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:Balkanlard 
Son misal 8· 

'-:dhaf tadan beri Amerikada Kü 
it' aal ctraf ında fevkalade hadi 
ıtr ol 

~tin b Uyor. Telgrafla gelen haber 
~İQ aılsında grev hareketleri -
~Ub ge.~iş]ediğinden, bazısında 
~tı \ cu.tnhur reisinin kaçtığın • 
lı.~ aıısı~da Amerikanın adaya 
t•L Reınıleri gönderdiğinden 
'11\lt •• 
~d Rondermek üzere bulundu • 

an hah 1 l\"b ıo unuyor. 
~~~ kada~i bu hadiseler istik • 
~~f endı milli vaaıtaları ile 
~İtt t a~a edemiyen mem\ek~tler 
loıı b~rıh sahasında ibret alacak 
'tleli ır ınisaldir. Bu itibarla hadi
~ek : lnahiyetini biraz tahlil et • 

aydalı olur. 

IC.tıb • ve etrafıDlll barltaaa 

~~b., Antil adalarının en büyü 
' ur. Buaun üç milyona yakın 
'1ıy lI dı • Hu d vaınlyk li" 

a-ny 
0

1 
arın müıtemlekeıi idi. la .. 

'-lı, 0 
hakimiyetinin ağırlığına 

,
11 

rtırnuı edemiyen Kübalılar bun 
~ o~uı •ene evvel iıyan ettiler. 
~~tıka da bu isyanı tetvik etti • 
~il • edenlere yardım etti. Küba 

l•tikl A 1. . . A .k h llıiJer· a ı ıçın merı a arp ge 
a" • l lıpanyol filolarını batırdı • 
)etin~etle Küba lapanyol hakimi • 
~il eıı kurtuluyor, zahiren müı
tiJc. o)~Yor, fakat hakikatte Ame· 
'ltı ... hlılyonerlerinin tahakkümü 

.,., ao • 
~· ı:.CÇıyordu. 

1· ıra d h lıitf a anın batına Küba a a -
.- ın d "·ı 1 'tıirı . egı , Amerika milyoner e· 
i.. 1•tedı'kl · d ·· h "' o) erı a am cum ur re • 
~tae ~or, .. bunlar ne zaman ister
~ d' ~ cumhur reisini kaldıra • 
l'i)orı ıaer birini onun yerine getİ• 

1 •rdı. 
ite b· .. 

llle .. k ır ıkı gün evvel Kübanın 
~- • eı· li 
~ \'e ~ e:vanadan kaçtığı ha-
~ 1\lr rılen reiaicümhur Machado 
"td'n~tle o mevkie gelmit olan -
'ı d, ır Ye timdi adadan kaçma 
dt~i . &ene halkın kendi aleyhin • 
ıl. - ııya k 
~ lk nı artııında Amerika -
•i ~ led· ... . 

ilden il .1 gı yardımı görememe· 
. ltiib erı gelmektedir. 

litti11 ldaki son isyan hadiıele -
t~ =~--1 iktıaadidir. Kübalılar 
ttı .. und .. 

~rı ""' uı çalıımalarma rağ • 
~· -''"'ta 1ll ed Yacak kadar kazanç te • 
t eın· '-d~t'· 1( 1Yorlar. Bunun ıebebi · 
~k,1rj,. iiba adası vaktiyle Ame -
·q ... rın 
~ l\lij1 l Yardımı ile lspanyolla-
l "k~rı eınleke olmaktan kurtul • . 
~"i b •onra A 'k ·1 il u ad merı a mı yoner .. 

ı_1 let-irı· adaki şeker kamışı çift • 
llt~t-· ı sat 
· ı ~ ın aldılar. Sonra !le-''l cuıa :r 
"'t.._'-e \re li .~aletmek için Jama-
~ ~k c ~ıtı adalarından bura • 
~1-•~ret}o 2:e~ci amele getirdiler. 

.-. e )'erlı ahaliyi işsiz bırak .. 

Mehmet Asım 
< i}cvaını 4 üııcU ımyılada) 

ı ziya etlere a t ba'berler _ 

Reis lbrahim Pf· Mısırh mlsaflrler vapurda 

Misafirlerimiz geldiler 
Heyet, 

lbrahim 
Mısır üniversitesi rektörü 

Paşanın reisliğindedir 
Mıaırlı gazeteci ve doktorlar • 

dan müteşekkil heyet dün saat on 
altıda Ege vapurile ,ehrimize gel. 
mittir. Misafir heyet vapurda 
Matbuat Cemiyeti namına ikinci 
reis Ahmet Şükrü Beyle Ömer Ri
za ve Mehmet Nurettin Beyter, Tu 
ring klüp na.mına idare heyetinden 
Şükrü Ali ve Cevdet, Belediye na• 

M. Heryo dün 
Ankaraya gitti 

M. Heryo dG.n Ankaraya giderken •• 

[Buna ait malılmat 3 üncü sayıfada ] 

mına Turizm ıubeai müdürü Ek • 
rem Besim Beyler, İstanbul gaze
teleri ve Etibba cemiyeti mümeı

silleri tarafından karıılanmıttır. 
Misafirlerimiz Ege salonunda 

kaqılayıcılarla tanıttıktan, bera -
ber fotoğraflar çıkarıldıktan son • 
ra vapurdan çıknntlar, doğruca 

(Dc\·ıınlı 8 inci sayıfada) 

r:- -f 
Balkanlatda 
Siyasi ziyaretler 

MubteUf memttal..-.selea 
haberler önümDzdeld haftalar 
zarfında Ankarada ve Yalova· 
da mühim siyasi müzakereler 
cereyan edeceğini teyit etmek· 
tedir. Dün haber verdiğimiz 

veçbile Avrupada seyahatte 
bulunan sabık Yunan başvekili 
M.Venizelos önümüzdeki hafta 
içinde Yalovaya gelecektir. 

Malumdur ki M. Venizelos 
ötedenberi esasen İsmet Paşa· 
nın davetli si olarak Yalova ya 
gelmek istiyordu. Fakat bu 
defa gelişi şayanı dikkat bir 
tesadüf eseri olmak üzere 
Yunan başvekili Çaldaris'io 
Ankara ve Yalova ziyaretine 
tekaddüm edecektir. 

(Devamı 2 inci sayfada) 
~- - __ _,_, ___ ~ 

Türkiye yüzme birincilikleri 
müsabakaları 

933 Türkiye Yüzme birincilikleri müaaba
kcıları dün beş mıntakanın iştirakile Büyük 
derede yapıldı. Bize birkaç tane yeni Türki- . --.-~.-.....
ye rekoru kazandıran bu müsabakalar bakkanda 
tafsilatı bugün spor sayfamızda bulacaksınız. Resimlerimiz yeni 
rekor yapanlardan lstanbul bayrak takımile,bin beş yüz metre şam · 
piyonluğu kazanarak dikkate değer bir muvaffakıyet gösteren Ka· 
ramürsel·Kocacli mıntakası ıa~piyonlarından Ihsan Beyi gös
teriyor. 

Ziraat Bankası ne iş görüyor ? ..................................................................... ____ 

Çiftçinin bankaya borcu 
30 milyon liradır 

Bankanın buğday satın alması, satın 
alma merkezlerinin gördüğü iş 

·zıraat Bankasının Ankara nerk;"'zt, a"';n~m ~ldlrtl Kemal Zaim a.,. T• 
Ankaradakl mrekeıı:de kaHlar clalreel 

Zmıat B:ınkısı Umum Müdürü Kemal Zalm'Bey, buğda7 ~nnu bu seneki 
tatbikatı ne netice Yerdiği, huğda~ satm aJnuya nasıl çaiifildtlı hakkında mühim 
~eyanatta bulunmuştur. Kemal Zaim Bey diyor ki: 

~ 

- Buğday kanuau tatbikatının buğday fiyatlan beş baçuk ku-
ziraat hayatı üzerinde çok kuv- ruştan aıağı idi ve aynı zamanda 
vetli ve hayırlı tesirler yaptığı umumi ve kuvvetli bir tene.nlll 
muhakkaktır. Bu tesirler kanu· istidadını gösteriyordu. Bazı ia-
nun daha mer'iyete geçtiği gün- tihlak merkezlerinde dört buçuk 
den itibnren bisso!uamağa baş· kuruşa kadar, bu istiblih mer-
lamıştar. Geçen senenin bu ve kezlerini besliyen bazı istihsal 
buna tekaddüm eden aylarında (Devamı t uncu nııyıfa4a) 

··································~································ .. ······················ 
Kadınları dünyayı görmekten mahrum 

eden kıyafetin hala bu-
1 un d u ğ u yerlerde .• 

• 
Safranbolu, 16 - Yeni kaymakam Ihsan B., 

kasaba kadınlarının örtündükleri, baştan ayağa 
kadar her tarafı kapatan bol çarşaflarm iptida· 
iliğine belediyenin nazarı dikkatini celbetmiş ve 
iptidai kıyafetin ilgası için bir karar istihsal ey· 
lemiştir. Bu karara uazaran ayan 20 sinden son· 
ra kadınların "car,, denilen bu örtüyle sokağa 
çıkmaları yasaktır. 

Karar, kasabada sür'atle yayıldığından bir 
çok aileler yeni elbiseler hazırlamaktadırlar. 

........................................................................................... 

Almanyada hUrriyet Hin edildi ! ls1r.fa~~etil 
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Reisicümhur P-.... ----~ ..... ----------------------------~----~~~,....,...~ 3 Bulga 
Hazretleri SON HABERLER~ 

• 
Reisicümhur hazretleri dün 

Dolmababçe saraymdaki dairele
rinde mefgul olmuşlar, akşam 
üzeri Boğaziçinde kavaklara ka· 
kadar bir gezinti yaptıktan 

sonra saraya döilmüş'e ·dir. 

Sporcularımız yarın geliyor! 
Nazır şehriını 
gezmiye geldi 

Bulgar nazırlarından üçii 
~anıba günü Bulgar bandrra1'. 
gaz va purile şehrimize geln11 

diin ayni vapurla Varnnya 
müşlcrdir. Bunlar, Bulgar z 
nazm l\l. Muradiye!, Ticaret 

Balkanlarda 
Siyasi ziyaretler 

Yarın memleketlerine gelecek olan sporcular namına he
yet reisinin Rusyadan ayrılırken matbuata beyanatı 

(Baş tarafı 1 inci sayıfada) 

Rusyaya gitmi~ olan ~por hey - det Kerim Bey matbuata ıu beya
etimizin, ilk tahminler hilafına , n"atta bulunmuftur: 

bugün şehrimize gelemiyeceği an
laşılmaktadır. Sporcular Odesa . 

dan dün hareket ettikleri için İs .. 

tanbula ancak yarın gelebilecek -

lerdir. Sporcularımızı getiren va. 

purun şehrimize hangi :\~altc ge · 
leceği malu.m değildir. 

MOSKOV A, 18 (A.A.) -- Cev .. 

"Sovyet Ukraynasında bize 

kar~ı göıterilen kabulden pek mü 

tehassis olduk. Ukrayna dost Sov-
yet devletinin arazi itibariyle Tür 

kiyeye en yakın olan kısımdır. Her 
sahada yapılan kuvvetli ıılahatı 

gördük ve hakiki dost sıfatiyle 
gördüklerimizden iftihar dl!yduk. 

Mümeuillerine müllki olm1ya fır
aat bulduğumuz ceıur kızılordu • 
nun ~öaterdiii kabuldün de bil -
hassa minnettarız. Hiasiyl\tımızı 

ve Sovyet memurları ile halkı ta -

rafından Türkiyeye kaı·•ı teşekkü
rümüzü ifade etmek mütküldür. 

Dost Ukraynanın mümeHillerini 
yakın bir zamanda misafir sıfatiy 
le Türkiyede görmeği ümit ede • 
rız.,, 

zıı·ı ~I. G içcf ve Nafia 
V crgil Dimof'tur. 

naZ' 

Ticaret nazm ~t Giçef h . 
ti e:masmda vapuı·da kendı 
görüşen bir muharririmizc ~ı 
söylemiştir: 

"- lstanbulda yaptığırrııı 
hat tamamen huıusi mahiyt 

siyasi hiç bir manası yoktur 
fak bir tatilden istifade e 

Binaenaleyh şayet M.Venizelos 
Yalôvada b:r hafta, on gün ka· 
dar ikametini uzatacak olur ise 
M. Çalda:-is ile Yalovada birleş· 

miş olacaklardır. Bu takdirde 
Yunan başvekili M. Çaldaris 
Tiirkiyeye; siyasi baıı m'1bim me· 
selelerin müzakeresi için geldi· 
ğine göre bu müzakerelerin ce· 
reyanı ile Yuoanistanda en kuv· 
vetli muhalefet fırkası reisi olan 
M. Venizeloıun alakadar olması 
da muhtemeldir, 

l~alya - Sovyetler Radyo:8inci kuvvet Rayiştağ'ıkimyakt1 ailemizle beraber, lstanbulıı f 
mek istedik. Bu ziyareti1" 

çok memnun olarak .:löıt~iiO 

Diicr taraftan ismet Pş. Sof· 
ya seyahatinden avdet ettikten 
sonra Romanya hariciye nazırı 
M. 1 ıtulesko Ankaraya gelecek-

tir. Halihazırda Avrupada seya· 
hat~e olan M. Titu1esko eylü!iın 

on beşine doğru Bükreşe döne· 

cektir. M. Titulesko ile Türk 

İtilaf müzakereleri 
müsait gidiyor 

Pars, 18 (A.A.) - Sovyetlerle 
Italya arasında a:yasi mahiyette 
bir itiJafoame akti için yapılmakta 
olan müzakereler müs1tit bir ha· 
va içinde cereyan etmi§tir. ltiJif. 
namenin bugün imza edilmesi 
muhtemt-!dir. 

hükumeti arasın da Anlcaracfa • 
edecek . müzakerahn Olen meşhur bir Fransız cereyan 

mevzuu her iki memleketin ha· 
riciye nazırları tarafından daha 
evvel Cenevrede tekarrür ettiği 
ıövlenmektedir. 

Romanya gazeteleri lsmet Pa
tanın Sofya seyahatinde Eoğaz· 
lar üzerinde mevcut olan usulün 
ilgasile onun yerine Karadeniz 

muharririne dair 
malumat 

Paris, 18 (A.A) - Fransıı 
akademisi azasından olup dün 
68 yaşında olduğu halde vefat 
etmiş olan rahip Bremond, müm
taz edebiyat münekkitlerindcn 
idi. Kendisini çok kerre on do· 

sahil devletlerin kontrolunu ika· k b"' ··k ·· k'-ı.dı" . . .. uzuncu asrın uyu mune as 
me etmek meselesının muzakere -s . t B b l' J d' 

• y. • ,. r. aın e euveye erıze ır er ı. 
edılecegını yazmal:tadır. Malumdur M . B • t · · d t 

· d .. .., ,. . aurıce arresın gaye ıyı os u 
kı bun an evvel Turk bu.'< umetı 1 ··t ff d b. tt ·ık 

. . _ . o an mu eve a, e e ıya a ı 

Akvam Cemıyetıne yaptıgı bır adımını "dini endişeye,. dair bir 
müracaatta boğazların tiıbi ol- kalem tecrübesiJe atmış ve bü-
duğu usulü değiştirmek, bilhaua tün eserlerinde bu mcvzua temas 
gayriaskeri olan mıntakaları si· etmiştir. 
labla teçhiz etmek ttklifiode Başlıca eseri, Fransada dini 
bulunmuş idi. Fakat Hoiazlar hissin edebi tarihi, olup doku· 
komisyonunun ilgası mevzuu zuocu cildi bundan bir kaç ay 
bahsolmamıştır. evvel itişar etmiştir. 

Bulgaristanda gizli 
şebekeler 

Sof va, l 8 (A.A) - Gabro· 
vada bir sanayi merkezinde gay
rikanuni komünist fırkasını yeni 
den tnkile ait bir teşehbüs mey
dana çıkarılmıştır. Zabıta kanuna 
urgunsuz birçok risale ve. gaze· 
telerle mubaberalta kullanalan 
bir şifre meydana çıkarmış, 80 
kişi tevkif edilmiştir. 

Baki aa,vekile suikast 

Sc;>fya, l 8 ( A.A) - Eski Baş 
vekil M. Çanlrnl'a karşı yapıl
mış olan suikast dolayısile polis 
tarafından şiddetli tedbirler alm
mışhr. 

Vak'a mahalline polis müfre· 
zeleri sevkedil miştir. 
~abıta, Filibe mutasarrıfının 

idaresi altında araştırmalarına 
devam etmektedir. 

Şüpheli 4 şehıı tevkif edilmiş· 
tir. Başvekil, M. Muşanof He 
dahiliye nazırı M. Girginof sui· 
kast hakkındaki nefretlerini iz. 
har etmi~ler, mücrimlerin yaka
lanması için icap eden tedbirle
rin alınmış ve hangi muhitlere 
menıup olduklıırmın anlaşılmış 
olduğu hakkında teminat vermiş
lerdir. 

Rahip Bremod. 1925 tarihine 
doğru halis şiir hakkında zuhur 
etmiş olan şiddetli mücadelede 
dua ile şiir arasında irtibat bu· 
lunduğu tezini izah etmek ve 
dinle alakası olmıya n bir misti
siıim ortaya atmak suretile halis 
şiirin müdafiliğini yapmış ve bü
yük bir şöhret kazanmış idi. 

Bremond, bu münasebetle Ra· 
c·ne ve Valery hakkındaki tetki· 
katını neşretmiştir. 

Meşhur boksör sinenta 
çevirmige hazırlanıyor 

Holivut, 18 (AA.) - Dünya 
boks şampiyonu ltalyan Karne· 
ra Amerikan şampİ\ onlarından 
Max Baer ~ e Meksikalı kadırı 
artistlerden Lupe V elezin çevire· 
cekleri fılme iştirak için sinema 
kumpanyalarından biri ile bir 
mukavele imzalamıstır. 

Devrilen kamyon 
Neumbcrg, 18 (A.A.) - Yu· 

karı Palatinat'da Neumberg'de 
yirmi iki kişiden mürekkep bir 
futbolcu kafilesini getirmekte 
olan bir kamyon denilnıittir. 
içindekilerin hepsi yaralanmııtır. 
Bunlardan birkaç tanesinin yara
ları ağırdır. Bir tanesinin de ha· 
yatı tehlikededir. 

Berlinde açılan bir radyo 
sergisinde bir nutuk 
Bertin, 18 (A.A) - Telsiı tel

graf ve telsiz neşriyatı sergisi 

bu sabah Berlinde açılmıştır. Bu 
sergide 256 kişi tarafından muh-

telif telsiz alet ve cihazları teş
hir edilmiştir. Sergi 27 ağustosta 
kapaoacakhr. 

Almanyanın her tarafından 
hususi trenlerle birçok ziyaret
çiler gelmiştir. 

Radyonun ve radyoya ilişiği 
olan szn'atlarm inkişaf hareke· 

tini düzgiln ve ek sik siz bir su
rette gösteren bu sergide bilhas-

sa iyi bir surette vücude getiril· 
miş bir tarih şubesi vardır. 

Scrgıyi uzun bir nutukla açan 

propaganda nazırı M. Goebels 

radyonun ehemmiyetini etraflı 
bir surette anlatmıştır. 

M. Goebbelı matbuatın yedin· 
ci büyük lrnvvet olduğu yolunda 

vaktiyİe Napoleonun sarfettiii 
sözü hatırlattıktan sonra demiş· 
tir ki: 

"Şimdi radyo sekizinci büyük 
kuvvet olmuıtur. Radyo mill~tle 

beraber yürüme ti, millet için 

çahşmalı, hükumetle millet ara· 
sında bir mütavauıt rolünil oy-

namah, Alman milletinin buıusi· 

yctlerini yaşayıfını ve çalışma· 

larını bütün dünyaya doğru ve 
eksiksiz bir surette akse ttirmelidir,, 

Dört canı birden yakan 
kıskanç köylü 

Napo!i, 18 (A.A) - Potenza 
dan bildirildiğine göre civardaki 

köylerden birinde ahaliden biri 
kıskançlık yüzünden karısı ile 
kayınpederini öldürmüş, kayna
nası ile eniıteıini ağır surette 
yaralamış ve kaçmıştır. 

Bulgar Kralı Yugoslavya 
Kralını ziyaret edecek 

Belirat, 17 - Zağrapte no
vosti gazdesinin yazdığına göre 
Bulgar Kral ve Kraliçes;, ltalya· 

dan avdetlerinde Yugos • 
lavya Kral ve Kraliçesini 
1iyaret edeceklerdir. Romanya 
Kralının yakında Sofyaya gide
rek Bulgar kralını ziyaret ede
ceğini de bu gazete yazıyor. 

Novasti gazetesi bu seyahat 
Jerin Balkan devletleri arasında 
daha sıkı teşriki mesaiye mukad • 
deme olacağını ilave ediyor. 

Bu dedikodu hala 
devam ediyor 

Berlin, l 8 (A.A) - Reich 
müddeiumumisinin Rayiştağ yan
gını hakkındaki vesikaları ken
disine tevdi etmelerini Branting 
ve Romani Rollanfdan istemiş 
olduğundan bahseden Cones 
pondance Diplomatico Politique 
Allemande diyor ki: 

Rayiıtağ yang1D1ndan soora 
bazı ecnebi mehafilde başlamış 

olan heyecan henüz devam et
mektedir. Hatta ecnebi efkirı 
umumiyeıini işlet den haberdar et-

mek daha dogruıu aldatmak için 
Rayiştag yangını isminde bir de 
mecmua tesis edilmiıtir. 

Bu proruıg••uı ..... ı.;11 ... ; &. • 

münistlerlt, mutedil mırksitler 
ve komünizme kartı teveccUb· 
leri olan bir takım yabudi mü
nevverleridir. 

Bunların anımda insani bir 
takım ideolojılerin hiç le haki· 
kate uygun o'mıyan havuı· 
içinde kendilerini kaybttmlt 
bir takım namuslu unsurlar da 
vardır. 

Amerikada buğday 
vaziyetinin tabiiliğe 

temayülü 
Nevyork, 18 (A.A.) - Zahire 

borsalarının dünkü muamelele
rinde tabii vaıiyete dojru avdet 
temayülleri görülmüştür. Buiday 
fiyatı bet sent kadar düıtükten 
sonra sekiı sent'e kadar yüksel
miş, nihayet dünkü kapanış fıya
tından iki veya Uç sent yüksek 
olatak kalmıttır. 

Diğer zahire piyasalarında da 
tereffü görülmUştür. Pamuk fiyatı 
70 puan kadar vükselmitlir. 

ruz. I 
Sof yada cereyan etmektt)I 

Türk - Bulgar ticaret muiı I 
müzakerelerinin ne safhads 

ğunu ıoruyorıunuz. Sofyad•11 

rılah dört gün olduğu için eli 

vaziyeti bilmiyorum. Bildijİ~ 
het; müzakerelerin çok tl'.1 
bir hava çinde iyi bir neticef" 

ru ilerlediğidir. Her iki tar•f, 

kiye ile Bulgaristan araıınd~ 
cari münasebetlerin inkitafı ~J 
da büyük faydalar temin 6"_ 
olan, yeni muahedenin, bir •" 

vel hazırlan.ması için çalışı111 
dır. ~ 

Mevçut karsılıklı hiiı. 
sayesinde bu işin pek ya'Kmd• 
bet bir §ekilde halledileceği 
dindeyiz.,, 

Sofyada yeni ~ 
suikast 

Sofya, 18 ( A.A) - Hü/ 

henüz anlaşılamıyan bir 'rf' 
sabık batvekil M ÇanakO" 

üzerine doğru, evinden çık' İ 
sırada, ik.i bomba fırlatıp ,t, 
tir. Hiç kimse yaralanma.O İ 

Mütearrız kaçmıya muvaff•k 
muftur. 

Kaşif Amunds~ 
den bir kaç;, 
Os!o, 18 ( A, A ) - TrO fr' 

dan alınan bazı haberlere ''il. 
taraflarda do'aşan bazı b• ıl 
lar meşhur kiş·f Anıundl ti 
vaktile kazaya uğrayan bir~ 
ycıreye yardım etmeğe t 

Bir Asuri rahibi Iraktan ·11• sırada kaybolan tayyar~sı J 
dışarı çıkarıldı bir kaç parça,·ı aiların• t•k' 

B•ğdat, 18 (A.A) - NHular olarak bulmuşlardır. ~ 

meclisi Asuri patriki Marıimun' . Hatırlarda olduğu uıere /. 
un Irak hududu haricine çıkırıl- mundsen yardım maksadile I 
masına karar •ermiştir. Manıi· · dö" 

tığı bu uçuştan gerı 
mun bu sabah bir ingiliz tay-
yareıine binerek kıbrıacı gitmiş-
tir. 

Iraktan çıkarılan patrik bu ya
kınlarda Asurilerin tarafından 
verilen sebebiyet hadiıelerden 
mu'ul tutulmaktadır. 

Muhlis veN urullah Bey Zer 
Ankara, 17 - Muhlis ve Nu

rullah Esat Beyler bugün An
karaya avdet ettiler. 

miştir. 

Yanlış bir ha~~rcf 
Dünkü gaıetderden bır. f" 

. .• . • k ·tib1 / 
hur reıshgı umumı a, laJ~l , 
met Beyin münhal ıneb &Jf, ~ 
dan birine seçildikten so~rı · 1l 

~111 i 
arif vekilliğine getirilecelı dell 
mıştır. Salahiyetli bir yer bıl b" 

.. e 
dığımız malumata go~ ·ıdit• 
ber katiyen doğru deg• 



yacının mühim hir kısmını ken
di buğdaylırile kapatmak jçin 
teşebbüsat yapmaktadırlar. Rus
lar kinunuıınide Yunaniıtana 

150 bin ton buidıy 'fcrecelder
dir. 

Abone bedelleri: -Türkiye Ecnebl 

Seneli': 1400 Kr. 2700 Kr. 
6 aylık 700 H50 • 
3 aylık 400 .. 800 • 
ı aylık ı:ıo 800 • 
ilin Ucret1er1 : 

ncarl Ulıılıırıo llAo &ahlfPll'rlnde tıantl· 

mi :JO ıcunı~tıuı baıtar, ilk ımhlfede 250 

kuru.'a kadar çıkar. 

Uü)·Uk, faz.hı, de\'&nıh IJ~n ''t'rrnlcre alt 

ayrı trnz.llAt ordır. 

Reııml llAnların bir ııatın 10 kunıtlur. 

KUçUk illnlar : 
Bir defası SO Ud defası 60 Ut defuı t>~ 

dört ııetaaı 7:1 ve on dcfA8J ıoo kuru~tur. 
Uç aylık uan verenlerin bir dctuı mecca· 
nendir. Dört satın geçen ııanıann fllZll 

atırlan be~ kuruştan beııap edilir. 

Matbuat cemıye.ı ı,eut:.ık ge· 
ıintisini 30 Ağustos Zafer bay
ramına rnüsadif çarşamba günü 
yapacaktır. O gün saat üçte köp· 
rüden kalkacak vapur FJorya 
önünden geçerek Adalar yolıle 
Heybelı plijı önünde duracak 
ve istiyenler denize gireceklerdir. 

Bilahare buradan hareket ve 
Suadiye p!ajı önünden geçilerek, 
saat sekıı buçukta Köprüye ge
linecek veogün gazetelerdeçalışan 
arkadaşların da iştirakleri temin 
edildikten sonra Adalar Ye Bu· 
ğaıiçi sularında dolaıılacaktar. 

19 Ağustos 1933 

de oturmuştur. 

100 Fransız seyyahı 
Dün Ege vapnri!e Yunanistan· 

dan şehrimize yüz Fransız sey• 
yahı gelmiştir. Seyyahlar Istarı
bulda üç gün kalacaklardır. 

Amerikada bulunan Yunanlı· 
larm kurdukları bir cemiyet aza• 
sından müteşekkil bir heyet de 
dün ayni vapurla gelenler arı· 
sındadır. Gelenler arasında Ame
rikada Rumca olarak çıkan iki 
gazetenin muharrirlerinden Ma
dam Kalimako ve M. Rugas var
dır. Yunanlı seyyahlar patrikhane 
namına Sen Sinot meclisi katibi 
tarafından karşılanmışlardır. 

Bir otomobil kazası 
Dün saat 13 buçukta Trabya• 

da ki T okatliyan önünde bir ka
za olmuştur. 

Şoför Celil Ef. idaresindeki 
2728 numarala otomobil Beyoğ· 
funda Tünel başında Lutfullab 
apartmanl.!lda l 1 numaralı dai• 
rede oturan Yorgi Efendiyi b .. 
cağından yaralamıştır. Şof&r ya• 
kalanmıştır· 



Son misal 
Ba§makaledcn Devam 

iki kelime ; 1 

Milli ve demokrasi 
TAKVİM 
Cumartesi 

19 Ağustos 
27 Rebi.abır 

Pazar 
20 Ağustos 
~8 Rebi.ahır 

-, 

Diğer taraftan umumi harbi mü
teakip bir aralık itler açılır gibi ol 
duktan sonra teker fiatları bir • 
'H~nbire düıtü, bu hal ıeker ziraati 
~ .k e sanayii ile geçinen Kübanın ı • 
tıaadiyatını bütün bütün yıktı. Kü 
'balılar Amerika milyonerlerine 
yaptıkları borçları ödeyemeyince 
umumi bir iktııadi eıaret vaziyeti 
meydana çıktı. 

(Baş tarafı 3 üncü sayıfanuzda) 

olmaktan ziyade bir bünye ve ma
hiyet farkıdır. 

Liberalizmin ıiyasi düsturunu 
Monteakiyö anlatır, Ona göre esas 
ferdiyetin inkişafı ve fert huiye· 
tinin devlet salahiyetini tahdit et• 
mesidir. 

Demokrasiye halkın hakm~iyeti 

Gün do~u~u 
Gün l atısı 
Sabah namaz.ı 

Otlc nanıaz.ı 
kindi nanıaı.ı 

~.IJ 

19.0~ 
3,1:' 

l:l.18 
16.Cıfı 

Al.:şam nanıaz.ı 19,04 

\' atsı nınıaz.ı 2ll.4b 
msaı.: 3,'ı!O 

\"ılın Reçcn glinlcrı 22) 
talan,. IJS 

5,15 
19.01 
3.55 
12,17 
16.<ıı 

19,01 . 
20,4J 
3,2J 
230 
1,17 

Bunun için timdi Kübanın güm .. 
rük varidatı Nevyorktaki büyük 
bankaların elinde rehindir, Sonra 
adanın teker istihsalatının yüzde 
ıekıen betini Amerikalılar satın 
aldıkları için Amerika şeker fiat • 
lan üzerine de hakim bulunmak .. 
tadır .• Bundan dolayı Amerika Kü 
hadan girecek e§yaya kar!I (% 
lS) niıbetinde tenzilatlı bir güm • 
rük tarif esi tatbik etmesine rağ • 

manasını veren Ruıo'dur. -----------------' 
Ruıoya göre, fert hakim değil, - ,,1 R A D y Q ıı -

ancak halk kütlesi hakimdir. Li-:;.;;..!! ~- 1===========;.;;=:.:. I .;;.;_ 

men Kübalılar bundan istifade e· 
dememektedir • Halbuki Ameri
kanın bu gümrük teıhilatına karşı 
Kübalılar· Amerika mahıulitı ve 
efyaaı üzerinde (o/0 40) a kadar 
varan gümrük tenzilatı ~pmağa 

1 •• 
mecbur olmuıtur. 

Kübada ahvalin bu !ekilde de. 
vam vo .. inki§af edebilmeti ancak 
;bir ıartla mümkün olabilirdi. O 
• "il' 

'Öa iktidar mevkiinde Amerikalı • 

lar hesabına çahıacak bir adam .. 
bulunnıa11, idi. Onun için Ameri • 
talılar 1923 senesinde zühur eden fi' ~ .. 
bir §eker buhranı üzerine ıukut e-

den eıki cümhur reiıi Menocal'in 
yerine cencral Machado'yu ıetir· 
Cliler. 

Machada bu suretle it batına 
geçtikten aonra. Amerika milyo .. 
nerleri · ile ~ ele le verdi. Kendisinin 
ve damadının da hiuedar olduğu 
§İrketler,y~ni imtiyazlar elde etti. 
Bu ıayede:: Mach;do az bir :zaman 
iÇinde ~n büyük milyoneı ]erden 
bi~i oldu. Fakat buna mukabil 
Kü~ıların iktısadi ıstırabı arttık 

~ 

ça artıyordu. 

Nihayet M. Ruzvelt iş baıına 
geldikten ıonra Amerikalılar Kü
ı,;da iktı~dı' buhranın sarımtıla
rı karııaında artık eski vaziyetin 

... ..... "' ... 
devamına imkan kalmadığını an-
ı:dıJar. Hava.naya M .. Weles is -
minde bir diplomat gönderdiler . 
Bu diplomat · Kübadaki fırkalarla 
görüşerek tiki.yetleri bertaraf et· 
mek çarelerini ' aradı. F o.kat bun .. 
da muvaffak olamadı. Grevler ve 
isyanlar baıladı . 

Amerika maliyecilerine ~elince, 
bunlar da Küba meselesi karşısın
da ikiye ayrıldı. Bir kısmı Macha
doya taraftar olduiu halde diğer 
kısmı aleyhtar vaziyet ~ldı. Niha
yet Küba cümhur reisi asilerin 
tazyiki önünde Havana.elan kaç • 
mağa mecbur oldu. 

Fakat Kübada çıkan bu isyan 
hareketleri yalnız cümhur reisle -
rinin ~hsı aleyhine ıniiteveccih 
değildir. Ayni zamanda Amerika 
emperyalizmi aleyhine yükselen 

bir hareket teklini almı!hr. Onun 
için Amerika tarafından Kübaya 
harp gemileri ve bahriye silihen .. 
dazları gönderildiği hakkında ha. 

beral olan ve olmıyan demokrasi· 
ler daha 18 inci asrın nihayetinde 
tarif edilmişlerdir. 

Fransa ihtilalinde Rusonun ve 
Monteksiyönün taraftarları de -
mokrasile liberalizmi bir halile ha 
line koymuşlardır. 19 uncu aıır li
beral demokrasinin inkişafiyle 
dolmuştur. 

Bunun için liberal demokrasi 
(Halk hakimiyeti) yerine geçmit· 
tir.. Demokras deyince akla artık 
bütün liberal teşekküller gelmiye 
baılamııtır. Halbuki geni~ mana. 

sile hal km hakimiyetini ifa • 
de eden, aristokrasiyi reddeden, 
müsavatı ileri süren demokrasi hu· 
dudu içine kanuni müsavil:k gir
diği gibi iktııadi müsavat ta gire • 
bilir. 

Demokrasi kelimesini sadece 
liberallerin kendilerine iÖrt! ver .. 
dikler manada tehir etm~k mana
sızlık olur. 

Sadri Etem 

irtibatları değişen yerler 
Dıhiliye Vekaleti baıı nahiye 

veköylerin irtibatlarını ıu ıekilde 
değiıtirmiıtir: 

Erzurum vilayetinin Oltu ka
zasına tabi Örtülü ve Muşik na
hiyeleri lağvedilmiş, bu iki nahiye 
yerine merkezi Kosor köyü ol· 
mak üzere Kosor nahiyesi teşkil 
olunmuştur. 

Lij'vedilen örtülü nahiyesinin 
Petros, Kotik, Yukarı Mernis, 
ve Aıağı Mernis köyleri Kömür
lü nahiyesine ve Posik, Ehriz ve 
Metindir ~öyleri Sarıkamış ka
usına, Kömürlü nahiyesinin Zu· 
var, Penck kövleri de yeniden 
t~ıkil edilen Kosoı nahiyesine 
ilhak edilmiıtir. 

Mardin, Cizre kazasının Heıek 
nahiyesine bığlı HediJ, Hendük, 
Dinar, Girı, Ayvan köyleti bu 
nahiyeden ayrılarak Midyat ka· 
ıasına bağlanmıştır. 

Merdin Yiliyetinin Ciı:re kaza· 
sına beğh Halilan, lstevrın, Ru • 
ver, Dilin köyleri bu kazadan 
ayrıluak Midyat kazasının Gur· 
buran nahiyuine bağlanmışhr. 
Ankara •iJiydin:n Kızılcahamam 
kazasına bağlı Faruz l. öyü Ayaş 
k12111 n:.erkczine ve keza Kızıl· 
cabamam kazasına bağlı Meyve· 
bükü ile: Ôzcaltı köyleri Ayaş 
kazasıoın Güdül nahiyesine, Bey
pazara merbut Akçakise, Sorkun 
köyleri Ayaı kazasının Güdül 
nahiyesine ve Ayaş kazasına 
merbut Özköyü de Beypazarı ka· 
zası merkezine ilhak edilmiştir. 

herler gelmektedir.. Adliye müsteşarı 
Acaba bu hadiselerin ıonu ne 

Ş"ıli Çocuk hastanes=nde yatan 
olacak?. Amerikanın kuvvetli ve Adliye müsteşarı Tevfik Nazif 
ailahh müdahalesi kar,111nda !ÜP- Beye bir ameliyat yapılmııtır. 
hesiz gene Kübalılar boyun eğe- Tevfik Nazif Beyin sıhhi vaziyeti 
cek. Yarın Machado'nun yerine düıgündür. 
gene Amerika maliyecilerinin va• l==========:-====-
srtaaı olan yeni bir cü~hur reisi 
gelecek. Fakat adanın iktısadi va
zfYeti gene defİ!mİyecek. Yalnız 
eski hikayeler ve tarihler tekerrür 
edip gidecek .. Hülasa keneli istik-

lalini kendi kuvvetiyle muhafaza 
edemiyen Küba daima ecnebilerin 
isti•mar vasıtası olmakta devam 
edecek ... 

Mehmet Asım 

Bugün 
l81Ar.Hl>Lı 

18 - 18.30 Gramofon: Sahi -
binin sesi E. G. 2512 - Sahibinin 
sesi 2507 - Odeon A. A. 17002. -
18.30 - 19 Fransızca ders (Müp
tedilere) -19 - 20 Udi Refik 
Talat Bey ve arkadaşları - 20 -
21.30 Bedayii musikiye heyeti -
~l.30 - .22 Gramofon; Kolombia 
H. A. 159201 - Kolombia D. T. 
25 Kolombiya D. V. 22 den itiha · 
ren Anadolu ajansı, Borsa haberi, 
saat ayarı. 

\1YA!\'A: 618.1 m. -

12,30 plakla Alp dağlarına ait 
havalar. 13 öğle konseri - 1·1.10 
-15 devamı - 17 konser - 18 
konser - 19 Dr. Egid F'ilek tara
f mdan (Türkler zamanında Yiya
nalılar) mevzulu bir konferasn. 
-21.20 Sil Varanın (kırk yaşın -
daki kadın) isimli ~mhne cseri-
23.15 akşam konseri. 

BUDAPEŞ'IE: MO.ti m. -

13.05 radyo konseri -14.30 
konser - 17 masal - 18 konfe -

· rans. 18.30 Şubertin bestelediği 
·bazı şarkılar, (Güzel değirmenci 
kadın) dan - 19.50 plak. - 23 
çigan havaları. 

BOKREŞ· 39U m. -

13 haberler, plak - 14 hafif 
musiki - 18 askeri bando -
19,15 bu konserin devamı -
20.20 mu~iki - 21 radyo orkestra
sı - 21.30 sohbet - 21.45 kon -
serin devamı - 22.15 musiki -
22.4:> haberler. 

VARŞO\'A: llU% m. -

13.05 plakla hafif besteler -
17.50 plak - 18.15 solo konser -
19.35 oda musikisi - 20.40 edebi
yat - 21 hafif orkestra konseıi -
22.30 Polonya musikisi - ~3 dans 
ınusildsi - 23.25 haberler, spor -
23.40 dans musikinin devam . 

BELGRAD: f31 m. -

12 plak - 13.06 musiki -
13.30 orkestra ile milli melodiler 
-20 milli şarkılar - 21 plak -
21.30 orkestra konseri - 23.20 
plak - 23.50 dans havaları. 

ltOl\tA: Ul.:? ın. -

13.~0 konser - 18.lfi orkesh~ 

konseri - 21.15 plak, hab~rlcr --
21.45 Eliza Kapolino tarafından 
:-arkılar- 2~ Aelherti Donaodinin 
bir komedisi - 22.30 konser. 

1',\JU~: :J?ll.2 m. -

20.30 plak - 21 plak - 2ı.~::
.Mendelssonun eserleri, oda musi -
kisi - 22.:JO dans musikisi - 24 
son haberler. 

Bir araba kazası 
Dün sabah saat 9 da Hasköy· 

de bir kaza olmuştur. 
Hash<Syde kalaycı bahçede mu

kim 50 yaşında Aliye hanım 
Piri paşa sokağından geçerken 
Kasımpaşada oturan arabacı 
Abmedin yük arabası tuafmdaa 
çarpılarak kadın ba~ından ve 
koluudao yaralanmıştır. Ahmet 
yakalanmıf, Aliye hanım balat 
bastanuine yabr1lmışhr. 

Peştedeki Büyük 1 oplantıda .......................................................................... 

35 bin izci içinde 
Türkler neden yoktu? 

Beynelmilel teşkilata dahil olmama 
sebeptir, gidenler çok ders aldılar 

Budapefte, (Hususi) - Bu.. "Kampta gördüğümüı fa• 
r 

dapeıteye yakın bulunan güzel ve intizamın hayranıyız: 
1 

fi) 

Gödöllödeki beynelmilel izci jam beş hin izcinin kardeşlik hı• e~ 
boreeıi münasebetile Türk izcile. nasıl kaynattıklarını, ne ı•rtl 1 

rin çadırlarını ve açıldığı gün 44 yetle, ciddiyetle çalı~tıkl.~r; 
milletin bayrakları ve izcileri ara· tatlı vakit geçirdiklerini b\!: fV 
sında Türkün mukaddes bayrağı h d ttilı· hissi takdirle müşa e e e 

1 ile onun altında Türk izc:lerini halde hu kısa zamanda, d~l11 
boı yere aradım. Unutulmaz ge- ·· fıJf 

ciliğinin ruhuna bir az nu çitte Türk gençliğile Türk bayrağı 
bildiğimizi zannediyorum· .. ..:ik eksikti.. b yır 

Budapeşte sokaklarında gezdi- Macar izcilerinin bu ll ~ 
ğim bir gün, kalabalık araıında ne intizamla batardığını •0 r! 
Galatasaray izci oymağı k?yafetin ğe lüzum görmüyorum. ~~ 
de üç genç gördüm. cilerine gelince, bunlar h• 

- Siz Türk müsünüz?. seciye ve ahlak timsali, ço~ ~ 
diye kendileriyle konuşmağa baş· ve faziletşinas çocuklar il1'1t r 
ladım. dileriyle olan temasımız bil.-

Galatasaray izcileri idiler. Ga . terdi .. 

latasaray izcileri oymak beyi Ra- "H h ld b e abat Jç;/il 
f A . Be l .. .. t·· S d er a e u s Y et zız ye goruı um. or u- . ·~· . h t ve . . tıyar ettıgımız za me · J 
ğum suallere, seyahatlerı VP. Jam· k d k' ?. 

. . . . k d .kl · lar jamboree hak ın a ı boreeye nıçın ıştıra etmı? ı erı 1 
•• d d' JC 

h kk d b 1 .. l d" !arımızı kat kat o e ı. . f 
3 ın a ana şun arı soy e ı: .. . . k. k k ~' 

umıt ederım ı pe ya ın - Bizde Türkiyede izcilik çok 
eskidir. Yirmi senelik bir mazisi manda Türk izciliğini yüJ" J 
olan Türk izciliği ıimd\ye kadar 
ihmal edilmttr. Memleketimizde 
bu güzel terbiye sisteminin nlahi
yet ve şümul derecesi bir çokların 
ca anlaşılamamıştır. Bu itibar ile 
izciliğin Avrupada nasıl terakki 
P.ttiğini, ne netice verdiğini ve na• 

ve beynelmilel temaslara 1"f 
göreceğiz.,, 

Raf et Aziz Beyin ümitle~ 
de i§tİrak ediyoruz. Ba fİ 
maksatlar için çok muvı.t 
yükselmiş olan Macar izci 
tı ile beraber çalı§acağını 11 

ederiz. sıl çalı,tığmı, bilfiil yakından gör 
mek için bir tetkik seyahatine çık Maristanda bulunan T~~ 
tık.. _,,_ri-n-in~her biri burada dıı12 

"Pe§te.:leki Beynelmilel i::c i ta- scvii ve kardetliğin ilaııl Z 
buru evvelden tahmin cdem~yece· dolayi pek çok memnun ol 
ğimiz derecede harikulade bir fey. nı söylediler. Budapefle~~ ı 
Ne y~uk ki, beynelmilel boy skot yana yolundan ltalyaya 11 

blirc.suna dahil olmadığım;z için, Onları teıci etmek üıet~'-lf 
hu on binlerce izcinin bubaJuğu kiye Cümhuriyeti Peşte el,~~ 
taburda yeı alamadık. Ve ı:e ya- hiç Bey ile VAKiT gaze~f 
zık ki, bu ôlemi ancak on leş, yir mma ben ve Macar izciletl 
mi Türk izcisi görebildi . hası istasyona kadar gitti1'· 

Mehmetçik 
Şamda bir abide 
için arsa alındı 
Umumi harpte Suriye toprak· 

larında şehit düşen TOrkMehmet 

çikleri namına Şamda bir abide 

yapılması takarrur etmiş ve Tür· 

kiye hükumeti bu hususta Fransa 

nezdinde teşebbüsatta bu'un· 
muştu. 

Fransa, Türkiyenin 

sunu kabul ettiğinden 

yapılmasına yakında 

caktır. 

bu arzu· 
lbidcnin 

başlana· 

Şamın "Müze,, semtinde yapı· 

lacak olan bu abide içio icap 

eden arsanın satın alma muame

lesini neticelendirmek üzere Bey· 

rut baş konso'osumuı Basri Bey 

Şama gitmiş, arsayı görmüı. 

pazarlığmı bitirmiş ve ferağ mu· 

aaıeluini de yaptırmıştır. 

Bevruta dönen Easri Bey, bu 

abidenin inşasına yakında baş· 

Janacağını ve temel atma mera· 

simioio çok büyük merasim ve 

tezahüratla yapılmaıı için liı:m 

gelen haztr!ıldara geçıldiğini söy· 
!emiştir. 

.,_-~---~ 
62 aitim olan d~ 

Darül3cezeye gön ~ 

Zabıta memurları d•~, f 
toplarken Babıali civarın. ,/ 
oturmuş yetmitlik bir ibtı~ 
dın dilenciyi de yakalı~.~ I 
Kadının dizleri ağrıdıit 1~jf / 
mur koluna g irerek 111erk~ 
türmek isteyince Zeynel' ,,, di ... 

- Aman polis efen -
ğumun altında (62) .ıir',,I. 
Dıkkat et te düşmesın· _, 

Filhakika Zeynep .,,erk~,, J 
tirilince koltuğunun al.•;11 ılı 
tınları çıkarmıştır. Polı d;) 
Hanımı Darülacezeye ı~,I 
parasını da Darüfaceı.e j 
yatırmıştır. ~~ı 

Müslüman olan yaaJI /~~ 
Akki- Son günlerdled•' ,. 

gelen Musevi kadıolarıll 1 l&e 
- kabU ~if daha müslümanlıgı 'f _,o 

lerdir. Son birkaç ~11111' 1 

ihtida eden Mu!evi k•tlJf• 
. b r- of rtıtJf adedı otuza a ıg 'I 

1 ---;ıçil"~, 
Belgrat orta . t41f il' 

1 it0'' ~f Belgrat orta e ç r: .. ı~'~ 
Bey dün Aokarad•0a,r ~~tıf• 
lstanbulda ou gün kll ·d•'' 
tan sonra Belgrad• gı 
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~tıkzt'ın eclebı tefrikası: 13 ııııı1111111ıııııııııııu11uıııııııııııııu1111ıııııııııı111111111ıııılll\ Irak polis müdürü l' G ö D 11 t a z a ğ 1 ( şehrimizde 
? illDIUıuııı1111mnıııııı~1ıııınııımıııııuııııuıııııııı11 1111111ııııııııııın 1 Seliimi / zzet 111 ııııııııııııııı./ " lstanbulu evelce tanıyan 

luk~u •özleri duyan Günayın kol- Soğuk bir selim verdi, arkasını şimdi tanıyamaz " 
;1J11 Otı ~rı kabardı. Bir çok genç kız döndü, uzaklaştı. 

lara. ıcıskanarak, imrenerek baktı- Bülent sinirlendi: frak polis müdürü Avni 
at ~it .. k O ~nda Günay, parasız, fa.. - Ne çekilmez bir adam oldu!. Ahdüllfttif Beyle Irak nrnhkcme - -29-

du~ endı halinde, burjuva kızı ol- Bana aklımdan geçmiyen şeyler leri mUdürii Raşit Bey iki günden- _Söyle Zehra ... 
llıa.tu?~ unuttu ... Hayatını kazan- söyletiyor ... Yalan söylediğim için beri şehrimizde bulunmaktadır · _ Niçin mani olmadın? Onu 
o)d .. •sın çalıımak mecburiyetinde kusura bakmaz, beni aff edeı·siniz lar. niçin öldürttün. Artık ben de ya -

Yazan : Niyazi Ahmet 
ranJığında göJgeyi tanıyamamış
tı. Gölgenin doğru yere yığılmış 
Zebraya doğru koşması onu şüp· 
helendirm·şti. Demek bu adam 
bütün muhavereleri dinlemişti. 

Sür'atle elini hançerine götürdü 
ve hey kırdı! 

rı.~~ aklından bile geçmiyordu. değil mi Günay?.. -
0

ul frak j)Olis müdürii se,•ahati hak- şamıyacagım. 
endin tatlı sesi cevap verdi: Ve birden ilave etti: "' _ Kimi Zehra? .. Kimden hah -

tıb; Günay Hanım, hatırınız kı.. - Maahaza yalan dedim ama ... kında şunlan söylemiştir: sediyorsun? 

'•tı ;~•n. ve müaamereniz canlan - Ve sustu. Genç kızın güzelli.ği "- Türkiyeye resmi bir vazife _ Kimden bahsedeceğim ... Be-
>"a •Ye kabul etti. Şalope dansı öyle gözlerini kamaştırıyordu, ki.. ile değil daha ziyade bir ~eyyah ni affetmiyeceğini biliyordum. Fa-

J>a.cağız.. Günay, bu sözleri dinlemiyordu k · t d · - · 
Ccrj d·· I 1 O h K sıfatiyle gelmiş bulunuyorum. Bu kat artık yaşama ıs eme ıgım 

ile h oner erken Bülent, Esma bile... Onun göz eri, r an a • için söyliyeceğim. Onu seviyor -
Urun buruna geldi. yanın kaybolduğu noktaya takılıp nunla beraber İtanbulda bulun -

Ciyd· ... k · · k 1 maklığımdan itsifade ederek İs - dum. ~irı· .. '.gı ırmızı hır elbıse1 ben- a mıftr. Tekrar hıçkırmağa başladı. 
tıij 1 

hutun bütün sarartmı§h. He- Orhan Kaya, terbiyesizliği ile, tanbul polis müdürlerile, vazife.. _ Öldürdüler, hainler onu öl .. 
ı, ı ~enizden çıktığı için, ıslak saç hatin tabiati ile, istih:lası ile onu lerimize taalluk eden bazı mesele- dürdüler. 

i:ı d ulak~arına yapıfmıftı. Oldu- celbediyordu. ler hakkında, görüşmek istiyorum. Zehra birden çılgın gibi şeyhin 
ti.

11

8~~ hır kat daha çirkinle§mİ§· Bütün aksiliğine rağmen, Orhan Irak ve Türkiye arasında zabıtaya üzerine ~tıldı. Belindeki hançeri 
ta ulent, rözlerini kaçırdı. Kayanın dürüst ve namuslu bir in- taalluku bulunan işler üzerinde almak istedi: 

l?ıa sordu: san olduğunu seziyordu. - Çıldırdın mı Zehra? ... Ne ya-
b d k tam bir anlaşma vardır. Esasen ,.. -. Müsamereye iı.:tirak ediyor Orhan Kaya ona u ansı ya ı§-

.. ,Uı :r B··ı ti k ·· ·· mücrimleri iade mukavelesi de ,.. Un?. latersen beraber bir nu• hrmamı9tı.. u en e sı ı goru§ -
·••tr · · · t · d mevcuttur. a. Yapalım.. meıını ıs emıyor u. 

Bülent G·· . . G·· Kabil olsaydı da Kayaya lıtan-
!'ıt ' un ayı ışaret eth. u-

:Yın ta l' w. •• 11. _. E hullu Günayı, çalışan Güna vı, cid-"' . • ze ıgı ve guze ıgı, sma- l G 
"

11 ın d di, ağır baş ı ünayı tanıta bilıey-r, I a ına - gölgede değil - ka· di !.. 
tı •kta bırakıyordu. 
-. G Fakat hala ciddi ve ağ!r başlı ı:- Ünay Hanımla angajeyiz. 
q.... mıydı?. s.. •uanın çeneleri kilitlendi .. 

-cıtu. .. 
t·· 

tc d Unay, onun bu zavalJı haline 
~;tı'; Yerini ona bıraktı, elini u. 

Yava§ yava§, zevke, eğlenceye, 
lükse kapılıyor, eski ciddiyetini, 
ağır bathlığını kaybediyordu .. 

Günay, ayaklarının altınd.ı, her 
-. Eg.. 8 .. 1 l d k . 1 gün bir az daha büyüyen, derinle-r er u ent e ans etme ıs- . .. . . 

'Yorsan b . . . . . !en bır uçurum açıldıgını hısı.edı -.Q • ız, en sıze yerımı verırım. d 
enıın . . . 1 d . yor u .. 

b Yerıme sızın c anı etıın. j B .. l t t k d 
oiilcnt d h 1 ld . u en , e rar sor u: 

er a atı ı. B d ) d ? 
-. İrnk~ b 1 Jd k - ana arı ma ınız ya . . (),.. ansız, r tere yazı ı .. 

d-.h'~ . '' •m n 1.1 n "'•le ve Günay ürperdi. Göz!~riniıı u .. 
ı:o • ıncesiniz Şal d , cuııua ınclleneıı bir goz yaıını sil--=.srn . · ope anıma . 

a gıtrnez. dı ve dalgın, lakayt cevap ~erdi: 
.E:ıllla nı·h t k - Size neden darılayım? .• aye onuftu: 

•t-.d ..\ff edersiniz, bu dansı Gün .. 
an b k 

ıı1 L aş asının oynıyamıyacağı-
Qij,ın • 
S.:.ı. 1Yordum. 

"' t G.. k 1 l.l~lkJ ' unayın o una girdi ve 
8.§lı: 

......_ Öğrendiniz!. 
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Bütün rece yağmur yağmıştı. 

Titrek bir güne§, bulutuları yırt 
mağa çalıtıyor, kuvvetli esen batı 
rüzgarı, dalgaları köpürtüyordu. 

f Dt>t•amı ııar} il~ ~a.Pıdan çıkınca, Orh."ln Kaya 

t!)j 11d:fı~a!tılar. Beyazlar giymiıti. lzmirde zelzele 
bır raket vardı. 1 · l 7 E )'-.._ a· zmır - vve Kİ gece ıeh-

Q·· ır Parti yapalım mı?. rimizde hissedilen zelzelede Pa-
Ulent g"ld··. 

-........9. u u. nayır sahası ittiıalide emvali 
tk9, ız, çok metgulüz, pcr§embe metrukeye ait maili inhidam 
•e11 :ına hazırlanıyoruz. Ha, bak binanın bir kısım taıları yıkılmış 
l'-.ı:ıo ıze bir iyilik yapabilirsin. Pi- ve içinde oturan Harputlu Ayşe 

......_ ~~lıYoraun, değil mi?. hanımla çocukları Fatma ve GOJ. 
ıraz çalarım. süm hanımlar yaralaomıılardar. be;: liaydi çal.. Günay la bera.. Yar alılar memleket hastanesi-

ti~ er§eınbe gecesi danı edece _ ne kaldırılmıılardar. Dün bele-'·· ~ Orh epetisyona başlıyalım. diyeden emvali metruke müdür· 
~'-tı) i\n Kaya birdenbire taş gibi lüğüne yazılan bir tezkerede bu 

Cl§tı: 
binanın derhal yıktırılması isteo-

l'o,?alaınam, hen tenise gidi - miştir. 
C·· 

LJt \inn:y sı·h .. 1 . . . ~ ui.ı:ıd ' . ay goz erın ateşını 
~ldi,, e hıaaetti. Başını önüne 

fii.iJent. ....... . 
~tılık Serı de, dedi, hep oyun bo-
~· eder · 1~, •e . •ın. Bizim dans etme-

llııı n d ....... a . e en canını srkıyor?. 
~·· enıın 
~ Ul\t)' li canımı sıkmıyor. Eğer 
.ı~llltni" anıının dile gelmesine e-
'lıtıd "et Ve • k k )• . e •at· L· rmıyece adar ken .. 
\hı t\qıYet .. ·· b 

t• )eti b goruyorsan, u sa. 
1
ddi İı ulacak kadar rabıtan 
.Q e JneseJe k k un~ .. l yo .. 

1 
"·· oy e mu·· at h · ·· l · · d ~\itta . . e z1 ıoy emıştı 

Tedbirsizlikle cinayet 
Eremerhaven, 18 (A.A )-Bre· 

men posta vapurunun kamarala· 
rından birinde dostu Heye'yi 
tedbirsizlik ve hata yüzünden 
öldürmek suçu ile zan altına alman 
Amerikalı M an ger 30 eylul 936 
senesine kadar tecile tabi ol· 
mak şartile üç ay hapse ve üç 
bin mark para cezasına mahkum 
edilmiştir. 

Avusturga ve buğday 
ithali 

Türkiyede zabıta teşkilatını da 

tetkik etmek fikrindeyim. Türkiye 

de tatbik edilen zabıta te,kili.tı 

sistemi bizimkinden farkhdır. 1 -
rakta polis ve jandarma kuvvet -

leri bir müdürlüğün emri altına 

verilmiştir ve beraber çalıtırlar . 

Halbuki burada iki teşkilat ayrı 

ve müstakildir. Maamafih Türki • 
ye zabıtası, bilhassa son zaman -

larda, büyük terakki eserleri gös • 

terdiğinden onun tecrübelerinden 

istifade etmek imkanını ariiyaca
ğı.m.. 

lstanbu1da umumi harp içinde 

bir kere daha gelmittim. O za .. 
mandanberi İstanbul ve ahalisi 

çok değişmİf .. Şehir bir çok nok -

talardan adeta tanınmaz bir ha -

le gelmiş .. Eski Türkiyeyi gönmü~ 

olan bir kimse üzerinde yeni Tür

kiye f ev kala de bir tesir yapıyor • 

lstanbulda on gün kadar kaldık • 

tan sonra Venediğe gideceğim.,, 

Altın ! 
Yamanlar madeni 

işletilecek 

Yamanlar dağında Arapdere 
tepesinde bulunan altın maden· 
lerinin lktısat vekaletince işle
tilmesi ne karar verildiği haber 
a hnmıştır. 

Beş a ita ay evvel maden mü· 
tehassıslar ı muhtelif viliyetleri
mizdeki madenler hakkında tet
kikat yaparken, lımir'e de gel
mişler ve Yamanlardaki altın 
madeni ku yularma da inerek 
oradan nüm uneler almışlardı. San. 
dıklar içine konularak Avrupaya 
gönderilen bu altın madeni nü
muneleri, en mükemmel tesisatı 
ihtiva eden laboratuvarlarda tah
Jil ettirilmiş ve tahlil raporları 
alınmıştır. 

pıyorsun? 

- Hayır, çıldırmadım. Kendi • 
mi öldüreceğim .. Artık yaşamak 

islemiyorum. 
Şeyh kuvvetli kollarile Zehrayı 

kucakladı. Başını kaldırdı. Yaşla 
dolmuş gözlerini gözlerine dikti: 

- Zehra ... Senin icin her şeyi 

yapacağım. Fakat yemin ederim 
ki bir şey anlamıyorum. Bana an
lat .. 

Dakikalarca ağlamaktan çırpın• 
maktan üstü başı yırtılmıt olan 
Zehra, birden şeyhin elinden kurlu 
larak ayağa kalktı. Şimdi Zehra ta 
mamile değitmişti. Bizar evvelki 
deli hali yüzünden silinmiş, sakin 
fakat ciddi bir hal almıştı. 

Yüzünün etrafına, yırtık elbise· 
!erinden ortaya çıklnıt çıplak o
muzlarına düten dağınık sarı saç• 
ları, ıolgun yüzü ona ilahi bir gü -
zellik veriyordu. 

- Söyle Zehra ... Derdini bana 
anlat .. 

- Seviyorum baba.. Seviyo • 
rum. 

- Kimi? 
- Bir ölüyü ... 
Şeyh güldü. Zebraya yanaştı. 

Onu okıamak istedi. Fakat Zehra 
sert bir hareketle geri fırladı: 

- Hayır, diye haykırdı. İstemi
yorum. Artık tatlı söz iıtemiyo .. 
rum.. Şimdiden sonra ancak bir 
intikam için ya§ıyabilirim. 

- Kimden intikam alacaksın 

Zehra? 
-Paşadan ... 
-Deli olma Zehra ... Al1ah her 

intikamı alır .. Fakat pafa ne yap -
lı sana? 

- Karaoğlanı öldürttü. 
- Kara oğlanı mı seviyordun? 
- Onu seviyordum. 
- Baldırı çıplaR"ı mı? 
- Baba onu tahkir etme .. Ka· 

ra oğlan namusludur. 
- Paşa isabet etmif .• 
- Baba ... 
- Unut onu Zebra.. O sana 

yar olamazdı. 
- Yemin ediyorum onun in

tikamım alacağım .. 
- Sus .. 
- Hayır .. beni hiç bir kuv· 

vet susturamaz. 
- isyan öylemi •• bana isyan. 
- isyan, eee ... 
Zebra sözünü bitirememişti. 
- Al öyle ise .. 

- Kimsin?. 
Yabaııcı, bu sese aldırmamıştı. 

Zehrayı kaldırmıya uğraşıyordu: 
- izin almadan benim çadı

rıma girm İye kim cesaret ediyor. 
Şeyh, bunları söylerken ya

bancıya doğru yürüdü. Kınmdan 
çıkmış hançerini havaya kaldır• 
mış, elinde tutuyordu. 

Yabanr.ı Zehrayı yerden kal· 
dırdığı vakitŞeyh hançeri sapla· 
mak üzere idi. Birden durakladı: 

- Senmişin Selman? .. 
isminin Selman olduğunu an· 

ladığımız yabancı cevap vermedi. 
- Selman!.. 
- Benim işte görüyorsun, ne 

istiyorsun? ~imdi Zebrayı kurla· 
ralım •• 

- Çık dışarı.. hain .• 
- Beni menetmevioiz.. 
- Defol.. 
Selman ayağa kalktı. Karan

lı kta bir hançer parladı. 
Selman bir "ah,, diye bağara

bildi. O da baygın Zebranın üze
rine yıkıldı. 

-7-
Sıvas şehrinin muhteşem ko

naklarından birinde mükellef 
bir ziyafet veriliyordu. Ziyafette, 
Yeniçeri ağası, katibi, zajracı 
baıı, katar ağaları, sekban batı
lar, cebeci başıları, Yeniçeri 
serdarları, akıncı beyleri, hazır 
bulunuyorlardı. Baııedirde, lı
tanbuldan on bin Y eniçer ile 
Abaza Paşaya teslim olan ve 
bir müddet hapis kaldıktan ıon• 
ra serbeıt bırakılan Tayyar Paıa 
oturuyordu. Yanında, gene Aba
za Paşaya iltihak ederek onun 
en itimat gösterdiği adamlaran
dan biri sırasına geçen Maraş 
beylerbeyisi Yusuf Paıa oturu
yordu. 

Tayyar Paşa: 
- Yusuf, dedi. iyi bil ki on 

bin Yeni çeri ile çok iş görürdüm • 
- Peki Pa,a, inandım. Seni 

teslim olacak diye kimse ümit 
etmezdi. Buna biz de şaştılc. 
Paşa da (Abaza paşa) şüpheye 
düşerek hapsettirdi. 

- Teslim oldum, çünkü aba
ıa bana birşey yapamazdı. Abaza 
ne yapsa bir gün elimize geçe
cekti. Devlete karşı duran, dev
let yıkan, bir pa§ayı tarih kay
detmiyor. 

sin •. 
Peki, ne yapmak fikrinde· 

Öldürmek •• 
Ne? .. 

Yusuf paşa yerinden sıçramıf, 
elini hançerine götürmüştü. Fakat 
etrafınnı hep Tayyar paşanın 
adamları sarmıştı. 

Korkak nazarlarla bakmağa 
başladı. 

- Bu çok tehlikeli ıı paşa ... 
- Ço~ kolay .•. 
- Fakat nasıl ? .. ll: Y •rkıldi. Bülent dcğrul -

-........ Çok cidd· h 
d ......._ 'ta. 1; ayret mi ettin?. 

lt- ... avvur ed . .. . k et· • ~tt~ emıyecegm a .. 
•dıt, leh :~ Fakat, mademki cid. 

rı" ed . 

Viyana, 18 (A.A.)-Avuıturya 
hükumeti Macaristan için bet 
yüz bin kental mikdarında bir 
kontenjan ayırdıktan ıonra 
buğday ithalatını tahdit ede
cektir. 

Bu raporlardan anlaşıldığına 
göre, Yaman far, da ki Aarapdere 
kuyularında bulunan maden çok 
zengindir. 

işletme işi bir şirkete devre· 
dilecektir. Belki yeni bir şirket 
teşkil edilecek ve bu şirket va· 
ııtasile mıdea işletilecektir. 

Şeyh ani bir hamle ile Zebra· 
yı yakalıyarak yere fırlattı. 

Zehra up uzun yere serilmişti. 
Çadırın kıpısı açıldı ve bir göl· 
ge Zebraya doğru koşarak 
kucakladı. Şeyh akıaman ka· 

Tayyar paşa, çıt çıkarmadan 
sessizce kendilerini dinliyen ku
mandanların vfı2lerine baktı. Son· 
ra, Yusuf paşanın 

erım .. göı ine dik 
(DeYamı var) 
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~ Yarenlik i .............................. ·-············-··········= 
Gençler için açtığımız müsaba- ralık bir manzume ile müsabaka 

ka devam ediyor. En çok 800 ke . ya girebilirsiniz. Birincilere mü -
limelik bir hikaye ve yahut 15 mıs kafat verilecektr. 

Yerli mallar sergisi 
ve genç terzi 

Moda Şairi 
Onu o kadar aptalcasına sevi

yordu ki .. Daha mektep sıraların
da iken sevgilisi için yazdığı a • 
den pencereli koridorlarında biz
cıklr, acıklı şiirleri mektebin tepe
lere okuyarak dert yanıyor, tesel• 
li bulurdu. 

1111ııuıııııı11111111ıııtııııı111m1111ıııııııı111111111ııırıııı111K111ıııııııııııı1111 

Gurup 
Sndalı bir kalpti yandı ufukta, 
Gözleri -.ıteşli yakıcı güneş: 
Geçmiş günlerini andı ufuk"ta; 
Ruhuma sel olup akıcı güneş. ................ 
Sen de benim gibi koşar Jurursun, 
Gönlünü \erdiğin ayın petin<lcn 

Onu bir gün Maçkadan dalgın Kızıl saçl arını ufka vurursun 
dalgın taşlığa inerken gördüm .. Vefa göı ıncdığin zaman e~indcn. 
Yavafçacık yanaştım: Ziya Gökalp 

- Nereye böyle? dedim, etrafı ı ııı1tuıııttıııtfflHıtımıııt1tlilllttlııınut1!11llllltttıttııııtllm111ı1unııtflll 
beyaz kordonlarla çevrilmi; si • B. t .b. ti 1 ' - ır spor men gı ı a ama ı • 
yah gözlerindeki gölgem bir kat dedi, sıçradı, çıkamadı. Henüz 
daha irileşti . Gülümsedi: 1 boyatılmış fiyongalı siyah iskar • 

- Hiç! dedi.. Şair kısın~ nere- pinleri ucunda dönerek taşın bir 
yegider. Şuracıkta sevgilimle de" ucuna ilişiverdi, dedim ki: 
nize ve az sonra üzerime döküle • - Yabancı bir gözün bizleri 
cek mehtaba karşı yalnız kalma - rahatsız etmesini elbette istemez. 
g ... a gidiyorum. · · ? sınız .• 

Koluma girdi beni de sürükle .. - Sen olunan hayır! diye ce -
di. O gün o kadar itina ıle süslen- vap verdi.. 
mişti ki.. Bekledik..u Meçhul sevgiliyi 

Henüz terleyen bıyıklarım ha • bekledik .... O: 
fifçe kozmatikle boyamış; kaşla- - Daha var! daha vakit var, 
rının zait gördüğü taraflarını tarh diyordu .. 
eylemi§; yağlı saçlarını tarağın Ay toparlacık Çamlıca tepele
ıeyrek tarafile taramış. Her yeri rinden yükseliyordu. Akisleri de -
pürtuvalet... niz üzerinde kıpırdamıya başlar -

Butün bu şıklığından başka, her ken aşık şair elini ceketinin iç ce-

adım batında kırmızı ojeli mor bine soktu .. -
tırnakları ile yağlı saçlarım kaşı • Sanki kalbini söküp çıkartıyor 
a1Ktan sonra elinde ki (psikoloji mut gibi, bir teY çıkarttı. Yaldızlı 
Clamur) etiketli cicili bicili kaplı yaprakları ışıkta parıldıyan bir 
kitabının sayıfalarını bila sebep mektup .. llk sayıf asını açtı, §aşa 
liarııtırması kendisinde kötü bir kalmıştım .• Etrafı çıkartma papat 
ıair tipi yaratıyordu. ye, menekşe ve güllerle süslen -

Onu mütehayyir süzdüğü.mü miş sayıfanın ortasında mE"=Çhul 
görünce kulağıma iğilerek: sevgilinin resmi duruyordu. Altın 

da da: 
- Monşer! Dedi. Bıyıklarıma 

bakıyorsun değil mi?. Vakıa yeni 
yeni terliyorlar amma (ek7.atign) 

ıateng rengindedir şateua .. Pısırık 
pısırık güldükten sonra bu biçim
siz kıyafetini de kitaba uydurdu : 

- Uçları kara çerçeveli ma -
nikürlü parmağını vakurane kal .. 
asrarak) anlı muhite intibak mec
l>uriyetindedir. Şair de modaya .. 

Çürük dişlerini göstererek gül -
'dükten sonra bir papağ:ın gibi a • 
ğızdıtn kapma fikirlerini ~erde 

batladı: 
- Ben! dedi, Şarkvari eserleri 

seven fakat garpvari giyinenler -
deni.m !. 

Azizim! Eskiler nasıl sevilmez· 
ler ki .. Nef'iden, Baki' den bir par
ça al! Oku, fakat anlıyarak oku ! .. 
Göreceksin ki tabiati ne kadar de
rin anlamışlardır ... Hele tasav
vuflar.. Hele otasavvuf şiirleri ... 
Hele Arap tasavvufunu Acemden 
temyiz eden Muhiddin Arabiye 
bayılırım!. 

Bunları başkasına söylemiş ol .. 
saydı muhatabı muhakkak onun 
ciddiyetine, sözlerinin sam!miye • 
tine inanacıaktı .. Hatta iman ede • 
cekti. Fakat onu tanıyanlar ..... 

- Nasıl! dedim, Muhiddin A· 
rabiyi çok mu seviyorsun!. 

Ciddiyetle ince kaşlarını çattı. 

Meslek a§kının verdiği vakarla: 

- Param çok olsa gidip kcndi
ıini bulup göreceğim, dedi •. 

Denizi ayakları altına ale.n bir 
ta§ın yanına gelmişti. 

"Darıldr gitti sarı sa.çir samur 
Ne yapsın buna psikoloji damur.,, 

Mısraı şahanesi sülüs olarak ya
zılmıştı 

Kalktım.. Aııkları yalnız bırak 
mak üzere uzaklaşırken zavallı 
moda meraklısı şair başını dizleri 
üzerine dayamış; dudaklarında 
ilk ve son · mısramı tekerlerken; 
meçhul sevgiliye acı, ac1 tebessüm 
ler uçuruyordu!.. 

12 şuhat 933 
Beşiktaş: Umran "azif 

Çorluda gençlik nasıl 
Birkaç sene evve 1 Çorluda bu

lunanlar şimdi bu memlekete 
gelince hayret ediyorlar. Eski
den kel bir kafa gibi dımdızlak 
olan Çorlu ~oselerinde ağaçlara 
tesadüf ettikçe biribirlerine so
ruyorlar. 

- Bunları kim dikti. 
Cevap şu: 
- Hasan Basri paşa diktirdi. 
Şehrin içerisinde ilerledikçe 

hayretleri artıyor. Koskoca ve 
mükemmel bir spor meydanı 
göze bahyor. 

- AllahAllah; ya burayı kim 
yaptırdı: 

- Hasan Basrı Pa~a yaptırdı. 
Memlekette gençliğin ileri git

mesi için yapılan her harekette 
muhakkak Hasan Basri Paşanın 
büyük himmetleri vardır. 

Geçenlerde de askeri kışlalar 
cıvarında himmetlerile meydana 
gelen ikinci ve büyük bir spor 
meydanmm resmi kütad ında biz· 

Yerli mallar sergisi kapandı. 
Kazanan kazandı. Bir çoğu dolu 
girdi, boş döndü. Bazısı da nasıl 
girdiyse öyle çıkh. Her ne bal 
ise.. Esasen maksat para kazan
mak değil.. Malı teşhir etmektir. 

Teşhir edılen mallardan anla· 
şılıyor ki, bilhassa kumaş ihtiya
cı Türkiyeoio temin edilmiştir. 

Hereke, Süreyya Paşa, Karamür
sel kumaşları her cihetce Avru- · 
pa kumaşlarile boy ~lçüşebilir. 
Bilmem ben öyle gördüm. Siz 
ne dersiniz? Herhalde siz de 
benim gibi görmüşsünüzdür de· 
ğil mi? Bu pek tabii.. Avrupa 
kumaşı ile yerli kumaşı bir ara
ya getirtcek olursak aralarında 
bir fark göremeyiz. Yok za · 
ten •.• 

Bu kadar s&zü söylemekten 
malcsadım sergiyi anlatmak değil 
bugüngenç bir terziden duyduğum 
sözleri söylemektir. 

Bu sene liseden mezun 'olan 
bir arkadaşım elinde bir kumaş 
parçasile geldi: 

- Şevketçiğim... Sen anlar
sın. Şu kumaıtan bir elbise yap
tırmak istiyorum. iyi mi ? Beş 
yetmiş beş istiyorlar. dedi. 

- Güzel.. Fakat dört yetmit 
beşe ahmr.Pek ütü tutmaz .• 

- Yok canım.. Tutar. ince 
-Her ince kumaf ütü tutmaz. 

Maamafih kaıe gibi olmaz. 
- Gel o halde bizim terziye 

soralım. 
Terziye gittik. Henüz 22 • 23 

yaşlarmda bulunan terzi, kumaşı 
elinde evirdi çevirdi. 

Yilzünü buruşturdu: 
- Yerli.. dedi. 
- Eee fena mı ? dedim. 
- Yerli dedikten sonra, fena 

mı diye sorulur mu? Tabit fena •• 
Hayret eltim, birşey söyliye· 

meden dükkinından çıktım. 
Elindeki dört parça Avrupa 

kumaşını satmak için sarfettiği 
bu cümle ne kadar iğrenç ..• Ne 
kadar yabancı. 

Milli Sanayı birliği sergi açıp, 
bin türlü meşakkate katlanıp 
yerli mallan vatandaılara daha 
yakından göıterirken bir genç 
"l ürk terzinin yerli mal aleyhine 
söz söylemesi acınacak birıeydir. 

Yerli malın rağbet görmesi için 
o malı satanın metctmesi liıım 
gelir. Bunu düşünecek olanlar da 
bittabi genç san'atkirlar ve genç 
satıcılardır. 

M. Şevket 

nt bulundular. 
Sabanın küıat resmi şertfine 

bir çok ıpor hareketleri tertip 
edilmiıti. Boks, güreş, disk, 
uzun atlama, futbol, yüksek at
lama .• 

Kimilen genç harbiyeliler ve 
zabitandan ibaret olan bu spor
cular Çorlunun sessiz muhitinde 
büyilk bir canlılığın mevcut ol
duğuou ispat ettiler. 

Bilhassa yüksek ve uzun atla
mada mülizi m Necati Bey fev
ka.llde muvaffak oldu. 

Diskte mUlizim Ziya B. bütün 
rakiplerini büyUk bir farkla mağ· 
lup etti. Diğer hareketlerde de 
muvaffak olanlara Paşa hazret
leri kendi ellerile hediyeler Yer
diler. 

Ulu
eğleniyor 

Bursada gençler günde 14 saatlik y 
rüyüşler tertip ederek rekor kırıyorl 

Bursa, 15 ( Hu
susi ) - Bu yıl ~~--~ll!lll'llmlli!'"'~~~~!!!l!'------ııı!fll 
yaz geç geldiği 
jçio, Ulu dağa 
her sene hava 
değiştirmeğe gi -
den ler , an ca k 
son haftalarda 
dağa çıkmıya ce
saret edebildiler. 
Dağdan kork-

mı yan, yalnız 
sporculardır. Bur- ._ _______ .._...,...._ ........ ___ .:.;:= 

sadaki dağ spor- Uludağa çıkan Sporca IP'Dplarınclan bir kafll• 

ları. ~lübü kış yaz demeden si görmenin verdiği zevkle, çeki 
gezıntıler ve seyahatler yaparak len meşakkat derhal unutuluyor• 
Uludağdan insan ayağmı eksik G··ı k b. b. d oıı. 

t 
. o enarı, ıç ır yer e gu 

e mıyor. 
Bu cuma da bir kafile yaya rülmesi~e imlcan o.lmıyan mil•: 

olarak 00 dört saatlik bir yürü- tesna bır letafettedır. Kıyı, ga 
yUş yapmıya muvaffak olmuş ve yet güzel çimenlerle süslüdür '' 
dağ seyyahlarının ancak müsait su harikulade berraktır. 
mevsimlerde bin müşkülatla Burada bir müddet vakit g~ 
varabildiği göller mıntakasında çiren kafile, tekrar dik kayalar• 
cesaretle dolaşmıştır. tırmanarak avdete başlamıştır• 

Uludağ oteli civarmdan hare- Çok yavat adımlarla zirveye 

ke~ ede~ sp?rcu kafile, evv~li ulaşan sporculars,burada yeni bit 
dagın zırvesı ne çıkmış ve zır- tehlike karşılamış·etrah sarankoyd 
venin civarındaki kar kuyularını b. · t b k ' ı · · d,. 
dolaşmıştır. ~r sıs a a ası on an yırmı 

B
. d. l ·ıd·kt • · lnka yollarından alıkoymuıtur. 
ıraz 10 em ı en sonra, ışın .. .. • et 

asıl zor kısmına geçilmiıtir. Donuşte yolda kayak ıtar.,. 
Çok dik bır yoku} buyuk bir ili,.akı•cıuı onuırcn •uu .;uuı 1' 

gayretle aşılınca göller görün- Abrahama rastlamışlardır. Spor 
müştür. Dağların ta tepesinde cular, bu muvaffakiyetli yort 
büyük ve sakin bir su birikinti- yüşten çok memnun olmuşlard~ 

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

Gençler arasında deniz sporları iler
liyor. Bundan memnunuz. Fakat 

dikkatsizlik yüzünden kazalarda oluyo1 

Turgut Demir Bey kotrasında ~et 
lstanbulda, denizcilk merakı ra aleminde büyllk bir hare 

gençler arasında günden güne meydana getirmiştir. Bu geO~ 
artmaktadır. Boğaz ia, Modada, yelken yaraşlarındaki mebare.t~: 
Adalarda her fırsatta eğlenceler görmek alakadar sporcular W 

tertip ediliyor. 
Kotra alemleri deniz egv lence- bir zevk olmaktadır. lı' 

B ·· l · · den b• 
leri arasında mühim bir mevki u guz spor sevgısın .. de-
tutmaktadır. Bilassa kadınlar ederken ihtiyatsızlık yüzUO or 
kotra gezişi ve yarışlarını daha feci kazaların da çıktığı ve bU~f 
çok sevmektedirler. Kadmlar bu den t ehlikelere uğramldığıP1• "'t 
sabade da erkeklere rekabet ya. mek isteriz Genç!ere dık 
pıyorlar. tavsiye ederiz. 

Tatil günleri Boğazlardan Mo
da, Kalamış ve Eostaocıye kadar 
oralardanda Adalara kadar hu
susi yarışlar yapılıyor. Moda, 
kotra ve yelken sporlarınm sik
let merkezi halindedir. Merkezi 
Avrupada muhtelif musabakalar
da birincilikler elde eden ~eçende· 
ki müsabakada da birinci gelen 
Turğut Demir Bey Modada kot· 

,11 
- · ura'' Tıp talebesının rn ıte'ı 

Tıptalebecemiyeti,Tıpf alcll 1.,f' 

son sınıf telebelerioin talebe 11f 

duoda değil,bastanelerdeyat:dit• 
om emredilmesioi istertJek 91( 

d b• e . 
Bu suretle talebenin 8 • ;ıet' 
h şekilde staj görecekler• 

sürillmektedir. 
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933 .Türkiye yüzme birincilikleri 
~Üyükderede muvaffakıyetle yapıldı 
Unıunıi tasnifte Istanbul birinciliği, Kocaeli ikinciliği 

93 kazandı, yeni 
Itri ~ .. Türkiye Yüzme biriııcilik
llııııt ~n Büyükderde lidoda beş 
it Ya a Şaoıpiyoolarıoın iştiraki
korıapıldı ve bize yeni bazı re-

Türkiye rekorları kuruldu 

er kazandırdı. 
~ .. 

ltd· Usabaka ve neticeleri şöy·· 
it: 

1 
100 metre serbest 

2 - Orhan (lstanbul) 1,13,1 
3 - Şakir (Bandırma) ] ,17,4 
4 - lsoıail (Kocaeli) 1,21,1 

0
- Alp (lzmir) 1,21,6 

cijik~ rekor geçen seneki birin• 
ku 9;;e nazaran çok iyidir. Çün
iki h rekoru J, 17,5 tu. Fakat 
h~ft afta evvelki Mıntaka ve bir 
l~tı il evvelki (Yakıt) müsabaka· 
Çunk~ekorlarından iyi değildir. l 
~Oı b Orhan Beyin Mıntak:ı 
(\r,.,a )alcalarında derecesi 1, 11.~ 

""it .. b d, l rnusa akasındaki rekoru 

lbGa ·~0,2 dir. Bu suretle Yakıt 
~~l'k' akasında tesbit edilen yeni 
1~!! ıye rekoru kırılmamış bu· 

lbaktadır. 

1 
10o metre s1rtUstU 

~ - Ali Haydar (Kocaeli) 1,36,6 3: Orhan (lstanbul) 1,38,8 
4 _ Şa11ıi( (Bandırma) 1,47 
's _ ~allhaddin (lımir) 1,56 

"'Zı:n. a 1 (Ankara) 2,7,2 
ı. u tek d 
ıtı}'e b .. or a geçen sene Tür· 
dir. G:rınciliği rekorundan ıyı· 
'1i, !'.' Çen seneki rekor 1,42,1 
. r'ak t 
l)j <f ~. a Mıntaka rekorundan 
~lı~a~~ıl~ir. Çün!<ü dün nedense 
~-ltl ak ı yet.i b:r müsabaka ya-

~°'~elfan Orharı Hey iki hafta 
tıı11,t 1,32,6 ılc şampiyon ol· 

\l. 

kuroağlama 

(lzmir) 3, 19,8 
1 

:ıoo 

~'Alp 
' '( 

3' li~suf (Ko::aeli) 3,44,2 
il Useyin (cland1rma) 5, 0,5 

h. \l tnü b ~~ııı· . sa akaya lstanbul gir-
b~ı ~f!ıt. Rekora gelince Istan
. ''•ınt k ~İd· a ası rekorundan çok 1 •r M 
~llıir. ıntaka rekoru 3,42,8di. 
:'de ·~~P~Yonu kurbağlama yüz· 

all .. , tun Mıntakalara mey· 
~U "'Uy b" 

)Qr. a ılecek kadar iyi yü-

1 ....., ~O serbest 

~ Saffan (lstanbul) 2,50,6 
-..... ~ ~Yeni Türkiye rekoru) 

3 '- ı &sıın (lz:mir) 2 !>6 4 i ısnı ·ı , , 
''1 ~1 (Kocaeli) 2,58,9 

f:l._ e met (Bandırma) 
~· " llıij 
i '!<>ıııı ~bakaya mıntaka şam. 
;1ı:ı iİrenı rb~n rahatsız:landığı 
s' a eınış lstanbul namı-
qff,. eykoııu t k 'k' .. 

t 1 "n ~· ' mm a a ı ıncısı 
~"<> C!)ırerek . b' T" . tıı yenı ır urkıye 

~lıttıır Yaprnıya muvaffak ol· 
°'t . G .. b ~ı:ı bıı un geçtikçe daha iyi-
(~kliy0tu genç yüzücüden çok şey 
._ "kıt) ı. Yalnız geçen haftaki 
~,._ ttıüsab k 1 d G ~. r-Ylı li . a a arm a ala· 
~· l'ı 2,s0 alıı Bey bu müsaba-
'tıd. ,4 te b"t· . t• k" d'· \it '"il b· ı ırrnış ı ı un· 
' •rkaç salise daha eksik· 

rnnkft mft•abakalarda . ~ınbka ye - TO;klye famplyonlan bir arada 

400 serbest Karamürselin kıymetli çocuğu 

1 _ Mehdi (lstanbul) 6,35,2 ihsanın eğer havuzda yüzme tec· 
"2 - Ihsan (Kocaeli) 6,36 rübesi Salim kadar olsaydı mu· 

hakkak ki hususi de olsa Salim-3 - Alp (lzmir) 
4 _Ali Osman (Bandırma) den daha evvel müsabakayı biti-
5 _ Aptullab (Ankara) recekti. Yeni Türkiye şampiyonu 

Bu müsabaka çok heyecanlı Ihsan beyi hararetle tebrik edi

olmuş ve Kocaeli cüz'i bir fark- yoruz. 
la Türkiye şampiyonluğunu kap- Türk bayrak yarışı 
tırmışt&r. Rekor 932 birinciliği 1 - lstanbul 6,30,7 (Yeni 
(6,31,4) rokoruodan fena, Mın· • Tür.kiye rekoru) 
taka rekorundan (6,46) iyidir. 2 - Kocaeli 6,47 

3 - lzmir 6,53,4 
Bu müsabakaya, müsabaka ha-

Bandırma diska lif ye edilmiştir. 
rici olarak Fenerbabçeli Salim B. Istan'>ul bumüsabakayı Orhan, 
de iştirak ederek müsakayı 6,20,6 Jozef, Suatten mürekkep mınta
da ve bütün müsabıklardan evvel ka şampiyonu Galatasaray takı
bitirmiştir ki ayni yüzücü "Vakıt,, mile kazanmıştır. Geçen seneki 
müsabakalarında daha iyi bir de- rekor 7,5:>,4, mıntaka rekoru 
rece ile yani 6, 14,2 ile yeni Tür- 6,32,4 tü. Müsabaka bayii heye-
kiye rekoru yapmıştı. canlı olmuş, kurbağlama kısmm· 

400X 2 Bayrak da lstanbulu geçen lzmir. yüz 
serbestte evveli lstanbula, sonra 
Kocaeline karşı kaybetmiştir. 
Suadin lzmire yetişip geçmesi 
ço'.< heyecanlı geçmiştir. 

1 - lstanbul 
2 - Kocaeli 
3 - Bandırma 

4 - lzmir 

12, 15,7 
13,13 
13,)3 
14,34,6 

lstanbul bu müsabakayı Toma, 
Li.i,AgahveSaffandan mürekkep 

Beykoz takımile kazanmıştır. 
Rekor Yeni Türkiye rekorudur. 
iki hafta evvel 12,32,5 ilemıntaka 
dün de 12,15,7 ile Türkiye şam
piyonluklarınıkazanan Beykozlu
lan tebrik ederiz. 

1500 metre 

1 - Ihsan (Kocaeli) 25,45,8 
(Yeni Türkiye rekoru) 

2 - Toma (lstanbul) 27,30,2 
3 - Rasim (lzmir) 27,38,6 
4 - Sabri (Bandırma) 31,34,8 

Bu müsabaka çok heyecanlı 
olmuştur. Çünkü müsabakaya 
hsusi olarak meşhur Fenerli Sa· 
lim de girmişti. Müsabaka baş

lar başlamaz Istanbulla beraber 
diğer mıntakalar ikinci planda 
kalmışlar ve bütün mücadele 

Kocaelinin genç şampiyonu ih
sanla Salim arsında geçmiştir. 
Bütün tecrübesine rağmen Salim 

çok sıkışmış ve müsabakayı an
cak bir saniye farkla ihsandan 
evvel bitirebilmiştir. Derecesi 
25,44,4 dür. 

Atlamalar 
Atlamaların birinci kısmına yal

nız lstan?ulla, lzmir1'girmiş Ah
met (lstaobul) 84,62, Rasim iz. 
mir 61,52 puvanla birinciliği ve 
ikinciliği almışlardır. 

Kule atlamasına yalnız Ahmet 
(lstanbul) girmiş. 40,92 ile birin
ci olmuştur. 

Umumt puvan tasnifi 

Nmumi neticeler şunlardır: 
lstanbul 107 puvanla birinci, 
Kocaelı 84 puvanla ikinci, lzmir 

53 puvanla üçüncü, Bandırma 
37 puYanla dördüncü, Ankara 
1 O puvanla beşinci, 

Kocaeli • Karamürsel 

Dünkü müsabakalarda en ço~< 
dikkat ve memnuniyetimizi çeken 
mıntaka Kocat:li - Karamürsel 
mıntakası oldu. Kocaeli mınta
kası namile şehrimiz:e gelen şam· 
piyonların hemen hepsi Kara-

mürsel çocoklarıdır. içlerinden 
bir tanesi lzmitlidir. Bu çocuk
ların yüzücülükte ne kadar ileri 

gittiklerini anlamak için derece· 
terine bakmak kafidir. Bilhassa 
(1500) de Türkiye şampiyonluğu- A 

f Dördüncü at koşusu dün 
Velif en dide yapıldı 

JSTANBUL, 18 (A.A.) -
Yarış ve ıslah encümeni tarafın -
dan tertip edilmiş olan at koşula • 
rının dördüncüsü dün V diefendi 
de yapılmıştır. 

Birinci koşu dört ve da.ha yuka
rı yaftaki yarım ve halis kan arap 
at ve kısraklara mahsustu. Mesa -
fesi 2.000 metre olan bu koşuya on 
bir hayvan girdi ve bunlardan An
karalı Ahmet Efendinin Tayyarı 

birinci ve Kemal Efendinin Alder• 
vişi ikinci oldular. 

İkinci koşu dört ve daha yukarı 
yaştak yerli yarımkan ln~ifü~ at ve 
kısraklarına mahsustu. Bu koşu gü 

nün en güzel ve muvaffakıyetli ko
§Usu oldu. Mesafe, 2.400 metre i -
di. 

iştirak eden yedi hayvandan 
Ahmet ve Fikri Beylerin Yıldın .. 
mı birinci, Emir Salih Efendinin 
Klası ikinci oldu. 

Üçüncü koşu, iki yaşındaki yer
li haliskan lngiliz erkek ve dişi 
taylara mahsusutu. Mesafesi 800 
metre olan bu koşuya 'ekiz hay -
van girdi ve bunlardan Ahmet ve 
Fikret Beylerin Marmarası birinci, 

Emir Salih Efendinin Kösemi ikin .. 
ci geldiler . 

Dördüncü koşu, günün en hara
retli koşusu idi. Haliskan İngi
liz at ve kısrakları arasında yapıl· 

dı. Mesafesi 2.400 metreydi. Dört 
hayvan girdi ve Akif Be~n Bekarı 
birinci, Ahmet ve Fikre~ Beylerin 
Piperi ikinci oldu.Bir paş farklada 

giren Prens Halim Beyin Aknato • 
nu üçüncü oldu. 

Beşinci koşu, dört ve daha yu
karı yaştaki yerli yarım ve halis • 
kan arap yalnız kısraklara mahsus 
tu. 

Mesafesi 1800 metre idi ve beş 
hayvan iştirak etti. Mehmet Efen. 
dinin Leylası birinci ve Şeni ikinci 
oldular. 

Ten is maçları 
Çelenç Kup tenis turnuvasının 

de Şirinyan Bey, Mehmet Karaka§ 
Şirinyan Bey, Mehmet Karakaş 
Beyi 6/ 4, 6/ 1 ve 6/ 2 ifo yenerek 
kupayı bu sene de muhafaza etti. 

Çift maçlarda Suat - Şirinyan 
çifti, Şodvar - Trebugof çiftini 
6/ 2, 5/ 7, 6/ 2, 6/ 1 ile yenmİ§tir. 

Şemsipaşa turnuvası başladı 
ikinci küme klüplerinin A ve 

B takımları arasında oynanmak 
üzere Anadolu Klübü tarafın· 

dan tertip edilen Şemsipaşa tur· 
nuvasına dün başlanmıştır. Çeki
len kurra ilk olarak Topkapı, 

Eyüp takımlarını karşılaştırıyor· 
du. Turnuvanın ilk maçı ve iki 
kuvvetli klübü olduğu için ma
çı görmek üzere bir çok merak· 
h gelmişti. Oyuna Topkapılılar 

söylendiğine göre son zamanda 
aralarında çıkan ikilik yüzünden 
eksik olarak çıkmışlar ve netice
de ikinci takımlar maçını 3·0 
birinci takımlar maçını da 6· 1 
kaybetmişlerdir. 

ötedenberi sakin köşelerinde 
çalııan topkapılıların, eğer doğ
ruysa, aralarında baş gösteren 
ikiliği bütün kuvvetlerile birliğe 
çevirmelerini temenni ediyoruz. 

Büyükadada futbol faaliyeti 

Büyükadada spor faaliyeti gün geçtikçe iledemeTde ve tttihaı 
spor kulübü takımı yaptığı müsabakalarda iyi neticeler almakta
dır. Bu takım geçen haftada Bakırköyü takımile karşılaşmış ve 

neticeyi 6·4 kazanmıştır. Maç bir hayli heyecanlı olmuş ve Büyük 
ada takımından Ahmet Arif, Eşref ve Kiryako efendiler güzel 
oyunlarile dıkkati celbetmişlerdir. Resmimiz Büyükada ittihat spor 
takımını gösteriyor. 

nu kazana Ihsan istikbal için çok 
şey vadediyor. Bu bize "çalışanan 
kazanacağı ... ,, hükmünün doğ

ruluğunu bir kere daha göste· 
riyor. Karamürselliler başta kay
makam Nuri ve belediye reisi 
lsmail Beyler olduğ halde el bir· 

lığile çalışarak bir yüz:me ba· 
vuzu yapmışlar ve yılmıyarak 

çalışmışlardır. 
Buna mukabil geçen sene "für

kiye ikinciliğini kazanan lzmir 

mıntakası bu sene üçüncülüğe 

düşmüştür. Çünkü duyduğumuza 
göre lzmir yüzücüleri bir yüzme 

havuzuna malik olamadıklarm• 

dan başka mıotaka birincilikle
rini bile güçlükle başarabilmiş-

lerdir. lzmirliler bir yüzme ha

vuzu yapamazlarsa gelecek sene 

üçüccü:t1k kazanamazlar. Kara

mürsellilerin bütün mıntakalara 
örnek olması lazım. 
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HikaYe ______ _,I Misafirlerimiz 1 Nasıl Güzellik ,,. 
-8-VAKlT 

·~~~~~~~~~~~-IGeWiler K l .Ol'J ? 
Bir şapkanın hikô.yesi misafi:B:!i~::~r~ ;.~.::ı~:f~:;. -12 ~a iç~~~" : Ray'::..~'!!.ı;~ 
Ayağıma takıldı, eğilip baktım. 

Bu eskimiş, atılmış hasırdan, bir 
kadın şapkası idi. Ayağımı silk
tim.... Düşmedi.. Yırtık, pırtık 
kordelasından ayak kabımın ucu
na sıkı sıkıya geçmiıti. Elimle 
tuttum çıkardım. Yumuşak bir 
hasırı vardı. Üzerindeki ye§il bir 
iğne, bir çift ye!il göz gibi gözle
rimin içine bakıyordu. 

Şapkayı, nedense atamadım .. 
Elimde eve kadar getirdim . 
Odamda bir sandalyenin ü .. 
zerine koydv.m. 

Benim bu hatırşinaslığıma se · 
vinmlş gibi idi. Nerede ise yeşil 
göze benziyen iğnenin altından 

bir ağız açılacak, bir şeyler söyli • 
yecek zannediyordum .. 

Dikatli dikkatli baktım ... Oda .. 
mm yalnızlığında bana arkadaşlık 
edeiı bu eski hasır şa;>hayı söylet
mek istiyordum .. Söyliyor gibi gel. 
di.. Duyduğumu zannettim .. 

- Ben, diyordu.. Bundan bir 
sene evvel, siyah gömlekli bir Rum 
kızının ellerinde dikildim. Sonra 
~işman, kırmızı yanaklı bir adam, 
beni ca.mdan bir oda içerisine koy· 
du.. Çok eğlenceli vakit geçiri .. 
yord•.ım.. Önümden otomobiller, 
travmvaylar geçiyor; yaya giden 
lca&ınlar, camdan odamın önünde 
duruyorlar, beni birbirlerine gös -
tererek bir ~eyler konuşuyorlardı .. 

Ne konuştuklaını duymuyordum 
ama; her halde aleyhimde değil , 
lehimde konuşuyorlardı. Bir kaç 
zün böyle geçti.. Beni cam odaya 
koyan şjşr..:ıan adam, bir küçük ka
pıdan elini uzattı, kendimi dükan· 
da buldum .. 

Şöyle yir.mi, yirmi beş yaşların
da bir kadın sanki beni bekliyor
muş gibi elini uzattı.. Kordeleme, 
iğnerne, haınrlarrma okşaı· gibi do
kundu.. Onun bu nazik hareketi
ne bayılmıştım .. Kimse görmeden 
yavnşca elini öptüm .. 

- Başınıza giyseniz .. 

Bir kız, kırıta kırıta geldi . lki 
La ı;\f!mdan tuttu.. genç kadının 
kumral kıvırcık saçlı başına, bir 
pamuk yığınının üzerine bir kuı 
konar gibi oturdum. 

- Ne kadar yakıştı •• 

Hakikaten öyle idi. Aynada ken 
dimi gördüğüm zaman yakı~.mış ol 
duğu'mu ben de anladım .. Bir §ey• 
Jer konuftular, bir şeyler oldu .. Be
ni, İl'lce bir kağıda koydular .. 

Tekrar kağıttan ç1karıldığım za. 
man, kendimi bir odada buldum .. 
Etrafıma bakar bakmaz sevindim. 
Kumral saçlı, güzel genç kadının 
elinde idim. Daha başkaları da 
vardı. Yarım saat baştan bata do 
lştım... Her başa giyilişte aynada 
kendi.mi görüyordum .. 

- Y akı§ıyor .. 
- Sana da yakışıyor .. 
- Sana da yakışıyor .. 

diyorlardı. Fakat Farkında idim .. 
En çok yakıştığım yer, sahibimin 
kıvırcık, kumral saçlı ba§ı idi .. O 
geceyi gardiropun en üstünde bir 
çengelde rahat rahat uyumakla 
geçirdim. 

Ertesi gün sabahliyin beraber 
sokağa cıktık.. Ben, etrafı süze 
süze gezdikçe görenlerin gözleri üs 
tümde kalıyordu. 

Eve 'ke1diğimde gene çengele ta 
kıldım, ayudum. Daha ertesi gü
J!ıfi fıannnr sıTmn T>ir şey oldu: 

y; iti •dh '111.. •• line gitmitlerdir. dı 
azan : ıvı eı a ıvı unur Karşılama ve tanıma esnasında Meksika Kadınlarının güzelliği edilmiş milli izzeti nefsine ".er >.1 

koydu, aynaya baktı. Kendı'mı· bu h ki l k 'h d l t b" M" İt 1 a M·ı misafirler ve kendilerini karşıla " gayet a ı o ara · cı an a meı • f e ıze ıs a Y ' · • e' 
kadar çirkin bir yerde görmemiş- l d . • burdur. Bulundug~umuz odaların manya falan denilmesinin neti' 6 mag~ a gelen er arasın a samımı l""'~ 
t . N . d d b' k k d b 'd' H b' . . k ı gc,,.. ım. e ıse, ışarı an ır tı ırtı hasbihaller yapılmış, iki ta~·af bi· pencerelerden Mis Meksi a an u ı ı. er ırımız "rş k ndi 
duydu da gene çengele bıraktı. ribirlerine kartı duydukları dost- bin kat güzel bir çok mağaza me· elinde olmıyan şeylerde e 

0 
Günler geçiyordu. On beş gün ça ve kardetçe hisleri izhar etmiş . mureleri, çiçekçiler ve hanımlaı mesul addediyor ve hırçınlatııY 

sonra vapura binmiştik, bir aralık t" görüyorduk. Acaba neye onu seç du. ..ıı 
ır. t~ 

sahibim kanapenin üzerinE' bırak- Gelen heyet, Kahire Tıp fokül· mitlerdi?. Ne Miı İtalya, ne d~ Bunları söyledikten sonrll 11 
tı.. iri yarı, çirkin bir adam, üze· tesi reisi ve Cerrahiye profesörü, ben bundan bir tey anlryamadık.. da ilave edeyim ki beni oku)'~ı· 
rime gelip oturmasın mı?. Çabuk Kahire üniversitesi rektörü Ali Hakem heyetinin onu korkudan ların bu kadınlara büyük el:eıtı tJ~ 
gördü de beni fazla eziyet çekmek lbrahim Paşanın reiıliğjnde beş \ntihap ettiğine hüküm verdik.. yet vermeleri hatalı olur. J • 

C k k d k k M k ·k b" ·· k Mis it• 
k d F k l doktor Ve altı gazeteciden müte • _ün Ü ha ı§ın a insanı or uta · e sı a uyu yapara ten urlar ı. a at yam yassı o -

N d ld Şekkildir. Heyete dahil misafirleri• cak bir hal vardı. yayı öldürmedi. ~ 
muştum.. e ise, üze im, gene Mı's İtalya ben zchirJetJ!I,~ · tt Hot, M. is Mekıikanın sonradan , eski halimi aldım. mız §U zeva ır: t'~ 

Kahire Tıp fakültesi dahiliye geçirdiği macera da ne kadın ol. yahut güzelliğime halel ge 1 Gil • 
Bir akcıam gene eve dönmüştük. ı .. · İ 'h b d b' · · t bb"" t b 1 dı 

x profesörü Süleyman Azmi Bey, ı uğunu gosterır.. ntı a ın an ır ıçın eşe us e u unma · ··fi' 
Çengelime koymadı.. Bir kenarda Kahire Tıp fakfütesi tufeyliyat pro nene sonra kocasını revölver kurtu zellik müsabakası da, diğer J11t1 ~ 
unutuldum.. fesörü, Mısır Tıp cemiyeti umu . nu ile öldürdüğünü bir gazetede o• bakalar gibi bir müsabakadır· 

Üç gün sonra çengele bir başka mi katibi ve Tıp tetkikleıi enstitü kudum.. müsabakaya iştirak edenler, f r' 
şapka takıldı . Bu yep yeni ipek SÜ müdürü Mehmet Halil Abdül- Onun keskin bakıtları Mis hal· hesiz birinciliği kazanmak İ5;e 
bir §apka idi. Kırmızı kordelası halik Bey, Tıp fakültesi kadın has- yayı fevkalade ürkütüyordu: ler.. Fakat, ba§ka müsabakş '~ 
benimle alay eden bir dil gibi 11'- talıklal1 profesörü, Kiçner kadın - Mutlaka bana sihir yapacak! da olduğundan f a7.la ihtira:S ?'0 

zanıyordu... hastahanesi başhekimi İbrahim Diye hayıflanıyordu. İkide bir- tur. Ha bu müsabakaya girıl: 

Gün geçtikçe üzülüyor, gün geç 
tikçe sararıyordum.. Bir zaman 

geldi ki gardiropun kapısından i -
·;eri bile bakamaz oldu~. sahi • 

bim, kumral saçlarının üzerine de· 
ğil ya.. Artık hizmetçi bile beni 

başına koymak istemiyordu .. 

B'ugün de sahibim beni, karyo

lasının altında bulunca şöyle bir 

parça evirip çevirdikten sonra kal

dırınca pencereden aşağıya attı. 

Sözünü bitirdiği zaman, eski 

şapkanın yeıil iğne gözlerinde a

deta ağlıyan bir insanın bakıtları 
vardı. 

• 
lzmirde 

Halk Fırkasının dört ye
ni ocağı açıldı 

lzmir, 18 (A.A.) - C. H. F. 
Dolaplı kuyu nahiyesine 

bağlı Altay, Dolaplıkuyu, Batçı 
mesçidi ve Dayıemir ocakları 

bugün büyük şenliklerle açılmış
tır. lzmirin en kalabalık işçi ve 

esnaf kütlesini barındıran bu ma· 
h alleler baştan aşağı bayraklarla 

donatılmıştır. Har taraf büyük 
bir bayı am manzarası gösteri
yordu. 

Vali Kazım Paşa ile Fırka vifa. 
yet idare heyeti reisi Hacim Mu· 
bittin, Belediye reisi Dr. Behçet 

Salih Beyler heyecanlı nutukla
rında Cümhuriyet rejimini, bü
yük inktlap tırkasının umdelerini, 

nur ve iman kaynağı olan ocak· 

ların vazifelerini pek veciz an
lattılar. 

Bu vesile ile bir bayram günü 

yaşıyan balk, "yaşasın cümhuri· 

yet, yaşasın büyük Gaıi,, diye 

yükselen seslerle ortalığı çınlat· 
mış'ardır. , -- ' 
ESKİŞEHİRDE 

Vakıtve Haber 
Gazetelerinin SATIŞ 

MERKEZ/ 

SON POSTA 

Çorbacı Bey, Tıp fakültesi bakteri de bana: "Rengim soldu mu?., ha konservatuvara ve yahut I 
yoloji ve sıcak memleketler hasta- Diye soruyordu. Halbuki rengin.. bir mektebe girmek i~in . ş~ 
lıkları profesörü Şuşa Bey. de hiç bir değitiklik yoktu. Zaten müsabakaya i~tirak edılmış. 

Misafir Mısırlı meslcktdşlan • ben böyle büyü maaallarına inan• ıi ayni ıeydir. ~ 
mız ise şu zatlardır: marn.. Ben Miı Fransa idim. Şu· Mis İtalyanın bakıtları . I._ 

Elınuktataf mecmuası sahibi urlu harekete mecburdum. Mis fena bir tesir bırakmıftı. Bıl f 
Fuat Sarruf Bey, tskenderiyede İtalya ise gecelerini büyüye kar!• her halde Meksikodeki zi)'~ ~ 
cıkan L-ı rcforme ga::ı:etesi baş - deva aramakla geçiriyordu. yemekleri hiç beklemediğinı ıtt1 
;nuharriri Aşil Sakallı Bey, La Arabalar ıeldi, Meksikoyu do· çıktı. Son derece aç idim. 
Ilourse ve La Libcrtee gazeteleri lattık.. Halk o kadar kalabalıktı miz açlıktan ölecek gibi idile· t 
başmuharriri Edgar C~lla: Bey, ki etrafı göremiyorduk. Pençere. Masanın üzerine yemekteıı J 
La Bourse gazetesinin siyasi mu - lere halk dolmuttu.. Üzerimize vel veril

0
en "hor dövr,, ler ''~/ 

harriri Lcon Kchen Bey, Mutedil çiçek demetleri yağdırılıyordu . vardı. teki yemeklerden Y 
Veft Fırkasının or,gani Elhelağ ga Meksikalıların güzellik ve aşk- aldım. j~ 
zetesi muharriri Mehmet Ahdül tan batka bir fey dütünımedikleri- Meğer bu memleketin I' 
kadir Hamza Bey, Elehraın gazete ni o gün anladım. bambaşka imiş. Hor dövı-deıı el" 
si mümessili doktor Ahmet Savi Annemle -bulunduium ar.abaya ra yemek falan gelmedi. f.f ' 
Bey. türlü hediyeler atıyorlardı. Hatta dondurmalar sunuldu. Mis .ı: ' 

Heyete riyaset eden Ali lbrahim bir bÜyük paket "Şeving gum,, a- tere, Mis Belçika ve ben, b1' 

Paşa Balkan harbinde gelen Mısır tan bile oldu. Meksikalılar ara .. mize meyus nazarlar fırlattJ1'·Jıf 
Hilaliahmer heyetinin batında bamdan bir çiçek almak için ezil- Yalnız Mis İspanya, Mek•' f 
memleketimize gelmiş, mecruhla • meği göze aldırıyorlardı. !arın yemek usulünü biliyorı1ld 
rımızı tedavi ile me,gul olmuştu. Hava çok sıcaktı. Çok to:: var· karnı doyuncıya kadar hot 

Misafirlerimize Muhadenet ga
zetesinin sahip ve başmuharriri 
Hüseyin Remzi Bey refakat etmek 
tedir. 

Misafirlerimiz bugün lstanbulu 
gezmeğe başlıyacaldar, belediye 
bu akşam Perapalasta ~c!reflerine 

bir ziyafet verecektir. Y arm adalar 
ve Suadiye gezilecek, Etibba Mu· 
hadenet cemiyeti Yat klüpte bir 
öğle yemeği, Türing klüp Park otel 
de bir akıam yemeği verecektir . 
Pazartesi günü de Matbuat Cemi· 
yeti tarafından Y eni!cöypalasta 
bir ziyafet verilecektir. Misafirle -
rimiz ayni gün Dolmabah~e sa .. 
rayı~ı gezecekler ve akşamı Ya -
lovaya, Y alovadan dönü§te de 
Ankaraya gideceklerdir. Heyet 
memleketimizde latan bul, Yalova, 
Bursa, Ankara ve lzmiri ziyaret e 
decektir. 

Heyet azasının hepsi bu seya -
hat ve ziyaretten son derece mem 
nundular, bu memnuniyetlerini 
Ege vapurunun hatıra defterine 
yazdıkları. kıymetli tahassüslerile 
ifade etmişlerdir. 

Şehrimize gelen gautecilerin 
temsil ettikleri gazetelerden Eleh
ram, Mısırın en çok okunan ve 
yarım asırdan fazla bir zaman • 
danberi mütemadiyen inli!ar et • 
mekte olan bir gazetesidir. Elbe -
lağ gazetesi nispeten yeni olmakla 
beraber milli hislere ve fikirlere 
tercüman olduğu için çok rağbet 
gören gazeteler arasına geçmittir. 

Elmuktataf, altmı§ seneden · 

dr. Şeving gum paketi yüzüme yemıf. ( 
çarpmış ve canımı acıtmıfh. Atı Böylece aç kalmıştık. ~ ' 
lan demetlerin içinde çok ıığırları dönüyordu. Bizi bir huğa 00 

vardı. Bunlar, vücudümü -zedeli- şüne davet ettiler. Mis tta11' İ 
yordu. beraber gittim.. O vakte 1'~1 

huğa döğütü görmemiştim· f1 

kanlı döğütlerden ho§lanl118~f 
1<at, ıerefimize verilen bu 00 

Her şeye rağmen tebessüm et • 
mek, Fransız zar af etini temsil et
tiğimi şen tavrımla isbat etmek li 
zımdı.. Yorgunluk, açlık ve ıusuz 
luktan bitaptım. 

Nihayet otele döndük. Aara • 
bamda o kadar çiçek demzti var· 
dı ki annem, ve ben yarı belimize 
kadar demetlere gö.mülmü~tük. 

Arkadatlarıma da demetler el -

tılmı§tı. Fakat boş yere tefahür 
etmemekle beraber en çok çiçeğin 
arabamda olduğunu söylıyebili · 
rım. 

Mis ltalya, benim arabamda 
daha çok çiçek olduğu görünce, 
bana hain hain baktı. Bu bakıtı 
asla unutamam. Neden beni kıs .. 
kanıyordu. Çiçekler bana değil, 
Mis Fransaya atılıyordu. 

Mis İtalya şüphesiz benden gü
zeldi. Zengindi, nitanlısı vardı, 

dost olmuıtuk. Eğer iki üç fazla 
demetin çıkardığı münaferet ol • 
masaydı belki de daha samimi o
lacaktık .. 

Halbuki Mis İtalya, akıllı bir 
kızdı.. Ben, bu hareketi rencide 

nakletmekte hizmeti çok biiyük · 
tür. Ayni mecmuanın sahibi Mısı-
rın en eski gazeteleri arasında o .. 
lan Elmukattam' gazetesinin de 
sahiplerinden biridir. 

gitmeği lazım gördüm. . ,e 
Döğüş yerinin etrafındıı1'1 

1J 
yırcı yeri tıklım tıklım doldıl 
Geldiğimizi görünce alkışlı tf 
Şapkalar havaya atıldı. So" 
ğüş başladı.. tııJ 

Fakat bir beygirin kar,n~ıı~ 
ğanm boynuzu ile de,tiğıl11 ~ 
ce içimi bir hüzün kapladr· l, 
dınlar, sevinçten yüzleri 1'·ıt 
olduğu halde daha dunıatıf 
bağırsakları seyrediyorlard•· /,, 

Dişlerim birbirine çar'dP. ' 1 ,, 
başladı. İçime fenalık ge .,_, , 
ğırmağa koyuldum. Gözlt"

1 ~ 
akan yaşlar rimeli yüzüY01 '1eı 
zü.mde siyah çizgiler huıııle 

11 
yordu.. 11.,J ,t 

Mis ltalyaya bana ~s~:jc' ~ 
bir kaç küfür öğretme••111 ,, 1,,.r~, . 0- t ·-· .. 1 . bag .,ı tım, gre tıgı soz erı ıı 1 
söyliyordum. Fakat kiııt 5~ıı>'' 
miyordu.. Her kes bana 

11 
bakıyordu. "1· 

1
,. 

Döğüş sahaamdan çık~Jf•tı D ,, 
··ka "' c• tığım bu skandalın mu ııııt ı' 

rak Pariste himayei haY"':et1'1~ 
miyeti bana bir madalY~ r.1e~' 
tir. Fakat o sırada ge~ ,,~ı 
kalılar ile aramda artı 

0
rd"'

1 
~ 

Gardiropun kapısı açıldı, önlük \. 
lü, çirkin bir kız beni aldı, başına ,._ .... ;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;.....,;;;;;,;om----;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;-" 

Kütüphanesidir beri intitar etmekte olan bir ilim 
ve sanat mecmuasıdf1'. 

Diğer Fransızca gazeteler de 
Mısırda çok okunan a:azetelcı· ara· 
sındadır. 

konu~.mak imkanı ~··~~pıı'~~ 
Verakrüze dönduk. ,.ıı.,.~' 

rar binerek Galvestonıı ,,1111 ' 
(DC''' Sarka, Avrupa ilim VP. irfanını 

b 
d 
b 





• 

~ıo - VAKiT 19Ağustoı1933 

Nazilli Malmüdürlüğünden: 
L ir .. E-n'ii'< N. Mahalle 

1 6 N aıilıi 
Mev"cii Cinsı Bedeli M: 

tstasyoıı fabr k:ıoın 16Sl 5 77 
ımıfı 

;ahası 

5634 b7 
Mü,temilatı 

Bir hane 8 
depo 1 maki· 
ne dairesi 1 
çı mk da·rcsi 
fevkani l çe
kirdek deposu 
tahtani bir bü· 
yiik havuz 1 
tulurnba ı kuyu 

Yukarda evnfı ya:ıılı fabrikanın haıineye ait bu1ıın11n nı~, f h:sııesirı~n .,,iilkiye'i 15 · 8 - 933 tari
hinden itibaren 30 gün müddetle ve kcspaıh urf usu . ı e mıiz yed eye! çı < ırı . nt ,tır. rle:ieli i!late p!şin 
olup şartnameler Nazilli Malmüdüriyetine müracaatla alınabılir. ~artna ne hi rafına teklifler kabul 
edılmez. Taliplerin yeYmi ihale olan 13 · 9 · 933 çarşamba günü saat 17 ye kadar teklifnamelerini 
Nuilli Hükümet Konağında satıf komisyonuna verme eri ve tc'difoamelerile birlikte 0o 7,5 temina-
ta muvakkate olarak nakit veya muteber ban1<a m~ktubu ita etmeleri ilan olunur. (4127) 

Giresun 2 No. lu Jandarma 
mektebi kumandanlığından: 

2 No. lu Jandarma Mektebinin 1 · Eylü 1 • 1933 tarihinc!c-n 
31 • Ağustos· 934 tarihine kadar idaresi için 12 - Ağustos· 933 
taribinden itibaren münak2saya konulan aşağıdaki listede cıns 
ve miktarı ya:ııh 24 kalem enakm 2 - Eylül • 933 gününe müsadıf 
Cumartesi günü saat 14 de ihalesi ·cra kıhnacağıoı ve taliplerin 
fazla tafsilat almak üz.ere Mektepteki satın alma ko ... S\ onun:l 
müracaatları ilan olunur. 

Kilo Cinsi 
208000 E '< mek 

40000 Sığır eti 
15000 Bnlgur 
8000 Pirinç 
2000 Eritilmiı sadeyağ 
4700 Tuz 
8000 
2000 

10000 
5000 
9000 

20000 
2000 
2000 
2500 
500 
500 

1000 
500 

2500 
2500 
1000 
300 

1000 

Soğan 
Sabun 
Kuru faaulye 
Nohut 
Mercimek 
Patates 
Beyaz peynir 
Üzüm çekirdeksiz 
Toz şeker 
Kırmızı biber 
Kayısı reçeli 
TeJıehriye 
Zeytinyağı 
Zeytin 
Düdük ma"arna 
Uo 
irmik 
Üzüm ıirkeıi 

Kapata zarf 
Aleni müı. 

" " 
" " 
" " 
" ,, 
" " 
" .. 
,, " 
" ,, 
" " ,, " 
" " 
" " 
" " 
'' " 
" " 
" " 
" .. 
" " 
,. " 

" " 
ti " 

" ,, 
Kalem 

24 Yirmi dört kalemdir. 

.. ıa 

\=: lstanbul Belediyesi ilanları 

(4080) 

Beykoz 36 ıncı mektebin tamiri: Teminat 29,5 lira 
Çatalca u•a yenice lcöy mektebi tamiri : Teminat 35 Lira 
Beykoı: Alıt baba ,, ,. ,, 29 ,, 
Beıiktaı 26 ıncı ,. ,, " 30 ,, 
Yukarıda yazılı mektepler tamir ettirilmek üzere ayrı ayn 

açık münakasaya konulmuıtur. Talip olanlar keşif ~vrakmı gör
mek •e ıeraiti anlamak üzere hergün Levazım Müdürlüğüne, 
mlinakasaya girmek için de teminat makbuz veya mektubu ile 
2118/933 pazartesi rünü aaat on bcıc kadar Daima Encümene 
müracaat etmelidirler. (3655) 

Kılavuzluk ve Romorl<örcülük işleri 
Müdürlüğünden; 

Kapalı zarf u~lü ile tamiri münıkasıy• koru'an KUDRET 
romorkörli için teklif edt'en f.atlar haddi layık törülmedığinden 
mün~kasa 22/8/933 salı ıüoü saat on bire talik edilmiştir. Yev · 
mi mtzkfır Ye saatte komisyona müracaatları ilin o 'unur. ( 4158) 

Şişli Terakki Lisesi 
MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

1 - Mezuniyet ve sınıf ikmal imtihanları Eylülün ikisinde ba,
hyacak onuna kadar sürecektir. Program mektepten öğrenilebilır. 

2 - Tedrisata Orta ve Lisede l 1 Evlül pazartesi ve ilk kısım· 
da 16 Eylül cumırtesı günü baıtanacaktır. 

3 - Her gün saat l O dan 17 ye kadar talPbe kayıt edılmekte· 
dir. Eıki talebeden nebarilerin birinci taksitlerini vermek ve leyli· 
!erin posta ile alelhesap 50 lira göndermek sure tile kayıtlarını 
Ağustos nihayetine kadar tecdit etmeleri !cabeder. Aksi taktirde 
yerlerine yeni talebe alınabilir. 

4 - Nehari ücretleri talebenin sınıflarına göre 40 • 11 O liradır. 
Leylt talebe nehari ücretlerden maada daimi iseler, 250, evci iı1elcr 

225 lira pansiyon bedeli ödeyeceklerdir. ( 6435) 

~ . . ". . '... . . . ... 

' :, • • • • :· " ~# ~ l ·.' .. ~ ~.: 

UCUZLUK 
TEMİZLik 

SÜR'AT 

VAKiT 
YURDU 

• 
K 1 TAP 
K 1SM1 
ÇALIŞMIY A 
BAŞLADI 
Kitap, Mecmua, Defter, 

Makbuzlannızı ve T ahı 

işlerine Ait bütün iste
ğinizi Vakıt Yurdu Ki-

tap kısmına verınız .. 

Basılıştaki nefaset 
ve ucuzluğu bir 

yerde bulamazsınız 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 
mahkemesinden : 

Terekesine mahkemece vazi
yet olunan madam Despioanın 

uhdesinde bulunan: 

I) Üs!-tüdarda Pazar başı ma
hallesinde Karamanlı sokağında 
ahk 58 ve cedit 62 nu naralı 
ve (500, lira muhammen kıymetli 
bir bap hanenin te:namı. 

Açı'{ artırma suretiyle 21 ey· 
'ü! 933 perşenbe gtinü saat 15 
< e satılacaktır. 

Dellaliye resmi ve iba'e pu!u 
müşteris i ne aittir; bedel peıin

dir: Tal:p olanların kıymetinin 

yüzde yedi buçu~u niı"letinde 
pey akçes iyle gö;terilen gün ve 
sıatta Bcyoğ:u dördünd sulh 
l u rnk mahkemesinde hazır bu
lunmaları ve faz'a ma'.u nat al
mak ve müzayede şartnamesini 
görmek istiyenlerin 933/37 nu
mara ile mahkeme kalemine mü-
racaat 1 arı IPzumu ilin o'unur.18238) 

Ciöz Hekimi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Sınat Mutehassıs 
BııhıAlı \nl\ara caddesi No fıO 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 

Ziraat ve Baytar 
kültelerile Yüks 

0rman Mektebi 
Kayıt ve kabul şartları 

1933 ders SPnesı ıçın Ankara "Yüksek Ziraat Enıti 
Ziraat ve Zıraat Sanatları Fakü ıles ine 5 kız ve 45 erkek 0 

üzere "50,,, Haylar Fakültesine Kız ve Erkek "50,, , Yii 

Orman Mektebine "30., talebe a 'ınacaktar. Müessese 
meccanidir. 

Kabul şartları şunlardır 
1 Türkiye Cu nhuriyeti tebaasından olmak. 

2 - L•se baka ~ oryuını vermiş bu'unmak. 
:i - Yaşı 17 den aşağı olmamak. 

4 - Bu mesleklerin icap ettirdiğ i bedeni kabiliyete ffl 

ve hastahklardan salim o'mak, "tam teşekküllü hastane •1 

heyeti raporile tevsik olunur. 

5 - Tahsil leyli ve meccani olduğundan staj veya ti 

devres inin ottasında "arız olacak mazeret ler dolayısile tab 
rine devam etmek im~anım kaybetmiş olanlar müstesna ol 
üzere,, staj veya mektebi terkedenlerin veya cezaen çıkarı 
tarın hül.ümet tarafından kendileriaıe yapılan masrafı ısı 
edeceklerine dairNoterlikten musaddak kefaletname vermek' 
esıesece verilecek nümuneye tevfikan,, • 

6 - Mahalle ihtiyar heyetinden veya polis merkezi 
hüsnühal mazbatası ile 4 kıt'a fotoiraf vermektir. 

7 - Taliplerin miktarı kadroyu tecavüz edince şahadetıı• 
dereceleri ve müracaat taribleri sırasile kabul muamelesi Y1 

cakhr • 

8 - Ziraat Fakültesine girecekler evveli 1 sene Gaıİ 1 
man çiftliğinde talebe namzedi sıfatile staja tabi tutulurlar· 
Jebe stajda bulunduğu müddetçe yemek ve elb·sc bedeli ol•' 
kendilerine ayda 40 lira ücret verilir. Bu ücretten hiç bir te 

fat yapılmaz. . f 
Bu şartları haiz olup Ankara "Yüksek Ziraat En9tıt f 

Ziraat Baytar Fakültelerine ve Yüksek Orman Mektebine / 

mek istiyenlerin 31 eylül 933 tarihine kadar yukarıdaki şı ' 
gösterir vesikalarını bir istidaya raptederek doğruca A~I 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğüne müracaat etli'e 

ilan olunur. 

Daha fazla malumat almak 
de Prospektuslar gönderilir. 

Erenköy kız lisesi 
Müdürlüğündeıı; 

1 - Ağustosun yirminci pazar gününden itibaren tı 
kayit ve kabulüne başlanacaktır. J 

. tO 
2 - Pazar, Sah, Perşembe günleri saat ondan on Y 1 

kadar t-ski talebenin kayıtlan tecdit, müracaat edecelc 
talebe namzet kayıt olunacaktır. b' 

3 - Kayıt ve tecdidi kayıt :çin müracaat edecek tı1'/ 
sıhhi muayeneleri yapılmak üzere muayyen günlerde saat 
mektepte hazır bulunmarı lazımdır. l 

4 - Yeniden kayıt olunacak talebenin hüviyet cüıd~~ 
evvelce bulundukarı mektebin Jehadetname veya tasdiknaınet~ 
kuruşa kadar maaş alan memur çocuklarından pansi yorı "/ 
nuna tevfikan yüzde on tenzi.at yapılmak için babalarınırı b/. 
daldan vazife ve maaş miktarını gösterir vesika " on beş " / 
luk pul lazımdır " beraberlerinde olarak velileri ile birli~te 
racaat eylemeleri. J 

5 - Mekteb'm:zin ilk kısım d~rdüncü ve beşinci ~ırı"''/ 
orta ve lise ıınıflarma leyli talebe kabul o;uour. ilk kıs[l]•0 

ücreti 200, orta ve liae sınıflarının 225 liradır. . İJ 
6 - Ey.\ı . iptidasma &.adar kayıtlarını tecdit ettır 'f'J 

o'an ('ski la' ebelerin yerine yen iden müracaat edenler l 
o unacaktır. Tatil müoasebctile bulunduk farı mahallerden ~~. ~ 
zamanda gdemiyecek o 'anlar ücretlerini göndermek şartı 
ile müracaat edebilirler. ./. 

7 - Mezuniyet, ikmal ve kabul ımtihanl;aı Eylül ip~',/ 
dan onb;rine kadar yapı .aca< eylülün onb;rınd gü: ·' j 
başlanacaktır. "3937,, ~ 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye ,~ 
Merkezi Baş Tabipliğinde.-

.. ;I• J 
Büyükdere Sahili Sıhhiye idaresi iıkeles 'nin tarııırı · ıeo ':.. 

ka 1em a,ı malzemesi hakkında yapılan münakasada "erıefİ t'J 
!ar fazla görülmüt olc'uğundan 26 Ağus' os 933 Cumarl ıst~· 
saat on rlörtte Galatada Kara Mustafa paş::. :;okağınd• 11,,,,".f Umanı Sahil Sıhhiye merkezinde tekrar münıtkasa Y'!, .-1 
lstiyenlerin ,artnamclerini görmek iiure hcrgün mcıkU (,ı 
Levazım memurluğuna müracaatları. 
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':: !l r~ llkistiklal Lisesi Müdürlüğünden : cmı' 
. P ~! 2 _ M • Orta ve Lise kısımlarına kız ve erkek leyli ve nehari talebe kaydına başlanmıştır. ~m 

1, ~j 3 ezuniyet ve sınıf ikmal imtihanlarına Eylülün 2 inci, Tedrisata 11 inci glinii başl;tnacaktır. HH 
e J' !;l - Müdiriyet müracaatları cumartesi, pazartesi, perşembe günleri saat 10 dan 18 kadar kabul ~fü 

::: eder :::: • " h 

fı!l 4 - L 1: m~ • ·:l 5 ey ı ve nehari bütiin ücretlerde mühim nisbette: tenzilat yapılmıc:tır. :m 
1 :-, ......_ A .. :::: 

~::::..... rzu edenlere tarifname gönderilir. :::: 

Iİ 

'ı•:::.s·::::t:mammn.=m:rbmmummım~mKAdraes :dŞebazadsebtaşrı Poolis Merkezi arkası - Tel. 22534 m:m:mm::'6462) :m~m ················ ....... . ---------· Deniz Y oiları işletmesi 

liey' etleri Reislig" inden: K•d•köı~~~:~:~"ı~:.' 42.%2 
9e ~ıninönü kazası dahiJindeki Balabanağa, TüJbentci Hüsamettin 
1.9 9~ca Gıyasettin mahaJlelerinde İiiin gayri menkul malların 
lllai 3 Cumartesi gününden itibaren Kadastro tatbikah yapıl-

a başlanacaktır. 

lıarı Bu .~atbikatta hakkı mülkiyet iJe h;rhangi mülkün diğer ma· 
lec ~~. uzerinde hava ve geçit hakkı gibi hakları da tesbit edi

e"lır. 

Sirkecı Mühürdar zade hanı 

Telefon ; 22740 

İplikhane fabrikası önünde 
bağlı bulun.an Nimet vuputu 
teknesi liurda olarak satıla· 
caktır. Tal:plerin 21 / Ağustos/ 
933 pazartesi günü saat on 
beşte Levazım Şefliğine mü· 
racaatları. (4210) olan%:zkur .. ma.?aller ~a~i!indeki gayri menkuller de alikadar 

\'e b a mumkun olabıldığı kadar davetnameJer de göndcıiJecek 
iti u~J.ar da kendilerinin hangi günlerde hazır bulunmaları Jizım 

e cegı gösterilecektir. ::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::: :::::::: :::::::::::: .. .. EN EYİ ANKAOAŞIH/l KUHBAllADIR 
bt ~Uayyen günlerde davet olunan veya davetnameJeri kendileri- ii ~ m ;u mıı ii 
~:::~~.;:~:;~~~ş i:::'~;~ey:::~t·:~r~:r~~v7;~!k!~.~::~:!'~:;: il ~'ftllli:UtJ:W il 

11 
ıJ '•tı t er~. ve dıger devlet tabasından bulunanların da haiz olduk- =: KAR :: 

O' •b J . :==.· ADENIZ POSTASI S·:= h,ıı 
1 

.ııyet errni musaddak evrakı resmiyeyi birJikte alarak ma· :ı: • 

Ziraat Vekaletinden : 
Yüksek Ziraat Enstitüsünün Lüzumu olup yaptırılacak 6 adet 

kümu ile aobar, depo, yem hazırlama yeri ve teferruatı kapalı 
zarf usuliJe ve 21 gün müddetle münakasaya konulmuştur. Bu 
işe ait münakasa şartnamesi, mukavelename, umumi ve hususi 
şartname beş lira bedel mukabilinde Ziraat Vekaletinde Yüksek 
Ziraat Eaıtitüsü Bürosundan alınacaktır. Talipler münakasa ıart
nameıinde zikredildiği veçbile müessesece tanınmış olduğu ve 
~aphkJarı.wi~~aa~a ait ve asğari ~ bin lira kıymetinde bir binayı 
1kmal ettıgını tıcaret od11ında ınşaat müteahhidi olduğunu nıü
beyyi.n ve~aiki komis~ona g?stermeğc mecburdurlar. Talipler 
kendı teklıf edeceklerı bedelın yüzde 7,5 nisbetinde teminatı 
muvakkate mektuplarile birlikte ihale günü olan 29 Ağuıtos 933 
tarihine müsadif Salı günü saat lS de Vekalet inşaat komisyo-

tat t erı dahilinde bulunacak Kadastro posta memurlarına mü· H Erzurum ii 
2tt~at eylemeleri ve bu mallarda kiracı bulunanların da müddet !İ ~f 

nda malsahiplerini haberdar eylemeleri lüzumu ilin olunur. M Yapuru p t • i~ 
"----- ''4101,, H 21 Ağustos azar esı H ------------------------ ~ı günU akşamı Sirkcci'den hare· ii • o M k b • J ketle (Zonguldak, İnebolu, A- H 
ıze rta e te 1 ,, yancık, Samsun, Ordu, Giresun, H 

Iİ Trabzon, SUrmene ve Rize)ye ii 

M •• d •• ı •• v •• d i• azimet ve avdet edecektir. g 
U ur ugun en: Ü Fazla. tafsilat iç.in Sirkeci i~ 

fi Y elkencı Hanındakı acentalı- :: 
til ~iıedeki Askeri Depo Binasının Orta Mektep haline geti· H ğına müracaat. Tel: 21515 H 
aı~~I için y~pı)acak "11,835,. Jira keıifli tamirat VC İDf&at ~:r:m::::::::::::::•m (649l):=:::::::=:::~i 
uau\·ı • 933 tarıbinden itibaren 20 gün müddetle ve apa 1 zarf 
iün~ e tnUoakasaya konul~uştur. MUnakasa 20 • 8. 933 pazar 
l'ooc •aat on beşte, Rize Orta mektebinde toplanacak Komiı· 
lbiih a ~apılacaktır. Taliplerin fennt ehliyeti haiz mimar veya 
Ctkl e~dıs olmaları, yahut mimar veya mühendis istihdam ede

e~~c dair Noterlikten tastikli vesika ibraz etmeleri lazımdır. 
Unakasa teklifnamesi şu şekilde olacaktır. 

bed ~ .- Talipler bir zarf içine Fenni ehliyet vesikası v~ inşaat 
d dtc i"oın Yüzde yedi buçuğu nisbetinde olmak üzere viliyet 
ııos trdarlığı veznesine yatıralmıı nakit makbuzu veya hazine bo
~e ~-Veya devletçe muteber bir bankanın teminat mektubunu 
011 -~~aret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduklarına ve bir defada 
d~i 1 1 bin Jiralık her hangi bir binayı mükemmelen yaphklar1na 

I' alan vesikalarını koyacaklardır. 
u~,.. . - ikinci zarfın içine muvazzah adreslerini havi olmak 
~ ın!a~t taah~üt tekJifnamesini koyacaklardır. 

t,lib· u ıkı zarf Uçüncü bir zarfa konarak kapatılacak ve üzeri 
tcbi~d Tarafından Kırmızı mumla mühürlenerek, Rize Orta Meli-· 
~O .. 

8 
e müteşekkil inşaat komisyonu Reisliğine, ihale günü olan 

~il • 933 pazar günü saat On dörde kadar tevdi ediJmiş bu· 
~t•caktır. Taliplerin proje şartname ve keşif evrakını görmek 
~ıı:' Rize Orta mektebi Müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan 

... (4129) 

:::ıc::::::ın:::::::::ın::::::m-::::: •••••• :::::::-::::::: 

QSADIKZADE Biraderler~J 
h VAPURLARI U .. .. .. .. .. .. 
:ı lzmir sUr'at postası :: 
:: :: 

~~ Sakarya Vapuru ~~ 
~! Her Cumartesi günU ~i 
ii Saat tam 18 de i~ .. .. •• ·= ii Doğru lzmire Hareket ~~ 
=i eder :: 
~i Fazla tafailat için Sirkeci i~ 
g Meymenet Hanı altında acen- :i 
~j tahğa müracaat. Telefon: 22134ii .. :: 
j~ (6432) Si 
::::::::=::::::~:::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::: 

Dr. jHSAN SAMİ 

Tifo ve Paratifo Aşısı 
Tifo ve Paratifo hastalıklarına tutul

mamak için tesiri çok kat'i muafiyeti 
pek emin bir aşıdır. Ecza dcpoları~d:ı 
lıulunur. (5CJ5<)) 

. nuna milracaatlar1 ilin olunur. (3895) 

Deniz Levazım Satınalma 
komisyonundan 

10,000 metre itb•tılık kirpas: Kapalı zarfla münakasası 20. A
ğustos - 933 Pazar günü saat 14 de. 

10,000 ,, EJbiscJik ,, : Kapalı 7~rfla milnakasası 20. A-
ğustos • 933 Pazar günü saat 15 de. 

200 Ton Dizel Mayii Mahruku: Kapalı zarfla münakasası 22 -
Ağustos - 933 salı günü saat ı 4 de. 

Deniz Kuvvetleri için yukarda cins ve miktarı yazılı malze· 
menin kapalı zarfla münakasaları hizalarındaki gün ve saatlerde 
yapılacağından ıartnamelerioi görmek isteyenlerin her gün ve 
mezkur malzemeyi itaya talip olacakların da milnakasa gün ve 
saatlerinde teklif mektuplarile birlikte Kasımpaşada Deniz Le-
vazım Sahnalma Komisyonuna müracaatları. (3605) 

Maarif Vekaletinden: 
Bu sene resmi ve hususi türk lise ve ortamekteplcrile 

muallim mekteplerinde kayıt muamelesine 20 · Ağustosta ve ted· 
risata 11 Eylülde başlanacaktır. ( 4136) 

lstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları JUr~ Hnoninı ~ir~etin~en: 
F' abrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az J 
01ıtıamak üzere her isteyene satılmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani İstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda i 

:~::,;~yaç~:::;~ Kristal Joz ~e~erin Kilosu 36, 7 s ~an~ı~ta Kü~ ~eterin Kilosu 39 ,so Kuru~tur. ı 
~ncak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. lstanbu1 haricindeki yerlerden yapılacak sipa- J 
tışler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itiba- '1 
ten. bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına sigorta ettirilir. Si- i 
Pat~ş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin tamamını I 
lleşın Ödeyenler vagon başına beş lira tenzilattan istifade ederler. J 

Adres : Istanbul' da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40 - 30 Telgraf J 
adresi: Istanbul, Şeker Telefon No. 24470. 
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kullananlar uzun seneler tazeliklerini 
muhafaza ederler. 

Yağlı ve yağsız cinslerini 
tecrübe ediniz 
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SiHHATINIZiN KASASIOIR, 
Lüks Değildir. 

Mücevherat ve kıymetli enanızı banka ve 
evinizdeki kasalarda muhafaza etmekte 
haklısınız. ÇUnki; muhtemel bir hırsızlığa 
veya ziya• karşı kendinizi müdafaa et· 
meniz tabiidir. Bu ihtiyatlı hareketinizi lüks 
addetmek kimsenin hatırına bile gelmez. 

Hastalık kıymetli sıhhatinizi çalan bir hır· 
sız sayılmazmı? Mekül&tınızın tagayyüra· 
tı, Yemitlerin çUrUmesi, sütün ektimesi 
dolaytsile tahaddüs eden maddi zarar ser· 
vetinizden çalınmıt bir para değilmidir? 

Bu ,erait tahtında paranızı saklamak için 
kasaya verdiöiniz ehemmiyeti, Sihhatini· 
zin muhafazasınete büyük hizmetleri gö· 
rülen ~ve mevadı gidaiyeyi her dürlü mu· 

zır tegayyürattan kurtaran- Frigidaire so• 
guk Hava ve buz Dolaplarına da teşmil 
etmeniz elzem değilmidir? 

Yiyeceğinizin temizliğini, tazeli~ini, ve gı• 

da kuvvetini muhafaza bir lüks degil bi· 
lakis aileniz efradının idamei hayatı için 
bir borçtur. Hali hazırda bütün dünyada 
2,5 Milyon aile tarafından istimal ve ehem-' 
miyeti taktir edilen Frigidaire soguk hava 
ve buz Dolaplarına sizde sahip olunuz. 

Frlgldalre'ln muhtelit cins ve boyları her ihtiyaca 
elver,lldlr. Bunl•rı M•O•mızd• görmeye gellnlz. Hiç 
bir teahhUdU tazammun etmemek 'ertlle her dUr· 
ıu izahatı vermeye hazırız. Talep Uzerlne tedlyatta 
azami teahllat yapılmalctatır. 

Frlgldalre marl<asını ta,ımavan iter soguk ltava 
dolabı hakiki Frlgidalre deglldlr. 

BOURLA BiRADERLER VE Ştot 

•L::~ll~Ol!I!!!!~ 
General Motor mamulalı 

;.394 

_,Yerli Mallar=~~~~=~~~~~~ 
Sergisi kapandı, fakat ... 

zan 
Daima açıktır 

Sergide Birinciliği Kazanan 

Fabrikaları mamulatını orada bulursunut 
Iıtanbul : Babçekapı caddesi 

Beyoğlu : Istiklil caddesi 1 ı Ankara: Çoçuksarayı caddesi 

Samsun : Bankalar caddesi 
(6456) 

Çamlıca Kız Ortamek
tebi Müdürlüğünden: 
Ücretli leyli ve nehari talebe kaydına Ağustosun Yirmisinden 

Otuıbirine, ikmal imtihanlarına da Eylülün ikisinden onuna 

kadar deYam olunacakbr. (397 4) 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
1
,, 

Dahili hastalıkları ınüteh_'~ 
Divanvolu N. 118 Teleforı/ 

Sahibi, MEHMET ,\S;~, 
Ne§riyat Müdürü: (. fJ~ 
V AKIT Matbaası - ı.ı-


