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::~~k meselesi Maarifte Jhtikôr var, mücadeleye mecburuz I = - -
tene u un ekmek meselesi 
· •on .. l d 1 tııı h gun er e gazete e -

•r\ .~vadia sütunlarında sık 
aor" ltrıh l unmeğe başladı. İs -

Ecnebi mektepleri 
müdürlerinin toplanması lkıeae~ . belediyesi bu defa bu 

ledh· elyı halletmek için bazı 
f 

ıt er d" .. M Yeni nizamname hakkında 
ıtnıı uşunüyormuş. evcut f 1 ledh· &rl ın tasnif ve tasfiyesi bu dUn ik rleri soruldu 

ıt er .. 1 . d . F elart k cum esın enmı§ ena 
lltrııe ~ıkaran, belediye nizam -
tere a rıayet etmemekte ısrar gös
ı ... 1n fırınlar kapatılacak, kapatı
"Q ar b' •tıtetI ır daha açılmıyacakmı§.Bu 
'-r. e Yava~ yavaş lstanbul fırm
o~raıında bir tasfiye yapılmış 

kını, .. 
$İıı ~ha latan bul fırınlarında ni
'-tb· lediye nizamları tamamiyle "1k edilemiyor?. Ekmekleri her 
' ta nıuayyen evsafta yaptır -

))·neden mümkün olmıyor?. 
~ •kkat edilirse bu sebeplerin 
llılt 1 lıtanbulun gayet geniş, dağı-

' bir h' l l .. ~ §e ır o ması, sayı arı uç 
~ bulan fırınlardan her birinin 
tea·lenit ve dağnık tehrin birer kö 

9 ;'ilde bulunmasıdır~ Dlhl ecnebi mektepler mGdilrlerfnden 
baz.ı rahip kadınlar m-rlf mGdO

b' . 'ıla. olarak bu fırınlardan her 
~ilin günde hazan bet, altı ağız Maarif Vekaleti ecnebi mektep 

Sek çıkarmasıdır • idareleri için yeniden bir nizam -

riyetloden çıkarlarken .. 

~ 0'1lra mesela Beyoğlunda olan name hazırlamağa karar vermit 
~\fırın çıkardığı ekmeği tabla - bu hususta çalışmak üzere lstan
~ 'r vaaıtasiyle İstanbul tarafı • bul da bulunan orta tedrisat umum 

• it d, göndermektedir, bu suret - müdürü Fuat Beyin reisliği altında 
1 '~en Beyoğlu tarafında piti • bir heyet seçmittir. 

1 "" olan ekmek latanbulun en • Heyet dünden 
111 -...:•e. sapa köıelerinde satılabil- itibaren yeni ni-

# t"'•r · zamname projesi 
L.. ~naleyh lıtanhul fırınları üzerine tetkikat-
ı.,.. ~it altında bulundukça bun
hi~ llıueaair bir surette teftiş ede· "' tc. İçin tek bir çare vardır . 
' fırının batına belediyece 
"'~ lu birer memur koymak, bu 
dt \lrla.rı ıabahtan aktama ka -

rof k ~. F' ırrnın başından ayırmama -
' 1 'kat •ayıları üç yüzü bulan 
~· lrda.n her birini bu suretle 
'

1
' •e rnürakabeye imkan ol -

'~nca fırınlardan çıkacak ek -
'- erin aıhhi şartlara uygun ol • 

ta bulunmağa 

batlamıttır. 

Fuat Bey ilk 
iş olarak ecnebi 
mektep müdürle-
rinin yeni nizam
name hakkında-

Orta tedrl•at mil- ki fikirlerini öğ
dGrG Fuat Bey renmek istemiş 

dün bütün mektep müdürlerini 
(Devamı 10 uncu sayıfada) 

Q 1 da. tabii beklenebilir mi?· 
\ \t.•a.ıiyete göre İstanbul bele - T. Rüştü B. Romada 
~•nin fırınların adedini ek -
~)'e çalıımasına hak vermek 
~il', Bunun için de belediye 
~arına riayet derecesini esas 
~ Rene haklı bir mikyas ola -. . 
'"n '-'- Unla beraber bu usul ge· 

' ı.t'rniyle maksada varmağı te 
~edemez. Zira lstanbulda ek -

Roma, 13 (A.A.) - Türkiye 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey, 
hariciye nezareti müıtetarı M. 
Suvich ile uzun uzadıya görüş

müştür. Tevfik Rüştü Bey sonra, 
Bulgar ve Yunan sefirlerini kabul 

etmiştir. 
İtalya hükumeti Tevfik Rüttü 

Beyin şerefine bir ziyafet vermiş· 
tir. 

U.emniyet müdürü 
şehrimizde 

Umumi em • 
niyet müdürü 
Tevfik Hadi B • 
dün tehrimi -
ze gelmittir • 
Tevfik Hadi B . 
dün 

~~eıe~esini kat'i olarak halle
~ ~ ıçin diğer medeni mem -
~~de olduğu gibi ya~ıla~~ 
'~lerce küçük fırın yerme uç, 
~ e büyük fabrika vücuda 
f~ktir. Böyle bir kaç büyük 
~i Yapılınca hem bunların 
-')l~~e teftiş ve mürakabesi 
~,~ır, fırınlardan sıhhi §artla· 
,, h 'trıile uygun ekmek çıka -
~feltl de ekmeğin imaliye 
\''--~~aha azalacağı için halka 
~ ) •kinden daha ucuz ek -

ed· · sonra 
~.... •rılmiı olur. 

öğleden 

vilayeti 
~ "1,.., t ziyaret etmit ve 
~.... •tanbul fırıncıları bu · d 
.:'1\ ""' ta emnıyet mü ür -
~ 'd kdir etmi§ olsahwdı şim lüğüne giderek 
S ' \)· 'r kendi aralarında birle- bir müddet ora -

•• _-ı., tün mutlaka lstanbulda da me•gul ol • 
·' l Tevfik Hadi Bey ~ 

d te ecek olan fabrikaları muttur. 
' bir şirket teıis ederek 
l'aparlardı. Bunun için 

Mehmet Asım 
(Devamı 2 inci aayıfada) 

Tevfik Hadi Beyin emniyet 
meselelerine, polis mektebine, kü-
çük san'atlara dair beyanatı iç 
sayıfamızdadır. 

Şekeri kaça mal ediyorlar, 
kaça satıyorlar? 

Okkası 50 kuruş 20 paraya malolurken ve 54 kuruşa 
fer ah ferah satılırken 64 kuruşa nasıl çıkıyor ? 

Şeker ticaretinde metro kazanç 
ile ihtikar hududunun tayini günün 
meselesidir. lktııat Vekaleti takas 
suretiyle hariçten teker getirmeğe 
müsaade verdiği tüccar ile aktetti• 
ği mukavelelerde şeker ıatıtları - , 
nm cari fiat ve teamüllere uygun 
olmasını fart koymaktadır. Bina -
enaleyh bu tüccar İstanbul ve di· 
ğer piyasalarda cari fiat ve teamül 
lere göre ve her isteyene teker sat
mağa mecburdur. 

, 

Fakat resmi mukavelelere ko. 
nulan hu §artlara filiyatta riayet 
edildiği yoktur. Şeker getirmek 
için bir kere müsaade alan tüccar 
mallarının maliyet fiatını muhte -
lif sebep ve bahanelerle arttırmak
tadır. Şayanı dikkattir ki hüku -
met namına ticaret işlerini takibe 
memur olan bir takım zevat bile 
bu haksız fi at artırışları kar§ısm · 
da mütereddit görülmektedir. 

Utaktald tel 
ker Fabrika• 
mı.z ve teke-o 
rl vasati 64 
kanıta •atan ~ 
bakkallar • 1 

dan biri 

• 

Mesela latanbul Ticaret müdü -
riyeti birinci el şeker tüccarının 
fiatlara (o/o 6) ya yakın kazanç 
payı ilave ettiklerini yazarak bu 
miktar kazancın ihtikar sayılıp 

sayılmıyacağını lktısat Vekaletin· 
den sormuştur. (Cumhuriyet) re • 

ni tetkike pek lüzum görmiyerek l>akk:allarda (61) ku 
0 
ayı tel er 

fikimiz iıe b'u meselenin mahiyeti 1 m&litaClır. BunClan (f J Ji 

b 
'k rufa ıatı ırsa 

u mı tar kazancı normal bul - · (Devamı 10 · _ 1111ea Bayıfada) 

Kral Faysal Edirn:kapıda Bir salgın?-
Londradalrak kralı Bir cınayet 20yaşındatalebede 

• • para ıstıyor 

-~ 

Kral Fay•alın karlkatGrtl 

Dönerken memleketimize de 
uğrıyacağr haber verilen Irak kra
lı Faysel Hz. hala Londradadır. 
Kral bu uzun müddet esnasında 
Londrada alelade ziyaretlerle 
meşgul?. Buna Deyli Ekspres şu 
cevabı veriyor: 

Geçen Uç halta zarfında mUkı-llef bir ım

rette izaz olunan kral Fayaal Londra ika • 

metini ur.atmap ve bir hafta daha kalma-

ğa karar \'<'rdl. Kral Faysalın lkametlnl uzat-

masmdakl blkntt't nE'dlr!. 

Londradakl Irak ııefaretbaneslnln me -

(Devamı 2 ıncı aayıfada) 

Bir bahçıvan yanaş- eroin bulundu 
masını öldürdü 

Evvelki gece Edirnekapı hari -
cinde bir cinayet olmuş, Y anaki 
isminde bir bahçıvanın yana~maaı 
Necip öldürülmüştür. Yaptığımız 

tahkikat~a göre cinayet şöyle ol -
muıtur: 

Evvelki gece saat ikiye doğru 

Edirnekapı haricinde Bayrampa -
şa caddesi üzerinde dolaşan bek • 
çi Bekir Efendi Ermeni mezarlığı· 
na yakın bir yerde topraklar üze
rinde yüzü ~oyun bir cesedin yat
tığını görmüş, hemen Rami jan -
darına karakoluna giderek ka -
rakol kumandanına haber vermİ§· 
tir. bu ihbar üzerine hemen cina -
yet yerine gidilmiş ve etrafta araş
tırma yapılmıf hr .Sabahleyin erken 
den lstanbul jandarma bölük ku -
mandanlığı ve adliyeye de vak'a 
haber verilmiş, müddei umumi mu 
avinlerinden lsmail Hakkı Bey, 
adliye doktoru Enver Bey ve Is -
tanbul jandarma bölük kuman -
danı Hilmi Beyler cinayet yerine 
gitmitlerdir. 

Tahkikat neticesinde yerde ya
tanın Bayrampafa bahçıvanların -
dan Y anakinin yanatması Ruşen 
oğlu 35 yatında Necip olduğu 
anlatılmıştır. 

(Devamı 10 uncu sayıfada) 

·arut zehirlerden biri aluıırkea _ 

Gün geçmiyor ki eroin, kokain , 
esrar kaçakçlığına ait haberler 

vermiyelim. Mu haf aza teıkilitı -

nın her gün bir yeni kaçakçı te -

bekesi yakalaması da bunların 

sonunu getirmemekte, her gün ye

nileri çıkmaktadır. Dün Kuledi -

binde oturan küçük sıhhiye mek -

tehi talebesinden 18-20 yaşında 

Rauf Efendi isminde bir gencin 

odast aranmış 30 gram eroin bu • 
lunmu,tur. 

Muhafaı-:ı te!kilah bu gencin 

satıcı olduğunu sanmaktadır. Görü 

lüyor ki hu zehirler gençler ara • 

sında da salgın halindedir. Esaslı 

tedbirler alınması zamanı gelmif
tir. / 



Ekmek meselesi ~SON;HABERLERH Reisicümhur I-l~A 
• dll' 

Reisi Cümhur Hazretler~ ,Jı llaşmakaleden Devam 

icap ederse İstanbul belediyesi bi· 
le kendilerine yardım ederdi. E -
sefle görüyoruz ki bu işte asıl 
alakadar olan esnaf kendi kendi
lerine hareket edemiyor ve işte 

bu vaziyet meselenin hallini zor -
laştırıyor. Fakat bu zorluk ne ka -
dar büyü~ olursa olsun ebedi 
surette devam edip gidecek değil· 
dir. Mutlaka zorluklar yenilecek , 
mesele bir gün halledilecektir. 

Yeni limanlar ve emiryolları 
Dolmabahçe sarayındaki daır 
rinde meşgul olmuşlar, saat 011 

kizde motörle Maltepeye d 
bir gezinti yapmışlardır. 

Al • } .1 •• •• k Yunanistanda 
man ınşaat grup arı e goruşme te Bele·;ii~~-·i~tih~ba 
olduğumuz hat ve limanlar kanun korkusll 

Muhalifler hükumet •r 
Janacak bir vaziyettecfit' 

Mehmet Amm 

Bir kral! 
Sahtekarlar kralı 

yakalandı 
Paris mahkemelerinin birinde 

cereyan eden bir muhakeme, bir 

banka katibinin beynelmilel ban • 
kaalığı büyük bir felaketten nasıl 
kurtardığım göstermiştir. 

Hadise şu şekilde cereyan et -
mittir. Avrupa ile Amerikada te-

ANKARA, 13 (A.A.) - Na - J mutabakat vardır. Fakat müzake-1 Muharririmizin Filyoı-Ereğ -
fia Vekili Hilmi Bey muhtelif de - re henüz hiribiriınizi bağlamış ol- li hattının elektrikle yapılması 
miryolları ile limanların yaptml • maktan uzaktır. Bu mevzulara lıu hakkında bir karar verilip veril -
ması etrafında cereyan etme~de son günlerde diğer finnalar da a - mediğine dair olan süaline de ve
olan müzakereler hakkında Ana· lftka gösternıeğe başlamışlardır . kil bey demiştir ki: 
dolu ajansının bir muharririne ıu Biz onların müracaatini de kabul "- Filyos - Ereğli hattının 
malumatı vermiştir: ve tetkik etmekteyiz. Eğer bu hatla Efeğli - Çatalgazi kısmını elek • 
"- Alman inşaat grupları ile rın ve bu limanların her hangi trikle yapmanın bir zarureti fen -

Filyos - Ereğli ve Antalya -Af- bir mües.seseye ihalesi mukadder - niye olduğu anlaşıldı. Çünkü hav
yan hatları ile Ereğli, Mersin li - se, bunun hüktıınete en müsait şe - zanm inkişaf edecek nakliyatını 
manian ve Fribot tesisatı üzeıin- rait teklif etmiş olana ihale edile - muayyen bir miktardan sonra hu· 
de göriişnıekteyiz. Gerek mali, ge- ceği tahiidir . .Fakat vaziyet henüz harlı lokomotifler temin edemiyor. 
rek fenni esaslan üzerinde umumi böyla bir mukayeseye de giınıiş CP.r kabiliyetleri kifayetsizlik ar • 
mahiyette Alınanlarla aramızda 1 değild~r,., zediyor.,, 

Başvekil et Amerika ya 10 muallim 
şekkül eden bir çete bütün Avrupa 
piyasasını sahte çeklerle bombar -

dıman edecekti. Çeklerin hepsi 
mükemmeldi ve en hünerli, en tec· 
rübeli bankacılar bile bu çeklerin 
sahteliğini farkedemiyorlardı. 

Cümhuriyet bayramı hak- Halk terbiyesi ve köy mektepleri için 
kında bir teblig neşretti Amerikaya muallim göndereceğiz 

Ankara, 13 (A.A.) - Ba§ve • 

Ancak bir banka katibinin ha -
rikülade dikkati sayesinde bu me -

selenin belli başlı erkanından biri 
yakalanmıştır. Yakalanan ada -

kaletten: 

1 - Ba§ve'kalete bağlı olmak 
üzere Kütahya mebusu Recep Be-

yef endin in reisliği altında Erzu -
ru mebusu Nafi Atuf B. le M. Mü

Ankara, 13 (A.A.) - Maarif ı 3 - Hizmet müddeti esnasında 
Vekaleti; halk terbiye ve köy mek- müspet ve semereli faaliyetleriyle 
tepleri sahalarında çalışacak olan· temayüz etmiş bulunmak, 
ları yetiştirmek maksadiyle tahsil 

.. k .. b A ·k 4 - Halkçılık ve köycülük iş • gorme uzere u sene merı aya 
mın adı Giovanni Bodesidir. Ken-
disi ltalyandır. Ve eskiden ltar- dafaa, Dahiliye ve Maarif Vekil-

on kadar muallim gönderecektir. ]erinde çahşnıağa bilhas..."3 heves-
Bu muallimler !U vasıtaları haiz li, istidatlı ve mefkureci ruhta ol

olan ilk tedrisat müfettişi ve mu· mak, yada avukatlık yapmakta idi. 
Muharebe esnasında büyük hizmet 

ler lapan Bodesi 6000 sterlin kıy
metinde çekk tanzim etmekle 
maznundu. 

Muhakeme esnasında Bodesi • 
nin umumi harpten sonra Ameri -

kaya hicret ederek orada bir ban· 
kada çalıştığı ve bu bankanın Av -

rupa ibankaları taraf mdan tnr•n • 
dığı anlaıılmıştır. 

Bodesi bu ısırada Amerikalı hay 
dutlarla alakadar olmuş, onların 

sahtekarlıklarını tetkik etmiş, on -
da.n sonra Hret Snıith namında 

bir zatla birleşerek onunla çalış -
mağa başlamış. 

Amerikada mali vaziyetin bo -
zulması üzerine Bodesi de iflas et-

miş. O da derhal Amerikan hay -

dutlariyle birleşerek faaliyete gi
rişmişti. 

Bu faaliyetin esası milyonlarca 

lira kıymetinde çek tasni ederek 
Avrupa piyasalarına sürmekti. 

Bodesi bu işi muvaffakıyetle 
başarmış, ve çekleri taşıyarak Av
rupaya gelmişti. 

Kendisi yalnız rki günde Pariste 
6000 sterlin sürmeğe muvaffak ol

du. Baflangıç mükemmeldi ve 
sahtekar Bodesi havadan milyon
lar kazanmayı umuyordu. 

Tam bu sırada bir bankanın ka
tibi ~eklerin birini tetkik etmiş ve 
kimyevi tahliller yapmıştır. 

Bütün mütehassıslar, çeklerin 
f ev'kalade mükemmel bir surette 
i~al olunduğuna kanidir. 

Katibin sahtekarlığı keşfetmesi 
üzerine Bodesi mahkemeye veril -
mit ve beş ıene ağır ceza ile mah -
kUm edilmiştir. 

Nurullah Esat Bey 
Ankara, 13 (Hususi) -Sumer

bank umumi müdürü Nurullah B. 
lstanbula bugün hare'ket etti. 

likleri müsteıarlarından toplu yük 
sek bir komisyon teşkil edilecek- allimleri arasından müsabaka ile 5 - Sıhhi hali düzgün olmak. 
tir. Bu komisyon vekaletlerle mil- seçilecektir: 
li cemiyet ve müesseselerden dai - 1 - Dört veya heş senelik er - Bu şartları httiz olarl~ 'k!tuallim-
mi veya muvakkat yardımcı aza kek muallim mektebi mezunu ol- lcr ve müfettişlerin nihayet bir haf 

mak ta zarfında resimli birer fiıleriyle 
ve komisyonun bürosu için yuka - ' 

2 Yaşı 20 den az Ye 35 ten mensup oldukları Maarif idareha-
rıda ismi geçen vekilliklerden me- -
mur alınaczı.ktır. fazla ol_n_1_a_ın_a_k_, ________ •n•e•s•in•e-m•u·· r.a.c_a_a_tl_a_r_ı _ıa_z_ı_m_d_ır. 

2. - Vekaletlerle vilayetlerde 
ayni maksat için komisyon ve he -

yeller teşkil olunarak vekalet 

heyetlerini kanunda yazılı vazi -

f el eri yapacak mahiyette olarak 

vekiller teşkil eder ve vilayetler -

deki komisyonlar da 1 inci madde

de yazılı yüksek 'komisyon tara· 

fından tesbit ve tebliğ olunur. 

3. - 10 uncu Cümhuriyet bay

ramı yüksek komisyonu vekalet~ 
}erdeki heyetlerle vilayetlerdeki 

komiteler ve kutlulamıya iştirak e

decek cemiyet ve müesseselerle 

muhabere ederek bu işi tanzim 
der. 

Bir ikaz 

Müsaadesiz tabiyet değiş
direnler hakkında ne 

yapılacak? 

Ankara, 13 (A.A.) - Dahiliye 
Vekaletinden: 

Maddi alakaları bulunan bazı 
vatandaşların komşu memleket -

lerdeki itlerini kolaylaştırmak Ü -

zere hükumetimizden izin alma -

dan yabancı tabiiyetlere geçtik • 
leri görülmektedir. Vatanda§hk 

kanununa göre hükumetimizden 
izin almadan tabiiyetini değişti -

renler tabiiyetimizden çıkarıla

caklardır. Buna yer vermek iıte • 

miyenler maddi alaka dolayısiyle 

tabiiyet değiştirmek mecburiyetin. 

de kaldıklarında hükumetimizden 

izin almahdrrlar. 

M. Ruzvelt silihsızlan
ma f aaliyetinde 

Bu hususta mühim adımlar atacak ! 
Vaşington, 13 (A.A.) - Ordu- ı birincisi, Fransanın emniyet mese

ların milli hudutlar içinde kalması lesinde ısrarı olacaktır . 
teklifinin Avrupada sürünceme • Franasmn itirazını yok etmek 
de kaldığını gören M. Ruzvelt için, M. Ruzvelt, Amerikanın an -
evvel emirde silahları bırakma i • anevi siyasetini ilk defa olarak 
şinin halledilmesi lazım geldiğine bozarak, M. Davis vasıtasiyle, bir 
karar vermiştir. harp tehlikesi olduğu takdirde A-

M. Ruzvelt, eylulde başlıca si- merikanm diğer devletlere müra
yasi şahsiyetlerin milletler cemi • caat etmeğe hazır bulunduğunu 
yeti toplantısı için Cenevreye gel- bildirmiştir. 
dikleri zaman bu taarruzi silahla -
rın kaldırılması lehindeki propa -
gandasına tekrar başlamağa hazır 
lanıyor. 

Eylulde yapılacak olan görüş -
meler silahları bırakma konf eran -
sının teşrinievvel toplantısına bir 
mukaddeme teşkil edecektir. Çün 
kü bu görüşmeler, İngiliz planının 
birinci kıraatinde çıkan ihtilafları 
ortadan kaldırmağa çalışacaktır. 

Bu planın muvaffak olmasına 

mani olacak başlıca sebeplerden 

Ziraat vekili 
Ankara, 13 (A.A.) - Ziraat 

Vekili Muhlis Bey bugün Knyseri 
treniyle Pınarbaşıya gitmiştir. Ve· 
kil Bey yarın Uzunyayla hayvan 
sergisini açacak ve o mıntaka at 
ıslahı hakkında baytar umum mü· 
dürlüğünce alınmış olan tertibatı 

ve tedbirleri teftiş ve cumartesi 
günü ak~amı avdet edecektir. 

Bu beyanatın res.mi tefsirine gö· 
re, M. Ruzvelt Amerikanın an'a • 
nevi hakkı olan denizlerin serbes· 
tisinden vaz geçmek mukabilinde 
silahları bırakmayı istemektedir. 

Yarın 4 devlet misakı 

ımzalanıyormuş 

Londra, 13 (A.A.) - Reuter 
Ajansının edindiği malumata göre 
dört devlet miıakr 15 temmuzda 
Romada imza edilecektir. 

Cenup hudutlarımızda 
kaçakçılarla mücadele 

Ankara, 13 (A.A.) -Temmu -

zun ikinci haftasında cenup hu -

dudumuzda çarpışmalı ve çarpış • 

masız 58 kaçakçı vakasından ye

disi ölü olmak üzere 94 kaçakçı ve 

yedisi ölü, 75 i diri kaçakçı hayva

nı ile tüfek, 1300 küsur kilo güm • 

diyorlar 
ATİNA, 13 (Hususi) - }I~ 

met Temmuz sonunda icraıı _, 
karrer olan belediye intihab• 

altı ay müddetle tehiri için bir 
rarname neşretmiştir. Muahilf. 
hükumetin bu kararını, Selil' 
olduğu gibi belediye intihab• 

da mağlup olmak ve bu • 
nüfuzu daha ziyade saraıbnalı 
kusuna atfediyorlar. Diğer t 
tan öğrenildiğine göre h"' 
miistakbel intihabatta genit . 
rei intihabiye usulünün tatbi)I 
çin bir kanun hazırlamıştır. 

Muhtelif çiftçi amele f ırka11 

si M. Papa Anastasyo, gazet 
vaki olan beyanatında, hük'" 

belediye intihabatmı altı ay 
ya tehir etmesi ve ayanın lal 
lip edilmiyeceği hakkındaki 
nakız beyanatını şiddetle tenlıiC 
mektedir. 

M. Papa Anastasyo diyor 
"Hükumet, ağlanacak bir v 
tedir. Sonra da mütecanis d 
dir. Azası arasında da derin 1' 

yet ve münaferetler vardır. 
nm feshi hakkındaki tehditl1 
vaz geçttmehdtr. Ziua. hlç bır 

din kanunsuz hareketlerde b 
mağa kuvvet ve kudreti yokt"' 

Maarif vekili 

Reşit Galip Bey bu 
lstanbula gelecek 

Ankara, 13 (Hususi) - rd 
Vekili Reşit Galip Bey bu ak. it 
trenle İslanbula hareket etti• 

tasyonda maarif erkanı, me 
kendisini seven kalabalık bir 
mektepliler tarafından uğıırl 

Sıhhat müdürleri 
arasında .. ,. 

Ankara" 13 (Hususi)- S~~,tı 
kumet doktoru İbrahim B. S11 

binkarahisar aıhhat müdüriİı ~ 
Bey Bayazrt, Adana sıhhs~ ~ 
rü, lbrahim Bey Niğde, }. ~ 
zarı hükumet doktoru F ehll'' ıf 
Sinop uhhat müdürlükleri0" 

yin P.dlimişlerdir. 

~---------------,,,,,,,,/-
Kral Faysal 

(B., ta.af< 1 I•~ 
murll\rı bu bapta malftmat ,.e ıJI' 

lf'r. Fakat gazrtcmlz bunun ecbCbl
111 

bilir. .ı& <ti 
Kral 1<•ay11:ıl ile mUştn1rlerl 11 

mfıhlm blr takını mali mü7..akr:rcle' 

tadırl:ır. ~ 
Krnı Fıınıalm ikametini uı.at~ 

Lın 11~bep te bndur • r ,,/ 
Kral rııyııalın ortay"&. l\oydU~ıl ff'.J 

lskıt. '. P. ir"' ıınwliyatnıa, deırılr~ ( 
ne, lrnkın tabii membalarını ,,ıc ~ ~ 
H!'dd lnglllı.lere lmliynzlıır ,.ere f'lll"' JJ! 
Y,lrrl t:ıb:ıkkuk rttlrt'rek paral" .,r-,J 

Iralc, mımd.ıı sl"nelt>rl zsrrın:,tl· 
df'n ~I milyon ııterlln tf'rnin et .-ıl"' 
bu pııra dn kl\fl gt>lmf!dlğl tçlıı ) 

l!!t.enoıeMcdlr. 

1111R111n11111ıuımm•11111111nuıım11111111mn11nt1ı~ •Jo iti 
rük kaçağı ve 8900 k• - . ,,.r., 
kaçağı, 3800 defter sıg t1t• 

500 kutu kibrit tutull'fllltt 
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~RETLER 
p· 
ınkkapoyer 

ete ~ 
11 t/ dllrn•n nyada yahudilerin hali 

ol" derniy~r~:kti~~eri-~den bile bahs: 
le Naı'l · Çunku mektupları bı
d k ı er tar f d e i cü l a ın an açılıyor, için-
Yor, c~ eler birer birer okunu -

U >'ot, Utnlelerin hüveleri 'kazılı-

3 ~Üınk· f,,, İç' un olsa yahudilerin ka -
\1 edtte~~de ieçenleri bile kontrol 

ltıektu ~r. ~ ahudileri sözle değil, 
,j' bııl~n! ~ bıle Naziler aleyhinde 

d~ ltlttıya l ~an menediyorlar. Al -
1 tirı h ' ffıtıerin arması yahudile-
b. lfıucund"' b' ··ı.. . ı dol ... ır o um tırpanı gı-

~ iGrıde aıı.~or. Alman toprakları 
..,~ llıl'o il i'Une bir iğneli f iÇi halini 
;Jı r. 

"" . "" 8ir n . 
lıy0t: azı taraf tarı f unları anla-

,, 
dıJc~ Yahudiler, biribirlerine yaz
lebitı~r ~~ktuplarda hep Nazilerin 
let }{· e soylüyorlar. Bütün yahudi
ııı. •tlerin Ömrüne duacıdır. Al -
~Y-d·· ·~ unyanın cennetidir Yahu-
dh.1'. ne Davut ve ne de Süleyman 
r. ·rrırad b 
~ s· e u kadar rahat etmedi -
t,' ıı ~.... gazetelerin palavralarına 

.. ,1.Yın. 

~e~•ıi hükumeti gibi bir hüku -
ille daha dünyaya gelmemi,tir. 
)~~:~niz okuyunuz biribirlerine 
~ ları mektupları .. 

~Ot~ıip bir gazeteci tunları ya-
,, 

. .......y 
il~ ) ahudiler vakıa biribirleri-

rı )\t-1-•ıdıkları mektuplarda mesela 
. ~İtı Ilı okka peynir gönder demek 

11 ~el e"\'eli, Almanyanın üstünlü
hlldi)era: Hitlerin dehasından, ya -
di)' er1n mes'utluğundan bahse -
\i~r ama mektupların altında
' yerindeki söz gözümüzden 

•• ~or. Bu imza §Udur: 

c,~,11lk kapoyer,,. 

~tııl 11\k kapoyer,, i evveli., Al -
k,t 1~ bir aile ismi ıandılar. Fa
.ı Qllt'" 
'ile P· un Almanyadaki yahudiler 
d 'ilk k ·1 . . ~ 

~ 'tilı apoyer aı esının çocugu 
l'tıld er Ya ... Nihayet mesele an -

ı. 

''P· 
1 bir k~~k kapoyer,, eski İbranicede 

il 1hledir. 'el kelimenin manası tudur: 
erainı· l r ana ..... ,, 

il .y. • :(. 

' -~tt, Yahudilerin mektupları • 
di,., .tına bir düziye Pink kapoyer 
~~:ltııa koyacaklarına ihtimal 
~~ ),{0r~rn. Çünkü yahudi aklı 

~· Udı ihtiyatı buna manidir. 

'· 
1
•al mi istiyorsunuz?. 

Ytkt• ''t ~ 1Yle, galiba Dördüncü Mu-
" 

1~tl'tlı•nında bu günlerde Ame-

Bir ihtilaf f 

Tacirlerle kambiyo 
murakipliği arasında 

Tacirlerle kambiyo murakipliği 
arasında bir ihtilaf çıkmıştır. lh -
tilif ın biri ,udur: 

Yunanistanla Türkiye arasında 
yapılan ve 1 haziran tarihinden 
beri tatbik mevkiinde bulunan 
ticaret mukavelesine göre Türki -
yeden Yunanistana gönderilecek 
Türk mallarının bedeli şu suretle 
ödenecektir. 11k üç ayda malların 
yüzde altmış beşi döviz, yüzde 
beşi navlun ve yüzde otuzu da em
tia bonosu verilmek suretiyle öde
necektir. 

Türk ihracat tacirlerinden bir 
kısmı bu yüzde otuz emtia bono· 
siyle Yunan malı almı' ve Türki
yeye getirmişler ve malların kon,
mentolar bankalara gelince iz. 
mir kambiyo murakipliğine mü
racaat ederek konşmentoların 
Türk parasiyle ödenmesi ıçın 
müsaade istemişlerdir. Fakat mü
rakiplik bu malların bedelleri 
esasen evelce ihraç edilmiş olan 
Türk mallarının bedelleri olan 
emtia bonolariyle ödenmi~ olduğu
nu ve binaenaleyh konşmentoların 
malların satışndan hasıl olacak 
para ile ödenmesi icap ettiğini 
söylemiştir. Alakadarlar mura -
kipliğin bu noktada hakkı olduğu
nu teslim etmekle beraber sirkü • 
lasyonu seri bir surette temin ve 
konımentoların derhal ödenme • 
leri için talep vukuunda tacirlere 
para müsaadesi verilmesi müna -
sip olacağını ileri sürmektedirler. 

Bununla beraber lktısat Veka -
leti ile Maliye Vekaletine bildiri! -
miştir. Öğrendiğimize göre iki 
Vekaletin bu meseleyi biran evel 
halletmesi için tacirler lktısat ve 
Maliye Vekaletlerine müracaat et
mitlerdir. 

Kurulacak ofis 
Memleketimizle Yunanistan a-

raaında yapılan ticaret muahede -
sinin müddeti altı aydır. Üç ayı 
geçmiı olan bu muahedeye göre 
lstanbulda bir ofis kurulacaktı. 

Ofiıin nizamnameleri lktısat 

Vekaleti tarafından hazırlanarak 

ihracat ofisine gönderilmi,tir. 
Türk - Yunan ofisinin yarın -

dan itibaren yeni nizamnameye 
göre teşkiline başlanacaktır. ~ıt ~.bahriyesinde olduğu gibi 

'~ ~ d ır çıkını§, kimıe küfretmiye-
iti () enrn.iı ! olmuılar .. 

\ıttı tam.anın oldukça töhret ka· Kimi kulağını çeker, kimi bur-
~~t~ küfürbaz bir yahudisi, bir nuna fiskeyle vururmuş! 

Si . Efendisi varmıf !. Hulasa Avram Efendiyi kızdı· 
~ıld:•tli, asabi, yanında sinek kı- rıp da küfrettirmek isterlermiş! 
''\)te:' hiddetlenirmiş. Gerçi si7 Avram Efendi mukabelenin ça
fılıtt edeceksiniz. Böyle yahud; resini bulmuş! Başkaları saldır -
'd 'tıu diyeceksiniz ama, mü· dıkça, kaşlarını çatarak: 
{) e ed· · l" · " G·· ·· .. · ~ ınıı; de size söy ıyeyım. - ozunu seveyı~.. . 
~t ~•ıı Yahudilerin en çok iti ~ "- Teşekkür cderım, dermış ... 
~tt 'b?"dükleri insan sayıldıkları Nihayet bir gün sormuşlar: 
Q' •ı· , . l 1~l"' 1tn memleketti. Onun için Avram Efendı neye bun arın 
~fu"1.. llıeınıeketteki bir yahudinin l gö?.lerini seviyorsun, neye teşek • 
)tıL, 'Q•ı 1 ° A 

0 

' k"' d' ·oqlt o maaına hıç te manı · ur e ıyorsun ... 
~.- f Cevap vermit: 

t11ı•itt~'1tı Efendi küfredilmiyece:k ı "- Ama ne manada söylüyo -

~tl'ıli \ l~ınca berbat bir hale 1 rum di.kkat. :~.. . .. 
,,. ~ b!· l>u!Ünün kırk yıllık küfür· ı Bu ıncelıgı bırkaç yuz sene ev-
'\ il' 

1 l h' "h . '~alinde nasıl itiyatlarmdan vel gösteren yahudi ak 1 w• iÇ ~ t~-
~ l• r. yatsızlık eder mi?. Edecegıne ıhtı-
ı._~~ çıkt kt Avram mal vermiyorum. Pink kapoyer, 

cıı'-. ' 11\irı Çe 
1 

l a~ . s~nr~ az ıeı çıkarmıyan yahudiler aleyhine 
~~· ~'. ~ert bne erını /çDa tlaçmd'k· yeni bir nazi hücum planı olsa ge

_-oq1tle . astırmıt. er en ı 
i r tı hozulmuf ... Onun hu rek. 

'-"1tedenler baıına mu":- ıı-• Sadri Etem 

Lise programları 
•··········································· 
P. C. N. 

Sınıfı faydasız ve 
lüzumsuz mudur? 

Tevfik Recep Fey 

Tıp fakültesinin ihzari sınıfı sa
yılan ve fen fakültesi binasında 
bulunan P. C. N. sınıfı hakkında 
zaman zaman bazı şikayetler ya • 
pılmakta, bu sınıfın lüzumsuzlu · 
ğundan ve yahut bu sınıfta oku • 
tulan derslerin lüzu.msuz derece • 
de geniş tutulduğundan bahsedil • 
mektedir. 

Darülfünun meselelerinin tel · 
kik edildiği şu sıralarda bu bahis 
üzeri~de kısa bir tetkik yapmayr 
faydalı gördük. Tah,<ikatımıza gö
re bu sınıfta dört ders okutulmak
tadır: 

_Hayvanat, nebatat, Hikmet, 

kimya. 
Şikayetle bulunanlar bu dört 

dersin liselerde de okunduğunu 
bu itibarla tekrar okunmasına lü· 
zum olmadığım iddia etmekte ve 
bilhassa nebatat dersinin pek faz 
la mufassal okutulduğundan hah -
setmektedirler. 

Filhakika bu dersler liselerde 
de okunmaktadır. Bu itibarla bü -
tün bir sene daha tekrar ettirilme· 
si ilk nazarda lüzumsuz görülme
si telakkisine hak verdiriyor. Fa
kat alakadarların verdikleri iza -
hattan sonra vaziyet iyice aydın -
)anıyor. Verilen izahata göre bu sı
nıfın ihdası, liseler teşkilatının ki
fayetsizliği yüzünden ileriye gel -
mekte ve bazı liselerimizde bu 
derslerden bilhassa tıp fakültesi 
için lazım gelen malumatın tama· 
mı verilememektedir. 

Bu itibarla bu sınıfın vaziyeti 
liselerin vaziyetine bağlı olarak 
kalmaktadır • 

Öğrendiğimize göre Maarif Ve
kaletinin geniş tetkik mevzuların • 
dan birisini de lise programları 
teskil etmekte ve vekalet liselerin 
bÜtün ihtiyaçlarını nazarı dikkate 
almaktadır. Liselerin son iki sı • 
nıflarında talebeyi muhtelif ilim 
şubelerine daha iyi yetiştirecek su 
rette teşkilat vücude getirilerek 
ayni derslerin tekrar okutulmama· 
sı cihetlerinin temin edilmesi ih -
timallerinden kuvvetle bahsolu -
nuyor. Muhakkak olan cihet, ve • 
kaletin liselerle yüksek mektepler 
arasındaki alakayı da büyük bir 
dikkat ve itina ile tetkik ettiği ci

hetidir. 
Alakadarlar, bugünkü vaziyet 

inşaat 
Müsaadesi neden 

verilmiyordu 
Yeni ebniye kanunu henüz tet

kik edilmediği için yeni inşaata 
belediyece müsaade edilmediği 
malUmdur. Belediyenin böyle bir 
sebeple inşaat müsaadesi verme
mesi teşkilatı esasiye kanununa 
muhalif bir hareket olarak telakki 
edilmektedir. Filhakika yeni eb
niye kanunu bugün meriyet mev
kiinde bulunmaktadır. Henüz ka
nun tetkik edilmedi diye inşaata 
müsaade edilmemesinden meriyet 
mevkiinde olan bir kanun hükmü
n~\ idareten tatil etmek gibi bir 
mana cıkabilir. Galiba bu müla -
hazad~n dolayı olacak ki önü • 
müzdeki pazartesinden itibaren 
belediye İstanbul içinde yeniden 
insaata müsaade verecektir. Es • 
kiden - apartımanlar müstesna
diğer inşaat için şube fen heyet • 
leri inşaat müsaadesi veriyorlardı . 
Yeni bir emirle bundan sonra bü
tün inşaat müsaadesi merkez fen 
heyetince verilecektir. 

Seyfi paşanın tetkikleri 
Gümrük mu haf aza kumandanı 

olup Ankaradan ~ehrimize gelen 
Seyfi Paşa dün lstanbuldaki mu -
hafaza teşkilatını teftiş etmiştir. 

Seyfi Paşa İstanbul hududu içi
ne giren bütün mıntakaları teftiş 
ettikten sonra Ankaraya dönecek

tir. 

Adana yağmur bekliyor 
Jstanbulda müthi~ surette de -

vam t!den yağmurlara mukabil A
dana ve Mersinde son günlerde 
hemen hiç yağmur yağmamı~tır. 

Pamukların tam netvünema zama
nı olduğu için yağmurlara ihtiyaç 
vardır. Fakat yağmurlar yağma -
dığmdan yeni pamuk mahsulünün 
iyi olmıyacağından endişe edilmek 

tedir. 

Ame~·ikalı mütehassıslar 
Memleketimizde muhtelif saha

larda tetkikler yapmaları için lk • 
tısat vekaleti tarafından çağırılan 
Amerikalı mütehassısların reisi ve 
iktısat mütehassısı M. Hines dün 
Stella Ditalya vapuriyle ltalya

ya gitmiştir. 
M. Hines ltalyada bir müddet 

kaldıktan sonra Amerikaya geçe • 
cek ve üç ay sonra tekrar memle • 
ketimize gelerek tetkiklerine de • 

vam edecektir. 
tmınıınmımott11mmmnınrn11111mnnınmumnmıınıı1ııut111ıw111ımımııumttınt11ıımı 

devam ettikçe P. C. N. sınıfının 
kaldırılması mevzuu bahsolamr 
yacağını i~aret ediyorlar. Dün bu 
mevzu üzerinde mütaleasına mü -
racaat ettiğimiz Tıp fakültesi re
isi ve DarüJf ünun emin vekili Dr. 
Tevfik Recep Bey bize şunları 

söyledi: 

SOHBETLER 

VARLIK 
ON LEŞ GÜNLÜK SAN'AT VE 

FiKİR MECMUASI 

Ankaradan yükselen ülkülü 
gençlerin coşkun sesi, bugün yur -
dumuzuıı dört bucağında çınlıyor. 
Ankaradan yükselen bu co,kun 
sesi, biz de dün, can kulağı ile din· 
]edik ... San'ata susayanlar, "Var • 
lık,, mecmuasının kaynağına yak· 
laşsın !. Bu kaynağın başında, ne 
gülgülü, kerrakeli, mor hareli, Sa
dabadın yosmaları var, ne de bir 
ace.m seccadesinde bağdaş kurup , 
yakut renk ufukları tarif eden 
sembolistlerin sesi işidiliyor. 

"Varlık,, da Türk inkılabının 
hamlesi var; "Varlık,, da dünkü 
ve bugiinkü Anadolunun farkı 
var; "Varlık,, da yapıcı ve yaratı· 
cı bir birlik var; "Varlık,, da cüm
huriyet imanının akisleri var;"Var 
lık,, ta istediğimiz edebiyat var; 
"Varlık,, da Türk gençliği var, 
Behçet Kemal var, Kemalettin Ka
rni var, Yaşar Nabi var, Cevdet 
Kudret var, Vasfi Mahir, Sabri E
sat, Ahmet Kudsi, Ahmet Hamdi, 
Muzaffer Reşit, Şevket Hıfzı, Ah· 
met Muhip, Ziya Osman, Hamit 
Macit, Feridun Fazıl var .. 

Bu değerli gençlerin ve Kazım 
Na.mi, İbrahim Necmi gibi mual • 
}imlerin kaleminden çıkan "Var -
lık, ,Ankaradan, feyizli bir mem -
hadan kaynayıp, yurdun dört bu -
cağını kaplıyan fikir selidir. Ce -
miyet edebiyatının yalın kılıç akı • 
nıdır. 

:(. 1(. ~ 

Bu gençler kim mi? Bu "Varlık,. 
ne mi?. Bunu Kemalettin Kimi kı· 
saca, fakat çok güzel anlatıyor. 

Bunu anlamak için, "'zaman için • 
de,, manzumesinin son beytini o -
kumak kafi: 

Odamda iki kardeş 
Biri dün, biri yann ... 
Ve ben aralannda, 
Bfr köprüyüın onların .. 
Ve Yaşar Nabi "Gençlik ve in

kar,, başlıklı yazısında geçen ne • 
sille bugünkü neslin elele vererek 
bu köprüden geçmelerini tavsiye 
ediyor ve diyor ki: 

"Artık yapıcılık ve yaratıcılık 

devresine girmek istiyen Türk 
san'ati, temenni olunur, ki anarşi 

yıllarının fena tesirlerinden kur -
tularak ve maziyi unutnrak, mana
sız nesil ihtilaflariyle kıymetli za
manlarını ziyan etmesin.,, 

"Varlık,, mecmuası Kazım Na • 
mının "İnkılap edebiyatı,, maka• 
lesinde dediği gibi "edebiyatımızı, 
edebiyatın tavı olan halk edebi -
yatına aşılamıştır; insanlığın asır

lar arasında yarattığı bilgileri,,. 
söyliyerek,, aşılamıştır. 

i. ~ .. 

"Varlık,, ta ne mey, ne de mah· 
bup edebiyatı yoktur. "Varlık,, da 
Kontes dö Noay'dan Sabahattin 
Rahmi tarafından tercüme edilen 
iki şiirle, Muzaffer Reşidin güzel 
tercüme ettiği bir Macar hikayesi 
okuyacaksınız ve Sabri Esadın 

"Antalya hatıraları,, sizi Anadolu· 
nun temiz, saf, lekesiz havasında 
yaşatacaktır. 

"- P. C. N. sınıfı fakültemiz i
cin ıazıın \'C faydalı bir sınıftır. 
Bir cok Avrupa fakültelerinde de 
bövl~ sınıflar vardır. Yapıldığını 
söylediğiniz şikayetlt!ri bu itibarla 
doğru bulmıyorum. Nebatat der -
sinin fazla geniş tutulduğu iddi -
ası ise gene varit olamaz. Bu ders 
neyi ihtiva ediyorsa, bu tabii ok"U
nacaktır. Galiba şikayetler daha 
ziyack nebatat dersinin biraz da 
ezber bir d~rs olmasından çıkıyor. ·
Btt jse zarttriclir.,, " 

Ve "Varlık,, da Behçet Kemalle, 
Kemalizm imanını bulacaksınız • 
Milli duyguları, sağlam inanı,la 

terennüm eden genç ve kudretli 
~airin "İnanıyorum,, manzumesi 
gençliğin, bugünkü duygusunun i· 
fadesidir. 

Görsem bir gencin daha 
-... ·, alnında emek teri; 

Selamı izzet 
·(Lfıtfen sayıfayı çeviriniz) 

r 
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Q - Ka.pmın önünde biraz öksür, 
,, lltın geldiğini anlarım. 

- Olur efendim. 
J t - Ha, bir §ey dahR.. O geldik -

~tı lonra, tanımadığın kimseye 
ı>ı açına. Anlıyor musun? 

- Anladım efendim. 

d• il - Eğer tanıdık gelirse aç. O ha 
te- 1.lltıın ahbaplarından biri belki ge
tr 1

1
t ~e içeri girmek ister. Sen ihtiya 

f>~'Q lİn-cirini tak... Belki de zorla 
~•tın· ,.,. ıye kalkarlar. İyice anladın 

. ·•ıı? 

, ~e - Anladım, o hanımı yazıhane 
I' llacağım, sokak l<apmm siirme 
'l'~ .... T ) eığım. am.madıklanrna kapı-
1 lçmıyacağım. 
-Tamam. 

d - Hasan Sıtkı bey yanınızda 
' olsa, Vildan hanımı odaya ala
hnı mı?. 

~ d - Al, al... Yalnız sakın ben-
e!• eıı bahsetme ... O Safi beyi sora
e' ~ktır .• Buradadır der ve bir oda-
-' >11. alırsın 
f - Peki efendim. 

Jııı Bu esnada şiddetli 
dı. 

Müfit sordu: 
- Bu da ne?. 

bir zil ça-

, - Hasan Sıtkı bey sabırsızla-
lll)ordu. Gidip bakayım mı?. 

- Hacet yok, ben gidiyorum. 
kapı açıldı ve bir hasta bakıcı 

:.~ılekli bir genç kız göründü. 
\tfidi .görünce sordu: 
- Siz Müfit bey misiniz?. 
.\vukat ilerledi: 
.._, Evot .fendim. 

- Affedersiniz, f akrıt hastam 
~ ılbırsızlandı. Sesinizi duydu, 

' d •dı, yerinde duramıyor. Zapte
~lbiyort..-m. 

~ - Ma,allah, ya§ına ve yarası· 
rağmen hala dinç. 

~ d - Zannettiğiniz kadar dinç 
e .. ·ı Ilı , sıhhati de bozuk. 

- Ona siz mi bakıyorsunuz?. 
- Evet efendim. 
- Şu halde müterref oldum. 
Genç kız ~eytan §eytan gülüm

~di. Müfit devam etti: 
ita - Refika hanım, ben sizin res· 
ltı~n hasta bakıcı olduğunuzu bil
~ 1>'ordum... Karde§inize yazdığı
~~~ bir mektubu okumakla müba-
l)'itrı .. 

). ltefika kulaklarına kadar kı -
~tdı, 

"' - Ne? ... Cemil size mektubu
\t iÖsterdi mi. 

~ - Evet. Hatta zorla okuttu. 
~tt ~vvela okumak istemedim, fa. 

t ıcbar etti. 
- Manasızlık. 

~1'..._ Manasızlık nedir efendim? 
__ .. P biteni bana haber vermekle 
~ellef değil mi?. Hasan Sıtkı 
, 111. ve sizin hakkımda dü§ün -
~ lerinizi öğrendiğim için bahti-

"11t1, 

~~Ve gülümsiyerek genç kızın ö
ttde iğildi. 
~ Benim mektubumu size göa
~· İle hakkı yoktu. Onu affet • 

1)ece"· gım. 

'......_ ~~na karıtmam. Bu •.izinle 
'deıınızin arasında halledılecek 

d-\'a, 
~ ': Ben esasen, Hasan Sıtkı be
l' •tıin hakkınızda söylediği söz ,.., . 

11ll!Ulmadığımı yazmıştım. 
~.' l" etekkür ederim... Haydi, 1:' Sıtkı beyin yanına gidelim. 
~ fika, güzel hasta bakıcı biraz 
~ l)or, biraz da ağabeysine kı· 
~ll. Konutmak, özür dilemek, 

anlaşmak, izahat vermek istedi. 
Fakat avukatın soğuk tavrı kartı -
sında bir şey yapamadı. 

Sadece dedi ki: 
- Sizden bir şey rica edece -

ğim. Hasta bakıcı sıf atiyle rica e
diyorum. Hasan Sıtkı bey heyecan 
lanmasm. 

- Bunun imkanı var mı?. 
- Yok, yok ama, bir dereceye 

kadar kendisini idare ediniz. 
Kendini iyileşti zannediyor ama, 
kat'iyycn iyi değildir. Doktor sizi 
ziyaret etmesine izin verdi. Fa • 
kat mecbur oldu. 

- Neden?. 
- Çünkü öyle hiddetlenecekti, 

ki bu hiddet kendiıi için sokağa 
çıkmaktan beter olacaktı.. Fakat 
yol onu çok yordu. 

- Sözünüzü dinlemiye gayret 
edeceğim Refika hanım. Evinde, 
hasta bakıcılıktan başka oynadı -
ğmız bir rol daha olduğunu haber 
verirsem, acaba çok sinirlenir mi? 

Refika hiddetinden kudurdu, 
ağlıyacakmış gibi oldu. Fakat iz -
zeti nefsi onu korudu. Göz yaşla • 
rmı akıtmadı. 

- Nasıl isterseniz öyle hareket 
ediniz. 

- İzninize tefekkür ederim ... 
Fakat geç kaldık. Bekliyor. Lut -
fen siz öne geçiniz. 

Refika yürüdü, kapıyı açtı. 
Hasan Sıtkı hey, onları bermu

tat nezaketle kartıladı. Homurtu -
lu bir sesle haykırdı: 

· - Başbaşa vermiş ne kumpas 
kurc:lunuz bakayım? •• 

Refikaya döndü: 
- Gidip bana Müfidi çağır de

medim mi? .. Neden 5abuk gelme
din? .. Ona söyliyecek neyin var -
dı?. Ah kadınlar ah!.. Hepiniz 
yılan dilliainiz !. 

Refika sükunetle cevap verdi: 
- Müfit bey geldi efendim. 
- Kör değilim, görüyorum ... 

Beni kukla gibi bir yere oturttu -
nuz ama, henüz kör edemediniz! 

(Devamı var) 

Misafirler 
Yunan gemicileri 
dün şehri gezdiler 

Evelki gün Ariı mektep gemi • 
siyle §ehrimize gelen Yunan de -
nizcileri dün sabah camileri ve mü 
zeleri gezmişlerdir. 

Misafirler öğleden sonra Hey
heliadaya giderek deniz lisesinde 
şereflerine verilen çay ziyafetin -
de misafir bulunmuşlar, mektebi 
gezmişlerdir. 

Geceleyin de Yunan elçisi M. 
Sakelaropuloı Y eniköydeki e

vinde misafirler şerefine bir su • 
vare vermittir. Suvarede misafir
lerden ba,ka şehrimizdeki bütün 
ecnebi elçiler, elçilikler erkanı, 
vali bey, kolordu ve merkez ku • 
mandanları bulunmuşlardır. 

Sucukların ucuzluğu, me
ğer gizli f abrikadanmış 

Piyasadaki bazı sucukların pi -
yasa fiatmdan a,ağı satıldığı na • 
zarı dikkati celbettiğinden tahki • 
kat yapılmı, ve kağıthanede f ah -
rika kuran bir tacirin kaçak suret· 
te öküz ve inek keserek sucuk imal 
ettiği anlatılmıştır. 

. - --:··-· --:.:-..::~~ -- . 

T ariada yabancılar 

Çilek koparacağız diye 

musallat olmuşlar 
Geçenlerde Sarıyerde Laz Os

man ağanın çilek tarlasında bir 
hadise cereyan etmiştir. 

Çocuklariyle beraber gelen ka
dınlı erkekli bir aile tarlanın ke

narındaki ağaç altında oturdukla
rı sırada, çocukları tarlaya dala

rak çilek toplamağa başlamışlar -
dır. Osman ağa, tarlaya müsaa-

desiz girdikten batka, çileklerini 
de çiğniyen bu davetsiz misafir
lere: 

- Çocuklara ben çilek gönde • 
reyim. Tarlayı çiğnemesinler. 

Diyerek, bir miktar çilek ver
miş ise de, çocuklar gene tarla -

dan çilek toplamaktan vazgeçme -
mitlerdir. Osman ağa bir defa da 

oğlu vasıtasiyle ricasını tekrar et -

miştir. Gene aldırmadıklarını ve 

hatta bir müddet sonra hep birden 
tarlaya girdiklerini görünce tarla-

dan ve kendi arazisinden çıkmala
rını söylemittir. Davetsiz misafir
ler hiddetlenerek bu ihtara silah
lariyle mukabele etmek istemişler
se de Osman ağanın tarlasında ça
lışan amele yetişerek bunların si-

lahlarını istimale vakit bırakma -

dan ellerinden almışlardır. 

Bir gazete Laz Osman ağanın 

tarlasında çalışan amelenin kura
biyeci Şerif Babanın soyguniyle de 
alakadar olduğunu yazmış ise de, 
bunun aslı olmadığı tahkikatla an
laşılmıştır. 

Zabıtada tekaütler 
Bu 32 memura para 

mükaf ah verildı 
Otuz sene zabıta hizmetinde bu

lunan 32 memur yeniden teıkaüt 

edilmiş ve kendilerine nakdi mü· 
kafat verilmiştir. Bu memurların 
isimlerini yazıyoruz: 

Mardin emniyet müdürü Halit, 
Kütahya emniyet memuru Mazlum 
Ankara emniyet umum müdürlü -
ğü birinci şube memurlarından 
Cemal ve Mehmet Emin, lstanbul 
merkez memurlarından Necip, ü
çüncü ıube bat katibi Mehmet Ne
fet, birinci komiser Osman, T e -
kirdağ birinci komiserlerinden 
Ze·keriye, İstanbul taharri me-

murlarından Abdürrahman, ikin
ci komiser Abdullah, lzmirde 
ikinci komiser Ahmet Lutfi, Van 
ikinci komiseri Yusuf Zeyt, Is -
tanbul üçüncü komiserlreinden 
Hasan Sabit, komiser muavını 
Ma'hmut, üçüncü komiser Ahmet 

Niyazi, komiser muavini Kazım, 
Mehmet Hilmi, Mustafa, Bursa ü

çüncü komiserlerinden Osman, Ba 
lıkesir komiser muavinlerinden İs
mail Hakkı, htanbul polis. me -
murlarından 2323 numaralı Meh -

met, 1162 numaralı Mehmet, 665 
numaralı lamail Rahmi, 463 numa

ralı lbrahim, 3149 numaralı Meh
met Ali, 607 numaralı Yusuf, 
1350 numaralı Salih 1174 numara
lı Şükrü, 2439 numaralı Ahmet, 
829 numaralı Mehmet, 928 numa
ralı Şaban, 171 numaralı Mehmet 
Sıtkr, 20 numaralı Recep Bey ve 
Efendiler. 

Emniyet müdürlerine biner, 
merkez memurlarına dokuz yüzer, 
komiserlere 720 fer, polis memur
larına 624 der lira mükif ab nak -
diye verilmittir. 

14 Temmuz 1933-

Güzel Laponyalı kız beni süzerek: 
"Ne güzel adam!,, diye mırıldandı 
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Bu kara düşünceler içinde yuvar ' benim şehirden çıkmamaklığım i
lanırken, bulunduğum salonun ka- çin lazım gelen emirleri vermiş ol
pısı açıldı. İçeri temiz giyinmi~ ve duğu muhakkaktı.. Eğer bir be • 
önüne beyaş önlük takmış bir gar- gir tedarik edebilseydim üzeri:e 
son girdi. Elindwe sofra takıml~Tı atlayınca. dört nala kaç~ak tec • 
vardı. Bulundugu~ ~asaya sofra rübesine giri~ilebilirdi.. Fakat bu 
takımlarını :erleştırdı. ~o~ra dı~a- menhus kutup memleketinde hey
rı çıkarak hır çorba getırdı. Çorba gir nerede?. 
nın kokusundan fok balığı yağı ile G _,. _. ]] d . w . ezuıgım yo ar a ren bıle 
yapılmadıgıru anlamı~tım. İçhm. aörmem·ı""t' A l l b · 

"" :r ım... n aşı an enım 
Çorbayı bir ren külbastısı ve iyi pi reni d b. f .. .. .. 
. . . k' . e ır tara a goturup bağla -
şınlmıt makarna ta ıp ettı. Ye - mı5far k" d d k 

d d
. . :. ı mey an a yo tu. Otele 

mekten sonra garson e 1 kı: dönmekt b k b. · l d .. en aş a ır şey yapa • 
_ Müsaadenız e o anızı goste - mazdım B .. ..k 

" uyu salona girdiğim 
reyım. zaman sekı·z k" · ' on ışı oturmu-. vot-V e önüme düşerek beni binanın k · · -r 

1 b .a. ıçıyorlardı. Bunların çog-u Ru• 
bir yanındaki tek pencere i ir ye· t d d • 

ıpı~ e. a amlardı. Aralarında yal 
re götürdü. Burada bir seyyar kar k S 

n~z ~ ı amoyet vardı. Ara sıra 
yola üzerine ren kürkleri ile yumu b b l · R ır ır ~rın~ . usça bir şey soruyor 
şak bir yatak yapılmıştı. Garson: veya hır fıkır yürütüyorlardı. 

- Bir emriniz olursa çağırırsı · G · d · b 
.... ı ıp ir masaya oturdug-unu 

nız, dedi ve dışarı çıktı. 
d A go~unce lakirdiyi kestiler. Dikkat 

içimi bir endişe kemiriyor u. - ettım, sarı beniz]. d l 
caba mahpus mu idim? Odadan ve d k 1 a am ara arın· a yo tu .. 
binadan dııarı çık.makhğima mü - B 
saade eclilmiyecek mi idi? Dima - ir viski getirttim .. Beş on da-

k.ika geçti .. Sonra adamlardan bı'
ğr:na yerleten bu dü,ünce gittikçe 
kök!e§tİ. Bunu halletmek benim i- rı kalkarak benim masama geldi 
çin kat'i bir ihtiyaç halini aldı.Gar ve müsaade istiyerek oturduktan 

sonra sordu: 
sonun gösterdiği küçük çanı ala -
rak çaldım. Garson geldi. Sordum: - Siz bir Fransız gazetecisisi • 

niz öyle mi?. 
- Dıtarı çıkıp l<a:sabayı biraz 

dolaşmak istiyorum... Suali Rusça sormuştu.. Rusça 
"Evet,, diye mukabele ettim. O 

Garı;on bu sualime ha}"l·et eder 
bir tavırla mukabele etti: 

- Pek ala efendim .. Bu tenez -
zühünüzde size bir yardımım ola
bilir mi? 
Cevabın tabiiliği karşısında şa -

tırmııtmı. Başka cevap bulaınrya
rak: "Hayır! Teçekkür ederim,, 
dedim. Garson dıtan çıktı. O va -
kit içimi tarif edilmez bir üzüntü 
kapladı. Serbest olduğumu bildi • 
ğim halde dıtarı çıkmayı canım is
temedi. Ren kürk~ri üzerine u:?an 
dım ve uyudum ... 
Uyandığım zaman erfaai günün 

oldukça mühim bir kn.mı geçmiş
ti. Saat on birdi. Doğruldum. Gar
sonu çağırdım. Bana şekerli gale
talarla güzel bir çay getirdi, çay -
dan sonra dışarı çrkarak bir gezinti 
yapmıya karar verdim. Otelin ka
pısının önündeki cadde oldukça 
temizdi. Fakat diğer sokaklar çok 
pis ve harapti. Sokakta gördüğüm 
çocuklar, zayıf, cılız, hastalıklı 
§eylerdi. Limon kabuğu renginde 
yüzlü genç kızlar büyük bir bina -
da salmon konserveleri dolduru -
yorlardı. Bu kalabahk halkta t!! • 
essür hali görülme!!:ekle beraher 
neteyi andırır bir hal ~e yoktu. 
Yalnız yaşını on bet yaşında tah
min ettiğim güzel gözlü fakat ge -
ne limon kabuğu suratlı zayıf bir 
kız, bana garip garip bakarak Sa
moyet lisanı ile: 

- Güzel adam .. 

Dedi. Doğrusu bu Samoyet kızı
nın böylece takdirini kazanmak 
Avrupalı gazetecinin kollarını kQ
bartacak bir ıeydi ya! 

Maamafih güzel gözlü kızın 
bu sözüne bir tebessümle muka • 
bele ettim.. Kasabanın en mü -
him kısmını gezmi, bulunuyor -
dum.. Pis ve bir ar,in genişliğin· 
deki sokaklarda İ!im yoktu. Dı -
§arıya çıkmak iıe işime gelmiyor
du.. Saatime baktım on iki.. Şu 
dakikada A11Jnkın tehir haricinde 
beni bekled1ği muhakkaktı. Fakat 
ne yapabilirdim. Sarı benizlinin 

vakit Fransızca konuşmağa batla· 
dı: 

- Zingermam evvelden tanır 
mısınız? .. 

Hayretle yüzüne baktım. Zin
nigerman,, isminde kimseyi bile • 
diğimden dedim ki: 

- Bu isimde bir adam tanımı· 
yorum ... 

Rus döndü ve bizi seyreden ar
kadaşlarına yüksek sesle dedi ki: 

- Zingermanı tanımıyor. 

Bu sözler üzerine salonda bir 
fısırtıdır başladı... On kişi birbi
riyle yava! yava! bir şeyler konu· 
§uyor, arasıra beni süzüyordu. Ni
hayet masamdan ayrılarak arka. 
daşlarının yanına gitmiş olan Ruı 
tekrar masama geldi ve iki elini 
masaya dayıyarak: 

- Ar'lcada§, dedi. Zingerman 
sizi tanıdığını söylemitti.. Demek 
onunla eskiden bir ahbaplığınız 

yok.. Şu halde dediği gibi onu 
ziyarete gelmediniz.. Şimdi size 
soracağım.. Buraya gelmekten 
maksadınız ne idi?. 

Yaptığım haltı anlamıftım. Zin
german denilen adam sarı be • 
nizli herif olacak.. O beni müt • 
kül mevkide bırakmamak için es
kiden tanıştığımızı söylemiş. Ben 
ise bu sözü reddetmekle batıma 
belayı sarmıştım.. Adama bildiği 
bozuk Fransızca ile anlıya bilecek 
bi'r lisan kullanarak mukabele et• 
tim: 

(De~'llmı var) 

Fransızların bayramı 
Bugün Fransızların "14 tem• 

muz,, milli bayramıdır. Bu mü • 
nasebetle şehrimizdeki F ranıızlar 
da bugün bu bayramı kendi arala· 

rında kutluluyacaklardır. Bunun 
için lstanbuldaki fransızlar bu sa
bah saat on birde Beyoğlundaki 
eski Fransız elçiliği binasında top
lanacaklar, merasime Fransız 
maslahatgüzarı M. Barbier riyaset 
edecektir. 
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Ahmet Rasim' in 
Mezarı Yaptırıldı 

~ l\1'1netli muharrir ve edip Ah - j yeni ıene bütçesine 960 lira tahsi -
~t Rasimi geçen yıl yaz ıonunda sat konulmuştu. 
~ Ybetnıiştik; İhtiyar muharrir, Belediye bütçesi Dahiliye Ve -
~ e~be)i adanın en güzel yerinde kaletince tasdik edilip geldikten 

~fa~ bahçesinin üstündeki mezar sonra tatbi~i~e geçilince bu ar~da 
~··ta ıki genç servinin arasında bü Ahmet Rasunın mezcr.rının da yap-

blık ada M ık tırılmasma başlanılmış ve inşaat ya ve armaraya artı e • 
tdi hı' t b k I t geçenlerde bitmiştir. r emaşaya ıra ı mış ı. 

ı. l'lanbuld d ~ I da la Mezarın aldırdığımız Teamini ko 
't a ogan, yazı arın 

bııtıhlllu c nl d t I tan yuyoruı;.. Mezar taşında üstadın bir a an ırıp yaşa an, s . 
l lttuh . • l b l M b' fotoğrafısi de vardır. Kitabede şu 

il! arrırı ve atan u e usu l I d 'tak ··1 Ah . . satır ar yazı ı ır: 
~U o en met Rasıme şehrın "T .. k a·ı· 48 kalemı·ıe 
~et . . . . . ur ı ıne sene 

~'it 'b ve mmnetınm nışaneıı ola- hizmet eden muharrir Ahmet Ra -
ııı elediyece bir mezar yaptırıl- sim burada yatıyor. Matbu asan 
~~ Q"eçen sene Şehir Meclisinde yüzü geçer. Onu unutmamak her 
ttr~'f edilmiş, bu teklif meclis ta - Türke borçtur. Meb'us olarak öl -

IJd•n kabul olun.mu§, bu iş için dü. Çaı-şarn ba, 21 EylUl 1932.,, 

Dünya Edebiyatına 
Daia Haberler 

lıl'~etikada son zamanlarda baş Şiirlerin serlavhalarını gözden 
~~t\ Yeni bir cereyan, bir moda geçirmek şairin ne engin muhayye 
d~ır~ Caroll'ün çıkardığı (Arz le sahibi olduğunu anlaıınıya kifa -
' lltıce) isimli 339 sayfalık ro - yet eder,. Manzumelerin isimleri 
dı. ~le büyük bir destek kazan - , şunlardır: 
-il. - cereyan, toprağa, mevsime B th f n. d ku f . . 
~'t eı- k h e o e ın o zuncu sen onısı 
~i l J "'qe ve ikayenin mihveri K 1 K b p t A ·k 

'

"llnl ve ra o ra, rome e, merı a-
arın vaııtasile tebellür et - th• A ·k d' h elet· ya me ıye, merı ~nın ye ı şe -

l. ır. 
L ''lıtd ri, ölü ilahları için şarkılar. 
1()1, aın Caroll bu romanında 
\h }' kelimeler kullanmakla, ve 
>i ~ltiği Maine arazisini gayet i· 
~l'l' landırmakla beraber, nasıl 
~:1Ye · .:~kı· Yını okuyanı daha kuvvetle 
t~~· 1Yecek heyecandan mahrum 
)''t~l'. Vak'alar, burada, yavaş 
\., . adeta hissedilerek ve tıpkı 
'~~:;:nıerin dejişmeıi gibi tabii 

be'"· cereyan etmektedir. 
~)~•tiklik, zorla ve şiddetle ol -
ti~i · liergünkü yaşayışımızdaki 
~~ ~ .... e\>lenm· d w ··1·· 

."'Q\' ıye, ogum ve o ume 
~it~. 1din devridaim şeklindeki te 
~. 'tte d . 
~ aıma ve daima raıtlıyo · 

~~.etika münekkitlerinin pek 
~l)ı:~at nazarını çeken Madam 
'f~l ıtabında insani düşüncele-
\ '"e . ~ ~ ~ r verıyor. 
~"li~enlerde ölen meşhur lngi-
1 ı, ~ Calzvördi'nin ret.mi haya
\~i b.......elce hu yazıcının biblogra 
~~'"!tetmiş ıolan V. Marrot yaz 
\ \tlt 

~~~ ·. 
' ~ likanın son devir şairle -
~ ~ ee Marters şimdiye kadar 
~'l .._ ~uada çıkmamıg altı u 
~ "11~eıinden mürekkep 
'~ tlttaki yılan isimli bir kita-

~aklılarına sundu. 

Bu kitabın bir hususiyeti, ticari 
mahiyette basılmamış olması, yani 
satışa çıkmamasıdır. 

365 nüshanın 84 ünde, şairin bir 
sayfalık el yazısı vardır. Geri ka -
lanları da Mastera bizzat imzala -
mıştır. 

"Oxford University Press,, dün 
ya klasikleri serisine ilave olarak 
"boş saatlarde okuma,, isi.mli ye "' 
ni ve nev'i cinsine bağlı, muayyen 
planı, fihristi ve tertip şekli olmı • 
yan bir Antoloji neıretti. 
~ Gündelik New-Y ork Times'in 

şiir kısmında şiirlerini büyük bir 
zevkle okuduğumuz Barbara Y o .. 
ning, manzumelerini "Lago A -
Walking and O teber Poems,, ge
zintiye çrktım ve diğer şiirler ismi 
altında topladı. 

~ 1930 senesinde (Bokaçyonun 
hayatı) na dair bir iki tap yazan ve 
son zamanlarda (gemiler ve seren 
ler) adlr şiirlerini bastıran Chubb 
on altıncı asırda yaf amış olan meş 
hur İtalyan muharrir ve avantüri
yesi Pietro Aretino'nun hayatını 

yazmak için tetkik ve tetebbü ile 
meşguldür. 

ibrahim Hoyi 

.. - reetı:wwwı ...... ~ -
Alaturka, Alafranga Hamit Necde t'in 

• 
resım 

• • 
sergısı 

Bizde plastik san'atlara ait cere 
yanların azlığı, Hamit Nejdetin Ga 
latasarayda açtığı sergi gibi teza -
hürlere büyük bir ehemmiyet ve 
kıymet verdiriyor. Bu azlık olma -
saydı bile, Hamit Nejdet'in bir a -
raya topladığı eserlerin hususiyet· 
leri, genç ressamın sergisi üzerine 
alakayı çekııniye kafi olurdu. 

ve Armoni Meseleleri 
Alaturka, alafranga musiki ve armoni mc-

11eleleri, uuruın uı.man ortaya çıkan bir kısım 

san'atk.Arlarımın, mlinaka a meraklılarmı 

ve matbuat sütunlarını bir miiddet me~gul 

ettikten sonra. ileride gene tazelenmek ü7.ere 

\'C bJçblr neticeye baA'lanmndan kapanır. 

Son günlerde de gene böyle oldu. Gazetclı•r

de bu buhl"ler etrafında yazılar, anketlı>r, 

müJAkııtlıır çıkıyor. 

Ondan bir zevk almazsak ka • 
bahat bizdedir.. Ondan bir zevk 
alamıyanlar; bugünkü musikimizi 
beğeniyorlar ve onunla telzizi di
mağ eyliyorlarsa bravo o bahti -
yarlara .. 

San'atkar bu sergide bize, Pa -
riste, hocası "Andre Lhote,, una -
tölyeainde yaptığı işleri, ve mahal
li bir kaç lavhayı gösteriyor. Avru 
pada yapılan itler, talebelik hayatı 
işleri oldukları için, bazi tesirler -
den kurtulmıyorlar. Mile Mayı'

nin portresi, yeşil elbiseli kız, Ta
hitili kadın, Matisae'in modeli, ge-
ne bu Matisse'in Lbotenin ve hatta 
Kokochka'nın kuvvetli tesirleri al~ 
tında boyanmıı livhalardır. Fakat 
iyi çizgi kombinezonları, basitleş -

.tirilmiş genit renk planları, ve so -
ğuk ve sıcak renklerin muvaffak 
imtizaçları gösterirler. Odalisk 
zevkli, kuvvetli, renklidir. 

Heyeti umumiye itibarile Hamit 
Nejdet, biraz kolaylığa gidiyor di
yebilirim. Resimleri (strüktür) iti
barile gevşektir. Yorulmuş muşam 
balar yok. Gerçi bir Matisae, bir 
Derain yekten, bir akışta res;m 
yaparlar, fakat onlar.da bir hat, bir 
renk, ne büyük ifade kuvveti, ne 
büyük stil 'taJırlar. Bence Hamit 
desene, strüktüre biraz daha ehem 
miyet vermeli, ve kanaryalı natür
mortta işlediği fazla kolaylık bata 
larına titiz davranmalıdır. 

Hamidin Pariste yapmış olduğu 
elütlerin renk ahC'nklerini hı ~en • 
mekle beraber, bu renkleri, ve hu
susile çizgi kombinezonlarını, 

Lh'ote'nin o pek güzel düzlerini, eğ 
rilerini, genç san' atkarın Türkiye
de ·yapmış olduğu eserlerde ara -
dıın, bulamadım. Fırçasına bir gev 
şeklik gelmif ve Anadolu peyzaj -
ları, bazı kere, İstanbul ekolünün 
fena tecellilerine doğru gidiyor.? 
Neden bu zafa dönüş? Bir haleti 
ruhiye mi? Bir aksülamel mi? Yal
nız muallim Mamidin jüzei güzel 
bir stil bulmuş, fakat, o kadar. 

Hamit Nejdet ıan'atının ateşi i
le yanar. Gelecek sergisinde, ken
di kattığı ilavelerle zenginlenmiş 
bir san'at göstereceğini tahmine · 
diyorum. Bu halile hu sergi, pek 
çoklarımıza ders verecek kadar, 
dürüst mazbut, emindir. 

nurullah Cemal 

Prof. Egl 
Güzel San'atlar akademisi mi -

mari şubesi muallimlerinden Pro
fesör Egl lzmire gitmiştir. 

Varlık 
On beş günlük sanat ve fikir 

mecmuasıdır. Ankarada çıkmağa 
başlamıştır. ilk sayısında Kema -
]ettin Karni, Hamit Macit, Ziya 
Osman, Vasfi Mahir, Ahmet 
Kudsi, Behçet Kemal, Muzaffer 
Reşit, Feri dun Fazıl, Ahmet Mu
hip, Şevket Hıfzı Beylerin şiirle '
ri, Yaşar Nabi, Kazım Nami, Cev
det Kudret, Abdülhak Şinasi, 

Sabri Esat, lbrahim Necmi, Nahit 
Sırrı, A'hmet Hamdi Beylerin ma. 
kaleleri vardır. Özlü, değerli bir 
mecmuadır. Devamını dileriz. 

Tanıdıkları ara.'lında ııan'ah se\·llip tak

dir edilen ve eon 7.ıımanlardıı kadın birllklmle 

ve Robcrt kollt•jde değerli konc;erler vurmlş 

olan bcst~kt'tr ve muganni Şekip l\frmdab bey, 

gazet••mlze bir mı·ktup gönderdi; bu bahis -

for etrafında ~unlan söylüyor: 

Evvela ben; (Alaturka musi -
ki) kelimesinin musikimize bir 
isim olarak konulmasını kabul et
miyorum.. Alaturka kahve, ala
turka yaşayış diyorlar.. Hiç, bir 
mmetin musikisine (Alaturl<a) ke. 
limeai isim olabilir mi?. 

Buna (Şark muskisi) diyen de 
var.. Şark; geniş bir umman!. 
Şarkın hangi kısmının musikisi? .. 
Meçhul.. (Enderun musikisi 
denemez.. (ince saz) ... Saz şa· 
irlerinin kullandıkları (saz) lar -
dan ince bir musiki aleti bilmiyo-
rum .• 

İçinde ud, kanun, def, da • 
vul bulunan bir musiki heyetinin 
ismine nasıl ince saz deriz?. 

(Asri musiki, milli musiki) de 
diyemeyiz.. Hele (Türk musiki -
si) ismini bugünkü musiki varlı -
ğımıza kim yakıştırırsa onun en 
büyü düşmanı •ben olurum. Bu a
deta bana ve Türklüğe bir baka -
rettir. 

Olsa olsa (Osmanlı musikisi) 
denebilir ama, bu ismi de ben ko
yacak değilim ya.. Belli başlı bir 
ismi olmıyan böyle bir varlık hak
kında fikir beyan etmek, armoni 
falan aramak gülünç olmaz mı?. 

Hangi eserimiz var ki ona ar -
moni arıyacağız?. Osmanlıların 
bir musikisi vardı.. Bunlar bilgi-

sizlik ve hutbinlik yüzünden hain 
bir kıskançlığa kurban oldu .. Bi -
len sakladı ve aldı mezara götür
dü.. Bu musiki o zamana ait dü
şünce ve tahassüsatın kulaktan ku · 
]ağa aşılanmış ve böylelikle aslı -

nı kaybetmiş bir makesi belki ola
bilirdi.. Doğru veya yanlış, elde 
kalanları bugün hakkiyle çalmak
tan ve okumaktan aciziz .. Bunları 

geçelim .• 
Şimdi bu musiki varlığımıza ise 

ben; (Osmanlı musikisi) bakaya
sı da diyemiyeceğim. Olsa olsa 
rakı sofralarının çiroz salatası, pat 
lıcan kızartması gibi (meze) ne· 
vinden bir şey... Bunlara armoni 
aramak ..• 

Kendi kendimizi aldatmıyalım: 

Garbin yüksek musikisinden 
bir zevk alamıyorlar, fakat bugün
kü musikimizi de beğenmiyorlar 
sa - İşte meselenin aslı burada
dır. - emin olsunlar ki eski dev
rin musiki modellerini harfiyen 
tatbik ederek bugünün nağmesi -
nin ruhunu söylemek imkansızdır. 
Çünkü o modellerden doğacak 
her eser, her nağme; çok bahar
lı, çok efsunlu, uyuşuk ve çetre .. 
fil lisanlı, çok hacı yağlı ve gün .. 
lük kokulu olaeaktır. 

Bugünkü tahassüsatımızın mu
sikisi; bugünkü çok yeni ve çok 
zinde varlığımızdan doğmalıdır .• 

Telefonumuzda, otomobilimiz
de, tayyaremizde velhasıl her ye
niliğimizde nasıl garbin kudretli 
teknik varlıklarından istifade et -
tikse musikimizde de öyle yapaca
ğımız pek tabiidir. Ve garbin ha
zırlanmış, işlenmiş musiki tekni
ğinden hakkiyle istifade edeceğiz. 
Muski duygularımızı da ona kat -... 
mış bulunacağız.. Nasıl ki Ma -
carlar, Almanlar, Fransızlar ve 
hatta Ruslar, milletlerinin ruliu -
nu, duygusunu garp musikisi tek
niği ile ifade edebiliyorlarsa, garp 
tekniği içinde Türk duygusu isti -
halesi de görülecektir. 

İşte o zaman azizim; dünya ta
rihinin en eski ve medeni bir mil
leti olan koca Türkün en yeni ve 
eşsiz bir musikisi doğmuş olacak
tır. 

Armoni musikinin aslı değil

dir.. Nevima bir mahfazası, bir 
çerçevesi ve bir zinetidir. Armo
ni bir eserin lüzum gösterdiği nok
tasına konur. Malum ya; insan -
larm vücudu kendisine lazım olan 
çeliği ihtiyacı nisbetinde alır, faz
lasını ifraz eder .. Armoni de böy
ledir.. Mesela: (Florans Şmit) 

tek bir sesle bizim mevlevihane 
peşrevini eserinin içine baştan ba· 
şa yerleştirmiş. Fakat (Obuva)• 
nın söylediği bu tek sesi o kadar 
güzel başlangıçlarla süslenmiş, ku
şaklanmış ki adeta; mevlevihane 
peşrevi, geniş vesiyah bir kadife 
ortasında yüksek kıratlı bir pırlan· 
ta gibi parlıyor.. Denebilir ki 
dünyaların beğendiği ve orijinal 
bulduğu bu eser doğuncıya kadar 
o peşrev hiç bir vakit bu kadar 
güzel duyulmamıştır. 

Eserin baştan başa armonili 
olması şart değildir. O halde ar
moniyi eserin kabul edeceği nok -
talara yerleştirilmeli ve ısındırıl • 
malıdır. Bu ısındırma keyfiyetin
den bizler tamamen ve her zaman 
bigane kaldık.. Fazla söylemiş 
olmıyayım ama; mazrufa göre 
zarfa ehemmiyet vermeği hiç dü
şünmüyoruz. 

Hayatta bir tek musiki vardır .. 
Garplılar bu tek musikiye çalış

mışlar, çalışıyorlar da.. Bütün 
dünyaya dinletiyorlar.. Bu musi
ki duyanlara bir şeyler söyliyor ... 
Bir takım felsefi düşünceler veri
yor, kah insanı güldürüyor ve kah 
ağlatıyor.. O başka bir alem .. O
nu anlamak ta güç... Anlamağa 

çalışmalıyız .. 

Dünyaların duyduğu bedii, ve 
müterakki zevki tatmak artık hak
kımızdır .• Ruhumuzu ona alıştır -
malı)'.:ız .•• 

Elimizde henüz ismini bile doğ
ru bulamadığımız acaip bir musi
ki var; seneierdenberi buna armo
ni koyalım mı, koymıyalım mı di
ve anketler yaparız .. 

(Devamı 8 inci, aayıfada) 
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daima bulut bir zat 
Arif, eşikten ayağını atar atmaz 

duraladı, hıçkırık tutmuş gibi sar
sıldı. Salonun bir kö§esinde iki 
kişi baş başa vermişler konuşuyor
lardı. Bunlardan biri Selimdi.. 

Bundan on beş sene evvel Ari
fin karısı Behice, Selimi sevmiş, 
Ariften ayrılıp Selime varmıştı. 
O tarihten itibaren ne Arif Seli -
min yüzünü görmüş, ne de Selim 
Arife tesadüf etmitti. 

On beş gün evvel Arif, Selime 
mühti§ bir kin bağlamıştı. Fakat 
artık bu kinin manası kalmamıştı. 
Bdh~an, Selimi iflasa sürüklemiş, 
Behıce; parasız kalan ikinci ko
casından ayrılmış, şahsi serveti o
lan zengin bir muharrirle evlen • 
mişti.. 

Arifle Selim bakıştılar.. ikisi 
de ihtiyarlamıştı, ihtiyarlamışlar
dı.. Saçları ağarmış, yüzleri kı -
rışmı§tı. Hazin hazin bakıştılar .. 

ilk adımı Arif attı, gülümsiye
rek dedi .ki: 

- Arttk konuşabiliriz zannede-
rım .. 

0Öteki de gülümsedi: 
- Hay hay ... 

.. 

-Sizi öldürmiyeyİm, elimden 
bir kaza çıkmasın diye başımı a
lıp kaçmııtnn .. 

- Ben de sizden nefret ediyor· 
dum .. 

Jkisi de güldüler.. Ama bu gü
lüş candan değildi.. Neşeleri çok 
acıydı.. Konuşurlarken, ikisi de 
yüzünden katil olacakları kadını 
dü§Ünüyorlardı. 

Behice zahiden güzel kadındı. 
Hani 6em ;;'eyaz, yumuşak kadın
lar vardır. İnsanın her arzusuna 
boyiin ~ğeceklermiş sanılır, fakat 
çelik gibi İradeleri vardır.. itte 
Behice, bu kedınlardan biriydi. 
~?nyad:ı yegane sevdiği şey para 
ıdı.. Ne Arife muhabbet bağla • 
mışb, ne de Selime.. Şimdiki 
kocasını da sevmiyordu. Onun için 
bir arkadaşı: "Eğer Behicenin 
yüzüne bir hafta kimse bakmasa 
ve beğendiğini hissettirmese, ölür. 
Kadın değil, göz mıknatısı!.,, 

Sahiden de Behice, kendisine 
bir erkeğin dikkatle baktığını gör
düğü zaman mesut olurdu .. 

Selimin konuştuğu zat gitmiş
ti.. Yalnız kaldılar .. 

s~Iim dedi ki: 

.-. l~k zamanlar çok ıztırap çek
mışaımz, haber aldım ve mütees -
sir oldum •. Filvaki bir az geç mü
teessir oldum .. 

- Ben de Behicenin beni sev -
mediği gibi sizi de sevmediğini 
hab~r aldım .. 

- Şey, yani .... 
- Anlıyorum, beni sevdi diye -
1 • • 

- Zannetmem .. 
Birbirlerine ısındılar.. Ertesi 

gün, Arif telefon etti, Selimi ye -
meğe çağırdı.. Artık her gün be
raberdiler.. Her gün buluşuyor • 
lar, Behiceden bahsediyorlardı .... 
Geçirdikleri hayatın tatlı ve acı 
taraflarını anlatıyorlardı.. Behice
nin kocasının yazı yazdığı gaze
teyi alıyorlardı.. lkisi de onu o -
kuyordu... Bir sinemaya gitseler, 
bir tiyatro seyretseler, vakanın 
kahramaniyle Behice arasında ya 
münasebet buluyorlar, ya bulamı
yorlardı.. Fakat bulsalar, bulma
salar, Behiceden bahsetmek için 
vesile te~kil ediyordu .. 

Bir gece, lokantada Behiceye 
tesadüf ettiler.. Fazla ihtiyarla -
mamıftr. Bozulmamış, deği~me -
mişti. Hala güzeldi.. Arifle Se
limi ayni ma~3da görünce öyle 
şa~aladı, ki elinden çatalı düşür -
dü.. Olup biteni kavrıyamadı, a
ma bir ~eyler sezdi.. Bu hoşuna 
gitti.. Kendine uzaktan bakan bu 
iki adamı, ayni lakaytlikle yüz üs· 
tü bırakıp gitmişti. Şimdi onlara 
kırıtıyordu .. Hiç bir zaman, bu iki 
erkeğe bu derece kırıtmamışh .. 
Hatta kocası: 

- Olduğun yerde ne kımıldı -
yorsun canrm, dedi .• 

Behice cevap vermedi .. iki eski 
kocasının bitkin haline bakıyor -
du .. 

Bir az sonra gittiler .. 
Arifle Selim bir daha Behice -

yi görmediler .. 
Bir hafta sonra gazetede oku • 

dular. Behice, bir ameliyat neti
cesi ölmüftü.. Bu haber, her iki
sini de perİfan etti... Onlar, Be -
hice için yafıyorlardı. O da öl -
dükten sonra, onlar için yaşama -
nın manası kalmamıştı. 

Bir ay, gene Behiceden bahset
tiler.. Ve günün birinde söyliye
cek söz bulamadılar. Birbirlerini 
sevmediklerini anladılar.. Arala -
rındaki bağ kopmuştu .. 

Bir daha görüşmediler •• 

.................. _ 

Misyoner 
Teşkilatı aleyhinde A .k . . .. h .1 k 

.dd ıı· t k. 1 merı a reısıcum uru 1 e onuşadl 
şı e ı a ıp er d k . b. l 
Mısırda Misyonerlere karşı l ça cevap Veremıyen lr e 

baılıyan şiddetli galeyan "İslamı 
müdafaa,, namını taşıyan bir cemi
yetin teşekkülüne saik olmuştur. 
Cemiyet, Misyonerler tarfındn ya· 
pılan eyta.mbanelcre mukabil, halk 
tan tophyacağı ianelerle İslam ey
tamhaneleri yapacak ve hütiln 
Müslüman çocukları buraya toplı
yacaktır. Cemiyet neşrettiği bir be 
yannamede Misyonerlerin kuzu gi
bi görünen birer kurt olduklarını 
ve bütün fa:ı.liyctlerinin müstekreh 
olduğunu ıöylemiitir. 

Matbuat, neşriyatının en mühim 
kısmını Misyonerlerle mücadeleye 
hasretmiştir. 

Matbuat, Misyonerlerin memle -
ketten çıkarılıp atılmalarını iste
mektedir. 

Matbuatın yaptığı tahkikat ne -
ticeıinde hükumetin mİlıyonerlere 
bir çok ko!ayhklar gösterdiği an -
laıılmr!br. 

HükUmet Misyonerlere derniryo 
lu tenzilatı yapryor, onform e~tirt
tikleri eşyayı gümrük regminden 
istiına ediyor 
Hükume:~n bu imtiya::lr:rı kal · 

Ö!rması için şidclet}j neşriyat ya -
ıı\lmaktadır. 

Almanyanın borçları 
LONDRA, 13 (A. A.) - 10 ve 

11 temmuz Londrada Alman dü -
yunu umumiye mümessilleriyle Al. 
manyadan alacaklı bankalar mu -
rahhasları arasında yapılan toplan 
trda, banka murahhasları, faiz 
nispetinde bir tenzilat ile, serma
yenin ecnebi dövizi ile tediyesini 
anlaşma yapılana kadar tehir et
miye razı olmuşlardır. 

Londradan yazılıyor: Burada 
cereyan eden müzakerelere §Öyle 
bir kuş bakışı nazar f ırlatırsak, 
haylı gülünç bir vodvil seyretmiş 
oluruz. Bilhassa Amerika ile, al
tın esasına sadık hükumet mümes
sillerinin hali, görülecek §eydir. 

Dün altına tapanlar, uzun bir 
müzakereden sonra Mösyö Mol -
leyi ziyaret ettiler. Mösyö Molley 
murahhas değildir. Değildir ama, 
M. Rozveltin küçük dilidir. Bura
da reisicümhurun küçük dili oldu
ğunu söyledi. 

Altıncılar, iki dirhem bir çekir
dek giyindiler, doğru Molleyin bü
rosuna gittiler. Zati muhterem 
dudaklarının arasına kos kocaman 
bir sigar sıkıştırmış, ayaklarını 

masanın üzerine uzatmıştı. Bu ki
bar tavrı ile misafirlerini kabul 
etti. 

Yanında bir misafir daha var
dı: Amerika murahhaaı M. Bir -
man.. Bakınız, bu zat, Londranın 
en şen adamı oldu. Geldi geleli 
ayılmadı.. Bulut gibi geziyor, tat
lı bir rüya görüyormuş gibi dola -
şıyor.. O gün gene içkilerine iti
na etmişti.. Hem keyfli heın de ... 
sersemce idi. Ama bu haline kim -
se şa§madı. 

Misafirler projelerini anlattı -
lar. M. Molley tasvip etti. Biri 
sordu: 

- Peki ama, ya M. Rozvelt?. 
M. Molley kızdı: 

- M. Rozvelt mi?. O da bit· 
tabi benim fikrimdedir. Ben o -
nun sağ eli, küçük diliyim. Be -
nim fikrimde olmak mecburiye -
tindedir. 

Fakat müzakerenin sonunda M. 

Molleyin içine kurt düıtü. 
- Bütün bu konuıtukl 

mükemmel!... Fakat, acaba 
yö Rozvelt kabul edecek nıi?· 
kere danı§ayım.. 

Murahhaslara gece ıaat d 
da gelemleri rica edildi. 

Saat dokuzda murahhaslar 
kinli gelmişlerdi. Möıyö B' 
oradaydı. Oradaydı ama, 1'* 
yıhrdı. 

M. Molley: ' 
- Reisicümhuru bulaJll• 

dedi, gezmeğe gitmif. Gelinci 
lefon edecekler. Oturunuz. 

Oturuldu, konuşuldu.. Bu 
ruş Möıyö Birmana yaradı. 
iki düzine viski daha yuvar 
Dakikalar, saatler geçti.. Ni ..l 
Mösyö Molley yatmak üzere V' 

tı .. 
Ertesi sabah hala Mösyö 

veltin fikri bekleniyordu. 
Molley müteessir bir tavurl• 
hat verdi: 

- Hala konuşamadım. 
cümhur banyoda imiş!. 

Dikkat ediyorsunuz a, 
Rozvelt hep suda... Ya ya~ 
laşıyor, ya banyo yapıyor. V• 
deyken, altın mikyası taran 
na şöyle bir ıual soruyor: 

- Bir geminin direkleri el~ 
metre, ıu l<esimi on beş nıe"'"ı 
lursa, kaptanı kaç yaıında oll 

Ve diyor ki: 
- Hele ıiz evvela şu nıe 1 

halledin, sonrasını dütüniira-· 
Bana kalırsa, Londra cih,ıt 

tııat konferansı, Mösyö Ro 
bu ıüalini halletmeğe çalı 
Neticenin ne olacağını ani• 

Alatuaka,Alafranga ve armoni meseleleri ltalyan tayyareleri j Makedon1 
(B;aş tarafr 7 inci sayıfada) 1 d.iğ_er milletler yapmışlardır; mu - Avrupadan Amerikaya • A 5 f 

Evet; armoni... Anladık; ha- sıkı ehli ve itiki olup ruhlarında t l k d lar T eşkılatının o 
· h · b 1.k h am o ara var ı 

nı eser ve angı esere?. Bizde en ı , utbinlik gibi menfur his- · d b 
armoni tatbik olunmuştur. Çoha- ler bulunmıyan sanatkar doğuşlu NEVYO~K~ 13 (A. A.) - ya a eyannaJll 
ciyan, bunu elli, altmış sene evvel kimseler toplanmalıdır. Bunlar Mackay telsız ıstasyonunun aldı - .. 

· · · · ğı bir telgrafa göre Balbo filosu, Sofya, 12 (Huıusı) -
eserlerıyle tatbık etmıştır. Sıraya memleket ruhuna ve sanat varlı- (G . ) . l 1

3 45 52 
d Makedonya ihtilal teşkilatı 

· · 1 b l · k' d v k d'l . . . b'l k :arenvıç saatıy e 1 , te e- .. gırmış o an u eser erı ta ıp e en gına en ı erını esır ı ere ne ya-
2 

d k'k 46 d gazetelere bir beyanname go , 
1 kud b .. d h ., d' 1 b rece a ı a cenup arz ve e- ·ıof 

o mamış, o rete ırı a a çık- pacagız ıye düşünme i ve ir tek 5 d k"k b' l d · · d mi,tir Beyannameyi Mihaı 
v • • • •• rece a ı a gar ı tu aıresın e ., · 

madıgı ıçın o makul yol muattal yenı numune koymalı.. k .... 1 .. t'" raftarları ne,retmiıı.lerdir. k 1 uçar en goru muş ur. ., ., 
a mış.. Böyle temeli kuvvetli, Türk Bu surei:le tayyareler tehlikeli Makedonya teşikilatmııı ıOb" 

Eski eserlere armoni meselesi- duygulu esere eğer bir zinet ara - kısmın büyük bir kısmını geçmiş- komitesi mühürünü taşıyaıı 

ce~csınız •• 
Eski aşklarına 

şüncelerini açıkça 
lardı ... 

ne gelince: Eski zamz.na ait olan nırsa o vakit (Armoni) salçasına !erdir. Bulundukları nokta Goe - yannamcde deniyor ki: 
hürmeten, c!ü - bu eserlerin baharlarını, kokula - el atarız.. yoksa başka türlü yü- land' a 250 mil ve Kartvrigtin 500 "Teşkilatımız bu beyal'l t 
söyliyemiyor _ rını düşünmiyerek ele alacak o - rümez bu iş.. mil şimalindeydi. neşretmekle doğru bir bare1'e 

- Senelerce sizin öliimünüzü 
diledim.. isminizi duyduğum za
man sararırdım.. Bugünse tatlı 
tatlı konuşuyoruz .. 

- Yani şey... Evet ama .. 
- Anlıyorum, bugün ikimiz de 

Behicenin şimdiki kocasına kin 
besliyoruz değil mi? 

- Hayır, o adamın kabahati 
yok.. Bana kalırsa, ikimizin de 
Behiceye kini var.. Madem !ci 
hala ona ehemmiyet veriyorsunuz 
onu hala seviyorsunuz dernektir •. 

- Onu unutamadım .. 
- T e§ekkür ederim, ben sizden 

rahatım .. 
- Belki sizi benden fazla me • 

sut etmiştir .• 

lursak; meseli Süleymaniye camii Bize musiki diye miras kalan NEVYORK, 13 (A. A.) - 24 tığına ve düşmanları h 
gibi bir abide gözümüzün önüne ve nereden gelip nereye gittiğini tayyarelik bütün İtalyan filosu hüsnüniyet gösterdiğine 
gelir... Bu camiin bilmem 999 hala bilemediğm Türklüğe pek dün saat 22,20 de Kartvayta gel - Biz, aleyhimizdeki takiba;::. 

pençeresini bir adedi muayyene yabancı kalmış {tenteni yellili .. ) diler. durulmaımı istiyoruz.. ~~Jel, 
indirerek nasıl onu asrileştirmeğe bir musikinin istikbal varlığımıza mühlet veriyoruz. Bu nıuh ut' 
kalkmıyorsak eski eserleri, doğru elverİ§li olamıyacağmı yirmi altı Hint kongresi fında aleyhimizdeki takib~..,J 
veya yanlı~, notalariyle muhafaza PUNA, 13 (A. A.) - Hint durulabilecğine kaniiz. Jsı 1.if 

sene evvel hissetmiştim.. Mem - ı r., 
etmeliyiz.. Bir kaç batın sonra knogresinin umumi içtimaı yarına pek iyi bildigv imiz şahı• a 

leketimde nağme ve beste itibari- c,e , 
gelecekler onların asıl Türklüğe kalmıştır. evvel bizi takip etnıiye ._ı; 

le ruhuma en yakın gelen anneci- l h · ·ı jıs-ait !bazı nağmelerinden istifade e- Dün söz söy iyen 17 atıpten bu müddet zarfında bı 0 ~ 
derler inşaallah... ğimin ninnisini esas kabul ederek on altısı sivil itaatsizliğin durdu - ler. Komünistler ve Bull d 

Hülasa; büyük milletimizin onun rnürebbiliği sayesinre o ta - rulması lehinde bulunmuşlardır. idare eden bazı şahıslar ııe ,. 
h kk b d·- k' • h' b' rihtenberi garp teknikleriyle ken- · d' v. • • l 1 Eg" et a ını ve e ıı zev ını ıç ır ıste ıgımızı an ar ar. 
vakit doyuramıyan bugünkü mu- disini süsliyebileceğim bazı beste- Ormanlar yanıyor !arımız gene ziyan 0 Iur•• 1' d 
siki varlığımıza bakarak bir mu - ler yaptım.. Bunlardaki maksa • STOKHOLM, 13 (A. A.) tımız arzusu hilafına ol~r~etli 
sikimiz vardır diyemeyiz.. Garp- dım nezih bir lisanı ezmeden, boz- lsveçin hemen her tarafında bü - faaliyete geçecek ve ~ıd p.s 
ten gelecek projelerle, bizden do- madan; kelimelerin tecvidine dik- yük orman yangınları olduğu ha· mücadeleye giri,ecektır. d 
ğacak musiki dahilerini de bekle- kat ederek; fiirin ifadesini muıi • her veriliyor. Tahminen 20 bin delenin feci akıbetinderı 
meğe vaktimiz yoktur. Nasıl ki kiye tercüme etmiştir. hektar orman yanmıştır. mes'uliyet bize ait olııı1Y-
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Mahkemelerde, tlin%ü muhakemeler ""' -....... ·-····-·-.... · .. ··········--····-·-··· ........................ . 
uene Kadriye Hanım, 
Hikmet Bey Davası 

Sabık polis müdü; muavini ile polis 
Ve avukat şahitler getirtilecek 

h~da vaktiyle ıuikaıt te • 
tıı.· u noktasından tahkikat yap 
Je.. ~Irada, yakıtık almıyacak ıöz
'1 Jlediği kaydile Kadriye H. 

~b~dan rnüıtantik Hikmet Bey 
' ıne açılan davaya ait muha· 
~Ye, dün İstanbul ağır ceza 

~~.eıinde devam edilmittir. 

. ti u ınuhakemede dinlenilen 
1 ~rden Kadriye Hanımın 
ıre · . •ı ve yengesi, aleyhte, 

tfld~ne bat gardiyanı Şükrü 
1 lehte aöz söylemiılerdir. 

'ı~enıe, ıabık poliı müdür 
~ili Ziya, poliı Tahıin, avu -
lıınet Vefik ve Niıır Beyle -

~Uınatı alınmak üzere, do • 
"( iuıtosa bıkarı!mıttır. 

atın,, aleyhine açılan 

bir dayanın devamı 
'~ (Yarın) gazetesinde çıkan 
~tııdan dolayı, meı'ul müdür 

~le Burhanettin Ali Beyin, 

':ı:eclisi azaıı hakkında yakı
IJacak neıriyattan muha -

"hıe dün lıtanbul birinci ceza 
esinde devam olunmuf -'Ü rnuhakemede müdafaası 
Bdrhanettin Ali Bey, 
ını iki kısma ayırmış, 

· lbatbuat kanunu hükum
ıöre bu davadan dolayı 

ceza verilmemesi icap 
. i, eaaaen dava mevzuunu 

'den yazının . sadece tenkit 

• 'lillde olduğunu söylemiı· 

yapmağa tetebbüsten suçlu Müni
re Hanımla Yatar, Kazım, İzzet , 
Sadi, Kadri, Recep, Hasan, Meh -
met, Ziya Efendilerin muhakeme
lerine dün İstanbul ağır ceza mah 
kemesinde kapalı celsede devam 
edilmitlir. 

Esrarkeşle7 mahkemede 
Valde hanında yetmit numara

lı odada toplanarak esrar çmek • 
ten suçlu Mahmut oğlu Mehmet, 
Musa oğlu Behlul, lbrahim oğlu 
Hamit, Ali oğlu Kerim, Ali oğlu 
Settar Esat o0 lu Mehmet, Rahim ,, . 
oğlu Talip ve Bekir oğlu Ahmet, 
dün aktam ıeç vakit adliyedeki 
dokuzuncu ihtisas mahkemesine 
verilmiılerdir •. ~orguları yapılmıf, 
şahitlerin çağrılması için muha • 
keme kalmıttır . 

Polis Haberleri ---··········-··---· ·············-
Bir çocuk kuyuda boğuldu 

' Eve~:'ki gece Şehremininde Seyit 
Ömer mahalleainde oturan Ahmet 
H:llit Efendinin hanesine misafir 
gelen akrabasından Ayte Hanı • 

mın oğlu 2 yaıında Muıtaf a evin 
kapııı önünde ağzı bir tahta ka • 
pakla kapalı kuyunun üsti.ine çr • 

kıp oynarken kuyunun içine düş • 
mü~ ve derhal imdada yetitilerek 
çıkarılmıı ise de biru: sonra öl -
müıtür. 

Bir haciz ve bir dayak 
Fenerde Abdülcelil caddesinde 

kalafatçı Ali ustanın motörü icra 
memurları tarafından hacze konul 

k_, muştur. Haciz yapılırken Ali us· . ·~enıe, karar için kalmıt -

~llısizlik ve rekabet 

'lııden öldürmekten 

~ suçlu 
~ dın mahallesinde komıu · 
~ izzet Efendiyi rekabet 
~l izlik yüzünden öldürmek 

"bakkal Kamil Efendinin 
~ eıine, dün İstanbul ağır 

hkenıesinde devam olun • 

tanın alacaklısı A'hmet efendi de 
haciz yerinde bulunmuf ve Ali us

tadan alacağını istemiştir. Ali us
ta bu iıteie kızmıf, Ahmet efen -
diyi fena halde dövmüştür. 

İki yangın 
Karaköypalaıta kibrit tirketi

ne ait dairenin penceresi tutufmuş, 
yetiıilerek ıöndürülmüıtür. 

§ Niıantaşında F eyziye lisesi -
nin idare kısmında gaz ocağının 
parlaması yüzünden yangın çık • 
mıf, bir dolap yanmıştır. 

Boğulan kızın cesedi 
Seyriıef ain memurlarından Ha

lit Beyin baldızı 13 yatında Zeki· 

ye Hanım Haliç Feneri açıkların -
da sandalın devrilmesi üzerine de-

nize dütmÜf, boğulmuttu. Genç 
....... açılan dava kızın ceıedi dün y emit açıkların • 
~' da deniz üzerine çıkmış, Morga 

• lı Şeref mahallesi ihtiyar nakledilmiıtir. 
~'tından Servet, Nuri, İs- §evvelki gece saat yirmide 

ler aleyhindeki sahte il - Bahç.ekapıda Hasan Fehmi Be. 
"ernıek davasına dün Is· yin fanila mağaza·aında ça -

'fır ceza mahkemesinde htan yetmit yatında Haci 
ır. Halil Efendi mağazanın yanın-

1 Otomobille 
Paristen Istanbula 
gelen seyyahlar 

Kurt, Kuzu, Kartal 
Kavgası 

Muharriri: Ömer Rıza 
- 47 -

Misafirperverliğe de yolun 
bozukluğuna da şaşıyorlar 

- Bana bak!. Bu akşam grup
tan sonra Markus tahliye oluna -
cak ve evine gidecek.. Romadan 
çıkıp gidinciye kadar evinde ka • 
lacak... Bu evde Stefanus namın
da bir ihtiyar adamla bir ihtiyar 
kadından başka bir kimse yok .. 
Markus evine gitmeden evvel Do
misyenin mutemet adamlarından 

bir kaçı eve girecekler ve Marku· 
su bekliyecekler. Gerisini anhya
bilirsin. Her §ey ona göre hazır
lanmıştır. 

davayı halledecektim. Bir dakika 
sonra beni hayatta bulamazdınız. 
Çünkü hapishaneden bu gün ak • 
tam çıkacağımı bilen dostlarım, kı 
lıcımı da göndermitler. isabet et • 
m"şler, b!!n de onların bu kılıcı ni
çin gönderdiklerini anladım. 

1 

Paris otomobil klübü tarafın -
dan çıkarılan mecmuanın müdürü 
Fransız gazetecilerinden M. Elvin· 
ger yanında zevcesi ve kız kardeşi 
olduğu halde otomobille Paristen 
İstanbula gelmiştir. 

M. Elvinger seyahatini dün bir 
muharririmize şöyle anlatmıştır: 
"-On beş gün evvel Paristen 

yola çıktık. İtalya, Dalmaçya sa • 
hilleri ve Balkanlardan geçerek 
Edirneye kadar geldik. Edirneden 
hareketimiz günü müthit bir yağ
mur başladı. Yol çok fena idi, oto· 
mobilimiz adeta bir çamur deresi 
içinde ilerliyordu. Bu vaziyette 
Muratlıya kadar gidebildik. Ora
da polis memurlarından büyük 
yardım gördük. Muratlıda bir müd 
det kalmağa mecbur olduk. Fakat 
bundan müteeasir değiliz. Bilakis 
Tü11k köylüsünün ne kadar iyi kalp 
li bir insan olduğunu anlamamıza 
vesile verdiği için hatti memnu • 
nuz bile ... Muratlıda bir köylü e-
vine misafir olmuştuk. Evin iki ka
dını bize adeta annelerimizmiş 

gibi baktılar. Evin iki çocuğu ya • 
taklarını bize terkettikleri için ge· 
ceyi dıtarıda geçirdiler. Bunu erte
si sabah öğrendik, bizden sakla -
mışlardı. Bu muhabbet ve misafir
perverliği hiç unutmıyacağız. Biz 
memleketimizde bile böyle bir mu
ameleyle kar§ılatmamıştık. 

Muratlıdan, bize çok yardr.mı 

dokunan polis şefinin tavsiyesi Ü· 

zerine, otomobille Tekirdaiına, o· 
radan vapurla latanbula geçtik. 

Seyahate batlamadan evel gi -
deceğimiz memleketlerin T uring 
klüplerine müracaat ederek malii· 

mat iıtemi§tik. Bu müracaatimize 
her klüpten cevaplar aldık, hepsi 
mensup oldukları memleket hak -
kında bize uzun uzadıya malumat 
veriyordu. Yalnız Türkiye Turing 
klübü Edirne - İstanbul yolunun 
fena olduğunu, maamafih Türki
yede çok kolaylıklar göreceğimizi 
bildirmekle iktifa etti. Biz ise da
ha fazla malumat bekliyorduk. 

- lstanbulu fevkalade güzel bul • 
duk. Bilhaaıa bizi Şafırtan cihet 
hemen herkesin dilimizi gayet iyi 
denilebilecek derecede konutma -
sıdır. Türkiyeye Fransadan çok 
seyyah gelebilir. Fakat bilmem ne
den hiç propaganda yapılmıyor ?.,, 

Zeynepkamil hastanesi 

- Çok güzel, fakat şüphe e -
dilecek bir şey yok mu?. 

- Katiyen yok .. Domisyenden 
kim tüp he edebilir.. Bu cinayet 
şahsi sayılacaktır. Çünkü zengin
lerin bir çok düşmanları vardır. 

Saturiusun haber vermediği bir 
nokta vardı. Çünkü Markusun 
evine girecek ve onu bekliyecek 
adamlara Markusun adamına ve 
hizmetçisine irtikap ettikleri cina
yeti, Kalip namında bir yahudi 
tacinr namına yaptıklarını söyliye
cekler ve Kalip te bu uğurda feda 
edilecekti.. Kalipin Marku&a öüş· 
man olduğu her kesçe malumdu .. 
Kendisi daha bir kaç gün evvel 
divanı harp kartısında Markus a
leyhinde tahadette bulunmuftu. 

Saturius, Kalipin kulağına pla· 
nı fısıldadıktan sonra aradaki he
sabın tesviyesini istedi.. Kalip o
na bir miktar altın vererek geride 
kalan hesabın iş bitikten sonra tes· 
viye olunacağını söyledi, Saturius 
memnun olmadı: 

- Düşün, senin intikamını ne 
mükemmel bir surette alacağız .. 
Dütün ki hasmını evveli. lekele -
dik. Sonra öldüreceğiz. Bundan 
batka ne isti ye bilirsin?. 

- Hiç!. Fakat hasmım henüz 
hayattadır. Belki mukadderat o
nun yaıamasını diler .. 

Saturius bir şey demeden çıkıp 
gitti .. 

O gittikten sonra Kalip kalem 
kağıt istiyerek bir şeyler yazdı. 
Sonra bir katibi çağırarak bu yaz
dığı mektubun gruptan iki saat 
sonra yazıldığı yere götürüleceği
ni söyledi. Sonra mektubun adr~:ıi 
görülmemek için onu bir kağıda 

sardı. Bunu yaptıktan so;::7a bir 
müddet oturdu, derin derin ibadet 
le me§gul oldu. Grup saati yaklaş· 
tığı zaman ayağa kalktı uzun, l<o
yu !enkli bir abaya sarıldı ve çı • 
kıp gitti. 

-29-
MARKUS VE PISKAPOS 
Luna gemisinin encamından ha 

berdar olan yegane adam Kalip 
değildi. Piskapos da buna benzer 
malumat almıth· Çünkü Romada 
hıriatiyanların bilmedikleri ve ya 
habe-r almadıkları bir şey yoktu. 

Pi•kapos da Kalip gibi hadise· 
ye inanmık çünkü lmparatrix ge • 
misinin zabitanıyle görüterek Lu
nanm naııl battığını öğrenmitli. 

Zeynep Kamil hastanesinin a • 
çılma hazırlıkları tamamlanmış • 
tır. Hastane pek yakında açıla -
caktır. Haydarpaıadaki fakülte 
hastanesinin kapanması üzerine 
Kadıköy ve Üsküdar semtinde 
hastaneye ihtiyaç artmıJtır. Bele· 
diye bunu nazarı dikkate alarak 
Zeynep Kamil hastanesinin nok • 
sanlarını süratle tamamlamıştır. 

Galatasaray tahkikatı 

Piskapoı bu malumattan son 
derece müteeaair olmuı ve doğru -
dan doğruya Mars mabedine ya· 
kın hapishaneye ilerliyerek Mar -
kusle görüımek istemitti. 

Piskapos masanın üzerinde du
ran kılıcı tutarak odanın bir köıe
sine bıraktı ve: 

- O öl~ü, bari sen ölme! dedi. 
- O öldü mü?. 
- Evet, Gemi battı. O da deniz 

de boğuldu. 
- Sahi mi? . 
-Evet. 
- O halde ben de onu takip et· 

mek isterim. 
Markus kılıcına doğru yürüdü. 

Fakat piskapos ona mini oldu: 
- Bu senin yaptığın deliliktir. 
- Neye?. 
- Senin gibi bir adama yazık! 
- Neden yazık olsun. Namuıu· 

mu kaybetmit bulunuyorum. Me.r
yemi de kaybettim. Ne diye yaıı • 
yayım. 

- Namusunu ne diye kaybet• 
miş oluyorsun?. 

- Çünkü Tituı beni mahkUm 
etti. 

Markus, piakaposun istediği 
tafsilatı verdi. Fakat piakapoı ve
rilen hükmü makul görmedi ve an 
lattı: 

- Oğlum, sen değil fakat onlar 
namussuz. 

- Fakat dostlarım, bakınız, be
nim bu namussuzluğa tahammül 
edemiycceğimi bildikleri için kılı· 
cımı da göndermigler. Sonra Mer
yem de ölmüt. 

- Olabilir, · sen yafıyacakıın 
ve onun dini için yafıyacakaın?. 

- Hangi din?. 
- Oğlum!. Naaralı dülgerin 

dini! Ve Meryemin dini! Sen bu
gün, onun gibi haça germek iıti • 
yorlar. Sen bu haçla bütün fani ve 
boş gururunu ger ve bize iltihak 
et. 

- Sözlerini anlıyamıyorum. 
Benim haça gerilecek bir feyim 
yok. 

- Niçin?. 
- Çünkü ben sırf onun için 

hıristiyan olabilirim. O öldükten 
sonra mesele kalmamıttır. 

- Son sözüm f udur. Kendini 
öldürme. 

- Peki! 
- Beni dinle. Ben üç gün son-

ra lskenderiyeye gidiyorum. Gel 
beraber gidelim. 

- Gelirim. Çünkü burada otur
mağa yüzüm yok.. Madem ki be
raber gideceğiz .. Gel buradan be
raber çıkalım .. 

Titusun emri mucibince güneı 
grup eder etmez hapishanenin ka -
pıları açılmış, Mnrkusla Piıkapoı 
beraber çıkarak Agrippa yoluna 
tutmutlardı. Yanlarında iki muha
fız vardı. Markusun evine vardık· 
ları zaman muhafızlar ayrıldılar. 

Fakat evin kapısı açıktı. Piaak· 
pos içeri girmekte tereddüt etti 
ve: 

l ~ ~ey vefat ettiğinden daki Sadıkiye hanında müv azene
.. ~ ~1 dava dütmüf, Servet sini kaybederek 3 metre yüksekli
L. iı.._ .. y ıorguya çekilmiıler , ğindeki merdivenlerden düşerek 
. ~ l.j uhabeı· verilmediğini , batından yaralanmıttır. 

d~ Yanlıılık olduğunu aöy § Evelki gece Beyoğlunda Ayaspa. 
· . tada Melek apartımanında oturan 

1 

ı...;-e, tahkikat için on A·' Çekoslovakya demir fabrikası mü-
~lfbr. fettiılerinden Möıyö Jan Vayı'ın 

l l(Oftl.. • tl"k 120 lira kıymetinde bir hahamı 
\..... "' unıs 1 çaldığı iddia olunan eski kapıcı A 
~" lıoınüniıtlik tahrikatı gop yakalanmıtbr. 

Galatasaray lisesinin idari kı -
sımlarında vilayet idare heyeti ta· 
rafından yapılan tahkik ve kon· 
trol bitmit ve tali heyet raporunu 
yazarak vilayete vermiıtir. Rapor, 
yeni teıekkül eden daimi idare 
heyetine tevdi olunduğu için heyet 
bugünlerde raporu tetkik edecek 
ve işten el çeıktirilen memurların 
muhakemelerinin lüzumu veya a
demi lüzumuna karar verecektir. 

Muhafızlar Markusun bir kim • 
seyi kabul etmek istemediğini söy· 
liyerek onu içeri almak istemedi
ler. Fakat piskapos ısrar etti ve i· 
çeri 8irdi. Markuı onu görür göl' 
mez ya'Zmakta olduğu bir mektu • 
bu bıraktı. Mektep T ayra asilzade 
lerinden Meryeme hitap ediyordu. 
Piskapoı ıelim verdi ve sordu: 

- Oğlum ne yapıyorsun?. 
- Bir ıey dejil. Kılıcımla bir 

- Açık bir kapının bekçisi ol· 
mak gerek! dedi. 

- Adamlarım geleceğimi bili • 
yorlar . 

Markusla arkadaşı içeri girdi -
ler. Fakat Markus bir adım attık
tan sonra ayağına bir şey takılmıt 
dü§müş ve kalkmııtı. Piskapos aor. 
du: 

- O ne?. 
- Ya bir sarhoı, ya bir ölü! 

(Devamı Tar) 
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Silahsızlanma işi? 
Reis Mister Hendersonun seyahati 

---------

Darülfünunda •................................... 

Yapı işleri 
Maarif vekilinin ıslahat 

ihtikar 
leye 

var, mücade 
mecburuz! 

(Baş tıırJfı ı inci sayılad:ı) 

komisyonuna riyaseti ihtikar mevzuu bahsolamıyacağmı Silahsızlanmak konferansı reisi diyar 
diyar dolaşarak ihtilaf /arı bertaraf etmek 
istiyorsada muvaffak olacağa benzemiyor 

Maarif Vekilimiz Reşit Galip iddia etmektedir. dir. 1' 
Beyin Ankaradan şehrimize gel - Bizim tahkikatımıza göre öte • Meselci dünkü nüshamızda • ~ 
mesi beklenmektedir. Maarif Ve - denberi §eker ticaretinde teamül dığımız gibi (prim) hissesi 

Telgraflar silahlanma konferan. ı bir çoğu mutaarrızın tarifini mu -
sı reisi Mister Hendersonun mem • tazammın bir misakı imzalıyarak 

leket memleket dolaştığını ve hu· ademi tecavüz esasına bağlandı. 
susi temaslarla silahsızlanmak işi- Bütün bu noktalar ümit vermek 
ni kolaylaştınnak istediğini haber le beraber Mister Henderson bir 
veriyor. Londradan Parise gelen çok müşküllerle de karşılaşacak -
Mister Henderson oradan da Ro • tır. Çünkü Cenevrede konuşulan 
maya hareket etti. Romadan sonra meselelerden on beş, on altısı üze· 

kili yarından itibaren Darülfünun şekline girmiş olan maliyet fi atı cümledendir. lktısat Vekaleti!, 
da meşgul olacak ve ıslahat ko • şu suretle tesbit olunur: Lira kas suretiyle bazı tüccara pır'. 
misyonuna riyaset edecektir. Bir vagon küp şeker (san· 8601 ithaline müsaade etmişti~. ~ 

Vekil beyin yeni üniversite kad· dık) ın sif İstanbul bedeli yüzde on, yüzde yirmi nısb 
rolarmı beraberinde getireceği Gümrük resmi 2720 (prim) vermek suretiyle L: ~-
anlaşıldığından Darülfünun me· Oktruva resmi 272 malı tedarik etmek bu ınüsa• 
seleleri üzerindeki alaka ve me - Tahmil ve tahliye ve saire 75 nin şartları ile kabili telif de .... 
rak bir kat daha artmıştır. Yeni m~.sarifi Sonra bazı tüccar getirdikleri 
kadronun, ay sonundan evvel teb Birinci el tüccarın kendisi 50 1 kerlere fazla ardiye verdiği, ~ 
liğ edilmiyeceği tahakkuk ettiğin· ıçın vagon başına aldığı a- hut bir kısım malları avarye Berline gidecek! rmde itilaf edilememişti. 

Mister (Henderson) u böyle di- Mister Henderson bütün bu nok 
yar diyar dolaştıran sebep silahsız talar üzerinde müzakereler yapa -
}anmak projesinin Cenevrede bir rak ara bulmıya çalışacaktır. 
neticeye varmaması, bu misak pro 
jesinin maddeleri okunurken bazı 
devletlerin bir takım kayıtlar, şart 
lar ileri sürmeleridir. Cenevrede 
işi intaca imkan kalmadığına ha -
kan Mister Henderson hususi mü -
zakere usulünü tecrübeye karar 
verdi. ve dolaşmıya !başladı. 

Bu seyahatlerden maksat, bilhas 
aa Almanya ile Fransa arasındaki 
ihtilafları bertaraf etmek ve bu su· 

Silahsızlar..mak konferansı re -
ısinin Pariste konuşacağı mesele • 
lerden biri muayyen bir hacmi ge· 
çen silahların tahrip veya ipkası 

meselesi idi .. Konferansta müdafa
a silahlarının tecavüz silahlarına 
karşı takviyesi ve onun için vazi • 

feleri müdafaa tahkimatını tahrip 
etmek olan büyük tanklarla topla· 
rın izale veya tahribi esas itibarile 
kabul olunmuştu. Yalnız Fransa ile 

retle silahsızlanmak misakı proje- diğer bazı hükumetler bu silahla -
sinin kabulünü temine muvaffak 

rın tamamile ilgasına henüz razı 
olmaktır. olmadılar. 

Bundan başka Fransa hükumeti 
misakın ahkamını ihlal edecek o -
anlara karşı tatbik olunacak anua· 

meleye büyük bir ehemmiyet ver • 
mektedir. 

Silahsızlanmak konferansının u
mumi komisyonu Mister Henderso 
nun bu müzakereleri yapması için 
salahiyet vermişti. Onun bu sala -
hiyeti kullanarak bir iş başarması 
henüz umulabilir. 

Çünkü Mister Hendersonun ha_ Sonra berri ve bahri tayyareci -
reketinden evvel İngiltere hüku • lik, silah imal etmek, meseleleri 

meti misakın akamete uğramama • 
sı için, müstemlekelerinde asayişi 
temin için tayyare bombardımanı 
yapmayı da kabul ve misakın bu 
yüzden akamete uğramamasını te
min edeceğini ihsl\s etmişti. 

Sonra Al.mınıya hükumeti de or· 
.:lusunu ahzı asker usulü dairesinde 
teşkil etmeyi vadetti. 

Avrupa ve Asya devletlerinden 

de var ki ht:nüz halledilmekten u -
zak!ır. 

Mister H~ndcrson bütün bu me· 
selelerle uğraşarak devletler ara • 
smdaki ihtilaflafı bertaraf etmiye 
çalışacaktır. Fakat Paristen gelen 
son telgraflar ümitleri kuvvetlen -
direcek hiç b!r şey söylemiyor. Bu 
nunla beraber Mister Hcnderson 
seyahatlerine devam etmektedir. 

den alaka ve merakın bir sami kar derecesi duğu için zarar ettiğini ileriye 
müddet daha devam etmesi zaru- 3977 rerek bu zararları çıkarmak 

ri telakki olunuyor . Şu halde ötedenberi cari olan fiatlara zametmektedir. 
Cerrahpaşa ve Haseki hastaha - taamül mucibince bugün sandık Mesela aldığımız maluma~ 

nelerinde inşa ettirilecek amfi sa· ıçınde gelen küp şekerlerin vago· re hariçten şeker getirmiş olall 
lonları, teşrihhane binası inşaatı • nu birinci elden ikinci el tücca· cardan (Şalom) Efendi b.a 
nın bu hafta içinde ihalesi yapıla- ra (3977) liraya satılabilir. Fakat sebeplerle sandık şekerin yül 
caktır. malı torba içinde gelen küp şeker losunu ikinci el tüccardan 

Münakasa müddeti yarın bit - olursa bunun fiatı vagon başına I ( 45? ~ir~ (70) kuruş sat 
mektedir. Haseki hastahanesinde (77) lira daha noksandır. Bu tak- Bu ıkıncı el de bu malı on 
yaptırılacak amfi salonu için he · dirde §ekerin vagonu (3900) Jira· zamla ( 45) lira (80) kuruş• 
nüz faaliyet müsbet bir sahaya gir ya satılır. Gene şeker ticaretinde maktadır · 
miş değildir .Maahaza bir kaç taamül ikinci el toptancı şeker Dün bu suretle bahalıya 
gün içinde buradaki pavyonlar· tüccarının mallarını bakkallara ve aldığı için pek az bir karla 
dan birinsinin de amfi salonu için sair esnafa verirken vagon başına tığı halde gene pahalıya s 
tahsis edilerek inşaata başlanaca • azami(25) ilra kar ilave etmesidir. mecburiyetinde kalan tüccar 
ğı tabiidir. Bu takdirde (3925) liraya şeker sa baamıza telefon ederek şöyl• 

Ecnebi profesörler tan ikinci el tüccar kilo başına miştir: 
Üniversite için getirtilecek ec - on para kadar bir kazanç almış o- "- Gazetede şeker hakk 

nebi profesörlerin, memleketimize lur. yazdıklarınızı okudum. Ta 

gelerek Maarif Vekaletiyle temas Bakkallara ve sair esnafa ve· doğrudur. Fakat benim gibi 
eden bı·r ecnebi profesörün dela • mal fiat üzerinden şeker bu rilen bu fiat üzerinden şekerin ok 
}etiyle seçildig"' i ve kendileriyle mu k yan, ( 40) liraya alınması ası (50) kuruş (20) paraya ge • O 
habereye başlandığı anlaşılmakta· lir. Ufak tefek bazı masrafları da gelen bir şekeri ( 45) lira (7 

dır.. olursa bu fiat (51) kurut sayılabi-
_Duyduğumuza göre getirtilecek lir ki bunu da bakkallar (53) , 

ecnebi profesörlerin sayısı yirmi (54) kuruşa satarlar. 
kadar olacaktır. Bunlardan başka 
Sıhhiye Vekaleti de sıhhi müesse· Halbuki filiyata, dediğimiz 
seler için beş ecnebi profesörle gibi, iş başka türlü cereyan edi • 

yor: lktısat Vekaletinden şeker it· mutabrk kalmıştır. 
hali müsaadesini alanlar ve geti· Bu profesörler de üniversite pro 

fesörleriyle birlikte memleketimi· renler vagonu (3900) liraya satıl· 
ması mümkün olan torba şekeri ze geleceklerdir. 
(4350) liraya satıyorlar. Demek 

SADIKZADE Biraderler 

ruşa almağa mecbur kalan 
ne yapsın?. Ben aldığım ~ek 
kilosuna ancak on kuru' fiat 
mı ile satıyorum. Fakat k 
hem alanın, hem satanın ic 
mes'ul edilmesi lazım gel 
göre ben bu fiat üzerinden 
tarken işin esası bilinmedi 
bahalılıği ben yapıyorum 
beni mes'ul etmeğe kalk 
buna Allah razı olur mu?.,, 

Ed• k d b• . VAPURLARI 
ırne apı a ır cınayet SAKARYAv•pu•u 

ki evvelce vagon başına nihayet 
(50) lira kar alınırken şimdi 

(350), hatta (450) lira kar ilave 
ediyorlar. 

Bu sözler ayni zamand• 
da gösteriyor ki ihtikar ya 
lar diye bir takım küçük sa 
ve bakkalları mes'ul etmeğt 

CBaı tarafı ı ln<'l &ı•yıfada) henüz karanlıktır. Yerde bulunan 

Necibin cesedinde biri kulağının gözHik ve diğer bazı delillerden 

arkasmd~ diğerleri sol böğerinde Y anakinin bir kavga neticesinde 

ve omuzlarında olmak üzere üç hı· yanaşmasını öldürdüğüne hükme
çak yarası vardır. Ölümüne sebep dilmektedir. 

olan kulağının arkasındaki yara - Yanaki tevkif edilmiş, Necibin 
dır .• Yerde kanlar içinde bir de cesedi gömülmüştür. 

lstanbul - izmir sür'at 
POSTASI 

Her h:ı.f ta Cumartesi günü saat J 6 
da G:ıl:ı.ta rıhtımından hareket, Pazar 
gunu hmirc munsalat, Pazartesi ha
reketle Salı günü Istanbula avdet eder. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Mey
menet Hanı altmda acentalığa 

müracaat. Telefon: 22134. 

Vakıa birinci el şeker tüccarı - lışmakla mesele halledilmiş 
na ötedenberi nihayet (50) lira- maz. Binaenaleyh bu şeker İ 
dan ibaret olan karın şimdi sekiz, l kökünden tetkik etmek ve ott1 
on misli yükselmesi için bir takım ı re tedbirler almak lazımdır• 

Maarifte ecnebi mektepler 
(Baıt tarafı ı incl sayıfatıa) ı drslerini mevcut kitapları f 

Maarif Müdüriyetine davet etmiş- caya, İngilizceye, italyanc
gözlük bulunmuş ve bu gözlüğün ı Maznun, r-;ecibi öldür~nin ken
Yanakiye ait olduğu tesbit edil - disi olmadığını söylemektedir. 

(5442) m••••••••••••••I tir. cüme suretiyle talebenin 
Bu davet üzerine lstanbulda sanı ile okutulmasını isteJ.111 

miştir. 

Tahkikat devam ederken Ya - Bir bekçi kendini yaraladı 
nakinin cinayet yerine doğru yer - I 
lere doğru baka, baka geldiği gö· 
rülmüş, kendisi yakalanmıştır. 

Necip dört gün evvei Yanakinin 

yanından çıkmıştır. Söylenildiğine 

göre, bunun sebebi Y anakinin a • 

Balatta bekçi Recep, aşçı Fuat 

Efendinin dükamnda yemek yer • 

ken tabncasını yere düşürmüş, 

pallıyan tabancadan çık~n kurşun 

bekçiyi alnından yaralamıştır. Ya-

rası ağır olan bekçi hastahaneye 
melelere para vermemesidir. Ne • kaldırılmıştır . 
cibin Yanakide 20 lira alacağı 

kalmış, müteaddit defalar istemiş· 

se de alamamıştır. Hatta cinayet 

gecesi Necip Y anakinin evine git· 

Yeni arpa mahsulü 
Birkaç gündenberi piyasaya ye· 

·························································· i 3. K. O. i . . 
i Satınnlma Komisvonu ilAnlan : i 
• J • 
: ........................................................ : 

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

Yerli fabrikalar mamulatından 
50.000 metre boz renkte elbiselik 

kumaş kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 31 temmuz 

933 pazartesi günü saat 15 tedir. 
Taliplerin şartname ve nümunesi
ni görmek üzere her gün ve mü • 
nakasaya iştirak için teklif ve te· 
minat mektuplariyle birlikte An • 
karada M. M. V. SA. AL. KOM. 

mış: ni sene arpa mahsulü gelmeğe baş. nuna müracaatları. (3139) 
(2979) 

"- Hiç olmazsa iki lira ver de 

memleketim olan Silivriye gide -

lamıştır. 

Göz Hekimi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Sınlf Mutehassıs 
Babı~li lAnknrıı caddesi No. 60ı 

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

bulunan Amerikan kız ve erkek, Müdürlerin talepleri .. e 
Alman, Fransız kız ve erkek, 1 . nileri tesbit edilmiştir. 
talyan, Avusturya, Bulgar, Sırp d 

1 d lki saat kadar devaIJl e mekteplerinin müdürleri öğ e en 
ı madan sonra orta tedrisst 

evel Maarif müdüriyetinde top an. ııı 
mışlardır. Fuat Bey ile görüşen bir tl 

lçtimaa Fuat Bey riyaset etmiı 
ve nizamnameyi hazırlıyacak he -
yet azaları vekalet umum müf et -
tişleri Reşat Nuri ve Ekrem Bey • 
}erle İstanbul Maarif Müdürü Hıf
zırrahman Raşit Bey de hazır bu-
lunmuştur. 

Mektep müdürleri yeni nizam· 
name hakkındaki fikirlerini söyle
mişler bilhassa lise, orta mektep 
ha kal orası ile tarih; coğrafya 
meseleleri üzerine bazı temenni -

11 lerde bulunmuşlardır. 

Öğrendiğimize göre lise müdür

leri kendi mekteplerinde bulunan 
kendi tebaalarındaki talebelerin 
tarih, coğrafya ve yurt bilgisi 

rimize mumaileyh şu izah-
miştir: . 

- Ecnebi mektepleri içil' 
let tarafından yeni bir ni~teP 
hazırlamadan evel ınek 
dürlerinin fikirlerini de öğ 
i~tcdik. Hepsini davete 
fikrlerni öf,rrendik. NizaırıP 
kısa zaman içinde haz 

olacaktır. ~ 

:::::::: ÇAN AK KAL 

!! Şehitlerini Zig~ 
H iO AGUS1'~ 
•• ,,111 g Gülcemal yapd 
:: ·····::::il :: : : ::: : : : : ::: : : ::: : : ;:: :: :::::: ::: ····· 
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96 - arım miktarında bulunan Uzunçartıda bezzazı 
cedit maha1leıinde Uzunçar§ı caddeıinde cedit 123 -
ili 131 numaralarla murakkam tahtında 4 bap dükkanı 
müttemil binanın tamamı. 
293 - metre terbiinde bulunan Fatihte muhterik birin
ci Sinan camii şerifi arsasiyle beraber mevcut tatları. 
350 - arıın miktarında bulunan Üsküdarda Selmah 
ağa mahallesinde kain Serçe Hatun camiinjn ankazı ile 
beraber arsası. 
Fatihte Kadıçefmesinde muhterik Yarhisar camiinin 
"istinat duva.rlariyle merdivenleri ve camiinin temel 
leri hariç olmak üzere,, ankazı. 
(1500) ar§m miktarında bulunan Yenibahçede Arpae· 
mini mahallesinde Topkapı yokuşunda Arpaemini Mus.
tafa Ef. mesçidinin ankazı ile beraber arsasının ta• 
mamı. 

733 - ar§m miktarında bulunan Edirnekaprda Keçeci
piri mahallesinde Neyzan sokağında 10 numaralı tek -
kenin tamamı. 
154- artın miktarında Uzunçar§ıda Yavaşça Şahin 
mahallesinde Samaniviran evel cami imamına meşruta 
hane arasmm tamamı. 
146 - artın miktarında Edirnekapıda Hacı Muhittin 
mahallesinde Acıçeşme caddesinde A. 45-47 No. arsa· 
nm tamamı. 
Üsküdarda Gerede M. Uncular So. Gerede camti~in 
ankazı ile beraber arsası. 
Büyük çaPfıda terlikçilerde 58 No. dük. tamamı. 
Altımermerde ·Katip Muslahattin camiinin etraf du
varlariyle mezar ve temel taşları hariç olmak üzere 

ankazı. 

Baladaki Emlak 20 • giln müddetle ilana konmu§tur. ihalesi 
'l' enıaıuzun 24. cü Pazartesi günü saat on beştedir. Taliplerin 

Pey akçelerile beraber Mabliilit kalemine müracaatları. (3070) 

Bir seyyah 
Gümü§ha • 

nede İnönü şe - ... --~--. 
bitlerinden §e • 
bit Mahmut Ne -
dim Bey oğlu 

lskender Ayha -
n şimdiye ka -
dara yaya ola -
rak Türkiye da -
bilinde 33 vi -
liyet 300 kaza 
600 nahiye gez· 
mittir. 

a.:.;;_,_ ............ _.. .... 

Bundan aonra Amerika ve 
A vrupanın muhtelif memleketle -
rine gidecektir. 

Vatandaşlarından Mücadelei 
milliyede şehit giden Türk zahit 
oğluna yardımda bulunmalarını 

beklemektedirler. (7902) 

·---·················-···-............................ . 
==···········································:·············.~ :: U G •h Diş kabınesi Bey-:: 
ii • arı o;:tu. i ~tiklttl cad-ii 
55 desi , Galatasara,.,ii 
iS istasyonunda Recep Bey apartımafıına· ii 
ii nakledilmiştir. Kapısı Mektep sokak, H 
=1: 1 inci kat Tel. No. 41721 :: . .. .. .. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.::::::::: 

DarültŞafaka müdürlüğünden: 

Mektebin bir senelik ihtiyarı o· 
Jan 700 çeki odun, 6000 kilo man
gal kömürü. 90 ton Kırıble taş 
kömürü 50 ton kok kömürü müna -
kasa ile alınacağından ıartname • 
lerini görmek üzere her gün ve 
münakasaya ittirak ebnek üzere 
15 temmuz cumartesi günü saat 
14 te Nuruosmaniyede Cemiyeti 
T edriaiye merkezine müracaatlan. 

:(3200) 

lfi I~ R lllHllBll.Hll~!•llll lilll~~I- l_As_ke_rtFabr1kaıar nanıarı 
Selinik Bankası " KırıkkaiedeEfratkoğuşunun 

Tesis tarihi: 1888 = ikmal ve meıken haline ifrağı. 
=-

F ==ı Yukarıdaki inşaat kapalı zarf 
Sermayesi: 30. 000. 000 rank 1: ıuretiy1e12.s-933tarihindesaat 

idare merkezi : ISI AN BUL il 14 te ihalesi icra edilecektir. Ta -
~ liplerin §arname için her gün öğ -

TUrklyedekl Şubeleri: ~ leden sonra münakasaya girmek 
f ~ için de o gün teminat "ve teklifat,, 
stanbul ( Galata ve lstanbul ) lzmlr ,. ile müracaatları. (3238) 

Samsun • Mersin • Adana L=:=ı ----------

Vunanlstandaki Şubeleri : 
SeUl.nlk. Kavttla. Atina. Pir e 

" Bilümum Banka muameleleri. Kredi mektupları. Cari hesap
lan küşadı. Esham ve Tahvil5t. Kasalar icarı. 

H il~ Jım~ııı ıı~ın 100 ~illi~~! ~ıııııınıııı ı~~ll~illllllllll ıııınııııınıı~~ı~~llllil~lll 
Deniz Levazım Satınalma 

Komisyonundan : 
40 to v n gaz yagı: Pazarlıkla münakasası : 15 - Temmuı - 1933 

cumartesi güoü saat 14 de. 
200 

ton Dizel Mayii Mahruku: Pazarlıkla münakasası: 15 • Tem
muz - 1933 curoartesi günü saat 15 de. 

30 ton Benzollu Benzin: Pazarlıkla mlinakasası: 15 - Tem• 
muz· 1933 cumartesi günü saat 16 da. 

ı, Dz. kuvvetleri ihtiyacı için lüzumu olup kapalı zarfla yapı
l> 11 inüoakasalarında talip zuhur etmediğinden Komisyonumuzca 
-. &ıarlakla mlloakasaya konulmasına karar verilen yukarıda cins 
he llıiktarı yazılı malzemenin şartnamelerini görmek isteyenlerin 
it:~ gün ve itasına talip olacakların da münakasa gün ve saat· 
tıi 'tıdc muvakkat teminat makbuzlarile birlikte Kasımpaşada De· 
~ levazım Satınalma Komisyonuna müracaatları. (3219) 

Akay işletmesi Müdüriyetinden : 
lıt . 14/T emmuz/933 Cuma gününden itibaren her Cuma Anado· 
ıll 1

•kelelerinden Yalova ve Adalara ve bu iskelelerden Anado· 

t.:ı·'abilindcki iıkelelere gidebilmek üzere ilave seferler tertip 
~•lın· 

ış ve buna ait tarife iskelelere talik olunmuıtur. (3293, 

Kiralık 
~ 
""han Bey hanında ki-
~E:'tlık odalar vardır. Talip 

1Etnlar VAKiT idaresine 
!neıracaat edebilirler / 

lstanbul ikinci icra memurlu 
ğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmeıine 
karar verilen 7 adet Romanya inek 
leri 16 - 7 - 933 tarihine müsadif 
pazar günü saat 9 dan itibaren 
F eriköyünde Rus kilisesi arkasın
da 99 ve 101 numaralı mandra -
sında birinci açık arttırma suretiy'· 
le satılacağından taliplerin mahal
linde memuruna müracaatları ilan 
olunur. · ( 5489) 

İstanbul ikinci iflas memurlu • 
ğundan: 

Müflis Yusuf kalfa Efen diye ait 

ve yÜn ve düğme, caket, çorap, 
toka, ve saire mallarla ayaklı mo'

törlü ajor makinesi açık arttırma 
suretiyle satılacaktır. lstiyenlerin 
18 temmuz 933 salı günü saat 9 da 
Beyoğlunda istiklal caddesinde 

Aznavor pasajında 5 numaralı ma
ğazaya müracaatları ilan olunur. 

(5504) 

İstanbul 5 inci icra memurlu
ğundan: 

Satılmasına karar verilen yazı
hane eşyası ve saire 15 - 7 - 933 
tarihine müsadif cumartesi günü 
saat 13 ten itibaren Galata Voy· 
voda caddesi Danuh han 31 - 33 
No. da birinci açık arttırma ile sa
tılacağından istiyenlerin mezkur 
gün ve saatte mahallinde bulun· 
maları ilan olunur. (5483) 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastnhkları mütehassısı 

Divanyo1u N. 118 Telefon: 22398 

11 - VAKiT 14Temmuz 1933 

Divanı Muhasebat 
Riyasetinden: 

Madde: 1 - 30 lira maaşh murakıp muavinliği için 19 ve 20 
temmuz 933 tarihinde Divanı Muhasebatta müsa-

Madde: 2 -

Madde: 3 -

Madde: 4 -

baka icra edilecektir. 
Birinci maddede ıikredilen günlerde saat 13 bu· 
çukta müsabakaya başlanacaktır. 
Hariçten müsabakaya kabul edilebilmek için: 
A. Mektebi ali mezunu olmak. 
B. Sinleri 35 ten yukarı o!mamak. 
C. Memurin kanununun 4 üncü maddesinde mu

harrer sair evsaf ve şeraiti haiz olmak lazımdır 
Müsabaka tahriren ve mevaddı atiyeden icra 
edilecektir. 
1 - Ticari ve mali usulü defteri 
2 - Muhasebei umumiye ve muvazenei umumiye 

kanunları 

3 Vize muamelesi "maaş, tahsisatı fevkalade ve 
harcirab, müzayede ve münakasa kanunları• 
na temas etmek üzere tasvir olunacak mu. 
ayyen bir mesele üıerioe bir murakıp tara· 
fınrlan kabul veya reddi mutnammın olarak 
yazılacak esbabı mucibeli bir müzekkere Ye· 
ya tahrirat 

4 - Divana Muhasebat kararname ve müzeyyelatı 
S - Hesap, faiz, iskonto, tenasüp. 
6 - İlmi mali "vergiler, 1 ürkiye usulü tekalifi 

hakkmda malumatı mücmele,, bütçe 
nazariyatı. 

7 - lktasat "evrakı naktiye, kambiyo ve mesku· 
kat, scnedah ticariye hisse senedatı, tahvi· 
lat ve şirketlere ait mebahis ,, 

8 - Kitabet "vize sualinin tarzı tahriri kitabet 
için esas olacaktır. 

Madde: 5 - Fıkrai sabıkada tadat olunan suallerden 1 ~ 3 
' ' 4 üncüye kadar olanlara takdir edilecek nu-

maraların emsali iki itibar olunacaktır. 
Madde: 6 - Halen Divanı Muhasebatta liakal 20 lira maaşla 

miistahdem memurlar müsabakaya dahil o'mak 
hakkmı haizdir. 

Madde: 7 - Müsabakaya iştirak etmek istiyenlerin 15 temmuz 
933 akşamına kadar Divanı Muhasebat Başkitabe· 
tine müracaat ve vesikalarım tevdi etmeleri. (2927) 

f Devlet Demiryolları ilanları 
idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan (37) kalem ya

tak ve yorgan çarşafı, makaralı tefadulipalanga, kuru pil, kon
tör, yagon camı, tarihli madeni damga, ronde!a, çekmece kulpu, 
galvenize gaz borusu, pir :nç çivi, lama demiri, Marsilya kiremidi, 
kontrplake; kimyahane alet ve edevatı, elektrikli toz emme ma· 
kinesi, idrofil pamuk, ve saire gibi muhtel if c'ns malzemenin pa
zarlığı 19. 7. 33 tarihine müsadif çarşamba giioü mağazada icra 
kılınacağmdan taJipleı·in yevmi mezl,urda saat 9 dan 11 e kadar 
isbatı vücut ederek tahriren fiat vermeleri, bu baptaki malze
m,nin müfredat listesi mağaza dahilinde asılmış o!up nümüne 
getirilmesi icap eden malzeme için pazarlık günü nümunelerinin 
beraber getirilmesi nümunesiz tekliflerin kabul edilmiyeceği ilan 
olunur. (3296) 

V ekiletinden : 
Çayın Memlekete ithalinin bir elden idaresine dair evve'ce 

yapılmıf olan ilanda gösterilmiş olan müracaat müddeti görülen 
lüzum üzerine Ağustosun 31 inci gününe kadar temdit edilmiştir. 

Evvelce müracaat etmiş olanların ve yeniden müracaat et
mek isteyenlerin evvelki ilanda yazılı olan şartlar dairesinde 
mezkur tarihe kadar yeniden iktisat Veldıletine müracaat etme-
leri. (3269) 

Darülfünun Mübayaat 
Komisyonundan : 

1 - Haseki hastanesinde yeniden yapılacak Klinik pavİ) o
nunun inşası vedi gün müddetle ve paıarlı!c suretile ihale edil· 
mek üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Haseki hastanesinde yapılacak Paviyon inşaata talip 
müteahhitlerin asgari sek.Jen bin liralık tek bir binayı muvaffa· 
kiyetle ikmal ve teslim etmiş olmaları şarttır. 

3 - Talipler Maarif Vekaletinin güzel San'atlar Akademi· 
sinde bulunan resmi mimari bürosuna müracaatle ehliyetlerini 
gösterir evraklarını tetkik ettirece~ler ve mez'<iir bürodan ihale
ye iştirak edebileceklerine dair alacakları tez'~ere ile Darülfünun 
Mübayaat Komisyonuna müracaat ederek 20 lira mukabilinde 
şartname, lahika, mukavele ve projelerin suretlerini alacaklardır. 

4 - Talipler kendi teklif ~decekleri bedelın % 7,5 u 0 :s· 
betinde teminatı muvakkate mektuplarile c:r-liiıte ihale günü o
lan 22/Temmuz/933 cumartesi günü saat 15 te Darülfünun Mü-
bayaat Komisyonunda hazu bu'unacaklardır. (3277) 



BURSALI OKUYUCULARIMIZA 
Sergide Karam Örsel f o~ri~osının ~u~esi~i gezin iz. l. ün 1 ü ~ u nı o~ J_o r ~~ ı z.~ n 

zamandakı tarakkıyatını gorunuz. 
Türkiye Ziraat 

Bankasından : 
Ziraat Bankası Müfett'ş namzetliği için 14 - Ağustos • 933 pa· 

zartesi günü sabahı saat dokuzda Ankara ve lstaobul Ziraat 
Bankalarında bir imtihan açılacaktır. imtihan neticesinde muvaf· 
fakiyet ihraz edenlerden (6) Müfettiş namzedi alınacaktır. 

Müsabakaya iştirak edecelderio ''Mülkiye,, veya 0 Yüksek Ik
bsat ve Ticaret mektebinden ve yahut Hukuk Fakültesinden 
mezun olmaları Jizımdır. Müfettiş namzetlerine "140,, Jira maaş 
verilir. imtihan programına ve sair şartlau havi matbualar: An· 
kara, lstanbul ve lzmir Ziraat Bankalarından tedarik ~dilebilir. 

Talipler bu matbuada yazılı vesikaları bir mektupla beraber 
Ankara'da Ziraat Bankası Teftiş Hey'eti Müdürlüğüne nihayet 
10 · 8 - 933 günü akşamına kadar göndermek veya bizzat ver-
mek suretile müracaat etmiş bulunmalıdırlar. (j2ll) 

Posta T. T. Binalar ve Levazım 
Müdürlüğünden : 

idaremiz ihtiyacı için mübayaası muktazi 6000 kilo yerli in· 
ce sicim aleni suretle münakasaya konulmuştur. 

Mezkur sicimlerin 29 temmuz 933 tarihinde münakasası icra 

edil~ceğinden taliplerin bu baptaki şartname ve nümuneyi gör
mek için her gün, münakasaya iştirak için de mezkur tarihe mü
saClif Cumartesi günü saat 14 de yeni postanede mübayaa ko-
misyonuna müracaatları. (3074) 

1 Hatıralar ve Vesikalar 
Harp kabine/erinin isticvabı 

Bu eser, mütarekeden ıonra, umumi harp mea'ullerinin di· 
Yanı alideki isticvaplarım, resmi vesikaları ihtiva etmektedir. 

Harp kabine/erinin isticvabında 
Bütün harp senelerinin ve mütareke yıllarının en canlı saf
halarını, bu eserde bulacak, lezzetle, merakla okuyacaksınız. 

600 sayıf alık kitap bir lira 
Dağıtma yeri VAKiT matbaası 

Çukurova harası Müdürlüğünden : 
Hara mebanisinden Üzerleri açık bulunan duvarların örtül

mc'Ji ve bazı tamiratın icrası 8022 lira 33 kuruş keıif bedeli ü
zerinden kapalı zarf usulü ile yirmi gün müddetle münakasaya 
çıkarılmıştır. ihale 24 - Tem muz • 933 pazartesi günü saat on bet· 
te Ceyhan Belediye salonunda yapılacaktır. Keşif, tartname ve 
prejeyi glSrmek isteyenler her gün hara müdürlüğüne müracaat 
edebilirler. İnfaya talip olanlar % 7,5 muvakkat teminatlarını ve 
şartname ahkamı dairesinde dolduracakları teklif mektubu ve 
vesaiki havi kapalı :zarflarını mezkur tarihe kadar komisyon ri· 
yasetine vermelidirler. (3127 

Türk Tayyare Cemiyetinden: 
Türk Tayyare Cemiyeti Merkez 

Binası münakasa ilanı 
Türk tayyare Cemiyeti Merkez Binasının inşası 28 • Haıi· 

ran • ,933 tarihinden itibaren yirmi gün mfiddetle münakasaya 

koıfblmuştur. Şartname ve planlar Cemiyet Merkezinden elli lira 
ücretle alınabilir. Şartname ve planlar ancak en az doksan bin 
lira kıymetinde bir binayı taahhütlerini bihakkın ifa ederek yap· 
mış olduğuna dair vesika gösterenlere verilecektir. Münakasa 
18- Temmuz - 933 salı günü saat on beşle Türk Tayyare Cemi
yetinin Ankarada Hacı Bayram mahallesindeki Merkez biaasm· 
da yapılacaktır. (3012) 

! 

Istanbul Adliye Levazım Dairesinden: 
Istanbul Umumi Hapishane ve tevkifhane hastahanesi için 

mubayaa edilecek Et, Süt, Yoğurt hakkında yapılan münakasa 

neticesinde teklif edilen fiyatlar haddı Jiyık görülmiyerek bir 

hafta müddetle temdit ve münakasa günü 2017 /933 tarihine mü· 

sadif perşembe gününe talik edılmiş olduğundan taliplerin şeraiti 

••h•ık bere her gün Adliye Levazım Dairesine ve münakasa 

gDnl de lstanbul Defterdarlığında müteşekkil mübayaat komiı· 
yooana mtıracaatları. (3292) 

MUHTERE 

Halkımızı 
NARARI 

Dikkatine: 
Güzelim "EMiR,, markalı yerli traş bıçakları mızın 10 T ANESI 

KURUŞA satılırken artık tanesi 5 kuruşa ilan edilen ecnebi tıraş bıçakları 
kat'iyyen yer kalmamışbr. Vatandaş; paranı beyhude yere sarfetme. Büy 
f eqakarhkJarla meydana getirdiğimiz işbu "EMİR,, mkrkalı yeni tı 
bıçaklarımızı bir kere tanesi 5 kuruşa iJan edilen ecnebi bıçaklarile yany 
koyarak mukayese ettikten sonra tecrübe için dahi bir de hraş olunuz. 
vakit kanaat hasıl edeceksiniz ki işbu emsalsiz ve şayanı takdir "EMİ 
markalı YERLİ TIRAŞ BIÇAKLARIMIZA rekabet edecek başka bir bı 
olmaz ve tanesi 5 kuruşa ilan edilen tıraş bıçaklarına dahi hacet kalmaz. 

"EMiR,, MARKALI YENİ TIRAŞ BIÇAKLARIMIZI HER YERD 
SORUN ARAYIN ve alıp güle güle kullanın. 

Radium Lambası Ticarethanesi ısı 
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