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ineyi kendine, f&'i:da G:i'H;.'1 
~aldızı başkasına \serefine tezalıiiratf, 

Yerli Mallar • • açıldı sergısı 

Diıİllıizde meıbur olan bir dar-1f
7 

Bol 18 (A.A.) - Geee HJiik ! 
~li her~es ıibi biz ıazete- J Guinin a, tenfine tMir ......... 

ele unutmamamız lazımdır. \ tenTir edibnit "~ Ula R..._ı, ' ı. 
bqkalarına bol keteden I miMfir oldaiu H....._ .._. 

I l.ocalıtı edenler tenkitçilik - i toplanan ltial..-ce halr l9Ç ftlst. ... , - ~~ .. 
'-tk alanlar için bu atalar aö- 1 dar nete " ~ ~ ı•• 

'L 1 k d · b 0 ha- : •• Wiyiik Wr fener alaJI J&' LE ••· ıuret a aca erın ır . ! . • ler heJeculı laltüll•· 
•ardır. Sanayileımek .~bt~· ı :ı:;:1c' c':.i,. olaa im " W· 

. . a ve davuında olan Türlü· hhldamu teyit .-.ı- " llİi Wta-
1$111 nıümkün olduiu kadar çok ı..ı.r halk tarafmclaa cotbn ...._ 
. t lllektebi açmak ıüpbeıiz bir hürlerle allatluumıtır. Teahirab 
hçtır. Bu ihtiyacı inkar et· } ikame\sihlarmm ÖDÜM çık.anlı ta
lc IÜndüze ıece, yahut ıeceye f kip eden Gui Hazretleri, Boluhalan 

iiz demek kadar manbia i tebaaaüa •• t..-Jdıürlerini ı.e,.an et-
&Jirdir i mek auretile taltif buyurmaılardır.; 

o....... . : t . kadaılan- ~ Aktam aaat 20,30 da Halkevinde ve-i, .... açın ıue ecı ar = . . i dan b• · D 1.-- .. el yaz- ~ rilen zıyafet ayna he,.ecan ve . n~tei 
it L! ~ 

1
•r ~ ıunkehv k•kat ~ ile 1eç vakte kadar devam etmaı~J 

.. • • • • .... n Meclia Reiıi Klnm Pap Hurctleri ıergin in kuma§ ve çanta 
Dun yerli mallar aerıwıu -..- .. 1-:1. edi 1ar 

laumWmda yerli 

uır lllaaa ede bu açı a ı - -
L_b • • f k ~ •ıwı•ını11ıııııı11-1ııııııı1111111ııı11111nıt11"'•• 
ua lebnek ııtemıı, a at ga- " 
bu çıplak hakikati düpedüz Karşılıklı lıürmet, 

.'~~llaek biraz ya-van -ve biraz da • ..1 "' ,. k 
"llç bir ukalibk olacaiını dü- rıgasız uogru u .. 

iilü için yazdanna tenkitçi- • • • • I"' 
Çetnisi vermif, demiı ki: Iran harıcıye ve~ırı, p~r a-

Bir haftadan fazla bir u_.n
danberi buırbklariyle uiratılan 
Altıncı yerli mallar 1erıiıi dün sa· 
at on albda Galatasaray liaesi bi· 
ıiuında açıldı. 

Serıiyi, ıeçen yıllarda olduiu 

mamulitı teuua yor • 

ıibi, ..-yi 1.irlilltP da-vetini 1 
kabul eden BüJ\lk Millet Mecliıi l 
Reiai Kbım P ... buretleri açtı. I 

KiznD Pata Huretleri saat on 1 

altıya doiru -vali ve helediye reiıi ! 
Muhittin Beyle birlikte ıeldiler. ı 

Bir müddet aonra ha1açenm eilta • 
11ndaki balkondan iıtiklll marıı 
çalınarak meraıime bqlandı. 

lıtiklal ID&l'fl iki yüz kiıiyi ı.u. 
lan davetlilerce ayakta dinlendi. 
<Devamı ıs \bactl ayıfıuua a ca ..ataauia) 

- Bir taraftan memleketi sa· mentoda Türk-Jran muna
tileıtirmek için pllnlar yapıyo- sebetlerini böyle anlabyor M •• 
• Fabrikalar kuruyoruz. Hal· 
• aanat ıahiplerini yetiıtirmek 
lllektep 4mai• biç clütünmü· 

hiş bir cinayet meydana çıkarıldı 
• 

t.that pqanın memleketimizde 
İe ettiii bayırlı eeerlerden biri 
.._Jİ mektelti icli. Bu mektep 

Osman isminde bir rençber metresini öldürerek 
oturduğu yer odasına gömmüş, sonra ... 

duruyor ma. bilmiyoruz. Du· Evelki gün Rizeye hueket eden Osmanın yakalanması için vapurun 
I& bila o ....... it 1•111• uğrıyacağı bütün limanlara telgraflar çekildi 

.. .._ ,.tiftiriyor ki latanhulda 

i7etitifla11ib,--::=wötm iıitcn 42abrta düır _,..., '1'tl rmr n .. , tadır. Rençberlikle ıeçinen Oa ·/ veli ıüzel fbet tSCIBBltfllRI «le 
kiti YWll'. Halbuki .._.. T ifle11111it feci b-~~ tala- _,.., nen lıeDe metreei Nazmiye aradan dört ay ıeçince kaYSaya 

"-ldehi vaktiyle latanbulun en kika baf)amqtır. ~ ı.a 9Yin bir oduma kiracı o - batlamıtlardll'. Oaman .._ sün 
lanatk&r 7etiftiren çok kıy· 8 aa 1 ••-..... 8"el iflea- laratt- ywlepaiftir. Oamanm, Ri· çalıtamadıiı içbı bam paraaız 

••.-.ıi lrir müetete1i idi. Biae dü • mit olan Demirkapıda Adapazar· zenin köylerinden birinde kanaı kalmaktadır. Bu zaman da met• 
'fazife bu mektebi aöndürmek lı Nuri Efendinin kurban ıittiii ile çocukları vardır. Söylendiii - reai e-vlerde ?m&fır YJkaJUak 

---.....·ı, lıtanbulda daha onuiı gibi İran Hariciye Veziri Kaz imi H7.. cinayete benziyen bu ymi vaka ne göre Oıman, metreıi Nazmiye doıtuna para getirmektedir. 
dört mektep açmak, cliier vi· dün öileden aonra meydana çık· ile tanıtınca kendiıile evleneceği- Son pnlerde bunların kavıa • 

t.aı d L!! ı Tahran, 17 (A.A.) - Dün ha· "'"erin bqlıcalarında a uüy e mııtır. ni aöylemiı ve bu ıuretle bir ara· ları gene ziyadeleımittir. Son 
ler vücude ıetirerek onla- riciye veziri Kizıml Hz. lran mil· Kaınnpaf&da Bedrettin mahal· da otormaya razi etmiftir. Naz - günlerde köyaeki kanundan ken-

balritafma çok ehemmiyet ve Jet mecliıinde Şahentah Hazretle- leainde Ayni Ali baba aokaimda miye yirmi aekiz yaıında güzel diıini mahkemeye vereceiine da
t sarfetmektir. Bunu kema· rinin Türkiyeye olan ae1abatlerin· 22 numaralı Fahrettüı Efendinin bir kadındır. Oıman iıe, iri yan ir bir de mektup ıelince Oaman, 

ebenınıiyetle Bqvekil Pata ile de kardet Türk devlet ve milleti evinde bet Yahudi ailesiyle Oı - otuz sekiz yqmda bir adamdır. 
~:~.~e ziraat -vekillerinin naza- tarafından icra olunan iatikıbal ve man iıminde bir Rizeli oturmak· Bunlar, taDıtbkları bu evde ev· <Devamı ıs0nea uyıfıuua Sdl ........... > 

-.atlerine koyuyoruz.,, ıöıterilen hüınü kabul baklanda 
lter bu auretle sanayileımek M •• f 1 

lllda hüldimetin takip ettiği bir nutuk irat eyledi. Bu nutuk uesse 
• h • 1'" t bütün mebuılar tarafından hara • V.-

'll ~e=~=:i;~e~:e~: retli alkıılarla ~landı. uadı·se .ı uzme 
otı" ahnq, latanlnılda sanayi Nutkun metnı ıudur: U. J 0 

Müsabakamız 
~ ·olup olmadıiını oradaki t1>eY&1111 t uac·ı •Jlfaml a tblell dtumlda > ,,,., ~·I- R .. t .. Be . 7. Ajustoata 
~rden aramıf, biraz daha .l ·efl / l~ UŞ U 1/~ n- Bu . ,.ı Wiyiilr 

~.-:ederek bu mektebin id~re 69--B·U-G-O·N--~ giliz se~irile .Mrnctü. ,_.. mÜlallÜa· 
~~ bulnı'Qf ve mektebin dun• I ı 6- -r mm 10 Afaatoa 

~ .hııliinkü nziyeti hakkında - - ~ Bir tahkik heyeti teşkil ama ıüni Moda-

~~ ı:::.:~::..:~:~::~ -ı:L Sa1Jı "a olunuyor; hadiaecle iki := : 
-,'Serci d I {} / 1 d • . sen ,.Jlaru ,ıc1a-
' i. Çünkü lıtubul a _ -- .. tarafın a suı nıyeti la sı1ıi 1ııir klit.e 
-. "'dıaa.ıan haberdar 01mad11t· Suçlular oımadıtı muhakkakbr 7uılİ oban, ... 
"- ~"'~~~ii anayi mektebinin d.ü· ... -•---a, 18 (A.A.) _ sır· Per· am h• paç jıtirak 
L:---uaıı. e çok, e-velkı" ıııriine nıı· 1• kı• Jeşti• .1 ftD&al" edelıilir. Miisalıa· ~ L:_ •- ey Lorraine ile TeriikRiipii Bey, 
clt 1-~~pheaiz daha çok ileri· Dipburnu hadileai üzerine ıöriit- :::':.!~.:: 
"- h.._-naıye müeaseıeıi olduiu· Arnavut dUIUnUndekl 81U müılerdir. _.. •· . ı:~İrdi. hadl••lnln muhak•m•I Bu mülikatm brtdıldı aamimi· ::7~ .. " -~~~ 
"li~IMıl sanayi mektebinden <9 uncu uyıfad.ı) yet ve itiinat baYUı içinde cere • ._ ~-=-
"-.~zam ela Jt yan ettiii ve harici1• kevilimizin -,-
.... ~ ( anın aenede vasati hadisede kUap uinyanlar için ... ._.. Mitaba-S lZ) talebe çıkardı. Bu Bir hekimin öptleri memlekette hiueclilen umumi ele- b•IMa derece a-
b~kacı llae1ruti1et d-..:nde (17) laDlara .üwaJ hedi-"'""' ....... Y•zan: Pr.KemalCenap mi haliaane bir ıurette ifade etti· ·---
>'t 11-_ .-· ar v~tır. Cümburi (6 ıncı uyıfada) ii ve iki taraf memurlanndan mü· ~eler •ereceiiz· 
li\ ~de çıkan talebenin sene- rekkep bir tahkik heyetinin iki i,m:=-:: 
._.L... :-tiet İae (37) küs b ı -4' d tarafın ıuiniyetten uZak olduiu-
w..~. Dem-•- ki ·· huru u • ••rk m ... kını ltalya a nu meydana rıkaracaimı ve mü - pnçlerin ha gün-
-~ ıı1....._. cı& cum urivete ııır- 1 diyor 7 l .ll- ·ıti·L-- • .., 
t._ · -..rlerd J k•bU e nuebetleri doıtane o an iki mem· - _...... ' ~... en intikal eden la- ( 4 üncü aayıfada) leketin donanma ve erdularmda müdirlüiimiae münc:aatla adları-
~-- .._:ri mektebi bqün eaki 'Jt bu müeuif ve tarafe~ ihtiyan m J'Ucbrmalamu " ltirer de fotoı· 
~re ıeride delil, bilakis Memleket, Çocuk, Güzel San'atlar dahilinde olimyan hilditeden do- nflarnu ıetinneleri lizımclır. Birkaç 

bakalann prolfl'UIU teıkil edecektir. 

Resmimiz ıeçen yıl 7apbfmuz müu
bakada hirincilik ku•nan iç hamam ••ilerlemektedir. "Kadın aayıfalan, Radyo procramı la11 her hanli &lr acı .. imama.. p. ..... ilh etlectlimiz müsoı.. 

......._ M h ( tç 11yıfalarda ) DID kendiıi ~in veli kıymetli ola· b Pf'Oll'UUl'lll eaumı, resmi müaa· göıteriyor. -..... • met ASIM •\9' .._ ....... ...-ııı.....-..................... __ __....__ __ ......,_.... __ ....,....._......,._...._. 

._ ... _ ~----------_,, ...._ Ullletl ..,.._ ı Saal .atmnmıh) • ---- l IDal .... la) ""' 



-~-VAKl'l 

Amerikada bir dahili harp mı? 
San Fransisko grevci
lerinin hareketi is1Jan 

Fransızların milli 
bayramı müna

sebetile •• 

telô.kki ediliqor / 1Gazi Hz. ve Fransız Cüm · 
ı1hur reisi arasında telgraflar 

San Franıiıko, 18 (A.A.) -ı 
C~neral Jonson; grev aleyhinde 
bir nutuk ıöylemit ve demi,tiı J 

ki: 
- Grevciler, binlerce insanın 

hayah için lazım olan gıdaların 

naklini abloka etmekle kanlı bir 
iıyan tetkiJ eden bir hareket yap· 
mıtlardır. Bu hareket, ayni za • 
manda hi!kumete karşı bir tehli
ke tetkil etmektedir. Ve dahili 
harbe ebep olabilir. 
So•yali•t f1rkaaının Ame· 
rikadakl Azasına tebliği 

Nev york, 18 (A.A.) - Sos ·ı 
yalist fırkasının milli it komitesi 1 
Amerikadaki bütün azasına, San : 
Franıisko grvcilerile tesanütlerini 11 

göıtermek üzere sendikaların ya· 
pacakları bütün nümayişlere yar· 
dım etmelerini bildirmiştir. Di • 
ğer taraf tan, Amerika iş federas· 
yonu, itsizler lehine perşembe gü
rü bir nümayif tertip etmi,tir. 

Bazı sanayi amelesi, reisicum -
hura telgraf çekerek seyahatin • 
den vaz geçmesini ve bizzat 
ihtilafı halletmesini istemişlerdir. 

Grev yapanlar1n aayısı 
San Fransisko, 18 (A.A.) 

Grev vaziyeti töyledir: I taati olundu 
San Franıiıko ve civarında on 

1 Ankara, 18 (A.A.) - Fransız· 
bin İfçİ, Hunıtville ve Alabama- larm milli bayramı olan 14 tem .. 
da 22.000 mensucat· itçisi, Sen muz münasebetiyle reiıicümhur 
Antonyo - Tekıaıta 8.000 çiftlik Gazi Muıtafa Kemal Hazretleriy
ııçııı, Daynville - Konnectikut le Fransa rieaicümhuru M. Albert 
de 500 itçi, Danıburi de 7 .000 Lebrun Hazretleri uaıında ataiı
şapka İtçiıi, Mineapoliı'te 7.000 daki telıaflar teati edilmiıtir: 
kamyoncu, Kohlerde t.000 i9Çi f-:,"\naa Reiıicümhuru M. Al-
grev halindedir. bert Lebrun Hazretlerine, 

ihllllflara hal l~ln bir 
hakem komisyonu 

San Frar..siıko 18 (A.A.) 
Malum olduğu üzere San Fransis· 
ko peskoposu Mösyö Hannah ta • 
ra,f ından riyaıetedilmekte olan 
ve M. Ruzveyet tarafından tayin 
edilmiş bulunan hakem komiıyo • 
nu azasından biri, amele hemen 

işe baılamak tarliyle umumi ıre· 
ve sebebiyet vermiş olan ihtilafla-

rın heyeti mecmuasını tetkik ede
cek bir hakem heyetine havaleye 
patronların razi olduklarını be • 
yan etmittir. 

San Fransisko umumi grev ko
mitesi, hakem hal<kındaki teklif
leri müzakere etmek üzere he • 
men toplanmıttır. 

Franıanm milli bayramı, bana, 
zatı devletlerine dostluğumun te
minatını tekrar etmek ve ıahıi ıa
adetinizle büyük doıt milletin ıaa· 
det ve refahı hakkındaki temenni
yatımla birlikte aamimı ve hara_,. 
retli tebrikleri.mi arzeylemek için 
yeni bir fırsat vermittir. 

Gazi Mustafa Kemal 

Tükiye reiıicümhuru Gazi Muı· 
tafa Kemal Hazretlerine, 

Milli bayramımız olan bugünde 
zatı devletlerinin izhar buyurmut 
oldukları muhabbet eseri beni f ev· 
kalide müteha11iı etmittir. Zatı 
devletlerine en samimi tetekkürle
rimle birlikte ıahıi saadetiniz ve 
Türkiyenin refahı hakkındaki doı. 
tane temennilerimi arzederim. 

Albert Lebrun 

Vagon yapı acak 

Almanya, hukuk müsavatı kabul edi Adanada, Adapazarı Ticaret batıka· 
ıına ait bir fabrikada, timendifer vaıo· 
nu intaıı için teıiaat yapılacaktır. Su· 
mer Baak iMa te.iaata aermayeıiyfe j,. 
tirak edecektir. 

lirse Şark misakına girebilecek 
Paris, 18 (A.A.) - Havas a

janıı bildiriyor: 

lnıiltere ıefirinin. Almanya ha· 
rıcıye nezaretine, Almanya ile 
ıovyet Rusya, Baltık memleket• 
leri, Lehiıtan ve Çekoslovakya 
arasında mütekabilen muavenet 
misaklarma müzaheret eylediğini 
bildiren teıebbüsü üzerine, Berlin 
ve V arıovadan daha müsbet bir 
cevap aelmemiıtir. Buna rağmen 
İngiliz sefirlerinin Berlin ve Var· 
fOVada evelki gün ve dün icra et
tikleri mükllemeler neticesinde 
İngiltere hükumetinin, Lehistan ve 
bilha11a Almanya hükumeti tara -
f mdan ileri ıürülen kaydı ihtirazi .. 
ler hakkında oldukça sarih malu
mat topladıiı öirenilmiftir. 

Seriinin, Sir Eric Phipps tara• 

fmcian cıMDa günü yapılan ilk zi
yaretinde Almanya hariciye neza· 
retine ifade olunan itirazları tek-

rar ettiii zannolunmaktadır. Filen 
hukuk müıavatınm, Almanyanın 

misaka ittirakinden evel mi, sonra 

mı tanınacaiı sorulmuf ve Al· 

manyanın ancak birinci ııkta mi • 

saka ittirak eyliyeceği kaydedil
mittir. Ayni zamanda, bu müsa
vatın filiyat ıahaıında ifadesi için 
Almanyaya ne ıibi yeniden iilih· 1 

)anma vesaiti verileceği hakkında ı 
da ittizah vaki olmuttur. 

Bu tadlepler, İngiltere kabine· 
sinde müteıekkil silahsızlanma ta· 
li komitesinin içtima.mı icap etti • 
recek mahiyette telakki edilerek 
bu talt komite dün sabah ansızın 
f ngiltere hariciye nezaretinde top 
Janmf!frr. 

Leipıtan cihetinden ise, bu yeni 1 

sistemden en esaslı ıurette kar 
temin eden Sovyet Ruıya olduğu 
ve Sovyet Rusyanın, Fransa ile 
münasebatm takviye bulmasından 
dolayı, Lehistanm arzu etmediği 
bazı istif ad eler elde ettiği hak· 
kında bir takım korkular ifade o· 
lunduğu zannedilmektedir. Ayni 
zamanda Sovyet Rusyanın verece
ği teminatlar hakkında da bazı 
fÜpheler dermeyan olunmuıtur. 

Şunu kaydetmek lazımdır ki, ha· 
len hariciye nazırı M. Beck Varto· 
vada bulunmadığından, Lehiıtan 
hariciye nezaretinin yapabileceii 
kaydı ihtiraziler tam öir kıymeti 
haiz dejildir. Lehistan ayni za· 
manda cevap verebilmek için bazı 
hudut meaeleleri hakkında Baltık 
memleketleri ile iıtiıare etmek 
mecburiyetinde oldujunu ihsaı et• 
mittir. 

M. Beckin seyahati esnasında, 

Baltık memleketleri hariciye na· 

zırlariyle konufmak arzusunda bu 

lunmaıı, vaizyetin tevzihi için 
bir fıraat te9kil edecektir. 

Nihayet, Litvanya hariciye na

zırının 28 Temmuzda ve Estuuya 

hariciye nazırının da 1 Aiuıtosta 

Moıkovayı ziyaret edecekleri ha· 

beri Londrada memnuniyetle kar· f 
tılanmaktadır. Londrada bu se -

yahatlar, Baltık devletleri ile 

Sovyet Rusyanın dostane bir ıu

rette iıti!are etmek ve misak hak· 

kındaki müzakerelerin terakkisi 

için çok nafi fikjr teatilerinde bu· 
lunmak huıuıundaki arzularının 

birer.delili olarak telakki edilmek· 
tedir. 

Fabrikanın bu kısmında vaıonl"nn 
çelik akıamından baıka her tarafı ya· 
pılacaktll". 

--o-

Türk-Yugoslav licaret 
mukavelesi imzalandı 

Ankar&t 18 (Huıuıi) - Türkiye • 
Yuıoılav:ra Ticaret mukavelesi imza
lanmııtır. Bu rnukaveleye ıöre Türki
ye menıeli bütün mallar hiç bir taladit 
ve takyide maruz kalmadan Y uıoılav
yaya ihraç edilebilecektir. Bu mallar 
mukaveleye merbut A liıteıinde göate• 
rilmittir. Mukuelenin B liıteıinde 
de Türkiyeye ayni şerait dahilinde ithali 
göaterilen Yuıoılavya menıeli mdlar 
miktarları göıterilmittir. Bu mukave• 
le, Yugoılavya ile aramızdaki ilk tica· 
ret anlaıma11dır. 

-0---

Ankara vali muavini 
mezuniyet aldı 

Ankara, 18 (Huıuıi) - Gazi Haz· 
retlerile Geredeye ıiden Ankara Valili 
Nevzat Bey döndü. Veli Muavini Sa
lahaddin Bey mezunen lıtanbula ~itti. 
Kendisine Mektupça Cemal Bey veka
let edecektir. 

I 
----<>---' 

Sıcaklar her gün biraz 
daha artıyor! 

Ankara, 18 (Hu•uıi) - Sıcaklar ar· 
tıyor. Anl<arada hararet dereceıi 36,5 e 
çıkmııtır. Gelen haberlere ıöre termo
metre Adanada 41 i, Marat ve Diya· 
rıbekirde 39 u, Erzurumc!a 27 yi ıöı
tennektedir. 

Lehistanda seyelanlar 
Varıova, 18 (A.A.) - Dün ce· 

nubi Lehiatanda vukua ıelen ıay• 
lanl:ır neticeıinde vefat edenlerin 
bilinen miktarı elliye baliğ olmut· 
tur. 

İr arı 
... r. elıeı 

"Yii" 

Pamuk ipliği ve mensucat sanag~~~k 
makinelerinin ithaline dair yeni ~· ~~ 

1111. 

bir kararname hazırlandı rıt. 
Ankara, 18 (Huıuıi) - Pamuk İp· 

liii ve menıucat sanayii husuıi te~eb
büı erbabının meml~kete ıokmak İlilİye 

cekleri makinelerin bu ıanayiin inkiıafı 
dütünülerek, ithaline dair iktisat Veka· 
letince haz.ırlannn çok mühim bir ka· 
ramame projeıi bugünlerde Başveka· .

1 
lele verilecektir. Projedeki esaslara gÖ 

re ıimdilik mcmlc!<ete ithal edikcek 

malzeme 25.000 ii ile 600 tezgahı geç· 
miyecektir. Makine ve pamuk iı·liği 1 
namile memlekete ıirmeıinc müt.aadc ' 
edilecek aletler ıun1ardır: Pamuk ta - · 
ramaia mahsus tzgahlar, pamulç cer 
makineleri, alelumum fitil makine -
leri, iplik mal<ineleri, aalfaktör ta • 
raiının genişliği 40 santimetreden vu -
kan bulunan dokuma tezgahları. 

Bunlardan baıka doğrudan doğı uya 
İplik imalinde yahut dokumada h·ılla -
nrlrp pamuk ipliği ıanayii menıucatının 
ihzar, ikmal ve boya terbiyesinde kul· 
tanılan !'lelumum makinelerin yt"dck 
parçalarının ithali eskiden olduiu aibi 
umumi hüküm!ere tabidir. Yukıu ıda · 
ki makineleri memlekete sokmak i~ti • 
yen müte§ebbislcr. iktisat Vekilt'line 
karı• aynca ıu teahhüdata ıireceklcr • 
dir: Makineleri lktiıat Vekaletini·ı ta • 
yİn edeceği muayyen hudut dahil inde 
ıokmak, işletme için kafi mali i!ıti -
darını iıpat etmek, müeuesenin faeli -
yete ıeçirilmeai içi fabrikanın sabit kıy 
metleri tutannın yüzde onu niıbet;nde 
vekaletçe kabul edilebilecek te:n inat 
vermek, teaiıata müktezi sabit mülc -
davil sermaye miktannı müfrcdatiyle 
bildirerek fabrika plan ve projt"lt-rini 

8 
vekalete tasdik ettirmek.. ~ •rl 

Makinelerin memlekete ithafl ·· 
0
"'• 

mali noktadan ıu eaaalar göz 
tutulacaktır: 

MakineJerin kılering anlaırnatl 
cut yahut mcmlekt:timize olan İ 
kendilerine oJan ithalatımızı ıe 
ıuretiyle umumi mübadele harek 

tea 
lldı 

~e •it 
.~ıler; 
ır ft\i 
ne riiı 
o~, 

difer 
mize olan veya ayni zamanda 
müvazenesi esasını kabul ederek 
kiye ithalatına kar§ı hiç bir 
koymamı! memleketlerden ıetirf . 
mc§ruttur. 

Fabrikalarının noluanlarını 

veya eskimiı kıaımlraınr tecdit 
mek istiycnler, vekaletin mür 
olltında memleket dıtarısına çı1' 

ltıtn 

İdir. 

veya ku!lanılmıyacak h11le ı• 

ıurctiyle bunlar adedi ve İi mile 
karşılık yeni makineler ıetirebili un 

1 Kanunue\·vel 934 tarihinn Yelle 
gümrüklerimize ıelip tc miktar1' ınor 
tiıat V ck.ilctine bildirilmi§ olan en d 
ipliği ve menıucatı makinelerinlıt ltlct 
karıda yazılı miktardan ten%il ha 
ithaline müıaade olunur. Bu 
ile vücuda ıetirilecek tesisat bu 
name !artlarına tabi tutulacaktır· 

Mevcut olmıyan veya ileride 
lacak dokuma fabrikalarının mik l\ıe 
imal usulü itibariylt imalattan " lir 
yan filo§, kadife, havlu, döt ilci)' 
perdelik gibi pamukt1n yapılmıf 
!arla; hayvani, nebati elyaf iJI 
ıık pamuklu menıucatı yapmalı 
vekaletin müsaadesiyle getirile' 
kuma tcz;iıhlan da bu kararnarrı 
zıh ~nrtlarb muk<iyyet tutulac• 

Ziraat bankası hangi f iiıtiar üzerinJı 
~bıığday alucu ? 

Ankara, 18 ( Huıuıi) - Ziraat Ban· 
kaıınca sabn abnacalc buidaylar t"Ji • 
matnameeinin tatbikına ait kararname 
çıktı. Bu talimatnameye ıöre, bıınka, 
aıaiıda yazılı yerlerde müstahsilirı ar· ı 
zecleceli IMaida:..lardan yüzde hiı den 
fazla çavdarı, yüzde birden fazla eme· ı 

bi maddeleri olmıyan ve hektolitre6İ 78 
den yukarı bulunan buğdayların kiloıu· 1 
nu 4,25 ıantimden ve yüzde üçten faz. ' 
la ecnebi maddeleri yüzde üçten (az!a ! 
çaydan olanların kilosunu 3,80 santiın· 1 

den ıahn alacaktır. 

Bu fiat ckiGtra buğdaylar için azami 
olarak teipit edilmiı olup diğer buğday 
ların kalite farkları bu fiat esası Üze • 

rinden indiri!ecektir. Fire farkı olarak 
tenzili lazım miktarlar lıtanbul, hmirt 

Mersin, ~amıun ıibi iıtihlak ve ih: •cat 
merkezlerinde borsaların umumi hü • 

küm ve taamülleri eNıları nazarı itiba· 
re ahnarak komiıyonca yapılır. Ko • 
miıyon, Ziraat Vekaletine bağlıdır. 

bir Eskişehir de 
orman yanıyor 
Ankara, 18 (Hususi) - Eskişehirin 

elli kilometre timalinde bulunan orman 
tarda yanıın çıkmıı ve ormanın bi • bu· 
çuk saatlik bir muhiti yanmıştır. Yan· 
gının, ormanın ottaıında kereıte n· 
sen köylülerin ~aptrkları bir ekmek fı. 

nnından çıktılı anlaıılmıtlır. Eık\tehir 
vaU.i Yaka yerine ıitmittir. 

Hava riizıarb olduğundan yangını 
ıöndürmekte zorluk çekilmektedir. 

Hilaliahmer haftası 
bugün başhyor 

Ankara, 18 (Hususi) - Yarın ak· 
tam Bomonti bahçesinde Hilaliahmer 
150 çocuğu ıünnet ettirecektir. Hılali

ahmer haftası yarından itibaren başla· 
maktadır. 

Japonya ile müzakereler 
Ankara, 18 ( Huıuıi) - Japon tıca

ret heyeti ıehrimizde bu!unuyor. Bu· 
raya Japonya ile aramızda bir tirıırct 
mukaveleıi akti müzakP.rcleri için gel • 
mitlerdir. Aldığımız hab:re göre n-ü • 
zakereler hayli ilerlemiştir. 

Reiıi vekifdir. Buğdayla;, 
borsa olmıyan yerlerde paz 
yahut iıtaayonla;dan doğrudan 
ya müıtahıilden alınır. Mii 
bankanın depoıuna leılim eder· 
)eri, maha tesliminde hemen l 

dilir. Banka, buğdayların a!ııt'r 
ve aair iılerinde vekaletin t• 
lüzumu kadar memur, ekiıperı 
çi, kantarcı, amele kullanır· 
cut mübayaa yerleri ıı.ınlardırl 
ra, PLtlatlı, Eıkiıehir, Kütah>'11 

yonkarahi•ar, Akıehir, Kon111 

li, Yerköy, Sıvas, Şarkışla, 
li, Dinar, Tekirdağı, UzıJ 
Adana, Zi~e, Balıkesir. 

Buğday ıatın alınmasına 111'1 
dilen yeni yerler de ıunlardıt~ 
Hacıbayram, Y ah,1han, Ç• .,!, 
nköyt Bozöyük, Tarıuı, C•f 
ıın, Antalya, Uşak, Bandı~ 
rahıga, Buna Çanakkale ~ 
gaz, Çorlu, Çivril, Söke, O 
raman, Küllük. 

lııı 

le~ 
1 &() 

!(·· 
,,~1 
. lılc 

lsveçli mürette 
1 

~;~ 
tın alacağı p91 ~itı 

Ankara, 18 (Hususi) - ı 
vapurculuk Türk limitet tir 
veçten salın aldığı Kanart• 
getiren lıveçli mürettebat•ı .,
terine dönerken istihkakları~ 
Türk lirasının lngiliz lirası 0 , 

meıi hakkında Maliye Veict11 

lan müracaat kabul edil-::- f 
ancak kılering ıuretile veri' 
fık görülmüıtür. • 

Ankara postane•; 
garip bir us&J ~ 

Ank~ra, 18 (Huıuıi) _ı. 
tahanesince firmalı zarft.,.I• _..fdı 
mektuplara ayrıca onar ~ 
pulu yapıJhnbyordu. \1 , 
müdürü Rüıtü ve poıt• ~ 
Edip Bey~ere mü.ra~t.. p. 
ı,anunsuzluğunu ılerı ıurd 
bir kaç gün evvel po~~ ti' 
yolauzluğun bildirildiğını; 

bu muamelcıden haberdar 
tetkik edeceğini .<;yJıedi• 
de pul ilsakı devam ediyor• 



'ARETLER ............ 
iiçük ~-~-;;;;i büyük 
. sanayi 
ar ~kad · k" ··1c •f yazıyor: Bız uçu ıa· 

ehenıiy t 1· K"" "k · .. e vere ım. uçu ıana• 

Y'ük aa .. 1 "d' M d , 1c·· .. nayun a fabesı ır. a em 
ag 1~1c ••nayi büyük aanayiin al -11 •r. O halde biz de evveli alfa

' IOnra kıraata rıkacağız. Daha 
• r ··ı ,.. 
, u dür güldür okumağa baslı -
Ilı. 

8u ark • le adata göre Artık hız Kay-
ithafi 

0ıtıbinaıını kapatacağız. Küçük, 
teırihlar kuracağız. Bodrum 

~da çalı!an çıknklar kuracağız. 
~ althlıf vagon ham madde nlan 
Uılerc li . . . e vagonluk nak ye ııı vapan 

:" fallrikalarını bozacağız. Onun 
•ıt ' . 
0 llnde tek ızgara ma,a çıkaran 
talc v .,. k'" k k w ş· dif e ır ure oyacagız. ı -

er at l 1 . . .. k w . ,, e ye erını ıo ecegız. ı e f • 

hir e katını tamirhaneleri kuraca -

ll\endif • 1 k b" " k • ·d. er •t etme uyu aanayı 
ı rr O 

· nu da durduracağız. Onun 
de Poıta arabalan ''e kervanları ih· 
'cti~ s ·· ··k ı · · k • uyu gar arın yerını er· 
ı::lar, hanlar, arpacı dükkanla

nt!ar kaplıyacak. 

• apllr İsi •- k b "" " k • . • .. irebilı " eune uyu sanayı l§IOır. 
Utı • • 

ihinn •çın vapurların yerine ıa:ıdal-
iktar1' ~:l~~nl~ gemileri itteleceğiz. Us
olan e tor ıınteneye kapanacak, kürek, 

elerinlfl ~ de.rıi2leriınizde ıahlanacak. 
nzil h trılc fabrik!arının kapııına "ki· 

.. •ne'' levhaaını asacağız. 
. llçük, küçük dükkanlarda mum 
p tehirleri, evleri aydınlatacağız. 
llıuın ıanayii çabuk üreyen, ço

Soctak yetiıtiren İptidai hayvanla· 
ll:ter. 
İr .... 
. 1 , •uru fenerciler, ,amdancılar, 
tıler türeyecek ve bir kanunla 
il birleımelerini menedeceğiz. 

tıi '- d' 1 • • • 1 1 •en ı ate yeaıne zıncır C"r e 

t ••• 
•tellen ıey, !akacıktan, ileriden ge
dörırnek ve bir küçük sanayi .. 

•tion) u vücuda getirmiştir. 

"~limenin fena, korkunç ve tik • 
ufunetlı manaırnı açık SÖ.) • 

lizımıa bir nevi ıanayi irticaı 
t llbaJıiatir. 
'il küçük sanatı kuralım. Son
't. mektepten liseye, liseden üni
'a Ye ıider gibi sıra ile geçen ıö

dece bir laftır. 

~~~muzun bu babayani yerli 
~I~ 1 

IÖriinen dü§unceıi AvrupP. -
i ;••a Avrupahların geri addet • 
ilce e~Jet!er için ileri ıürdükleri bir 

tt&cı~~:.döne dolaşa memlekete gİ· 

\ .. Yılan in•anlar harbe ıür-ük· 
Ilı :taın.,n en modern ıilahları 

1\--=;"'lar, dostumuzun geri ıaydı· 
iat.ı_, •r. muharebeye kargılarla, mız. 
İ)o 

1
111hayet çakmaklı tüfeklerle 
r~ E . 

"il . · n modct"n ıilahla, en 
t'lc 

1
"•an gibi döğü~üyorlar. 

at bir '11 . ·ı . ıa11 h. nu etır. sanayı eımeıı 

~liSiilr hı olduğu mu efendim ev • 
1 ıol\i •anayi diye bir acaip teka· 
~"Siilc0rtaya çıkıyor. 
'i dij

11 
••nayi, büyük sanayiden 

~k •• ~~Y.• hakim olmuştur amma, 
\i ~'411)'1 lcü "' k 1 
1 .>•~rak ç~ aanayii, e ıar.a· 
1'lİttit. ' tahrıp ederek İf ba~ına 
'1i1Ji lı ·· ıc • 
~ıc.... ll Umetler de derebeylikler

t "'- ttn-. 
t ıtıilli h .. k. 

u umetler yaıarnak i-
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Yerli!.. 

Fırka umumi idare /ıeqeti dün 
şehrimizde toplandı 

Dün akıam, Galatasaray liıetinin 

bahçeıinde ve alt kat aalonlarındı.ı, al
tıncı yerli mallar ıergiıi açıldı. 

Yerli mal sergileri, hiç fÜphe yok, 
ki bizim için göğüs kabartılacak, ifti
har!a gezilip görüJecek ve yabanı:ılan 

kıakandıracak birer meşher olmuıtur. 
Ufaktan baılıyan bu i§, her ıene de

rece derece inki§af etti. Her sergi, Ö· 

tekinden biraz dahP. zengin oldu. Her 
ıene, yabancı ellerden getirtmek mec• 
buriyetinde kaldığımız bir cinı efyanın, 
bizde de mevcut olduğunu ıördük 

Cumhuriyet Halk F rrkası umu· 
mi idare heyeti dün öğleden son
ra umumi katip Recep Beyin ri • 
yasetinde toplanmış, bazı işler 

görüşülmüştür. Umumi Katip 
Recep Bey bu akşamki trenle An· 
karaya gidecektir. 

Cumhuriyet Halk Fırkası latan· 
bul vilayet idare heyetinin yeni 
reisi Cemal Bey dün sabah Mec -
lis Rei!i Kazım Paşa Hazretlerile 
vali \'e belediye reisi Muhittin Be· 
yi, İstanbul kumandanı Paşayı zi
yaret etmi~tir. 

Saat on birde de İstanbul vila
yet idare heyetinin mutat hafta • 
lık toplantısına riyaset etmittir. 

Fırka İstanbul Vilayet Reisi 
Cemal Bey 

Cemal Bey, dün bir muharriri -
mize tunları söylemitir: 

"-Fırka program ve nizamna· 
mesinin tesbit ettiği esaslar da • 
hilinde çalıımak başlıca vazifem

dir. Nasıl bir mesai yolu takip 
e~eceğimi, bu sözlerimle ifade et

miş olduğumu zannederim. Yal
nız şunu ilave edeyim ki, siynesin

de bir çok münevveri, canlı, fu -
urlu hareketli gençliği, fırkamızı 

her zaman benimsemiı duygulu 
ve asil yüz binlerce halkı barın-

dıran bir muhitte fırka itlerinin 

başında çalıımak, benim için bü
yük bir bahtiyarlıktır.,, 

Bugün artık, iğneden İpliğe k;ıdar, 
her şey yerlidir. Yerli yiyor, yerli ai· 
yiyoruz. Ve her ıene, bir kısım Türk 
malları, yerli mallarımız, bize nefoıet
lerini bir arada, toplu göıteriyorlar. 

Bizde bir ıöz vardır: 1 yi mal, ken
dini uzaktan belli eder, derler. Bu ıö
zün doğruluğu da yerli mallar ıergiıin• 
de pek güzel meydana çıkıyor. Herkes, 
iyi malın batına toplanıyor. 

Kuduz kedilerden sakınınız? 

Kalabalık, malın iyiıindedir vt' İn• 

san ancak iyi malın önünden kolay ko
lay ayrılamıyor. Meıela dün dikkat et• 
tim. Yüniş pavyonu hıncahınç doluy• 
du. Buna mumaail, iyi mallarla beutil• 
mit bütün pavyonlar rağbet görüyor
du. 

"'~ 11-

Son zamanlarda İstanbul so-ı 
kaklarında kü

0

çük, ve hastalıklı ke· 
dilere sık sık tesadüf ediliyor . 
Hayvanları himaye cemiyeti, yir • 
mi gün içinde İstanbul sokakların· 
dan beı yüze yakın kedi toplamı§, 
fenni ıekilde öldürmüttür. Bunla -
rın çoğu sokaklara atılmı§, cılız 
kedi yavrularıdır. Bundan başka 

öldürülen kedilerden bir kısmının 
da kuduz oldukları anlatılmııtır. 
Geçen senelere nazaran kuduz vu· 
kuatının fazla buh.:mduğunu gös· 
termekted ir. 

Bir mütehauıs lstanbuldaki ku
duz vukuatının azalması iç.in ser • 
seri ve hastalıklı kedilere kar§ı da 
bir mücadele açılmasını ehemmi· 
yetle tavsiye etmektedir. Mütehas, 
sıs diyor ki: 

"Kuduz, insana hayvanlardan 
geçen sari bir hastalıktır. Bu hay• 

vanlardan en çok köpekler hasta· 

Bir ziyaret 
Yarın üç Yunan 
tayyaresi geliyor 

Üç Yunan tayyaresi yarın Se • 
lanikten latanbla gelecektir. Ra • 
kipleri, bir kaymakam kumanda-

sında on dört tayyarecidir. Bun -
lar, lstanbuldan !onra Bulgaris -

tan, Romanya ve Yugoılavyaya 
gideceklerdir. 

Yunan tayyarecileri Y eıilköyde 
Tayyare cemiyeti erkanı tarafın· 
tan kartılanacaktır. 

çin derebeyliklerip kökünü kazımağa 

mecbur olmuıtur. 
Sanayileıme davası lıagoci dav1111 

değil, hayat ''e bilgi davaaıdır. 

Sadri Etem 

lığın menbaını teıkil ederler. ! 
Köpeklerden sonra kediler gelir. 

Büyük tehirlerde kediler köpek· 

lerden daha tehlikelidir. Çünkü 

dan dama geçen serseri kediler~ 
köpeklere kartı her zaman müca· 
dele yapılmaktadır. Halbuki dam· 

kartı mücadele yoktur. 932 sene· 

sinde gerek Ankarada, gerek Is ~ 

Ucuzlu~un sırrı 
On kuru~ satılan sütler 

sulu imiş! 
Bazı semtlerde sütün kilosu on 

kuruşa kadar inmiştir. Bu gibi 
sütlerden bazıları alınarak kimya. 
haneye gönderilmit, yarı yarıya su 
olduğu anlaşılmıştır. Belediye şu
belere gönderdiği yeni bir tamim
de zabıtai belediye vepolia me· 
murlarının süt işini ehemmiyetle 
kontrol etmelerini söylemiıtir. 

----o 
Belediyenin davası 
Kadıköyünde Altıyol ağzında 

Rum mezarlığındaki binalar yü • 
zünden çıkan davayı belediye ka
zanmıştı. Bu dava temyiz mah • 
kemesince nakzedilmittir Davaya ı 
yeniden bakılacaktır. j 

tan bul da bilhassa Şitli, F eriköy 

cihetlerinde kedilerde sair senele • 
re nisbetle fazla kuduz va kası gö· 

rülmüıtü, Sinsi, sinıi insanları ze· 

hirliyen kedilerin hazan kuduz ol· 

duğunu doktor ve baytarlar bile 

anlıyamazlar. Binaenaleyh evle -

rinde kedileri hastalanab halkın 

hemen kuduz müessesesine vakit 

geçirmeden müracaat etmeleri 

kendi menfaatleri icabındandır. 

En fakir ailelerde bile kedi bes
lendiğinden lstanbulda çok kedi 

vardır. Serseri kediler de hayli 
yekun tutmaktadır. 

latanbulda da köpeklere kartı 
olduğu gibi kedilere kartı da bir 
mücadele açmak zamanı gelmit -
tir. Amerikanın Boston tehrinde 
bir ay zarfında bet bin kedi öldü
rülmüttür .,, 

Rüşvet! 
Sabık beşinci istintak 
katibine ceza verildi 
Dairedeki bir itinin lehine hal

lini temin edeceği vadiyle birisin
den yüz elli lira rütvet almağa te

şebbüsten suçlu betinci istintak 
dairesinin sabık katibi Emin Be -

yin muhakemesi, htanbul uçuncü 
ceza mahkamesinde dün bitmit
tir. 

Bu davada müddeiumumi Nuretin 
Bey, şiddetli ceza verilmesini is -
temif, müdafaa yapılmıt, muha-

yerli ma!lar ıergiıinde her şey vart 
Avrupa malından gayri .. Ve İnsan, het" 
gözüne iliıen şeye, her el ıürdüğü ma. 
taa, her beğendiği eşyaya ıevinçle ba· 
kıyor • 

Şu İpekli kumaş: Yerli .. Şu ince tüh 
Yerli. Şu kadife terlik: Yerli. Şu pnnç 
karyola: Yerli. Şu halatlar: Yerli. Şa 

demirler: Yerli. Şekerler: Yerli. Lavan· 
talar: Yerli. Oyunce.klar: Yerli, o yer
li, bu yerli, yerli, yerli, yerli ... Her ıey 
yerli .... 

~~· 
Bir arkadaı ıerginin yalnız bir şe-ı 

yinden şikayet etti: Pazarlığından: 

Mesela ilk ağızda üç lira istenen bir 

malı, bir liraya almak kabil oluyormuş •• 
Sergide teşhir edilen malların değerini 

evelden takdim etmek ve ah§veriş, r_ak

tu yapılmasını temin kabil değil midir? 
Kabildir .. Fakat bilir mjıiniz, ki pa

zarlığın da bir zeYki vardır. Oç lira iı
tenen l>ir malı, bir liraya aldım diye pek 
çok kiti memnun olur. 

Bundan da tikiyet etmiyelim_ Çün
kü bizde pazarlık ta yerlidir. Bu hu~ da 
yerli malıdır. 

Selamı izzet 

Gayrimübadillere tevziat 
Gayri mübadillereyapılan tev • 

ziat, yalnız 1000 liradan aşağı a• 
lacaklılara olmak üzere devam et 
mektedir. 

Küçük alacaklıların yekunu 
5000 kadar tahmin olunuyor. 

Salı günü, tevziatın en hararet .. 
li günü olmu! ve komisyon akıa· 
mın yedisine kadar çalıımıftır. 

Bugün gene 800 numaradan yu· 
karılara kadar tevziat devam e • 
decektir. 

1000 liradan yukarı alacaklı • 
lar hakkında henüz bir malumat 
yoktur. 

keme karara kalmıftı. ••••-···-·-· .. ·-· .. ---·••• ... 
Dün sabah bildirilen karara gö· finde bulunmaktan suçlu Musta • 

re, suçu sabit olan sabık katip fa Bey üçer ay hapse mahkum oJ.. 
Emin Beyle parayı vermek tekli- muşlardır. 

DEHRt Efendi Na8ıl Görüvor? 

. •. İstanbula geldiğim zaır.an ilk 

iıinı Avrupaca yapt"ım resimlerle.-

••• Bir ıergi açmak oldu .. Fakat ) ap
tığmı yeni ıanal eseı-lerini kimıe en -
lıyamadı ... 

, •• Fakat ben bu ıanatın be, p&ra 
etmediğini anladığım için, timdi i-at· 
ka bir İf arıyorum ... 

Dehri Efendi - Vah, vah... De: • 
mek ıen de aanatzadeain! ••• 
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ıgneyi kendine, 
~valdızı başkasına 
-- (Başmakaleden devam) 

Bundan baıka son zamanlarda 
ayni bina dahilinde bir de akıam 
erkek ıanat mektebi açılmııtır. 
Burada her sene en aıağı onar ta
lebe yetiıtirilmektedir. Sonra 
gene cümhuriyet devrinde lstan
bulda yeniden iki tane kız sanat 
mektebi açılmııtır. Nihayet bir 
de akıam kız sanat mektebi tesis 
olunmuıtur. 

Diğer vilayetlere gelince, ora
larda da sanayi mektebine icap e
den ehemmiyet verilmektedir. Ni

tekim 1931 seneıinde ııtatiıtik u

mum müdürlüğünün neırettiği ra
kamlara göre muhtelif vilayetler -

de 1925 senesinde 9 tane sanayi 
mektebimiz vardı. 1929 senesin
de bu miktar 13 e çıkmııtır. Gene 

ayni vesikaya göre 1925 senesinde 
sanayi mekteplerine devam eden 
talebenin adedi 1039 olduğu halde 

1929 senesinde 1293 ü bulmuftur. 
Şüphe:;iz ondan sonra geçen üç 
sene zarfında sanayi mektepleri -
nin inkitafı durmamıştır. Her
halde devam etmiıtir. Bundan 
scnra iıe daha ziyade süratle inki
§af edecektir. 

Filhakika timdiye kadar mem
leketimizin muhtaç olduğu birçok 
aanayiden mahrum olması sanayi 
mekteplerinin tesisine ve inkişafı
na mani tetkil ediyordu. Çünkü 
sanayi mekteplerinden çıkan 

gençler hayat sahasında kendileri
ne it bulamıyorlardı. Halbuki şim
di memleketimizde fabrikaların, 

umumiyetle sanayi müesseseleri • 
nin çoğalması ve bu müe11eseler
de sanat ıahihi itçilere ihtiyaç sö
rülmesi sanayi mekteplerinin tesi· 

sini ve inkişafını kolaylaıtıracak
tır. Onun içindir ki hükumet beş 
senelik sanayi planını hazırlarken 
onunla müvazi olarak tatbik edil -
mek üzere bir de maarif ve terbiye 
kısmının hazırlanmasını kararlaı

hrınıt ve bu işi maarif vekaletine 
havale etmiıti. Binaenaleyh bir 

taraftan memleketimizde vücude 
gelecek bUyük fabrikalar diğer ta
raftan kendi yanlarında birer sa
nayi mektebi tesisine imkan vere

cektir. Bu suretle bet senelik sa
nayi programı esasen mevcut olan 
sanayi mekteplerinin miktarını 
ve talebelerini de arttıracaktır. 

Demek istiyoruz ki bu gün 
memleketimizdeki sanayi mektep
lerinin hali bizi memnun edecek 
derecede olmıyabilir ve öyledir. 
Fakat mevcut olanları görmemek 
de doğru değildir. Batkalarınm 
ihmalinden şikayet eden bir arka
dat bir telefon darbesiyle öiren
mek kabil olan ıeylerin tetkikini 
kendiıi ihmal ederse çok yerinde 
olarak "iptida iğneyi kendine, 
sonra çuvaldızı başkasına,, darbı 
meseli ile karıılamr. 

Mehmet ASIM 
----o----

Taksim bahçesi ki:-a-
lanamıyacak mı ? 

Belediye Takıim bahçesinin it· 

letilmeıini üçüncü defa müzaye· 

deye çıkarmıt, bahçe nihayet bir 

tali~ pazarlıkla verilmitti. Bu 
tek talip de hazırlanan mukave· 

leyi imzaya gelmemektedir. Bele
diye, bir haEta zarfında gelmedi-

ği takdirde mukavelenin feahedi. 
~tf~ f>lldirmiıtir. Mukavele 

feıhedilirse müteahhidin bin lira

lık depozito akçesi belediyeye irat 
kaydolunacaktrr. 

Yüksek kaldırımdaki 
yangın tahkikatı 

Avcılar 
Bir kaç ~ün evvel Yüksek kal- Aralarında yeni bir 

dmmda hır yangın oLmut, ahçı • • 
çırağı Mehmet Efendi dumandan bırlık yaptılar 
boğularak ölmüttü. Yükıek kal- Pazargünü Halkevinde avcılar 
dırımda Galip dede sokağında kongreıinin toplandığını, bir kııım 
Ali ustanın ahçı dükkanından ge- azanın toplantıyı terketmeıine 
ce saat yirmi dörde doğru çıktığı rağmen bir kıımının içtimaa de
anla!ılan bu yangın hakkında ya- vam ederek aralarında yeni idare 
pılan tahkikatla, dükkanın alt heyeti intihabatı yaptıklarını yaz
katında yatan çırak Mehmet Efen mıttık. 
dinin uykuda olduğu için yangını -
göremediği, etraf iyice tututtuk -
lan sonra uyandığı, yukarı kata çı 
karak oradakilere haber ver -
mek iıtediği, fakat duman ve alev 
yattığı odayı sardığından, dıtarı

ya çıkamadığı ve bu suretle bo -
ğulduğu neticeıine varılmıflı. 

İçtimaı bırakıp çıkanlarla içti
maa gelmiyen avcıların itirazları 
f u noktalar e'rafında toplanmak· 
tadır: 

1 - Bir cemiyet bir buçuk se
neden fazla bir zaman zarfında 

heyeti umumiyesini toplayamaz ve 
faaliyet eseri gösteremezse kanu· Diikanın tamamiyle yanması ve 

çırak Mehmedin boğularak ölme
siyle neticelenen bu vakadan do
layı ahçı Ali usta ile dükkanda 
çalı§anlardan Akif, Necip ve Ce
mil Efendiler, dün akıam üzeri 
polisçe müddeiumumiliğe veril -
mitlerdir. 

Müddeiumumilik, bu dört kiti -
yi jandarma refakatinde Sultan -
ahmet birinci sulh ceza mahkeme
sine göndermi§, hakim Reşit Bey, 
kendilerini sorguya çekmiıtir. 

Bunlar, yangının ne suretle çık
tığını bilmediklerini dükkanın, 

her akşam, ocağın içindeki ateş 
küllendikten sonra kapatıldığını 
ıöylemiılerdir. 

Hakim Re§it Bey, dosyayı göz
den geçirmit, dördünün de aer • 
beıt bırakılmalarına, haklarında-

ki tahkikatın kendileri mevkuf ol· 
mıyarak yapılmasına karar ver • 
miı, doıya tekrar müddeiumumi
liğe götürülmüştür. 

nen münfesihtir. Nerede kaldı ki 
İstanbul avcılar cemiyeti 1931 
seneıindenberi bilfiil infisah et
mittir. Heyeti idareıi dağılmıf 

ve üç senedenberi heyeti umumi
yeıını toplamamıfhr. Binaena· 
leyeh cemiyetin ihyasına kanunen 
imkan yoktur. 

2 - Velev ki cemiyet münfesih 
addedilmese bile mukayyet aza .. 
nın adedi artmı§ olmasına rağmen 
kongre günü ancak on on iki kişi 

İspatı vücut etmiıtir. Halbuki 
kongrenin açılabilmesi ve intiha .. 

bat yapılabilmeıi için azanın nıı· 

fından bir f azlaaının bulunması 
§arttır. Bu tekilde içtimaın batka 
bir güne taliki ve yapılacak ilanda 

bu. ~tiınada mavcudun ekserllel 
tellkki edileceğinin z1f<ri lazım 

gelmekte idi. Halbuki bazı kim
seler yapılan içtimaın ikinci içtima 
olduiu ve mevcutla iktifa etmek 
lazım geldiii hakkında aarip bir 
iddiada bulunmutlardır. Birçok 

azanın haklı olarak bu noktalara 

Yumurtacılar dün 
toplandılar 1 

Şehrimizdeki yumurta tacirleri 
dün ticaret odasında toplanmıs -
lar ve projesi Türk ofisi tarafın
dan gönderilmit olan yumurta 

ihraç nizamnamesini tetkik etmiş
lerdir. 

Esasları Samıun yumurta kon • f 
gresinde teıbit edilmit olan ihraç 
nizamnamesi, Türkiyeden harice 
sevkedilecek yumurtaları kontro
la tabi tutmaktadır. Yumurta ih
raç limanlarından çıkarılabilecek 
ve nizamnamede yazılı §artları ha
iz olmıyan yumurtaların ihracına 
müsaade edilmiyec.ektir. 

Yumurta tacirleri, dünkü içti -
mada nizamname projelerinin 
hemen bütün maddelerini kabul 
etmiıler, bazı ufak noktalara ait 
mutalaalarını ayrıca bir rapor ha
linde hazırlamıtlardır. 

Belediye kooperatifi 
odun dağıtıyor 

Belediye memurları kooperati
fi geçen sene memurlara dört bin 

çeki odun, 250 bin kilo da ucuz 
kömür dağıtmı§tı. Bu yıl istek da-

ha çoktur. Kooperatifin elindeki 
odun iıe yirmi bet bin çekiyi bul-

maktadır. Odun ve kömür dağı-

tılma11na cumartesinden itibaren 
baılanacaktır. 

-o----

lstanbulda seyyahlar 
Ayın yirmi ikisinde "Berlin,, 

isimli vapurla !ehrimize iki yüz -
den fazla Alman seyya ı gelecek· 
tir. 

Son iki gün içinde, Heluvan, 
T evre, Amerikan Eksport posta 
vapurlariyle transit ıuretinde İs · 
tanhula yüz kadar aeyyah ael .. 
mİftir. 

Ecnebi gazetelerdi 

Şark misakı 

Misakı Jtalya da kab 
ediyor 

Roma, (Hususi) - Faşist ıaJ 
1 

Fransa tarafından ileri sürülen 
kavi mjsaklar,, meselesj ile uıuıt 
ya me11ul olmaktadır. Buna dait 
yazılar arasında Başvekil M. 1't 
nin dütüncelerini neşreden ~ 
di Roma,, gazetesinde çıkan bir 
kalede İngiltere ve İtalyanın ıtı&ı 
ti alınmı§ bulunduğundan "11'1111 

misaklar,, prensipinin Avrupanıfl 
yeti meselesi için muvafık bir e 
ki) edeceği yazılmaktadır. Bu 
diyor ki: "Dörtler misakının i111" 
diği günden beri Avrupa va:ıjyr 
tikçe fenalaşmaktadır. Avrupa 
nının başlıca sebebi Almanya _,, 
sa anlaıamamazhğı te§kil et~e~ıt 
Bu anlaşamamazlık dörtler ınıP" 
resinde halJedilebilirdi. Halı,.ı~ 
an!aşma vücut bulamadı. Bunufl 
liyeti, Avrupa buhranının batlı'* 
sebipleri olan Almanya ve f r•"" 
savi pay olarak yüklenmiş bulıl 
lar. Hitler hükumetinin ilk 
da Şarka doğru genişlemek iste 
la§ılmıştı. Halbuki, Almanya f 
koridoru Üzerindeki davasında" 
ne için vazgeçtiğini gösteren P , 
Almanya misakından sonra .,aJJ 
ğişmiştir. 

Belki Almanya ıulhpervar~_.ı 
)er arkasırdan koşmaktadır; faY. 
zan Sovyetler Rusyasını tatmirı 
miştir. Al~a.nya geni~le~e ." 1 
daki emelerını cenuba çevırınıf 
hal de bazı devletler arasında 1 

dojmasına sebep olmuştur. 
Bu hal hem Sovyet Rusya 

hem de, bu yeni değişikliğe kJ~ 
manyaya meyil &Österen devleti 
sında şüpheleri mucip olmuştut• I 
zamanda Almanya ıilahlanmai' 
lamııtır. Bu vaziyetten Frantl 
ladc fide!er elde etmiştir. fr~ 
mı.utya ~ r'71uııya anın§ması 

Sovyetleri ve hatta Baltık de 

kendine çekmeğe muvaffak .ol'j. 
lerin A vusturyaya kartı takıp ~ 
yaset ve Avusturyadaki Nazilff" 
yeti Fransanın, Avusturya 
küçük itilaf ile arasında mevcd~ 
rı daha ziyade kuvvetlendirrııetl 

Serbest bırakılan bu dört ki~i 
hakkında, tedbirsizlik ve dikkat • 
sizlikle yangına sebep olmaktan 
tahkikat derinleıtirilecektir. 

itiraz etmelerine rağmen intihaba· Seyyahların kı11mı azamı lngi -
ta ba§lanması üzerine avcıların l · 

sini vermiştir. 

En nihayet ~lmanyanın ıİ l.ı 
11 Fransız kabinelerinin, ,a•h11 

~ 

Talebe yurdu neden 
kapatıldı? 

Kadırgadaki talebe yurdunun 
tamiri dolayısiyle kapatıldıiını ve 
43 talebenin açıkta kaldığını yaz-

mıttık. Yurdu idare eden maarif 
cemiyetinin lstanbul müme11ili 
Mehmet Ali Bey dün bu hususta-
tunları söylemittir: 

"- Yurt açıldığı gündcnberi 
tamir ıörmemittir. Eıyanm ye· 
ııilenmesi lüzumu vardır. İdare 
heyeti binanın tamirine karar ver-

di. Yurdun nizamnamesi sarihtir. 
Yurda ili ve yüksek mektepler ta· 
lebe~ri alınır. Orta mektep ve li· 

le ınüdaYimlerinden bazıları ha -
yır cemiyetlerinin tava11utiyle bir 

kaç aylık müddet için yurda alın • 
mıtlardı. Yurdun tamiri harar
laıınca bir fusım talebe memleket-

lerine gittiler. Burada kalan 43 
talebeye de daha evet vaziyet bil-

dirilmi§tİ. Bundan batka yurdun 
tatil zamanlarında açık bulunmn~ı 
da mecburi değildir.,, 

----o-

i lı tik ar komisyonu 
bugün toplanıyor 

ihtikarı tetkik edecek komis -
yon bugün toplanacaktır. Bugün • 

izdir. 
bir çoğu salonu ter~etmİ§tir. Geri· -o--- d .• l" 1 d jf susun a teırıı mec ıs er en 

ye kalan birkaç kiti kendi arala .. o·ı kurultayı hazırlıkları 
rında bir intihap yapmıılardır. 1 

yeni ve büyük silahlanma 
kolaylıkla almalarına yarelırt1 
Şimdi ise Fransa bu ~kabil' " 
,•ermeğe hazırdır. Şark nıi~ 
takiben, emniyetin temini W" 

lıtanbulda miktarları birkaç 18 ağustosta toplanacak dil ku· 

bini bulan avcılar dört bet kiıi rultayı hazırlıklarını yapmak üze
arasında yapılan bu intihabı gü • re. ıehrimize nakletmi, olan 

olan diğer mıntakavı mi••"' ... ~J 
nın tamameri huzur sahibi of""') lünç bulmaktadır.,, Türk Dili Tetkik Cemiyeti umu -

Diğer taraftan cemiyetten ayn- mi katiplik büroau Dolmabahçe emniyetini her guna methus•~ 
de bırakarak Almanyaya, 11'1~ 
tarda tedafüi ıiliıhlarını art .,ı1il' 
saadcsini venneğe imale ed' 

lan avcılar birleıerek "İstanbul sarayın.da, kendilerine tahsis edi-
avcılar ve atıcılar birliği,, namiyle len dairede faaliyete geçmittir. 

yeni bir birlik kurmuşlardır. Bu Cemiyet, kurultayda nutuk söy
yeni teıekküle İstanbulun en güzi· liyecek olanların tezlerini kabul 
de avcıları birer birer kaydolmak· etmektedir. 

- o_-/[, ' ı 
Jktısat vek1 

tadırlar. Birliğin muvakkat idare 
heyeti ve haysiyet divanı azaları 
Sumer Bank idare meclisi azasın• 

dan Asım Turgut, barut inhisarı 
fabrikaları müteha1111ı Ali, opera
tör Murat, meşhur avcılardan 

Sait Salahattin, doktor Ahmet 
Şevki, fabrikatör Sami İsmail, 

avukat Hacı Fahri, matbuat cemi

yeti ki.tibi Ali Turban, tüccardan 
Hulusi, Türkiye milli siıortaıı şir• 

keti muhasebecisi Orhan Beyler • 

den mürekkep olup vilayete bil
dirilmittir. 

Birlik ajustoı ortalarına kadar 
aza kaydettikten aonra heyeti u • 
mu~iycsini toplıyacak ve hazırlı • 
yacağı esaslı nizamnamesini tak • 
dim ederek asıl idare heyetini in· 
tihap edecektir. 

dün ge/Ji 
1 Üç talebe· hakkında lktısat Vekili Cel~I ~ .. e .,.,,,. ~ 

komünistlik iddiası akşam Yalovadan !ehrı dfi1 
Maarif cemiyeti Tıp talebe yur- mişlır. Vekil Bey, Y•P;:,Ji tP' 

dunda bulunan Tıp fakülteıi ta_ rüye çıktıktan sonra 
lebesinden Recep, Vefa liseıi ta- sergisine gitmittir. ııriP' . ıe 
lebesinden Necati, inkılap lisesi lktısat Vekilinuı tıtıt· 
talebesin.den Cavit Beyler, yurtta bir hafta kadar kalaca 1 
talebe arasında komünistlik pro - -o--·· ii 
pağandaaı yaptıkları iddiasiyle Üniversite rektot ,.d; 
polisçe yakal~nmıılar, adliyeye F akültesinİ ge ,_,,,il 

. reıt· 
gönderilmişlerdir. Onlversitenin yenı 1_.-ıı 

Sultanahmet birinci sulh ceza mil Bey dün' bazı hoC,. lıtiı re 
mahkeıııeıindc sorguya çekilen kUlte• mü§, sonra tıp fa tit• ., 
bu üç talebe, bu yolda söz söyle: ıııit ~ 

lük bürolarını geı et-' 
diklerinin doğru olmadığı ıeklin- de diğer fakülteleri geı 
de ifade vermiılerdir. Neticede 

1 
ıl•' 

Recep 8ey ser\Mıt lnrakılmıf, Ne- Konf er•P ,,, 
cali ve Cavit Beyler tevkif edilmit· lll 110" ~ 
lerdir Selim S1rrı &eY .. ,.a ~ 

• • be •" • ., y annkı perıetn Jle11 
kü içtimada ticaret odasından ge • '"'""""-. 11111 ... u••muNtıımııı•111"""'"""'"'"""""'' .. "' ... __ 

len topdan eıya fiatlarının ıon bet zaruriyenin perakende fiatları 
yıllık vaziyeti tetkik edilecektir. göz dan geçirilecek, mücadele e• 

Gelecek toplantılarda da havaici ıasları tesbit edilecektir. 

lıtintak dairtıi tahkikatı derin- dokuzda 5elim Sırrı d.,rfı• 
leştire<:ektir. "Dağcılık bir 11por mu • 

bir müsahabe yap:ıc:aJrtl1' 
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Baba-Oğul 
~ . . . . . . - . 

' a '• ı ·, . - . 
rtakleden: Selimi izzet ______________ _ 

'.Ali Naki adeta hızlı sesle: 
"Ben muhakkak hastayım, di -

ye söylendi. Buradan gideyim, 
daha fazla duramıyacnğım.,, 

Kalabalığa doğru, sendeliyerek 
yürüdü. Görenler sarhoş sanıyor
lardı. O yürüyordu. Artık dö • 
nüp sehpaya bakmıyor, ensesinde 
yağlı ipin sertliğini duyuyordu. 

lfo lfo. 

Ali Naki evine gelince, ayakla· 
rmın ucune basarak odasına gir • 
di. Kapısını kilitledi, soyunma • 
daıa yatıığma uzandı. 

Gözlerinin önünde, dili dışarı fır· 
lamış avurtları çökmüş, ipte sal
lamm Kaya Hasanm hayali vardı. 

-5-
KU~Uk Ihsan 

Temyizin kararı tasdikini her 
kesle beraber Hilmi Müşfik te öğ
rendi. 

- Evet.. 
Hilmi Mü§fik zarfı aldı, evirip 

çevirdi. Katip anlattı: 
- Bunu gardiyanlardan gizli 

yazmış. Şiltesinin altına koymuş. 

Bana rica etti. Adliyenin eline 
geçmesin, Doktor Hilmi Mü§fik 
Beye .veriniz, dedi. 

- Bana öyle mi? 
- Evet Doktor Bey. 
Hilmi Müşfik zarfın üstünü o • 

kudu: ' 1Yirmi yaşına gelince o&· 
lum İhsana verilecektir.,, 

Doktor kaşlarını çattı: 
- Bu da ne demek?. 
- Oğluna bazı nasihatler ola • 

cak ... 
- Zannetmem... Başka şeyler 

yazmıthr. 

- Bilmem, Bana rica etti. Bu 
mektubu, kendisine bir şey sor· 
madan, size vereceğime yemin et· 

Dl LIMIZLE: 
Erkenden .. 

O daha uyanmamıştır, 
Uykuya kanmamıştır; 
Yazgeç, uğrama ... 
Yollarda yama yama 
Biı·iken suları atlıyarak, 
Yağmuru, yelleri tokatlıyarak 
Yürü yolunda ... 
Ama kolunda 
Asılı olsa o, 
Bir çiçek sepeti gibi; 

Sen ona sokulsan, sana sokulsa o, 
Bir çiçek sepeti gibi; 
Belini kavrasa kolun 
Öylece sonunda bu uzun yolun 

Sonunda doğunca güneş, 
İki gölge eş, 
Yollarda yama yama 
Biriken sulara vurur; 
Dur, 
Vazgeç, uğrama .... 

, O, daha uyanmamrştıt, 
Uykuya kanmamışbr. 

M. l't. 
Artık iimit kalmamıştı. Kaya tirdi. Yemin ettim. Mektubu si· o.-----

Hasan ;dam edilecekti. 
Hilmi Müşfik 

ze g~tirdim .. Ş.imdi Kaya Hasa - Posta işleri ve yeni 
mn sızden hır rıcası var. d 

- Hüküm infaz edilecek.. Ya - Nedir?. amga kanunu 
oğlu!. Diye düşünüyoru. - Bu ricadan ziyade bir emir· 

dir. 
-Söyleyiniz. 
- Her ne olursa olsun, kim ne 

derse desin, hata öliim düşeğinde 
olsanız bile, hu z;rfı, lhsan yirmi 

Ankaradan yazılıyor -- Anka· 
ra postahanesi, firmalı zarflarda 

gönderilecek mektuplarla telgraf
lara ayrıca onar paralık damga 

pulu ilsak etmektedir. Postaha • 

Doktor, !hsanm sıhhatinden 

pek memnun değildi. Son za • 
manlarda çocuğun hali onu entli
şeye düşiirmü,tü. Çocuk, garip 
carip örperiyor, titriyordu. Has
talık sanki zeka8ını bilemitti. San 
ki babasının başına geleceği sezi
yordu. Faciayi kavrıyormuş gibi 

yafına gelmeden evvel açmıyaca • nece hunun kart vizitlere de teı· 
ğınıza namusunuz üzerine söz ve- mil olunacağı söyleniyor. 

göze çarpan bir yesi vardı. 
Hilmi Mütfik: 
- Manyatizme hadiae•I, d;yor· 

du. Bu çocuk, 'hiç bir !eyin far • 
lnnda olmadığı, Jıiç birşey bilme
diği halde ıeziyor. Bu hem garip 

receksiniz. Yeni damga kanununun ikinci 
maddeıi (ilanı havi olmıyan cep 
takvimleriyle yalnız isim, sıfat ve 

mahalli ikameti müheyyin kartlar 

r er e lev alarıh damga res
minden muafiyetine dair olan) 

hem korkunç .. 

Hilmi Müşfik sararmıştı. He • 
yecandan elleri titriyordu. Gözle
rinde derin bir endiıe vardı. Bu 
a6zü •erecek miydi?. Yemin ede
cek miydi? ı Bu mektuptcı. bir sır 
vardı. Bu ıır1 her şeyi meydana 
çıkaracaktı. Buna emindi. Bu • eski kanunun 32 inci maddesinin 
na kaniydi. 40 ıncı fıkrası Jağv~dildiği öne Kendisi de bitkin bir haldeydi. 

Sanki onun da kalbine bir kama Sordu: sürülerek bu resmin alınmakta ol· 
saplanımı§h. - Kaya benden namus sözü duğu bildiriliyor. 

mü istiyor , Bu tefsirde her halde bir yanlıı· Hayat ne hazin!. En temiz 
zannedilenlerin günahı bir gün 
meydana çıkıyor. Kaya Hasan!. 
lıt~ mert bir adam!.. in.san neye 
inanacağını bilemiyor. 

'"""'- Evet. Söz verdiğiniz zaman Jık vardır. Alakadar makamların 
sözünüzden dönmiyeceğinize e • bu cihete nazarı dikkatlerini celp 
min. Son vasiyetine riayet edece· ederiz. 
ğinize dair bana namus sözü ve • 

O akşam, hapishanenin katip • 
lerinden biri Hilıni Müıfigin ka • 
pısını çaldı. 

......, Sl%i Kaya Hasan mı yolla • 
dı7. 

- Evet doktor. 
Hilmi Mütfik, yeni bir ümide 

kapıldı ve heyecana du,tü. Hiz-
metçisini çağırdı. lhıanı ıokağa 
çıkarmaaını ıöyledi. 

Çocuk ıordu: 
- Neyebeni ıavuy~raunuz Müt· 

fik amca?. 

receksiniz. 
- Son vasiyeti!.... Hüküm ne 

zaman infaz edilecek?. Yarın mı? 
- Haberim yok. Her halde 

yakındır. Şimdi siz söz veriniz 
Doktor Bey •• 

- Peki ama, ya bu mektuptan 
Kaya Hasamn kabahatsiz. masum 
olduğu meydana çıkacaksa? 

Katip şaştı: • 
- Nas!l olur? Kaya Hasan cİ· 

nayeti itiraf etti. Bence bu mek
tupta oğlundan af talep ediyor. 
Her halde bu cinayeti, gene oğlu· 

Donanma 
Piyangosu 

Türl<iyc iş Bankasından: 16 Tem· 
muz 934 tarihinde Donanma cemiyeti 
tahvil~trnın icra edilen 55 inci kl'§İile

sindc ikramiye ve amorti isabet t•d.ın 

tahvilatın tertip ve iıra nuttiaralarinı 
gösteren cetveldir. 

Tahvilatın tertip numaralanı 1648, 
2860, 49i6, 6576, 5637, 5830, SSSO, 
6647, 6814, 7094, 8674, 9827. 

ikramiye isabet eden numaralar: 
- Hiç yavrum. Senin bir az 

hava almağa ihtiyacın var... Gez 
dolq.. Gene ba§ın ağrıyor mu? 

ikramiye T • L. 
nun uğrun~ işledi. 

3000 
- Sen de mi böyle sanıyorsun? lOO 

Tertip Nö: 
8674 

Sırıı N: 
66 

•ı 6576 
- Ağrıyor. ' 
Çocuk, boynu bükük, dudakla • 

l'ı titriyerek çıktı. Çok mahzun • 
du. içine doimu§tu. O bey, ha· 
'basından haber getirmit olacaktı. 

(Dcvafnı vat) 50 5637 
6647 
7094 
1645 
6647 
9827 
5637 
5637 
5850 
9827 
7094 
1~5 

5850 
7094 
9821 
5637 

4 
44 

. - Babacığım!. Diye içini çek· 
tı ...• 

----oı----

Edirne valisi 
Edirne valisi Özdemir Bey me· 

zuniyet alarak htanbula gehniştir. 
Edirne vali vekilliğini mektupçu 
Halil Bey yapacaktır. 

Hilmi MUtfik, çocuğun yanın • 
da Ka. H • . . . -o--
lat ya . aıan ıamı geçmesını Kırklareli jandarma ku-

ernediiınden, ihsanı savmıştı. ., • • • . 
~uğun beyninde esasen kaaırga mandanı da degışiırı/dı 
•ardı. Hararet küçücük kemiri • Kırklareli, (Hu!ıusi) - Kırk • 
Yordu. Gelene ıordu: lareli valisi Faik Bey rahatsızlığı 
h - Kaya Hasan ne istiyor? Ne aolayısiyle evvelce e.lmış olduğu 

aber gönderdi. mezuniyeti kullanmak i.!zere tren 
Hapishane katibi: ile htanbula harel~et etmiştir. İki 

.. - Kaya Hasan ıi~e bir mektup aylık mezuniyetini lstanhulda g e· 
ionderdi. Bu mektubu, kendi çirecektir. 
.. lftünd• mühUrledim. Jandarma kumandanı binbaşı 

- Mektup mu?. Şerefettin bey Boluya tayin edil-
Xltip, cebinden mühürlü bir mİflİr. Yerine. Bolu jandarma ku· 

~ı-f çıkardı, uzattı: mandanı gelecektir. 

10 
10 
ıo 

10 
10 

6 
5 
5 
s 
5 
s 
5 
s 
s 
5 

81 
80 
17 
28 
76 
91 
29 
2~ 
22 
54 
58 

8 
39 

8 
3 

Bnlii~aki tertip!crin hizalarında 11ö•· 
terilen sıra numaralarından ayni tertip· 
)erin sıra numaralarına ve 2860, 4975, 
G830, 6814 numaralı dört adet tertibe 
l:umilen amorti isabet etmittir. lkra· 
miye ve amorti bedeli 22 iemmuz g34 
tarihinden itibaren tediye edil~c~lttlr. 
Amorti bedeli beher tahvil için bir T6rk 
Jiraıı on kuru§tur. 

ISTANBULA GELEN 
• 
IRAN Hükümdarları 

Yazan : "iyazi Ahmet 

Istan bul sokakları taşla 
değil köpekle döşelidir 

Nasıreddin Şah, Figaro gazetesini eline 
alınca kahkaha ile gülmeğe başladı. 

Farsça yazılar karmakarışıktı 
-3-

Naıırettin ,ahı Brindizide ka.r·ı 
ıılamak üezre latanhuldan Ferik 
Eşref Paıa, Hariciye teırifatç11ı 
muavini Refet bey, tercüme oda
aı hulefasından Mihri efendi, ha· 
riciye mektubi odası hulefasmdan 
Rüknettin beyler Sultaniye ve 
Huhefa vapurJariyle hareket etmİJ 
lerdir. 

Sultan Aziz Naaırettin §ahı çok 
parlak bir surette istikbal ettirdi. 
Şahı getiren vapur lzmire uğradı. 
Sahillerde merasim ve §enlikler 

yapıldı. Şah, lstanhulda Beylerhe· 
yi sarayına misafir edildi. lstanhu· 
lun her taraf mda, Boğaziçi ve 
muhtelif semtlerde gezdirildi. (1) 

Şahın, lstanbulda nazarı dikka· 
tini celbeden §eyler arasında "kö
pek,, ler birinci dereceyi inal et· 
mitti. lıtanbulun köpekleri için 
kita~ında §U mısraı yazıyor: 

Kftça hayi !slambul ra neba senğ 
Belki ba sek f erş kerde en. 

Evet, Nasftettln şah, btanbul 
r 

sokakları taşla değil, köpekle dö-
şeli diyordu. 

Nasırettin şahın maiyyeti bu 
seyahatin hedefi için §Öyle diyor
lardı: 

"Frengistana azimet ve hüküm
daranr izam ile mülakat etmeyi 
tasmim buyurmuş ve btından 
maksadı ali dahi mücahedatı nef
si nefisleri ve mcşhudatı mübare
keleriyle Avrupa ıhilletlerinde ha
sıl olan tariki terakkiyatı bu mem
lekette dt:ıhi küşat buytuınak ve 
hittai ştırkiytmin mahrum kaldığı 
fevaidi ki.illiyeyi tamim eylemek.. 
ilfih .. ,, 

Nasırettin şah, yüz binlerce 
lirayı maiyeti ile seyahate sarfe· 
derek şahst zevklerini tatmin e· 
derken, memlekete de yarar işler 
yaptı. Fakat bunlar yapılan büyük 
masraf farın kar§ıaında devede ku· 
lak kabilihde kalıyordu. 

Rusya, İramn her hareketini 
kontrol ederdi. İran da bu za
manlar Rusya ile ebediyyen dost 
geçinmek zaruretinde bulunduğu· 
na zahipti. Nasırettin §ah Mosko
vada seyahat ederktn Rus çarına 
şu telgrafı çekmişti: 

"Memleketinizde ilerledikçe 
tarafı irnparatörilerind~tı: beni ka
bul için tertip edilmiş olan şehra
yinletin zarafetine hayran oluyo
nım. Bu ]{adar ihtiramatı dostane 
ve alell1u.c:;ııs Moskovada icra olu
nan fevk ma~·etıısavvur şehri ayin 
natrrımdli\n çtlmHyacağı gibi teba
ama dahi mucibi şükran olacak -
tır.,, 

''HakaVi lrulvakavi sehe 1872, . ~ 

2 mayıs.,, 
Rusya hUk0ft1eti İrandan göt-
= '' 1 

(1) Nasırettin şah bütün seya-
hatlerini Uç büyük cilde toplamış
tır. İstanbul seyahatinden birinci 
ciltte bahsetmektedir. Kitabında 
ziyaret ettiği yerlerin birer tarih
çesini dıe yapmıştır. 

düğü bu yumuıaklıiı daima iıti .. 
mar ederek nüfuz ede ede bir ıün 
İranı taksim etmeye kadar bile 
vardı. 

Nasırettin ,ahın maiyetinin bir 
kısmı birer dalkavuktu. Tarihte 
birçok misallerini gördüğümüz 
gibi bu gil>i dalkavuklar çok de
fa hükümdarı fena yollara sev • 
Ketmeye kUVYetJj birer amiJ o)U • 
yorlar. 

Naaırettin fahın nazıtlanndad 
biri şahın seyahati için aklına 
geleni söylüyordu. Bittabi hun • 
lar umumi filiir1er üzerinde daima 
menfi tesirler huıule ıetiriyordu. 
Buna bariz bir misal de nazırla • 
rından birinin ıahın ıeyahati için: ICIHm 
"Maksadı seyQhat şah hazretleri· !iJ:ı.a 
nin zevki hüınayunlarını tatmin,, 
dediğidit. Halbu1ci ayni ae;ahat 
eınaımda Nasiretlin tali Pariı De
lediye reisine ıöylediii ıözlerdeı 
"Bu seyahatim, yalnız zevk ve t~ 
maşa için değildir. Temasta bu .. 
lunduğum hükftmetlerle samJmi 
rabıtalar tesisidir.,, demiıti. 

Naıırettin Şah bütün seyahat • 
lerinde her yerde büyük meraıim. 
le karıılanıyordu. Parin ıeldlii 1311111

"'·

gün Figaro ıazeteai birinci sayı• 
f aımda "Hoşarnedi,, ve bazı ıa • 
mimi yazıları Farsça yazmı§h. 

Pariste o vakte kadar bö1le bir 
şey yapılmadığı için Fiıaro heyeti 
tahririyesi epey zahmet çekmitti. 
Ş~h geldiği gün kendisine bu ıa• 
zeteden bir tane verdiler. Naaıret• 
tin ıah gazeteyi alıp göz gezdir· 
miş ve kahkahalarla gülmeye baf• 
ı,.mışiı. Çünkü yazı hem karmA• 
karışık ve hem de ten baiılmtjb. 
f1 akat bunun hiçbir ehemmiyeti 
yoktu. Figaro 4aha gÖateriletı hU .. 
nükabule tercümatt oimuıtü. 

Şah, lngiherede hiçbir yerde 
görmediği bir merasimle kartı• 
landı. Sekiz bin askerin geçit re,. 
mi ve gece birinci derece gemile
rin iştirakiyle yapılin Clonaftftıa 
alayı lngilterenin NaetteUin Şa • 
hın şaliıına bir cemilett tl@i11•i 
tabii. Doniiittialar ıeeetkert NUt• 
rettin Şaha tüHlitı •8Y1üyôtlatdn 
"- Ştf gördüğÜnUz getni bir 

milyon liraliktır. Sizin hükfünetitt 
bir senelik varidatı.,, 

Tayltlis galı!etesi tih Irana rit. 
Hkleh ıonta yazdigı batmakalede 
diyardu ki: 

"Şe11ametlu Şıth Hazretleri AV• 
tutrndan lrana avdet etti. Avrtı • 
payı bizzat görüp Avrupaftftt ~r· 
vet menbalarıfil tetkik ile bunun 
esbabını kendi memlel<etin~ HA • 
kil ve lran analisitii bılfitlan ttiW.. 
tefit etmeye karnt veı'ffiiştir. BU• 
nutt seriafı hıtsu1ü İran ahalisi w 
rafından limit olunttıtıŞAA da blı 
şitndilik bir semere Utttit edettıe -
yiz. Çünkü tadilat ve ıslahat t4!d• 
ritefi vücıtdtt g@tirilcbilir, Fakat 
Mraltki :ne Kadar atır ~e t@drlel 
olursa o kadar daimi olur.,, 

<l>mııll -ı 
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Meraklı bir sergüzşet romanı 

Edgar Pip 'in 
son maceraları 

Yazn : Arnold Galopen 

Reis, beni yanına çağırarak, işlerin 
fena gittiğini anlattı 

-30-
Bir ıün, bundan bir ay evvel 

Nnİ tevkif eden polis memuru 
Bekdanlo'ya saray önünde rast 
plmiyeyim pıi? Hemen yakala • 
bp deliğe attırdım ve Pilkomayo 
ra gidip bir aleyhtarını tutturdu • 
fumu söyledim: 

-- Ya, dedi, öyle mi? Bu herif 
nerede? 

- Saray hapishanesinde. 

- Pek ala! Milis muhafızlar 
kumandanım çağırınız. 

Zabit gelince ona hitaben: 

- Dostum Maliye Nazırı Mu -
çado taraftarlarından birini yaka
lamış. Aleyhtarane sözler söylü • 

yormu§. Bu gibi ahvalde kanunun 
ne emrettiğini bilirsiniz, değil 

111i? 
- Evet, dedi, mevkuf nerede? 

- Hapishanede. 

-Mükemmel. 
Miralay selim verip uzaklaıtı. 

Pilkomayo bana dönerek: 
- Azizim, dedi, ıon günlerde 

tehirde bazı tahrikata şahit bulu· 
nuyorum. Poliı müdürü bazı kim· 
aelerin balkı kıyama teşvik etti • 
tini bildiriyor. Siz bunlardan bi • 
rini yakaladınız, te§ekkür ederim. 

Bir yaylnn ateıi bu sözü kesti .. 
Fena b,.Jqe ürktijm •. 

-.. Nt!! ...oluy9r, de.~iJP, saraya bir 
hüc1&m mu yapılıyor • 

Pilkomayo gülerek: 

- Korkmayınız, dedi, miralay, 
yakaladığınız herifi kurşuna diz
dirdi. 

- Ya öyle mi? dedim, pekala .. 
Doğrusu bu kadarı aklımdan geç
memişti .. 

Pikomayo sözüne devamla : 

- Evet, dedi, idarede muvaf
fakolmak için şiddetli hareket et· 
mek lazımdır. Maamafih havanın 
değiştiğini görür görmez düşman
larımın gelip beni yakalamalarını 

hekliyecek değilim. lcabı halinde 
buradan uzaklaımak için lazım o
lan bütün tertibatımı almış bulu
nuyorum. Fakat bu bapta kimseye 
bir ıey söylememeli!.. Vakti ge • 
lince birJikte kaçacağız .. 

- Benden emin olabilirsiniz .. 
- Tabii, dedi, sizi tanıdığım 

için açılıyorum. İleride gene bu 
meyzu hakkında görüşürüz. 

Saat dörtte, maaılarma zam 
7apılmaımı istiyen posta memur 
ları tarafmdan gönderilen bir 
heyheti kabul mecburiyetindey • 
Clim. Bunları kabul ettim. Fakat 
arzularını yerine getirmeğe !kalkı
'ırsam kasada bir metelik kalını· 
yacağı muhakkaktı. Bunun için 
para yerine bol bol vaitlerde bu
lundum. Heyet gittikten sonra o· 
dama kapanıp kasayı açtım ve 
içeride hendesi tekiller halinde 
duran para destelerine göz gez
dirdim. Hayatımda bu kadar çok 
paraya hiç bir vakit malik oldu • 
ium vaki değildi. 

Pilkomayo o gece bir balo ve· 
recekti. 

Karmençita namında bir danıö-
~ daTet etmİf. Bundan bahse-
derken: 
-Bh-•luatı bir güzellik k; 

sorma ... Bu akşam görürsün! di -
yordu. 

xxı 

Hadiseler tahminimden daha 
büyük bir süratle inkitaf ediyordu. 

Bir sabah beni Pilkomayo davet 
etti. Yanına çıkar çıkmaz: 

- Azizim, dedi, işler fena, hem 
çok fena gidiyor. Sabık reis Muça· 
donun taraftarları Vakar cümhu· 
riyeti reisi ile ittifak etmişler. 

Bunların günün birinde Vakar or
dusunun himayesi altında bize hü
cum etmeleri çok muhtemeldir. 

Görünüşe bakılırsa Muçado, Va -
kara cümhuriyetinin merkezi olan 
San Kristoya iltica etmit bulun -

maktadır. Bu cümhuriyetin reısı 

olan Olibrio namındaki adam her 
şeye müsteit bir adamdır. Bunları 
bana dansöz Karmençita anlattı: 

- Pekala ne yapacaksınız . 

- Ne mi yapacağım? San ta -
Luciadan ayrılmaktan başka ya • 
pacak ne var ki?. 

- Bir mukavemet tecrübesi 
yapmıyacak mısınız?. 

- Vakara ordusuna, topları ve 
mitralyözleri olan bir orduya mu • 
kavemet olur mu?. Buna kalkıt -
mak muhakkak bir inhizamı mu -

cip olur .. Saraydakiler henüz ha • 
kikatlerden haberdar değildir. Zi· 
ra derhal bizi terkederler. Gitme· 
liyiz, vakit kaybetmeden gitmeli
yiz. 

- Söylemesi kolay .. 

- Buradan yirmi mil uzakta 
bulunan Santos limanına gidip 
selefim Muçadonun yaptığı gibi 
bir yat kiralıyacağım .. 

- Sonra nereye gideceksiniz?. 
- Tabii Venezuelaya .. Çünkü 

yalnız orada müsterih olabilirim, 
daha doğrusu müsterih olabiliriz .. 
Çünkü sizi de beraberimde götü -
receğim. Karmençitayı da beraber 
götürüyorum .. 

- Büyük ihtiyatsızlık .. 
- Üçümuz ıehir civarında bir 

otomobil gezintisi yapmağa gidi
yormuşuz gibi çıkar ve Santoı 70· 
lunu tutarız .. Orada kiralık vapur· 
lar bulunur. Bunlar lükı ıeyler 
değildir, amma bu gibi ahvalda 
azla iktifa zaruridir. 

- Ne vakit hareket etmeği dü -
§Ünüyorsunuz?. 

- Kabil olduğu kadar çabuk .. 
Yarın ve en nihayet öbür gün .. Ya· 
rın Santosa gideriz .. 

- Niçin bugünden gitmiyelim? 
- Biraz düşünmeliyim.. Belki 

daha muvafık bir tertip bulurum .. 
- Fakat ne gibi bir tertip?. 
_ Bunu bana bırakınız ve emin 

olunuz .. 
Şu San ta - Lucia denilen mem

lekette halkın nasıl ıüratle fikir 
ve kanaat değiştirdiğine tahit ol
dum .. Muçado taraftarları baş 
döndürücü bir süratle ayaklanıyor 
ve silahlanıyordu. Düne kadar 
karşımda hürmetle iğilenler, bu· 
gün bana yan yan bakıyorlardı. 

(DeT&DU Y&r) 

Sağlık yolunda bir hekimin öğütleri 

Demirden daha dayanıklı, fa • 
kat bir çiçek gibi nazik bünyemiz 
vardır. Sağlam ana ve bahadan 
doğan çocuk, dünyaya büyük bir 
güç sahibi olarak geliyor. Bu ço· 
cuğu, kendi cürmünde demirden 
yapıh bir makine ile karJılaştırır
ıanız, görüraünüz ki, hu insan 
yavrusu, her hangi bir makineyi, 
dayanıklıkça geride bırakacak bir 
yapıya maliktir. 

Geliniz bir insanın midesini dü
şünelim: Kenarları bir portakal 
kabuğu kadar ince içi boş bir tor· 
ha gibi olan bu uzuv bir insanın 
günde vasati bir bu~uk kilo yiye· 
cek yediğini f arzedersek insan 
70 yafına geldiği zaman tahmi -
nen 50.000 kilo yemeği eritmiş 

üğütmüş olacaktır ki, bu miktar, 
yemek, tam, orta halli 1000 ada 
demektir. Demek ki, yetmişlik 
bir adam, yam yam olsaydı, ken
di gibi tam bin kişiyi yemiş ola
caktı. 

Bu adamın yüreği, yetmitine 
gelen bir insanda tam 280 milyon 
litre kanı, bir yandan alıp, öte ya· 
na atmıttır. 

Bu adam, yetmiıinekadar eğer 
bir soba olarak kullanılsaydı he· 
men hemen 54.000 litre suyu f ı • 
kır fıkır kaynatacak bir sıcaklığı 
dışına vermiş olacaktı. 

Ya, bu adamın gözü ne kuvvet
li bir fotoğraf mc.~k~nesidir bilse
niz. Göz, henüz teyide muhtaç, ve 
fakat umumiyetle kabul edilmiş 
olan bir nazariyeye göre, tıpkı 
fotoğraf makineaindeolduiu gibi 
bakılan şeylerin ~eaimlerini alır. 

Bir kitap okuduğunuz zaman, ya
hut gözünüzü etrafa şöyle bir gez 
dirdiğinizde gözünüzde çıkan ve 
derhal kaybolan, binlerce vebin -
terce resmin, nasıl olup ta bu ka
dar ktıa bir zamanda çıktığını bir 
kerre düşündünüz mü?. Bu ka • 
dar hızla it gören bir fotoğraf 
makinesi var mı?. 

Bilirsiniz ki, ağır yükleri kaJdı
ran bir vinç, kömürün yanmasın· 
dan hasıl olan buhar, veya elek • 
trik kuvvetiyle iş görür. insan 
da kendi vücudunda kömür Y~ • 

kar, çalışır. İnsanda da, bir vinç· 
te de iş gören kuvvetin adına "mi
haniki kuvvet,, deriz. Bu kuvvet, 
inıan ve hayvan vücudunda gayet 
idareli bir surette meydana gelir. 
Ve bu adele kuvveti ne işler gör
mez? icabında dağ devirir ve çok 
güç yıpranır. 

Ya, i~san beynine ne dersinfa? 
Akıl ve fikir kaynağı olan beyin 
insan beyninin doğurduğu harika· 
ları düşününüz. Bu kuvet ne mü
easirdir. Bakarsınız, bir kaç ke • 
limelik bir hitabe, hazan binlerce 
ve yüz binlerce ve hatta milyon • 
larca in.san kütlesini, tek bir kaya 
gibi, birbirine bağlar ve yerinden 
oynatır. Dışardan göze görün • 
mediği halde, kafa tasının içinde, 
yanan ve yakan, tutuşan ve tutuş· 
turan insan beyninden çıkan bir 
felıefi fikir, mesela mabut· 
lara inanış, milyonlarla in-
san ayni fikir ve ayni emel etra· 
fında toplamıyor n-u? Hiristiyan· 
lık namına yapılar. "Ehli salip -
puta tapanlar,, akınları, "Hayı ke
limetullah,, namına islam harple
ri ve bütün bu büyük hareketler 
ve sarsıntılar, hep beşer fikrinin 
in.san toplulukları üzerindeki seh
har tesirinden başka nedir?. Es
kiden beşer dimağı ancak "Dün • 

Yazan: lstanbul üniversitesi pro
fesörlerinden : Kemal Cenap 

yanın yedi acibesi,, denilen şey -
leri doğurmu§ken bugünkü ıanat 
ve bilgi, binlerce harika doğur· 
muyor mu?. ı 

:(..,...,. 

Bu kadar kuvet ve kudrete ma
lik olan İnsan vücudü, inıan aza
sı bütün ıanaterbabma örnek o -
lacak bilerce ve yüz binlere~ "iş
leme tarzı,, gösterir ki, bunlara 
ilim dilinde "Fonksiyon • F onc· 
tion,, denir. Bu fonksiyonlar o 
tarzda yapılmıştır ki bütün itle -
mesi ancak hayat ışığının sönme
mesine çalışmaktır. O ııığı sön· 
dürebilecek her hangi bir tesir 
karşısında, tabiat, fonksiyonu der· 
hal, düzeltecek tertibat almıştır. 
Hepinizin bildiğiniz bir misali a • 
falım: Mideniz, barsağınız bo
zulunca, kusarsınız, sürgün olur -
sunuz. Bu ıur~tle fenalıkları a -
tanınız. 

Tabiat, size verilmiş olan ha • 
yatı saklamak için var kuvvetiyle 
çalışıyor. Yardıma koşmak, ıi -
zin için faydalıdır. Daha çok ya
şarsınız. 

insanın aklı, bu çalışmada ta • 
biate yardım etmek için düşün -
meyi emreder. İlk insana bile bu . 
fikir gelmiştir ve bundan, gittik· 
çe genişliyen "Sağlık bilgisi,, mey 
dana gelmiıtir. 

llk insan, yaratıldıktan ve ken
dine "Ben, dedikten sonra, vücu • 
dundaki bu büyük kuvvetleri hiı 
etmiıtir. Ve o kuvvetleri ıakla • 
mayı düşünmüıtür. Bundan da 
"SaRhk bngi.~,, .ır~nnJttrt"'. __ _.,. 

Demek ki, bu bilgi ve sailıl< 
kaygısı, beşeriyet için bir ıey de
ğildir. Bu bilgi, b~eriyet ilerle· 
dikçe onunla denk olarak ilerledi 
ve bu asırda kemaline vardı. 

Atalarımız, Türkler, kendi ••i· 
lıklarına çok ehemiyet verdiler. 
Orta Asyadan kalkarak dünyanın 
dört yanına akmış olan biz Türkle 
rin ilim ve sıhhat tarihindeki rol
lerimizi bir atrafa bırakalım. Ya
kr:ı tarihlerde gene biz Türkler da
ha Awupada düşünülmemişken ae 
niş halk hamamları, hastaneler 
yaptık. Açık hava oyunlarına e • 
hemmiyet verdik Atlaros uçtuk, 
cirit oynadık spora 'kı:rme~ 
verdikti. Demek olur ki, ~as- ı 
lık düşüncesi, yukarda da itaret 
ettiğimiz gibi, beşeriyetin en eski 
bir müessesesidir. 
Osmanlı tarihinin son gerileme 

devrinde, kafalarımıza sağlık bil
gisine dair hiç bir terbiye veril -
mezdi. Karabaı tecvidinden bat· 
ka şeye vakit b?rakılmazdı. Me
sela ben ve benim neslim, ancak 
Tıbbiye mektebinde idi ki, sıhhat 
koruma dersleri almıya batlamıt· 
tık. Bir içtimai heyetin gücü, fer· 
di kuvvetlerin hasılası olduğunu 
bilen Cumhuriyet zimamdarları • 
mız, bir taraftan topluluğun, bir 
taraftan da ferdin sağlığına lazım 
gelen ehemmiyeti v,.rdi. 

Bu büyük i§i, onu salahiyetle ve 
rnuvaff akiyetle ba,aranlara hıra -
kalım. 

Azizim köylü: Seninle ha, ba
şa kalalım. E~ki sultanların geri
leme ve geriletme devirlerinde se· 
ni cahil bırakmak için elden gelen 
yapıldıydı. Senin azİ7. kafanı, 

meşgul edip. ~ana kendilerinin 
yaptıklarını düşündürmemek için, 
kafana hurafeler doldurmaya ça-

• 
lı~tılar. Ve yazık ki bunda muvaf 

fak ta oldulardı. Eğer bu hura -
feler, ıenin ve ailenin sıhhatin 
dokunmasaydı belki sadece bir 
bilgisizlikten ibaret kalırdı. Va • 
kıa, bunu da sana yakıttıramaz -
dık ama, yapılanlar hem sana, 
hem de evine, barkına, çoluğuna, 
çocuğuna fenalık getiriyor. Bu kış 
ne yandım bilseniz. Mahalleıniz· 
de An.adolunun bir gürbüz Türkü 
oturur. Bu genç inanın bana yüz· 
lerce kilo ağırlığıdaki nyükü 
elma sepeti tafır gibi l&Jır. 

Günün birinde bu adamın bir 
çocuğu oldu. Ortalık kar, kıya -
met. Çocuk daha haftalık iken, 
açık bir arabaya koyarak, Kadı • 
köyünden Üıküdara, bir saatlik 
yere, çocuğun"yıldızına baktırma• 
ya,, götürüyor. Yıldızına bakılan 

bu yavru, gidit gelit ıoğuk alıyor. 
Hastalanıyor v~ zavallının hayat 
yıldızı sönüyor. Buna yanılmaz 

mı?. Hayat ve sağlık bu kadar 
basit düşüncelere feda edilir mi? 

Köylü böyle ise itiraf etmeli ki, 
~ehirli de boş ve hot duruyor mu? 
Ne gezer .. 

Gündüz, hayatını kazanmak 
için didinenin, akşam olunca din· 
lenmesi 18.zım değil mi?. Evet, 
fakat ya balo var, ya eğlence var. 
Onu ne yapalım?. Hem sonra a • 
dımız "Gayri medeni,. çıkar .. Bu 
hal, insan icin karlı mı, zararlı 

mı? Ben hekim olduğum için her 
gün görüyorum ki, zararlı .. 

Dünya dertlerini unutmak için, 
o kadar büyük iş gördüğünü yu • 

rc:Lı. Miv.l,.rıiai"' ""İd•n; .... u-~

nız ispirtonun, ıağhğınızı ne ka
dar bozduğunun farkında mııı • 
nız?. 

Vakıa, ispirto insana yarar mı 
yaramaz mı, meselesi bir ilim ~·
vaaıdır. Vücutta, kömür gibi ya· 
nar, az olursa faydası bile vardrr. 
Fakat, fen alığı o kadar çoktur ki 
hiç çekinmeden onun faydasın • 
dan vazgeçiniz, demek yanlıt ol
maz. 

Alabildiğine yemek yemeje ne 
demeli?. Bilseniz ki, bu da sizi, 
adeta zehirler. Her gün aeve ıe
ve yediğimiz teylerin içinde mi • 
demizin, kara ciğerimizin uğraııp 
uğra.tıp fenalıklarını düzelteme • 
clik!el'; f'ylt"! zehirler var ki ... Hele 
etli yemekle•, elinde iğne taııyan 
ve size onu a:-a il' a ıokup duran 
hakiki dostunu.: ş.;ibidiı. Bu, cil· 
veli iğnelerle u~raşaP' mideniz, 
kara ciierinizdir. l(tıeler çoğa .. 
lırsa, size yazık olur. 

Onun içindir ki, eğer l'ıhhat ka· 
ideleri !İze: 

1 - Az, fakat özlü ve yetişecel< 
kadar yeyin. 

2 - Erken yatın, erken kalkın· 
3 - tspirtolu içkileıi ya hiç iç

meyin, ya pek az için. 
4 - Acık havada Ye ciineşte , ~ 

gezin. 
f'> - Yıkanın daima temiz: oıun· 
6 -1\ e~eli olun gam tutmayın· 

7 - Yiicudunuzu ve kafanrıı 
('ok vormavın. 
, Di~oraa,. bunlara inanın ve ,. .. 

k•• dece inanmakla kalmayın, bu 
ideleri tatbik edin. , ~· 
Unutmayın ki: • 
Ferdin sağlığı, Büyük MiIJetidl

1
• 

zin varlığıdır. 

•te•1 
lıtanhul Oniverıı 

Prof eıörlerindeıt 
Kemal Ce11•P 
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HüselJİn Cahit 22 Sarkı 

llemleketımtzln muhuUt taraftarında 

yer yer feyb.11 bir sanat bayatı a1aamak -
tadır. b.ınlrdc çıkan Anadolu arkad&fımıı.
dan aldığımı:ı bu :ı aı.ı ora muılkl ll('mln • 
drki l!C\'ln~ll bir bacllM'~·ı teıblt ediyor: 

BelJe cevap 
HU.eyin Cahit bey, Fikir Hareket

lerinde, yeni nesil muharrirlerini bir 
(NtYhneı münakkitlikle) birer birer 
ç.lcittirmekte, baltalamakta, batırmağa 
çabtmalrta dtnm ediyor. Cahit beyin 
ltu süne kadar çıkan matbuat hayatı 
llaakalelerinde adam akıllı beiendiği 

1-ir ı•nç muharrir yoktur. Beğendikle· 
ri de • bir ikiıi müstesna • bir takım 
•ilik, soluk, renksiz ıahıiyetle~dir ki, 
edebiyat, ıanat b:ıhislerinde ağıza bi • 
le alınmazlar. Fakat Cahit bey, nedt.nıe 
bu aibileri beğenir, onlann eserlerini 
dallandıra ballandıra metheder. 

Bir ıün kendini pek beğenen bir şa· 
irimize aormuılar: 

- Oatat, tairJerden en çok kimi be· 
ienirain? 

Oıtat cevap venni~: 
- En fOk filAnca ıairi l:eienirim. 
Şairin ıöyledi~i iıim o kadar hiçten 

l>ir iaİre aitmiı ki, bu cevabı allln • 
lar, hep tatırmı!lar .. Halbuki ıair fU· 
llu demek istemitti: 

- Ben kendimden batkasını bejen· 
iniyorum!. 

Acat.a Hüıeyin Cahil ltcy de bunu 
nıu demek iatiyor?! 

Bu yazıyı yazmaktan maksadım 

Hüseyin Cahlt beye kartı ne mensup 
oldufum ı~ neıli müdafaa etmek, 
ne de Fikir H..Wtlerinin son •eyı
ıuada tenkit ettiii (Memleket hikaye
leri) atik ~rimi batırmafa çahıtıiın
dan alola11t aluyduiam hıncın öcünü 
almaktır. Ha)'JI', bunların hiç biri de· 
lil. Yalnıa eski sarİ ve nahiv muhatri
ri HUHYin Cahit beye pnm hatll'lat· 
~ istiyorum lr.i, yeni dil hareketl•,.in· 
"-" taıbunila aa61 .bulunuyorlar. Bu • 
1lu •ttn lan.u.ri Dil kY.W~~!; 
4ald çiriilc ., t.mlMI 11,lctai nuarlari
lt claha enet iıpat etmiı!erdi. Hü
ltyi11 Cahit lle1in bana kartı ya~tı
lı 1Mı eon ablq, itle o kAne noktai 
"*-rtn bu Ua, (AYam Ye Havaı) di
li .......... sirttek, tekru hortlam" • 
'1ndaıa MfU Wr tef cleii'dir. 

Meler hail ltir aYam Ye bir ... ""s -i nnmı. Meler anm dilini kulJan
lbalc JaMlcnuı, bu dille edebiyat ve 
.. .._t kaptanulan içeri sirilemezmiı? 

Bir 1qnnıza üha airdik!. 
Hfleeyia CahJt MJ kndini kurunu 
~ mı aannediyor, ita ne KJnacak 
~ haldir. Baaüa artık (Anm • Ha
~~·) di)"e Wr cemiyet taınili yapmak 
"P1' la1anıft pek annca ıüren bir t s • 
1'aı;. Uhif aykaıunclan uyaftmlt oln:a-
11 llamdrr. HUM)"İn Cahit bey de n!:"' l1Wir, una Wr fuJabiı nrı Os · 

t ~ U7'1)"0l'I. 

._..Ortada Wr (Anm • Hanı) tasnifi 
.1: .. 1lftca, talnatile ltir avam • Havas 
:'1 de ıntvzuu ı..hsolaınaz. Herke . 
•11t fUl'Üa &unda kulJandıiı bir dil 
~· Bu dilin hütün kelimeleri o di
Jl .oa tnahclır. Türlqe olan her kelime· 
~im )'erde, istediiim yazıda 
"''- tan hiç utanmam. Asıl uta· 
"'-' eQ feY insanın kendi ö:ı: dilindeki 
~Sini kelimelere kartı du1duiu 
--111t .. alllıasalrktır. 

ı..,. Ta~h dilimizdeki bir takım kelime· 
" aau, Wrtaıam kelimeleri ıoysu:ı: 
ld..."-lc hakkını HÜM)"İn Cahit Beye 
"-'it ~ıtir. Bupn Türkiyedeki 17 .._ °" aifueun en u 15 milyonu, be-
~~inn dille konuıuyor. 
~tehcen mi yunuıım? Hayir .. 
y llrii tbnitina? Ha)'J1'" 

lıı..ıı - a? •• la..___ " " d'I' J • -......_ •. -w ayam ı ıy e, yanı 
it chlirle runuıım. 
lf~d--tMı! .• 
ite tan ı.u ... tiktiai,ı ..• 

.._. lr.i ":!" Cahit Be,, rokıa El'na· 
'-' Yam!" Dire mi dütünüyor-

"t~"-ttaa hallca " laalkın diline 
'&la leti~oruın. 

'-lı~ .~nu iatironaaı Eter lo11da, hu
llıaa,. .:!,!;elimelerle konuımayı, yaz
~ da ·~ıı ........ Yar .. on. 
.... 4IQı ~tinnek ve Türkiyedtı bh-

lah.k: o .. hallan ko-

nuıtuiu Türkçe ... Bu Türkçe, esaatar· 
dan alınan kclimelE:rle zenginlpecek· 
tir. 

Babıali üslubu beyanının(!) mizah 
gazetelerine sermaye olmaktan bile 
çıktığını, Hüseyin Cahil bey, salibe 
hala anlayamamıtlardır. 

Vnktile sarfı nahivde inkılap yııp • 
mak istiycn adnm için, bu ne acı bir 
tec~~lidir! 

Ve asıl garibi, Hüseyin Cahit beyin 
mensubiyetilo iftihar ettiği edebiyatı 

cedidenin en büyük hikaye üstadı Uı

lzmirde geçen senelere naza· 
ran çok faal geçmit olan 933 -
934 senesi muıiki mevsimi çok 
güzel bir eJerin elimize geçmetile 
nihayet buldu. Mektep ve Halk· 
evi konserlerinde bir çok bestele· 
rini dinlediğimiz bestekar Ferit 
Hilmi Bey, çok güzel eserlerinden 
bir kısmını (22 Şarkı) namı al • 
tında ve güzel bir mecmua halin· 
de nefretti. 

ıaki zade Halit Ziya beyefendi, kitabı- 100 sayıfaya yaklatan bu eser, 
mın intiıarı sıralarında bana yazdıfı delil yalnız lzmirde, belki bütün 
bir mektupta, füslübumu (pek tabii) memleketimizde mithim bir bot. 
bulduiunu bildiriyordu. 
Halbuki hikayecilikte hiç le ıöhreti luğu doldurmata yarıyacaktır. 
olmıyan Hüseyin Cahit Bey, maka· Ferit Hilmi Bey, bu eserine, 
lesinde beni üslupsuzlukla, üslup ka- hemen bütün mekteplilerimizin 
ide ve mefhumlarına kar§ı isyan et • tanıdılı, coıkunlukla söylediii 
mek~e. ittiham diyorl 

Halit Ziya beyefendi, eler vaktile (Gençlik martı) ıibi aevilmit bir 
Hüseyin Cahil beyin böyle bir iddiaya marıiyle bqlıyor. Sayıfaları çe· 
kalkı~ncağını tahmin ctmiı olıalaı dı, virelim: itte numara 4. mühim 
edebiyatı cedide mektebinde ona he • bir davaya verecek bir eaer. Ar. 
cahk etmekten çekinirlerdi, zannedi • • d'l • b' h lk lod' · 

monıze e ı mıı ır a me 111. yorum!. 
Hüseyin Cahit Beyin edebiyatı bir Temi• milli naimelerimizin &r • 

takım asil kelimeler halinde tasavvur moni kaldırmıyacaiını iddia e • 
etmesi de tuhaftır doğrusu.. Halbuki denlere bir bir cevap teıkil edi • 
sanat- bu mudur?. Edebiyat ve sanat, yor. 10 ve 14 üncü numaralar 
kafada, anlatılan alemin canlanması, da halk melodilerimisin mUkem • 
sanatkann vermek istediği tadm ve mel armonize eclUmit tekllleri 
kokunun okuyucu tarafmdan duyul • 
ması demek değil midir?. dir. 

Hüseyin Cahit bey acaba benim an· Heptl aJn hlr ,Uzellikte olan 
lattıtnn alemi kafasında canlandırama- bu 22 tvkıdan bUha11a (Prozo • 
mıı, vermek lettdiğim tadı ve kokuyu di) denilen ıiirin manaıiyle beı • 
C!uy.amamıi mıdir?. tenin manasının lseraberliii dai • 

ırı C.OlaDdırmı! ve duymuıtur, zan • 
nediyorum: Çünkü hikayelerimden(ha· ma 16ze çarpıyor. 15 numarada 
yat ve insanlar hakkında acı ve bedbin §arkının refakat kısmı alet böce· 
bir fclıefe) çıkıyormuıl. ği uçutlarını ne güzel canlandırı· 

Fikir hareketleri muharririnin ma - yor. 16 numaranın ıonunda 9iirin 
kalesindeki hnıinliğe, beni terbiyesiz 

"Gözlerim dalar,, m11raı muıiki 
yazı ynzan bir muharrir snymasına, 
me,·kiini saynı-ak cevap bile vcrmiyo- ile ne ıüzel blr mana beraberliii 
rum, buralarını geçiyorum. tetkil ediyor. 

Şimdi bir tek hikayem üstünde ver- 53 üncü sayıf ada bestekarın 
diği hükmü anlatacağım: (Erbabı me- Cemal Retit'e ithaf ettiği (Uçan 
ıalih) isimli hika)'em, hayalit nıah -
sulü imi,, hiç iyi görülmemiı imit ı. kutlar) ıarkısının 5 8 ilk 3lçUye 

Fakat ıizi, bütün namuıumla temin öyle güzel bir armoni ııkııtırıl • 
ederim ki, •Y okuyucularım, Hüseyin mıt ki elimizden takdiri zorla a • 
Cahit beyin hayalat mahsulü dediği lıyor. 

hikayem, gazetecilik zamanımda dki 3 ve 11 numaralı serenatlarla 
olan bir mütahcd~in, hemen hiç ila . 
vesiz, nakil ve hikiyesinden ibarettir. beraber bu 22 ıarkı ıüzel aesli 
Hatta bU h'ika:reyi Vakitin haftalık i- ıençlerimiz için çok iyi repertuar 
lave4indo netrettiğim günlerde, o teıkil edecektir. 
müdürün gözüne çarpar da: 

- Yahu, bu da yazılır mı? diye si • 
tem etmesinden korkmuftum. 

Hüseyin Cahit beyin hüküm~erinin 
ne derece uf lam oldutunn anladınız 
ya! .. 

( Hancı Fettah efendi ) iıimli bi
kiyem için de, (Fettah efendi siz mi· 
siniz?) Sualine kar,ı hancının: 

- Evet, bendenizim, emir bu:rurun, 
deınesini tenkit buyuruyorlar, hiç han
cı böyle Hüseyin Cahit beyin dilhehı 
veçbilc konuıur mu imit! 

Fikir hareketleri muharriri, Anado
Juyu tanunular, sade Çorumda bir 
müddet ihtiyan ikamet etmiılerdi. 
Haklan vardır: Anadolu kaıabalann
daki hancı!ann mü,teriyi nasıl karsı -
ladıldannı ne bilıinler ! Ancak bir han
cı böyle konuıamaz, diye mücerret 
zihnen düıünerek bu hükmü vermit • 
)erdir. 

Eier benim ıibi Anadoluyu ıu • 
mit, ıörmüı ve lnnımıt olaalardı, bah· 
settifim açık göz hancıya fa:ı:la ola
rak bir de ga:ı:el tanzim ettirirlerdi ı 

Hüseyin Cahil Bey, belki mat· 
buat hayatı makalelerile hila mÜtfl • 
veffa edebiyatı cedidenin müdafaaaını 
yapıyorlar. Bir ara!ık edebiyatı cedi • 
deyi eakilere kartı müdafaa etmiılerdi. 
Şimdi de yenilere karşı!. 

Fakat (Kavgalarım) mleahfdl 

Ferit Hilmi Be1in bu eıerini 
bütün muıiki meraklılarına tavai
ye ederken faaliyetiyle kendiıini 
lzmir muaiki alemine çok ıevdi • 
ren bestekarı takdir ve tebrik e • 
deriz. 

Palk 

özbek reaaamlarının 
tabloları 

Moıkovadaki tark kültür mü .. 
zesi Özbek Sovyet cumhuriyeti .. 
nin ıüzel sanatlarını letbir ıçın 
müzede Özbek re11amları tarafm· 

dan yapılmıt olan 700 tablo tet • 
bir edilecektir. Serıinin bir fU • 
besi Özbekistan hayatını ve Öz .. 
bek menazırını göıteren ve Sov • 
yet ittihadı re11amları tarafından 
yapılmıt olan bütün tablolara tah 
sis edilecektir. 

···-··---·- il =••nı - .... 
kalemlerinin artık paalandıiına anla • 
mıf olsalar.da, bu kalemle se~eri hır· 
palamaia kalkmasalar diye dütünüyo
runı. 

Bekir Srtkı 

9 fi 
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1:.ifl'llto 

Yunanistanda tiqatro 
Atina, (Huıuıi muhabirimiz -

den) - Atina tehri için bu sene 
tiyatro noktai nazarından pek ve· 
rimli olarak ıeçmektedir. 

Kıt mevsiminde Atinada cid • 
dl iki dram trupu, temsillerine 
devam etmittir. Bunlardan biri, 
Kiveli ile tekrar tefriki mesaiye 
batlryan Marika Kutopolu, diieri 
de Milli Yunan tiyatroıu trupla • 
rıdır. Biz, bu mektubumuzda bil· 
haua Yunan Milli tiyntrosundan 
bahıetmek isteriz. 

Atina Milli tiyatrosu heyeti 
temıiltyeıi, Yakın Şarkın en cid· 
di ve en iyi te9ekküllerinden biri
dir. Teknik ve.aiti mükemmeldir. 
Bu itibırla iıtediği garp taheser· 
lerini sahneye vazedebilir. 

Tahıiıatını bir mil~et bütçe • 
sinden alan Yunan Milli tiyatro • 
ıu b{iyUk 9air Jan lparis tarafın· 
dan idare edilmektedir. 

Rejisörü de F otis Politis' dir. 
Bu adam, sanatında cidden ma • 
birdir. Rejisörün bir muavini, i
ki tane de sahne re11amı vardır. 

Yunan temaıa sanatının en bü 
yük, ve en ümitbahı yıldızları, 
Mili tiyatronun çalısı altında top· 
lanmıfbr. 

Beı tane kadın bat artisti var
dır. Bunlar, birbirinden üstün • 
dür. 

Madam Eeleni Papazaki, Ka
terini Andreadl, Miranda Teömari 
Katina Pakıino ve Vaıo Manoli • 
do, Yunanietanın iatikbali en par• 
lak sahne yıldızlarıdır. Bundan 
bqka Yunan Milli tiyatroıunda 
iıtikbali parlak ıörünen ve tali 

roller oyniyan daha bir çok kadın 
artistleri vardır. 

Yunan Milli sahnesinin erkek 
artistlerine de kıymet, maharet 
ve sanat itibariyle diyecek yok • 
tur. Bunlar bu ıene ıarbin en bü· 
yük eaerlerini mu•affaldyetle 
temsil eylemitlerdir. 

Temsil edilen bu eserler ara • 
ıında nobel edebi mükif atı • 
nı kazanmıı olan eser de ~ardır• 

lstanbul halkınca pek iyi tanı• 
lan Matmazel Eleni Papasaki, 
Yunan Milli sahnesinin en çok 
muvaffak olan artistleri arasında 
bulunuyor. 

Fakat Milli ıahnenln diler ka• 
dın ve erkek artistlerinin de tem• 
sillerde • göllerclllderl mu•aff aki • 
yet, bundan ataiı delildir. 

Sonra Yunan Mlllt sahne ar • 
tistlerinin diier bir meziyeti de 
kendilerine kabiliyet ve iatidatla• 
rına 'öre rejiıtir tarafından veri• 
len rolleri, ne kadar tali ve basit 
görünürse ıörünaün kabulde te -
reddüt etmemelidir. ••aıen bu bil· 
yük sanatkirlar için rollerin hiç 
bir farkı yoktur. Tahıilde aaıl olan 
9ey, heyeti umumiyınin muvaffa~ 
olmuıdır. 

Esasen bir rol ne kadar tali •• 
basit ıörünürte ı&rilnıün bihak • 
kın oynanır iıe, onu birinci ıaf a 

) 

çıkarır. 
Yunan Milli ıahneıinde mut • 

lak birpiıiplin ve itaat hüküm türü 
yor. Bu diılpHn 1a'91inde.ür kit ~ u 
nan Milli ıahneti, hakiki bir te • 
mata mabedi mahiyetini almak• 
tadır. 

Con Dos Passos 
•• • ve uç pılJeS 

Türk okuyucularının pek az ta• 
nıdıjı Con Doı Pusos'un çıkarı· 
lan Uç piyesi ( Ç6plük adamı, Ha
va yolları, Tali yUkaeklikleri) iki 
noktadan pek ehemmiyetlidir. 

Çünkü bir bakımdan propa • 
ıanda eserleri olduiu iddia edi • 
liyor, diier taraftan da bir piye -
sin icap ettirdiii dramatik tek • 
nilin noluanlıiı ıöze çarpıyor. 

Aınmıa propaıanda devri 
olduiu için bu fikrin yerinde olup 
olmadıiını mutalea edecek deği· 
liz. Teknik meıelesine ıelince; 
Dot Paıaoı bu eaerile yepyeni bir 
teknik yarattıiı . kanaatindedir 
•e bunu büyük bir cesaretle iddia 
ediyor. 

Eterin ön siSzünde Dos Pa11os 
buıünkü tiyatro ıanabna kartı 

beılediii memnuniyetaizliii hay
kırıyor, Ye tiyatronun alacajı 

cephe ve vecheyi kendi ıahsi dü
ti!ncelerine ıöre anlatmaia çalı-
91yor. 

Tiyatronun daha hlll ıaz lam· 
buı dnrini y&f&dıtını, ince zev· 
ke hitap etmeditini, buıünkü gö 
rütlere ayak uydurmadıiını ıöy -
liyen muharrir: 

· "Biz bu eaerimizle etrafımızı 
çnreliyen aanayi hayatı ile ali. -
kalanarak, yeni bir denemeye ıiri
f İyoruz,, diyor. Bununla beraber, 

tali yükıekliklerlnde bi11 ·rerdlii 
teknik ıene bildliimiz muhata • 
zaklr, binaenaleyh yeni bir .. yi 
ifade etini yen yoldur. 

Ç6plUk adamı ve ha•a yolları 
tirketinde de Dos Pa1101 ayni ha• 
tayı itleımektedir. ÇUnkil, mı•zu 

diye aldıiı endilıtr~all•m'de bazı 
ıörüılerini ıtsıtermele çalıtan mu 
harrir, bize "ıahn•1• koJJD&,, yo 

lunda da yeni bir .. , ıtretmiyor. 
Bu itibarla, kendi kıncllmiae Doa 
Pa11oı'un yeni tahn• metodu ne
dir?.. diye toruaca, katıdılımız: 
Uzun bir tereddüt olacaktır. 

ÇUnkU kudretli •• 1aratıcı bir 
romancı olan muharrir, plJ••te de 
ayni telmili, J&Dİ kahramanları 
ve ıahııları bol, cl•ltrlerl roma • 
nın ıenit çerçevetinde bile kay• 
bolan tiplerle dolu bir uıul kul • 
lammttır. 

Bununla beralMr, pi1eıl•rden 
yUkHlen inaant unıurlan mak • 
tatlanndaki aamlml1etl, ullm ve 
dütündürkü, hakikatleri dı in • 
kir edemefiz. 

Yeni bir çıtır ~blm& emin 
bulunan Con Do. PUIOI, bir pi • 
yeı muharriri ııfatlle pek lyle 
muvaffaki:ret kuamaıt oldutuna 

inanamıJOl'US· ............ ...,. 
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1 Yemek Bahsi 1 

Balı~ tor~ası 
1.5 Kl. iskorpit alınacak. Ge· 

lincikle karışık olabilir. Güzelce 
ayıklanacak, yıkanacak, süzgü i
çerisinde bırakılacak. 1 litre ıu, 

kabukları soyulmuş ve dört parça 
edilmi§ iki büyücek soğan, kökle· 
riyle ayıklanmıf bir demet may· 
danoz, iki çorba katığı zeytin ya • 
ğı, tencerenin içerisine konulup, 
ıoğanlar pişinciye kadar kaynalı· 
lacak. 

Sıhhati Koruyucu 
Geçen haftaki sayıf ada, plaj· J 

da, günef altında deriyi yakarken 
alınması lazım gelen bazı tedbir· 
lerden bahsetmiı, başka bazı ted· 
bir tavsiyelerini yazmağı da bu 
haftaya bırakmıttık. 

YAZ 
VE 

PLAJ 
Bazı Tavsiyeler 

mutedil hareket etmeli, ifrata ka· 
pılmamahdır. Ne kadar çok ıu 
içerseniz, o kadar çok ve devamlı 
olarak susarsınız, çok ve devamlı 
ter dökersiniz. Bu da insanı büı· 
bütüıi sıkıcı, bunaltıcı bir hal için· 
de bırakır. 

I-. angi Ayda En Çok 
Evleniş Kaydediliyor? 

Posalar süzülüp ıuyu temiz bir 

hale geldikten sonra, balıklar, içe· 

risine atılarak biraz da tuz ili.ve e· 

dilip, gözleri beyazlaşıncıya ka· 
dar pişirilir. Sonra, delikli bir 

kepçe ile balıklar alınır, kılçıkla

rından ayrılır, derileri soyulur ve 
tekrar suyun içine konulur. 

Bu tedbirler arasında deriyi gü· 
netin kızgın tesirine açık bırak • 
madan önce, yağlamanın da göz 
önünde tutulabileceğini kaydede
lim. Bunun için krem tert.,inden 

güne§ yağları vardır. Eğer bu yağ 
vücuda sürülecek olursa, derinin 
yanış tesiriyle tahri!e uğraması • 
nın bir dereceye kadar olsun, önü 

Fazla terlemek, elbiseler için 
de iyi değildir. Terin önünü al· 
mak için kullanılan bazı tıbbl 
maddeler, sonra tene sürülen bir 
nevi pudra, mükemmel koruyucu 
çareler sayılmakla beraber, elbi"' 
selerin bozulmasına sebep o1aca1' 
terin çıkmasına mani teşkil ede • 
mez. Evlenme hadiseleri, en çok han· 

gi ayda veya aylarda kaydedilir? 
Almanyada yapılan yeni bir ista· 
tistik neticesine göre, mayıs ayı 

en başta yer tutuyor!. 
' Muhelif senelerdeki evlenif va· 
ziyetleri gözden geçirilerek, en 
çok mayısla evlenildiği neticesine 
varılmış ..... Bu ayda evlenenlerin 
sayısı, her senede aşağı yukarı 
yetmiş bini buluyormuş. 

Buna mukabil, kanunusani a -
yında evlenenlerin sayısı, otuz 
bini geçmiyormu,. Teşrinievvel 

ayına gelince, mayısla kanunu -
sani arasındaki bu ayda elli beş 

bin raddesinde evlenmeye rast 
gelindiği tesbit olunmuftur !. 

Acaba niçin böyle?.. Mayısta 

evlenmelerin çoğalışı, tabiatin in
kişaf edici tesirine, ısınan hava -
nın ve güzelleşen muhitin sevgi 
duygusunu arttırıtına hamledili -
yor. Kanunusanideki azalışa se -
hep olarak ta Noel yortusu mas • 
raflarının, insanları parasız bırak 

ması gösteriliyor. T efrİnievvel -
deki ikisi ortaaı vaziyet?.. Buna 
dair bir izah yok. Eğer mutlaka 
bir izah lazımsa, o izahı da her 
kes kendi düşünüıüne göre bul • 
sun! 

ne geçilir. Bunun vücut üzerin· 
deki hota gitmiyen kayıcılığı,· 

sonradan yıkanıtla giderilir. De· 

ri yandıktan sonra vücuda sürüle· 

cek gene krem tertibin~en bir ne· 

vi yağ da deri için faydalıdır. 

Yazın, deri üzerinde kızartı· 

lar, lekeler, göze çirkin görünen 

muhtelif değifiklikler husule gel

mesinde, hiç bir tedbir almadan 

deriyi kızgın güneşe karfı açık 

tutmak, menfi rol oynadığı gibi, 

bunun batka sebepleri de olabi • 
Ur. Me•ela, alınan gıl!a 

Ter iri mümkün olduğu kadar 

önünü almak için, az yemek ye • 

meli, az su içmeli. Soğuk ıu ile 
sık sık yıkanmalı. Evde banyo 

yapılırken, suya az miktarda al • 

kol, yahut sirke katmalı. Sonra 

da teni pudralamah. 

Şunu da ilave edelim ki, bol bol 
terleyiş, hazan uzvi bir rahatu:ı: • 
lık dolayısiyle olabilir. Böyle va• 
ziyetlerde de doktorun reyi alın• 
mak, yerindedir! 

- Holivudda Yaz - Giyinişi -- suıta çok mühim tesir icra eder. 
Yazın yenilen ıeylerin seçilitin • 
de de dikkatli davranmak icap -

Holivudun ıık giyinen güzel, sevimli 
yıldızlanndan Cin Hovard ve Mey 
Klark, bu sayıfada ıık giyiniıleriyle gÖ· 
rünüyorlar. Birisi, evde giymeğe mah
sus fantezi bir akıam elbisesiyle, bir.isi 
bir gezinti kıyafetiyle ..... 

Cin Hovardın uzun atekli, uzun kol· 
lu elbisesi, geniı ve bol omuzlar, dü -
şük bir tarzdadır. Bel, dar bir kemerle 
sıkıştınlmııtn-. Eflatun renkteki bu fan 
tezi elbise, parça parça dantelelerin 
birbirine eklenmesi suretiyle yapılmıı • 
tır. Bir bakışta zarif çiçekli bir kuma§f 
andınr. Lakin, bu, desenleri böyie o • 
lan ince bir kuma§ değil, danteller ek-

- Son Sistem Bir Ocak 

lki yumurta aarıaı, bir limon, eder. 
lenerek vücuda getirilen hafif bir elbi-
sedir!... iki kaşık zeytin yağı iyice çarpıl· Yazın, sıcak havada, vücuda 

Mey Klarkın giyini,ine gelince; bu dıktan sonra, üzerine dökülecek fazla kalori girmesinin zararlı ol· 
gezinti kıyafeti, sadeliği nisbetinde gÖ· ve çorba, ılık olarak sofraya ge- duğu unutulmamalıdır. Böyle za • 
ze ho, görünen bir biçimde ... Düz iniş- tirilecek. İşte, hepsi bu kadar... manlarda daima hafif yemekler 
li, beyaz renkte, süs olarak yalnız gö • Artık, balık çorbası hazır! yemeli, her halde hazmi pek ko -
ğüs yukarısında süs var. Kol kısımla • 
rı, omuzdan kesiliyor, aşağıya dcğru --- - lay olan yemekler tercih edilmeli. 
b. · · ş k ıd· k V. 1 f D • Tabı·ı~ serinleticı· •ey' lerin de itidal 
ıraz ınıyor. ap a, e ıven ve ıs ar· , .l\..UrU maya aır ~ 

pinler de, elbise ile ayni renkte..... dairesinde yenilmesi , iyi bir ha • 
Yıldızın kolundaki çizgili ceket, yün- Bardakları, camdan kaseleri, rekettir. Bu mevsimde yenilecek 

den örmedir. O, sıhhatini koruyan, ih- yıkadıktan sonra bezle kurulama· ıeyleri, her kes bünyesine göre 
tiyatlı bir yıldızdır. Hava sıcak da yınız. Çünkü, bezin havı az, çok tanzim etmeli, daha doğrusu bir 
olsa, her ihtimale kar§ı, ceketini kolun· ıslak cam üzerinde kalır. · · b' da ta§ırt doktora danııarak bunun ıçın ır 

liste almalı. Bu listedeki esaslar· 
dan ayrılmamalı.· Sıhhat, ancak 
bu suretle korunmuş olur. 

Bunların kurumasını temin için, 
masa üzerine baş afağı bırakmak, 
tercih edilmeli. Atef üzerine tu 
tarak kurutmak da, bundan daha 
iyi bir kurutma usulüdür. 

Gerçi insan ark sık su içmek ih
tiyacını duyana da, su içmekte de PIAjda Yanarken ~ 

Mey Ki ark 

Çin T drzllnda Pldj Şapkası l 
Bu yaz modıa olan Çin tarzın

da giyinişin, plaj kıyafetlerinde 
de kendisini gösterdiğini evelce 
anlatmış, bu tarzdaki bazi ör
nekleri oıtaya koymuştuk. 

Resimde, Amerikanın genç, gü

zel ve şrk yıldızlarından Moreyn 
O' Sulivanla Una :Markeli, plfıjda 
goruyorsunuz. Solda oturan, bu
rada ismi ilk zikredilen yıldızdır. 
Onun başındah-i plaj şapkası, ' 1Ko
loniyal,, denilen beyaz renkte ve 

miğfer şeklinde şapka örnegı .. 
Sağdaki, ismi burada ikinci ola
rak zikredilen yıldızın plaj şapka
sına gelince, bu, işte tamamiyle 
Çin tarzında bir şapka ... 

Çin modnsr, son baharda da de
vam edecek mi?.. Bu pek oka · 

&ar belli değil .. Çünkü, bir taraf· 
Uın da bir Meksika modası baş 

ı 

Moreyn O'Sulivan Ve Una Markel, PIA)da .. 1a, 
"fil 

muhakkak go gösterdi. Bununla beraber, Çin 1 dar süreceği 
tesirinin herhalde son bahara ka- yor! , 
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llfJUt diijiiniimleki cinayet daoasınıla:: Karşılıklı hörmet, riyasız doğruluk .. 
Suçlu ikileşti! 

Yeni auçlu, öldürülenin karcleıi Rifatbr. Evelce 
malıkCim olan Hudai, serbest bırakıldı .. 

t•..-.ıı ı IDoD l&Jlfada> 1 lerlemeleriai miiphede ederek 1 Gerçi Al&hureti ŞaheDf&h, d .. 
" .. d fevkalade memnun ve mahzuz o- faatla muhtelif mecaliı ve maha· 
Muhterem beyler, muaaa e . f"ld · b t-.. ..1..1.:~- buyurd 1ar b acak 1 zatı Al .. b luyorlardı. Kemalı cesaretle ar • 1 e ız arı ~~ u • 

u~ur 0 ~z.. . a az· zedebilirim ki aziz ve necip Türk Muhterem Millet Mecliıi ve dev• 

1-.....ı qır caa mahkeme ·ı ıeldi. Diler auçlular, af kanu • :z % "-de. 1IZ1IDCa hir müdet tetkik o- nundan iıtif ade etmitlerdi. 01 • 
..- 'bir dava, adli1e aar&JI yan· dürmek ıuçlusunun on bet tene 
~ karara bail&Dllllf, muha • mahktlmiyet cezasından bet sene• 
ı..... edilenler mahkOm olmutlar· ıi de affa tabi oluyordu. Ancak, 
-_ Ba dava, Şehiremininde Ye- ıuçlu vekilleri, onun tamamiyle 

retı f ah:hı;m T~?'e ol~ milletinin haliıane olan bu duyıu· Jette kendileri ıırumda Türk mil· 
ae~a . ·~aım:d u se~ tia n~~i ; Iarı, zab Allhazreti mülUkinenin Jetine ve devletine kartı tetekkür 
ce er.• . . . a. mu tereıp mı e pik ve duyplu olan kalplerinde de bulundularsa da ıene lüzum 
mecb11 ibııne bır nebze maruzat• 1 d V Al"h t" ş ö .. k" muazzam Türkiye 

b ı ak· f (8 yer bu uyor u. e a azre 1 • ı ruyorum ı, 
ta °., unm 

11 ıyo~.) uyuru· benpbın onlara kartı olan pede • devleti ve aziz Türk milleti tara • 

J 
l ~ taraflarındaki bir bostan· ıuçauz olduiu iddiasmda •..•• Boz· er ~ .. Arnavut düiünü yapılır • maya uyıun olarak, yeniden ke • 
~ ka• lıı.;. ltlenen cinayet davasıdır. Dü- tif yapılacaktı. Suçlu vekilleri, 
k ıu ....... hazır bulunanlardan bir bu ketf~ yalnız eskiıi ıibi ve 
ramh ~ tdtinin, çatmJdıkları mua mutat üzere naip 11fatiyle mah • 
r.amlı ~ oturmak İltememelerinden keme azasından birinin huzuriyle 
bür "'-a hir kavp, ••• dört bir taraf· delil, bütün alır ceza hakimler 

1 

içill"' ı.. ail&h patlaması. • . • Ortalık heyetinin huzuru ile yapılmaıı iı· 
karıtık oluyor. Kaçanlar, telini ortaya attılar. . l~tek. kabul 

içio ~anlar var. Yerde bir ölü olundu. Ajır ceza reıaı Azız Bey 
· al" ~: Arnavut Ramuan! azadan Kemal ve Sakıp Beyler, 
bbbl 4rtı.YUt Rame1:anı kim öldür • müddeiumumi Kitif Bey, avukat· 

bit dut.. itte latanbul ajır ceza Iar ve diier allkadarlar, Yenibah· 
yue11 .......... i muhtelif muhakeme çedeki boıtana ıittiler. Bu ıu • 
elbi" ttlaeierind~, katilin kim olduiu • retle toplu ~ir hal~e k_eıif .~pıl· 

c:d "- lraftırmıfb. Mahkemen'tıı kar· dı ki, Türkıye adlıyeıı taribmde 
a e .. ~da, ıuçlu yerinde Arnavut alır ceza beye.tinin böyle toplu 

lf'1dai vardı. Onu, Raramazanı bir halde ketıf yapmuının, bu • 
ildünneie teıvikten auçlu olarak nunla üçüncü defa vaki olduiu 

adat \t efendiai Karanfil..... Sonra, MSyleniyor. 
ye" 'il ı. • air davetli de, bildiklerini, ıör Son lc .. lften aonra .. 

u il• tildenni saklamaktan suçlu bu • 
yo ~orlardL Neticede, bunlar • 

al .ı.. Hudai on bet sene alır hap
onr• it, efendiıi Karanfil öldürmeie 

~en, davetliler de bildikleri· 
bol 'l 9'ldamaktan muhtelif cezalara 

1 ~ olmutlardı. Fakat, suç• 
bız " • l'fUkatları, kararı derhal tem • 
ev ~~ı d" 

1 '"wuaf er 1. 
aı 

rd .. I llltllt, ••lutlurl 
muhakemede t&Jle bir 

• miiekkillerini müdafaa 
~rlardı: 
. ....... Ramazanı ald&ren, Hudai ,U, Rifattir. Rifat, Arnavut 
•\ıf R ati.... Bu adam, Arnavut a· 
~ kardeti. • • • Düiünde 
~ bvıada, bir çok silib pat• 

"'' Rifat ta kurtun sıkmıt ve 0-
1._ ~ tal.encatmdan çıkan kurıun, 
""'d'tine isabet etmiftir. 
~llliaa, Ramazan, Hudainin at 
\ a-.unıa delil, kardeti Rifa· 
~ ltbiı kortunla kanlar içeriıin· 
t..__ 1ere ıerllmittir. Dolayııiyle 
~ılin de Hudaiyi öldürmek 
~....._ tetvitde bulunduiu doi • 
"1... •etilclir. Karanfil, yanmda 
~ha adama "vur!,, deme· 
~· Muhakeme edilen davet· 
"t - 111Çhı olam~z. Onlar bir 
-. ı........,.orlar ki..... Ramaza· 

'llldainin aldürmediiini söylü-
~ Yani, lıalrilıati aiylüJor • 
~ ek..... Çünkü Ramazanı 
~ cla1etten aonra ortadan 

lan lcardeıi Rifattir. 

~ ltliat ne demlftl? 
\.L'.~ lllahbmecle phit olarak 
~' kendiainin kardetini 
:-.;: hu, onu Hudainin vur • 
... ll1lemit, çekilip ıitmit • 

~ ale,hiae çıkan 
~ ~ eden mçlu avukat· 
~ ıa.. eİna79ti ifliyenin Rifat 
~ llWaaaada hilhaaıa urar 
t~' 'boatancla Jeniden ke· 
.. i"'-ıa llaaaau İltiyorlar, alika • 
S ~~ aırumda hanai ma· 
~..,_da, ne YUiyette dur-
~irice t•bit ediline, Ra. & l-ludai tara'-lan YUnıl· 
~· hil&kia kardefi Rifat 
~ YUraldujunun anlatı • 
' ehemmiyetle zikredi1or-
l'"-t 
,ı. lllahlcemeıi, karan boz· 

.._ ,.Ud.. ..W-.eJ.e 

Son ketifte, boıtana dülün ıe
ceainde masaların nan) yerletti • 
rildiii, kimlerin ne tarafta otur • 
duklan, vakanın nuıl bqlayıp 
bittili, lüzum ıörülent. orada 
tekrar dinlenerek yeniden arattı • 
nldı ve hazırlanan rapor mahke • 
mede okundu ve aon ketf• söre, 
Rifatin vak& Jcartwnclaki vui • 
yeti, ~iden meyzuu baluoldu, 
ve Rif at aleyhinde iie, ha cinayet 
suçundan dolayı kanuni takibat 
yapıliauma siritildl. Müddeiu • 
mumilik, dava açb, istintak haki
mi Rifati IOl'IUY• çekti, mahake
meaine karar verdi ve dün ..... 

Ölleden ıonra, lıtanbul aiır 
ceza mahkemesinde, bu eıki da • 
vanın yeni muhakeme celaeai, çok 
hararetli oldu. 

Serlt•t ltıralcllıt 1 
Suçlu Hudainin aTUkatlan, fÖJ• 

le dediler: . 
- Mademki bu cinayetin auç• 

luıu olarak muhakemede yer tu • 
tan Rifat, tevkif edilmemiftir. 
Şu halde, bu cinayetin suçlmu o
larak muhakemede yer tutan Hu· 
dainin de aerhett bırakılman icap 
eder. Biz, bunu isteriz! 

Celse, bir aut kadar ıürdü. Mü· 
nakqalar, müllbazalar, mutali· 
alar, ..... Ve nimyet mahkeme, 
kararını bildirdi: Suçlu Hudai • 
nin elli lira kefaletle serbett bı • 
rakılmasına, yeni ıuçlu Rifatin 
de plecek muhakemede hazır bu 
lunması için, kendiıine auçlu sı • 
fatiyle tebliiat yapılmaama ve 
muhakemenin batka bir tüne kal-
maa111ıa, •••••• 

Hudai, elli lira kefaleti yatıra· 
rak. akıam üzeri tevkifhaneden 
çıkmııtır. 

Gelecek muhakemede 
Evvelce, yanan adliye aaraym • 

daki mahkeme aalonunda ıahit 
olarak ifadeai alınan ölenin kar • 
deti Arnavut Rifat, ıelecek mu • 
hakemede, Yeni poıtabanecleki 
muhakeme salonunda eaki ıuçlu 
Hudai ile ayni bölmeye yan yana 
ıirecek,mahkemehuzurundayan 
yana duracak ve fU aor1U7a ce • 
vap verecek: 

- Cinayeti ıenin iılediiin, al· 
tıiın kortunla kardetin Ramaza • 
m vurduiun iddia ediliyor?. Bu· 
na ne deyeceksin?. Cevap ver!. 

nuz uyurunuz 191 en. rane muhabbetleri dahi ayni duy• fından zab ili hazreti bumayunu 
iki ay evel batvekil hazretleri n teıirinden ileri seliyordu. ve maiyeti pbaneleri hakkında 

muhterem mecliıi iliye arzeyle- ~~~ente ebaente ae1leri.,, · ı&terilen bunca muhabbet ve ıa· 
dikleri veçhile Şahenp.h Hazret· ilk maruzabmda seyahat proı· mimiyet ve hüsnü kabule kartı bir 
lerinin seyahatlerinin önceden on mm icrasından baluetmittim. defa daha devlet namına resmen 
bet nihayet on sekiz tünden ~~in itiraf ediyorum ki bu ar- arzı fiikran edeyim. "Aferin doi· 
fazla olmı!acajı düıünülm~ idi, zum, beynelmilel meri olan usul rudur tetleri,, 
ve fakat bıllbare arzecleceiim ~s· ve adete matabık olup, Türkiye Şimdi bu seyahatten alman ne
baptan ıeyahab bumayunları yır• R . ·dimharu Gui Mutafa Ke • ticeye ıelince: Bendenizin fikrim
mi yedi tün ıürdü. Kemali itti • :;-;..uretleriyle Türkiye devleti ce fevkalldedir. Çünkü hakiki 
yalda tetrif ettiler ve aon derece• :cali uammm Şahentah Hazret• itimat ve mütekabil hürmet ve ri· 
de memnun -.e hotn.ut avdet bu • l . L-- .b az -ledikleri aami· yua doiruluk ve menafi ortak· 

l ''P kili k .. 1.. 1 erıne ... ,ı ı r _, 
yurdu ar e pe a a seı. e• miyet her nevi reaml tepifat proı- biınclan ibaret olan her nevi hüa-
ri,, ve muhtasaran tunu arzedeyım ramının hududunu 0 derece teca· nü tefehhümün eau ve ıayeleri 
ki, b~ aeyj~~t ezberi cih~t fevb· vüz eyledi ki, meri zahiri tetrifa· tamamiyle ve mükemmel bir sure-t 
ladedır •. liram ve ~re v~ ·~· ta lüzum kalmıyordu. lki muaz· te baııl olduiu sibi iki kamtu kar
metle bıtam buldu. .~~le ki, tım· zam reia ve tarkm iki namdar re- det milletin muazzam reiılerinin 
diye ka~ar y~lnız Turkıyede de.. cülünün mülakat eylemeleri üzeri· ileriyi ıörmekte olan akili.ne duy
iil belkı • dunyanm pek ~ bır ne aralarmda maalmemnuniyet ıu ve kudretli ve ıailam iradele • 
memleketinde ~!·~. bararetb ve huri olaiı samimi doıt1uk ve yeıi· riyle iki memleketin samimi ve 
aamimt olarak bumu kabul yapıl- nelik münuebatı o kadar büyük emniyet bahıolan ıiyuet temelini 
mıftır. "Doirudur doirudur aeı• ve azametli ve hakiki idi ki her o kadar muhkem bir ıurette atmıt
leri.,, ıörene teıir ediyordu. Ve Şaben· .lardır. Her pna ıaramtı ve fır-

Devletçe proıram mucibince ic• ph Hazretlerinin Türkiye topra • tınadan muun kalacaktır. "lnta· 
ra olunan.reımt t~trifa~n maada iındaki ikametlerini temdit eyle· allah, inıaallah aealeri,, ve ~~et 
memleketin her zümresinden ka • meleri için Gazi Hazretleri tara • ve doıt millet ıon derece bır ıtı • 
dm ve erkek ve ıenç mektepliler fından .un bulan daveti kabul mat ve emniyetle yekdiierine da• 
her aclım batında ve konak~· " lmair ve Çanakkale ve Maı:m•· yanarak asude ve rahattan kendi 
li ve llly Ye kalaa ve ..ıutd•* ra deaizine aephat eylemelrı ve vatanlanna hizmet eder ve daha 
mevkebi ıirii16k'-.ri -....&~ lstuklda birkaç sün fazla kal• ziyade terakkiyata nail olabilirler 
ve MYIİ ile ~ ebDİflel' 'T• maları Şahenph Hazretlerinin bu ve hakeza nevi betere hizmet ey• 
tİmdlJ• kM• Wıı ••li alritl • Hyahatten aon derece razı ve bot- temelde dünya ııtlbuna da çalıp• 
memiı bir ...-..as..ı~ ve ~· nut bldıklamıa ve Türkiye Reiıi bilirler. Gerçi eauı arzettilim 
mimJ-0•'4f1,plaımı;~t· cümhuru Hazretlerinin doıtluk ve veçbile bundan ibarettir. Veli • 
lerdi Ha"'- ff.lt.nn ~ok ~efa ~ muhaberelerinden memnun ve kin iki memlekete ait olan carJ 
lar i A tifld•t murur olduklarına kifi bir delil meaailde ve hakeza be'nelmHel 
teıiriJ QI j.l!o idi. ''Dolnıdur, dojnadur ıealeri.,, meaelelerde dahi doatane teatii 
rülüyordu. Doirudar ve bittabi bundan bar efkir olunur. Ve mesaili maru· 

Memleketin ıenç zümrea{yl• ka da olamazdı. zenin kiffeıinde tetabulm efkar 
kız ve erkek talebelerinin hisai· Çünkü bu iki muazzam reiı ve mevcut oldutunu muhterem millet 
yatlarını ibraz eylemeleri pek aü· tarkm iki dihiıi arasında mevcut mecliai iliıine kemali meserretle 
zel ıöıteriyordu ki, yalnız bu • olan müpbebet, ıamimiyet ve ye- ve iftiharla bildiriyorum. "Ebten· 

··nıw Türkler bu doıtluk ve kar- ıinelik zeminini o derece amade te, ehsente seıleri,, Bütün bu me
retliie bu derece kadir ve kıymet etmitti ki dalia tabii olarak vuka ıail iki memleket münuebatmın 
yermiyorlar, belki yakın bir de- ıelenleri taıavvur eylemek müm- yekdiierine kartı samimi ve vefa
virde vatanm mukadderabnı elle- kün delildi. Alibazreti Şe.benph dar olarak yeni bir devreye dahil 
rine alacak neıli ati bile Şahentah nud ki ıayri muntazam ve karıa· olduiunu bize tepıir ediyor ve bu• 
Hazretlerinin makammın azamet pbklı olan bir memleketi eıki ha· nun tüzel neticeleri her iki mem• 
ve ehemmiyetini itirafla lran ve linden hali hazırdaki vaziyete ıe- lekete ve hakeza dünya ıulhuna 
Türk devletlerinin doalak ve tirdilerse muhterem mecliıi alile- müteveccih olacaktır.,, 
kardetlik eaaıma kalplerinde yer ri heyeti kirammca dahi malOm 
vermitlerd'fr. "Ebaente ebaente olduiu üzere Gazi Muıtafa Kemal 
seıleri.,, Hazretleri de kendi vatanına bü • 

Dört yaıında bir yavru 
ezildi 

Bu seyahatte bendeniz ve mai· yük ve parlak hizmetlerde bulun • 
yeti Şabenphide bulunmakla mut ili makam bir reiadirler ki lzmirde F evzipap bulvarında 
müftehir olan zevat. kemali ifti- va~ atk ve iıtiklil ve fedakir- feci bir araba kazalı olmuf, dört 
bar ve mübabatla reyülayin sörü· lık ve medeniyeti bazırada terak- yqlannda bir çocuk bir ~ ara• 
nür idi ki, kaidi muazzamın fe - ki eylemek h111111unda kendiıi dai· basının tekerlekleri altında can 
zail ve huaili berıüzideleri ve · ma örnek ve rehber olarak mukad· vermittir. 
lran milletinin mazhar cftduju te- des olan bu makwhn husulüne Burnovanın Kavaklıdere köyüne 
ref ve büyüklük doet ve kardet ciddiyet ve büyük bir ıevkle çalı· merbut iki numaralı kömür yüklü 
Türk milletini o derece kendine tıyorlar. "Dojrudur,. dojrudu~ bir yük arabalı Bahri efendi icla • 
celbettirmittir ki kendi muazzam aealeri,, buıün Türkiyede rre~~ resinde F evzipafa IMılvanndan 
ve sevimli reisleri olan Türkiye ve beaam olan zevat var ır ı ıeçerken caddede bahumm neza• 
Reiıicümhuru Mustafa Kemal bunlarm ekserisi ve belki de bepıi reti altmda oynıyan Genç aja to
Hazretlerine ne derece kemali hu- Türkiyecle Büyük Millet Mecliıi runu Gül Mebmedin dört yqlann· 
ta ve samimiyetle ve cüzl llir taibe :Alisinde mebus ve devlet idarele- daki yavrusu Şerifi ezmit, biçare 
ve riJa olmaksızın ihtiram ve ıi· rinde aza olarak Reiıicümhur Hz. çocuk yüklü uabanm tekerlekleri 
tayİf ediyorlaraa lran Şahentalu ile beraber çalıııp samimiyetle altında kalarak derhal ölmiiftür. 
Hazretlerini de ayni derecede tak· yardımda bulunuyorlar. Tatvili Arabacı Bahri yakalannnı, tah· 
diı ve sitayİf ediyorlardı. "Afe- kelimdan ihtiraz olmak üzere yal· kikata müddeiumumi muavini Ali 
rin aferin aeıleri,, Ne Ankara nız Türkiye devletinin muazzam Bey vaziyet etmiıtir. 
ne lıtanbul ve ne de lzmir tim- Bqvekili lımet Pqa Hazretleri • 
diye kadar böyle bir iıtikbal ve nia iıimlerini beyan eylemekle ik· 
büanü kabulü derhatır etmiyor. Ve tifa ediyorum. Bu recülü ıiyul 
ıüpheaizdir ki, bu muhabbet ve hem uker ve hem de muktedir bü
meveddetler prk milletlerinin ta· yük bir diplomattır. Vatan~ 0 

rihlerinde ilelebet payidar olacak· derece say ve ihtimamla hızmet 
br. "Elbette elbette sesleri.,, Al&· eylmİlektedir ki Türk milleti ara • 
hazreti humayun Türk mllletine ımda bibaklrin sevilmit ve kendi· 
kartı a'llka ıistererek, onların )erinin evaaf ve ahllkan olan me
faaUyet ve ciddiyet ve himmet ve ziyetleri o kadar pyanı hürmettir 
ıaJNtlerini ve terakki :r.oluncla i- ki her ıöreni cezbediyor • 
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Kütahya lisesine bir bina' 

yaptırmak lizım ! 
Naıit Hakkı Beyin konferansı - Lisedeki sıkıntılı 

vaziyet - Halkevinin yeni komiteleri 

An karada 
Hukuk fakültesini bu 
yıl bitiren gençler 

Ankara, (Huıuıt) - Hukuk 
fakültesinin imtihanları bitti. Bir 
çok gençler diploma aldı. Bu 

ıen.çler yakında kendilerini bek • 
liyen vazifelere kavuıacaklar ve 
memleketin yükıek menf aatleriai 
tahakkuk ettirmeie çalııacaklar • 
dır, 

Cumhuriyetin det.erli ıençleri • 
ni tebrik ederken Ankara hukuk 
fakülteainin faaliyetini de kısaca 
kaydeyliyeceğim. 

Ankara hukuk fakültesi, inkı • 
lip merkezimizde bütün varlıiı 
ile, bütün haımetiyle ıöze çarpan 
bir abidedir. Bu abide, Gaai neı· 
linin feyiz ve irfan kaynakların • 
dan birini teıkil eder. 

Ankara hukuk fakülteti kuru • 
KUtallya llaesinln muallimleri luıundan (6 ae.ne içinde) 637 

Kütahya, (Husuıi) - intihap haletmek lazımdır. Maarifçi va· ıence diploma vermittir. Bu ıene 
dainıinde 11k ıık tetkikler yapan limiz Sahip Behiç Beyden bunu verdiii 61 mezunla bu yeldin 
ve halkla yakından temaı eden bekleriz. 698 zi bulmaktadır. Fakülteden 
deierli mebuıumuz Natit Hakkı Geçen sene dokuzuncu Te onun çıkan ıençler, yurdun dört buca• 
Bey bu hafta buraya ıeldi. Ev • cu ıınıflar ili.ve edilerek lise ha· iına Claiılmakta ve yeni rejimin 
velki ıün Halkevi salonunda u • line konan mektepte 350 talebe kılavuzlujunu yapmaktadır. 
muma mahıuı olmak üzere istifa· okumaktadır. Bu yıl bakalorya 

Günden ıüne tekimül devresine deli bir musahabe yaptı. Bu ko • veren 50 mevcutlu sekizinci ıımf· siren Ankara hukuk fakülteıinde nutmalarmda halkın dertlerini, tan on dokuzu mezun olmut, di .. 
'h~ 1 d'nl _Y-v• 'b' ·ı~ 17 profesör ve bir de dekan va,.. ı Hf&Ç armı ı euıgı gı ı, vı a • ğerleri eylül devreıine kalmrttır. 
yetin Ankarada takip edilmekte Lise hocalarınm bir resmini ıln· dır. Hukuku .... iye doeentliii 
olan itlerini anlattı. Memleketi· deriyorum. kadroda menatea da henüz bu 
mizin aünden 'IÜne inkitaf etmek Halkevl yeni lelere hey.ti Yuifeye kimse almm•mıfbr. De
te olan ıiyaai ve iktısadi vaziyeti iki ıen.edenberi muntazam me- kan Cemil Bey, herketin twec • 
etrafında dikkate pyan izahat ver ıaiıiyle memlekete ve halka hit cühünü kazamnıt ve kıymetli bil· 
clil~ Mu,rif, .-.. P'Olr&mli çok f• fİ!yİJle ~q WJA ~· 
yeat1111üc:IMaa yefgilerinin mabi • idare heietfnln müddeti"-JibDi•• ınetler ,..pmııtrr. 
yeti hakkında halkı tenvir ettiler bulduğundan bu hafta zarfında Ankara hukuk f akült .. i talebe-
ve alk11lanan ıözlerini §Öyle bitir- yeni intihap yapılmıttır. Her ko- ıi leyli ve nehari olarak iki luı· 
diler: mitenin reiıliğine secilen ve yeni ma ayrılmaktadır. Liae mezun • 

"-Türkiye, ona yan gözle ba· idare heyetini teıkil ,. eden zevat lanndan en iyi ve iyi diploma a· 
kanlarm bir intihar kayası ola • funlaı'dır. lanlar, yaılan 18 den &falı, 30 
cakbr.,, Dil, edebiyat, tarih tubeıi reiıi dan yukarı olmıyanlar ve 8 Hne 

Genç mebuıumuz fırka ve Halk ı· "d" .. KA B ·ı ıse mu uru azım ey, temıı adliye hizmetinde ,._.ı.ıacaklarmı 
evi itleriyle d~ meııul olmakta b · · · 'Ik d · f · ~ ıu e11 reııı ı te rısat mü ettıti taahhüt eyliyenler müsabaka ile 
ve kazalan da dolaprak tetkikle· lb h' B ı 

ra ım ey, güze ıanatlar ıu • leyli kadroya alınmaktadır. Bu 
rine devam etmektedir. beıi reiıi liıe muıiki muallimi A· 

L la• blnaaı yapllmahdır ıene ıene ayni ıartlarla 49 leyll 
K b k h 11m Doian Bey, halk derıhane • talebe almaca'-&--. üta yamızın birici orta ta • ıuu 

leri ve kuralar ıubeıi reisi maarif 
ail mües•••-ı' olan liıemiz bina n__ yıl faku" lteve 581 levU ve 

--· müdürü Murat Bey, içtimai yar· uu ' ' 
cihetinden çok betbahttır. Geçen nehari talebe devametmiftir. Onu 

dım ıubeıi reiıi ıthhiye müdürü 
kı• ortaıında bı'r kaza neticesi mu"•dekı' tedrı'ı ._ .. !-..le bu •e 

:r Dr. Fazı) Berki Bey, kütüpha • • _.. UN ' • 
mükemmel bina yandıktan ıonra kUnun f azlalapcaiı tahmin olun· 

ne ve netriyat reiıi liıe edebiyat küçük bir ille mektebe ııkııtınlan maktadır. 
bu irfan yuYaıı, önümüzdeki ders muallimi EflAtun Cem Be7, ıpor 

ıubeıinden Abdullah Bey, köycü· Bu yıl fakülteyi bitirenlerin ad-
aeneaini de bu vaziyette ıeçire • ı d ler ıubetinden Mehmet Bey. an tu ur: 
cekıe 1uıktır. idare kıımı bir 
bodrum kabna, talebeıi daracık Hemen bir çoiu yeniden it h;· 1543 Necip, 1378 lımail, 1571 
odalara istif edilen; fizik, kimya tına ıetirilmit olan komite idare Ziya, 1377 Saim, 1385 Retat, 
laboratuvarlarından, reıim, mu • heyetleri, çalıtma prosramlarını 1411 Selimi, 1472 Hakkı, 1470 
ıiki, jimnutik aalonlanndan mah çizerek evin reiıi Halil Kadri Be- Semahat, 1388 lh1&11, 1408 Ha· 
rum kalan bu mektebin müaait bir ye vermitlerdir. tice, 1629 Ziya, Hanım ve Bey· 
binaya ne kadar muhtaç olduiu Yeni heyetten Cinümüzdeki ay• ler (Pek iyi derecede). 
iaah ve iabata liizumu olmıyan larda daha ıenit mikyaıta faali. 1361 Ömer Celilettin, 1237 
açık bir hakikattir. yet ıörüleceii ümit edilmektedir. Necmettin, 1354 Cemil, 1789 

Yanan binanın bütün iıkeleti F. D. Fabrettin, 1548 Tahir, 1553 Kur· 
aallam oldux..·-a ve kullanılabi • ----o----- ban, 1359 Mualih, 1394 Asiae, 

...... Niçin o"ldu-rdu .. ? lecetine dair mühendiılerce ra • 1440 Ulvi, 2031 Fahri, 1356 Hü· 
por verildilinden yalnız yirmi bin Balıkeairin Küpeler nahiyeıinin ıeyin, 1367 Mükrime, 1477 Bed· 
lira ile yeni bir mektep kazanmak Baialan köyünde kanlı bir vaka rettin 1364 Ali Rajıp, 1480 Ke
mümldln olacaktır. itin bu ka • olmuıtur. Baialan köyünden Yu· malettin, 1464 Ahınet, 1790 Sü· 
dar kolayla9maama raimen Ma - suf oilu lbrahim, lamail çavuı ile leyman, 1502 Mehmet, 1497 Fu· 
arif Vek&leti mektebin yapılması· kar111 Firdevıin deiirmene ıittik· at, 1379 Kamil, 1492 Şükrü, 1353 
nı yalnız vilayete bırakm11 oldu - leri bir sırada önlerine ıeçmit, bir Ali Rıza, 1654 Cavit Hanım ve 
tundan idarei huıuaiyemizin bu kaç el ıilih atmııtır. Kurtunlar • Beyler (iyi derecede). 
iti vaktinde yetiıtirebilmeıi fi,İp • dan biri Firdevıin karnına ıaplan· 1488 Nurettin 1491 Hüsamet· 
helidir. Şimdiden biç bir haz!r - mıı ve derhal ölümüne sebebiyet tin, 586 Mitat, 1381 Mustafa, 
Irk prülmediiine ıöre iki ay ıon· vermİftir. 1402 Celal, 1405 Cevdet, 1508 
ra mektepler açılınca s?kıntı bq Müddeiumumi muavini vekili Necmettin, 1221Vehbi,1089 Fah· 
pıterecektir. Faik Bey hükmnet tabibi ·ile bir· rettin, 1427 Remzi, 1357 Fahri, 

Pamiyan teıkilib da hulunan likte vaka mahalline ıiderek tah· 1398 Ali Nihat, 207 Galip, 1370 
v.e ,e. Ura ıibi en ucuz bir llcret kikata vazıyet etmiıtir. Behçet, 623 Talat, 1528 Tevfik, 

· !le talelte okutulan Kütahya liıe • Vakayı müteakip kaçan katilin 1564 Ali, 148 Fazıl Beyler (Orta 
ıinin bina meaeleıini bir an evvel yakalanması bekleniyor. derecede). Mezun olmutlardır. 

Bir buçuk a~ deniz~e K, 

kalan ceset kimin? 
Üzerinde dövmek, yaralamak, boğmak gibi b 
cebir alameti görülmedi, ölüyü kimse tanımıy 

lzmirde Karııyaka iskelesinin 
üç metre mesafede denizde bir İn· 
ıan cesedi ıörülerek çıkarılmııtır . . 
Denizden çıkardan cese.,t korkunç 
bir vuiyettedir. 

Ceeedin yüzü, ıözleri tamamen 
titerek detitmit Ye parçalanmıt· 
tır. Vücudu ıuların hücumundan 
teklini kaybetmit Ye pelte haline 
ıelımiıtir. Cesedin üıt kıamında 
palto ve aaire yoktur. Yalnız alt 
kıımında bacakları kopmut bir 
pantalon mevcuttur. 

Ceaet denizden çıkarıldıktan 
aonra zabıtanın kontrolü altında 
bulundurulmu9 ve keyfiyet müd · 

' 

lzmirdeki eski eserler ' 
tetkik ediliyor 

Evkaf müdürü Halim Baki 
Beyle umum müdürlük beyeri fen· 
niyeainden mimar Sinan Kemalet· 
tin Bey ve İstanbul müzeleri mü· 
dürlerinden Eaat Nedim Beyden 
mürekkep bir heyet, lzmirde vili· 
yetin bütün kualarmı gezerek bir 
çok asarı atikayı tetkik ve teıbit 
e1lemi9lerdir. 

Mimar Sinan Kemalettin Bey 
vil&yet dahil\nde ıarülmeıi lbım 
ıelen mahal ve eaerleri kimilen 
jülnlf, fjfiı' tnıım'"lftjr h~-

nan plan ve projeleri beraberine 
alarak Ankaraya aYclet ebaittir. 

Halim Baki Beyle Esat Nedim 
Bey tetkik Hyahatlerine devam e

deaefderdlr. 
Bu eeyahat eenumda harı ve 

aanat iHbariyle deferli olan eser· 
lerin planları çizilecek, iç ve dıt 
reıimleri alınacak, aynca üzerin· 
de durulman icap eden yerlerde 
itlenecektir. Yani bunların iıtam· 
pa ile kopyalan aİınacak, bazıla· 
nnm ela yallı bo1a ile örnekleri 
yapıla~r. 

Bu sanat etel'leri Uzerindeki 
tetkikat tonunda villyet dahilin· 
deki e\'kafa ait kıymetli eski 
eserlerin ilmi Ye müterakki uıul· 
lere 16re fi9leri yapılacak Ye bu 
fitler de her eıer hakkında da her 
noktai nazardan mükemmel malü· 

deiumumilik makamına hab 
rilmi!tir. Nöbetçi müddei 
Şevki Bey Karııyakaya g 
ceıet üzerinde tetkikat icra 
mit; doktor cesedi muayene 
rek raporunu vermiftir. Vas' 
ten anlatıldığına ıöre bu c 
buçuk aya yakın bir zaman 
ortasında kalarak teklini k• 
mittir. Ceset üzerinde darp, 
ve ıaire gibi bir cebir al 
mevcut değildir. 

Denizden çıkarılan ceset _ .. ıın.ı 
balıkçılara ve orada bulun 
ıösJerilmiıtir. Fakat bir tür 
ı~di tanıyan çıkmamııfır. 

Tren goluncta 

Sağır bir kadı 
parçalanıp öld 

Merain - Malatya treni 
darlı - Gölbqı istasyonları 

ıında demir yolundan ıec.ılJlll~i..ı 
zere bulunan bir kadına 
bqından yaralanan k,dın 
ölmüıtür. Kuayı müteaki 
derhal durmuı, tahkikata b 
mıthr. Ölen kadm civard 
lik~~saı•er••• 
dilıiz Ato adlı biriıidir. Ka 
iuı demiryolunun aolundaki 
dili nohut ekinlerini çuva 
durarak demiryolunun ıal 
fmdaki harmana ıeÇirmek 
ken tren anaızın çıluverm· 
dönek olmaıı yüzünden 
makineyi durdurmata mu 
olamamıttır. 

Salı ve dilıiz olan Ato 
nenin düdük ıeılerini pek 
larak itidememi9, yoldan 
la vakit bulamamı! bütüo 
tiyle kadına çarpan mak-. 
lıyı yoldan dıtarı fırlatmJI 
ölümünü mucip olmuttur. 

Vakadan haberdar edi 
zarcık adliyesi Ye hülrilıllP 

kazanın olduiu yere ıel 
ki kata bat lamqlardır. 

mat ve eski halleriyle tamir ıör· o 
dükten ıonraki hallerini ıöıterir Baba eski ve lüle 
fototrafiler bulunacaktır. da Elektirik 

Elektriklendi, öldü 
Bandırma zabıt katibi Ömer e· 

fendinin zevcesi Şerife hanım ıe· 
ce elektrikle ujratırken müthit 
bir cereyana tutulmuf, bütün ri· 
cu dunu kaplı yan ve büyük bir 
menbadan kuvvet alan elektrik 
cereyanı zavallı kadını derhal öl • 
dürmüttür. Ömer efendi karısını 
kurtarmak için derhal atılmıf, fa· 
kat tellerin kopmaıı ikinci bir fa· 
cianın önünü almıtbr. Zira Ömer 
efendi de cereyana tutulmuıtur. 

Eti eserleri 
Gazi antep, (Huıuıl) - Kıt 

ıonlarında Caba büyükte bulunan 
ve Milattan on dörtaıır evveline 
ait olan "Eti,, eserlerinin Anka • 
raya nakli için Maarif Vekaletin· 
den emir ıelmiıtir. 

Kırklareli, (Huauei) -' 
lareli villyeti kualarıod 
eski elektriiinin Alpol~ 
fabrikaımdan temin .,}. 
belediye reiıi ıöyledi· ~ 
dan gelecek bir hat ile d 
ven tekilde Baba~ 
ii yapılabiltcektir. 

Lüleburiaz elektrilbllJI_. 
yirmi bin lira \izerind? 
motörü ile ihaleti ınuk 

~ - aıat! 
Antepteki saklı o 
Gazi antep, (HtıtU•I) 

hafta zarfmda .. n11•t 
Unde ihtiyar heyetleri.,lii 
leri defterler mucibİllce 
nüfuı, 947 kayitais ~ 
349 kayitaiz öli~m vak 
dilmiıtir. 



e 
~•sa hikaye: 

~ taatli 

ıyot 
\'uıturyanm küçük kasabala

t.n bı· · d f k. b. ·ı · s· rın e a ır ır aı enm ı-

ldtrıda çalııkan fakat alık bir 
il~ 

. tu ~a.rmıt. Bu çocuk ilk tah 
h·. 
•lırdikten sonra anası para

f 
. h~Yacından dolayı onu yakın-

ır çiftliğe rençber yazd ırmı§. 

çiftlikte çalı~mağa başla -
k 8i~inci günü eline gündelik 
bır tilin vermitler. 

're. tutm~., l alışmamış olan 
k Yolda parayı elinden düşü -
b tybetmiş. Anası onu azarlıya 
~lldan sonra gündeliğini ce -

una~ oyınasınr tenbih etmiş. 
türlıı 

. . irine· .. s· .. d l'k ı gun ımona gun e ı 

t bir şişe süt vermişler. Simon 

'llın lenbihine itaatle ş:şeyi 
11' " 1 . . E l" . ,er e~~ırmı§. ve ge ıncıye 

dJ "t ,i,enin içindeki süt dökül -

ıd ,ı tt 4nası bu defa daha ziyade 
ederek bundan sonra her 

tı-ecek olurlarsa bas üstünde 
'l> Öyle getirmesini ~öylemi§. 

SÜrıcij gün Simon çiftlikte o 
t . 
lıyade çahtmıt ki patronu 

~eınnuniyetinden hem de her 
&a.ba ile çiftlik arasında ya

-k gidip geldiğini görerek 
ndan dolayı ona uf ak bir 

~ıu hediye etmiş .. 

.1'tli çocuk bu defa da anne
. terabihi dıtına çıkmak ille-

'•· Eteği kaf aıı üzerinde lu
Öylece yürümiye çahtırken 

~ltı içinde iki kiti bulunan 
L. ır otomobil peyda olmuş. Bu ,, . 
,'~den biri Avusturyanın zen-
~ıl:ıadclerinden bir baron, 
l d, o h Ah k" o o o ~l\ • nun ususı e ımı ımış. 

~ hır sinir hastalığına tutul -

~dan her gün doktorla bera -
d::lrda gezinti yaparmış. Da-
1 tın durur, hiç gülmez, dün-
'011•uz b" k l . . d .. li ır ara tı ıçın e go -

"

'". liek:ıınler hastalığının iyi 
1 1 • 
~ Çın ona daima şen ve gül -

'İ)t lnanzaralar gösterilmesini 
h etınitler. Fakat her ne ya
'kro~dan bir tebessüm ko -

llıutnkün olamıyormuf .. 
~ . '"-t . 
ı "' 1fte Simonun bu vazi-
,~~rau .o kadar eğlendirmiş 
ıc_lı akıkalarca mütemadiyen 
ı .'l-rıa oülm·· G··ıd .. k 
~tınd . • Uf. u u çe 
~t lı ~kı gerginlik yumu§a -

.ı -lınd o ·1•k A 1 • "' l e ıyı ı alamet erı 
d·ı o Ilı 1 JJ . ~liıı . lif.. Yanındaki doktor 

Jı' Si.._ Ctraden h~en arabadan 
d:ı,lı~ S· ottu alnından öpmüf .. 

~on .. 
Q'tlc- auze} bir hediye aldık-
~~ it h~ron~n hizrnetine gir-

-1.lınin ·•kA f · mu a atını gör-

'----o_ 

,~llongaç aleti! 
~'~ . 1~1 b· lr hır mucit titrnanlı • 
,d··~ -ıet icat etmittir. Bu 
~~ ~ 0 kadar tiddetle ıar
\~ >\t' hu aaramhya vlicut • 
,, dayanmasına imkan 

"'· 

IÇok yaşamak için/ Güzel ve gürbüz 
müsabakası ne yapmalı? çocuk 

Vil Butler 

Müsabakamızın müddeti bitmit ol
duğu1'u geçen sayımızda ilan etmİ§· 
' k 1 tı . 

Müsabakaya İştirak eden gürbüz 
yavrular Türkiyenin muhtelif şehir ve 
kasaba ve köylerinde ve hatta bir kıs
mı ecnebi memleketlerde bulundukıa· 
rı için bun!arr bir araya toplamak n.üm 
kün olamıyacağını yazmış, bu vazıyet 
kartısında müsabakanın ne ıuretlcı ya
pılmasr münasip olncağrnı okuyucula
nmızdan sormuştuk. 

Aldığımız cevaplar bizim de tahmin 
ettiğimi:ı: şekilde çıkmıştır. Çoculcları 

bir araya toplamak imkanı olmayınca 
müsabakayı fotoğrafiler üzerinden 
yapınak en münasip olacağı bildirili . 
yor. 

Şu halde okuyucularımızın çıkan 

resimler üzerinden seçmelerini yapma
larını ve seçecekleri fotoğrafların ga
zete numaralarını bize bildirmelerini 
rica edeceğiz. 

En ziyade rey kazanan yavrulardan 
birinciye, ikinciye ve üçüncüye hedi -
yeler vereceğiz. 

~~~~o,~~~~ 

Zaro Ağanın ölümünden son· 
ra her tarafta "dünyanın en ihti
yar adamı'' lakabını kazanmak 
istiyen kimseler ortaya çıkmı§tır. 

Bunlardan biri de şu resmini gör· 
düğünüz Amerikalı Vil Butler' dir. 
Şikagonun köylerinin birinde do
ğan ve şimdi de orada yaıamak -
ta olan bu ihtiyar yüz yirmi bir 
yaşındaymış. Kimsenin yardımı -
na hatta bir değneğe bile muhtaç 
olmaksızın yürür, gözleri de uzak 
tan seçermiş. 

Yer sallanmasının sebep
leri nedir? 

Geçende Şikagoda açılan bü -
ytlk bir parayıra gelmiş. Bu yafa 
kadar bu diriliği nasıl muhafaza 
edebildiğini soranlara "Az ye -
mek, erken yatıp erken kalkmak, 
itidal dairesinde viski kullanmak 
sayeıinde" diyormuf .. 

Uy andırıcılar •• 

İngilterede eıki adet ve anane
leri muhafaza etmekte bir kısım 
halk son derece taaaaup gösterir. 
Bunun garip bir nümunesi Lon -
dranın bazı mahallelerinde hali. . 
geçen bir adettir. Her ıabah ıa -
fak sökerken bir kadın sokakları 
dolaşarak istiyenleri, yani kendi -
sine bir abone ücreti verenleri u
yandırır. Fakat bunu sesle ve gü
rültü ile yapmaz, yani sabah uy -
kuıundan uyanmak istemiyenle -
rin rahatını bozmaz. Şu resimde 
gördüğünüz gibi ağziyle üfürdü -
ğü bir aletle abonesinin camları -
na kuru bezelye taneleri savurur. 
Bu sanatı yapan daima bir kadın
dır ve pek çok senelerden hatta 
aaırlardan beri anadan kıza inti -
kal etmek suretiyle bu it daima 
ayni aile tarafından görülmekte -
dir. 

Kadın ihtiyarlayınca vazif eai
ni kızına devreder ve bir kaç sa
bah onunla birlikte gezip talim 
ettirir. İtte gördüğünüz resimde 
Mis:ı Smith ~on devrine kızıyla ı 
birlikte çıkmıfbT. 

Zelzelenin sebebplerini fen 
henüz layikiyle ketfedemediği i
çin yer sallanmasının ne zaman 
ve nerede olacağını evvelden kes
tirmek mümkün değildir. 

Vakıa Sia.moğraf denilen bir 
alet mevcut ise de yalnız yer sal
lanması esnasında şiddet ve ıü -
rekliliğin derecesini kaydeder, 
yoksa tehlikesi olmadan evvel 
haber vermez. 

Japonyalı Omari isminde bir 
adam §İmdiye kadar kürremizin 

muhtelif yerlerinde muhtelif za
manlarda vukua gelmi§ olan muh 
telif sallanmaların amudi veya 
ufki tesirlerine göre mevkilerini 
ve devam müddetlerini ölçerek 
bundan bir hesap çıkarmış. Gele
cek zelzelenin bu hesaba göre ne
rede vukubulacağını ve ne kadar 
za.man süreceğini tahmin etmiş. 
Bu adam Japonyada bir balıkçı 
köyünün zelzeleden harap olaca
ğını keşfederek köyü tahliye et -
tirmiş ve· sahiden söylediği saat -
le bir tiddetli zelzele bütün köyü 
yerle beraber etmif. 

Japonya sularında köpek ha -
lıklarının suyun yüzüne çıkarak 
telatlı hareketler yapmaları da 
zelzelenin habercilerinden sayılı • 
yor. 

Birinci mükafat kazanan 
köpek 

Geçenlerde Pariste açılan 
"1934 senesi köpek gergisinde" 
şu resmini gördiiğünUz beyaz ço
ban köpeği, yahut frenlt' c rin ta -
birince kurt köp~ği , b:rinci müka
fatı kazanmıştır. 

Bu köpek Almanyada yetişti -
rilmittir. Durutundaki asalet, 
p,özlerinden belli olan zckd. dik , 

Ceki Koğan 

Bir zamanlar pek meşhur olan 

küçük sinema oyuncusu Çeki Ko· 
gan büyüdükten ıonra yerine onun 
kadar becerikli biri gelememitti. 
Son zamanlarda Çarla T omıon iı-

/ 

minde bir küçük sinemada çok mu 

vaffak olmuş, "büyük bir yıldız,, 

olmuştur. Resimde onu bir filmde 

görüyorsunuz. 

Büyük bir kadın 
Kadınların yaradılışları yü - ninde radyo aktivite hassası 

zünden erkekler kadar çetin e - mevcut olduğunu meydana çıkar
meklere dayanamadıkları ,bu ıe- j mıştı. Madam Küri başka maden
bepten hiç bir zaman yafayit tek· lerde de bu hassanın varlığı kana

Madam KUrl 

linde erkeklerle bir hizaya erite -
miyeceklerini iddia edenler var
dır. 

Bununla beraber bu iddiayı -
umumi kaidenin istiınaıı kabilin-
den - çürüten bir örnek vardır. Bu 

atiyle araştırmalara giritmit ve 

Oranyomdan daha ziyade radyo 
aktiviteıi olan iki cevher keıfet -
mittir. 

Bu ara,tırmaları yapmak için 

Madam Kürinin elinde hiç bir la
boratuvarı yoktu. Kocasile bera -

her bir mahzen içinde çalıııyor • 
du. Bir kaç eski masadan ba!ka 

ali.t ve edevat namına hiç bir şe
ye malik değildi. Maden cevher

lerini bu masaların üzerine yaya
rak tetkiklerini hin zahmetle ha • 
,arabiliyorlardı. 

Nihayet 1898 senesinde M . ve 
Madam Küri Radyomun keşfini 

fen akademisine yazı ile bildirdi
ler. Bu keşif yalnız hikmet ve 

kimya aleminde değil, tıp ve fen 
aleminde dahi bir inkılap husule 
getirdi. 

da geçen hafta Franıada bir ıa - Küçük bilgiler 
na,toryomda, ölen madam Küri • 
nin hayatıdır. Meraklı bir İngiliz dünyada en çok 

Bu kadın hakikaten değme er- kullanılan inıan isminin ne olduğunu 
öğr.enmeğe merak etmiş. Bu adamın 

keklere naıip olamıyacak bir ıa- tetkikatına göre bütün dünyada kul • 
hır ve sebat ile çalıtmıt, bütün ha- lanılan erkek isimlerinin baıında ~eh
yatını fenni tecrübelerle geçirmif, met iımi geliyormuş. 
devamlı ve zahmetli çalıtmalar • ... • 
sayesinde pek kıymetli ketiflere Sehv~n Çinin garp eyaletlerinden .. 
muvaffak olmuş beıeriyete rad - eyaletinin yükıek dağlarında bir ma-
yom denilen ve bilhaaaa kanıer vi koyun sürüsü keşfedilmiıtir. Bu ıü 
teda visinde tesiri pek büyük olan rünün yaşadığı yerler on bin kaciem 
bir eıer hed~ye etmittir. yüksekliğindedir. 

Madam Küri aslen Lehlidir. • * • 
Asıl ismi Mari Skolodovıkadır. İngiltere ıimendiferler:ndc 21000 
Bundan kırk ıene kadar evvel tı- buharlı ,.e 1381 elektrikli lokomatif 
bii ilimler tahsili için F ransaya işlemektedir. 

gitmiş, orada daha talebe iken ,,. ,,. ,,. 

Piyer Küri ile evlenmiştir. Amerikada "Çeroki" denılen er-
0 sıralarda Berekel isminde li Hintliler dilinin alfabeıi ıeksen al

bir Fransız ilimi Oranyom made-1 tı harften mürekkeptir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bilmecemiz 

Yandaki resmi yapan reıaam haki
kate kartı üç yanht ta yapmıttır. 

Bu üç hatayı keşfedebiliraeniz iı

minizi ve adreıinui okunaklı yanrak 
(Vakit Çocuk Sayıfaıı Muharriri) tld
reıine bildiriniz. 

Doğru halleden okuyucularımı~ a
raıında elli iıme kura çekilerek muh
telif hdiyde:- verilecektir. .-.... - - ·~ 

I 
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.:~::.b.: ,;T~.!~:. I ezıntısı 

cc, .~. ' ·~;~"'' ' :~:" f Kuponları eksik olan ·veya hiç obrıı 
~a~:hb:~~aıı ·::~ ·.;·.!'l!0~ g yan okuyucularımıza kola vlık . • 
Öğle namazı 12 20 • '.J 
ikindi namazı 16 18 16. IS e._-_=:: ğ' 

Buıün; (VAKiT) okuyuculıırı· hi!r olmıyanlar yukarda verdi At~am namıız 19.38 19,lli " 
..... <' 3 ~ na mahıuı olmak üzere tertip etti· izahat dairesinde idareye mura 

# A 

~IKAYE 
•• 
Uçüncüsü 

-Yafan:Luciano Zuccali- Çeviren: iki yıldız-

1 1 J 
Bu itkrden en ~ok mütee11ir 

olan kahve sahibi Stefano T urlo 

idi. Etrafta dolatan dedikodu -
ları iıittikten sonra meselenin ve-j 
hametini ve tehlikenin vüs'atini 
hi11etmiıti. 

ı ıts ı namaıı 21.:13 ~ ı ? '== 
1 k ., s• 2 3- •• • .... • tı' e aı't olan 1-uponun atle bunları temı·n c..ıebilirler. 

Bu üçüncü .•• Yani ıonuncu mu i- '\~1~~ g ı çcn günleri ·~Q; ı1·~. ~,' ==== __ =-__ -~== ~ı;;:: :u:':rafannı noıredi;oruz. Okuyucularunızd':n ıczinti 
di? Yılı" kalan l Ünlerl IH Bir takım okuyucularımız ku· nereye yapılması hakkında •0 r 

Her adımda, her bir kö§eyc L ponlarımının nokıanhiından hah • ğumuz ıuallerin cevaplan 1~1 

aaklanması ihtimali olan tehlike· ı Mdorek ne ıuretle tamamlıyacakla- Bunları taınif ediyoruz. Şirn~'. 
h R A D Y O rını aormakta bır ktımı da bunların haber verebiliriz ki: Bu gezintı 1 

den korkuyordu. Gasparo, le • 
~-==-=-----..-.-'---':.:...:=----~-==-"'---' hep birden ne ıuretle tedariki n.üm- uzun deniz ve kara yplu iıt• 

likenin en müthiti ve en korkun • B U 9 U n kün olacağını öğrenmek iatemeKte· mekte ve gezintiye iıtirak e&U11 

cu olan rakibniden baıka hangi lıtanbul dirler. bir arada bulundurarak ağa{lı 
O, Mnrcoyu da, Gaıparoyu da 

ıeverdi. Bu iki arkadat her za -

man beraber içerler, beraber pa -
ra verirlerdi. Ayni zamanda o • 

kumuı adamlardı. Stefano orta· 
ya bir rezalet çıkmaması için bü· 
tün l;uvvetile t.alııırken bir taraf· 
tan da meseleyi Gasparoya açmak 

ve onun kalbini kırmadan }'aptı· 
~ı j~ten dolayı kendiıini tekdir 
etmek iatiyordu. Nihayet bir ak· 

şam Marco Lubiaco'da iken Gas· 
paroyu yalnız yakalamak fırsatı· 

nı ele geçirdi. Stef ano elini, ka· 
harenin bir köşesine çekilmiı ve 
Marinin evine gideceği zamanın 

ec!mesini bekliyen genç adamın 
omuz?:na vurarak: 

taraftan ıelirae gelsin her !eye .STAN:st J,: Gazetemiz, kuponlan nokıan o· ıulu bir yerin ıeçilmcsi tavsiye 
hazırlan.mı§ tı. 18,80 dan 19,20 ye kadar J'lAI• nevlyatı; ~ !anlarla hiç kupon toplamamıt elan lunmaktadır. 

Halbuki Marco Subiaco' da de· rn,20 'len 19,ISO e kadar ajans haberleri; 19 ~ okuyucularına bir kolaylık olmak Biz böyle bir kaç yer teıblt 

- Gasparo; dedi. 
Onun yüzünü üçüncH 
m~kten salcın! 

Dikkat et! 
defa gör· 

Birden şaııran Gaaparo, hiç 

bir şey anlamadan: 

- Kimin? diye ıordu. Setf ano 
cevap verdi: 

- Ölümün .. 

1 1 1 
Rüzıi.r bir ağacı kökiinden iô· 

kerek ~uldadı, etraf ınüthit ka
ranlık, arazi gaye.t arizalı idi. Her 

taraf tatlık ve kayalıktı. 
Yol kah bir tepeye tırmanıyor, 

kah iniyor ve Saracinescoya var-
' madan gene bir tepeyi atmağa l 

bathyordu. 
1 

Gasparo karanlık içinde ihti • 

yatla ilerliyor, uzaktan ıöyle böy • 
le ae;ilebilen bir ağacın teklinc 
bakarak bulunduğu yeri ve va • 
ziyetini tayin ediyor, bir kazaya 
uğramamaaına dikkat ediyordu. 

ğildi. Gaaparodan tam bir ıaat ev· 

vel bu yoldan geçmiş ve elinde 
bir ıilih olduğu halde evinin arka 
ıma ıaklanm1ştı. Gerçe Marco· 
nun saklandığı bu ağaçlıktan hiç 
bir fey görmesi mümkün değildi; 
fakat evinden gelecek ziyaya gü· 
veniyordu. Marietoinetıe'nin i.
ııkına a§a~ı inip kapıyı açması ve 
bu tıuretle yolun aydınlanmaaı lfı· 
zımdı. İtte tam bu esnada ateş 
edecekti. 

Gasparo ise sükunetle elerli -
yordu. Ölüm fikri artık kendisi
ni iz'aç etmiyordu. Onun yer:ne 

aık kaim olmuştu. Daha şimdi • 
den kaf aaında sarışın Marietoi • 
nette'nin ağzında inci gibi beyaz 

diıleri parladığı halde güldüğünü 
görür gibi oluyordu. 

Marco asabiyet içinde dakika

ları sayıyordu. Bu aaacın dibin· 
de ne. zamandan beri beklemekte 

idi? Fakat bu uzun bekleyi!len 
aonra kendisini tamamiyle değiş· 
mit bu1maia bqlıyordu. Bida • 
yette merhametıiz ve biaman bir 

surette Gaaparoyu, Marietoinettc· 

yi ve iki h :zmetçisini öldürmeği 
dÜ!Ünmü~tü. Sonradan bir takım 
bahaneler bulmağa baıtadı. 

İntikam almak için bcıtka bir 
çare yokmuydu? Meıeleyi Mari· 
ye açmak, ona yaptığı işin fena 
bir ıey olduğunu anlatmak daha 

doğru değil miydi? · 

- Sonu yarın -

d:ın 21 e knd:ır Türk musiki nl'şrlyatı {Kr.- ~ üzere bunlan hazırlamııtır. tik, Bu yerlere vapurla gidil 
mal Nl.)azı, Azmi lll'Jlrr Hayrı~·c ,.c J\Jii. ~ Bir hafla zarfında idaremize okuyucularımız Fktama kadtr ıı; 
zcy.)en hanımlar) 21 den 21,30 a kadar ~ müracaatta bulunanlar bir aylık da istedikleri gibi eğlendiktell • 
~elim Sırrı hr)· tarafından koıırcran~. 21,:ıo ~ kuponları gayet uyğun ıartlarla el· ra denizde bir t1e mehtap geıİ11 ' 
dan 22,SO a kadar Stüdyo cıu:bıınt ,.e tango §_-_-= de edebilirler. yapmıı olacaklardır. 
orl.e..o;tnısı. • • • • • h 1 d Vakit gezintisine davetli olarak Gezıntımız ıçın azır a ı 

221 
J{hz. VARŞOVA, 1345 m. §' iştirak edecek olanlar hiç para ver- program bir çolc ıürprizlerle cl010 

18,SO l'opillrıı senfonik konser. 19 HeportaJ. ~ miyeceklcr, 15 Hazirandan itibeıren dur. Mesela musiki kısmı he 
19,15 Tııgnnnl l\olUK'rl. (Piyano) 19,SO PIAk. ~ b d tatmı'n edecek r.1kilde tertip 
mUs:ıh:ıb<'. 20,13 Salon orkutra kan!lerl 21,22 a gazetemizin aştığının yanın a neş- :r 1 
!Stüdyodan senfonik konser. 21 ,65 Ha~rler. g_: rettiğimiz kuponlar mukabilinde ıniştir. Bundan batka musiki '11 

biletlerini alacaklardır. Kuponların vapurda kalmıyacak, gidilecek.' 22,05 Hnbcrler. 22,15 Koro konseri. 23,011 MU- ~ 1 ı 
onhııhe. 28,20 nans mualkisl. 2J lUü!lllhabe. g neşri 31 Ağustosa kadar sürcc~k- de d= gezintiye i§tİrak eden er 

22 l\:hz. BtJJmıı:ş. 864 m. ~ tir. Kuponları noksan olanlarla, kip edecektir. 

:!l .Jilhllyıınadıın nakli. ıs llab<'rlı-r, plAk. ~11 ııuıııı1111 1111ı11 111111ıııııı 11111ıı11111ı1111ııı111111 111ıımrıııııııtlllll1ııııtll'll1111111ıııı111ııııııııııı11111t1ııı1111111ıllllll111ııı11Jll11uıı1 
21 Knhv<'hanc muslklıl, 

230 Khz. LUKSEMBERO, 130~ m. 
20,U Bertha SaJoıı muaUdal takımı. 2J,I~ 

Opredanı.ı naklen l'u«',clnlnln (La Buht>m) o
pt>rası. 23,40 musiki. 2.J,10 SIGıııı nmsll;bıı. 

638 Khz. PRAG 470 m. 

21,45 Trlnodan naklf"n opera temı.lll. 22 ha· 
herler. 22,80 Pltık. 22,M ~ualhınun 

( l'alyu.ç-0) openMıı . 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
21 Operu orkcıtrası. (Ludvlg Ra)·U'r lda . 

rC'slndr) 22 Ne eli n~rlyat. 2:1,20 Q:ı:r.bant . 
~ı \'ere"' Slııan takımı. 

191 Khz. Dcutschlandsender, 11571 m. 
21,30 Bando mıukıııı. 23 Hllberlcr. 2S,S< 

'felmlk neırlyat. 23,45 Denl7. hftl>t'rlerl, 24 
G«'ce ınuslkl11l. 

9~0 JQıZ. BJtESLAU, 316 m . 
21 Huberll'r. 21 ,1 o Sftftr (l{onferanı) J ,SO 

Dun~. ııe 'e, aşk .• %8,20 Haberler, 23,50 danı. 
\ 'C ımlı·c) cı de\·am. 2 den 3 e kadar Alman kı
sa dalga ü1.erlndt'n ( Rlr.arılo Hucb ı isimi! 
skrı;. 

592 Khz. VİYANA M7. 

20,40 Car.bant. 21,sa Aktulllltf'!. 22 11enronlk 

halk muslklıl. 21,30 IJaberler. %1,110 ffnlıt>r 

radyo orkf'fltraııı, 1: Jlalmhot 
Uan m11$lklsl. 

kaln~11l1tdt'n : 

1 ----...........--1 
BOR S.A 

fs~~•~•~m~I K~m~:.:n~::.~'.ı Vapurculu 
Türk Anonim Şirk'' 
fstanbul Acentahf izmit Fırka Satınalma Ko

misyonundan: Liman han. l elefon: 229 
.l'JTKanın Merkez Tuzla ve ı•-----------, 

Boludaki kıt'atın altı aylık'ı lzmir ve Mer~ 
ihtiyacı olan 452,700 kilo un

1 yaç)arı olan 452,700 kilo un sür' at yolu nl1 

kapalı zarf usuliylk! münaka- J .. _ vapuru r 
saya konmuştur. ihalesi 28 DODU Tcmnı"' 
- 7 - 934 cumartesi günü Cuma günü saat ı ı de f.' 
saat 14 tedir. lsteklilerin ci rıhtunınclan Jcaıkarak aot o 
şartnameyi görme}{ üzere mir, Antalya, Mersine gidec ~ 
her gün Ye münakasaya işti- nüşte bunlara ilaveten Alanf 
rak edeceklerin de tayin edi- lük, Ç~nakkaleye uğrayacaJctrf' 
len vakitte lzmit Fırka Satın J ' o\ 

alma Komisyonuna müracaat zmİr sÜr at Y 
Iarı. (3076) (3932) Sakarya vapıı'~ 

1 ·Her Perşembe eünü ,ıl VAK 1 T 
GUndcUk, Siyasi Gazete 

latan bul Ankara caddesi, (\AKIT) yurdu 
TEIJ;FON NUMAKAl.AIU: 
Yazı ıııerı teıeroııu :ıır:ıt 

da Galata rıhtımından ~,ı 
doğru lzmire gidecektir. lJıljl. 
her pazar günü saat 16 da t 
den kalkıp doğı u İstanbul• 
cektir. / 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• d . 1 1 
1 

Hız:ıl:ırmda 'ıl ı z işareti o an ar üzrr· 
İstanbul 1 üncü İcra Memurlu· ıiyle faz ve masrafa dair olan id· '!erinde 18 Temmur.da mu:ımele görenler· 

idare telefonu : n:no 
relgTal adreal: latanbuJ - (VAKIT> 

Pııata llUIWllJ No 4e 

-.....---.---_,,,, 
Trabzon Y?~ 

dumlupınar22 'f• 
Pazar günü ıaat 2° ~ 
lata rıhtımından kalkae•lı• 

ğundan: dialarıru evrakı müsbiteleriyle 20 1 dir Ra :ımlar k :ır:ınış fiaılarını ~österir. 
Yeminli ehli vukuf tarafından gün içinde icra dairesine bildir • 

tamamın,a bin dokuz yüz yetmİ! meleri lazımdır. Aksi halde hak· 

beı lira kıymet takdir edilen Be • ları tapu sicille:.-iyle sabit olma • 

şikta!ta Me§rutiyet mahallesinde dıkça aahş bedelinin paylaşma • 

Kır ıokağında eıki 12, yeni 15 11ndan hariç kalırlar. İşbu ma.d · 

No. lu maa bahçe ah!•P hanenjµ dei kanuniyenin ahkamına göre 

tamamı açık arttırmaya konul • halkın hareket etmek ve daha faz· 

mut olup 25 - 7 - 934 tarihin· la malumat almak iıtiyenlerin 933· 
de şartnameıi divanhaneye talik 352 dosya No. siyle memuriyeti • 

edilerek 20 - 8 - 934 tarihin.e mize müracaatları ilan olunur. 

müıadif pazarteıi ıünü ıaat 14 
ten 16 ya kadar htanbul 4 üncü 

(1465) 

icra daireainde satılacaktır. Art-1••• Dr IHS:\~ SAMI • 

tırmaya iştirak için yüzde yedi Tifo ve Paratif o Aşısı 
k · l Tifo ve P:ıratıfo hast:ılıkl:ırırı :ı tutul buçuk teminat a çeaı a ınrp mü • 

m:ımak için tesiri çok k:ıt'i muafi\ eti 
terakim vergiyi, belediye vakıf k · pe emin bir aşıdır Her ecıane ve 

• 1.omlrı tı33. - • \'t\ ıtDI 

* l\cv ·ork 1 '2~. - * l\la•Jrlı 
• rarıs 169. - * Berlln 
* MllAnu Jl 6, • Vaışova 
• Rrukte• •17. - • Rudapesı. 

• t. tınıı 25. * Rülcre~ 
1 • < encvr .. "'17. - • Belaraı 

• Soha 94, ·- * YoLohama 
• Amsterda m 114 •• *Altın 

• (lra~ ıoı. * Medıliye 

~;: = 1 
<17, -
23, ~ . 1 
~6. -
19. -
~6. -
34, -

g22, -
;i6 ~o 

ABCtNJ.: KEUEt.1,1m1: 

l'Urk.lye Ecnebi 
tienellk HOO IU. 2700 Kr. 
8 aylık 130 14~0 

ll •)lık - 400 • 1100 
1 aylık 150 .. soo 

Ttcart llllnltu"m ua.n aayıfalarmda ııan· 

Uml $0 kuruftaıl tıaflar. ilk aayıfada 2&0 
kuruşa kndar ı;ıkar. 

te: Zonıuldak, l nebolu, ··"' ...... .,... . 
Samıun, Ünye, Ordu, Gi•• · 

rebolu, Görele, Trabzon .,. (} 

Dönüıt• bunlara iliveteJI 

Sürmencye~ 
:~.:.;,:,;,:.:.:.:.~~~;.._~~========='~~o -

(kap. aa. 18)-j 
* ~ın\:hn m :u .. Rı nlcnnı 

BUyUk, fazla, devamlı Ulu verenlere &il lzmı·t YoltJ 
ayrl' tenztıAt vardır . fJd 

• Stokho!nı 3 06 1 Reslmll llAnlann bir satın 10 kunııtur c a I' 
• ' e\')Ot~ 079575 • \'!vana .. ,,765 1 KUÇtiK ll.ANLAK: Bahanın um ' ,,, 
• t'aıls 1204" • :'ılıdrlı :ı.sı 2; s l ç rte4 

B il Blr deta.ı.ı 30, lkJ dt;'aaı 50, Uı,; detaaı 6~. zar Q l Q 'f • fı111tno 9.'2 ' 4 • er n 2,0:'.l2 1 ı 9 
• Brfıl.;sc 3.40g5 • Vırşova 4 065 'ı dört defası Uı \•e OD defası 100 kuru,tur. s•'I 
.. .ı\ılnı. ı:3. 4016 • Rudap~~ıe 3 08 Uç aylık tıln verenlerin bir defası mecca- ba günleri bir \"apur 

2 Ruk .. n 3 .,. 1 oend1r. Dört utın (eten Ulnlann fazla ( • Cenevre ~ 4 l • reş • "• ' · " <l '·•ika 
1 Sa•· ıa be kuru h h dW Topham· nhıımın an '"' • sorya t6,'2168 • nclgrıı 34 7638 ~r n il o ..... n eııap c r ••İııl•••••·-~ 

• Amstrrdan. 1. 1<24 • Yokohımı \'.65 5 1ilı••••••••••••••• 

Çekler 

icareai müıteriye aittir. Arttırma ec1:ı Jepolarıııd;ı huluııur. (1 Q~ı 

bedeli muhammen kıymetin yüz .... 1s•ta-nlilm•ı•u•~iiçi.ı•. niiıiciiiüii11ıiciiraml\ill1elaıı•n•u•·Iu•- L ES H A M 

de 75 tini bulduğu takdirde ihale· g~ıırıdaıı ·. '=======;=:;=:::::===="-=,I 

• Pral! ıo. t 'i!~ • l\1oskova 10~)1 06 
lst&nt:uı E ~ledi:yesi Hanları 

ıı' 
b'rb' 

Keıif bedeli 513 lira 90 kuruş olan Beyoğlu 1e:r.:k''' iş Hankası 9.- 1 erı.:os ·- .ııo 
ıi yapılacaktır. Akai halde en ıon Anadolı• 27.25 • Çimento ıs ıı.ıo 
arttıranın teahhüdü baki kalmak Mahcuz ve paraya çevrilmesi Reji -- oo C'nyoo Or~ -.oo 

1 

üzere arttırma 15 gün daha tem· 

dit edilerek 4 - 9 - 934 tarihi· 

ne müıadif ıalı günü ayni saatte 
muhammen kıymetin yüzde 75 ti· 

mukarrer Y. K. markalı 40 cuval ~ır. llaHIH~ ı .' ~ o ' ark lle1 -.ııo 

1 
f\lrrk eı Bankası 1'6,- Ralya -,Ol 

boya 24 temmuz 1°34 lnri hine ı •. sıgon, --.oo ~ark: m. ecıı - ·,OO 
1 

müsadif sah günü saat 16 dan 17 l 'omontı ıvo 1 ele!on - oo 

ye kadar Üıkürdarda Pa~a lima • iatikrazlar tahville;=! 
nında lıtandarvit gaz kumpanya- 5 

ni tutmazsa ıatıt ıeri bırakılır. 
K. 2280 2004 No. Iu icra ka111.1 • ıı yanında boya fabrikaıında bi • 

l• 193 l1 ilrk f?or.I 28.6S ~:lel:trlk - .00 
• il 27,90 

• .. .. ili 27.~0 
Tramnv -.oo 

nunun 126 cı maddeaine tevfikan 

İpotek ıahibi ve alacaklılar ile di-

ler allkadarlarm ve irtifak hak • 
kı sahiplerinin dahi gayri men • 

kul üzerindeki haldannı ve husu· 

'rinci açık arttırma suretiyle ıatr • 

lacaiından taliplerin yevmi ve ma. 
halli mezkiirda hazır bulnacak 

1 lstllcıAzıl>ahlll 1 00.
~ Ergani lstllı:raıı 1/3 o 

1928 Mü A ,00 
Rı~dıt - 00 

Rıhtım - .oı:> 

Anadolu ı •i f."i 
Anadolu il 47,15 
Anadolu TI1 -,00 
!\ilim tssll A 48.30 

memuruna müracaatları ilan olu·ı•-----...-. ........... iiiiiiiiİİİİiiiii_. .... _. ... ._ .. 

nur. .0~71) 

araba hayvanl11rıoa ait aharın tamiri kapalı 73rfla rrı "'"' g • 
T . •f ~r• f 1 

liOnulmuılur. alıp olanlar şartname almak ve keşı. e 
0
.,,1'' 1 

mek üzere Levuım Müdür!üğüne müracaat etmeh, rrı 1ct"bll J 
girmek için de 38,5 liralık · tem icat makbuz veya rPıeS e ~;) 
teklif mektuplamn 13 • 8 • ~34 Pauıtesi günü saat (401 

D~imi Encümene vcmelidir!er. . 6'~ 
. dt"' f' 

Beykoz Kaymakam ve Belcdıye Şube Müdürlyet•t·~ed'ıe ~ 
kozda kiin marut on çeşmeler sahanlığı derunun• : ose'~~ 
maaa vazederek müşterisine kahve ve liurup saldJ~ fı1'-~ 
ıene müddetle açık arttırma ile kiraya nrilecekt•~·,.,i g'6'-tl, 
tartnameyi ve ayna zamanda yapacalcları tamirahn ke~ petf~ 
ve ona g&re arthrmRya girişmek için ~ Ağustos 93 oıJt• 
gilnü saat 11 de Şube encümenine gelmeleri ilan olıJ 



Bir ..ı.ılde Wr m Wn1rir1.mil M .. la kadmm bir biraderi 
anerı.. Ba _.. t Nlam her teJİ karan
tiri ................ ima, ta • bk prebilir. Bu biraderin ıık ıılE 
..,....... .. • ....,.' ... ar. •• ıe•...ı " koca_.. brt111· 
Mlaa~ biriWrlm'lai MY• 4J iki aa 18'İP beclbinana fikirlerin5 
Utl nı.....,. brar _.ı.: .Uya abqfıı erkeibı uabma 

Ba nle• ı karan ......... 1• 6>kanabllir, Bir de erluaiia btr kız 
ar oıtatla rol ...,,..,....... iki brdeti oı.ltilir. Bu 1aa 111.rdet 

-...ıden i~: Yek .. W ... lliaareli aöaler eöyı...JDa ... , 
mfiltew,.ı be·••· Pakd •eaa-ini tlnir~ sev· 

eYlenm919 pliaa im iki kiti kalabilir. 8a nzi,..._. her b· 
Mrilmbire ... Od, Jinmi lld y bıpa bira4-ine ...... h•· 
Wld daha lula kiti eı.-ir, ~ i1*ratta bul , ka • 

t'Uilldi .._ .. •lralia ~ r.-ı.H ortaya ...--
" ........ tla clerllal Ol'ta;ra p• ~ kiaayeli elzler ........ 
lrarlar. latealllr ld im .ati •• ten -*lepnelerini aalatmal8f1 
W.lflm ......... .. 
iM ...... .... 
.. IDU Ye bihapt taraf.,. üra-

,..._, ... 
~ ...... ..... 

•• olmaktau. ~ lraran 
Yerildikten ft .......... ... 
... ,. __. birilnrlit-
riad• ............. ........ 
tloiru deliYir. ........... ....... 
,u,, deailea ............. ş.,-

Müthiş· bir 
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Radyo 
n Rr.::Jı ııı .ın ı 1 ili H 1 n r. nn· n~ııuı Şark Demiryolları 

p~~~~~~~-, u~mnw Edirne için tenezzüh treni 
lstanbul Radyosunda 

değişiklik 
21 den 21,SO a kadar F. ref Şefik be) t.ı

nılından ı.onfl'ranı., 21 ,20 den 22,80 ıı ku
d3r orl.e tra konst>rl, 1 urışık ne::;rl)nt. 

htanbulıın alafrnııgn mm 21,SO llA 22,80a 

nl'-Jnd:ı: 1 

"·aııi:t isimli mu ikili tem il. 28: Avu hın ıı. 
28,20 Haberler. 28,45: Oda mu'llkl ı. • 

592 l\bz. Iİl'AX \, 607 ru. 

20,40: Holznr talnmı nrşcli musiki, 21,S.'l 
mıı!!Uhnbe, 2!,45: Program onrndnn blldlrl
l~ek. 28,80: JJaberlPr, 2J, \le bur piJ ano o-

1"1'.IPrlndrn komıf'r. %4,80: llnns mu .. lkls.I. 

Cuma gUııü 21,SO flfl 22,80 karı ık ıırog- ' 
ram. ( tüd~o orke trası) 

(Adolk l'nıı er.) 

Cumurte 1 günü 21,80: 22,80 Stüd)o cıız 

\I' tungo orl.~tnı.~ı. 
I'auır 21,80; 22,80: tUd o orJ,estnı ı. 

l'n7Jlrte 1: 21,80 dun 22,80 a lmd:ır stiıd

' o orl;e,..traıil <'UZ \f' t1uıgo orkestrası ( R<-d
rh e nasını hnııınun ı,urnı.ııe). 

Salı: 21,80 ılnn 22,SO oda musilii 1, konse
ri. 
Çarı;nmh.: 21,80 d:ın 22,80 e-.ız \e tango 

orke tmsı. 
l'erşembe: 21,80 dan 22,80 ıı kııdar B ı 

bariton Nunıllııh Şe\'ket be) in 1 tiraı.ı~ le 
mııhh•li r eSf'rlf'r. 

22 Temmuz Pazar 

Jl'ı\NBUT.: 

18,80 plAk ıı~rl)ııtı, 10,20 Ajan!! hnbı•r· 
teri, 19,30 1'11rk musiki Dl' rl)atı, ( 11.rn, in
ci, 111\lı, Selim H.) 21,20 Ajnn!I 'e borsa 
h:ıberlPri. 21.80 Bedri.} e Haslın hanımın 1 -
tirnkl.) le dan mıısıklı.i. 

228 hhz. \' it O\ A, 1845 m. 
20,15 lfuflf mll!dkl. 21 l\lıı habe, 21,12 Scn
fonU, orke tra tnrıı!ırıdaıı poılülrr konser, 
22,02: r..eınbcrı:;-leıı ııe eli ne5rl~at. 28: 1\111-

" hnb<', 2S,15 por 'H'"nir haberler, 28,SO: 
Oprrrtlerden plüklnr; %.J: .Mmınhnbe. :U,O.'.i: 
Dıını; mu iki 1. 

828, l\hz. Ul'KRJ.:;;. S6il m. 
11,SO: Dini n~rl~nt, l.2 J on ık orke t.nı 

konseri. 18 - 15 gl.indUz ne rl)atı. 18: l\fu-
:ıh:ıbc. 18,15 Homen musU,f!!il, 18,80 , lnsn

bnbc, 10: 1\Jıı uhnbe, 19,05 Popüler Romen 
mu lld 1. (tag anili.) 20,30 koııferaıı , 20,'45 
pi k, 21 lluftıınııı hatwrlrrl. 21,15: Und.)o 
orkf'8trası. 22: Koııferamı, 22,15 1 rnmıız o
pera mu ·ikisi. 

Khz. Lt l\.::ıJ<:.,mt RG, 1so1 nı. 
tngut:ı: n rl.}atı. 21: V:ın~ nıuıdldsl. 21,SO 

Musahabe, 22: S.>ufoıılk plAk koıııoeri. 22.SO 
Pllk. 28,SO: Danı; musiki 1. • 

M5, Kh~ R(TDAPE~lE. 550 m. 
18: A keri ıwnser, 19.20: Hiktiycll'r. 19,45 

l\lacar sarluları ( lı;nn musikisi refakntile.) 
21: Muwıabe. 21.'26: Spor habcrlerl. 21,40: 

19,SS lın!lllca haberler, 20,0S: Karışık 

aözlü \e musikili nesrlyat 22: Haberler. 2820 
P1ı\k. 28,25: Jlııb<'rll'r. %8,80: '• rımılll('l mu
lkl ı. 

1\h7.. UF.UT CHl.ANDsF.. 'DER 1~71 nı. 

21: Ki lk Te modl'm d3n lnr. 28: Ha
twrler. 23,45 Drnh: haberleri, 21: J>aıı~ mu
slkl51. 

950 Khz. BHt~~LAC: SlG m. 
21: Kolonyadan YallPns1rln J imli musiki· 

il trmsll. 22,SO Dans mu lkl!!I, 28,%0: Hahf'r
ln. 28.45: I>an mu Ud 1. 

.>92 Khz. \ IYA, ".ı\, 607 ru. 
20,25 Betho~enlıı Nıl'rlerlndt•ıı oda mu iki-

si koO!ırrl, 21,05: renııd.- in llurg~ıırteıı 

nton hoıırndııı ldrırl'ıılııde.) 

23 Temmuz Pazartesi 

18,SO Frıııı,.11:•·a ders, 19: ımt lsıııall Bey 
tarafından konferans, 19,SO Turk mu -

sili! neşrl)nh. (t;k-rem, Ruşı-n, Cevdet kema
ni ()evdet, "erer lbrnhlnı be~ler, , .t•cfhc, 
Belma H.) 21.~o Ajan!! ve borsa ha.b<'rlerl, 

21,80 Oemııl R it, izzet Nezih, La lnskl, 
me!l'ut Cemli Be~ lcr tıırafındnn odıı mmılkl

r;I. 
223 Kbz.. YAl{~O\A, 1845 m. 
%0,40: Aııkeri marşlar t\ JAI,), 20,50: por 

haberleri. 21: l\lu ababc. 21.ll'i: Hafif mu I· 
kf. %Ui0: llallE'rler. 2%: Jus:ıhnbe, 22.12: 
PopillP.r orke tra. 28: Edebi ne rl~ t. 28,16 
I>nmı mu lldal. 24: lu5ahabl'. 

828 Kh1A BCKREŞ, SG.t tıı. 

J8 • 16 OUndli:ı ııe~rlyatı, lD: Mu5nhabe. 
19.05 knn ık kon er, 20: (nh••r ite, 211.15: 

Kunrtf't kon!lt?rl, 21,45 :nıusuhnbe, 22: Ollda 
Hıılta tarafından ıırkılnr. 22,80: • l'i)aııo 
konseri, !2 Ha~rln, 28,SO: Ktılnehııie kon· 
ııerl. 

Khz.. LO-Ksıwm na. 1804. m. . 
ltalynn ıı~rlyııtı. 20 radyo orkestraaı. 20 

•hı ahnbe. 20.20: Koıı rln de\'ıınıı. 20,40: 

f"ran!l:ı turu, 21: DUııya hnberlrrl, 21,20 Ka· 
rı ık konser. _.., Mıısnhnbe. 21.10: Kıırıı>ılı: 

konserin d•wann. 22: 1tnl)nn muslkJ .. ı, 28: 

Orkf'!lltnı. 1 
5.1).l Kh.ı:. lHJl.M. 1'1'.:;;1 t;, ö~O nı. 
20,SO: Salon orkestra ı, Bertha, 21,80: Hn

berlf'T, 21,50 Lud,ig 8nJterlıı idare inde o- 1 
pera. orkestrası, 2!i: Habrrler, '2%.0S: Slgan 
muıılkl!fl. 24: Dan mu lkl!!l. 

Khı:. PRA.0, 47 m. 
19,10 plAk, - nıasaluıbe, 22: Habrrlf'r. 

22,85: Piyano - '13 olonııel kon!!erl. 28: Hn
berlC"r. 28,16: 'l 'ııgıınııl (pl3nno rı•fnkııtile). 

28,45. la h:ıbe. 

Kbz. DEU1' CHJ>A~l>~t}NUER 15ıil m. 

%1,16: Milli neşriyat. (Mıı iki Te nıluıh 

n~rl)"atr.) :e!: l'n;r; gf!tt~ knmpta. 28: Hn
rl,.r '"""!tin'. %3,45: Statgıırttnn nıd)"O or

kl'ııtruı. 

950 Khı:. BR1"':-.ı ... \ t', 816 nı. 
20~ C11ddl ~·e hafif mu lkl. %1: liıl.\8 haber-., ... ~... ._ ... ~ .. • ... ~ ~!" 

~. %1:;ı6T :R.~ mt~'lhlan. 2%: tyiı61 org ~-

24 Temmuz Sah 
İSIANBtJ,: 

18,80 plAk ııe rlJ atı, 19 Çocuklara mııW, 
10,SO '.l"ürk musiki n~rlyatt. (Kf!nıan Re at 
U. Tanbıır l\lf' 'ut (".,emll B. J\anun Yeclhe 
il. l\luuıtrer B. \"edin llıza il.) 21,20 njans 
\e borıııı hnlıerleri. 21,80: ·tud~·o 1'~7. \ 'C tan
go ork.,,.trn ı. 

223 l\hz. \' ı:ŞO\ A, 1846 m. 
18,15: :senfonik orl.eııtrn 1 on5C"rl. 

Oda musikisi. 19,45: İzci neııriyatı. 

19,15: 
19,63 

Atıılgaz - tanarc ne rl)atı. 20: l\lııhteıır. 

21,12: .ı. Jilberln S perdf'llk ''1..n fenıme Con
temporalne" opereti. :28,16: Mu ahnhe. 2JJ.JO 
Dam~ mu ikisi. 

828 Khz. Ht KHE,, 864 nı. 
13:;;15 gündüz n~rl3ntı, Hl: lllu9ahııbe, 

10,05: l\lotol orl.cı;trnı;ı. 20,811 lllıı ahabe. :?O. 
43 ıılflk. 21: l\onfenımı, 21,15: Radyo orkes
trıı ı tanıfmdırn enfonlk kon8t'r 22,16: l\lu
ımhabı•. 2,80: Senfonik knn5t>rltı de\nmı. 28: 
Haberler. 28,80: l'llk. 
Kh7~ LUKSE.MBURG, 130! nı. 

BP.lçlkn ıı rl3 atı. 21: DUnya haoorlerl. 
21,20 Kon er. 21,35 l\lıı!!ahahf-. :?J,40 llnyva
nat bahçesi bııhi,lf'rl. 21,ı;;: Konıı<.'rin dP.\a
mı. 2!: Clllhant. 22,40: Belçika rkılnn. 

28,15: Dan pUU;Jım. 

515 Klı.-~ BUDAPF.ŞTE, MO nı. 

20,40: Keman konseri. '.?l~O: :StUdyodaıı 

bir piyes. 28,10: Hudapeıte komıer orkestra
sı. 2S.8": H,n·a raporu. :?1,U: :;\lantl!I <'.az 

tııl.:ımı. 

Kh1~ l'HAG, 470 m. 
19,1.>: l'llık. 19,20: Almanca ne:ıri_Jat. 

19,55: lluberter. - Mu!!ahnbe, 21,40: l\lu!lll· 
haht•. 21,5~ i\Jıı~lld neşrl~atı. 22: lıı!laba

bt•, 28,15 ecnebi dlllerde haberlu. 
Kh1. DEU'I' ·cHLAXDsENDEH. Uil m. 

21,15: ,\k,ıım muııikl!!I. 21,M: ""eli mıı11l

kl (Vle bııdeUden). 28: Hnl>erlı>r. 28,!0 Tek
nll• ııe"rl~·at. 24: IInnondan ak,ıım koıı!lf'rl. 

930 Khr. ntıE~l.A U, 81. lıı. 
20: ,\k5am kon!lerl. 21,'4S ıırkılar. 28,JO 

Uad)o teknltl, 28,30: Aktfü\llte 23,lö: Dıtu 
nııı.,.iı.ı .. ı. 

• 
25 Temmuz ~artamba 
t~1· NBt:L: 

18,80 rrıııuıtz<'a derıı. 19: lonolog ehlr 

tiyatrosundan Muammt'r bey tarafından 

19,SO Tilrk musiki neşrl.}atı. (IHl'!Sııt Cemli, 
UuşPn Cc>,;det Mustafa 11"~ ler. \ '!'clhe, Semi
ha hanımlar.) 21,20: Ajan \e borıı:ı hn.be.r· 
ıerl. 21.so: Ori>e!ltra ikon!!f"ri karı~ık prog • 
ram, Sıırııtlııh :;;evl•et be) tarafından tagan· 

nl. 
22SKh1 .. \' K~O\'A. lSi5 ııı. 
20,85: Ta;annill (pl~nııo rrofakati)1e) 1.oıı

f'r, 20,60 Haberler. 21,12: laııdolln orke&
trnsı tarafındım konser. 21,50: llnbrrler. %Z 
12 Pil ııno rdakatl) le tngnıınl, 22.:ıo: Piyano 
kon!K"rl. 23,IO: Roıurn tl!frllınııı . 

82S Klıt.. ıH~KnE~. 3ff4 m. 
JS GUndüı. neşrl)llh, 19 l\lusah:ıbe, 19.0S 

ı;elrnslo\'ıık oı~ern mu!lild,.I, 20: .'\lıı ıılı.ıbe. 

20,15: rranı;11. operetlerinden parçalar. %1: 
Koııfı•ran • 21,13: Pl)ano koMeri, 21,45 lıt· 

ıı.hnb<•. 22: 'fıtgaııni. 'l'agann\11 kon!!Cr. 2%,SO 
lr'lut 1\on eri. 28: Jlııh<'rler. 28,SO: Kalı,ehn-

ıı muıılkl ı. 

Khz.. LOKo.;t;;\IDl' lW. ısı~ ın. 

Llil•'if'\nıbıırr:- ne rlyatı. 21,'ZO !';ıa~kılnr. 21, 
s~: MıısahalM". :?1,40 :;.arkılar. 22: Se)ahat 
c·l'lbi. 22,10: J'iyaııo koııM?ri. :?2,SO: A kerf 
konser. 28: Uııd10 orkestnı!lı. 28,80: Danı 

oımıOd!il, 

:;.15 Klu. ıu ·u \l'~~·r •• M Om. 
19,~0: 'Macar nrkıları. 21: PIAk. 

nln se i pltıklan. :U,lü: HaberlPr. 
nurıı slgıın takımı. %4,15: Butenl>Pr 

takımı. 

Kh1~ l'H.\0, 470 ıu. 

hlbl-
2S,S5: 

alon 

19,10 plfik, 19,%0 Alınan('.&, n~rlyat. 20.%6 
Koro konseri. 20,46: Musahabe. 22: FllArıno
nll• ı.on~r. 28: llııberll'r, 23,'!0: l'lı\I;:, 28,1.'i: 

Hnberler. 
KhT- Ueııt,.chlaııd'W'm1er ı.n 1 nı. 
21,10: Sanr ne,rlyntı. 21.SO: " · ~. koııııe

rl. 22,S:S: Gentle ne rl~atı. 23: Haberler, 
23,SO: Dılıı~a luıhf'rlı-rl . (A~lık icmal.) 28.fô 
lk'nl:ı hnbt•rlerl. 24: T'lflk :ile ~n I~ 1 tnkımta

rırı parçalan. 
9j0 Khı:, ım. t..AU, SiS nı. 
20: Kliı;Uk lrnn!f'r. 20,'tO: l\lusahabr, 21.10: 

l\ltı h:ıbc. 21,80: ~. b. kon eri. %S: plAk. 
:!S,20 h aberler, 28,4:>: ~ııor. 2ı,05 Oau mu

lkl,.J. 
6!12, kh:t- \'I \', \?\.\, 607 m. 
21, t!'>: \'!~ unn hail mu!!lkbl Hl .. ıırkılAn. 

28.SO: Haberin. 23.0:S: Eııperaııto 21: Oon11 
mu!likl!il. l : ı mı rt4\t kon5f'rl. 

26 Temmuz Perşembe 

1'1' \~Hl J. : 
18,SO plAk ne,rlyntı. 19,%0: ,\jaıı!I haber

ı .. ,ı. ııı,ııo Ti\rk mu .. lkl "" rlyah (Kemnl llil
yıır.I, A'lınl bc~·ler, Ha) rlJe, Müzeyyen ha
nımlar.) 21,20: Selim Sırn be> tarafından 
konfrran ... 21,:ın: Ca1lmnt Tf' tanı:-o orkM
tnsı. 

223 Khz. \"ARŞOVA , lS·U m. 

20,l.'i Or\ı'°'tra kor,IW'rl, U.50 J.lJı3'2rieı:. U 
Jfn!ahıtbe." H.1%: nfonlk orkenra• k-

rl. 28: Koııferan • 28,13: Dans mmılkl!!l. 24. 
•'lmmhabe. 2-1.0.5: ::.por haberleri. 

823 Kh:r~ .Rl1KHEŞ, SGt nı. 

18 - ı~ liündiıı. nf'şri~·atı. 19: l\lu .. aha!Jto. 
19.0.5: Knrı ık lrnntıer. 20,15: Guıel aıı'at

lar. ;?0,80: KontC"rarı~. :W . ..15: l'IAlc ile nonl-
7ettiniıı orkeııt'rl\51. 28,SO: Haberler, 28,iiO: 
Konserin "Lııcla d J.ıınınıl'mıoor,, opcra!ll , 

h.h7. Ll'JiSEl\IBUIW. 1804 m. 
\iman n~rl~ııtı. 21: J>lin~·n haberleri, 21: 

ltndyo urkestru r. 21,35 lu :ıhnbe, 21,40 
Koıı.!lf'rin de,amr. 22,85: Taı:;-ıınnl, 23.0.5: 
:senfonik Alman mu lldsi. 
5~ Kh.-. 8UDAl'EŞTJı~. r>so m. 
20,!IO: \·l nszıı - Kullnrjlnln (<\nnenbııl)I· 

imli 8 perdelik opereti (!ıtlidyodan .) 28,40: 
Ha\a lınhf'rlerl. 28,50: Uarıs mıısikl'li. 
Kh~. PRAG, •170 m. 
20,10: l\lu lldli nP~rlyııt. 20,ll.'i~ Piyano 

kon!lf'.rl. 21: ,\.ı.kert ıııukılıır. 21,SO: ltadyo 
temıılll. 22: Haberler. - lusu.hnht•. 22,85: 
1•114rmonik koııııer. 28: Haberler. 23,15: ~ıı

lon orkt'stra'lı. 
Khr~ Deutsehland!!ender, 1571 uı. 
:?1,15: (lnurmf'Z7.o) lsiınll n<'::ıell tPnısll.22 

Dans ıııuslklsl. 28: Jlaberler \·esalrc, 24: 
Dan nıuoılkl .. iln de\'amı. 

9j0 KlıT. JlHF.~LA U, 31. rn. 
%0: Kıuı~ık nı>:..ı>ll mu iki. 21: Kısa ha -

berter. 21,15: 1ntemeuo) isimli musikili ne
•Pll tem .. ıı. 22: ::"if'ıil'li ııl;şıını kon .. crl. %3: 
Avu.,tu~n, ·~s.20: Haberler. 28,15: Dans nnı

·ikl!I. 
ı;92 Kh7.. \"l\"A~"A, :>07 nı. 

21,15: Holzer ldarı•slnde konsn, 
Piyano refakııtlylP. nrkılar. 2!1.30: llab<'r• 
Jrr. )fu. ahnbe. 21: nan mmılklsl (l'almof 
lmh\'Ph ııı.,ılnden.) 

27 Temmuz Cuma 
t:STA~BUI.: 

Şark Demiryolları idaresi tarafından aşağıdaki vakıtnameye tevfi· 
kan Temmuzun 20 inci cuma günü latan bul ile Edirne ar aşında bir 
tenezzüh treni tertip edilmiıtir. 

İstanbul 
Kumkapı 

Samatya 
Yedikule 
Bakırköy 

Ye~ilköy 

K. Çekmece 
İspartakule 
Hadımköy 

Çatalca 
Kabakça 
Sinekli 

HUSUSi TENEZZÜH TRENi 

Kalkııo 

" ,, 

,, 

" 
" ,, 

" 
" 

" 

8,00 
8,07 
8,13 
8,17 
8,25 
8,33 
8,41 
9,13 
9,38 

10,01 
10,26 
11,07 

Çer kes köy 
Çorlu 
Muratlı 

Seyitler 
Lüleburgaz 
Alpullu 
Pehlivanköy 
Uzunköprü 
Pil yon 
Edirne 
Edirne ıehır 

Kalkrt 

" 
" 
" 
" 
" ,, 
,, 

" ,, 
Varıı 

11,40 
12,08 
12,38 
12,58 
13,20 
13,46 
14,13 
14,38 
14,53 
15,52 
16,00 

Bu trende her sınıftan araba ile Beynelmilel Yataklı Vagonlar 
Kumpanyası tarafından tahsis edilen tenzilatlı bir büfe vagonu var· 
dır. 

Bu tenezzüh treninin tahriki münasebetiyle haltın bütün istasyon· 
larından yolculara Edire için gidit ve geliı olarak aşağıda gösterilen 
fevkalade tenzilatlı biletler verilecektir. 

İstanbul, Kumkapı, Sama.tya, "{ edikule, Bakırköy, Ye,ilköy, K. 
Çekmece, İspartakule, Hadımköy, Çatalça, Kabakça, Sinekliden Edir· 
için gidi§ ve geliı: 

1 
il 

111 

inci mevki 

" 
,, 

" 

8, 
6, 
4, 

Lira 

" 
" 

12,SO; l'IAk ne rlyatı •• 18,SO: l'llilt "" rl
yatı. I9;l0: Ajıın'( haberleri. 19.80: Me!!'ııt 

Cemil, ıtn,cn, Ce\ det. Ovrik be.\ ll'r Ycdhc 
h. ~uzan .. ·erldun, Sedlme hıınımlnr.) 21,20 
Ajnn haberleri. 2 l ,SO: Rıtd.\·o orkestrnııı. 

Çerkesköy, Çorlu, Muratlı, Seyitler, Lüleburgazdan EdirneY:e 
Musııhnhe. ve geliş: 

228 Khı. \'At:ŞO\'A 18M m, 
20,15 Popilll'r muslld. :.?0,60 

fi dit 

2J,l;l: enfonlk kon!ler. 21,SO Haberler. 22: 
Ziraat. 22.10: nfoıılk konserlıı df'\'amı, %8 
Föyt-011. 23,15: Knh\ehane koıııo.erl. :?i: 1\hi• 

aha be. 
8%3 Kh:r~ BtlKRE , 864 m. 
18.15 Gtindur. n~rl)ntı. 19: )llbıahabe, 

19.03: Şıırk mmılkl!>I. (Verdi, ~lcnıann). 

%0: Konferans, 20.16: Had.)O orkcııtra"'· :?I: 
Knııfnanıı. 21,15: Oda ıııusfüisl. 21.4~: )Ili
,..hıı.bc, %2: S<il111klf'r konM'..rl ,(lng;llb. "' A· 

merlkn nııı lldııl. 23: Hah<"rl<'r, 28,80: PIAk.) 
M~ Khz. BUDAPF:~TE 650 ııı. 

21: '/,. ~rın isimli ten<'zzüh l"apurundan 
nakli. 22.20: Bııdaı)C le kon rr orkl'~truı. 

2S,.10: ~iı;nıı musikisi. 2 l.20; Dans lllU!llki<ıl. 

Khz. 470 PRAG m. 
20.10: 'lıuıdollıı orlrnııtraııı. 20, IO: Brüno

dıııı: Rad~o sk~çl. 21.0S: l\lüs:ıhı:ı.lıc 21,"!0: 
cıı:ı plJlkları, 22: Haberler, 22: Ork tra, 28. 

ta: Plak. 23,4:i: Hıısça h:ılwrlı•r. 

1 
il 

111 

inci mevki 
,, ,, 
,, " 

6, 
4, 50 
3, -

lira 
,, 

Kırklareli, Ta~ğıl, Kavaklı, Baba.eski, Alpullu, Peh~ivan~~y -- .U· 
zunköprüden gidi§ ve geliş: 

ı 

il 
ili 

inci mevki 

" " 
" " 

4, 
3, 
2, 

Lira 

" 
" 

Yukarıda gösterilen işbu fiatlargidiş ve geliş ücretleriyle hilOmum 
vergileri ihtiva etmekte olup büyük yaJta olanlarla dört yaşından yu· 
karı çocuklar hakkında tatbik edilecektir. 

khz. Dı-uts•·haııd5endrr ll'i"il m. 4 yaşından aşagwı olan çocuklar meccanen ıeyahat edeceklerdir. 
21,15: (xantcıı) 1 imli tPnı!>il. 22: \"ııtıw-

rln t.'!lf'Tll·riııdeıı konser. '!'.!.40: Halk arı-.ıa- Bu biletler, kayde tabi bagajların nakliyatına, ha.k bahtetmezler. 
rı, 23: Hubnler. ~S.15: Ha\a ruporıı. 28.45: T k k l 
ı>enl1: haberleri. 2-1: Gec•' mu!lil•l1tl. enezzüh biletleri, ancak azimet te, va ıtnameıi yu arıda gösteri -

9,\0. Khz. RR~~ı.Ar :ııs ııı. mi§ olan hususi katar için ve avdet le ise, Semplon - Oryant - Ekı· 
20.10: Tagnnıılli lion ... ('r. 21 : Kısa hııhf'r • pres lük5 katarı hariç olmak üzere, 26 temmuz perşembe günü ıabahı 

ler. 21,16: (ı:aııteıı) lııimll tf'msll. 22: Trio o-
da mmılkl ı. 23,20: Hnh<'!'.lr.r. 2s.ı5: Gece 107 numaralı katara kadar, bilumum trenlere muteberdir. 
musıı..ı ı. Tenezzüh biletleri 16 Temmuz 1934 tarihinden itibaren Şark De-

59:; Kh1:. \ l"\ A:'ll \ i107 ııı. 
21.30: Genç &:ın'nlklırlıır. 22,15: 1\tü..cuıhn • 

be. 22.20: (tn t..edr.rnunıpfs \"aı-ldC"r) lıılnıll 

keç. 23,SO: Ilat....rll'r, :?S.:>O: llnlıer rnd~ o 
orı,~trıısı.: l l'lflk. 

28 Temmuz Cumartesi 
lS'f.-\:'llBl ı.: 
18,30 : Frırn"w·a derıı . 19: l'll'llt ııe riyatı, 

i9,SO: Türk mu5lkl ne ri)atı. (Fnhln', Sn • 
:tluı hanımlar, Hetıl;: 'f<"lkrr.t hı'~if'r.) 21: 
E~ref '.ı' cflk be) tarafından konfı'rans, 21,80 
orkestra konseri. Kıırı ık ııl' rıy11t. 

22S Khı~ \"AU .• O\'A 1345. 
2n.1 o ::ııılı.burgdan ııııklen Beethownlıı 

(Jl'ldello) oııera ı, 23: ('hoı>lııln l•serlr.rlndPn 

ınhrt•l•k"i• hmı ... er. 23,30: ktüalite. 23,4:;: 
Dan musikisi, 24: ,,tıısallllllt', 24.0.): \'ll• 

nadan nakil. 
828 Khz. H0Kltlı:~ nı. 
ıs,ı:ı Gllndıiı. ıı~riyııtı. 19: l\lllsııhube. 

Ut.O:;: Rııd~o orl•e~traıtı. 20: ~ulı.burgtan 
naklen BethoH•ııtıı ı•scrlerindrn (Fldelio) o
pera."• (Bu oııenı Hi<"h:ırd ~trnıı"e tarafın • 
dıın idari' e.tilıı<'ektir.) 

5 15 KhL. UPD\l'}~~TE. 1550 m . 
21: Hnll.) o tl.)ntro ıı . 22: "on ltabt'rlrr. 

22.20: nuıı" ııııı"'lkl!li. %8: Ha\n rnponı. 28.05 
O~m orlit'lllnısı. 24.lli: \·f'r~ "lgıın 1al,ımı. 

Kh7. l'R \G 470 m. 
21: Operet tı•m!\111. 28 Hnberler, 23.li>: 

plAk. 28,SO Hatır rnıı~n.ı. 
Kbı;. Dl'Ut!!ehlırnılwndrr Jlj7J ııı . 

21: llaberler, 21,10 l\fıi .. ahnbe. %1.80: (DIC 
~aedle 'on Uif'bernch) l!ilmli musikili tf'm
sll. 28: Haberler, % 1: l>uııo; rıııı,.ikl~I. 

9M Khz. Bre11lau 816 m. 

21.IO: Dan " ' neşeli nıU!ılkl. 22: :'liurn 
hPrı:ten : Relt-h-.\ ~r luıro lrnııo;erl , 23: \lli!9ft

h:ıbc. :?3.&5: Dan \e n eli p.ı~atar. 
592: Khz. \"1\'AX.\ M7 nı. 

20,ll'i ~hhnrı:taıı ııalden : 8f'thovı•nln 111-
df'llD OJ!i'nt..fll. :?:I: RnlT.er lilarrslnde rnd.vo 
orkP.&traın. 23,SO: HahPrln. 2~ •• "iO J.;nnM'rln 

~amı. 28,40 :;ıındor Rıını tıılumınııı Slgan 
muıılkf5i, (l'eoted n naklen.) 

mil yolları istasyonlarının gişelerin de ıatılacaktır. 

Hususi trendeki yerler mahdut olduğundan alakadarların 

züh biletlerini öncedf7.n almaları la vsiye olunur. 
lenez· 

Müdüriyet 

Devlet Demir yolları ilanları 

Lol<motif bakır ocak aksamile sair bakır Ye prinç mılıeme· 
nin kapalı zarfla münakuast 3 I Eylül/ 934 Puarteıi günU saat 
15 de Ankara'da idare merkezinde yıpılıcaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpafa veznelerinde onar liraya 
satılan ıartnamelerde yazı'ıdır. (4025) 

Haydarpaşa - Sapanca göl tenezzüh trenleri 15 - 7 - 1934 ltı' 
rihinden itibaren Adapazarına kadar devam edecektir. 

Sapanca - Adapazar kısmı için alınacak gidiş dönü§ ücretleri: 
1 il ııı 

75 50 30 
Kuruştur. 

Haydarpaşa Adapazar tenezzüh trenleriyle bef yaşına kadar ço
cuklar (beş yaş dahil) paruız ve beıten fazla yaJta olan çocuklar 
da büyük yolculara mahıııus ücreti e ıeyahat edeceklerdir. 

Tarifenin çocuklar hakkındaki bu hükmü Sapanca - Adapat:•r• 
kısmında 15 - 7 - 1934 tuihin den ve Haydarpata - Sapanc• 
kısmında da l 5 - 8 - 1934 tarihinden itibaren tatbik t>.dile<;ektir· 

(3914) 

lstanhul !kinci lcra .i\lemurlu • 
.e.-ıından: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi 
mukarrer ev ~şyaıı 23 - 7 - 934 
tarihine müsadif pazartesi gunu 
aaat 4 buçuktan itibe.ren Sultan&h-

met Binbir direk 3 ler mahaI1~'1 

Iıık sokak 30 numaralı hane e 
birinci acık arttırma ıuretiyle ••" 
tılacağından taliplerin maha1H11 

-

d .. tları il3" e memuruna muraua 
olunur. (J92) 



Tl:IQKiVE 

llRAAT 
~NKASI 

Askeri Fabrikalar U. müdürlüğünden:ı.-------. 
2S2so Kilo JUlllUfÜ demir AÇ l Deni :ı y o 11 arı 
9830 Kilo rmutak lama dellltri i Ş L E T M a a 1 
S X 20 : . J 4/ 8/ S34 Acenteleri Kara&Oy • KOpriiMıı 
l~ 1 el.4!86! - Sirkecı Mflhlnlarıadr 
'""""" Kilo yumuıak lama demiri --• Han relefon 22740 •lliıı .. 
flOOoo Kilo af kurıun 8/ 9/ 934 TRABZQ N 

Yukandaki malzemelerin ıartnamelerinde yapılan tadilat dolayı
li1Ie bizalarmdaki tarihlerinde ve .. ,t 14 te kapalı zarfla satın alına
taktır. Şartnameıini almak istiyenlerin 13,5 tan 15,5 a kadar komis• 
toıaa müracaatları. Ve münakuaya ıirmek ~atiyenlerin de mezkur 

sür'at yolu 
ERZURUM vapuru 

19 Temmuz 
"-tte teklifıtamelerini komiıyona teYdi eylemeleri. ( 3839) 

Ankara Yüksek Ziraat 
f HtltOSI Re~Hrllllıf il: 

l : Bu ıeae YOkıek Ziraat EnıtitleDala Baytar, Zir•at ve 
Orman F aklltelerioe meccani leylt ve &cretli leyli ve aibari 
erkek ve kız talebe alınacaktır. Kayıt ve kabul ıartlan aptıda 
yazabd1r: 

•: TOrk tab'•11ndan olmak (Ecaebiler buaaı1 tali••t••••· 
ıine fire kabul edilir). 

b: Liıe bakalor1aıını vermİf bulunmak. 
c : ı..,11 olacak talebenin yap J 7 den apjı 25 dea 1akın 

olma•ak. 
d : MaJelderiain icap ettirditi beden kabili,eti ft utle.

hklara bal.kında tam teıekkOllO beıtanelerden 11hbat raporu 
getirmek •e 8fl pbadetna'9eai •ermek. 

• : Belediye veya Poliı merkeıleriadea b&ullbal maıbat111 
getirmek. 

2: EaıtitGye girmek iıliyealer yukandaki vesikalarla birlikte 
6 kıt'a fotojrafı bir iıtida ile dojruca Aakara'da YDkıek Ziraat 
Enıtit6ıü Rekt8rlüjüne randermelidirler. 

3 : Milracaat zamanı temmuzua onuncu glinladen eyl&lGn 
ıonuncu ıDnOae kadardır. 

4 : Evrakı tam olmıyanlar EaıtitUye lsabul edilemeıler.· Mil· 
Hseae kayıt ve kabul edılen talebeyi iki ay zarfında tekrar mu· 
ayene ettirir, kabiliyeti bedeniyeyi haiz olmıyanlaran ka1dı ıilın· r. 

5: Leyli meccaat talebeden ıtaj •eya tahail deneai için de 
ıtıjını veya Fakllteıiai bırakanlardan veya cezaea cıkaıdaalarct.• 
b0k6metçe yapılan m11rafı &deyeceklerini daire Enıtltllaln nre· 
ceti numuneye ılre Noterlikten muaaddak ktfale.taame vere· 
ceklf'rdir. 

6 : Vaktanda tam evrakla mOracaat etmiıler ar&aıadın lrahal 
edilecek talebe diploma derecesine ve müracaat tarihlerine ı&re 
tefrik edilecektir. 

7: Ziraat, Baytar, Orman FakOltelerine alınacak ttlebeler. 
Tıbbi ilimler Fakiiltesiain 1, 2, 3 Unca 18me1trlerinde mevcut 
denteri de takibe mecburdurlar. 

8: Ziraat Fakllltesine alınacak talebe An~ara'da Gati 
Orman Çtftllfiade oa ay ıtej ı.Srecelderdir. 

Talebe1• ba ıtaJ mOddetince yemek Ye elbiae mı11aflara 
lrarıalıta olarak 30 lira ey!ık verilir. Harcırah verila1ez. 

9: Ocretli leyh talebenin Ocreti aç takıltte &denmek Dıere 
275 liradır. 

10: Ücretli leyli talebe tercih olunur. Kebul flrtlaraaı haiz 
olan nibarl talebe için miktar tahdit edilmemiıtir. (3704) 

Hava makinist mektebi 
kaydı kabul şeraiti 

1 - ikinci maddede yazılı tartları haiz olanların iıtida ve lizıa 

olan vesikalarla Haziranın birinci günüden Ağustosun 15 inci gününe 
kadar Yeıilköydeki mektep müdürlüiüne müracaat etmeleri lazımdır 

lstanbul haricinde bulunup ta vaziyetleri mektep müdürlüiün• ıön· 
dermeleri ve alacakları cevaba göre hareket etmeleri icabeder 

2 - Mektebe ıiriı ıeraiti ve lizım olan veaikalar: 
A - Türk olmak, 

B - Taliplerin orta mektep liae seki.linci sınıf tabıilinl ikmal et• 
mit ve aaıari ( 17) yaıım bitirmit azami (20) yaımda olmak, orta 
mektep tahsilinden daha yükıek tahsil ıörenlerle bu tahsili bitirmit 
olan tebit, malul ve asker çocuklariyle ecnebi diline vakıf olanlar ıer
cih edilir, 

C - Talip miktan kadrodan fazla çıktıjı takdirde bunlarclao 
orta mektep falıadetnamelerine na zar an yüksek derecede olanlar ter
cih olunurlar Orta mektep tahıilini ikmalden sonra iki MD• •• claba D• 
yade müddeti tahsilsiz ıeçirenler orta mektep ıekbinci ımıf derslerin
den hava mekteplerince imtihan edilirler ve muvaffak olanlar alınır, 

Deniz levazım sabnalma 
komisyonundan: 

8830 adet kazan horuau Kapalı zarfla münakuasr 4 aiustus 
934 cumartesi günü saat 14 le. 

il ton benzin : Kapalı zarfla münakaıası 4 ağustos 

D - Sıhhi vasiyeti uçuı vazifelerinde iıtihclama elveriıli olduiu• 
na dair mütehuaıslan tam olan olan bir hastane heyeti sıbbiyeei rapo
ru almak (hariçte bulunanlar mahalli askerlik ıubelerine müracaat 

---.-----------•etmek ıuretiyle muayeneye gönderilir Tam tqekküllü heyeti 11hhiye 
Bartın yolu bulunan tehirlerde en büyük askerı makama müracaad• muayeneye 

Perşembe 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidifte 
laebo!u, Samıua, Ordu, Gire· 
ıun, Trabıoa, Rize, Hopa'ya. 
Daa0tte baalara iJA•etın Pa· 
zar, Of, Pulatbane'ye ujraya 
cakbr. (39871 

senolunurlar) 
\ 

Kapalı zarfla münakasaıı 5 ağustos 8 U R S A 19 r:~u~!, E - Ahlakı mazbut olduiuna ve biç bir veçhile munun veya 
934 pazar günü saat 14 te. p b mahkGm olmadıjına dair polisçe tasdi.idi veıika ıattermek, · 

erşer.n e 19 da Sirkeci 
Kapalı zarfla münakasası 5 ağustos rabtımıadan kalkacakbr. (l9&8) F - Mektebe kabul edilecek talebe Gedikli küçük zabitler hak· 
934 paraz günü saat 15,30 da. ı kmdaki (1001) numaralı kanun ile bunu tadil ecTen kanunlar mucibin• 

---~ ~•ederi ihtiyacı için yukarda cins ve miktarları yazılı Dr • Hafız Cemal ce muamele ıörec:eklerini, mektebi ik'.m.I ettiklerinde ha a birlik ve 
111..._ •e hizalarında ıösterilen ıün ve aaatlarde kapalı zarf uıuliyle müe11eaelerinde (12) sene müddetle bava s~dikli küçük zabiti olarak 
-.... ·•-- ı ..... __ 'tahill hastalıklar - ··~•haı1111 'f f ed ki · · hhüt d ki d' "• lla ""lllll&caıun:· .Şartnamelerini görmek ve almak iıtiyenler her gün ı ayı vazi e ece ennı tea e ece er ır, 

..,_ ... ~. ya ıttırak etmek istiyenlerin de usulüne tevfikan kapatıl- Cuma " puarclaa '*tb ,..._. G - Mektepte tahsilde iken a rzulariyle tahsilden ayrılmak iıti• 
-, -.a f L&.._ ~leden IOlll'9 1Mt 2. • 8 J• ...., 1 ·llleıuuplari1le Kuımpqada ki.in Komia1ona müracaatları. htanbulda Dinntoluncle (ili) .... yenler mektepte okuduklan müddet zarfında kendileriae yapılan bü-
~ (3756) maralı bU1Mi kabiwincle butaluuu tün masraflar adettirillr, 

934 cumartesi günü saat 15,30 da. 

l 7 kalem boya maızemeıi 

104 kalem eczayi bbbiye 

J t b l M·ırı kaba) eder. Mu1enebanı ven ,,... H - Talıail müddeti iki senedir Mektep leyli ve meccanidir Aı· 1 an U l l Emlak Müdürlüğünden: fonu: 2239d. kert lise talebeıi ıibi ıiydirilir, ve beslenir. Derı levazımı parasız veri 

"- ::;:,, Be..ı..ı.ade mahalleai Zilref a aokağında 8 oda, taraça Y ulık i1ıoaıô'4ih taloloını tc..ılili lir, 
lft.: illtı aaireyi havi 7 :ve 5 No. lu hane maa dükkinm 1250 38 - Beylerbt1i 41.. J - (C) fıkruınm ikinci bendinde izah edilen ve imtihana tabi 
't ~en kıymetli Yarı lai11eai 5 ağuıtoı 1934 pazar ıünü 1&• --~Sabi--bi-ı_M_E_H_M_E_T_A_S_DI ___ tutulması llz~ ıelenlerin imtihanları: EylGlün ilk baftf.ııncla baYa 
~ar 'PUUlıkla aablacakbr. isteklilerin pey akçeleriyle NqriJat müdiiriı Refik Ahmet mekteplerinde yapılır, Mektebe kabul edilen talehe 15 EylGldea itiba· 

• (M.) (3786) VAKiT Mat-.. - lataaW ren mektebe alınır Deraler Bimcl Tepin batmcla bqlar (3210) 
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SAT 1 E 
tarafından Veresiye satılan 

elektrik cihazları sayesinde 

l5tanbul Tramvay Şirketi, Tramvay 
!erinin yeni bir iş'ara kadar ıu suretle 
muhterem ahaliye arzeyler. 

N, Hat istikamet 
12 Harbiye·Fatih Fatihten Harbiyeye 

Harbiyeden Fatihe 
22 Bebek· Eminönü Bebekten Eminönüne 

Eminönünden Bebeğe 

32 Voi~kapı· Sirkeci Beyazıttan Topkapıya 

arabaları son hareket
değiştirilmiş olduiunu 

Saat 
24,20 
1.-

24,40 
l,20 (Harbiye Ara· 

balarile teaa • 
diif eder.) 

1,30 ( Harbiye ara· 
balarile teaa-
düf eder.) 

T oplcapıdan Be!fazıta 1, 1 O 
Topkapıdan akaaraya 1.45 

~ ~ 
Cuma ve pazar günleri ucuz tenezzüh katarlarile 

Herekeye Geliniz 
Hereke fabrikası memur ve i§çileri kooperatif ıirketi; her 

türlü ihtiyaç ve istirahatin izi temin edecektir. 15 • 35 kuruşa te· 
miz yemek, çınarlı ve gölgeli deniz kenarı kahvelerinde iıtira· 
hat, güzel manzara, kır gezmeleri. 

Saat 11 den 13 .e kadar fabrika ziyaretçilere açıktır. Ayrıca 
bir kumat sergisi yapılmıştır. Ucuz fiatlarla satış yapılacaktır. 

Ista~bul limanı sahil sıhhiye 
merkezi baştababetinden; 

Haydarpaşa Emrazı iıtilliye hastanesi bir senelik ihtiyacı için 

23 kalem erzak açık münakasaya konulmuştur. Münakasa 9 Ağus. 
tos 934 Perıembe günü saat 14 de Galata'da Kara Mustafa Paşa 
rn 1< ağında lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merlcuinde miiteşekkil 
1 o:nisyooda yapılacağından isteyenlerin şartnamelerini görmek 

i:!ere Hastane idare Memurluğu ile mezkur merkez Levazım Mc· 
murluğuna müracaatları. ( 4013) 

~ 

Deniz levazım satınalma 
komisyonundan: 

Ton 

30 DiıeJ mayi mabruku pazar!ıkla milbayaası: 26/Temmuı:/934 
Perıembe günü saat 14 de. 

30 Deniz mayi mabruku pazarlıkla mübayaası: 26/ T emmuz/934 

Perşembe günü saat 15 de. 
Deniz kunetleri ihtiyacı için yukarıda cins ve mıktan yaıılı 

•yi mahrnka hizalarında gösterilen tarihlerde pazarlıkla satın 
alinac1Yt.r."Ş rtaameıerini görmek ve atmak isteyenlerin her m.n 

~t'I .. • 6- , 

pnzarlığa iştirak edeceklerin de muayyen gün ve saatte Kasım· 
~ , • • , "V 1 f'fl'~ • ( • 

. . ra atları. m 

TürkiyeCümhuriyetMerkezBankası 

lstanbul Şubesi 
Gılıta'da Bankalar Cadde1inde inhisarlar Miidüriyeti Umumiyesinin bulunduğu binaya nald ile 

25 Temmuz 934 Çırıamba glinünden itibaren orada muımelitına devam edecektir. Nakil 

müna1ebetile Banka giıelerimiz 24 Temmuz 934 Salı gtınü kapalt bulunacakhr. (4004) 

I stanbul Harici Askeri' 
Kıtaat ilanları 

70.000 kilo Kirazlıda bulu • 
nan kıt'at için. 

100.000 kilo Ezine ve Ge -
yiklide bulunan kıt'at için. 

140.000 kilo Bayramiç ve 
Ayvacıkta bulunan kıt'at . . 
ıçın. 

310.000 kilo yekun. ......, 
Fırka kıt'atının ihtiyacı o

lan yukarda miktarı ve tes
lim mevkileri yazılı 310.000 
kilo sığır eti kapalı zarf usu
liyle 11/8/934 cumartesi gü
nü saat 16 da ayrı a)TI ihale 
edileceğinden talip olanların 
muayyen vaktinde Bayra • 
miçte bulunan Fırka Satın -
alma Komisyonuna müraca
at etmeleri. 

"(6) (4022) 

İstanbul 5 inci İcra Memurlu • 
ğundan: 

Bir alacağın temini için hakkı 
hapis suretiyle ve rehinin paraya 
çevriJmeai yoliyle takip edilerek 
apartrmamn derunundaki eıyayi 

beytiyenin açık arttırma suretiyle 
satılmasına karar verilmi§ olup 
24-7-934 tarihine müıadif ıa 

Iı günü saat 9.5 tan itibaren Şit
lide Hasat sokağında Bekir ve 
Sadettin Beyler apartrmanının 2 
No. lu dairesinde satılacaktır. Ta
lip olanlar yevmi mezkUrde ma • 
hallinde hazır bulunacak memu • 
ra müracatları ilin olunur. 
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Istanbul Liman 
Şirketinden: 

Çimento sanayiinde kullanılan toz halindeki antrasit köOI; J 
lerin boıaltma11nda iş'arı ahara kadar beher tonundan "2 1

' 

kuruı alınacaiı illn o lunnr. Umum Müdürlük 
.. . .•.. • (1'229) 


