüştür. raflarında şiddetli fırtına11111 0t6' 

Kahagöz köyünden bir kaç deli- küm sürmekte olduğu ve bir ısı ~,r 
kanlı, yakındaki Lazlar köyü deli- rün fırtına yüzünden kayıı.Iar~ftif· 
kanlılarından, iğreti olarak, hadi- parak parçalandığı bildirilJ1l

1 Je' 
seden bir kaç gün evvel bir def al- Hüdaverdi motörü yolu~ae çı' 
mışlar, o gece defi iade etmek üze· vam etmekte iken birden b~eıı'i' 
re Lazlar köyüne gitmişlerdir. Fa- kan fırtınaya mukaverııet e~· 
kat orada kadınların imece için yerek kayalara çarpmış "e rt'rs11 

toplandıklarını görünce, biraz da - lanmıştır. Tayfalar can ]<u ıır f' 
ha eğlenmek arzu etmişlerdir. İş- larla yüzerek sahile çıkrıt•f 
te o sırada Lazlar köyü delikanlı- kendilerini kurtarmışlar~, 
ları sabırsızlanmışlar ve deflerini • df'eSl 
almak istemişlerdir. Kabagözlüler ldmanyurdu kon2'- ~efı 

do S .,. 
deften ayrılmamışlar, diğerleri zor Balıkesirde, ldınanyur tı 1'r 
la almak istemitler ve kavga baş - akşam fevkalade bir toplal~ ,,oıı"' 

et ı ~ 'f' 
lamış, iki taraf sopa sopaya gel • mıştır. Toplantıda harar tiftiıı 1., 
mişlerdir. Kavganın tam kızıştığı malar olmuş ve idare he~~eıı iııtı 
bir sırada, Kabagözden Derviş o - tifası kabul olunarak yenı ,J 
ğullarından İsmail oğlu Mehmet hap yapılmıştır. ttell t 

tabancasını çıkarmış ve üç el ateş Yeni idare heyeti heye }(1'iil e) 
l tefe ·ı • 

etmiştir. Kurşunlardan biri Kahya farklı olarak §U suret e (re1 ) 

k BeY ., ' 
oğullarından Raşit oğlu Şahini ya- mişitr: Avukat Sadı •-r:ı ,.eı f'ı 

( •J<ıa.o- ··t 
ralamış, Şahin on dakika sonra öl- Kimyager Abdi Bey 1. ) f)I • 

mü,tür. Hayri Bey (umumi killP"' (1'e"
1
, 

hk E · Beı ge 
Vak'anın ta iki için müstantik Bey (muhasip), ıııın f,ıftjıt 1S'" 

Tevfik B. köye gitmiş ve tahkikatı nedar), Ali Bey (aza).' SeY (ti 
mahallinde bitirerek evrakı müd - (idare memuru) MüntP 

·~ dei um•·miJ; ;-.,. ''ermi:ııtir. mi kaptan). ~ 
_;:...._..;...---~ 

Cenup hudutlarımızda Faşistler r.f· ~~ ) ..,.,., ft' 
ANKARA, 25 (A.A.) - Mayıs ROMA, 25 (A. ~· edi"'i e if • 

ayının üçüncü haftası içinde cenup solini dün faşistlerııı Y t etP" , • &•e 
hudutlarımızda ikisi müsademeli yazma merasimine rıY ııf ' 
27 kaçakçılık vak'ası olmuş 29 ki- tir. . tat olıt'e" 
fi yakalanmıştır. 120.000 haillas, pıt. ge~-' 

5 000 yen• .,ı 
989 kilo, 51 top, 1611 parça güm tur. Duçe, 10 , ooO 1'. 

rük kaçağı eşya ile 8 hayvan ve iki faşist fırkasının 1~· etıftitt•'' 
tüfek elde edilmiştir. sına unvanlar tevcıh 



l 
!<ü~ük hiklye : 

D~ğ;~j~ğun mükif atı 
Al' · te,ı~;{~ ~nıınazsınız. O ismi hari- Her kese iyilik eder, fukaralara 

f :························································: 1 
: Doğru sözler , ~ 
: ......................................................... : 

iyi dinleyiniz 
Ne ekersen onu biçersin. 

"" "" lf· 

Er olan ekmeğini taştan çrkanr. 

............................. M~y~;·····Bf f~~~~;'f ·~·····4······· ........ m ........... I 

................................................................................................................ 
Bu haftaki bilmecemize dikkat ediniz ve renkli 

kalemlerle boyayınız 

fa.kir b· bıle hulunmıyan bir köyün yardımdan kaçmaz, öksüzlere, 

B ır Çocuğudur. dullara hizmte ederdi. * * * 
aba.a1 .. 1 r k Varsa hünerin, var heryerde ye-

~•i d 0 e 1 ço olmadı. An - Küçük Aliyi yanma aldığı za •. . 
bu d .. e onu takip etti. Zavallı Ali man onun da evini bozmadı. Ö - rın. 
B'ırunyada Yapa yalnız kaldı. küzlerini, keçilerini , koyunlarını h'*b * * ço k Hüner sa ı ini zengin eder. 

A1i t b cu ne yapabilir? Fakat kendi öküzleri ile beraber otlattı. 
lliiz en el bir Çocuk değildir. He· Tarlaları kendi tarlası gibi sürdür· 
elin· ohn Yaşında olmasına rağmen dü. Seneler geçti.. Küçük Ali 

Aıh a.§ına dayadı ve düşündü. kahraman bir delikanlı oldu. 
beş kır~a iki öküz var. Bir inek, Mustafa dayı küçük Aliyi bir 

B eçı ve dört te koyun var. evlat gibi seviyordu. Hele iki oğ-
A~§ :n da ekecek tarla. lu öldükten sonra bütün sevgisini 

d Ilı arda da h"t.. k . . bu çocuğa verdi. Çünkü küçük Ali Utuy u un ış yıyeceğı 
keııd'lor . .' .Babası hemen her gün tıpkı kendisi gibi düşünen, doğru 

1 erının k" f. 'k sözlü, doğru özlü bir delikanlı oldu w a ı mı ·tarda tarlası 
gunu söylerdi. idi .. 

~:~~ zav.allı adam. Ali yalan söylemez, fukarayı se· 
" ... çuk Al ver, iyilikten hiç bir zaman kaç • 

~fh ı dü•ünd" D" .. d " 1 8.Yet h' 'f u.. uşun u .. mazdı. Bu sebepten bütün köylü 
>'lıındak· ~· karar veremedi. On onu öyle severler, öyle severlerdi 
teibı· 1 ır çocuk neye karar ve-. ır. ki. 

8e k lşte bu güzel ahlakından dolayi 
1 re te versin k '' l" h h ere. ı:ow oyu emşe ri • Mustafa dayı da Aliyi seviyordu. 1 • c..ger 1 
1 çOcuk on ar olmasa bu zaval- Nitekim bu sevgisini ona söyle· 

, ~oı-ka.rdı. Yalnız yatmaktan bile di. Köyün muhtarını yanma ala • 

l\iiçük . . rak kaza merkezine gitti. Bütün 
)ı Y• Alıyı evvela Mustafa da- malını mülkünü küçük Aliye ver-

"llına ld M '-'it a ı. ustafa dayı yet- di. Ali doğruluğun, iyi ahlak sa· 
~le ~atına basmıf olduğu halde bibi olmasının mükafatını bu su -
~ .. n Uvvetli bir adamdı. Her za- retle buldu. 

! ....... ~~~~.~~:.~~~~:~~~ bir köylü idi. Masalcı 
~.~irazda Aİ~·;··:: ............ ~ ı ı··s~·~i·~;; .. ·t;i'ii;~;;~;~·~·~;?·i .................... : : : 

D . . ························· ·························································· 
l\·· ışçıge gidiyor.. Kuşlar nasıl öter? 

· UÇ\ik Al' t<~. I(" 1 mektepten geliyor. Kuşlar öt~;-, fakat nasıl?. Gör-
iı Jia 01~ batında mektep arkada- mediğiniz bir kuşun (cık erk) ötü· 
, •anar 
~~n l<>nra aatgeldi, Hasan öğle- şünden hangi ku§ olduğunu anlı -
.\ti d 11\~ktebe l d'v• · · yabilir misini~?. Tabii hayır .. İş· erhal atıldı· ge me ıgı ıçın 

......._ O · te size bunların nasıl öttüklerini 
~ ... Haaa 
'le geJın d' n ... Bugün mektebe aöyliyelim. 

'ord\l?, e ın .. Muallim Bey aeni l - Baykuş: Huhu .. 
,, ......_ y 2 - Bıldıcın: Kuak va vak. 
,,, " a .. Geleıned · Al' · v · 3 - Tarlaku•u: Tititu, tititu . .ıa.Pa.yı ım. ıcıgım... 'f 

~t)' t fi:: b .. 4 - Sakakuşu: Puik • puik - pu· 
~ tid' 1 0 Yle koşa koşa ne- ik. 
~. 1Yorsun ?, 5 l k t Ş'k 'k 'k -u - s e e: ı , şı , •tı .. 

teı~le;~İyDe:· ~h .. Sorma başıma 6 - Kırlangıç: Vitt, vide, vitt .. 
ı.. ı• · S k T \> '-v :rÇıye gıdiyorum.. 7 - arıasma uşu: ütatü, tü-

'} ay karde · H tu··. k ·· .\il h §ım asancığım 
ı 11\>"et a .•ahırlar versin .. Allah 8 - Serçe: T svilh, tsvilh .. 
l{crl Versın D' . 

'al' kota . " ışçınin elniden Bu müthiş böcek nedir? 
hi lia.~arı, Xıt~n ku~tul~az.. Rüyaya girse korkarsınız. Bu 
!)~ hır k hk nın bu sozlerıne müt- nedir?. Feci bir böcek mi? Bir yı· 
h~~İYe &~de:h~· attı. Ali şaşırdı. lan yavrusu mu? Yoksa zehirli bir 
~i atına.aına . ır .?~uğun kahka- mahluk mu?, 

Yoru. Nih hır turlu akıl erdire- Hayır. Ne kadar dütünseniz ka· 
'~ıı ayet sordu· 

tU• - •aıı d' • • tiyen bulamazsınız. Ben size söy-
'tr illi? •!Çıye giderken böyle liyeyim. Bu, güzel yaz geceleri ......_ N .• 

"t-- 1\ : 1h~>ar.. bize ışık veren (atef böceği) nin 
Ji.. gar.. vücududur. 

ttıt~an bu aö . ~ Bunu bir mikroskop altında bir 
d "· At· ze hır kere daha 

ı, ı gene bir şey anlama • 

t.~ lia, 
'lıç i an, ded' 
~İ? tııan dit . ı, sana ne oldu?. 

·" Çıye giderke ··ı """ n gu er , 
.ı. ttb 1 

~ltç: ette gül 1 
t ıl'e d' er.. Ogwlu B 
Q\b 'i'İın. m.. en 1 
ıtu -~ltıııı o;ad~ ç~ktirmeğe değil, ' 

•ltıa.ğ . alan pard .. .. 
~ a. gıdiyoru- esosu • 

,«\.oş .••. 
+\·· "1.cı.k ,,. t'k 

del\ "Siilt Ali lS l bal,, 
ı:. ~ h· ııramer d .. 
-qr)·· ıç sevın ersını ne • 

* * * Hünerli adamın tuttuğu toprak 
altın olur. 

* * •k 
Baba malı tez tükenir, evlat ça· 

Iışmah. 

* * * Bu sıcağa kar dayanmaz. 

* * * Hazır yiyene dağlar dayanmaz. 
:(. 1f. #[. 

Azı bilmiyen çoğu hiç bilmez. 

Bu haftaki bilmecemiz dikkat j rccek derecede güzeldir. Hme df 
hassanızın muayenesidir. Şu re· I mükafat kazandıracağı için bot 
simde bir çok rakamlar vardır. Bu 1 tur. 
rakamlardan ayni olanları ayni 1 Doğru ve güzel boyayacaklar a· 
renkli kalemlerle boyayınız. Fa _ I rasmda 150 kariimize muhtelif o· 
kat boyarken dikkat ediniz. Bir yuncaklar, şeker, piıküvi, kitap1 

numaralar yalnız yeşil, 2 numa • ve kart postal hediye edeceğiz. 
ralar kül rengi, 3 numaralar be - ~ İsimlerinizi ve adreslerinizi a.• 
yaz, 4 numaralar sarı, ve 5 numa- ı çık VP. okunaklı bir tekilde yaza · 
ralar da gök ma~isi olsun. 1 rak bu boyalı resmi bize gönderi· 
Çıkacak netice hem sizi sevindi· niz. · 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :(. 1f. #[. 

Küçük vuruşlar büyük mişeleri Hayvanlar konuşurlar mıl Hayatın esası 
devirir. Hayvanların konufup konuıma insanların tabii ömrü 60 sene• 

.Y. :t- :t- dıkları ilk insanla'"J.dan zainanı • <lir. Yüz sene olarak kabul eden .. 
Küçük bir delik koca bir gemiyi mıza kadar hall~dilemiy~ .. bi<me- ler varsa da bugünkü insanlara 

batırır. seledir. Bir çokları hayvanlar ko- göre değildir. Medeniyet, fazl• 
:,. 1f. .Y. nutmaz derler. Bazı insanla~ ~a I çalışmak, fazla yorgunluk insanla· 

Yalnız servetin kazanılmasını hayvanlar konuşur derler ve mı • rın hayatına müthit tesirler yap • 
öğrenmeyiniz, nasıl idare edilece· sal olarak atların kişnemesini, ... ke- maktadır, 
ğini de öğreniniz. dilerin miya"vlamaiını, köpeklerin İnsanların büyümesine gelince. 

"° :v. .Y. havlamasını, eşeklerin anırmasını Bi,liyorsunuz ki hayatın esası bir 
işten değil dişten artar. gösterirler, (hüceyre)' dir. Bu hüceyreler bir 

:v. .Y. :v. Bizim etrafımızdaki hayvanla- araya gelince insanlar ortaya çı· 
Alay ve eğlence ile kahvaltısı· ra bakarsak, bunların konuşup ko kar. Hayvanlar ortaya çıkar. Hat· 

nı eden, parası:rlıkla öğle yemeği- nuşmadıklarını çok iyi anlarız. ta nebatat ortaya çıkar. 
n·ı ve t narak t k v · · Hele bu mevsimde ... Kürük ke-u a a a şam yemegını • ~ Hüceyreler büyüdükçe insanlar 
Yer. di yavruları ile anneleri arasında-

ki hareketlere dikkat etmek kafi: 

Küçük paraları sakla .. Altınlar dir. 
kendil;ri saklanır. Ana kedi yavrularının bir az 

:f. "' .Y. uzaklaştıklarını görür görmez der-
lntizamın fayda11 üçtür: Fikri. hal miyvalamıya başlar . 

nizi'dahi iyi"'işl~r:"zamanınız i;;af Eşekler, hele atlar da bunu ya· 
edilmez, eşf.mız daha iyi'"dü~r. par. Öküzler, inekler, mand~lar • 

Bu saçlar~ da n; ? da, kuslar da bütün hayvanlar da 
muayy~n sesler çıkararak · biribir· 

Bu saçlar da ne .. Büyük baba· 
mın takma saçları mı?. 

- Hayır .. 
- Öyle ise meşhur adamlardan 

birisinin başına taktığı saçlar. 
Hayır küçük yavru.. Bu saçlar 

bildiğiniz gibi saçlardan değildir. 
Bunlar hep canlıdır ve Basra kör~ 
fezinde bulunan bir nevi sünger. 
dir. 

Köylülerin en az 
yemek yediği ay 

"Köylüler hangi ayda en az ye
mek yerler,, biliyor musunuz?. Bu 
nu ne kadar düşünseniz muhak -
kak ki bulamıyacaksmız. Çünkü 
bu sizin kitaplarınızda yazmaz. 
H:\lta bunu köylüler bile bilemez-

le"rile anlaşırlar. 
Bu anlaşmalar çok zaman kok· 

laşmayla olur. 

işte hayvanların konuşmadık -
larını iddia edenler bunu ileriye 
sürerek der ki: 

- Hayvanlar koklaşmaz, bila 
kis koklata koklaşa anlatırlar. Bu 
da, tabiatın verdiği bir lutuftur. 

Hayvanların konuıtuklarını id· 
dia edenler de: 

- Hayvanlar madem ki ses 
çıkarmıyorlar ve hu seslerle anla
şıyorlar, şu halde bu sesler de 
(konufmak) değil midir?. 

Küçük Tazı Efendi ? 
Tazılar çok kıymetli mahluklar· 

dır. Hele avcılara göre tazıların 
bahasına •ölçü yoktur. 

da, hay.vanlar da büyür. 

Bu hüceyreler ilk zamanlarda 
sağlamken çok seneler geçtikten 
sonra yoruluyorlar. Vazifelerini 
çok iyi göremiyorlar. Bunun neti· 
cesi olarak yavaı yavaı ölmiye 
başlıyorlar. işte bu zamanlar in • 

sanlar veya hayvanlar, veya neha· 
tat da yavaş yavaf ihtiyarlamıt .. 
tır. 

Günün birinde hüceyrelerin 
hepsi birden ölünce hayat da mah· 
voluyor. Buna insan, hayvan öldü 
diyoruz. 

Her şeyi aklımızda 
nasıl tutarız ? 

Bir çok sene evvel olan itlerin 
hepsini aklımızda tutabilir miyiz? 

- Tabii hayır .. 

Nede~ her §ey aklımızda. kalmı· 
yor? Fakat buna mukabil hiç u· 
nutmadığımız bir çok hadiseler 
vardır. Hele ihtiyar babalarımı. 
zm, dedelerimizin anlattıkları hi· 
kayelerde bunu çok iyi görürüz. 

Babalarımız, hatta büyük anne• 
!erimiz: Elli aene oldu .. Diye bat
ladıkları hatıralarını birer birer 
döküp saydıkları halde bir gün 
evvelki yediklerini unuturlar ve 
anlatamazlar. Neye?, 

Bir çok hadiseler oldukları za • 
man bizim dimağımızda tesirler 
yapar. Bu tesirleri şöylece tarif 
edelim. Bir kur§Un levhası üzeri· 

.

1 

ne İnce bir çizgi çizeriz. Bu ince 
çizgi zaman geçtikçe silinir. gö • 

1 zükmez bir hale gelir. Halbuki 

fii11" •ıfa.t ile ez. Bunun için bir 
L er· zam· · 
'l\J •1 ayırt ed •rı, masdar ile 
'',..'atikba]i ~~e:ı. Hele mazi, 

ler. 
kaç yüz defa büyütünce böyle gö- Siz de son satırı okumadan 
zükür. 

Bu hayvanları kışın güzelce mu- derin bir çizgi senelerce kalır. O 

hafaza ederler. Yazın da onlara da seneler geçtikçe bir az kaybo· 
göre yerleı yaparlar. Hava alma· lur ama gene izi kalır. işte hadi· 
larına yardım ederler. seler beynimizde ayni tesiri yapar. 4 .. ~ın ' • ucub· ·ı · -~ Ceden dah ı, ı tızami o -

~,bura,, inek a. karışık gelir. 
"o, ek lizıııı. Y t?,, Her şeyi öğ-

a· .._h.t bır&ıc o aa. :muallim in-
" J. tiirı nı ır 11\ı?. 
~d "" ua.Uim B 

lrdı •e ·- d ey Aliyi der· -vr u: 

derhal cevap veriniz: 
Yoksa korkulacak zehirli bir - Hangi ayda en az yemek yer 

hayvan değildir. 
=--=-=--===,,..,..,..,,,..,......,,.-,,,,,..,..._...,,.-=-_,,_- ler?. 

- "Kotmak,, masdarının istik • 
hali nedir?. 

Ali dütündü, dütündü. Nihayet 
bağırarak cevap verdi: 

- Yorulmak... Efendim. 

Ben sizin bu suale cevap ver • 
miyeceğinizi dü!Ünerek doğrusu • 
nu söylüyorum: 

- Köylüler, en az şubat ayın· 
da yemek yerler. 

Resimde bördüğünüz tazı ise bir Şöyle böyle hadiseler beynimizde 
az haşarıhk ettiği için ağzına kP-- derin bir iz bırakmadığı için ça· 
lepçe vurulmuştur. buk silinir. Fakat mühim hidiae-

Maamaf ih, bunun yalnız şehir ler kuvvetli izler bıraktığından 
içinde gezerken olduğunu unut - zihnimizden çıkmaz, kolay kolay ..-
mayınız. / unutamayız. 
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Dün geceki güreşler Harp sonu 
Bir çok devletler 
l1aksızlığa uğradı 

Yeni hat ve Zonguldak 
ahalisinin sevinci Dün gece Macarlarla üçüncü teması 

yaptık, dört müsabakayı kaybet
tik üçünü kazandık PEŞTE, 25 (A.A.) - Loıtlaı· 

kamar:ı.sı azasından Lort Astor, 
Pes.i Hirlap gazetesinin Londra 

halk hükumet ve fırka Binlerce 
binaları Paı:ara Macarlarla ~e~best güreş yapacağız önünde toplandı 

Mac-ar g~rcşçilerile üçün~~ ~e ,. . Ş1mdi Nuri hfıkim güreşiyordu. 
son temas dun gece, çok buyuk Bır kere Macarı minder duanda 
bir halk kütlesi önünde yapıldı. yere vurdu güreş zaman z~man 

muhabiriyle yaptığı hiı· ınuhaYerc 
1 

_ • 

arasında demiştir ki: 

1

• ZONGULDAK, 2~ (A.A.) -ı bayraklarla donatılmıştır. Gece 
"Harbin sonunda aktedilmiş o- Filyos - Ankara clemirydunun için de tezahürat hazırlıkları ya· 

lan muahedeler ahkamının hak· z.oı~guldak ~~ Er~ğliye kadar tem · 1 pılmıştır. Büyük ve mes'ut kara • 
sız clduğunu bu~ün hiç kimse in- dıdı ve Ereglı hmanımn inşası rın yalnız havzayi değil, bütün 

Snat dokuzu yirmi geçe, güreş şiddetleniyordu. 
\ere samimi merasimle başlandı. 
Evvela Mncar kafile refoi kısa bir 
hitı-.be söyliye:-ek hu müsabaka -
ların sık sık tekrar edilmesini, 
gördükleri misafirperverliklen 
çok me,mnun olduklarını, Türk 
güreşçilerini Macaristanda aör-

t> 

mekle bahtiyar olacaklarım söyle-
di. Bundan sonra Macar takımı 
halkı selamladı. 

Güreş federasyonumuzun reisi 
Ahmet Bey Macar reisinin hitabe· 
sine mukabele etti. Ve bir hatıra 
olarak Macar güreşçilerine birer 
madalya hediye ve talik etti. 

Federasyon azası ile güreş ho 
camız Peter Efendi halka takdim 
edildiler. Peter Efendi halk tara
fından uzun uzun alkışlandı. 

Fmz sıklet 
Güreşlere saat 9,35 te baılan • 

dı. Banayaz ile Necip (Türkiye 
şampiyonu) karşılaştılar:. Bir iki 
dakika müsavi mücadele ile geç -
ti. Necip ihtiyatlı güreşiyordu. 
Fakat rakibi gerek teknik, gerek 
kuvvetçe faikti. Banayaz neticede 
4,21 saniye:.le maçı tuşla kazandı. 
Macarlar filiz siklet güreılerinin 
bu suretle üçünü de kazanmış ol
dular. 

En hafif 

~ı:.· an ile Abbas karşılaştılar. 
Çol: · eyecanlı oldu. Abbasın tek· 
niği, ihtiyatlı güreşi takdirle takip 
ediliyordu. 

Abbas yere düştü, kurtuldu ve 
alkışlandı. On dakih:a bitti ve tek
n>..r ayakla başlandl. On ikinci 
dakikadan itibaren Abbas ç.ok a
tılgan oynamaya başladı. Bu dev
re de böylece ayakta bitti. Maca•· 
hükımen galip s3yıldı. Fakat hu 

Macar ekseriyetle minder ha- k B M'll M ı· · d h kar etmiyor. Avrupanın bugünkü ararının · ı et ec ısınce yur u i ya edeceğine inanan Zon-
ricine gidiyordu bir aralık çelme bünyesi bütün Avrupa milletleri_ kabul buyrulduğu haberini alan r,uldaklılar bu karardan dolayı 
h\kmağa kalkıştı, sonra tarziye nin muvafakatiyle kurulmuş de- Zonguldak vilayet\ ahalisi ·evinç Büyük milli reisimiz Gazi Hazret
verdi. On dakika bitti. Gene a· ğildir. Biiyük harp sonunda ya_ ve cofkunlukları içindedirfor. !erine, İsmet Pata Hazretlerine, 
yakta başladı. Macar kendiliğin· pılan değişiklikler bir devlet gru · Hükumet memurları, ilk mektepler Büyük Millet Meclisi reisliğine, 
den yere yattı. Nuri çok hakimdi. pu tarafından diğerine cebren ka- ve orta ve maden mektepleri ve Jktısat ve Nafia vekaletlerine, H. 
Macal'ın gene burnu kanamaya bul ettirilmiştir. Onların mütale- bütün tetekkülleı heyetleri "~ işçi Fırkası umum katiplerine şükran 
başladı. Tednvi edildi, gene baş· aları sorulmadığı gibi hu değişik- gruplarından mürekkep binlerce ve tazim duygularını tel yazılari· 
ladı. Macar bu sefer ayakta gü - likler için muvafakatleri de alın· halk bugün hükumet ve fıı lm ko- le arzetmişlerdir. 
reşiyor ve tekniği sayesinde kur - maınıştır. Binaenaleyh muahede - nağı önlerinde toplanmı~le1ı-dır. 
tuluyordu. De..,ı:e bitti ve Nuri lcrin tadili lazımdır. Kar~ıhklı an- Milli iktısat tarihinde bn~lı ha· 
'1ükmcn galip &ayıldı. laşmaya müstenit bir itilaf elde şına bir d5nüm safhası olacak o-

Yarı ağır edilmelidir. Şayet muslihane bir lan hükumetimizin ve meclisimi· 
Palotaş ile Salih tutuştular. Sa- tadile te:ebbüs edilmezse, kuvvet zin büyük ve meı'ut kararı hal _ 

lih pazar güreşinde rakibine müt· i:;timali ile tadilat yapılması teh - ka tepşir edilmi~tir. Bu sırada 
hiş dakikalar geçirtmİ§tİ. ikinci likesile karşılaşacağız. Bu ise fe- halkın gösterdiği tezahürat pek 
dakikada bir tuş tehlikesi atlattı. laketli bir harbi intaç edebilir. M. büyük olmuştur. 
Güre! çok §İddetli oluyordu. Sa· Mac Donald'ın son Roma seyaha· Halk bügünü demiryolu hayra· 
lih teknik itibarile zayıf olması ti hiç şüphesiz tadilat davasının mı olarak kabul etmiş ve bugü
dolayısile tehlike geçiriyordu. tekamülüne çok müıait olmuştur. nün hatırasını her yıl dönümünde 

Bu seyahatin ani neticeler verme· 
Bir aralık bir tüş tehlikesi daha tebcil ve tes'ide karar ver.miştir. 
. . . . _ . meai muhtemeldir. Ancak mes'ul 

geçırdı ve elmı kaldırarak sag elı- d l d l d'I" h k Memleket baştan başa büyük bir 
• _ y ev et a am arının ta ı at a • b 

mn sehadet parmagınm kmldıgmı .. .. .. . ayram şenliği ile çalkanıyor. Ge-
söyl~di. iki dakika fasıladan son- 1 kl_ındl~ goruşmubş" 0.lm~ları fhu tad.

1 
- rek Zonguldakta ve gerek bütün 

.. l b l d D b' at uzumunu ırıncı sa a geçır- . lh k k l rcı gureş te :rar aş a ı. evre ıt- . t• mü a atta ve öy erde her taraf 

Ereğlinin sevinci 
ERECLl, 25 (A.A.) - Ereğlili 

manı için 10, Filyos-Ereğ]i hattı 

için 20 milyon lira tahsisatın Bü

yük Millet Meclisince kabul edil -
diğini duyan Ereğli halkı pek hü • 

yük sevinçle bayram yapmakta ve 
bu husustaki sevinç ve saygıların 

hükumetimize, meclis riyasetine 

ve Büyük Gaziye telgraflarla ar • 
zetmektedirler. Haberin alındığı 
23 may:s günü Ereğlide liman bay 

ramı olarak kabul edilmititr. Bu 
bayram devam etmek üzere kutlu· 
lan:ıcaktır. 

. mış ır .,, 
tı. -------------------------- _____________ __, __ ........................... __________ ~-

Tekrar ayakta başladı. Salihin ce ı 
surluğu nishetinde oyun bilmeme
si gittikçe tebarüz ediyordu. Bu a · I 
rahk maç durdu. Salihin parmağı 
ilaçlandı. Neticede güreşin devam 

edemiyeceği anlaşıldı. Macar hi.ik- ı 

men galip sayıldı. Salihin güreş

mesine doktor müsaade etmemiş

ti. 

Ağır 

Mehmet ringe koşarak gel-
di ve alkı§landı. Gi.ireş oldukça 
asabi oluyordu. Malum olduğu Ü· 

zere geçen .maçlnrda Mehmet ayni 
rahibini bir kere sayı hes:ıbile, bir 
kere de tu!la yenmişti. Bu itibarla 

Oktruva 
resmin lağvı Bu 

teklif edildi 
ANKARA, 25 (A.A.) - Hükii-

Beynelmilel meseleler 
karşısında Amerika 

Londra konferansı - Mali işler .• 
met belediye vergi ve resimleri ka V ASH1NGTON, 25 (A.A.) - J tilerine devam edilmekte olduğu-
nunundaki duhul resminin ilgau Beyaz Sarayda matbuat mümes • nu beyan etmi§tir. 
hakkında B. M. Meclisine bir ka - sillerini kabul eden M. Roosevelt, 
mm layihası vermiştir. Buna göre Amerikanın beynelmilel mesele
belediye vergi ve resimleri kanunu ler karşısındaki vaziyetini tasrih 
nun 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ve 38 etmiştir. 

Amerika reisicümhuru, Lon
dra konferansı esnasında diğer 

devletlerle birlikte gümrük re· 
simlerini yükseltmek veya indir· 
mek için gümrük tarifeleri mese

lesi hakkında kendisine verilme-güreş pıüsavi sayılabilir. 
Hafif Macar hu ücüncü maçta olsun bir 

Galam boş ile Yusuf Arslan I ş~y l~r gösteı~mek istiyordu. Sık sık 

inci maddeleri mucibince vaz ve Müşar.ünileyh, kambiyoların 
istifa edilen duhuliye resmi lağve- istikrarını temin meselesinde bir i
d ilmektedir. tilaf vücuda getirilmesine matuf 

Hükumet diğer bir kanun layiha olan müzakereler neticesinde hiç 
ttile de duhuliye resminin ilgau do- bir terakki husule gelmemiş oldu

sini kongreden istemek tasav'Vu
runda olduğu salahiyetlerin şümul 

karşıl~ştılar. Yusuf sikletini i:ç rıngın dııına çıkıyorladı. Fakat 
gün içinde indirerek hafife inmiş- Mehmedin kuvveti daha eziciydi. 

ti. Derhal taarruza geçerek raki· Macar yavaı yava! minder kenarı· 
bini müşkül bir vaziyete sokt!l ve na temayüle ha§ladı. Devre bit· 

layrsile belediyelerin kaybettikleri ğunu açıkça söylemiştir. 
Bununla beraber, M. Roosevelt, 

ve derecesine müteallik olara" 
henüz hiç bir karar ittihaz etme • 

varidata karşılık olarak gümrüğe miş oldugvunu söylemicı.tir. 
hu mesele hakkında Amerika ile T 

tabi e§yanın gümrük reıimne yüz - . . 

d 10 d·ı . . kl'f 1 aralarında Costarıca, Nıcaragua, Hükumet, borçlar meselesinde, 
intizar vaziyetini kabul etmittir· bir buçuk dakikada sonra tutla ti. 

e zame ı mesını te ı ey e • M . l 
k d

. G·· .. k 'd . f ı acarıstan, ran ve Mısır bulun -
yendi. Bu birinci galibiyetimiz Güreşin ikinci devresi gene a-

me te ır. umru ı aresı tara ın · . _ 
d 

h ·ı l k .. d 10 k makta olan dıger devletler arasın· b't M.. Roosevelt, bu sahada hiç 1 

çok alkışlanch. yakta ba,Iadı. Macarın boynu ka- an ta sı 0 unaca yuz e es- da mütekaddim noktai nazar tea· hadise vuku bulmamış olduğıJ11ıJ 
Yarı orta nryorclu. Kendi kencl.ine güre1i ter-

ri munzam tahsilini takibeden ilk 
ayın nihayet 15 ine kadar Dahili -

Hegedüş ile Hüseyin (Türkiye ketti. Mehmet hakkile ve üçüncü 
"k' · ') k defa galı'p geldi, alkıslandı. ye vekaletince gösterilecek milli 
ı mcısı arş?laştılar. Saime yeni-
l M k

. ı Serbest gu·=rec bir bankaya yatırılacaktır. Banka-
cn acar ra ıp erimizin en sa - ~ O 

M 
ya yatmlacak olan bu paralar, a· 

Yılı güreıı.çisi idi. Buna mukabı'l Gu··re11.ler bı'tmitt.H acarlaı·ın · ır ır ır O h'l" kA l O f l 
A k k ı ıye ve a etınce yarısı nü us arı 

n ara mınta asından gelen Hü· Türk takımını bir serbest güreş 
seyin Bey de kuvvetile maruftu. müsabakasına davet ettilderi ve ve yarısı da son üç senelik duhu • 

G k iiye varidatı vasatisi nishetinde be-
üreş ço alaka ve heyecan f ederaıyonumuzun bunu kabul et· 

lediyelere tevzi edilecektir. 
doğurdu. Teknik itibarile Macar tiği halka bildirildi. Pazar günü i -
çok faikti .. Fakat Hüseyin kuvve
tile Macara müşkül dakikalar ge· 

çirtmeğe ba~lamışlt. Halk sık sık 
alkışlıyordu. Bir "aralık Hüseyin 
kendi oyunile alta düştü. İki ra -

kip şiddetle yerde döndüler. Ev
vela Macarm sonra Hüseyinin sır

tı yere gelir gibi oldu. Hakem Hü
seyinin yenildiğini ilan .etti. Fa· 
kat halk bu kararı müthiş bir ıs
lık tufanına tuttu. ~u tufan daki· 
kalarca devam etli. 

Orta 
Hala.ıslık çalıyor ve 

kararını veren hakem 
bağırıyordu. Halkın bu 
bir müddet sonra durdu. 

yenilme 
aleyhine 
feveranı 

lan edilecek bir yerde yapılacak o- ı· • d b ..., d · l 
an u musa a a ar ıcm e eras -1 b ·· b k 1 · · f d j zmır e ug ay pıyasa arı 

b .. · · · d~ d h l t JZMlR, 25 (Hususi) - İzmir yon e, gureşçımızı e er a es- . 
b.t t · t' H lk b l d ·ıA zahıre borsasında son hafta zarfın 

ı e mış ı. a a un ar a ı an 

edildi. Bu beş güreşçimizin isim -
leri şunlardır: 

65 da İsmail, 72 de Hüseyin, 79 
da Nuri, 87 de Mustafa, ağırda Ço
ban diğer iki siklete ait güreşçimiz 
de yarın tesbit olunacaktır. 

Bundan sonra Macar güre§çile
rin den iksi de halka serbest güreş 
hakkında bir fikir vermek i.izere 
on dakikalık bir gösteriş maçı yap 
tılar. 

Serbes güreş hakkında bilahare 
tafsilat vereceğiz. 

da buğday üzerine muamele dur -

gun geçmi~tir. 

Fabrikalardan alınmakta olan 

un masrafları belediye bir kuruş 

indirmiştir. Ekmek fiati de indiri

lecektir. 

Menderes taşlı 
lZMIR, 25 (Hususi) - Son gün 

lerde yağan yağmurlar yüz~nden 

Menderes nehri Tire civarında ta§ 

mıştır. Mahsulat feyezandan kıs· 

men mülezarrır olmu§tur. 

lstanbul Belediyesi ilan lan 

Zeyrekte Hacı Kasımağa mektebi binası: Teminat 1 [..ira 

Mercanda lbrahim paşa medresesi arsasında baraka: ,, 2 '' 
Lala Hayrettin mahallesinde Beşirağa medresesi: ,, 20 '' 
Kocamustafa Paşada Hacıevhaddin mektebi binası: ,, 3 '' 
Suleymaniyede Tıp medresesi 16 No. odası: ,, 5,5 '' 
Şehzadebaşında Mimar Kasım medresesi: ,, t 4,5 '' 
Çakmakçılarda 85/29 No. lı dükkan: ,. ~85~;,. Edirnekapıda Kariye medresui 1 No. odası: ,, 6 ' 3 ,, 
Küçük Ayasofyada Mihriban Hanım medresesi: ,, 27 ,, 
Ayasofysda Cedid Mehmet Ef. medresesi: ,, 3 ,, 
Fatihte Bahri Sefit kütüphanesi : " t ,5 ,, 
Vefada Kahya Mehmet Ef. mektebi: " 615 ,, 
Arnavutköy 12/25 numaralı hane: " 
A'emdar mahallesinde Darüssaade agası Mehmet Ağa 21 ,, 
medresesi. '' 3 ,, 
Anadolu Hisarında Muhaşşi Sinan medresesı: 11 z,5 ,, 
Mollafenari mahallesi küçük vezir hananda 6 No.lı oda: ,, uıa-

Yukarda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık oı ber 
yedeye konulmuştur. Talip olanlar şeraiti anlamak üzere ·nat 
gün Levazım Müdürlüğüne miizayedeye girmek i5i~ de tter~ şe 
makbuı veya mektubu ile 15/6/933 perşemb~ gunu saa 

240
3) 

kadar daimi encümene müracaat etmelidirler. ( 

B y • s· d' . k . bulunmuştur. 
eyoglu Beledıye Şubesinden: ır ışı eçı (~40l) Sekiz gün içinde sahibi müracaat etmezse satılacaktır. 



Darülfünun<la Islahat 
" ,, uaştarafı Birinci Sayıfado 

Tıp fakültesinin lstanbula 
. i ile talebenin istifade edece-
Yatak adedi arttııılacaktır. Ha
Ilaydarpaşadaki fakülte has -

a hanesinde 450 yatak adedi var
elt: Bu ıniktaı· Istanbul hastahane-
tırıe tevzi edilecektir. 

00
13ir fikre gör~ yatak adedinin 

.. ze çıkarılması da mevzuu ba
!Stır. Hükumet teşrinisani orta -
i~11?a Tıp tedıisatınm İstanbul 

tınde başlamasını kat'i suret -
kararlaştırmıştır. Bunun icin 

. ~akite kadar bütün hazırlıklar 
~ıtıriJ 
1 llliş olacaktır. Şimdi meşgul 
ıillnan nokta laboratuvarlar i<;in 
~daire temini ile talebenin ~elıir 
e!Qt~hanelerinden istifadesi mesc-
·~t:idir .,, 
6~~r itiraz ve cevabı 

~ll'f ıger taraftan operatör Cemil 
~a -~ Profesör Malta kartı ilk iti · 
Ilı~ Yapnıı,tır. Cemil Pa~a de-
~· led ir ki· ., . 
~Fakültenin acele olarak İs· 
tild·llla nakli meselesi doğru de -
)~ ır. Bu hususta eıash tetkikat 
~/ılrnası lazımdır. Nakil itinde 

Cife.. h . k 
~t .sor Malş ta ]e le hır arar 
ııı·l'ııı11se de bu karar yanlış veril
qtir 

1 
l(u-.. k-iı-. rt-ih-ti-.k-a-rı 

~lllitde beş tacire ait evrak 
]\··adliyeye veriliyor 

Çünkü profesör Malş doktor 
değildir.,, 

Tevfik Recep Bey Cemil Paşa
nın itirazları hakkında da diyor 1 
ki: 

"Cemil Paşanın itirazları varit 
değildir. Fakültenin nakli işi i]e 
uğraşan heyet arasında fakülte 
hocaları da vardır.,, 

Bundan başka Tevfik Recep B. 
Tıp fakültesinden iki müderrisin 
istifa etmediğini ve böyle bir isti· 
fa olsa muhakkak haberi olaca • 
ğmı söylemi~tir. 

Hastahane seı-tabipleri ve ho · 
calardan mürekkep komite dün 
Düyunu Umumiye binasını da 
gezmişlerdir. 

Profesörün fikri 
Profesör Malche dün bir mu· 

harririmize tunları söylemiştir: 
"- Tıp fakültesinin İstanbul 

tarafı:\& nakli tekarrür etmişti~·. 

Beyazıtta bütün fakülteleri toplı -
varak orada bir Darülfünun ma· 
hallemsi yapabilmek için buna lü· 
zum vardır. 

Fakültenin hangi binada yer· 
le~tirileceği henüz belli değildir; 

bina tayin edilmemi9tir. 
İstanbul lisesi binasını gezdik. 

Henüz bu binanın Tıp fakültesi 
için elverişli olup olmadığı hak
kında bir karar verilmemiştir. Tıp 
fakültesi İstanbul tarafına n~P~ • 
dildiği takdirde esasen bazı · 
ler müıterek olduğu için tas:!ı - ./ 
ta temin edilebilecektir. 

11-VAKIT 26 M: :1s 193? -

Büyük TAYYARE Piyangosu 
Yeni Tertibin 2 inci keşidesi 

11 Hazirandadır. 
Bu keşidede Büyük ikramiye 35.000 Liradır. 

Mükafat 50. 000 Liradır 

Silivri Malmüdürlüğündan : 
Mu::ammen 
kıymeti 

L:ra N. Cinsi 
75 56 Bir odalı harap hane 

300 00 Kagir ambar 
150 00 Harap ambar 
30 00 Harap bir odalı hane 
15 00 Harap dükkan 
15 00 Bir odalı harap hane 
15 00 i:ılimale gayri salıh 

yel değirmeni 
25 28 Har<ıp ayazma halen 

saman'ık. 
200 16 Kagir dükkan 

25 00 Sakaf halinde harap 
yeldeğirmeni. 

50 00 Harak fırın elyevm 
samanlık. 

Sokağı 

Çeşme 
is'cele 

" 
Cam ikapı 

Kısa köprü 
,. 
fi 

" 

Çarşı 

" 
,, 

Köy ve mahallesi 
Si.ivri Fat ıh 

Pirıpaşa 

" 
Ceialiye köyü 

" 
" 

Kadıköy 

Fenerköy 

Hacıpervane 
Çatanköyü 

" 

30 
70 
20 

209 Harap fırın ,, Celaliye köy 
S Harap kagir dükkan ,, Selimpaşa ,, 

00 Yeldeğirmeni 11 Gelevri ,, 
Yukarda evsafı yazılı metruk emval bedelleri ve % 7.5 ku

ruş pey akçeleri nakten veya birinci tertip tasfiye vesikası ku
ponu ile ödenmek ve 29/5/933 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 15 te kat'i ihalesi yapılmak üzere satılığa çıkarılmıştır. 
Tafsilat almak istiyenlerin ihale gününden evvel Silivri · malmü
dürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna müracaatları ilan olu-
11ur. (2237) 

SEYRiSEF AiN 
leı kezi ıdaresl Galata köprfi aşı n 2623 
ŞubeA. Sirlctcl MfihUrdar zade Hao 22640 

Kirahk K~hve Ocağı ve 
Büfe 

Mersin hattı kahve ocağı 
nıii:tez i mliği ile Köprü llay
darpaşa· Kadıköy ıskeles:odeki 
iç büfe bilmüzayede talibine 
ihale edıJecektir. ihalesi l/Ha· 
z'ran/933 saat 16 da. Temi-
nat % 15. (2366) 

lstnnbul DürduneU l('ra Mcmurluğund:ııı: 
Kasımımı.ı da Camii Jfrblr ınalıııllcslnln 

Ç İ\ lcllcr \ e Sclknpı ı soknklarınm nokta! il

tls:ıl>ında atik 7, S, 18, 20. !), 8, 17, 18, %0, 
80 17 l'cdlt 22, %4, 2G, 1, 28, 9, 26, 1, 9/ 1 mı
nurnlarla mumklmnı balt•n tahtında Uç dük

k!in bir bodruın ve eltmekçl ve .. imltçl fı • 
fınl:ırilu revlmıı:a dört ılalrcl müştemll \'C 

clmıekı;i fırınının mU~temllAtmdan bulunan 
demir ocııldı çlçel;; nı:ıyah::uıe51 ,.-e un depo
su ,.e hıırnı;ın malıalll kısmı ahşap, mUtcb:ı
kl aksamı k!ırglr npartımıının mebni bıı

lundul,'lı aUI• S, 18, 20 numaralı hareme) nl 
erır~~'" vı• Kn ımıın a vo Darüı,;şafalın \"n -

kıfinrıııdan olan bnkkal gl~lğinden müııkn -
ıııı ııı:ıhallln 120 hlsso itibarllc 75 hisse 1 
\c atik 17 numaralı lsmall Efendi \"C hare· 
meynl muhtcremeyn \"ııkıfiarındnn olan l•ö
mUrcü gediğinden mUnknlip m:ıhalllnln 

1600 hl sc tertlblle 80 hissesi ' 'e ntik 19 nu-
m:ırnlı 97 metreden ibaret mahallin tıı· 
nıamı taktiri kıymet~n hariç bırnkı-

lıırnk bortlunun uhteslnde lnılanan atik 7 
numnnıh DnrU,şafaka \"Bkfmdan olan mıı· 
hallile atik 9 numaralı Haremeyn! muhtc
remcyn ve Hnremcl1nden mazbut Kasmıpıı • 
a vakfından berber gcdlğlnd<'n münkallp 

roahnlllnln ,.e atık 3. 18, 20 numaralı llarc
mc) ni oerlfe;rn ,.c Kasımpaşa. ve Darüş,afa
lta \'akıllarından olıın bakkııl ı-cdlğlnd~ıı 

nıünlmllp 120 hisse ltlbnrlle 4:> hlıısesJııe ~a

;rlan mutasarrıf bulunduğu ,.e atik 17 nu • 
marnlı l mail Efendi ve Haremcynl muhtc
rı•meyn nıkıllıırmdaıı olan kömürcü gedl 
ğlnden milnknllp 1600 hisse lt1barlle 1520 hl • 
se lno tillYl:ın mutasarrıf bıılundul,'11 mıı· 

h:llllnln ,.c atik 19 numaralı ahar eşhasa ıılt 
bulunan 97 metre nmrnhbamdan lbnret ma
hallin Uzcrine bo~lu tarafından ln511 edil

ıj .. 11kürt fiatlerinin yükseltilme • 
~~ lt.~erine bağcılarımızın müşkül 
dt ~'Yette kalmaları üzerine lzmir
~t "ilnyetçe ehemmiyetle tetkikat 

-----------------------------------------------1 ml:ı olan gayri mcnlmlUn trunamma (32,541) 

1lahkikata başlanmııtır. 
~~ltıirde kükürt işi yapan, yani 
teı~s.ten nıühim miktarda kükürt 
~/tıp ıatan ve dağıtan. altı tüc • 
dt lt~~tdır. Bu tüccarlara ne şekil
lıır ~kürt alıp sattıkları sorulmuş· 
~t~k a.cirler cevap vermitlerdir. 
ltıı ık edilen cevaplara ve hariç -
~ hpılan tahkikata nazaran bu 
f~tel ~nebi memleketlerde kükürt 

er· 
telk 1 geçen seneye ve daha ev -
~I'. ~~nelere nazaran çok düşük
tq~ Una rağmen bazı tacirler, u
lti~ t:ınin ve tedarik ettikleri kü 
~~ ... erı, geçen seneki pahalı fiat 

"l'1tıd . 
~, en satmak istemekte ve hat 
~r.~llna.ktadırlar. Bu, sabit olmuş 
1btik--u tacirlerin hareketlerinde 
~ra, ar olup olmadığını teikik edip 
Qİri ~ \terecek iki makam vardır. 
~llt~~ hınir vilayetindeki ihtikar 
dti lt komisyonu, ötekisi de müd-
~ ttluınilik makamıdır. 

)'t>ı;lltaka ticaret müdürlüğünce 
~ki~n tahkikat ve tetkikata ait 
lt "e ~t evrakı, müddei umumili
~aı tıle k · 
'it b Ce tır. Hazırlanan bu ev -
d'dıl''' kükürt ithalatçısı hakkın • 
~tt Ilı:. ~ltıncı tacirin mmtaka tica· 
~iU lldürlüğüne vereceği cevap 
lt!~i~ hek!enmektedir. Bu cevap 
\)1.lca, le~. sonra buna ait evrak ta 
\'ttir llıuddei umumiliğe verile -
~.: 

)~l llddej u "l"k ak •ıA 
ite~ t ınumı ı , evr ı vı a -

tl1i e!ekl<ü} eden ihtikar tetkik 
) 'l'o 
~d, h·nuna sevkedecek, komiı • 
~ ~lt ır karar verildikten sonra 
\ec1~:1, rnüddei umumilik itti -
s~~e~-t-ir_. __________ _ 

}'yar terbiye sergısı 
li~vz havzada 
•bil'e A, 25 (A.A.) - Seyyar 
tl &er · · A ~tr gısı masyadan buraya 
' ır. Se . A 
1.~erk rgı masyada, Amas· 
.~~r·e:ı rnuallimlerile köy mu-
1Uir ~tarafından ziyaret edil -
ti~,_ Uallimlere tedris ve terbi-

l' ~qı1er· 
~~) . ~ etrafında konferans-

. \ilt, tnııtır. Muallimlere ve ha1 
· P dağ t I • 'it h 1 1 mı§hr. Sergı bugün 

ar~k_~t ~\miştir. 

T~O.KiYE 

~IRLlAT 
BANKA51 

AQA 
BiRiKTiREN 
(:2Aı-IAT .. ~D~R 

otuz iki bin beş )iiz lnrk dört llra kıymet 
takdir edilmiş olup atık 8, 18, 20 numaralı 

bakkal gediğinden mUnkallp mahallin 120 
hisse itibarile 75 hissesi ,.e atik l7 numn
rah kömUrcU gt•diğlnden münkRllp mahallin 
1600 lıis.<ıe itibarile 80 hisse 1 \ "C ı;ayrl mcn

kulUn krsmc.n ah'np Ye kısmen klirglr kıs· 
mmm mebni bıılıınduğu 97 mctredı•n ibaret 
arBA satı:itım hnrls;o bınıkılnmk borı;:lııya 

ult mczkOr gnyrl menkulden e k1 19 numa -
ralı 97 nıctrl'dcn ibaret arsa Uzerind<'kl lt4r
gir dlil<kAn ile deınfr ocaklı s;olçek m:ıyaha • 
ncııl wı hannıın mahalli , .o un deposunu ih
tiva eden nh~ap l>ısım \"tl apnrtnnan ııltın

dııkf, Ustnııdckl n ms katın birlikte kahve· 
hane ,.e lmlwehnne ııltındakl bodrum hakla
rında da mahkemece dal'anın nctlceslne kn· 
dar lcrnnm tehirine karar verilmi olmak 
tlol:ıyıslle ı bu mnJuıllcr dahi satıştan hariç 
bırakılarak nıütebakl!ll açık nrttırmayıı \'a· 
zedllmlştir. :satılığa çıknnlan işbu kttıma 

(28,900) ) lrml sckl;ı; bin doktu yüz lira kı~ • 
met takdir ooilml5tır. 5 haziran l98S tıı

rlhlndcıı ltlbar!!n nrttırma r;ıartname1tl dalr!'
mlzdc heri«~ e açıktır. 17 / 6 / 1938 tarllıl· 
ııo müsadif cumarteııl günU ııant lt ten 16 
Ya kadnr tı.tnnbul 4 üncü kra dairesinde 
~çık ıırttırma surctlle satılacaktır. Arttirma 
ikincidir. Birinci arttırmanın &on bedeli 
(1000) bin llrndır. Bu kere en çok arttıranın 
llzerlndo bıralnlacaktır. Arttırmnyn i tırak 
için yllzd!! yedi teminat akçe 1 alınır. Mli
teraklm ,ergi, bdcdlye, \"Bkıf lcaresl mü • 
teriyc aittir. 929 tarihli icra kanununun l IO 
un('u nl!lddı• ine tevfikan lpc>tckll :ılac:ıldı· 

lar ile diğer allikadaranın \ 'C irtifnk hakkı 

sahiplerinin gayri menkul Uzcrlndl'lil hak· 
ıarıııı tımıuslle faiz \"e mıısarlfe dair Qlan 
iddlıılarını evrakı mUsbitclcrlle llAn tarihin· 
dcn itibaren Jlrmi gün içinde icra daire ine 
tılldlrmc!Prl lf\7.ımdır. Aksi halde haklan ta
pu sldlkrllo tınhıt olmıyanlnr '!atı, bede· 

linin p:ı~·laşmasındıııı hariç kalırlar. AlAka -
darlıırın l'}bu mnddci kanuniye ahklmına 

göre h:ırel<l't etnıelerl ve daha fazla malOnıat 
nlnıal• lstly!!ıılerln 931 • s.ı do ya numarn

sııe mcmuri~ etimize mUrncıı.atl:ırr llAn 0111· 
nur. (S":'82) 

htanbul Asliye Altıncı Hukuk mııhkcme
ı;lnden: Ye ile 11.ıınrm tarafından Fatihte 
Altoy Yedlemlrlcr oknğıııda ıu numaralı 

hanede mukim koc.ıı ı İsmet !\ıırl Bey all'y
hine ikam" olunan boı;aıını:ı d:ıl·asına rnUtl'· 
dair davn.sı arzuhal \ 'C nınhl>emeye da\"etl 
nıutıızammın ('Clpname muı~ll<'yhln ikamet· 
ı;4hının mcı;huliyt'line binaen llan!'n tebliğ 

~dildiği hnlde müddeti 7.arfmd!\ c.evnp llyl
hası vermediği gibi mahkeme günü de gel
ıııcml~ \'e kanuni bir vekil d<' göndermcnılıı 
\'il d1l\acı tarafından ko<'ll'lrnın kendi~lııo 

bakmıı.dığınıı dair ııhlt ikame ve 1 Uma et
tirilmi, olduğundan mUıldelnleyhin gıyabın

da. cereyan <'drn mutıml'lclcr hakkımın bt>' 
ı;Un zarfında bir itirazda bulıınmadığı 'e 
tayin olunnn gUniiııde tahklkııt hl!.klml hu -
zurwın gelmediği takdirdi' biletimle mklntı 

ikrnr \'C kabul etmı, addolnnncajtmm tasri
hi surctlle müddl'ıuılcy he muamclcll gıyap 
knmrı t~hllğlrnı kanır y~rilml 'e tnhkllaıt 
8 - 6 • 93S perşembe gUnlı saat to nn tnllk 
ndllııılş oldıı.l:"und:m mczkOr gün Vt'J 8aatte 
mn.Jılccmc ımlonuııda lı:ı:ı:ır bulıınmaıu nıun

ındeli gı.)llJ• knrnn tcbllğl ın:ıkaınına kniın 

olmak l\zcrc \ilin olunur. (3800} 
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BOTON AVRUPAYI 
EVİNİZDE DİNLEMEK 
ve Radyo istasyonlarının 
neşrlyatrnt muntazam ta
k~~ ed:bltmek için. tek 
bır dugme ite idare edi· 
len rşıklr otomatik ıskala 
ile mücehhez T elefunken 
ahizelerini tercih ediniz. 

Milli Müdafaa Vekaleti Hava 
Levazım Müdürlüğünden : 

Hava müsteşarlığında arzu edilen mahalde istihdam edilmek 
eJzere bir fen memuruna ihtiyaç vardır. Ücreti 100 liradır. Ta
liplerin fen mektebi alisinden mezun ve askerlikleri olmamak 
fartile vesikalarile birlikte hava müsteşarlığına müracaat eyleme
leri ve adreslerinin sarih olarak yazılmasını. fazla talip olduğu 
takdirde müsabaka imtihanma tabi tutulacakları ilan olunur. (2234) 

1 Devlet Dem iryolla.rı ilanları 
Devlet Demiryolları Konya 

işletme Müfettişliğinden: 

Mersin ıstasyonu eşyayı tüccariye ambarının tahmil ve tah
liye işleri kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Münakasa 
3 Haziran 933 Cumartesi günü saat 14 te "on dörtte,. Konyada 
işletme mufettişliği dairesinde yapılac2ktır. Münakasaya iştirak 
edeceklerin teklif rt.ektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı 
günde saat 13 e kadar işletme kalemine vermeleri lazımdır. 
Talipler münakasa ~artnamelerini iki lira mukabilinde idaremiz 
Ken ya veznesinden, Ankarada merkez veznesinden, ls\anbulda 
Haydarpaşa veznesinden Adana ve Mersin istasyon müdürlük-
lerinden alabilirler. (2171) 

l~ar~emiz memurin ve müstahdeminin tedavisi için evlerine gi
decek doktorlarımızı na~il etmek üzere bir otomobil kiralana
cağını evvelce ilan etmiş idik. 21 • 5 - 933 pazar günü yalnız bir 
talip müracaat ettiğinden münakasa 28 - 5 • 933 pazar gününe 
talik edildi. Şartnameler Haydarpaşa lşlt.tme Müfettişliği kale
minden alınacaktır. 

lstiyenlerin yevmi mezkiirda saat on beşte mezkur müfettişli-
~ müracaatları. (2328) 

idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan (4 ı) kalem bu· 
şon füzipl. Koltuklu sandalye döner. Battaniye, Demir gu bo
rusu, Dikenli tel, Marangoz tezgaiıı, Torna tezgahı, zımpara 
t~şları, mjtbaa levazımat., Çimento, Diyotermi, Mermer, Htü ma
kınesi ve saire gibi muhtelifülcins mal7.emenin pazarlığı 31-5·933 
tarihine müsadif çarşanba günü mağazada icra kılınacağından 
taliplerin yevmi mezkiirda saat 9 dan 11 e kadar isbatı vücut 
ederek tahriren fiat vermeleri, bu baptaki malzemenin müfredat 
Ji!.tesi mağaza dahilintle asılmış o!up nümune getirilmesi icap 
eden malzem~ için pazarlık günü nümunelerinin beraber getiril
mesi, nümunesiz tekliflerin kabul edilmiyeceği ilan olunur. (2385) 

lstanbul Evkaf Müdürlüğü ilanlara f 

.Ev.kaftan kirala~ıkları yerlerin kira müddetleri Mayıs gayesin
dJ bıtecek olan kıracılar tekrar kiralamak istedikleri takdi d 
.d . 1 r e 
ı areye müracaat a tecdidi aktetmeleri için kendilerine ya ılan 
tebligat üzerine bazı k~racılar bizzat idareye gelmeyerek ~ek
tupla cevap ~ermektedırler. Halbuki bu muamelenin mektupla 
y ~pılamıy.acagı ve ~u ce.vaplarm nazarı dikkate alınmayacağı 
cılietJe kıracılar!n bızzat ıdareye gelmeleri ve gelmeyenlerin Ma
yıs gayesinde tahliye edilecekleri malum olmak üzere ilan olu-
nur. (2381) 

Zafiyeti umumiye, işti ha· F f 1 
111zlak Ye kuvvetsizlik ha- os at 1 
llhn<la büyüle faide ve • 

tesiri görülen 

1 "" _______. . ' 
iş Bankası kumbara ikramiyelerini bı~ 
misli çoğaltarak 10,000 liraya çıkardı 

Bundan sonra her 
keşidede 5,000 lira 

ikramiye verilecektir. 

Her keşidede 
Kumbara sahibi 
ye alacaktır. 

"207,, 
ikrami-

Mükafatlar 
( Her keşidede ) 

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

5000L. 
(Kuralar eskisi gibi 1 nisan 
ve 1 teşrinievvel tarihlerinde 
çekilecektir) 

1
3UncU Kolordu Sabnalm•ı 

Komisyonu ilanhırı 

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

320000 metre çama§ırlık bez kapa 
lı zarfla münakasaya konmuştur. 

ihalesi 19 Haziran 933 Pazartesi 
günü saat 15 te dir. isteklilerin nü
mune ve şartnamesini görmek üze 
re hergün ve münakasaya girmek i. 
çin o gün ve vaktinden evvel An· 
karada M. M. V. SA. AL. KOM. nu 
na miiı·acaatları. (3069), (2394). 

:(.. :(.. :/o 

M. M. V. SA. AL. KOM. Dan: 
Kapalı zarfla yerli fabrikaları ma
mulatından SOOOOmetre boz renkte 
kaputluk kumaş alınacaktır. ihale· 
si 18-Haziran-933 pazar günü saat 
15 te dir. isteklilerin §arlname ve 
nümunesini görmek üzere her gün 
ve münakasaya girmek için o gün 
ve vaktinden evvel teminat ve tek
lif mektuplarile Ankarada M. M. 
V. SA. AL. KOM. nuna gelmeleri. 
(3070)' (2395). 

İstanbul ikinci ticaret mahke -
rnesinden: Mukaddema mahkeme
ce ilam iflasına karar verilen Şiş
lide Dere Arka sokağında maran· 
gozlukla müştegil J. Virasiç Ef. bu 
ke rre alacaklılarile akteylediği 
kongurdatonun tastikine ait mu • 
hakeme 19-haziran. 933 tarihi o· 
lan pazartesi günü saat 15 te tayin 
kılınmış olduğundan alakadara • 
nın yevm ve saati mezkurde mah • 
kemede hazır bulunmaları lüzumu 
ilan olunur. (3785). 

Sahibi: Mehmet Asım 
Neşriyat müdürü: .Fikret Adil 

V AKIT Matbaası - İstanbul 

Hs~eri lise ve Orta MeUepleU 
lole~e alınıyor ti 

1 - 1933. J 934 ders senesi için Is tan bulda bulunan l(u~:e 
ve Maltepe Vselerile Bursa'da bulunan Bursa Askeri Li5e5'be 
Konya ve Erzincan'da bu'unan Askeri Orta mekteplerine tale 
alınacaktır. de 

2 - Liseler 9. 10 ve 11 "1. 2. 3,, üncü. Orta mektepler 
6, 7 ve 8 '"l• 2, 3,, üncü sınıfları muhtev:dir. ·o 

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

4 - Almanca okuyan talebeler tercihan almacakhr. be' 
5 - Liselerin 11. inci sınıflarına iyi Almanca bilen tale ,1' 

ler alınacaktır. Bu talebeler Liseyi ikmalden sonra yapılaCdif 
müsabaka imtihanını da kazandıkları takdirde Askeri ınühe~ıer 
ve Fen memuıu . yetiştirmek üzere Almanyaya gönderil~ce gİ" 
ve müsabakayı kazanamadıktan takdirde harbiye mektebıne 
derek zabit çıkacaklardır. . de0 

6 - Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin ~aşes:~ui" 
başka giydirilmui. tecbizatı ve kitapları hükumete aıt 0 

gibi ayrıca talebeye her ay bir miktar maaş ta verilir. oıli" 
7 - Vseyi muvaffakiyetle bitirenlerden arzu ede~Jer dde" 

sa baka imtıbanına girerek kazandıkları takdirde Beşiocı ~~ıoıelt 
de olc'.uğu gibi askeri mühendis ve Fen memuru yetiş~rırbİ~o 
üzere Almanyaya gönderilirler Buna arzu etmiyenler a 
mektebine giderler. dulı· 

8 - Bütün mektep'.erle kaydü kabul mekteplerin bulu: bİ" 
ları yerlerde l/T emmuz/ 933 tarihinde başlar ve Ağustosu der• 
rinde biter. Bununla beraber kadroda münhaller kalırsaıerde" 
senesinin devamı müddetince sivil lise ve orta oıekteP 
nakil suretile talebe alınmağa devam olunur. 1. e '' 

~ ı• 
9 - Mekteplerin bulunduğu yerler haricinde askerı "bİOdeO 
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