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v s y da ab. ne değişti; müsella vv ter 
'-a_rt _ 
l<inıi -ve-n;yi--
1' enkit ediyoruz? 

Yazan : OPERATOH 

Mim Kemal 

~F'it.k~n zamanlara kadar muhte
l \'eııleler)e Türk hekimlig- ine ve nck· . 
~·· Unıne fuurlu ve ıuursuz 
t~tuın etmek adeta bir moda idi. 
I u~~ Üniversitesinin malum olan 
L '&•tikliğine kadar devam eden 
ru ltıodanın, bu değiıiklikten son-

~l geçeceğini zannediyordum. 
c" 
1ıer aldanmıtım !. Son dedi ko-

u arla alakadar olmak iıtemiyor
uın. Şimdiye kadar olmadım. 
~kat son günlerin müna-J 
c ttlj münasebetsiz münakaıala
ı, l'iirk hekimlerini ve efkarı u • 
llıniyeyi çok alakadar eden bir 
Qkta üz~rinde beni bir az durma-

e il Do fus'un 
-~- - ~.!_llrin --~- ~~P _a --

o ( t:J 

Mıntaka misakları 
lngiltere, 

tasvip 

• • 
proıeyz 

etti 
~ondra hükumeti Şark 
misakını Varşova ve 

Berlinde müdafaa 
edecek 

Fransız hariciye na.ın·ı 1\1. Bar
tu 'nun Londrada lngiliz hiikume
ti ile yaptığı siyasi miizakereler, 
ilk zamanlarda tahmin ediı"diğin
dcn daha mühim neticeler vermi~ 
tir. Dün alman telgraflara göre, 
Fransız Riya~eti tamamiyle muzaf
fer olmuştur. Bilhassa İngiltere 
hiikfüneti, mmtaka misakları siya
~etini tasvip etmiştir. Bu vaziye-

Dahiliye vekili geldi ve 
Ankara ya gitti 

Kırklarelinde bazı memurlara işten el 
çektirildi, tahkikat devam ediyor 

!' •evk etti. Bütün meslekda,Ia- (Devamı H Uncu saytfanm• Uncu sütununda ' 
h.. Fransa hariciye nazırı M. Bartu 
.~~ne~inumumi~nint~---------------------------·--~ l 'ltı hakkında kararlarını verirler- Şükrü Kay:ı Bey d ün vapurdan çıktıktan sonra .... 
tn çok insaflı olacaklarını ümit 

tdiyorum. 

8u hekim iı1erinde kimi ve ne· 
ti tenkit etmek istiyoruz? Niçin 

i Tıp fakültesine ecnebi profe -

Kimya harbi mi mikrop 
harbi mi daha tehlikeli? 

··-J4' .. •'"U._,dik_? .Niç:ı ıni :rürk 
k' . •nıı her vatandafa, hangi mes-

.k Ve sınıfa menıup olurıa olıun, 
}r çok ağır fedakarlıklar karıılı. 
• 

1 
bir hak olarak verilmiı olan 

az hiicum arı, insan ı Üzerine çöken 
tehlikelerin en büyüğüdür! 

Bir haftadanberi Trakyada ya
hudilerin yerlerinden oynatılma -
ları meselesi etrafında tetkikatta 
bulunan Dahiliye Vekili Şükrü 
Kaya Bey dün vapurla Çanakka
leden şehrimize gelmiş ve akşam 
treniyle Ankaraya gitmiştir. Şc t· 
rü Kaya Bey tetkikatının neticesi
ni Batvekilete bildirecektir. 

mezuniyet almı! olan Kırklareli 
valisi Fuat Bey mezuniyet müdde
tini lstanbulda geçirecektir. Fuat 
Beyin vazifesine mülkiye müfet
tişlerinden Orhan Sami Bey baka· 
caktır. Belediye reisliği vekaleti

ni de belediye d<> ~toru Hamit Şa
kir Bey ifa etmektedir. 

Kı klarelinde birçok kimseler 
sorguya çekildiği gibi bazı me
mur1ara da İften el çektirilmi§tİr. 

icra . . • d 
Yı sanat ımtıyazın an ecnehi-

'l'in de geliıi güzel istifadeye kal

'!tnalarına kartı hassasiyet gös -
t . 
d rıYor? !. lıte gazete ıütunların-
.ı '• ağızdan ağıza intikal eden bu 
"ltd· 1 kodularla rahatsız ve rencide 

~~ilen efkarı umumiye kartııında 
!'
1

111
• iç yüzünü ve bu dedi kodula

•atı 1•tihdaf ettiği maksadı açıkça 
d Y~eınek zamanı gelmiıtir zanne-
trırn. 

)'r>~ahlil ve tetkik edilmeksizin 
dt] 

1 
an tenkitlerin, şuursuz müca

)'J c \'e nıünakaıalarm zararları, 
~t tııl'l hekimlere değil, bütün· 

,1 rn ekete dokunuyor. Akisleri 
tıı;ı: ntenılcketimizin hudutları 

Mim Kemal 
b,~~ 

lO cu sayıtanın ı lnd stıtununcıaı 

Boks 

. , . 

Geçenlerde (Taymis) gazetesinin eski başmuharriri Viken Stid'in !Tıik _ 
rop harbi için Almanların yaptıkları giz li tecrübeler hakkındaki İf§aatmı uzun 
uzadıya yazmıştık. Bu ifşaatın Avru pa matbuatında husule getirdiği şiddetli 
t esirler devam etmetkedir. Bu münase betle (Le Journal) gazetesi şayanı dik -
Y.at bir makale neşretmiş, bu makalede (İnstitut de Pasteur) müessesesinden 
kimya ve mikrop harbinin ehemmiyeti hakkrnda en ziyade seliihiyetlc söz söyli-
1.ıilccek bir mevkide olan profesör T:illat "nm mütalealarını yazmıştır. Bu mi;him 
makaleyi aynen tercüme ediyoruz. Bu gün dokuzuncu sayıfamızdadır. 

dersi 

4 

- _......__, __ .. ( 
BUGÜN 

SAY/FA 
Güzel san'atler 

- Yediııcı :,ayıfamızda -

Şehir mektubu: Kaymakh 
kurabiye nasal satahr ? 

Yazan: OS!\1A CEMAL 
- IS üncü .;a\'ıfamızda -

lstanbula gelen iran 
hükümdarları 

Yazan : NiYAZi AHMET 

amatör - Affedersiniz muallim efendi.. Dersi 

Nasıreddin, Muzaffereddin, Meh
met Ali ve Ahmet Şahlar fstanbulda 
nasıl kar!jılandılar? Şahların meraklı 

maceraları, Kacar hanedanının kı.:ru -
luş ve sönüşü . 

Yahudi meseleıi hakkında u
mumi müfettitlikçe yapılan tah
kikat devam etmektedir. İki ay 

-~-----------------------------------~~-~-Balkan. / Üniversitede 

Atletlerı· Hiç kimse istifa 
etmiyor 

Dün geldiJer, yarın müsa
bakalara girecekler 

Fuat ve Tahir Beyler 
ne diyor? 

Üniversite rektörü Neşet Ömer 
Beyin istif ası ve yerine Ankara 
hukuk fakültesi profesörler mecli
si reis vekili Cemil Beyin tayini 
üzerine bazı şayialar ortaya çık
mıştır. Bu şayiaları ehemmiyetle 
kaydeden bazı gazeteler üniversi
te dekanlarından bazılarının bu 
arada Köprülü zade M. Fuat ve 
Tahir Beylerin istifa edecekleri, 
hundan başka üniversitede ehem
miyetli değişiklikler yapılacağını 
yazmışlardır. 

Dün gelen Balkanlı atletlerden bazıları 

Sofyada yapılan Balkan atle

tizm müsabakalarına iştirak eden 

Romanya, Yugoslavya, Yunan, 

Arnavut ve Bulgar atletleri dün 

!ehrimize gelmişlerdir. Balkanla
rın en yüksek derecelerini taşıyan 
Balkan atletleri ile atletlerimiz 
yarın Taksim stadyomunda müsa
bakalar Y.a~acaklardır. 

Evelki gün üniversite mahafi .. 
Jinde yaptığımız tahkikatta bu 
gibi şayialara dedikodu nazariyle 
bakılmakta olduğunu öğrenerek 
yer vermemiştik. Dün bir muharri 
rimiz ortaya ahlan meseleler etra
fında alakadarlarla görüşmüt ve 
dedikoduların mahiyetini öğren • 
miştir. 

Neşet Ömer Beyin istifası için 
öne sürülen fikirler şu idi: Neıet 
Ömer Bey üniversitenin bir liıe 
gibi vekalet emrinde olmasını is
tememekte i~i. Bu yüzden veka
\etle idari ~~ameJat hususunda 
ihtilifttvard . Buhdan başka Ne
şet Ömer ,Beyin ArtlC~aya doçent
lerin m&a§lanna zam yaphnnak 
için gittiği ~lave edilmekte idi. 

i; 

(De' anıı 11 lnc1 sa3 ılıuun birinci 'autwıunda), 



"Hitleri ortadan kaldırmanın zamanıf,, - - ı- - 1 ürk - ispanya ticaret mukavelesi 

Marksist birÇek mebusu Avu~turya~a • 
1 Kabıne degıştı 

böyle diqor Müsellah kuvvetler Dol-

Ankara, o(Huıuıi) - lıpanya ile- Türkiye araıında aktedilen ti 
mukaveleıi lıpanya kabinesince taı dik olunmuttur. Hariciye ve 
umumi kitibi Numan Bey bu huıuı ta bana dedi ki: 

f usun emrinde toplanıyor 

"- Mukavelenin ispanya hüku metince tasdiki biraz uzun ıürdi 
ancak üç dört ıün evel mukavelen in ispanya kabineıince tasdik 

Başvekil Hitler, Rayştagda 
söyliyemiyecek 

•• 
dildiii bize bildirildi.,, 

' ı Tethiş hareketlerine tumurta fiyatlarının düşüşüne sebep n 
karşı son mÜcade/e Ankara, 11 (Huauıt) - Son haf ta zarfında yumurta sanclıiınlll 

.... 

Viyana, 11 (A.A.) - Avuıtur· liradan gene 13 liraya dütmesinin sebebi tudur: 
Berlin, 11 (A.A.) - Heyeti vü· ya istihbarat büroıu bildiriyor: Yumurta itlerinde rakiplerimiz olan Holanda, Yuıoılavya, Po 

kelaya memur nazırlardan M. Hit- Batvekil M. Dolfüs, istifaname- ya, Bulıarlatan yumurta itlerini tanzim etmit bulunmaktadır 
Londra, 11 (A.A.) - Havasa· 

janaı bildiriyor: 
Daily Herald gazetesine naza

ran Alman batvekili M. Hitler, bir 
ıinir hastalığından muztarip olup 
uzun müddet vazife ile itligal ede
miyecektir. Kendisine M. Fon 
Papenin deiil M. Rudolf Heaa'in 
vekalet edeceği temin olunmakta
dır. M. Hitlerin içtimaa davet e· 
dilmit olan Rantaıda ıöz alabil
meie takati olmadıiı ve kendisi • 
ne M. He11'in vekalet eyliyeceği 
de ayrıca söylenilmektedir. 

lerin mümeuili M. Rudolf Hes::, sini Reisicümhur M. Miklasa ver· Buna mukabil Türk ofiii d• Sa msun kongresinde alınan kar 
muhtelif iktisadi teıekküller ara· mittir. ra iıtinat ederek bir talimatnam~ hazırlamıt ve bunu mütalealar• 
ıında, mücadeleden içtinap edil- M. Miklas, bu iıtif ayı kabul ve lınmak üzere bütün ticaret odaları na ıöndermittir. 
mesini emretmittir. Bilhassa iı- M. Dolfus yeni kabineyi teıkile Odalar kııa bir müddet zarfs nda mütalealarını bildirecelde 
~ihli.k kooperatiflerine menıup ol· memur etmiftir. Yumurta fiatlarının dütkünlüiü yalmz memleketimize ma.1111111111ıı;;,..ı 
duklarmdan dolayı Almanlara Yeni kabine tu ıurelle teıekkül delildir. Hemen hemen bütün dünya piyaealarında da ayni ten 
hücum et.me~ memnudur. Pera . edecektir: vardır • Bir çok memleketlerin y ı.ımurta ithalatını tahdit etm 
kende ticaret kooperatiflerinin de Batvekil, hariciye nazırı, milli bunda müeaair olmuttur. Bizim için huıuıi olan bir tey varsa o 
propaıandalarında siyaıt mahiyet emniyet nazırı, ziraat nazırı, milli lıpanya ile yapılmıt olan anlatma dır. ispanyaya yapılan ihracat 
te her türlü telmihlerden kaçm l müdafaa nazırı: M. Dolfuı Baıve- yeıinde yumurta fiatları (Sandık batına) il liradan 18 liraya ka 
maları lazımdır. 1 kil muavini, Prenı Starhenberg, yüluelmitti. Ancak tüc:carlarımı ıın ispanyada bloke kalmıt 
Alman orduau manevra nezaretaiz nazır, binbatı Fey, ma- paralarının 9ojalma11, Ye bankaların yumurtacılar tarafından 

yapmayacak arif nazırı, M. Schuscbniı, içtimai rilen senetleri lmmamaaı 1ibüade n ihracat son ıünlP.rde durmu M.Goebbela nutkunda ecne· 
bl mllletlerl proteato ediyor Berlin, il (A.A.) _ Milli itler nazırı, M. Sturıer, maliye na- Türk ofiai bu vaziyet katfnın da Hariciye vekaletine müraaaat 

müdafaa naurı M. von Blom· zırı, M. Bunnecah, ticaret nazm :niıtir. ihracatın yakında tekrar ~aılama11 muhtemeldir. 
Berlin, 1 (A.A.) - Havas a- M s k dl M S • C 

i::ınıından: M. Goebbels dün ak- berıin verdiii bir karar üzerine . toc inger, a iye nazırı . erfl sarayı Üm/ı.urigefin gı/ 
bu sene Alman orduıu, ıon bahar Berger Weidegg, dahiliye nazırı tam radyoda ıöylediii nutkuna, 

Alman milletine bitap ederken 
r.yni zamanda ecnebi milletlere de 
hitap ettiğini bildirmekle batla • 

manevralarını yapmıyacaktır. Bu bilahare tayin edilecektir. dÖnÜmÜnde açılacak 
karar bütün Almanyada hüküm MUsel!ah kuvvetler Dol· Ankara, 11 (Hususi) - Sergi ıorayının •çılma11, Cümhuriye 
ıüren kuraklık dolayısiyle ve ma- fusun eilnde toplanıyor 11 inci yddönümünde ıanayi ve z araat serıiıinin cçılması ile ku .. 
nevraların orman yangınları çı· Viyana, 11 (A.A.) - Salibi- !anacaktır. Serıi 15 tetriniaaniye kadar devam edecektir. Serıi 

mıttır. k 1 'h · ı· · 1 yeltar bir menbadan bildirildiii· ,, •• , önu··nde "la t-rın· ı·evelde muh te .. em bı'r ıanayı· resmı' 0eçı'dı' y 
Hitap, "Gazetecilik tarihinde arma arı ı tım'l ı üzerıne a ın· k b' d k 1 ,._. .. -.,. .,. • 

ne göre a ıne e vu ua ıe en le· lacaktır. Bu ı--it resmi rok itina ile hazırlanacak, çok büyük 
emsali olmıyan yalan ve iftiralar,, mııtır. b dd l d 1 · l h · • · -,. ;ı-e ü o ayıaıy e arıcı aıyasette caktır. Serıinin ziraat kısmı bir te thir ıerıiıi mahiyetindedir. Bu 
1 redderek demittir ki: Hltlerln tayanı dikkat •özleri bir guna deiitiklik olmıyacaktır. 11m, ziraat enstitüsü ve Türkiye 1 iraat doktorlan tarafmdan h 

30 haziran, dahilde hiç bir aar· Parı'ı 11 (A.A.) - Nevvork A k .. ~ı k tele · mu·· 
' • J nca og e a tam ıaze rı, · (anacaktır. Seraide 3 kııım bulun c:ıcaktrr. Bı'rın' cı· 1----m h•ritalg 

aıntı teTlit etmeksizin seçmittir. 0 aqı 
Bmtlh 1'et fUhTen\n me.ut 1ti · rın Amer1ka a es oweı e ın e emer uz e ır lar.la. v.e .trrafiklule bet_aenolik 
rını kabul etmittir. M. Hitlere Prefesseur olan M. Pearsonla yap· olduğu ehemmiyete işaret etmek· İkinci kısım turistik bakımdan Türkiyeyi gösterecektir. Türki 
kartı olan aık ve rejim her zaman mış olduğu mülakatı ne§retmekte· te ve. bu andan ~tib~re~ tethiş h.a· nin en güzel manzaraları, ıüzel aa nallar ve arkeoloji bakımınd 
kinden ziyade kuvvetlenmittir. dir. Bu mülakat, 30 haziran ha· reketıne kartı nıhaı mucadelenın ' haritalarla, reıimlerle, pafiklerle, kabartmalarlıı ıöıterilecektir. 
Ciddi birkaç ecnebi ıazete müı - diıelerinden ıonra batvekilin yap• bqlamıt olduğunu yazmaktadır • Türkiyede yol, naldi1e yaııtaları tekamülü, ıüzel Türkiye hakk 
teana olmak üzere, beynelmilel mıt olduğu ilk mülakattır. lar. Devletin dütmanlanna kartı ela birçok ma16mat verilecektir. 
matbuatın ıeri kalan kıımı, aon M. Hitler, Almanya nüfusunun mücadele bqlamıtbr. Üçüncü kııa milli iktnat ••ta ıarruf cemiyetinin bet ıenelik f 
Almanya hadiseleri hakkında fe- kesafetinden dolayı her hadise • Kabinede yapılan tadilit, I~ • liyetini ıöıterecektir. Serticle her 11nıf inaan kendiıi için fay 
aatkirane bir tahrik hezeyanına nin, bütün memlekette muazzam rek dahili ve ıerek ~~1- ,eyler bulacakbr. Serıinin aaaayi k :smına ittirak icin sanayici ol 
ve iftiralara dütmütlerdir. bir akiı uyandırdığını kaydetmit· noktai naaardan M. ~lfüı ıçın ıartbr. Serıi müddetince Hrıi aara yı kuleaine bir hoparlör kona 

Nazır ecnebi matbuatını ve tir. Halbuki, meseli, San fran· büyük birmuvaffaluyettır. Muma· en modern tekilde ıea\i lllnlar va .,ı\ac::aktır. 
bilha11a neırettiii bir makalede ıisco veya Nevyorkta olan kanlı ileyh ile Prenı Stharemberı ara • 
"Jayanın Amerika takilerinin usul hadiseler, Amerikanın diğer taraf· ıında ııkı bir münasebet ve tetriki 
)eriyle baıtınldıiını,, ıöyliyen Ti- tarını heyecana dütürmiyebilir. mesai mevcut olduiunu bir kert 
meı ıazeteıini tenkit etmit ve bü- Alman bqvekili demiıtir ki: daha iıpat etmittir. 

Gümrük kaçakçıhğloa / 
karşı .• 

tün dünyada efkirı umumiyenin _Son aylar içinde saflarımız Dolfu• ay •onuda Romay• 
.bir uıul dahilinde ve kaıten zehir· araıında bazı ihtilaflar oldu. Ken· ' gidiyor 

Ankara, 11 ( Huıuıi) Ciim· 
rük kaçakçıl.iına kartı Yu • 
nan hük4metl ile tetriki mesai hak 
kındaki itillfname parafe edildi. 
Yunan hükimetinin tasdikinden 
sonra biz de bu itilafnımeyi imza 
ederek Heyeti Vekilden ıeçirece • 
iiz. ltillfnamenin mahiyeti ka· 

lenmeeini taıvip edip etmeditini dilerine itimat ettiiim adamlar Ronia, 11 (A.A.) _ Matbuat, 
aormuttur. bana hiyanet ettiler. M. Dolfüıün temmuz sonunda 1-

Nazır, Alman milleti namına, k L• • h"b• ) Yükse uırer otorıte sa ı . ı o a· talyaya gelecetini ve Riccione 
hiddet ve infial ile _Proteıtoda bu· rak hükimette mühim .~evkıl~rde tehrinde M. Muıaolini ile müli· 
lunmuı ve hüldlmetin, milletlerin bulunan bu adamlar buktimetı de· katta bulunneağını ya"Emaktadır. 
ltiribiriyle namaıkirane münase • virmek için ıuikast yapmak cesa· 
batını imkinıız bir hale ıetire- retinde bulundular. T ereclclüt e· 
cek bir hava ihdas eden ecnebi demezdim. Eserime sadık kal· 
muhaltirleri hakkında iıtikbalde mak, milletin itimadına llJ1k ol· 
müsamaha ile muamele yapmıya- mak için yapdacak bir teY Yardı. 
caiını ilave eylemiıtir. o da, hainleri zarar vermiyecek 

11 Hltlerl ortadan kaldtr• bir hale ıetirerek AlmanyaJI l»ir 
manın zamanıd1rl,, dahili harp faciaıından kurtar· 

Praı, 11 (A.A.) - Alman is· 111aktı.,, 
tihbarat büroıu bildiriyor: Batvekil, Abaan1ada çdracak 

Al.-n sefareti, Marluiıt meb- dahili bir harbin l>ütün Anupada 
uı Humelbamı'un ıpor ıenliklerin çok mühim olabilecek akiıler u· 
den IODra aefuetler heyeti ve Çek yandll'ae&iı meaeleai üzerine ıırar 
memurları önünde ıöylediği aiır ederek demektedir ki: 
tözleri hariciye nazereti nezdinde - Almanyayı rlahili harpten 
protesto etmiftir. M. Humelbam kurtarmak için ıüratle, kati bir 
bu nutkwıcla M. ,Hitler Ye arkadat- kararla ve metanetle hareket la
ları hakkında kiifip'ler saYUrduk· zımdır. Y almz, tunu temenni e· 
tan aonra aynen ıu lhlett eöyle- derim ki, hareketim hakkında 
mittir: tiddetli hükümler vermek iıtiyen· 

Bat•ekil Hitlerl nı ler, delillerini vakıalar tamamen 
..udan kaldmaak ..,....... ortaya çıkana ve tarihi hakikat 

Alman ~fareli ıulhu ihlŞ.l e· kendini ıöaterene kadar ıaklamak 
den La kahil hadiaelerin tekerrür dirayetini ıöıterıinler. 
etmemeti için tedllirler ittihazını Memleketi binlerce ve binlerce 
letemiftir. masumun kurhaa olacaiı dahili 

Fransız projesi kabul çakçılıia kartı mütterek tedbirler 

edildi almaktll'. 

Londra, 11 (A.A.) - lqiliz· -o-

nazırlan, bu sabah mutat içtima- Orta tedrisat muallimliği 
larını aktetmitler ve Sir Jon Si • imtihanının neticesi 
monun lnciljzlerle Fransızlar ara • • d X.:l 
sındaki mülik.-.tlar hakkındaki ıyı e •• 
raporunu dinlemi9lerdir. Ankara, 11 (Huıul) - Anka• 

Kabine azaıı, mmtakavi misak- raya ıelen orta tedriaıt umum mil· 
lara müteallik Franıız projesini dürü Huan Ali Beyle ıöriiftüm. 
kabul etmittir. Şunları söyledi: 

bir harbe sürüklemektense, ıadece 
meTki b.rsı ve pbıl ibtiraılarla 
hareket eden birkaç hainin bayatı· 
nı feda etmeli ben, vazifem ola • 
rak telakki ettim •. , 

Bundan sonra M. Hitler, tunla· 
rı söylemitlir: 

••- Almanya hükumetinde de· 
iitmit hir teY yoktur. HükUmet 
ne aaia ne ıola teYeccüh edecek • 
tir. Bugüne kadar takip etmit ol· 
duğu hattı, doıdoiru takip ede· 
cektir., 

"- lıtanbula orta mek~lerde 
muallim olmak itti1enlerin imli· 
hanlanncla bulunmak kere ıit· 
miıtim. imtihanlara 150 talebe ıir 
di. Netice ıudur: 

Tarih, coirafJa, Türkçe, rİJa • 
ılye, Fru .. va, Almaaca imtihan· 
lan bitti. Feo Wialel haüa Wtme
di. Ri,asi1edea kanaan •7oktar. 
Tarih, cotrafyaclaa iki, Fraa .. aca 
dan bet, Almancadan iki, Türkçe
den bir kiti kannmıtbr. Netice· 
!erden memnun deiiliz.,, 

AN KARADAN 

Ktiçük Telaraf Halterleri 

Hariciye Vekaleti umumi ki 
Numan Rif at Beyin büyük elçi 
lcrdcn birine, Ruıen E9ref Be 
Viyana büyük elçiliiine tayiol 
ihtimalinden bahsolunuyor. 

§ Buidayı koruma kanun.
tatbikatı için yeniden iı 
munzam kadro Vekiller He)' 
dedir. Tatbikatta ıörülen 111 

küllerin, yapılan ıikiyetlerio 
leai için kadronun aüratle 
larak vilayetlere tebliii kar 
mıtlll'. 

§ Birinci müfettitlik adliJ• 
taviri Ekmel Bey, Tem1is 
törliiiüne tayin edildi. 

§ Dahili1e müdürler 
butün toplanarak kaym 
fialeri liıtetini ılriiftü. 

§ lıtanbul telefon tir 
bn alınmaamda Nafıa ft 
Veklletleri, mutabakat 
•ekalete bUdirtHler. T.-.ıll-' 
para eaaaiyle almacaldlr. 
Jet, tirbtia mab, idari 
tetldk .. ecektir. 

I Hukuk faldilt_. 
mecliai ......... .-..n 
Dİla ri,...tlatle to.lı .... 
külte rektörünü intihap 
tir. 



)~~ halde memlekete, memleketin 
~tk mcnfHtlerine dair konuşurken 

eti' tiıı..ı ~t~ daima hntırlamak mecburi-re • 
I ~ız· 

~:~to"ılA.) ~en hakikati hangi zaviyeden 
ft'°" Yorum. Ufkum ne kadar geniştir. 

~il tla, bunu tayin etmeliyim! 
o 8) M 1 k • • ·ı · ·· d ·· w • • ~ em e et ıçın ı en •ur ugum 

\l "' ne kadar hakikate, yani ilme uy
lldul'. Buna da isbat etmeğc mec • 
l'Um. 

s~kii1l hu bakımdan elimdeki..:nzı-
• Yorum. Goraug\ım manzara 

• )' llt: . 

a~~Üçük, kiiçük tümıekler üstünde 
Ljl' ~t ve n.ıyet zaviyesi gay,.t dar 

lql'Ü • • b' 
1ıı:bıtt ınsan gcnış ır kütleye istika-

""ettncğe çalışıyoruz. 
L &u • w f ,f ~~ tnezıyetten dogan ve dağı-

dl tııerjinin misalleridir. 

"4ı ~:lb~ki ~iz. yapma yerinde madde 
ı, I~ dugu gıbı, nınnen de yekparelik-
,. >'11p ll'laya mecburuz. 

dij.: tker teker fikirlerle, teker teker 
~ı-,~ll<:elerle iğne ile kuyu kazar gibi 
it ftı tt, ıneaafelerin radyo ııntenleriy- ı 
1. ••ld w • 1 ")> •ınu, ve ınsan ann havada 
~ 'r-eden tayyareye hopladığı bir 

t tit-ı~da, "caİp bir manzara oluyor. Fi
li ~ ~ •1.eınellcri tekıif etmeden, hü1a
>'' te>'ıı~ ık tabiri ile başıbozuk fikir ce
te lı-ı'it d •-dece enerjileri boşuna harcet

tttıektir. 

~ Sadri Etem s.,,t-------
ıı anahmetteki sat., 
ti s 

1 
barakası 

~ ·fttd'd~ ~1.nahınet parkının tramvay 
~el 11 tarafındaki yaya kal dm· 
~ t. bu) lıf b unan ve kullanı1mıyan 
f 'tttr, l.t1.kası belediyece yıktml· 

1 Hukuk fakültesi
Jnin yeni mezunları 

Bu yıl altmış iki talebe 
mezun oldu 

Üniversitede hukuk fakültesi 
son sınıf imtihanlarının neticesi 
alınmıştır. Bu sene iki yüz talebe 

• 
arasından on ikisi hanım, kırkı er-
kek olmak üzere 52 talebe muvaf
fak olmuştur. 

Hanımlardan geçenler, Necdet 
Sekibe, Makbule Kevser, Celile, 
Belkiıs, Kamüran, Macide, Muhte
rem, Faika, Nihal, Naima, Zehra, 
Şeref Hanımlardır. 

Erkeklerden; M. Adil, Burhan, 
Kigork, Yusuf, Halis. Efdal, Mi· 
tat. Emin, lhıan, Ekrem, Nuri, 

Ruşen, Saim Semih, Osman, 
Hamdi, Sabri, Nahit, Murat, Ce· 
lal, Mazhar, Hayati, İsmail, M. Ni· 

, hat, Selim, Hüsnü, Sabri, M. Ali, 

lbrahim Hakkı, M. Tahir, Nazım, 
Kemalettin Hilmi, Necmettin, Mu
hittin, Mahmut efen diler sınıfı 

geçmi§lerdir. 

Riyaseticümhur orkestra 
şefi bugün Bakfıya gidiyor 

Riyaseti cümhur orkestrası şefi 
ve Ankara musiki muallim mekte· 

bi müdürü Zeki Bey Bakuya git· 
mek üzere bugün Çiçerin vapurile 
yola çıkacaktır. Daha evel haber 

verdiğimiz eibi Zeki Bey bu seya
hatini "Senfonik sosyete müzikol" 

un daveti üzerine Bakuda üç kon· 
••r v .... ece ir. K:end.iaine kı~ı &.• 

vukat Behzaz Zeki hanım refakat 
etmektedir. 

-0--

Cumartesi ve Çarşamba 
günleri su az gelecek 

Belediye sular idaresi kadrosu· 
nu genİ§letecekitr. idareye yeni· 

den memur alınmasına zaruret 

hasıl olmuştur. Alınacak memur

ların müsabaka ile seçilmesi mu· 
vafık görülmüttür. 

Öğrendiğimize göre, su tertiba· 

tının takviyesi dolayıaiyle önü
müzdeki haftanın cumartesi ve 

çar§amba günleri şehre az mik
tarda su verilecektir. 

--o-

ihtikara karşı tedbirler 
Dahiliye vekaletinin emriyle 

şehrimizdeki ihtikar vaziyetini ve 

buna karşı alınması icap eden ted· 
birleri tetkik etmek üzere te~kil 

olunan hususi komisyon cumarte· 
si günü toplanacak ve çahşmağa 

başlıyacaktır. 

Edirne ye 
seyahat 

Gezinti treni yarın 
gidiyor 

İstanbul ve Edirne halk evleri
nin teşebbüsü ile hazırlanan Edir· 
ne seyahati yarın yapılacaktır. Ge
zinti treni yarın sabah sekizde 
Sirkeci istasyonundan kalkacak· 
tır. Trenle halkevi sporcudan ve 
birçok kimseler Edirneye gidecek· 
!erdir. Tren o gün saat on altıda 
Edirneye varacak ve buradan gi· 
den ıporcudar Edirne muhteJiti 
ile bir maç yapacaklardır. 

Tenezzühe iştirak edeceklere 
büyük kolaylıklar gösterilmesi te

min edilmittir. Bu seyahat için 
huıusi ve yeni vagonlar tahsis e • 
dilmi~tir. Trakyayı lstanbullula· 

ra tanıtmak gayesiyle yapılan bu 
seyahatin çok rağbet göreceği mu· 

hakkaktır. 

Bilet sahtı tren kalkıncıya ka • 
dar devam edecektir. lstanbuldan 
Edirneye birinci mevki gidip gel· 
me 8, ikinci mevki 6, üçüncü mev· 

ki 4 liradır. Dört yaıından kü • 
çük olan çocuklardan ücret alın • 
mıyacaktır. f stiyenler ak§am on· 
da Edirneden kalkacak konvansi ~ 
yonelle f atanbula dönecekleri gibi 
ertesi günü, olmazsa bir hafta 
zarfında lstanbula dönebilecekler· 
dir. 

Otomobil -Otobüs çar
p1şmas1nda dünkü 

şahitler 
İstanbul ağır ceza mahkeme • 

sinde, Maslak yolunda otomobil 
- otobüs çarpııması neticesinde 
vukua gelen, yaralanma ve ölüm· 

le neticelenen feci otomobil kaza· 
sına ait muhakemeye diin devam 
edilmittir. 

Hususi otomobili kullanan Al
ber Taragano efendi ile otobüs §O• 

förü Hakkı efendi aleyhindeki bu 
dava, şimdi !ahit dinlenilmesi 
safhasındadır. Dünkü muhake
mede de birkaç şahit, hu arada 
matmazel Y orgiya dinlenilmiştir. 

Daha birkaç şahidin dinlenil • 
mesi için muhakeme bafka gün~ 
kalmı~tır. 

--o-

Çöpçünün parası! 
Bir çöPÇünün yirmi altt lirasını 

aşır~ığı iddiasiyle Sultanahmet 
birinci sulh ceza mahkemesinde 
muhakeme edilen Serop isminde 
biri, dört ay on beş gün hapse 
mahkum olmuştur. 

DEHRt Efendi 

Süt ve yoğurtma
cerası mahkemede 

HammaJ, yükünü sat
mağı tercih etmiş .. 

Ali Fuat isminde bir genç, Is • 
tanbul üçüncü ceza mahkemesin· 
de mevkuf olarak emniyeti sui is
timalden muhakeme ediliyor. 

Ali Fuat, evelce berberlik edi
yormuş. Şimdi de, kendi ifadesi-

ne göre "Seyyar dolafıyor,, muş 

Sarıyerde oturan İsmail efendi, 

bir gün kendisine üç güğüm süt, 
üç teneke yoğurt vermiş, bunları 
Yüsekkaldırımda bir dükkana gö-

lstanbul Halkevı, çok yararlı ve çok 
yerinde bir te§ebbüıe daha gİrİ§ti. 
İstanbul halkını ucuzca, Edirneye ectü
rüp getirecek .. 

Bu tenezzüh, iki bakımdan fayJıılı • 
dır. 

Bir kere, eğlencP bakımından, gi.i7.:e1 
bir yolculuktur. Kısa bir seyahat, insani\ 
büyük zevk verir. Y 11 hiç görülme· 
miş veya çoktanberi unutulumu~ manza· 
raların ıeyri, yeni nhbapların müsahabc
leri, ayni duycu, 11.yni goruş, ayni 
zevklerin toplu, kül hlllinde tezahürü, 
doyum olmaz bir hazdır. 

Her halde, Edirne yolculuğunun cü • 
zelliğ i, ne ka!P.bahkta, bir saat süren A -
dalar seyranına benzer, ne de Kad kö • 
yün tozlu yollanndan, çölü andu·an sa
hillere ıitmeğe... ve ulaşacak menzil de, 
Edirneyi bilenleri haarete kavuştur1trak 
ıevindiriı-, bilmiyen!ere, memleketin gÜ· 

zel bir bucağını tanıtır ve yepeyn1 bir 
ze\·k verir. 

türüp bırakmasını söylemi!. Bu İşte bu tenezzühün aaıl yararı da bu
işin karıılığı yirmi kuruş hamal- dur. Bu ıütunda, her fıraattan ıöyledik • 

Memleketi bize tanıtacak fırıatları, gör
hk parası imiı. mediğimiz yerleri bize göstermek fır • 

Ali Fuat, bunları Yükıekkal- ıatlarını kaçırmamalıyız .. Her Türkün , 
dırımdaki dükkana bırakıp da memleketin dört bucağını, en ı zak 
yirmi kuruş alacağına, başkasına yönlerini görmek, tanımak için hraat 

gözlemesi, fırsat icat etmesi lazımdır. 
satıp daha fazla para ele geçirme-

lıtanbul Ha1kevi, bize, Edirne tenez· 
ği tercih etmi§. Başka bir dükka- 7Ühü ile, güzel Trnkyamızın, en eüzcl 
na gitmiş, yoğurdu satmış. Yalnız şehir!erinden birini görmek fırsatını te
yoğurdu... Süte gelince, güğüm• min etmiş oluyor. 
leri bir arsaya bırakıp sovuşmuş ! Cuma günü, Sirkeciden kalkacak ve 

Edirneye doğru, büyük bir sevinç, son -
- Niçin yaptın bu işi? ıuz bir ne§'e taııyacak olan trende bu • 

- Olan oldu bir kere. Sonra• lunacaklarıı. ne mutlu .. 
dan nadim oldum, ama it iften lıt11.nbul Halke\finin, bu yararlı ve 
geçti! Yalnız, yoğurdu sattım. Süt yerinde le§ebbüıünii herkesin alkışlıya
güğümde duruyordu. Fatih mer· cağı muhakkaktır. Ayni zamanda Edir • 

neyi ıörmek ve bu güzel eğ1enc"~ bu 
kezinde, ektidiği için sütü dök- , · net eh ıeyahat fırsatını da kim!ıenin 
müıler ! lıııçırmamıuını tavsiye ederiz. 

Mahkeme, sabıka kaydının so- Sel3mi jzzet 
rulması için muhakemeyi başka 

güne bıraktı. Kimsesiz çocuklar 
Ticaret borsası idare 

mecHsi yenileniyor 
Ticaret boraası idare heyeti 

müddeti bu ay sonunda bitmekte
dir. Meclis intihabı bu ay içeri • 
sinde yapılacakhr. intihaba ne· 
zaret etmek üzere Habip zade 
Ziya, Sabri, Vehbi, borsa ko • 
miseri Kemal ve borsa katibi u
mumisi Akif Beyler seçilmişlerdir 

Belediye seçmelerine 
hazırlık 

Dahiliye vekaleti, belediye in· 
tihabatı hazırlıklarının süratlen· 
dirilmesi için İstanbul belediyesi· 

ne tamim yapmrttır. Belediye, 
muamelatı bir an evel ikmal için 
tertibat almıştır. Mahalle mü-

meaailleri esami cetvellerini bitir
meğe uğraşmaktadırlar. 

-o--

Sinemacıların ziyareti 
Sinemacılar dün T okatlıyanda 

dahiliye vekili Şükrü Kaya Beyi 
ziyaret etmişler ve belediye ile a
ralarında olan son ihtilaf üzerinde 
konutmuşlardır. 

kampa çıkıyor:ar 
Kimsesiz çocukları kurtarma 

yurdunda bulunan çocuklar hu ay 
içinde kampa çıkacaktır. Kamp 
dağ ve deniz kampı olarak ikiye 
ayrılmıthr. Müeuesede bulunan 
60 çocuk, mürebbilerinin neza • 
reti altında, evveli. Pendikte ku
rulacak deniz kampında, bilahare 
Alemdağında kurulacak dağ kam· 
pında bir buçuk ay yaııyacaklar· 
dır. lcap eden hazırlıklar ikmal 
edilmit ve çadırlar temin olunmu9 
tur. 

-o--

Hava raporu 
Kandilli rasathanesinden \"eri· 

len malumata göre dün hava taz· 
yiki 709 milimetre, sıcaklık en 
fazla 25, en az 17 santigrat idi. 
Rüzgar poyrazdan esmiştir. Aza· 
mi sürati saniyede 6 metredir. 

--0-

Mişon Ventuıa Bey 
Üniversite Profesörlerinden Mi

şon Ventura Bey, Trakya hadise• 
siyle alakadar Yahudilerin veka· 
letini deruhte etmediğini bildir
mekte-1ir. 

Görüvor? 

wasına iniyor. 

(Devamı var) 
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!>iyango talilileri 

i<azananlardan biri umumi 
hapisanede bulunuyor 
On yedinci tertip tayyare piyan· 

ıoıunun üçüncü ketidesine dün 

batlanmıttır. Bu ketidenin en bü

yük ikramiyesi olan elli bin lira 
24635 numaraya çıkmrttır. 

"Ticaret odası, işsizlik zamanında 
kendine iş bulmuş ! ,, 

Yeni Bulgar hÜ 
metinin bari 

siyaseti 
Yeni Bulgar baıvekili M. 

Georgiyev, Sofyada " 
tiyatroıunda halk 

Bu biletin bir parçur Eminö -
nünde bir lri,eden Galatada çay-

cılar caddeıinde kahve garsonları 
Mehmet ve Hasan efendilere ıa· 

Oda meclisinin dünkü toplantısında ileri sürülen bir 
teklif hararetli münakaşalara sebep . oldu 

- Efendim, fotoğraf denilen 1 
fey seneler geçtikçe deği9ir. Oda 
bundan ne fayda bekliyebilir; 

da ilk nutkunu ıöY 

Bulgaristanın umumi harid 
setini izah edecektir. Bufii' 
lenmesi mukarrer olan bu 
büyük bir ehemmiyet veri tılmıftı. iki ortak dün paralarını 

almıtlardır. 

On bin lira 23427 numaraya 

çıkmıtbr. Bu biletin talililerinden 

biri Ruznovar barında çalııan 
Enver efendidir. Bunlardan bat· 

ka Gümüt suyunda Arzumanyan 
apartmanında dört numaralı dai
rede oturan Hikmet hanım ile u • 

mumi hapisanede mahkum Meh • 
met efendi, yataklı vagonlar tir· 
keti memurlarından Kemal Bey 
de beıer bin lira kazanmıılardır. 

Keşideye bu sabah dokuzda 
de mm edilecektir. 

Dün ikramiye kazanan numara· 
lar ııraya konulmut bir halde ola· 
rak 11 ind sayıfamızdadır. 

PoUs haberler• 

Bir adam karısını 
ağır surette 
yaraladı • 

Ticaret odası mecliıi dün reis 1 
vekillerinden Kara Mustafa zade\ 
Ahmet Beyin riyaıetinde münaka· 
talı geçen bir toplantı yapmııtır. 

Ruznamenin birinci maddeıin· 
de yeni kazanç. kanunuda isimleri 
bulunan ticaret zümrelerine dair 
maliyece sorulan ıualler vardı. 

Esnaf cemiyetleri mürakabe 
büroıu tetkili.tının, ticaret müdür· 

lüğünün li.ğvı dolayııiyle, odaya 
bağlallması lazım geldiği hakkın· 
da oda meclisinin geçen içtimaın· 
da verilen karara lstanbul vilaye· 
tinin verdiği cevap okundu. Vila· 

yet bu cevabında odanın noktai 
nazarını reddetmekte ve muraka · 
be bürosunun ancak viliyet ma 
kamına merbut olabileceğini bil-

dirmekteydi. Vilayetin bu tezke
resi okununca azadan bazıları vi· 
layetin bu müdahalede haksız ol • 

duğunu ve murakabe büroıunun 
odaya raptı lazım geldiğini ıöyle· 
diler; ikhsat vekaletine doğrudan 
dogwruya müracaat edilmesini tek· Dün l:lİ>ah saat 7 sıralarında 

1 lif ettiler. Neticede bu hususta ve· Unkapanında brahim namında 
bir adam karııım dört yerinden ki.Jete müracaate karar verildi. 

Mıntaka aanayi ve ticaret mü • suıtalı bıçakla ağır ıurette yarala· 
dürlüiünün lağvından sonra oda 

olmadığı hakkında iktısat vekile-, 
tinden gelen tezkere okundu. Mü
teakiben gürültülü bir mevzua gi
rildi. 

Foto ]raf llzım! 

Oda umumi katipliği oda ıicil· 
lerinin daha muntazam olması 

için sicil doıyalarına erbabı tica· 
ret ve sanayiin, tirket hissedarla· 
rının, murahhas azalann, müdür· 
lerin ve müeıese teflerinin birer 
fotoğraflarını yapıftırmalarını ve 
fotoğraf vermiyenlerin yüz liraya 
kadar nakdi ceza ile cezalandırıl· 
maıını teklif etti. Oda idare he· 
yeti de buna muvafakat etmitti. 

Bu teklif mecliıte bir fırtına ko • 
pardı. İlk ıözü liman tirketi mü· 
dürü Hamdi Bey aldı ve töyle 
söyledi: 

- Vakıa ticaret odasına ceza 
vermek aalihiyeti verilmitlir ama 
vazı kanun hiç bir zaman odanın 

bu aalahiyeti ıicil itlerini düzelt· 
mek iç.in kullanamıyacajını hab • 
rına getirmemittir. Ben bunun 
esaaına muhalifim, reddini ille .. 
rım.,, 

• 
yoksa her sene ayrı bir fotoğraf mı 
verilecek, diye vordu. 

Ha.mdi Bey cevap verdi: 
- Her sene bir poz!.. 
Abdülkerim Bey sordu: 

- Odanın bunu yapmasına se· 
bep nedir? 

dir. 
Bu içtimada nazırlarden 

rı dahi ıöz alacak, ıon h 
darbesinin gayelerini izah 
ve hükumetin yapacağı itler 
kında tafsilat vereceklerdir· 

Bulgar batvekHi, Viyana 
kan ve Avusturya baıve 
Dolfusun fikirlerini neıredd 
ichıpost,, gazetesinin Sofy• 
habirini kabul ederek bey Buna cevap veren gene Hamdi 

Bey oldu: bulunmuıtur. 

1 Balkan miıakından - ısizlik !.. Ticaretin fU dur· 
baıvekil, Bulgaristanın Aulh gun zamanında oda için yapıla· 

cak en iyi it böyle bir albüm hazır· gisi ile hareket ettiğini, d 
1 kt verimli bir faaliyette bul ama ır.,, 

M.. ka ı d b f istediğini, Milletler Cemiyeti una ta ar an ıonra u o -
togwraf .,.·nı" k a "kt da ıakına mrebut ve ademi teca 

ı n anuna ve ı ısa ı o· 
lup olmadığım tetkik etmesi için ıakları aktine hazır bulund 
Hamdi, Refi Celil, Vehbi, Hulki söylemit ve Milletler Cemiy 
ve Abdülkerim Beylerden mürek· sakının 19 urcu maddesi ç 
kep bir heyet seçildi. ıi dahilinde paktlar aktetme 

Ticaret borsası muamele heyeti 
geçen içtimamda ticaret borıası 

muamele ücretinin binde ikiden 

diğini söylemittir. 

Yeni Bulgar ba,vekili d 
tir ki: 

binde üçe çıkarılmaıı mecliste re· "- Biz, bütün devletler 
ye komnuı, fakat tesu iiara vuku münasebetlerde bulunmak 
bulduiundan netice alınmamııtı. mekteyiz. Fakat bu gayeyt 

Odanın iti yok! Bu içtimaın ruznamesinde gene mi tecavüz misakları ile er· 
Hamdi Beyden ıonra söz alan ayni mesele vardı. Fakat daha e· fikrindeyiz ve bundan başlı' mııtır. Yapbinnız tahkikata ıi- . 

Ye~ı ·~~-~~~~~~flJ!~~~~~lff.!~llJAtti~"'~İ3.~llW~ e en vı aye sanayı mu c ışı o.· 
e;"r"1liiiif1-v.;.,ee;liir"o"iJfı~rc,;cm;;;;;~;;~;.:::;:.:::...:.;;;;:..:.~~-=-sak 1 ara ihtiyacımız yoktur. 

Bayazıtta Bakırcılarda Yakup niı ve vilayet ticaret irtibat me· 
ağa camii karşısında 6 numaralı muru Hayrettin Beylerin oda mec· 

evde oturan 41 yaılarmda Arap- lisine ittirak etmeğe salahiyetleri 
kirli seyyar arabacı Mehmet İbra-

him, birçok zamandanberi itıiz 
dolaşmaktadır. Bununla beraber 

. her akpm evine sarhot bir vazi· 
yelle gelmektedir. Karısı Zekiye 

Liman şirketinin 
tasfiyesi 

hanım kocuının bu hallerinden Şirket müdürü Hamdi Bey 
bıkmıı, usanmıttır. Zavallı Zeki· izahat veriyor 
ye hanım nihayet, bundan on ye· 
di gün evel Haydarda hamam so· 

kağında 65 numaralı evde oturan 
eniıtesi Kurt Süleyman ağanın e· 

vine kaçmağa mecbur kalmııtır. 

Bana fena halde canı ııkılan 

kocaıı lbra°him, karısını birçok 

yerde aramıf, günlerce sokaklar

da yolunu beklemiıtir. On yedi 

günden sonra, dün ıabah, ibra· 
him Unkapanında Yetil tulumba

da idman yurdu kartıaındaki kah
vede otururken karıımın oradan 

geçtiğini görmüf, arka11nı takip 

etmiş, tenha bir sokağa girince 
onu durdumıut vt!: 

- Haydi eve gideceğiz, demit· 
tir. Zekiye hanım, artık kendiıiy· 

le bir alakası kalmadığını ve evi-

ne ıelemi7eceğini söylemİf, bo· 
pnmalarmı İltemittir. 

Bu sizler lbrahimi kızdırmağa 
v.e•""ir&" l'\ttreli koca, bir anda 
bıçapnı çekerek kan11Dı karam • 
dan, memeıi üzEriaclen ıırt.mtlaa 
v~ k~lundan yaraz.11111, yere ıe~ 
mııtır. 

Kadının f ery~clmı iıitenler ha· 
dile yerine kot uşlar, lbrahimi 
yakalıyarak k~ola teılim et· 
mitlerdir. _., 

Büyük Millet Meclisi tarafın • 
dan lstanbul liman şirketinin tas
f iyeıi hakkında kabul edilen ka • 
nun liman şirketine ve alakadarla
ra bildirilmiftir. Liman tirketi 
müdürü Hamdi Bey bu hususta bir 
muharririmize demiştir ki: 

- Son defa neşrolunan kanuna 
göre ıermayesinin dörtte ücü ve 
hatta daha f azlaıı hazineye geçen 
liman tirkelinin tasfiye5İ ve mül· 
hak bütçeli idllrelere devri icap 

eımektedir. Gazetelerde netrolu· 
nan ilin tirketimizin bu kanuni 
hükümler dahilinde taıfiyeıi mak· 
sadiyle verilmiştir. 

Heyeti umumiye ağuılosun on 
ilriıinde toplanacak ve tasfiye ka
rarını verecektir. Tasfiye mua· 
melesi bir tekil meselesi olduğun· 

dan şirketin mülhak butçeli idare
ye devri hiç bir mütkülitı mucip 
olmıyacakhr. Kadro ve teıkilatta 
hiç bir dcği,iklik mevzuu bahiı 
değildir. 

Rıhtım şirketine gelince: Bu 
tirketin hükumet tarafından satın 
alınınca liman inhisar idaresi ta • 
rafından işletilmeıi mukarrerdir. 
Rıhtım, tahmil v~ tahliye itle.rinin 
bir elden idaresi muamelelerin 
kolaylaımuına ve bir takım müş
külitın kalkma11na sebep olacaiı 

Zekiye l.aıum a.ğır :arette ya • gibi limanda yeni tesisat ve ısla • 
ralı oldıttundan Haseki hutaha •

1 
hat yapmaia da imkin verecek· 

neıine kaldınlmııbr. tir. 

ı ın mu~ 
d' t · k tlerı"n bu !lekı"lde fo tehiri istendi ve mu"zakere tehı"r e· man 1 şır e ~ • bu ifad • ine göre, on hu 

toğraf vermesine imkan olmadığ:· dildi. Ve bu suretle celse nihayet darbesile iktidar nl('vkiine 

nı söyledi. Hüseyin Sabri Bey: buldu. olan yeni hükumette Musan 

Metres hayatı yaşa-1 Karton içindeki 
hin si ~ibi Balkan misakına 
ı: k ('tmeı 1cğ'e karar \'Crmi 

mak davasında 
verilen bir karar! 

lstanbul üçüncü ceza mahkeme

sinde, dün bir metres hayatı yaşa· 

mak davası neticelenmit, mahke

me kararını açık celsede bildir -

mişt"r. 

Bildirilen karara göre Türk ceza 
kanununun muaddel 441 inci 

maddesinde, evli olan bir erkekle 

herke çe bilinecek ıurette kendi 

evinde ve yahut herkesçe biline • 

cek ıurelle başka bir yerde yaşı

yan ve ba,kasile evli olmayan ka
dının üç aydan otuz liraya kadar 

cezaya çarpılacağı yazılı olduğu, 

halbuki davacı hanımın kocasile 

beraber yaııyan hanımın evli bu

lunduğu anlatıldığı noktuından, 

metres hayatı yaşamaktan hem 
dava edilen hanımın, hem de da

vacının kocasının beractine karar 
vermiştir. 

Dava edilen hanım, yalnız da· 
vacıyı döğmekten ve ayni zaman· 

da ona kötü IÖz söylemekten bir 

ay bir gün hapse mahkum edil • 

miş, ayrıca dört yüz lira tazminat 
ödemesi kararlaıtırılmıştır. 

Kımyagerler mecmuası 

Kimyagerler Cemiyeti taraf mdan 
(Türkiye Umum Kimyqerler Cemiyeti 

Mecmuası) iımi a!bnda bir mecmu:ı İn· 

tiıara batlamııtır. Meanuarun bi.inci 

aayımıda Almanca, Fransızca ·ye lnailiz· 
ce lallllllar da nrda-. 

2410 lira ne·oJdu? 
Limanda, sandal içinde 
yapılan doland1rıcdıkt 

Polisçe Yani, Hasan, Kadri, 
Osman isimlerinde dört kiti, do • 
landırıcıhk yaptıkları iddiaıiyle 
yakalanmıtlar; tahkikat nelice • 
sinde müddeiumu.milige verilmit· 
!erdir. Müddeiumumilik de tah
kikatın derinleştirilme:si icin, dos· 
yayı yedinci istintak dairesine 

Sanayi müdür 
Ankaraya dön 

Evelki gün tehrimize ge 
ıanayi müeaaeselerini ziyarel 
rek tetkikatta bulunan 1& 

mum müdürü Recai Bey d 
tam Ankaraya hareket e 
Recai Bey dün kendiıiyle 
bir muharririmize tunları 
miştir: 

- Hükumetin bilhassa 
göndermittir. ramlarla miltt sanayiin bit 

İddiaya göre, Yakup efendi dahilinde inkişafına ehe 
isminde bir tacirin Rumelideki verdiği malGmdur. Yeni 
emlakini satması için, Hasan e· hareketinde illt adımı teşkil 
fendi isminde birisi delalet etmif, ve yeniden inta edilecek ol-' 
kendisini Yani efendi ile tanıştır· rikaların temel atına ve ini' 
mıf, on bin liraya pazarlık etmit· miş olanların da açılma r 
ler. Yani efendi, satıt muamele yakınlarda bizzat Başvekil 
ıi tamamlamncıya kadar gerek fa ve lktııat vekili Bey t 
kendisini, gerek Yakup fendinin dan yapılacaktır. Bu arad1 

bir bankaya beter bin lira kartı • edilmit olan Bursa süt to~~ 
lıklı teminat yatı.rmaları teklifin- hulaıası, Bakırköy bez ve ı 
de bulur.mu,, Yakup efendi tanı· leceklerden de ZonguldalP 
clıklarından iki bin dört yüz on li- kok ve sömi antrasit, P-;_;# 
ra tedarik etmiı. de cam ve fİfe, lzmitte ~ 

Yani efendinin kendi y<ıbracağı rikaları vardır.,, 
parayı almak için Kuımpafaya -····-·-..... -.,.,...., _____ ,_~ 
gitmek lazım geliyor. Yakup e • ve Hasan efendinin dizi 
fendi, Hasan efendiyle birlikte ydrmuf. Nud oluyorsa 
Galatada Kadrinin sandalına bi· karton denize dütüyor •• 
niyor. Yolda, arkadan sandalcı raaında, Sonrad<ın geledr 
Osmanın kullandığı bir aandal ye· ortadan kaybolyor. Yak'lfl 

tifiyor, içindekiler, memur olduk- di, tuzağa dütürüldu 
larından bahisle, kaç:ık cigara aamlaldakilerin ıahte 
kağıdı olup olmadığını öğrenmek dukları, müıterek 

iıtcdiklerini, araştırma yapacak • dolandınldığ ticesiııe 
larını ıöylüyorlar. Bu sırada Ya· Tahkikat ehemmiyeti• 
kup efendinin paraıı karton içinde leıtirilmektedir, 
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lstanbulu büyük bir düğünün 
artakalmış sevinçlerini ve yorgun· 
luğunu taşıyan büyük bir konak 
gibi buldum. Şurada burada bü· 
yük konukların kente varıfını kut
lulama uruncundan izler vardı. 

-36- Neler gördüm? 
- Hayır, yakında göremiyece-

ğiz. ı 
- hiraf ettim ya .. Siz ona ha· 

km ... itiraf ettim. Ben öldürdüm! 
dedim. 

\. Yazan: Erzincan mebusu Aziz Samih -

Çocuğu kucağına aldı. On kere, 
Yüz kere alnından öptü. Bir ana 
§efkatile çocuğu kucakladı. Son· 

- Evet, itiraf ettin. Boynunu 
ipe uzattın. Senin masum olduğu· 
na yemin edecekleri yalancı çı· 

Ankaranın yüksek yaylasından 
Boğaziçinin ılık ve ıılak kıyıları· 
na inen yolcu, gene ıularda tu· 
tuşmuş ışıkların ve yollarda dalga· 
lanmış bayrakların gölgesini gö· 
rür gibi oluyor. 

Harbin sonunda nasıl 
olsa hudutlar değişecek! ra gözlerine baktı: 

- Ihsan, dedi, bu andan itiba - kardın .. Bugün buraya neden gel
dim biliyor musun?. Çünkü itira
fına rağmen, senin katil olduğu
na inanmıyorum. Katil, alçak o-

ı·en senin baban benim! 

İhsan gözlerini kaldırdı, Müşfi
ke baktı, sonra ellerini çırptı: 

"Onun için biz Iranda kalalım, sonra 
mütehassıs olarak işe yararız!,, - Siz de ha! ... Demek siz de 

babam oluyorsunuz ... Ne iyi.. lki 
babam olacak demek.. Sizi de ba
bam kadar seviyorum zaten ... Hep 
seveceğim. 

Hilmi Müşfik, Hasanı görmek 
istiyordu. 

Onun gözlerine bakacak, göz· 
bebeklerine gözlerini dikecek ve 
ıöylediğiniPı doğru veya yalan ol· 
duğuna kanaat getirecekti. 

Müsaade istedi. Tevkifhaneye 
girdi. Taş koridorlardan geçip 
Hasanm odasına vardı. 

. Hasanı öksürüğünden tanıdı. 
Öksürük ,biçarenin ciğerlerini 
sökmekte devam ediyordu. Hasan 

tanınmaz bir hale girmişti. Saç· 
larını kestirmişti. Şakakları ta-

«namiyle beyazlaşmıştı. Fersiz 
gözlerinde, hastalığın alevleri ya· 
nıyordu. 

Hilmi Müşfik bir müddet sessiz 
durdu, nihayet sordu: 

- Sen misin Haaan?. 
Öteki boyun büktü: 
- Ben miyim?. Evet benim ... 
;ıhlrum K:u.ıl;l H .. Buna ne 

dersiniz?. 

Hilmi Müşfik, sert, dik bir ses
le sorguya başladı: 

- itiraf ettin öyle mi?. 

Kaya Hasan da, ayni şekilde, 
sert mukabele etti: 

- Evet, itiraf ettim. 

- Demek öldürdün?. 

- Ölo"'Jrdüm mü? .. 
Kaya Hasan cevap vermıyor, 

Müşfiğe bakıyordu. 

Dilinin ucuna gelenleri söyle· 
tnekten korkuyor, susuyordu. 

Nihayet, usulca fısıldadı: 

- Öldürdüm mü bilmiyorum. 
Yalnız mahkum olduğumu biliyo
rum. Memnunum. Artık bitti, kur
tuldum. 

Sesinde bitkin bir ahenk vardı. 
Müebbet bir uykuya dalmak arzu· 
sunun ahengi vardı. Hilmi Müş
f ik biraz daha sokuldu. 

Gardiyan da yaklaştı. 
Hilmi Müşfik: 
- Kaya, dedi, beni dinle Ka· 

!,a ... Sen katil değilsin, sen adam 
oldüremezsin. Ne oldu?. Ne ol
dun?. Gözlerime bak, hakimleri
lle söylediklerini bana da tekrar 
et. Onların duyduğunu ben de bir 
daha kulaklarımla işiteyim. 
d :- Selim Nazım Beyin katili ol· 

ı Ugurnu söyledim. Evet, bunu söy· 
edirn. 

d. - Bana, masum olduğunu id
ıa tı·~ · ,.. e ıgın zaman, demek yalan 

0 Ylüyordun?. 

]f - Her halde ya size veya ha
ı~'tnlere yalan söylemiş olmam 
azırn. 

- Sen delisin Ha5an. Bana 
lnnsuın ld ~ 'dd' 0 ugunu ı ıa ettiğin za-
llıan Y 1 .. 1 . . a an soy cmıyordun. Buna 
}>enıın d b'l' · 
Öl .. e e 1 ırım., Sen o adamı 
durınedi"4 

lur. Sen alçak bir insan değilsin. 
Sen mert bir insansın. Sen öldür
dün ha! ... Sen birinin kanına gir-

din öyle mi? .. Yok canım.. Sen 
para için, birinin cebindeki para

yı almak için, ona kama saplıya
caksm ha! .. Birini öldüreceksin, 

sonra cesedine iğilecek, ceplerini 
karıştırıp parasını alacaksın .. . 

Buna imkan var mı?.. Hayır, bu 

imkansızdır. Belki herkesi inan
dırırsın, fakat beni inandıramaz

sm. lnandıramıyacaksın.. "Ben 

öldürdüm,, dediğin zaman, sana: 
"Yalan söylüyorsun,, diye haykı

racağım. 

Kaya Hasan ayakta, kah elini 

göğsüne bastırıyor, kah ağzına 

götürüyor, öksürüğünü kesmeğe 

çalışıyordu. Kızaran gözlerine 
yaşlar doluyordu. Hilmi Müşfi· 
ğin boynuna sarılmamak ıçın 

kendini güç tutuyordu. Bütün vü
cudu titriyordu. Tepesinden tır· 
nağına kadar feci bir ıspazmoz 

içindeydi. Bir an: 

- Hakkın var. inanma. Ben 

öldürmedim. Ben masumum! 

Demek istedi. Bu sözler dilinin 
ucuna geldi .. Fakat o ande, ciğer

lerinde kızgın demir acısını duy

du. İhsanı düşündü, sözlerini yut
tu. içinden söylendi: 

"Söyliycceğim de ne olacak? .. 
Bu da, herkes gibi beni katil san-
ıcın.,, 

Kollarını yana sarkıttı ve ök
sürükle ayrılan cümlelerle, keke· 
liyormuş gibi: 

- Bana bundan bahsetmeyi
niz Müşfik Bey, dedi. Beni oldu-

ğumdan fazla perişan etmek iste

mezseniz bahsetmeyiniz. Bir insa
nın içindekini kim anlıya bilir?. 

Hiç kimse?. Ne yaptığımı, hala ne 

yapmakta olduğu.m bir gün mey
dana çıkar elbette .. Bana bir şey 
sormayınız. Beni masum zannedi

yorsunuz. Bunu söylüyorsunuz. 
Teşekkür ederim. Yer yüzünde 
yaşıyan ender bulunur yüksek 

ruhlu bir insansınız. Sevdiniz mi 
iyi seversiniz. Sevdiğiniz bir insa
nın fenalığına inanamazsınız. Bel· 

ki de hakkınız vardır. Öy-
le ya, Kaya Hasan gibi 
şen, şatır, mert çalışkan 

bir adamın ipte can vereceği 

hatıra gelir miydi?. Bunu havsala 
a1ır mıydı? .. Yarabbi, ben de ne 
saf, ne iyi bir adamdım. Her şe-

Bir ucundan öteki ucuna değin 
bütün yurt bucaklarını biribirin· 
den ayırt edilmez bir ıevgi ile se
venler için Boğaz sularının fışıltı• 
sı ile Orman çifti iğ indeki körpe 
ağaçiann dallarını dolaşan fısıltı 
birdir. 

Ankarayı lstanbula bağlıyan 
demiryolu, yolcuları daha ucuz 
götürdüğü için gidenler ve dönen .. 
ler daha çoktur. 

O yüzden Ankarada lstanbulu 
ve İstanbulda Ankarayı göremi .. 
yenler azalıyor. 

Bugünlerde sanki orada deniz 
sularını yalayan görez, burada çe
tin dağlara çarpan yele gidip ge· 
len bu yurttaşların omuzlarında 
taşmıyor gibidir. 

lstanbuldan Ankaraya döner
ken birçok duraklarda yakın geç
mişten kalmış ve buraların dağla· 
rına, taşlarına sinmiş armağanları 

öğünerek anıyorsunuz. 

Bu yolculukta duyduğunuz bu 
öğünç ve urunç öyle bir duygudur 
ki acunun son gününe dek bu yol .. 
da duyulacaktır. M. n. 

Bu söydt geçen bir takım sözlerin 
bugün kullanılan dilde kar~ılıkları: 

Konuk - Misafir: 
Kent- Şehir 

Urunç - Heyecan 
Görez - Hafif rüzgar 
Öğünç - İftihar 
Acun - Dünya 
"Bu sözler tarama dergisinden alın .. 

mıştır. ,, 

Azerbaycan için 

Türk -Iran dostluğun
dan bek leni len 

Berlindeki Azerbaycanlılar tara 
fından çıkarılan istiklal gazetesi 
"Türkiye - lran dostluğu,, baılı
ğı altında şu yazıyı neşretmekle -
dir: 

Sonki günlerde cihan, komşu ve 
kardeş memleketlerden Türkiye 
ile lran arasında nümayiş ettiri -
len pek büyük bir dostluk tezahü
ratına şahit olmuştur. 

Mösyö Minorski dedi ki: 
- Öyle amma, bu papaslar mü· 

him paralar alıyorlar. Bunlara 
kartı elbet bir şey yapmak liizım. 
Binaenaleyh icraat göstermek için 
onlar da bu antikalara kıymak 

mecburiyetindedirler. 

Şimdinanın asi şeyhi Seyyit Ta
ha hükumete dehalet etmek isti -
yormuş. Bunun adamlarından 
Hudaverdi ve Tevfik isminde iki 
kişi geldiler. Görüştük. Seyyit 
Tabanın avdet arzusunu anlattı • 
lar. Fakat, benim diğer taraflar
dan aldığım haberlere göre bun -
lar Rus kumandanlığına müracaat 
ederek kabilelerini onlarm emrine 
vermek için pazarlık ediyorlardı. 
Barzan şeyhi ibu hiyanet satıcıla -
rındandı. 

Harbi umumi artık alevlenmiş -
ti. Yüzbaşı Vilsonla konuşurken 
latife olarak dedi ki: 

- Biz, bütün tahdidi hudut he
yeti lranda kalalım. Harp niha -
yetinde hep hudutlaı· değişecek. 

Biz harbe iştirak etmemiş bitaraf 
ve mütehassıs bir heyet olarak 
muharip devletlere arzı hizmet e -
deriz ve hudutlarını yaparız. 

Ben dedim ki: 

- Biz muharebeye girmiyoruz. 
Vilson dedi ki: 

- Hepimiz gireceğiz ve döğü
şeceğiz. 

Dedim ki: 

- Siz tabii müttefiklerinizle 
beraber harbe gireceksiniz ve her 
harbe giren galebe arzusu ile işe 
başlar. Sizin müttefikler kazanır
sa Rusya da kazanacak ve Akde
nize, Umman denizine çıkmak e
mellerini tatbik edecektir. Halbu
ki siz Rusyanın bu emellerinden 
hiçbirinin tahakkukunu değil dü
şünülmesini bile istemiyorsunuz. 
Bu halde nasıl oluyor da beraber 
harbediyorsunuz. 

Vilson dedi ki: 

- Muhakemeniz ç.ok doğru -
dur. Biz Fransa, lngiltere ve Rus· 
ya harbe gireceğiz. Fransa ve İn
giltere galip ve Rusya perişan o· 
larak harpten çıkacaktır. Fakat 
Bu diplomatların işidir. 

Yeni lranm reforma toru Riza 
Şah Pehlevi Hazretlerinin Türki
yeye vuku bulan ziyareti Türkiye 
Cumhuriyeti hükumeti, matbuatı 
ve efkarı umumiyesi tarafından 

son derecede samimi kardeşlik his 
ve heyecanlarile karıılanmışhr-

Türkiye matbuatının pek haklı bu nasıl yapılacaktır?. Bilemem. 

olarak kaydettiği veçhile, medeni, ıtııa11111111ııııılltllJt11unıııı!ll11111ıııııııııııııııı1mııııt1ııııınıı1111ıııııt1 

Ben bazı resmi ve hususi işle
rim ve rahatsızlığım dolayısıyle 

biı·kaç gün daha Rumiyede kal
mak mecburiyetindeydim. Hudu
dun bu kısımlarında münazaalı 
yerler de olmadığından . arkadaş-

ları göndererek ben ( 11) ağusto
sa kadar Rumiyede kaldım. Harp 
havadisleri nadir ve biribirine 
muhalif geliyordu. Goben ve 
Breslavın lstanbula gelişi, Rusla
rın mağlubiyeti havadislerini duy-

duk. Rus konıolosundan gelen a• 
jansların bir kopyasının bana 
gönderilmesini istedim. Dedi ki: 
"Baş üstüne göndereyim. Fakat 
bunları evvela başkumandanlık, 

sonra Petrograt sonra Kafkas va
lii umumisi sansür ve tetkik edi
yor. Herkes bir tarafını kırpıyor, 

hiçbir şey ifade etmiyen bir hale 
geliyor. Fakat her halde gene bir 
manası vardı ve biz anlıyorduk. 

Vali de kendisine gelen ajanslar-

dan gönderiyordu. Ağustosun on 
birinde Mösyö Bel beraber 

güzel bir hisara . malik ve etrafı 

toprak duvarla çevrilmiş, dağla -
rın ovaya kavuıtuğu yerde yapıl
mı§ Hisar köyüne geldik. (Güra • 
nova) köyünde köyün reisi Sey-

yit Han Bey ile görüttük. 20 evli 
bir köy. 

12 ağuıtos ak§amı bizim bölük 
merkezi olan (Bacerge) ye gel
dim. Bacerge bir sırt üzerinde 
15 evli bir köy. Hudut bölüğü 

merkezi olduğu için telgrafhane
si var. Nahiye merkezi de intihap 
edil~iş. Buradan sonra ufak sırt
lardan geçerek Barnok köyüne 
geldik. Fransızların mağlubiyeti-

ni haber aldık. İngilizler çok, bil
hassa çok müteessir oluyorlar. 
Ruslar inanmak istemiyorlar. Ku· 
ran köyü, Perihan boyunu geçe
rek (Hasene) köyüne giden dere
yi takip ediyoruz. Yolda çok kek
lik var. Bizim arkadaşlar lstan-

buldan en güzel Belçika av tüfek
leri almışlardı. Fakat bu seyahat
te o güzel tüfeklerin mahsulünü 
hiç göremedik. Yalnız nişancı mü
iazimimizin kırık dökük av tüfe
ği son moda Belçika silahların

dan ziyade bizi besledi. Yol bir 

dere kenarmdan gidiyor. Derenin 
en dar yerlerinde ve sol sahilinde 
gayet ıarp kayalar üzerine yapı
şık gibi bina edilmiı çok güzel 
bir kale harabesi gördük. Kalenin 
ıağ ve solunda ufak kuleleri ve 

ye inanıl'dım.. Her iyiyi ve her 
güzeli sevmek için yaraddmıştım .. 

Bir gün yoluma o, Gülfem çıkın· 
en ona da inandım. Fakat ilk 
wmanlar o da fena kadın değil

di .. Yalnız bir kabahat ettim. O
nun dışındaki her şeyi unuttum. 

Ne yapayım, yalnız ve sade onu 
~eviyordum .. Evet, onu seviyor -

siyasi ve iktısadi sahalarda yekdi- Cenuptaki bu dindaş, ırkdaş ve 
gerini tamamlıyan bu iki kardeş kardeş memleketler arasında ne 
memleket ara~ında öteden beri zaman nifak, şikak ve mücadele 
miitekabil anlaşmayı göze alan olmuşsa bundan şimal düşmanı 
bir çalışmanın mevcut olduğuna· istifade etmiştir, ki bunun da acı· 
vakıftık. Riza Şahın memleket smı ilk asırda çeken biz olmuşuz- içinde minareli camisiyle bazı bi-

nahır görünüyor. Ög~le yemeg~ini haricine olan ilk ziyaretinin Tür- dur. 

dum, çok seviyordum. 
(Devamı var) 

k 1 ı on evli Hasan köyünde yedik. kiyeye vu uu sureti e sureti mah- lşte bunun için Türkiyeile ran 
susada kayıt vetesit olunan bu arasındaki samimi dostluğun de • (Predli) dağının hattı taksimin
doduğu her kesten evvel biz Kaf- vamını derinleştiren bu ziyaretin den geçerek Dostan köyüne gel
kasyahlar ve bilhaaaa biz Azer - mesut neticeler vereceğini ümitle dik. İran cihetinde bulunan Kal
baycanlılar iyi gözle görür, onu her iki kardeş memlekete candan pik deresiyle on kadar evli kalpik 
candan alkışlarız. saadetler diler, bu dostluğun Kaf· köyünden 20 evli Kızılcaya gel-

Bu jki komşu ve kardet memle- kaıya ve Azerbaycan hesabına dik. Bizim taraf dağları hafif 
keile biz, bir çok bağlarla ve ha- dahi ümitli neticeler vermesini te- meyillerle Alpak ovaıına iniyor. 
yati, ~iyasi menfaatlerle bağlıyız. menni ederiz. (D ) 

· · cvanu var 



Meraklı bir sergüzşet romanı 

~~ı ... ~ ......... 9!1 Edgar Pip'in 
Boynunu kesip El3.ziz istasyonu zafer son maceraları 
kuyuya atmışlar! b d } k 

Yazn : Arnold Galopen 

Hammallar arasına karışarak vapur
dan çıkmağa muvaffak oldum! 

Turgutlunun Ahmetli nahiye- a yramın a açı aca 
sine bağlı Derici köyünde bir la· 

ıayyüp hadisesi olmuıtur. Balı- K •• } • b JJ k kJ 
keıirin Kepsut nahiyesinin Dağ - OY erı asan Se er pe acı ı 

bağ köyünden Mehmet çavu' elli hadiselere sebep oldu -24- gün evel kaybolmuıtur. 

Benim kurtarıcı tekrar gitti. 
Bu adamcajız bana itimat hisleri 
telkin ediyordu. 

Kolon limanına gelmıttik. Va
pur demir attı. Bir aralık kömürcü 
tekrar görünaü ve bana çok tat-

1 
11z bir haber verdi: 

- Kaptan gami tayf alarmın 
karaya çıkmalarını menetti. Maa
mafih ıizin için ümit kesilmit de
lildir. Hammallar çantaları veba
Yulları çıkarıyorlar. Cesur olunuz 
ve muavin hamma) gibi hammal
lar arasına karıtınız. 

Evet, cesur olmaktan başka ça
re yok. Güverteye çıktım ve büyük 
bir ıandık yüklenmit olan bir ham 
malın arkaarndan kuya yardım edi 
yormuı gibi yürümeğe batladım. 
Teıadüf bu ya... Kimse farkına 
varmadı ve ben de rıhtıma indim. 

Kolon, bildiğiniz gibi pana.ma 
Cumhuriyetinde bulunmaktadır ve 
bir adı da Aıpinvil'dir. Bu tehir 
de yetmiı ikibuçuk millete men 
ıap inıanlar görürsünüz. 

Limandan uzaklattım ve polis 
memurlarını görünce ya

0

n çizerek 
tenha bir parkta kanapeJerden bi
-rine oturdum. 
üıtüm batım kömür içinde idi. Na
zarı dikkati celbetmeden tehirde 
dolqabilmem için temizlenmem 
lllnm idi. E"YYela iiaeriauleki _.. 

ndci elbisesini çıkardım. Bunun 
altında kendi elbisem buruşmuı 
ve berbat olmuttu. Bundan sonra 
gömlek vesaire gibi lüzumlu §ey
ler tedarik ettim ve insan kılığına 
girdikten ıonra Konçita'nın bu
lunduğu Sanla- Lucia Cumhuriye 
tine geçmek çarelerini araıtırma
ia batladım. 

Kolon Paris gibi bir tehir de
lildir. Buradaki taksi otomobille
ri harap ıeyler. Hiç bir ıoför beni 
Santa Lucia Cumhuriyettine atma
lı kabul emedi. Dütününüz ! Koca 
bir ıehirde yirmi millik bir seyaha
ti ıöze alan toför bulmak kabil de
jil ... En nihayet bir otomobil satın 
almaktan ba!ka çare yoktu. 

Bu karan verdikte11 sonra ilk 
t6rdüjüm aaraja ıirip bir otomo
bil 9eÇtim. Otomobil eski bir ıeydi. 
Ora paraıile bin dolara pazarlık 
«ittim. Parayı verirken: 

- Çok behalı, dedim, yedi yüze 
olmaz mı? 

- Hay hay, dedi, olur. Yalnız 

çek iıtemem. Paraları saydım. Al
lah bilir, beıyüz deseydim herif o
na da razı olacaktı. Garaj sahibi o
tomobile ait evrak ve vesikaları 
Yerdi ve Nesefor namında bir siya
hi hizmetçiye arabayı çıkarmasını 
emretti. Müdür, Cloğrusu buya, hiç 
te lüzumsuz söz aöylemiyen ve 
keltinne yoldan ıiden bir zat ... 
Nutuklar irat etmek gibi !eyler 
yok ... 

Kapıdan çıkarken siyahi yanı
ma ıeldi: 

- Size ıoför lazım değil mi? 
dedi. 

- Hayır, dedim, kendim idare 

ederim. 
- Yazık ... Ben size toförlük e-

4-dim. 
Siyaht belki de itime yarardı. 
- Ne i1tiyorM1n? dedim. 

- Ne verirseniz, veriniz. Bizim 
patron yakında dükkanını kapaya 
cak. iflas etmek üzeredir. Bunun 
için ne verir iseniz kabul ederim, 
dedi. 

Pek ala, diyerek yola koyulduk. 

xv 
Ah! .. Turistler bu havalide do -

laşırken çok dikkat etmelidirler. 
Kolondan Sanla - Lucia'ya giden 
yolda batıma gelen felaket batım
dan değil hatırımdan bile geçmit 
değildir. Şöyleki, henüz bir çam 
ormanından çıkmı' ve yolumuza 
devam etmekte bulunmuttuk. An
sızın üzerimize dört kiti hücuin et-

Mehmet çavutun tegayyüp et -
mesi ve kendisinden en ufak bir 
haber alınamaması son günlerde 
köyde herkesi meraka dütürmÜ§· 
tür. 

Zabıta keyfiyetten haberdar e
dilmit, Turgutlu kazası jandar -
ma bölük kumandanı Saim Bey 
hadise ile yakından alakadar ol· 
muıtur. 

. ti. Ve kumarda çok para kaybet
tiklerinden bahisle beni soydular ... 
Yani varımı yğumu aldılar. Hınız
lar cüzdanımın içinde be,yüz bin 
franga yakın para bulundujunu 
görünce teıekkür mecburiyeti hi .. 
ıettiler ... içlerinden biri: 

Yapılan tahkikat ve takibat iyi 
netice vermit, hadise aydınlan· 

mıttır. Kaybolan Mehmet çavuı, 
Derici köyünden Kürt Mehmet 
oğlu tarafından öldürüldüğü ve 
Derici köyünün bir kilometre me· 
safedeki bir kuyuya atıldığı anla· 
tılmıştır. Zavallı adam boynun• 
dan kesilmek suretiyle öldürül· 
müttür. Cinayetin sebebi meçhul

ilk tren Ellzize vardı§ı zaman •• 

- Ah efendim, dedi, ıizden bu 
kadar büyük bir cömertlik bekle
miyorduk. Size hem kendim hem
de arkadaılarmı namına teıekkür 
ederim. 

Uzun lafın kısası yanımda sim
siyah bir arap, altımda külüstür . 
bir otomobil ve cebim tamamen 
bot olduiu halde Sanla Lucia Cum 
huri etinin 

dür. 

Ceset kuyudan çıkarılarak mu· 
ayene ettirilmittir. Mehmet ça· 
VU§Un parasına tamaan öldürüldü· 
ğü zannediliyor. Katil yakalan • 
mıt, adliyeye verilmi§tir. 

125 yaşında bir 
kadın öldü 

Aydının en ihtiyarı 125 yaım· 
da Hatice nine Aydında ölmüttür. 

Eli.ziz, (Hususi) - llk trenini 
Elizize girmesi münasebetiyle E-

lazizlilerin yaptıkları cotkun teza

hüratı telgrafla yazmıfbm. O gün 
alman iki fotoğrafı da gönderiyo
ı ı.:.m. 

lstanyon binaları bitmek üzere
chr. Ağuıtos sonunda her tey biti

rilmit olacak ve zafer bayramın

da Eliziz istasyonunun açılma res 
mi yapılacaktır. 

Cümhuriyet devrine kadar çok 

~~?Mf'i'l\~ cia ıehrıne vası ol um. am ma- mı•, dört kocası ölmü~, betinci 
:r iradeli Demirkolu ulaşmış bulunu-nasile mahvolmuıtum.. kocasından da eJli sene eve] bo· 

Bir hırsıza kartı alınacak ilk ted şanmıştır. 125 lik nenenin yalnız 
bir polise müracaatla meseleyi bil- dördüncü kocasından bir kızı ol • 
dinnektir. Ben de polise ıittim. Fa l!'•Uttur ve sağdır. 

kat bütün polis daireleri kapalı bu- Fakat Hatice nine kızının ya· 
. lunuyorlardı. Polisler maatlarında nında oturmaz, orta mahalledeki 
yapılan azaltmayı proteıto maksa- barakasında yalnız ve komtuları· 
dile grev ilin etmiıler. En iyisi ta- nın yardımiyle yatardı. 
kibattan vazgeçmek idi. Bunun i- d 

On bet sene evel Aydının üt· 

yor. 

En az yirmi günde bin mütkilit 
ve tehlike içersinde Samsun Gire· 

sun yolu ile lstanbula ulatabilen 
Elazizliler timdi üç günde rahat 

ve emin bir surette lstanbula var
makta olduklarını görünce vakti-

le kimsenin hatırından bile geç
miyen hayalleri bu gün hakikat çin toförüme: ı· d 

man tarafından i11a m e yaya 
- Salvador otelinii biliyor mu- olarak Çineye gitmit ve istirdatta yapan Cümhuriyet hükumetinin 

sun? dedim. da ilk ıelenler arasında yaya ola- kudretli yapıcı ve kurucularına 
- Evet, dedi, buranın en büyük rak dönmüttür. candan bağlılık ve şükranları art· 

otelidir. Hatice nine bet sene evetine maktadır. • 
Ç k a ' Bolluk ve sel - e oray .... kadar mükemmel yüri1r ve gezer· 

Otele gelince kapıcıya sordum: di. Bet sene eve) ayakları tutul -
- Madam Konç ita burada mı? mut, sürünerek konu komıuya 
- Tanımıyorum. Belki müdür rider olmuıtu. Bir ıenedenberi 

bilir. de yatağından kalkmamıştır. Fa· 
Müdür de kapıcıdan fazla birıey kat yatak vaziyetinde de çenesi ve 

bilmiyormUf. Konçita'nın itki.lini midesi değme ıençlerden iyi itle· 
anlattım.Yok, yok, yok... mittir. 

Dedim ya, cebimde mangır kal- Ölümünden bir gün evel Aydı-
mamııtı. Bunun için benim siyahi nın meıhur kebapçısı Ahmet ağa
otomobili taksi olarak itletmeii nın kebabından istemif, kebabın 
teklif etti ve ite batladı. üezrine karpuz yemiş ve bir tas da 

Böyle bir vaziyet çıkacağını kim karlı su içmi,tir. 

aklına ıetirebilirdi. Edıarpip tofö Ondan sonra ertesi gün saat 16 
rünün ıetireceji bir lokma ekmeie da ölesiye kadar hiç bir ıey yeme
muhtaç kalmııtı. Konçita'yı bulup 
onunla bir dalavere çevirinciye ka- mit ve içmemittir. Fakat son ne· 

fesine kadar söylenmi§, konuşmuf, 
dar bu vaziyeti olduiu gibi kabul . .. l . d kapan-
etmekten ba,ka yapacak bir fCY çenesı goz erın en sonra 

Ş . . ba Ali h mıttır. 
yoktu.... u zencıyı na a Z · b• k d k boldu 

.. d · t" engın ır a ın ay gon ermıt ı. 
Konçita'yı bulabilsem çok iyi o- Malatyada Halfettin mahalle-

lacaktı. Onun yanında herhalde pa sindeki evinde otura.,!1 46 ynşlaı;m· 
ra vudır ve bana yardım etmek- da Zeynettin zade Lehr~ hanım 

beraber oturdugw u kızı ıle kavga ten kaçmaz. 
Bu Santa Lucia Cumhuriyeti a

halisi de ne tuhaf ıeyler. Erkekler 
bütün gün serseri gibi sokaklarda 
dolaııyor ve kadınlara sarkıntılık 
etmekten bqka bir ıey yapmıyor
lar. 

(Devamı nr) 

etmit, sonra belirsiz olmuştur. Ka-
dının akli vaziyeti normal olma
dığı için kaybolutu endişe uyan • 
dırmııtır. Diğer taraftan Zehra 
hanım oldukça zengindir. Kaybo
lan kadını zabıta her tarafta a • 
rqtırmaktadır. 

Eliziz ve havalisi bu yıl bir be
reket içindedir. Yağmurlar çok 

vaktinde ve düzgün yağmıttır. 

Her köylünün yüzü gülmektedir. 
Mahsul bire yirmi vermiştir ki 

Babasının tabancasile 
oynarken 

Smdırgıda muhasebei hususiye 
memuru Adil Beyin oğlu lamel e· 
fendinin ölümiyle neticelenen feci 
bir kaza olmuştur. Sekiz yatında 
bir çocuk olan İsmet efendi geçen 
cumartesi günü babasının evde 
saklı bulunan tabancasiyle oynar
ken tabanca birden bire patlamış 
ve kurşun çocuğun karmna sap
lanmıştır. Çocuk o gece Balıkesi· 
re getirilip memleket hastahanesi
ne yatırılmış ise de kur§un mideyi 
tahrip etmiş olduğu için her türlü 
ihtimama rağmen hastahanede öl-
müştür. 

-o-

Lapseki sahil sıhhiye 
idaresi 

Lapseki sahil sıhhiye idaresi 5 
temmuz 1934 tarihinden itibaren 
ilga edilmiştir. 

bu hav!\lide pek az görülen bir 
berekettir. 

Bu arada dolu vurmak, sel bas· 
mak gibi bazı hadiseler de eksik 
olmadı. Bunlardan bir ikiıi, çok 
acıklı olmattur. 

Meseli Baskil kazasının (Mu
ıar) nahiyesinin (Kale) köyünü 
gece yar111 birdenbire sel baımıt 
(38) evi tekmil e§yaıiyle (Fırat) 
nehrine sürükleyip götürmüttür. 
Sekiz, dokuz yatında iki kız ço
cuiu ile 90 kuzu ve oğlak 20 ö-

~·~~g a1N~elğ~~P 
olmuş gitmit, tarlaları kum ve laf 
ile dolmuttur. 

Bundan baıka o civardaki di
ğer üç köyden i~isinin de mahsu· 
litmı kimilen batırmıt, diier bi
risinde de 11 merkep, 12 at, 64 

oğlak bojulmut evlerinin hepıi 

yıkılmıtlır. Bu felakete uirıyan· 

lara Hililiahmerce yardım edilme 
si için vilayetçe tetebbüsatta bu· 
lunulmuttur. 

Maden kasabasında 

Günden güne tenlenmekte ol • 
lan (Maden) kasabaıında yeni 
yapılan mektep binasının yanına 
modern bir belediye dairesi yapıl
ması kararlattırılmı' ve dün vali 
Tvefik Sırrı beyefendi tarafın· 

dan temel ntma resmi yapılmıf'" 

tır. 

Hilmi 

Antalya muallimleri 

Isparta, 11 (A.A.) -Şehrimiz
de misafir bulunan Antalya mual· 
!imleri bugün ıaat 10 da Gazi hey

keli önünde yapılan fevkalade te" 
zahüratla büyük tefi derin bir 
hürmet ve minnettarlıkla andılar· 

istiklal marşı ile baılıyan bu nıe· 
rasim pek canlı ve parlak oldu· 
Ve gençliğin içten gelen duyıula• 

rmı izhar eden nutuklar söylendi· 
Saat 12,30 da ordu evinde ticaret 
odası tarafından misafirler ıerr 
f ine 65 kit ilik bir ziyafet •erildi· 
Ziyafetten sonra misafirler ika'" 
metlerine tahsis edilen cümhuriyel 
mektebinde kHa bir istirahattell 
sonra iplik ve deri fabrikalariyl•: 
ıülyağı ve halı imali.thanelerilll 
ve bazı milli müeueıatı ıezdilet• 
Ve aktama doğru lhlamur ai~'! 
mesire yerinde bir kır ıezintit' 
yaptılar. 
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Öz soqun musikisi 
auıoulee: = \ 
Ert.i"~ul Muhsin ( ~_.: 

Bey ve arkadaşları( Derviş Ahmet 
Oz Soy hakkında gazetelerimizde 

çok ıeyler yazddr. Herkes takdirde bir· 
lik kaldı. Fakat eserin musiki kısımJar 
hakkında - bildirildiğine gfü·e - he· 
nüz hiç bir yerde hiç bir esash tenkit 
çıkmadı. 

olması Adnan Beyi §Üpheıiz ki, ıste· 

meden ve bilmeden Wagner çığırına 

sürüklemiştir . .Qc1tekarı bu temayü • 
tünde haklı bulmamak mümkün de~il
dir. 

Bilhaua solistlere yol açan veya re
fakat eden Orkestra kıaımJarı ve Or • 
keılrasyon renkleri tamamiyle Wagner 
riyendir. Bütün büyük bestekarların 

gençlik eserlerinde ııeleflri olan büyük
lerin sadık birer taklitçisi kaldıklarını 
bildiğimize göre, bu hareketi Adnan 

Çalı köyünden döndüler I 
Rejisör Ertuğrul Muhsin Beyin \ 

şehir tiyatrosu sanatkarlarından ~· 

bazılariyle beraber Bursay.~ ~itti· ( 
ğini, Buraanm Çalı koyunde i 

rteyzen Tevfik'in Uç bin dört yUzU n
cU tövbesinden istifası mUnaaebetlle 

(Şair Mehmet Akif Beyin Mısırda yazdığı yeni bir manzume elimize geç
ti. Neyzen Tevfik Beyin ge~enlcr deki içkiden tövbec;i, ve sonra tövbeıin
den vazgeçi~i haberleri Mısır.~ k<1 dar gitmiş, Mehmet Akif Beye bu fan-= 
tcziyi ilham etmiş.) ı 

"Bir ömürdür içiyorsun, bırak artık şunu!.,, der; 

M. Raııp Beyin esaslı bir tahlil ya
zıaı hazırlamakta olduğunu iıittimse 

de bunu da göremedim. Binaenaleyh, 
ilk bir küçük kaleın tecrübesi olmak 
Üzere bizzat şu tenkit satırlarını yaz· 
nuya cüret ediyorum. 

Bildiğime göre Öz Soy musikileri
nin bazı parçaları evvelce başka mak· 
satlar)a bestelenmiı, kalan kısımları da 
ekseriyetle ya acele veya söyliyecekle
rin iktidar kadroları bilmecburiye göz 
önünde tutularak çok cebri bir üslup
ta yazılmıflır. Fakat bütün bunlara 
rağmen muıikilerin bu acele yazılan 
parçalar araamda bile hakiki bir deha 
•tığı parlıyordu. Meıela ı 

Si7.e tölen hazırdır. Kurbanlar sizi 
bekler. Sözü ile batlıyan nefis Bariton 
ve Koro münavebeleri, zevkine doyul
maz bir his derinliği, tahayyül kudre
ti ve dini vecit hisleri yaıatıyordu. 

Hep koJlar göğe kalksın, yere ka
pansın dizler. Dileğine kabilenin mih
rak önünde diz çökmek ve kollarını gö
ie kaldırmak suretiyle huıu içinde U· 

yuşu da ne hazin ve içli bir ahenk teı
kil ediyordu. Canh bir ibadet kokuıu 
taııya11 bu dua herkesi müteheyyiç 
et mitti. 

Gene tamamiyle bu eser için beste· 
lenmiı olan Soprano ve Bariton par
çalarının taııdıiı İnce hauaaiyet ve 
manalı akıı, söyJiyen aanatkirları~ i~
tidar ve anlayıılariyle mütenaaıpt~. 
itiraf etmek lizmıdır ki, Nimet Vahıt 
Hanımla Nurullah Şevket Bey hakiki 
liyakatlerini ancak bu muıikilerin gü-
Lcıuaı .. c: t:rınııgı Hycaindc duyur u • 

labilmiılerdir. Bu iki Türk çocuğunun 
ses itinde olduğu kadar aktörlükte de 
birinci sınıf birer kıymete namzet ol
duklarını iftiharla gördük. 

Koro bilhassa birinci temsilde çok 
dikkatli idi. Amatörce bir teşekkül ol
duğunu itiraf etmek lazım gelmekle 
beraber bir iki hafta zarfında her han
gi bir teıekkülün de bundan daha iyi 
hazırlanaıruyacağı muhakkaktı. 

Basların da ıopranolar kadar temiz 
olmaıını dilerdik .• 

"Ulu Tanrı can verdin bize" •. 

Sözleri ile baılıran koralde: E vve
la baslar, bir kaç ölçü sonra tenorlar 
ilerliyor, üçüncü olarak soprano ve az 
bir faada ile de altolar kartı cepheden 
ıelip kabhyorlar. Bu fasılalı girişlerin 
baıka ba!ka seı aralıkları ile saz refa
kati olmadan söylendiği ve partilerin 
devamlı "taklit" imitations halinde 
ilerledikleri dütünülürae, böyle bir 
Parçayı bozmadan yürütmenin lalet
tayin istidatlar için mümkün olam;ya
caft teslim olunur. Sopranoların ve 
bilhaaaa altolann berraklığı karımn
da hayran kaldık. (Fakat unutmrya • 
lıtn ki, bu koronun bu derecedeki mu
'Vaffakiyeti ikinci ve üçüncü temsiller· 
de maatteessüf mümkün olamamı§lır; 
artık herkes ve hat ti soJistJer bile ) o
rulmutlardr.) Semiha Hanımın köy 
•ahnesinde söylediği içli Anadolu ağ· 
zile, Erzurumun "bar" larını hatırla
tan halka oyunu imrenilecek bir sami
miyet bavaıı içinde geçti. Burada bes· 
tekar tamamen Folklörden fikir almı§· 
hr. 

Eserin t:vertül' makamında çalınan 
kııınrnr İyi bulmadım. Bu parrada o· 
..... .. 3' ' 

~Jıoal olmaktan ziyade, alelusul e'e-
rın İçindeki mühiın geçitlerin seri bir 
topluluğunu aörmek isterdik: Çünkü 
Uvertür parçasının gayesi halkı bütün 
eıerin ana muıiki temlel'İne hazırla
tlıak olduğu malumdur. 

1 Tasviri musiki olarak fırtına kııın~
karı cidden nefis ve nev'i dahilinde 

u"vetli parçalardı. Prelütleri de .rok 
d • " 

"Bataklı damın kızı,, iıimli bir 1 
film çevireceklerini yazınııtık. ~ 

Meşhur Selma Lagerlof'un ese· j 
rinden Hasan Cemil Bey tarafın· ( 
dan tercüme edilen "Balaklı da· ~ 

Dervi§ Ahmet bu hidayetle hemen tövbe eder. % 
Amma bir tövbe ki: Binlikleri çarpar duvara; :! 

Beyin parlak istikbalinin bir müjd~cl-
ıi gibi görebiliriz. Bu tarz taklitlel" bi
le bile yapılan tem iktibasçıhklarından 
değildir; bilakis genç bestekarların 
klasik üsliıplardaki kültür ıağlamlığı
na delalet eder. Netekim "Manastır 

türküsü" parçasının orkestraayonun
da, bir iki yer ve bilhaasa bir klarnet 
geçidi Rimsky - Koraakof'un "Şehra
zat,, mdaki bazı orkestrasyon boyala· 
rını hatırlatmıştır. Bunlar hiç te yer· 

siz düşünmemİ§lerdi; bilakis esere a
ğır başb ve klasik bir ton kazandır
mıtlardı. Adnan Beyin musikisine 
Aıyai bir koku da temin edebildiğini 

gördük. Vukuflu meslektaşlar bunun 
sebebini se~mekte geçikmediler: Ac'! • 
nan Bey ile tahsil arkadaıı M. Ragıp 
Bey için daima o kadar aziz bir araş-

= 
mın kızı,, hikayesinin filmt alın· ~ 
masına haılanılmış ve birçok sah· ~ 

1 ·1 . . i: ne er çevrı mıttır. = 
Ertuğrul Muhsin Bey şehrimize f 

dönmüttür. Ertuğrul Muhıin ~ 
Beyle birlikte gitmit olan ıanat .. (

karlar da avdet etmitlerd~~· bu ak· 
şam Büyük adada Yat klupte tem· = 
sil edilecek olan "Adalar revüsü,, j 

nün temsiline iştirak edecekler, i 
sonra tekrar Buraaya giderek fil· ~ 
min harici sahnelerinden geri ka· J 
lan kısımlarını çevirmeğe devam 
edeceklerdir. 

Tas, çanak, testi perişan serilir tahtalara. 
Rakı tufanı, su girdabı alırken odayı, 
Anaforlarla dönerken mezeler fır dolayı, 
Bir kerametle dedem postu oturtup sediı;e 

Oradan, mesti zafer, bakmağa başlar seyre. 
Başlar amma pek uzun boylu seyirden bıkılır .. J 

Derviş Ahmet te bizjm, öğleye varmaz ııkılır. 
Kalkar, olmaz, ys.tar, olmaz, döner, olmaz dediği; 
Neyle doldursun o bir türlü kapanmaz gediği?. 
Zikreder, vahdete girsem diye zorlar, giremez; 
Hu çeker, sine döğer, hiç birj eğlendiremez. 
Saatin ömrü soluktan da kısayken hani dün, 
O ne yıllar devirir saniye geçtikçe bugün!. 
Oevrilen devrile dursun dedem illallah der; 
Camr sarsar, damr sarsar, tepinirken ter ter!. 
Bu kadar velvele oynatsa yerinden ya biraz, 
Ne baron şey ki zaman, hiç yürümez, hiç tınmaz! 

tırma mevzuu olmut olan ve üzeril'de 
birlikte çalıııp yazılarında müttereken 
bahsettikleri "Pentatonik" temlel" ol

muttu; bunlar be§ ııadalı ve yarım to~
suz minör motiflerdi: La, do, re, mı, 
aol la eamı gibi .. 

Sanatkarlar Çalı köyünde köy· ~ 
lülerden büyük bir hüınü kabul ~ 
görmütlerdir. Köylüler Ertuğru_l E 

Muhsin Beye ve arkadatlarına bır 
ev göıtermitler, kadrn erkek on 
altı ıanatkar ve ıinema operatör· 
)eri bu evde ikamet etmiJlerdir. 
Köylüler, filmin birçok sahnele· 
rinde kendiliklerinden rol almıt • 

Dervit Ahmet bu sefer: "Ben yürürüm!.,, der mi ıana .... 

Fakat, bununla bu temleri esas tu• 
tan parçalarda diğer seslerin hiç kul· 

]anılmadığı gibi bir mana çıkarılama• 
malıdır; bilakis kromatik gamın diğer 

dereceleri de tabiatiyle bu temlerin po· 
lifonisi içinde liullanılmııtır. 

Pentatonik renk yalnız ana temler
de yaııyordu. Mesela muhteıem mer· 
divenlerden inen koronun tekrar ele 
aldığı: 

"Ulu Tanrı can verdi bize" 

Koralinin ana motifi sol, la, do, la, 
mi, re, do, l'e, li. §eklinde idi; bu tam 
bir pentatonik tipidir. Pentatonik mo
tiflere hali. Anadoluda ve • daha her-

• rak bir tekil altında olarak Tatar ve 
Sibirya Türkleri arasında ransgelinir: 
En eski Türk ezgisi tipi itte budur. 

Prozodi berraklığını şayanı hayret 
bir derecede bulduk. Hülasa, eser, czok 
defa gazete!erin yazdığı gibi bir ope· 
ra değildir; çünkü operada muhavere 
kısımları hiç bulunmadıktan batka u-. 

mumi planı da ayrıdır. Alman opera 
tarihinde hakiki ve ilk Alman operaıa
rmı yazan Mozart'ın eserlerine Sinırs
pil denilen musikili sahneler nası1 bir 

öncülük vazifesini gördü ise "Öz Soy" 
ve onu takip etmesi muhtemel ve şa
yanı temenni ve ümit ettiğimiz ge~e -
cek büyük operalarımızrn deha izkı·i-

ni taşıyan birer müjdecisi olacaklar 
dır. Çünkü hakiki bir milli operanın 

sahneye konulabilmesi, Nimet Ve-hit 
Hanım ve Nurullah Şevket Bey ay!'I • 
rında hiç olmazsa 20 artistimizin ye
tişmiş bulunmasına bağlıdır. 

Iar ve muvaffak olmuılardır. -
Film çok ilerlemittir, on gün ( 

daha çalışılınca harici sahneleri s: 

tamamen bitirilmiş olacaktır. j 
Filmde asıl vakalar açıkta geç• \ 
mektedir, bunun için stüdyoda j 
çevrilecek kııım azdır. 

Eserdeki domuz avı aahneıi, 

bütün köylülerin ittirakiyle tertip 
edilecek olan hakiki domuz avı = 

= 
esnasında filme alınacaktrr. Çalı İ 
köyünde bu büyük av için hazır • I 
tıklar yapılmaktadır. I 

Filmdeki kadın artistlerden ~ 
ba§ rolleri feri ha Tevfik ve Ca- ( 
hide Hanımlar yapmaktadırlar. = 

Feriha Tevfik Hanımın şöhret I 
ve muvaffakiyeti malumdur. Ca- ~ 
bide Hanım da İstanbul Şehir ti· ~ 
yatrosu sahnesinde geçen kış ~ 
mevaimindeki muhtelif temıiller· ~ 
de bilhassa dikkate çarpmıJ ve j 
muvaffakiyeti görülmüt genç bir i 
sanatkarımızdır. Filmde Cahide 1 
Hanım köylü kızı, Feri ha Hanım I 
şehirli çiftlik sahibinin kızı rolle· ,. 
ı·ini yapmaktadırlar. · 

Bathca erkek rollerini büyük 
Behzat, Talat, Mahmut, Sait 
ve Müfit Beyler yapıyorlar. 

Fikret Mualla Beyin 
sergisi 

uAman Ahmedim, bana baksana, 
Bozacak mısın gene tövbeni?. 
Kıracak mısın yeniden beni? 
Sakın Ahmed im, gideyim deme!,, 

Cezbe kuvvetlice gelmiş ki dışardan dedeme, 
Bu içinden kabaran sesle hiç irkilmiyerek 

Hak erenler yola bir düşme düşer: Yel yepelek! 

"Derviş Ahmet, gidiyoraun ya, ıakın sapma ıola ! 
itte bak, dirseğe geldin, göreyim timdi: Mola! 

Bu gidit hayır değil Ahmediın, 
Dayan Ahmed im, dikil Ahmedim ! 
Aman Ahmedim, göreyim ıeni, 
Dayan Ahmedim, göreyim seni!, , 

Lakin aldırmıyor Ahmet, cereyanlar müthi, ... 
Karnı irkilse bacaklar gidecek, hem ne gidiş! 
"Ne o, meyhaneye geldin mi? Sakın girme, dayan! 

Aman Ahmed im, sonu pek yaman! 
Kuzum Ahmed im, gireyim deme 1 
Mola istemem, vereyimdeme ! 
Asıl Ahmedim, kasıl Ahmed im! 
Bu geçit bela, asıl Ahmedim ! 
O ne batmalar, ne boğulmalar! ... ,, 

Asılır boş, kaııhr1 boı; dedem en sonra dalar. 
"Bari meyhaneye düştün, be mubarek dervif, 
içmeden geç ki desinler: Dede Sultan ermit ! 
Hadi Ahmet, hadi yavrum, hadi son bir gayret .... ,, . . • 
Lakin Ahmet, bu ne gayret, ne tahammül, hayret! 
Sen kuru) lök gibi meyhaneye aer poatu, otur; 
Yan, tutuş, sonra dayan: Dağ gibi dur, laf gibi dur! 
Dağ demiş, taş demişim, doğru mu lakin ne gezer ... 
Onu bir zelzele sarsar, bunu bir dalga ezer. 
Seni kaç zelzeledir yokladı hiç ıarsamadan; 
Koca ars:an, hani övmÜf te yaratmış yaratan! 
Öyle bir tövbe geçirdin kit hakikat, değdi; 
Az bela mıydı, seher vakti, o tufan neydi?. 
Çiğnedin dalgayı, girdabı çıkar dm daraya; 
Postu Cudiye yanaştırdın, atıldın karaya. 
Sallamış tekmeyi bir milke diyorlar Ethem; 

Yumruk atmış mı yarım hinliğe? Hiç zannetmem! 
Hak erenler, iyi bak kendine, mikdarım bil: 

Ressam Fikret Mualla Bey vü· 
cude getirdiği akuarel ve deıen İ 
kollekıiyonunu tethir etmek üze· \ 
re Beyoğlunda lıtiklal caddesin • J 
de lıveç sefarethanesi kartısında- ( 

ki Kapps kütüphanesinde bir re· ' 
sim sergisi tertip etmittir. Sergi = 
20 temmuza kadar açık kalacak- ~ 

ı:ıı 

trr. ~ 

Galatasaray Resim ~ 

Sendedir nushai kiibra, okumuş) arda değil! 
Sen ne cevhersin a devletli, ne canım, bilsen .•. 
Aba aJtmdaki sultanlara sultansın sen. 

~ = 
sergisi açılıyor J Sana ısmarlamıyan kimlere ısmarlryacak?. 

Sen ki kevser dağıtan Haydara kulsun ancak, 

Güzel sanatlar birliği resim ftı• ~ • • • • • • • · • · · · • • · • • 
besinden: § Hadi evlat, dede sultan ne iç.er bir sor ki. .. 

• 

• • 

• 

erın ve manalı bulduk. Muıikinhı U • 

ttıurni üslup karakterine gelince: 

• Mevzuun eski Cermen efaaneleri 
"' hatırlatacak bir masal karakterinde 

Bunu takdir etmeli ve ilk eser tec
rübelerine müvazi olarak miJli opera 
organizasyonu itin'! de arbk dikkat ve 
vakit kaybetmeden batlamalıyız. Öz 
Soyun temisili hadiıcıi Ankarada cid
di opera teşebbüsünü ihtiyacının kati
yetle duyulduğunu bilfiil gösterdiği 

gibi, bütün halkın bu temsile karşı gös
terdiği delicesine alakadan operacılı -
ğın halk musiki terbiyesinde oyniya -
bileceüi - senfonik konser!el'den pek 
daha .. canlı - rolü de şimdiden ihsas 
etmiştir. Her organizasyon duyulrr.uş 
ihtiyaçlara cevap verdikçe, bilhass.a 
müımir olabileceğine göre de opera ı· 

ıinc bir an evvel başlamak zamanı gel
miş demektir. 

Ankara: 

18 inci Galataıaray resim ser· ~ Doldurun dervişe benden iki bin ilk. Yorgi ! 
giıine ittirak edecekler eserlerini ~ Mehmet Akif ~ 

15 - 16 te~m~z saat ~4 • l6 !a f.uıuMJtııı..,. tııılll'lllllltıtı"""""""'ıllllffffllıl1t111ıtflff'llt:ıuıUlkl ... ıtttıllfflll~""'"'-Hıılfıtlll1ti 
kadar mezkur lıaeye getırmelerı. Nuri ÇELİK 



Hakiki hikaye: Tabiat dersleri: 
__... -
Aslanlarla buğazbuğaza Geyik Güzel ve gürbüz 

çocuk müsabakası 

Aıyanın kızğın çölleri içinde se -
yahat ediyordum. Arkadaıım yerli bir 
KJTıızdı. Hem bana yol gösteriyor, 
hem de benim katiplik vazifemi ya
pıyordu. Mamaafih hamallığı da ya -
pıyordu demek lazım. Çünkü yiye -
ceklerimiz hepsi onun sırtında idi. 

Arkadaşım buraların tam manası 
ile kurdu olduğu için: 

- Bey •• Dedi. Şu çölü görüyorsu -
nuz ya .• iki gün kadar sürer. Allah ve
re de sağ ve salim geçebilsek. Burnu -
muz kanamasa .• 

- Ne demek istiyorsun? 
- Yani •. Bu çölden sağ ve salim 

geçen pek azdır da onun için söyliyo
rum. Taliimiz varsa kolaylıkla geçebi
liriz. Aksi takdirde .. 

- Aksi takdirde arslanlara yem o
l uruz. 

• • • 
Oğün öğleye kadar gittik. Akıam 

oldu gittik. Nihayet ortalık iyiden iyi· 
ye karardığı bir yerde gecelemeğe ka
rar ıverdik. 

;Hava sıcak .. Yakıcı bir rüzgar esi-
yordu. Gece olmasına rağmen bu rÜz· 
gar kesilmemişti. Bu şiddetli, yakıcı 
rüzgar altında uyumak ta imkansız. 
Fakat o kadar yorğunduk ki .• İster İs· 
temez gözlerimizi kapayacaktık. 

Arkadaşıma dedim ki : . 
- Sen de, ben de yorgunuz. Bu işi 

nöbetleşe yapalım. Ben uyuyayım ıen 
nöbet bekle •• Ben nöbet bekliyeyim, 
sen uyu .. " 

Ben çok yorğun olmadığım için ev
vela nöbet beklemek istedim. Arkada
şım yattı, uyudu. 

Bu esnada bilmem nasıl oldu. Bir
denbire keskin bir ıslık sesini andıran 
bir ses bütün civarı çınlattı. Benim 
kulağımda da Öyle felaketli bir akis 
yaptı ki •• Az kalsın dÜ§ÜP bayılacak
tım. 

Kendimi kaybetmemek için dudak
lanmt mrdım. Korkudan o kadar çok 
11JTınt§ım ki, sıcak ııcak akan kanla -
)ar boynumdan aıağı inmeğe batla -
dı. 

Bu sesi bir ikinci, bir üçüncü ses 
takip etti. insan sesine benzemiyen bu 
sesler yükseldikçe asabımı büsbütün 
bozuyordu. Arkadr.§ım ise rahat ra -
hat uyuyordu. Onu güzel uykusundan 
uyandırmak ta istemiyordum. 

Nöbetim bitinceye kadar bekledim. 
Sonra arkadaınnı da uyandırdım. Bu 
esnada sesler de biraz kesilmiıti. 

• * * 
Ben yatar yatmaz uyuyup kalmı

şım. Çünkü yorğunluğa bir de sinir 
buhranı ilave edildiği için takatim kal
mamıttı. 

Ne kadar uyuduğumu bilmiyorum. 
Birden bire müthiı bir tabanca sesi i
le uyandım. Gözlerimi açtığım zaman 
şafak sökmek üzere idi. Gözlerimi u
ğu§turarak etrafıma baktığım zaman 
deli gibi oldum. 

Tam önümde büyük bir arslan ar
kadaıımın üzerine atılmış, onu ayak -
lannın altına almıı, gırtlağına bas -
mıflı. Arkadaşım canını kurtarmak i
çin çabalıyor, fakat muvaffak olamı -
yordu. Nasılsa bir aralık tabancasını 
•rslanın göğsüne dayayarak ateş et -
mişti. Ben de bu gürültü Üzerine u -
yanmııhm. 

Bu vaziyet icarı1&1nda ne yapmak 

.. 

lazım geldiğini birden bire kestireme
dim. Fakat vakanın fecaati beni daha 
fazla düşündüremiyordu. Derhal ta • 
bancama sarıldım. Ost taraftan arsla· 
na üç el ate§ ettim. 

Dünyanın her tarafında geyik .. 
ler vardır. Bunlara (Dağ keçisi, 
alageyik, karaca) denilir. Şimal 

buz memleketlerinde de Ren ge
yikleri vardır. 

Geyiklerin büyüklüğü öküz ka
dardır. Daha küçük boyda olan
lar da vardır. Geyiklerin hususi
yeti uzun boynuzları olmasıdır. 

Bunlar üç metre kadar büyür. 

Geyikler güzel ve sessiz hay
vanlardır. Fakat Amerikadaki 
geyikler çok cesurdur. Geyiklerin 
en güzel yeri gözleri ve boynuzla
rıdır. Bu boynuzlar dallar budak
lar salıverir. 

Fakat he~· sene boynuzlar düşer 
sonra yenisi olur. Her boynuzun 
içi boştur. Yeni çıktığı zaman 
yumuşaktır. Sonra büyür ve ka
tılaşır. 

Dahiliye hususi kalem müdürü Ekrem 
Beyin kızı Zizi (Üç yaşında 

19 kilo, boy 100 santim 

Güzel ve gürbüz çocuk müsaba • 
kasının müddeti bitti. 

Müsabakaya gelen fotoğraflardan 

ancak 3 tane kaldı. Fakat müsabaka .. 
ya ittirak eden güzel ve gürbüz ço .. 

cuklar Türkiyenin dört bir köşesinde 

hatta hariç memleketlerde bulunduk· 

ları için bunları biı · araya toplamak 
imkansızdır. 

- Güzel ve gürbüz çocuk müsa • 

bakası nasıl yapılmalı ? 

Okuyucularımızın en çok istedik .. 
lcri §ekilde müsabakamızı yapacağız, 
Müsabakaya i,tirak eden yavrularil 
bir çok hediyeler vereceğiz. 

Lutfcn cevap veriniz. 

Arslan köpükler içinde yere yıkıl
dı. Arkadaşımı hemen arslanın altın -
dan çıkardım. Fakat biçare Kırgız çok 
fena yaralanmııtı. Yerinden kalkacak 
kuvveti yoktu. Gözlerini gözlerime 
dikti. 
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Efendi.. Dedi.. Ben ölüyorum. 
Köyümde bir tek yavrum, bir de ka • 
rım var .• Karım nasıl olsa kendi kar
nını doyurur. Fakat ah yavrum.. Bu 
sefer seyahate çıkarken kendisini gÖ -
rememiı ve doya doya öpememiıtim. 
Artık ölüyorum. Hakkınızı helal edi
niz. Bana vereceğiniz bir kaç kuruıu 
varsa onu da oğlumun adresine gön· 
deriniz .. 

• • • 
Arkadaşım daha fazla ıöy)iyemedi. 

Gözlerini bu fani dünyaya kapadı. Bu 
çöl ortasında arkadaınnı ne yapac:a -

ğımı düşündüm. Daha gıdecegim yol 
bir günden fazla idi. E sasen çölü de 
tanımıyordum. Yolu da tarif ile bula

caktım. Gözlerimden boşnan yaşlar a
rasında arkadaşımı kuşlara, kurtlara 
arslanlara terketmekten başka çare 
bulamadım. 

Arkadaşımın üzerini aradım. Kü • 
çük yavrusunun fotoğrafından başka 
bir şey yoklu. Onu aldım. Hürmetle 
cebime yerleştirdim. 

Felaket yerini kazdım. Arkadaşı -
mı gömdüm. Baş ucuna da bir taş dik
tim. 

Hıçkıra hıçkıra ağlıyarak çölün 
korkunçluğu içine daldım. 

"1Ik fırsatta arkadaşımın vasiyeti
ni yaptım." 

Şimdi ne zaman bir arslan sözü 
duysam, aklıma Kırgız arkadaıım ge
lir. Ye gözlerim dolar .. 

Masalcı 

Kızlara oyun 

Bu haftaki bebeğin esasını ben sİ· 

ze veriyorum. Siz de bunu daha bü -
yük bir kağıda resmetmek için çah§ • 
mağa ba,layıruz. 

Evvela ortadaki hanımefendinin 

resmini yapınız. Bu güzel hanımefendi 
bugün ıezmeğe gidecek, en güzel el
biselerinden birini ıiyerek sokağa çık
mak istiyor. Fakat diğer arkada,Jarı -
nın elbiıesi daha iyi olduğu için ken· 
disi düıünüyor. 

Hangisini giyeyim? ikisini de siz 
ıiydiriniz. Hangisi çok yakı~ırıa onu 
giyecek. Haydi bakalım? 

Oyunu biliyorsunuz. Ortadaki res
mi yaptıktan sonra ayni büyüklükte 
iki elbiseyi de resmedeceksiniz. Bun
ları birer mukavvaya yapııtıracaksı -
nız. Sonra esas resmin üıtüne koya • 
caksınız. 

Mekteplerde müsamere 

Hilal mektebinin •• • 
musameresı 

Aksarayda Hilal mektebi dera senesi sonu münasebetiyle çok gü
zel bir müsamere tertip etmiştir. 

Müsamerede küçük yavrular ta rafından (Gazi yolu) ve Cümhu -
riyetin onuncu yıl dönümü) isimli eserler temsil edilmiştir. 

!Havayı niçin göremeyiz? ! 
Havaya iyiden iyiye bakalım .. İçin· 

de yaşadığımız, kokladığımız, tenef -

füs ettiğimiz hatta rüzgar ıeklinde yü . 
zümüze, elimize temasını duyduğu -

muz havayı göremeyiz. Acaba ne i
çın: 

Çünkü hava cam gibidir. Şeffaftır. 

Bakıtığınız zaman bir taraftan öbür 

tarafı görünür. Amma kendi rengi ol

madığı için hiç bir şey görünmez. Tıp
kı cam gibi .• 

Yüznıek kola 11.aştı ? 

iile~:ğıiiıı2§~WJe-iH'iitlwd1SfNrk!'-v.,ar1il.,_ı _,_K~ Yıı.- .O}~uk~ ... ~~i '!i~-~~!.ı::._1!,~: 
vayı ısıtıp su yaparız. Soğutup buz gibi tatlı su içinde yiiı:en, deniz su • 
yaparız. O zaman biçimini, ~eklini gÖ· yunda da kolayca yüzemez. 

rürüz. Fakl\t havayı hava iken rengi- Hele tuzJarı fazla olan deniz veya 

ni göremeyiz. göllerde ise yüzmek büsbütün başka 

nıııeı11nıffl'ID1n11111~ıılfl'I'' 

Yazısız hikaye 

başın-
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Gezici kuşlar 
kimdir ? 

Bazı kuşlar vardır ki, kııın bizim 
memleketimizden başka memleketle
re kaçarlar. Yazın ortalık ısınınca tek
rar memleketimize dönerler. 

Bu ku§lar ne için böyle kaçıyorlar 
ve tekrar memleketimize geliyorlar. 

Bunları biraz düşünürseniz siz de 
bulabilirsiniz. Bir çok kuşlar vardır 

ki, yalnız sıcak iklime alışmışlardır. 
Mesela bunlar leylekler ve kırlangıç -
lardır. 

Kışın soğuk olduğu için bu kuşlar 
hemen sıcak memleketlere kaçarlar. 

Orada yaz mevsimini geçirirler. Yaza 

doğl'U tekrar memleketimize gelirler. 

Fakat ku,Iar bunu bilmiyerek yapı • 

yorlar zannetmeyiniz. Bilakis onlar bu· 

rada yuvalarını yapıyorlar. Orada ya

zı nyaııyorlal'. Kışın yuvalarını terke

derek gidiyorlar. Yazın tekrar doğru
ca yuvalarına geliyorlar. 

Maamafih bazı kuılar da vardır ki, 
soğuğa, ııcağa tahammül ederler. Ve 

bir iştir. Çok tuz olan denizlerde, göl• 
]erde yüzmek çok kolaydır. Denizler· 

de ise biraz daha zordur. Hele tatlı 
sularda yüzmek oldukça bir marifet • 
tir. 

Amma... Dünya ilerledikçe bunu1' 
da kıymeti kalmad .. Resimde gördü • 

ğünüz gibi bir makine var. Makine dt 
değil ya.. El ile işliyen sandal.. San • 

dalın içine giriyorı;unuz. Ve sırt üı .. 
tü yatıyorsunuz. Ellerinizle gramofoJ1 

sapı gibi bir kulup var. Onu çeviri • 
yoraunuz. Sandal mantarlı olduğu i • 

çin battığınız gibi kulupu da çevir • 
mekle ilerlemeğe başlıyorsunuz. sıı 

sandaJlar hiç bir da]ğada batmıyor • 
muş. Ye kolu kuvvetli o~anlara gör' 
de oldukça hızlı gidiyormuJ. 

Bilmece 1 
750 okuyucumuza 
hediye veriyoruz 

Bu haftaki bilmecemiz ıu cetvelde 
gördüğünüz sesli harflerin yanma öi' 

' le harfler koyunuz ki, güzel bir kıl• 
ismi olsun. 

l·iül l·lüı.J 
Doğru halledenler arasında J50 O' 

kuyucumuzl\ muhtelif hediyeler 11ere' 

ceğiz . 

Hediyelerimiz arasında kol sıı•l'~ 
çikulata, pi~küvi, kitap ve saire vısr 

dır. ~· 
k 1 • · 1 · • · ve " Hal vara a arına ısım erınızı ııil 

TesJerinizi okunaklı yazınız ve <"\,e 
Çocuk Sayıfası muharriri) adre5

' 

gönderiniz. 

lf11M1111111llllllllll11111111llllllllllU111111111111:ıııı11111ııllıttMltllllll~ 
başka memleketlere gitmezler. h~e r)• 
sebepten kuşlar (Muhacir ku' ı' t• 
(yerli kuşlar) ismi altında ayrılır " 



!ı-Vi\l<JT 12 TEMMUZ 1934 ~ 

ita/yada yeni devlet sistemi: Kimya harbi mi, mikrop 
Korporatif devlet .. -

harbi mi daha tehlikeli ? iitün ltalya halkı loncalara mensup ve bunlar için de 
azami istihsal ile meşgul olacaktır 

Gaz lıücumları, insanlık üzerine 
çöken tehlikelerin en bül}üğüdür? 

. 
1
"f enınıuzun birinci gününden be ı 

;• lalyada yeni bir devlet ıiıtemi 
•• ~lllııağa batladı. Bu devlete 

• 1\ 0 rporatif devlet,, deniliyor. 

ile komüniıtleri dağıtmıf, bir dik

tatörlük vÜcude getirerek bütün 
İtalyan fırkalarını feshetmiı V!
ltalyayı makıatlarına vasıl etmek 
için çalıımağa batlamıth. k fl"J>oratif, "Korporaayon,, lu, 

Orporatyon, tam Türkçe ile "Lon
n ct,, dernektir. 

I Bütün ltalya halkı, fu .veya bu 
c I onca ya mensup olacak, İtalyayı 

onca ınecliıleri temıil edecektir. 

k • • • 
halyada bu idare teklinin nasıl 

~u~ ettiğini anlamak için İtalya 
• d t'th1ne bir ıöz gezdirmek icap c

er. 

. t" İtalyayı aıırlarca yabancı hü-
• t \lı.tdarlar, yahut o hükümdarlara 

ttbj kiınıeler . idare etti. İtalyan va 
l~Peneri, ltalya birliği ve iıtikli 
dı İçin cidale girittiği zaman dört 
~ ~•letin aıkerlerile kartılatmıttı: 
l'anaa, lapanya Avuıturya ve Na

l>oJi. İtalya birleıtikten ıonra hem 
:alt, hem aıkeri noktai nazardan 
d 1ler devletlere niıbetle zayif ol-
"iu için Avrupa diplomaıiıinin 
'huıcağı olmuftu. ltalya buna kar 
!ı A Al ·1 . . f 1 ~vuıturya ve manya ı e ıttı· 

~ etti ve bu ıuretle siyaıi infirat 
~kurulmak istedi. Fakat ltalya 
İ1t ınüttefikleri araaında doıtluk 
)oktu. Franıa, lta)yaya ehemmiyet 

1terıniyordu. Bunun neticeıi olarak 
1-lya, lngilterenin kollarına atıldı 

"e onunla. bir Akdeniz itilifname
•I müzakere etti. 

\Jmumt harp koptuiu zaman 1-
a.lya ehemmiyet kazandı. Zaten 
· •dleı ittifa1'ın maddeleri o· 

~il 'bitaraf kalmaıına, hatta kartı 
:"l'af a iltihak etmesine müıaitti. 
~ \'aziyet kartııında ltalyanlar 
'l(i fırkaya ayrıldılar: Bitaraf kal • 
'-'lk ve harbe girmek iıtiyenler. 

Orta Avrupa devletleri ltalya
• ~rı bitaraf kalmaıına talip oldu

r, Buna mukabil İtalya, hududun 
~hihini, yani ltalyaya ait olduğu 
~ide ltalya haricinde kalan ara

:llıin iadesini iıtedi. Orta Avrupa 
b t-.letleri, bu bedeli, pek yükıek 
\lldular. 

1 
Bu ıır~da, Sinyor Muıolini bir 

tlt°'Y•liıt olmakla beraber, Jtalya • 
b 1\ harbe ittirak etmeıi lehinde 
tlı\ll~nınut, ve İtalyanın harbe gir
il ~ınde kat'i bir rol oynamıftı. 0-

• '-11 l>u faaliyeti ıoıyaliıtler fırka-
11ld 

() d •n çrkarılmaıına ıebep olmuş, 

1• l Popolo d'ltalya gazeteıini te
~·• ederek ayni ıiyaıeti müdafaa-
' devanı etmitti. 

tl~~un neticesi olarak 1915 ıe -
~ •ilde Londra muahedeıi yapıl
tli !1 'bu muahede Adriyatik denizi
ht~d~ta. bir İtalyan gölü haline 
"tati?'~ıkten batka müıtakil Ama
tlı ııau ltalyan kontrolüne bırak-

•t, ltalya b' ·· ·· · d ~~ . Ya ır ıuru arazı e ver 
~e•İel\ihayet.!ta]y~yı biri~ci_ sınıf 

t ınevkune yukıeltmııtı. 
......... b. 'k '-1 h . .., ıttı ten ıonra Veraay mü-

)f!r~ •nıneıi ltalyanın arzularını 
•ne . d' s·1->it rırme ı. ı akiı Vilıon Lo-

"-'"u Corc ve Klemanıo ltalyan gu
)"" "•acı darbeler indirdiler. Jtal 
~et· ~ V erıay muahedeıinden nef-;•n ınen'ıei budur. 

1 erıa.y h d . . . 
~1 mua e eıının aktınden 

~ i~tı~di, ıiyaıi f eli ketler 
iti ~ Yüzuyorda. Sinyor Muıoli· 
'"nt•rrada parladı ve İtalyayı 
"Ii1'· dan kurtardı. Sinyor Mu-

t evv 1.. • 1 e a ıta yan ıoıyaliıtleri 

Sinyor Muıolininin it baıına 
geç.meıinden ıonra i•kişafa baıh

yan fatistlik devamlı ıulha inan -

maz, maddi refahtan doğan sa -
adet mefhumunu tanımaz ve in -
san hüriyetine ait esasların birine 
ehemmiyet vermez bir mezheptir. 

F at iıtlik, bilhaua ltalyada iktı
ıadi iıtikrar teminine çalıftı. Fa
kat bunda da muvaffak olamadı. 

1922 de ltalyada her ay 321 if
liı vuku bulduğu halde 1932 de 
bu rakam 2000 e yükseldi. 

İtalyanın en kuvvetli adamı ge
çenlerde irat ettiği nutukta vergi-

leri tahfif taraftarı olduğunu, fa
kat mali vaziyetin buna müsait ol· 
madığını, devlet memurlarının 

maatlarından fazla ve ağır tenki
hat yapıldığını, fakat devletin de 

eline geçenden fazla birfey vere
miyeceğini, bizzat kendisinin 
1928 ıeneıindenberi devlet hazi -
nesinden bir §ey almadığını, üc • 
retlerin mütemadiyen tenkis edi -
le gelmekte olmasına rağmen gene 
tenkis edileceiini söylemi,, niha -
yet bütün tiki yeti eri: 

"- Maalesef bir §ey değiıtir • 
meğe gücüm yetmez .. ,, 

Demekle kar§ılatnıJ ve bütün 

dünyayı hayrette bırakacak iktııa· 
di mucizeler yapamıyacağını göa
termitti. 

Nihayet loncalar devleti zuhur 
etti. 

Bütün İtalya halkı loncalara 
menıup olacak, ltalyan halkı bu 

loncalar içinde azami istihsal ile 

metrul olacak, bütün loncaların 
batında İtalyan diktatörü bulu -
nacak. 

Acaba bu tecrübe İtalyanın ik
tııadiyatını uçurumun kenarından 
kurtaracak mı?. 

Bunu ancak ileride göreceğiz. 
ömr Rıza 

"Büyük Fransız ve Alman şe· r 
birlerinin kimyevi ve bakteriyolo· 

r 

ray eti hususunda en büyük F ran · 
sız mütahassısı olan zat Pastör 
enstitüıünden profesör Trillatdır. 
Bu profesör, yirmi senedenberi bu 
mevzu hakkında eserler neşret

mektedir. Bu bapta son olarak 
Franıız fen ve tıp akademilerine 
arzettiği eserlerde havayi nesimi
deki amillerin salgın hastalıkların 
intit~rına nasıl tesir yaptıkların -
dan bahıetmektedir. 

jik harplerle tahribine dair olan 
Alman planı hakkında M. Vikem 
Stid'in yaptığı ifıaat halkı tehyiç 
edebilirse de ilimleri ve bilhassa 
milli müdafaa tertibatına ittirake 
davet edilmeleri melhuz olan ilim 
leri mütehayyir edemez. Maalesef 
bu ilimler, bu meıele hakkında 
kendilerine müracaat edenlere sü
kut ile mukabele etmek mecburi· 
yetinde olduklarını zannetmekte
dirler; daima lüzumundan fazla 
söz ıöylemiı olmaktan korkmakta
dırlar. Bunlar hatta bu mevzu et
rafındaki eserlerinden fenni mec· 
mualarda intişar etmit olanlardan 
bile bahsetmekten çekinirler. 
Halbuki bu eıerlerinin bu müıtak
bel harbi hazırlıyanlarca tama
men malum olduğunu da bilmek • 
tedirler. 

İngiliz if taatının en ziyade en
dite veren kıımı "Mikrop ordusu,, 
nun ortaya atıldığından bihiı olan 
kısmıdır.Veba, kolera ve Tifo gibi 
büyük afetleri mucip olan mikrop 
ların kütle halinde §chirlere ve hat 
ti. ate§ ve demirle yapılan tecavüz
lerden korunmaya mahıuı yeraltı 
mahzenlerine atılacağım dütün
mek insanın tüylerini ürpertmekte 
dir. Hatta Alman casusları geçen 

senenin Ağustosunda Konkord 
meydanında büyük miktarda "pro 
digieux,, adlı tehlikeıiz ve tanın • 
maıı çok kolay mikroplar, kültü
rünü, ağlep ihtimal, ratip pülveri
zasiyon halinde saçmak suretile 
tecrübelerde bulunmutlar. Bu mik 
rop tatlı kırmızı renkte bir küftür. 

Mikropların ıaçılmaıından bir 
kaç saat ıonra Alman caauıları ye 
raltı timendiferleri methallerinde, 
mikrobun yeraltı hava cereyanları 
tarafından çekildiği hakkındaki 
deli.ili toplamağa çıknıı,lardır. 

Tecrübe kat'i neticeler vermit o -
lup toplanan mikropların adedi 
hakkında rakamla rgösterilmek -
tedir. 

Mikropların hava vaaıtaıile ıi-

Bu eserler bilhaua tavuk kole -
raıının hava vasıtasile intişarına 

ve "hava vasıt.asile ulaımalar hak
kında tecrübe,, ye mütealliktir ki, 
bu snuncu eser yalnız tehlikesi& 
biyolojist'leri alakadar etmiıtir. 
Bunun için herşeyden evvel böyle 
bir ıahıiyeti görmek icap e diyor
du. Kendisini Pastör enıtitüsünde 
ziyaret ettik. Bizi, eserlerinden ha 
zılarını halka ifta etmemek arzu
ıunda olduğunu beyan ederek ka
bul etti. Maamafih bundan üç sene 
evvel Harbiye Nezaretinin müsaa· 
deıile ihtiyat zabitleri ittihadında 
gaz ve entani mikroplar hücumu 
hakkında bir konferans verdiğini 
hatırlattı. 

Kendisine doğrudan doğruya 

ıorduk: 

- Mikrop harbi kabil mı-

dir? 
Profesör Trillat şu cevabı ver • 

di: 
- Çok mümkündür. Fakat bu 

harp gayet mahduttur. Bu harbin 
muvaffak olabilmesi için, bir ara -
ya toplanmaıı ekıeriya mümkün 
olamıyan bir çok amillere ve ıart· 
lara ihtiyaç vardır. Mikrop tohum 
}arının havadaki hayatı baromet
re tazyiki, hararet, rütubet, havayi 
neıimide elektrik derecesi, rüzgar, 
kimyevi terekküp ve saire gibi bir 
çok avamil ve ıartlara tabidir. Bu 
av amil ve şartlar fertlerin entani 
hastalıklara mukavemeti hususu -
na da tesir eder. Bu cihet nazarı 

dikkate alınır ise mikrop hücumla 
rının çok genit tahavvüllere tabi 
bulundukları tezahür eder.,, 

Almanlar tarafından düşünülen 

J!AK/1 gezintisini unut'!'alJınız 

Sizin için zengin, cazip ve çok 
eğlenceli bir program hazırladık 
Gazetemiz okuyucularına 

bu canavarca silah meteorolojik 
fenomen'lere, yani bir sürü der
pişi kahil olmıyan sebeplere tabi
dir ve bu sebepler, bu kabil bir 
harbin muvaffak olmasını çok 
meıkuk kılmaktadır. Açık havada 
diri hayvanlar üzerinde yapılan 
tavukların kolera ile musap kılın• 
ması tecrübesi esnasında profesör 
Trillat kuru havada mikropların 
nakli kabil olmadığını ve oba da 
bu naklin fena olduğunu mÜşahe
de etmittir. Ratıp havada ölüm 
yüzde 40 ila 60 nispetindedir. Rü· 
tubetli ve gazli aliman' lar ile kuv
vetlenmit bulunan havada, bir da· 
l<ikadan daha az bir zamana inhi
c .ır eden ve hatta 30 saniyeye ka· 
da~ azalan bir zaman zarfında ö
lüm nispeti yüzde yüze çıkmak· 
tadır. 

Büyük şehirlerin kirli havasın. 
da daima mevcut bulunan su ve 
mikropların tehlikeli tesirlerini 
gösteren bu son tecrübeler olduk· 
ç.a muzlimdir. Fakat fen, ihtira 
P-hiği fenalık ne kadar büyük o

;uı ra olsun onun yanıba§ma ila· 
cır.ı da oturtmakta gecikmemek-
tedir. 

F ev kala de gayret verici netice
ler veren bir hava vaııtasiyle vak
sinasyon usulünü profesör Trillat 
ya medyun bulunmaktayız. Bir 
gün gelip de tesiri azaltılmış mik .. 
ropların nakli halinde havaya sa
çılması yolu ile umumi bir vaksi· 
nasyona eritebilecek miyiz?. 

Filhakika havadaki su zerrele
ri içinde muallak olarak yaşıyan 
mikroplar fizik müesairlere kartı 
fevkalade hassas bulunmaktadır
lar. Bunlar narindir ve ancak gı
dalarını teşkil eden anasırı bul
dukları halde inkitaf etmektedir
ler. Bu bapta fikirlerine müraca
at ettiğim diğer biyolojist alim
ler bu yeni harp ihtimalinin gözö
nünden uzak bulundurulmaması
nı kabul etmekle beraber şuurauz
ca bir dehşete de mahal olmadığı 
fikrindedirler. Paris ve Londra 
yeraltı şimendifer ve tünellerinde 
yapılan tecrübe mikropların nakli 
huıusunu tayin gayesine matuf ol
mayıp havadaki pisliklerin ve 
bilhassa boğucu gazlerin neşrine 
tünellerin ne derece salih olduk-
larını tesbit maksadını istihdaf 
eylemektedir. Bazı milletlerin gaz 
lerin sivil ahaliye karşı istimali -
ne karar verdikleri gÜndenberi 
gaz hücumları, maalesef, insanlık 
üzerine çöken tehlikelerin en kor
kuncunu teşkil etmektedir. 

mahsus olmak üzere bir gezinti 
tertip etti. Bu gezintinin vapur· ı 
la denizde veya hususi bir tren · 
le Jstanbuldan uzakça, ıık ağaç
lı ve çok ferah bir yerde yapıl • 
maaı, buna ittirak edeceklerin 

ekseriyetinin arzusuna bırakıl • 

mııtır. 

Bu gezintiye davetli olarak 

iıtirak edecek olanlar hiç para 

vermiyecekler, on bet Haziran -

dan itibaren gazetemizin batlı -

ğının yanında neşrine haıladı· 

ğımız kuponlar mukabilinde hi· 

!etlerini alacaklardır. Kupon
ların netri 31 Ağuıtosa kadar 
sürecektir. Şimdiye kadar 
çıkan kuponların idarehanemiz
den tedariki mümkün olduğu 
gibi müvezzilerden de iıtiyebi -
lirsiniz. 

Gezintimiz için hazırladığı -
mız proğram bir çok ıürprizler· 
le doludur. Meıela muıiki kıımı 
herkeıi tatmin edecek ıekilde 
tertip edilmiştir. Bundan batka 
musiki yalnız vapurda kalmıya· 
cak, gidilecek yerde de gezinti -
Yf': iştirak edenleri takip edecek· 
tir. Proğramı netrettiğimiz 

,•nkit mükemmel, vadimizin yal
nız kelimeden ibaret olmadığı 
görülecektir. 

Bir çok gezintilerin tadını 

kaçıran izdihama meydan ver . 
memek üzere ye&ler mahdut o . 
lacağı için bili.hara toptan ku· 

pon tedarik etmek istiyenler a· 

raımda belki müıkülat çekecek
lerdir. Bu itibarla henüz kupon 
biriktirmiye baılamıyan okuyu
cularımız varsa kendilerinden 

bu iti ihmal etmemelerini ve ek· 
siklerini timdiden tamamlama· 

ları lüzumunu itaret ederiz. 

Bu kısa anket esnasında fikirle
rine müracaat ettiğimiz alimlerin 
düşündüklerini kaydettik. Bun -
lar hükumetin, hücum halinde 
halkı korumak için hiçbir şey 
yapmadığına hayret etmektedir
ler. Bir "passif,, müdafaa komis· 
yonu teşkil olundu. Fakat komis
yon bu pasifliği ta kendi progra
mına kadar teşmil etmis bulunu
yor; çünkü mesaisinden hiçbir 
netice h;.sı1 olmuş değildir. Gü
nün birinde bütün zehirler ve ce
hennemin bütün ateşleri Parislile
rin üzerine çökerse bunların ne 
yapmak lıizımgeldiğini bilmeleri 
icap eder.,, R. C. 



JO - VAKiT 

Kimi ı~eyı Ed. ? 1 
ıyoruz ... 1 

Postafa telgraf ve telefon binalar 
ve levazım müdürlüğünden: 

-- {.Baft&r&tı l lnCD a&yıf&d.a) 1 
dahilinde kalmıyor!. Bir memle
ketin ilmi varlığı hakkında yapı -
lan menfi propagandaların nere -
)ere k&dar uzanacağını takdir et
meme&< bir zaaftır. Bu işte her 
kesin

1 
bilha biz hekimlerin 

munsif ve bitaraf olmamız lazım
dır. Bu itibarla ben de noktai na
zarımı kısaca arzetmeği faydalı 
buldum. Faket burada ne bazı 
ecnebi hekimlerin hususi hastane
lerde kanuna ve arada yapılan 
mukavelelerin ahkamına uymıya
cak fekilde bilfiil çalıfmalarile 
kanuni vaziyet arasındaki müna -
ıebete temas edeceğim, ne de ga
zete sütunlarında kötü bir reklam 
kıymetini geçmiyen münakata ve 
idiaların cirkinliğini izaha kalka
cak değil im. Çünkü biri, böyle 
bir fey varaa, doğrudan doğruya· 
kanur::.1 tatbik ettirecek makamla
ra aitti~. Diğeri de akademik bir 
meseledir. Çünkü ilmi varlıklar 
ancak ameliyat masasında, haıta 

ba,ında ve akademide gösterilebi
lir. Binaenaleyh bu münaka9ala
rın yeri gazete sütunları değildir .. 

Ben burada, ne bir hekimin ica
bında fedakarlık etmesi, hasta 
ba,ında !efkat ve insanlık duygu
larının hakim olma11 lüzumuna 
i!aret edecek, ne de yalnız bir 
2en.1in için ibzal edilen merhamet 
•e !efkat duygularının daha muh
taç olan biçareler için de esirgen
memesi hakkında yeniz ve mev -
sinuiz fazilet dersi vermeğe kal
kıtacağım. Çünkü, böyle dculer 
genç dimağlara ancak dershane • 
lerde telkin edilir. 

Ben burada, Türk hekimlerinin 
ilmi varlıklarım yakından görme
d , Türk miUeti.,.in mm •• aanat 

ka1>iliyetlerini tetkik edecek ka -
dar zaman ve fınat bulmadan İz
ansız insafsız hükümlerin yanlı§· 

' 
lıimı isbat ve bununla efkarı u·-
mumiye müvaceheıinde ne denil
mek iıtenildiğini de iz~h edeçek 
delilim. Eğer böyle bir zanda 
bulnanlar vana, bilmelidirler ki, 
Türk memleketi ..... değildir ... 

Bu ecnebi hekimlerin vazif ele
rinde muvaffak olup olamadıkları 
hakkında da bir ıey ıöyliyecek 
değilim. Çünkü, kulaktan kula -
ğa intikal eden ve dedi kodu ma· 
hiyetini ıeçmiyen rivayetlerin 
sıhhatini tetkik etmenjn yeri, ·ga
zete sütunları değildir. Bunun doğ 
ru veya eğriliği ile alakadar ol -
mak iıtiyenler vana, hastanelerin 
proıoUeri, ııtatistikleri gibi müs -
bet vesikalarına müracaat edebi -
lirler. Bu kadar müıbet hüküm - ı 
)eri verdirebilecek olan bu vesika
ları bir tarafa bırakıp ta efkarı u
mumiye müvaceheıinde bu veya 
!U tarzda mütalaa beyan etmek, 1 
manasız olduğu kadar d" halkın 
ıelimetini tef Vİf ve alakadarları 
rencide etmeıi itibariyle, fayda -

11zdır. 

Ecnebi profesörlerden istifade 
edilip edilemiyeceği cihetine ge -
lince, itte benim temas etmek is· 
tediiim mevzu ile alikaıı olan 
mühim bir nokta.... Bunu bir az 
sonraya bırakalım. 

Niçin mi Tıp fakültesine ecne
bi getirdik?. 

Muhterem meılekd.a.tlarıma ve 
eski Darülfünunun hocalarına di
yorum ki, Türk fakülteıine ecnebi 
profesörü getirmek sebepsiz mi
dir!. Bu yapmak bir günah mı· 
dır?. Eğer bu tetebbüsün günahı 
vua, bunu kendimizin haricinde 
uamak daha doğru mudur?. 

Bence bunun maddi ve ma.nev~ 

mesuliyeti ne tunda, ne de bunda· memleketimiz için yeni bir hadi- Osmaniye telıiz inal istasyonunda mevcut lokomobil, hurda 111•: 
dır.. Bizzat kendimizde!... Fa· ıe zannedı'lmemelı"dı'r. Daha bı'r d d ·1 t ı kt T l' l 1 rııeı kine alit ve e evat müzaye e ı e ıa ı aca ır. a ıp o an arın . 
kat, evvela sizde, sonra bizde!.. çok :z.amanlar evvel Gülhane seri- kuretyayı ıörmek üzere her gün O smaniye telsiz istaıyon mühe~~11

1 
Neden bu acı hakikati teslim et - riyatmın tesisi Rieder Paşaya tev- liğine, müzayedeye iştirak etmek için de 2 - 8 - 934 tarı~ı~~ 
mek istemiyoruz?!... di edilmiı ve sırasiyle Dey· müsadif pertembe günü saat 14 te Beyoğlu Posta T. T. Merkezırı.1 

llim adamları kadirtinas ve 
hakperest olurlar. Siz' üstatları • 
mız eski Tıp fakültesinin gazete 
sütunlarında destan edilen zaafı, 
kifayetsizliği hakkındaki iddiala
rı neden filiyatmızla red ve cerh 

etmediniz? !. Siz hocııdarımız yapı
lan isnatlara neden ilmi müıbet 
eserlerinizle susturucu cevaplar 
vermediniz?!.. Ben, o vakitler, 
Tıp fakültemize karşı yapılan o 
taarruz rl'a, Tıp fakültesi muh • 
tacı ıslah olabilir, fakat, evladın
dan hakaret gören bir ana vaziye· 
tine sokulmamalıdır, serlevhasile 
intİ§ar eden yazımla cevap vermif, 
hissiyat ve kanaatimi dökmüttüm. 
Sizler nerelerdeydiniz?. Fakat 
nedense, siz, fakültenin d:"nkü yı
kıcıları ve bugünkü yapıcıları "es· 
ki hamam, eski tas,, sözüne layık 
hareketinizde ısrar ettiniz. Siz 
bu işin böylece yürüyebileceğini 

zan ve ümit ettiniz. lt öyle olma· 
dı ve olamazdı da! .. 

Tenkit ederken azap ve ıztırap 
çektiğim bu hocalarımızın zaafı 
itiraf edilmelidir ki, kifayetsizlik
ten ziyade ilmi varlığın müsbet 
eserlerini göstermek kudretsizli -
ğinden doğmuştur. Her biri kendi 
sahalarında cidden birer kıymet 
olan o hocalarımız burada tabii • 
lini muvafık bulmadığım şerait 
altında, nedense derin bir yese 
dalarak ilmi varlıklarını kaybet -
miş görünüyorlardı. Ne olursa 
olsun, esersiz ilim adamı yok de· 
mekti !. Binaenaleyh bizi yaban
cı unaurlan\an m\\•tain\ bu8ik -

mak, her1<esten evvel onlara dü -
şen bir vazifeydi. Bunu yapma • 
manm, bir memleket hekimini 
dütkün bir vaziyette göstermenin 
mesuliyet ve günahı hocalarımıza 
teveccüh eder dersem beni nan -
kör bir talebeleri ıırasına kaydet· 
memelerini rica ederim. 

Hükumetimiz darülfünunu ıslah 
etmek ihtiyacım hissettikçe ıslahı 
keyfiyetini gene hocaların ilmi 
salahiyetlerine bırakırdı .Fakat 
burada daima post kavgası, ~ahsi 
enditeler, hatır, gönül, merhamet 
duyguları gibi ciddi itlerde, ha -
zan çok tehlikeli olan amiller ha
kim olurdu. Halbuki ilmi mües -
seselerin ıslah ve tensikinde, mem
leketin yüksek menfaatlerinin 

mevzuu bahıolduğu anlarda, ida -
rei maslahat gibi sakat bir siyase
tin yeri olmamak lazımdı. Bu it
lerde hatır, gönül gibi ahbaplık 
ve arkadatlık duyguları yerine 
doğruluk ve bitaraflık hakim olsa 
idi, hiç 9üphesiz netice böyle ol • 

mazdı !.. ltte bu sakin itiyadın la· 
hakkümü altında, şahsi enditele -
rin tesiri altında evvela kendi -
mizi, sonra da yakınımızı düşün-· 
dük... Bu itte bizi tenkit ederler 
ise hakıızhk mı etmit olurlar?! 

Bunun mesuliyetini batkaları -
nın sırtına yükletmek hakikaten 
insafsızlık, daha ileri gidilirse iz· 
ansızlık olmaz mı?!. 

Ecnebi profesörler getirildikten 
sonra bugün Türk hekimlerine 
dü§en en ciddi vazife, milletin 
yaptığı fedakarlığın mukabilini 
onlardan istemek ve muvaff aki -
yelleri için onlara muzeharet et • 
mektir. Ecnebi profesörlerin 
memleketimize getirilmesi, bu 
memlekette ilim ve irfan nokaanı
nın bir ifadesi değildir. Ve bu da 

ke ve Vieting Patalarla Brü- üçüncü katında Levazım Müdürlüğünde müteşekkil mübayaat korıı1' l i 
ning ve Zeling Beyler de :yonuna müracaat eyle~leri ve he ı- g:iaı faratnameyi alabilecekle~ 
o mü~uesede çahtmıtlardı. ilan olunur. (3811 
Ordu dahi ecnebi ıslahat heyetle- ı 

ri.n~en .. istifad.eye. ~alı,mıştı. Bu Askeri Fabrikalar u. Müdürlüğünde~· s 
aıbı mutekabıl ııtıfadeye matuf Ak A F b "k l ... M .. d .. l·· - ·· .. K" .. k y tt k' rısil' 

l d 1 d h
. b' l s erı a rı a ar umum u ur ugunun uçu ozga a ı , 

o an avet er en, ıc ır meme- 1. .. . k ·ı k ·· bı 
k k d 'l l -. l l eueaatında çalıtmak ve 150 ıra ucretı ma tua ven me uzerc 

et, ne a ar ı er emıt o una o - ı . · l • 
.. . k l B he1dme ihtiyacı vardır. Talip olanların dıplomalan ıle evve ce Ç 

sun, muıtagnı a amamıttır. u • ld ki "k' "f h .. · Ü .JaO 
d T .. k h k" · · · t' b'l httıkları yerlerden almıs o u arı vesaı ı ve nu us uvıyet c zo 

~~ a Au.r e ımı~~dn ıfı ıye dı ec~: larını raptedecekelri bir. iıtida ile 15 temmuz 1934 tarihine kadef 
gı yegane fey, mu a aa e ecegı . 

A 1 k 1 b'l. Ankarada Umum Müdürlüğe müracaatları ılin olunur. yeeane ez, anca fu o a ı ır: 

"Milletin, şu buhranlı zamanın
da, birçok fedakarlık kar9rlı· 
ğı olarak getirttiği bu ecnebi pro-

latenbul 

(3711) 

E:: ele diyesi Hanlar. 

fesörlerin ancak getirildikleri Hocapaşada Ebussut caddeıind e kain 7 / 9 No. lu dükkan , 
maksat dahilinde çalıtabilmeleri- verilmek üzere açık müzayedeye konulmuıtur. Talip olanlar ter•'~ 
ne müıaade edilmesini ve bir· anlamak üzere Levazım Müdürlüğ i.;ne, müzayedeye girmek için d 1 
Türk hekimi için bir vatandaş 27 liralık teminat akçesi makbuzu ile 2 - 8 - 934 perıembe gii 
hakkının, milli hekimliiin seli • saat on bete kadar daimi encümen e müracaat etmelidirler. 
meli namına, vikaye ve siyanetini 
temenni etmek .... ,, Nitekim Rei
derler, Deykeler, Vietingler de 
ancak böyle çalı9makla müfit ola· 
bilmitlerdi. 

Istanbul Posta T. T. 
Başmüdürlüğünden: 

ı,te bugün, hatıraları kalbimiz
de ebediyen yaııyacak olan o ec
nebi profesörler, memleketimizde 
hekimlik saha11nda bugün yatı -
yan bir varlıiın temelini kuran 
Türk meslekda,ları arasında ön ı 
safta yer almıt hocalarımızdır. 
Memleket hekimliğine hizmet e
den o meslekda9larımızı istiıkal 
etmek hiç kimsenin hatırından bi Tesis tarihi : 1888 
le geçmi' değildi. Ve bugün ka· 
lanlarmı minnet ve tükranla, ölen
lerini de hürmet ve tazimle ana -
rız ... 

Bu1'\ln \çTrRl\T :ıct, 'b'tT ,_..... 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 
idare merkezi : 181 AN BUL 

ki.mi, bugün ecnebilerin getirttiril· 
diğini tenkit etmekten ziyade iyi ~ 
talebe yeti§tirmek, iyi hekim ye
tiıtirmek ıibi, çok eıash bir dü • 
!Üncenin tahakkukunu ıabıraızlık
la beklemelidir. Filvaki ecnebi 
meslekdatlarımızın bu düıünüt 
harici hareket ve tetebbüsleri va· 

lstanbul ( Galata ~e lstanbul ) ızmlr 
Samsun. Mersin • Adana 

Yuoaolstandakl Şubeleri : 
SelAnlk • Kavala • A tlna • Pire 
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ki ise kastedilen proıramın zara
tiyacımız olduğunun iddia edilmit 
Bizim, hekime değil, profesöre ih· 
tiyacımı zolduğunun iddia edilmit 
olmasına nazaran ba,ka türlü de 
olmaması icabeder. Bu itibarla 
memleketimize getirttirilmit olan 
profesörlerin bütün kudret ve 
kuvetlerinin, genç tıp talebesinin· 
ilmi inki,af ve terakkilerine mas
ruf olmasını ve bu mesainin tah· 
si emellerle sarsılmaksızın Üni -
veraitenin duvarları içine inhisar 
ettirilmesini istemek, hiç şüphesiz 
yerinde olan bir temennidir. 

Riederler, Deykeler, Vietingler 
in ele muvaffakiyetini de bu !arai
tin tatbikinde aramak lazımdır. 
Acaba böyle yapmasalardı, bu ka
dar muvaffak olabilecekler mi 

idi? ... 
Bu hususu bizden daha iyi dütü· 

nenlere terkederek en çok alaka
dar olduğumuz bir noktaya avdet 

edelim. 

Türk hekiminin ve menfaati 
yalnız mesleğine ve memlekete 
munhaıır olan her hangi bir va • 
tanda,ın mefru bir hakkını ara -
ması kadar tabii bir şey olamaz. 
Mütekabil menfaat kayitlerile 
bağlanmı' olan vatan ve vatanda§ 
arasındaki samimi münasebet da
hi, bu me,ru hakkın teslimini icapı' 
ettirmektedir. Şu halde bir Türk 
hekiminin mukadderatını bağla ·ı 

dığı kendi memleketinde aanatmıl 
tatbik ederken haksızlığa maru:t 

4r\ 
Bilumum Banka muameleleri. KTebdm1ektupKlırı. 1 Cari. bir hesap ~ 

farı kDtadı. Esham ve a vi it. asa ar ıcara "(! 

---•ıı~---- ~ kalır da hak ve imtiyazlarının sı
yanetini istene, fazla bir fey iste
mit telakki edilebilir mi?. Biz 
Türk hekimleri, her sahada milli 
varlığımızı inki,af· ettirmek gaye
ıini, büyük bir haıaaıiyetle takip 
eden reislerimizin bu hakkımızı 
bizim kadar dütüneceklerinden 
bir an tereddütetmit deiiliz. 

Bir az da muhterem ecnebi 
meslekdatlarıma hitap etmek is r 

terim: 
Muhterem meılekdatlarım, ilim 

ve irfanımızın genitletilmesi için 
davetedildiniz. Memleketimizde 
siıin bilgi ve tecrübelerinizden İs· 
tifadeye çalı9mamak için hiç bir· 
sebep yoktur. Deruhte ettiğiniz 
vazifenin güçlüğünü dütünerek 
sizlere muze hir olmak, her Türk 
hekiminin vazifesidir. Size bu iti-

barla da sevıi ve ıaygı ile bağlıyız. 
Eğer yanlıt telkinler altında yan
lıt bir kanaat edindinizse, tashihi 
de sizin için borçtur. Bir taraftan 
size meslek birliğinin icap ettirrli
ği muhabbeti, diğer taraftan da 
sizin için cok yabancı sayılan n.
tanımızda misafirperverliğin icap 
ettirdiği hürmet ve aevgiyi Türk 
meslekdatlarınızda bulabileceği · 
nize emin olabilirsiniz. Bu mes • 
lekdatlarınızın ecne~ilere kartı 

hürmet ve muhabbet duygularını 
baya bir kııkançlığa feda edecek· 
!erini zannediyorıamz, aldanıyor· 
sunuz. Biz Türkler, bize bir ke -. 

lime öğretene kul olmuf, mütl ~') 

zi inıanlarız. Türk meılekd.t ~ 
rmız icinde, ıizin ya9ıyamıy• ~ 

- ~~!\ 
imız bir havanın estiğine hük t 
diyoraanız, hata ediyorsunuz .. 
ier ıizce böyle bir hava vau• 1 , 

raf idiniz ki günahı size tevec' 
eder. 

Ben gazete sütunlarında 1.~ 
hekimlerinin izzeti nefsini cerı 
dar edebilecek beyanatta bul.ı"11 

duğunu kabul etmek istemiyor 

Çünkü, ecnebi mealekda,lar•°'
1 

zın ne terbiyeleri mukavele • " 
mının ancak vicdan kontrol 
tabi olan noktalarında laübaJİ 1, ......._ 
reket etmelerine, ne de deo11ı;, 'diıt 
ji kaideleri kendilerine Türk j k\ 
k. 1 · · · t' f' 1 · i ,eı it t ım erının ızze ı ne 11 erın ~t 

hadar etmeğe müsait olıun.. Jı lll\d 
Hakimiyeti Milliyede netr'i ~ı~i· 

len mektubunda ıenç taleb~ . tct_ 
gazete ıütunlarında ahlak .. ...-..ı 't .__ .. 

b f •• •• Jl1&J~r ~ 
veren bir ecne i pro esoru j ~"' 

beyanatı da bu ümidimizi tal"',,o t'••tı 
ve bir hekimin meslek haY~'1

1 ~t. 
ahlak kaidelerine ne kadar r•'.. '~ili 

• • w • • bir ' '•ı kar olması ıcabettıgını saı i ~ 

daha teyit etmit oluyordu. e l,~ tıtıi 
barla bu baıit meslek i.daP ." c;İ~ ~i ~ı, 
idelerine kartı göıter~ikler~~~ ~:.~ 
diyeti takdir ve tebrık e. ol ,lr. 
mealekte bize ve talebeler~lı'tl tl.l 

gençlere deontolojinin tatb\,i ' ' 
da da faziletli birer model 0 ~ ... ~ 
larım ümit ederiz. ı ~t 

Mim Keıtt' 
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da ısı•' Dünkü Keşidede Kazanan Numaralar 
n ıneS' 

bendir Be yazıtta Okçular Başında Yeni Jkbal Gişesi Sahibi M. Bahri Bey ve gine Beyazıt ve Fatihteki itimat 
:arihiıı' Bürhanettin Gişeleri Listemizdeki Numaraların ikramiyelerini Verirler 

• 
No. Lira No. Lira No. ~ Lira No. Lira No. l Lira 

27 1 6(10 833 40 701 1 50 683 40 746 l 600 
187 50 850 50 754 40 703 40 752 50 
194 40 890 1 100 873 , 200 737 40 789 50 
244 40 937 50 874 50 800 100 837 200 
284 40 970 5C 887 600 807 40 851 50 
297 40 3037 40 924 40 887 40 906 50 
309 100 84 4C 910 40 8014 40 947 50 
414 40 128 40 926 40 29 200 11045 40 
495 40 171 21'){) 986 50 45 40 64 40 
520 40 214 50 60~9 50 49 50 73 40 
529 .c;o 253 c;o 52 600 124 100 140 50 
575 40 33:? ~o 114 40 172 100 168 40 
599 40 37~ 40 164 40 274 200 171 40 
692 100 4:'5 ,.o 174 40 304 200 172 50 
7J6 100 d.44 !iO 192 Ml ~29 40 188 tOO 
845 ~o 5~q 50 195 .110 ~60 50 220 200 
fl5~ M f;2~ 2()<) 6?.18 50 381 40 225 40 
P54 5"'1 70'>. 40 ?.7Fl ~00 45?. 50 287 40 
Ai4 10 PA7 40 4ı;7 d.0 472 50 284 40 
904 40 9~d ıno 455 100 554 50 11:\ll 40 
992 ı f)'l gı;~ :;n .d73 4f) 674 40 352 50 

10) ! ~rı !\6'1. 00 ~1., 100 80~ 50 ~97 2000 
9~:; ~~A 934 1 40 545 10000 1047 40 .ı10 ci() 

~o~n ~$0 734 ı;o 1'17 4n 50 ~o 9017 1500 
1ı;5 100 Fı.7 ?O~ ~q~ 50 6?. 40 775 50 
lfi7 40 '~ 40 611 40 6~ 50 809 40 n: 196 '0 l20 50 f;?.0 40 205 1 40 848 50 

161 643 904 40 228 ?'ll'l 40 40 295 ' 1fl0 arıD 
]Afi f;60 925 50 ad• 1P32 sn ~n !lO :101 !iO 

"118 2no 25':; 50 672 50 326 50 9:\9 50 •• 302 f;78 12039 100 4!i~ 40 t.O 50 361 40 
yetı :ii6 689 43 40 47~ 600 40 40 372 40 

4q~ 40 :l83 • c:;o ~11 50 9379 40 171 40 
fil)l 40 406 ?00 862 40 423 40 185 40 
5 1 6 ~00 448 50 f;2J 200 468 100 243 40 
C,AA 50 5nr, 40 70:\5 100 541 40 359 50 
615 fi O 581 40 99 50 647 40 402 40 
R20 585 100 101 40 670 40 414 40 40 
740 1.10 593 AO 201 100 682 40 '460 200 
75A 50 603 ı;o 224 600 815 50 533 200 
772 40 630 ~ 246 40 856 ı 50 ~71 40 
R87 40 699 40 i272 40 879 40 593 50 
96.'1 50 783 40 280 100 881 1 40 675 200 
984 40 5008 1no ?82 50 897 !iO 12715 50 

2017 40 31 "0 :\\O 
ı 40 906 50 719 100 20 50 45 50 356 50 925 100 740 40 

~R 60 64 50 359 40 10023 40 767 100 97 :;o 82 40 425 40 46 50 776 40 11A 50 172 50 438 50 85 50 784 40 17:-l '10 200 rıo 447 200 86 40 834 50 
lfl7 41) ?.35 50 452 50 109 50 878 40 
?~1 d'l S?R~ AO 479 100 128 100 888 40 
~01 "(\O 321 !iO 489 600 183 40 907 40 
30:-?. !;r, ~?.? ' ?()() 491 40 291 40 910 40 
4311 40 !i?.O 50 524 40 351 ~ 130~~ 40 
""P, ~o !i78 40 567 4-0 10498 50 69 40 

?l:;e\7 ıoo 588 40 584 1 100 513 40 lml 50 
57~ nO 603 ttO 5Q8 ' AO 533 :;o 145 !iO 
7nq 50 6fi4 ı:;n 5~ 50 540 ~o 197 50 
7~fi 40 667 I 5') 6?.8 1 40 613 40 215 200 
A27 40 683 40 682 40 651 40 218 40 

meleri istenmekte idi. 

tıiversiteden hiç kimse1 

·istifa etmiyor 
1ıtif a edeceği rivayet edilen 

Köprülü zade M. Fuat Bey dün bir 
muharririmize tunları söylemittir: 

- Benim hiç bir feyden malu
matım yoktur. Gazetelerde gör
düklerimden başka bir şey bilmi· 

tebdil edilmesi fÜphesiz ki imkan yorum. Vekalet dekanların hariç-il 1liıa1Lılr11rı ı inen •a) ıfada ı 

1 
t 
9 
ıı huıuslara dair alakadar bir 
llrılar .. 1 . . 

ı ıoy emıt tar: 
t '8·· 
lt' '~İ•lerU~ün bunlar uydurma ha-
~ . lc.r dır. Netet Ömer Beyin 

,el~~~ ~oçentler meselesi için 
j t.._d 'R•nı bizzat kendiıi beya -

.. il - .. l l\iit.. aoy emittir. Hatta rek· 
11\ltı bö 1 ~ Y e bir meıeleden ha-

i r oMtı d w 

t '-'iir a ıgını, reımen dahi 
'~._. -~aat . vaki olmadığını ili-
•· lftır u· . . ·ı -,.,lld- . · .. nıv~rııte ı e vekalet 
t, 8 ı~tılaf dıye bir fey yok-
ı,bİli " ııbi vaziyetler her yerde 
'-b. t, Bunlar bir rektörün isti

"" "1" . . {).... cıp sebep olamaz. 
·~ .. ,,e . 
'il· ~ı, rııte kadroıunda deği§ik-
1>~ ct.iı rivayetinin de tama-

ir-. ';lırz olduğu ıöylenmek • 
~d " hususta verilen malu-

11r• o: 
\ ~ ~••erıite kadroıu daha 

,,~n evet tebliğ edilmittir. 
1 

lnyininde kadroların 

haricindedir. Bu gibi hal fevka- teki vazifelerini mevzuu bahıede
lade vaziyetlerde mümkün olabi- rek bir tebliğ göndermişti. Bunun 
lir. Üniversitenin bugün için fev- da alakadarlar üzerinde r.e derece 
kalide bir vaziyet karıısında ol • tesir ettiğini bilemem. 
madrğını söylemeğe hacP.t yoktur. Diğer taraftan istifası mevzuu 
Yeni kadronun ne dereceye kadar bahsolan Tahir Bey kendisiyle 
isabetli yapılmrt olduğu hakkında goruşen muharririmize tunları 
şimdiden bir fikir edinmek müm- söylemittir: 
kün olmadığı için kadroda deği · - Yalnız dekanlık vazifesiyle 
şiklik yapılması da imkan dahilin- iştigal edilmesi ha:dcmda şahııma 
de görünmez. Belki bu senenin ve- mahıus hiç bir tebliğ yaprlmamıt· 
receği tecrübelerden sonra gele- tır. Bu vazifeler hakkında rektör 
cek sene haziranda değişiklikJeı ile bütün dekanlara umumi tebli
yapılabilir. gat mevcuttur. Ben fakültedeki 

Dün yaptığımız tahkikata göre dersime avdet etmek üzeı·e adliye 
dekanların iıtifa edecekleri riva· müıtetarlığından ayrı'-n ı~~ım. O 
yeti de doğru değildir. Bu rivayet, tarihtenberi mahkemelere gitmi· 
on beş gün kadar evel vekaletin yerek yaln•z hukuki istişarelerde 
yapmış olduğu bir tebliğden doğ- bulunmak~ayım ki bu, n:-zara alı
maktadır. Bu tebliğde hariçte mü· nacak derecede ehemmi!·cts'z:!ir ve 
t dd. ·f 1 · b lunanların temin eylcdiüi menfaat l;ahsedi-ea ıt vazı e erı u e 

vazifelerinden birini bırakmaları· len miktardan çok uzaktır. Esasen 
\'e hangisinde kalacaklarını bildir dekanlık itleri dolayıairle her gün 

No. Lira No. Lira No. 1 Lira No. 
244 40 ' 131 200 491 40 - 486 
253 50 172 40 551 40 548 
280 ı 200 181 40 575 1 50 606 
289 1 50 216 100 653 50 644 
357 50 245 50 687 50 728 
396 40 304 600 724 40 731 

13464 50 358 too 7~8 5() 23045 
398 50 551 40 77~ 5<) 125 
600 50 662 40. 81~ 600 168 
645 ! 40 665 5~ 842 1 40 170 
738 100 703 40 R49 40 19?. 
782 50 732 50 A64 4 r 202 
807 1 200 770 200 R9A 40 2:l~ 

855 1 50 16.~08 ~'l 911 40 2~8 

S97 , 50 918 ~o ~ns 50 27f) 
913 1 40 972 50 20ll19 sn ?.82 

ı40Hi 5'l 17019 40 158 4!l ~11 

64 40 67 600 167 40 37? 
68 ~ o ?.07 40 183 1on 395 
98 50 209 4(l 346 100 394 

163 40 238 50 371 40 400 
251 40 255 61)(\ 559 5000 4~7 

??.8 .4() 278 40 574 50 509 
~05 50 114 50 625 40 600 

~45 l ı:;o 337 '00 759 4() 621 
364 .50 767 40 676 371 40 
402 4G 803 40 710 40?. 1 ;o 

464 50 609 50 R66 sno 770 
468 • 40 759 100 939 50 813 

880 50 958 100 819 14754 1 ~o 

808 1 so 934 40 210~1 40 ?..8?, 
810 100 980 40 72 5fl AAJ 
814 1 40 18C'.\?.1 50 55 "" 886 . 
875 100 78 40 128 40 909 

1503~ 40 224 .f O J R5 40 990 
55 40 246 40 224 dl) 24!l~O 

114 40 272 40 :?.32 ;;n nil 
174 40 283 50 321 5'l ~ 
182 40 349 50 ::\26 600 118 
197 ' 50 459 40 358 40 18fl 
232 40 503 40 465 40 ??!" 
235 40 817 40 545 40 r~r, 
242 50 907 50 566 40 ?7'-• 
?56 1\0 ~37 et O 640 40 278 
?.58 50 964 40 730 50 ?.82 
307 40 967 40 791 40 323 
359 ı 200 970 100 800 40 378 
396 50 19066 40 826 40 383 
443 40 86 40 828 50 389 

= ı 
40 93 50 830 50 410 
50 128 1500 872 40 431 

496 40 129 200 22003 40 519 
536 40 149 40 48 1 50 617 

15589 40 161 40 82 50000 635 
613 1500 ıoo .ıo 84 5'l f;~7 
713 400 ?.03 50 217 d() 704 
794 100 ~04 40 239 ~fl 778 
885 40 :\12 100 339 .ı1.0 P01 
~91 cif) 338 50 344 50 932 

1 (H10 4-0 407 40 373 
122 50 469 50 382 

ak9ama kadar üniversitede bulun
mak cihetiyle hariçte met1uliyet 
İçin vakit kalmamaktadır. Fakül
tede her itin vaktinde görülmesi 
bunun en büyük delilidir. 

Diier taraftan yedi aenedenbe
ri ifa etmekte olduğum f akü ite re· 
iıliği vazifelerinin üniversitenin 
tee11üıünden ıonra daha ziyade 
artmaıı ve sıhhatime tesir edecek 
derecede beni yorması ıebebiyle 
ve vaktimin kıamı azamını okuttu
ğum derıe tahsis etmek dütünce • 
ıiyle geçen sene dekanlık vazife
sinden affımı rica etmiştim. Rek
tör Netel Ömer Bey kabul etme • 
miş, bana iki aylık bir mezuni • 
yet verilmi9 bu suretle iatifamı ge- 1 
ri almıttım. Vaziyet bundan iba- ' 
rettir.,. J 

Diğer taraftan öfrenc1 ii;: :nize 
göre haric~e devamlı bir i~ takip 1 

eden üni;eraite menıubu bulun- 1 

ma,dıiından istifa edecek kimıe 1 

yoktur. 
Haber aldıjımıza göre maa,la

rınrn arttırılmasını ileri süren asiı
tanlar hakkında takibat yapıla
caktır. Aıiıtanlar barem mucibin· 
ce maat afm,.kt~dırlar. Maaıla

rını arttırmak imkan dahilinde 

olmadığım bildikleri halde bu te

kilde hareket etmeleri üniversite 
muhitinde iyi kartılanmamıftır. 

Sabık rektör Ne9et Ömer Bey 
dün Ankaradan ıelmittir. Netet 
Ömer Bey maka.mı selefine henüz 
teılim etmemit bulunduğu için ü
niversitede metgul olmuftur. 

Haber aldığımıza göre yeni 
rektör Cemil Bey, cumartesi günü 
Ankaradan hareket edecek, pazar 
günü üniversiteye gelerek yeni 
vazif e~in .. ı.. ... ı, .. l! .. ,. ktır. 

Bu da •arpuz yuzunaen 
Dün ıabah saat alta buçukta 

bir cinayet ,·akaıı daha olmutlur: 
Galatada Su iıkelcıinde Mu

hittin ile Halil arasında karpuz 
meıeleıinden bir kavga çıkmış, 
çarçabuk büyümü§ ve nihayet Ha
lil her zaman yanında tatıdığı ıuı· 
talı çakıarnr çekerek arkadaşı Mu
hittinin üzerine hücum etmittir. 

Muhittin kaçmak iıtf'mit iıe de 
arkasından yetiten Halil sol me· 
meıi üzerinden ve boiazından bı· 
çakla yaralamış, zavalJı adP-.nr ye
re ıermİ!tİr. 

Muh'ttin Cerrahoa•a bastPha
nesin~ kaldırılmış, Halil yakalan
mıttır. 
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G n l! 

Korneşlerin b u 
G 'l batr ı 

Sa'J:ıh namv• 
(ı 1 n:ıınıu:ı 

ikin 1 r. ı 1.1 

... • 1 • • ••• -. •• "rı~·.;· , .. ~,·~·1',,.. 

Ayşe hanım: 

- Perdeleri en son takarız, de
di. 

Cahil Bey işitmemezlikten gel
di. Ayşe hanım tekrar etti: 

- Perdeleri en sonrn takarız. 
Şimdilik perdeye hacet yok. A
ma sen şimdiden kornişler için,, 
pencerelerin ölçiisünü al cici ... 

Cahit beye bu cicim rkabı lo
komotife bülbülüm demek gibi 
bir şeydi. Ama, yir.mi beş senelik 
evlilikten sonra, kocasına muhab· 
beti eksilmiyen Ayşe hanım, ona 
gene cicim demekten zevk duyu· 
yordu. 

Cahit bey, karısının her dediği· 
ni yapar, daha doğrusu yaptırır· 
dı. Karısının "yap,, dediği şeyi, 

çocuklarından birine havale eder
di. Ayşe Hanımla Cahil Beyin, 
on yedi yaşında bir oğlu, on nltı 
yaşında bir kızı vardı: 1 kbal ile 
Hüseyin. 

Çocuklar, analariyle babaları • 
na yardım etmemek için, behane 
icat ediyorlardı .. Yeni satmalı • 
nan köşke yerleş'.{tlek, esasen hoş
larına gitmedif;inden, i~e yanaş • 
mıyorlardı .. 

İkbalin bir gayesi vardı: Elek
trik mühendisi olmak. 

Hüseyin bir şey istiyor: Kadın 1 
terzisi olmak. 

Bu çocuklnrm bir huyu vardı, 
bir şeyi, ayn\ zanıa.ncla, ikiai be-

raber yaparlardı. O gün de, ikisi 
Leraber, yerde duran santimetre
yi, babalarına vermediler. 

Ayşe Hanım kızdı: 

- Serısemlcr ne gülüyorsunuz? 
Sersem?er clcd" ği hızı ile ogluy· 

du. Bunda gübcek ne vardı? Ge· 
lecek pazartesi ısmarlarlnrdı. 

Gelecek pazartesi icin, ölçüyiı 
1 

Hüsc}·inc aldırdıbr, ikbal knydet 
Babasına verdi. Cahit Bey hep· 

.. inin gö~ü öni"nc.le, cüzdanına yer 

1 
leştirdi: 

- lş!e gördünüz ya. şuraycı 

~<~\ clum. 1 

Pazartesi gunu köye indiler. 
Mağazaya girdiler. Kağıt yerinde 
idi. Yerinde idi ama, kaç para c· 
der! ... İçinden çıkmanın imkanı 
yoktu. 1 metre 65 boyumla 2 ta

ne mi korneş laz•mdı yok5a 1 met 
rı<. 70 boyunda 3 tanemi, 1 metre 
55 boyunda bir tane mi?.. ı 

Hüaeyini tokatlamamak için a-
na baba, kendilerini güç tuttu-
lar. Köşke döndüler. Bu işi l'en· 
dileri beceremiyecekti. Kendileri· 
ne itimatları kalmamış"tı Komşu
lardan da birini davet etti. Mü
kellef bir ziyafet çektiler. Ölçü -
yii komşuları aldı ve lstanbula i· 
nip ısmarladı .. 

Bir hafta sonra mağazadan .. 
L"ı mektup aldılar. Mağazada ktı
f,ıl kaybolmuştu. Bu ilk defa vn
l i o\an bir ıeydi. Yeniden 6\ ü a 

\ mp gönderilmesi rica olunuyor -

du 

Cahit bey kö kü sattı 

k nın n rıar. 

Bugün 

223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
18, 1 S: F rnnz Lchnl'.ın cscrlcrincıen 

ltanscr. 19: Konferans. 19,15: Vilnn
dan n:ıkil. 20: Muhtelif. 20,15: Lem· 
hcı· t n Neşeli neşriyat. 20,40: Plak • 
Mu al:nbe. 21,12: Tagannili popüler 
1-:onser. 23: Konfo::rnns. 23,15: Dans 
Musikisi. 24: Musahıı.be. 24,05: Kon· 
fer. nıı. 

823 Klız. BOKREŞ, 364 m. 
13 • 15 Gündüz neşriyatı. 19,05: 

Gr. Dinilrn o ke!ltrnsı. 20,30: Üniver
site. 21: Plak ile Puccininin (MADA:v1 
BUTTERFL Y) operası 

230 Khz. LOKSEMBURG 1304 
m. 

Aımnn ne§riynh. 21: Dünya hava
disleri. 21,20 Kanşı!< konser. 21,40: 
Konseıfo devamı 22,05 Taganni. 22,35 
Almn:ı konseri. 23,30: Dens musikisi. 

545 Khz BUDAPEŞTE, 550 m. 
19: A&kcri konser. 20: Karışık mu· 

sahabe. 20,30: Plak. 21,20: Musahabe 
22: Sigan musikisi. 22,t;S: Mu:mhabe. 
23,05: Konferans. (siynsi) 23,20: O • 
per orkestrasının konseri. 24,20 cnz· 
bnnd. 

713 Khz. ROMA, 421 m. 
21 ,45 : Mütenevvi ne§rİyat. 22,45: 

Mizahi ne§riyat. 23: Hafif musiki \'e 
dans parç"lurı. 24: Haberler. 

592 Khz. VIY ANA, 507 m. 
21: Senfoni!< konser. 23: Haber • 

lcr. 23,l!i: Seyahat hakkında fransız • 
ca ~ onfcrans. 23 25: Holzer Radyo or
kcst:-a~ı - Musahabe. 1: Palmhof kıth· 
vesinden dans musikisi. 

950 I<hz. BRESLAU, 315 m. 
20: Silczyn ne::riyatı, 21,15: (B.ı

riton) t ganni, 2145 Neşeli musil-d. 23 
Muaah be, 23,20 Haberler, 23,45 Gc-
c• ""u ~'· 

-BORSA 

- Duymadın r.11 Hü!ieyin, ba- Darüşşafaka lises ne kayıt 

l lız:ı luında \1 1d z ışan:ti olan':ır ÜZl'r 
lcrinde 11 Trmınuzda muamele ı:ii•cnkr· 
dır R:ı~ amlıır k:ır:ınıs fiatlarırı ı,:n terır. 

bur: ı:encerclerin ölçüsünü alacak. ve kabul şeraiti 
-S~:ıt"mctreyi ver .. lkbal, sen de 
cit, do!tl~!r.rı yer!e~tir. 

- Ben ce.rnja gidip ctoır.obili 
sileyim. 

- Git diyorum sana .. 

lkbal hiddetle gitti. Cahit bey, 
mercliver..c tırmanmış, 
ri ölcüyor ve oğluna 
du: 

pcncerele · 
sesleniyor· 

- Yaz. Y ntak odası için: 2 
korniş 1 metre 75. 

Hüseyin, hiddetle kaydediyor
du .. Köşk eski yapıydı. Bir pencc· 
renin boyu öbür pencereye uymu· 
yordu .. Cnhit Bey söylüyor, Hü· 
seyin yazıyordu: 

- ikbalin odası: 1 korncş, 1 
metre 70... Hüseyin in odası: 1 
metre 65. Yemek odası: 2 korneş, 
1 metre 80. Küçük yazı odası: 1 
metre 60. Misafir salonu: 3 kor· 
neş 1 metre 55. 

- Ver bana kağı~ı, pazartesi 
günü İstanbula inip ısmarlarım. 

Hüseyin kağıdı babasına ver· 
di. ikbal garajda, otomobilin mo- , 
törünü karıştırırken, o, salonda 
\'f\Zolara çiçek yerleştirdi. 

Fakat pazartesi günü korneşler 
•. marlanamadı. Cahit Bey dükka
ııa girdi ve kağıdı kaybettiğini 

• n edı. Muhakkak dü~ürmüş ola· 
ı:.nkh. Pencerelerin boyları da hn· 
tirında kalmamıştr. 

- Gelecek pazartesi ısmarla -
rım. 

Ama, gelecek pazartesi 
Ane hanım bizzat kendisi 
aldı. Kızı kaydetti. 

için, 
ölçü 

Dnrü~şnfoka Lfo si müdürlüS"iindcn 
bildirildiğine göre: 

1 • Darüşşnfrl.aya tnlcbc ltaydi mu· 
nınelcsi Temmuzun 15 inden Ağu!.to
sun 15 ine l:nd:\r Jcvrun cdc:ek ve 15 
t.i:osto:;ta lt:ıyıtl:ır l.np2:1ıı.c.:ıl.~ır. 

il · Mektebe kabul şart!arı: 

A • Anadan b h C:n:ı veya y:ı'nız 
bnbaJ:ın mahrum \'C muhtaç olmalı .. 

B • ilk mektebin dörcüncü ~ındma 
terfi etmiş olm it (Tahsili c! 1-n farb 
olanlar b ~ h · le rnü~cca:ıt c~me:ncli

dirlcr.) 

C. Yn~ı 10 d n. ~ ı \C 13 l n 3u· 
karı olmam l·. 

D - Bu şeraiti haiz olanhr arasın· 
ela Türkçe, Kıra t, lmll \ e 3 iinciı sı· 
nıfın hcsnbındnn yapı:nc"'k müsııbüka 
imtihanını knzanmak. 

E • Müsnbnl:ayı knzar.anlar alını-· 

cnk talebe mil<tnrındnn fazla i:ıe bun
ların tabi olaca "iz kurrayı boş ç .. kme
melt. 

111 • Talipler ilk rr.ürncan~larında 
hüviyet cü .. danlnrını, nürus ka-ıdı 

mektep son k rncıiyle bcr:ıb::r mek· 
tcpçc musnddak bir v:-ral;:ı, Çiçek a
~ısı vesikası, sıhhnt nporu ve 1 '1.clct 
vcsilm fo o fı ı;ctiı Ac .kkrtl:r. 

o -

Denizli I-Ialkevi 
bisik !etçiler i 

Dcni-r, 11 (A.1-..) D ·ı 

h"lkevi bVHc li !·dilesi dun I' ı-

• Bruk•c 
• il t n:ı 
• < ene\ rr 
" ~oha 
• Am~ıcrd 'T 
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. Bir köyde 
porda mef anef in ifratı Bir günde iki 

da zarar verir ! cinayet oldu 

a S~orun .yalnız vücudu çevik ve' yun esnasında tahammül etmişti .. 
dalatı çelık yapmakla kalmadığı, Tabii metin olmanın da bir de-

a~~.i znmanda dimağı tazelendir- recesi vardır. Her ifrata vardırılan 
dıgı ve bilhassa insanlarda azim şeyin akıbeti vahim olduğu gibi 
Ve t h' 1 .. k me anet ıs erını uvvetlendir- spordaki metanet ifratı da öyle-

Malatya ağır ceza mahkemesi 
üç ay önce Arapkirin Gücü köyün· 
de geçen çifte cinayetin duruşma
sına başlamıştır. Ayni günde ya
pılan bu iki cinayet şöyle olmu§· 
tur: 

d" .. ıgı çok defa yazılmıştır. İnsanla- dir. Mesela maruf yumrukçular- Köyden Mehmet oğlu Ahmet 
r~.n metin olmaları ve hayatta her dan Erni Şaaf ağır hasta idi. Be- dl b turlu" · t 1 k .. v .. . a ı irisi gene köy halkından Sü· 

b. 
ıs ırap ara arşı gogus gere- yın hummasından mustaripti. Fa- ı l eyman oğlu Muıtafayı tarlada 

. •.meleri hayatın tılısımı oldugvu kat doktoru aldatmış, hasta olma- l k - ça ışır en öldürmÜf ve cinayeti 
•çın bunu temin eden sporu. çok dıg~ mı söylemioı ve Karnera ı'Ie yum lak r d . :ı' müteakip evine gelerek ıaklan-( •t e erım. ruk müsabakasına çıkmıştı. Hasta mıştır. 

Yumruk~uların hazan kemikleri olduğu halde Karnera'nın hücum- J k 1 htiyar heyeti vakayı duyunca 
ırı ır. Bu ı.ırı!an kemiklerin ekse- larına karşı 13 tur mukavemet et- b' f 

riya çene "'e göğüs kemikleri oldu- miş ve ondan sonra ölmüştü. ır atra tan jandarmaya haber 

g~ d'' H lb B ·· b k l d k'b" göndermiş, diğer taraftan da kati-
u zunne ı •. r a uki bu kemik- azı musa a a ar a ra ı ın ya . 

lerin kırıldığı nadiren görülmüş- ralı olması öbür tarafın sporculuk hın bulunduğu evi muhafaza altına 
tü y k 1 k · · · h t · b 1 alarak Ahmedin kaçmasına imkan 

r. umru çu arın en ziyade el arıyerını ma ve mesıne se ep o -
ke "ki · k l y t M IA N ı· v 'k bırakmamak gibi tedbirlere teves• 
mı erı ırı ır. umrukçular de muş ur. ese a orveç ı agır sı - .. . . 

d'v• k ) I k p d su) etmışhr. 
ıgım imse erin boksörler oldu- et yumru çusu arat az zaman a 

ğ.unu tabii anlamışsınızdır. Öyle rakiplerini yenerek kendisini ta- Bu arada ölen Murtazanın ha· 
rıvayet edilir ki bir yumrukçunun nıttıtrtmağa muvaffak olmuştu. bası kardeşleri ve hıaımları elle• 
Yumruğu ne kadar sağlam olursa Artık ağır siklet cihan şampiyonu rinde çapa ve kazmalar olduğu 
ohun, hasmının dirseğine isabet e· olacaktı. Bunun için de Stribling halde Ahmedin evi önüne toplan• 
derse el kemiklerinden birisi kırıl- ile çarpışacaktı. Porat'ın bütün ü- mışlar eve girilip, araştırma yapıl· 
maktan kurtulamazmış. Avrupalı midi bu çarpışmada idi. Training masını istemişlerdir. Fakat ihti • 
Yumrukçuların bir çoğu, taş gibi esnasında rakip Stribling'in sol e - yar heyeti jandarma müfrezesi 
~~rt olan kafa taslarına yumrukla- linin kemiklerinden birisi kırılmış- gelmeden önce eve girmenin doğ· 
rını indirdikçe el kemiklerini par- tı. Stribling, en mühim silahı sol e- ru olmadığını ve ikinci bir vaka 
çalamaktan başka bir neticeye va li olduğu için müsabakanın tehiri- çıkması ihtimali olduğunu ileri 
ramadıklarından dolayı zenci yum ni istemişti. Fakat boks müsabaka sürerek bu isteği reddetmiı ve evin 
ruk~ularla çarpışmaktan çekinmiş- sını tertip edenler bunu kabul et- önünde beklemeğe devam etmit· 
lerdır. Çünkü el kemiğinin kırıl- memişlerdi. Yalnız müsabaka baş- tir. Nihayet karanlık kavuşmuş, 
ması şiddetli sancıları mucip oldu lamadan biraz evvel Stribling'in soğuk başlamıt ve sokakta dur• 

g"'u gı'bı" ) d · d kırık eline bir kok.ayin enJ· eksiyo - mak güç)e .. mittir. Böyle bir va• 
ay arca te avıyi e icap :ı-

ettirir. nu yaıvlmııtı. ziyette ihtiyar heyeti katilin evj 

Fakat yukarda yazdığım gibi, 
sporcular ve bunların içinde en 
ziyade yumrukçular metin oldukla 
rı için, hazan kemikleri kırıldığı 
hah:hnnusa'l:iakaya <levam eden 
boksörler görülmüttür. Eski yum -
rukçulardan Tom Şarkey'in öldü
riicü darbelerile methur olan Cim 
Zeffries ile yirmi tur devam eden 

çarpışmasında Şarkey'in beşinci 

turda göğüs kemiklerinden üç ta
nesi kırıldığı halde oyunu bırak
madığı sonradan anlaşılmıştı. Ne 
kadar sokak koşucuları ve bisiklet 
Yarışçıları vardır ki yarış esnasın
da ağır denecek kadar yaralandık
ları halde müsabakanın sonuna 
kadar sebat edecek kadar metin ol 
duklarını göstermişlerdir. Futbol -

Stribling hic bir sancı duyma - önünde bir iki yerde ateş yakarak 
dan Porat'la çarpışmağa başlamı~ bekleyişi uzatmıtlardır. 

tı. Fakat Stribling sancının mu- İkinci cinayet işte bu sırada ya• 
vakkat bir zaman için dindiğini ve pılm t D nd b ki' l . . . . ış ır. I§a a e ıyen er 
hır z onra d ha şıddetlı hır suret · . . 

t k d
. · · .. t .... · b"l' ıçerıden yanık yanık sesler geldi· 

e en ısını gos ereccgını ı ıyor -
ğini işitince içeriye ko§muşlar vo 
samanlığa ıaklanmıı olan Ahme
d in kanlar içinde yere serilmit ol
duğunu görmüılerdir. Ahmet al-

du. Onun için işini bir an evvel 
bitirmeğe karar vermişti. Müsaba
kanın başladığını ilan eden gong 
çalındığı zaman Stribling bir müd 
det mutat olan temas hareketleri
ni yaptıktan sonra uyuşuk olan sol 
elini birdenbire Porat'm çenesine 
indirivermişti. Bu darbe Stribling' 
in elini büsbütün kırmış, fakat Po 
rat'ı da, bir dal:a yumrukçular sah 

. nesine cıkamıyacak derecede mağ 
liip etmişti. 

Dedikoducu 

cular içinde dahi bu gibi kahra- f'wy A K•JtwMTwm 
lllanlara tesadüf edilmiştir. 1 1 

Amerı'k 1 ) t f k GUndellk, Siyası Go.zcte 
a ı arın or a mesa e o-'Ucu B k k lstıınbul Ankara cnddcsl, (\'AKIT) yurdu 

ki a~ enz e oşu esn.asında ra- 1 Euı;roN Nlı'?ılAltALAJU: 
. plerınden birisinin bilmiyerek Yazı ı~ıcrı telefonu: 2~s10 

sıvri d . . ·ı· ku d emır çıvı ı n urasile vur- ldo.rc telefonu : 2j870 
duğu tekmeden ayağında ha.sıl o- Tclgrnt adresi: Istanbuı - (\'AKIT) 
la Posta kutuau No. •e 

n yaraya bakmıyarak müsabaka 
AUOlSE ın~m~LLERI: 

dığı yaraların tesiriyle sekiz ıaat 

sonra ölmüştür. Ölmeden önce 

kendisini vuranların Murtazanın 

adamları Remzi, Mahmut Saban , ~ 1 

Süleyman ve Hasan çavuş olduğu, 
nu söylemittir. 

Sonradan yapılan tetkikte ih· 
tiyar heyeti evin ön tarafında bek· 

)erken, yukarıda adları yazılı a· 
damların arkadan bir pencereyi 

yıkıp genitlettikleri ve buradan e· 
ve dalıp Ahmedi yaraladıkları 

belli olmuştur. Muhakemede bir 
kısım ıahitler dinlenmiştir. Şahit

lerden çoğu cinayeti gözleriyle 
görmediklerini Ahmedin sözüne 

göre onu yarahyanların bu be, ki· 
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Şehir Mektubu : - -
KalJmaklı kurabiye 

nasıl satılır? 

Kaymakh kurabiye satlcılarlndan bir grup 

- Höm peraya!.. Hön tane )arından yapıfmalı: 

yuz peyraya !.. Yirmi tane bir - Kurabiyeni doğru sat yoksa 
çeyrek!... kulağım uzatırım ha!. De:Oeli. 
Şu yukarıki ıöz)er tam bir kapuk Zavallıların bu satışlardan ka .. 

taklididir ve bu taklidi yıl- zandıkluı da bir şey olsa bari!. 
lardanberi1 her yaz kenar mahal- G eçen gün bunlardan, kısa panta-
lelerde kaymaklı kurabiye, kare - ı onunun arkası dört yerinden ya· 
mela satan fakir çocuklar ı ma ı, ayağı takunyalı, kırmızı fa .. 
yapar. Yıpranmış bir çamaşır ipi 'IA d nı ası üğmesiz birine ıordum: 
ile boyunlarına astıkları külüstür G - i.inde kaç kurabiye satar • 
ifportacıkların, yahut ellerile gö • ? sın .. 
ğüslerine dayayarak taşıdıkları 
soluk mukavva kutuların içinde 
her aün sabahtan akşama kadar 
sokak sokak dolatan ve ekserisi 
yalın ayak, batı kabak gezen bu 
yavrucuklar, altı ay yaz mahalle 
aralarında hep böyle kopuk ağzı 
taklidi yapaırlar: 

'ı '.. ' - nom peyraya ... 
yuz peyraya !.. Yirmi 

çeyrek! ... 

Hön tane 
tane bir 

Bunun doğrusu şöyledir: 
- On paraya'. On tane yüz pa· 

raya, yirmi tane bir çeyrek! .. 
Fakat büyük harbin sonlarına 

doğru bu ite baılıyan zavallı mini 
mini çocuklar "Kaymaklı kura -
biye,, "Karemela,, "Çikolata,, satış 
tarzını o zamanki bir takım küçük 
kopuklardan böyle öğrendiler, on
ların ağzından aynı şiveyi kaptı -
lar ve on bet senedir de hala aynı 
tiveyi olduğu gibi muhafaza edi . 
yorlar. 

- Höm peyraya !.. Hön tane 
yuz peyraya !.. Yirmi tane bir 
çeyrek!. .. 

Bu çocuklara art•k bu biçimsiz 
ıiveyi bıraktırmalı ve onlar so · 
kaklarda öyle: 

- Höm peyraya!.. Hön tane 
yuz peyraya·!.. Yirmi tane bir 
çeyrek! .. 

Diye bağırdıkça hafifçe kulak- 1 

- Çok dolatırsam, yirmi bet, 0 .. 

tuz tane salarım!. 

-._Peki.. Tanesini on paraya 
sattıgın bu kurabiyeleri sen kaca 
alırsın?. ~ 

• - Bet paraya! 
Ooh ... Gördünüz mü karı? Gün

de otuz kurabiye satacak, akşama 
kadar be~er paradan üç otuz para 
kazanacak! 

Fakat unutmamalı ki bugün 
mahalle aralarında kopuk tive -
sile kurabiye, karemela, nane seke
ri satan bu seyyar küçük esnaf ile
rinin çekirde!<ten yelitecek büyük 
esnafı demektir. Y eterki küçükten 
kazanmnnın tadıdını tadan bu ~i
veleri bozuk çocuklar biraz büyü • 
yünce bu tadı unutmasınlar, §İm -
di günde kazandıkları üçer b::~er 

kuru§u anneler;ne verip biriktiren 

m=niminiler daha sonraları kazan
dıklarını da d~ha batka, sağla~ 

yerlerde biriktirsinler.. Hallerine 
• 

bakılırsa öyle olacağa. da benzi -
yor. 

Haydi öyle ise yavrum, Allah 
kar açıklığı versin! Lakin şiveni 
değiştir, kurabiyeni şöyle sat: 

- On paraya !. On tane yüz 
parcı.ya, yirmi tane bir çeyrek!... 

Osman Cema! 
Ya devam ettiği ve ancak hedefe 
Visıl olduktan sor.ra yaranın acı-

rurklyc Ecnebi 
2700 lir. 

şi olduğunu söylemişler ve tahki· ------------------------------

kat evrakına geçen safahaları tek· 29 Ay tıyuyan kız 
ksın) dan baygın bir halde yere yı

r dıv gı o zaman gazetelerde okun-
llluştu. 

Memleketimizde taammüm et
llle · nıış olan bir "at üzerinde Polo 
oyunu d ,, var ır. Bu oyunun şampi-

Senelik 

6 a3lık 
S n3lıl• 
1 n,>1ık 

ı ıoo 'Kr. 
750 
400 

150 

1450 

800 
ııoo 

Jl..AN O< HETLEltl: 

I lcar1 Ul\nların lll!.n sayıt lannda san· 
umı 30 kuruştan lı:ışlar. llk saytfada 250 
kuruşa kadar çıltar. 

YonJarından A d d ,. 1 k •v• 

k ._ n ra e ın e emıgı ırıllll t F BUytık, tazın, dernmıı ll~n \"erenlere alt 
illa . 1~ ı. akat oynanacak bir ayn tcnzllAt vnrdır . 

ç ıcın takım A d d ' "d del] "h • ın n ra e e Şl - Re imli 11:\nlarm bir ıuıtırı 10 lmnıştur 

san e 1 tıyacı vardı. Doktor kırık KUÇUI\ ıı. ~NI..AK: 
cısını durdurmak h. . 

ltıemek . . ve ıssetlır- mr detıısı 30, iki ct.:•ıuıı :ıo. uç dctıısı 651 
de• e b. ıçı~ maçtan evvel Andra-ı dort defası 75 \"C on dcfrun ıoo kuruştur: 
nı· ır enjeksiyon yapmak iste- üç nylık ıınn \erenlerin bir d fnsı mecca-

ış, fakat şampiy b nendir. Dört satın geçen UAnların tıızın 
ltıişti. Demi . k' on unu reddet- sntırıarı beş kuruştan he np edilir 

§lı ı:mı awwa: HE' 

''U --
h. - YUfturucu m dd 1. . •ıaini i t I d a e e ım ın :::::::::::::::::::::::::::::::::tımıııı:r::nı:::ı::::: 

pa e er. Halb k' ı· · :: Y ttaş' :: o"un u ı e ımın :: ur . •. 
.1 esnasınd h •· · •• '-'·- • a _ assasiyetini mu _ ~a Az, çok kazancından mutlakag 

- ehnetı lazım El' :: f 'f d' b d :: ~•ra k · ım acırsa :: tasarru vazı en ır, orcun ur.:: 
ı.. rı yo ı tahanı "l :: B · · b'I b 11 :: ~ndr d h . mu ederim,, :: unu ıyı ı , e e ve yap. :: 
ttıı.. .a. : akıkaten dediğini yap- i~ Milli İktısat ve T "sarruf Cemiyeti si 

:t \:e şıdd,.tl' ı ··:ı·-·--.. -······-·-....... r··:mımuıa:" \,;. ı acı aı·ına b .. t·· .............................. "·········· •.• ... •• 
u un o-

rar etmişlerdir. Mahkeme gelmi· 
yen şahitlerin dinlenmesi için du· 

ruşmayı 24 temmuza bırakmıttır. uyan mı ya baş la dı 
Istanbul Kumandanlığı 

~atınalm.a Komisyonu ı!Anl:ırı. 

İstanbul kumandanlığı kıt
atı ih1iyacı için 32.000 kilo 
sade yağı kapalı zarfla mü -
nakasaya konmuştur. lhalesi 
25 Temmuz 1934 cumartesi 
günü saat 14 tedir. Taliple
rin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya işti· 
rak için de o gün ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 
mektupJariyle Fındıklıda İs
tanbul kumandanlığı Satın -
alma komisyonuna müraea -
atları. (1) (3687) 

Amerikanın Şikago şehrinde 

genç bir kızcağız 29 aydanberi 
uykuya dalmıştı. Patricia Magu
en namında olan bu güzel kız 

1932 senesinin tubatında uyku 

hastalığına uğramış ve o zaman -
danberi uyuya kalmıştı. Bu yuyan 

mek için uğraıtılarsa da 
fak olamadılar. 

muv:ıf-

Bir aralık, kızın teşhiri için 
bir talep vuku bulmuş ise de aile
si bunu reddetmiş ve uyuyan güze· 
Ji bir kimseye göstermek isteme
miştir. 

kızcağızın yavaş yavaf kendine 
r.eleceği anlaşılıyor. 

güzel son günlerde gözlerini aç
mağa batladı. Fakat henüz söz 
söylemiyor ve kımıldayamıyor. ,-~E~ı·11·•n...,ij.'e•t•&l···n-d'""'ı .. ğ•ı-l\_1,..ü.dıı. .... i.rl•iı .. ğu• .. -n-

U yku esnasında kendisine iyi ı den: 
b~kıldığı için vücutça hiç bir ziyaa 1 Recai Bey 18 12 933 tarihinde 
ugramıyan genç kızın, fazla şiş-ı sandığımıza bıraktığı para için ve

manlamaması için gıdasını azalt- rilen 49518 numaralı bonoyu kay
mak lüzumu hasıl olmuştur. bettiğini söylemiıtir. Yenisi veri• 

leceğinden eskisinin hükmü olmı· 
Doktorlar, bu hastalığı yen- yacağı ilan olunur. (1 376), 
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kımı. 

tlll 1 hz. neutıııchl nd<ırndPr 1ö71 m. 
., 1: Kıırı ılc nıusll.ldrn ıııllrrkkı•p popıırl, 

.,S: lt berlrr. 28,'~.: hı uhlhf>. 21: :\"1•"'711 
hıı\ltl r 'e 11 n ıım lki,I. 

•92 Hhz. \ \.-\~ \ ı>07 

.,O %0: rkıl r pi ıno n•fal ntllı, %1,0i 
\ i\"ll11s, rl~on kıl ıl.tır) Uobrr tal ıı 

\P tııı:- ınııl ,lıl'~r.tı ı .. llrnl.111' r <ho popıır 
ı, 1. cl,SO• l>ım;, mıı,.ll..;lsl 

16Temmuz Pazartesi 

1 ,1 Od mu .. lkis. 19,45 mlisııh.\bt'. W.M 
G zel ıuı' llar. 2 lohtdır. %0,10 Pltıı., ıı ı-

sahııbl". %1,J2 )I fit orke trn mu lkı,.ı 21 ,J;O 
Hnbrrfı>r \I' 7.lrol ne~rı~nt. 22,12 Popıılt r f'n · 
ronlk oı'J'c tru ı.oıı~·rl. 28 F df'bl_, nt. 28,1.'i 

dan mu ikisi. 2t IU•ah I> • 

23 Khz BÜKRES, 364 m 
J9,0 Karı,ık 

'l\IU :ıh ıb{'. 202:1, it d~o orltı .. trusı. 20,4!> ı: 

(IOrtaj. %1 llnbtorlı>r. 21,40 Knrı ... ık k n .. er. 

1.30: lu ıluıht•. 21,(U '' n ... ık komurın de· 
nfonll ı.onıwr. 28 \ 1) uıud ııı 

1: koıısf!'r. 

68 Khz J>RAG, 4, O m 
21.60 ÇIN ph uno kon Prl. 22,10 RN·tl .. lın 

dan n:ıl il, müs lınl:k . :!8,15 pi ı,. 28,4.) mu" ı· 
hnht:!. 

4" Khz BUDAPf ŞTE .ı5 m. 
19 <l5 pUlk 20 8 MUııahnbe. 21,30 Koıuı r • 

\ahnısr aloııl ınndaıı nnkl 11 org konseri. 
%8,1.5 <;a:r~nt 21 \loııınc konfl'run" 1 .. ,so 
i~an nm 11,;i .. t. 

%0 m· 'f'll rıı,.rhııt. 21 Kı a lfnbı>rlı'r. 21,15 
Milli n rh t. il,45 mberl \TI, 22.1, (ht.-nı 
seli) 1 imli 111 t· 28 \\&ı .. ttın 28,20 Hrhf'r -
)4"r. "8,41'i U:ın rıııı .. tklsl. 

%0,50 Bençlt·r 11111,.lkl hı \eti, 21,30. 'oıım 

hlldırllecektlr. 22,11> rn .. ıı ıba. 22 n llob.N 

rad~ o orkt'stnıM. 28,''0 H.ıbrrlrr, 23,aO kon 
reran"· 21 l'I k . l: rnmm 1 mııı<lki ... ı. 

17 Temmuz Sah 
21 Khz. \ ARŞO\' A, 34 ı . 

18,15 Ork~ tra 1 on rl ( ııfoıılk). l!! Koıı
teran • l ,lo l'I k. ( l'h nııo). l 1,43 l\fü ah:ıbe 

.,0,15 Hant b\ rb n kons. rl 20 "iO !'por. 

21 05 lıı iki b lhl"lt rl. 21,12 l't:ıı, llt• \ ııgııt' -

rln (Trf"tan) \ e (holdı') ı .. tnıli ınıı..lklli dr ı· 

mı %4,10 Konfı 

13 - ili ılliıdlız n rhutı. ıo.o., Motol takı· 

mı 20,30 t ıılvcr ltf. 20.4'i pi k. 21 Konf • 
ranıı. 21,15 ııfonlk kon!lu. 22 liısahabe. 

..... U 15f'nfonlk kon,.., rlıı d• 'ııını. 23 11 ılK'rh r . 
23,30 PIAk. 

O h."hz Lt KSE rnımr,, 1.,04 m 
Jkalçllla nt' rl ıtı. 21 J)Um ' hnbPrlt rl. ı!ı ,80 

ftfo.lçlka konııerl. 21 8"; MUıınhnlw. 21.40 Kon
•rln devamı. 22 <'nzbant. 22,35 rtıd\ o ork~ • 
truı •s,ıo <>d:. ınıı~ıkt .. ı konvrı. 23,40 dan 
plAkları. 

Khz. PRAO 4 
%1 :'i Orııtaudan t C1U1nllı kon!M'r. 21,•Vi 

F lbıtrınoıılk kon!lf'r. 27 Ha!H-rln. 28 Hubrr· 
~r %S l~ hmlll('I kon~rl, 23 -t:; lln~ rlrr. 

64 KJız. BUDAPE TE, 5 0 m 
19 41 Amde lllrltfl tarafından tagannl 'r 

lllllr tar. !t,10 Odeon \f' }'ar1ofon tılikları. 4 8 
f rlo cftln lclıa~lndeld opeMl nrk ..tra111 % 1 

C roba ilan n111"lklsl taknnr. 
tl Kbs. D«ıt.ııchland.3eıader, 1571 ın. 

ııl:ı: bnllt'rfrrl. 24 (ıP.<"!l mn .. lkl ı. 

692 Khz. ViYANA 50; 

20,6:1 Op<'m nıu iki 1, 22,lia \k,llm ı.011ı;e

rl, 28,80 11.ıhnlrr, 28,60 Konrı•ra118, 21 Kon • 
ı>rrlrı dı \llmı. 1: f'I k (G!"C fl mtı•iki 1). 

18 Temmuz çarşamba 
.21 Khz. \' ARŞOV A 1345 m 

20,la firman koıı,.<'rl ( ı·ı~ ııno rPfakatl\ le). 

:W,40 plfıl .. 20,M por ha!H-rlerl. 21,12 llnfıf 
mu iki (l'I k). h bt'rll'r, 22.12 'opran ınu -
ı;llnnhf\ tnrnfıncl ıı :ııkılıır. "2.SO Pl~ann 

ı.o ri. 28 fa\ ın nnn dair ko11frran ... 23,15 
D ııs mu .. lkl ı. 

23 Kh Bt.lKH~'Ş 864 ıu. 

ıs - 16 glındlt7. n.-,.rl,\atı. 19.05 Ork,.ııtra 

1 on!il•rl. "0 l'nhnı.lte. 20,15 Jt.ad\n orkr • 

tn:ısı. 21 1 oııfrran • 22,ll> ~eman kon f'rl. 
21,45 l\lıl&.<ıhllbf:. 22 ı. ... hrarı f"serlf'rlnd4"n ta -
gnrırııll ı.oıı!wr. 28 ll:ı.bNl••r. ''8.:ıo Kah\ ı•hn • 
ııı mu IS.isi. 

230 mu:. I.OKSI'.:MBERG, 1304 m. 
\115tıır n tıl'!lltl,\"Dh. 21 Haberler. 21,20 

\nı hın lı """rlrrlndt'n kon 4"r. 21.SS ili -

~ inde) 22 ~eşrlı nt rlrnt. 28.20 ( ızbant 
24 \ crr sısaıı Uıkımı. 

191 Khz. D ut.schlands nder, l5j} m 

21,lli Ork,.!!lrtı kon eri. 22 Jllınal!ı,\n lslnılı 
lllU8tl<l8i kt·C:· 2S Si,\U 1 hııherlcr. 2:t,10 il 1 • 

IN•rlrr. 28,80 K(llıfnnns. 28,4a Ucrıb hıılwr • 

lrri. 21 llımıburgtnn "" dl \t' ıtııııs ın·ı~il,1 .. ı. 

9 O Khz BRESLAU, 316 m. 

2 .SO }. ı,ı nUetkre kon r. 21 Habı•rl,.r. 

21,lü Un,\ıeııth ı,.Jnıll rıt•srnot, 2.!,I, ı•u.ıııo 
kon ~rı. 23 \\1ı .. tun a. 28,20 llnhf'rll'r. "8,.ı:; 
H ns lllil!ill,ls, 

::>92 Khz. VI YA. 'A Oi 

21,2.'i k"nm kon r ( bocnhr) 25,20 
llııberlrr. 28,50 ( \ ienn<', 1 ı ıwrlc dr ITııroıwıı 

entroll') lsınll honlcnı11s. 2 l Tog ıın•ll J>I· 
J ano konı.erl, 24,50 U 11 mu ıııı,.ı. 

21 Temmuz Cumartesi 
221 Khz. VARŞO\ A 134 n 

20,15 J'llıl •• ( ,nrkıl;ır). ııor buhNl .. rl. 21 
l'oluıı~ nııısil lst. 21.30 Jioııll'rnıı,.. 21,4'1 Hn· 
fit mlı ahab • 22 IUs h.-ıhf'. 22.12 h rıt or -
k,. tra kon!llcrl. 28 klllnlıte. 28,10 C·•ı mu 
lki~I. 21 Mil ıhnb<•. 24.115 JJ ıns ııııı-.iltM. 

23 Khz. BUKREŞ 3 ~ m 

"ıh bP. 21, IO Kon ı>rln df'\ ıımı. "2,30 1'1\ nno JS • J 5 (, ı\nıJıız ııP .. rh tı. 19.0.i IJaıı ıım-
ı.on rrl. 2l,4.) J'l ık. 23 l\londrof ban) ol nn • lkı ı. 20,80 ı ııh4"rsltr. •0,4,; l'I k. 21 l\IOn • 
dan n klrn ı.on,.rr. 

G" Khz I'R.AG <ljO m. 
21.SO Müsah. be. 22 il h.-r14"r. 2'l,1!5 Orkl' • 

2S,&5 

BL'DAPF.. TE 650 m. 
19,80 Buılaııe,k• lcon ,.r ıırkf' lnıM. 20,511 

H ıl A~ "'' r. 21 ,20 Olga 'l orolrnf - Tled11hf'rı;uı 

ı.onSf'rl. 21.50 HııJiık r dJO tiJ troııu. 28 J oll 
lı:-ıut t ııl,11111. "t an" nın!likl!!I, 

101 Khz Deut.scblandııcnder, 1571 m 
21,111 (Bl\rruth) blmll mikrofon lif' rlJa· 

tı. ••2,1~ (l':.111) 1 imli mlkrofıııı ıı rh1ıtı. 

23,SO Pli n rh l\L 28,46 lll'nl'.ı hahnlf'rl 
24 HrP!tlnııil;uı d:ımı ıuıııtlkl ı. 

9 OK BRE LAU, 316 ın. 

dııl mnturlı rl irin 1cl-mlk, :!S.5 • 11 -
u t n .. u '1111 • rl rlııdf'n kon r, ., 1,40 \ r • 

monlk ı.ou"' rt. 

92 Kh?. VİYA 'A 507. 

20, 10 ı.eıi ı.omu r, 22, 15 :\ll\!lllhalw> V<' 

mu .. lkl. 23 \ktıı.ılltl'. 211,15 f,,.pf'ranto. 28,l!O 
llnlN•rh•r. 28,GO Hob rıtilJ o ork••,.tnı•r, ı : 

U n muı1lklsl. 

19 Temmuz Per,embe 
\ lQıJr. VAR 

18,SO POJ> lre enfonlk kon er. 19 ıteııortııj 

19,15 Th"'annl konsı•ri. (Pi~ no) 19.SO l'lik. 
nıll ıh ılw. %0,15 ton ork~trn kon nl 21,2% 

"'ttıd~ otJ.ııı rnfonıl, kon r. '?1,55 Haııf'rlt r. 

2!. ;; il bM-ler. 2!,15 J\orcı lrnıı eri. 28,05 ili· 
:ılı bt>, 23,20 Jlans ıııııoılkl"I· 2.C ~lh!illhnht• 

2 Khz. BUKru. , 364 rtı. 

21 Jüblı\ uındrrn n kil. 28 Hnbrrlrr, l•I k. 

U Kuh\ ı hnnı n111 .. ıkı .. ı. 

230 Khz LUKSEMBF.RG, 1304 m. 
20, 11 lkrthıı ,,1011 mu11ll.lsl takımı. 21,II> 

urıred ınn nnl.lı>n l'ucwlnlnln (La Bohem) <ı· 

r• m!lt. 28,&0 mu iki. 2-1,10 lı;ıuı nııı lkl~n. 

101 h"hı: Dcul11chl ndaender, l'iöl nı. 
l 1,30 H.ıuıdo mız.ık ı. 28 llalM-rl..r. 28,SO 

1 ı imli ne rh t. 28141> l>l'nh: haberleri, 2-1 

b•~ 11111 ıı ...... 
O h.'lız. BRE l..AU, 316 m. 

21 lln~rll'r. 21,10 r (Konrerıuııı) lJIO 
)) ın;,, 11 •,., k .. 23,!0 Haberler, 23,30 ıtan" 

\t' "nlro• ,. dr\ m. 2 dı•n S ı• klldar iman kı-
' d:ıl ı Urnlndl'ıı (t:INırdo llııchl l"lınll 

ltrç. 

230 Khz Ll'KSEMBERG, 1304 m 

1 rıınsız ne.,rh ııtı. 21,20 ~O<'Uk ne rh utı. 

21,40 raıho orl.ıMrıı ı. ".!: \hı ııh.ılw. 21,o., 
hor ık knnscr. ''2,1 • oll t '""ıı;.t•ri. 28 l r.111-

n: muıd)d 1. :.:8,15 Dan~ l'laklnrı. 

63 1.-hr.. PRAG 470 m 
!J Uratl~lıl\ d n OıK'r••t p ırtnlnrı. 2! ll ı . 

b< rler. 22 "ıılon nıu ilıl"I· 28 il ıbf rler. %8,lö 
ı•ı ı •. :28,:rn <az ıırl,eı;trn"ı. 

645 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m 

J9.8S Frledllıı ldanı ındt o}lf'm oritt!llrtl!l • 
21 KP.ı ı.wmett' n nnklı n Josef J\.ııtoıı.ı ,11.Jbi-
ı~ .. ı. 2S,60 nhlbl ~I plıllda.n. 

Hll J<hz. Deut hland nder, 1571 m 

l!l ,1 U \' nıp:ı nılllı•tlı-rlıılı1 nıllll d:ın ı nın -

d tn parı;alıır . 28 11,ılH>rlrr, rnü .. uhnlw. :i:S,I~ 

Heniz h hl'rlnl. f.,,ıo ·~ ruu!lil bl e d n 

tıarı;alnn. 

9!">0 J<hz llRESl.AU, S16 m. 

'.21,15 Orkr trn kon!>f'rl. 22 R:ındo nıınlkıı • 

28,20 11.ılK rlı•r. 28,.ı~ l\ ı~Üı{ kon!>('r. 

050 Khz mu:. LAlt, sıa m. 

592 Khz. VtYANA M>7. 

ll,85 (Uer koınnıer .. acngı r) 1 imli bir prr· 

eh ilk tl'nı il. 2S.SO Habrrlı•r. 23,45 Bando mu 

~rı. , J: Pi k ilt ge<'f' kon Prl. 

Taksim Stadyu
munda Galata-

•• •• saray gunu 
Galata aray Kliıbündcn: 13 ve 15 

Temmuz 934 Cumartesi ve pazar gün· 

leri yapılacağı evvelce ilan edilen Bal -
kanlıların iıtirak edeceği atletizm mü -
sabakalarına cuma günü saat on beşte 

Taksim ıtadyomunda başlanacaktır. 

Cuma günü yapılacak müsabakalar: 
100, 400, 800, 110 mania, yüksek, U• 

92 Khz. \ lYANA SOi. ı:un, sırık lltlama, cirit, disk atma 4 
20,.ıo Cnıbıııt. 21.ss \ktııalltr. '!2 eııfonık bayrak, Galatasany _ Beşikta~ 

halk musikisi. 2S,ll0 llalıf!rlf>r, %8,50 Jfolur 

100 

rnı1~ o orl" t nı. ı, 1: l'nlmhof kah\ t''uıılı•n: 
J> ın;ı nm,.\kl!!I. 

20 Temmuz Cuma 
221 Khz. V ARŞOVA. 1345 m. 
20,1~ Org kon rl (\ llnadan). 20,4U l'IAk 

(K~nı 111 ~nl.-rl, hıtberlf"r) :ı,12 Harir nı 

kr. tm kon r.rl. 21~0 hnbPrl r. 2!,0S 1\lüıı hn· 

be. 2.?,12 ı•oıı \lrr pnfoıılk konser." l\Jıı!i -

h. ~·. 23,15 nan• ııl ki rı . 2~ lıisah.thP. 

23 Khz BÜKRE 364 m. 

13 • Ja (ııiııdıiz ıır;orl)atı. 19,05 Kan ık or· 

k• trn kon eri. 20,15 nher it . 20,30 Konf<' -
rnn • 20, ., Plftk ile ı:o .. ininin (Barbll'r ne • 

""' rıır) OJll'l'nM, haberler. 

230 Khı: ı.uı ... sı-~~fBERC. 1304 m. 

lınanl'll ıu• rl)at. 20,20 l'IA1c;, mıisah:ıM.. 

21 l>un\R hRbcrlı-.-rl. 21,20 :\iman k(lnllf'rl. 
21.ll'i Hahı'rlrr. 21,40 \iman konM"rlnln ~va

mı, %~.S.'> Ocl ı musiki 1. 28,2~ O.nıı mu,.ı\clııl . 

G3 Khz. PRAO <l70 m. 
21,4li 'J rıııo<lan naklrn opera IP.mıılll . %2 ha · 

IH·rlrr. 22,SO ı•ıtıı.. 22.:ıo IA>onka\allonıın 

( l'nh ısço) <ıpern!lı • 

2 O h.hz. LÜKSEMBERG, 1304 m. 
llolundıt 111~rhatı. 21,!0 Orke!ltra kon!W'ıl. 

21,8:J l\hı!i:ıhubf-. 21,40 Kon!M'rln dı>\"amı. 22 

Hıuho ork,."tra ı. 22,SO Hllle konY"rl. 22 n 
Oda mll!ılkhıl .. 23.2~ Damı mu4lklsl. 

G Khz. PRAG 4i0 m 

20.so şiir \e mu iki. %1,20 JiiMbabe. '!l,SS 
Taıannlli o~ra mualklel. 2% Haberler. '!2 Fil· 
barmonlk orkl' tra 1ı-rı. :!~ RalM-rlrr. U,1.'J 

\eni dıın" partalan. 

Şild 

maçr. 

Pazar günü yapılacak müsabakalar· 
100 final 200, 1500 üç adım gülle ot • 

ma ve 800 400 200 100 B"lknn 

bayrak ko!uıu, futbol. 

Hakem heyeti hareket amiri antre • 

nör Abraham. 
Vildan, Şinasi Re§İl, Vedat Abut, 

Davit, Nadolsi, Rebii Refik, Sedat, Me-

ridis, Ali Rıza, Cemil, Musa Kazım, A· 
gopyan, Küçük Kemal, Feridun, Yuıuf, 

Sabit Hikmet Beyler. 

Balkan atletlerinin yapacakları hu 
maçları halkımızın kolaylıkla seyredebil
meleri için bilaiıtisna dühuliye (25), 
tribün (50), balkon (100) kuruş o"'lrak 

tesbit edilmiştir. 

Matbaamıza gelen eserler: 
··-·-·---· .. ··-·-·····-················· ···-·-

Bizim Akdeniz 
Falih Rıfkı Beyin "Bizim Akderiz,, 

adlı eseri İntiıar etıni§tİr. Fıyatı 40 
kurut olan kitapta bir çok ta rcsnnlcr 
vardır. 

nafıa işleri mecmuası 

Nafia Vekaleti tarafından her ay çı • 

ı ı ı BUDA'PEŞTE. r.50 m karılması mukarrer olan mecmuanın bi -
21 Opera orkeetrua. (LadTic &aşla Ula - rinci aay111 intitar etmiıtir. 

lngiltere, mıntaka misak· 
larını tasvip etti 

tllıı:ı turıırı blrlı.ı~I fil\) alada> 

lt: gÖl'C alakadar devletler mala 
ı ıncla anlaşabilirler e l\I. Litvinof 
taı afından geç nlerde Cenen :lde 

teklif edilmi Ye Fran a ile küciik 
itilaf Ye Balkan mLaklarma cbhil 
de\'letl~r murahha~ları tarafın -

dan e:-.a l<1 tas,rjp olunan enmiy t 

mi aklaıı ". arki Avrupa ınLakı 
ile Akdeniz mi akı,, tahakkuk e
d bılecektir. 

Gorulti~ or ki. İngiltere ile Fran-
a aı a mda, C'\'velce sayi olduğu 

vechile bir ittifak olmasa hile it
tifaka yakın bir görüş birliği filen 
tehariız etmektedir. 

Bu hu u ta dün aldığımız teJ
.. ı aflar . unlarchr: 

Londra, 11 (A.A.) - Hava~ a
jan mdan: İngiltere Fransamn 

mıntaka misakları siyasetini ta.; -
vip etmektedir. M. Bartunun ln
giliz nazırları ile yaptığı ve ev • 

velce sadece bir malumat mahiye 
tinde olacagı bildirilen görüşme -
ler, beynelmilel noktai nazardan 

pek mühim bazı neticeler vermiş
tir. 

1ngilterenin şark misakını tas -
vip etmekle kalmcy-acaf': Te bunu 
Varşova ve Berlin gibi bazı hiikfı· 
met merİceziennde müciafaa ede
cegı bildirilmektedir. İngiltere, 
Sovyetler ittihadının Milletler Ce
miyetine girmesine muhaJef et et
miyecektir. 

İngiliz resmi mahafili, M. Bar -
tunun verdiği izahat üzerine, mın
taka misakları sistemine samimi 
'bl u "' h .... 

her, bu usultin tatbikatta tevlit e-

deceği müşkülatı gizlemiyorlar. 

İngiliz nazırları, tabii olarak. 
muahededen imza eden devletler 
için çıkacak mütekabiliyetin mut
lak olmasını istiyorlar ki bu hu -
susta tatmin edilmiş olduklanna 
şüphe yoktur. 

Avrupada aktine çalışılan itilaf
ların Berlin ve Romada nasıl kar
şılanacağı hakkında henüz İngiliz 
nazırlarını tenvir edecek hic bir 
malumat yoktur. Son Almanya 
hadiselerinin Almanların harici 
iyasetini n dereceye kadar de • 
ğiştirmeğe müsait olduğu da bu -
rnda meçhul bulunmaktadır. Her 
halde, ana hatları tamamen tas • 
vip edilen mi aklar usulü hakkın· 
da sarih \;mitler beslemeden ev · 
vel Fransanm alakadar hükumet
lerle yapmakta olduğu müzakere· 
l rin neticesi beklenmektedir. 

lngiltere, vakti gelince hu hu • 
usta tavassuta amnde bulunuyor. 

M. Bartu memnun: 
Löndra, 11 (A.A.) - M. Bark 

dün ak am saat 16.30 da Londra
yı terketmiş ve hareketinden ev
vel Londra müzakerelerinden pek 
ziyade memnun olduğunu vp Av
rupa vaziyeti hakkında Sir Jon 
Simon İIP hemfikir bulunduğunu 
söylemiştir. 

Ta\'mis ne di~or? 
Londra, 11 (A.A.) - M. Bar

tunun ziyaretinden bahseden Tay
mis diyor ki: 

"M. Bartunun vazifesi, sadece 
mulekabil itimadı arttırmak ve 
Fransa ile lngiltere arasındaki 
dostluğu tekrar teyit etmekti. Bu 
tamamen tahakkuk elmittir . ., 

Deyli Telgraf, müzakerelerini' 
beynelmilel vaziyeti aydınlattığını 

ve kıymetli neticeler verdiğini raz 
maktadır. 

Fransız hariciye naz1rının 
Roma seyahati 

Par; , 1 1 (A.A.) - M. Bartu • 
nun Romayı ziyareti için M. Mu· 
solininio yaptığr davete, zanncdil· 
diğine göre müsait cevap verile • 
cektir. Bununla beraber henüz 
bir tarih teshil edilmiş değildir. 
Çünkü, bu ~eyahati hazırlamak Ü· 

zere f ransa ile hal ya arasında, 
müstemlekelere ait bazı meselele
rin halledilmesine intizar olun • 
maktadır. 

ingiltere Balkan misakını 
tanıdı 

Paris, 9 (Hususi) İngiltere 
Balkan misakını ve merkezi Av -
rupadaki misakları ve ayni za -
manda Fransız VP. Polonyayı ihti
va ·e temelini Rusyanın teşkil e
deceği misakları kabul ettiğini 
bildirmiştir. lngilterenin bu ka -
rarı vermesinde başlıca amil Al -
manyanın fazla silahlanmasına 
karşı Britanya adalarını tayyare 
hücumlarına karşı müdafaa etmek 
istemesi ve Avrupanın bugünkü 
vaziyetinin karışık olmasıdır. 

Ayni zamanda M. Bartunun 
mıntakavi ademi tecavüz misak -
ları lehindeki Fı·amız tezinin de 
İngiltere tarafından kabul edildi -
ği öyleniyor. 

lngilizler iste
miyorlar 

Londra, 11 (A.A.) - Deniz 
görüşmeleri ancak ilk safhaların
da olduğundan Fransız bahriye 

D~~-: 1 nnrl .. - .J ... ı 

iknmetini 48 saat uzatmı ır. 
Pietri per embe günü Parise hare
ket edecektir. 

Deniz konferansı için yapılan 

İptidai görüşmeler ve bizzat kon
feransa yalnız Vaşington mukave
lesini imza eden devletlerin mi 
yoksa ilaveten diğer bazı devlet· 
lerin de mi iştirak etme&İ lazın1 

geleceği meselesi mevzuu bahis
tir. İngilizler Almanya ve Sovyel 
ittihadı gibi bazı devletlerin İpti· 
dai görüşmelere iştirakini mem· 
nuniyetle telakki edecektir. Fakat 
bunların bizzat konferansa işli· 

rakinde tereddüt göstermektedir. 
Bundan başka, Almanyanın işti

raki müsavat hakkında bazı meta
libatı, imkan dahiline sokmakla -
dır ki bu metalibatın karşılanmMf 
oldukça müşkül olacaktır. 

Fenni mesele malumdur: 
Bu mesele bilhassa nishelen ha" 

fif inşaata mütemayil olan lngi • 
liz siyaseti ile büyük tonilatod" 
gemi inşaatına doğru giden Anıe· 
rika ve İtalya siyaseti aras1nda1'İ 
muhalefetten ileri gelmektedir. Sı.J 
noktaya henüz te.ma~ edilmernİ~ 
olmakla beraber, hiç olmaz•' 
Fransız ve İngiliz heyeti mura.h· 
hasları arasında, bu hususla ikti• 
ham edilemiyecek müşkülat zuhtıl' 
edeceği zannedilmemektedir. 

M. Norman Davis pek yakınd' 
M. Pietri ile görüşecek ve f ran•11 

- İngiliz noktai nazar teatileritı" 
den malumat alacaktır. Herh•l~' 
Amerika heyeti murahhaıaıı iç•" 
müzakerelerin mühim bir merh'. 
lesi 20 temmuza doğru Londr•>'' ,. 
gelecek olan Japonların mu"•'. . .,. 
latı olacaktır. Fransız denı:ı ,. 
yaıeti Amerikalıları yalnız Jtod't 
hükumetinin siyasetine olan ~ , 
lılığı dolayııiyle alakadar etırıe 
tedir. 
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Mmuu·· fseatbtıa· şkaNaı· mmztı~htalinğıi -ı~-~·~,~,'.n- E,.sc~lc:a,oc ... ,'M.~y2M217~J:.~;. f OSlitOSü ReUörlOHn~en: 
.. ""' 1 : Bu tene Yükıek Ziraat Enıtıtllıiinlin Baytar, Ziraat ve 

TRABZON Orman FakOltelerine meccıoi leyli ve ücretli leyli ve aibari 
Türkiye Ziraat bankasından : erkek ve luı talebe abnacakhr. Kayıt ve kabul ,.,uarı •ıatıda 

sür~at yolu yaııhdar: 
( 6) Müfettit Namıeti alınmak Oıere 11 • 8- l 934 Cumar- a : Tür" tab'asından olmak (Ecnebiler hususi talimatname· 

teai güni saat 9 da Ankara ve lıtanbul Ziraat Bankalarında Karadeniz 
12 

•1:::~uı ıine gBre kabul edilir). ~ 
bir mD1abaka imtihanı açılacaktır. MOsabakaya İftirik edecek- b : Liıe bakaloryHını vermit bulunmak. 
lerin (Mülkiye) veya ( Yllkıek lkti11t ve Ticaret ) Mektebinden Pertembe 20 de Galata c: Leyli olacak talebenin yaıı 17 den aıığı 25 den yukarı 
'•Jabut Haka" Faklllteıindea mezun bu~uomalırı ve yirmi ya· rıhtımından kalkıcak. Gidişte olmamık . 
... dan •tat•, otuz yqındaa yulsara olmamaları Jazımd1r. lnebo 'u, Samıun, Ordu, Gire· d : Metleklerinin icap ettirditi beden kabiliyeti ve 11ğlam-

MDfettit Namzetlerine (140) lira maaı verilir. iki senelik ıun, Trabzon, Rize, Hopa'ya. lıkları baklnnda tam teıekküllü hutanelerden 11hbat raporu 
•tajdaa ıoara yıpdıcak mesleki imtihanda muvlffak olanlar D6notte bunlara illveten Pa· getirmek H aıı ıabadetnamtsi vermek. 
(175) lira maııla mOfettiılite terfi ettirilir. ıar, Of, Pulathıne'ye uğraya· e : Belediye veya Polis mukezlerinden hliınllhıl m11bat111 

imtihan proıramıaı ve u 'r f8ttları baYi matbualar Anka· caktır. f 38191 getirmek. 
rada Ziraat Banka11 Teftiı Hey'eti MOdUrlOtünden ve lıtanbul Bartın Yolu 2: Enstitüye girmek iıtiyenler yukarıdaki nıilcalarla birli~ te 
'e lımir Ziraat Bankalarından tedarik edilebilir. Talipler bu 6 Jut'a foto;rafı bir iıtida ile Joiruca Ankara'da Yok.ek Ziraat 
lllatbuada yazıl. veıikalan bir mektupla birlikte Ankara Ziraat 8 U R S A vapur• Enatitilıil Rektörlüğiine göııdermelidirler. 
Bınkaaı Teftiş Hey'eti MOdUrlDğ'üne nihayet 26 • 7 • 934 Per· 12 Temmuı 3: Müracaat zamanı temmuıua onuncu gOnünden eylülün 
fembe giinü akıamıaa kadar röndermek veya bizzat nrmek Perşembe 19 da Sirkeci sonuncu gününe kadardır. 
•ıretile mDracaat etmit bulunmahdırlar. (3776) rıhtımından kalkıcakhr. (3820) 4: Enakı tam olmıyanlar E111titOye lcabul edilemez': r. Mil· 

~ ................................... 1.-~--_._--

Matbaa Sahiplerine 
Maarif Vekaletinden: 

MERSiN 
sür'at yolu 

ANAFARTA 13T::':auı 
Cuma ı l de Sirkeci rabtı
mından kalkacals. Gidiıte 1 - 21/ 6/ 934 tarihli ve 2527 numaralı buma yazı ve resimleri 

d lzmir, Antalv•, Mer1i'ne. 06· 
erleme kanunu mucibince Türkiyede 2/ 7/ 1934 tarihinden itibaren " 

nOıte bunlara illveten Alan· 
her türlü bukı usulleriyle basılıp netredilen baıma yazı ve resim· ya, KOllUlc, Çanakkale' ye ui· 
lerin bet nüıhaıının basanlar tarafından Maarif Vekaleti emrine ve• rancalchr. t382H 
tilıneai mecburidir. •mlllliliıllll•••••••••• 

Z AY 1 
2 - Verilmeai mecburi olan eıerJer ıunlardır: Betiktaı mal müdürlüiünden 
Gazeteler, ajanı tebliğleri, mc .. mualar, kitaplar, riıaleler, tah- almakta olduium senedi resmi ve 

•il tezleri, haritalar, Atlaılar, tablolar, oyma bukılar (gravür), maat cUaclamm 27/ 1/ 934 tarihin· 
her çeıit resimler, ıanat lcrymetlnl haiz duYar ilanları , kılavuzlar, de çıkan yanrında oyi olmuftur. 
planlar, krokiler, deatan Ye ıarkı mecmuaları, muıiki notaları, dans Yeniıini çıkartacaiımdan eıkisi· 
notaları, ve ti1atro piyesleri, cemiyet Ye tirketlerce ne§redilen ra· nin hükmü yoktur. 

Merhum Ömer pa§a kerimesi 1 porlar, hır ç-.it kataloılar, takvimler, yıllıklar, yıllaçlar ve muhti· 
\ ralar. Huriye (1382) 

e1t11e kayıt ve kabul ed ı ltn talebeyi iki ay zarfında tekrar mu
ayene ettirir, kabiliyeti bedeniyeyi haiz olmıyanlann kaydı silın r. 

5 : Leyli meccani talebeden staj veya llhıil devresi için de 
stajına veya Fakültesini bırakanl ardan veya cezaen çıkarılanlardan 
b0k6metçe yapılan masrafı Bdeyeceklerini daire EnıtitUnOn vere· 
ceii nümuneye g5re Noterlikten musaddak kefaletname vere· 
ceklf'rdir. 

6: Valıtında tam evrakla müracaat etmitler arasından lcabul 
edilecek talebe diploma derecesine ve mDncaat tarihlerine göre 
tefrik edilecektir. 

7: Ziraat, eaytar, Orman FakO!te!erine ahnıcak talebeler. 
Tıbbi ilimler FakOlteıinin 1, 2, 3 DncO ıömestrlerinde mocut 
denleri de takibe mecburdurlar. 

8: Ziraat Fakültesine alm acak talebe An~ara'dı Gazi 
Orman Çiftliiinde on ay ıt•i g8u~ceklerdi r. 

Talebeye bu ıtej mllddetince yemek ve elbise muı aflırı 
lcarıılıiı olarak 30 lira ay :ık verilir. Harcırah nrilmeı. 

9 : Ocretli leyll talebenin flcreti Uç takıitte &denmek Oıtte 
215 1irad1r. 

10: Ücretli ley\i t .. lebe tercih olunur. Kabul tartlarını haiı 
olan nihari ta lebe için miktar tahdit edi ımemitt ir. (3701 

' 3 - Bu .. .,ı.,, neıirleri tarihimlen itibarın en çok on bet ıün 
İçinde aıaiıda yazılan makamlara makbuz mukabilindeteslbn edil• 
tektir: 

- Doktor - Operatör - Askeri Fabrikalar u. Müdürlüğünden: 
Ahmet Asım 

a) Ankarada Maarif Vekaletinde Derleme memurluiuna, 

b) lıtanbulda Ebu11uut caddesi civarında 48 numaralı ilk mek· 
lepte Derleme müdürlüğüne, 

c) Diier vilayet merkezlerinde Maarif Müdürlüklerine, 
d) Kazalarda Maarif memurluklarına, 

Dotum Ye kadın baatablıları 
mlltehHıııı 

Doktor • Operatör 

lff et Naim H. 
..:errab1 ha1tılıkları mütebassıs ı 

4 - Forma forma, cüz cüz veya cilt cilt çıkarılan kita ve ıa· Muayene saatlan. 10·12 ?rıaköy Sifa 
İ . . . • p yurdu 15·18 Beyoğlu lstı k lıtl cad. 19 
r baıma yazı ve reaımlerın her forma, cüz veya cılt çıktıkça veril· - Telefon 42221 ve 41960 -
'-ıeıimecburidir. 

5 - Verilmesi mecburi olan baıma yazı ve reaimleri müddeti Dr. Hafız Cemal 
i..a· d ) ıı · ı · d i 1 - 1- il hafif l'ahilf haıtahklar· ,.- -. tf'ha11111 ·~ n e vermiyen er e ı ıra an •ta ı o mr.:n.. zere para ceaaaı 

ile cezalandırılır ve vermedili baıma yazı vo reaimleri aynen Terme-
•iııe de hükmolunur. (3810) 

Deniz levazım 

35 ton benzin 

17 kal•ın boJa malzemesi : 

104 kalem eczayi bbbiye 

sabnalma 
komisyonundan: 

~Deniz kuvyetJeri ihtiyacı için yukarda cinı ve miktarları yazılı 
._ı.:eın• hizalarında ıöıterilen ıün ve aaatlarde k~p~lı zarf uıuli~.le 
• ~lll&caktır. Şartnamelerini ıörmek ve almak ıstıyenler her ıun 
ttte lbiinalcasya ittirak etmek iıtiyenlerin de usulüne tevfikan kapatıl-

•t teklif ınelctuplariyle Kaıımpafada kain Komisyona müracaatları. 
.....____ (3756) 

c.. ve paaardan batka cünJerd• 
iW.. eoara ... ı 26 dr 8 r• kadar 
ı......_ıu Diwaaroluncla (118) nu· 
_.... haeaıi lraltineainde haatalann.ı 
kabul eder. Muayenehane •• .,, te'ı 
fonu: 2239eı. 

Aıkeri Fabrikalar Umum müdürlüğünün Kırıkkalede bulunan bir 
eczacılık yeri münhaldir. 126 lira ücretle bu cczacılıta talip olan -
)arın: diplomaları, e"elce çahttıkları yerlerden alacakları vesaiki 

ve nlifus hüviyet cüzdanlarını raptedecekleri bir iıtida ile An!(a• 
rada Umum Müdürlük Zat işleri Şubesine müracaatlart ilin olunur. 

(3713) 

Posta T. T. inalar ve Levazım 
Müdürlüğünden : 

Mübayaasma lüzum hasıl olan 3m-m kutrunda 39 ton sert bakır 
tel ile 1,5 m/ m kutrunda 1 ton yumuıak bakır tel ve 3 mi m lik 5000 a• 

det bakır manton kapalı zarf usulile münakasaya konulmutlur. Mez-
' kur mevadın 28/ 7 / 934 tarihinde ih aleıi icra kılınacaiından taliplerin 

tartname almak ıçın her gün, teminat ve leklifnamelerini 
ihtiva edecek zarfları tevdi için de mezkilr tarihe milaadif cuma ... 

(3712) 

Ankara Ziraat Müdüriyetinden: 
Ankara vilayeti çiftçilerine daiıtılmak üzere 235 adet ıap arabası 

26 temmuz 934 perıembe günü saat 15 te ihale edilmek üzere kapalı 
,;arf uıulile münakaıaya konulmuıtur. 
Şartnameyi ıörmek iıtiyen taliplerin Ankara, lıtanbul, Eıkifebir, . 31371 ı . 1761 Bursa ziraat müdürlüklerine Adapazar ve neıöl ziraat memurlukla• 

rına müracaat etmeleri ilin olunur. (3625) 
Jll 

Belediye sular idaresinden: 
Devam etmekte olan takviye ameliyat. dolavıı:ıe 14· 7 · ~34 

Cumarteti •e 18 · 7 • 934 Çarşamba gOnleri Terkoı aularınnı 
az vnilmek mecburiyeti hHıl oldufu muhterem balkı ilin o'u· 
Dur. (3815) 



Tam Atlas Çıktı '4 

Tam atlaa boıluğu dolduran bir yeniliktir. Umum •ektep tale

belerile balkın birer taae ediameai Jizım ve hatta elzemdir. 
Tam atlas (33) pafte haritayı Te (68) sahife bakalorya mahi· 

matını havi olup (125) kurut gibi ucuz bir fiatle satılmaktadır. 

Sıbı yeri: ikbal Kitapbaneıile Anadolu Türk Kitapbaneaidir. 
• 

r • Vapurculuk 
TUrk Anonim Şirketi 

lstanbul Acentalığı 
Liman han, l'elefon : 22925 

lzmir sür'at yolu 
Sakarya vapuru 

Her Perfembe günü aaat 16 

•ım=-ıa::=====·=·-=========:=::: .. :::::111ii ... w .. m=::::::::m:··· da Galata rıhtımından kalkarak 

i~ E . B k T .. k i~ :::;:~~:::~~:·d:~:ıu: il rganı a ırı ur !! __ :_:~_t:_.alkt-·p-do-ğru-ıs_ta_nb_uı_a _'e-ıe_· 

!! Anonim _ şirketinden: · !! Trabzon r~u 1 
~::.·.~.==:. 1 - Erganide Maden sahasında yapılacak olan: ;_.::i:i::::" TAR J 15 Temmuz 

a) Bir izabehanenin demir iskeleti, Pazar ıünü ıaat 20 de Ga· 
b) Bir kuvvei muharrike 11ntralı binasının demir iskeleti ile lata nhtımmdan kalkacak. Gidiı • 

!.~:: c) Yine demirden mamul dört adet müteharrik Tia~in i::~=: te: Zonguldak, lnebolu, Ayancık, 
• imali, teılimi Te yerlerinde kurulması toptan münaka· Samımı, Onye, Ordu, Giresun, Ti· 

u saya konalmuıtur. is rebolu, Görele, Trabzon ve Rizeye. 
Ü 2 - Talipler evvelce bu ıibi iıleri baıarmış olduklınna dair !~ Dönüıte bunlara ilaveten Of ve 
::'.ı'. muteber enak ibraz ederek, fenni ıartnameler ile plinları i:·:~ Sürmeneye uğrayacaktır. 

şirketin Bahçekapıda Ta§ Han'da klio idarci merkeziye· 111••••••--•••-• 
(! ıinden yirmi bet lira mukabilinde alabilirler. · Ji 
n 3 - Teklifler nihayet ağuıtosun yirminci pazartesi 1Dntl ıaat g 
:.i. on be•e kadar kabul edilecektir. :: 

y E! 
H 4 - Münakasaya girmek isleyealer teklif mektuplarını muhtevi 51 

1 L :AN 

12 Temmuz 934 te tafraya gi
deceğimden ben dönünciye kadar 
müddetlerini, haklarını muhafaza :."i. kapalı zarfı Te ıartaame ahkimıoın kabulünü mutazammın ii 

5! imzala bir varaka ile fartname mucibince Şirkete teslimi Sf H L 
!: liıım ıelen plln ve projeleri, Tilrkiyede müe11es ve mu· U 

için her tebliğin müvekkillere ya· Belediye Sular idaresinden: 
pılmuını rica ve ilan ederim. •••• ••••• 

5i :ı 
u teber bir banka tarafından verilmit muvakkat teminat H latanbulda Balıkpazarmda Ha· Halen lıtiaye koyuada buluoın idareye ait bir Deniz 
:: :: c: mektubu ile birlikte diğer bir zarfa koyarak, 3 üncü mad· i! va Handa No: 10 da Avukat Motörli teknesi aatılıktır. Talip olanların fazla tafsilat almak 
i! dede tayin olunan Takte kadar, Şirket Müdüriyeti Umu· ~~ 
:: miyesine makbuz mukabiliade tevdi edilecektir. Muvakkat H 

Hüaeyin Avni .(Ömer oğlu) için Levazım Şefliğine müracaatları. 

,(1384) ---------------3783-• i= :: ;f teminat mektubunun nahk olduğu meblli teklif fiatı~ın g 
g yüzde yedi buçuğuna mil1&vi olacaktır. ihalenin takarrü· i~ 
il ründe teminat miktarı y6zde on beşe ihlAğ olunacaktır. ii 
n s - Tekliflerin fenni ıartnameler ahkimıaa tamamen UfiJID :: 
r: olması me•rultur. İl: u ır : 
ii 6 - Talipler tarafından tanzimi icap eden mukaTemet hHapları ff 
U Alman normlarına göre yapılıp teklifnamelerle birlikte :ı 

ilİi Şirkete tevdi edilecektir. U 
7 - Teklif mektuplan ile meıbutau•ııa tetkiklıaden aonra Şlrke~ D 

il bu sipariıi münasip gördllğU talibe vermekte, yahut ihaleyi EE 

i
1
i
1 

tehir veya yapılan mUoıkaaayı fesheylemekte muhtar U 
u olacaktır. ii 
:ı i! 

i:!.. 8 - Fiatlar müteamil peıin tediye esaııoa göre tayin Te teklif li.:.: 

olunmahdır. Talipler · tediyenin vadeli kredi üzerine ifasını U 
H da ayrıca teklif edebilirler. H 
si 9 - Daha fazla tafsilit almak isteyenler Şirketin Merkezi idare· ii 
:ı ı: Ü sine müracaat edebilirler. ii 
::::.-.::::::::::::::::::::m ••••••••••• :c::::::::::::::::::::::::::::::::ı:::::r.::::::ı:::::::::::::::::::::ı:ı:ı::m 

---SA TIE Uontilôtörleri---
ve fevkalade tediye şartları sayesinde 

Veresiye Serinlik 
ı89j) 

J Devlet. Demir yolları ilanları 
Lokomotif duman ve alev borulariyle bağahk çelik boruların ka· 

pah zarfla münakasası 27 ağustos 934 pazartesi günü saat 15 te An· 
/ 

karada idare merkezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydar· 

pafa veznelerinde onar liraya satı lan tartnamelerde yazılıdır. 

(3850) 

1
' Adalara tenzilatlı su ' 

Istaobul Li~an Şi~ketinden: 
Adada oturanlara hıı:met olmak uzere adalara deniz nııta· 

Jarile verilecek sulann metre mikabı 12 temmuz tarihinden 
itibarea iş'arı ahara kadar 84 kuruıtan 60 kuruıa tenzil edil. 
miıtir. Su isteyenlerin Galata Y ağkapanında Su Şubesine 
(Tel. 43299) müracaatları rica olunur. (1065) 

Umum Müdürlük 

Diyarbekir Belediyesinden: 
(37323) Otuz yedi bin üç yüz yirmi üç lira bedeli keşifli Diyar· 

bckir Elektrik tesisatı hafriyat ve in,aat kısmının kapalı zarfla iha· 

le günü 19 - 6 - 1934 salı günü saat on ikiye kadar talip zuhur 

etmediğinden ihale bugünden itibaren otuz gün zarfında pazarlıkla 

intaç edilecektir. Taliplerin 19 - 7 - 1934 tarihine kadar Belediye-

ye müracaatları ve şartname ve projenin İstanbul ve 

Beledi>_:elerinden tedarik edilebileceği ilan olunur. 

Diyarbekir 

.(3708). Sahibi: MEHMET. ASIM 

Tl:.!J R. K iVE 

llRAAT 
1 

·DAoA 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT-~b~J:ı __.,,, 

Neıriyat müdürü: Refik :Ahmet YAKIT. Matbaan - lıtaJlı,ııl 


