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~ Pazartesiye bite-
ff g~kn Atinada Başvekil Bal- cek, Çarşambaya karşı fabrikanın 

l :Yu bir mec kanların .likri- b f 
İafoplanacak- ni öğre,:~cek çıkacak 38 milyon mikro u. 
~!INA, 25 - M. Çal kerelerden elde edilmit Ankara, 25 (Hususi) -Askeri 
· •ın Ankara ıeyaha - olan neticeler ile Balkan terfi listesinin hazırlığı devam e-

den 1 h b k 1 d' d k' diyor. Liste pazarteıi bitecektir. evve mü im bazı ü umet eri nez ın e ı 
leler müzakere edil· temaslardan hasıl olan Bir heyet listeyi tasdiki aliye arz 
iiıere yarın f evka- intibaları hakkında bat • için lstanbula gidecek ve liıte çar-
hir 1' 1 vekil M. Çaldariı Bal· §ambaya ne§redilecektir. 
~ mec ıs top ana- M. Tapa Anastaayu 
\ ·Bu içtimaa meb'u- kan hükumetlerinin 

'\· •e i.yan meclislerinin reisleri, muhtelif mühim meseleler hakkın· 
~lı hatvekiller, eski hariciye na.. daki noktai nazarını öğrenmiş ola-

ltı ve fırka liderleri iştirak ede caktır, bu malumat Ankarada bir 

Musolini'nin gene 
davalı bir nutku 

Ce~· taraftan Türkler ile Yunanlılar, 
~ •t. Bu içtimada Papa Anas· diğer taraftan umumi ıurette Bal" "Faşist ltalya yirminci as.rda 
,~ Balkan konferansında Yu- kan hükumetlerini alakadar ede· medeni milletle.re yatayıf ve 
1iJ •atanın mümessili olmak sıfa .. cek olan meselelerin tetkikinde kurtulu9 yolunu gösterdi,, 

e !İtndiye kadar yapılan müza- fayda bahş olacaktır. diyor 
Küneo, 25 (A.A.) - Batvekil 

1-Iarp malôlleri ihtilifı 
ve toplantıları 

1so' kişi toplandı, idare heyeti aleyhine şiddetli 
hücumlar : Derhal idare heyeti teşkili, 

ve he•apların tetkiki 

M. Mussolini yanında fırka katibi 
umumisi M. Starace, jeneral Bist• 
rocchi, Kont Galeazzo Ciano ile 
miliı kuvvetleri erkanı harp reiıi 
bulundukları halde Küneo tehrine 
gelmiıtir. 

Başvekil hükumet dairesine gi
rince balkona çıkmıı, bina etrafın· 
da sıkışık bir halde toplanıp birik· 

mit olan büyük bir'h Ik kalf,halığı 
taraiQıclan hararetli bir ıurette al
krtlanmrt Ye birkaç defa balkonda 
görünmeğe mecbur olmuttur. 

M. MuHolini balkona son çıkı
ıında bir nutuk söylemi,tir. Bu 
nutkun en çok dikkati çeken parça 
ları tunlar dır: 

"Ruha dinçlik veren ıu birkaç 
günlük yorgunluk zamanında yur 
dumuz hakkındaki sevginizi ve 
İtalyanlığa kartı beslediğiniz iç
ten gelen imanı yakından gorup 
duymağa imkan buldum. Orduyu 

içinizden gelen bir misafirperver
likle kartıladınız. Bundan dolayı 
ordu size kartı minnet duymakta-

DGaldl toplanbda MaUU gaziler 
~ dı~ 

~'161 Gaziler, diğer isimleri ile Harp Malullerine söylemek sure.. "Bu yerler, bu toprağı hiç bir 
•, ~ ~alulleri Cemiyetinin ida· tile ekseriyet olmamasına çalıtmı§- vakitte hiç bir noktasında bir düt-
i~I Yetıni teıkil edenler araıında lardır. ~ 
' . lf çıktığını ve bir çok azanın (De~ıunı s Uncu aayıfada) 

~ıtif a. ettiği evvelce yazılmı§tı. 
'is '11> Malulleri cemiyeti azaları 
~il •erıedenberi idare heyetini te§-

>,.,. ~en izanın senelik kongre 
~l "ıa.drklarını ileri sürerek latan
~, f lıiji.yetine müracaat etmişler 
lll\iı 'l>k.lade bir kongre akti için 
,.~de almıılardır. 

• YıJ~ 
~ "Yetin bu müsaadesi üzerine 
~ ke heyetini teıkil eden zevat 
lit.1.,elldilerinin vilayete tasdik et· 
·ı "•t1:J • ı e d·· erı yeni bir nizamname 
~I 011 •ene idare heyetinde kala
~:?trıı iddia ederek kongrenin 
Yi~ 01ınadığını söylemitlerdir. 

~~Yetten müsaade alan heyet 
~ 'il &a.zetelere vennit olduğu 
,,; il.da bütün Harp malullerini 
l. ttıit 1 
""~ e sa onunda yapılacak fev 
di., • e toplantıya davet etmiıler -

t...11'- da\'et .. . 'd h . . ,-,ki) uzerıne ı are eyetını 

~edenler §ehrin birçok mınta
}'t~ •daınJar göndererek cemi-

ltoıııreıi yapılmıyacağmi 

Yarım asırdanberi görül
memiş bir kasırga 

NEVYORK, 24 -

Son günlerde Ameri • 
kada vuku bulan tid -

detli bir kasırgadan 
dolayı elektrik tesisatı 

harap olduğundan 
1886 senesindenberi 

'!ll"'1~!!1'-1 
~-~ilk defa olarak Nev -

york limanını tenvir e
HBrrJyet hey-

keli den hürriyet heykeli -

nin ıtığı sönmüttür. Bu kasırga 

neticesinde yirmi kadar ö

lüm vak'ası bulunduğu, diğer ta -

raftan maddi zararın milyonlarca 

dolara baliğ olduğu anla§ılıyor. 

Nevyork, 25 (A.A.) - Dünkü 

kasırgada ölenlerin miktarı 42 ye 

çrkmıttır. 

iL lluaollal manevrada 

man ordusunun ayağı altında kal. 
mıyacaktır, kalmamalıdır. 

"Kuvvetli milletler sulh zama• 
nında uzak, yakın birçok doıtlar 
kazanır. Harp günlerinde ise 
korku telkin eder, kendini saydırır. 
zayıf, kuvvetsiz milletlere gelince 
onlar sulh vaktinde tek hatlarına 
kalular, hor görülürler, harp za• 

(Den.mı l llld a&Jilada.\, 

Herkesin nelere dikkat etmesi lazım 
geleceğini güsteren rakamlar 

Apartmanda, dalda, denime ve lmallthaaede blr metre mlk&bında 
kaç tane mikrop oldujunu g&aterea. rulm 

Yazın, keskin sıcakların en fe· \ iki ecnebi ili.mi yaz sıcakların-
na tarafı birÇok hastalıkların ve tür da ciğerlerimize giren havaıun her 
lü türlü mikropların türemesine metre mikabında ne kadar mikrop 
meydan Termeaidir. Sıcakta dik- oldujunu heaap ebnif. 
kat edeceiimiz, yapmıya ve yapma Bu iki fenrk aliminin yapmıı 
mıya mecbur olacağımız birçok oldukları en ıon tecrübeler bize 
,eyler var ki, bunların ihmali yü. bu hususta yeni olduğu kadar ga
zünden senenin en güzel günlerini rip ıeyler öğretiyor. 
yatakta geçirenler ve sari hasta• Dağlar ve denizlerin üstünde 
lıklara yakalananlar oluyor. (Devamı t uncu saayıtadıı) 

M. Heryo'nun Gazi Hz. 
hakkındaki hayranlığı 

Diyor ki ; "Bu büyük asker, tabirin 
bütün kuvvetile büyük bir askerdir,,' 

Evelki gün Çiçerin vapuriyle 
Odesaya giden sabık Fransız baş
vekili :M. Heryo hareketinden evel 
Havas Ajansının İstanbul muhabi 
ıine şu beyanatta bultlnmuştur: 

"- Arkada§larım ve ben, Ka· 
radenizden Rusyaya gitmek üzere, 
Bugün lstanbuldan ayrılıyoruz. 

Suallerinize rağmen bu seyaha
tim sırasında bana sorulan veya 
Üzerlerinde bizzat malumat topla· 
dığım beynelmilel siyasi mesele· 
lerden bahsetmek fikrinde değilim. 
Bu malumatı mebuıan meclisinin 
harici siyaıet komisyonu azasına 

bildireceğim. 

Size ıöyliyebileceğim; burada 
olduğu gibi, bütün milletin, mem
leketimizin demokratik prensiple .. 
rini alkııladığı Bulgaristanda gÖr· I ka gö~te~mek lutfunda bulundu. 
düğümüz hüsnü kabulün fevkala- Kendılerıy)e hayatımın en f aydah 
deliğidir. ve alakabahş mülakatlarından bi· 

Reisicümhur Gazi Mustafa Ke• rini yapmak §erefine nail oldum. 
mal Hazretleri bizim gelmemiz Gazi Hazretlerindeki zeka kuvve. 
için Varnaya fevkalade ıüratli bir tinin geni;tliğine hayran oldum. 
torpito göndermekle, Ankaraya Bu büyük asker, tabirin bütün ku~ 
gitmemiz için hususi vagonlar tah- veliyle, bi .. devlet adamıdır. 
aİI ettirmekle, hususi yatını emri. Baıvekil ismet Pa!a bize kartı 
mize vermekle bize büyük bir ali• (De,·amı ~inci s:ı~ıfada) 
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~SON; BE Kahirede Ermeni
ler birbirine 

düştüler 
Kahirede çıkan ' '.l\l ııhadenet,, 

refikmuz yazıyor: 
Yunan ord casus-

"Mısırda biri eski ermeni cüm .. 
huriyetine ve biri de bugunkü Sov
yet ermenistana taraftar iki erme· 
ni partisi var. Bu partiler bizim 
bildiğimiz partilerden başkadır. 

u a güzel ad nıarın parmağı 
İ§te hunlardan ermeniıtan cüm

huriyetine taraf tar olan parti ge. 
çen pazartesi günü kahirede erme
ni kilisesinden birinde Hyasi bir 
toplantı yapmağa kalkmıştır. Bu
nu haber alan bolşevik ermeniler 
ise kiliseyi abluka altına almağa 
teşebbüs etmişlerdir. 

işte küçük, büyük zabitler var 
Atina - Ecnebi bir devlet hesa· hadise şüpheli eşhasın daha sıkı larını çalmıya muvaffak olmuştur. 

hına, Yunan erkinıhl\-rbiyesinin surette takibi lüzumunu anlatmı~- Hükumet, şebekeye yardım ettik

mühi.m vesika ve planlarını çal- hr. Nihayet casuslardan biri tev- leri şüphesiyle büyük ve küçük 
mak üzere faaliyete geçen, büyük kif edilmiş, iıticvabı esn:.umda sı· rütbeli bazı zabitler hakkında şid· 
bir casus şebekesi meydana çıkarıl kıştırılınca şebeke efradı hakkında detli bir tahkik faaliyetıne giriş· 

. . mühim malumat elde clmek kabil mı".;.tir. Ca•usların hu··v;_yetlerı· ta-
Meseleden haberdar olan hüku-

mıştır. Böyle bir te!kilatm ağı ıçı- l' ~ 
olmuştur. 

ne düşmekte olduklarını hisseden ma.men tesbit edildiği için hepsi 
met, kiliseye polisler göndererek l d b Atinn, 25 - Casus şebekcs:=::n de yakalanmak u"'zeredı·ı·. 

askeri makamlar, mesc e en za ı .. 
içtimaı ve nümayişçileri dağıtmış· yakalanması hakkında son alınan 

ta kuvvetlerini haberdar etmişler. 
tır. tafsilat şudur: Bu şebeke bazı gü .. 

dir. Bu sırada harbiye nezaretin- zel kadınları para ile kzı.ndırarak 
de memleketin müdafauma dair bunlar vasıtasiyle ordunun ileri ge Garip bir iddia 

Acaba İngiliz gazetesi 
ne demek istiyor ? 

Londra, 24 - Sundey Ref ere 
gazetesi Almanyamn bir kimya 
muharebesine hazırlandığını İspat 
için yazdığı uzun bir makalede 
Türkiyeyi de alakadar edecek ba
zı satırlar yazmı§hr. Bu makalede 
şöyle denilmektedir: 

"lsviçrede "Solothurn,, mües
sesesi vardır ki Almanya için tü· 
fek ve mitralyöz hazırlamaktadır. 
Bunda.n başka (Dornier) in ltal
yada bulunan bir ıubesiyle kezaijk 
(Junkers) in Türkiyede bulunan 
bir Jubesi Almanya hesabına ça· 
lışmaktadır. 

VAKiT - Eğer (Suncley Re
fere) nin bütün iddiaları böyle ise 
artık kıyas ediniz! ... 

Rusya - Japonya 

· Rusya ecnebi toprak 
istemiyor, fakat kendi 

topraklarını ? 
MO~XOV A, 25 (A.A.) - İz -

vestia gazetesi, Tokyo matbuatın
da; son zamanlarda çıkan bir çok 
makaleleri mevzuu bahsederek di
yor ki: 

plan ve raporları havi bir doayanın 

aşırılmıf olduğu görülmiiftÜr. Bu 

M. Ruzvelte göre 
silahlanma 

Paris, 25 (A.A.) Şika. 

goda toplanan beynelmilel genç
ler kongresinin içtimaı dola .. 

yısile bu şehre gelen lntransige
ant gazetesinin muhabiı-liği vazife 

sini yapan bir kadın M. Ruzveltle 
silahların azaltılması meselesi hak 
kında konu§muıtur. 

M. Ruzvelt kadın muhabire de -
miştir ki: 

"Fransanın teminat almadan si
lahım elinden bırakmasına imkan 
olmadığını pek ala anlıyorum. Hü· 

kumetinizin aldığı vaziyeti doğru 

buluyorum. Eğer ben bir Franaız 
olsaydım bugün korkusuzluk için· 
de, rahat rahat yaıayamazdım.,, 

Macaristan milyonlarca 
kental yulaf sattı 

Budapeşte, 24 - Ziraat nazırı· 
nın beyanına göre şimdiye kadar 

devletlerle yapılan müzakerat ne-

ticesinde Macaristan hükumeti ec

nebi piyasalarında (6) milyon 

(200.000) kental yulaf satmağa 

len erkanını elde etmiş V{' bu yol
dan yürüyerek müdafaa plan· 

Almanya ya 
boykotaj 

Amerikalılar boyko
taj mı yapacak ? 

NEVYORK, - American Je .. 
wish Congresa'in milli icra ko

mitesi fevkalade bir içtima akte
derek Amerika hükumetinden ve 
Amerikan milletinden Almanya· 
nın iktısadi ve siyaıi surette tecri
dini iatemittir. Delekelerden biri: 
"Eğer Almanyaya karşı müessir 
bir boygotaj hareketi tatbik edile
cek oluna bu memleketi önümüz· 

deki kış içinde yıkılıp gidecektir.,, 
demiştir. Kongrenin reisi olan 
Bernard Deutsch Amerika hüku
metinin Rusyayı tanımadığı, komü 
nistlik propagandalarını 9iddetle 
takip ettiği halde neden dolayı 

Amerika mallarının satın alınma
masını propaganda eden Hitler AI 
manyasına karşı sükut ettiğini sor 
muıtur. 

Çocuk kadar bir 
adam: Gandi 

"B~ı Japon mahafili Sovyet muvaffak olmuştur. Macaristan 
Kamçatkaaı 'le Sahalin üzerine için hasat mevsiminin henüz başın Hintli 46 kiloya düştü! 
göz dikmit bulunuyorlar .. Bu ma - da iken bu derece fazla yulaf aatı· 
hafil iddialarını muhik göstermek şı ilk defa vaki olan bir haldir. 
için delili ileri sürüyorlar: 

Bir lspangol mahkeme
sinin mühim bir kararı 

Londra, 24 - Bombaydan bil
dirildiğine göre ahvali sıhhiyesinin 

f evkalide vehamet peyda etmesi 
üzerine kaytsız şartsız tahliye e-

dilmit olan Gandi yirmi dört aaat 
içinde sikletinden bir kilo kaybet-

!Sovyet Rusya. Çin §ark dimir -
yollannın satılmaaını müzakereye 
amade oldulunu beyan etmekle u
zak şarktaki vaziyetin.in tasfiye -
sini eaaı itibariyle kabul etmiş ol· 
maktadlf'. Halbuki bu mahafil unu 

Roma, 25 (A.A.) - Sabık Is- miftir. Gandinin sikleti §İmd 46 
panya kıralına ait olup İtalyan klodan ibarettir. 

tuyoar ki, Çin fark demiryolları bankasında mahfuz bulunan esha-
Sovyet Rusyaya ait olmıyan bir mı kortes meclislerince kabul edi
toprak üzerinden geçmektedir. len kanun mucibince İspanyol ma .. 

Sovyet Rusya vaktile Çarlık Rus· liye nazırına vennek üzere bu ban. 

Maliyede yeni 
tayinler 

yası tarafından ta'kip olunan Man- kadan çekip alan Bilbao bankası Ankara, 25 (Huauai) - Mali
çuriye vaziyet porgramını terket - mahkeme tarafından mahkum edil ye Vekaleti muhasebat umum mü· 

-nittir. miştir. Mahkeme sabık İspanya dürlüğünc varidat umum müdürü 
Sovyet Rusyanın ecnebi toprakla- Cezmi, varidat umum müdürlüg~ ü-

kıralmın kendisine iadesini istedi-
rmı işgal siyasetinden feragatini ne sabık İstanbul defterdarı Şefik, 
b. t k d. ki d ği bu eshamın İtalya toprağında ızza ·en ı topra · arın an vaz İstanbul milli emlak müdürlüğüne 

k k t f · t bulunduğunu, bundan dolayı bu 
geçme siyaseti şe lindc e sır e - vekalet milli emlak müdürü umu· 
ınek teşebu··st't' siyaha be~raz demek işte İspanya kanunlarının bir hü· _ misi Münir Beylerin tayinleri 
kad;:ı•r O'iı")u'" nç bı'ı· şeydı'ı·. küm ve tesiri olmıyacağı mütalea- k d d ::. ~ mu arrer ir. Vekil Beyin av elin 

Sovyet Rusya, a•kerAı sergu·· zecı.l sında bulunmuştur. d 
" l' e tayinleri tasdika verilecektir. 

taraftarlarınca Sovyet toprakları -
na karşı yapılan bu karışık manev 
ralarr, Uzak Şarktaki hak ve men 
faallerinin ihlaline karşı durmak 
için şiddetli karışıklıklarda bulun
aşgninlSmu agaiyoreü vbgkschrah 
makla cevap verecektir. 

Şeyh Sait avenesi 
Konya vapuriyle Meninden, 

Tekirdağına ikamete memur edi

len şeyh Sait avenesinden otuz ki· 
§i gelmiştir. 

Giresunda fındık fiyatı 
Gireıon, 25 ( A.A.) - Köylü

nün getirdiği kabuklu fındığın ok· 
kası borsanın kontrolü altında 30 
kuruştan satıldı. 

Casusların isimleri ve hangi 

devlet hesabına çalııtıkları hak-

kında sıkı bir ketumiyet muhafaza 

edilmektedir. Efkarı umumiye he 
yecan içindedir. 

Italya ile Sırplar 
arasında bir hadise 

Peşte, 24 - İtalya ile Sırbistan 
arasında yeni bir hadise olmuftur: 

Sırbistan hudutlarına yakın 

yerlerde manevra ve endaht talim 
leri yapan İtalyan kıtaatı topların· 
dan birisinin attığı bir obüs, Sır

bistanda Doyçe kasabası yanına 

düşmüştür. 

Nüfusça bir zayiat olmamışsa 
da, Sırp köyleri arasında heyecan 
ve korku uyandırmı,, bazı köylü
ler, yakın bir taarruz endiıesiyle 

Belgrada ve şarktaki şehirlere git· 
meğe kalkmışlardır. 

Moskova, 24 - Hükumetçe ve. 
rilen karar üzerine kooperatiflerde 
ekmek fiatı bir misli yükselmiştir. 
Siyah ekmeğin fiatı (7) kapikten 
(14) kapiğe, beyaz ekmeğin fiatı 
da (12) kapiktan (24) kapiğe çık 
mııtır. 

Mançuko hükumetinin 
ilk harp filosu 

Londra, 24 - Mançuko hü
kumetinin emri altında olmak üze
re (Kobe) de üç harp aemisi deni· 
ze indiı·ilmi!tir. Bu gem:Ierin tay
faları Japon askerinden terekküp 
etmekte olup Mançuko hükumeti .. 
nin müstakbel harp filosunun nü
vesini te,kil edecektir. 

Bir dağ yürüyor! 
Bükreş, ağustos - Bcsarabya .. 

nın şimalinde Cetireni şehri civa· 
rmda bir dağ kaymağa başlamış
tır. Şimdiden yirmi kadar köy 
bu dağın yığınları altında kalmıı .. 
tır. Köylüler büyük bir telaş ile 
köylerini tahliye ederek kaçıyor• 

lar. 

Kadın sefirler 
çoğalıyor 

Birleşik Amerika cümhuriyet
lerinin Yugoslavya büyük elçiliği
ne Miss Julya Velok isminde bir 
kadın tayin edilmittir. Bu suretle 
ikinci defa olarak Am~rika hüku· 
meti bir ecnebi memleketindeki el-
çilik vazifesini bir 
etmiş bulunuyor. 

kadına tevdi 

Musolini'nin ge 
davalı bir nutk 

. . n\,•rıfd 
(Baş tara fı 1 ıncı s",, ' 

d kalın manında da ayak altın a I 
ezilmek tehlikesiyle ka.rşılaşı~l 
Demek oluyor ki daha ilk çocU 
günlerindenberi kuvvetli bulun 
lıdır. Çünkü beşikler boş bulun 
boş kalırsa millet ihtiyarlar ve 

ker. d 
"H h . b. k ..,eril er angı ır arar e.1' 

zaman geri dön~eği hiç bir ..,, . 
te akla getirmemek, daima jJerı 
doğru gitmek gerektir. lnsanlll~ 
ve milletlerin kuvvetli bir seci 

sahibi olmaları lazımdır. o. s~~ 
le ve ,unun içindir ki ne mılh 
yatın şan ve ıerefi ışıklariyle ' 

M d ~ dmlandıgı zamanlarda, ne e 
liin haksız darbelerine uğradıf 
sıralarda muvazene bozulmuş 
masın .. 

"Ben bu topraklarda bu şoıle 
söyliyebiliyorum.. Çünkü ltlll!" 
hükumetinin ve İtalyan miJlell~ 
sulhu can ve gönülden dilediİ 

1 
hiç kimse tanımamazlık edtll1(r 

İtalyanlar bu isteklerini birço~ 
lillerle ispat etmişlerdir. 

"Milli seci yem ize yeni yeni~~ 
vetler veren, azimlerini çoştutıY 
ve gayretlerini göstermek arı\JS' 
le sabırsızlanan yeni nesiller>' 
tiren şu on dört senelik çetin Ifl1,cf 
deleler her vakit kalbimin içİ~ 
tuttuğum, hayat ve f aaliyci:İffe 
sebep ve gayesi bildiğim ttıı.11' 
milletini dağıtıcı hiç bir unsı.ıfll 
dil ve el uzatamıyacağı ku"1el 
müttehit bir kütle haline getir111 
tir. ~ 

"Y' . . d d • · ıle ırmıncı asır a me enı ~1 ff 
lerc yafayış ve kurtuluş usulünU I· 
yolunu gösteren işte bu faşist W 
yadır . ., 

Roma da 
Dolfus'ten sont9 
şimdi de Benes / 

Musolini mülakatı 
Paris, 25 (A.A.) - Jurnsl ~ 

zetesi bugünkü nüshasında f ~ 
ve Romadan gelen, M. Beneıiı1; 
yakınlarda M. Musaoliniyi ziY~1 edeceğini tahmin ettiren habe' 
göz önünde tutarak diyor ki: ~ 

"M. Benesin alacağı karat lı r 
kında şimdiden bir hüküm vef~ 
mekle beraber denilebilir ki b6 

bir :ziyaret Fransanm delalet 
himayesi altında yapılması ı11\J~ 
rer olan bazı müznkereleri tııtl'I' 
lamı§ olur. 

"Tuna meselesi hakkında l 
Mussolini tarafından hazırl11 ,e 
pli.na dair yürütülecek mütale' ıı1d 
verilecek hükümlerde bu plaf111 bet 
ahedelerin tadilini derpiş ede11 .p
hangi bir madde konmadığı fı.ı J 
hesiz olmakla beraber gene ç 
ihtiyatlı davranmak lazımdır· . ~ı 

"Bu plan hakkında ta111ntt11~ıt 
kestirme bir hüküm vermede~if' 
ce onun bütün teferruatının °t;t 
nileccği zamanı beklemek gere ib' 
İht;.~al ki bu planın, olduğıı S 
kabulüne imkan görülemez.,, 

Mısırlı misafir/et ete# 
Memleketimizi ziyarete g d•~ 

ııır 
Mısırlı gazeteci ve dok~.or ~ıı•''' 
müteşekkil heyet evelki gun ··o ,~· 
dan şehrimize dönmüş ve d~ •jf• 

'lJ111f' 1 sam.ki trenle Anka.raya 81 ii' 
~ Misafirlerimiz Ankarad• 

gün kalacaklardır. 
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r akas kalkınca 
.ı\nlaşılıyor ki kimseye mu
amele hakkı verilmiyecek 

fit~N~ARA, 24 - Ellerinde itha
~ eaıkası olan bir çok adamlar 
e tn·· 

11 h Uesseseler takasın kaldırılma-
~e . &.kkındaki yeni kararname ü -
rıne lkt· k. 1 . .. 

\r.. • ısat ve a etıne muracaat 
\;;!ık· 

ltı ayet etmektedirler. Karama-
enin .. k h 

kabı· mu tesep aklara veya ma-
td' •ne Şamil olmıyacağını iddia 
le '.Yorlar. Halbuki hükumet tetkik 

ı-, n r 
I e ıcesinde takastan beklenen 

l:dilların husul bulmadığı ihraca 

Çok'Zı~ ~u yüzden artmadığı, bir 
ltıatıhılelı tariklerle gönderilen 
icl atırnızın dövizleri memlekete 
aınediği anlaşılmıştır. 

ltı'' undan başka bu usulün türlü 
ııati l 

alll'( rna e yol açması da ayrı bir 

lırı~e 0~rnuştur. Hükumet mahafi -
kı kanaat bu merkezdedir. 

~· lj. :/o 

'I'akas · t · · ı el rn ~ıs eınının rnl ırrlması -
bn.Jıca sebebi bu usulün YC'ka-

tlere a't 1 · k · l · · k · 1 m· co . 18 l'l"l O'CCI ·tır -Pkt • • ~ 
e olması ve ithal eclill111 ~~ya-

rı d .. 
aha ]>ahah\'a mal nlma:-:ma 

~ebiyet verme.sidir. 

da raka. ll1 kal<lll'llınasmr do.ti"rn -
'letı ;Ioi;rı·uya İcra \'t>killC'l'İ HPyeti 
ka~Pı~ \tnıiş, hunun iizerinc ilga 

•arz verilınistir 
'l'nkns · , · .: J 

~. • · s1stemı 11ç 'ıı-::ma aynlmı~ 

! - Devlet müe~csatı taka~r. 
!ab· - Sureti umumiycrlc takasa 
.
1
.1 h1tulan c.,yamn ihracı muka -

~ ıncte memlekete kontenjan ha -
Ci ithalat yapılmasını temin t'<len 
~kas, · 

3 - Efradın vekületlerlc yaptr-
1nuka\'11lclcr nılistcnit takas. 

!\/; '-'Cl 

~.sız çalışan doktor-
lar için tahkikat 

latanb l E b )ll~ıl u lı ha Odası, odaya 
lttk· rnıı olan doktorlar üzerinde 
dil ıkat yapmış, neticede İstanbul 
b Salışan doktor ve eczacılardan 
t~~ılatının kanun hükümlerini bu 
~~ile kadar yerine getirmedikleri 
ı ~örrn ·· t "' us ur. n ~ 

~it u doktorların hüviyetlerini tes
td il . r o ~Qk mış ır. tuz kadar olan bu 

lir, torlar mahkemeye verilecek -

s1'ç/uların sabıkası ko
layca anlaşılacak 

v·ı-~\hk 1 aye~ler adliyelerinde her 
-.trd· ernenın suçlular hakkında 
fj§ h ıkleri kararları ayrı ayrı birer 
•itit ali~de vekalette teşkil olunan 
h,.,. ?aıresine göndermeleri ve her 

"'iı h· lllıtt ır mahkemede bir maznu-
tdil sabıkası olup olmadığı tahkik 

ece ... 
tiı d . gı zaman keyfiyetin bu si-
tıtt) aırefinden sorulması kararlaş-

ltıtıtı. 

1 Şib\d" tı- i . ıye kadar yapılan tecrübe-
... }'ı llet" l · · y · · '-il t ıce er vermıştır. enı sı-
ı tgk'J• l(lld • . 1 atı gelecek sene başına 

C\r ıkrnaJ edilecektir. 

Q IJtıtkan kon/ er ansı 
ı . . al kan k f ' .. .. .. d 
~t t on. el asının onumuz e-

e~ . 
le l rınievvel ayı içinde Selanik-
'· Oplan-. t k .. . . vllk· ~ .. aaı a arrur etmıştır. 
~ ll h .. k thh ' enuz er en olduğu için mu 
~ilt "1slarrmız eylul ayı içinde se

ce.ttt · 
"" ır. 

" •tab 
\&l} zon meb'usu Hasan Bey b ata , 
İrli'"· sarayda Balkan cemiyeti 

-.\~tgıne tahsis edilen dairede geç 

~ll=i~.Adar meşgul olmuştur. 
t:-~ he B~l~an konf eranıına gide
~ıl', Yelınııze gene Hasan Beyin 

'et cd .. · l l ecegı an aşı maktadIJ'. 

ithalat 

Harp maliilleri arasındaki ihtilaf 
ve dünkü toplantıları 

Birdenbire niçin 
artıverdi? 

Tüccarın fazla mal getirt
mesi sebepmiş 

Yeni ida.re heyeti . ~ . ve yenı reısı 15 ağustosta ilk defa olarak it· 
halat ihracatı geçmiştir. lstati&
tiklere göre kanunusaniden beri 

le kandırarak ellerinden kağıtlar (Baş tarafı 1 inci sa~1ıfa<la) 1 toplantı mı olduğunu sormuşlar -

Buna rağmen 1stanbulda bulu - ı dır. . . . 
nan Harp malullerinden 150 den Cemıyct ~ızamnamcsi ve medenı 
fazlası üniversite salonunda top • ı k~nun ;nucıbincc 150 den fazla ce-

1 l d mıyet azası hazır olduğu icin bu -
anmış ar ır. , . • 

U 
• h t 1 t'kl • 1 h b. d nun hır senelik kongre olduğu 

mumı arp e, s ı a ar ın e . 
. k. .. .. .. 'k' kol n b cakları- kararlaşmış ve bundan sonra cemı 
1 1 gozunu, ı ı u u, a . l . .. .. 

ıh l 1 k . . b' yet ış erı goruşülmüstür. 
nı ve ası mem e et ıçın ır uzvu . 
nü kaybetmiş olan bu gaziler top· ilk takrir 
}anınca mütesebbisler heyeti na - Bu hususta ilk takriri tüfekçi 
mma Enis Bey namında bir malul Zeki Bey vermiştir. 
kürsüye gelmiş ve zabıta memur- Zeki Bey verdiği takrirde eski 
]arının huzurunda celse açıldığını idare heyetinin beğenmediği ar -
söyledikten sonra demiştir ki kadaşları cemiyetten çıkarmağa 

"- tdare heyeti 1G aydanberi karar verdiğinden bahsederek bu 
fuzuli olarak bizi temsil rtmeğl' kararlar hakkında bir karar ittiha
uğraşryorlar. Şimdiye kadar icraat zını teklif ediyordu. 
ve hesaplarını yermemek için kon- Bu hususla söz alan bir çok ha
p;re yapmadılar. Al'tık cemiyetin tipler cemiyetten çıkarılacak aza
idamesi için konuşmak görüşmek nın divanı haysiyetten ve nihayet 

1• l umumi heyetten alınacak kararla aznnc ıı· ... ,, 
Ve bir kongre reisi ile katip se

çilmesini söylemiştir. 

Yapılan · intihapta doktor İzzed
din Bey kongre reislğine ve Enis, 
Bedati Bey de katipliğe seçilmiş
tir. 
İzzeddin Bey kongreyi açtıktan 

aonra azanın teklifi üzerine Ulu 
Gazi Hazretleri ile, Başvekil İs -

met, Erkanı harbiyei umumiye re-
• 

si müşir Fevzi Paşalarla, Milli mü· 

dafaa Vekili Zekai Beye arzı tazi
mat telgrafları çekilmesine karar 
verilmiş ve bu karar dakikalarca 

alkışlanmıştır. 

Bundan 8onra doktor lzzeddin 
Bey vaziyeti izah etmiş ve demiş
tirki 

''-Şimdiye kadar yapılan iş -
11.!ri konuşmak ye dertlerimizi :.--öy
lemck istiyoruz. Enis Dey de iza -
hat veı·ecektir. 

Müteşebbisler heyetinden Enis 
Bey kürsüye gelerek cemiyetin ba
şına idare heyetinin yaptığı fena -
lıklardan bahsederek millet ve 
memleket nazarında en muazzez 
ve mukaddes olarak tanılan ma -
lul gaziler isminin lekelenildiğini 

ve idare heyetinin derhal iskatını 
teklif etmiştir. Fakat bir çok aza
lar bu toplantının cemiyetin sene
lik kongresi mi, yoksa alelade biı· 

Bayrama hazırlık 1 

Bazı ltalyan ricali Anka
raya davet edildi 

Sovyet Rusya Hariciye komiseri 
Litvinof yoldaşla Rus ricalinden 
bazı zevatın Cümhuriyet hayra • 
mında Ankaraya gelecekleri ya -
zılmı§tı. 

Ankaraya son senelerde memleket 
}erinde büyük inkılaplar yapmış 

olan bazı devletlerin ve bu meyan 
da Faşist İtalyanın mühim bir şah
siyetinin de davet olunacağı anla
şılmaktadır. 

çıkarılacağını söyliyerek cemiyet
ten çıkarılmasına karar verilenle -
rin cemiyet azası olduğunu karar
laştırmı~lardır . 

Bunda nsonra eski idare heye -
tınden Cevdet, Macit, Hakkı, Fa
ik Cudi Beyler idare heyetinden 
istifa ettiklerini söylemiştir. 

Bunun üzerine büsbütün infisah 
eden eski idare heyeti yerine der

hal yeniden bir heyet seçilmesine 

karaı· verilmiştir. 
Bu enıada söz alan Baha Bey 

namında bir zat malul gaziler ismi 
altında bir çok şahısların ti -
caret yaptığını ve mütemadi -
yen salname, takvim, rozet sa
tarak paralarını topladıklarını 

bütün arzularına cemiyeti alet et -
tiklerini söylemiş ve 41Çanakkale 
de cehennemi siperlerde, Sinada, 
Skaryada, Türbetepede silah ses
leri arasında biribirlerinin ellerini 
sıkmış olan bu samimi varlığın 

içinde ikilik yapmak suretiyle de 
menfaatlerini daha iyi idare et -
mek istediklerini,, söyliyerek, bu 
fena vaziyetin önüne geçilmek is
temiştir. 

Miralay mütekait Celal Bey de 
cemiyeti kuran kör, topal, çolak, 
velhasıl yarım uzuvlu insanların 

isimlerine sığınarak ve memleke· 
tin en büyük hamilerini de bu isim 

Başvekil dün 
Y alovaya gitti 

Milli m iidaf aa vekili de 
birlikte idi 

Başvekil ismet Paşa. Hazretleri 

dün sabahki trenle Ankaradan Ya

lovaya gitmiştir. 

Iktzsat vekaleti erka
nında tebeddül mü? 
Avrupada bulunan lktısat Ve

kili Mah.mut Celal Beyin on, on
beş gün sonra avdetini müteakip 
vekalet erkanı arasında bazı deği· 
şiklikler olacağı hakknvla bir şa
yia deveran etmektedir. 

Başvekil Paşa Pendikte tren -

den inmiş, orada Hariciye Vekili 

Tevfik Rüştü Beyle şehrimizdeki 

meb'uslar ve vilayet erkanı ve di

iYer bazı zatlar taraf mdan karsı -1 b , 

lanmıştır . 

ismet Paşa Hz. Pendikten bir 

motörle doğruca Y alovaya gitmiş

tir. 

Başvekilimizle birlikte Milli mü

dafaa vekili Zekai Bey de Ankara

clan gelmiştir. 

geçen yedi buçuk ay zarfında it • 
alanların derhal işten el çektiri] • h ı · ' h lt 900 b. l" f a :ıt , t raca an ın ıra az-
mesini söylemis ve bu heyetin he· 1 l d 

• a ır. 
saplarının kontrolünü istemiştil". . 

M 1·1 B k. S tk B · l. Bunun sebebini tahkık ettik. A· a u e ır ı ı ey ıse es u 
lakadar mahaller ithalatın artma

idare heyetinin salahiyeti olmadığı 
sına yeni gümrük tarifelerini se • 
bep gösteriyor Eylulden itibaren 
tatbik edilecek olan yeni tarifeler· 
de bazı eşyanın resimleri arttml-

halde nizamnameyi değiştirdiğini 
ve heyeti umumiyeye göstermiye -
rek hükumete müracaat ettiğine ve 
hükumeti de iğfal ettiğini söyliye · 

mışhr. 
rek haklarında kanuni takibat ya-
pılmasını istemiştir. 

Halit Efendi isminde yalnız bir 
ayağı olan malul ise eskiden Zeki 

lstanbulda yeni mail 
teşkilat esasları 

Paşa zamanında hiç olmazsa ço - İstanbul yeni mali te~kilatı ha· 
cuklarımıza, doğumumuza, ölümü- zırlıkları çok ilerlemiştir. 
müze h~stamıza yardım edecek bir Teşkilat ile meşgul olan komis
varlık buluyorduk. Bugün hiç bir yon defterdar Mustafa Beyin riya. 
yardım göremiyoruz .. Arka sokak- setinde toplanmış, yeni memurla
larda dilenen harp malulleri var . nn tayinlerinin tetkikleriyle meş
Bunlara yardım ediniz .. Harp ma- gul olmuştur. 
lulleri namını lekeletmeyiniz. Di - Son mülki teşkilata göre kuru. 
ye bağırmış ve Faik Bey de (hüku- Jan bugünkü malmüdürliikleri teş· 
met bize her hususta yardım edi kilatı gerek tahakkuk ve gerek tah 
yor. Bugünkü şekildeki cemiyete silata matlup neticeyi vermemiştir. 
ihtiyacımız yok, demiştir. Bununla beraber tatbikatta dağı .. 

Malul Raşit Bey de vaziyeti hu- nıklığı mucip olmuş, birlikten u
lasa ederek derhal idare beytinin zaklaşılmıştır. Vergi kaçakçılığı 
seçilmesini ve hesapların tetkikini da fazlaca görülmeğe haşlamıştır. 

istemiştir. Bu işlerin esaslı surette ıslahı 
Bu temenni kabul edilmiş, fakat için bu vaziyet karşısında Maliye 

kongre reisinin işareti üzerine or - Vekaleti müdürleri tarafından tel· 
taya bir mesele çıkmıştır. kikat yapılmış ve bu teşkilatın dc-

Eski idare heyetinin heyeti u - ğiştirilmesine kati şekilde karar ve 
mumiyeden habersiz tanzim ettiği rilmiş ve tetkikata başlanmıstr. 
nizamnameye göre mi yoksa eski Bu tetkikat neticesi olar~k fı. 
nizamnameye göre mi intihaba tanbul mali teşkilatı için bir kanun 
başlanacağı? Bu mesele de ko - , layihası vücude getirilmi!' ve Bü
nuşulmuş azadan Hüseyin Bey, yük M. Meclisinin bu seferki içti .. 
Hakkı Bey bu hususta hükumet maında kanun halini almıstır. 
takibat yapacağı için eski nizam - Şimdi, 1 eylülden itib~ren tet
name ile intihap yapılmasını tek - kik olunacak yeni mali te kilat 
lif etmişlerdir. Bu teklif müttefi- budur. ş 
kan kabul edilmiş ve bundan sonra 
5 dakika celse tatil edilmiştir. D 

ainıi serai lazım m1.;> İkinci celsede işari reyle intiha- 6 

ha başlanmış ve ekseriyetle mira
lay Celal, Enis, Bahaettin, Ahmet 
Faik, Cudi, doktor lzzeddin, Ze -
ki, Sezai, Cevdet, Abdurrahman 
Zihni, Cemil, Hakkı, Mehmet, Ha
lit ve Hüsnü Beyler yeni idare hey
eti ne seçilmişlerdir. Kongreye de 
yeni heyet seçilmiştir. Yeni idare 
heyeti dün derhal içtima et.miş ve 
riyasete miralay mütekait Celal Be 

J ~arakolda dayak 
Bir talebenin iddiasını 

Sanayi birliği u.mumi katibi Naz. 
mi Nuri Bey şunları söylemiştir: 

"- Diğer alakadarların akıi 
mütaleada bulunup bulunmadık
larını bilmem. Fakat ben şahsan, 
lstanbulda daimi bir sergiye taraf
tar değilim. Çünkü beş senelik 
tecrübe, yerJi mallar sergisine rağ• 
betin, onların muvakkat bir zama .. 
na münhasır bulunmasından i]et'İ 
geldiğini bize göstermiştir. Daimi 
bir sergi rağbet ve tehalükü de za· 
yıflatacakhr. Birliğimiz bu huıuı 
ta böyle döşünmektedir.,, 

polis tahkik ediyor /G 
Yüksek iktısat mektebi talebe - urnazca bir/11rs1zlrkmı? 

sinden Fazıl Efendi, Küçükpazar Şark demiryolları idaresinde 
mevkiinde komiser Nedim Bey ta- bir hırsızlık hadisesi vaki olmuş. 
rafından kendisine dayak atıldı- tur. Şirketin müdiranından bir 
ğmı iddia etmiştir. Bu hususta tah- zat şirkete ait bazı malzemeyi kam 
kikat yapılmaktadır. Polis müdürü yonlarla evine kaç?rmaktıt bilahare 
Fehmi Bey demiştir ki: mühayaa esnasında bunları gene 

" - Hadise ile meşgulüm. Tah- şirkete satmakta imiş. Bu ihbar 
kikat neticesine göre icap eden şe· üzerine polis tertibat almıs ve Sir
yi yapacactma P.min olabilirsiniz.,, keci garından nakledilen bir kö

mür kamyonunun içi taharri edile. 
F ondergolç Paşanın rek kömürle birlikte bazı eşyaya 
yeğeni /stanbulda ı ~esadüf ~dilmiştir. Maamafih bu 

Fon der Gonlç Paşanın yeğeni ıhbarın hır tertip ve kast eseri olup 
olup Berlinde intişar ~den Deu- 1 olmadığı için tahkik edilecektir. 

tschen .~ageszeitung gazetes!nin ı=.============== 
muhabırı bulunan M. Eg. Sterneg 1 nın yazlık bahçesinde Fon der Gol. 
muvakkat bir müddet için 1stan- çe ait mezarı ziyaret etmek, hem 
bula ~elmiştir. Maksadı hem İs· de yeni Türkiye hakkmda tetkj.. 
tanbuldaki Alman sefarethanesi- katta bulunmnktır. 
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Ya olmasaydılar: ıı 
Eski "ileri,, ci 

Vakıa me~hur seyyah A.mund -
sen gibi adını bütün bir dünya bil
miyor.. Fakat bizde ilk defa o -
!arak, gezerek yahut gezmiyerek 
"Kutup müsahabeleri,, ni yazdığı 
için Celal Nuri Beyi çok gezmişler
den sayabiliriz. Onun iç.in bir sor• 
gu şeklinde kullandığımız: 

"Çok gezen mi, çok okuyan mı 
bilir?.,, ata sözünü bu mütefekkir 
meb'usumuz hakkında kullana • 
mayız.. 0 1 hem okumuştur, he.m 
gezmiştir. 

Ya gezmemiş olsa, ya okumuş 
olmasaydı ....• 

Ce'lal Nuri Beyin bir lokanta sa• 
hibi olduğunu tasavvur ediniz .. 
Akşamcı gazetecilerin sık sık uğ
radığı bir lokanta .. 

Balık yemeğini iyi yaptığı ve iç
kiyi daha ucuz verdiği için mu • 
harrir Hilali Bey Akşa.m matbaa • 
sında onu methedecekti: 

günü gazeteler vak'ayı yazdılar 

ve muharririn yuzu, gözü bağlı 
resmini bastılardı. 

Celal Bey mahalle kahvesinde 
kulaktan kapma şayialardan hava
dislerden siyaseti öğrenir ve bu işe 
de merak sarabilirdi. 

Mesela koyu bir ltalyan düşma .. 
m kesilebilir ve arada bir veresiye 

t:ırafından yeniden tamir ve tevsi 
edilmekte olan Süleymaniyedeki 
mimar Sinanın türbesinin tamira
tı nihayet bulmuştur. 

Fakir c;ocukların sünneti 

Hilaliahmer Kızıltaş nahiyesi ta
rafından Aksarayda Pertevniyal 
lisesi bahçesinde yetmiş kadar fa
kir çocuğu sünnet edilmiştir. Ban· 
do, hokkabaz, kara~öz, orta oyunu 
ve müteaddit eğlencelerle sabaha 
kadar siiı·en bu toplantıda yüzler
ce davetli seyirci bulunmuştur. 

lkhsat hukuk müşaviri 

Bir müclclettenberi ~ehrimizde 

bulunan lktısat Vekaleti huku mii
şaviri Kemal Bey, Vekaletten çağ
rılmı~ ve Ankaraya gitmiştir. 

Kemal Beyin davet edilmesi 
kontenjan ve takas işlerinin aldığı 
son vaziyetin hukuki cepheden tet 
kiki işile alakadar görülmektedir. 

Üniversite spor teşekkülü 
Dün ha her aldığımıza göre Ü • 

niversite spor teşekkülü milli tale
be birliğine iltihak etmiştir. 

Bisiklette iki yeni diinya 
rekoru 

Sinir hastalığı olanları 

Delilerin evlenmesine değil, zürriyet sahibi 
olmasına karşı koymak 

Akıl hıfzıssıhhası cemiyetinin 1 yor. Almanyada, lngilterede, fr 
aptal ve delileri zürriyetten mah- sada kuvvetli cereyanlar var. . 

d 1·1 . 1 eierı rum bırakmıya taraftar olduğunu, cereyan e ı erın ev enm . 
ancak buna henüz zaman müsait mani olmaktan ziyade onları ı 
bulunmadığını dün habt•t vermiş· riyet yetiştirmekten menedcce~ 
tik. vaziyete sokmaktır. Bu takdır 
Bu meseleye dair akıl hıfzıssıhhası deHler evlenebilirler ve fal<al '/. 
merkez heyetinin fikrini öğrenmek riyet yetiştiremiyecekleri için' 
üzere Doktor ağreje F alu ettin Ke- mi yete muzır olmazlar. 

rim Beye müracaat ettik. Fahret- Biz böyle bir tecrübeye tarafl 
tin Kerim Bey şunları söylemiştir: değiliz yani Almanyadaki gibi 

- Biz, memlekette sağlam bir hareket etmek istemiyoruz. f.fsd 
nesil yelişemsine taraftarız. Türk onlar o derecede ileri gitmişler 
milletini teşkil eden fertlerin ayrı 1 ki bir defa d.elirip tc i!i olan 
ayrı sağlam olmalarını, tam teşek- hastalarını bıle kısır hır hale 
küllü bulunmalarını isteriz. Deli- mak istiyorla.r. P.uı;un için haı 
lerin evlenerek akıl hastalıklı ço· nan kanun kabul bile edilmiş 

veraset mahkemeh:-ri teşekküle 
cukar yetiştirmelerini istemiyoruz. 

miştir. 
Hala kocakarı tavsiyelerinin 

Akıl :hastalıklarının veraset 
muvafık görülerek, tatbik edildi - . 

nuııları \jzerint!~ ÇC\k büyük bır 
ğini gördüğümüz bir zamanın ma· 
ziye karışmasını istiyoruz. Delile· 

rin, akıllanır diye evlendirilmele • 

- Monşer, ben Giritte iken 
tatlı bir balık yerdim .. Otuz, kırk 
senedenberi buradayım, bu balık -
tan yemedim .. Celal Nuri Bey lo .. 
kantasında geçen akşam rakı içi • 

Celil Nuri Bey · 1 
yeyip içtikleri için kendisini dinle- ! 

meğe mecbur olan gazetecilere: 
H il d 1 1 d V rine cevaz veren bir ilim mevcut o an a rnşucu arın an an 

siri vadır. Bu kabil hastalarıf1 
lenme]eri neliceısi c!oğacak çoc 
lar yüzde yüz değilse bile bil 
yakın derecede hasta bulunurlıa' 

yordum. Garson bir meze getirdi; - Ya siz de ne adamsınız?. Di
monşer, tıpkı o Giritteki balık de- ye çıkışırdı, içinizde mandacılar 
ğil mi?. Bir daha başka bir yerde bile çıkıyor. Hele ne imiş 0

1 
bir 

yemek ycmiyeceğim. . muharrir -ismini şimdi unuttum, 

Hut iki dünya rekorunu kırmıştır. 
Bunlardan biri beş diğeri on kilo • 
metre koşularıdır. Hollandalı bi -
rincisinde bu mesafeyi 6.45 te, ikin 
cisinde de 13.41 de almıştır. 

At yarışları 

değildir. Delilerin evlenmeleri on· 
ları akıllandırmnz, belki cemiyete 
kendileri gibi zırdeli yetiştirir. Bu
gün, Avrupanın hemen her yerin -
de bu zihniyetle mücadele edili -

Polis Haberleri 

Peyami Safa, neş'elendiği za .. dün gece kahvede söylediler- bir 
manlarda mübalağalı, mübalağalı zamanlar ltalyadan ayan azası 
Celal Beyin salatalarını şu yolda getirmeğe bile kalkışmış. Halbuki 
övecekti: ben 1okantamda İtalyan usulü ma· 

- Azizim, pembe ile al arasın- karna bile pişirtmem ve manda a • 
Heyecanlı ve neşeli oldu Olur mu, olmaz mı derken 

~a harı1culade bir domatesi ustura rabasiyle yük ta§ıtmam .. İstanbul, 25 (A.A.) - Yüksek silah saplandı 
kadar keskin bir bıçakla daire şek- Toplu iğne yarış ve ıslah encümeninin tertip 
linde kıydıktan sonra kenarına ettiği yaz koşularından beşincisi 
bıçakla dokunduğunuz zaman bir r T A K v ı· M 1 bugün veli Efendi koşu yeı·inde 
diya;>azon gibi namütenahi tınnet- yapıldı. 
lı bir ıes çıkaran bir tabağın üze • Cumartesi Pazar Birinci koşu halis kan İngiliz: 
rine seriniz. Bu tabak uzakatn Çin 26 Ağustos 27 Ağustos 2200 metre. Prens Halim Beyin 
imparatoruna mahsus kolleksiyon- 4 Cema.evel 5 Cema.evel Ladi Tug ismindeki hayvanı birin-
dan çıkarılmıı bir çini vehmini Gün do~uşu ~.ılJ s.21 ci, Mister Dinsin Flaş Light ikinciı 

. D k Glln 1 atışı IS.S!i 18.52 M' t B' · C'f ·· ·· .. verır. ik at edelim, manzara · gene ıs er msın ı rası uçuncu !iabah nam:ı1:1 3, I :' 3,55 

bundan ibaret değildir. Kalamata O~ıc oama1.ı ı.ı,16 12.lll İkinci koşu: Halis kan Arap, 
• • 1.;ındı namazı 16 cı2 16 oo z· B · zeytıtıınin bu laal renkli domatesle · · mesafe 1400 metre. ıya eyın 

Alı:şam namazı ı ,<S 18.!i! 
beyaz tabak arasına esmer renkli \'arsı namazı !!v,ll;, w.Jı Selameti birinci, 1brahi.m Efendi-
birer zümrüt gibi dizilişi var ki Nu msak 3.-ıs :ı.:ı~ nin Leylası ikinci, Murta:.ıa Beyin 

11 \'ılın ı:cçcn günlen 2:1:' 23 
ru ah Atanın bilir bilmez gevele • 1 Y aşarı üçüncü. ka an" 1.l.? illi 
diği estetik kaideleri bile bundaki L ___________ _J Üçüncü koşu: Hendikap koşu-
zara(eti izah edemez ..... tlah. -, 1 su, mesafesi 2600 metre. Tevfik 

Lokantacı Celal Beyin halk ara· R A D Y Ü Beyin Sedası birinci. Ahmet Efen-
sında da başka türlü şöhretleri 0 • ....;.. __ =:..=.:=-===-.....;..--=.-==:.----ı dinin Sedası ve Kemal Efendinin 

Iacaktır. Mesela diyeceklerdi 1 8 1. A :11 u ~~~ün Al Dervişi üçüncü. 

ki: 18 den 18.30 a kadar gramofon. Dördüncü koşu: Üç yaşından 
- Aman birader, bu lokantanın J S.30 dan 19 a kadar Fransızca yukarı halis kan İngiliz hayvanla-

sahibi acayip bir adamdır .. rına mahsustu. Mesafesi 1600 met 
B ders (Müpte<lilcre mahsus) -

u yaşına gelmiş te, bir defa bile f') 11, re, Prens Halim Beyin Aknatonu 
t b H). <lan 20 ye kadar Udi ne ı' a 
stan uldan dışarıya çıkmamıştır. birinci, Ahmet Fikret Beyin Piperi 

lfıt Bey ve arkadaşları - 20 den Anadolukavağına bir defa, ye • ikinci, Hasan Efendinin Odepaşlo· 
şilk~ye iki defa gitmiştir. Topu to• 21.30 ,kadar Bc<layii musiki he~'cti. su üçüncü oldular. 
pu bu kadar .. Arada bir buralar • 2l.30 dan 22 ye ka<lat' Gı·anıofun · Beşinci koşu: Dört yaşından 
dan sanki kutuptan, Amerikadan 22 den itibaren Anadolu ajansı, yukarı halis kan Arap hayvanları-
bahseder gibi bahseder. Hem ka- Borsa haberleri, saat ayan. na mahsustu. Mesafesi 3500 met. 
vak mavak ne demek efendim, •• re, Ahmet Efendinin Tayyarı bi-
vapura binip Kadıköyüne geçer .. Olümlü bir kazada kaba- rinci, Prens Halim Beyin Hakanı 
ken düşünür. Ya sonunda lodos haili kimdir ? ikinci, Mustafa Efendinin Sevinci 
çıkarda dönemezsem diye.. Bir kaç gün evvel Ahırkapıda üçüncü oldular. 

T agycıre hayranız 

Dün, GalatadaNecati B. cadde
sin eki dükkanında çalı~.makta 

olan kurduracı Ahmedi, dükkanı 

önüne gelerek oturan başıbo~ takı· 
mmdan Hayrinin kalkarak başka 

yerde oturmasını söylerr.iş buna 
karşı serseri Hayri söyll;!nmiye baş 
lıyarak: 

- Babanın parasile mi aldın? 

Kalkmıyacağım işte. 

Demiş. Kunduracı Hamdi de, 
dükkanın önünden kalkıp gitmez· 
se polise müracaat edeceğini söy -

lem iş, Hayri de hu sözlere fena 
halde sinirlenerek bıçağını çek -
mış: 

- Sen beni buradan göndermek 
istiyorsun ama, ben seni öbür dün 
yaya göndereyim de gör. 

Diyerek yapıştırmıştır. Bıçağı 

göğsüni.in ortasına yiyeceğini gö -

ren kunduracı, bu müthiş tehlihe· 

nin karşısında kendisini hemen 

yan tarafa fırlatarak hadiseden 
yülnrz kolundan yaralanmakla kur 

tulmuştur. Serseri Hayri yakalana 
rak hakkında takibata başlanmış -
tır. 

Bir lzaınalla çöpçü yemek 
parası yüzünden 

boğaz/aştılar 
Kereste hamallarmd:ın Şükrü ile 

çöpçü Abdullah evelki giin Cibali-
Lokantacı Celal Beyin şöhret • Niyazi isminde bir hamal sırtına 

)erinden birisi d-e cür'eti, cesareti yüklendiği büyük bir kalası götü -
ve gözünü budaktan sakınmaması rürken kalas sutından dü~müş ve 
olurd. Mesela hikaye edildiğini du oradan geçmekte olan Ali İbrahi
yardınız: me çarparak başından yaralamış-

- Bir gün lokantasındaki ye • h. 

mekler, yemek fiatları aleyhinde Yaralanan çocuk bir kaç gün 
yazı yazan bir muharrire bir daha sonra ölmüştür. 

İstanbul Tayyare Cemiyeti şehir de Fener caddesinde Eminin aşçı 
medisi azasından Naki~1e Hanımın dükanmda yemeklerini yiyerek pa
riyasetinde toplanarak 30 ağustos rayı kimin vereceğini bir hayli mü
Tayyare bayramında yapılacak nakaşadan sonra çıkarıp vererek 
merasim programını hazırlamıştır. çıkmış1 ar. Ve içerideki münakaşa· 

böyle şeyler yazmaması icin ha • Çocuğun öliimüne sebebiyet ve
her göndermişti. Muharrir kulak ren bu hadisede Niyazi ve ona yar
asmadı .. Bunun üzerine kalktı, bir dım eden Necip ismindeki iki ki -
gün o muharririn çalıştığı gazete §İden en ziyade hangisinin kaba -
matbaasının merdivenlerini çık • hatli olduğu tesbit edilmek üzere 
L Multaniri, ağzından burnundan her ikisi de nezaret altına alın -
l<an getirinciye kada dövdü, ha - ı mışlardrr. Tahkikat adliyeye inti
şını yardı, gözünü morarttı. Ertesi tikal etmiştir. 

30 ağustosta Nakiye Hanım ile dan sonra dükkanın önünde kavga 
Tayyare Cemiyetinin İstanbul şu 1 ctmiye başlamı:lar. Bu kavga ye -
besi müdürii Hasan Fehmi Bey mek parasını bir türlü sineye çek
kolordu kumandanlığına giderek mek istemiyen çöpçü Abdullah fe
Zafcr bayramının senci devriyesi- ra halde gözü kızararak cebinden 
ni tebı·ik edeceklerdir. sustalısını çekmiş ve ellerini tut -

Ayni rründe yapılacak ;::-eçit rcs mak istiyen hamal Şükrile bir hay 
mine de bir tayyare ti.-:nsali ile iş· ı li boğu~tuktan sonra nihayet bir bi 
tirak ccli!ccektir. çimine ~etircı·ek Şükrünün arkası· 

Bununla beraber, biz, halkıt111 

elimizden geldiği kadar bu mest 
üzerinde hazırlamıya ve kendile 
rine kafi derecede malumat ,,e 
ye çalışacağız. 

Cuma tatili ve bazı işf1 

/erle a·oktorlar 

Cuma günleri kabinelerini t\~~ 
bulunduran bazı di§ tabipleri h11 

kında zabıtai belediye momi.lrlıt 
taraf mdan birer zabıt tutulmU· 
Bunlar-ına Kemeye verilecek t 

dir.. Bazı doktor ve diş tabip!~ 
etibba odasına müracat ederek 
tabiplerinin cuma günleri kabİ~ 
lerini açıp açamıyacaklarını 5C 

muşlardır. Ayrıca sıhhiye müdıl 
yeti de bu mesele hakkında Sıhh 
Vekaletine müracaat edecektir· 

Polis gene dört kadıfl1~ 
evini kapattı 

Evvelki gece Beyoğlunda TJ'l11~ 
telif semtlerde araştırma yl'P 
mıştır. Bu araştırmada Zeyııtf 
Anita, Gülüzar, Eleni isimleri1' 
dört kadının gizli fuhuşla mc~ 
oldukları anlaşılmış ve evleri li 
tılmıştır. 

Buralardan birkaç kadını1' 
muayeneye gitmemiş olduklaf1 

laşılmıştır. 

Bunlar muayeneye sevkolu1'~JI 
lardır. Ev sahibi kadınların f 
geçn kız ve çocukları da "ahl;Jıf/ 
lığa teşvik etikleri tesbit olu1'ıt1 ( 
tur. Dört kadın adliyeye tesliıı' 
dilmişlerdir. 

Bayrak satışları 
C.. h . . l Jb 

um urıyetın onuncu yı ıı' 

mü münasebetiyle yapılacak ı1' ti 
zam merasim için memlckelİ11 • .J 

ı. fıY 
taraf mdan İs tan bula hayra~ 

riş ediliyor. ·ıtl 
Sümer Bank F eshane fabr;,,l 

na bayrak imalatının çoğalU 
. . . . . ' 
ıçın cmır ~e,mışlır. /, 

unu u mımımmm nu muım ı umu unmumm11 11 tnl l~ 

na saplamış ve yaralı derhal 
1 

yıkılmıştır. 0 1"11 

yarası çok tehlikeli ve ağır cet, 
Şükrü teda,..: edilmek üze~~f1J1 ~t~ 
rahpaşa hastanesine kaldır. 5ıısı
ve çöpçü Abdullah clindcl~• 

ur· 
lısı ile beraber yakalanırı 1t 
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~Qkıt'ın edebi tefrikası: 20 rnıııımm1ııııııııı111ıı11ııııııııırı11111111ııııııııırıum1ııır"'/ Buğday hakkında ' 

\' o ö a tl 1 ta z a .v 1 <ı Londr~~1~l.~~ Buğday AŞK DELiSi 
ı hakkında muvakkat bir anlaşma 

~nırmıııııı1111111ınııııııım111ıııımııı111111111ıııınııı11ıııııııı11ııı"ıı11nı Selami izzet 11ııııı 111111 ıııı...,. l t lh l k t yapı mıı ır. racatçı meme e -

r·· Günay, bunları düşünerek yü- - Ne bileyim ben ... içime biraz ler buğday için beynelmilel fiat . 

lıtken, ka9ıcı arkasından koştu : 5U serptin. o çocuk sinirlerime do- olarak kental başına 12 altın frank 
1
\ ~~-------.. H u·· K u" M D A R 

- Size bir mektup var efendim. kunuyor. Halbuki Bülent... Açık veya kile batına 63,6 sent tesbit '-= ~ 
Günay mektubu açtı, hayretle sözlü. dürüst, namuslu bir adam... olunmasını kabul etmişlerdir. ok · -36- Yazan : Niyazi Ahmet 

Udu: Evlenecek olursanız çok sevinece- ~~mrük _reaimle~i~in ~e .. b~ f~~!~ I . . . , 
''Küçük Hanım, ğim. gore yemden tayını duşunuldugu ı - Bızım kım olduğumuzu sor-
"Dün gece bana c· 1 .in bir oyun Günay omuzlarını silkti, mektu- söylenmektedir. ma ... Arkadaş olur musun? .. 

:rna.dınız.. Sizin t~rafınızdan bu bu gene cebine koydu. ~ ~ :t. Rahim, Mehmedin maksadını 
Ctece çirkin bir muameleye ma- _Mektubu göstereceksin de- Londra, 25 (A.A.) - Buğday anlamıyor, bu kadar söylendiği 
~l kalacağımı ümit etmezdim. ğil mi? konferansındaki halyan mümessili için kızıyordu. 

Unu sizden beklemezdim. Ben - Belki gösteririm ... Biraz dü- yapılan itilafı imzalamadan eve] Selim: 
~İli aail bir rakip sanmıştım, me- şüneyim. hükumetine danışmıştır. - Siz Abaza Paşanın dü!manı· 
ter siz beyağı, adi bir kızmışsı- Odadan çıktı. Dalgın dalgın Türkiye v-e Portekiz mümessil· ınnız ama Abaza çok kuvvetli .. 
llıl. koı-idorlarda dolaştı. Arkasından leri de bu itilafı imza edecek vazi- - Çok mu kuvvetli ... 
d ''Bugün benimle artık alay e- birinin geldiğini farketmedi, ayak yelle olmadıklarını söylemişlerdir. - Elbette .. 
F ettıesinler diye, adadan kaçtım. seslerini duymadı. Rusya mümessili itilafı imzahya.. - Askerleri nerededir? .. 

&.kat aizinle bir gün gene buluşa- Bir ses cağını söyledikten sonra demiştir - Konyadan Sıvasa kadar hep 
tağım. Bülentten vaz gccmedim, - Pek dalgınsınız! Dedi. ki: onun elindedir. Her yerde askeri 
ieçmiyeceğim de _ Esma., Birdenbire döndü. Orhan Ka· "Şu kadar var ki, Rusya istih- var. Hem timdi lstanbula sefere 

Günay bir koltuğa çöktü: yayla burun buruna geldi.. Kıp- salatın tahdidi için değil, fakat hazırlanıyor. Sizi duyarsa, hiç 
'b •• ''E bu olur şey değil!.. Haydi kırmızı oldu: ihracatın tahdidi hususunda taah- bakmaz astırır. 
'lUİentten fÜphelenmedi, fakat ne· (Devamı Yar) hüt altına girebilir.,, - Harp mı edecek? .. 

~·~~:~~~:n::~::b~ avuclarının ... M ............. H ....... e .... r .... y .... o .... ;·~~~·"·G·a .... z .... ı;·"H''"'''z"''."' Mehm~a;::,ae!;~:iyrea.~.ol;er:.~: 
•çinde büktü. Yırtacaktı. . Birden mış .. 
\'a.zgeçti. Cebine koydu: h kk d k • h 1 - Kim bu Serdar Mehmet Pa-

.. kıl"o~g~arlealmı'r.a,. gösteririm, bana bir a ın a ı ayran ıg..., ı şa? .. 

.. , Selim, günlerdenberi dilden di-

k Hemen yukarı çıktı, halasının (Baş tarafı ı inci sayıf~da) \ y~rıyan her feyi aramağa ç~lı.ıan le dolaşan Mehmet Paşanın seferi 
apı:unı vurdu. Heyecandan titri- daha az nezaket göstermedı. An- hır adam olarak ben buradakı ıka• hakkında bildikleı;ni söyledi. Bu-

Yen bir sesle 8ordu: karada kendisiyle uzun uzadıya metimin Fransa ile ekseriya onun na göre Mehmet Pata Konyaya 
- Gireyim mi? görüttük. Onun sakin ve açık gö- dostu olan namuslu, çalışkan ve doğru ilerlemekte imit·· 
- Gir. rütlü zeki.amın takdirkarıyım. cesur bir milletin biribirlerine da. Mehmet, anlamak İstediğini an-
Günay içeri fırladı. Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü ha yakınlaşması yolunda faydalı lamıştı: 
- Şu aldığım mektuba bak ha- Bey ve arkadatları bizhn için ha· bir ıekilde çalı§mak imkanlarını - Demek bizimle arkada, o1mu 

la!.. Bu ayıp d"eiil mi? .. Şimdi ben kiki birer dost oldular. Misafir- vereceği ümidindeyim.,, yorsun? .. 
ne yapayım? perverliğin inceliklerini öğrenmek Bir mektup: Minnettar- Selim başını iki tarafa eğerek: 

Nezihe Hanım mektubu okudu. · · b 1 k 1' d [ kl ıçın uraya geme azım ır. ı a dolu bir hatıra - Kıymayın bana, diye yalvar-
- Yapılacak bir şey var , dedi. B d ı · d ld' .... · k d d t 

h ura a e ım en ge ıgı a ar Fran~ızca SLamboul rcfikımız ı. ki cami arasında kaldım. Si-
ınektubu Bülente göster. kik · 1 Ş h · k' tet ettım, ça ı~tım. üp esız ı dünkü nüshasında M. Heryonun zinle arkada, olursam, nasıl 

- Ş imdi de senin yüzünden 
kapana kısıldık .. Nene gerek sana 
arkadaş ... 

Atlılar yaklaşmışlardı. İki ar
kadaş süratle piştovlarını doldur
muılar, hazırlanmışlardı . Gelen
ler sahiden Abaza Paşanın adam· 
larmdandı. Arada on metre k a
dar bir mesafe kalmıştı. Rahim 
küçük bir tümseği siper ya parak 
pağırdı: 

- Kıpırdamayınız yakarım .. 
Atlılar durakladılar. Üçü de 

birden silahlarına davranmışlardı. 
Rahim beklemeden ateş etti. Atlı
lardan biri yere yuvarlandı. Ar
kasından Mehmet ateş etmİftİ. 

ikinci atlı da yere yuvarlandı. Ya
payalnız kalan üçüncü şaşırmıştı. 
Rahim haykırdı: 

- Kımıldama sen de gidersin .. 
Atlı ellerini havaya kaldırmıştı. 
Rahim, Bot kalan piştovunu 

süvariye nişan alarak ona doğru 

yürümeğe ba,ladı. Atlıyı yere in
dirdikten sonra belindeki silahla
rı aldı. 

Mehmet: 
- Siz kims;niz? .. Diye sordu. 
Süvari, korkudan dilini yutmuş 

ıibi idi. Cevap veremiyordu. Yer
de yatan Selimi gördü. Dili dola
farak anlaıılmıyan bir şeyler söy
ledi. Selimi tanıdığı anlaşılıyor

du. Ona doğru eğilmek istedi. 
Rahim: • 0- asıl göstereyim, aonuna on y•ldant..-ri hurada a--iı olan L."" ... ~k · d } .. a r o '- .. H'f! -- •aanr etin en ..ev:el göndeı-diii bir o .. yakalanacaaız. Abaza beni 

'\Umadınız galiba? hadiseler harikülade bir inkılabı k b • Z h D d" O - Ok d me tu u ne~retmektedfr. M. Her öldürmez, parça parça doğratır.. - a met etme.. c ı. ce-

l 
11 um. Sen mektubu göa ı· cı.aret e"--e'-te -'ir Gaz'ın'ın e·-rı·n kt b d ·· l a· zasını buldu. er, . ,. '"~ x 0 

• °" " yo u me u un a czcum e ıyor- Selim, çok inat ediyordu. Bir 
deki tenevvü ve içindeki vahdet ki: türlü bunlarla arkadat olmak İste· Mehmet : 

- Beni 1'endine aı:.rk zannede- hayret verı'cı'dı'r. "F Şı'md' d d d' Y J c~k :r ranaaya yolladığını ve size de miyordu. Mehmet, Rehime mana- - 1 ura sen e, e 1
• a • 

- Ne zannedene etsin, herhal
de aranızdaki bu anlaıamamazhğı 
düzeltmelidir.. Üçünüzün arasın· 
dil bir anlatamamazlık var. 

G~nay, mektubu elinde evirip 
Çeyirerek düşünüyor, tereddüt edi
)'ordu. 

S·· - Eamanın söylediğin.e göre, 
el ulerrtıe nitanlı imişler. Acaba 

0 iru mu? 
b - Doğru olmasa gerek... Sen 

lı rndctubu göster, bakalım ne ya
l>acak? Meseleyi anlarız. 
~ ~ - Onu zora koşmak istiyorum. 
,,~er bu mektubu gösterirsem: 
'f a bı::m, ya o?., demiş olurum ... 
J." ~ bana "Sen., derse ne yaparım. 

ena bir mevkide kalırım. 

Nezihe biraz hiddetle sordu: 
-..:ıı.Hoıuna gitmiyor mu? Güzel 

~ak•t\ıkh, terbiyeli ve zengin bi; 
teııç ... 

" Gür.,~y. baıı önünde, dalam ce
'P Verdi: 

- Biliyorum ... Biliyorum ... 
l\l - Senin için Bülent bir ıkuyruk
tl} Yıldızdır. Bu ıtaliini tepeyim de

e ... Böyle koca ıüç bulursun. 
- Belki. 

h - Belki .:...~me.. Herhalde Or
,.'n Kayayı Bülende tercih etmez· 

l?t % d . anne erım. 
Günay cevap vermedi. 
N 'h .. _ . ezı e yakla§tı, genç kızın çe-

·ıı,:ıın · 
l'iıı· 1

• tuttu, batını kaldırdı, gözle-
ın ıçine baktı: 

; . Günay, Kayaya aşık mısın? 
unay gözlerini kapadı: 

~; D.lilim hala ... Mütemadiyen 
~i .nı canımı ukan, her söyledi
".::ın aksini ıöyliyen bir adama 

<?~ -.it k 1 . . ? - · "'ı n avim !!tıynraurı . 

O, Türkiyeyi tam mana - verilecek olan beyanatı karileriniz lı manalı baktı. nız bir fartla kurtuluraun.. Canı-
siyle bir cümhuriyet yapmak İste- için de teyit etmek isterim. Selim, bu bakı!la arkadaşına: nı bağıtlarız .. 
miştir. Ve onun eseri hakkında Hayatımda gördüğüm adamla _İtini temi:ıle... Canının bağıtlanacağını, öldü-
yürütülmek İstenilen uydurma ve rın en büyüklerinden biri, büyük Demek istediğini anladı. Ren- rülmiyeceğin.i duyan süvarinin ağ-
manaıız hükümler bu eserin mu- bir ordu kumandanı olduğu kadar gi sapsarı kesilmitti. Tekrar: zı açıldı: 
Vaffak t. · · ı· b.. "k b' d ı t · · - Ne isteneniz yaparım, beni ıye mı gız ıyemez. uyu ır eve reıaı olan Reisi• - Kıymayın bana!.. diye yal-

Tarihi hadiseler üzerinde dik· cümhur Hazretleri hakkında min- vardı. öldürmeyiniz. 
katli bir müşahit için saltanat ve nettarhkla dolu bir hatıra götürü.. Bu esnada kasabanın arka ta- Rahim ditlerini gıcırdatıyordu: 
hilafetin ilgası ıayam hayret bir yorum. rafından bairııma seılerigelmeje - Korkak herifler, diye süva-
inkıla. pt B · k )' .. l 't B k'l l t p rinin yüzüne baktı. Canınızı ma· ır. u ın ı ap oy e şeraı afve ı sme &§aya ve Tür- baıladı. Bu bairıımalar arasın· 
icinde hazırlanm b k' l k f'k · · demki bu kadar çok seversı'nı'z ne ~ ış ve sonra aıa- ıyeye ıe me ı rını ve buradaki dan, savrulan naralar duyuluyor-
rılmıatır kı' bun "d d · ··k 'k t' · 1 diye elin canını yakıyorsunuz? ... 

:r u ı are e enın yu .. ı ame ımın semere erı'nı' kendı'sı'· d S ı· · ·· ·· k ı · · u. e ımın yuzune an ge mııtı. 
sek nüfuzu nazarına hayret etme - ne nıedyun oldug~unı Harcı'ye Vekı'- G·· l . b' . 1 Süvari cevap vermedi. Mehmet: oz erı ır ümıt e parladı. Bun-
mek kabil delildir. li Tevfik Rüıtü Beye ayni samimi- lar, muhakkak ki Abaza Patanın - Şartımız bizimle gelmek .. 

Esulı değiıiklikleri, daha az e- yetle teaekkür ederı'm. d 1 J_ Adam, düşünmeden tereddüt 
:r a am arı ve "Kendi arkadatları idi. 

hemmiyetli olmıyan, karar ve ted- Türkiyede bana refakat eden etmeden cevap verdi , Batını seıin ıeldiii tarafa çevirdi. 
birler takip etmittir. Medeni ka- mümtaz tahsiyetleri unutmak be- Mehmetle Rahim de 0 tarafa - İstediğiniz yere gelirim. 
nunun deği,tirilmeıi, kadın ve er- nim için imkinıı:zdır. Onları tam bakıyorlardı. Onlar da, Abazanın Her halde bu, Selimden çok ca· 
kek arasında hukuki müsavat, ma• bir diplomat olan Numan Ri _ adamlarının kasabayı sardığını an- nmı seviyor, fakat Selim kadar 
arifin ve nafıa itlerinin inkitafı, la f at Beyin tahsında selamlarım. lıyorlardı. Abazaya muti bir kul değildi. 
tin alfabesinin kabulü, 1>ütün bun- Nihayet; matbuat vasıtasiyle Mehmet Mehmet: 
lar merkezi bir düşünüş ve bir usul büyük Türk milletini, şayanı takdir _ Haydi Rahim .. Ne bekliyor· - Abazadan korkuyor musun? 
ile yapılmıttır. Gazi Hz. bunları Türk köylüsünü büt.. T .. k · · ? diye sordu. ı un ur ıtçı- sun .... 
bana teferruatiyle ve aayet kıymet· lerini ve haklarında b'" ··k ·· ·tı uyu umı er 
li vesikalarla izah etti. beslenilen sevimli Türk gençliğini 

Avdetimde; bu hadiseleri siya- ıelimlamak iaterinı. 
ıi ihtiraslara kapılmak budalah- Burada, yeni bir dünya doğ· 
ğında bulunmıyan ve öğrenmek iı- muftur. Serbest bir millet, haya-
tiyen herkese izah etmcğe çalııa· tının ilkbaharına olan bir cümhuri 
cağım. yet, istikbale bakmaktadır. 

Fransa; ekseriyetle Fransız dü- 1909 hadiselerini görmü~ olan, 

Diye arkadatının yüzüne baktı. 
Selim, süratle geri cekilerck 

hançerini çıkarmıf'lı. Rahim~ bir
den kudurmuta döndü. Ve o da 

ayni süratle uzun kılıcını çekti. 

Tam bu esnada uzaktan üç atlı 
daha belirmitti. Selim, bunları 
görür görmez: 

- Medeeeetttt ..... 
Diye bağırmağa basladı. 
Rahim • 

şüncesinden mülhem olan bu yeni Türkiyenin serbestisi için sarfetti
mutalar üzerinde yürüyerek ve ği büyük gayretleri hilen ben, ar
Türkiyeye serbest bir millete liyik tık tahakkuk etmiş olan eseri sc• 
olduğu tekilde muamele ederek vinçle müşahade ettirn. Bu eser, 
çok hayırlı bir harekette bulunabi- bir harikuladedir. Bunu söyliye- - Bre nabekar ... Diye haykırdı 
lir. Bu hareket sadece milletleri- cefim, yazacağını ve genç Türkiye ve ıimıek süratiyle kılıcını Selimin 
mizin menfaatine dejil, umumi ciimhuriyetinin büyiik he:nşiresi göğsüne sapladı. 
sulhun da menfaatine olacaktır. Fransa cümhuriyetiyle daha dost Atlılar boiuımayı görmüşler, 
Devamı müddetince birçok teYler olması için yapabileceğim her te· atlarını mahmuzlamıılardı. 
öğrendiğim bu seyahatten edindi· yi yapacağım. Rahim: 
iim kanaat budur. Sulhun sakin faaliyeti içinde - Durma, Mehmet piştovunu 

Milletleri biribirinden uzaklaş. milletlerin saadeti için çalışabilm~ doldur .. 
trran değil bilakis birlettirmeğc mizi temenni edelim!., j Diye bağırdı. Ve söylendi: 

- Korkmaz olur muyum .. Ama 
ne yapalım. Onu kimse sevmiyor 
timdi. 

- Niçin sevmiyor? .. . 

- Abaza eski Abaza değildir. 

Yusuf Paşayı öldürdükten sonra 
kimsenin ona güveni kalmad ı. 

- Buraların yolunu iyi biliyor 
mlısun .. 

- Karış karış ... 
- Peki öyle i11 e .. Biz Konyaya 

ilerliycn Mehmet Paşaya gitmek 
istiyoruz. 

- Gideriz efendim .. Ben yolla-
rı bilirim. Sizi oraya götürürüm .. 

- Çok uzak mı ? .. 
- İki günlük yol... 
Rahim : 

- Aatın nasıl ? .. diye sordu. 
Tozda kayboluyor mu ? .. 

( Devamı var) 
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: .................................................................................................................. : 

En Büyük Heykeller 
Birkaç haftaya kadar Xc\'yorkİa, 46 meıre irtifaındaki • Hürriyet,, 
heykelinin altmışıncı küşat senei dc\'fiyesi için merasim )apı
lacaktır, [Gazetelerden] 

Nevyork limanının methalinde isek Atina hükumeti Fidiasın, hey 
bulunan "Cihanı aydınlatan hüri- tın ve ince naktedilmiş fil ditili 
yet,, heykeli, Fransız heykeltraşı plakalarla örtülü idi. Heyeti umu
Bartholdi'nin eseridir ve Fransa miyesi o kadar intiza.mla yapılmış 
tarafmdan müttehit cümhuriyetler tı ki birletme noktalarını görmek 
hüki'inıetine hediye edilmiştir. imkansızdı .• 

Bu heykel, hali hazırda dünya- Bazı müverrihlere inanacak olur 
da mevcut heykellerin en büyüğü
dür .• 

Heykel, sağ elinde bir meşale 
tutan bir kadını tasvir eder. Ka
dının topuğundan metalanın zir
vesine kadar heykelin irtifaı kırk 
altı metredir. Heykel 25 metre İl' 
tifaında olup, granitten yapılmıı 
bir ka:d<' üzerindedir. Böylece bü 
tün abidenin irt; faı 71 metreyi bu· 
lur .. 

Tarihte kaydedilmit olan en bü
yük heykel, ıne~hur "Rodos devi,, 
heykelidir. Bu heykel lıanın do .. 
ğumu:ıdan 300 yıl evvel Landeıli 
Hareı laraf ınc!an yapılrnıttı. 

Yüksekliği 32 metre idi ve dün
ya yüzündeki yedi harikadan biri 
sayılırdı. 

Zamanımızda Amerikanın hüri
yet heykeli bir rekor kırıyorsa da 
zamanımızın heykelleri en eski za .. 
manlardaki heykellere nisbet edi
lince çok küçük kalır. • Kadim 
Mısırda bir taş yontucu tarafından 
yapılmıı on bet yirmi metrelik hey 
keller vardı. Müverrih ve ıeyyah 
HeTodot 28 metre 32 santimetre 
irtifam4a bir oziriı sütununun mev 
cut olduğunu kaydeder. 
Menfiste toprak altından ikinci 
Ramzesin on beş metrelik bir hey
keli çıkarılmııtır. Gekzedeki met 
hur "Ebülhevl,, ıf enkes 17 metre 
irtifamda, 39 metre tulündedir. 

"Tep,, le regzedilmiş olan ikisi 
bir tek kara taş bloks içinde yon
tu1muf bulunan iki mermer doyu .. 
cuğun beheri 19 metre tulündedir. 
Ye kaideleriyle beraber Ağırlık -
Iarı 1,306,000 kilodur. 

Sabahliyin günetin şuaı aksetti
ği zaman bu iki heykelden biri a· 
henkli sesler çıkarırdı. O vaktin 
adamları ''Şafak,, oğlu "mennun,, 
un bu suretle anneıini ıelimladı .. 
iı zannederlerdi. • 

Şimdiki alimler meseleyi başka 
türlü izah ediyorlar: Bir taraftan 
gece yağan çiğin, bir taraftan fa -
fağın ilk ziyalarının tesiri altında 
gayet sert ve inkiıafa gayet müıa
it olan gre satıh çatlamakta ve 
hatsiz küçük çatlaklar huıule gel
miftİ. lşte bu çatlaklar, hususi se
sin çıkmasına sebebiyet veriyor. 

Mısır heykelleri umumiyetle yek 
pare taştan idi. Yunanlılar ise 
ekaeriya bronzdan yapardılar. Ya
hut üstleri altın fil dişi plakalarla 
örtülü idi. 

Milattan 450 sene evvel en eski 
devrin en büyük heykeltraıı Fidiaı 
Atinada AJcropol üzerinde "Ptla.s 
Anne,, nin muazzam bir heykelini 
yaptı. Tunçtan olan bu heykel do
kuz metre irtif amda idi. 

Daha sonraları Fidias "Palay 
AthE!ne,, nin daha büyük 112 met
relik bir heykelini yaptı. Bu hey 
kel tunçtan değil, altın ve fil di • 
~inden yapılmıf tı. 

fçi demir bir çatıya istinat eden 
tahta idi. Tahta itlenmiş ince al-

Cihanı aydınlatan hGrrlyet 
kelini yapabilmeıi için dğer malze 
me ile beraber 1152 kilo saf altın 
vermitti. Fidiaıın kanaatince bu 
para bir ihtiyat vazifesini görecek 
di .• 
Zamanının en büyük adamla • 

rından olan "Prikliı,, in talebi ü .. 
zerine Firias altını o suretle koy
muftu ki heykelin sağlamlığına 

zarar vermeden altının büyük bir 
kısmı alınabilirdi. Hıraızlar bun
dan iıtifadeye kalktılar ve heyke
lin muhtelif parçalarını aşırdılar .. 
Her def asında tamirat yapılmak 

lazım geldi. 
Bu heykele son derece ihtimam 

ediliyordu. Hava çok kurak olun
ca heykelin kaidesi etrafına su dö 
külerek rutubeti muhafaza edili -
yordu.. Bilakis hava çok rutubetli 
olursa heykele yağ sürülüyordu. 

Palas Atene heykeli miyladın 

275 inci senesine kadar kaldı. Ma
amafih o zamana kadar kıymetli 

madeni ne varsa hepsinin atırılmış 
olduğu muhakkaktır. 

Yukarıda iki kelime söylediği -
miz Rodos devi, Fidiasm ölümün
den bir asır sonra yapıldı. Yüz 
elli ton ağırlığında idi. Şimdi.ki 
para ile 1,600,000 frank kadar kıy 
meti vardı. lçi kunt ve tunçtan 
yapılmış olan bu heykelin sağlam
lığını temin için içine iri taşlar dol 
durmutlardı. Maamafih dikildik
ten bir asır sonra bir hareketi arz· 
da devrildi .. 

Bir çok eski müverrihler Rodos 
heykelinin Rodoı limanı methalin
de olduğunu ve basamaklarının a
rasından gemilerin geçebildiğini 
söylerler. Bazıları hareketi arzda 
denize düştüğünü iddia ettiler. 

Halbuki heykel asırlarca yerde 
kalmış ve 672 senesinde araplar 
tarafından tahrip edilmişti. 

Yunaniıtandan sonra Romada 
da cesim yebkeller, husus~yle im. 
parator heykelleri rekzedildi. 

(Devamı 8 inci aayıfada) 
• 

1 Gençlerle Başbaşa 1 
Fatih İdman yurdundan 

futbolcu Remzi Bey 
anlahyor 

Beylerbeyiodeyiz; tabii Beyler
beyi spor sahasında... Kumkapı 
Veta takımile Beylerbeyi takım
larmm maçı var.. Sahayı büyük 
ve meraklı bir seyirci kütlesi çe
virmiş. .. Maç ta oldukça heye
caoh... Rivayete göre bir inti· 
kam maçı imiş ••. Bu sırada uzun 
uzuo baftaym düdGğü öttü. 

Oyuncular sabanın dışına, se
yirciler de sahanın içine doğru 
ileıliyorlardı. Ben de şöyle belki 
tanıdıklar bulurum diye sabanın 
öbür tarafına doğru ilerliyordum. 
Bu ıırada F atib idmanla Enver 
beyle karşılaıtım. Ennr hey: 

- Muharrir bey galiba gene 
av arıyorsun? 

- Evet Enver bey gazeteye 
bir av arıyoru:n ..• 

Enver bey yanandaki bir gen· 
ci takdim etti: 

- Klübümüzden Remzi bey .. 
Bu hafta da Remzinin hayatım 
yaz. 

- Kabul ederlerse mem· 
nuniyetle .•• 

Remzi bey: 
- Hayhay efendim kabul et

memek ne demek. 

Remzi bey suallerimi sormaya 
baıladım. 

- Spora ne zaman başladımz. 
1930 da mektebimiıin sınıf 

maçlarında başladım. 1931 de 
yeni tcşekk«jl eden Altınbilil 

kulübine mektep arkadaşJanmJa 

Remzi Bey 
beraber bende kaydoldum. Pek 
kısa bir zaroan takımda yer aldım 
13 Mayıs 193 l de Fatih idman 
yurduna girdim. lık defa olarak 
fatih ldmanyurdu • Karagümrük 
ikinci takımlar ma~ında orta haf 
mevkiinde oynadım. 

Spora olan fazla havesim ve 
gayretim sayesirıde kısa bir za· 
man sonra birinci takım orta 
hafhğını verdiler. Yakın zamana 
kadar o mevkii işgal ettim. Şim· 
di takımda sol müdafi oynamak· 
tayım. 

- Hangi sporla meşgul olu
yorsunuz. 

- Spora batladığım ilk sıra· 
)arda atletizmle de meşgul olu· 
yordum. Şimdi yalnız futbol oy· 
nıyorum. 

- Yerli ve ecnebi sporcular
dan kimleri beğeniyorsunuz. 

-Türk futbo :cularandan Zeki. 
Nıhat, Enver. Salibattin. ecnebi 
futbo!culardan Macar Milli takı· 
mıoın yegane oyuncusu (Şaraşi) 

. ······-···········································-······························ .. ·············-·-·-........ , i GENÇLiK VE EDEBi MÜSABAKAMIZ i 
···············································-· ································································ 

Gençler için edebi müsabakamız devam ediyor. 
En çok 800 kelimelik bir hikaye yahut en çok 15 mısralık 

bir manzume ile müsabakamıza iştirak edebilirsiniz. Birincilere 
mükifat ver i!ecektir. 

Kanlı Gömlek 
Bu akşam mavi kubbenin ışıkla--... ~-------------. 

Karanlıkta: 

Ezeli .. mi.. bu gecenin 
Karanlığı ezeli mi? 
Bu üzüntü, yo!un derin 
Uzaklığı, aşk elemi? 

• 
Yürüyorum: karanlıklar 
Eoğuyor adımlarımı. 
Eu yollarda her adımı 
Önlilyen bir engin yat 

• 
Ebedi mi bu karanlık? 

var. 

Bu üzüntü yollarımda 

Uçacak mı her zamanlık, 

rı yanmamıttı; semadan dökülen 
billur parçaları tabiatı beyaz bir 
tül gibi kaplamıştı; bu esnada ara 
bamız ıssız bir ormanın eteğindey 
di, etraflarda bir ıtık bile görün • 
müyordu; işte o zaman içimdeki 
korku biraz daha arttı. Arabadan 
indik, ince bir patika yolunu takip 
ederek ormana doğru ilerlemeğe 
bafladık. içerimdeki korku gittik
çe artıyor, beni ağlatmak derecesi 
ne getiriyordu; fakat yanımdaki -
lere bunu hissettirmemek için me· 
lanetimi bozmamağa çalıfıyor • 
dum; ormana girdiğim vakit tepe-

d . . d h t f kaplamı Artacak mı azabım da?. en men sıı e er ara ı -
ya çahtıyordu; bereket versin ce -1 Mustafa Hayret_ 
bimizde bulunan elektrik fenerleri · . . 
b d 

. · . d f 1 . idi. Gündüz gözüyle kulübeyi ıyıce 
u sıra a ıyı ışe yara ı; ener erı . . . . • . 
akt k t.k t k' d k aradık; dolabın bırısının ıçındeıı y ı ve pa ı ayı a ıp e ere 

ilerlemeğe başladık; kartımızda bir torba çrkardık; içeriıinde ne 
bir kulübe gördük; fenerleri biraz olduğunu anlamak için elimi wk • 
kısarak sessizce kapısına geldik; tum; elime ıslak bir §ey temas et • 
içeriyi dinledik; hiç bir ses yoktu ti; o anda birden tüylerim ürper -
ama içeri girmeğe de cesaret ede· di; derhal içerisindeki feyi çıkar• 
miyorduk; nihayet kardeşim kapı- dım, bir de ne çıksın kanlı bir göıtı 
yı itti kulübeye girdik; içeride kü- lek, içerisinde top, top olmuf saç· 
çille bir çocuktan başka kimse yok lar ve bir yüyülmüt sakal; bu mal' 
tu; zavallı pek küçük olduğundan zara karfısında gözlerimden yat· 
konutmağa dili bile dönmüyordu; lar dökülerek yere kapandım, butı 
bu masumu buraya kim bırakmış· dan korkan yavrucuk ağlamai• 
tı; acap ana ve babası vannıydı; baıladı kardeşim beni yerden kal
yavrucuğun bakışı içerimizi parça dırdı ve çocuğu ıusturmaga çaJıı -
hyordu; kardeşim çocuğu kucağı· lar ve bir vü:ı.üh-;~, ... lcal: hu,...-""' 
na alaraK ce lndon ~rka.raığı ek - u . Aciiha bu sakal küçük masuınu~ 
mek parçasını eline verdi, ocakta cl~d •• i nıiydi, acaba bu vahtetı 
yanan odunların sönük şulesi oda- hangi dinsiz canavarlar yapmıtU• 
nın duvarlarını yalıyordu, kolum - Küçüle yavrucuğu alarak bu kulii" 
daki saat bire gelmişti kalktım; beyi terkettik ve patikayı takibe" 
kulübenin kapısını sürgüledim; o· yola indik araba gitmişti ; iki ıatıt 
caktaki odunlar yanmış korlar kül kadar orada bekledik, yoldan ge • 
lerin arasından tunç dişlerile sırı- çen boş bir kağnıya binerek tehrt 
tıyordu; ateşleri söndürdüm; he -ı vasıl olduk; bu vak'adan iki sene 
pimiz sarhoş muşuz gibi olduğu - sonra da çocuk vefat etti. i şte o a· 
muz yerde sızdık; yorgunluk al cıklı vak'ayı hatırladıkça elan da' 
mak dolayısile biraz fazla uyumu ha tüylerim ürperir 
şuz; kalktığımız zaman saat on bir YAŞAR ZlY .A 
·························································································'' 

Yeni sekiz ilk mektep !Gençlik ve okum9 
Geçen sene lstanbul ilk mek - •ht• 

teplerinin birinci sınıflarına 10523 yazma 1 ıyacı 
talebe kayt ve kabul edilmi~ti. Bu lzmirde Liselerle Orta mek ' 
sene bu rakamın daha fazla olaca· teplerde talebe kayıt ve kabulüııe 
ğı kuvvetle ümit edilmektedir. başlandı. Mekteplere akın var. "fe' 

Maarif müdürlüğü yeniden se • ni nesil okumak atkı ile çırpını ' 
kiz ilk mektep daha açacağı için yor. Çocuk babaları da, evlitisrl' 
mektepsiz hiç bir çocuk kalmıya - nı okutabilmek için ne yapmak W 
caktır k · · · zımsa yapıyor, yapma ıshyor. 

yi beğeniyorum. Bu yıl gene ayni vaziyetle ksrl1 

- Türkiyedeki spor cereya- karfıya gelmiş bulunuyoruz. fı ' 
nanı nasıl buluyorsunuz. pt 

- Güreş ve deniz sporlara mirde Karatattaki orta mekte 
müstesna diğer sporlar iyi de· üç dört gün içinde üç yüz çoeJ 
ğildir. Son zamanlarda atletizm· müracaat etmiştir. Bunlar bu f 
de b:raz muvaffak oluyoruz. Fut· ilk mektep tahsilini bitiren talebe' 
bold:ı humroah bir çalışma var dir. Orta mektebe girmek istiyor 
fakat neticesiz ... 
Ma.fım olan üç beş kişiden lar. 

başka oyuncu yetişmiyor, yetiş· Karata§ orta mektebi bu f 
tirilmiyor. Hunun da sebebi bir ancak ve nihayet yeniden 120 tf 
kaç kişinin yeni elemanlara yer· 1 b 1 b 111 

k 
e e a a ilecektir. Bugüne kao 

lerini ter etmemesi, kaydi hayat jj{ 
şartile benimsemiş olmalarıdır. müracaat eden talebenin sayısı 
Ben bu kabahati on!arda değil yüz olduğuna göre, yüz seksen ~". 
idarecilerde bu 'urum. cuk açıkta kalıyor. Henüz müt' 

- Gayeniz nedir? caat etmemiş olan talebe bu besi 
- Milli formayı giymek Türk bın dışındadır. 

futbolünü yabancı milletlere karşı el 
temsil etmektir. Acaba bu ıiddetli ihtiyaca 1' 

Melih rtazmi fı bir tedbir dü§ünülüyor mu?. 



~il 

lstanbulda spor şekaveti 
yapanlar varmış! 

lznıir futbol hey~ti reisi, bu acıklı 
hikayeyi yakında anlatacağım, diyor 

d·· Sporcularımızın Rusyada gör-
~lderinden evelce kısmen bahset

:•ıt~. Kafilemizle beraber Rus• 
i ~Ya. giden İzmir futbol heyeti re
-ı.'1 Suat Bey "Yeni Asır,, refikımı
b. a Rusyadaki son müsabakaların 
I tlieelerini anlattıktan sonra Rua· 

lat~n spor telakkisine dair gördük 
Ctı ... • • 

L ••l ışaret etmektedir. Bunları 
Quı· 

aıaten alıyoruz: 

Ilı Bu seyahatten hepimiz çok 
k ttrınunuz. Dost memleket hak-
•tıda. çok iyi intiba ve malfunat 
~ahibi olduk. Sovyet spor teşkila
' llın, metotlarının ve disiplininin 
taila.ınltğı, kudreti hepimizi hay· 
ktıatı bı~aktı. Spor işi Rusyada tam 
l\in~ııyle bir hükumet işidir. Bü
h ~ençler sporu büyük bir aşk ve 
ı.t"esle ve derin bir itaatle yapmak 
~dırlar. Yalnız Moıkovada 50 
l dar stadyum bulunduğunu söy• 
l ellıittiın. Geçtiğimiz diğer şehir .. 

Bir arada bir defa bile hazırlık 
müsabakası yapamadan ve en iyi 
elemanlarından bir kısmını mem
lekette bırakıp alelacele yola çıkan 
genç futbolcularımız ve onların 
Rusyada aldıkları neticeler bura· 
da takdir edilmiyorsa, ben Okran• 
yanın payitahtında dost bir devlet 
adamının söylediği sözleri tekrar

ladım. 
İ .. te Bu onlar kadar zavallı o· 

'J: " , 

lan biz idarecilere de bir hatıra ve 
bir teselli olarak kalsın. .. 

Filhakika atletlerimiz ve bilhas
sa aslan güreşçilerimiz göğüsle .. 
rimizi iftiharla dolduran parlak 
neticeler aldılar. Fakat bunu biz 
tamamen değilse bile onlardan kıs 
men olsun bekliyorduk. Seyahate 
giden dört atletten üçü ve yedi gü
reşçi.miz futbolcularımıza nazaran 
çok müsait şerait dahilinde ve se
nelerdenberi antrenör nezareti al
tında çalışmış gençlerdir. Onların 

kazandığı zafer, futbolcularımız gi 
bi kuru bir iman kuvvetiyle değil, 
daha çok bu devamlı sayin mahsu
lüdür. 

Acıkh bir hikAye 

Dünkü yüzme 
müsabakaları 

Cümhuriyet gazetesi tarafından 
tertip edilen yüzme mukavemet 
müsabakası dün sabah yapılmıf -
tır. 

Müsabakaya 57 genç iştirak et· 
mit ve saat 10.20 de Modadan de· 
nize atlıyan bu gençler Suadiyeye 
doğru yol almıya başlamışlardır . 
Kendilerini yirmi sandal ve dört 
motör takip etmiştir. Yüzmenin Fe 
nerbahçeye kadar olan kısmı kıs
men müşkülatsız geçmiş fakat bun 
dan sonra havanın fevkalade sert 
olması yüzünden gerek yüzücüle -
rin ve gerek kendilerini takip eden 
lerin vaziyetleri bir hayli mütkül -
leşmittir. 

Dalgaların şiddetine dayanamı· 
yarak müsabakayı bırakanlar san
dallar tarafındn toplnmıştır. Fe -
nerbhçeli Salim Bey de Fener hah· 
çe önlerinde rahatsızlanarak mü
sabakayı bırakmıştrr. 

Neticede 57 müsabıktan ancak 
-16 11 Suadiyeye gelerek yarışı bi
tirmiye muvaffak olmuşlardır. Bi
rinciliği 2 saat 7 dakikada Beykoz 
dan T oma, ikinciliği 2 saat 11 da
kikada Fener bahçeden Cemil, Ü -

çüncülüğü Beykozdan Apolyaka , 
dördüncülüğü Fenerbahç~den (). 
mer Beyler kazanmışlar, ilk onun· 
cuya kadar Harbiyeli, Vefalı, Kum 
kapılı yüzücüler de derece almış· 
lardır. 

Ctde de gençlerin her türlü ıpor 
)a.Pınasına kafi gelecek spor aaha
•t •ardır. Gençlere yaptırılan 
•ı>or hareketleri içinde •ilah kul-
1'1ıınak, nişan atmak ve gaz mas• 
keaiyle muayyen bir mesafe yürü. 
inek gibi askerliğe faydalı olacak 

:~IJnlar da var. Bütün bunları 
i . ~ erkekler değil, kız ve kadın 

Rusyaya ait söylenecek daha Müsabakalar dan ıonra Suadiye 

Porcular d 
çok ı~yler x;ıı;. Bı.mlarm hepaini gazinosunda bir çay ziyafeti veril
birden anlatmak yorucu ve uzun.. mit ve kazananlara huauai yaptı -

7 - VAKiT 

Londrada heyecanlı bir karşılaşma ............................................................................................................ 

Alman atleri lngiliz
leri yendiler 

220 ve 880 yar~a koşulara neticelenirken 
[ Kat•ünde kartal ltaretll olanı 110 ve 220 yardalan 

kazanan Alman Borcbmeyer'dlr J 

Alman atletlerile lngiliz atletle- çok alaka uyandırmıştır. Koşula • 
ri geçen hafta Londrada karşılaş- rın neticeleri şunlardır: 
mışlardır. Müsabakalar 13 nevi ü- 100 yarda: Birinci Borchmeyer, 
zerine yapılmıf ve lngilizler 59 (Alman) 10 saniye. 
puvana kartı 75 puvanla Alman - 880 yarda: Birinci Whitehead 
la yenilmişlerdir. Koşuların daha (İngiliz) 1.55, 3/ 5. 
çok İngilizlerin lehine geçmesine 120 yarda: Birinci Finlay (in-

mukabil yüksek atlama ve diğer giliz) 14 9/ 10. 
atlamalarda Almanlar ileriye geç· 44o yarda: Birinci Metiner 
mişlerdir. (Alman} 42 2 / 5 • 

220 yarda: Birinci Borchmcyer 
Müsabakalar, bilhaHa aradaki (Alman) 22 1/ 10. 

farkların gayet küçük olmMı do - Bir mil: Birinci Thomas (lngi • 

layısiyle, çok heyecanlı geçmİf ve liz 4, 17 4 5. 

B a yapmaktadırlar. 
...: u seyahatte güre!U"i ve atletle-• ıtrı. • :ı-:r 

ızın aldıkları neticelere naza· 
tan. futbol neticesinin memleketi
~izde ve İzmirde hoşa gitmediğini 
~kaç arkadaştan işittim. Eğer 
ita h&kikataa ben bütün sporcu ar
~ da!lar namına cevap veriyorum: 

lstanbulluların İzmirli futbolcula• rılmı§ kupa ve madalyalar hediye 

-=-:~u-;:-k:-=-'::-:--ı~-da-::-İs~tan~bu=--=ld-=a s=po=r ,= •. Belçika ya giden Fransız.., rı kandırmak için çalıştıklarını gi
diş ve gelişte lstanbulda yakinen 
gördüm. Bu uzun ve acıklı bir hi
kayedir. İzmir efkarı umumiyesi• 

kaveti yapanları ve bunların içyü· 1 f b ld 
zünü anlatacağım.,. ar ut o e yenildiler 

b.U&
1 

Yaya giden bütün sporcular 
l i' . r ıstısna elden gelen gayreti sar 
~~ek ıuretiyle milli spor şerefi .. 
ı. •ıı korumak icin calıştılar. Bu 

Dünkü deniz yarışları Franaızların iki futbol takımı da karşılaşmışlar ve Belçika 
son hafta içinde Beliçikaya geçe - şampiyonu 4--0 yenilmişti. Tali 

Neticede: Galatasaray birinci, Beykoz ikinci oldu rek iki müsabaka yapmışlar ve iki bu revanş maçında Fransızlara 
gülmüştür. 

,, • 4 

1 t\?lerden daha fozia bir şey bek-
t~~~k haksızlıktır. Bir makine 
~ \ile bütün asri vesaitle munta
lt an çalışan milyonlarca dost 

at~• ~Porculanna karşı güreş ve 
~ l!tızınde olduğu gibi futbolda 

l>~~dığı neticeler iyi değil hatta 
l'c , ılktır. Rusyanın dördüncü de-

tede1<· u h. ~· ı uır şe rınde memleketimi 
•n h··. 

•ıı Uhin şehirlerindeki topyekun 
h,0r •ahalnrmdan daha güzel, da
~il~lc. stadyom var. Orada spor 
~'k • hır vazife gibi büyük bir sa
~tı ~t .ve aşkla yapılmakta ve bü
''it •~ın de gençlere her türlü ve. 

~ebzulen verilmektedir. DGnkü ınOHbakaJarda 3 çifte Fener fıtaJanndan blri•l 

te a.rkofta verilen resmi ziyafet- İstanbul kürek yarışları dün ha- Teknik neticeler şunlardır: 
" 'ofraya · · ·· h k"l' h 1 f · ~ K vk reısıcum ur ve ı ı ve vanın mu a e etme ragmen ız -
)'tt"-rıya spor teşkilatının reisi ri· kulesi Haydarpaşa önünde büyük 

et d" l'trıa. -~ ıyordu. Kendi sporcula- muvaffakıyetle yapıldı. Yarışın 
ccfoy}e hitap etti: Türkiye idman cemiyetleri ittifakı 

~'tıh-· Türk kardeşleriniz bir ay- reisi Aziz Bey Türkiye birinci • 
)al'\t erı ınemleketimiz dahilinde tiklerinde derece alan yüzücülerle 
)etı ~~. hir seyahat ve mütemadi.. geçen haftaki yarışlarda derece a
)orR\a uaabaka yapıyorlar. Onlar lan kürekçi ve klüplere mükafat -
'"ı l'okndur ve yanlarında ihtiyatla• larını tevzi etti. 
~ tur s· . b eri · ız ıse urada aylardan- Dünkü yarışlar bir çok tanın -
dil'e 

0~1arı beklediniz ve mütema- mıt kimseler tarafından büyük bir 
~&.ı>ı~ a.zırlandımz. Buna rağmen alakayla takip edildi. 
0tl}-., a~ lllüsabakalan da gördük ki Neticede Galatasaray 35 pu • 
lc~i .. ~ı~den üstündürler. Sporun vanla birinci Beykoz 32 puvanla 
& Efını · ı· .... . b'l' %d ' ınce ıgını ı ıyorlar. ikinci, Fenerbahçe 28 puvanla ü-
fe a.n iatifade ed' b' d h .. " H ı· t~ da.ha. . ın, ır a a se- çuncu, a ıç 11 puvanla dördüncü, 

yı hazırlanın .. , . Altınordu 1 puvanla be§inci oldu. 

Müptediler 
Üç çifte Birinci Beykoz, ikinci 

Galatasaray, üçüncü F enerbahçe. 
Dirsekli 2 çifte: 1 inci Fener -

bahçe, 2 inci Haliç, 3üncü Gala -
tasaray. (Beykoz girmemiıtir.) 

iki çifte 1 inci Galatasaray, 2 
inci Beykoz, 3 üncü Haliç. 

Bir çifte: 1 inci Galatasaray, 2 
inci Beykoz, 3 ünçü Altınordu • 

Kıdemsizler 

Bir çifte: 1 inci Fenerbahçe 2· 
inci Beykoz, 3 üncü Galatasaray. 

Dirsekli iki çifte: 1 Fenerbahçe, 
2 inci Beykoz, 3 üncü Haliç. 

iki çifte : 1 inci Galataıara~ , 

sini de kaybetmişlerdir. Bu takım

lardan birisi (Rodstar} takımıdır. 

Beliçika şampiyonu ile karşıla§ 

mı§ ve 4--2 mağlup olmuştur. Bu 

iki takım bundan evvel de Fransa 

İkinci Fransız takımı da Lil şeh 
rinin Olimpik takımıdır. Bu takım 
da karşılaştığı Belçika takımına 
9-0 gibi mühim bir farkla yenil· 
miştir. 

Kadınlar bile bizden ileri 
················-··-··············•-9192••················· .. ··············· .. 

Fransız - Hollanda kadınları ara-
sında yüzme müsabakaları 

Geçen hafta Fransız - Alman VAKiT - Bizim geçen halta 
kadın yüzücüleri de karşılaşmış • yaptığımız 933 Türkiye birinciliği 
lar ve neticeyi Hollanda yüzücüle- dereceleri 100 metre (1.13.1), 100 
ri kazanmışlardır. Neticeleri şun - sırtüstü (1.36.6), 200 metre kur. 

lardır: bağlama (3.19.8) dir. Yukarıdaki 
100 metre serbest: Mestenborg derecelerle bunları mukayese eder 

(1.10.2) 100 metre sırtüstü: O - sek Hollanda kadınlarının bile bi· 
berşlop (1.23. 3/ 5) 200 metre ! zim erkek yüzücüleri geride bırak 
kurbağlama Kasten (3.9. 3/ 5), tığı görülüyor. 
4X100 Hollanda takımı (4.57). Güzel değil mi?. 

2 in.ci ~eykoz, 3 ~n~ü Haliç. 12 in_ci ~ enerbahçe, 3 üncü Haliç. 
. Ü~ çıft~: 1 ıncı Fenerbahçe, Bır çıfte: 1 inci Galatasaray, 

2 ıncı Halıç. 2 inci Fener bahçe, 3 üncü Beykoz. 
Bu müsabakada fevkalade bir İki çifte 1 inci Galatasaray, 2-

yarış yaparak rakiplerinden çok ev inci Beykoz, 3 üncü Haliç. 
vel birinci ve ikinci olan Beykoz u·· 

ç çifte: 1 inci Galatasaray , 
2 inci Beyhoz, 3 üncü F enerba!-çe, 
Hanımlar yarşında rakipsiz bu

lunan Fener bahçe hanımları ka • 
Dirsekli lkiçifte: 1 inci Beykoz, zanmıştır. 

ve Galatasaray uzun süren müna· 
ka~a neticesi diskalifiye edilmiştir. 

Kıdemliler 



Hikaye 
11En büyük heykeller 
1 Baştarafı 6 ınci sayıfada Nasıl Güzellik 

·----------------------------- '~enodo~, tarahndanyapılan 

O Çıkıyordu Neron heykeli otuz metre kadardı. Kraliçesi Oldum? 
Kartacada da cesim heykeller . e 

- 19 - Yazan : Raymonde Alla•" 
1 yapılmıştır. Bunlardan Moloh 

Yazan : smet Hulusi heykeli meşhurdur. Polattan olan Validemle beraber temsilden i- konuşmak istemiyorlardı. Bir ~.iİ~ 
baret bir hayat sürüyorduk. lıit- teıarla bulundum. Bana zeki s.0 

tiği.m sözlerin hiç biraii bana ta • züktü. Onunla konuımak iıtedıJll• 
alluk etmiyordu. Yaptığım hare· Ne mümkün! Anlaşılan onca gi.i.; 

Babıali caddesini yayan çıkıyor
dum., Uzaktan geniş kenarlı, be.. 
yaz hasır bir fapka, mai bir rop 
gözüme çarptı ... 

ları, bu narin vücudü bir hüküm- bu heykel kızdırılır ve kurbanlar 
dar başındaki tacı nasıl zevkle ta- diri diri karnına atılırdı. 
§ırsa öylece taşıyorlardı. Hindiıtanda Cagenah merasi .. 

Ben beyaz hasır şapkaya doğru 
yürüdüm. Mai rop bana yakla§lı. 
Yakınlatlık... Yüz yüze, göz göze 

geldik... Hani nasıl söyliyeyim, 
içimde bir ıeyin hop dediğini duy. 

yar gibi oldum. 
Muhayyelem o gün sabahtan ak 

şama, geceden sabaha kadar hep 
onunla me§gul oldu.. Beyaz ,ap· 
ka, mai rop bir türlü aklımdan git .. 
miyordu .. 

Ertesi gün gene ayni saatte, ay
ni yoldan gidiyordum. Gene onu 
gördüm.. Birbirimize yaklaıtığı • 
mız zaman dikkatli dikkatli bak • 
tım.. Geçti, ben de geçtim. 

Işıklı bir deniz rengindeki göz. 
Jeri gönlüme öyle kuvvetli bir iz 
bırakmıştı ki ömrüm oldukça unu
tamıyacaktım ... 

Daha erteıi gündü, gene kartı .. 
Iaştık.. Yüzünü §Öyle alıcı gözü 
ile seyrettim.. Ne kadar ince bir 
yapıaı vardı. Dudakları, bir be • 

yaz gül bahçesinin ortasında açıl• 
mıı gelincik çiçeğine benziyordu .. 
Oh, bu, ideal bir güzeldi. 

Artık her gün, ben Babıaliden 
yukarı çıkarken o aşağı iniyor, bir
birlerimizi görüyorduk.. Bir de .. 
fasında saçlarına dikkat ettim. Al
tın rengindeki telleri benliğimi bağ 
lamalc için kıvrılıp bükülmüı. buk .. 
le bukle olmuşlardı. 

Vücudü bir bayrak dalgalanır 
gibi dalgalanıyor, küçük iskarpin
ler içinde saklanmış küçük ayak .. 

:ıf. :ıf. Jf. 

Sevginin kudretini ölçecek bir 
taksimerte icat edilmiş olsaydı .. Ve 
o taksimetreyi benim kalbime tak
salardı, bu güzeller güzeli kadına 
kartı hislerimin ne derece fazla 
olduğu anlaıılabilirdi. O hale gel 
miştim ki bir gün göremiyecek ol
sam yesimden öleceğimi zannedi -
yordum. Bir saniye olsun hayalim
den uzakla9tırınam sevgilime iha .. 
net etmitim gibi geliyor, vicdan 
azabı duyuyordum .. 

Böylece tam bir yıl geçti.. T a.m 
bir yıl ben her sabah Babıali cad
desini yayan çıkarken ona rastla
dım.. Baktı, baktım, bakı9tık !. 

Ji. "' Ji. 

Ümit edilmiyecek bir gün ümit 
edilmiyecek bir hadise oldu. Va -
kit öğle zamanı idi. Bir iş için 
matba~dan çıkmıttım .. Ona tesa .. 

düf ettim. Fakat hiç ummadığım 
bir tarzda... Merak ettiniz .. 

- Bir erekkle kol kola mıydı -
lar?. 

- Hayır ... 
- Bir erkekle yan yana mıydı-

lar?. 
- Hayır, hayır ... 

- Bir erkekle durmuş, konutu· 
yorlar mıydı?. 

- Hayır, hayır, hayır .... 
Hiç umlt\adığım ve bu bir sene 

içinde bir kere vaki olmıyan bir 
tarzda: Ben Babıali yukuşunu yu 
kardan aşağı inerken o, afağıdan 
yukarı çıkıyordu .. 

lngilterede bir deli 
ortalığa dehşet salıyor 
Hüviyeti anlaşılmıyan bu deli rast 
geldiğine saldırıp boğmıya kalkıyor 
lngilterenin Surrey havalisinde 1 "İlk defa bıcakla vuruldum zan 

hüviyeti belirsiz bir deli, son bir nettim. Sonra~ adamın kırmızı ve 
hafta içinde, dehşetle tehdit et- yalın cl1'3rini boğazımda görünce 
mektedir. Bir haftada üç kişinin daha çok dehşete düştüm. Bağır
ölümüne sebebiyet vermiş ve bir mak istediğim halde ses çıkaraım
kadın, işine aitmekte iken ani hü- yordum. Adamla boğuştuk. Et
cumuna uğradığı bu korkunç deli- rafta tek kimse yoktu. İkimiz bir
nin elinden güç kurtarılmııtır. Za- <len bir hendeğe yuvarlandık. Ü· 
bıta ve süngülü neferlerle askeri nun da ayağı kaymış olacaktı. Son 
tertibat, otomobil teşkilatı müttere kendime geldiğim zaman, bir as
ken çalı~tığı halde bu adam hala kerin bana yaı·dım ettiğini hatırlı
ele geçmemiş ve Surrey havalisin- yorum. İşte o karlar. Adamın, vah
deki bütün ahali, bilhassa (kadın- şi bir hayvan gibi korkunç scsı 
lar) evlerinden çıkamıyacak bir çrkıyordn. 
hale gelmişlerdir. Bar başçavutun karısı olan bu 

Adam; hücum ettiği üç kadın 
ve bir çocuğun telaşı anında yapı· 
lan 1bir tarife göre, 2~30 yaşları 
arasında ve harrkülade uzun boylu 
dur. ve kahve rengi bir elbise giy
mektedir. 

Üç gün evel, bu deli, dokuz ya
şında bir kıza hücum etmişti. Bir 

gün sonra, yirmi beş yaşında bir 
kadını öldürmek teşebbüsünde bu
lunmuı ve konulan teşhislere göre 
her iki adamın da ayni olduğu an
laşılmıştır. 

Delinin son hücumuna uğrıyan 
kadın; eve kendi başına dönerken 
birdenbire ıırtına iri bir gövdenin 
atıldığını ve tırnaklarını boğazına 
geçirdiğini söylüyor. 

Kadın diyor !ki: 

kadının hadiseden sonra, tesadü
f en sokağa çıkan kadın, sığ bir ha· 
vuzda zorla boğulmuş olarak bu
lunmuştur. 

Bundan başka 16 ya!ında sarı· 
§ın bir çiftçi kızı da bu meyanda 
kaybolmu§tur. Kızın bayramlıkla 
rını giymiş bir halde köy civarında 
dola§ırken birden yok edilişi, en 
çok acındıran hadisedir. 

Kati surette bir çılgın olduğu 
anlaşılan mütecaviz hala ele geçi
rilememiştir. Boynundaki tırnak 
yaraları ve asabını iyi etmeğe ça· 
lışan başçavuşun karısı, akraba
sından bir diğer kadının ayni mü
tecaviz deli tarafından ölüm tehli
kesine uğradığını işitince yeniden 
yatağa düşmüş ve feci bir sinir 
buhranı geçirmektedir. 

minde büyük bir araba ile getiri -
len Vişmi heykeli mevcuttu. Mu
taassıp Hintliler cesim arabanın 

tekerlekleri altına atılarak kendile 
rini ezdirirler, böylece saadete e
rişeceklerini sanırlardı. 

Japonya ve Çinde zamanımızda 
Buddanm polattan, harçtan ve 
tahtadan mamul on beş metre irti
faında heykelleri görülüyor. 

"' )!. :{. 

Zamanımızda büyük cesim hey
kel imali meselesinde tevakkuf 
vardır. Heykeltratlar halka tesir 
yapmak için taıı yontarak cesim 
ilahlar yapmağa artık lüzum gör -
müyorlar.. Artık dini heykeltraş· 
lık devri geçmiştir.. Yeni dünya 
heykelleri arasında cesameti ile na 
zarı dikkati celp eden heykel Fran 
aada Pui dö Don da heykeltraş Pü
izatye tarafından inta edilmiş olan 
Meryem heykelidir. 

Bu heykel 1860 ta yapılmıştır. 
Yüksekliği 16 metre, ağırlığı yüz 
tondur .. 

Yeni yapılan büyük heykeller 
arasında en mühimleri ıunlardır: 

- Münih civarında Bavorya 
heykeli, 1850 de resmi kütadı ya. 

pılmı§tır. irtifaı 15,80 metre, a· 
ğırlığı yüz elli tondur. Heykel al
tı senede dökülebilmiştir. 

2 - Arminyüs heykeli, 1875 te 
Vestpalyada Grotenburg zirvesine 
rekzedilmi§tir. .. ltrifaı yirmi met 
re, heykelin elindeki kılıç ta sekiz 
metredir. 

Hüriyet heykelinden evvel en 
büyük heykel 1697 de Seraaai is • 
mindeki ltalyan heykeltraf tara -
f ından Mazor gölü kenarında ve 
Grone civarında rekzolunan hey • 
keldi.. Bu heykel Şarl Borone is
mindeki azizi gösteriyordu. 

İrtifaı 23 metre 40 santim ve ka 
ideıi ile beraber 35 metre 10 san
tim idi. Kolunun boyu 9,10 metre, 
burnu 0,85 metre, şahadet parma
ğı 1,95 metre idi. Bu heykel ba .. 
kırdandı. içinde harçtan bir ıütun 
vardı. 

Bartholdinin eıeri mahareti olan 
hüriyet heykeline gelince; bakır
dandır. Çeçresi demirden bir çer
çive ile sağlamlanmıthr. Hüriyet 

heykelinin bakır zarfı ihtimamla 
yerlettirilmit 300 parçadan mürek
keptir... Bunların ağırlığı 80,000 

kilodur.. Çindeki demir iskelet-
120,000 tondur ve Eyfel kulesini 
yapan Mösyö Eyfel tarafından ya
pılmıştır. 

Fransada mavnacılar 
grevi devam ediyor 

Paris, 25 {A.A) - Bir müddet 
evvel ilan edilen greve iştirak e · 
den iki yüz mavna Sen ve Uaz ne· 
hirlerinin birleştiği yerde sahipleri 
tarafından bir araya toplanıp bir 
mania teşkil etmiştir. Vaziyet sü -
kunet içinde devam etmektedir. 

Mesai nazırı çalışma serbestliği
ni korumak için alınacak tedbirler 
hakkında alakadar eyaletlerin va
lileriyle görüşmüştür. 

Lindberg ve karısı 
Nevyork, 25 (A.A) -Tayyare

ci Lindberg ile karısı Şetland ada· 
larında yere inmişlerdir. 

h · A 'd' M' · ll'k k l' · b' ·1 d r bı ketlerinin epsı ıurı ı ı. ıs ı ze ı · ıra ıçesı ır mı yar e , . 
"Fransa,, sanki vücudüme yapı! .. ı boks ıampiyonu gibi bir şetd.1~ 
mış bir "Siyamlı karde§,, idi. O, Sofrada sarışın, çekme burunlu bt 
beni yavaş yavaş kendine mal edi- kadın vardı. Müsteşarın bütün e~: 
yordu.. varında o kadının yanında bulı.ı 

Bu zihniyetle ya§adığım bir sı· madığını üzüldüğü görülüyord~ 
rada Yüan Le Pen de Mösyö Le- Yalnız elbisemi methetti. Paris tı• 
marşen ile kartıla~tım .. Biricik zi- caret aleminin bir reklamını y•P~; 
yaf etine riyaset ediyordum .. Onun- ~akla muka~e~e e~l!m. ~.a~a U ~1 
la danı ettim, tebessüm ettım, ko- hır mevzua gmşebılır mı ıdım 1 
nuttuk... Bana F oli Berjere gir - çin girişeyim? Ben Mis "Frarı•". 
meyi teklif etti. Böyle bir teklif idim. O bir müsteşardı. En i# 
aklıma bile gelmezdi.. ilk işim ret susmaktı. Br erkeğin beğcnecef 
etmek oldu .. Israr ederek dedi ki: kadını kendi beğenmek ister. Gi 

"- Bu kadar çabuk cevap ver- zellik mükafatını almanız oıt 
meyiniz, hele biraz dü:tününüz .. ,, sizde çirkinlik araştırması için~ 

Düşüneceğimi söyledim. Vali· fidir. Eğer bulamazsa size dah• 
deme kendisini prezante ettirdi. yade kızar. Bana adeta düŞmaıı,. 
Validem de bu teıhire taraftar de- luyorlardı. Vücudumun yapıf1 

ğildi.. Fakat ertesi eünü Mösyö çok beğenmem. Yalnız ıurası rıt~ 
_Lemar§en bizi "koktay,1 içmeğe hakkaktır ki onda kusur bulrıt,ıl 
davet ederek Mösyö Darvalin va - giiçtür. Benim karikatürümü yoP

1 

puruna aötürdü. mak istiyenler çok müıkülat çe~· 
Bundan batka Foli Berjer de bu mişler ve hiç biri tam bir sureti' 

lunmakla timdiki hayatım arasın· muvaffak olamamııtır. Bana kart' 
da ne fark vardı? Müılin elbiseler bir nevi husumet besliyen Mö•~ 
le, dekolte aezeceğime, fantezi el- sağ gözümün sol gözümden küÇ@ 
biıelerle dekolte gezecektim. Ka - olduğunu veya böyle bir kusun.tı1' 
zinoların dekoru yerine Berjer ıo· söyliyemez. Bundan dolayı iç;ııd 
kağının yefillik dekorunda kendi - aleyhime bir kin bcslemiye b•f 

mi teşhir edecektim. Bir müddet lar. 
tereddüt ettikten sonra kabul et - Heyhat ki, bütün erkekler bot' 
tim. Mösyö Derval bana fevkala - le uzaklaşmak kaydında değildit' 
de bir koıtUm vadetti. "Siz de an- ler. Bir kısmı da musallat oluyor· 

!aramız ki matmazel sizi çıplak teş Bilmem hangi müellif gil~tll~ 
hir etmek manasız olur. Halk aizin nıük.i.fatlannın menf aalperestJ'1' 
saffeti 'tavrınıza meffundur: 'Böyle le, kendi beğenmişleri ve de ,{et 
bir harekette bulunsam mesleki cezbettiğini söylemittir. Filha1'ilı' 
bir hata yapmı9 olurum.,, dedi. denilebilirdi ki Jurnalın müıab•Jıf 
Möıyö Lömarıan da tairane lav - ıında kazanalıdan beri üzerirıtıl' 
balar, ıairane Skeçler, şairane bir "Akıllı erkekler! Benden k•~ 
musiki dahilinde kendimi göstere nız !,, livhasmı taşıdığım ıöyle.,I 
ceğimi temin etti. Velhaaıl muka- bilirdi. Kaplıcalarda en çok rJ 
veleyi imzaladım. F oli Berjer mev geldiklerim kendini beğenmi§ tif 
ıimi henüz gelmediğinden muzik te olanlardı. Bunlar saçları potl 
holü aıla düşünmedim. Temin et- dalı "jigono,, lardı. 
tiğim paradan başka bir !ey aklı- Bir kart postal imzalamamı (ti 
ma gelmiyordu. Seyahatime de - ederler. Sonra bu kartı gönder~ıl 
vam ettim. mi iddiasile biribirine ceka ed•' 

lerdi. 
itin en acı ciheti tu idi ki bulun· ; 

duğum ziyaf~tlerJ~ cemiyetin en Bereket versin onlarla bir ko 
mühim zatını yanıma oturtuyor- ma mevzuu buluyordum. Acabl 
)ardı. Bu zat bilmediğim bir çok ıanın cildi, yazın mı kışın mı 1 fi 
!eyler biHrdi. Ben saçma söyleme· n.iz ken~rı~da mı dağda mı? IJı~ 

rıçte mı Juan Le Peu de mi fi': sinden ho9lanmam. Saçma söyle - ~ 

k h eımerleşir? Bu mevzu hepsini 1 
me ten ise aptal gözükmeyi terci 

ederim. Bunu söyletmemek için 
gevezelik etmek, ağzına geleni yu 
murtlamak tayyarecilere tayyare -

den, bankerlere maliye i9lerinden 

dem vurmak lazımdı. O vakit hep
si beni "zeki ve cazip,, bulacaklar 
dı. Çünkü erkekler kadınların sÖy· 
lemeıini isterler söylediğinin kıy
metine pek le bakmazlar. Eğer 

benimle konu9mak iıtiyerek söze 
ha,larlaraa onlara sualler soracak 
bir §eyler öğrenecektim. Fakat on 
lar icabı hal olarak yanımda bulu 
nuyorlardı. Eğer mevkiimi bozma 

mak istersem ihtiyatkar davran.mı 
ya mecburdum. Havadan, mevki -

den, mevsimden, yemek listesin -
den, eğer pek lazımsa biraz da A
merikadan bahıediyordum. Sonra 
sözlerim bitiyordu ve tebessümü 
kesiyordum. Dalgın bir vaziyet a • 
lıyordum. O vakit Mösyö, profili -
min "Meryem,, i andırdığını söylü 
yordu. Ve aramızda artık söyliye
cek söz kalmıyordu. 

Zaten ben erkeklerle konuşmak 
hevesin beslesem onlar benimle 

kadar ediyordu. Bir de yabaıı' 
tipi vardır. Galveatondan beri 
tipe alııtım. Mösyö tebessüm ed 
"Du yu şpik İngiliz?,, ben ıe~ 
aüm ederim: "Maalesef · o ~' ", 
cevap tudur: "Oh! ay em ,o~ 
sonra tebessümler tekrarlanır• f 
ıedilir. Eğer mösyö iyi danıed1 i 
sa ne ala! Eğer iyi dansetfl1eı, 
bilmiyorsa kadere katlanmalı· 1 
ten Fransızca bil ene olacak1. ~ 
dem artık sıkıh~·ordu. Bu ekf1 

dınlık rolü kendisine fazla gelf 
du. Nihayeı Pal'ise döndük. · 
Berjerlercie provall\r başla,/~ 
Annem evvelden dedi ki : ''Ne ,J 
valara ne de locr.n'\ o .. Jmen1• }. ... ... 
bıktım. Evde rcı.hnt e-:leceği~:~l 
Halb:.ıki evde de b:r facia hi.J 
sürüyordu. ,,,,J 

rn.•ıın~ 

ızf 
Kumlug"' a oturan vaP, of 

5•tı 
Nevyork, 25 (A.A) - .~.,ııı' 

Norfolk vv.:;-uru Mariland ~~ğıı t1' 

da potmak boğazında ku~ .ef ol 
h. bıt, 

turmuştur. Yolculara ıç 

mamıştır. 



l~O~. !!!!!l!"!R~K~~G~-E ...... N~Ç~L--...İ"""""!!"G""""'"""""""'!"!I~. ~K ...... u~r ..... tu"""""'!'la~n~a""""'!"!rs""'"'"'ıa""""'!'"n ....... la""""'!"!r .... ! ~!!!!!!"""""~"!!!!!"""'"'~--- 9 -;::Tb2:A;:·: ;:33 ,-
.. , Bir şehri yakalanıncıya 

e ttrkiyedeki büyük de... kadar tel:işa düşürdüler 
Trakqada V AKIT 

•ki - Varşova, 25 (A.A) - Milana 
.ii~ şı ige bir Fransız şehrinde gezginci canbazlar tara-

Edirne okuyor 
~. lltttbarrı·rı·nı·n go··zı·ıe bakış fından verilen bir oyun bittikten ... sonra iki arslan kafeslerinden kur-

tularak kaçmışlar halkı büyük bir 

f) -2-
1· iğe b' . b r trı ana izah ettı' · 

recede kararsız bir sin karşısında 
bulundum. Bunlar önlerindeki 
mevkilerin kendilerinden bir az 
yaşlı kimseler mebuslar, siyasiler, 
Ankara memurları Cümhuriyetin 
asıl müessisleri tarafından işgal e
dildiğini görüyorlar. 

korkuya düşürmüşlerdir. 
Arslanlar takip edildiklerini gö

rünce parka kaçıp saklanmışlar, 

fakat polis ve jandarma kuvvetle
rinin yardımı ile tutulmuşlardır. 

Peynircilik ve koyunculuk 
ehemmiyetini kaybetti 

eski 

...... c . 
Qıa.rı enevre, Avusturya - Al-

11. tj il:~· . F rans~ - ltalya me~elele 
ıJ. l,~d Ştıgal edıyor. Bunlar bızi a

itti a.r etmez. Beynelmilel siya
ı: Ilı~~~~ tı:zaktan takip ederiz. Yal-

1 llrk' · ~1111 ıyenın ve yahut komşula-
~: llıenafiine taalluk ederse ala-
d ·~ f 1 1 e d a.:z a aşır. . Irak meselesin-
~ e btı alfıka vardır. 

\ 1.ıhatapl .. . . 1 • . 
~ıj', arım, unı versıtc erını 
" tet et- l ı• w • . . . ıorı ••lC c ıg ım ıçın ısrar edı • 
~U lt, Bir merdivenin üst basa • 
ı .. ınd 'k· il}' a ı ı genç kız beni durdu-

Şiddetli yağmurlar 
Varşova, 25 (A.A) - Çok şid -

detli ve sürekli surette yağan yağ· 
murlar neticesinde Karpatın ce -
nup kısmındaki ırmaklar taşmış -
tır. 

Mahmut Esat Bey 

Otla V tdi r. e malum suali tekrar 
l'otlar: 

Genç Türkler henüz ticaretin ta
dını tatma.mışlar. Filhakika yeni 
kabul edilen bir kanun bütün ec -
nebi küçük tacirlerin, ve sanatkar
ların mevkilerini Türklere terke 
mecbur edecektir. Maamafih çar
şıda bir gün gezerken bir genç. 
mühend:.;in Rum ve Erm.mi di;kan 
çırakları tarafından dükanlara da
vetimizi gördükçe ne kadar hid -
detlendiğini gördüm. Zaten libe
ral meslekleı· henüz iyi tanzim edil 
miş değildir. Artistlerin ve muhar 
rirlerin vaziyeti maddiyeleri çok 
elemlidir. Hiç bir sanat, ikinci bir 
sanata müracaat etmeden yaşıyamı 
yor. Gazetecilerin aldlğ1 hiç me
sabesindedir.. Türkiye Bern mu• 
kavelesine dahil olmadığından ga
zale ve neşriyat evi müdürleri me
maliki ecnebiyede ve bahusus F rnn 
sada yapılan ne~riyata bf"dava kon 
mağı tercih ediyorlar. 

İzmir meb'u.su ve sabık adliye • 
vekili Mahmut E~at Bey dün 1z _ 
mirden şehrimize gelmiş, akşamki 
trenle Ankaraya hareket etmİftir. 

Edirnenin umumT görünüşü 

\ ' 'f alebe hakkındaki fikriniz? 
trılek t' . h ~ }' e ımız akkında ne düşü· 
S 0tıunuz?. 
'-trıirn· b' k · t~tdi '" 1 ır aç kelime ile cevap 

'~r :11 R•rn zaman genç kızların yüz
~IJ · ı'~ Pada ·l ıvını g '• ı uyorun. Gu 
L 1~Je ·• ı kk "O!l) 1 1 .1a m~a yapabileceğim 
~ı hul>lirnanların hiç birisinin onla
tııı· .l<adar mesrur edemiyeceğine 

ltıı
~ .... 

ltf e.nç. kızlar, üniversite müdavim 
ırıın .. t b .. d >,I> uç e ırın en fazladır. Spor 

~ 'Yarlar ve sadelikle beşuş bir 
}' ha t . . 1 'iil :a ı geçırıyor ar.. Talebe -

~ Çogu küçük ailelere mensup -
' t ,, Aileleri veya akrabaları ya. 
~d , h h • a Ya~arlar .. Ka ve ayatı , ge-
' ha.yatı yoktur. Delikanlılar ve 
~ llç kızlar, göze çarpa\'..ak d erece 

,: ciddidirler. Maam fih daha 
tle •ene 

\l'rı k. evvel erkek kız ayrı 
o urdu. 

Bir lise t ı b . 
lı~31 a.e esı, babasının ve a-

nın esi . - d b t-b ' ::ı a ete ta i olarak be-
ltd ·er sokağa çıkmadıklarını söy -

'a., 
1h A~~i yere gidecek olurlar

~ttrn ~r bın ayn ayrı arabaya bi. 
\ld .. •ş. Kadın, kadim Yunanda 
l . ~gu gibi, cemivetin tamamen , .. , . -
~litcınde yaşardı. Halbuki mah • 
ltbe llıektep]erde erkek ve kız ta
te.b·· arasında münasebdt o kadar 

11 dir k' · ltıe\> ı ınsan, cvveldt!n bu tarz 
a tutrnu§ sanır .. 

~te~ talebeden her biri, yeni mü~
~e' ~serin tekamülüne ı~tirnk et 

1( cltı .. . . 
~lık ·· ~uncesı ıle hareket eder gö-

1.ıyor. 

Oniy . b 
>l)ı-. ~~sıte aştan ba~a değişi· 
·~l'e}' J\.f~~yö Malş isminde bir 1s
llıitr 1 llıutehassısa müracaat edil-

ir F ' 'k •ııı . · ızı ve kimya kür -
d eı1, F 
atı id ransız profesörler tarafın. 

~._t\ıtıd ar~ olunuyor. Profesörün 
~t ih akı tercüman, dersi iba _ 

lre t·· k 
1Jtrıi .ur çeey naklediliyor. 

dıt, E:ckıta~l~r ekseriya noksan
>ıtl>ıJ, nebı lısanından tercümeler 
~ıle,t caktrr. Fakat lisanın seri in 
>- Qı n t' · -t~ e ıcesınde az zamanda işe 

b, aınaları muhtemeldir 

Hayata atılır atılmaz, gençlik. 
sebebi ihata edilemiyen bir rahat
sızlık hissediyor. Bir mevcudiyet 
.sebebi arıyor. Dini hissi mühim 
surette zafa uğramıştır. Bu his 

bir taraftan layetegayyc~ ve kat'i 

kaideler ve r asim elerd en m ürek .. 
kepti.. Bunlardan layik Cümhuri· 

yet tesisine mani olanlar tay edil
di. Diğer cihetten oldukça müp .. 
hem bir panteist akide vardı. Bi
naenaleyh İslamcılık yerine milli
cilik kaim oldu. Halbuki millici
lik, sulh zamanmda dimağı tama
men tagdiye edemiyor. Bütün 
memleket ve bahusus Ankara .mü· 
tekasif ve şedit bir kuv' et sarfet .. 
miştir. Artık ani hareketler yoktur. 
Muazzam istikbal hazırbyışı va -
zifesi bir çok senelere tclkıim edi
lecektir. 

İfade hüriyetinin fikclam genç
liğin bir kısmında bu rahatsızlığın 
devamına belki amildir. Maama
fih gençlik kanunları mazinin teh-

ditkar kuvvetlerini mağlup etmek 
için lıinm addediyor. Gazinin İn
giliz parlamento sistemini tetkik • 
ten sonra bir serbest muhalefet fır 

kast tesisine tetebbüs edeceğini 
gençlik biliyor.. Hatta Gazi bu 
fırkanın idaresini en iyi dostu F et
hi Beye tevdi etti. F ak:ı.t İntihabat 

esnasında zabıta, he"n hükumet 
namzedinin serbest söz ~öylemesİ· 
ni hem de muhalefet namzetlerinin 
serbest söyleme.sini müdafaaya 

mecbur olunca işler karıştı. Mil -

n IJtlUIH .. 1HHtU111•111•10mm1tuıu tMlnıumuıımuunmuumımı.n mlllllflıtmırı~ 

rekkep olan ve fili yatım müdrik 
olan bir idareci sınıf vardır. Bu sı 
nıf millet içinde infirat etmİ§ bir 
vaziyettedir. Son senelerin o ka
dar seri inkilabmdan hazan şaşa
lıyor, Türkiyenin her tarafında he
nüz görülen ezdattan muztariptir. 
Şurada, Beyoğlunun ~u moder~ 

binasında genç kadınlar, siyah el
biseli erkekler rakı içerek bütün 
gece dans ederler. 
Yanındaki ahşap köhne binada 

bir meczup, kuranın üzerine iğil
miş, durmadan kıraat eder. Bir 
az ötede, küçük bir kahvede yerli 
Türkçe şarkılar gramofonla çalı • 
nır .• 

Memleket modern tekniğin te • 
rakkiyalmı kabul etmiştir. Fakat 
bir trenin, bir vapurun dakikası da 
kikasına hareketi her vakit müm
kün olmuyor.. lstanbulda muay • 
yen bir adres bulunamıyor. Gala
tanın büyük caddesinde taksiler 
süratle akıp giderken ayni cadde

de bir ihtiyar şosenin kenarındaki 
sandaylesine oturmuş, gece yarısı
na kadar işsiz, hareketsiz oturu • 
yor. 

Yeni neslin bir romancısı bana 
dedi ki: 

Trakyadaki seyyar muhabirimiz 
den: - Bundan evvelki mektu • 
bumda Edirnenin ticaret ve zira
at işlerini anlatmıştım. Edirnenin 
dertlerinden biri de koyunculu
ğun ve peynirciliğin Edirne iktısa
diyatı üzerinde ötede'nberi oyna -
dığı faydalı rollerini kaybetmiş ol 
masıdır.. Yunanistana eskisi gibi 
büyük mikyasta etlik hayvan ihraç 
edilmemesi, peynir fiatlarının dü 
şük, nakliyatın pahalıya mal ol • 
ması, nihayet .simsarların Türk 
koyuncuları ifna edecek bir halde 
zincirlemesi zavallı koyun sahip .. 
lerini nefes alamıyacak bir vaziye 
te düşürmüştür. 

iktısadi hareketler 
Türk koyuncu ve peynircilerinin 

düştükleri feci akibet karşısında 
Edirne Halkevi faaliyete geçmiş ve 
bu zavallılar için bir refah progra. 
mı çizmittir .. 

Halkevi köy istihlak kooperatif .. 
çiliği namı altında bir köy koope
ratifi teşkil etmiş ve koyuncuları 

da içine almıştır. Pek yakında ha 
rekete geçecek olan bu müessese 
Edirne hayatı iktısadiyatını koru. 
yacak, kurtarıcı ve yükseltici bir 
varlık olacaktır. 

Bir buz, iki un fabrikasından 
maada büyük mikyasta iki demir 

- Biz henüz ruhumuzu deği~ - tamirhanesi sanayi varlıkları ara -
tirmedik. Evet fesi bıraktık, peçe- sında sayılabilir .. 

yi kaldırdık. Fakat inkılabımız İsmet Paşa hükumetinin en bü-
henüz bir elbise inkılabıdır. yük muvaffakiyetlerinden biri de 

Hapisanei umumf 
Eski kışla binalarından istifade 

suretiyle büyük bir hapisane bina
sının inşasına başlanmış ve bazı 
aksamı hitam bulmuştur. Rivaye
te bakılırsa burada binlerce mah. 
kumu çalıştıracak müesseseler vü• 
cude getirilecek ve mahkumlar Zl\ 

manlarını boş geç irmiyecekler ve 
çalışacaklardır. 

Pelvanoğlu Ekrem 

Sıcaklar ve 
hastalıklar 

(Baş tarafı 1 inri sayıfadn ) 
hemen hiç mikrop yoktur. Dağın 

beher metre mikabmda ancak 4 
tane ve bir plajda 8 tane m ikrop 

bulunmuştur. Buna mukabil şeh ir 

!erde bu nispet derhal artmakta 
Parisin (Luksenburg) parkında 

88, Konkordiya meydanında 600 
adedini buLmaktadır. Ancak hu 
son rakam akşam üstü, meydanın 
kalabalıklaştığı zaman (88000) e 
çıkmaktadır. Apartımanlarda be-
her metre mikabı havada (18.000) 
mikrop vardır. 

Fakat bu rakam da b ir birahane 
ile ve yahut akşam fütlı büyük 
mağazalarla mukayese edilince 
pek az ve mütevazı kalmaktadır. 

Zira birahanelerde, meyhaneler 
de ve kahve köşelerinde akşam 
üstleri bir metre mikabı havada 
tam 450.000, büyük mağazalarda 

2 milyo:t mikrop bulunmuştur. Maamafih bu bedbin sözleri ay- asayişin tanzimi ve temini işidir. 
nen kabul etmemelidir. Bunlar Trakyanm gezdiğim aksamında 

küskünce sözlerdir. Gençlik heye- başla tepsi ile altın taşısanız kim
ti umumiyesile cesurane harekete senin başını çeviripte bakmıyaca -
hazırdır. Zamanı hazırın güçlük _ ğmdan emin olabilirsiniz. Edir • 
leri onu korkutmuyor. Gazinin ve nemizin asayiş de ayni mükemme 
onu ihata eden maddeten ve ma _ liyeti arzetmektedir. Vilayet yol
nen kavi bir kaç adamın arkaları ları, diğer vilayet yollarına faik 

l bir vaziyettedir.. Vali Özdemir 
na top anmış parolasını tekrar edi 

"T" k' T Salim Beyin teşvikiyle bu sene vi-
yor: ur ıye ürklerindir.,, biz -

Fakat mikrop rekorunu Parisin 
meşhur otomobil sergisi !<azanmı!: 
9 milyon. Bu rakamı ancak paçav 
ra, kağıt, cam atölyeleri geçmekte· 
dir. Buralarda yalnız bir metre 
mikabı havada 38 mil:>on mikrop 
bulmuşlar. Demek oluyor ki bura
larda teneffüs edilen hava en mÜt• 
hiş zehirler kadar tesirlidir. 

G . layet bütçesine seyyar ziraat fen 
zat azı garp noktai nazarından 

memurlukları için tahsisat konmuş 
uzun müddet uyuklamış olan bir tur.. Bu yıl köylüye nazari ve a· 
milleti sevk ve idare ettig~ ine vakıf meli rehberlik edecek ziraat fen 

Tuirakanda gene bir 
cinayet oldu 

Qlt .• 
'-h Rence sordum: 

ı. QUgii 

tır. An'anevi kanunların fevkine l h memur arı isti dam edilecek bu 
let meclisinde ise Ba•vekil İsmet yükselmiş olan bu büyük mu"nze -

l' suretle köylüye fenni ziraat usul -

Bükreş 25 - Tutrakana yakın 
Türksmil köyünde üç Bulgar bir 
Türkü katletmişlerdir. Katiller ya
kalanmış ve Silistre adliyesine v~ 
rilmişlerdir. 

l{~h..._ n yazdıklarınızın yarın o-
l -.. rıa:z b' 
'\t}'~ • ır hale gelmf'sinden ve 
~Ot ;tsı:z kalmasından korkmu 

b lısunuz? 
Qa,'- • 

i:Itdı: 
~ ........... tbed~ 
tf ile . 1 sanat ve layemut şe -

'it llıı:ze? B ·ız • - · · · •tıd · · anı S" yın tesırı 

h~ ... a Yaşıyoruz.. İstikbal ıçın 
-.tet} 1 llu e ça ışıyoruz .. 

tt Çalışk 'dd" llçJi ~. an, cı ı ve heyecanlı 
~-dd·Rın kendini bekliyen bütün 
tıl\ll) 1 ı1llüşkülatı tamamen müdrik 
)... o lnad w b'l . ~!ırı h ıgını ı mıyorum. Otuz 
" 

1 ulın h . ttJerJ uş mu arrır ve münev• 
e teınaı edince mahsus de-

Paşa ve Fethi Bey, birbirlerini şid· 1 vide yegane aşk, bu millete karşı leri öğretilecektir. 
detle tenkitten sonra kol kola mec- ı beslediği aşktır. O, milleti bizzat Maarif işleri 
listen çıkınca halk hayretlere gark kendini fethe ve müvazenesini te· Ankara ve lstanbuldan sonra 

?l~u.. O vakit efkarı umumiyede mine sevk için her şeyden evvel mektep itibariyle zengin bir şehri
ı~~ıc~ın uğul damağa başladığı gö- gençliğe hitap ediyor ve diyor ki: I miz de Edirnedir. Gazi ve Mus .. 
ruldu. O vakitt 't'b "E T'"k t' · · · t f N · en ı ı aren mem - y sen, uı a ısının asıl çocu- a a ecatı yatı mekteplerinden 
lekette yalnız bir fırka haki.m ol• ğu, senin ruhundaki kuvvetin em _ başka 3450 muhtelit talebesi olan 
du.: .o da kütlelerin siyasi terbi - salsiz olduğunu biliyorum. Binaen 19 ilk mektepten sonra 1 muhtelit 
yesı~.1 de~hte etti. aleyh adımların sağlamlaşmcıya orta, 1 lise, 2 de kız ve erkek 

Kutlenın onda dokuzunu fakir ve yolunu belleyinciye kadar seni muallim mektebi vardır .. 
ve. tahs!l.si~ köylüler teşkil ediyor.. elinden tutarak sevkedeceğim. o Mübadele işleri 
Esık asıl aıleler harap olmuşlardır. valcit kendi kendini idare edebile· Mübadillerden bazıları tapuları-
Memlekette hakiki bir burjuva ta· ceksil". Ve eserimi itmam etmiş 0 • nı henüz almamış ise de mübadil 
bak~sı yoktur.. Sınıf yoktur. Yal· lacağım.,, işlerine kamilen hiatm bulmuş na-
nız ustte genç münevver?erden mü Leon Piyer Qent zariyle bakılabilir .. 

Çok çocuklular 
Son bir sene içinde İstanbul Sıh

hiye müdürlüğüne 2500 den fazla 
ar.ne müracaat ederek altı çocuk
lu olduklarını söylemişler ve Sıh
hat Vekaletinden para mükıif atı 
İstemişlerdir. 

Sıhhat Vekaleti evvele~ müra • 
caat yapanlara birer miktar para 
verdiği gibi son zamanlarda da 
elliden fazla çok çocuklu aileye 
para vermiştir. 
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Bir Mısırlı meslektaşın yazısı ............................................................................. 

Yeni Türkiye, genç Mısır 
Ne yüksektir o kavim ki Lozanda dün
yanın en büyük siyasilerile çarpışır 

ve milli misakını tahakkuk ettirir 
F. Sarruf :\!ısırın ağn· başlı ınec ı dir. Mustafa Kemal Paşanın bütün 

mualannclan Elmuktataf mecmua- büyüklüğü ve yüksekliği her yer · 
sının sahip ve başmuharriri<lir. Bu 1 den ziyade hu noktada göze çar -
genç muharrir memleketimizi zi -

1 
par. 

yaretc gelen ve Ankaı·ayı ziyaret O, arzu ve emellerine tahakküm 
etmek üzere olan l\l ısırlı heyet a- etmesini bilen nadir şahsiyetler -
zasındadır. F. Sarruf bu st!yahat den biridir. 
münasebetile M uhadenet gazete - Türkiyede geçmiş ve tarihe ka· 
sinde "Türkiye \'C genç l\Iısrr,, ser- rışmış uzak günleri yaşatan ve bu 
laxhası altında bir makale yazmış- itibarla görülmeğe, gezilmiye şa -
tır. yan bir çok yerler vardır. Boğaziçi 

Bu makelenin bazı noktalarını kıyıları cennetten birer parça sa • 
aşağıya alıyoruz: yılabilece~< kadar güzel boğazlar, 

Ne yüksektir o millet ki; mağ - ve manzaralarla dolu. 
lup bir askerin enkaziyle, Avrupa Anadolunun kalbinde kaplıcala
nm donanmalarına, toplarına za - riyle, maden sulariyle şöhret bul -
hirelerine, hulasa bütün kaynakla- muş şehirler vardır. 
rına arkasını veren muntazam bir 
orduyu darına dağınık etmesini bi 
lir! 

Ne yüluektir o kavim ki; itilaf 
devletleri kumandnnlarmın Ça -
nakkale ve Boğaziçi kıyılarında 
çizdikleri bitaraf mıntakaları aş -
mak cesaretini kendinde görür! 

Ne yüksektir o kavim ki; Lozan 
da, dünyanın en büyük siyasileriy 
le çarpışır ve oradan milli misa -
kını tahakkuk ettirerek çıkar!! 

Ne uludur o kavim ki ilerlemesi 
ne engel olan bütün zencirleri bir 
hamlede koparıp atabilir ve bası 
semalarda, gözü yüksekliklerin şa
hikalarında olduğu halde ileriye 
atılır ve arkasına bakmadan yü -
rür! ! 

Buralarını gezip görmek bizi 
Türkiyeye yaklaştıran tarihi bağ -
ları yeniden diriltmek demek olur. 

Ancak genç Mısırın arzusu bu 
kadarla kalmamalıdır. Yani Tür -
kiyeyi ziyaret yalnız onun güzel 
manzaralarını seyrctmeğe, zengir. 
müzelerini görmeğe, kaplıcaların· 
dan şifa almağa münhasir kalma -
malıdır. Ayni zamanda yeni Tür -
kiyedeki inkılap müesseselerini 
tetkik etmek bu müesseselere ha -

kim olan istikameti araştırmak, in 
kılap edebiyat ve içtimaiyatını ta
nımak ve nihayet inkılabın edip 

ve alimleriyle tanıtmak gayesını 
de istihdaf etmelidir. Bu saydığı -
nıız şeylerin anlaşılrnağa değeri o-

Azgın bir adam 
Daldığı evin genç kızı 

tarafından atıldı 
Mersin, 23 (Hususi) - Namrun 1 

ela çirkin olduğu kadar tuhaf bir 
lasalJul vakası olmuştur. 

Darıpmnrı köyünden Molla Ha- ı 
san olğu 1smailin bekarlık canına I 
tak demi:; ve bir gece oturup dü • 

• 1 

şüni.irken şöylece bir hovardalık 
yapayım demiş, düşünmüş taşın -

mış nereye gitsin, kendi köyünde 
~iclip birine sarkıntılık yapsa ta -
nınacak, düşündüğünü yapamıya

cağı gibi üstelik bir de rezil ola
cak .. 

İsmail kalkmış, Y ağçanağı kö • 
yiinün yolunu tutmuş, hiı' zaman ev 
vcl o köyde gördüğü biı· kızın ka
pısı önünde durmuş, bir tereddüt 
ve nihayet bir cesaretle çırıI çıplak 
evin içine dalmış... Fakat yay- 1 
la kızı, acemi hovaı·danın göğ
sünden yakalamış ve var kuv• 
veliyle dişlerini geçirmiş. Çıplak 

hovarda yaranın acısı ile kaçmağa 
haşlamış. 

Köylü uyanmış, ev haklı uyan -
mış, dişi kanlı genç kız, başından 
geç.en vakayı 'anlatmı~ .• 

Vak'a derhal hükumete haber 
verildiğinden jandarmalar hovar -
dayı aramağa başlamışlar ve bir 
az sonra İsmaili yakalamışlardır. 

: ························································: 
~ 3. K. O. ~ 
: : 
! Satınalma l\omis\~onu ıl~nJarı : 
• J • . . 
... M ~-M·:·v·: ·5 ~ t~·;;·~i;;;~ .... k~·;;;i ~·;·~· ·: 
nundan: 

Hava kıt'atı ihtiyacı için pazar
lıkla ve takas harici telsiz tedris 

malzemesi satın alınacaktır. lha • 
lesi 7- Eylul 933 perşembe günü 
saat 10.30 dadır. isteklilerin §era
iti anlamak üzere her gün ve p -

zarlığa girmek için de tayin edilen 
gün ve saatte Ankarada M. M. V. 

· Ankara Mektepler Satın Alma 

Komisyonundan : 
1 - Ankara Erkek Orta Mektebinin 1340 lira bedeli ke' 

şifli tamirat ve tadilatı aleni münakasa ile ihale edılmek üzere 
bu günden itibaren 20 gün müddetle münakasaya ~onulmuşıut• 

Talipler şartname ve keşifleri görmek üzere her gün meıkUI 
mektep müdürlüğüne müracaat edebilirl~r. 

2 - istenildiği takdirde tahriri ma'i'ımat verilecektir. 
Biz genç Türkiye de yapılan şey 

ler hakkında hüküm yürütecek bir 
mevkide değiliz. Ancak yıpranmış 
zannedilen bir milletten fışkıran 
ve mucizeler yaratacak kadar bir 
yükseklik gösteren ruhu anlamak 

Satın alma komsiyonuna müraca -
rini tanımalarıysa umumi sulhu te- atları. (3273), 4358), 
min edecek yegane bir yoldur. 

lan ve iki milleti yekdiğerine tanı
tacak mühim şeyler olduğunda ise 

şüphe yoktur. Milletlerin biribirle-
3 - Talipler ihale günü olan 14 · Eylül Perşenbe günü sast 

15 te % 7,5 teminat ve yahut muteber banka mektubiy e kooı 5" 

yonumuza müracaat etmelidirler. (4374) 

bize düşen bir vazifedir. 
Milletlerin geçirdikleri inkılap 

ları gazete ve kitap sayfaları ara -
unda takip edenler için; yeni Tür
kiyeyi ziyaret etmek ve ya§ayan 
bir inkılabı gözle görerek tetkik et 
mek her halde kaçırılmıyacak bir 
fıraathr, 

Muhakkak olan bir !ey varsa o 
da tarihte Türk inkılabı kadar aür 
atle ilerliyen ve inkitaf eden bir in 
!kılaba az ve hatta hiç tesadüf edi
Jemiyeceğidir. inkılap ricalini tet
kilC etmek istiyenler iÇin Mustafa 
Kemal Paşa en genuiş ve en yara
tıcı bir tetkik nıevzuudur. Mustafa 
Kemal Pata en gen! ve en yara
halarında kazandığı yüksek mu -
vaffakıyetlerle kendisinin aıker -
lik ve siyaset adamlığı sıfatlarına 
ayni zamanda haiz olduğunu ispat 
eden yüksek ve e§siz bir şahsiyet. 
tir. 

Btt müstesna şahsiyetin en bü _ 
yi.ik meziyeti elde ettiği sayısız mu 
vaffakıyetlerden sonra durulacak 
o hakim noktayı iyice tayin etmesi 

Amerikada buğday 

Konferanstan haber gel
meden fiyatlar düşüyor 

Nevyork, 25 (A.A) - Geçen 
Eylulde yapılan mukavelelerin 
mecburi surette tasfiyesi neticesin
de baş gösteren mahalli tesirler ü
zerine Şikago piyasasında buğday 
fiatı iki buçuk sent düşmüştür. 

Borsa ve piyasa muameleleri, 
buğday konferansından daha mü
sait haberler alınmadan önce ka -
panmıştır. 

Köprü kenarında ceset 
Aydın, - Umurlu yolu güzer - 1 

gahında simendifer hattında ve .. 
Aydına 10 dakika mesafede cesim 
bir köprü vardır. 

Şehre gelmekte olan köylüler bu 
köprüden geçerken bir adamın 
ölü olarak köprü lccnarında yat -
tığım görmüşler ve bunun Mehmet 
İsminde bir köylü oldulunu anla - 1 

mışlardır. 

Deniz Levazım Satın Alma 
Komisyonundan : 

200 Ton I1ızel Mayii Mahruku: Pazarlıkla münakasasa: 29 - A· 
ğustos - 933 sala günü saat 14 de. 

Deniz Kuvvetleri ihtiyacı için yukarda mı~<tarı yazıla Dizel 
Mayii Mahrukunuo pazarlıkla münakasası hizasındaki gün ve sa· 
atte ya.pılacağmdan şartnamesini görmek isteycn!erin her giin ve 
... ktr Mayii Mahruku itaya talip olacakların da münakasa gün 
ve Halir.de muvakkat teminat makbuı iyle birlikte KC?sımpaşada 
Deniı: Levazım Satınalma komisyo.ıuoa müı acaatıara. ~439.)) 

Ucazlak •• temizlik.. Siir'at 

VAKiT YURDU 
KİTAP KISMI 

ÇALIŞMIYA BAŞLADI 

Basılacak Kitaplarınızı .. 
Yapılacak Cetvel işlerinizi 
Makbuzlarınızı .. 
Defterlerinizi .. 
Baskıya Ait lier • • • • 

ışınızı • • 

• • 

YURDU 

Her· Yerden Çok Ucuz Yapar 
istediğiniz yerden fiyat alabilirsiniz. 

Vakıt Yurdunun Fiyatı Heryerden Ucuz olacaktır 
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~ J\ JJ -VAKiT '6 Ağustos 1933 -

~ nkara'da yapılacak Polis ve Jandar- Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Fa- ı -
., SADIKZADE Biraderler 

ına Mektebi için plan müsabakası. ziraat v e Baytar VAPURLARI 

Ankara Emniyet işleri külte 1eri1 e Yüksek Sz:ka;;· ~0:;::~ 
Umum Müdürlüğünden: 0rman Mektebi Her s;.~'!::t~s~. günU 

Pl'Ankarada yaptırılacak olan polis ve jandarma mektebi için bir Kayıt ve kabul şartları Doğru lzmİre H:~:~et 
•n lllüaabakası açılmıştır. 

1 
1 - Her iki mektep bir çata altında, fakat ayrı kııımlarda bu· 1933 ders senesi için Ankara .. Yüluek Ziraat Enstitüsü KARADENİZ Postası 

Uııaıc.ktır. Ziraat ve Ziraat Sanatları Fakültuine 5 kız ve 45 erkek olmak s d k d 
- 2 - Polis mektebi 300 kişilik leyli bir mektep olacak ve aşa- üzere "50,,, Baytar Fakültesine Kız Ye Erkek uso .. ' Yüksek a ı za e 
tıda yaııh müştemilatı havi bulunacaktır. Orman Mektebine "30,, talebe alınacaktır. Müo11eıe Jeyli ve V A P V R U 

A - Dershane: Elliıer kişilik beş, yirmi bet kjıilik iki salon. meccanidir. 27 Ağustos Pazar günü saat 
h 8 - Yatak hane: Ellişer kişiJik beş, yirmi beıer kiıiJik 11100, Kabul şartları şunlardır l 8dc Sirkeci rıh tamından bare-
ala ve banyo daireleri. 1 ketle Zonguldak, lnebolu, A· 
C - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmalc • 

._ - Sıhhi kısım: Revir, eczahane, muayene odası, haata ba- vancık, Samsun, Ordu, Giresun, 
"ıcıl d k d 2 - Liıe bakaloryasını vermit bulunmak. T b u ve o tor aireleri. ra zon, ve Rize limanlarma 
h D - Fenni kısım: Dakti'oskopi, ihbarı ilcamct, mülaj, fotoıraf· 3 - Yaşı 17 den aşağı olmamak. azimet ve avdet edecektir. 
t ~he "karanlık oda beraber,, labaratuvar, seyrü sefer, teJli ve 4 - Bu mesleklerin icap ettirdij'i bedeni kabiJiyete malik Fazla tafıilat için Sirkeci Mey-
tlıit telgraf, kıyafet değiştirme daireleri. ve hastalıklardan salim olmak, "tam tcıekküllü ha1tanc sıhhat menet Hanı altında acentalığa 
E - Yemek kısmı: Mutfak, kiler, bulaşık yeri, büfe ve ye- heyeti raporile tevsik olunur. 

1 
müracaat. Telefon: 22134. 

ltıek ıalonu. 5 T (6576) 
F - ahıil leyli ve meccani oldujundan ıtaj veya tabıil 

b· - Müdürlük : Müdüriyet bürosu, husnsi dıire "dört odı, d.evreıinin ortasında ".rız olacak mazeretler dolay11ile tabsille-
ır banyo, bir mutfak hala,,. d G rıne evam etmek imkinını kaybetmit olanlar müstesna olmak 

b - Dahiliye müdürlüğü : Büro ve hususi daire "üç oda, bir üzere,, ıtaj veya mektebi terkedenlerin veya cezaen çıkarılan-
an> 0 mutfak, haJi,,. larıo hük<kmet tarafından kendilerine yapılan maarafı tazmin 
fi - KPpu karako'u ve bekleme odası. edeceklerine dairNoterlikten musaddak kefalttname vermek"mü-
1 - ld o . ' . . 1 . • • d ı are: osya, yazı ış .erı ve yazı ış crı amırı o a arı. essesece verilecek nOmuneye teYfikan,, • 
K - Muallimler odast 6 M h t - a alle ihtiyar heyetinden veya poliı merkezinden 

- KutUphane. h'' ··h ı b "'J U usnu a m.az atası ile 4 kıt'a fotoğraf vermektir. 
'v - mumi salon "avJ .. N .,, 

- Depolar: etya, elbise, teçhizat, evrık 
O - Hade ·neJer odası "20 hademe için 2 .. 
- Jandarma mektebi aşağıda yazılı taksimatı 

havi olacaktır 

Mektep şeref salonu "avla,, 
Mekt-ep müzesi 

Ada adedi 
1 
1 

Kumandanlık, odası, hususi daire "dört oda, banyo, 
llıutf ak hail 

' 
Kumandan muavinliii odası 2 
Mülhak odası 3 
Kalem odası 1 
t-vazım Heyeti oduı 1 
evuı111 yazıcı neferleri odası l 

Hckiaı odası l 
Eczahane ve eczacı odası 1 
Revir " biri zabitan böW&-ü ıçin,, 3 
Sıbbiyeefradı odası 1 
MualJimler odası 3 
Nöbetçi zabiti orlası 1 
l{ütüphane 1 
Mutalea salonu 1 
Dtpo. 1 
~~ l 
Mutfak 1 
Hamam 1 
Ot ve samanhk 1 

J
J Bu kısımda h~Ja 
ve mu~:uklarda 

olacaktır. 

kabahatli efradın hapisleri için oda 1 
l<umandanhk kısmı için hali ve et yüz yıkama yeri 1 
4 - Zabitler kısmı : 
86Hık kumandanı odası 1 
l'ılom K. odası 1 
Zôtbitler inamı Oda Adedi 

l<.~Iem oda11 J 
Cnıirber ve hademe odası 1 
Yemekhane ''elli zabit için,, 1 
Dershaneler .. elli zabit için,, l 
Yatak odası. ..Beheri on zabit için,, 5 

tftZabit balaları 1112, el yüz yıkay :-ı cak ytı , 6 
U 1 küçük abdest bozacak yer, bunun yarısı 
•t katta 

Zabitler için taraş salonu 
Gazino 
~utfak 

1 
1 
1 

S - Kuçük zabitler kısmı 
'<üçiik zabıt bölük kumandanları odası 4 

,, ,, takım ,, ,, 4 
1'atcm odası 4 
l<.üçük zabitler mıntakas•na birer hala ile 
~ı yüz yıkayacıak yer. 4 
fiademe ve emirber odası - 4 
Dershaneler(ber bölüğe eJlişerden 8 dershane)8 
'i eınekhaneler(herbiri yüz talebeye mahsus) 4 
~Oiuş ~~e~biri elli talebe için, karyolalar iki 
((atı., bırıSt kumandanlık kadro ye efradı için 9 
.• Oçük zabit talebeleri için hala .. yarııı 
~t katta koğuılara yakın olacaktır 
l O beygir istiap eder ahu 
100 neferlik bir koiuf 
l<apalı mane1' yerı· "12 hayvana go··re 

" 

32 
1 
1 
1 

7 - Taliplerin miktarı kadroyu tecavUı edince ıabadetname 
dereceleri ve müracaat tarihleri sırasile kabul muameleai yapıla· 
cakhr. 

8 - Ziraat Fakültesine girecekler evnll 1 1ene Gazi Or
man çiftliğinde talebe namıedi sıfatile staja tlbi tutulurlar. Ta· 
Jebe stajda bulunduğu müddetçe yemek ve elbise bedeli olarak 
kendilerine ayda 40 Jira ücret verilir. Bu ücretten hiç bir tevki
fat yapılmaz. 

Bu tartları haiz olup Anl<ara 11Yüksck Ziraat Enıtitüıü 
" Ziraat Baytar FakUltelerine ve Yüksek Orman Mektebine gir-

mek istiyenlerin 31 eylül 933 tarihine kadar yukaradaki şartları 

gösterir vesikalarım bir islidaya raptederek doğruca Ankara 
YOlıi .. IE Ziraat E .. tftDeD RekHJrJOiUae mUracaat etmeleri 
ilin olunur. 

Daha faıla malOmat almık iıtiyenlere müracaatleri takdirin 
de Prospektuslar szönderilir. t3024l 

111-111 il 
Selinik Bankası 

Tesis tarihi : 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 
idare nıerkezi : 1S1 AN BUL 

TUrkiyedeki Şubeler! : 
lstanbul ( Galata ve lstanbul ) lzmlr 

Samsun • Mersin • Adana 
Yunanlstandaki Şubeleri : 

SelAnlk • Kavıtla • A tlna • Pire 
Bilumum Banka muameleleri. Kredi mektupları. Cari hesap· 

lan küşadı. E~bam ve Tahvilat. Kasalar icarı. 

1 

1. 
! ı 
1 

ıııiıı~mıı ı~ııı ıııı~ıııı ınıı~ııııı~ıım~nıı~ ıııı 
6 -Ajağıdaki kısımlar polis ve jandarma mekteplerinde miişte-

rek olup binanm ortasında ve her iki cihetle irtibatı bulunmak 
üzere yapılacakhr. 

A - Konferans salonu. 11Talebe alacak kadar büyük ve pro· 
jekıiyon tertibatını havi,, 

8 - idman ve iskrim solonu. 
C - Kantin. 

D - Umumi Gaıioo. 
E - Çamaıır yıkama ve kqrutma yerleri. 
F - Olo nobil ve araba konacak su ı cıurma. 
G - Şufaj tesisatı: Kalorıfer daircsı, kö'1'.lür deposu, kalori

ferci odası. 
H - Elektrik dairu:. 
1 - Telefon santral dairesi. 
7 - Müttcrek iki bina için en çok "600,000,. lira ıarfedile· 

cektir. 
R - Binanın 1-100 mikyasrnda her kata ait pilinlarile umumi 

maktaı ana cephelete nazaran ufak mikyasta manazırı nihayet 
933 senesi Ey ü!ünün on b,şine kadar "Ankara Dahiliye Ve\ci'e
tinde inşaat komisyonuna,, bir rumuzla gönderilecek ve rumuza 
ait izahat ve muvazzah adres kapalı zarf içinde bildirilecektir. 

9 - Planlar mütahhassıs bir Hey'et tarafından tetkik o!un1c•k 
ve birinci gelene 3000 lira ikinciye 500 lira mükafat verilecektir. 

10 - Arsanın p'anı ve fazla malumat için ''Ankara'da Dahili
ye Veka!etiode inıaat kom:syonuoa,, müracaat olunabilir. 4356 

Darüşşaf aka 
Müdürlüğünden : 
ikmal imtihanlarına Eylulün 

ikiıinde ve derslere de on birinde 

batlanacakbr. (4308). 

Aydın Demir Yolları 
Mlldiriyeli Umumiyesinden: 
İzmir A}dın demiqolu hissedar.ın 

ııl cl!ıde altı :l) da ) uı elli birinci içtimaı 
umumi} esini Eyluhin ) irmi altısına mu
sadif salı gı.inü sııat J 2 de Londra \la 
Old Brond trecıte 100 nuın:mı.da k.ıın 
Winchestcr 1 fou e"te ınıkac edeceği ıl.ln 
olunur. 

Ruznamei müzakerat berveçhi :itidır: 
1 - l le} eti idare raporu ~ - ı q,~.J 

senesi Haziran ga~ esine kadar olan he
s:ıb:ıtın tetkiki 3 - Sirkctin nnı:ııncl.ttı • 
uımımi)c!>İnin tezekkuru. 

işbu İ'Çtımaa iştirak etmek ar7.u cJcn 
hissedaran ı :ırıhı içtim;ıdaıı l!ınkal on 
Jort gün ::ıkdem hisse serıeJaunı I n -
dra"da Old Broad Sırecııe JOO rıumırada 
\\'inche ter f lou c kA ı ıbı umumil i~e. lz
mir'de Şırkcı idarc-;ıııc. l~ranbul'dı (h. 
ınanlı BJ.nk.l ın.ı tc\ dı cim l idırler · T ev
di edilecek hı e sencd atı ıçin alınacak 
makbuzlar hıııi i .;t ı mada ıbraz edılecelmr. 

f le) eti ıdarc cınril e ~ at ibı 
it P. \\'. DE \ NF 

\Vinche ter llouse 100. Old Broad 
Sıreet Loncloıı, E.C ~ 21 Ağustos 193.) 

( IJIJOQı 

kara'nın en büyük 

Kıtap, gazete ve 

Kırtasiye . mağazası 

AKBA . 
Kıtap evı ve kırtas • yecılik . 

· Anararı.lar ceddeai . .. 
I ddon: 33 77 

Her lisanda gaz~te 
mecmua ve kitap· 

,. 

Hf'r nevi kırtasiye e~yası. 
ve meklep _le_va~ım .. 

Her türlü Fotoğraf 
levazımı • makineler 

ve amatör işleri 

Etem Pertev ıtriyatı 

Kütahya çinileri 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkları mütehassm 

Divanvolu N. 118 Telefon: 22398 

Göz Hekimi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Sınıf Mutehassui 
Babı llli \ n nıa cnddes :'\o 60 
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Nafıa Vekiletinden : 
20 - 8 - 933 tarihinde kapalı .zarf usulHe yapılan münakasa 

netiteıinde talip zuhur etmediğinden Siirt Vilayetinde Siirt· Diya
nbekir yolundaki iki gözü yıkık kemerli Gezer köprüsü yıkılmış 
kısımlarının ikmali inıası müzayede, münakasa ve ibalit kanunu
nun 18 inci maddesinin ° C,, fıkrası mucibince pazarlıkla ihale 
edilecektir. Pazarlık 29 • 8- 933 sah günü saat 15 te Nafıa Ve· 
kile\inde yapılacaklar. Taliplerin yevmi mezkurde 1252·83 lirahk 

teminat mektuplarım hamilen müracaat etmeleri illo olunur. 
(4373) 

' 

Dr. İHSAN SAMİ 

Tifo ve Paratif o Aşısı 
Tifo ve J>arati fo hastalıklarına tutul

mamak için tesiri çok kafi muafiyeti 
pek emin bir aşıdır. Ecza depolarında 
bulunur. (5959) 

Sahibi, MEHMET ASIM 

Netriyat Müdürü: 1. Safa 

V AKIT Matbaası - lstanbul 

inşaat Usta Mektebi. 
Ankarada inşaat usta mektebine müsabaka imtihanı ile }eylf . .. 

meccani olarak 40 talebe alınacaktır. 

ŞARTLAR. 

A) Türk vatandatı olmak, 8) tam devreli bir ilkmeptep mezu 
nu olmak, C) 12 den aıağı ve 16 dan yukarı yaşta olmamak. 

D) inşaatçı ustau yetişmek için lazım gelen sıhhi vasıflarda 

olduğu mektep doktorunun raporiyle anlaş~lmak yukarıdaki tart 

ları haiz olanlardan mektebe ücretli leyli veya nehari mecceni o-
larak girmek istiyenler müsabakasız alınırlar. Ücretli leyJilik 

için bir ders yılı için üç taksitte 275 lira alınır. 

E) llkmektepten yukarı tahsil görmüt olanlarda yatları ınii
sait olmak şartiyle müsabaka imtihanına girebilirler. 

Kayıt için Sultanahmette mıntaka San'at Mektebine cumar

tesi, pazartesi, çartamba günleri saat 9 dan 12 ye kadar müracaat 
etmelidir. b' 

Kayıt işleri 2 eylul cumartesi saat 12 de kapanacaktır. Mü- ( 

sabaka imtihanı 6 eylul çarşamba sabahı saat sekizde mıntak• l' 

San'at Mektebinde yapılacaktır. 

Müsabakaya namzet olarak kaydedilmek için: 

Mmtaka San'at Mektebi müdürlüğüne verilecek bir istida ile 
birlikte: A) Nüfus tezkeresi, B) tahsil vesikası, C) aşı ıahadet· 

namesi, D) 4x6 büyüklüğünde dört kartonsuz fotoğraf, E) veli il-
mühaberi getirmelidir. (4311 ) 

Hatıralar ve Jt esikalar 
Harp kabine/erinin isticvabı 

Bu eser, mütarekeden ıonra, umumi harp mes'ullerinin di· 
vanı alideki isticvaplarını, resmi vesikaları ihtiva etmektedir. 

Harp kabineerinin isticvabında 
Bütün harp senelerinin ve mütareke yıllarının en canlı saf· 
balarını, bu eserde bulacak, lezzetle, merakla okuyacaksınız. 

600 sayıfalık kitap bir lira 
Da§ıtma yeri VAKiT matbaası 

1 Devle~ Demir yolları UAnları ] 

Eskişehir • Ankara arasında Eıekent istasyonu civarınd:s 

536, 600 üncü kilometrelerde vakı taf ocağandan çıkarılarak 
teslim edilecek 6000 M 3 balastın kapalı zerfla münakasa" 
14 Eylfıl/933 perşemb~ günü saat 15 de Ankara'da idare Mer 
kezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara veznesinde beşer liraya satılan şartnamelerd• 
yazılıdır. ( 4303) 

Devlet Demiryolları ldareıinde teraküm eden takriben ıO 
bin adet boş çimento çuvalı ile takriben 300 adet muhtelif de
mir ve ahşap karpit ve arapsabunu fıçısı 2/9/933 hribine rnti" 
sadif Cumartesi günü saat 14de müzayede ile utılacakhr. Ta!ip" 
)erin teminat a\(çesini hamilen Haydarpaşa mağazasına müracaat" 
lan ilin olunur. ( 4302} 

stanbul ve T ra ya eker Fabrikaları lürt Hnonim ~irUtin~en: 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Tem muz tarihinden itibaren bin kilodan az 
olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani İstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda 

:a~:ı~;yaç~::ı;~ Kristol loz ~eterin Kilosu 36, 7 5 ~on~ı~to Küı ~eterin Kilosu 39 ,so Kuru~ıur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. Istanbul haricindeki yerierden yapılacak sipa
rişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve ·Üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itiba
ren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına sigorta ettirilir. Si
pariş bedelinin ta~amını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin tamamın• 
peşin ödeyenler vagon başına beş lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres : Istanbul' da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf 
adresi : lstanbul, Şeker Telefon 

Han. 
No. 

No. 40- 30 
24470. 

Telgraf 

Süt .... 
annelere 

,,, 
•• •• 11aı" Kullanınız sutu 1,rııı 

ıarttii"ır. Çocuk et" 
• • kUV'V' 

kemiklennı ,.-" 
1 endirir. 


