
tıli 6. k t " ır adın, dostça tanış-
ıgı bir erkeğe resmini 

lngiltere, Fransa, Italga 
Alman tazyikinde A vustuı 
gagı himaye mi edecekler 

Telgraflar 2 inci sagıf amızda 

hediye edebilir mi? 
llu ·· v 

le 
gun n.adın sagıf asında 
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Usyada Atletlerimizin Yeni Bir Muvaffakıyet 
~alariyatta kalan 

kaideler 
lua .. 
1) ;nlerde F ranaa, İngiltere, 
)• ~ evletleri arasında Avuıtur
'-ı ~r!ı Almanyanın takip etti· 

tık ı·ıy . h ı · .. el asetı araret ı muza -
~e mevzu teşkil ediyor. A· 

le lrnanya nezdinde üç devlet 

Üniversitede ...............................• 

Ecnebi 
Profesörler 

Atletlerimiz Rus
yada gene galip 

GORKIO, 6 (A.A.) - Türk 
sporcuları dün buraya gelmit 
ve ıamimi tezahüratla karıılan· 
mışlardır. 

Sokak ortasında kanlı 
bir cinayet l 

Tütün amelesinden Ihsan, ahlak yüzü 
den çıkan kavga neticesinde öldürüld 

:rek rnüıterek teıebbüıte mi 
ltıalı, yoksa her devlet ayrı l 
~ı hareket etmeli, ıonra me

t 
1 
tenevrede bugünlerde Boliv· 

t Pa.r 1 . . . 

Kimlerdir, nasıl 
yetiştiler ? Türk miıafirleri tehri ve oto

mobil fabrikuını ıezmi,lerdir. 
İki taraf takımları yarın kar· 

tılatacaklardır. 

lVANONA, 6 (A.A.)-Ana· 
dolu ajansının huıuıi muhabiri 
bildiriyor: Burada Türk - Ruı 

Evelki aktam Cibalide tütün in 
hisarının levazım anbarı önünde 
feci bir cinayet olmuıtur. 

Cibalide oturan Sadettinin 
dayıaı Galatanm gene maruf 
ıabıkalılarınclan Mehmet ve bir 
arkadatı Sadettine misafir gelmit· 
lerdir. Sadettin daha evvel esrar 
çektiği için misafirlerini iyice iza -
za karar vemıit, birkaç f İşe rakı ile 
kavun ve karpuz almıt, evindeki 
içki ziyafetine karpuzcu Şemıettin 

aguvay mese eıı ıçın 

n Akvam Cemiyeti mecli
e lrıi konuşmalı, tarzında uzun 
" uıul münakaıalarına yol 
Ot D· ... 
~' ıger taraftan Almanya • 
~u~.turyaya karşı tatbik etti -

\'uzki.rane muameleleri me. 
lll' k İçin "Veraay,, muahedeıi· 
~:Cemiyeti Akvam, yahut dötr 

11t.kına mı, nihayet umumi 
düvel kaidelerine mi iati· 

~lrıeli, bir türlü kestirilemi· 

~llı&nyanın takip ettiği makıat 
. dur: Avusturyayı Alman. 
ılhak etmek... Almanya bu 

~-•rm•k i.ci•::Jı&DIA ··-·" 
.. • Yollardan gitti ve iltihak te· 
"'iiııün Avusturya tarafından 

İlli istedi. M. Hitler i§ batı· 
1'Slilt'en sonra ise Avusturya· 

lı.ı · lrıendiaıe o aun hir mey· 
ıne •·l k ... d .. . . ... ... ere agzına u§mesını 

:ege tahammül edemedi. Bu 
p'k VUıturyayı tazyika batladı. 

.at bu tazyik bir taraftan 
ıfl" f 1 a , F ranıa, hatta ltalya 

':-'tluı aleyhtarı olan memle
)' 

1 
l'birleterek ıiyaıi tetebbüs-

0 açtığı gibi diğer taraf tan 

~l Avuıturyada Almanyaya il· 
aleyhtarı olan cereyanlara 

~~erdi. Avusturya batvekili 
~ lfuı diktatör ııfatım takma 
~ıturya dahilindeki antlus 

, e . . . 
. rını ımha tetebbüılerine 

.J~d· ı~ı· 1 Avuıturyada batlıyan bu 
1 •ntluı dütmanlığına kartı 
>'anın d. ~ · d Le. ~ ~ ver ıgı cevap tu ur: 

ı~u-.. • dahilinde gizli gizli tet· 
'h ~iicude getirmek, bu tetki· 
""'rta . 1 ,_ . ııy e antluı makıadına 

I{ 1 • 

, .. ~.: her vasıtaya müracaat ~ 
Yet doğrudan doğruya ı 

l te tahrikat yapmak. Bu 
~~ -ıtkında bir fikir edin· 
~:' lon aünlerde Almanya: .. ~itan b· 

, b ır takım tayarelerin·A 
.'-dullarını ap.rak "Ver· 

-... - •niı• d. 
~~l, .:" ıye beyanname-

'a't ~ ~0.•terilebilir ve bilhaı 
~ , a rıki.t hadiıeleridir ki 

raıınd .. k a muza ere ve 
4. ~vıuu tetkil etmekte· 

~'-tıı.)o 
t "'~'da.: ki Alman tayyarele 
~~"ıit ol Avuıturya hudutla· 

l~ı~ lııaları ilk defa ola -
k.~ .~ .. ed •raıında hava hudut· 
'~ı~· en b 1 d ~ •• ~ at a ıgı ve nere· 

i •ele · · ~"· ıını tetkike ıev • 
...... "d·· 
·--q l.lveı k. 

' ~.. ıtaplan devletler 
a •ularını sahilden 
~ehrnet Asım 

U>ev 
•aıu t Uncti aayıfa.,.) 

ıüreşçilerile atletleri arasında 
yapılan müsabakalar tu suretle 
neticelenmittir: 

Güreılerde bizimkiler ııfıra 
kartı 6 ile galip gelmiılerdir • 

Ruılardan yarım aiır güreıle- iıminde bir genci de çağırmııtır. 
re ittirak eden olmamıttır. Akıam ıaat bet !>uçuğa kadar 

Atletizmde: Sür'at koıuıu 100 evde rakı alemi yapılmış ve 
Profeaar Nı. ... Profeaar ZaHrbralt metre: 1 l, l / lO da Semih birin· Şemsettin fazla ıarhot olarak 

Maarif Vekili Reıit Galip Bey ci, 400 metre: S,l/ lO Mehmet bir köteye yatmııtır. Şemıettinin 
dün ıehrimizde bulunan ecnebi anbarda çahtan lhıan iıminde bir öldUrUlen Ihsan 

dettinin evinde sarhoş yatıyor d 
mitlerdir. İhsan, karpuz arabas 
bırakıp ta bir sabıkalının evin 
rakı içmiye giden kardetinin 
hareketine fena halde kızmı§, e 
ne gideceğine yolunu değittirer 
Sadettinin evine gitmiştir. lhıa 
Sadettinin kapısını çalmış, qa 
inen Sadettine 

birinci. 800 metre: 2. 11. 7/ 10 
profesörlerle görütmiit, üniversite ağabeyisi vardır. lhaan ak•am ıa· 

d da Beıim birinci, yükıek atla - ,. 
ye gelmemiıtir. Almanya an ge- at bet buçukt.a anbar paydos edin-

mada: Haydar 1. 70 atlamak ıu 
lecek olan diğer Alman profesör • ce itinden çıkmış, karpuz sergisi • 
1 1 h b d 1 k retiyle birinci gelmiıtir. 
er e mu a ereye evam edi me .._ _ _,,,. ........ -...----.---...... ~• ne doğru gelirken önünü iki genç 

tedir. Dün dört prof eaörden bir ...- - - - keıtirmit 
haftaya kadar hareket edecekleri· Amerikada - lhıan ağabey, kardeşin Sa-
ne dair telgraf gel mittir. Telgraf 

gönderen bu dört profesör dünya· Haydutlar 
nın tanınmıt hocalarıdır. 

Bunlardan. Ceymiı Frank Göt· 
tingen darülfünununda Fizik mü • 
derrisidir. 

Nobel mükif atını kazanmıt 
tır. ikinci fizik enıtitüsü müdürü· 
dür. Maddenin bünyesi hakkında 
tetkikleri vardı:-. Rihart Korant 
ismini tatıyan profesör de Göttin· 
gen darülfünun riyaziyat müder • 
riılerindendir. 

Göttingendeki methur ri -
(Devamı 8 mcı aayıfada) 

100 milyon Dolar çaldılar 

Nevyork, 6 (Hususi) - Dün, 

güpe gündüz., gene heyecanlı bir 

haydutluk vaka' ıı oldu. Brodvay 

ile 110 uncu caddenin köteıindeki 

Ekatany Bank müıelliha bir çete 

tarafından soyuldu. Çalınan para· 

rİın yüz milyon dolardan fazla ol -
duğu söyleniyor • 

Yüzme Müsabakamız 
Y azıl~a müddeti 3 gün kaldı 

1t At-toma ~ Ykme -~ stla ~ cW• 
bir alAlua •y-dırmaktadar. Kemleketlmbln tiUIU1811f .... plyoa .. reköd
mealerl IValut] Y•sme ••-ltakamaa ..,._ııierdlr. Ba mlaab••am••d• 
•akeıa olarak balmc:ak ••il .. bitaraf se.attall bir luam••ıa reelmle
rlal yukarıya koyduk. 

Cinayetin oldu§u yer 

- Senin yaptığın ayıp. Karde 
timi ne diye kandırıp ta rakı içir 
tiyorıun, demittir. Gözü duma 
Sadettin: 

- Haydi sen de bas, git tura 
dan, işin mi yok cevabını verin 
Ihsan kızmıt: 

- Sana bas g\t demeyi göıte 
rim. Fena halde bir dayak yerai 
ağzını topla demittir. 

(De\•amı 8 inci sayıtada) 

Bulgar Kralı İtalyan matbuat 
CENEVRE, 6 (A.A.) - Bulgar müdürlüğü 

kralı Boriı bu •abah miletler cemi· İtalyan matbu-
yeti umumi ıkitibi M. Avenel'u zi- at umum müdürü 
yaret etmiftir. Elli dakika ıüren M. Polverellini 
ıörüıme tamamen huıusi oldu ve m e muriyetinden 
biç aiyui bir meıeleye temas edil· iıtifa etmittir. Ye
mediii kaydedilmektedir. ' rine Kont Gollea-

Kral Boris Cenevreden bugün zo Ciano tayin e -
öjleden ıonr ayrılacaktır. dilmiştir. ltalya • 

lnegöl kereste fabrikası 
lneıöl, 6 (A.A.) - Şehrimizde 

yapılan büyük kereıte fabrikasının 
açılma merasimi bugün yapılmıt • 
tır. 

---------·-------·-wwwwı--·-----,,_-.......... 

- Aferla sanoa, çoktandır ba 
kadar ...... , aefla bir et yememlt· 
tim 1 

nın yeni matbu -
at v.mum müdü -
rü, başvekil M. 
Muıolininin da • 
madıdır. Reım imiz, İtalyanın ye 
ni matbuat müdürünü gösteriyor .. 

Godos ve Rossi 
5 saat fırtınaya tutuldula 

Pariı, 6 (A.A.) - Fransız tay 
yarecileri Codoı ve Rosai'den bi 
telsiz almıt )ardır. 

Bu telsizde Halif ax açıkların 
da be§ saat fırtına ile pek mütkül 
bir mücadele geçirdikleri bildiril -
mektedir. 

Sol bqtaa •ıra ile Ş.klp B. G. S. KaptaJU. Aptlll'l'lalama• B. Deabclllk 
Fecleraayonanclan, Alamet B. G•ret Federuyo•• reı.t, Ziya kaptaa 
Denbdllk FederHyonaaclaJI, Ekrem R .. ttl B. Ytbme komlteel n .... 
Falırl B. Beykos lıaptam, R .. ttl B. F ... rbalıçe kaptanı. 

- E~alı 1.. Yaal11Wda patrona 
..... yn1aa eti •erdim sallba 1 
~ 

Hava nezaretinin aldığı diğer bir 
telgraf ta Codos ve Roaainin ıaal 
10.45 te Britanya sahillerinden ve 
Seilly adasından 100 kiJometre 
mesafede bulunduğu bildirilmek -
tedir. 



Dıtarda neler oluyor ? 
·····--· ...... ···············-······· ...... 

Avusturya -Alman 
cenkleşmesi 

Almanyada, her an patlamağa 
hazır, boğucu, ağır bir hava var. 
Hitlerin ağzından "Sulh,, sözü ek
sik olmuyor, fakat diğer taraftan 
da hudutlarda ufak tefek hadise -

Avusturya nazilerine sosyalist -
ler yardım ediyor. Eğer yarın A -
vusturyada, reyi ama müracaat 
edilecek oluna, Avusturya pan
cermaniıtleriyle Nasyonal - Sos
yalist partisinin kazanacağına şüp. 
he yoktur. 

Ba§vekil Dollfusün yegane isti
natıabı katolik kilisesiydi; Doll -
fus ikatolik cemaatine güveni1or
du. Fakat Hitler, Vatikanla anla -
§rp, Papa ile konkordato aktettik -
ten sonra Avusturya katoliklerinin 
Anschluase mukavemetlerini kır

mıt eldu. Hatta Katolikler, Cer
manyatlaki katoliklerin nüfuzunu 
arttırmak için, Avusturyanın Al
manya ile birleımesine taraf tar çı· 
kacakliırdır. 

Anschluse aleyhtar olan Fran -
sadır. Fransızlar bu hususta İtal
yanın yardımını bekliyorlar, hatta 
ümit ediyorlar. Fakat şimdilik 

M. Muaaolini ile Hitlerin arala -
ı-mda sıkı bir dostluk vardır. Her
halde Almanya, emeline muvaf · 
fak oluncaya kadar, tethi§ siyaseti 

ne devam edeceğe benziyor. Avus 
turyanın iıtiklalini korumağa ça -
lıtan batvekil Dollfusun vaziyeti 
mütküldür. O da yegane halaı , 

ümidini Fransada buluyor. Avus. 
turya, Hitlerizmden kurtulursa, 
FranH. ile küçük itilafın sayesinde 
kurtul~bilecektir. O da, eğer f&yet 
biz Muaoliniyi kandırırız diye 
beklerken, Muaaolini F ranıızları 
kandO'Dlazaa. 

Mahaza, Londra da, Berlinin 
Avuıturyaya kartı olan hattı ha -
reketini tasvip etmiyor. Şimdilik 

Dollfusun bir yardımcısı da İngil
teredir. 

s. i. 

Yirminci asırda Hiristiyan-

Almanyada Yahudi evle
rine işaret koyacaklar! 
Berlin, 6 (A.A.) - Straken • 

burger Drease' e göre Hesae nazır 

reisi doktor Werner, Beerfold'de 
verdiği bir nutukta demittir ki: 

"Mesele yahudileri tahkir etmek 
değildir. Yalnız evlerinin üzerle -
rine ilanlar yapıftırarak kendileri 
ne iktııadi bir sekilde dokunmak -
tır. 

Bu yapılırsa yahudi, kendiliğin -
den ecdadının evine dönecektir . 
O zaman, yahudiliğe, yeni vatanın
da iyi temennilermiz refakat ede -
cektir. 

Alman yahudisi Rundchon, ken· 
di lisaniyle cevap vererek, uzun 
zamanlardanberi yahudilerin Be -
erfeld' de oturdukları ve bu §ehir
den yetitmit olan Riıenthal'in din 
farkı göstermeden fakirlere 190 
bin mark dağıttığını, katolik kili -
sesine tahsisat verdiğini, protestan 
mektebini yeniden inta ettirdiğini 

söylemiştir. 

Alman zeplini Amerika 
seyahatine çıkh 

Friedrichıhafen, 6 (A.A.) -
Zeppelin 15 yolcu 160 kilo posta, 
180 kilo eıya ile Rio - de· Janeire 
ya hareket eetmiıtir. 

Zepplin ilk defa olarak ıiyah, 
beyaz, kırmızı bayrağını ve Hitler 
haçı işaretini tatıyor. Eylule kadar 
orada kalacaktır. 

Yunan - Bulgar 
hududunda 

Paristen yazılıyor: Yunan -
Bulgar hududu civarında meçhul 
bir çete bir otomobili çevirmittir. 
Otomobilde bulunan Drama müd • 
deiumumisi ile dördüncü ordu er · 
kanı harbiye reisini soymutlardır , 
Çete efradı tiddetle aranıyor. 

lık mucizesi mi ? Alman 
Bauraing, 6 (A.A.) - Ardennes 

tayyareleri 
nin bu küçük kuabasında büyük 
bir faaliyet vardır. Çocuklar bura· 
da Meryemi bir kaç kere görmüş -
lerdi 'Ye bir hasta mucize kabilin -
den kurtuhnuştur . 

Bu şehre birçok ziyaretçiler 
~diiincl• büyük bir kilise yapıl
ması dtlttlnGfüyor. Şe'1irde kala -
balık 'Ye hareket tarif edilmez bir 
,ekildedir • 

Hakkındaki şayiaları 
tekzip 

Roma, 6 (A.A.) -Alman tay -
yarelerinin Avusturya araziıi üze
rinde yaptıkları uçuşlar münasebe
tiyle İtalyanın Berlinde tetebbüsat 
ta bulunduğuna dair ecnebi mem -
leketlerde çıkan haberleri lıtif anı 
ajan11 tekzip etmektedir. 

Bulgarlar 
Sovyetlerle dostça müna
sebetlere girmek istiyorlar 

SOFYA, 6 (Huauıi) - Bulgar 
ıiyasi mahafilinde, Sovyet Rusya 
ile dostane münasebata giritmck 
arzusu kuvvetlenmektedir 

Siyasi mahafilden iyi haber alan 
Sofya gazetelerinin neşriyatına gö 
re, Bulgaristanın Ankara sefiri M. 
Antonoff lstanbuldaki Sovyet ıe -
firi ile, Bulgaristanla Sovyet Rus
yası arasında, ticari ve iktısadi ra
bıtaların sür'atle ihya edilmesi hu 
susunda temasa gelmesi için hüku
metten talimat almıthr. Bulgaria -
tan Varnaya Sovyet ticaret mümes 
sillerini kabul edecektir. Siyasi mü 
nasebat bir sene sonra başlyacak -
hr. 

Avusturya Naziler ile mü
cadele için askeri 
teşkilat yapıyor 

Berlin, 6 (A. A.) - Volf ajansı 
bildiriyor: Berlin Böıenzeitung ga 
zetesinin Paris muhabirine göre A
vusturya batvekili M. Dulf us 
Fransaya müracaat ederek Avus -
turya milliyetperver sosyalistliğe 

karşı mücadele etmek üzere on se
kiz bin ki9ilik bir muavin polis 
kuvvetinin tetkili için Fransız hü
kumetinin müsaadeıini iıtemittir. 

Bu kuvvet askeri mahiyette ola 
cak, askeri ailıihlarla techiz oluna
cak ve harbiye nezaretine tabi bu 
lunacaktır. Fransa hükumeti İngil
tere ve küçük itilaf ile istitareler • 
de bulunduktan sonra Avusturya -
mn bu teklifini kabul etmittir. 

Yunanistanda büyük 
bir yangın 

ATlNA, 6 - Geceleyin Korint
te çıkan yanım bütün §ehri tehdit 
ederek (350) dükin ve mağaza i
le bir çok efya yakmııbr. 

Atinadan giden tulumbacılar an 
cak yangını sabahın ıaat yediıinde 
söndürebilmitlerdir. 

Zarar ve ziyan elli be! milyon 
drahmiyi bulmuttur. Batvekil M. 
Çaldaris biz4at yangın yerine gi -
derek nazırlarla birlikte itfaiye fa
aliyetlerini idare etmittir. Yangın 
neticesinde Korint'in ticari hayatı 
tamamen durmuttur. 

Türk - Bulgar Ticaret 
müzakereleri 

SOFY A, (Hususi) "Geçikmiş· 

tir,, - Salı günü Türkiye - Bul· 
gar ticaret muahedeıinin müzake· 
relerine tnemur edilen doktor Va· 
çov ile sefirimiz Tevfik Ki.mil Bey 
uzun müddet görüştüler. Ayni za· 
manda, Bulgar mütehassıs heyeti 
de toplanarak, yakında ittihaz e· 
dilecek kararları müzakere etti. Ya 
rm heyeti mahsusalar umumi bir iç 
tima aktederek, müttcrek faaliyet 
programlarını çizeceklerdir. 

Yunanistanda 2500 
muallim açıkta! 

ATINA, 6 (Hususi) - Maarif 
nezarti, muallim mekteplerinin a -
dedini 15 ten 6 ya indirmittir Mu
allim mekteplerinden mezun olan 
muallimlerden 2.500 kişi açıkta bu 
lumnaktadır . 

lngiliz Kralının yatı 
yarışta birinci geldi 

Cowcs, 6 (A. A.) - İngiltere 

büslerlc alakadardır. 

Mösyö -----
İtalyaya gidiyor 

Viyana, 6 (A.A.) - Ret 
gazetesi, batvekil M. Dol1 
M. Musolini tarafından izh-' 
len arzu üzerine, siyasi ıO 
relerde bulunmak üzere pelc 
da Romaya seyahat edeceiİ 
dirmektedir. 

Italyan işga 
Yunanistanda büyü 

galeyan uyandı 
ATlNA, 6 (Husuıi) - 1 

krallığına ait yat, içinde kral 

ların Amorgo yakinindeki iW 
işgal etmeleri Y unanistand~. 
bir galeyan uyandırmı!tır. 

YC ifl dariıin son beyanatı, efk ,.« 
pernı Goergo olduğu halde, dün 

deniz yarıtlarından batlıcasını ka-
zanmıthr. 

Siyasi muhacirler 
P ARİS, 6 (Huıuıi) - Mevsuk 

membalar tarafından yapılan he-

saba aöre, Almanyadan hicret e· 

den 30.000 .aiyui muhacir Fransa

ya yerletmi9tir. 8.000 kişi Holan -

daya, bir kaç bin kiti de lsviçreye 
ve Çekoılovakyaya sığınmıtlardır. 

Sermaye ile iş arasında 
itilaf 

NEVYORK, 6 (A.A.) - M. Ru-
zevelt, •ermaye ile it arasında, 
milli kalkınma için yeni kanunlar 
yapılana kadar umumi bir müta -
reke ilin edecektir. 

M. Conson ile patronlar ve i;
çiler mümessilleri arasında her 
türlü ihtilafa derhal ve dostane bir 
şekilde nihayet veren ve grev ya
hut Lockout yapılmıyacağına da
ir bir anlatma olmuıtur. 

Bu tekilde bir anlatma sulh za
manında ilk defa olarak yapıl· 

maktadır. 

miyeyi biraz sekinle!tirdi. ~ 
daris, meselenin siyasetell 
leceğini söylemİ§tir . 

ltıal edilen adalar ,&111 . , 
Kinaros, Glaroı ve Mak~1 ıt' 
Amargo (Siklat) ve Kahıt'~ıt· 
defanez) adaları arasınd' 

b'r':$ nız Kinaros adasında 1 1ı 

lik vardır. Senenin ba:ıı 'f 
da Amargo çobanları . hd' 
otlatıyorlardı . Diğer ikı ' 
len kayalıktır. h'r 

Yunan bahı·iye erki111 

··re, 
sinin noktai nazarına go 
talya eski bir muahedeYe j 

ran bu adalara hakiınİY~,. 
sında ise, Yunaniıtaıu11• tif' 
ları, hiç değilse halkın ~,el 
tiği üc adayı işgal etme b'"' 
ti ve hakkı vardır ve bu """' 

• • A • g"' i c::Oll" 
nın ınkar edemıyec::e 

ziyetle kazanılmıttır · 

ı·t• 
Çeşme anason ısı' 

Çef 
İzmir, 6 (A.A.) -

1 
de " 

ne er 
sonların geçen se ,Jı 
'b' 1 h' "d esi satIJ1 gı ı n ısar ı ar Çet.o' . 

Mübayaa ır~murları d' 
mitlerdir. Bir taraftarı · JllİI 

• • lA h neJerı 
mülkırat ıma at a 
aya ba9laımıılardır. 



.. 
tra~ la:ı:eteleri açınız, buna 
. '-tahedeleri vilayet mu· 
1 •ırtı ııraya anlatmakta .. 

an \ 
111 'k ocama.n havuzlar. 

"hraman banileri, 
Puller· l 1 Ve ampule ben· 
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İd· • u me en ın .. 
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~,~ ... ,'!•Ya. dayanan mede • 
·ı ın 1 , iıı •anı hayran etmek 
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)'"l't 1nıyet ölçüsü ve he· 
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Arnavutluk Bayrakları 
Türkiye tiftiklerinden yapılması için 

sefaretimize müracaat edildi 

Dün Ankarada oturan çocuk 
baabsı bir kariim:zden fÖyle bir 
mektup aldık: 

"Ankaraya yerletmit bir baba • 
yım. Çocuklarımdan birisi bu ıe • 
ne orta mektebin birinci ıınıfını 

bitirdi. Öteki ilk mektepten diplo
ma aldı. O da bu sene onun mek • 
tebine gidecek. Çocuklarımın iki • 
si de okumayı çok seviyorlar. Fa • 
kat onların bu muhabbetine liyiki 
le mukabele etmek imkansız .. Ben· 
den okumak için kitap istedikleri 
zaman gazete vermekten batka ça· 
re bulamıyorum.,, 

Arnavutluk hükumeti, Arna· 
vullukla satılacak bütün Arnavut 
bayraklarının inhisarını Arnavut· 

luk salibiahmer cemiyetine terkct
ıni~tir. 

Arnavutluk salibiahmer cemiye 
ti Tirnnda sef arclimizc müracaat 

Cümhuriyet bay
ramı komisyonu 

Bayram şenliklerini tesbit 
etmeğe başladı 

Cümhuriyet bayramı programı • 
nı hazırlamakta olan komisyon 
bundan sonra her cu.n:ıarlesi günü 
toplanmıya karar vermiştir. icap 
ederse hafta arasında bir gün de 
toplamlacaktır. 

Komsiyonda cümhuriyet hayra • 
mında her evin donatılması, vesa· 
iti nakliyenin bayramda nısıf üc 
retlerle yolcu latımalarının temini 
düşünülmektedir. 

On yıllık faaliyeti gösteren gra· 
fiklerin asılacakları yerler de tes 
bit edilmektedir. 

Tarife komisyonu 
Tarife komisyonu dün deniz 

müsteşarı Sadullah Beyin reisliği 
altında toplanarak umumi yolcu 
tarifelerini tesbite ba!lamışlır. 

Ticaret odası murahhasları ile 
deniz işletme murahhasları de· 
niz işletmesi vapuriarınm daha 
lüks olduğunu ileriye sürerek bun· 
lara ait fiatların fazl.a olması icap 
ettiğini müdafaa etmişlerdir. 

Komsiyon bu hususu uzun uza
dıya müzakere edecektir. 

Gazi köprüsü 
Gazi köprüsünün münakasa şart 

ları hazırlanmaktadır. Köprünün 
bir ay zarfında münakasaya kona
cağı tahmin #lilmektedir. 

ederek Arnavut bayrağını Türk bu hususta İstanbul tacirlerinin 
tiftiklerinden yapmak istediğini haberdar edilmesi bildirilmekte • 

bildirmiş ve kendisinin tiftik ku • dir. 
maş tacirleriyle temas etmesini ri· 50 binden fazla yapılacak olan 
ca etmiştir. bayrakların kumaıını yerli Türk 

Tiran elçiliğinden İstanbul ti· fabrikaları dokuyarak Arnavut-
caret odasına gelen bir tezkerede luk salibiahmerine satacaklardır. 

Yerli mallar 
sergisinde 

Ecnebi seyyahları, 
vitrin müsabakası 

Beşinci yerli mallar ıergııınin 

dün altıncı günüydü. Dün sergiye 
pazar olmp.sı münasebetile 30 bin· 
den fazla ziyaretçi gelmittir. 

Bir iki gündenberi lstanbulda 
bulunan muhtelif milletlere men • 
sup bir çok seyyahlar sergiyi gez· 
mişler ve bir çok mübayaatta bu • 
lunmuşlardır. 

İnhisar idareıinin tütün ve içki 
mamulatiyle milli fabrikalarımı • 
zın mamulatım çok beğenmiıler 
dir. Önümüzdeki perıembe günü 
sergiye iştirak eden bütün firma • 
ların pavyonları arasında bir vitrin 
ve bir dekorasyon müsabakası ya· 
pılacaktır. Tertip heyeti dün top -
lanarak bu müsabakalar için bir 
hakem heyeti intihap etmiılerdir . 
Hakem heyetine ıeçilenlere müra
caat edilerek muvafakat cevabı a • 
lmdıktan sonra hakemlerin isimle 
ri ilan edilecektir. 

Bu müsabakalarda birinciliği a· 
lanlara Kütahya Azim Çini f ah -
rikası mamulatından gayet zarif 
ve büyük birer vazo verilecektir. 

~~fadrit sefirimiz 
Madrit sefiri Şevki Beyin 

payesımn birinci sınıf elçi· 
liğe terfii ile ayni zamanda 
ilaveten Lizbon elçiliği vazifesini 
de görmesi tasdiki aliye iktiran et· 
miştir. 

Nazım Hikmet 
B.in muhakemesi 

Eski mahkumiyeti 
sorulacak 

Serasker Rıza Pata zade Sürey· 
ya Patjl tarafından Nazım Hik • 
met Bey aleyhine açılan yakışık 
almıyan netriyat davasına ait mu
hakemeye dün lıtanbul birinci 
ceza mahkemesinde devam olun • 
muıtur. 

Geçen celsede dosyayı tetkike 
alan müddeiumumi Nazım Hikmet 
Beyin evelce bir mahkumiyeti ol· 
duğunu ileri ıürerek, bunun ıo .. 
rulmaıını istedi. 

Nazım Hikmet Beyin vekili 
de, dava mevzuunu teıkil eden 
yazının 1931 senesinde yazıldığı· 
nı, dolayısiyle zaman geçmesine 
uğradığını ispat etmek müda · 
faa hakkı olduiu kaydiyle, bu hu· 
suıta ıahit göstermek iıteğinde 
bulundu. 

Mahkeme heyeti, müdafaa ıa· 
bitlerine lüzum görmedi. Mahku· 
miyet kaydının ıorulmaıını karar 
laıtırdı. 

Oldürmekten &UCjlu 

Mehmet isminde birisini öldür· 
mekten, cezayı azaltacak sebep
ler görülerek evelce üç sene dokuz 
ay hapse, bin lira tazminata mah. 
kum edilen Muıtaf a isminde biri· 
ıinin mahkumiyet kararı, bir nok 
tadan temyizce bozulmuştu. 

Kariimiz~n hakkı vardır. Ne ya· 
zık, ki bizde çocuk edebiyatı faz• 
lasiyle ihmal cdilmittir. Çocukla· 
rım!z;ı okutacak ve onların oku • 
ma zevklerini ~uvvetlendirecek he 
men hemen hiç bir eserimiz yok • 
tur. 

Bizde, çocuk edebiyatı, Franaız• 
cadan ve İngilizceden tercüme e -
dilmiş eserlere munhasır kalmı§ • 
tır. Halbuki gerek Fransız ve ge • 
rek İngiliz edebiyatının kendileri· 
ne göre bir ideolojisi vardır. Fran
sızların çocuk edebiyatını kendi • 
dimize ne kadar uydursak, gene 
de sırıtır. İngiliz edebiyatı ise bi • 
zim için muzır olabilir. İngiliz ede 
biyatı, çocuklara, müstemleke hal· 
kının insan olmadıklarını aııla: 

makla meşguldür. Fransızlar, yal· 
nız, ve yalnız Fransayı terennüm 
ederler ve kendi epopelerini, ken· 
di kahramanlarını titirdikçe titi • 
rirler. 

Her halde, bir çocuk edebiyatı· 
na şiddetle muhtacız. Yarın çocuk· 
larımızm, Jül Vernin, bir "Kaptan 
Granın çocukları,, romanına bile 
ihtiyaçları olmamalıdır. Türkün ve 
Türk inkılabının öyle menkıbeleri, 
öyle kahramanlıkları vardır, ki ço 
cuklarımızın okuma zevkle~ini a -
ra!hracak daha genit bir ıaba bu • 
lunmaz. 

Sonra, inkılabın ideolojisini ço

cuklarımıza aşılamakla mükelle • 
fiz. Bu işi ancak ve ancak kuvvetli 
ve bir sistem dairesindeki neıriyat 
yapabilir . 

Kollektif bir "çocuk edebiyatı,, 
yaratmalıyız .. 

Sellmi izzet 

C.H.F. Adalar şubesinin 
eğlencesi 

Floryada Solaryom plajında 

Dün ikinci cezada celse açıl • 
mıf, müddeiumumi, bozmıya u· 
yulması istemif, Mustafa, "Veki
limi bulduracağım!,, demi§, muha· 
keme kalmııtır . 

C. H. F. ıı Adalar kazası idar~ 

heyeti tarafından Büyükadada Yat 

klüpte bir gece eğlenceıi tertip e· 
dilmittir . 

neşeli geçti 

DUn Floryada Solaryom plljlar1nda yapılan şenlikler 
Alemdar Himayeli Etfal Cemiyeti etmişlerdir. Saat üçte baılıyan 

tarafından Florya Solaryom pli ıpor kısmı akşama kadar devam 
jında tertip edilen deniz eğlence • etmiştir. Akıam, mayo müsaba • 
leri muvaffakı .-..ı ____ 1_ •·- kası ve gürbüz çocuk müsabakası 

y-... ,,..,......,,..... 1 b" d .. b k 
yapı mıt ıaat ır e muaa a aya 

Bu eğlenceye bütün ıpor klüp

leri, ve amatör sporcular iştirak 
nihayet verilmittir. Davetliler hu. 
susi trenle avdet etmişlerdir. 

Otomobil kazası 

Tophanede Boğazkeaen cadde· 
ıinde Osman Efendin.in on yaıın· 
daki kızını dikkatsizlikle çiğnf'!
mekten ıuçlu toför Salim Efendi· 
nin muhakemesine dün birinci ce· 
zada devam olunmuıtur. 

Bu ölüme sebep olmak davasın 
da dün ehli vukuf olarak şoför 
mektebi müdürü Fikri, Seyriıe • 
fer mühendisi Muzaffer ve Fethi 
Beyler dinlenilmişlerdir. 

Muhakeme müdafaa için ha! -
ka güne bırakılmıştır. 

ivan Semerciyef 

Polisçe komünistlik meıeleıin -
den suçlu olarak yakalanan lvan 
Semerciyef iıminde biri verilen tev 
kif kararına itiraz etmi9, itirazını 
tetkik eden birinci ceza mahkeme· 
si, kendisini ıerbeıt bırakmıttır. 

Usulsüz muameleden 

Kunduracı lsmail Efendiyi uıuJ 
ıüz olarak karakola getirdikleri 
kaydiyle muhakeme edilen poliı 

İstanbuldan Büyükadaya ıon 
vapur ıaat yirmiyi yirmi geçedir . 
Gece sabaha kartı saat üçte Büyük 
adadan kalkacak olan hususi va· 
pur, bütün adalara uğrıyarak latan 
bula gelecek, İstanbullu misafirleri 
geri getirecektir. 

memurları İrfan ve Hayri Efendi· 
lerin usulsüz muamele yaptıkları 

sabit görülerek, birinci ceza mah 
kemesice birer ay hapislerine ka· 
rar verilmiştir. Evelce mahkum 
olmadıklarından, cezaları tecil 
olunmuştur. 

Hırsızhktan mahkOm 

Beşiktaşta Ihlamurda iki eve 

girerek bir tabanca ile yctmiı lira 

çalmaktan ıuçlu on yedi yaf!nda 

Nurinin muhakemesi dün İstanbul 
birinci ceza mahkemesinde bitmit 
tir. 

Nurinin e~r ay on beı gün hap 
ıine karar verilmiş, yaşı küçük ol· 
duğundan ceza müddeti iki an Jfl
di güne indirilmittir. 
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'' Çal Çocu<iu ! (3) mil mesafede olmak üzere ka· Yerli şeker fabrikalarının piya- Dün lstanhul ticare~: 

, ' ~' bul eder. Vaktiyle hukuku düvel saya mal çıkarmaları üzerine şe - bonasmdaki huğda~ fi~ 
Soh günlere kadar Fındıklı sara 

yında oturan P'fOfesör Çallı ibra • 
h im, fırçasının muşamba üzerine 
döktüğü harikulade renklerden 
§Öhret kazanmıyabilirdi. içinde b;ı 
tı anadolusunun tükenmez cevher 
le. ini tafıyan bu "Çal çocuğu,, nu 
hayat ve mukadderat Paristeki gü 

zel ıan'atlar mektebine göndere -
ceğine Haydarpaşadaki tıbbiyeye 

ıevkedebilir ve biz de meşhur bir 
reaaam yerine doktor Selinikli Ri
fat, Rusçuklu Hakkı gibi memleke
tinin adıyla beraber anılan doktor 
ÇalJı lbrahim'i tanırdık. 

- Dünyada en büyük zevkiniz, 
en büyük gayeniz nedir? 

alimleri kara suları için tayin edi· 1 ker fiatları birdenbire düşmüştür. ruıtu. Sert buğday ııe 
len bu hududu tesbit ederken top· I Geçen hafta cumartesi günü U - tan satılmaktaydı. ~ 
larm mermileri bundan fazla me- I şak şekeri kilosu 38.70 kuruştan, Arpa fiatı ise 3.11 ıt - En büyük zevkim ispirtolu 

içkiler aleyhinde mücadelede hu• 
lunmak, en büyük gayem, de gü
nün birinde beşer midesini her 

saf eler için bir tehlike teşkil etme:z : bu hafta Alpullu şekeri 36.75 ku - Dün de Anadoludan
2 miş. Halbuki sonradan harp vası· ! ruştan muamele görmiittür. Ec- buğday, 2 vagon arpa, 

taları o kadar tekemmül etmiıtir f nebi şekerleri ise birdenbire 44 bu tik gelmi~tir. t}J. ' 
ki kara sularının bu noktai nazar- 1 çuk kuruştan 43 kuruşa düşmüştür. Fındıklarımız Ç 

Gazeteler kendiliklerinden yaza 
cak mevzuları tükenince aylık top 
lamıya çıkan mahalle bekçisi kapı 
kapı dolaşarak tunun bunun fikir 
lerini "yeni bir anket açtık,, mu -
kaddemesile okuyucularına sunan 
gazetecilerden birisi, o zaman, ak
li ve aıabi hastalıklar mütaha11111 
doktor Çallı İbrahim Beyefendi İ· -
le yapacağı bir mülakatı, ihtimal' gün biraz daha yakıp kavuran bu 
ki, şöyle anlatacaktı: zehirden bütün memleketleri kur-

"Son günlerde üzerine bir kat tulmuş görmektir. 
'daha ilave edilerek şehrin en muh Bu düşmanlık yalnız tahsil ve 
teşem binalarından birisi haline terbiyemin bana vermiş olduğu 
gelen binanın kapısını zifiri renk· bir duygu değildir. Tabiat ta 
li bir haremağası açtı. bunu bir meziyet olarak bana 

- Doktor Bey evde mi? diye bağıılamıttır. 
sordum. Çocukken bir defa evimize ilaç 

Afrikalı hizmetçi, beni muayene yapmak için bir fincan rakı ge • 
için gelen bir müfteri sandığı için tinnitlerdi. Kokusu bana o kadar 
biiyük bir nezaketle: dokundu ki evden kaçtım ve ıaat-

- Evet efendim, dedi, buyurun, )erce uğramadım. 
bet on dakika sonra yanına ıirer • Pariste tahıilde iken, dostla-

' . . . 
~:nız. 

Bekleme odası, gayet pahalı ma 
roken takımlarla dötenmitti. Üs -
latla görütme zamanı gelinciye ka 
dar dıvardaki methur doktor re -
simlerine, tablolara ve en mutena 

bir yet'e asdmıı bir levhaya göz 
gezdireyim, dedim.Bu levhada dok 
torun hastalarından alacağı ücret
ler yazılıydı. Doktor, kendi ayağı -

na gelen hastalardan bet lira, ken 
disinden akıl danışmak istiyen a -
kıl yoksullarından dört lira, tele -
fonla istişarelerden üç lira, ayağı -
na giıtleceği mütterilerinden otuz 
lira, rapor vereceklerinden yirmi 
beı istiyeceğini yazmıştı. Şüpheıiz 
bu fiat listesi Arnavut köyündeki 
gazinonun fiatlarından daba yük -
sekti. Buna rağmen, doktorun bek 
leme odaları arı kovanı ıibi dolup 
dolup boıalıyordu. Levhayı oku • 
yup bitirdikten sonra, açık duran 
pencereden, ileriye doğru baktım. 
Orada yükıelen apartımanlardan 
bir kaç tanesi de doktorundu. Bu 
fiat listesini okuduktan, bu kalaba 
hiı gördükten ıonra, bu binaların 
nasıl kurulduğuna hayret etmeğe 
lüzum kalmıyordu. Kendi kendi -
me mrnldandrm: 

- İstanbul halkının aklı olıay .. 
dı, doktora bu binaları yaptırmaz
lardı!. 

Tam bu ıırada Zenci tetrifatçı 
müjde getirdi: 

- Buyurun efendim; doktor 
Bey sizi bekliyor .. 

Methur akliye mütehassısı, be
nim bir hasta olmayıp anketçi bir 
muharrir olduğumu öğrenince, 
itiraf ederim ki, biraz yüzünü ek· 
§İtti, biraz somurttu ; fakat gaze • 
lelerle araıını boz.mak istemediği· 
ve bunda da bir menfaat sezdiği 
için olacak, zoraki zoraki aülüm • 
secfiı 

- Buyurun, soracaklarınızı eo
run ! dedi. 

rım, arkadatlarım bana habıre: 
- lbrahim, burası Frenk mem· 

leketi ! Burada içecek su bula -
mazsın; hiç olmazsa bira içmeli • 
sin! 

Diye ısrar ederlerdi. Fakat, ta· 
lebe aylığımın azlığına rağmen 

para masraf edip Periye içtim, 
Vitel içtim; kursağımdan bir dam· 
la içki geçirmedim. 

Hala bu tiksinti devam eder. 
Tramvaylarda ağızları rakı kokan 
adamlara teiadüf ederim diye 
bir otomobil aldım; onunla gidip 
gelirim. Fındıklıdaki Müskirat 

İnhisarı depolarının önünden 
cibre kokusunu duymamak 
maksadile o yoldan geç.mem. Ga
latayi aenelerdenberidir görmÜJ 
değilim. 

Allaha şükür, bu davada yalnız 
değilim. Profesör Ahmet Refik 
ve konservatuvar muallimlerin -

den Tevfik Beylerle bu yolda ta
mamile anlatmış ve bağdaşmıt 

bulunuyoruz. 

Ahmet Refik Beyin "T arilite 
içki felaketi,, isminde yazdığı üç 

cilt kitabı her halde okumuşsu· 

nuzdur. Tevfik Bey de halka faz
la içki içirttiği için alaturka 

musikiyi kökünden kazımak lazım 
geldiğine kanidir; bu uğurda ne 
kadar konferans vermiş, ne ka • 
dar çalışmıştır, bilirsiniz. 

Doktor, burada sözünü kesti 
ve ayağa kalkarak, bana: 

- Geliniz, sizi içeri oda~a gö
türeyim, dedi, orada bir kaç haı· 
tam var. Onları görürseniz içki • 
nin beteriyet için ne büyük bir 
af et olduğuna siz de inanırsınız. 

İçeride bir sandalyenin üzerinde 
bitkin tavırlı bir genç o • 
turuyordu. Hila sarhoı olduğu i 
çin aizı pis pis b -~n ve burnu
nun ucu, fazla içki içmek yüzi;. 
den kıpkızıllaşan bu haıtayi dok· 

dan bir manası kalmamıştır. Çün - Fiatların daha düşeceği tahmin 
kü §İmdi top mermileri üç değil , on edilmektedir. 

sekiz, yirmi mil kada_r mesafey.e A'.fyon fiyatları yükseliyor 
aitmektedir. Ve sekız on mıl , 
mesafeden ise her istenilen nokta· 
yı tahrip edebilmektedir. 

Havaya gelince, ıimdiye kadar 
her devletin kendi toprakları üze· 

rindeki hava tabakaları yukarıya 

doğru bütün imtidadınca o devle· 

Uyuşturucu maddeler inhisarı -
nın faaliyete başlaması üzerine af 
yon Drogiss 405 kuruştan 702 ku· 
ruşa kadar satılmıştır. 

Bir hafta evvel 4 buçuk lira -
dan fazlaya çıkamıyan afyonun 
bu yükselişi afyon tacirlerini çok 
sevindirmiştir. 

İnhisar idaresinin mübayaaya 
baılaması üzerine bu fiatın daha 
çok yükseleceği muhakkaktır. 

tedir. 

Yumurta fiyatl 
Yumurta fiatlarında bif 

danberi düşüklük vardd'• 
evvel 1440 taneden ib 
iri mal 15 ile 16 liraya 
murtalar bu hafta 15.5 

tin mutlak surette hakimiyeti altın. 
da bulunduğu umumi bir kaide o ~ 

larak kabul edilir, bu hava taba· 

kalarında tayyarelerin toprağa in· 
meıi ve uçmaaı şartlarını tayin et· 
mek hakkı da gene o devletin sa -

lahiyetleri cümlesinden sayılırdı. 

Bu kaideye muhalif olarak vuku 
bulan hadiseler yalnız tayyarecile· 
rin yanlış manevradan, yahut ha· 
va cereyanlarının tesirinden müte· 
vellit hareketlere münhasır kalı • 

7 

TAKVİM 
Pazartesi Salı 
Ağustos 8 

' cak müıteri bulabilme 
Uf ak yumurtalar iıe 

vel 14 liraya satılırken d 
üzerinde muamele görlll 

yordu. 

Halbuki bu defa Almanya top 
raklarından Avusturya hudut. 
)arının içerısıne doğru siste • 
matik surette tayyare ile teca
vüzler batlamıftır. Hatta gene 
Alman tayyareleri Fransanın Sar 
havzasına girerek birkaç kişi 
kaçırmıtlardır. Bu suretle Hitler 
Almanyası tarafından devletler a· 
rasındaki hava hudutları için ka • 

bul edilen en esaslı bir prensip 
hilafına hareket edilmektedir. Bi· 

naenaleyh Versay muahedesindeki 

Ağustos 
1 S Rebi.ahır 16 Rebi.ahır 

Gün do~uşu f,1)2 5,02 
Gün 1 a cışı l!>, 11) 19,1 9 
Sabah namazı 3.~s 3,55 
Oj!Je namazı lll.~O 12.20 
İkindi aamaı.ı 16.13 16, 13 
A~şıım namazı ırı,19 19, 19 
\' atsı namazı 21,(16 21.06 
imsak 3,03 3.0J 
\"ıl ı n geçen gQnlerı 2 17 ~IS 

~alan,. ıso 149 
\._ __) 

Yeşil köy askeri rasat merkezi· 
nin verdiği malumata. göre bugün 
hava kısmen bulutlu olacak ve §İ· 
mal istikametinden mutedil olarak 
e~crektir. 

Diin en çok ~caklık 28 en az 23 
<terece hava. tazyiki 759 milimetre 
idi. 

Almanyanın Avusturyanın istikla- = ıı R A D y Q 11 
lini tanıyacağına dair olan madde· ;.;..!.,==:======== ==- :;;;;.:;;;;; 
ye riayet etmesi meselesinden evel IMlANHULı 

hava hudutlarının tayinine dair 18 - 18.80 Gramofon: Odeon - 183460 -

Odeon O - 4967 - Kolombla D. F. 24. -
olan hukuku düvel prensibinin dev 18.30 _ rn l<'rıtmnzca dcrı (mUııtcdllcre mah-

letler arasında bir karar ile halle - s u!!) _ rn _ 19.l.'i Hikmet Ru.a hıtnını -

dilmesi lazım gelmektedir. 
Mehmet Asım 

-
tor Çallı lbrahim Bey tanıttı : 

- Resaam F ahrettin Kerim 
Bey! 

Her gün, her gece içki şişesile 
dudak dudağa ya§ıyan bu adam, 

harikulade bir reHaımdır. Bazı 

tabloları Avrupa salonlarında bi· 

le muvaffakıyet kazanmıttır. Fa • 
kat içici denilen o mel'un nesne , 

her ıün bu istidadı biraz daha 
öldürüyor .... 

Daha ileride uyuklar gibi du
ran zat kuyumcu Mazhar Osman 
Beydir; onun yanında da manifa. 
turacı İbrahim Zati Efendi otu -
ruyor. Bütün banlar içki tirya• 
kileridir. 

Fakat bunları kurtaracağım. 

Bunları ıene beıeriyete hediye e • 
deceğim .... ,, 

Doktor sözünü kesip saatine 
baktı ve büyük bir telatla: 

- OrövuYar, dedi, hastalarımı 
daha fazla bekletemıyeceğim ; 

görüyorsunuz ya, be9eriyete ye .. 
niden hediye edilecek zekalar, 
benim himmeti.mi bekliyor. 

Ve ayrıldı. Karşıki odada on 
kiti bekliyordu. Üst üste beter 
liraadn hesap ettim. Bir saatte 
elli lira tutuyordu ... ,, 

Toplu iğne 

19.t l> - 20.80 !'itüdJO sn:r. 

Hanım - :?O.SO - 21 .SO Mliııir Nurettin B<'Y 

\'I' arkıulaşları - 21.30 - 22 Rramofon : 

Kolomhln D.T. 4S - !;ahlblııln ııcsl D. 119S

~ahiblnlıı seııi K. G.>86 - 22 den ltlbarı·n Anıı· 

dulu ııjan~ı. norııa habt'rl<'ri, ıınat nynrı • 

\'ll'ANA: Gl8.l m. -

)2.80 ıııtıkla köy halaları - 13 84'nfoıı ik 

k on e r - 1 ı . ıo dı•rnmı - 16.5.i ıılf\kl:ı ope

ret hıwnlıı n - J8.25 k onser - 20 T enor 

Ernı.t Arnold t arafıııdan t:ıgııııniı piyanoda 

Gııstıw Jf Pgrdlls - :!O. ı;; Saıt ı1bıırı;:tıın ııak • 

lı•n 1933 musiki !J('nllkl..:rl. OIUkun (Orfl!U• vn 

Oyrldlkı•) o~rnııı. - 23.0:S pllkla kon!H'r • 

HUO.\PEŞTE: 550.5 m. -

J ı plAk - 14 pllk - 1 Hplynno kon.eri -

19. J ı'l ~laar prkıları - 23.32 "81on Vf'! aıı: or· 

kcııtruı - 21.30 IJ•rkdar - 1kl kadın ııctl. 

HOKREŞ s 394.2 M. -

14 pla kla orkl"Stra mu lkhıl - 111 radyo 

orkf'.st ra 111 - 19.16 bu orkestra kon91'rlnln ~-

vamı - 20.20 pll kla tı>gımnl 21 oda mıı•lkl • 

ıı l - 21. 15 çJfte pl,>ano ile konBCr - 22.HI 

de\amı • 

VARŞOVA : 1412 m. -
13.0.S plAklA oda mıııılklııl - 16.66 plAk -

16.S<i pllkla kon8<'r - 11 muhtf'llf b<'ıtP.lf!r -

J8. ı ;; ıtarkılar • Kadm !!es i. - JA. 13 plAkJa 

hıt rıt mnııılkl JD.31S plAk - 20.2~ knn!K'r -

20 . .ı ı; Saltaburg mmılkl şcnllklı>rl.- 22.23 cif!. 

, ·anu - 23.liO plfıkla hafif multlkl - Dans 
havııları. 

HKU 1UAO : 4:Jl nı. -

12 pH'ıl. - ı :;.o.; milli ha,·ıtlar - 19 mil 

li hınalıır - 20 plilk - 20.ZO SaltshıırJ> musl· 

k i ııı!'nllklt'rl - 23. IO dall!'I plAklan • 

HOMA 441,2 m. -

2 1 ha berler, pllık, opı!'ra - 21JJO Mozartın 

(Don .Jua n ) oprm ı. ııohbct, hıtb<'rlcr , 

PAnts : 3%8.% sa. -

%0 plAk, hııherlcr - 20,30 ~:r, - ~· eıır • 

kılar ' o 1'uctlcr. :! l.SO kowccll - :z2. ı ı; plak. 

Almanyada yaş 111 
Almanya hükumetinİll 

memleketlerinden gele~ 
valar hakkında propa 
ğı haber ahnmııtır. 

Verilen malumata göıf 
İtalya bu husuıta çok 
ramı§ ve ltalyadan Al 
raç edilen bütün Y•! m 
dütük fiatla aatılmıttır 

Memleketimiz mali 
böyle bir muamele yap 
madığı henüz belli de .. . 

ihracat ofisi alaka 
tacirlerinden bıı huıusl• 
kiz bulunmalarını bildi 

Galatasaray lise 
katının soııt.1 

Vilayet idare heyeti, 
ray lisesindeki sui isti~ 
hakkındaki tetkikatını 

rarını vermiştir. 

Haklarında tahkikat 
ki müdür Fethi, hesap 
zım ve memur lardan 
ler muhakemeden meıı 
mıtlardır. Dahiliye şeff 
ve memurlardan Meh 
muhakemelerine karar 

• 
Japonya ile i~ 

muahedeS1 

14 ağustoıtan itib•~ 
olmak üzere hükumet 
ponya devleti arasınd• 
muahedesi hazırlanırı•f 
için alakadarlara eıııir 
tir. 

• 
Sivil tayyarecilet 

Vecihi ıiYil tayyare 
1 

mezunları ıerefine fe 
pertembe akıamı 
Belvü otelinde ta>;al'~ 
tip edilmiıtir. Mu.
kadar devam edecek,• 
lenceai ve hünerleri 1~ 
celeyin tayyareden )ıob~ 
rübeleri gösterilece; 1'• ' 
mel bir cazbant re • 
takip edecektir. ıı-~ 

Eğlenceler ıabatı- ,ı--"::,:..n 
cektir. lstanbuld~rı ~i 
hususi motör tenli~ 

1 

ôlüıtı 
. p nper ı•d, Ermenıce • L ... ı 

• Eıe"' Süren Şamnran "t 
. ntPJ1 

ıındakı kızı, nıe 'it 
e11e11J 

şmdaki kızı, nı . tiit • 
tululmuı ve ölaıUI 
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t- llnay: 

Yeni zamandan, yeni nizam • 
dan, fa~izmden, hitlerizmden, ko
münizmden, kapitalizmden, sos· 
yalizmden, liberalizm ve demok
raıiden bahsederken acaba ne kas
tediyoruz? Türkiye için bir rejim 
örneği mi arıyoruz? Liberalizm 
ve demokrasinin buhranlarını tah· 
liJ ederken, hürriyet ve müraka • 
benin f aydasızhğını mı anlatmak 

ı 'Y 
~tdL cınekten ıonra dansederiz, 

arasında dönüyordu. Elektrik saç· 
larında bir altın selvi çiziyordu. O 
kadar güzeldi, ki Saim Beyle Na • 
dire Hanım gülümsiyerek birbirle 
rine baktılar. 

~~HÜKÜMDAR~~ 
. c·~l>lttıınan .. .. l . 1 d" lldil ın onune ge mış er ı. 

er a· . ı ~ k,tın · ırınci kata çıktılar. kin 
-77- Yazan: Niyazi Ahmet 

, , O basanıaklarında sordu: 
, ....._ V· akan nedir? 

~İııi Lı~~e.li paıta .. Senin çok sev
oıhrını 

'Ş· .. 
1 l' ~Ot ! 11 Yapılmıyacak ıeyler ya 

l 'un B · h d · - · · etirj ••• enım er sev ıgımı 
~1iiııı~orsun. Ama, benim her iste

< ~ 1, 
1 

Yaprnaya kalkacak olaan, 
llede k d - b" .. )er azan ıgın para, ır gu 

~ 1
!rnez. Sen benim kardeşim-

~ .. 
lılt,tı 

... 
1
. çıknıı§lardı. Günay, kapı • 

... l . 
~l>ı nı, açılıncıya kadar çaldı. 

1./1

1 habası açtı, hemen boynu -
tı dı: 

~11-fo§ buldum babacığım! .. Sa
ltliı/' &etirdim ... Şişli, pasta pa· 
~Iı· lllutfağa götür, dört tarafı 
i' 1Yorıun !.. Anne, o ne?. Ye -

ı 1 
ltn · 1l!ı d nıı yapıyorsun! Sana yar o: tyiın anneciğim ... 

11 \lttla beraber, bütün aparlı -
,~tan geldi. Gidiyor. geliyor, 

~lır'tı oradan oraya koyuyor, 
~ an kahkahası, kıvrak sesi o -

so7 dolduruyordu. 
raya oturdu· ....... 8 .. . 

1 
ugun, durup dinlenmeden 

i ~aıdun, dedi, makinem soluk 

~ıkiaed~: .... Haydi çabuk yiyelim, 
dlrt 11 oluyorum. Cafer Ali Beye 
h· ın Pek ac le tcr1 vardı .... 

1
hlll itler ... Gene bir kaç bin li-

Cc ind d' A ·-· t b e ır... nnecıgım, şu zey 
.,
2
' 'ğını iletir misin?.. Sen de 

~\ Unıtın galiba... Sıcaklardan ... 
' tı,. t't.una l:>al<acagw rna ne iati -.. ıı a·· 

~·· 0~le ... Salata mı vereyim?. Unay1 
}'et ~ ne!eai, nihayet hepsine 

t' ettı. Saiın Be .. d .. w ••• 

ı ' ] y gor ugu ış -
l n attr D . 1 d. w j • enııra p, namı ıger -c·· dı. S . unayın çocukluk arkada-

aırn Bey onu evlat yerine 
Uftu l" k '"'' •. - P a veya gramofon 

,;"t( ıçın -
İtl . magazaya gelenlerin 
r erıni yaptı. 
\~lll~kten ıonra ortaya Demir -'l ~l!tıeli Pastaaı gelince, gül -
~ bi~n katıldılar .. Pastaların için 
~tt' ~anıla bile reçel kalmamış
Şiıır·~ Yolda akmı§tı. 
>: llın dudakları büküldü. Gü-

Oı··ı 
tl\l u nıe, dedi, giderken mer -
r Ctd t l r,) e op araın ! Şimdi ben 
11. 

1 lo l "t-. P ıyayım da, masayı bir 
\~I d:~elim. Dansedeceğiz. 
~ \l l ıka sonra bulatıklar mut 
dj ,.,ı dı, ınaı k ·· ·· · 
ı ' 1,ld' a apınm onune ı-
t\ı~l, •re Hanımla Saim Beyin 

"'dı, ı .~1 Pencerenin önüne sıra -
'I ~liç'· ! !tkı· Uc::ük yemek odası dan -
"~tllb •ne kondu. 
~. ("\ ~llın k 

~\itı.. §a rak ahengi duyul-
li ":Y: 

~tı. 'Ydi ! Ded' 
~l ~sı, .. d ı. 
b ~ •eyr a~sa ha§ladılar. lhti • 
~ :tllit-,ı;d.ıyordu. 

ıı- ~)~ d ' ınce uzun boyu ile 
Stft 'n•ed · ~ o)ll ıyor, Günayla ıyı 
ı.~~~, Yorlardı. 
~\ h llla.n b · · 
'ı· uelll· ıç.ıınsiz olan, göze 
ııt:l\i cle;;·ıta.lpın, musiki adeta 

"l\l l) lfti . 
\1\ %nı _rıyordu. Ahenk, sı -

Fakat birden bire, öyle bir şey 

söyledi, ki anayla baba irkildiler. 
- Beni sıkı tut Alp, gözlerimi 

kapıyorum. 

Demiralp ıa~tı: 
-Neden? 

istiyoruz? 
Hayır, bilakis yeni Türkiye 

gençliğini misalcilikten, örnekçilik 
ten osmanlı taklitçiliğinden uzak 
tutmak davasında bulunuyoruz. Os 

Şimdi bu dik batlılık Şah Ab
bası çıldırtıyordu. Bir an kendine 
gelen Muğrav Şah Abbasın göz. 
leri birer kan çanağına döndüğü

nü ve bir boğa gibi soluduğunu 
gördü. Vaziyet tehlikeli idi. Şim
di bir emir verir, kendisini öl
dürtebilirdi. Halbuki.. yapacak 
çok iş vardı. Bu işlere başlama
mıştı bile .. Ya Tamara .. 

- Ne yapalım diyorsun .. Ba§ı 
boş mu bırakayım? 

- Böyle bir ıey söylemedim .• 
-Ya? .. 

- Gürcüler artık harp yapa
cak vaziyette değildir. Onları kor
kutmadan elde etmek lazım .. 

Şah vezire baktı. Vezir Kara
ciğay Hana bakıyordu. 

Muğrav bunlardan bir şey an• 

- Kendimi bir serapta tasavvur 
edeceğim... Mükellef bir cazbant 
çalıyor .. Üstümde ağır, dekolte bir 
tuvalet var .. Boynumda inciler, bi
leklerimde, parmaklarımda pır • 
lan talar ışıldıyor ... Sen şık, zarif, 
zengin bir gençsin ... Frak giymiş • 
sin... Etrafımızda demet demet 
çiçekler .. Fanoslar ... Avizeler ... A-

manlı darülfünununda her fran
sız hukukçusunun veya her İngiliz 
iktısatçısının sözü bir ayet idi. 
Türk devletinin ve milletinin şart
larını bu hükümlerin kalıbına bir 
türlü uyduramıyan Türk genci, 
karşısındaki ile münakaşa edebil -
mek için ayni ayarda bir başka 
frenk hukukçusunun veya iktısat • 
çıamın tenkitlerini arayıp bulmak 
zaruretinde idi. Bütün Osmanlı 

fikriyat hayatı arap kale'sile frenk 
dediğine göre,si arasında keleleyip 
durmu~tur. 

Muğrav, Tamarayi hatırlar ha-
k lamıyordu. Fakat vaziyetini bir tırlamaz irkildi. Hayır, yaşama 

vizeler. 
Demiralp durdu, Günayı bırak -

tı: 

- Çıldırıyor musun? 
Saim Bey güldü: 
- Ya bu hulyan hakikat olursa 

ne yapanın? 
Günay babasına döndü: 
- işte o zaman çıldırırım baba. 
- Halan seni bu ay, adaya, klü-

be davet ediyor. 
Genç kız, heyecandan kıpkırmı

zı oldu: 
- Sahi mi baba? .. 
- Sahi ... Yalnız annen korku • 

yor, deli kız, orada zırdeli olma • 
aın! Diyor. 

Günay koıtu, biraz sararmıt o -
turan Nadire Hanımın dizlerinin 
dibine çömeldi: 

- Anneciğim, beni böyle bir eğ
lenceden mahrum mu edecek? .. i
ki senedir, mütemadiyen, kış yaz 
demeyip çalı§ıyorum. Biraz nefes 
almıyayım mı? 

Nadire Hanım, kızının sesinden 
müteesir oldu: 

- Seni eğlenceden mahrum et -
mek istemiyorum, kızım; yalnız bu 
eğlencenin sana mazarratı dokun
masından korkuyorum. 

Demiralp sert ve titriyen bir ses 
le haykırdı: 

- Ben de Nadire teyzemin fik
rindeyim! 

Yumruklarını sıkmıf, çenelerini 
kısmıştı. Şimdi bütün vücudu titri
yordu. 

Günay gülümsedi: 
- Sen de yalnız kendini düşü • 

nüyorsun Şişli ... Bu ay seninle mü 
zeleri ve camileri gezecektik, va -
detmiştim ... Ama camileri ve mü • 
zeleri gezmek için önümüzde bü -
tün bir hayat var ... Halbuki Adaya 
gidebilirsem ancak bu ay gidebili-
rım. 

Demiralp acı acı başını salladı. 
- Orada şaşalıyacaksın, kendi

ni kaybedeceksin. Yabancı bir mu

hitte kendi kendini yadırgıyacak-: 
sın, sonra, bir ay sonra buraya, e
vine geldiğin zaman, burasını ya -
dırgıyacaksın, buradaki hayatını 

heğenmiyeceksin, manasız. kasvet 
li, can sıkıcı bulacaksın. Bu aparlı 
man sana dar gelecek. 

ı l>ı•ı·nmr ı•nr} 

Ne siyasi, ne içtimai, ne iktısa
di hiç bir buhran olmasaydı, Ke
malist rejim Türkiyeyi yetiştir -
mek için kendine mahsus usuller 
arayıp bulmağa mecburdu. Çünkü 
onun içinde bulunduğu şartlar 

büsbütün başka idi. Eğer libera
lizm İngiltere ve Amerikada bile 
iflas etmemiş olsaydı, eğer demok 
rasi Fransada bile en hararetli ta
raftarlarınca temelinden ıslah edil 
meğe muhtaç adolunmaaaydı, 

çok korkulur ki iktısadiyatta libe -
ralizm ve aiyaaiyaUa sürü aürü fır
ka Türkiyeyi tehlikeden tehlikeye 
atacaktır. Biz Fatih softası kadar 
Şişli softasmdan da korkuyorduk. 
Bize, memleketi ve halkı de -
rin ve şuurlu bir anlayış ile müs 
tak il, hür bir kafa lazımdı. Bizim 
için her memleketteki bütün tecrü
beler müsavi kıymettedirler. Hep -
sinden kendimize uyar olanı alır, 

aykırı olanı bırakırız. Biz bütün sis 
temleri serbestçe tetkik ve tenkit 
edebiliriz. Hiç birine bağlanıp, 
gözümüz kapalı, beynimiz kilitli, 
memleketi ve halkı hoı yere zor. 
layıp durmayız. Buhranlar işte hu 
davamıza yardım etmiştir. Çünkü 
Türk gençliğine mukaddes kanun
lar ve mukaddes örnekler olmadı
ğını anlatabilmek için, kürsü dema 
goglarm, sütun ve sokak politika
cılarını buhran misalleri ile yen 
dik. Biz Türk milli iktısadiyalını 
yaratmak hususunda en esaslı va
zifelerin devlete düştüğünü karşı 

mızdakilere öğretmeğe çalışırken, 

Rooscvelt kanunları imdadımıza 

yetişti. Roosevelt kanunları ne 
demektir, bilir misiniz? Amerika 
da Cümhur Reisi köşe başındaki 
bakkal dükkanını kapıyahilir. Re
kabet serbestisi, istihsal hürriyeti, 
hepsi yok olup gitmiştir. Fakat bu 

da Amerikan buhranına mahsus 
Amerikan tedbirleridir. Nasıl Tür
kiyeyi yetİ§tirmek için 1923 Ame
rikasını örnek olarak alamaz idiy
sek, durup dururken 1933 Amerika 

Türk Kad1n birliğinin sının kararlarını da tercüme ede-

istiyordu. Ta.marayi bulmak, ona parça kurtardığını hissediyordu . 
malik olmak için yaşamak la- Şah Abbas vezirle Karaciğay Ha
zımdı. ı na birer işaret verdi. İkisi de yer· 

Sah Abbas tekrar sert ve amir lere kadar eğilerek dışarı çıkt .. 

sesiİe bağırdı: l lar. 

- Fikrini açık söyle Mağzo .. 
Ne demek istiyorsun? .. 

Muğrav asabiyetle mukadde
mesini yaptığı fikirlerini tevil et
mek yollarını aradı. Kendi süku
tunun, Şah Abbası da bir parça 
sükunete getirdiğini görünce: 

--- ~e elemek istediğimi anla -
dınız zannediyorum. Gizli kapak
lı ı1öyleıniyorum. Her muvaffakı· 
yel muhakk:tk kan akıtmakla ol
maz.. Kim olursa olsun .. Gürcis
tana sefer yapan ordunuz az mı 
zayiat verdi? 

pitallzmin bütün çeşitleri iflas et
nıiştir: Çünkü buhrana sebep ol
muştur ve çare bulamamıştır. 2 -

Beynelmilelci sosyalizm ve sınıf 
mücaôclcai iflas etmiştir, ikinci 
enternasyonal silinip gittiğin 

den ve üçüncü enternasyonal rus-

laıtığından dolayı... 3 - Ananevi 
nasyonalizm iflas etmi§tir .. Hula· 
sa on dokuzuncu asır, bütün eski 
doğmalar iflas etmiştir.,, 

Sonra bütün yazı Fransız demok 
rasinin, idare ve iklısat sistemi
nin yeni şartlara göre ve Fran.saya 
has olarak ıslah olunmaaını müda
faa edip durmaktadır. 

Bütün bunların manası nedir? 
Bütün bunlardan alacağımız ders 
nedir? Birdir, şudur: Türkiye in
kişaf ve tekamül usullerini arayıp 

bulmakta serbesttir. Türk karar ve 
tedbirleri, Türkiyenin ve Türk hal
kının şartlarına uygun, ve Türkiye 

ye has olacaktır. Her karar ve ted
birimizi alırken, bütün rejimlerin 
bütün tecrübelerini masamız üstün 

de bulunduracağız. Hepsini hür 
kafa ile tetkik ve tahlil edeceğiz. 

Ecnebi mütehassıslarından ve is-
tişarelerinden istifade edeceğiz. 

Fakat hiç birisine esir ol mı yaca
ğız. Unutmamak gerektir ki her

hangi bir memleketi bilmek, o 
memleketin inkişaf için lazım o
lan ilim ve ihtisasların ba~mda ge
lir. Türkiye, oturduğu yerde, bir 
Türk tarafından bile öğrenilemez. 

lstanbulda yazı yazıp ta mesela, 
farzımuhal, henüz Ankaraya gel
memiş olan bir muharrir varsa, o 
mutlaka cehalet içindedir. Ne söy
lerse fantazya ve boş laftan ibaret 

Mu.av yalnız kalmıştı. 

Şah Abbas bir müddet durgun 
durduktan soma: 

- Mağzo askerimi kuman
danlar göndereceğim. Şimdi söy
lediklerini biz sen gelmeden dü. 

şündük. Ben de kan akmasını 

istemiyorum. Gürcistan seni ıe-

ver. Otuz bin kişilik bir ordu em

rine amadedir. Karaciğay Hanı 

da yanına veriyorum. Kartli, Gu. 
rıya, Kaheti hatta Kütayis zapte-

dilmeli ... Bayrağım orada dalga
lanmalıdır .. 

Bu muvaffaluyetten ıonra Os • 
manlı ordusuna bir şefer yapaca
ğız .. Bu sefer şimdiye kadar gö-

rülmemiş bir şey olacaktır. Aba· 
za Paşadan haber geldi. Abaza 
Paşa Erzurumda hükumet kur
muş bir vaziyettedir. Hünkara 
meydan okuyor. Kaç Serdar ü. 
zerine ordu ile geldi . 
hakladı ... 

- Demek kuvvetli.. 

ise hepsini 

- Kuvvetli, gözü kanlı, mert. 
Bir şeyden kC'rkmuyor. 

Fakat şimdi onlardan vazge
çelim. Y enj seferden bahsede· 
lim. Yarından itibaren hazırlıkla• 
ra başl.ı. Orduyu teftiş et. Ve bir 
aya kalma yürü ... 

- Emrinizi ifa edeceğim Şah 
Hazretleri ... 

Muğrav, ilk defa Şah Abbasa 
"Şah Hazretleri,, diyordu. Çünkü 
Şah emrine otuz bin asker veri

yor ve Gürcistana gönderiyordu. 
Bu kadar paye kafi idi. Her halde 

bu kuvvetten sonra Tamarayi bu
lacaktı. En mühimmi Karaciğay 
Hanın kendi emri altına verilm~ 
si idi. 

Muğrav, Şah Abbasın yanın
dan çıktığı vakit hava kararmış -
tı. Doğru dairesine gitti. Yeni da. 
iresi saraydan ayrı idi. 

O gün Kübra, Muğravın Şah 

Hazretlerine çıktığım haber al

mış, Karaciğayın da bir harbe ha
zırlandığını duymuştu. 

Kübra, odasında gezınıyor, 

b\ ltli:y R•deriyordu, yüzüne 
~t 1'lt•tl• or, gözlüklerinin altın -
' " "rı c liri tııdirıd anlanıyordu, coşu • 
'~1t bir en geçiyor, akıntıya 
tı:''ı>tır1 Remi gibi, kendini cal 
~~ Yord ~ s •Ulcr.;· 

d'lt , deıı· ı 

Türk Kadın Birliği 30 ağustos meyiz. İngiltere kendi buhranına 
933 zafer bayramına müsadif gün has başka telbirler almıştır. Al
de Y alovaya bir seyahat tertip et - manya ve ltalyn için de vaziyet o
m iştir. Biletler birlik merkezinde dur. Fransa için de vaziyet o ola
satılmaktadır. caktır. Fransız sağı daha birkaç 

tir. 
Cümhuriyet kurulduğu gün biz 

birçok şey biliyorduk. Fakat Tür
kiyeyi bilmiyorduk. O ne güç ilim 
ne güç ihtısas, ne oynamağa gel
mez hassaslıkta bir varlıkmış, bu· 
nu ancak yeni rejimin hakiki evlat 
ları bilir. 

Muğravı görme yollarını araştırı. 
yordu. Birden knpı çalındı. İki 
muhafız Şahın kendisini çağırdığı. 
nı haber verdiler. 

Kübra altı ay kadar oluyordu. 
Şah Hazretlerine çıkmamıştL 
Muğravın geldiği gün giderken 

Karaciğay Han tarafmdan bayıl • 
tılmış ve bir daha gitmeğe fırsat 
bulanınms~tr .. 

~\f1• ltat 1
• hahamın ayakla -

ıf et b ... 
"e k • aıtıgın yere bak! 

ıvrak, gencin kolları 

Kurban bayramının ikinci günü sene evel iflas etti. Solu da daha 
rozet kutularını doldurmuş olan - geçenlerde inhilale haşladı. itte 
larm birliğe müracaatla da veliye • l asla komünist olmıyan bir Fransız 
!erini almaları. j mecmuasının hükümleri: "1 -Ka Falih Rıfkı ( uo,·amı var) 
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Giden ve Kalan 
Halk,)çin büyük bir tahsiyet de- yummak ne mümkün o yumuıak 

ği)se de nayatımda çok mühim bir dötek bana iğneli f iÇi gibi geli • 
rol oyn11mıı bulun.an merhumdan yordu. Bu itkenceden kurtulmak 
bir nebze bahsetmeme müsaade - için kalktım. Pencere önüne otur· 
nizi rica ederim. dum. 

Bütün yazılarımı onun yarım a - Cenazenin geçmiş olduğu yolun 
aırdan beri devam eden çok mute - küçük bir kısmı gözüküyordu. Ken 
na kardetlik lutufkarhğma med - di kendime: 
yunum. Şüphesiz söylüyorum ki - Ah dedim itle onu buradan 
Huliisinin teşvik fedakarlığı olma- götürdüler. Niçin bekleyip te gör· 
ıaydı bugün arkama bırakacağım medim? 
büyük ciltlerin muharriri olmak Scıat ikiye gelmişti. O esnada 
muvaff akıyetine eremiyecektim. j yoldan beyaz elbiseli bir takım 
Her ne zaman maddi manevi bir bahriye efradı geçti. Nereye gidi -
ihtiyacın mübremiyeti altında kıv.. yorlardı? T edfinden dönmüş ol • 
ransam derhal onu kartımda bu .. malarına ihtimal verdim. Meğerse 
lurdum. Saf ağzından §U sözler sa Yusuf Bey beni aldatmıt cenaze 
çılıidı. henüz evden çıkarılmamışmış. Ya 

- Sen yazıdan hariç feylerle rım saat sonra alay söktü. Önde 
zihnini yorma yaz. Her şey olur.. zambak temizliğinde beyaz elbise-

Ev.et arzularımın imki.nsızlarını li iki aıra deniz mektebi efendileri. 
bile oldurmaya çalı!ırdı. Sonra ba Arkada gene öyle ak kisveli efra· 
na gelecek her f eli.kete 0 önümde dın omuzlarında al sancağa bü -
bir kale idi. 31 Mart vak'aaı sırala· rünmüt tabut dalgalandı. Bu mü -
rında nasılsa aleyhimde tiddetle barek örtü üzerinde oynayan gü -
galeyana gelen birinin elinde silah neş ona hazin bir yakut rengi ve -
la beni aradığını duyar. Gider bu riyordu .. 
adamı bulur: Sanki Hulusi bana: 

- Rahmiyi mi öldüreceksin? - Sen benden kaçtın ama işte 
Peki haydi seni yanına götüreyim hiç memul etmediğin bir anda son 
de öldür. selamımı vermek için sana gene 

lhtarile bu silahlı zatı ahr bizim gözüktüm. 
Diyordu. Hıçkırıklar beni boğa-eve getirir. Merdivenden çıkarlar· 

ken kulağına der ki: 
- Şunu iyi bil ki ilk önce benj 

öldürmedikçe ona el kaldıramaz · 
ım. 

O zaman Hulusi bilfiil zahitti. Bu 
huıumetkarım odamdan içeri gi · 
rip te aramızda bir kaç söz geçtik· 
ten sonra fu suretle kusurunu iti · 
rafla çekildi gitti. 

caktı. Var kuvvetimle boğazım • 
dan acı bir çığlık boşanırkeı:ı men
dili ağ:uma tıkadım. Bulunduğum 
üçüncü kat penceresinin önündeki 
boşluk beni afağıya çekiyordu. Bu 
rüyet pek az ıürdü. Ay yıldızlı al 
tabut son vedaile ağaçların arasın 
do.n kayboldu. Bu gurupla bütün 
dünya önümde karardı. Yıkılı ver· 
dim. Nereye? Bilmiyorum. 

- Yüzünüzü görüp ıözlerinizi Be yoz kanatlı f erişteh mektep 
İ§itince hatamı anladım. Affeder · efendileri, siz arzi mahluklar değil 
siniz. diniz. Onu göklere götürüyordu -

Üç yıl evvelki ağır haıtalı· nuz. Bu semavi geçidinizin çok he 
ğım'da doktorların hemen kaeiyyet yecanlı hatırası önünde secdeye 
l~ .. ümitsizlik beyanatı üzerine bir vararak ruhumun derin kaynağın· 
g~n Hulusiyi odanın bir köıeıinde dan size tetekkür hürmet ve selam 
çok periıan bir dalgınlıkta gör • larımı gönderiyorum. 
dÜm. Sordum: "' "' ~ 

-Ne oluyorsun Hulusi Bey? 
- Senin ölümünü bana göıter · 

memesi için Allaha yalvarıyorum .. 
Dedi. itte onun temiz kalbinden 

yükıelen bu dua kabul · olundu. Bu 
büyük acıyı çekmek bana mukad· 
der ofdu. 

Cenaze masrafının milli müda • 
f aa Vekaletince verilmesini emir 
buyuran Milli müdafaa vekili Ze· 
kai Beyefendiye ve cenaze ha
zırlıklarında çok büyük öden
mez hayırhahlıkları görülen 
Mardin meb'usu muhteremi 

Onun tabutunu görmemek için lrf an Beyefendiye hürmetkar min· 
e~n,kaÇtım. Eczacı Yuıuf Bey nettarlıklarımı arzederim. 
~n~ kö,küne götürdü. Bir yatak o Cenazeyi takip llıtfunda bulu -
~&11 açtılar. Gece hiç uyuyama · b't · ·1 b f d'I t 
d~- · E . .. .. nan za ı , sıvı eye en ı ere, a • 
ım. rteaı gunu odadan dıtarıya butu taşıyan donanma efradına 

çıkmıyordum. Saat on ikiye doğru ı b" ··k t kk" h" ti · · • . uyu efe ur urme erımı su -
bu muaf ırperver zat yanıma gel · 
d' 

1 

narım. 

ı: Gönderdikleri taziyet mektup, 
- Artık yatıp uyuyunuz. Cena · telgraf ve kartlarile beni çok müte 

ze gömüldü. Her fey bitti.. Bu bü· haasis bırakarak göz yaşlarımı sil· 
yük teeaaürünüzle nereye gidecek· miye uğraıan aziz dostlarıma ay -
siniz?. rı ayrı tefekkürler ederim. 

Dedi. Tekrar yattım. Lakin göz Hüseyin Rahmi 
__.____ 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan ; 

10,000 Metro işbaşılık kirpas: Kapalı zarfla münakansı 9 • Ağus· 
tos · 933 Çarşamba günü saat 10 da. 

30,000 ,, Amerikan Bezi: Kapalı zarfla münakasası 9 • Ağus· 
tos· 933 çarşamba günü saat 11 de. 

6,~bo kilo Beyaz peynir ; Açık münakasası 9 · Ağustos - 933 çar
şamba günü saat 14 de. 

10,000 adet Hasır süpürgesi: Açık münakasası 9 - Ağustos • 933 
çarşamba günü saat 15 de. 

136 'kalem Eczayı tıbbiye: Açık münakasası 9 - Ağustos. 933 
çarşamba günü saat 16 da. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için lüzumu olan yu~carıda cins ve 
mik~.an yauh efya münakasaya konulduğundan şartnamelerini 
gö~mck isteyenl\!rİn her gün ve itasına talip olacakların da mü· 
nakasa gün ve saatlerinde muvakkat teminat makbuzlarile bir· 
Hkte Kasımpaıada Deniz Levazım Satanalma komisyonuna mü· 
racaatlara. (3290) 

Universitede ecnebi profesörle 
(Ba' tarafı 1 lnd aayıfad&) 

yaziye enstitüsünün organizatörü 
Alman riyaziyonundan meıhur 
Gads'ın işgal ettiği kürsünün hale( 
!erindendir. Dünyada birinci de· 
decede gelen riyaziyondandır. Ri 
yazi taharriyat ve tetkikatı vardn 
ve riyaziye alemine ait 40 kitaplık 
bir seri neşretmiştir. 

Üçüncü profesör hayvan.at alim 
lerinden doktor Breslav'dır. Bey· 
nelmilel akademilerde aza olan 
doktor Breslav cihanJÜmul biı 

şöhrete maliktir. 
Dördüncü profesör ise dahili • 

yeci Tanhoyzer dir. 
Bu dört profesör ayın 10 ve 12 

inci günleri lstanbula gelecektir. 
Üniversite hakkında fikir beyan 
edecekleri gibi daimi kürsü alma· 
ları da muhtemeldir. 

Şehrimizde bulunan ve üniver
sitemizde kürsü itıal etmeyi kabul 
eden profesörlerle üniversiteye ye· 
ni alınan Türk profesör muavinleri 
hakkında şu malumat verilmittir 

Profesör Ş orats 
Profesör Dr. Schwartz: 39 ya· 

.şındadır. 11 senedenberi Frank • 
furt A. M. üniversiteıinde docent· 
tir. Umumi emrazı teırihi marazi. 

Mesaileri: 
1 - Doğumun mekanizmaır 

üzerine: Schwartz bu eıerinde nev 
zadın doğumunun hidromekanik 
kanunlarına tabi kuvvetlerin tesir· 
leri altında vukua geldiğini göı· 

termiştir. Rahimtakabbuzu dahi· 
li rahim tazyikini şiddetle arttırır. 
Rahim takallüsatı cebimiyahın pat 
lamasını müteakip, tabii atmoı • 
ferin tazyiki vaaıtasiyle cenin dıta. 
rı çekilir. (Doğum hadiıesindfl 
tenakuıu tazyik tesiri). 

2 - Nevzadın ve süt çocuiu • 
nun patelijisi: Schwatz doğumda 
bir çok mevzuda dımaği zararlar 
husule- geldiğini göstermiştir. Al .. 
manyada doğumda ve doğumu 
müteakip ilk aylarda tahminen 
80.000 çocuk ölüyor. Bunların ek 
serisi doğum esnasında vukua ge • 
len di.maği terdidat (trauma) kur
banıdır. Schwartz, müteaddit 
mesai arkadaşlariyle birlikte gös • 
termittir ki doğum traumaaı (idi· 
etie, epilepise) ve felcleri tevlit e
der. Bu tahribatın akvamın terek 
kübü üzerindeki tesirleri iıtatiıtiği 
tetkikat ile taharri edilmit, Vfl 
doğumun tehlikelerinden kaçınma 
nın yolları ve veıaiti de bu suretle 
bulunması kahil olmu,tur. 

Schwartz, nevzadın kanının ter· 
kibini, bundan başka nevzat ve 
süt çocuğunun metabolizm hadise
leri üzerine tahariyat yapmıştır. 

Bütün dünyaca malum olan ve tec· 
rübelerle teyit edilmiş bulunan bu 
taharriyatı üzerine Schwartz 1927 
de toplanan Alman tabiiyat alim 
leri ve tabipleri kongresinde kon
gre idaresinin arzusuna tevfikan 
malumat vermittir. 

3 - Sektei dimağ üzerine: Da
ima kabul edilmiştir ki nezfü dima 
ği arterios kleros neticesidir: Zan 
nediliyordu ki hasta damarlar çat
lıyor. Schwartz, bu klasik tarzı 
izahın doğru olmadığını göstermiş 

tir. Dim~ğda umumiyetle damar 
çatlaması yoktur. Dimağ nisfi 
esensiel İpertoninin tevlit ettiği 

dimağ devranının vazifevi teşev -
vüsü neticesi huıule gelir. "Müz -
min tazyiki dem yüksekliği.,, 

4 - Schwartz birçok seneler 
dimağ tümörlerinin tetkiki ile uğ· 
raştı. Bu tetkikatının neticesini ya 
kından büyük bir menoğrafide neı 
redecektir. 

S - Scliwartz, birçok seneler • 

denberi beteri veremin hudusile { 8 - "Nuee Deutache 
metıul oldu, ve insan vereminin gie,, eserinde "Sauerbruch 
bir nevi fazla haaaaıiyet periodları terek muellif. 
hükmü altında kaldığını müıahe 9 - Die Therapie an d 
de etmittir. insan veremi - ka· ner klinikin eserinde Sa 
hillerde de hemen hemen daima pe§te 1928) ile müıterek 111 

yeni bir entan neticesi gözükür . Arizalar cerrahi kon 
Bu tetkikatına dair Sıhwartz iki Alman raportörü (B 
monografi neşredecektir. Birincisi (1928). 
yakında Almanyada, ikincisi ümit Ağız cerrahi kongresi 
olunur ki yakında Türkiyede çıka- man raportörü (Budapeıte 
caktır. Amerika cerrahi kon 

6 - Muhtelif dimağ hastalıkla· Alman raportörü (Şikago 
rına, romatizmaya, hayvan tümor- (Siena ltalia) akade 
larına dair Schwartzm birçok teb Alman raportörü, -933 
ligatı vardır. Alman tabiiyat ilimler 

tibba kongresinde raportö 
(1914. 1918) harbi um Profesör "i•en 

Profesör Dr. Rudolf Ninen 38 ra hastanelerinde ve kıtaa 
yatında Berlin üniversitesinde pro 
feıördür. Profesör Saverbruch'un 
üniversite cerrahi kliniğinde 12 
ıenedenberi refiki mesaisi ve baş 
hekimidir. 

timi meıaisi: Ensicesi ağır su· 
rette tahrip edilmiş akciğer veremi 
nin cerrahi tedavisine dair, akci -
ğer takayyühatının cerrahi tedavi
si, akciğer kanserinin cerrahi te -
dav isi. 

Yeni ameliyat usulleri: Plevre 
iJtihabatının izaleıine dair, huta 
rie kıaımlarının kaldırılmasına da 
ir, idrar yolları sui teıekküllerinin 
izalesi ameliyesine dair, kadın me 
melerinin tekli kusurlarının izale· 
ıine dair, kalbin meydana çıkarıl· 
masına dair, mide karhaaının iati -
sali. 

Bir aletin imaline dair: Dimağ 
ve nuhai şevki ameliyatlarında kan 
zayiatını azaltmak için bir cihaz 
imali, 

Etraf cerrahiıine müteallik bir 
çok etütler, (ağır kesirlerin tedavi 
si, kemiklerin ve veterlerin tasnii). 

Tecrübi tedaviler: Rie potoloji· 
sine dair, uzviyette kan tevziatı • 
nın ıuni olarak değittirilmeıine 

dair, ıekıüel pataloji meıelesine 
dair, mide karhasının teıekkülüne 
dair, ensice tanıplantaayon.una 
dair. 

Telif ettiği kitaplar: 
1 - Kemik ve mafsal veremle· 

rinene dair, 
2- Akciğer vereminin cerrahi 

tedaviıine dair. 
3 - Akciğer plevra kalp meri 

cerrahisine dair, 
4 - Umumi amaliyah cerrahi

ye, ( Groase deutache Operaaionı· 
lehre), 
. 5 - Kemik ve mafsal cerrahi
sinde umumi teknik, 

6 -Tarafı ulvi cerrahisinin 
tekniği, 

7 - Handbuch der Praktischen 
Chirurgie de mütterek muellif. 

cerrahisi pratiği. 
NOT: Niaaen ilk ve yeg 

rtör olarak bir ha.atada bir 
sını tamamen çıkarmıttır. 

Ali Rıza Bey 
Fen fakültesi fiziki kim 

f esörlüğüne tayin edilen 
Bey, Montpellier ünivers 
tahsilini ikmal etmiştir H 
çok çalııkan olan Ali R 
profesörleri taraf mdan çok 
ve aıağıda yazılı olan ıert 
rı almı,tır 

1 - Kimyager mühendi 
maaı, 

2 - Umumi riyaziye, 
3 - Umumi kimya, 
4 - Umumi fizik, 
S - Tatbiki kimya, 
6 - Fiziki kimya. 
Kimyager diplomasını 

beraber, üniversite lisanı di 
sını da almış olan Ali Rı 
fazla olarak kendi tahsil z 
için lazım olan müteaddit 
kalar almak suretiyle müıte 

1

kabiliyet göstermittir. 

Tahsin RUttU 
Fen fakültesi kimya pr 

muavinliğine tayin edilen 
Rütlü B. latanbul darülfünu 
tahsilini ikma lettikten sonr 
üniversiteıine giderek orad• 
mi kimya sertifikası almıf, b 
ra profesör Grignabdın 
çahtarak organo magneıio 
rekkebatının bünyesi hakkıll 
tez hazırlıyarak doktoraıın• 
mııtır. 

Haldun "Uzhet Bd 
Haldun Nüzhet Bey. ( 

kimya • Lyon üniversiteıin . 
F ranıanın Lyon tehrind~ 

nai kimya yüksek mektebin' 
baka ile girmit, ve mekteb~ 
iyi bir talebesi olarak ıoii 
kimyager diplomaıını aloı•ftı' 

Tahsilini ikmal ettiktell 
bir sene Marsilyada kimy• 
kalarında ıtaj yapmıştır. 

inhisarlar umum müdürlüğündetl 
"13887,, numaralı kararname ahkamı dairesinde taka~1'1e 

pazarilkla 3,000 libre kola kazain satın alınacaktır. Tal•~ 
nümune ve ıartnameyi gördükten sonra pazarlığa iştirak .e 
üzere % 7,5 teminatlaranı hamilen 12 • 8 • 933 Cumarte!~ı) 
14 te Galatada Alım, sahm komisyonuna müracaatları. ("1"' 

inhisarlar umum müdürlüğünde~ 
Amele için 1122,. adet "Stubs Cbütıer,, toz ve iki ad~;, 

birli gaz maskesi satın alınacaktır. Taliplerin % 7,5 te;
1 .~ 

rım hamilen 10/8/933 perşembe günü saat 15 te Galat• ;6(10) 
satım komisyonuna müracaatları. ( 

inhisarlar umum müdürlüğiinde~ 
Depo Ye imalathaneler için "14,, adet igrometre ~e 

adet termometre pazarlıkla satın ahnacaktır. .. . tir•" ~ 
Taliplerin şartnameleri gördükten sonra pazarhg• •f rt'~.1 

mek üzere % 1,5 teminatlarını hamilen 23 • 8 • 933 ç~ı•' 
günü saat 14 le G•lata'da Ahm, Satım Komisyonuna rtJ(37JO) 
lara. 
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EVLİ BİR KADIN DENİZ VE KADIN • 
SEVGi 

• 
stça tanıştığı bir erkeğe resmini hediye 
bilir mi? Hem ''Evet!,, hem" Hayır!,, 

ALETi Almanyadaki " Denizcilik Klübü ,, nün 
yalnız kadınlar için ayrı bir kısmı vardır! 

'•li bi k d - w b' h l l•k'l 0 b wl b' ~ r a ın, tanıf tıgı ır er • ı a et ve te a ı erıne ag ı ır teY 
a.. :•nıini hediye edebilir mi?,, o~duğ~nda~~ umumi olarak halle: 

tgu, son günlerde Avustur dılemıyecegınden, tabuların ruhJ 
h,rllretli bir münakata mev· halet ve telakki değitikliklerine 

01ıtı .. h' . ·1 d w• b' İli' Uf, tam manasile mesele gore ma ıyetı tamamı e egıfe ı • 
~ llnıııtır. Bu hususta yazılan len hususi bir §ey mahiyetinde oldu 
)' '••nda, Viyanalı bir dokto · duğundan bahsettim. Hatta "ve is· 
· 'tıar'(fa vardır. Bu doktor, terseniz mesele diyelim!,, dedim. 
• i.iı . 

erınde durarak, uzun uza- Şimdi teredüde dütüyor, hirind 
)~ ;ülahazalar yürütmüttür grup için bir dereceye kadar gös • 

1
Y0

•: terdiğim müsamahalı mülahazam· 
•ikol ·· d d 1 d OJıye oldukça vakıf bit an a rical temayü ÜnÜ uyuyo • 
... •ıf a.tile, bu bahiste söyliye· rum ! 
•lk .. b o(d .. •oz, ahıin hayli çapra w Neden? Çünkü, ne de olsa hedi· 
"rudur. Niçin? ye edilen bir resimle meseli. bir ki· 

" kü b h h tap arasında fark bulunduğunu dii 
~llk·' ~' fa ııların ru i hale1 
i 1ılerıne bağlı bir feydir. Ü· §Ünüyorum. Hediye edilen bir ka • 

0 arak halledilemez. Şahıs . dın resmi, erkeği, karııaında tahay 
;:hi halet ve telakki değitik- yüllere tahrik eder. Sırasına göre, 

İtt'b~ l'Öre mahiyeti tamamilt> resim canlanır. Masum bir dütiin· 
~d· ılen hususi bir feY mahiyet ce ile verilen bu hediye, bir güna · 
! ır. lıterseniz, meaele, diye . ha vesile teıkil edebilir. Dolayısi • 

duı veya erkek, dünyada iki 
"tuhi halet ve telaki sahibi in 
~rdır. Ben, burada bunu karı 
l 11 birbirlerine kartı olan va· 
. ti noktasından tetkik ediyo· 

\dın veya erkek, cinsiyet 
Raıetmekıizin, bunları ik; 

ti ~alım. Birinci grup, bir • 
ile •- • • b l' ikin ..... nıuz ıtımat es ıyen -

Ct b b'l•k• .. d e ,..rup ı a 11 mutere -
&\>eıe1· d i b' ı avrananlar .... 

t iti . 
h. erıne karşı sonsuz itimat .,,en ı,· 

in· ır karı, kocanın mevcu-
t'~ farıederek, vaziyeti buna 
i .. ~tden geçirelim. Bu karı ko 
·ınc· 
•k 1 rruptan olduklarına gö· 
k lltaç değillerdir. Dolayısile 
~tıaının bir erkekle dostça 

·., k •ndan kutkullanmaz. Böy. 
Oca • • t L· ıçın, karrarnın dostça ta 

1 Qlt. 
ınsa.nın Bir erkek olma • 

ıra ol d 
•tıd rrı~sın an farksızdır. 
~ ıı:n ıha~te delalet edeı 
l\ teket beklemediği için, 

İ~ 111flığı bir erkeğe resmini 
etnı .. 

· Oı eıını, bu yolda tefsir et· 
İ)e 'llt olsa, karısının resmini 
" e ti '" · ltıt gı erkeğin karakterini 

bir ~adığı takdirde, bunu ıa· 
''-betaizlik sayar. 

.ı~• kllrıı · • ~ı&,· ına sonsuz ıtımat .. llıe •• 
titQı d !0 re, bu hareketin ho-

~ltıki:1.1iini ihsas yolunda da 
)le\ ~ 1 davranmayı gözetir. 

le ..... 

Dolayısile, evli bir kadının tanıt 
tığı bir erkeğe reamini hediye et • 

memeıi, daha muvafıktır. Nasılsa 

hediye etmiş bulunuyorsa, geriye 

istemelidir. Kendisine resim hedi

ye edilen erkek te, eğer karakter 

sahibi ise, buna gücenmez. Gücen· 
memelidir! 

"Evli bir kadın, tanıttığı bir er -
keğe kendi resmini hediye edebi • 
lir mi?,, 

Sual, bu idi, değil mi? cevabı da 
ha etraflı olıun . 

"Sade evli bir kadın tanıttığı bir 

erkeğe değil, ayni zamanda evli 

bir erkek te tanıttığı bir kadına re 
sim hediye etmemlidir !,, 

"Ail kurulutunun aaraıntıya uğ· 
ramaması için, bir çok şeyden ol • 

duğu gibi, bundan da çekinmek la 

zımdır. ihtiyatlı davranmak, da. 
. . 'd' r ıma ıyı ır .,, 

Düşünüşler 
Üzerine yazı yazdığın en küçük 

kağıt pMçasının bile dili olduğunu 

hiç hatırından çıkarma. Bunun, a· 

radan seneler g<.açtikten sonra, gü

nün birinde sen;n kelimelerinle se 

nin aleyhinde söz söy)iyeceğini di\ 

ima hesapla! 

Sevgiyi ve bunun 
derecesini belli 
ediyormuş! 

lngilterenin tanınmıt muharrir 
ve alimlerinden Dr. Kannotun biı 
iddiası, her tarafta fevkalade me
rak uyandırmıttır . 

Dr. Kannot, iki insanın birbiri • 
ne karşı sevgi duyup duymadıkla· 

rınr, duyuyorlarsa bu sevginin de· 
recesini tesbit için bir ilet icat etti 

ğini söylüyor. İddiasına göre, bu 
alet vasıtasile, sevgi vaziyeti, tam 
bir kat'iyyetle anlatılabilecektir. 

Kendisi, bu husuıta §U izahatı 
veriyor: 

"Psikogr.f.fta, son derecede has· 
sas bir sıra Stetoskop bulunuyor. 
Bunlar, nefeı alıtla harekete gelir 
ler. Eğer bir insan seviyorsa, sev • 
gisi, bu ilet üzerinde hemen iz bı-

rakarak, belli olur. Tecrübe esna· 
aında, bir bestenin, meseli bir vals 
bestesinin çalınması, tecrübe edi -
I~n insanın nefes alııına, dolayısi
le alet üzerinde sevgiıini daha ça -
buk ve daha açıkça belli etmesine 
tesir eder. Tecrübeyi kolaylaştı -
rır.,, 

Dr. Kannotun iddiaıı, Londra -
nrn en büyük gazetelerinde, bu a· 
rada "Taymis,, gazetesinde de yer 
tutmu!tur. Bununla beraber, bunu 
nihayet bir fantezi mahiyetinde sa 

yanlar, dudak bükenler, gülümsi -
yerek karşılıyanlar da yok değil -
dir. Bilakis çok! 

.Afuda : 
························ 

KadınJar arasında denizcilik te

mayülü, dünyanın her tarafında 

gün geçtikçe artıyor. Hatta bunu 

ifade için "temayül,, kelimesi ha -
fif geliyor. "İttiyak,, demek belki 
daha yerindedir! 

Geçen haftaki sayfada Amerika 

h ve Avrupalı kadınlar arasında 

yaz mevsimini hususi gemilerde 

deniz üzerinde geçirmek moda ol

duğunu, kadınların gemicilik işle • 

rine merak sardırdıklarını yazmış, 

Çok eski devirleri 
lıatırlatan baş süsleri! 

~~t\?. "" \)/ 
') 

sir ediyor: 
"Modacılar asır

lardan beri sık sık 

yenilik göstermek 
iddiasındadırlar. Ye 
nilik iddiasiyle sık 
sık modeller ortaya 
koyarlar. Fakat, bun 
lar ne dereceye ka • 
dar yenidir? Hemen 

ti Ilı •bir f 
~ on • everanla, hesapsız 

\l •ncitmekten, inkisara 
~e ~e)f ~_çekinir. Esasen, has· 

Feodor Löve 

Sana ne kadar kıymet verildiği
ni atk mektuplarından anlıyama:z; 
sın. Bunu, ancak tehdit mektupla· 
rından anlamak miimkündür. 

. Kadı ıapkalarında, bereleri.n~e 1 daima doğrudan . ~oğruya eski -
bılhaaaa son zamanlarda tarıhın likten mülhem yenılıkler ! 

le ı oır k d .. i11'1l a ın da, onun ne-
l'le b· 11111 hemen sezer. Hat

) L lt k d 
' Q\ı il a ın, pek öyle kolay 
~k · eıa.k ti · h · ! ••abe ~ e ı sasa vesıl~ 

laızlikte de bulun 
~~ 
'~ ı>beden . . . 
i ~llın ıkıncı gruptan bir 

· ~e . ltlevc d · · · f l)et· ttire . u ıyetmı arzet 
ı ıae 

İ) \ıılltı ' ortaya, çıkacak 
~ ~.~'c:.~t llıadıya gözden ge· 

Elesnore Şternbe rg 

Kin bağladığım zaman, kendime 
bir şey katmıı olurum. Sevdiğim za 
man, sevdiğimin kıymeti nisbetin· 
de zengiletirim. 

Frldrfh Şifler 

muhtelif devirlerindeki örnekler • 

den ziyadece istifade edilmekte ve 

bunlara pek az değitiklikle tekil 
verilmektedir. 

Bu arada, saçlar için atağı yu • 

karı sadece bir süs tetkil eden gü • 

mütlü, elmaılı, tüylü baş süsleri, 

tarihin muhtelif devirlerindeki ör· 

nekleri daha ziyade hatırlatıyor. 

Balolarda kadınlar meseli. Roma 

:Bugün galiba eskiden ilham a · 

lınarak ortaya konulacak hiç biı 

Yeni kalmadı ki, modacılar, eski 

örnekleri pek az, hafifçe bir deği · 

şiklikle ileri sürüyorlar. Bu örnek· 

lerde, eskiyi andırış ne kadar ba · 

riz ! Hatta, bir bakıma pek az, ha· 

fifçe bir değişiklik bulunduğunu 

söylemek bile, fazla! 

• lt Yoktur B.. ) 1 . . 
:• ttı~,,"'ıhi halet . :Yı-ekek~ı, nı. Gençken genç olmak kolaydır. devrinin yahut eski Mıaırın kadın· 

hatta tuttukları hususi bir gemide 
tayfaların işini kendileri görmek 

İsteyince kaptanla aralarında ihti
laf çıktığını, fakat nihayet istedik· 

lerini yaptıklarım ve bu itte meha
ret gösteı·di~Jerini anlatmıştık. 

Bu haf tada iki resimle, Alman • 

yadaki "Denizciler Klübü,,ne men 

sup kadınlardan bahsediyoruz. Bu 

klühün kadınlara mahsus bir kıs -
mı vardır. Bu şubenin azasını tef -
kil eden kadınlara, muhtelif deniz 

nakil vasıtalarını öğretmek için, 
Kil limanındaki klüp merkezinde 

kurslar açılır. Kadınlar, burada 

motör, kotra ve sair bütün deniz 
nakil vasıtalarını idare etmeği mü 
kemmel surette öğrenirler. 

"Denizciler Klübü,, nün kadın -

lara mahsus kısmına mensup aza • 
nın çoğunu genç kadın ve kızlar 

te~kil ediyorlar. Bunlar, sık sık a. 

ralarında toplu bir halde deniz ge
zintileri tertip ederler. Kilden muh 

telif İstikametlere hareketle ya:z 

günlerini deniz üzerinde, hol gü • 

neş, su ve rüzgar arasında raha~ 
rahat geçirirler • 

Gülüşler 
- Kızım, yanımda hizmete gir

din gireli nişanlın her haftadır ge • 
liyor. Fakat, dikkat ettim. Seninle 
hiç konuımadan mutfakta oturup 
gidiyor. Acaba niçin? Yoksa dilsiz 
nıi? 

- A, niçin dilsiz olsun benim 
nişanlım! 

- O halde niçin hiç ağzını aç • 
mıyor? 

-- O mu hiç ağzını açmıyor? 
Her gelişinde mutfakta yiyecek ne 
bulursa gövdeye indiriyor. Yemek 
lE:n söylemiye zaman bulamıyor 
ki. .... Mazereti var! 

~~ 

- Siz hiç te canhaza benzemi • 
yorsunuz! 

- Canbaza benzemiyor mu -
yum? Bu da nereden aklına esti, 
ya.vrum? 

- Babam anneme sizin için "o 
kadın pek yaman şey! Bütün er • 
keklel'i parmağının ucunda çeviri· 
yor,, dedi de! 

~~ 

- Kocanızla dün tanıf tım. Sizi 
bbrik ederim. Fevkalade bir a • 
dam! ..... Bir görüıte bu kanaati e
dimlim. e ~ ı\lll b ve e a ı me· Saça ak düttükten sonra genç ol • 

t r \t llhae göre ortaya k ·· I .. w.. • b 'nd .. 1 b' 
M•tı.,~ lıiyet k ' kt ma '. guç ugu nıı etı e guze ır 
~, e Sek· çı arma an ıeydır. 

td, h\l ın.ın~lidirler. l Frants Horn 
l'lun !ahıaların ruhi 

larını göz önüne getiren hat süsle· 
rile dolaııyorlar. 

Bundan bahseden bir Alman 
mecmuası, bu temayülü §öyle tef • 

Netice itibarile, modacıların iti 

kolaylaştı, sayılabilir. Bir taraftar 

da moda meraklıları için ayni ko
laylık var. Çok eski örnekleri şöy· 

le bir gözden geçirmeleri, kafi!,, 

- H~kkınız var. Öyle her koca 
ya benzemez. Dört senedir evliyiz. 
B::ına ancak iki defa hediye gelir • 
di ! -
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Macar Hikayesi 

Yedi Metelik 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Müellifi: Zsıgmond M orıcz 

Zsıgmond Morıcz, Macaristanın 

en meıhur romancı ve hikayecisi -
dir Ma~ar edebiyatının en kuvvetli 
nasırıdır. Asıl ,öhreti hikayecilik
tedir. Maamafih 1921 de yazdığı: 
"Periler bahçesi,, en güzel Macar 
roman~ addediliyor. Tiyatro e
ıerleri de vardır. 

Bilhassa köylü hayatını tasvir e
den iki piyesi "aık,, ve "yabani do 
muz,, u yeni bir janr sayılıyor. 

Moncz sefaleti tasvirde tekem -
mül etmİJ bir muharrirdir. Bu va -
dideki eıerleri, Macar haleti ruhi
yeıini tamamile canlandırmı!hr. 

~ellmi izzet 

Kulübelerde, sade hıçkırık du • 
yulmaz, çok kere yürekten gelen 
kahkahalar da duyulur. Evet, fakir 
fıkara, hazan, ağlıyacakları yerde 
gülerler. 

Ben, o alemi çok iyi bilirim. Be
nim babam da o alemin çocuğuy -
du ve aef aletin içinde çırpınmıttı. 
O zaman bir makine fabrikasında 
iıçiydi. O zamanki çektiği sefalet
le övünmüyor, kimse de övünmez .. 
Ama sefalet çektiği ayni hakikat -
tir. 

Bir hakikat daha vana, o za • 
manlarda güldüğüm lc:adar baıka 

hiç bir zaman gülmemit olmam -
dır. Ne kadar güldümse, çocuklu -
ğumda güldüm ... Artık nasıl güle
yim, ki sonunda gözlerinden yaf 
celecek kadar neteli, kıvrak gül -
meıini bilen kırmızı yüzlü ıen an -
nem yok ... Gülerdi, gülerdi, güler
di de, nihayet boğulacakmıt gibi 
ok!lürürdü, gıcığa yakalanırdı ... 

Fakat bir gün güldüğü kadar 
hiç gülmemi§ti, gülmemittik. O 
g;.in, öğleden sonra, beraber yedi 
met~lik aradık. 

Üç meteliği annem kendisi bul
du. Makineıinin çekmesinde iki, 
dolabının gözünde de bir metelik 
buldu. Üst yanını bulmakta daha 
güçlUk çektik. Annem terzilik eder 
di. Parasını makinesinin küçük 
çekmeıine koY.ardı. O çekmecede 
daha bir kaç metelik bulacağını ü
mit ediyordu. Annem makası, yük 
süğü, iğneleri, kurdeleleri, düğme· 
leri karııtırdı . ve §aştı: 

- Saklanmışlar!. 

- Kimler? 
• Annnem: 

- Metelikler ! dedi ve kahkaha 
ile güldü. 

Çekmeyi çıkardı: 
- Gel yavrum, mademki bu me 

telikler saklandılar, biz de inadı • 
mıza arayıp bulalım. 

Çömeldi. Çekmeyi yere bıraktı. 
Metelikler kanatlanıp uçmasınlar 
diye korkuyormut gibi, ihtiyatla 
hareket ediyordu ... Çekmenin üze· 
rine abanmıflı. Gülmemek kabil 
değildi. 

Be'ıı de çömeldim. Aradık. Çek -
minin içindekileri yere boşalttık. 
Metelikler yoktu. Birden aklıma 
geldi. 

- Anne ben meteliklerin nere· 
de ol..iuğunu biliyorum. 

- Nerede? 
- Aynalı dolapta. 

-~bıa çabuk bakalım. 
Ka.fktık, çoktandır aynasız olan, 

aynalı dolaba gittik. Ben üç gün ev 
Tel, dolapta metelik görmüf, aşır -
llftlk iıtemİJ, ceaaret edememiştim. 

Annem bir metelik buldu. 

- Dört meteliğimiz oldu! .. Bun 
dan sonrası kolaydır. Bir saatte 
dört metelik bulduk, akşama ka -
dar üç tane daha buluruz. Ben de 
çamaşırımı yıkarım. Haydi baka • 
lım, belki öbür dolaplarda da var· 
dır. 

Fakat öbür dolaplarda hiç bir 
şeyler yoktu. Hele dolaplardan bi
rinin dibi bile çıkmıftı. 

Çıkardı, dipsiz çekmeceyi boy -
numa geçirdi. 

- Dur, dedi, şimdi para bulaca
ğız. Babanın cebinde vardır. 

Dıvardaki çivide babamın elbi -
seıi asılıydı. Annem bir cebine e -
lini soktu. Bir metelik çıkardı. 

Gözlerine inanamıyordu. 
-Tamam, dedi, oldu. Kaç me -

teliğimiz var? Sayamıyoruz artık ... 
Bir, iki, üç, dört, be§ ... Be§! iki ta
ne daha lazım ... iki metelik nedir 
ki ... Beti var, iki daha buluruz! 

Bütün cepleri aradı. Bir metelik 
daha bulamadı. 

Annemin yanakları al al olmuı
tu. Ona çalıtmak 'yaıaktı. Hasta o· 
luyordu. Fakat bu çalıtmak değil -
di. Bir insana para aramak yasak 
edilemez! 

Aktam oldu. Ortalık kararacak 
tı. Babam yarın temiz gömlek isti
yecekti. Halbuki yıkamak kabil 
değildi. Safi su, yağ lekelerini çı • 
karmıyor. 

Birden annem elini alnına vur
du: 

- Ben de ne budalayım! Ken • 
di cebime bakmadım. 

Kendi cebine baktı. Bir metelik 
vardı. Altıncı metelik. 

İkimizde hararetleniyorduk. Bir 
metelik eksikti. 

- Senin ceplerine bakayım, bel 
ki bir metelik vardır. 

Benim ceplerimde metelik yok • 
tu .••• 

Gece basmıya ba§lamı~tı, elimiz 
de altı metelik vardı. Olmasa da o· 
lurdu, işe yaramadıktan sonra ... 
Yahu dide kredimiz yoktu. Kom§u 
larımız da bizim kadar fukara idi. 
Herhalde onlardan bir metelik is -
tiyemezdik ya .. 

Parasız lığımıza, sefaletimize 
kahk11.hayla gülmekten ba,ka çare 
miz yoktu. 

Bu aralık bir diİenci geldi. Dua 
edip para istedi. 

Annem, gülmekten adeta sarhoı 
oldu: 

- Ne diyorsun be adam! dedi. 
Yarım okka ıobun almak için be • 
nim bir meteliğim ekıik, bütün gün 
aradım bulamadım. 

Dilenci, sakallı bir ihtiyar, hay • 
retle baktı: 

- Bir metelik mi dedin? 
- Evet. 
- Ben vereyim. 
- O da ne, dilenci sadaka mı 

veriyor! 
- Bırak vereyim kızım, benim 

bir meteliğe ihtiyacım yok. Meza
nmı kazacak bir kazmaya muhta
cım ... 

Ve benim elime bir metelik sı -
kıştırdı, teşekkürler etti, gitti. 

Annem: 
- Çok şükür, dedi, haydi koı .. 
Fakat birden sustu, sonra gül -

dü, kahkahalarla güldü. 

- Tam yedi meteliği bir araya 
getirdik, şimdi de çamaıır yıkaya
mam. Gece oldu, lambada bir dam 
la gaz yok. 

Gülmekten gıcığa yakalandı. 

Polis Haberleri 
-. .................................. . 

Bardakla yaraladı 

Dün gece saat 24 te Galatada 
Necati Bey caddesinde Dobrica bi · 
rahaneainde içki içmekte olan 
Mehmet Ali ve Niyazi Efendiler ill" 
Küçükpazarda oturan Sadık ara· 
sında bir kavga çıkmış Sadık, 
Mehmet Ali ile Niyazi Efendilerin 
başına bardak atarak hafif su
rette yaraladığından yakalanmı~ • 

Nasıl Güzellik 
Kraliçesi Oldu 

Şu salonda bulunanların büyük kısmı yüzleri 
kadar çirkin olduğunu acaba bilmiyorlar m 
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tır. 

Neden gittim?. Ben de bilmi -
yorum ve zannedersem bu sebebi 
hiç bir vakit zihnimde kararlaı
tıramadım. Bana: "Müsabakaya 

Hem tabanca, hem bıçak giriniz.,, demiılerdi. Bir güzellik 

Dün gece silah aramasında De· 
mirkapıda Osmanın üzerinde bir 
tabanca ile bir bıçak çıktığından 

yakalanmıttır. 

Bir mintan yüzünden 
Dün Beşikta§ta Şenlik dede ma· 

halleııi karakolu sokağında 146 
numaralı hanede sakin Mustafa 
oğlu Süleyman ile Beşiktaşta kü • 
çük hamamda oturan Kadri ara ~ 
sında bir mintan yüzünden kavga 
elmiş ve biribirlerini yaralamış -
lar, her ikisi de yakalanmıılardır. 

Tramvay beklerken .. 

müsabakasının nasıl yapıldığını 

görmek istiyordum. 
Fakat düıündükçe bu sebepler 

bana pek çürük gözüküyor. Ha -
yır, bende kararlaıtırılmı~ bir dü • 
şünce yoktu. Hareketim görünür 
a.ebebi olmadan yapılmııtı. Esasen 
bir çok hareketlerimde bu sebep • 
sizliğin temeli teıkil ettiğine e
minim .. Dedikleri gibi kadere ken
dimi koyuverdim. 

Her ne hal iıe o gün Jurnal ga
zetesi idarehanesinde bulundum . 
Hem de öyle bir zihniyetle ki .... 
Kendimin neye gittiğimi araştır • 

Dün saat dörtte Kasımpatada mıyor, ba§kalarının gelmiı olma -

oturan Mehmut oğlu Osman Kara

köyde tramvay beklerken sabıka· 

!şiardan Saim ve Sedat tarafından 
bir saat, bir kalem ve 2 lirasının 

çalındığını iddia etmekle suçlular 
yakalanmışlardır. 

larma sebep arıyordum. Beni bü· 
yük bir salona çıkardılar. Salon 
nam:aetlerle hemen hemen doluy • 
du. Hepsi duvarlardaki aynalara 
dönmüşler pudra sürünüyorlar, 
makyaj yapıyorlardı. 
· Düşündüm, acaba ben de mak -

KımllSllılmtftmtıltmllmıtlMlllllllUıtHHtttltmllltftllmtnlQll~Ulftlttttftl ? D ~ . . . yaj yapayım mı . ogrusu ıçım ıs-

Sokak 
bir 

ortasında 
cinayet! 

(Baı tarafı 1 inci ıayılada) 

temedi Tiyatro kulislerinde bir 
çok makyaj yapanları görmüştüm. 
Makyajın bir kadını yalnız uzak -
tan güzel gösterdiğini biliyordum. 
Bir koltuğa oturarak etrafımı sey-

Bu muhavereyi kafası dumanlı o retmeyi daha münasip buldum. 
lan Sadettinin dayısı Galatalı Meh Bir kaç güzel kadın vardı. Çoğu 
met ile diğer arkadaşı da işitmiş • töyle böyleydi. Bir büyük kısmı da 
ler, aıağı inerek; açıkça çirkindi. Böyleleri acaba 

- Bu adama da ne oluyor, git- neye güzellik müsabakasına girer-
sin buradan demitlerdir. ler? • 

Dayak lafına kızan sabıkalı Sa- Kendimi methetmemekle beıaber 
dettin dayısının kendisini koruya- çinrkin olmadığımı biliyordum. · 
cağına emin olarak hemen 30 san- "Gür,, saçlarım vardır. Saçlarım 
tim boyunda olan saldırmasını çek tatlı bir parlavışla ışıldar. Yüzüm 
mi§, ihsanın üzerine atılmııtır. lh- muntazam ve beyzidir. Gözlerim 
san saldırmayı görünce hemen kaç biraı; daha geniş olsa .... Maamafih 
mıya batlamı§tır. renkleri hoştur. Katlarım munta -

Evden anbarm önüne kadar ko- zam birer çizgi halinde kavislenir . 
şan İhsana anbar önünde sabıkalı· Ah bir kabahatim var. Boyum bi
nın dayısı yetiımiş ve ihsanı kolla· raz• uzun .. Bu boy uzunluğundan 
rmdan tutarak kaçmasına mani ol senelerdir azap çekiyorum. 
muştur. Bu sırada lhsan kaçmak Aktris olmayı çok özlerdim. Hal bu 
istemiş bir köşede duran küfeler ki sahnede muvaffak olabilmek i
üzerine yuvarlanmış, nihayet gözü çin kısa boylu olmak daha iyidir .. 
kanlı sabıkalı yetiterek elindeki bı Acaba bu uzun boy güzellik müsa 
çağı ihsanın sol koluna saplamış _ bakasında da bana zarar verecek 

tır. Yere düşen Ihsan ellerini kaldı miydi?• 
rarak daha fazla vurmamasını yal içimden homurdanıyordum : 
varmış ise de esrarkeş saldır- Bu müsabakaya girmek bir aptal· 
masmı bu sefer İhsanın tam lık imiş!., Herkeste böyle der .. in· 
kalbine saplamıştır. Bıçak darbesi san güzellik müsabakasına girmek 
ni yiyen Ihsan kanlar içinde yere için güzel olmak lazım gelmez mi? 
düşmüJ, Sadettin de bıçağının ka- Halbuki tanıdığım güzel kızlardan 
nını pantalonunun dış tarafına sil- hiç birisi güzellik müaabakaıına 
dikten sonra: girmemitlerclir. Şu salonda ise za· 

T · 1 d' h 'f' D · t' ' hir annelerinin : "Kızım güzel -- emız e ım erı ı.. emış ır. , 
S d tt . t f b k b k sin! ,, demesinden cür et alarak gel a e ın e ra ına a ına, a ına 

miş birçok matahlar görüyordum. 
İçlerinde bir takımı çirkin oldu

ğu halde kendini güzel sanıyordu . 
ikinci sırada zayif, omuzları inti • 

zamsız bir genç kız görü 
Elinde tuttuğu aynaya 
tatlı tatlı gülümsiyordu. 
dının çirkinliğini bilmedi 
hayretlere düşerim. Hay• 
ber bulunduğum kadınlar 
hepsi hem iyi taraf mı, he 
nu biliyor. Meselıi bir " 
vardır. Çirkin ayaklılar. 
rmın çirkin olduğunu bili 
yerinde olduğu zaman: ' 
rım çirkin amma ne zara 
der. Keyfi yerinde olmaz 
ği sıkıntıların bütün k 
ayaklarına yükletir. Böyle 
beraber ayaklarının çirki 
ğunu pek ala bilir. Ben 
biraz uzun olduğunu, kal 
lüzumundan fazla yüksek 
nu biliyorum. 

Halbuki §U bulunduğ 
da bir çok kadınlarm ke 
tanımadıklarını yahut bu 
girmekten bir mucize be 
rini tasdike mecburdum. 

Yanımda duran açık m 
lin elbiseli şu solgun kızın ıı 
biçimsiz diıleri vardı. Hiç 
güzellik kraliçesi olacağı 
na dü§ebilir miydi?. 

Belki içinden: "Şimdi g" 
veririm de birinciliği ahrı 
mi sanırsınız, belki de ... Eli 
roman kitabı gördüm. H• 
roman .... Demek ki kenditİ 
mantik bir §ey. 

Bir çokları bu müıabak• 

rerek bir §ey bulmak ümid' 
ler. Onlar kraliçe olmak iç' 

mezler. Ka§larma küme kil 
mel ıüren şu iki küçük hak 
bu kadar düzgünü ho§ görJIJ 
lerini elbette biliyorlardı. 

mafih pek aptal ıeylere b 
diklerine göre ma.kıatları 
heyeti arasında bir vazıı 

tesadüf etmek ve onu katı 

bir sine.maya kapılanmak 
muhakkaktı. 

Onların biraz.ötesinde io' 
li kızıl saçlı güzel bir kız dll 
du. Daha ötedeki .. Hayret··' 
ba bunun derdi mü•' 
girdiğini söyliyerek bir d ,J 
bir nişanlısına kendini ıii1 

termek miydi?. 

Ya fu kadife kurdeleli 
cık .. O da benim gibi §e , 

datmaaına kapılarak bur•f 
mi~ olacak. Beni kandıt'11 

tanlar ikiydi. Biri dan• .. 
rüm, öteki de: "Büst,, iiJP" 
heykeltraş .. 

ikisi de bir olarak on bet " 
yüz defa: ''Haydi gidip dif' 
müsabakasına yazıhnıı!,, 
yik ettiler. / 

evine gitmiş, etraftan yetişen polis 
ler yaralıyı hemen Balat hastanesi 
ne kaldırmıılardır. Saldırma kal -
bine derin saplandığı için yaralı lh 
san biraz sonra ölmüştür. Katil Sa
detin evinde yakalanmıştır. 

Sadettin cürmünü itiraf etmiş: 
Nafıa VekiletindeJl ~ 
Samıun · Sıvas haltı üzerjnde kalın civarında kain ;''A 

ğından 115000, 1 metre mik'ap balistın ihracı kapalı. ~ar o>fl"t 
münakasaya konulmuştur. Münakasa 22 • 8 • 933 taribıoe Jtlı ~ 
salı günü saat 15 de AQkara'da Nafıa Vekaleti Müstef~r t~ 
kamında icra edilecektir. Münakasaya iştirak edecekler•~ "İ 
mektupları, "287,5,, lira.lık teminatı muvakkateleri ve c•'~t• 
ye ait Ticaret Odası vesikalarile birlikte aynı gün ve 9•• ,j 
nakasa komisyonunda bulunmaları lazımdır. 1/•~l'j 

- Evet, dayım vur dedi, ben de 
vurdum demittir. Müddei umumi -
lik ve zabıta tahkikata devam et -
mektedir. Sadettinin dayısı ve di
ğer arkadaşı da tevkif cdilmittir. 

Yaklaıtım, bir kaç kere başını sal
ladı, yüzünü avuçlarının içine al • 
dı. Elime sıcak bir şey damladı. 

Kandı, gülmesini bilen anamın 

aziz ve mukaddes kanıydı. 

Talipler münakasa şartnamelerini Ankara'da Nafıa ., ;f' 
Levazım Müdürlüğünden, Jstanbul' da Haydarpaşad~ LirtJ~,',,ıf 
Müdürlüğünden bir lira mukabilinde tedarik edcbilırlet· 
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Yüzme Müsabakalarımız 
11 Ağustosta yapılıyor 

Şam da 
Mehmetçik için abide 

dikilecek 
Sporcular, müsabakamıza yazılmak müddeti Çar

şamba akşamı bitiyor, acele ediniz 
BERUT, (Hususi) - Umu.mi 

harpte Suriye topraklarında şehit 
düşen Türk Mehmetcikleri namı • 

tdat, atletizm antrenörlerinden Müıabakamıza yazılanların sa
yısı gün ıe,ç.tikçe artmaktadır. Her Prak. Klüp denizcilik ıubeai na Şamda bir abide yapılması me

selesi bir kaç sene önce tekarrür kaptanlar: Galatasaraydan Şekip, Dün de yeniden 14 yüzücü kay-
dedilmişti r. Şimdiye kadar 

elmiş ve Fransızlar da bu kararı 
Beykozdan Fahri, Fenerbah~den 
Rüştü Beyler. tuYip eylemişti. kaydedilenlerin içinde Tür • 

kiye .ıampiyo~ mmtaka fam 
piyonlarının mühim bir kısmı bu -
lunan yüzücülerimizin isimleri aı• 
ğıdadır. 

100 metre Meli, (100, 50) mri 

re Fikret, 200 metre, Jarj A~eli
diz 100, arka üstü - .- in.da y orci 
Dedeka (atlama) Mösyö (Li) 
100, 200, 300 'Ye atlama) . 

Matmazel (Li} 200 ıkurmağala
ma 50 serbest l 00 sırt l 00 kurba • 
ğalama LUtfi Bey (100), Şadan B. 
200 kurbağalama, Karagiimriiktel' 

Hikmet Bey (400) serbest, Ra.aır 
Bey 200 serbest. 

Şamın Mezede semtinde yap ı• 
Tertip ve idare heyeti lacak olan bu abide için icap e· 
Gazetemiz namına muharrir den arsanın satın alma muamele· 

Sadri Etem, apor muharriri Sırrı, sini neticeiendirmek üzere Berut 
800 CÜ Ziya Beylerle Galata.saray- · banehbenderimiz Basri Bey iki 
atletlerinden Ömer Besim, (Ha • gün eVTel Şama gitmi,, arsayi 
ber) apor mUharriri izzet Muhid • görmÜ!, pazarlığını bitirmiş ve fe· 
din, Cümhuriyet spor muharriri rağ muamelesini de yapmıştır. 
Ahmet lhaan, Anadolu ajansından Dünkü gün Beruta. avdet eden 
Mehmet Selim Beyler, Moda yüz- banehbenderimiz Basri Bey, bu 
me ba'nlzu müdürü Ihsan Kaptan. abidenin inıaıma yakında başla•· 

Eilenceli müsabakalar nacağını ve temel atma merasimi
Müsabakamıza yağlı direkten nin de çok büyük tezahüratla ya

bqka iki eğlenceli yan! ilive pılmaın için lazım gelen hazırlık-
etik. Bunlardan birisi "çöm • lara geç;\diğini bana anlattı. 

Kaıltopralrtan Hüseyiq, Kara
gümrükten Müttak, Ramizden 
Yekta Valentin Strikalkin .Beyler 
ve Vefa klübünden (200-400) 
Kemal Bey. 

Galatuaray ldübünden Orhan, 
Mehti, Jozefin, Halil, Talit, Suat, 
Naili Beyler. 

T opkapı gençler birliğinden: A 
ıım Mustafa, Babaettin, Nazif, 
Yakup, Dirtat Beyler. 

Fenerbahçe klübünden: Salim1 

Cemil, Ömer, Nejat, Orhan, Hı
raç, Çarbiı, Necdet Fahir, Jira
yer, Talat, Hıriıto, Fuat, Turan, 
Mahir, Nezihi, Fauf, Fethi, Ta· 
rık, Berç, Bernan, Şefik, Save
ci, Nuran Beylerle Leyli. Hanım. 

Beykoz klübünden: Toma. 
Saffan, Agah, Vangel, Kamil, 
Lili, Hakkı, Mihal, Niko, Ha -
tan, Adnan, izzet Behçet, Selim, 
Behzat., Behçet Beyler. 

l. S. K. klübünden Mamburi, 
mattnazel Rut Müller, Suzi Mül· 
ler, Nejat Beyler. 

Kaydedilmek istiyenler çarıam 
ha günü akşamına kadar V AKIT 
gazetesinde spor muharrirliğine 
veya müaabakalarımızın yapılaca
ğı Moda yüzme havuzu müdürlü • 
ğüne müracaat edebilirler. 

Hakem heyeti 
Baı hakem F ederaıyon yüzme 

komitesi ve su sporlan klübü reisi 
Ekrem Rüıtü, Güreı federasyonu 
reisi Ahmet F etgeri Bey, denizci· 
lik federasyonundan Rıza Bey, 
yüzme antrenörü Her T egethoff, 
deniz liıesi beden terbiyesi mu • 
allimi Zeki Bey, Kaptan Ziya Bey, 
ikinci lnönü kuman.danı kıdemli 

yüzbaıı Abdurrahman Bey, Fuat 
Rüttü Bey, Her Riedt, Her Eichs-

lekleme,,, atlamasıdır iri bu müsaba 
ka ıipnanlar arasında yapılacak

tır. Ve en bqta Milliyet gazetesi 
spor muharriri Muhteşem Ozdemir 
Bey yazılmıfbr. Bu müsabakaya 
hakemlerimizden Ahmet F etger'i 
Te kaptan Ziya Beyler de girmek 
arzusunu ıöstermişlerdir. 

ikinci eğlenceli müsabaka da 
bizzat gazeteciler arasında yapıla
cak ( 50) metre .erbest yüzmedir. 
Buna timdiden Yakıt fotoğrafçısı 
Ali Beyle, Anadolu jansmdan 
Mehmet Salim, Cümhuriyet spor 
muharriri Ahmet Ihsan, Milliyet 
spor muharriri Muhteşem Bey
ler yazılmışlardır. 
Halk için yer temin ettik 

Bu büyük müaabakaları görm;k 
arzusunu gösteren birçok okuyu • 
cularımız var. Yüzme havuzların -
da seyircilere hususi bir yer ayrıl
mak adet olmadığı için davetlile -
rimizle müsabakaları hariçten sey
retmek istiyen karilerimize başka 
bir yer teminine çalııtık ve kendi
lerinin yüzme havuzuna tamamiy
le hakim bir mevkide olan küçük 
Moda gazinosundan ayrılacak hu
ıuıi mevkilerde yarışları takip et· 
meleri imkanını hazırladık. 

Gazino sahibi davetiyelerimizi 
hamil olanlara muayyen tarif eden 
yüzde otuz, diğer seyirciler için 
de yüzde on tenzilat yapmayı ka • 
bul etti. 

Müsabakalarımızda birincilik 
vP. ikincilik kazanacaklara hatıra 
olmak üzere birer madalya verile
cek, su topunda, Te eğlenceli ya
rıılarda da ayrıca birer hatıra ve-
rilecektir. Hediyeler, yarışları 

müteakip Moda iskele gazinosun
da verilecek, danslı çaycla dağıb -
lacaktıl'. 

r
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Numarası : Saati : Nevi : !i 
I 1 I3 T ürk bavrak an~ı (1 00-~100) ~ 

2 13 15 400 serbest 5 
3 15 30 50 .. çocuklara (12-1 4) )aş SE 
4 1335 100 •• •. (14-16) • il 
5 13 40 50 .. tckaütle.rc (32 den yukarı) fi 
6 13,45 200 kurbağalama {Hanımları) E 
1 14 05 ı 00 Serbest i~ 

1 8 14.1 5 100 ,. (Hanımlara) Ü 

1 

9 14,30 100 Sırt us ı ı.i fi 
10 1440 .\tlaına (5 mecburi 3 ihth ·ari) * :: 

J :::; ! o :: 

1 
1 ( ... ~00 Serbest :::!:: 
12 15 20 50 kurbağal ama çocuklara {l~- 1 4) 

d 13 15.30 100 (t4-16) il 

li
lli: 14 1

1
;:,
6
-,40 50 kurba~alaına (tekaütler 32yuk:ırı !:·:.i=:. 

15 Türk ba) rak )"an~ (Hanımlara) 
l 6 16,20 1500 serbest •• 
t 7 16 55 400 serbest Hanımlara !: 

:: 
18 17 fO Su topu :: 
ı9 J 8 Y .ağlı direk § 

B • Atlamalar hakkında bahab Her mllaablk •ekiz atlama ya- ii 

1 
z 7' Fellat buna.na beti mecburidir, Gçii ihl ~ uldir. Mecburi f: 
-.ıan• MY'l 9ud•rı 1 .. tredea k09arak yerlacle, :f metrede• ko- :: 
arak laclea bAkmell, 5 ••tredea a•IMlea atlama, 5 metrede• ar• li 

ta balıklama abama, 10 •etreden durarak kırlancıç. =i ................. __. ............ _.. .................... ::······ .................................................. . .......................................................... ··························"···························· 

Karilerimizin tikayetleri: 
-----··········-····················-·-······· 
İmam Ef .nin alacağı 
Kasımpa!ada Havuzlar camii i· 

mamı Mehmet Efendi, dün mat -
baamıza gelerek dert yandı: Meh· 
met Efendinin namı bulunduğu 

cami bahriye efradının namaz kıl· 
masına mahsustur. Evkaf idaresi, 
bir aralık bu camii cemaati az ca· 

mi\erden sayarak tahdide tabi tut· 
mak ve kapatmak istemiş, fak at 
kolordunun teşebbüsü üzerine ka
patılmamııtır. 

imam Mehmet Efendi, evkaf i· 
daresince o zaman cami kapatıldı 

zannedelirek maaşından bir kaç 
ayda seksen lira kesildiğini, hal -

buki camiin kapatılmadığını, ken· 

disinin muntazaman vazife gördü
ğünü, bu hususun merkez kuman -
danlığı tahkikatiyle sabit olduğu· 

nu, onun için çoluk çocuğun nafa
kasından seksen lira gibi mühim 

bir paranın kesilmesinin doğru ol
madığım söylüyor. Alakadarların 

işte bir yanlIJlık varsa düzeltecek · 
leri tabiidir. 

Ercüment Ekrem Bey 
Varıova Büyük Elçiliği müste· 

ıarı Ercüment Ekrem Bey Veka

let emrine ahnmııbr. 
--- ------------

Yeni çıkan eserler 
············································ 
Faşizm ve onun devlet 

sistemi 
Uzun seneler ltalyada muhtelif 

vesilelerle tetkikat yapan ve bu 

tetkiklerini bir ıeri halinde neşret
mekle olan Nüzhet Haşim Sinan 
oğlu Bey f aşirm ve onun devlet 
sistemi adh bir eser neşretmiştir . 

Bu eserde faşizmden önceki l .. 
talya, faşizmin doğuşu, faşistlerin 

Roma üzerine yürüyüşü, faşizme 
göre sosyal meseleler, kooperatif 
devlet fırka nizamnamesi, faşiz -

min gençlik teşkilatı hakkında cid 
di etütler mahsulü malU.mat var • 
dır. 

Kitap hakkındaki mütaleaları -
mızı ayrıca yazacağız. Okuyucu -

larımıza tavsiye ederiz. Satıldığı 

yer Ankara caddesinde Muallim 
Ahmet Halit kütüphanesidir . 

Üzüm ve üzümle tedavi 
Doktor Beıim Ömer Paşa tara · 

fmdan bu isimle yazılan güzel 
ve faydalı eser, kitap halinde çık
mıtbr. Tavsiye ederiz. 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünde 

Sahibinin ismi: 

·ı irebolulu Kara Mehmet Kaptan 
Sait Bey ve ls~ak Kaplan 
Arif K aptan 

Motörün ismi : ~ 

S •na•ct 
Cumhuriyet 
Kısmet Bahri 
Hüdaverdi 

Zekeriya Kaptan Bebek 
·ı elc ı Mehmet Kaplan Hüdavcrdi 

inhisarlar idaresi için muavvl"n evufta satın alınacak 
lerin hey 'etıi mahsusa tarafından muayeneleri icra kı'ıPaaal' 
re motörJer.i olupta satmak arzusunda bulunan mo~ör sab 
nin motörlerHe birlikte Cibalide inb·nrlar iske2esiae 
evvc'cc ı1io o unmuıtu. t u i in üzerine muayy~n günde 
tarafından tddıf o'U!Jaa mo•ör!u bey'eti mabsusaa biıel 
muayene edilmiı •e ls1m1cri Ye ubip~eri yukarda göıt · 
molör lcabu'e pyao görülmüıtür. Bu molör!eıden "3,. • 
rece kapa ı zarf usulile ubn alınacaktır. Sabip"erinin _. 
rım ve bu fiat yüzde yedi buçuk teminat paıaunı veya 
bunu kapıla zarf derununda olarak nihayet 2l - 8 · 933 
saat on beşe kadar Galata da inhisarlar idaresi mübayaa 
yonuna Termeleri ve o saatle• ıonra YUkubulacak mür• 
kabul edilmiyeceii i' in o!uaur. ( 

DeniZ Levazım Sahnalma 
Komisyonund 

9800 Kilo Kösele l 
5000 ,, Vakete Kapalı zarfla müoakasuı: 8/Ağuıto 
3~00 Ayak Vıdat~ J Sah günü &aat 10 da. 

5000 Metro Efrat elbiseliği şayak '< 1 ~ - " •• l apa ı 'larna muna••-
750 ,, kaputluk şayak J _:ustos/933 aalı günii ••,t 

35000 kilo sade yağı KapaJı zarfla münakasası: 8/Agut\ 
salı günü saat 15 de. 

Deniz kuvvetleri ibtiyac. için lüzumu olan yukarıda 

miktarı yazılı eşya kapalı zarfla müaakasaya konuldujund 

namelerini görmek isteyenlerin her gün ve mez1"m euaY1 

talip olacakların da münakasa gün ve saatlerinde Ka•d 
Deniz Levazım Satına\ma Komisyonuna müracaatları. < 

lstanbul Belediyesi Hanları 

Beşiktaş temizlik işlerine ait 2 katar, 3 at 9 · 8 • 9 
şamba günü saat onda Fatih atpazarmda müzayede ile 

caktır. Almak isteyenlerin o gün orada bu'unacak 
racaatları. 

Ankara Mektepler Alım Satını 
Komisyonu Riyasetin 

1 - Gazi Terbiye Enstitü~ü ve Gazi Lisesi paa.ıiyorı&J 
nelik erzakından bir kısmı 7 · 8 - 933 tarihinden itibarefl 
zarf usulile ve 20 gün müddetle münakasaya konulmuşt&J'' 

2 - Talipler şattnamclerini ve ayrtlao partileri görll' 
re Cumadan maada her gün saat l 7 ye kadar mektep 
besine müracaat edebilirler. Talep vu!<uuııda tahriri matO 
rı!ecektir. 

3 - Talipler ihale gün:.i o an 29 · Ağustos· 933 s•)J 
.saat 15 de % 7,5 teminat aKçeleriyle nva muteber ~it d' 
mektubu ile birlikte Ankara Mcktep'er Mubaaebecilij•O. 
Janacak olan Mektepler Alım Satım Kom:syonu Riyase11 

( 
racaatları. 1 

inhisarlar Umum MüdürlüğünO, 
idaremiz için takastan iıtisnaen ve pazar;ıkJa "9,, 1 f 

leton makinesi satın a'ınaca'<tır. Vermek isteyenlerin 14~ 
pazartesi günü saat 15 te Galatada Alım, Satım ko'°(' 
müracaatJarı. __/, 

inhisarlar umum müdürlüğüııcJ 
Şartname ve nümunesi dairesiodc pazarlıkla bef l 

markadan muhtelif mıktarda 31000 adet Çin~o Etiket~ 
nacaktır. Talıplerin nümune ve şartnameyi gördükten '1~ 
zarlığa iştirak etmek üzere ~o 7,5 teminatlarını haıniltO jf 
per~embe günü saat 15 te Galatada Atım, satım k0"ı 
mi!racaatları. A 
inhisarlar umum müdürlüğiitl~ 

Şartname ve "13887,, numarala kararname abki_. t4 
kan takasla ve pazarlıkla yaprak balınde dört sabıfe1~ fi 
ri üç parçadan ibaret 10,000 takım •ite resimlerini ~:fi' 
yaptırılacaktır. Talip!erin şartname ve resimleri gördıı 
paıarlığa iştirak etmek üzere "-o 7,5 temioatlıf'l~ı' 
16 • 8 - 933 Çarşanba günü saat 14 te Galatada ,._ 
Komisyonuna müracaatları • 
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Musiki Muallim 
1933 -

lstanbul Yüksek lkbsat 

'1ektebi Müdürlüğünden 
l A .. ğıda cins ve mıktar1 yazılı on bir parti Erzak, Mahrukat 
~ ;'İre mektcbimizin senelik ihtiyacı olup parti parti kapalı rt uıulilc Ankara'da Mektepler Alım, Satam Komiıyoouoca 
r Aiuıtoı · 1933 Sılı günü saat ikide münakasa •e ibaleıi ic· 
~· '~ilec:etinden taliplerin uıulü dairesinde Mektepler mübayaa 
;ııı!s~onuoa ve bu baptaki tartnameleri görmek isteyenlerin de 

Ve Ticaret Mektebi Müdürlüğünden : 
1 - Kayıt ve kabul iti 1/ Eylul/ 933 te baılıyacak ve 30/ Ey

hil/ 933 akıamına kadar sürecektir. 
2 - Kayıt iti için pazartesi, per§embe günleri sabahları 

saat ondan aktaAJlları saat 17 ye kadar Mektep müdürlüğüne 
müracaat olunacaktır. 

Deniz Yollan işletmesi 
ACEnTALARI : 

Kadıköv • Köprübaşı Tel. 42362 
Sirkeci Mühürd.ır zade hanı 

Telefon; 22:-40 

llıılcı Muallim Mektebi Müdürlüğüne müracaatları. (3706) 

Ciaıi 
..........:.:. 2~111:--,'":"k ______ _ 

~1ıı Edirne Peyniri 
~ Oi'urt 
'16t 

IC.ıar Peyniri 

Aııari Azami 
Ki L O 

20000 25000 

2500 
2500 
2500 

1500 

550 
500 
350 

50 

800 
300 

1000 

3500 
3500 
3500 

2500 

750 
750 
550 
75 

1200 
750 

1500 

1000 1500 
750 1000 
100 250 

3000 3500 
2500 3500 
500 750 

1500 2000 
750 1000 
200 350 
_,.5Qıu-~--~-· 100. 

50 75 
25 50 

1500 2000 
500 750 

3500 4500 
250 350 
150 250 

10 15 
250 300 
15 20 

5 10 
10000 15000 

750 1000 
350 550 

30 60 
350 550 
ıs 2s 
75 1so 

160 300 
25 75 

250 350 
125 250 
300 450 
300 450 
100 250 
100 2SO 
500 750 

20 40 
20 40 

5000 7500 
3 7 
3 7 
3 7 
5 10 
5 10 

10 20 
7 15 

500 750 
500 750 

750 
500 
350 

1000 
3SO 

1500 
1000 
750 

1500 

Parti 
F 1 

8 

37 
30 
40 

ı 10 

30 
ıs 
12 

·90 

40 
30 
28 

48 
44 
60 
8 

16 
8 
8 

18 
18 
ıa 

10 
30 
8 
9 
9 

19 
38 

'275 
18 

130 
100 

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

100 
25 
20 
30 

Parti 
2 

Parti 
3 

Parti 
4 

Parti 
s 

Parti 
6 

2,5 
120 Kabuk 
200 
200 
150 
40 

300 
120 
18 
11 

10 
8 

12 
8 
7 

Parti 
7 

3 - Mektebin "Yüksek lktısat ve Ticaret,, kısmına: 
A. - Bakalöryaya tabi tam devreli liıe mezunlarile bu de

recede olduğu Maarif Vekaletince tasdikli ve bakaloryaya 
tabi ecnebi ve akalliyet liselerinden şahadetnameli olanlar ve 
Ticaret Lisesi ile Galatasaray Lisesi Ticaret kısmı mezunları 
"Galatasaray,, Ticaret kısmı mezunlarının hükumetçe gösteri· 
lecek mali müesseselerde bir ıene staj ıörmüt olmaları tarttır. 

B. - Mülga Darülfünun fakültelerinden ve Yüksek mek. 
teplerden mezun olanlar ile Türk üniversitesi ve Yüksek mek· 
teplerden naklen gelecek olanlar. Naklen gelecek olanların ev· 
velce girdikleri mekteplere her halde lise mezunu olarak kayıt 
edilmiş olmaları şarttır. 

4 - Mektebin "Ticaret Lisesi,, kıımına: 
A. - Bualor;aya tabi Orta mektep mezunlarile Ankara, 

İzmir, Adana, Trabzon Ticaret mektepleri mezunları alınacak-
tır. ~ . .;.. 

B. - Bu kısma gireceklerin yaşları on betten atağı ve yir
mi birden yukarı olmıyacaktır. 

S - Mektebin "Küçük ticaret,, kıımına: 
llk mektep mezunlarile Orta mekteplerin 1, 2, 3, üncü 

sınıflarından tasdikname ile gelecek olanlar. Bunların yatları 
da 13 ten aşağı 18 den yukarı olmıyacaktır. 

6 - Kayıt ve kabul için ataiıda yazılı veırkaları müdürlüğe 
hitaben yazılacak bir istidaya bağlamaları icap eder: 

1 - Mektep tahadetname veya taacliknameai, 2 - Sağlık 
ve atı raporları, 3 - Hükumetçe müsaddak iyi hal varakası, 
4 - Hüviyet cüz dam, S - Üç adet fotoğraf, 6 - Mektep ida· 
resinden alınacak matbu beyannamedeki sorıuların cevapları 
yazılacaktır. "3772,, 

Bassa• alıaacaktır 
Askeri Fabrikalar U

mum Müdürlüğünden: 
SanayiMektebi mezu

nu olmak üzere müsa .. 
bal<a ile iki imalit res
samı alınacak ve ehli
yetlerine göre dört li
raya kadar yevmiye ve
rilecektir. istekliler ve., 
sika ve istidalariyle U., 
mum Müdürlüğe müra-
caatları. (3784) 

Daktilo Aranıyor 
Türkçeye bihakkan vakıf, seri yazan bir daktiloya ihtiyaç 

vardır. Lisan bilen tercih olunur. 
Vakıt Yurduna daktilo itaretli mektupla müracaat olunmaıı. 

lskenderiye Postası 

EGE 
vapuru 8 a~uıtos sah günü 
saat 11 de Galata rabbmından 
lzmir .. Pire - lskenderiyc'ye 
kalkar. (3844) 

Karadeniz Poata•ı 

Gülcemal 
vapuru 9 ağuıtoı çarıamba 

rünü saat 18 de Galata rıh· 
tamından kalkar. (3843) 

1 Askeri Fabrıkalar illnlan 1 
450 Ton Kok Kömürü 

Yukardaki malzeme kapalı zarf 
suretiyle 2 - 9 - 933 tarihinde 

saat 14 te ihalesi icra edilecektir. 

taliplerin tartname için her gün öi 

leden sonra, münakasaya girmek 
için de o ıün teminat "ve teklif at,, 
ile müracaatları. (3786) 

i············································-----ı 

i 3. K. Q. 1 
1 Satı nalma Komisyonu il~nlan · il ... __. ............... -............. _ ....... __ 
lzmir fırka SA. AL. KOM. dan: 

Fırka kıt'atı ihtiyacı için 430.00ô 
kilo kuru ot kapalı zarfla münaka 
saya konmuıtur. İhalesi 12- afuı 

toa -933 cumartesi günü ıaat 11 
dedir. lıteklilerin tartnameyi ıör• 
mek üzere her gün ve münakasa· 
ya girmek için o gün ve vaktinden 
evvel teklif ve teminat mektupla • 
rı ile lzmirde Fırka SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları. 

(3tT1), (3340) 

UCUZLUK 
TEMiZLik 

SÜR'AT 

VAKiT 
YURDU 
Kİ TAP 
K 1SM1 
ÇALIŞMIY A 

~Ye~rE~lm~ .. ~,~~~~~35~0~~75~0~6~!!!!!!!!!!!! 8 AŞLA D J 
7S 150 25 Yaprak 

Maydanoz 1500 2500 2 demet 

Kok kömüril 

Odun 
Meıe Kamürli 

Arpa 
Saman 

Benzin 
Gaıy•i• 

100 Ton 

30000 
ısoo 

4500 
4000 

Parti 
8 

200 3400 

3SOOO 
2SOO 

5500 
5000 

2 
5 

Parti 
9 

Parti 
ıo 

4,5 
2 

Parti 
11 

50 Tneeke 75 465 
25 " 35 400 

Kitap, Mecmua, Defter, 
Makbuzlannızı ve Tabı 

işlerine Ait bütün iste

ğinizi Yakıt Yurdu Ki-
tap kısmına veriniz .. 

Basılıştaki nefaset 
ve ucuzluğu bir 

yerde bulamazsınız 



Istanhul ve Trakya Şeker Fabrikaları lürk ffnonim ~irkefiDden: 
Fabrikamızda çıkanlmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren b1n kilod:ın 
olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. Fiatlarımız eskisi sıibidir. Yani İstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımız 

:a~:ı::aç::;:;: Kristnl loz ~ekerin Kilosu 36, 7 s ~nn~ıktn Küp ~ekerin Kilosu 39,50 Huru~ıur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. ıstanbul haricindeki yerlerden yapılacak sip 
rişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itib 
ren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına sigorta ettirilir. S 
pariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin tamamı 
peşin ödeyenler vagon başına beş lira tenzilattan istifade ederler. 

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

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Ziraat Banka11 Müfettiş namzetliği için 14 • Ağustos • 933 pa· 

zarteıi günü sabahı SRat dokuzda Ankara ve Istanbul Ziraat 
Bankalarında bir imtihan açılacaktır. imtihan neticesinde muvaf

fıkiyet ihraz edenlerden (6) Müfettiş namzedi alınacaktır. 

Müsabakaya iştirak edeceklerin ''Mülkiye,, veya "Yüksek lk
tısat ve Ticaret mektebinden ve yahut Hukuk Fakültesinden 
mezun olmaları lazımdır. Müfettiı namzetlerine 11140., lira maaş 
verilir. imtihan programına ve sair şartları havi matbualar : An
kara, lstanbul ve lzmir Ziraat Bankalarından tedarik edilebilir. 

Talipler bu matbuada yazılı vesikaları bir mektupla beraber 
Ankara'da Ziraat Bankası Teftiş Hey'eti Müdürlüğüne nihayet 
10 • 8 • 933 günü akşamına kadar göndermek veya bizzat ver-
mek suretile müracaat etmiı bulunmalıdırlar. (j211) 

~Karaağaç Müessesatı Müdürlüğünden: 
Demir çah ilanı bedeli muhammen 

4000 lira 
!Çaraağaç müessesatında yapılacak demir çatı 20 gün müd

detle ve kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Takas mua· 
melesi müesseseye aittir. ihale 10 ·Ağustos· 933 perşembe iÜnü 
saat on dörtte milessesede yapılacaktır. Resim ve kroki ve şart
nameyi görmek ve ıartnameyi almak isteyenler cumadan maada 
her gün müesseseye müracaat edebilirler. Münakasaya girecek
ler, bedeJİ muhammenin yüzde yedi buçuk nisbetinde teminat 
akçe veya mektubunu ve Belediye Fen işleri Müdüriyetinden alın· 
mış olan ehliyet vesikasını verecekleri zarfa koymalıdırlar. (3415) 

lstanbul Erkek Lisesinden : 
1 - Bu sene mekteplerde Eyliılün on birinde tedrisata baş

lanacaktır. 

2 - Mezuniyet ve sınıf ikmal imtihanları eylulün birinde 
baılayacaktır. Programlar mektepten öğreniJir. 

3 - Eski talebenin kayıt Ye tecdidi muamelesi ağustosun 
on beşinde baılayacak ve yirmisinde nebayet bulacaktır. Bu za· 
mana kadar kaydını yenilemeyen talebenin yerine yeniden talebe 
alınacağından sonraki müracaatları dinlenmiyecektir. 

4 - Ağuıtosun yirmisinden yirmi beşine kadar leyli talebe 
kaydı yapılacak ve yirmiıinden sonra mümkün olduğu kadar ne· 
bari talebe kayıt edilecektir. 

5 - lstanbul haricinde bulunan eski talebe tahriren veya 
bilvasıta kayıtlarını yenilctmelidirler. Tedrisata başlanmadan ev
vel mektepte talebenin ibate ve iaşesi mümkün olamıyacağındao 
talebe vaz'iyetlerinin buna göre tanzimi llzımdır. (3865) 

Trabzon 

---•Bu mevsimin---•• 
en faydalı ilanı: 

Deniz ,.e kum banyolarından sonra 

FARUKi'nin 
Ci Ci KREM' ini 

kullanınız. Ban~ onun faydasını, teni-
nizin tara\·etini arttırır. (5795) 

1 L A N 

Takı imde Surp Agop haıtaha • 

neıi akaratından Cümhuriyet cad • 
desinde vaki hanelerle dükkanlar 

ve ayni caddede No. 33 Surp A • 

gop apartımanının 2 numaralı da· 
iresinden maada kaf fei dairelerj 
ve ELmadağı caddesindeki haneler 

15 ~933 tarihine kadar icara 
verileceğinden talip olanlar cuma 

ve salı günleri saat ondan on ikiy~ 
kadar mezkur müesteıe heyeti i
daresine müracaat eylemeleri. 

(8079) 

kara'nın en büyük 

Kitap, gazete ve 

'Kırtasiye mağazası 

AKBA 
l\ıtap evi ve kırtasiyecilik 

Ana(artalar caddeıi 
Teleton: 3377 

Her lisanda gazete 
mecmua ve kitap 

Her nevi kırtasiye eşyası 
ve mektep levazımı 

Her türlü Fotoğraf 
levazımı • makineler 

ve amatör işleri 

Etem Pertev ıtriyah 

Kütahya çinileri 

Ciöz Hekimi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Sınlf Mutehassıs 
Babıali (Anl\ara caddesi No. 60) 

......... ::······ ÇANAKKALE ::::::;: 

Han. 
No. 

No. 40- 30 
24470. 

Telgraf 

Nafıa V ekiletinden 
Ordu Viliyetinin Ordu· Fatsa yolunda yapılacak beton• 

BOLAMAN köprüsünün yapısı kapalı zarfla münakasaya k 
muştur. 

işin keşif tutan "42000,, liradır. Münakasa 24 • Aiuıtos • 
perşembe günü saat 15 te Nafıa Vekaletinde yapılacaktır. 

Münakasaya ancak şimdiye kadar bir gözü en az "25,, 
re açıklığında betonarme veya taı köprü yapısını üstüne ı 

ve iyi olarak bitirmiş olduğunu meydana koyan yapı mlitea 
)eriyle bu kadar fenni değeri olan en az "50000,, Jirahk bir 
payı bir defada iyi olarak yapmıf olan ve ayna zamanda y 
da yazıldığı gibi bir köprü yapısını idare etmiş bir mübe 
çalıştıracak olanlar girebilirler. 

Bunun için münakasaya gireceklerin yaptıkları işlere ait 
sikaları münakasa gününden en az iki gün evvel YolJar U 
Müdürlüğüne göstererek bir ehliyet vesikası almaları ve te 
mektuplarını münakasa günü saat 15 e kadar Nafıa Vek 
Müsteşarlığına vermeleri lazımdır. 

isteyenler münakasa kiğrtlannı Nafıa VekAleti Y ollır 
mum MüdürHığünde; lstanbul, lzmir ve Ordu Nafıa Baımllb 
di likleri d görebilirler. Bu kiğıtlar "5" lira karfıhğında N 
Vekaleti Levazım Müdürlüğünden aatın ahnabilir. (3711 

Posta T. T. Binalar ve Levazım 
Müdürlüğünden 

idare ibtiyıacı için 7,000 metre lS nakilli deniz kabloıo 

palı zarf usulü ile ve takas kaydiyle münakasaya konulmutl 

Münakasa 24 • Eylul • 933 tarihine müsadif pazar günU 
14 de icra olunacaktır. 

Taliplerin yevmi oıeıkurda teminat ve teklifatını ha•İ 
kanun dairesinde ihzar ve temhir edilmiş olan teklifname! 
saat 14 den evvel lstanbul'da Yeni Postane 2 nci katta bi 
ve levazım müdürlüğünde müteıekkil komisyon riyasetine t• 
eylemeleri; işbu kabloya ait idari ve fenni şartname her g0•

91 na bilir. (341 

Yozgat Viliyetinden: 
Yozgat VılAyetinde yeniden inşa olunacak memleket ~ 

nesi binaıı 8 • Ağustos • 933 tarihine kad'lr 28 giln oıOd 
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

Bedeli keşfi J 20178 lira 90 kuruştur. b" 
Teklifnameler Ağustosun 28 inci pazartesi günn saat ~ 1 

ıe kadar encümeni daimi viliyele makbuz mukabilinde tef 

lunacaktJr. . e~ 
Talip olacaklar şeraiti fenniye ve projeleri tetkık y6' 

üzere lslanbul, Ankara Vilayetleri Sıhhiye Müdürlerine ": 1,ı•1 
gat Nafıa Baş Mühendisliğine encümeni daimi vilayete Ol ~75) 
etmeleri Hin olunur. ( Posta T. T. Baş 

Müdüriyetinden : 
:: 
:: 
:: 

.. :: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Şehitlerini Ziyaret ~i 

Trabzon Posta T. T. B. Müdüriyetinde T emmuuo on beşin
den itibaren yirmi gün müddetle münakasaya konulan bin yirmi 
dokdz lira bedeli sabıklı ' ve yaz kış otomobil ve icaba göre di
ğer vesaitle haftada karşılaklı üç defa nakliyat yapması meşrut 
Trabzon Bayburt arası postuına açılan peyler fazla görüldüğün· 
den Ağustosun üçüncü perşembe gününden itibaren münakasa 
müddetiaıin bir hafta uzatılarak ihalenin Ağustosun onuncu p~r· 
ıembe günü saat on altıya talik olunduğu iJin olunur. (3863) 

ii n 7 EYLUL 

Gülcemal Tapurile ~~ .. .. . . ..................... , ..................................... . ............................................................ 
Sahibi, MEHMET ASIM 

Neşriyat Müdürü: Refik Ahmet 

V AKIT Matbaası - İstanbul 

~evlet Demiryolları ilanlıll,.., ~ 
ı____:::: ______ ·--------------.~---=~. ~- ıet..n,1 

Kütahya • Balıkesir battı üzerinde Bahköy, Pırıb1c,,7U" • 
Dursunbey istasyonları civarında kilomelr~ 114,900-: 1 eddr;, 
159 000 da vaki taş ocaklarından çıkarılarak teshdl 1 • 9 

• A~ ,to 11' 
8000 M3 balastm kapalı zarfla münakasası 24 • gu yır' 
perşembe günü saat lS de Ankara'da idare merkezinde ,f 
caktır. . rr•t'· 

Tafsilat Eskişehir ve Ankara veznelerınde befer 
1 <'7891 ~ 

tılan şartnamelerde yazılıdır. ~ 

Süt 
veren 

aL,eJere Fosfatlı Şark Malt Hiilisası 
··ta"~" Kullanınız su 111ıl"r 

t .. çoc ,, 
ar -..irır. . . ~ıJ~:J 
kemiklerını I" 
lendirir 


