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8eryo'nunseyahatı l)k 1 
lty ~ arda, Türkiyede ve Rus-

~ hıaa ~t ınakaadile iki gün ev .. 
~ rııJyadan vapura bimnİ§ o· 

' lieryo ·· ·· ·· d k" iiin .. l onumuz e ı çarşam• 

~ıt ~ stanbula gelmit buluna .. 
tıı~·· abık Fransız başvekili ay
k ~.akşamında Ankaraya gİ • 
t' ukuınet merkezimizi gör • 
n ve r • k l tlf k earnı ma am ar ile te • 

)l .
1d lerı ıonra dönerek Y alo .. 

Rı ecek b d R . . .. J.f , ura a eısı cum-
lırct) . 

~'- erı tarafından kabul c• 
ttbr B d t aı.ıl 4 un an ıonra Ruıyaya 

ltet garistana gidecektir. Bir ri .. 
e g .. 

~~la ore F ransaya dönerken 
\t! n Yolunu ihtiyar ederek 
Plt~\'a) Ya da uğrayacaktır. 

t ıı~e çıkan L'ere Nouvelle 
eıı ıo .. h d ba n nus asın a yazıdığı 
1 rnakalade bu ıeyahatin 
t Ye • l>'or k· manasını tahlil ederken 

1:r l ; 

~ ~tyo'~un seyahati hiç şüphe 
)eti h a1?1ıle hususidir. Resmi ma
llıaı ~ız değildir. Esasen çok de 
l'yo u~~1atı ile tanınmış olan 
ek .dun~anın dört köşesini ge. 

,eh laptıgı tetkikler ile mütema
•ı lllal a ad uınatını artırmak istiyc;m 

etı arndır. Bununla beraber bu 
lld e St.!yahat eden adam ayni za 
fu~ El-ansız Radikal - Sosya. 

t dkasmın, bu fırkanın parla -
'o aki ~ grupunun, nihayet ha 

Ji:_ encümeninin reisidir. 
~ ~ı· tarnftan Heryo'nun mer. 
~ vrupadaki küçük devletlerle 
~ ... n]p~!f!l cm büviik müdafii ol-
Afaş ,y-.:_., .&. i"a.{ıoa, :UC OL\.ı.&UJU. 

dı. ~lllasının en büyük amili bu 
\(gunu da u tnı a . Bu ta . nu amak lazım 

kdırde Beryo'nun bu 
seyahatind ki 

~klü ~ .. .. . e a ehemmiyetin 
oı b~nu ınkar etmek müm -

t a ılır nti? t, .. ,, 
't~ız gazetesinin bu sözleri 

bir:.:~lnız ona ili.ve edile. 
• d b uhıın nokta daha vardır 

~tda. ku ıeyahatin manasını tet· 
er en . d ~· , 1 en zıya e naznrı dik-

'I, ~e~~'?ak icap eden cihet 
• ".JO h ıı. q •ıf un §a aından ve haiz ol-

"ıl. a.tiard · d 

• 

•• 
Universite 

kadrosu 
Tamamlanıyor 

Kimya profesör muavini 
Saffet Rıza Hanım 

Yazdığımız gibi üniversite kad· 
roıunun tamamlanması için daha 
150 asiatan ve 30 profesör muavini 
namzedi alınacaktır. Bunlar için 
Avrupa mezunları tercih olunacak 
tır. 

inkılap enstitüsü kadrosu he • 
men hemen tekarrür etmittir. 

* * * Üniversiteye timdiye kadar üç 
hanımın tayin olunduğunu &ördük. 
Bunlardan biri hakkında dün ma • 
lumat vermittik • 

Fen fakülteai kimya profesör 

Selami lzzet'in yeni romanını 

5 inci sayı/ ada okuyunuz 

Dünkü Yüzmeler ve Cumaya 
yapılacak Vakıt müsabakaları 

•. 

9"!!""!~!!!!!91-------~~-·l 
Dlln mıntak.; ytlune blrlncUlklerl yapddı. Ba· 
aun neticeleri ile gelecek Cuma yapılacak 
VAKJr mOsabakalan taf•llAbnı basGn Spor 
aayıfamızda bulacaksınız. R .. lmlerlmlz dlln 
rekor yapan LeylA Hanımla, mGsabakamıza 
Frecek y0ziic41erden bir kısmım Moda dealz 
hamamında ve VAKiT afltl albacla ır6steriyor. 

Saffet Rıza H. talebelerll• 

muavinliğine tayin olunan Saffet 
Riza Hanım İ§kodra kumandanı 

(Devamı 10 uncu nyıfada) 
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Rus yada ..................... 

3-7 
Yenildik 

1 UL'\C:Vl'UT~ A LA A ) -
Tür • lvanovo futbol takımları , 

1 araımdaki maç, dün 3 bin ıe .. 
yircinin önünde yapılmıt ve o • 
yun fevkalade seri cereyan et• 
mittir. 

ilk devrede her iki taraf ikişer 

1 

1 

sayı yapmıılardır. 

1 ikinci devrede iıe Türk takı .. 
1 · mının bir ıay11ma kar§ı lvanovo 

takımı bet ıayı yapımıftır. 

Bu suretle maçı üçe karşı yedi 

'sayı ile lvanovo kazanmııtır. 
1 

....... 
• 

Ziraat Bankasının buğday satın alması 
1 

..................... --................................. __ 

1 

Şimdiye kadar 4:·5·k~;~şa 
1 
alınabiliyordu. Fakat .. 

Si~ fiYatlar ~aha .düşüktür. Çiftçiden borcuna mu 
kabıl veya peşın buğday alınmakta devam edilecek 

• 

\ ~ ~ an zıya e son zaman 
~~~Paahv~iumum~e~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

>y4tği,~~~1 ~eğbişikliklerdir ve Bir maden patlamasile yanarak ve gaz-
~~ ~r d erın aşında Alman-
~l 1 bltl~ ar ınevkiine Hiter'in ge• larla zehirlenerek ölen 11 Türk amelesi 
tt'-tı:r ~a.ktadır. 
0~c~da a. Hitler hakim vazyete 
tta· A.....,ten evvel Fransa bilhaasa 
t ıııe . lıPada.k· k ·· .. k . ·1· f .. \f ıar ı uçu ıtı a zum• 
1~1\tı. hi:~at ediyordu. Diğer ta -
ltt.. ~~ bu . ereceye kadar Lehia • 
~!'tCliı·· ıatin t k k ~~ • 1l'ord a no tasını uvvet• 
>~i' için ;:: Ye hunu kendi em· 
~,~ ~. afı bir teminat görü .. 
~ljl tliitJ 
tt~ er Alnı 

\ıe b·· .. an baıvekili ol .. 
uyuk bir şiddet ve sür 

"" l1 "1ehmet Asım 
t'~nııı14 evaını ikinci Sayıfada 
V ıııııuııı Q/c., t, 11111111111 ı11111ııııııı111111ıııııı111111ııı~ 

'n ll"k"" l · -1ı.,.9h •••••• ı aye erı ~ 
""d ·········· 5 

C'l~ Seıa. en. itibaren ! 
b ~~~ mı 1 zzet :@ 
I~ tıı"t" . ~ 

'lij~tırıct •na, cıhan ede-~ 
11~ , ~"~~" seri halinde ~ 

~ .. i ,, ~ verecektir. ~ 
~C\t acar edebi· ~ 

•dır ,, ~ 
Qıh IJıı.g·· = 

··~i •a un ~ 
, ()1( lf•famızda E 

11hııu1,,," &alf 11n uz ~ 
lııııııııı = 

111111111111 •111111ıı111ııı11ııımı11ı./ 

Ocağın ağzı açıldığı zaman bu amele cesetleri 
~erde bir. tanesi kazar vaziyette ayakta bulunmuştur 

~ 

Zonguldakta bir maden ocatuua •ta 

Geçen hafta Zonguldaktaki f e- diren kaydettiği korkunç maden 
ci kazadan ve 11 Türk ameleıinin kazası Alacaağzı mevkiinde ol -
ölümünden telgraf haberi olarak mu§tur.. Bu havalideki ocakların 
bahsetmiştik.. gelen malumatı a- birinde ittial eden Grizo ile batlı· 
hyoruz: Y:an facia 11 amelenin ölümü ve 

Evvelki ıalı günü Havzanın na· (De,·aıw ıo uncıı pyıfada). 

bankan binası Te mtldfirll Fazıl B. 

Ziraat Bankaları köylüden zun müddet meşgul olmuştur. 
buğday satın alıyor. Bu mesele Buğday satın alma h;inde en 
Başvekilimizi siddetl~ alakadar et- ı"ler· ·a Ad ::. .. 1 gı en ana Ziraat Bankası 
tiği için lsmet Paşa Hz. evvelki drr. 
gün Ankara Ziraat Bankasında u (Devamı 10 uncu &ayıfada) 

- Bu elbl•enln deniz elblaeal oldu~uno • nereden anladın ? 
- Hesap pusluı tuzlu da ... 
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Heryonun seyahati 
IJaşmakaleden Devam 

atle siyaai programını tatbike giri
şildikten sonra vaziyet değişmiıtir, 
Franaa (Hitler) ismini (harp) 
kelimesinden farklı tutmuyor. Kü
çük itilaf ile Lehistan dostluğunu 
da artık kendi sulhu için kafi ~bul
mıyor. Sonra ıayet Almanya tara .. 
f rndan bir harp çıkarsa bu defa İn 
gilterenin. kendi yanında olacağı • 
na da emin olamıyor. İşte 

bu enditedir ki Fransaya Rusy ile 
Balkanlardaki devletlerin dostluk
ları bugün dünden daha fazla kıy· 
metli görünüyor. 
Vakıa Fransa bir taraftan dört

ler misakı na imza koymu§tur. Al .. 
manya, İtalya, f ngiltere ile mu ay .. 
yen esaslar üzerinde anlatmıştır . 
Fakat diier taraftan ayni Fransa 
Rusya ile yaklaıma siyaseti tut -
muttur. 

Sonra küçük itilafın bir parçası 
olan Romanya ile Lehistan ve Tür 
kiye dahil olduğu .halde Rusyanın 
komıuları ile mütecaizin tarifi 
hakkındaki bir mukavele üzerinde 
C\nlatmalarını kolaylaştırmıştır ,. 
M. Heryo'nun seyahatine tekad .. 
düm eden bu ahval ve şerait ta .. 
havvülü bu seyahatin ehemmiye -
tini bir kat daha artırmaktadır. 

M. Heryo'nun Türkiyeye kartı 

vaziyetine gelince, bunu bizzat 
Fransız gazetelerine bir kaç gün 
evvel verdiği beyanat ile pek gü • 
zel izah etmiştir. Hakikaten Fran· 
sa ile Türkiye arasındaki ihtilaflı 

meselelerin, bilhassa cenuptaki 
münazaalı hudut itinin kat'i suret· 
te halledilmesinde bu zatın büyük 
himmeti olmuştur. Bu hal esasen 
memleketimizde kendisinin şahsı· 
na kartı mevcut olan hürmet ve 
muhabbeti arttırmıştır. Her halde 
ıabık Fraqsız başvekilinin bu se
yahati tamamen hususi mahiyette 
olsa bile Türk - Fransız dostlu • 
ğunun bir derece daha samimileş· 
mesine ·hizmet edecektir . 

Mehmet Asım 

Hindi Çini 
Sularında 
Fransızların işgal ettiği 

Adalar ve Japonya 
Paris, 3 (Hususi) -Tan gaze

tesi Tokyodan aldığı bir telgrafa 
atfen Bahri muhitte Fransızlar ta
rafındf.n bazı adaların iıgal olun
masını Japonların protesto edecek 
lerini yazıyor ve ıu mutalaayı yü
rütüyor: 

"Bu meselede 1930 nisanında 
baılanan ve bitirilemiyen ameli)~ 
nin devamından başka bir şey 
yoktur .. Mevzuu bahs adalar Hin· 
di Çini sularında Koşenşin ile ye
ni Kaledoni arasındaki yolun en 
doğrusu üzerindedir. Bunlardan 
istifade imkanlarını araştırmak Ü· 

zere Fransa, adalara bir denizci 
heyeti göndermişti. 

"Diğer taraftan Vaşington kon
feransı bir hakkın icap ettirdiği 
iığali, bir devletin idari ve askeri 
müdahalesini menetmemiştir. 

"Fransız hükumeti bu ıaraite 
istinat etti ve bu adaları Hindi Çi
ni idar~sine verdi.,, 

Alman elçilikleri arasında 
değişiklikler 

Berlin, 4 (A.A.) - Volf ajan
sının doğru malumat alan maha
fillerden öğrendiğ~ne göre Alman 
elçileri arasında pek yakında bir 
takım nakiller ve değişiklikler ya
pılacaktır.. Bu cümleden olarak 
Almanyanın Boenos Aires elçisi 
M. Kaufmann Asser Meksiko el -
fiıi M. Zechbin ile Brükseldeki Al 
man elçisi M. Lerchenfeld harici
Y+! nezareti emrine alınacaklardır . 

Efganistandaki son hadiseler 
hudut vak' alarından ibaret mi 

Efgan sefirinin bize izahları 
Efganistanın Hindistana civar f ziyaret etmiş ve kendisi ile görüı- / venet görmeğe de ihtiyacı yoktur. 

olan kısmında yeni bir isyan hare- müştür. Komşu devletler hudutlarında ya-
keti hatladığı şeklinde son günler· 
de bazı ecnebi gazetelerinde ha -
herler çıkmaktadır. Bu haberlere 
göre Hindistan erkim harbiye re
isi ceneral Sir Kenet Vigram alel
acele Ef ganistan hududuna git • 
miş, huduttaki ve cenubi Ef ganis
tandaki vaziyeti yakından tetkik 
etmittir. 

Ahmet Han muharririmize tun 
lan söylemiştir: 

M. Heri 
Çarşamoaya Ş 
mizde buluna 

Marsilya, 3 ( HuausO 
Heriyo bu sabah buraya g 
hemen saat 15 le Pakenirt 
puruna binerek İstanbul• 
yola çıkmııtır .. M. Heriyo 
nmda altı mebus ile radik• 
sı ikinci reisi Madam Brou 
dır .. 

Bu seyyahlar Sofyada 
ve demokrat fırkaların be 
lel itilafı mesaisinde bul 
gitmektedirler.. M. Heriyo 
da İstanbul ve Sofyaya Y 
seyahate dair söyledikleri 
teyit etmiştir.. Sabık bap' 
vela Ankaraya sonra Ru•Y 
decektir .. 

M. Heriyonun AnkaraY 
retten sonra Tevfik Rüıtii 
refakatinde Yal ovada Rei• 

İngiliz erkanı harbiye reisinin 
gösterdiği lüzum üzerine İngiliz 
ordusuna mensup bir çok piyade 
ve topçu alaylariyle tayyare filo -
ları Ef ganistan hududuna sevkedil 

"- Bazı ecnebi gazetelerine 
Efganistan - Hindistan hududun 
da sabık kral Amanullah Han le
hine bir isyan çıktığı yazılmı§, 

Türk matbuatı da bu noktaya te

mas ederek bazı yazılar yazmıştı. 
Bu haberlerin hangi membalardan 
ve ne suretle tere§tuh ettiği bence 
meçhuldur.. Benim bu hususta 
aldığım malumata göre vaziyet ta
mamiyle berakistir. Bu, nihayet 
hudutta pek basit bir karışıklıktan 
batka bir şey değildir. Her mem· 

lekette bu kabil hadiseler olabi -
lir. Bunları izam etmek doğru 

değildir. 

pılan harekat, Ef ganistanr hiç bir 
şekilde alakadar etmez ve Ef ga -
nistanın bu hadiselerde hiç bir 
dahli yoktur.. Efgan milleti son 
inkılaplardan hissesine düıen ibret 
dersini almıştır.. Bundan sonra 
hiç bir Ef ganh ortada ıebep yok
ken kendi malını, canını ve raha
tını feda edecek halde değildir. 
O, kendi seçtiği devlet reisinin ri- hur Hazretlerini ziyaret e 
yaseti altında inkişaf ve terakki teyit olunuyor. 
etmek için çalışmaktadır.,, M. Heriyo önümüzdeki ç 

Türkiye-Efganistan ba günü saat 17 de lmere 

mişlerdir.. Bu kuvvetler hududun 
Hindistan tarafında bulunan Ef -

Ahmet H an, bundan sonra Tür- vapuriyle İstanbula varmıf 
kiye - Efganistan siyasi münase- tır. Sabık Fransız başvekil 
batından da bahsederek şunları disi için Perapalas otelinde 

gan kabilelerini Ef ganistandaki 
isyan bereketine yardımdan men 
için çalııacaklardır. Bu kuvvetler 
birçok kasabaları bombalarla tah·· 
rip etmiflerdir .. 

~öylemiştir. den hazırlatılmış olan dair 

Ayni haberlere göre İngilizler, 
Efganlıları, sabık kral ,Amanullah 
Hanın lehine isyana teşvik için 
çalışan reislerin kendilerine teıli
mini Ef ganlı kabilelerden istemiş· 
lerdir.. Efgani.tanda Amanullah 

Gene bu münıuebetle, bazı kom 
fU hükumetlerin bu muhayyel is -
yam bastırmak için askeri tertibat 

alarak Efganistana yardım etme
ğe hazırlandığı da yazılmıştı. Hal-

buki vaziyet böyle değildir. Efga
nistana komşu olan bazı devletle
rin kendi hudutları dahilinde ehem 
miyetsiz karışıklıkları izale için as 
keri tertibat almaları Amanullah 
Hana mu halef et veya şimdiki Ef-

"- Münasebatımız çok dosta - geceyi geçirdikten sonra ert 
nedir. İki kardet arasında ne ka· şam Sofyaya harket edecek, 
dar samimiyet ve muhabbet bulu-

1 
beynelmilel radikal sosY 

nursa, Türkiye ile Efganistan ara• kongresinde Fransız radikal 
sında da o kadar dostluk ve sev - yalistleri namına hazır bulu 
gi vardır.. Efganistan, her feyin- tır.. M. Heriyo ayın 11 in 
de daima Türkiyeyi en yakından malarına başlıyacak olan ~ 
takip etmektedir. Son günlerde dağıldıktan sonra ayın on 
Londrada Mütecavizin tarifi me - tekrar İstanbula gelecektir· 
selesinde de iki hükumet noktai M. Heriyo, Türkiyede a 

Han lehine batlıyan kıyam hare-
kelini Lenanai isminde bir adam 
idare etmektedir.. Bu adamın Ef
ganistamn Host eyaletinde büyük 
bir nüfuzu vardır. 

g c.n J.. :i Jı~auot: •• .., ;ı· .. • ..!1.- &- J:: 1. 1. : 

nazarları gene birletmiştir. Bu da mi üçüne kadar kalacak, bıJ 
bize, her yerde yan yana yürümek det zarf mda evvela An kar• 
te olduğumuz\! gösl'fr.me~i jtiba - radan da Hariciye Vekili 1 

Dün, bir muharririmiz, bu ha
berlerin ne dereceye kadar doğru 
olduğunu anlamak üzere Ef ganis
tan sefiri Ahmet Han Hazretlerini 

edilemez .. Bu, her hükumetin ken
di hususi işileridir. 

Şimdiki halde Ef ganistanda u· 
zun zamandanberi olduğu gibi, 
tam bir sükunet vardır. Hükume
tin dahili işleri için hariçten mua· 

• : ., 1 - -r-•· •• 1 . ... 1 ! .... 

Efganistanda doktor, muallim 
olarak bir çok Türk mütehaasısla
rı vardır. Yakında Türkiyeden 
Efganistana doktor, muallim ve 
daha bir çok şubelerde ihtisas sa· 
hibi zevat gönderilecektir.,, 

Almanyanın yeniden silihl~n
masına karşı 3 devlet müttefik 

iki hadiseden biri halledildi, ikincisi görüşülüyor 
Londra, 4 (A.A.) _ Almanya- rın1111ııııııı111111ftu11ıı111111ı:U11ııııııınıı11ııııııımııunııınnmı ııııı11ıııııını11nıı11mııi fından imzalanan. ve.sikaların esas 

nın yeniden hava silahları yapma.. Tevkıfler devam , ve r~h~na_ ~wg~yırdır. .. . 
sına karşı müşterek bir harekette t . f İ !kıncı hadıse ıse bugun Parıs, 
bulunması için Fransanın lngil.. edıyor • \ Roma, ~on~~a aras~nda gör.ütül· 
tere nezdinde teşebbüste bulun • BERLİN, 4 (A.A.) - Berlin- E mekt~dır. Soylenebılecek hır şey 
duğuna ve teşebbüıün akim kaldı- ı den gelen sabık Rayişta~ reisi j vara~ ~ da gerek Alman~anın tek· 
ğına dair bir sol cenah gazeteıinin i M. ~~~.b~ m~.v~~flar garnızonu- , r~~ sıla~l~nması meselesıne gerek 
verdiği haber Fransız siyasi maha- l na ı:o.turulmuştu~. .

1 
dıger bulun meselelerde Londra 

f ·1· d b'" .. k b. h ti k il Sılızya eyaletı sabık umumı hükumetinin Fransız - ltalyan 
1 ın e uyu ır ayre e arşı • 1. . . k d k n b · 

va .. ısının arıs~ a, ocası ın ır _ İngiliz mütterek hareketine sa · 
lanmıştır. muddettenberı ahkonınu§ oldu.. dk k l kt ld w d B .. 

Bu haber üzerine şu tavzihte bu ğu mevkuflar garnizomı hakkın- 1 ama a 0 ~gu ur ... umu§-
lunulmaktadır: da yanlı§ haberler yaptığınd.an l terek ha~eket ferdı te.~eb~usle~de~ 

."Bu mesele hakkında Fransı7 ta dolayı ayni garnizona gönderıl • 1 daha emın ve daha mueasır telakkı 
hükumeti İngiliz kabinesine hiç bir ) miştir · ! edilmektedir. 

;,cın•ff1!11111llllh .. 1H1dııııınıın111nıııınıııuı111ııdlllnıı111111 nnınıın1111111~ B .. fi .. d h l b. "b .. 
müracaatta bulunma.mıştır. Al • · u uç tara ı mu a a e trı ırı • 

hava levazimi almak hususundaki ne sıkı sıkıya bagwlı addolunan "U manyamn tekrar silahlanması me· ::r 

seleıini İngiltere daima dikkatle teıebbüsü, üç noktaya istinat edecektir : 
göz önünde bulundurmuştur. Bu 2 - Salsburg meselesi.. 1 - Hava levazimi mübayaası' 
mesele aşağıdaki iki hadiıe üzeri- 2 - Avusturyaya tayyare uçuş· 

Bunlardan birincisi Alman ta • l ne günün en müstacel meselesi ha- arı, 
lehinin reddi suretile halledilmiş• 3 - Avusturyaya hülul için ya• lini almıştır: 

ı _ Almanyanın lngiltereden tir. Çünkü bu talep Almanya tara· pılan siyasi manevralar. 

Yelkenli tayyare 
Brandeburg, "Şarki Prusya,, 4 

(A.A.) - Volf ajansından: Yel
kenli bir tayyare ile uçut yapmak 
için dün sabah sat 7,20 de Bran -
deburgtan havalanan yüksek tah
sil talebesinden Schmidt o vakit -
t,...,1-..,.,.j Frisches Haff gölü üstün-

Efgan hududunda. . 
Seylan, 3 (Hususi) - Hındıs

tanın şimalindeki karışıklıklar ya
lıtmaktadır .. 

....................... ntnlHltflttlllMHnultUUltü&Utaıı•••fUl ntll"Hflll.UIMlllttttıtmtlllt''' ... 

de dolaşmaktadır. Schmidt şimdi 
yirmi iki saati bulan bu uçuşu ile 
yelkenli tayyare dünya müddet 
rekorunu havli kırmııı.hr. 

Bir Yunan vapuru battı 
Riyo dö Janeyro, 3 (Hususi) -

Konstantin ismindeki Yunan va-

puru bir infilak neticesinde tutuş
muştur.. Espriyito Santo sahilin

de batmıştır. Tayfası kurtarıl • 
mı!lhr. 

O!!-~!! D - 1 :v l ~- _ !..1-' 

Fransa meclisi hariciye en 
reisi Y alovada Reisicümhur 
retleri tarafından kabul olıJ 
tır .. 

M. Heriyoyu lstanbula 11 

de Tevfik Rüştü Bey nanı•"' 
susi kalem müdürü Refik >.ti 
karşılıyacaktır. 

Türkiye 
Macaristan 
İtilaf hakkında Ma 

elçisinin beyan~~
::\Iacari stanla hükumeun1 ıı 
d . h. t· A nlac:Jll sın a ' 'em ır ıcarı a ~ 

~ r 
pıldığını yazmıştık. Mac.a i-' 
l\I. Tahi dün bir nıuharı~:ı~~: 
hususta şu izahatı vernıı;ıtı, / 

"- İki hükumet müddeti 
olmak üzere takas eıasın•11 
nit bir ticari mukavele yıaP,&' 
Bu mukaveleyi bir ağu510• 
karada Macar hükurnell ~ 

M k• ~ na ben imzaladım. u t•'~ 
günlerde her iki taraf~a ~ 
dilecek ve on beş ağu~to• >.ltı 
ren meriyete girecektır.. ıJ" 
hitamında iki hükumet "' dil 

h tedl 
yi tekrar altı ay da a 
bilecektir. jlıİ 

Yeni ticari mukavele, ::ıı' 
.. .,... jt· 

leket arasındaki ticarı d.,c;,ıcJ ~ 
tın inkişafına hizmet ~ıerist~1, Anlaşmaya bir de . tı>etl 
kavelesi bağlıdır. tkıııe ·~" 
arasında ticari müv~~ .. t .,e 1 

'-' 

dayanan mukabil ith• ~d'' '' b• l • 
cat umumi takasa ta dl~ 
delleri, mukavele fk•., 
Klerink esasına te\' 

1 ıe 
kt. ,.e ce ır.,, ,,ı.·ıı 

' Jllv~ 
.i\J acari~tan, yenı <?.500 1 

cibince 'l.'iirkiyeden ,:goıı u ~ 
.. .. .. '75 ' ' ·ıı"· ma den kon1 1Jl'U, .... 11etı 

ve 321 hin Pengö }<ryı 
ıı ı m C?yv~ cılacaktır. 
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~EtLER 
~ak ·· ' aua nın 
kafatası 

tc Alman b" . . 
d Yn'-'a ırmcı no· ttd" ~ 
r 1

• tarih: 1920. 

Yeni inşaat 
bina 

şartları 
Istanbulda 
yapmak 

, e Alma "k" . 
d nyaya ı ıncı no-
trd' 

· ttc ı, tarih: l 922. 

Yerli mallar sergisinin dünkü 
Belediyenin hazırladığı ta

limatnameden bazı 
maddeler 

•• 
torıdeAl?1anyaya üçüncü numune 
tere rdı, tarih: 1925. 
to d Alrnanyaya dördüncü 

11 
erdi· t 'h 1930 ta. .1 ' arı : . 

hali : Mahşerden 
Kapılar kapandı; halk sıra ile alındı 

Yeni yapı ve yollar kanununun 
tatbiki için belediyenin hazırladı
ğı talimatname çok mühim esasla
rı ihtiva etmektedir. 

ı e B l' , ıe, er ın arasında fıs -
İıı ?'an zaman tetkik he -

!•rtıal d · · · b" .. enızının ır ya -
Ole Yakasına mekik do -

lltj
11 

•ehep olan bu dört no .. 
.T0t? 

loı;d d 
l~ı ra a sorarsanız size 

Ve • 
lttb·k rıyorlar: V crsay sul -

1 er b ırmetk istiyoruz. Al 
u ebed· d, k 1 muahedenin tat -

aıkariko yapıyorlar 
•ulhun b" .. k b. . ı· , uyu ır teme ı 

•rıcı maddeyi korumak .... 
1lt .. 
il •ga. karşı diyecek söz 

lere .. l . . 
· •oz erme, harptekı 

&adık, sulh günlerinde 
ltı. 

ıaa.kı muhafaza etmek 
. •ı ne kadar fedakarlık 

'~ ~· ı ••iniz Versay sulhunun 
d,'bt.ddeai nedir? · 

fUdur: 
!tlar -... k .. ' k f ltd ma nua nın a a -

.. e edeceklerdir.,, 

~~ Şarki Afrikalı bir zen
arın kafatasıdır. Büyük 

4.ı'""el Şarki Afrikayı zap· 
lttt.nlar bu kaf atasını hü

ti.irbeainden aşırmıılar -

. harpte Alman müs .. 
1
' Al l h , •
1 

manya a ey ine 
1 

e hirleıti ve müstevli -

ııı,r~e~.iv&h Afrika be -
teçr S ın müttefikleri 
. ı. ulhten sonr l ·ı 
lefk ' a ngı -
kaı ınc hürriyet değil 

. fatasrnı muah d ·ı 
lııi e e ı e 

2:aman zaman anlatı -

göre kafatasının 

"" "" "' 
Afrikalıya .. h'' "k 

~ .. , gore uyu 
~Y .•~lhu, ciha'n konf e -

\ ııı.~, tılız imparatorluğu, 
b·

1 
ternlekesi, İngiliz esir

t c" 1 , uın ede toplanır: 
1 tıın kafatası! 

\.. '\ftik 
tıı~leı ~lılar arasında Ma-

'11 erın rı · • ttı en §ere ı, en 
~ ltıea' t . llitt k u ınsanlarımn 
' udrete ıahip bir in-

. ıc-ın 
' ~ k elerde harikulade 
) ~c1,:""etleri gösteren -
)' ~ . kuvveti tafıyan 
~bn,1'lık olmuı sayılırdı. 

· 'd'ıtı~rde böyle mukad • 't' l.tın k t . . ·ı . .'•tıd, . u sıyetı ı e 
. ~l'liıtı bır münasebet 
~- I~ 0 ~l.nevi, ruhi dedi
\ ~lle:tra malum olma-
l tti

1 
1, . hasletlerin ye -

"'\! b~ ltııa. 
'c "'4tlltla. na geçeceğine 

1
tt i~~d,rı ~·, ... (Yamyamlık) 
l . lı),,, gıl, kuvvet ma-
L~ \d· '-ltıd ' 
'~~~ ıl, \' an çıkmıttır. lh 
~~~ ... d,., ~hltıanaya sahip o-
" "t 1 r )~ e lttıt •Yarladığı za • 

l ttt . •iy 
~llt .'"'tıi e.t kaybolma -

\,~ 11)et, ~aıyeti halkı yi -
t d ~ .. ,ıl ı 

Yerli mallar sergisi dün sabah- ı rine yeni kuvvet vermiştir. Nihayet ı tevz~. etme~iş.lerdir .. : . . . 
tan itibaren kalabalık bir manzara kalabalık sergiyi halkın layıkiyle Dun sergı zıyaretçı ıtıbarıyle hır 

d . d 1 görmesine mani teşkil edecek bir rekor tesis etmişlerdir. Sabahtan arze ıyor u. .. . . 
Bu tehacüm öğleden sonra git • vaziyet aldığından serği komiser - akşama kadar dun ıergıyı 41652 

tikce arttı. Ve akşama sergi mah- liği sergi kapısını zaman zaman ka kişi ziyaret etmiş ve bu .sure~le ser 
seri bir manzara aldı. O kadar ki patmak zaruretini duymuş ve bu şe giyi açıldığı gündenberı zıy~~e~ 
~rtık sergi methali halkın girme • kilde harekete başlanmıştır. Uzak edenlerin yekunü 106 bin kı.şıy~ 
sine kafi gelmiyor içeri girmek is- yerlerden sergiyi ziyarete gelen geçmiştir. Yalnız bu adet beşıncı 
tiyenler adeta kapıda nöbet bekli" halkın sergiyi görmeden geri dön- yerli mallar sergisinin mükemm: ~ 
yorlardı. memeleri için diğer taraftan kapı liyet derecesini göstermeğe kafı 

İstanbul zabıtası bu vaziyet dışındada sıra ile girmeleri yolun· gelecektir. 
karşısında öğleden sonra sergide da tertibat alınmıştı. Dün serginin Cümhuriyet gençler mahfeli pa 
inzibati tedbirler almıya lüzum gör ilk cc.ma~ı olmak dolayısiyle bir zertesi günü gece sergide ilk tem
müş ve sergi polis komiserliği em- çok müesseseler halka hediyeler silini verecektir. 

Adatepe muhribi 

Reisicümhur Hz.nin seyaa 
hatleri ve 35 mil sür' at 
Gazi Hz. geçenlerde Y alovadan 

İslanbula Adatepe muhribi ile 
teşrif etmişlerdi. Muhrip Yalova 
ile Dolmabahçe arasındaki 30 miJ 
lik mesafeyi bir saat gibi kısa bir 
zamanda katetmiş etrafında gemi 
olmıyan yerlerde 35 mil .süratle 
gitmittir. 

Gazi Hz. hu 35 millik sürat es -
nasında muhribin güvertesinde ve 

kumanda köprüsünde bulunmuş • 
•-· .-- lıı.- L~ .:&u-..1 u.- u.-&&. I••- --•...,.•••• 

da geminin gidişini mP.mnuniyet · 
le seyretmişlerdir. 

Gazi Hz. gemide gördükleri in · 
tizamdan çok memnun olmuşlar 

ve Adatepenin hatıra defterine şu 
takdirkar cümleler1 yazmışlar • 
dır. 

''A<latcpc ile yaptığım kısa ~·ol
culuğun değerli hatıraamı unut -
nuyaeağmı. Bu YC:3ilc ile yakından 
tanrmak fll'satma malik olduğum 
seçme kuınandanlarnnız, genç za
bitlerimiz ve denizcilerimizle ifti -

Cümhuriyet 
Bayramı 

Hariciye vekili 
Dün akşamki trenle 

. • Ankaraya gitti 
Ankaraya 5000 ızcı 

1 
Hariciye vekili Tevfik Rüştü 

davet olundu 1 Bey dün akıamki trenle Ankaraya 

29 birinci teşrinde Ankarada gitmiştir, istasyonda dostları tara-

lacak C .. h · t b mı mu fından teşyi edilmiştir. Kendisine 
yapı um urıye ayra 

k ı 1 · . . . t' hariciye hususi kalem müdürü Re-
azzam ut u ama merasımme ış ı- . A . B f k k d' 
rak etmek üzere İzmir kız ve er· 

fık mır ey re a at etme te ır. 

Tevfik Rüştü Bey evvelki gün 
kek izcileri davet edilmislerdir. Tokatliyan otelinde Amerika mas· 

Umum Türkiye izcileri kalkayı lahatgüzarı M. Fon Fabriçiyusun 

Lise ikinci müdürü Nuri Beye gö- ziyaretlerini kabul etmiştir. Dün 
re bu seneki şenliklere ,..5000 izci de kendisini Efgan ı~firi Ahmet 

davet olunml!§tur. (Bundan ev- han ve İsveç sefiri M. Bohemen zi .. 
veIJ<ı senelerae oin idi.) Bu izcller yaret etmlffe!'dfl" • 

Tür ki yenin her taraf mdan Anka~ 

raya gelecekler ve burada geçit Belgrat elçisi 
resmine iştirak edeceklerdir. Belgrat elçimiz Haydar Bey dün 

Bu meyanda İzmir kız ve erkek sabahki semplon ekspresiyle lıtan
liselerine gönderilen bir tamimde bula gelmiş, Hariciye vekili Tevfik 

bayrama kaçar izci ile iştirak e - Rüştü Beyle birlikte Ankaraya git· 
debilecekleri sorulmuştur. İzmir ~ miştir. 
den kız ve erkek 200 izci Ankara-

ya gidebileceği 
tir .. 

cevabı verilmiş 

Ragıp Bey gitti 

Üsküp konsolosumuz 
Ü sküp konıoloıumuz Ahmet B. 

dün lstanbula gelmittir • 

har ederim.,, Amerikadaki talebelerimizi tef- Numan Rif at Bey 
Gazi .Mustafa Kemal tişe ve orada halk terbiyesi tetki - Hariciye Vekaleti umumi katibi 

Bu cüml~ geminin akşam yok - katına memur edilen sabık ilk ted Numan Rif at Bey dün §ehrimize 

laması esnasında efrada ve zabi · risat umum müdiirü Ragıp Nurel - gelmittir. -. .... .ı.. 
tana okunmuştur. Gemi efradı, za tin Bey evvelki gün Amerikaya 
bitler bu teveccühten pek mu·· te 
hassis olmuşlardır. 

- gitmiştir. 

"Memuruz,, diyerek ! 
Meyvahoşta kabzımal Badik E -

fendi ile Atpazarmda Arif Efendi 
Unkapanı merkezine müracaat e
derek sivil polis memuru oldukta~ 
rını söyliyen iki kişinin kendilerini ı 
takip ettiklerini söylemişlerdir . 

Bu iki ki~i yakalaninca Uzun· 
çartıda Cami sokağında oturan 

VAKiT' 
GUndclik, ~lyaal Gazete · 

lstanbul Ankara Caddesi, VAKrr yurdu 

Telefon Numaraları 
Yazı işleri telefonu: 24379 
ldare telefonu : ~t37l, 

felgrat adresi: Istanbı.I - ·ı AKJı 
Posla kutus:ı No 46 

Abone bedellerı : - --
'rtlrklyo Ecnebi 

Seneli': HOO l(r. 2700 

Adliyede 
Adliye Vekaleti intihap encüme

ni mahkemelerin tatili bittikten 
sonra eyluldc toplancaktır. 

900 Seyyah 
Dün akıam İtalyan bandralı Ose 

ana vapuruyla §ehrimize 900 sey
yah ge]mişlir..Seyyahlara bu ak§am 
ayni vapurla Yunanistana gide .. 

ceklerdir. 

Talimatnamede her semt için 
ayrı ayrı hükümler vardır. Yapıla
cak binalar şehrin ve mevkiin en 
küçük hususiyeti göz önüne alma• 
rak yapılacaktır. 

Bu talimatnameye, şehir planı 

yapıhp tatbik edilinceye kadar ri
ayet edilecektir. Şehir planı yapıl

dıktan sonra yeni bir talimatname 
hazırlanacaktır. 

İstanbul semtinde camiler, ta
rihi abideler mevcut olduğundan 

lstanbulda yapılacak inşaat sahil· 
den itibaren "40,, rakımı geçmi· 
yecek, bu suretle İstanbul ı mtine 
her ne taraftan bakılırsa bakılsın 

tarihi binaların abidelerin gözük• 
mesine imkan bırakılacaktır. 

Bundan batka bu abidelerin 
civarında (7) metre yüksekliğin• 
den fazla bina yapıl.mıyacaktır. 
lstanbul civarındaki binalar 12 
metre yüksekliğini tecavüz etmi· 
yeceklerdir. 

Beyoğlunda Galata kulesinden 
başka tarihi bina olmadığı için 
fazla kayda lüzum görülmemit
tir. 

Ancak hu semtlerde nihayet üç 
kattan fazla bina yapılmıyacak .. 
tır. İki tarafında yüksek, mesela 
altı, yedi katlı aparhman bulunan 
bir ar•aya yapılacak yeni binanm 
iki taraftaki binaların irtifaı dere
cesinde olmasına müsaade edilebi· 
lecektir. Fakat bu suretle yüksek 
bina yaptırmak istiyenler, beledi. 
yeye bir taahhütname verecekler , 
şehir planı bu semtteki bina kat• 
larını tahdit ederse, belediyenin 
göstereceği kata göre binasını in • 
direcekl~rini ve belediyeden hiç 
bir suretle :zarar ve ziyan ve taz .. 
minat isteımiyeceklerini bildirecek
lerdir. 

Deniz kenarlarında elli metre 
geriye gitmeden hiç bir bina ya• 
pılmıyacaktır. Bu binaların katla. 
rı da ikiden fazla olmıyacaktır. 

Ruhsat almadan inşaat yapan .. 
ların binalar şayet ilerideki pli.na 
muvafık değilse belediye tarafın. 
dan yıktırılacak, plana muvafık ise 
vaziyetlerine dokunulmıyacak, an. 
cak ruhsatsız yaptıkları için be • 
lediyenin alacağı ruhsatiyenin dört 
misli para cezası alınacaktır. 

Belediye, talimatnameye muva• 
fık olmıyan inşaata kat'iyen mü .. 
saade etmiyecek ve usulsüz inşaat 
behemehal yıktırılacaktır. 
:ım 111m1111 lltffUH flnnnt il UIU 111 111 UllU Hl m mmum lflllHHIIt' 
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5 Ağustos 1918 
Sabahattin Efendiyle Ortaköyde 
İskele caddesinde oturan Bedros 
oldukları anlaşıl.mış, kendilerine 
memur süsü verdikleri için hakla • 
rında takibata başlanmıştır • 

Kr. 
6 aylık 750 . l4:IO 
3 aylık 400 • "OO 
1 aylık ıııo " 800 

ilan Ucretferı: . 
l'icarı Utinl.ırın ll!\n tmhltdı•rlııd" llllltl· 

Kcarşılıklı iddia ! - ~·ıır l\llıol.ının son sımth·rı hnkkında 

Rus ıı111thuatı tarıırındıın nr roluııan maJ(ı. 

mata ııaz.arıtn c;.ır lcluın !'dllirkl'n nı<'tnnetlnl 

mııh:ıfu7.a l'fııılş \'C lnır5uıı11 di7.llııwzdt>ıı hlr 

az "' \'t•I lı.ı~ırnrııl< IJll ıılıılı•rl 8Ö~ lı·nıı,tır: 

',Zı•\ cemi 'c masum bedbaht t;0<·11ldnrımı 

si~ aırnt l'dlnl7- Kanım Hıı,.3nyı lnhlllU ve 

frllıkcltt>n muhafaza t·~ lı·slıı • ., Sarhoşun sesi ! 
mi 30 ı.urıı>jtuıı b.:tşl.ır, ilk tıahill'llc 2.}U 

ı.urıışıt ı.aı1ar c;ıkıır. 

l "~ı t., \l.. o muılardır. 
,... tur k 

l ~~ "<lttJ, ' eramet sa -
"-r, •. '"'· ıı.· rdır. 

"' .. ıt .. 1 ""' ... a.rn .. n M k ·· ~ ~~~ q a aua 
f...:._ •• ...., t.rının .. t ·· d 

... ~ • ltih .. us un en 
~ Fili !öyle böyle 

n ... 

(' Sadri Etem 
8 laıct ••yıfa da) 

Uü) ul.:, f:17J.ı, dt•\ anılı il, n \'t'rt>nl<'rc alt 

o> ro tcm.11111 \'ardır. 

ue.~1111 ll!lıılarııı bir ıı;:'ltırı 10 kuru~ıur. 

Küçük ilanlar: 

Bir defası so iki detaın 50 Uç dcraın f.5 
dört f/cfası 75 ve on dctruıı 100 kuruştur. 
Uç aylık 114.D verenlerin bir defası mecca· 
nendir. Dört satırı geçen llAnlann rıuıa 

Karagümrükte Muhtesip isken " 
der mahallesinde Rüştü Efendi so , 

kağında oturan Süreyya Paşa fal:- 1 

rikası dokumacılarından Yusuf 

Efendi dün fevkalade sarhoş ola -
rak sokaklarda bağırıp çağırmağa 

başlamış, gelen polise de hakaret 
ettiğinden yakalanmıtlır. 

\, aatrrlan beş kurn,tan brııap elflllr. 

Beşiktaşta Hasanpa§a deresinde 
91 numaralı evde oturan Kuruçe§" 

me kömür amelesinden Y ervant 
Efendi Beşiktaş merkezine müra• 

caat ederek çeşmeden su almağa 
giden kız kardeşini Sinanpaıa ma· 

hallesinde Çe§me sokağında otu -
ran seyyar simitçi Ahmet Refikin 

döğdüğünü söylemi§tİr. 

1 Karakola çağrılan Ahmet Refik 
1 de Y ervantın kendisini döğdüğü • 

1 nü iddia etmiıtir. Zabıta tahkikat 
1 yapmaktadır 

- (Zorlmlz l'oı>t ) un (Uigano) dan lıı

tlhbarınıt nnz:ırıııı RolŞ('' lk hiıkflml'tl umum 

!itınufu nhııll~" hitnb(•n ne rı·~ lcdlj;I bir he • 

yaııııanıcdc lnglltı•rc il hail harp oldutunu 
llAn 1•3 IPnıl')'tlr . 

- Kırım l'lll'c:isl :'\inli auııuııılan \ 'P. Ut". 
mal chlrılen h·nstııpol fermanlı lına"" 

l'n'luf ifa lnınf Y.frmlinlıı twra:l I ı.(yareı& 

Dcrımadelo ı;'f'lclif:I mliı;tnlıbt'rdlr. 
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Çatalca sarayı 
Köylülerle haşhaşa 

Şo~nin boz11kluğu - Y apılmıya yeni 
başlanan mektepler - Halkın görüşü 

&lray, 3 (Hususi) - Bu mek
tubumu Saray kasabasından yazı· 
yorum.. Bu kasaba lstanbula 
122,430 kilometre mesafededir .. 
Fakat bu yazımda Çatalcadan çı· 
lapta Kabakçaya geldikten sonra 
~ - raya kadar olan müşahedeleri -
mi sayacağım. 

Kabak~a istasyonu 
Buraya civar köylülerle yaptı

, cm temc:.sta hepsinin umumi va -
ziyetlcrini iyi buldum.. Burada 
geçen seneye nisbetle berekette 
yüzde yirmi, yirmi beş derecesin
de bir .tezayüt vardır. Köylü mah
sulün, memulün fev.kinde tezayü
dünden çok memnundur.. latan -
buldan Saraya kadar olan vasi sa 
hada geçen yılların f ev-kinde bir 
bereket mevcut olduğunu bütün 
köylü beyanda müttehitti. 

Meca~li. -toprajın kuvıvei inbati
ycsine göre bire 6 d~recesinde 

mahsul Ye.ren araziden bu yıl .bfre 
16 ma~ul alınmıştır. 

ıB.w mır..takalarda bu lcreffü 
nisbf!'Ci daha ziyadedir. 

Yalnız ık.öylünün gay.ri memnun 
olduğu cihet fiatlarda t8öriilen te
nakustur.. Gayet tabii olan .bu 
hali köylü her nedense hazmede
miyor.. Filvaki harbi umumi ve 
onu müteakip senelerde gayri ta -
bii olarak vaki olan yüksek fiatlar 
git gide haü tabiiye .dö.nüncıe ..köy

lünün ademi me.m.nuniy.etine-v.eısi .. 
le oluyor •• 

Q bala o gayr.i tabii v:aziy:etin 
devamı arzusunda. Bununla be -
raber köylünün paraya olan ihti
yac.ı da muhtekirJe.r:e bir az fırsat 
ve.rmektedir,.. Bu ..suretle buğday 
üç ıkur.u~a kaclar 5atılmaktadır .. 
Hükume,t ,ge,s:.en seneki &ibi Ziraat 
bankaları asıtasiyle :ve bu ıra -
larda ımübayaat yaptırmak Şefka -
tinde bulunursa köylünün eline bir 
parça daha bolca para girmesi te· 
min cedilmiı olacak. 

B.u ç.ift~ler jç.inde piyasaıun 

Üüşükliiğünden bihakkın mütees • 
sir olanlar da yok değildir. Bun
lar harmanı .makine .ile yaptıran -
lar..dır ki ıaz, ve mazot ..sarf:i1ab, 
bu me:vadın pahalıya mal olmau 
yüzünden, mahsulün hemen he -
men okka başında hir kuruşa mu

adil bir masrafı istilzam etmekte
dir .. 

Ziraat Vekaletinin gelecek yıl 
için olsa dahi bu huıu6ta bir ted
bir alması ç.ok şayanı temennidir 
ve çok isabetli bir harekettir. 

Kabakçada bayat pahalılığı, 

eğer ist~syon büfesindeki yemek 
fiatlarından kıyas ediline, ateş 

gibidir.. Büfede 'bir öğle yemeği 
yeyec!ktim.. Bir parça soğuk et 
istedim.. Sigara kağıdı cesame -
tinde üç parçadan ibaret olan bu 
etin sikleti on dirhemi tecavüz et
miyordu.. Bundan ba§ka bir de 
vişne hoşafı - guya komposto -
ve BU ile tam altmış dokuz kuru~ 
ödemeğe mecbur kaldım ve gene 
karnımı doyurmuş olmadım .. 

Çerkesköy 
500 haneli, Saray kazasına bağ

lı güzel bir nahiyedir.. Çalı§kan 

halkı hem renrhpr, hem de tüccar. 
»-rbiıar, Vile, Saray Te daha 
bc;.zı mahallerin ihraç ve transit 
merkezi olduğu için ayrıca bir e-
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Londra konferansı bitti. Buna, 
1 konferans devri bitti, demek belki 
1 daha doğru olur. Cünkü bütün-ef
j karı wnumiyeler bir ,arada topla.-
1 nan politika adamlarından büyük 

tedbirler beklemek ümidini kay
betmişlerdir. 

Acaba konferans muvaffak ola
bilir miydi? Kusur, yalnız bir sa .. 

HAVA_ Yeşilköy askeri rasat lon ~çinde toplananlarda mıdır? 
nerkelıinde.n verilen malumata Şüphesiz hayır.. Bir konferans 

göre bugün hava a~ık ve mütehav mu:vaffak .olabilmek "çin mevzu 
vil istikamcUeı•dcn rüzgarlı olacak muayyen, uzla~.ma .arzusu nçık, ve 

!hepsinden mühimmi uzlaştırıcı 
tır. 

Dünkü sıcaklık en fazla 27, en tedbir az çok 1Je11i olmalıdır . .Buh· 
az 22 santigrat, hava tazyiki 758 ran, kiire gibi, o kadar büyük, yu
milimetre~·di. warlak, içine her şey :sığabilir bir 
,.-=----=:------------ kelimedir. ~uhrana çare lbulmak i .. 

RADYO 

VARŞOVA: 1U2 m. -
J3. O:; Jfofckonser - lfi.Sı; Jıl:tk - J G.85 

BEl.GRAD: 481 m. -
12 ıılftk - lS.03 lrnn er - 1S.S5 lrnnscr -

~O ıma~o orl<cstrntmıın konseri - ~S.!lG dans 
Jlll\"Jtlı\M. 

KOMA 411,2 -m. -
21 Jıabcrlcr., plak - 21.30 Yı·nı Nmlyn 

umum 11üfusunun yüzde altmı~ını 
mütecaviz .kısmının okuma yazma
ları vardır. 

Halk .ç.ok .uyanık v.e "ktaa.di gö
rüşleri itibariyle .şayanı takdir ev
safa maliktir .. Cümhuriyet pren -
siplerini tamamen kavramış, şuur
lu bir kütledir .. 

çin toplanmak demek, biraz da 
dünyayı düzeltmeğe kDJkışmak de-
mektir. Nitekim Londra'da iktı

sadi ve mali konferans iki komis • 
~ona, sonra komitelere ayr.ıldık· 

tan sonra, bizzat mevzuu da par -
çalana parçalana, zamanmıız.ın hü· 
tün siyasi, içtimai, 1ktısadi ve fik· 
ri daovalarma temas etti. 

Güçlüğün başı bu idi. Bundan 
başka Londra'ya gelen herkesin 
emeli orada kendi derdine deva 
aramaktı 'Ve herkesin davası, baş
kasının fedakarlığına bağlı idi. 
Her.kes başkasının fedakarlığına 

muhtaç ve biç kimse fedakarlık 

edebilir halde dejil: l,şte ikinci 
çıkmaz! 

Fakat hakikaten insaniyet böy .. 
Je bir ç.rkrnaz içinde çırpma çırpı· 
na fakirleşip gidecek midir? Bu -
na da hemen, hayır cevabını vere
biliriz. 

Dünya mihver değiştiriyor: İş
te meselenin ruhu! Bir müddet 
-sonra baş'ka türlü dönmeğe başlı -
yacak, güneş başka türlü doğa• 
cak, rüzgar başka türlü esecek! 
Yaşıyan insanlar bunun misalini 

hayatlarında okumuş1ardır. Büyük 
değişiklikler, ölüm gibi, hem mu .. 
.kadderdir; hem de insana rağmen 

olur. 

Yeniden konferanslar olacak
sa, bunların da oynıyacağı rol, ni• 
hayet, l.ondra konferansı gibi, ara 
yerde kendiliğinden olmuş o1am 
tasdik, yeni imkansızlıkları, itilaf 
ve ihtilafları tebarüz ettirmekten 
ibaret kalacaktır. Her'gün şu da• 
ha iyi anlaş!lacaktır: Beynelmilel 
çareler:den evvel milli çareler! Bu köyde bilafası1a beş sene 

muallimlik yapan ıHaiit Bey ve ar- Milli çareler bazı milletlerin 
kadaşlarmın te§vik ve teşebbüsle- refah Ye kazanç sev~ye.&ini indire
riyle üç sene evvel "Büyük Manika c.ek, bazılarınınkini arttıracak, 
mustahsil ve müstehlikler koope - müspet ve menfi münhanileri oy• 

ratifi,, atlı bir kooperatif tesis et- mya oymya, çalıfıruyan v.e ımuvaf· 
rnişlerdir ki 300 lira sermaye ile fak olmıyanfarla çalıııp muvaffak 
teşkil edilen bu kooperatife ekseri olanlar araAında yeni bfr servet 
köylüler aza olmuşlar ve bugün ~·e ı-efah müvazenesi olacakbr. 
sermayesini 2500 liraya çıkarmış- Beynelmilel demek, milli büyük 
lardır. kuvvetlerin müvazenesi demek· 

90 ı mütecaviz ortağı olnn bu tir. Beynelmileli İnJiani veya şiir 
kooperatifin Manikaya bir saat içindeki manasmn almak doğru 
mesafede Bahçeağıl köyünde iki değildir: Uyuyanı uyandırmak, o
scnedenberi faaliyette bulunan bir turanı kaldırmak, çalışmıyanı ka· 
şubesi vardır. .zandırmak k=,msenin aklından gcç-

Saray kazasına tahvili memu -\ mez. Belki bunlar böyle büyük 
riyet eden muallim Halit Bey Sa- değişiklikler zamanında, her .za• 

rayda da bir şube açılması için te- ; mantlnn daha tehlikededirler : 
scbbi.islerde bulur.maktadır. ! CHnkü kriz refahı ve kazancı in" . ' 

ManikZı tütünleri \ dird;ği iciıı. ino:anlarm ablak ve 
Bu köyün başlcca mahsumtı a-: f.2.zilct h~c;leriııi d~ zayıflatıyor. 

rasında Trakyanın en güzel tütü-; Manevi kıy;n,.~1 ""w. 'l-orsa kıymet
nü olarak tanınan mahsulü vardır.; lerivie beraber düşiiyor. 
Tütün hnsılatmdan her yıl köye ı Millc!lcı· içinde mnıf tezatları• 
30 - 40 bin lira girmektedir. Pek nm ve siyasi içtimai buhranlara 
e~ki bir ti.itüncü olan bu lınlk son 1 s"'bep olan diğer tezatların orta• 
senelerde piyasanın sukutundan 1 dan kalkabileceği görünüyor. Bir 
dolayı yavaş yavaş bu .zirnati ih • tezat vardır ki o kalacaktır: Geri 
mal ctmeğe başlamışlardır. ve ileri millet tezndı ! Di;nya kar -

Pelvanoğlu Ekrem gilşalıamın önüne geçmekle, ı:cri 

soN 
a .. e~ 

milletlerin liderlerine .. 
0~ 

fc, ötekilerden daha bo.Y 
ğırdır. 

Her şeyden evvel yePYe 
kafa ile muhakeme ister· tP 

sır itikatlarına JıapsolJJl~ fi 
l . . d l . : .. ,01 
erın, yenı ava ar ıç ... 

kelime1ed kalmamt§tır· 

çare yoktur. . 
Kopya tedbirleri cJe"1' 

cat tedbirleri devrine geÇ' 
Bu hare.kette ilk malzeı11e 
~erbest kafadan başka ııe 
Jir? 

Roosevelt'in bir kara 
.de, hazan, sözüme ~ikk8J 
19 uncu asrın bütün ıktı5 İl 
fimai mesleklerinin heP5

;;, 

ıden dam_gası vardır. J-la 
ha J914 le her iç.tiınai -1e. 
nazariye, adeta bir siya•

1 

programının esası idi. 

Dünya buhranının i°' 1 

tirdiği sınıf, softalardır. JV 
kafasını thir felsefeye, bir 
ğe, bir .nazariyeye saplaY11 
zaviyesini ona ~öre darl _J 
sa, o, şi.mdi her münak•t" 
çinde: 

- Dehşet! di1e bağırtf 
Her şey gibi, nazari1el 

kaynağı hayat, her günkÜ 
if:ır. Saatte 250 kilometre 
188 saatte dünyayı dönt11 

• e 
asır hayalını, bir nazarıY 
. . k" k l" . .. l:;ııd' 

sının se ız e ımesı us .. 
durmak istiyen aaam, 5~ 
si ile kartal avına çıkan~ 
bi, o kadar gülünç ve tehi.~ 

Davalar, iktısadi siyatl 

mai davalar, birdenbir" ... ı 
iyi terbiye görmüş, fikir 1"';J 
lır, hiç bir nazariye 
kalebentlik cezası çe:knıİ~ 
seviyelerin anhyabilerA~ 
yabileceği, terkip ve tala 'fi 
leceği kadar karışrnıttır· jJI 

demokrasi müesseseler~:_., 
mı tura mı oyununa ~ 
istimzaçları devri bi~J 
müessese gibi -o da te~ 
-"Cek, ve bugün örnek .,e rı. 
nolunan şekiller mü_e~ l 
lacağı yeni ı§ekiller, ~. 
muta benzedi_ği kadar 

lir. ti' 
Değişmiyen bir .ıef . 

r,01 al! Halkçılık idea ı • ,)>_ 
bizim f.o-kamızın yaln~ 
bütün davalarında h J 
tası dır. ,J 

fallll 

<.KlSAHABfi. 

Yıldız sar.ay•""' fi 
Beynelmilel konfer•~ 

grelere tahsis editecek lt 
. · ait ~ 

sarayının tamırıne b''' 
bitmiı, keşif planları · ı 

• asetI ··' ve Hasan Beyin rJY fııı"' 
tamir komisyonu tar• ,1 
dik edilmiştir. . - .ıı 

iJıı ..... 
Sarayın tamiri~ _J 

dar başlanacaktır· tt" ;j 

Usulsüz idare~., ~ 
.. hdelJl ~i' 

Belediye ınusta . sıl'' 
riyeti idarehanelerı 6aJ . JI 

tllf• tiP 
trola tabi tutın~ J c;itle 
neticesinde 1stnııb&J iJi' / 

. h tinde r .J 
ve Beyoğlu cı e ·ııit1 ,. ~ 
demin idarcbanesı .-tı'' 

ı ıltl''' ·f' 
rak çalıştığı an 

8
' a,e'':M' -

rehanelerden öteye (,#' l 
bir fi' 1 t çi verilmekte ..,e ·ı·il)'et e 

hizmetçilerden şı ~ 
bulm:ıktadır. 



edebi tefrikası: 1 ııııııı11111ıııııııııı11ııı•ıı111ıııııtııı11 1111ıııııııııııı1111111ırııı'\ 

oo······ı t ,.., = 
Bir ecnebi 

a z a g ı l a . T.. k. . 
ııııı11 . ,J azetecı ur ıyeyı 

N'cl. ıı11111ıııııııııı1111ııı11ııııııııııu111111ııııııııııı1111111ııııııııııın1 Selami izzet ıııııııııııııııııMlll"' ? 
dqırı ıre Hanım, küçük yemek o· - Nezihe mi? .. Ben onu Avru - nasıl buluyor • 
L 111 ıst ı · 
'tldıtdı. or arını, ta yukarı kadar pada zannediyordum. 
')o Cece - Bu yazı adada, klüpte geçire " Yerli mallar sergisi 
ıt~ Ye Yaklaşan lekesiz, saf cekmiş. Öyle bir şey teklif etti, ki çok güzel ,, 
dtr11. d\lı akşamının koyu rengi, o- söylesem ağzın bir karış açık ka • 
~liiph oldu. Cilaları çizgilenmiş, lacak. 
~;t 11.y ~ne ile dolap arası büfenin, Saim Bey, dudak ucu ile gülüm 
~ ~gı Çarpıkça duran yemek sedi: 
l, •ının 
"lıtlin • rengi solmuş halının, - Şu Nezihe ne acayip mahluk 
'· eski ve ·· k"" ·· b t ' Akl · - · ı· Ek 'il \'e • " pus unun ayı ını ört ur. ına estıgı zaman ge ır. 
1 •giJip k - b k k . d k b' l ~it '~l a~ aga a an adının .serıya a, yapaca ır iş, eğ ene • 

f.fa. arını ıpekledi. cek bir yer bulmadı mı gelir. Bu • 
ttde.ıYat kaygusu, elli senelik mü- gün, bunun için gelmiştir ... Tok, a• 
~at.. e, Nadire Hanımın saclarını çın halinden anlamazmı•, derler. 
"qınd ~ ' 'J 

>~~u11 .. en çok evvel beyazlatmış, Onun da parası bol. Açlar halin -
~lı. u lctmanından evvel kırı~tır.. den de anlamadığı için, kimseye 

"t- iyilik yapmak aklına gelmiyor. A -
ı tctrn 

-trı11 vay cadesinden ,tramvay • ma fena kız değildir. 
·~ k Çan sesi geliyor, otomobille • Nezihe, Saim Beyden yirmi yaş 
tıı ornaları duyuluyor, mahalle· küçüktü. Nezihe, hayata kozsuz 

ı a.~et;en Yoğurtçunun boğuk se • atılmış, fakat talii yaver çıkmış • 
•· !CUtı sı· 't · · · l t o·· l d - t D k "'I ba. mı çısının cı ız fer yadı- ı. un yaya cı ız ogmuş u. o • 
N •tarıyordu. torlar, yaşamaz, demişlerdi. Ana-

8.dire o ''"a I nanım avucuyle alnını sı, bütün şefkatini ona vermiş, ona 
~ adı l k ....._ O ' saç arını ltaldırdı: bakmış, onun canını urtarmış -

di, h, dedi, hava biraz serinle- b. 

J liu esna.d k d 11td1 }\ a, apı a anahtar gıcır 
N~d· alın bir ayale sesi işitildi. 

On ikiyaşına geldiği zaman, Ne
zihe, dört kardeşinden de fazla 
gürbüzleşmişti. Fakat annesi, gene 
onun üzerine titriyordu. Cam sıkıl 
masın, üzülmesin diye her istediği 
ni yapıyordu. 

~·ı ıre Ha d ı di: nım, pencere en çe -

S' Geldin mi Saı'm? airn il ... 
~k' ey, sokak kapısının yanın 

1 0datın · · · , a gırmışh: 
Geldim d d. 

aRıtnd ' e ı, !U papuçları a-
"' an atayım da '1ad· ... , 

\ b •re Hamım, yemek maı;ası " 
~alc~~aı muşambaıanı düzeltti, 
\dı li rla çatalları koymıya baş -
aiİe kem iş görüyor, hem de ko • 

onu~uyordu: ........... s " -- o-••v'4ıa • 
Otnıa h .. 

ll~oyu cık ' dugun altı aylık bi -
S . ~ nr ık. 
aım Bey ın h 

~. Ot u nsebe memuruy -
L_ uz sened b "'a.rn k en eri, sabahtan 
~ a adar ı d 
--r "ak't b' . Y• ma an çalışır, 
~lir. d ~. ' ıtkın bir halde evine 
• ' Ort d ~liğj k ıvarının rahatına, ses-

ne av 
~ tı f uşunca derin rahat 

e es al h , 
dıır; rr, ayatmdan meımnun 
~ t>Unu .. l 
·}ta,( soy erdi ve bu söylediği 
lJ~ an değildi. 

~' I Un sencl d. b . ~ a.r1 I er ır ekledıkleri bir 

1_ tıe. 0

1 
unca, hayatları biraz da

'f l'e ennı· 
' ış, saadetleri artmış ~ 
s ... 

tıı ~ıın B 
ı. İtirı·ı ey soyunup dökündü. Ge 
't~ı· , §al ·· t 1~1e . orneği kısa hırkasını 
tJ.ı. rıni o-iyd. K ' 

t~ \(J, On b ı. arısının yanına 
llı:t u, masayı kurarken gö 

•l ~ C§ikte duraladı. 
~ l\Pıcı k d k t l'etq ... a ın yo mu? Demir 
o~i: ege 1 • . 
._~l'at ge ecek, ışlerı sen mi 
ı, gun? 

~q '-ditc li. 
! tib· anım, aldırış etmiyor 
' l\ 

1 0
llluz silkti: 

' 'Pıc1 L d )'-' Cu
11 

r>a ın hasta. 
"drllt "'dayı beklemeliydi, sana 
\ti: "" erd· 1 ~rıa ı. 
\~1 Y derk . . a.-14 en, Saı.m Beyın ağzı 
'da eü~·Varıyordu. Nadire Ha 

A. Cu uınaedi: 
"'t s tlay b 

1 .it]ı'1" sa ahtan akşama ka 
1 Qı J()t .. • 

~tı r de '. uatelık akşam gelin 
') '" ıal ·ı ~l~· "-"'rlıt ... 4 erı e mi meşgul ol 

S .. ~l'ar. Ugun kendi işi kendine 
i~ ~·~ it..,· ~ey ı_. 

1 b- ' oıra · . b)1 ~ taz .. .. z rengı atmış, ıp-
~lt aJt"'" Uzulınüs genitö kıötot' . "ga. • -· 

Nezihe en küçükleriydi. Şımar • 
tılarak, nazlandmlarak büyüdü. 
Dünya umurunda olmadan serpil
di. 

Büyük ablası bir avukat katibi -
ne vardı. Küçük ablası evleneme • 
di, bir köy muallimliği alıp gitti. 
İki ağaheyisi, Saim Beyle Rü§tü 
Bev

1 
iki el bir baş i_sindir diyip ça· 

uşm ya başıaaııar. 

Nezihe anasının babasının ya • 
nında kaldı. Babaaı Buraada ma• 
nifaturacılık ediyordu. Nezihenin 
hatırı için satıp savdılar, lstanbu· 
la yerleştiler • 

Nezihe, on yedi yaşında, harıku
lade güzel bir kızoldu. Bu kızı, 

kırk yaşında, çok zengin bir zat o· 
lan Ahmet Hilmi Bey beğendi. Ev• 
lendiler. Hilmi Bey, genç karısının 
gözünün içine bakıyor, bir dedi -
ğini iki etmiyordu. Ona kalbini ve 
kasasını açmıftı. 

Bu izdivaç, Neziheyi bütün bü • 
tün çığırından çıkardı. Bol paray• 
la cihana sığmaz oldu. Mısır diyor 
gidiyor, Avrupa diyor geziyordu . 

Saim Bey sordu: 

- Ne teklif etti? . 

Nadire Hanım bir an tereddüt 
etti, sonra lakaytleştirmaya çalıştı .. 
ğı bir sesle anlattı: 

- Kabul edilecek bir şey değil! 
Adada cam sıkılıyormuş, Gunayı 
istiyor: Yazı benimle beraber ada· 
da geçirsin, diyor. 

- Ben bunda kabul edilmiye • 
cek bir şey görmiyorum. 

Nadire Hanım titizlendi: 

- Sen çıldırdın mı Saim! Gu • 
nayı Neziheye nasıl bırakırsın? . 

(Dc~·amı var) 

Gayrimübadiller kongresi 

İıveçte çıkan müteaddit gazete
lerin muharrirlerinden M. Edgar 

Andenon iki haftadır şehrimizde 
bulunmaktadır. İstanbula, memle-

ketimiz hakkında tetkikler yapa
rak mensup olduğu gazetelere bu 

tetkiklerin neticelerini yazmak ü
zere gelen İsveçli gazeteci seyha· 
ti etrafında şunları söylemiştir: 

"- Her yıl bu zamanlarda, 
Stokholmün en büyük gazetele -

rinden biri olan "Social Demokra· 
ten,, hesabına ecnebi memleketler

de bir tetkik seyahatine çıkarım. 

Ziyaret ettiğim her memleket hak 
kında müteaddit makaleler yaz -

dığım gibi ayrıca bir de kitap ya• 
zarım. Buraya gelmeden evvel bir 
ay kadar Bulgaristanda kaldım • 
Türkiyede de bir ay kalarak tetkik 
ler yapmak fikrindeyim .. Maksa • 
dım Türkiye cümhuriyetinin on yıl 
lık faaliyeti hakkında karilerime 
bir fikir vermektir. Türkiye hali· 
hazırda beynelmilel siyasi hayatta 
mühim bir mevki ~gal etmektedir. 

Bulgaristanda bilhassa nazarı 
dikkatimi celbeden Makedonya 
meselesidir. Bulgari.tanda kimin • 
le konuşsanız size Makedonyalıla· 
rın ecnebi tazyiki altında ıstırap 

duyduğundan bahsediyor. 

Bulgariatanın içinde de Make • 
donyahların kendi aralarındaki 
mücadeleleri memleketin inkişafı• 
na bır engel tefkil elmekteaır. 

Türkiye de ise tam bir sükunet 
vardır.. Türkiye fevkalade güzel 
bir memleket .. Lakin hiç propa
ganda yapılmıyor .Türkiye için tu• 

rizm propagandası yapılmıyor . 
Türkiye için Turizm propaganda• 
sı yapmanız zamanı gelmiştir, zan• 

nındayım. Bu propaganda size çok 
bir masrafa mal olmıyacak çok 
faydası görülecektir. 

Yerli mallar sergisini ben de 
gezdim. Avrupa mallarından çok 
farklı olmıyan eşya yapabildiği i· 

çin Türk sanayicilerini tebrik et • 
mak lazımdır. Bu nokta hakikaten 

çok mühimdir. Ben bu sergiyi ziya 
ret ettiğim zaman memleketimde 
açılan sergilerden hiç farklı bulma 
dım. Her şey o kadar güzel tanzim 

edilmi~ti. Eğer bu sergi için yalnız 
memleket içinde değil, dıtmda da 
propaganda yapılmış olsaydı bu , 

Türkiyeye ıanayi sahasındaki ik· 
tidarını bütün dünyaya göstermek 
için güzel bir fırsat teşkil ede • 
cekti., , • 

itfaiye mütehassısı 
İtfaiye mütehassısı, şehir itfa

iyesini daha mükemmel bir hale 
getirmek projesini hazırlamak üze 
re İstanbul sokaklarında tetkikat 
yapmaktadır. Sokakların umumi 
vaziyetini tetkik işini bitirdikten 
S'>nra, raporunu verecektir. 

Fatihte yangın 
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- Evladım, dedi, beni merak 

etme .. 
lhtiyar, Kara oğlanın gözünün 

içine bakıyordu. Bununla Güliyi 
düşün demek istiyordu. 

Bu esnada avluda atların kiş • 
nemeleri, tepinmeleri duyuldu. 
Kara oğlan ayağa kalktı, pencere· 
den uzandı. Yadigar; atları silah~ 
lan hazırlamıştı. Pencerede Kara 
oğlanın başını görünce bağırdı: 

- Yolcu yola gerek Kara oğ • 

lan! .. 
Kara oğlan, o anda şahlanmış 

sinirleri arasında bocalıyordu. Bu
radan gitmek Güli ile ihtiyar has
ta babasını yapa yalnız bırak· 
mak ona çok ağır geliyordu. Bu 
baba kıza ne kadar iyilik yapmış, 
onlardan ne kadar fazla iyilikler 
görmüştü. Kaç defa yara be .. 
re içinde nefesi bu hanın kuytu o • 
dalarına atmış, Gülinin ihtimamı 

ile iyileşmitti. 

Güli ne iyi kızdı.. Onun tatlı 

bakışları bir hastayi iyiletmeğe 

kafi idi. Şimdi uzaklara, çok u• 
zaklara gidecekti. Güliyi belki bir 
daha görmiyecekti. Bu düşünce

ler Kara oğlana çok acı geldi. Dı -
§arıda atlar kişniyor, tepişiyor, ve 
Yadigar ıesleniyordu: 

- Kara oğlan, yollar kararı• 

yor! .• 

Karanlık yollar.. Sarp kaya• 
ID.. nrlwuc dağlo.r.... Bir an icin 
Kara oğlanın hayalinde yaşadı. 
O, ne kayalar tırmanmış, ne kor
kunç gecelerde boğuşmuş, ne uzun 
yollar yürümüttü .. Birden silkin• 
di, ihtiyarın önüne gitti. Ellerin· 
den öptü: 

- Baba, hiç üzülme. Allah ne 
kısmet etse onu bulacağız.. Dua -
dan bizi eksik etme. İnşallah gene 
görütürüz. 

İhtiyar Kara oğlanın alnından 

öptü: 
- Allah yolunu açrk etsin ev• 

ladım. İyi günler gör .. Kahraman 
bir Türk gibi yaşa ... 

Güli, beyaz yeldirmesinin yen
lerini dişlerile parçalıyor göz yaş• 
larını göstermeden ağlıyordu. 

Kara oğlan ona doğru döndü. 

Yazan: Niyazi Ahmet 
Artık Gül iyi, ihtiyar hasta ha• 

basını, sıcak tatlı günler geçirdiği 
han odasını unuttu: 

- Allaha ısmarladık.. Güli.
Sana oradan güzeller ıallar getire· 
ceğim ... 

Kara oğlan m~rdivenlerden i• 
nerken, Güli hıçkırıyor, babası ök
sürüyordu. Toprak avluda Salibi 
gördü. O da mshzun mahzun Ka .. 
ra oğlanın yüzürıe bakıyordu. Ka
ra oğlan Salibi yanma çığırdı: 

- Salih, dedi, beni dinle .• Er
kek kalp derdinden şikayet etmez. 
Fakat Güliyi bır"ktığımdan üzü • 
lüyorum. Yalnız bırakmak iste
mezdim. Ona iyi bak. Ben unut· 
mam, gene geleceğim .. Merak et. 
mesın. 

Kara oğlan arkaya bakmadan, 
kulaklarını tırmalayan hıçkırık 

ve öksürük seslerini duymadan u· 
zaklaştı. Yadigar, kızgın, kızgın 
yüzüne bakıyordu: 

- Kara oğlan, sen değiştin, 
yoksa Güliyi bırakmak mı istiyor• 
miyorsun? .. 

Yadigar bunları söylerken müs· 
tehzi bir tavır takınmı§tr. 

Kara oğlan sert bir sesle: 

- Haydi, dedi, çok söylen-
me ... 

lki süvari atlarına atladılar ve 
yıldırım gibi Pasin ovalarına doğ
ru atıldılar. Atların nal sesleri, Gü .. 
linin.kalbine bir ok gibi saplanmış
tı. Pencereye atıldı. Bağırdı: 

- Osman, Osman ... 

Kara oğlan hiç arkaya dönme
di, balanadı. Göğsünü rüzgara aç
mış .... Atının nal seslerine kendini 
vermiş, gözlerini yeşil dağlara 
dikmişti. 

Güli, onların bir nokta kadar 
göründükleri vakit Karaoğlanın 
geri döndüğünü kendisine öpücük· 
ler gönderdiğini gördü. Gene gele
ceğim Gülim dediğini duydu. 

Geri döndüğü vakit babası göz· 
lerini kapamış, arkasını yanan °'" 
cağa vermişti. ihtiyar babanın 
dudaklarında tatlı bir tebessüm 
vardı. 

( Dl'vamı var J 
Söz söyliyecek oldu. Fakat söyli .. ı=-===-==========:::::a 
yemedi. Kahraman genç, belki ha
yatında ilk defa hislerinin çe.m • 
beri içinde eziliyordu. 

Güli birden ayaklarına kapan· 
dı, hıçkırıklar arasında : 

- Osman ... Osman ... diye inle
di. 

Kara oğlan, Güliyi ayağa kal • 
dırdı, onu teselli etmek, avutmak 
istiyordu. Fakat hislerin bu 
kadar co~tuğu bir zamanda insan 
söz söyliyemez tıkanır. Fakat söy .. 
lemek istediklerini bakıtları ile 
anlatır. Şimdi Osman da Güli
ye böyle bir bakışb bakıyordu: 

- Kara oğlan yalçın seni bek· 
liyor .. 

Yalçın, onun emektar atı idi. 

BekCjinin odasında hırsız ı 

Taksimde Şükrüpaşa apartıma • 
nın bekçisi Bahri Efendinin odası
na hırsız girmit, o esnada uyu • 
makta olan Bahri Efendinin 15 li
rası ile bir saatini ve elbiselerini 
çalmıthr. 

Yapılan tahkikat neticesinde hır 
sızın sabıkalılardan İzmirli Musta· 

fa oğlu Rif at olduğu anlaşılmı§, 
Rifat yakalanmıttır, çalınan eşya 
geri alınmıştır . 

Sebze hali 
Belediye Keresteciler yangın 

yerinde bir sebze hali yaptırmıya 
karar vermiş ve planlarını da ha -
zırlamıştı. ~'d' oturdu. Gazete-;=n: 

1 1tc tt 
. t\i~ l "lanı 
•,~ ı' İ)>j tn, &of rayı kurdu; 

Q l Orta, k 1)11 t ttarıı Ya oydu, sonra, 
~'tla atlıt;• gelip kocasının 

Gayri mübadiller cemiyetinin se 
nelik kongresi bu ayın yirmi ikinci 
salı günü saat on dörtte Halkevin
de toplanacaktır • 

Kongrede idare heyetinin raporu 
okunarak müzakere edilecek, yeni 
idare heyeti için intihap yapılacak
tır. Kongrede bundan batka, cemi· 
yetin hükumet nezdinde yapacağı 
teşebbüsler için yeni idare heyeti
ne direktif verilecektir. 

Dün Fatihte İstiklal mektebi kar 
ıısında inhisar idaresi memurların
dan Adnan Beyin oturmakta ol • 
duğu evden yangın çıkmış, büyü .. 
mesine meydan verilmeden sön -
dürülmüştür. Yangının bir pence
reye atılan cıgaradan çıktığı ani~ 
tılmıfhr. · 

Bir saniye, uçar gibi yol aldığını 

düşündü. Yeni memleketler, yeni 
insanlar, yeni saraylar gözü ö
nünde canlandı. 

Belediye diyor ki: 

"Paramız hazırdır. Planlar da 
yapıldı. Bir kaç güne kadar müna 
kasa ŞRrtnamesini de ilan edece -
ğiz.,, s . l!~(i u. 

' &.ıl'tı ta Ra .. 
ı, t(S ll )' ruıncem geldi Saim. 

~I • h.şa k b tıtıi ta aşını kaldrr-
açtı: 

- Hayyyyt .. geliyorum Yadi • 
gar .. 

Diye nara atmak için içinde bir 
alet yandı. 

Yen~ halin önüne rıhtım da ya -
pılacnğı için mavunalardan etya 
vinçlerle hale nakledilecektir • 
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Gençler için açtığımız edebi 
müsabakamız devam ediyor. En 
çok 800 kelimelik bir hikaye en 
fazla 15 mısralık bir manzume ile 

... Tabakları 
Iılanbulun kenar mahallelerin· 

deyiz. 

Patladı!. Patladıl. Patladı!.. 

Bu üç heceli .kelime bütün 
ağızlarda doıaşh. Hem öyle bir 

dolaşış ki; Kızgın bir ateş üs· 
tünde sallanan kavu· kaç içinde· 
ki mısırların patlama sür'atile .• 
Hayır, bu kafi bir sür'at değil! .• 
Daha çabuk, daha hızlı söylen· 
mişti, bu söz makineli tüfenk· 
ten bir dakikada çıkan bir kur· 
şunun çabukluğu kadardı .•• 

Ne kadar tuhaf ki 11Patladı11 
kelimesini söyliyen her insan 
koyu bir telaşla evine kaçıyor· 
du. 

Durunuı, s ize bunlardan bir 
kaç çeşit yazayım. 

1 - Dar bir aralıkta .. iki 
elinde dört çıkı bulunan bir 
ihtiyar, 11Patladıf,. dedi. 

Yıkıla yıkıla koşmıya başladı. 

il - Köşebaşmda itişen ma· 
halle çocukları "Pa tladıl,, dedik· 
ten sonra çil yavrusu gibi da· 
ğıldı. 

lll - Çeşmede ıu dolduran 
torba çarşaflı kadınlar 11Patladıf11 
der demez boş bakırlarını kav· 
radılar. Çeşmeden sür'atle uzak· 
laşhlar .. 

iV - Ko!unda çaniasile sal· 
lana sallana evine gelen bir kü· 
çük hanım 11Patladı! .. diye hay· 
kırdı. T etikleşti. . . Kuş gibi uç· 
mıya başladı. 

V - Elleri pantalonuoun ce· 
binde avara adımlarla, ıslık ça· 
tarak güzel bir delikanlı ••Pat· 
ladıf 11 sedasından sonra tersyü-

züne döndü koşar adımlarla evin 
yolunu tuttu. Velhasıl gördüğüm 

görmediğim bütün insanlar 11Pat· 
ladı!,, sözünden sonra elektrik
leşiyorlar, sopa yiyeceğini anlı· 

yan kuvvetsiz bir mahalle çocuğu 
gibi evine sığmıyorlardı. 
işin gülünecek tarafı ise köyle· 

rinde bu ric'at harekeitnde dahil 
o!maaı idi. Damlardan, saçaklar· 
dan atlı yarak mensup olduğu 

eve gidiyorlardı. 
Köpeklerde de ayni hareket 

varsa da Pek cansız ve donuk .• 
Çingenenin arkasından giden 

edalı bir koca oğlan yürüyüşü 
var. Abeste abeste kapı önle· 
rine doğru yürüyorlardı. 

Kapı önlerinde esneyen kö· 
peklerden başka kimse kalma· 
mıştı. 

Sokaklar, terkos borularının 
yaz günlerinde aldığı hale ben· 
ziyordu. H"nüz günün battığı 

bu demde sokaklardaki bu ıssız· 
l;k, Ye kimsesizlik hayret edile· 
c~k bir şey.di. 

Boş sokaklarda ayak seslerim· 
le bcr~b'et d~laşmıya başladım. 

-~ ~b+ . 
Art~~_.şe rın dııına çıluyor· 

dum. KüÇük bir meydanda bu 
rece bir mermer üzerine koy-

bu müsabakaya iştirak edebilirai • 
niz. Okuyuculardan en çok rey a
lanlar birinci olacaktır. Birincile • 
re mükafat verilecektir. 

Yalarım ••• 
Yazan : Servet 

duğu küçük taşı büyük bir taşla 
çıkarmaya uğraşan bir çocukla 
karşılaştım. 

Aman ne sevimli, ne minno~ 
bir çokcuktu.. Görseniz... Y eşi! 
yeşil gözleri.. Uzun uzun kirpik· 
Jeri .. S :yah siyah kaşları vardı. 

Sev;mli idi. Fakat herkesin 
sevebileceği gibi değildi. 

Niçin mi? 

Elbisesi yırtık ve kirli .. Saçları 
bir .. makasla Acemce kırpılmıştı. 

Oyle ya .. Böyle çocuğu herkes 
sever mi? 

Mesela ıimdi bu yazıları oku
yan, Siz: 

- Sever misiniı? 

Düşünün • • Bakınız tekrar 
e~iyorum; Üstü yırtık, kirli ve 
yağlı, saçları pis ve gayrı mun· 
lazam kırpılmış bir çocuk .. 

Kucağınıza aldığınız vakit üze
rinizin kirleneceği muhakkak .. 

Belki de daha fena bir şey almak 
ihtimali var sizin şimdiden 
11 Evet ,, veya 0 Hayır ,, di
yeceğinizi kestiremiyorum. Yal· 
nız şurası apaçık ki içinizden 
yüzde sekseobe§iniı: ' 'Hayır,, de· 
diyecektir. 

Neise bunu bırakalım •• 

Sevimli idi. O kadar hoşuma 
gitti ki hiçbir şey düşünmeden 
yakfaşhm ..• 

Aklıma yukarıda bahsettiğim 
şeylerde gelseydi. Gene bu se· 
vimli yavruyu sevmekten vazgeç· 
mezdim. 
Okşamak için elimi uzattım. 

Korktu. Silkindi. Geriledi. Göz· 
le rinde _ vahşi panlh göründü. 
Hafif hafif titriyordu. 

- Korkma yavrum. Sana to· 
kat vuracak değilim .. Gel çocu· 
ğum. 

Bu nüvazişin bir angarya için 
yapıldığını zannediyordu. 

imtihana giren bir bülbül Ya
ziyetiJe sokuldu: 

Ne söyliyeceksin bey ağa· 
bey .. Dedi. 

- Hiç yavrum. Herkesin evine 
kaçtığı bir zamanda burada sen 
ne duruyorsun. 

Talebenin pek basit bir suale 
cevap veremediğini gören bir 
mümeyyiz gibi: 

- A .. Bey ağabey! dedi·Ge· 
riledi. Bir tavır takındı - Bugün 

ramazan ya.. Şimdi yemekten 
kalkarlar, bana artıkları verirler 
·Elinin tersile ağzmı sildi boynu· 

nu büktü-Belki baklava da ye
mişlerdir. Tabağını yalarım. 

Servet 

Y ozgatta açılacak lise 
Yozgat, 4 (A.A.) - Maarif Ve

kaletinin buraad açacağı ilse için 
gelen emir memlekette mühim te
zahürata vesile olmut, halkın tük· 
ranı memleket büyüklerine telgraf 
la bildirilmiıtir • 

Doğudan Sesler 

Gençleri Çalışıyor/ar Altaylnrrn hUlya dolu dağlarmuı oo,mdan, 

B ir lhtiU\l l•aıırrgnaı Çine doğru ko, uyor! 

:;;anlı Tura n diyarının topraJından taşmdan , 

;\kan ırnınk, çaflalıın au, blnblr gönlll COtiU- İzmir Ticaret Mektebinden bu sene 17 si kız J 
J·or ..• 

H ür ya,al·an, hilr alı,an bir milletin evlAdı 

Esarı-tın f)('nÇl'Slnd('n kıırtııhıc.ak yakmda. 

Bir mukııddeıı ~lm,el• gibi Türk kılıcı parladı ; 

Ör. karde.,ım lrnrtulacnk bıı çok nlu akında. 

Ey lmh ram an Tilrk t orunu! Yur ilerle " P c 

ld n.,e, 

İlerin hey Aıılan oğlu ; dur ma Çine, " ;\fa-

~ln,. e 

Tür k kN1m 1 damarında ta,ıl·an genç erlerle! 

IIE!y ilerle! ... 

D olu dizgin atlılarla nAra salan e rlerle, 

Hey ilerle! .• 

mak üzere 52 genç hayata atıldı 

AYAŞ: Mf'bmet Necati 

Ullll/mllıım111mıım1m!lııınınım lllR "A,. ticaret mektebinin Balçovaya kadar yapmıf oldut u tetldlı _j 
IUJU lllll !ill Ulll!!IUIUI Ullil UJll z.lntl•lne ltbrak eden talebeden blr grup 16 B ,, fiçüncfi ve •Oll 

••••••• , t•lebelerfnlıı kurdukları kampta 

lZM.İR, (Hususi muhabirimiz• ! yor .• Mektep bu sene 17 si ~~ 
den) - İzmir Ticaret mektebin. mak üzere 52 mezun verıtl1 

; 

den ba§lamak üzere mektepleri Mektebi çok muntazam bol~ 
dola§ıyorum. Şehrin havadar ye· Genç ve faziletli müdür Bey I 

Gençlerle 
Baş başa 

G rinde olan mektebin manzarası tehi bu hale getirmek için ço~ 
enç lstanbulun Göztepe taraflarını an· htmış ve uğraşmıt olduğu bell; 

amafÖr - dırıyor. Müdür Aptuııah Nuri 8 . Bu sene mezunları geçeııl ~ 
l d beni beşuş bir çehre ile karşıladı. Halkevinde vermiş oldukları ~,, 
er en Beraberce mektebi geziyoruz ... Kü- saınerede temsil ettikleri " lnk11' 

A/ô..eddin tüphanesi oldukça zengin karşı piyesi büyük bir muvaffakıYet 
B d. k . karşıya sıralanmış dolaplar içer· zarunışbr. 1 

• ıgor l: sinde 2000 den fazla eser var. Em· Bu piyeste Türk milletinin S,' 
Amatörlerin hayatmı yaza· tia tatbikatı için yaptırılmış müze- sene içerisinde birbirini de~ 

cağmızı işidir işitmez fevka- ye girdik, buraaı da zikre şayan dımlarla takip eden şapka ~e, ~ 
Jide sevindim. Gençlik ıçıo şişeler muntazam bir surette sıra. inkılabı kamilen temsil ediltrılfff, 
çalışan gazetenizin bir köşesinde lanmıt, içlerinde envai çeşit şey • halk tarafından müteaddit d;, 
hayatımm yazılacağım işitmek ler var... Daktilo salonundayız. lar ayni sahneler tekrar ettirİ 
benim için büyük bir şereftir. Muntazam ufak masaların üzerine tir. ..1 

Buyurunuz. Sorunuz? kurulmuş 40 kadar daktilo maki.. Müdür Beyin elini ııkıp ~ 
- Sahneye ne zamandanberi nesi Üzerleri örtülmüt bir vaziyet· sine teşekkür ederek ayni ,(ıi 

~ılcıyor ouu,u.r &.ır.;; \lu• "' v•. ı~a..u, M .... ..,..,. """, .... • sonra i.llr 1, ;,.,.. "f-rkf IA.'l.. riJ'1. yazan Ticaret mektebı · ı ürkÇ': ..) 
- Sahneye beş senedenberi da iyi kimya muallimi Osman Bey 1"" allimi Hüsnü Osman Beyi ı' 

muntazaman çıkmaktayım. llk tanzim etmiş .. .. Şimdi de sınıfları t,ıJ 
d 

mak oldu. Bu muhterem z• · . .N 
oyna ığım eser arkadaşlarla top· geziyoruz. Son model üzerine ya· lini büyük bir takdirle sıkaralı l"' 
}andığımız bir evde yaptığımız pılmış olan sıralar o kadar temiz rik ettim. 
basit bir sahnede idi. Mahmut ki insanın oturup okuyacağı geli .. İzmir 1 Nevzat Jl•f'' 
Yesari Beyin uşekerli çörek,, ••••••••••••••••••••••••••••n•••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••11 

ismindeki bir piyesinde .. Bu ufak 
ve basit bir temsille başladığım 
ilk sahne hayatım bugün en 
yüksek eserleri oynamıya vesile 
olmuştur. Mesela Darülbedayide 
en çok rağbet gören san' at eser
leri meyanında bulunan katil, 
kör gibi facialarda da en mü· 
him rolJeri oynadım ve muvaffak 
oldum. Bu eserler yazılmış ve 
aan'at için oynanmıştır. 

- Amatör ve profesyoneller· 
den kimleri tanırsınız? 

- Amatör artistlerden ençok 
beğendiğim arkadaşım Musa B.
dir. Çünkü kendisi bir amatör de 
bulunması Jlzımgelen bütün ev· 
safı haizdir. Doğrusunu isterseniz 
bukadar amatör arKadaşlar var 
fakat maalesef içlerinde san'at 
için çalışan kimseler pek nadir
dir. Kendileri mütemadiyen ti· 
yatro san'atının yıkımı teşkil e· 
den sun 'ilikten başka bir şey bil
mezler. Bazı arkadaşlarımız san· 
ki sun 'iliği kendisine bir gaye 
edinmiş gibi bunu terkedemez. 
Biz de bu protesyonel artistle· 
rimizde de vardır. Hiç değişme· 
yen bir adet gibi mütemadiyen 
sun 'ilik yaparlar. 
Ve san'at için elzem olan tabii· 
likten kaçarlar.. Profesyoneller· 
den en çok sevdiğim: Başta Ra
şit Rıza, Ertuğrul Muhsin, lsma· 
il Galip ve Emin Belig beyler. 

- Son senelerde Türkiyede 
yeni başlıyan operet hakkında
ki fikriniz ? 

- Bizde operet daha he
nüz ilerlememiştir. Fakat öy
le ftmit ediyorum ki zamanla 

Fransız muallimleri 
sendika kongresi 

PARlS, 4 (A.A.) - tık mek· 
tep muallimleri milli sendikası 

kongresi açılmıtlır. 
Müzakere esnasında umumi ka· 

tibin raporu tasvip edilecek eihi 
göründüğünden ekseriyet maa§" 
larda yüzde on ile on he§ nispe
tinde tenzilat yapılma51 hakkında • 
ki hükumet projesini kabulden 
parlamentoyu vazgeçirmek için 
icabında greve kadar ileri gidebi· 
lecek tedbirlere baş vurmak teh· 
didinde bulunmu§tur. 
.. nmıımıımmnmıınınnnnnıımnnrnııınııııı ı ı1111 1ttıııuuıınıı ı 111111ın11 1ınıııunmuuu111 

bizim operetlerimiz de Avrupa-
da çevrilen operetlerin fevkine 
çıkacakhr. Meseli: Karım Beni 
Aldatırsa ismindeki ilk tecrübe 
mahsulü olan operetin diğer Av· 

rupa operetlerinden hiçbir farkı 
yoktur. Yalnız ufak bir kusur 
san'atin biraz hakiki olmaması. 

- Film sanayii hakkındaki 
düşünceniz? 

- Bizde sinema san'atı- Ope· 
retler müstesna· Daha henüz iJer· 

lememiştir. San' at için yapılan 
filmlerimiz pek zayıftır. Fakat 

siz diyeceksiniz ki bizde filimci· 
lik yeni başladı. Bunda bir de· 
receye kadar haklısınız. 

Bundan sonra temenni ede· 
lim ki Avrupa filmleri gibi bi· 
zim de filmlerimiz pürüzsüz ve 
kusursuz olsun. 

Gayeniz? 
Temaıa hayatındaki gayem 

DarülfünundaJl 
Sonra 

Lise ve muallim mektef 
lerinde ıslahat 

' Darülfünundan sonra ]iıe ,1 
muallim mekteplerinde bazı 
hat yapılacağını yazmı§tık. 'f 

Maarif müsteşarı Avni se; 111 

berin doğru olduğunu, ıslah' tl 
pılarak bu mekteplerin de . fi 

. ifill11 
kemmel bir hale getirıleceo -, 

kat iki aydan beri darülfiiıı&Jl 11
, il' 

rıe e tıl meşgul bulunduğundan ı dl' 
· ter -.. il meşgul olamadığını, bu ı~ ··rlP-

ziyade orta tedrisat mud0 
if'' ~ 

nün meşgul olduğunu sö!leıdl / 1 . ~b. 
Muallim mekte ı 

1 rJce1' J' 
Edirne, 3 - lstanbu e ~-

allim mektebinin lağvınd•111,it1"JI' e ,, 
Anadolu muallim nıekteP şeb~ , 
de bir çoğu kapatıhnıttır·1 • ı~ed' , 
mize gelen bir telgrafta ~· "" 

... }<te"' ·~ 
len Erzurum kız M. ıne e1<te1'1 

, 

besi İstanbul Kız M· ff1 ,.tel":, 
yerleştirilecektir. Kız M· 1,,ı..
binde bu husus için yer a I' 

tır. c1olıi' ' 
Mekteplerin lağvından ,e~ f 

çıkta kalacak hocalar. b&J ~e 
· )ıse 

şında açılacak yenı ıctit· 
· ·ıece mekteplere yerleştırı .,-r 

..,_1111111111unı11111111111.-ı1111 k ft ti (. 
amatör olarak çahşnıa ,oo' ' 
ro bilgilerimi günden 
ğalmaktadır. 
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Yüzme ~Üsa';!kalarımız M~d;-da 
11 Ağustos Cuma günü yapılıyor 
ha w -- ·--........ --.... - ........... ._-............... ~ ............. : 
f ıv~üsabakaların nevileri - Hakem heyeti - i 
~Programa ilave ettiğimiz eğlenceli yarışlar i 
• --·-· .... ---..----• -·--------•••••••• .. ••••••----••••••••n•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I 

ettiğirniz büyük yüzme 
e.ları b·· .. l l,. utun sporcu ar ara· 

qqY""k lJ-. u bir alaka uyandırmıt-
11 ~a açık olan bu müsaba

, ~tuıtoı cuma günü Moda 
t\l e.rnlarında, fenni şartla· 
d n olarak yapılan yüzme ha 
l Yapılacaktır. Bu müsaba· 

I ~rbeat olarak yapmamızın 
~. evvE:la mıntaka tampi • 
~a. T crkiye birincilik mü • 
l'Jnda.a evvel kuvvetli bir 

ait t.n, ıonra resmi müsabaka· 
°"it trniyen yüzücülerle bu şam 
~~arasında da bir boy ölçüş

nını hazırlamaktır . 
Ilı ii terek Fener bahçe, gerek 
~ \'e Galatasaray klüplerinin 

\'ttJi Yüzücülerinden bir ka· 

. -

ı._~ebepler dolayısile resmi 
alara alınmamı§ bulunu· 

S '1~eaela Fenerbahçe klübün 
~ •nı, Cemil, Galatasaraydan 

VAKiT MUsabakalarına iştirak edecek 933 
şampiyonu Galatasarayhlar 

( Kaptanlan Şeklp Beyle beraber V AKIT için abnmıt re•lm] 

'Yler gibi.. 
İkinci eğlenceli müsabaka da MUaabakalara yazllanlar 

t~nçler yüzüciilükte çok ileri bizzat gazeteciler arasında yapıla· Müsabakalarımıza girmek üzere 
cak (50) metre ıerbeıt yüzmedir· çarşamba günü aktamına kadar 
Buna timdiden Yakıt fotografçııı Moda deniz hamamları müdürlü· 

lrı ic'ı... k d"l . . d .. - •• en ı erının un 
a birinciliklerini kazanan 
tlarile V AKIT kupası için 
aları çok heyecanlı olacak • 

Ali Beyle, Anadolu ajansından 
ğüne müracaat edilebilir. Şimdiye 

Mehmet Salim, Cümhuriyet spor 
kadar müsabakamız için yazılan • 

muharriri Ahmet İhsan, Milliyet 
ların isimleri şunlardır : 

.. il, ~ heyeti ıpor muha;ri~ Muhtefem Bey. Galataaaraydan: latanbuLıam. 
lnuıaba.kala "d ler yazılmış ar ır · piyonlarından Orhan, Mehdi, Jo • h:-'- rımızı ı are e· B b .... k .. b k l .. k 

lf· CQ(em heyetini de teshil et· u uyu musa a. a arı gorme zef, Türkiye rekortmeni Halil, 
t.kemliklerin' k d"l . d arzusunu gösteren bır çok okuyu • meşhur mukavemetçi Talat, atla • 

~liğimiz ze tı be~ 1 erını·he~ 1 cularımız var. Yüzme havuzların· 
'll · va u ışte sa a ı- . . • . l ma şampiyonlarından Suat, Na • 

!tipleri ile b" f t da seyırcılere hususı bu yer ayrı • l 
' , en ıtara anın· d d - . . d n . i i. 
.•hırdan terettüp ~diyor . m~k a et olma ıgı ıçın . avet 1 erı· T opkapı gençler birliğinden : 
• tunla.rdır: mızle. müsabakaları harıçten sey. Aaım Mustafa, Bahaettin, Nazif, 
h'kern. F d .. retmek istiyen karilerim ize başka 

\\ · e erasyon yuzme . Y akup Dirtat. 
k\ •i 'Ye su sporları klübü reisi bir yer teminine çalıştık ve ken~ıle F enerbahçeden: Türkiye şampi· 
~it.üştü, Göreş federasyonu rinin yszme havuzuna tamamıyle yonu Salim, Cemil, Ömer, Nijat, 

'-d lttet F etgeri Bey, denizci - hakim bir mevkide olan küçük Orhan, Haraç, Garbis, Necdet, 
~a. Moda gazinosundan ayrılacak hu· T l H" · F •Yonundan Riza Bey, Fahir, Jirayer, a i.t, ırısto, u • 

. 1·'-ntrenörü Her Tegethoff, susi mevkilerde yarışları takip et- at, Turan, Mahir, Nezihi, Rauf ' 
lıe · b meleri imkanını hazırladık. 

• '> ' 1• eden terbiyesi mu• Fethi, Tarık, Berç, Bernan, Şefik , 
~k B Gazino sahibi davetiyelerimizi · ı.,. .. 1 ey, ka?>tan Ziya Bey, Saveci ,Nuran, her yü7ımede bir re 
"(on·· k hamil olanlara muayyen tarife• H 
l 

u umandanı kıdemli kor yapan Leyla anım. 
.\bd den yüzde otuz, diğer seyircileri • d lSOO 

b urrahman Bey, Fuat Beykoz klübün en: şam • 
~Y u çin de yüz on tenzilat yapmayı ka· b k · l ' rıer Riedt Her Eichs· piyonu T oma, ayra şampıyon a• 

~~~~ll.ctizrn antr~nörlerinden bul etti. rından Saffan, Agah,, Vangel, Ki· 
·' ~ .. I{ Hediyeler 
~ Müsabakalarımızda birincilik ve mil, Lili, Hakkı, Mihal, Niko, Ha· 

· deni "l"k 1 t B h t S l" ' ~l lcı ı şubesi kaptan • ikincilik kazanacaklara hatıra ol· san, Adnan, zze , e çe , e ım, 
ı:-'lasa.rayclan Şekip, l?~y • mak üzere birer madalya verile • Behzat, en iyi atlayıcılardan Beh• 

~ltt~hri, F enerbahçeden Rür cek, su topunda, ve eğlenceli yarış çet. 
~''11 larda kazanacaklara da ayrıca bi· 1. S. K. Klübünden Mamburi , 
t~:. "e idare heyeti rer hatıra verilecektir. Hediyeler , Müller, Matmazel Suzi Müller, 
~·, ız narnına muharrir Sad yarışları müteakip Moda iskele ga· Rut Müller ve Nijat Bey. 
• 

1
)l a:or rnuharriri Sırrı, 800· zinosunda verilecek danslı çayda Müsabakalarımızın programı şu 
~il Ö )'ferle Galatasaray atlet dağıtılacaktır. dur: 
... ,itler Be · ( H her) ••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••········ .,.. sım, a ---·······························•••••••••••.••:: ••••.•••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••• ••••••••••••••••• ~ ,,,... ··-········································· .. 
tlti}ettriri izzet Muhiddin, :! Numarası : Saati: N evı : ii 

ll~, ~""'d'Por muharriri Ahmet ii ı l!'l Türk b:l\'rak yarışı Cl00-~00-100) :: .... ı :ı - b . ı: 
>.. li~ b 

0 U ajansından Meh • :: 2 1 !'l I <> 400 !'er est :: 
'il~ oe 1 !! J 3 30 50 ,. çocuklara ( 12· l 4} ya" ii ııı.ııı. Udi.i..:: Y er, Moda yüzme ha :: :l • { 14 16 • ı: .... ~,, ... lh :: 4 13:15 100 .. •. . } .. :: 
IJ~._ '"~~ı· •an kaptan. !! 1340 so ,. ıekaütlcre (.32 den yukarı} if 

1~~~ ' ~i.i 1 
"1Uaabakalar ~i ! 1,J45 200 kurlıağalama O laıııınlaı a) H 

~~ l~tl be. '~hakalarımıza yağlı ij 7 14,05 ı 00 Serbest ii 
'lti•- t~ik' .. 1 l" i: 8 141.:: ıoo (lfanıml ara) i! 

' 1(, Q ı eg ence ı yarış :: " " .. 
~ Unl•rd b" · · " ·· ·.·:. n 14 30 100 Sırt iist ii ii . " t'I• "' an ırısı çom ·1 •• .. 

' '"ltl ii ıo 14 40 .\tlama (5 mecburi 3 ihtiyari) !! 
t1• •

1tlllt. .. 1 t.aıdır ki bu müsa • •• :: 
\./' ·• ar ii ı ı J 5 ı O 200 Serbest !! 
, ~ arasında yapıla • ii 12 15 20 50 kurbağalama çocuklara ( 12- ı 4) ii 

~ ... ~'1 be.-.._ i: rn ısso ıoo .. .. (14- t6ı fi 
~ ~oq :r~ ••·11· · n b ğ 1 ( k ·· 1 3<) k ) •• • t.tr'ı . 1Tit ıyet gazetesı :: 14 15,40 50 kur a a ama tc ·aut er _yu - arı 51 
' ) tı •• :: .. 
1 
~l• )'~ı] 'TIUhte§em Özde • :: 15 ı 6 Türk bayrak yarışı (Hanımlara) !i !{' 1'11 t :: 00 b t ı: ~ 1 • ır B -· b k • 16 ı t-, 20 f 5 ser es •.•. ~ L ~ .... ,.,,. :r • u musa a a .. !· 
~ ·••t d !I 17 J 6 55 400 serbest Hanımları il '~ l)lttt ">· z en Ahmet F etge • .. 
•:h._ <.ıy B :ı 18 17 10 Su l opu 1

1! --..\lll a eyler de gir - !: 19 18 Ya~ lı direk .: 

Büyükdere ........................................................................ 

Mıntaka yüzme birinci-
likleri dün yapıldı 

Galatasaraylılar birinciliği kazandılar. 
Yeni Türkiye rekorları var 

İstanbul mıntakası yüzme ve 
atlama birincilikleri dün Büyük • 
derede Lidoda yapıldı. 

Alakadar sporcular tarafından 
hararetle takip edilen bu müsaba· 
kal arın neticeleri şunlardır: 

100 metre (ıerbesterkekler) Bi
rinci Orhan (G.S.) 1,11,2. ikinci 
Saffan (Beykoz), üçüncü Fuat 
(F.B.). 

100 metre ( ınrt üstü erkekler) 
Birinci Orhan (G.S.) 1,32,6 yeni 
Türkiye rekoru, ikinci Garbis (F. 
B.). Bu yüzmede diğer yüzücüler 
diskalifye edilmitlerdir. 

200 metre · (serbest erkekler) 
Birinci Orhan (G.S.) 2,53 ikinci 
Saffan (Beykoz), üçüncü Fuat (F. 
B.). . 

200 metre (kurbağalama erkek 
ler) Birinci Jozef (G.S.) 3,42,8 
yeni Türkiye rekoru, ikinci Orhan 
(G.S.), üçüncü Huraç (F.B.). 

100 metre (ıerbeıt hanımlar) 

Birinci rakipsiz Leyla Hanım (F. 
B.) 1,43. yeni Türkiye rekoru. 

400 metre (serbest erkekler) 

Birinci Mehdi (G.S.) 6,46. ikinci 

bakalarında bu talisizliği telafi e
deceğini ümit ediyoruz. 

F enerbahçelileriıe Salim ile Ce
milin müsabakalara girmemesi yü· 
zünden üçüncülüğe dütmüş oluyor 
lar ki "V AKIT,, müsabakaları ken 
dilerinin hakiki kuvvetlerini göı • 
termelerine bir vesile olacaktır. 

Dün 933 birinciliği bihakkın 
kazanan Sarı - Kırmızılılarla ye
ni rekorlar yapan Leyla Hanımı 
Orhan ve Jozef Beyleri, müaaba. 
kaları muvaff akiyetle başaran Ek
rem Rüttü ve Ahmet F etgeri Bey· 
leri tebrik ediyoruz. 

Davet 
Hilal Spor Klübü İdare Heye

tinden: 
Klübümüz senelik idi kongre· 

sini 18 - 8 - 1933 cuma günü 
yapacağından muhterem azanın o 
gün saat tam 1 O da klüp binasına 
gelmeleri rica olunur. 

Yelken 
Birincilikleri 

Lili (Beykoz) 6,57,3 üçüncü To- M•• · b k I d .. 
ma (Beykoz) 7,36. usa a a ar un r~odada 

200 metre (kurbağalama ka • yapıldı 
dınlar) Birinci Leyla Hanım (f. 
B.) 4,10,4. 

400 metre (serbest hanımlar) 
Birinci Leyla Hanım (F.B.) yeni 

rekor. 
1500 metre (erkekler) Birinci 

Torna (Beykoz) 27,58,4 ikinci 
Ömer (f .B.), üçüncü Lili (Bey· 

koz). 
4X200 bayrak: Birinci Beykoz 

takımı 12,32,5. ikinci Galatasa • 
ray, üçüncü Fener takımları. 

Türk bayrak yarışı: Birinci Ga
latasaray 6,32,4. ikinci Beykoz, 
üçüncü Fener takımları. 

Atlamalar (tramplen) Birinci 
Ahmet (G.S.), ikinci Suat (G.S.) 
üçüncü Talat (F.B.). 

Atlamalar (kule) Birinci Ah· 
met (G.S.), ikinci Sabri (Deniz li
sesi), üçüncü Behçet (Beykoz), 
dördüncü (f.B.). 

Su topu: Dün Fener bahçe ile 
Beykoz karşılaşmı§ ve F enerbahçe 
üçe karşı beşle kazanmıştır. Pa • 
zar günü Fener bahçe Galatasaray 
ile karşılaşacak ve kazanan taraf 
mıntaka birincisi olacaktır. 

Umumi netice 

Resmi puvan neticeleri başka 
bir gün bildirilecektir. Hususi bir 
hesaba göre Galatasaray 115 pu· 
vanla birinciliği almış, Beykoz 90 
küsur puvanla ikinciliği, F enerbah 
çe 47 puvanla üçüncülüğü kazan· 

mışlardır. 

Mıntaka yelken birincilikleri 
dün Modada yapılmıştır. 

12 kademlik dingi sınıfında: 

M. Litlitenin (Nansi) ismi~deki 
yelkenlisi 1.14 satte birinci. 

12 metre murabbaı şarpi sınıfı: 

Dr. Demir Turgut Bey çok gü
zel bir müsabakadan sonra 54 da-
kikada birinci .. 

15 metre murabbaı yole sınıfı: 

Vessaf Beyin ( Cotkun) u tam 
bir saatte birinci. 

Y ole sınıfı: 

Hasan Beyin (Tekne) si 1,07,59 
saatte birinci, Muzaffer Beyin 
(Reisi) i ikinci, Necati Beyin 
(Yaman) ı üçüncü . 

Küçük yatlar: 

Talat Beyin (Apak) ı 1.38.30 
da birinci, Edip Beyin (Tehlike) 
si ikinci, Bekir Beyin (Haydut) u 
üçüncü .. 

Büyük yatlar: 
Yelkenci Mehmet Beyin yab 

1,2 - 1,2 de b;rinci. \l tö :: ,.. .. 
ıte-ı' lerdı"r • • ............................ :•n•n: .... ııı•:• .. ı•ı -------~· U~& --==-='-'--=~_._,-·!:.:••:••mmw::.:::::!!!:H.!!!9.!:.S::::::.:.:.::.::····· .. ••••••• ....... ~ .. ~H~H:=H~ ... ~ .. ;:.;• :.:.:••;;.;n~H.:.:;;•;;;;;H•=·;..:.;•;;.;H;;.;•.;.;._..;_.._~-------------

Beykoz klübü dünkü yüzmeler
de bir talisizliğe uğramış ve birin· 
cilik, ikincilik, üçüncülük kazan 
dığı bu müsabakada yüzücüleri 
diskalifye edilmiş ve bu suretle 
mühimce bir puvan kaybetmiştir. 
Beykoz klübünün önümüzdeki cu
maya yapılacak "VAKiT,, müsa· 



Makaüa'nın 
kafatası 

( aa,tarafı 3 üncü ••yıfada) 

Şarki Afrika zencileri arasında 
bir gürültü, bir heyecan, siyahile -

Yazan : H. - ]. Magog rin babaları tutmuş bir dudak yer 

Ankara Mektupları 
································································ 

Eskrimin faydala 

M. Bonduran gazetedeki ilim 
karısına gösterdi, sonra sordu: 

banka svymuşlar. de, bir dudak gökte mabutlarm 
- Biz de belki cıto;nobilli hır· gazabına uğrıyacaklarını, dünya -

sızların o?omobiliy.c geziyoruz. nrn altüst olacağını sanıyorlar. 

Şampiyon Ekrem B. diyor ki: Bu s 
çevikliğe ve dımağın inkişafına y 

- Ne clerıin? iyi bir tatil za • 
manı geçirmek için güzel fırsat. 

Çok para da aarf etmeyiz. 

- Peki bizi ne diye yanlarına Şarki Afrika matem içinde. 
aldılar?. Bir entellicens servis memuru 

ilin §Öyle yazılmİştı: "Sevimli 
bir karı koca, güzel bir seyahat 
yapmak için arkadaı arıyorlar. O
tomobilleri vardır. Masraf erfaney 
le görülecektir.,, 

Bonduranın karısı hayatı çakıl

lı, dikenli, initli yokuşlu, iki yanı 
uçurum lbir yol telakki ederdi. Çok 
ihtiyatlı davranırdı. 

Karısının cevap vermediğini 
gqrünce tekrar sordu: 

- Ne dersin? •. Belki de iyi bir 
fırsattır. 

Karısı ilanı bir defa daha oku· 
c:Ju: • 

- Acaba nereye gideceğiz?. 

Ne biçim insanlardır. 
- Otomobilleri var .. 
- Evet amma .. 
- Bir kere gidip görüşelim. 

Nereye gidileceğini öğrenelim. Ko 
nuıalım. .. 

- Ne konutacağız? Ne ister • 
lene onu yapacağız. 

-Hiç değil, biz de fikrimizi 
aöyliyeceğiz. Uyutamazsak git -
ımeyiz. 

Ertesi gün gittiler. Genç, şen, 
ıuh, yerl~rinde durup oturamıyan 
karı lCocaydı. Benduranları pek 
sabuk kandırdılar. Her istedikte -
rini kabul ettirdiler. 

:A:v"dette Bonduran: 
- Ne sevimli insanlar, dedi. 

Ka!'M'I içini çekti: 
- Benim -:Jaha şimdiden ha -

tona ağrı geldi.. Bu seyahatten 
lioılanmıyacağım... Göreceksin, 
bi%e pahalıya mal olacak. 

- Bize yarı yarıya ucuza mal 
olacak. Masrafı erfaneyle görece· 
flz. 

- Görürüz .. Bir kere hızlı git
iJ!ab:e lialkacak .. Acaba toför vesic var mı? .. Bir kere sormalıy -

-. .. 
IJlt •ündür, otomobille yol a -

IJlOrlardı. iki dakikada bir, koca
imm 7.&nmda oturan madam Flo
r1'ı bqmı arkaya çevirip soruyor· 

"" - Raliat ı11111ınız? •• 
mulunuz?. 

Memnun 

- Memnunuz, rahatız! 

Eakat rahat ve memnun değil
JercH. iY ol arkadatları için .. 

- Deli bunlar! diyorlardı. 
Otomobil sahipleri de için için 

dütünUyorlardı: 

- Amma da görmemiş, cimri 
insanlara _çattık!. 

- Kendilerine paravan yap • siyahlara yanaşıyor. Söylüyor: 
mak için. 

Otomobil bir şehirden geçiyor • 
du. Bir bankanın önünde durdu. 
Karı koca telaşla indiler. 

- Siz bekleyin! dediler. 
- Biraz sonra Bonduranın ka-

rısı kulak kabarttı. 
- Bağrıtmalar var I 
-Yok canım. 
- Bağrıyorlar .. 

Oto«nobil sahipleri kota koşa 

bankadan çıktılar. Otomobile bin· 
diler. Yol aldılar. 

Bonduran haykırdı: 
- Durunuz .. Şehri gezmek is • 

tiyoruz. 
- Bir daha sefere, bugün vak· 

timiz yok. 
Karısı deli oldu. 
-- Bankayı soydular, şimdi ka· 

çıyorlar .• 
Şehirden çıktıktan sonra, tenha 

bir yolda otomobil durdu. Mösyö 
Ontel: 

- Eh, dedi, timdi artık he -
!'aplatalım. 

Bonduran hemen cüzdanını çı· 
kardı: 

- Alın ... Ne .kadar para ister· 
seniz alın .• Fakat bırakın biz ine
lim. 

Paraları verdi, inidler ve kota 
kofa uzaklaftılar. 

Mösyö Öntel paraları saydı: 

- Bunlar çıldırdı mı? .. Hesap 
görelim dedim diyorum, kaçıyor • 
lar ..•. Tabii hesap görmek istedim, 
çünkü havale ettirdiğim para ban
kaya henüz gelmemittir. Olur ıer
ıem herif değil. Borçlu olduğu pa• 
ranın bir misli fazlasın; verdi. 

Bonduranlar, bütün gün yayan 
yürüdükten sonra bir otele düttü -
ler. 

Ertesi sabah gazeteleri kapıttı· 
lar. Bonduran gülümsedi: 

- Banka falan soyulmamıı .. 
Yok yere içime korku girdi .. Su 
halde seyahat masrafını, bütÜn 
masrafları ben vermiş oldum! 

Sünger avcılığı 
ve fiyatları 

Marmaris, 4 (A.A.) - Vilayeti 
mizin sahillerinde Marmaristen 
süger avcılığı ile çalııan iki ma .. 
kine 15 kangava vardır. 

Bunlar sünger avcılığına iki 
ay evvel çıkmışlardır. Daha üç ay 
denizde kalacaklardır. 

Sünger piyasası dütüktür. Ge

"- Makaüa'nın kafatasım Al -
manlar çaldı. 

Zenciler sesleniyor: 

"- Gidelim alalım ... ,, 

Memur anlatıyor: 

"- O şimdi uzakta, çok uzakta 
buraya iki aylık yolda Berlin • 
de.... Berlinle buranın arasında 

büyük denizler var. Atılmaz dağ
lar var ... Ben Makaüa'nın kafata-
sım müzede gördüm. Şampiyon Ekrem Bey ve xı Ekrem Beyle x Konsolos ..... 

Bir zenci atılıyor: Rıdvan Bey bir milbarezede 

"- Bir senelik yolda olsa ben Ankara, 3 (Hususi) - Eskrim bakılacak olursa Ankarayı 
gider kafatasım alırım. meraklısı bir sporcu hanımımızdan yet ve spor a§kı itibariyle 1 
"- Alamazsın, çünkü müzenin geçenlerde bahsetmiştim. Eskrim dan birkaç defa ön sırada 

etrafında binlerce top var, mitral burada kadınlı erkekli birçok genç çok doğrudur. lstanbula ıı 
yöz var. Sizleri tahta biçer gibi mit lerin alakasım celbetmiştir. Bu çok daha sonra eskrime b 
ralyözlerle biçerler... - gençler arasında ve ba.~ta devlet Ankaranın faaliyet ve ıevk 

- Ne yapacağız o halde? bankasında muhasebeci, eskrim lışmak şartiyle kısa bir za 
"- Kolay, biz Berline gide - Türkiye şampiyonu Ekrıne Bey bu- fında lstanbulu geride hır 

ceğiz. Yani Jngilizler Berlini zap- lunm.aktadrr. Ekrem Beyle de gö nı görüyoruz. 
tedecekler müzeden kafatasım a - ıii.~tüm. Diyor ki: Şurasını teessürle söylii 
lıp size vereceğiz. "- Eıkrim için Türkiye dahi- Türkiyedc İstanbul ve Ank 

"- Peki... linde yapılan bütün resmi müsaba- maada maalesef bu kıymetli 
-" Amma bir şartla siz de bu- kalara iıtirak ettim. 1912 senesin- ları tatbik eden hiç bir mı~ 

radan Almanları söküp atacak • de yapılan İstanbul şampiyonasın· yoktur. Bunun da sebebini 
sınız hem de o zaman hür olacak· da epe ve flöreda, birinciliği kaza- .t taya atfetmek çaresizdir. ' 
sınız, köle olmıyacaksınız. narak İstanbul şampiyonu ve İzmir ledir: Eskrim mutlak bir 

de icra edilen Türkiye birincilikle
ri müsabakasında ise flöre birinciıi 
ve epe ikincisi oldum. Eskrim 
mevcut sporların içinde öğrenilme 
ai en ziyade güç olan ve azın. ve se
bat talep eden bir spo'rdur ve vü -
cut üezrinde bilhassa üç noktanın 
tasfiye ve inkişafına yardım eder. 
Bu üç mühim nokta da funlardır: 

Şarki Afrika müstemlekesinde 
derhal isyan başladı. Entellicenı 
servise göre kafatasının manau 
halkı ayaklandırmaktı. 

Zenciye göre isyan sebepleri kuv 
vetli idi. Almanlar, kafatasına el 
sürmüşler, mabutların gazabını 

zenciler üzerine celbetmi~lerdi. 

Cezalarını vermek lazımdı. Bu • 
nun cezası ancak Alman ırkına 

kan davası açmakla verilebilirdi. 
Bunun da ameli çaresi her zen · 

cinin rast geldiği Almanı öldür • 
mesi idi. 

Alman esirliğinden de kurtula

1 - Nefes kabiliyeti, 

2 - Çeviklik, ... 
3 - Dımağın inkişafı. 

Bu üç noktayı nefsinde cemet· 
miş olan herhangi bir sporcu se
batkarane ve muntazam bir surette 

caklardı. 
11- 11- :t- çalıımak Jartiyle kısa bir zaman 

D
. 1 · .. k f t Ş içinde iyi bir eskrimci olabilmek 
ıp omasıye gore a a ası ar - . . k. b l 

muallim ihtiyacını hissettir 

yalnız çalışarak öğrenilmesi 
nı olmıyan bir spor olduğ 
mıntakalarda bu spora at 

kimse yoktur. Bunun i 
bu kıymetli ve çok fay dalı 
alesef Türkiyenin her il 
dal budak salamamıstır. 
cilerimizin adedi art~tıkça '-' 
lere birer muallim görder 

kanı elde edilecek ve bu 
böylelikle inkişaf ederek r 
duğu mevkii bulacaktır. 

Ekrem Beyin izahatmd,t\ 
şılıyor ki eskıimin inkişsfı 
sunda kuvvetli bir himaye 
lı bir yal'Clmıa ihtiyaç vardır· 

k• Af 'k d Al 1. . 1 lm anını u ur. 
ı rı a a man emperya ızmı· 

ni yedi. Fakat Şari Afrikanın in • Ben bu spora 1927 senesinde Is- p 1. J • 
giliz müstemlekesi olmasına ma. tanbulda 21 yaşımda olduğum bir o ıs e grevci 
ni olamadı. zamanda başladım. tık hocam Rus arasında muha 

Versay sulhuna göre Makaüa- o~dusunda miralaylık etmi§ ve ha
nın kafa ahı sadece 246 ıncı mad- len lstanbulda bulunan M. Gradets 
dedir.. ki dir. Çok büyük bir iktidar ve 

bilgi sahibi olan bu hocadan mun 

Hayret etmeyiniz diplomasi -
nin, hatta ona nazaran daha ciddi 
görünen oturaklı meseleler bile 
Makaüa'nın kafatası gibi herke -
ıin elinde başka mi.na almıyor 
mu?. 

Sadri Etem 

lazam ve azimkarane çalıtmak su
retiyle en esaslı kısımlarını öğ· 

renmek fırsatım elde etim, bilaha· 
ra eskrim federasyonu tarafından 
antrenör olarak intihap edilen 
Robert kollej muallimlerinden M. 
Nadalski ile beraber çalıJmağa de
vam ettim. 

Paris, 4 (A.A.) - Str 
Malin gazetesine bildiril 

re bir nümayişten dönell 
girmek istyeni grevciler il' 
arasında kavga çıkmıştd'• 

Polis kuvvetleri nihllY'et 
lerin hakkından gelmit "' 
iade etmiştir . 

Kavga esnasında gre ~ .. ~ 
lar atmışlar ve oto,mobİ,,.... 
mişlerdir. İlli para verilecek yerde Flo • 

rinin kocası Mösyö Öntel cüzda • 
,ını çıkardı. 

~Ben vereyim, 
· •esaplatırız. 

- Peki. 

sonra toptan 
çen sene 13-15 liraya satılan Rehin Dört komünist 
sünger piyasası, bu sene 8 liraya DORTMUND 4 (A A ) _ W lf 
satılıyor. • · · 

0 

Türkiyede eskrim 
Türkiyede eskrim son zamanlar 

da inkişaf etmiştir. Federasyon 
reisi Fuat Beyefendinin şahsi him
metiyle Türk sporunda kendisine 
bir yer ayırmağa muvaffak olan 
eskrimde ilk beynelmilel müsaba
kamız kılıç şampiyonu Enver Bey 
ile Bulgar şampiyonu Vasbilet a • 
rasında lstanbulda cereyan etmiş 
ve bu müsabaka 4--5 Enver Beyin 
galibiyetiyle neticelenmiştir. 1928 
Amsdertam olimpiyadına kılıç 

takımı halinde ve fena ıeraitle iş· 
tirak edildiği halde çok iyi bir ne
tice elde edilmiştir. 

Geceleyin tekrar karılı 
olmuştur . ,. ~ 

Grevciler bütün laJll 
dürdükten sonra ıokakl 

Aktam madam BonduraQ: 

- Aldanacaksın, dedi, ne diye 
paranın yarısını derhal vermiyor -
11un?. Ne. diye aana kredi yapı -
yer? .. Bu itin içinde başka bir if 
vnr .. Sakın bunlar haydut olma -
sırı r .. 

Kocası yeri nelen uçradı: 
- Sahi! .. Ya bunlar haydutsa!. 

••• 
ltarııı, kocasına gazeteyi uzat -

tı: 

- Bak, otomobilli hırsızlar bir 

G 
ajansı bildiriyor: 

ene geçen seneye göre makine K" ld ki 1 1 k l . ım o u arı an atı amıyan 4 
ve angava ar yarı yarıya ınrni§. k .. . . . . l' · 
t. B 3 b' kk k d .. omunıst, mıllıyetçı sosya ıst mı-
ır. u sene ın o a a ar sun· 1. · · 

o • t'h 1 d'l ~· h . d ıslerınden bırinin üzerine atılmış :.er ıs ı sa e ı ecegı ta mm e ili- . . . 
• j ve kendısını yaralamış oldukla· yor. 

__ ,,..__ rından zabıta bu taarruzun yapıl .. 

Doktorların gezintisi 
İstanbul doktorları dün aktam 

bir mehtap gezintisi yapmıtlardır. 
Vapur, 6,5 ta köprüden hareket e· 
derek Kadıköyüne uğradıktan son
ra Suadiye plajına gitmiştir. Bu
racla yemek yeniI.11:1 ve çok güzel 
eğlenilmi~tir. 

dığı yere yakın bir mahalde otu -
ran dört komünisti rehine olarak 
tevkif etmiştir. 

Bundan böyle komünistler her 
ne zaman cebrü şiddete müstenit 
hareketlere kalkı!ırlar yahut ka· 
nuna mugayir yazılar dağıtacak 

olurlarsa zabıta rehine olarak ko .. 
münist tevkifatma giri§ecektir. 

İstanbul ve Ankarada her iki 
mmtakanın halihazır vaziyetine 

katlar yapmışlar .,,e Jll 

camekanlarını kırarak 
bulunmuşlardır. Bir çok 
polis memuru yaralatıflll 

b't Y unanistanda 1 

Atina, (A.A.) - 1':ıl' 
sında bir yangın çıkflllf 
kadar on mağaza yar 
çok evler büyük tehlike 

.. ıe" lunmaktad:;-. Henuı: 1 .. hat 
yen haberlere gore 

. . j\tiıı• 
yon drahmıdır. . . . ·.ur· 
yangın yerıne gıtını,. 



-
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e Y<ı.pzlmalz, Adana ti-
"-,.et odası ne ya,Jtz? 

'fica · -------
Ilı ret gazeteıinde oku- çapası için lazım parayı tedarik-

ıl., tu bend' h . . 
"t'Yı a.I 1 e emmıyetın • le kendilerine tam manasiyle hızır 

lzmir panayırı için 
vapurlarda yüzde 

50 tenzilat 

60 sene memleketinden uzakta kalan 
bu ihtiyar eczacı yazıyor 

d 1Yoruz: gibi yeti~en arpa ve buğdaylar -
en cvv 1 b' oı,11 A. e ır pamuk mm dan bilhassa sonuncusu için bir 

to}. danaınızda buğdayın mahreç ve satışlarının temini esba lzmirin 9 eylül panayır komi-

Babası onu Istanbula softa olmıya göndermiş, o eczacı 
olunca evlatlıktan reddetmiş, ogün bugün .. 

~ ~' Yalnız zirai münave bını aramak belli baılı mühim tesi ticaret odasında Vali Kazım 
~iu takip eden bir ne _ bir meseledir. Paşanın reisliği altında toplanmı§, 

lı a kalın k b Ad b panayır hakkında bazı kararlar 
~tı ıyara , ir taraf ana ugünkü ziraatinde ta -

\ 

t::~alli un ve ekmek kip ettiği münavebe usuliyle, se - vermiştir. tlctısat vekaletinden İz· 
··•ın v k · b' k mir vilayetine gelen bir telgrafta, 

•ıtı ol e pamu çapası nenın ır ısım aylarım -durgun . 
Uk h· a~ paranın tedarikin- luk ve itimatsızlık içinde geçir - Deniz yolları işletme idaresi va • 

ır aınil ld ~ 'b" d' k purları ile lzmir panayırını ziyare· fta o ugu gı ı ı - me zaruretindedir. Bu bir kısım 
n kabil' 'h b' d l d d te gelecek olanlar için ücret tari· 

aı d 1 1 raç ır rna • ay arın a e i İse her şeyden evvel -
~~bı~ ~ollayıaile, celbedebile - arpa ve bilhassa buğdaylarımızın fesinde yüzde 30, teşhir için geti· 

g arla · d h ı · · 1 b rilecek eşya için de yüzde elli nis· 
ıt ikr • aynı zaman a A ası atıy e ve u mahsulün revaç 

ıaa.di h d b b 1 l betinde tenzilat yapılacag-ı sara . da.l ayatın a ve u u an satışıy a makusen mütena • 
la ınü ff h b' · · haten bildirilmiştir. 

tııa. h' re e ır şekilde sıptır. 
lirıi ~zrnet eden bir meta Hububat mahsulü ihtiyaçtan az Şu halde 9 eylul kurtuluş bay-

buid e almaktadır. Bu iti • veya oldukça fena bulunduğu se. ~amı ve 21 günlük panayırı, güzel 
~a.ıua.yı iki cepheden tetkik nelerde şubat nihayetinden başlı.. lzmirin bütün Ege mıntakasım ve 

'4Cİai retinde bulunuyoruz: yan durgunluk ağustos nihayetine lstanbul halkını cezbetmiş olacak· 
· - Sırf zı'r • kad d k ·· ı tır ... '&' aı. ar evam etme uzere, a tı a• . 
~İt~:- Zirai ve iktisadi. ya kadar çıkabildiği halde hubu - Yalı Paşanın reisliği altında 

Yozgatta hoca zade Sadettin 
Beye geçenlerde şu mektup gelmiş 
tir: 

Efendim, 
Altmış sene taassup kurbanı ola • 
rak memleketinden cüda düşmüş 

bir adama altmış ıene ıonra bir 
mektup gelirae artık o ihtiyarın 

sevincini düşününüz. 
Mektubunuzu bir kaç defa oku

yarak ağladım. Kendimi adeta va 
tanımda ve akrabalarımın yanın • 
da sandım. Ne çareki onlar beni ta .. 
nımadığı gibi, altmış sene kendi • 
sinden haber alınmıya bir adamı 

elbette ölmüştür derler. 
Hakları var. Bu hususta zati ali· 

lerine leffen bir tercümeihal va· ~lkikı noktai nazarından huğ bat ve bilhassa buğday mahsulü to.plan~n panayır komitesine elek-
1• a.J atı ınevzuunda baılıca normal ve dahili ihtiyaçtan fazla trı~ m~teah~itleri teklifnamelerini rakası gönderiyorum. Vaktiniz mü 
,d ınacak noktalar.· 1 k 'd "k d'ld'-· l d b getırmışlerdır .. Bunların fenni ve sait olursa okur memleketimden 
' a. l o ara ı ra e ı ıgı sene er e u . • 

y &.runızı • d.. "'dd t' h dd" . . . . 

1 

ıdarı kısımları bir arada tetkik o· ne susetle dur oldug-umu anlarsı. 
t rıt'k n senevı uşen mu e ın a ı asgarıye ındırıl· 1 • 1 tarına t kl mesı'. mah l . . b" h unduktan sonra tekliflerini yarın nız. 
•ı11 , opra arımı - , su ıçın ır ma reç te • d . . . 

'beU~de tenebbüt devresı' es- · · ·ı 1. k d b l k saat on a aynı komıteye getırecek 1920 senesinde Yozgatta rar•ı _ mını ı e a a a ar u unma tadır. l k · ·· :r '3' 

l\tı hg a~ nebatlarının ta - Alıcı az olduğu senelerde ihracat er vel kal b~hl eldılelcek şekle gore, kamilen yandıktan köylüler kıtlık 
, a.vaıye d . A pazar ı a ı a e o unacaktır. dolayıaiyle Y ozgada hicret ettik .. 
ltla.b ye ne ereceye veya satı~ yapmak ımkanı da 0 p uk ed b'I d .. .. anayırda bol elektr'ık esa•tır.. ] · vakı't ederı'm h H 'tek e ı eceğini tes - erece zaafa uğrıyacağından bas • B"'t" f" l k .. en ' P mer um acı 
·ı 0 na. gö b ~ d 1 b . . • u un ırma arın müm ün olduğu Abdullah Efendi beni İıtanbulda 
ı e · . re ug ay cinsi ı aşına ıyı mahsul alınmış olma. k d 1 kt "ki . ıı. .. tının en ın f k b 

1 
d b" • a ar ucuz e e rı e tenvırat yap· Fatihte hoca Mustafa Efendi na .. 

'!{ıha. uva ı u una sı a ta ıatıle bu durgunluk dev • · · ı · b 'k 
·~i p ederek köylü ve çif - resini kısaltarak aıgari bir hadd ması ıçın am a mı tarı esas ola· mında bir zatın yanına tahsili u • 

li'mı için gönderdi. n •arf 'ki · d' ~ k'f e caktır .. ettı eri emek ve ın ırmege ı ayet edemez 
~:~n azami istifadeyi te • . Evvelki gün lstanbulda beşind 
•t h Yolları ve usulleri bul _ iyi müşteri yerli mallar sergisinde İzmir pa -

ıra.u Usuller sayesinde istih- Bu itibarla, hububat ve bu me • nayır komitesini temsil eden Öz 
1 ını kab'l d b T k f ta.tak 1 olduğu derece yan a uğday mahsulüne iyi fiat- ür · irJna•ından telgraflar gel • 
~ l'andınıan l la bir mahreç veya iyi fiatla bir a.. rniş ve İzmir panayırında satılan 
etin urn • ınese esini 

llc bir uını menfaatiyle lıcı temini çiftçinin şahsi hayatile pavyonlar numaralariyle bildiril • 

~lir, ..\ s~rette arttırmak la- ve Adananın da hayatı iktuadiye- miştir .• 
da.y ./ır ardan beri üzerin· sile şiddetle alakadardır. Komiteye riyaset eden Vali Ka· 
~ hu ıraa~i yapılan bu top - Daha sonra ayrıca nazara alın.. zım Paşa, kendi otomobilini komi· 

ttla neaılden evvel çalıs • ması icap eden bir cihet vardır ki, te azasına vererek proıürlcrle ken· 
tın Ve dah k • 0 d ··t d L • di kartlarını bütiin bü.vük firmalar 

l ç l a ya ın za - a o e en..,erı mutat ve intizar 
~id a l§tnış olan babaları • olunduğu veçhile, yeni buğday la müesseselere göndermislerdir. 
~'ul ay ziraatinde takip et- mahsulünün piyasaya gelmesile İstanbul ve İzmir talipleri pav· 
lltv·~e. ektikleri buğday beraber buğday fiatlarmın ehem .. yonları dolduracaktır ve bu tak • 

\)'rı,t~~rı arasında bir muka miyetle düşmeye başlamasıdır. Ni- dirde ya İstanbul ticaret alemi, ya 
l'td._) • ' ıneınleketin bugün tekim bu sene de haziran başlan.. hut İzmir piyasasından bir kısmı 
ld·ı ~ıraat' d d k'l t d 'k d · k · ~ ~· ın e geri veya i • gıcın a ı osunun vasati fiatı 2 88 pavyon e arı e emıyece tır. 

Samsunda vapura bindiğim va • 
kit vapurda yolcu olarak Çorum .. 
lu, Merzifonlu bir kaç genç vardı. 

Konuıurken bunlar latanbulda 
yeni açılan eczacı mektebine gi -
receklerini söyliyerek (çömezlik .. 
ten ne öğreneceksin bu mektep 
bir sanat mektebidir. Sen de bizim 
le o mektebe gel) diyerek beni teş
vik ve ikna etiler~ . 

İstanbula çıkınca doğruca Ahır
kapıda bulunan mektebe gittik. 
Mektep idaresi hiç bir müşkülat 
göstermeden bizi mektebe kayit 

ve kabul etti. 
Birer kat ta elbise verdiler, yer 

gösterdiler. Ertesi günü. merhum 
pedere eczacı mektebine girdiği • 
me dair bir mektup yazdım. Ver· 
diği cevapta bir çok tekdirlerden 
sonra (Ben seni gavur olmak için 

~k ~~!up olmadığını tes • iki kuruş seksen sekiz santime ka.. Şark halı kumpanyasiyle Fil . 
• dev ıp edilen ziraat sis • dar düşmüştür. Bu sene Adana koradyo, F ord müesseseleri mü· 

ltıı~ı> a~ veya bunu tadil ve havalisinin buğday mahsulü messilleri en büyük pavyonları a· 
\'i~ ~d~~ e.yip eyleıniyeceği - hem bereketli ve glütence zengin lıyorlar.. Bunlar cephenin iki ta· 
~lcıl\ rtııı rakamlar üzerin ve mugaddi olduğu halde piyasa- rafını işğal eden ve en az 60 şar 

ft decek ernniyct ve itimadı- ya gelen buğdaylarımız alıcısı ol.. metre murabbamı bulan pavyon • Otomobil kazası 

lstanbula göndermedim) diyordu • 
Bir defa mektebe kaydolunarak 
elbise giydim. Mektebi nasıl trek• 
edebilirdim. Pedere tekrar yazdı. 
ğım mektupta (Ben Türk oğlu Tür 
küm. Eczacı mektebine girmeklt
neden gavur oluyorum. Mektebi 
kat'iyyet terkedemem.) diye cevap 
verdim. 

Peder ikinci cevabında (madem 
ki ısrar edioyrsun seni evlatlıktan 
reddediyorum.) dedi ve bir daha 
ömründe mektup yazmadı. 

O zaman İstanbul da buluna Yoz 
gatlı Rum tüccarlardan Çavuş oğ
lu Bandik çorbacının kardeti Pebo 
rakiye de yazmış, bana her hafta 
verilen beş on kuruş harçlık ta ke· 
sildi. 

Artık anladım ki hakikaten bir ba 
ba matruduydum. Çok müteessir 
oldum. Fakat Türk damarım tuttu, 

mektepten dışan çıkmıyarak imti• 
hanımı verdim ve 93 senesi tem • 
muzunda eczacı olarak mektepten 
çıktmı. 

O zaman Rus muharebesi açıl • 
mı§tı. Beni Silistre hastahanesine 
eczacı olarak gönderdiler. Babama 
yazdığım mektupta hareketimi bil· 
direrek hayır dualarını rica ettiğim 
halde gene cevap alamadım. 

Bu suretle müebbeden baba ve 
ana yuvasından taassup dolayısile 
matrut kaldım . 

Yozgat mukaddes bir hatıra ola 
rak içimde yaşamakta her köşesi 
hafızamda canlanmaktadır. 
Şimdi vatan ve millet yolunda 

yaşamış bir hayatı istirahat kö§t
sinde dinlendirmekteyim. Yirmi 
nüfustan mürekkep aile efradımın 
her biri bir taraftadır. Altmış sene 
ağutundan mehcur kaldığım mem 
leketimi bir defa daha görmek, 
mübarek havasını koklamak ha • 
yatımın en büyük mazhariyeti ola• 
caktır • 

Adanada mütekait ecz.cı 
Hacı Abdullah Ff. zade 

Ali Vasfi 

Zehirlenen çiftçi 
l\ ~U surette göstermeği; mamasından na~i fiatların daha a.. Iardır. Bunların süslenmesi bir tip 

~-~e"ı .. e]ıaeaelerimizden ve şağıya sukutu tehlikesini göster- dahilinde olacaktır. Buna göre l d b• h 'Cl.f "Ct u"' ··t h 1 ı l k Bartın yo un a ıra şap Genç bir doktorun hemen 
... ı et.t. .aurnuzdan bekle - miş ve nitekim 2,5 kuruca kadar mu e assıs ar meşgu o aca hr. 
'\_,l't:'kıtnı~, çifçi memleketi düşmüştü. Vaziyetin buy vahame. Bütün pavyonların giriş yerine köprü çöktü yetişmesile canını kurtardı 

;• !•tr bd~lerek, inanarak te düşeceğini daha mayıs ayı bi- tesadüf eden ilk köşeleri daha ca- Geçen cuma günü Barlın - Saf· Sorgun kazasında rençper Ha • 
~ı~1h ' ınen rifçimiz'ın dayetinde gören odamız, nihayet zdibheli olmak üzere yeni bir plan ranbolu yolunda bir otomobil ka· d d -1 H 
Q ·• ta.t . ~ 21 9 a ilinde tezyin olunacaktır. l l l .. san e e og u üseyin tarlada ar· 

• \l -t tnın edilmeğe mayıs 33 tarihinde tanzim ve zası olmuş, yo cu ar can arını guç pa biçerken destenin arasına gi .. 
ıuları irin, her vakı't makarnalı aidesine takdim ettig~ı· Halkevinin spor ve bediiyat ve kurtarmııı:lardır. ~ · r · t k 1 T :ı: ren zehirli bir böcek Hüseyinin ko 

ILk_ raporunda aynen !:U mütaleatı ıç ımaıya 0 u, vı ayet makamın· Barlından yolcu alarak Safran- l d k "l,q :ı: d b' r l k b" un an so muş ve derhal zavalh 
d," ildf ceph serdeylemişti: "Bir aralık devam k~ln on ın ıra ı ır piyango çe- boluya giden Topal İımail kamyo-

' 

"'"" e d ı mesi icin mu··saad · · adamı acı feryatlar içinde yere yu· 
"'-

1
• ·• ıı·r... e en ve herkesi yese düşüren ku- l ~ e ıstemış ve Ç k - d 'l k · t.':q .. qı ol ki k ve sart arını ve h' t 'h l · neti, ataca agzı enı en mev ı- varlamı!ltır. Aoır bir surette ze • 

'11h ~'ttı-.hd ına a bera • ra lıklardan sonra yağmurlar ~ ızme cı et erinı de eski ahşap köprüden geçerken h' 1 :ı: 
0 

taj ·• a d 'kt' h bildirmişlerdir. ır enen Hüseyini kurtarmak için 
d'1t· lle tel' a 1 uadi o • ma sulatı tehlikeden kurtarmış ve köprü yıkılmış ve kamyonetin ar-~ ı h . ınce: b .. Ad Vilayet bunu memnuniyetle ka ailesi ve komıuları bir çok tedbir-
~ Stı "lıfeJ . .. . ugun ana iyi bir mahsul ala- b l d k h k k . J ka kısmı dereye sarkmıştır. Yol- · 

. ~İl- 'f\ta}( erı uzcrıne mal cağı ümit ve intizarile memnun u e ere u u ış eri müdürlü- cular bu tehlikeli vaziyetten can· ler ittihaz etmişlerse de zavallının 
tlt c;~'l "et· baılıca teıkili. - ve müteşekkir bulunmuştur. An. ği.ine emir vel'mişlir. Piyango ye· larını güç kurtarmışlar, bazıları çektiği ıstırabı dindirememi§ler • 
ı ttt~fsi llirt.1:.aret Odaları • cak bol bol istihsal edeceğini ümit rinin daha girgin ve kalabalığın hafifçe yaralanmışlardır. dir. Gittikçe hayatı tehlikeye dü-
~~ "'letn• ıgıdir. ettiği buğday mahsulu"nu··n uğrak yeri bir yerde olması için şen biçare adam, dayanılmaz bir 
ıı.. -:..if . ııle b' pazara · 1 ... 1 d .~t\ L Sı :Q· 1· ız; Ticaret O vürudiyle berab d"' .. gazıno arın ve eg ence yerlerinin acı için e kıvranırken Sorgun Hü· 

Q\l l it ı'"· . er zaten uşkun .. . .' b' d' . . y ozgatta hastane ~d~ llll gının ve Ziraat olan fiatl d f t d b . munasıp yeı 1 tes ıt c ılmıştır. kumet doktoru Mükerrem Bey 
~ t\ b 'llatak· arın e a en a a zıyade Yozgat, 4 (A.A.) - On yatak· 

d,t\ \hıed ı rnüsbet gay düş·m· esinde.n ve binaenaleyh mah· 1 ötedenberi buğdayın getirdig-ı'le çarçabuk hastanın imdadına koş-
l 

'-~ erek b 1 d vesair te•kilc\tlı bir hastahane ya.. 1 h 
l ·t l •ı, u gayret- su u.n e.n elıne para geçmiyeceği kapatan memleket; bugv day fiatı. :s- muş, saat erce asta ile meşgul o· 
'"llb t~ lernin l d"w• d pılacaktır. 
M \t Ilı et ey e ıgı en. ışesınden fevkalade müteessir- nın düşeceği korkusiyle ve pamu _ larak adamcağızı muhakkak olan 
~ l -· rtıek ist' d b 1) ltı •1l'tliyle ~;oruz: ır.:; . ğa bakmak için de lazım gelen nacak buğdaylarının kıymeti; pa- ir ölümden kurtarmıştır. 
'~,t~;Çİferiınizinız~;ru~e İyı olacağı tahmin olunan pa· parayi elde edemiycceği endişe.. muğun mevud feyiz ve bereketini Bir çiftçi vatandaşın hayatını 

'ttıi... 'b' • 1 mu- mukların ela dahR ayakta. iken i.- I siy. le pek müteessir bir haldedı'r. teyit edecek en mühim bir amil o· kurla d k ~ gı k 1 ran genç o toru tebrik ed~ 
1• pamu -. cap eden bakıma rnuktnzı parayı, . Bınaenalcyh Adananın idrak olu • lacaklır.,, riz. 
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Bir maden pa tlamasil e yanarak ve gaz- •• 1 ~~~'!.'!!. ... l!.'!.'.!.~!!.~~!!.~'.!. .. ~1:!.!.~?.!!. ... ~.?:~~'!:. ... '!!:!!! 
larla zehirlenerek ölen 11 Türk amelesi U nİversite 1 

·ye kadar 4-Skur 
Ocağı1ı ağzı açıldığı zaman bu amele cesetleri 
yerde bir. tanesi kazar vaziyette ayakta bulunmuştur 

(lla~ tarafı 1 inci sa.)ıfnda) 

birinin ölüm halinde yaralanması 
ile bitmiştir. 

İtalyan sermayesi Türk kömür 
madenler anonim şirketinin Ala . 
caağzındaki maden ocağında gece 
postası sabah saat 6,30 da nöbeti
ni gündüz postasına devrettikten 
sonra her günkü faaliyet başlamış 
tır .. 

Bu ocakta 1'200 metre uzunlu
ğunda bir lağam galerid delinmek 
tedir.. lşte bu galeride çalışan a· 
mele takımı işe başlar başlamaz 

henüz kat'i olarak teshil eclilemi · 
yen bir sebeple, akşamdnn baca i· 
çinc birikmiş olması kuvvetle tnh· 
min olunan Grizo birdenbire pal· 
lamıştır. 

Grizo, sanki milyonlarca yıldı· 
rım bir anda düşüyormuş gibi kor· 
kunç bir gürültü ile patlayınca bü· 
tün ia.i';am galerisi birbirine geç · 
mi§, yer yer çöken büyük kayalar, 
kalın toprak ve ];ömür tabakaları 
bir anda galerinin menfezlerini tı· 
kam ıştır .. 

Maden idaresi fen heyeti ka · 
znyi haber alınca derhal mühen • 
"dis Cemil Zühtü Beyi hadisenin 
tahkiki ve kurtarma işine nezaret 
etmesi için kaza yerine gönder-
mi~tir .. 

Mühendis Cemil Zühtü Bey 
'derhal işe el koymuş ve başta ken· 
'disi oldu~u halde hazırladığı kur· 
tarma ckipiyle işe başlamıştır. 

Grizonun patlamasilc havası 

Araştırma 
•• • 
uzerıne 

zehirlenen ve boğucu gazlarla kap 
lanan ocak galerilerinde kıt hava 
oksijen tüplcrile sun'i teneffüs le· 
min etmek gibi bin bir müşkülat 

arasındn ilerliyen kurtarma ame -
liyatı ikmal edilmi~ ·ve Grizonun 

infilakı esnasında galeride bulu -
nan amelenin çalıştığı yere gidil· 
miştir. 

Burada karşılaşılan manzara 
tüyler ürpertecek mahiyette kor -
kunç ve fecidir. Galeride bulu · 
nan 11 amelenin yere kapanmış 
bir vaziyette, kısmen yanarak ve 
kısmen de zehirli gazların tesirile 
boğulmak suretiyle can verdikleri 
görülmüştür .. 

Kurbanların yalnız bir tanesi 
kaza esnasındaki vaziyetini muha
faza etmiş biçare ayakta ve kaz· 
ması elinde adeta kömür kazar 
bir vaziyette takallüs ederek kal
dığı anlaşılmıştır. 

Kazadan Ü!r amele, ba_şçavuş 

Vanğa oğlu Ahmet Efendi, haki
ki bir mucize olarak kurtulabLJmiş 
!erdir .. 

iştial sahasından nisbeten uzak 
ç.a bir mevkideki vinç. başında o -
lan vinççi Elagöz Hasan isminde 
bir işçi, ocağı bir anda kaphyan 
ateş dalgasından vinç makinesinin 
arkasmda bulunmasından dolayi 

kurtulmuştur .. Bu amele vincin 
siper olmasına rağmen, sademenin 
şiddetinden ölüm halinde yarala
narak hastaneye yatırılmışbr. 

Bir casus 
Birhayli silah ve kaçak 

~şya yakalandı "Türküm,, diye ça-
Şehrin muhtelif semetlerin -

de yeniden araştırmaiar yapılmış 1 
ve yasak silah taşıyanlar yakalan
mışlır. 

Gece saat 21 de Galatada va -
ziyetinden şüphe edilen Bahri i~ • 
minde birinin üzeri .araımıı§, bir 
tabant:a bulunmuştur. 

Ayakapıda Tur.sunun kahvcJi 
aranmış, Dursunun üzerinde ıbir 

!kama bulunmuş'tur. 
Eminönünde yapılan araştırma

da gemi kaptanı Mustafa ve Ha
sanın Üzerlerinde birer saldırma 

bulunmuştur. 

Fenerde şüpheli vaziyette ge

zen Mahirin üzeri aranını~, çak
mak taıı bulunmu§, yakalanmıı· 
tır. 

Yeni mahallede Ali isimlerinde 
iki ki,inin üzerinde de çakmak ta• 
şı bulunmuştur. 

Silah ve kaçak çakma'k taşı gez
direnlerin hepsi yakalanmıştır. 

Zabıta bu şekildeki aramaları .. 
na devam edecek, kahve ve gazi .. 
nolarda arada bir ani aramalal' ya
para1c !ehir içinde müsellah ge -

zen bu gibi adamlarm önünü ala· 
cnktır. 

Yakalananlar hakkında kanuni 
takibata başlanmıştır. 

lışan Bulgar .. 
Nis, - Almanya hesabına ca • 

susluk yaptığı zannı ile burada 
bir Bulgar tevkif edilmiş, bu ada -
mın ayrıca Halil Mahmut ismini 
takınarak ıvc o nama tedarik elliği 
bir Türk ;pasaportundan istifade 
ederek epey zamandan ber{ jşini 

gördüğü :anlaıdmıştır. Maznunun 
adı Yiladimir Kuakoftur. Polin 
Betze ıisimli bir Alman kadını ile 
bc.r.aber oturıuyoııdu. 

J<.aşakofun vaziyeti, bilhassa 
Almanya ile çok muhabere yaptı
ğı için şüphe uyandırmıştır. Mev -
kuf Bulgar, 1hergün postahaneye 
giderek namına gelen paket ve 
mektupları ıbizzat alıyordu. Geçen 
Perşembe gene :pastahaneden ç1 -
kıp ev.ine ıgideceği zaman Fransız 
polisi tarafından tevkif ..edilmiştir~ 
Bu sırada, P,Ostahaneden Halil 
Mahmut namına gelmiş taahhütlü 
bir paketi hamil b"ulunuyorau. Kı
sa bir tahkik Halil Mahmut ile Ka 
:mkofun ayni adam olduğunu mey 
dana -çıkarmıştır. Gene bu tahki -
kattan anlaşılmı~tır J<i Kasakof 
harpten evvel de Fransada oturu
yordu. Harbin ilanından sonra İs· 
viçreye geçmiş, harpten sonra bir 
müddet Avusluryada otw·muş, 

kadrosu 
Tamamlanıyor 

Kimya profesör muavını 
Saffet Rıza Hanın1 

a n i ·yordu. Faka 
Şimdi fiyatlar daha düşüktür. Çiftçiden borcıı?' 
kabil veya peşin buğday alınn1akta devam edı 

~~~~-~~~~-

(Ua:; taralı ı inci ı.a.)ıfad:ı) (llaş tıırnfı ı inci sııyıfud.ı) 1 dı, müstahsil elinde buloJI-' 

merhum Hasan Riza Paşanın kızı· "Buğday tiatın almak,, işinin sulü yok pahasına sattı 
dır· bugünkü ~af hası ve yarın için ban- ~in kuvvetli bir nazıııı r tııı 

1904 senesinde ltsanbulda doğ- kaca tatbiki düsiinülcn tcdbirl~r Bankamız şimdiye kad• bil 
muş olan Saffet Hanım henüz do- hakkında. Adana. Ziraat Bankası ı da yaptığı müamele ~le / 
kuz yaşındayken babası tarafın .. nıiidüıii Fazlı Bcv diyor ki: sadı - hem de fazlası1~11~ dan Alman)·aya tahsile gönderil • ~ etmiş ve Adana çiftçisiP1 

miş ve üç sene kadar ilk tahsilini "- Mübayaa emrinin geldiği çalışmıştır. 
Almayada takip etmiştir. gündenberi Adana piyasasından 

Bilahare lstanbula avdet etmiş ve hemen hemen tamamen çiftçi .. 
Çiftçilerimizin hu ıııU 

zr .. mnn zaman bankay• 
har ettikleri şükran ve 6t1 
yet te bu ifademi teyit e 

olan Saffet Hanım Kandilli kız li- lerden sntın nldığımız buğday bir 
sesine girmiş ve 1924 senesinde milyon yüz bin kiloya ulaşmıştır. 
çok iyi derecede muvaffak olarak Bugün satışlar eski hararetini kay• 
lise diplomasını almıştır . betmiştir. Şimdiye kadar aldığı- Bankamız, piyasadan 

Bundan sonra hükumet hesabına mız buğdayları okkasını dört ku- ra ile buğday satın ahrltİ 
Almanyaya gönderilmiş ve Ham .. ruştan be~ kuruşa kadar olmak ü • çilerimiz tarafından b f 

burg darülfünun tabii ilimler ve zere topladık. Bugün fiatlar biraz mahsuben getirilen buğdt! 
fen fakültesi kimya şubesine de - düşüktür. Maamafih bankamız yulaf gibi mallSülatı arziY' 
vam etmiştir • hundan sonra da pazar yerine bul edilmektedir. 

1924 senesinden itibaren darül- getirilecek bütün buğdayları satın Şimdiye kadar bu sut~ 
fünuna devam etmiş \Te 1930 sene• almağa hazırdır. Tahsisatımız po ettiğimiz muhtelif }1 
sinde Alman darülfünununu ikmal geniştir. Esasen bankamızın bu su- miktarı da yedi yüz bin J<il# 
ederek doktorasını vermeğe hazır retle piyasaya atılmaktan maksa.. miştir.,, 
lanmıştır. 

1932 senesinde de "Die Synt • 
heseder Muttersubtanz der China" 
slkaloide.,, namile hazırladığı 

tezini müdafaa ederek kimya dok· 
toro olmuştur. 

Darülfünuna devam ettiği müd
detçe dünyanın en tanınmış p~o • 
fesörlerindcn Estermann, Jantzen, 
Koch, Rahe, Roche, Ramy, Schlu
bach, O. Stem, Winklerden ders 
almış ve yanlarında çalı§mıştır. 

Saffet Riza Hanım geçen sene 
lstanbula dönünce Erenköy kız li~ 
sesi kimya muallimliğine tayin e " 
dilmiş ve büyük bir liyakat gös • 
termiştir. 

Gandiye bir daha 
hapis cezası ! 

Puna, 4 (A.A.) - Gandhi on 
iki ay hapis cezasına mahkum e • 
dilıniftir .. 

Bombay, 4 (A.A.) - Zabıta, 

İngiliz ticaret oC.!yasına boykot ya
pılmasını tavaiye eden yazıları da
ğıtan dokuz ki~i yakalamıştır. 

Rig.a, 4 (A.A.) - Vof njansm 
dan: Rigaya gelen dört Alman 
torpidosu çok .samimi bir surette 
kar!ılanmıştır .. Ahali gemilere :v.e 

iç.indekilel'.e büyük hir alaka gös
termektedir. Re.smi mahifette .bir 
kaç ıkabul rc.smi yapılacaktır. 

Gandi'nin inadı 
Poona, 4 (A.A.) - Gandi bu 

sabah serbest bırakılmışsa da .Po
nada kalmağı ve siyasi hurekct -
lere girişmemcği taahhütten imti -
na ettiği için tekrar tevkif olun -
muştur .. 

Gandi, şimdi Y en·ada hapisha
nesinde muhakemesini beklemek -
tedir.. Mumaieyhe iki senelik bir 
hapis cezası .terettüp ediyor. 

Hava gazından ölüm 
Goerlilz, 4 (A.A.) - Dört ki-

o··nkü At Yarışla 
Yarış ve ıslah encümeninin ter -

tip ettiği yaz koşularının ikincisi 
dün V clief endi koşu yerinde ynpıl 
mıştır. 

Birinci koşu dört ve daha yukarı 
yaştaki yerli, yanın ve haliskan 
arap hayvanlarına mahsU$ olan bu 
koşunun mükafatı 185 lira we me .. 
safesei 2..000 metreydi. ' 

Ali Beyin Rüzgarı birinci geldi. 
İkinci koşu üç yaşından yukarı ha· 
liskan İngiliz hayvanlarına mah • 
11us olan bu koşuya 3 hayvan işti • 
rak etti. Mükafat ;yekunu 500 lira 
ve mesafe 1800 metreydi. 

Neticede, Prens Halim Beyin 
Aknatonu birinci oldu. 

Üçüncü koşu dört yaf1~ 
karı yerli, yarım ve hali• 
2400 metre. Mükafat y 
hayvanlarına mahsustu· 
lira idi.. Neticede Pre 
Beyin Hakanı birinci ol 

Dördüncü koşu dört 
yukarı l1alis kan İngiliz 
rma mahsustu. Mesafe 
re, mükafat yekunu d, 
idi. Neticede Mr. BiJlşİP 
ti birinci oldu .. 

Beşinci koşu - T ~)'~ 
sus olan bu koş.unun me 
metre ve miik.i.f ah da ~ 
Neticede Mustafa Ed~ 
n~j birinci oldu. 

On Beşinci Hudut T abur&J 
Kumandanlığından : 

Taburun bir senelik ihtiyacı için aşa'ğıda isim ve rrt/t't/ 
zılı beş ~alem erzak konturatoya bağlama'k suretile sat•" 

cağından yevmi ibatesi olan 21 · Ağustos - "933 paıar1111/ 
saat 15 de taliplerin Edirne'de MalmüdUtHik Dairesinde 

şekkil Komisyonu.na müracaatları ilan o.uour. i37~SJ 
Ki!o Gr. Ciosi 

120,000 
12,000 
12,000 
3,000 
2,SOG 

Un 
Nohut 
Kuru Fasulya 
Şeker 
Kuru Sov:an 

iirkiye Ziraat , 
Bankasınd~ 

~ Arapcamiinde oturan Abdür
rahman polise müracaat ederek 
sebzeci ustası Y:orginin kendisini 
dövdüğünü iddia etmiştir. Yorgi 
yakalanmıştır. 

şilik bir ailP, hava gazı intişarı nc-
19?.4 senesinde Fransaya dönüp - ..., -

ticesinde zehirlenmiktir. 

Ziraat Bankası Müfett"ş namzetliği için 14- Ağ••'""': 
zartesi günu sabahı saat aokuz1a Ankara ve t,tarib 

Bankalarmda bır imtihan ası'acaktır imtihan neticesi~, 
fa-kiye! ihraz edenlerde.o (6) Müfetti~ namzedi ahn'~k;;,) 

Müsabakaya iştira' .edece~lerin ·'Mülkiy~ •• v.eya 1'..,,/ı 

§ Borstanbaşında otur.an telefon 
şirketi memurlarından Mehmet 
Kemal Bey evinin pencere camını 
çıknrrrf<en muvazenesini kaybe .. 
derek dü~müş ve muhtelif yerle
rinden yaralanmıştır. 

Ni~te yer'leşmiştir. 
Kasakof iddia edi~~or d IHalil 

Mahmut vaktile kendi evinde pan 
siyoner olarak lmlmış bir Türktür. 
Bir mü8det sonra A:lmanyaya git -
miş ve giderli:en evinden bir hayli 
evrak aşırmıştır. Gönderilen ev -
rak işte onun a~ırdığı kağıtlardır. 
Onları gözden geçirip işine yara-

yanları aldıktan sonra diğerlerini 
göndermiş, Fransız polisi de bun
lan ele geçirmiş bulunmuştur. 
Halbuki Halil Mahmut ve Kasa -
kof .namlaı·ma elde edilen pasa -
ponlar :ve bu pasaportlarda görü
len ayni reSım casuslu'k maznunu· 
n:.m iddialarını ı:;ıf ıra indirmiştir. 

tıslt ve Tıcaret mektebinden 11e yahut lılu~u.k f dtl f 
mezun olmaları tiiıımdır. Müfettiş namzetlerine "]4@,, ;ti'/ 
wer:ilır. imtihan programına ve sair ıŞartlau ha\f• ın~tıb~it' .. J 
kara, lstanbul ve lzmir Ziraat Bankalarından tedarık -ol'/ 

1al"p'er bu matbuada yazılı vesikaları bir mekl~~l~ 'f/ 
Ankara'da Z raat Bankası Teftiş tiey'eti MüdlirJügD biı•,.t 
10 8 · 9 )3 ııunü ai<ş .. mına kaôar ·trön9er ne'c veya jzıll 
mele suretile müracaat elmiş buluum.ılıdırlar. ( 
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lJcuztuK 
TEMiZLik 

SÜR'AT 

VAKITı 
YURDU 
1( İ TAP 
l<ISMI 
CALIŞMIY A 
BAŞLADI 
}\· 
~tap, Mecmua, Defter, 

' 
•khuzlarınızı ve T ahı 

'tletine Ait bütün iste-... 
i'inizi Yakıt Yurdu Ki-
tap kısmına veriniz .. 

asılıştaki nefaset 
\'e ucuzluğu bir 
trde bulamazsınız 

KARADENiZ POSTASI 

Erzurum 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
7 "•puru Pazartesı· H Agustos :: 

~llııü akşamı Sirkcci'den hare- H 
) ttle <Zonguldak, İnebolu, A- i~ 
ltıcık,Samsun, Ordu, Giresun, H 
t•bzon S" R' ) :: 'li ' urmene ve ıze ye :: 
~et •e avdet edecektir. H 

y 1 •ıla tafsilat için Sirkeci g 
t ke . H .. i ncı anındaki acentalı- :: 
''-• ıraüracaat. Tel: 21515 H 

·.::::::: ......... (6 ı ı 1) ··-················== ... ·············-······· 

Musiki Muallim 
Mektebi Müdürlüğünden 

Aşağıda cins ve mıktan yazılı on bir parti Erzak, Mahrukat 
ve saire mektebimizin senelik ihtiyacı olup parti parti kapalı 
zarf usulile Ankara'da Mektepler Alım, Satım Komisyonunca 
22 · Ağustos· 1933 Sah günü saat ikide münakasa ve ihalesi ic· 
ra edileceğinden taliplerin usulü dairesinde Mektepler milbayaa 
komisyonuna ve bu baptaki şartnameleri görmek isteyenlerin de 
Musiki MuıHim Mektebi Müdürlüğüne müracaatları. (3706) 

Cinai 

Ekmek 

Koyun Eti 
Sığır Eti 
Dana Eti 

Sade Yaiı 

Beyaz Edirne Peynir' 
Yoğurt 
Süt 
Kaşar Peyniri 

Zeytin yağı 
Zeytin 
Sabun Haci Şakir 

Kesme Şekeri 
Toz Şekeri 
Pastırma 
Kuru Soğan 
Pirinç 
Bulgur 
Un Ekistra Ekiıtra 
Makarna 
Kuskuı 

irmik 
Aşurelik Buğday 
Nişasta 

Çah Fasulyesi 
Barbunya 
Patates 
Şehriye 

Bezelye 
Çay 
Salça 
Çam Fıstığı 
Badem lçı 

Yumurta Adet 
Soda 
incir 
Kuru bamya 
Razakı Üzüm 
Kuş Üzümü 
Çekirdeksiz Üzüm 
Erik kurusu 
Kaysı kurusu 
Pekmez 
Ta han 
Sirke 
Kırmızı Mercimek 
·Kara Mercimek 

Fındık içi 
Kabuklu Ceviz 
Sarımsak 
Pirinç Unu 
Limon adet 
Tarçın 

Zencefil 
Yeni bahar 
Kara büber 
Kırmızı büber 
Salep 
Ihlamur 
Börülce 
Tzu 

Ispanak 
Havuç 
Kereviz 
Labna 
Prasa 

Asgari Azami 
Parti 

F 1 
K t L O 

20000 

2500 
2500 
2500 

1500 

550 
500 
350 
50 

800 
300 

1000 

1000 
150 
100 

3000 
2500 
500 

1500 
750 
200 

so 
50 
25 

1500 
500 

3500 
250 
150 

10 
250 
15 

5 
10000 

750 
350 

30 
350 
ıs 

75 
160 

25 
250 
125 
300 
300 
100 
100 
500 

20 
20 

5000 
3 
3 
3 
5 
5 

10 
7 

500 
500 

750 
500 
350 

1000 
350 

-25000 8 

3500 37 
3500 30 
3500 40 

2500 110 

750 30 
750 15 
550 12 
15 90 

1200 40 
750 30 

1500 28 

1500 
1000 
250 

3500 
3500 
750 

2000 
1000 
350 
100 
75 
50 

2000 
750 

4500 
350 
250 
15 

300 
20 
10 

15000 
1000 
550 

60 
550 
25 

150 
300 
75 

350 
250 
450 
450 
250 
250 
750 

40 
40 

48 
44 
60 
8 

16 
8 
8 

18 
18 
18 
10 
30 
8 
9 
9 

19 
38 

'275 
18 

130 
100 

2 
12 
20 
80 
30 
40 
30 
18 
65 
20 
30 
15 
19 
9 

100 
25 
20 
30 

Parti 
2 

Parti 
3 

Parti 
4 

Parti 
s 

Parti 
6 

7500 2,5 
7 
7 
7 

10 
10 
20 
15 

750 
750 

1500 
1000 
750 

1500 
750 

120 Kabuk 
200 
200 
150 
40 

300 
120 
18 
11 

10 
8 

12 
8 
1 

Parti 
7 

ıstanbul Belediyesi ilanları f 

30000 Adet Esnaf muaye!le cüzdanının teclidi kapalı zarfla 
münakasaya konulmuştur. Talip olanlar şartname a !mak için her 
gün Levazım müdürlüğüne müracaat etmeli, münakuaya girmek 
için de 73,S liralık teminat maltbuz veya mektubu ile teklif 
mektuplarını 7 · 8 · 933 Pazartesi günü saat on beşe kadar dai-
mi encümene vermelidirler. (3386) 

Hatıralar ve lt esikalar 
Harp kabine/erinin isticvabı 

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

Harp kabineerinin isticvabtnda 
Bütün harp senelerinin ve mlıtareke yıllarının en canlı saf· 
halırıoı, bu eserde bulacak, lezzetle, merakla okuyacaksınız. 

600 sayıfalık kitap bir lira 
DaAıtma yeri VAKiT matbaası 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
Şartname ve nllmunesi daireıinde pazarlıkla ve 13887 nu

marala kararname abkimı dairesinde takasla rakı şişeleri için 
"300,000., takım etiket satın alınacaktır. Taliplerin pazarlığa İf· 
tirak etmek Ozere komisyondaki nilmuneleri görmeleri ve % 7,5 
teminatları hamilen 21 - 8 - 933 pazartesi gllnU 1aat 1 S te Gala· 
tada Alım, 11tım komisyonuna mDracaatlan. (3717) 

Nafıa Vekiletinden : 
Samıun - siYaa hatb ilzerinde Kunduz ciYannda klin taı 0-

catından "5000,, metre mik'ap ballstın ihracı kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmqtur. 

MOnakua 19 • 8 - 933 tarihine milladif Cumarteai gtinli aaat 
15 de Ankara'da Nafıa Veklleti Mnsteıarlık makamında icra 
edilecektir. 

M&nakiaaya iştirlk edeceklerin teklif mektupları, "31~,S,, 
liralık teminatı muvakkateleri ve cari seneye ait Ticaret Odası 
veıikalarile birlikte aynı gün ve saatte münakaaa komisyonunda 
bulunmaları )lzımdır. Talipler münakasa şartnamelerini Ankara'
da Nafıa Vekaleti Levazım Müdürlüğünden, Istanbul' da Haydar
pqada Liman itleri Müdürlüiilnden bir lira mukabilinde tedarik 
edebilirler. (3722) 

Marmara üssü Bahri Kumandanlığı 
Satın Alma Komisyonu Reisliğinden; 

5 bin ton Maden kömürüniln tahmil ve tahliyesi iti aleni 
münakasa uıulile l - EylOl- 933 salı gün& aaat onda lımitte Ku
mandanlık satın alma komisyonunca mDteabhide ihale edilecek
tir. Şartname sureti musaddakaları' komisyondan alınabilir. Ta
liplerin % 7,S niıltetinde teminatı muYakkate ile komisyona mü· 
racaıtlara ilin olunur. (3804) -

V A K 1 T neşriyatı 

Fevkalade heyecanlJ. bir roman 

Suana'lı münkir 
Anımızın en metbur ediplerinden Gerhart Hauptmann'ın 

eseridir. Bir papaıın fevkalade heyecanlı, meraklı, coşkun 
aıkını, 1an'atkirane bir şekilde anlatır. 

Tevzi Yeri: Ankara Caddeainde inkılap Kütüphaaeai 

Flatı 25 kuruş. 

Yer Elması 350 750 6 
Yaprak 7:5 150 25 
Maydanoz 1500 2500 2 demet 

Parti 
8 

Kok kömürü 100 Ton 200 3400 

Parti 
9 

Odun 30000 35000 2 
Meıe Kömürü 1500 2500 5 

Parti 
ıo 

Arpa 4500 5500 4,5 
Saman 4000 5000 2 

Parti 
11 

Benzin SO Teneke 75 465 
Gaıyağı 25 il 35 400 



Istanbul ve Trakya Şeker a brikaları lü r ~ H n o n i nı ~ i r k eti n ~ e n : 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan aı 
olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani İstanbul' da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda 

::a:e:ı;:aç~;~:;: Kristol Ioz ~e~erin Kilosu 36, 7 s· ~on~ı~to Kü~ ~e~erin Kilosu 39 50 Kuru~tur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir .• stanbul haricindeki yerıe!den 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 ettjrilir. Si
pariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin tamamın1 

peşin ödeyenler vagon başına beş lira tenzilattan istifade ederler. 

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

Han. 
No. 

No. 40 - 30 
24470. 

Telgraf 

1111AMtnıııı~.-ıınııınııılllllllıııııııııınııııııımııııı11111Uıııııtrııınıı;ttıııııınu1111Jtıuııt1111ıı111ıt1uıınunnııu 111nıııııııınnııııuıııuııııııumıııuııııuııııııııınırnmııııııııııııııuuıııııınnıııınııımııııııııaııııuıııııuııııPUllllJ11unııııııııııııuııtııı111111ıımıııııınıııuıııınıııınıııımııınııııuıınnııııuııııuu 11ııınııın1111ııııınıııınııuuıııımıı1nuıınııınıııuınııııııııınuııııııınuınu1111nıunıı1ıuıııııİııııın11 uıhımııııuııı:ıııımııuı .,., 
l . k M 1 H •• ı A Kullanınız sütünü arttırır. ÇocuklatJ ar . a t u asası kem!~lerini ku~~e 

lendırır c 

Süt 

Fosfatlı . " veren 
annelere 

Ressam alınacaktır 
Askeri F abrikalaı· U

ıtıum Müdürlüğünden: 
Sanayi Mektebi mezu

nu olmak üzere· müsa~ 
baka ile iki imalat res
samı alınacak ve ehli
retlerine göre dört li
raya kadar yevmiye ve
rileCektir. istekliler ve"" 
sika ve istidalariyle U"' 
mum Müdürlüğe müra-
caatlar.ı. (3784) 

Deniz Levazım Satınalma 
komisyonundan : 

10,0bo metre işbaşılık kirpas: Kapalı zarfla münakasası 20. A · 
ğustos • 933 Cumartesi günü saat 14 de. 

10,0QO ,, Elbiselik ,, : Kapah 7arfla münakasası :tO • A · 
ğustos - 933 Cumartesi günü saat 15 de. 

200 Ton Dizel Mayii Mabruku: Kapalı zarfla münakasası 22 -
Ağustos· 933 Pazartesi günü saat ı 4 de. 

Deniz Kuvvetleri için yukarda cins ve miktarı yazıla malze· 
menin k.apalı zarfla münakasalan hizalarındaki gün ve saatlerde 
ya»ılacağından ıartnamelerini görmek isteyenlerin her gün ve 
mezkur malzemeyi itaya talip olacakların da münakasa gün ve 
saatlerinde teklif mektuplarile birlikte Kasımpaşada Deniz Le-
vazım Satınalma Komisyonuna müracaatları. (3605) 

Maliye Vekaletinden : 
1 - 2257 numaralı Madeni Ufaklık para kanununa tevfikan 

Silik olmıyan ve ayarlariyle nizamı vezinleri tam bulunan es~i 
gümüş paraların; ileride tedavül kıymeti tefedildiği zaman hal
kın mutaıarrır olmaması için, Devlet alı:scakları mukabilinde bir 
mecidiye 37 kuruş hesabiyle kibulü takarrür ettirilmiş ve bu 
huıuşta Malsandıklarıoa tebJiğat yapılmıştır. 
ı - Cumhuriyet Merkez Bankasınca da beher on gram mes· 

kok •e ıayri meskuk halia Gümüı 19 kuruştan satan alınacak-
b~ ~~ij 

Eliziz Viliyetinden: Fatih 
Malmüdürlüğünden: 

Elazizde iskaa edilen Romanya muhacirlerinin hane inşaatına Milli Emlakten Eyipte De~ 
sarf olunmak üzere lçel Viliyetinden Malatya istasyonuna gelen darda Abdülvedut mahalle51 

830 metre mikap çam kerestesinin beher metre mikabı 700 ki- kain karakol binasının müı• 
lo itibarile 581 tondan ibaret kerestenin Malatya istasyonundan müddeti 7 ağustos 933 tarihiıt' 
Elizizdeki depoya nakli için beher ton on üç Jıra belediye ra· kar bir hafta müddetle teıııdil 
yicile 26. 7. 933 tarihinden 14. 8 - 933 e kadar münakasaya dilmiştir.. lttirasına talip ol 

rın 7 ağustos 933 tarihine to 
konmuştur. Taliplerin 14 • 8 • 933 saat on altıda % 7,50 teminat- 1 

dif pazartesi günü saat üçte 
larile Vilayet iskan Müdüriyetinde müteşekkil komisyona müra- d f bul Defterdarlık dairesin e 

caaıOO~ill~ll~INl~llİIDıOOl~lll•l••l~llJlU•••ll "'ı Malmüdürlüğünc mürac~;~:ı 
Selinik Bankası ~ . ················································ 1i ! 3. K. O. Tesis tarihi : 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 1 i ....... ~:.~'-~:ı.~~ .. ~~~.:i.::~~-~ .. ~~::~~~~. 
B . Müdafaayı Milliye Vekile 
[%l tın Alma Komisyonundan: idare merkezi : ISI AN BUL 
~ Ordu Sıhhiye ihtiyacı için 

TUrklyedekl .Şubeleri : I! kilo idrofilli pamuk kapalı 
lstanbul ( Galata ve fstanbul ) lzmlr ;=- münakasaya konmu,tur .. J .. 

Samsun • Mersin . Adana 2s ağustos 933 pazartesi guoiJ 
_ at 11 dedir. isteklilerin f~ 

Yuoanlstandaki Şubeleri : ~ meyi görmek üzere her gün 

Selaolk • Kavıtla. A tloa • Pire 1111 dıklıda üçüncü Kol Ordu _., 
. il Alma Komisyonuna ve mü°"."'-' 

Bılümum Banka muameleleri. Kredi. mektupları. Ca~i hesap- · saya gireceklerin 0 gün ve "~' 

•ı~~~~-~~~OOit ~~·h·rı~iı;·h·•lit. Bili~i~iııli ;:;.::;~ ~~::i~ı:·~=:~;:~. ~ 
Haydarpaşa Emrazı Istilaliye Hast- dafaayı :--ımiye Vek.~leti saı1; 

. ma komısyonuna muracaatl•;;or 

hanesi Baştabipligı"" · nden : <3231> < 
:ıt- :t- Jt. ~I 

Hastahanemiz için bir senelik 21 kalem erzakın aleni müna· 

kasası 17 Ağustos 933 perşembe gUnü saat 14 le Galatada ka
ra Mustafa paşa sokağında lstanbul Liman Sahil Sıhhiye mer· 

kezindeki komisyonda yapılacağından istiyenlerin şartnamelerini 

görmek üzere her gün hastahane idaresiyle mezkür merkez le-
vazım Memurluğuna müracaatları. (3583) 

Devlet Demiryolları ilanları 

Kütabya - tfalıkesir hattı üzerinde Halıköy, Pıribeyıer ve 
Dursunbey istasyonları civarında kilometr~ 114,900 - 140,700-
159,000 da vaki taş ocaklarından çıkarılarak teslim edilecek 
8000 M3 balastın kapalı zarfla müoakasası 24 · Ağustos· 933 
perşembe günü saat 15 de Aokara'da idare merkezinde yapıla
caktır. 

Tafsilat Eskişehir ve Ankara veznelerinde beşer lirava sa-
hlan şartnamelerde yazılıdır. (3789) 

Ziraat V ekiletinden : 
Ankara'da Yüksek Ziraat Enstitüsü pansiyon binasının mut

fak tesisah ve eşyası 21 gün müddetle ve kapalı zarf usu\ile 

münakasaya konmuştur. Bu işe ait şartname, mukavelename, eş · 
ya listesi, planlar on lira bedel mukabilinde Ziraat Vekaleti 
Yülrsek Ziraat Enstitüsü Bürosundan alınacıkbr. 

Talipler kendi teklif edecekleri bedelin % 7,5 ğu nisbetiode 

teminatı muvakkate mektuplarile birlikte ihale günü olan 15 -
A~ustos • 9.)3 tarihine müsadif salı günü saat 15 de Vekalet 
inşaat Komisyonuna müracaatları ilao olunur. (3559) 

İzmir Mst. Mv. Satın AIJll' 
misyonundan: ,1 

54,000 kilo koyun eti 1'~ 
zarfla münakasaya koııJll"' .J 
ihalesi 28 ağustos 933 P"'!"( 
günü sat 16 dadır. Taliple~._il 
nameyi görmek üzere her1~ 
münakasaya iştirak edecek~~ 
o gün ve vaktinden evvel t ·Jı" ('-' 
teminat mektuplariyle birlı i,1. 
mirde Mst. Mv. Satın AII11(;is! 
yonuna müracaatlar. (~ 

1 Askerl Fabrıkalar 111~ 
450 Ton Kok Köıoiir1' I._ 

.,-.,. ~' 
Yukardaki malzeme k• rİ~•t 

suretiyle 1 - 9 - 933 d~~t'~6' 
saat 14 te ihalesi icra e 

1 ~·· 
.. her 

taliplerin tartname ıçın I "' 
leden sonra münakataY• 1ılif' 
. . d .. ' . at ''"le t~\ 
ıçın e o gun temın ('J11?"' 
ile müracaatları. 

,.sır' 
Sahibi, MEHME1" 5111 
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Netriyat Mü uru· 1117P" 
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