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Şeker pahalıdır 
Başmakaleden Devam 

him bir gıdadan değil, ayni za -
manda memleketi şiddetle tahrip 

eden bir haıstalığm ilacından da 
mahrum etmek demektir. 

işte biz bı hakikatleri ve zaru
retleri gözönüne getirerek şeker 

pahalılığı meselesiyle meşgul ol • 
mıya başladık ve ş-imdiye kadar 

yaptığımız neşriyatla davamızı hiç 
olmazsa kısmen efkarı umumıye 

kar;'ısında izah etmiye muvaffak 
olduk. 

Bununla beraber şeker pahalı

lığı meselesinin iç yüzü çok ka· 

rışıktır. Meselenin iyice anla -

şılm.ası için bu karışıklığı tah • 

lil ederek safha safha 
göstermek lazımdır. Bu noktai na-

zardan oldukça müşkül bir iştir. 

Biz bu husustaki müşkülatı takdir 

etmekle beraber her halde bu yol
daki zorlukların bertaraf edile -

mez n1ahiyette olmadığına kaniiz. 
Onun için bir memleket meselesi 

olarak başladığımız bu işteki fe -
nalıkları elimizden geldiği 'kadar 

göstermek azminr.le ve kararında
yız. 

Mehmet Asım 

Birleşme yerleri 

Bu yerler için yeni bir 
talimatname hazırlanıyor 

ANKARA, 14 ( Hususi ) -

Zührevi hastalıkların sirayeti • 
nin :meni nizamnamesi yerine Da

hiliye Vekaletince yapılmış bulu
nan ıyeni nizamname Devlet Şu -
ra11 Umu~f !\.ıeyetinde konuşul • 

~~h 
maktadır'~ Yeni nizamnameye gÖ· 
re zabıta her hangi bir suretle kö-

tü yola düşmüş bir kadını doğru 
yola yöneltmeğe çalışacak!ır. Ka

dın bunu istemezse o zaman ken

disine kötü kadın muamelesi Y"'-· 
pılacaktır. · 

Bunlar sıhhiye dairesinde ya • 

zıh olacak ve muayeneye tabi tıı

tulace.ktır. Sıhhat komisyonları o

lan yerlerde birleşme yerleri açı~

masına izin verilecektir. Birleşme 

yerleri zabıtanın ayıracağı yerde 

olacak, şuraya buraya serpiştiril -
miyecektir. 

-~ f"P 

-RB!IJ 
yan ostluğu 

erik· liükiimetin görüş ve düşünüş-

T··r - t 

lerin de bir ik o duğu anlaşıldı 
Avrupa sulhunün muhafaza ve idamesi için iyi münasebet 

ve vifa siyasetine devam olunmasına karar verilmiştir 
Roma, 14 (A.A.) - Türkiye 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey 
dün gece saat 23.20 de Brindiziye 
müteveccihen hareket etmiştir. 

Kendisini istasyonda hariciye 
müsteşarı M. Suvich, Türkiye bü
yük elçisi Vasıf Bey, hariciye ka· 
lemi mahsus müdürü, büyük elçi -
!erden M. Aloisi, sefaretlerin mü
messilleri, hariciye nezareti ve 
Türkiye sefareti erkanı teşyi et -
mişlerdir. 

Bir İtalyan gazetesinin 
makalesi 

Roma, 14 (A.A.) - "Giornal 
d'ltalyana,, gazetesi Türkiye hari
ciye Vekili Tevfik Rüştü Beye -

fendinin Roma da bulunması mü· 
nasebeti'yle neşrettiği bir makale· 
de iki memleket arasında mevcut 

samimi dostluk ve tesanüt bağla· 
rmı hatırlattıktan sonra diyor ki: 

"- Bu hal Akdenizin şark hav
zasında sulh ve müvazene husu -
~unda en sağlam bir teminat ma
hiyetini haizdir.,, 
Bu satırlardan sonra Giornal d'l

talia miitalealarına !U sur~tle de· 
vam ediyor: 

" - Türk - ltalyan dostluğu 
yalnız bu iki milletin değil, fakat 
diğer milletlerin de menfaatlerine 
uygundur. 

Bu uygunluk Türhiye ile ltalya 

arasında aktedilen muahededcn 
sonra Yunanistanla siyasi bir tc -
şebbüse girişilmiş ve bu teşebbü -
sşn 1'ürk - Yunan itilafı netice -
sün Türk - Yunan itilafı netice
sine ulaşmış olmasiylc de sabit -

Giornal d ' ltalia yazısının so -
nunda T~vfik Rüştü Beyefendi ile 
M. Musolini arasındaki konuşma
ların m-.ıvaff akiyetli bir samimiyet 
havası içinde cereyan etmekte ol
duğunu, bu halin ise her iki hü -
kumctin arasındaki dostluğa tayin 
ettikleri gayeyi kuvvellendirece -
ğini kaydetmektedir. 

Roma görüşmeleri 
Roma, 14 (A.A.) - Türkiye 

Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü 

Beyefendi ile M. Musolini arasın -
da yapılan konuşmada umumi ma· 
hiyette siyasi ve iktısadi işler, bil • 
hassa Türkiye ile İtalyayı doğru • 
dan doğruya alakadar eden me -
seleler tetkik edilmiştir. 

efendinin şerefine "Lido Castel -
fisano,, da büyük bir ziyafet ver • 
mİ§tir. 

Nazırlardan bir çoğu, Türkiye 
elçisi ve bir çok Türk ve İtalyan 
şahsiyetler bu ziyafette davetli 
bulunmuşlardır. 

Türkiye Hariciye Vekili, ga~e • 
tecilerin sordukları suallere ver -
diği cevapta, her iki memleketin 
siyasi ve iktısadi direktifleri ve 
bilhassa Balkan ve Akdeniz mem 
leketleriyle olan münasebetlerine 
ait direktifler arasında tıpkılık 

bulunduğunu teyit etmi,tir. 
Romanya gazetelerimemnun 

Bükreş, 14 (A.A.) - Gazete· 
ler Türkiye Hariciye Vekili T ev -
fik Rüştü Beyefendinin Türkiye 
ile Romanya arasında yakında bir 
hakem ve dostluk muahedesi im
za edileceğine dair olan beyana • 
tını memnuniyetle kar§ılamakta -
dırlar. 

Adverul gazetesi diyor ki: 
Bu görüşme esnasında her iki "Uzun zamandanberi hazırlan· 

hükumetin düşünüş ve görüşlerin· ı makta olan bu muahedename Ro
de birlik olduğu müşahede edil - manyayı'diğer memleketlerle bağ
miş, iki memleket arasındaki dost l lıyan buna ben:ı.er muahedename· 
lukpıünasebetlerinin bir kat dahn leri itmam etmektedir. Avrupa -
'kuvvetlendirilmesine ve Avrupa nın bir federasyon haline getiril
sulhünün muh; faza , ve idamesi mesi suretindeki büyük proje ta • 

namına iyi münasebet ve vif ak si- hakkuk ettirilmemiş olduğundan 
yasetinde devam olunmasına ka - bu mıntakayı muahedenamelrle 
rar verilmiştir. ayni gayeye matuf bir sistem teş· 

M. Musolini, Tevfik Rüştü Bey- kil ediyor.,, 

4 Devlet Sovyetlerin i tısadi 
Misak bugün imzac ademi tecavüz misakı 
!anıyor galiba ·• j Hariçten ani taarruzlara karşı teminat 

Avrupa işlerine bununla olmadıkça rahat huzur yok ! 

~ 

Buhran karşısıııdı 
·rt•" ( B~ tarafı ı lncl &!1~ 

tetkik olunarak büroya bir r•d 
verilmesi lüzumuna da işaret e 

1 
mekte idi Mali komisyond~ .; 
vela M . Bonnet bıla 
Riat yalnız gumuş hakl~ 
da herkesin mutabık olduğurıllı. 

ğer mesailde murahhas heyetW' 

nin ihtilaf halinde bulundukl 
ileri sürerek ruznamede bulı.ııı• 
altı maddeden hangisinin koJJllf 

lacağı hakkında ancak biir011~ 
bir karar verebileceği fikrini JJ1il 

daf aa ettilerse de ekseriyet }\& 

dilerine iltihak etmedi. 
·ı b Evvelce altın blokuna dahı .. ~ 

yük bir memlekette İtalya kiiÇ11 

tilafın bu hususta Fransada~. ~[. 
rıldıkları ve bu mesailin nıu~ 
reıine taraftar oldukları anlat" 
dı. 

Konf erasn divanının 11 ti 
rihli içtimında ise Frans" 

teklifi üzerine borçlantıl' 
gümüş para meselelerinin rııUıJ 
resi tali bir komisyona bırakıldı 

Fransı mahafli bu neticeY.İ ~ 
di noktai nazarının bir zaferı .J 

rak alkışlamakta ve hali haıt'' 
şiddetli ihtilaflara mevzu oJıc' 
meselelerin bertaraf edildiği il' 
natiyle sevinmektedirler. 

Maamafih mücadelenin ko11ft 
ransın devam ettiği müddetçe~ 
velini muhafaza edeceği ve 111~ 
bet i~ arkasına kuvvetli bir ~ 
teşkil eyliyeceği muhakkak gib 
dir, 

Uzak Şark ihtilal 
ve konferans 

Moskova, 14 (A.A.) _ y(ı 
vostuktan bildirildiğine göre,~ 
bindeki Japon gazeteleri 1o~A 
konferansının suya düşeceğit1e ~ 
ir bir takım şayialardan baf15 

mektedirler .. 

B'u gazeteler, Mançuri 1ıuııı' 
metinin konferansın neticed~ 
karşı lakayt olduğunu yaıtıı' 

~ 
ve Japonya hükumetine mut" / 
sıtlıktan vaz geçmesini tavsife p 
ınektedirler.. Ayni zamand" 
pon gazeteleri Mançuri hü1cÔ ~ 
erkanının şarki Çin demiryolı! ~ 
ele geçirilmesi için yakınd" ıı 
taraflı hareketlerde buluna'~ 

İsteyen kadınlar, birleşme yer
lerine ayrılmış olan -çevre içinde 

nizam vermeğe imkan yok! Moskova, 14 (A.A.) - Lon -
dra konferansı iktısat komisyonun 
da Sovyetlerin 1ktısadi ademi te -

cavüz misakı projesine ait müza
kereler açılmıttır. 

hiç bir veçhile tahdit etmemek - rını yazıyorlar. 

Paris, 14 (A.A.) - Nazırlar 
tir.,, •-ıııımımı mnı=ıımıımıımıııuıııııı""""'"'""'"'""" ~ 

M. Mejalouk, Sovyet teklifleri- kınma sahasında mühim bİ' olmak şartiyle tek ba~ına evini 
kullanabilecektir. 

Vesika usulü kaldırrlmış olmak

la beraber aağhk bakımından ta

kip yolu kalmaktadır. Zabıta kuv

vetleri de birleşme yerlerini göz 
altında tutacaktır. 

Maarif vekili geldi 
(Ba, ttınıfı 1 lncl sayıfada) 

meclisinin toplantısı bittikten son· 

ra elde edilen malumata göre dört 

devlet misakının 15 temmuzda Ro-

mada imzalanmaaı muhtemeldir • 

Söz alan M. Mejalouk, tecavü -
zi mahiyetteki bütün tedbirlerin 

iktısadi sulhu ihlal eden her tür-

nin kabulü cihetinin ticari menfa· 

atlerine uygun düşeceğini s<Jyle • 
miştir.. Lehistan, Türkiye, lrlan

da murahhasları Sovyet projesine 
müzaharet etmi,lerdir. Müzake -

Varşova, 14 (A.A.) - Yarı Iü hareketlerin, iktısadi tecavüzle- renin hitamından sonra M. Meja· 

resmi gazete olan Polaka gazete- rin bütün memleketleri müteessir louk, yeniden söz alarak Sovyet 
si, yarın imzalanacak olan dörtler etmekte olduğunu beyan etmiş ve heyetinin fikirlerini §U suretle hu-

misaki hakkında yürüttüğü müta- demiştir ki: lasa etmiştir: 

lealar sırasında diyor ki: "-Hiç bir memleket hariçten 1 - Dünyanın ~imdiki elim ik· 

lunacağı, kimlerin açıkta kala - "Avrupaya ait iılere dört dev· 

cağı belli olmamakla beraber letin ve himayesi altında yeni bir 
dolaşan bazı şayialara göre açık • 

ani surette vukua gelmesi muhte- trsadi vaziyetini bir miktar olsun 

mel bulunan ve amili harici veya ıslah etmek için istihaalatı tediye 
dahili siyaset olan taarruzlara kar. kabiliyeti nisbetinde artırmak ve 

düzen vemıeğe imkan yoktur. Bu §ı her gün teminata sahip olma· dünyada ihtiyat stokların sarfını 
ta kalacak müderrisler şunlardır: 

Tıp tnkWtcslnden: Orhan, Kerim Seba. imkansızlığın sebebi bir Avru - dıkça dünyada ne istikrar hasıl temin etmek zaruridir. 

u, Henna Te\'"tık, li\Jat Fehim, Süreyya Ali paya ilişiği olan başlıca meselele - olo:bilir, ne de itimat teessüs ede- 2 - Her hangi bir memleke _ 
n·er KAmil Beyler, Besim Omcr, Ziya rin hepsinde alakadar olan ve ken· bilir.. Bizim memleketlerimizin tin diğer bir memlekete yapmak-

Nurı ,.c tslınk Faşnlar . di hayati menfaatlerine aykırı dü. gayesi, bu gibi ahvale nihayet ver- ta olduğu ihracatın fazlalaştırıl -
DiKi ve cezacı mekteblnden: Hnyrf, mek ve iktısadi münasebetlerde ması, ayni zama::ıda kendisine ih-

§ecek kararların kendilerine zorla 
HAmlt llıwın, Tn!At, Mu tala, Mehmet Bey- istikrar amillerini kuvvetlendir - ra.cat yapılnn memleketlerin iktı-
ler. kabul ettirilmesine müsaade etmi 

mektir. sadi vaziyetinin kuvvetlendirilme· 
F..debı~ııt ,.0 Wihlyat fakültesinden : ne- yecek derecede kuvvete malik bu- . l d. k b'l' . . 

" "Teklif olunan misak en ziya· sıy e ve te ıye a ı fyetının artı-
maJ zAdo Ali Ekrem, Ferit, Naim Beyler. lunan iki belli başlı amilin yani de mazharı müsaade millet esası- rılmasiyle müterafik olması lazım 

lluktık fa.kWtesınden: Abdıırmhman MU· 
Sovyetler birliği ile Lehistan bu na veya hususi tarif eler esasına gelir. nlp, Oevat, ?tflşon Venturn, Ali Kemal, Ha • 

cı Adil w Mllntr B<-:'lıer. misaka dahil bulunmamalarıdır. müstenit ticari itilaflar ahkamını 3 - Az faizli krediler mali kal-

oyniyacaklardır. I 
Sovyet heyeti, mukadderıııı ;, 

yet irhacatını temin edect1' jl 

şerait dahilinde normal errıti;il 
halatı planında derpi§ ~ol' 
miktar haricinde bir milyar J 
lık siparişte bulunmağa haı'\ı 
d w b"ld" · · B ·1pıı.fl ·ugunu ı ırmışhr. u s ·1'tıf' 

rin şeması, Rusyanın milli 1 i~ 
d. . k 0 f b·ıtııı•" ıyatının ın ışa mı ve ı ~{ 

b• tiCC !.t 
racatı artırmıya ve ınne esır 

mıf olan kredilerin ödenıtl ıl 
&ıbe .ı 

medar olmuş olan iktısat f .~Jr 

nin inkişafını tecil imkanıtl~ ~i" 
edecek surette tertip edilıtı'f b~ 

M. Mejalouk netice olar~:ifl 1 

tün heyetlerin memleketferı ,e' 
halat ve ihracat imkinlarJı>~ ,-" 
sii hakkındaki mütaleaları jt ı 
böyle bir tevsiin ne gibi fer"e~~ 

. bile' j"( 
tında tahakkuk ettıre bil"} 
dair olan mülahazaların• r# I 
mek suretiy~e pek iyi bir lı' 17ei 

te bulunmuş olacaklarıfl' 
etmi~tir. 
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Yazan: Fazd Şemsi 

devletine karşı harp açmak hazır
bklarında bulunuyordu. Papa da 
bu işi el altından biliyordu. Onun 
için Loyolamn §akirtlerine şu su • 
retle cevap verdi: 

ettiği odaların kirasını arttırmı, - lbrahı·mı· delı· dı·ye tımarhaneye koY' .. tır. Borsada itlerin pek durgun 

olduğu bu devirde, kiraların art - dolar, orada duvarı yedi ! 
ması, horsacılarm §tkiyetini mu • 

cip olmuştur. . ·oıdl 
Evkaf idaresile borsa acentele - !zmire, taş ve toprak yiyen bir gün çocuklarımı ıevdiın, t1 

Lt>yola kendisine bütün mevcu
diyetleriyle tabi olmak şartiyle 

böyle insan grupu topladıktan 

tonra artık istediği eseri vücuda 
getirdiğine hükmediyordu. işte bu 
suretle (Cizvitler cemiyeti) nin e
sa11 kurulmuş oluyordu. 

Yalnız bu cemiyete bir vazife 
tayin etmek lazımgeliyordu. Bu 
vazifeyse henüz tesbit edilmemi! 
bulunuyordu. 

- Sizin (Kudüs) e gitmeniz i
çin müsaade ediyorum. Fakat kor· 
karım ki, bu seyahate devam için 
uzun zaman beklemiye mecbur o-

b d b · d adam gelmiş. İsmi İbrahim olan ra sıra kendilerini görüyorıııP'"' ri arasında, ir ay an erı e· utO'' 
vam eden bu ihtilaf halledilmiı; bu adamı Karataş mahallesinde ta Artık taşla gıdalanma 
oda kiralarından üç lira indirmi - mm\_van yokmuş.. Bir hallaç dü- nü muntazaman takip ediYo ~· 
ye karar vermiştir. kanında çalışan İbrahim Efendi - bunu dünyada ilk keşfeden be 

Paramızı korumak yi bir gazeteci ziyaret etmiş ve isterseniz göstereyim. 
lacaksrnız.,, 

Papanın bu ıözü çok doğru çık
tı. Pek az zaman sonra Venedikle 
Osmanlılar arasında harp başla -
mııtı. Onun için Loyola ile ıakirt· 
leri de Venedikten ileriye geçe -
memiıler, (Kudüs) e gidememit -
!erdi. (1537) 

Maliye Vekaleti Türk paruını kendisinden şu sözleri almrştır: Bunu söyliyerek cebinde;e 
koruma hususunda yeni tedbirler - iki sene evvel Değirmen da- çük bir taş çıkardı. Bu, t 
almıştır. Ez cümle sıhhi sebepler ğı mahalleıinde bir evde oturu - bir çakıldı, ağzına attı, şeker. f 

Vakıa Loyola kendisi için bü -
yük bir maksat kararlaıtırmıttı. 
Bu maksat hıriatiyanlık propagan-

ı·ııı veya ticaret için Avrupaya gide • yordum. O vakit evli idim, iki de emdikten sonra yuttu ve e '. 
ceklere kambiyo verilme ifinde çocuğum vardı. Amelelik ediyor desinin üstüne götürerek bır 
daha dikkatli ve sıkı davranıla - ve aile halkını geçindiriyordum. defa vurdu.. Çakıl taşlarınııı "'' 

(Devamı \'ar) 

da11 vasıtaaiyle (Kudüı) ü zaptet
mekti. 'Bunun için filen tetebbüıa· 
ta ıftiripnİftİ. Bin bir türlü müıkü-

• •tınmıtn9Wtr1111tMlftıwm•11ımmı•ıımun•ı11ttUtıamwnııuuıuumunuıt1u11tın 11n 
litla çarpıtarak ta (Filistin) e Isterlı·n ve Beledı·ye 
kadar rgitmi§ti. Fakat bu maksadı 
temine mU'vaff ak olamıyarak dön

ı 

miye mecbur olmuıtu. 

Evvelemirde Cizvitler cemiyeti 
için de gene ayni maksadı bir e

İngiliz Ih-asının düşmesi 
yüzünden büyük bir kir 

'saa1ı program olarak kabul etme- İstanbul Belediyesit umumi 
yi düşündü. Bir gün etrafına şa- harpten evvel köprü resmini kar • 
kirtlerini topladı. Onları Parisin şılık göstererek Türkiye Milli 
Monmartr mahallesindeki (Vier - Bankasından bir milyon lira borç 
'ge) kilisesine götürdü. Orada hep· almıştı. Bu borç elli senede 
sine diz çöktürerek yoksulluk için- muayyen taksitlerle ödenecekti. 

'ele yaşamak ve muayyen bir tarih· Umumi harpten sonra Banka 
te (Kudüs) e gitmek için yemin ile Belediye arftsında paranın Os • 
!ettirdi. Bu suretle (Cizvitler cemi- manlı ve yahut lngiliz lirası olarak 
)'eti) vaktiyle Loyolanın kendi ha· verilmesi meselesinden. dolayı bir 
~ına tetebbüs ederek başaramadı .. ihtilif çikmıf ve nihayet İngiliz 
ığı makaadı kendisine gaye yapmıt lirasile her sene (37,000) lira ver· 
bluyordu. Bu maksadı bir dini e - mek ıuretile ıöndürülmeıi hak • 
mel gibi takip etmek için hepsi de kında bir itilaf yapılmıştı.. 
yemin etmiş bulunuyorlardı. Belediye daha otuz sene ve her 

caktır. 
Ali Rıza Bey 

Düyunuumumiye komiserliğine 
tayin edilen sabık maliye müste • 
§arı Ali Rız1t. Bey Parise hareket 
etmittir. 

Yunanlı misafirler 
lstanbulda bulunan Yunnan 

denizcileri dün müzeleri ve teh • 
rin diğer bazı yerlerini gezmitler
dir. 

Aria kumandanı yüzbaıı Pinot • 
siı gece ıaat 22 de gemide bir 
süvare vermİ§tir. Süvarede Yunan 
elçisi, Yunan konaolosu, §ehrimiz
deki Yunanlılart vilayet ve kolor· 
du erkanı hazır bulunmuılar -
lardır. • 

TAKVİM 
Cumartesi 

15 Temmuz 
22 Rebi.eve! 

Cila doguşu 4,4l 
Glin batışı 19,40 

Pazar 
16 Temmuz 

23 Rebi.eve( 
4,42 
19,39 

Sabah namazı 3,-00 3,00 
Oğle namaı:ı ı~.20 12,!0 
İkindi namazı 16.l9 15,19 
Akşam namuı 19,40 19,39 
Yatsı namm 21,37 21,36 
msak 2,28 2,2Ç 
rıho geçen &ünleri 196 197 

kalan. 173 172 

Fakat Loyola bu kararı verdik- sene iki taksitte olmak üzere bu 
'ten ve !akirtlerini (Kudüs) ü di· parayı ödeyecektir. Yalnız bu 
ni propagandayla zaptetmek mak arada İngiliz lirası dörtte bir nis -
sadına teırik eyledikten aonra da betinde düştüğü için Belediye 
'gene içi rahat etmiyordu. Çünkü bundan istifade etmiştir. Bu yüz
o evvelce bizzat bu iti tecrübe et- den borcu dörtte bir nisbetinde a
mit olduğu için muayyen bir ta - zalmıftır. 
'rihte 'bu işin haşarılamamaıı ihti- HA\'A _ YetUJdly ukm ruat merke. 

mali bulunduğunu düşünüyordu. Para borsasındadurgunluk zındf'n verııen maıo.maıa göre bugUn hava 

O halde şayet fakirtleri muayyen . aı:ık olacak, rUzglr batıdan ha.lif 1anıtte ~ 

\.. 

1 t 'h ld' w. t• w. h ide htanbul para borsasında bırkaç c<'ktır. o an arı ge ıgı ve geç ıgı a d B 
- .. . . gündenberi durgunluk var ır. u· DllnkU 
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cakhk en fazla ıt, f'll u H de· (Kudus) u hırıatıyanlaıtırama.z • b b' P . b dakı' 

nun ae e ı arıs orsasın nce, hava tazyiki '7&ı mııımetttydl • 
larsa ne olacaktı?. İstanbul -;;:=======~=::====7 durgun vaziyettedir. ~, Bu takdirde (CizYit cemiyeti) 1 R A D Y O 

borsası en çok Pariı borsası ile için ikinci bir gaye daha tayin 
münaıeba.ttar olduğu için Pariste • etmek lazımgeliyordu. lfte bu · 

sebepten Loyola (Cizvit cemiyeti) ki durgunluk latanbul piyasasına 
da tesir etmektedir. için ikinci bir gaye olarak Romaya 

Bu durg1lnluğun Londra kon • girip Papaya arzı hizmet makaa. -
f era111mın neliceıine kadar de • dmı teıbit etti. Binaenaleyh Lo - vam edeceği ali.kadarlar tarafın· 

yola ıakirtleriyle beraber (Kudü - dan tahmin olunmaktadır. 
a) e gidecekler, kendi kendine ya· 
pamadığı itleri yapacaklar, şayet 
bunda muvaffak olamazlarsa o 
vakit (Roma) 1a gidecekler, Pa .. 
paya: 

-1.- Biz hepimiz hıriatiyanlığm 
en fedakar hizmet~ileriyiz. Bize 
büyük bir iş göster ki onu yapa • 
hm.,, 

Diyeceklerdi ... 
Filha'kika bundan sonra Loyo

la fakirtlerini aldr. (Kudüs) e git
mek için yola çıktı. Hepsi hin tür
lü zorluklarla kar§ılaşarak (Ven~ 
dik). e kadar gittiler. (Kudüs) e 
gitmek için Papadan emir ve mü
aaade almak lazım geliyordu. Lo· 
yola bu müaaadeyi almak için ıa
kirtlerinden üçünü papaya gönder
di. O vakit papalık makamında 
üçüncü (Paul) bulunuyordu. 

Loyolanın §akirtleri bir Yasıta 
bularak papayla görüıtüler. Mak
aatlannı anlattılar. Bu zaman -
larda Venedik hükumeti Oımanb 

Buz satılmıyor 
Bir kaç sene evveline ni~petle 

buz satışı çok azalmı§hr. Sıcak 
günlerde vasati 60 - 70 ton buz 
sarfedilirken bu ıarfiyat çok azal
mııtrr. Yaptığımız tahkikata na
zaran, bu az İf, havaların ıoğuk 
gitmesinden ziyade bir çok büyük 
müeaseaelerin soğuk hava makine· 
leri temin etmelerinden olmuştur. 
Evvelce günde 600 okka buz sar· 
feden büyük dondurmacılar bu 
makinelerden edindikten sonra hiç 
buz almamaktadırlar. Söylendi -
ğine göre memleketimize bu ma -
kinelerden 200 kadar girmit ve 
kullanılmaktadır. 

Ruşen Eşref Bey 
Afyonkarahiaar meb'usu ve 

Türk Dili tetkik cemiyeti umumi 
katibi Ruıen Eıref Bey dün An -
karadan lstanbula gelmiıtir. 

BugUn 
l8TANBVL -

18 den 19 a kadar gramofon: 19 elan 20 

ye kadar aaı; (Handan hanım ve Fayda. ha

nım); 20 den 20,SO a kadar Omlan ~hllvan; 

20,ao c1an 21,ao a ıı:ac1at Baaıml&t ıae1.u, tJı
kU, Ellza, İnci hanimlar; 21,SO dan 22 ye 

kadar gramofon; 2J den itibaren ajanı ha

berlrrl, saa' ay&n. 

VİYANA - 11,SO metbur bestekArlarm 

eserlt'rl, pllkl&. ıs lifle konterl. H,10 - 15 

devııını, 16,M mandolin konıerl, 18,10 kon • 

aer, 19 Yt'o Slezak, koaaer. Piyano refaka

tJ1·ıc ~arkilar. 

ID,SO edip Pet.er Roı;eııt'rl hatırla;)'llj. 21 

(Knzkodakl ha.zlne), temalL ıs aktam kon-
8Crl. 

BUDAPEŞTE - 11,&.5 konaer. 14,SO kon • 

Rr. 17 maııal. 18 plAk, 19,SO macar ıarkılan, 

21 Yohan Ştranm (Yaraaa) opereti. 

BVKREŞ - IS haberler, plAk. 13,40 ha· 

flf mmılkl, plAkla. 18 Jtonaer. 20,20 pllk. 

21 GnbrJ~·t'I Popeııko tarafmdan tagannl. 22 

Romr.n konseri. 

VARŞOVA - lS,03 pllk, 15,35 pllk. 16,S& 

pllk, '17,30 plAkl& oda muıılklil. 19,15 Solo 

kon!IE'r. J9,S3 kon9l'r. !O tagıüuıl, pllkla. 

20,.ıo edt'blyat köFııl. 21 haltf mulll.kl. zı,ao 

Şopen kon~rl. !S elanı h&valan. 

BELGRAT - 1! pt&k, ıs,os konaer, 19 

pllk, 20,SO mlW nağmeler. 21 konaer. 

ROMA - !U haberl~r, pllkl& konlf'r. Son

da. Puııııılnlnln (Turandot) operuı. Sohbet n 

haberler. 

PARİS - 21 plAk, 21,25 oc1a muılklııt. 

Şubert koıueri. 22,10 dans mU1UdsJ. H ba· 

herler. 

Fakat tunu da haber vereyim 
ki: Benim midemin ifraz ettiği 
hamızıklorma çok tiddetlidir. Bu 
bünyeye göre değifir.. Ara 11ra 
ağzıma zehir gibi acı bir ıu gelir
di.. İtim olmadığı bir gün Tale
be çayırına gittim, orada çimen • 
ler ü~erine yattım. O sırada bir
denbire midemden boğazımı ya -
kan acı bir su ağzıma geldi ve 
nefes alamıyacak bir hale düıtüm. 
Orada taflan otu gördüm, bunla -
rın büyük yaprakları vardı. He
men bu yapraklara sarıldım. On
lar da acr idi ama bana iyi geli· 
yordu. 

Sonra toprağı kazımıya ba§la
dım, bir avuç toprak alıp ağzıma 
attım ve yuttum.. Karnrm doydu. 
Hemen eve koıtum, avludaki top
rağı bir çapa ile kazdım, taze ve 
yaı toprak çıkardım. Karımt dik
katle ne j'aptığıma bakıyordu. 

- İtte gıda dedim ve bir avuç 
alarak aözü önünde yidim .• Ço -
cuklarımı da çajırdıın, fakat ka
rım bağırmıya ba§ladı. Benim de
li olduiumu ıöyliyor ve ailıyor -
du .. 

Polisler gelip beni aldılar, gö
türdüler .. iki gün ıonra da Mani· 
ıada deliler haıtaneıinde idim .. 
Beni deli sanıyorlardı. Halbuki 
değildim. Oradaki deliler arasın
da çok sıkıldım. 

Evveli. beni sım sıkı bağlıyor
lardı. Eğer bailamakta devam et· 
selerdi belki delirecektim. Fakat 
sonra beni serbest bıraktılar. 

Çünkü kimseye zararım yoktu 
ve doktorlar da beni görmütler • 
di. Her gün bir yemek veriyor -
lardı. Bu yemekleri yediğim sıra
da anıızın haatalandım. tki aya
ğım tutmaz ve yürümez oldu 

Altı ay devaDJ eden bu hasta
lığım sıruında her türlü ilaç ver· 
diler .. iyi olmuyordum, bir az İyi· 
liie yüz tutunca karyoladan bir 
çivi ele reçirdim. Bu çivi ile ya
tağımın yanından duvarı kazıma· 
ya ve kireçli kumları yemeğe 
hatladım... Bunu yedikçe iyi • 
lettim. Nihayet günün birinde du· 
varda kocaman bir delik açılmıt· 
tı.. Doktor tahkikat yaptı. Bunu 
benim yidiğim anlatılınca tekrar 
bağladılar.. Halbuki doktora be
nim haıtalığrmın ancak toprak ve 
taı yemekle geçeceğini aöyliyor -
dum .. 

Bizi araııra bahçeye bırakır • 
lardı. Orada bol bol kum yerdim. 
Hatta bir gün cam parçaları da 
yedim. En çok ho,uma giden be
yaz renkteki çakıl tatları idi. 

Nihayet hastaneden çıktım. iz
mire geldim.. Karımı ve çocuk
larımı aradım, karım evlenmi,ti .. 
Çocuklarım da yanında iki.. Bir 

birine çarpmasından doğal1 ctı 
sesi orada bulunanlar gayet 
bir şekilde duydular. 

- İbrahim Efendi hunlaı' 
zahmet vermiyor mu?. 

- Hayır efendim. Hiç ı . 
tim yoktur.. Hatta ta! yed• 

vakit mülayemet veriyor. E 
beni berbat ediyor. Hiç e 

istemiyorum, fakat yemek 1 
ve severim.. Bilhassa balık 1 

raıına bayılırım .. 

Yalnız siz bu tatla tagaddi 
1 .• Bb •il ıe e11nı yazmayın. u, ana 

d' ı. 
itli, 
İiçt 

ketiftir. Ben istifade ettin'l .,. 

f " ~'" diyorum.. Bir az daha İsti • 'İiıı 
deyim de ondan sonra yazı~· ~ 

Kıbrıslı lbrahim Efendı; tı. 
gün balık tutmağa devam el~ 
tedir. Buna çok meraklıdır. 

diıi rüşti derecede tahsil gör 
tür .. 

Muharrir kendisine son ol 
§U auali sormuıtur: 

- Bu çakıl tqlarmı net 
buluyorsun?. 

- Bahri baba parkında ço1' 
Fakat hazan da Karantinarıııı 

r taraflarındaki tarlalardn toP 
rum. 

- Cebinde çok var mı?. 
-Var .. 

Dedi ve eliyle cebine 
taş: 

- Şakır .. Şakır .. .... 

~Ilı 
Ses verdiler.. Lt .... 

. ',. - E.. Amerika seyahatııı 
1
, , 

cıl• 1 
zırlan bakalım İbrahim EfeJS J 'lq ·r, 

- Çok iyi olur. Fakat b• V '1 
daha kendimi toplıyayınt oıı ] 
sonra .. " ~I\ e ~I 
24 Tayyar ~ 

ç ') 
Bahrı muhiti g~Ç J ~ 
rekAmerikayaıJ1,~ "~ 

ceııe ) 
Shedac, 14 (A.A.) - ııı'* 'ı 

Balbonun idare ettiği ltalya.ll de~~ 

filosunu teşkil eden 24 ti' '~ 
tayyaresinin hepsi de Sbed•' 
manında denize inmiflerdir· . ı~· ' 

ıııı '~ tık önce ceneral BalboP aıtil ' 
ıı r de bulunduğu tayyare su:fU 'ôt,J I~ 

d 11r• ,. ne konmuştur. On an so dit• 
. · Jer . , tayyareler üçer üçer ıJ1!111f ~ eıı 

.. ;ıgıır , 
Bu sırada hafif bir ru pf1 ' 

h .. . ksiyle yor, er yer guneşın a 

lıyordu. 
1 

t~~ 
Binlerce seyirci, ltalya.rı _ıp 

recilerini hararetli surette 

mııtır .. 
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Yolcular hakkında 
5 - VAKiT 15 Temmuz 1933~ 

3 MAYIS GECESİ .. Ecnebi memleketlere gi
decekler için manifesto 

r:!:._apalıHudutları ~ 
AŞANLAR ----1,. 

R"ika "l k 1 _ [" tu ere yak aştı: 
ede ıer ıinirlenmemenizi rica 

rıeın k hidd gene ızar mısınız? Eğer 
ııj .. et .. ederaeniz bir daha sizi evi

-.e &'Ot" illa. ureıneyiz, burada kalını -

liaıan Sıtkı bey haykırdı: 
~ Sen çeneni kıs, dilini tut 

t.t··f· u ıde hitap etti: 
o_-. Bu kadını nereye yolhyalım? 
to~'fl burada bulunma11nı istemi
de 111 anıa, başımdan savacak yer 

~ok. 

Sana ·· l ' ki · · h' d "''- . ~oy ıyece erımı ıç uy-
~ ~ııtıyorum. Bizi duymıya -
~ ... odaya gitsin. 

~· ufıdin yazıhanesi üç kapılı i
~: ltttpının biri koridora, öteki 
ii..:~fir odasıan açılıyordu. Müfit 
~ij kapıyı açtı: 
'-..Burası yemek odamdır, lut

bu odada bekleyiniz. 
.._~efika çıktı, Müfit kapıyı ka
""'11. 

liaıan Sıtkı bey: 
f'ı?-. iyi kız dedi, fakat kulağı 

'delik • ı 

....... Aına güzel. 
aa..; Seni~ gözlerin güzeli çok iyi 

r. 

d ....... Neden görmesin .. Güzel ka-
lllt ,; ... d d . . .... a:: .., e benim ka ar ıyı gorur-

""ll'' Ilı. 

ta, liaaan Sıtlu bey ditini gıcırdat-

'1iifit sordu: 
~·' Sebebi ziyaretinizi nnhya -

'it..... • ., 
11~ıyım .. 
)'~~ Sıtkı Bey hemen cevap 

~ toJt\ağunda iki büklüm gibi o -
lı -~u, kocaman yuvarlak sap -
~il bir baıtona dayanıyordu. 
1-. ~fit adamın biraz daha ihti -
dıaını, ~öktüğünü gördü. Böy 

'°"-aa çıkacağı yerde, yatağın -
İ-tt' iatirahat etmeıi, kendisi 
~ daha hayırlı olurdu. 

· ~ıi hile değişmi!ti. Paılı ve 
~çıkıyordu. 

Zllrı nefessiz kalıyor, sözünü 
lryanııyor, duruyordu. 

\.,':'Buraya niye geldim biliyor 
"t\ltı? . 
'N· ıye geldiniz? 

~' Sizinle görü§mek için, çün • 
~lıııeıeydi.m, ıiz kalkıp gel -

llliı. 

~\ifit güldü. 

\ ~U_<leçen ıefer bana yaptıımı· 
\ l)oraunuz, nuıl cesaret eder 

••lirdi 
ın. 

'' ,~iifit, çok kurnazsın. Dai -
~ )!61Üınıiyoraun ve tebessümün-
' Mıklarını örtmiye çalı~ıyor-

' il "&.!· \ıraya bunu ıöy!emiye mi 
'iı? 

\.. 'lf .,._ld~Yır, baıka bir şey anlamı -', .._. 
, "hrun. 
'~•da ıırada doğru ıöy ler 

'to ' t le llleraklıaınız. 
~ ~~endiğimiz zaman Keri -
~~r çekmecesini açtım. 1 -

' duğum ve gördüğüm §ey -
'-~~Yli meraka dütürdü. 

btt 1 düıürmez. 
'~·IG11nez mi? .. Ne bulduğu -

a.s•YeJiırı mi? · 
t...' g. !leyin. · 

~ ~bir kaç reıminizi bul • 
~ ~ '-mun için buraya gel -
~ İçin arada sırada doğ 
~-~ ., P ı6ylemediğb:ıizi :;oru -

Müfit gene güldü: 

- Bazı günler söylerim. \ 
- Öyleyse bugün, doğruyu söy-

Gümrük umum müdürlüğü bü -
tün yolcular hakkında yapılacak 
muamele için bazı kararlar vermiş 

bunu da lstanbula tebliğ etmiştir. 

"Memleketin kızlarına göz koyan gazeteci 
hemen buradan def olmalıdır ... ,, 

lediğiniz gün olsun. Karım hak
kında ne biliyorsunuz? Onu siz 
mi öldürdünüz? Açık ıöyle, se -
nin hakkında tahkikatta bulunul • 
masını istiyecek değilim. Yalnız 

doğruyu bilmek istiyorum. Öldür -
diln mü? 

Buna göre ecnebi limanlara uğ
rıyacak vapurlara binen ve bu 
ecnebi memleketlere seyahat eden 

her yolcu beraberinde götüreceği 
efya için manifesto tanzim ede • 
cektir. 

- 30 -

-Hayır. 

- Öyleyse kim öldürdü? 
- Bh·az sonra katili size göste· 

receğim zannediyorum. 

- Anlamadım. 
- Sabredin. Belki biraz sonra 

görürsünüz. Arama dikkat edin, 
belki diyorum. 

_ Müfit, Kerime hakkmaa ne 
biliyorsun? _ 

_ Söze başka taraftan ba§hya -
lım. Onunla mıııl evlendiniz? 

_ Köstencedeydim. Onu gö -
rüp beğendim. Biı·az ıonra evlen
dik. 

- Onun haklunda bir feY bil -
mi yor muydunuz? 

- Bilmiyordum. Yalnız kendi 
söylediklerini biliyordum. 

- Ne söyledi • 
- Anam bab3m yok, dedi. 
-Doğru .. 
- Babası Ahmet Habip Pa -

aıymif. 
- Yalan. Size hayatından bah -

setti mi? 
- Babuı öleli çok olmuf. An -

nesi yeni ölmiiy... Batından hayli 
maceralar geç.mi§. 

- · Doğru .. Daha neler anlattı. 

- Hiç. Baıka bir şey sormadım. 
Ona ltörkörüne aşıktım. insan 

ihtiyarladıkça kalbi yumuıuyor. 

Benden daha evvel, iki defa ev • 
lenmiıtim, o iki karımın nenin 
nesi oldukla~ını bilmiyordum .. Ne 
onlar bana kim olduğumu ıoru • 

yorlardı, ne de ben onlara soru • 
yordum. 

- Siz bilmiyorsunuz, ki Kerime 
Hanımın beynelmilel bir f(ihre
ti vardı. 

- Nasıl olur? 
- Çekmecede bulduğunuz tey-

ler size bu hususu if§a etmedi mi? 
- Anlatın bakayım. 

O zamana kadar Müfit biraz 
ötede oturuyordu. iskemlesini al
dı Hasan Srtkı Beye sokuldu. 

'_ Hasta bakıcımzın kulağı de
likmiş. Söyliyeceğimi sizden bat -
ka hiç kimse istememelidir. 

- Peki .• 
- Size bazı gi.inler doğruyu 

söylediğimi arzettim. Fakat ev • 
lendiğiniz zaman o günlerim de • 
ğildi, olamazdı da .• 

- Neden?. ·' " ' 
- Size onun hayatınrn bir kıs • 

mını anlatayım 1888 ,ıubatında 
neredeydiniz? 

Hasan Sıtkı Bey biraz düşün -
dü: 

- Amerikadaydr.m.1 

- İyi bir hayat sürdüğünüz yü-
zünüzden belli. 

Aksi takdirde (250) liraya ka
dar para ceza alınacaktır.· 

Asfalt - Şosa ? 
Be! senelik programda İstanbul 

yollarının asfalt olarak yapılması 
vardı. 

Daimi encümen azasından 
Cevdet Kerim, Avni ve Yusuf Zi-

ya Beyler asfaltın aleyhinde bulu
narak parke düşenmesini müdafaa 
et.mitlerdi. 

Her iki fikir taraftarları uzun 
münakatalardan ıonra karar vere
memitlerdir. 

Maamafih İstanbul 
yolların asfalt olarak 

sına karar verdiğinden 
inşaata başlanacktır. 

belediyesi 
yapılma -
yakında 

Istanbul Tramvay Şirketi 
ve 

Şark Demiryollan Kumpanyası 
Muhterem ahaliye 

ilan 

- Şimal kutbuna ve civarı ara
zisine ait bir eter yazıyorum. O -
nun için timali Finlandiyayı do
la§ıyorum.. Buradan bir kaç saat 
mesafede arabam uçuruma düıtü. 
Ben arabamın ölümden kurtulan 
renine binerek yola çıktım. T e -
ıadüfen bu kasabaya geldim. Zin
german dediğiniz adam eğer 

dün görüştüğüm ıarı benizli zat 
ise onunla •beraber seyahat etmi -
şim.. Kendini burada görünce 
memnun oldum ve bir vasıtai nak· 
liye buluncıya kadar burada kal -
mağa karar veı dim .. 

Adam sözlerimi dikkatle din
liyordu. Arkada§larına kaba bir 
Rusça ile ne dedimse tekrar etti, o 
vakit tekrar fiskoslar başladı .. Bu 
konuşmalar yarım saat kadar sür 
dü.. Bir viski daha getirtmittim. 
Neticeyi, belli ettmemeğe çalıttı· 
ğım bir endite ile bekliyordum .. 
Sonunda Fransızca konuşan Rus 
kalktı. Masama tekrar gelerek o

turdu ve dedi ki: 

- Arkada§... Biz Zingerman 
dan memnun değiliz. Onu bu sa
bah sepetledik. Kendisi kolhozu· 
muza lüzumundan fazla karışıyor. 
Stalin yold8,f l<o.dar kendine ehem 
miyet vererek bizi emir altına al
mak iatiyor.. O gittilden sonra 

Halkın deniz banyolarına de- yoktur. Yemeğinizi yed ikten son
vamını 'kolaylaıtırmak maksadiy - ra hemen kasabadan çıkarsanız 
le 14 temmuz 1933 ten itibaren; memnun kalırım. 
tecrübe olarak ve yeni bir karara Ve homurdandı: , 

sizin burada kalmanızda mana 

kadar İstanbul - Florya - plaj 
arasında gidip gelme tenzilatlı bir
leti-k biletler satılmağa başlanaca
ğı muhterem ahaliye ilan olunur. 

- Böylece, misafir olduğu mem 
leketin kızlarına göz diken müziç 
gazeteciden yakayı sıyırmış olu -

Bu biletler tramvayla şehrin ruz ... 
Bu teklif hem hoşuma gidiyor, her hangi bir mahallinden kesik • 

siz seferle Eminönü veya Sirke· hem de gitmiyordu.. Kasabadan 
ciye, Demiryolu ile Sirkeciden uzaklaşmak en birinci emelimdi .. 

Fakat vasıtai nakliyem yoktu .. Floryaya, (Küçük Çekmece) azi -
met ve Haylayf, büyük Plaj, Çek- Bundan başka bu heriflerin bir 

hüd'a ile beni kasabadan çıkardıkmece plijı ile Küçük plajdan biri-
k tan aonra öldürmeleri mümkündü. ne cirmek ve demiryolu ile Sir e-

d b Binaenaleyh itiraza lüzum gör • ciye ve Sirkeci en ayni ara a 
düm: içinde ıebekenin her hangi bir ma· 

halline tramvayla avdet için mu - - Güzel söylüyorsunuz, fakat 
teberdir. benim ne arabam var .. Ne de hay

TARiFE' 
Naklire vergisi ve köprüler rüsumu 

dahil old~ğu halde : 

Rüyiikler 
için 
kunış ,_ 

Tramvayın her han- 98,75 
"i me\·kii :•;e 01'-
tı 

miryolu 1 nci me\·ki 
Tramvayın her han- 80,':'5 

gi mc~ kii \ ' C D c
ınİr)'Olu 2 nci mev-
ki 
Tranıva) ın her han- 64,25 
"i mevkii ve De-b 

miryolu 3 cü mevki 

4 ten t O ya~ı

n:ı k:ıdar ço
cuklar 
kuruş 

50 

41 

33 

vanım.. Koca Finlandiya çölünü 
bana yürüyerek mi katettireceksi-
niz? 

- Ondan bize ne... Seni vak -
tiyle buraya davet ettikse bir şey 
demiye hakkın vardır.. Sen ken
diliğinden kalkıp gelmitsin.. iki 
günlük misafirlik kafidir. 

Herifin hırçın ifadesinden me
seleyi anlıyordum.. Anla§ı!an gü
zel gözlü Samoyet kızına alakası 
vardı.. Onunla olan on beş sani
yelik maceramı neredense görmüş 
yahut duymuş, kızı kandırmam : 
dan korkuyordu. itin kısası kendı
mi kadere terkederek köyden çık
maktı .. Fazla ısrar etmedim. 

- Filvaki doğru. 
keyiflendiriyor. 

Bilet yukarıda isimleri beyan 
olunan dört plajdan her hangi bi
rine girmeğe salahiyet verdiği gi
bi bu plajlar dahilindeki tekmil 
tarif eler üzerinden yüzde 20 ve 

Hatırası bile Küçük Çekmecedeki İstasyon bü-

Viskimi bitirdiğim sırada gar
ıon içeri geldi.. Bu ıefer bana 
yalnız bir salmon çorbası getir -
misti .. Artık misafirlik zamanınm 
nihayet bulduğunu bu hareket te 
gösteriyordu. Çorbayı ~çtim .. ~e 
ayağa kalkarak Ru:;a dogru yuru· 

fesinden yüzde 10 tenzilata dahi 
salahiyet verir. lıbu biletler Sir · 
keciden geçen veya Eminönüne 
varan tramvay arabalarında bilet
çiler tarafından verilir. 

- O zaman A,;nıpada mühim 
hadiseler cereyan etti. Petres -
burg sarayınm yemek odumı bir 
bombayla berhava ettiler ... Bu iti 
tertip eden Kerimenin babasıy • Ahali mezkur biletleri tramvay 

hatları müntaha noktalarının bir 
' çoğunda plintonlardan dahi teda-

dı. ... '" 
- Müfit, ne diyorsun! 

(Devamı var) rik edebilirler. (5472) 

düm. Sordum: 

_ Benim renimin nerede oldu· 
1 •.. ? 

ğunu aöy er mısınız.· 

Kaba kaba güldü: 

- Dün aktam haıtalanar~ öl-

dü.. Kendiıini çöplüğe attık. 

Rezil adam beni kasabadan dı
§arı attığı gibi ren geyiğine de el 
koymuştu.. Bo§ yere itirazdan ne 
çıkardı.. Kapıya doğru yürüdüm. 
Arkamdan garsona Rusça: 

- Kasabadan çıkıncıya kadar 
arkasından gözçü olsunlar; sakın 
namuı kaçkını, kızlarımıza tekrar 
sata§mak hevesini beslemesin. .. 
Öyle bir hareketini görürlerse he
men kafa11nı patlatsınlar. 

Diye bağırdı. 

Otelin kap11ından çık~:ğım za• 
man garsonun benden evvel dıtarı 
çıkarak iki adama bir §eyler IÖy• 
lediğini gördüm. Şimdi bir badire
ye çatmadan tehirden çıkmak ça • 
resini bulmalıydı. Önüme bakarak 
büyük caddeyi kat' ettim. iki ada· 
mın arkamdan geldiklerini gör • 
düm. Fabrikanın bulunduğu yola 
sapmadım dar ve bozuk bir yol • 
dan kasabanın dışarsına götüren 
bozuk §Oseye çıktım. Sonra adım• 
larımı süratleştirerek ıağda, sol -
da .görülen "turp,, dan evler ara • 
sında yol almıya . başladım. Bir 
çeyrek saatte 'kasabanın son evle· 
rinin hizasına vardım. O vakit ar
kamdan gelen iki adam durdular 
ve uzaklaştığıma kanaat getirince 
soldan geri ettiler. 

Saat iki buçuktu. Artık Finlan
diya çölüne çıkmış bulunuyordum. 
Şimdi ne yapacaktım. Yegane ü • 
midim Aslakı bulmaktı. Halbuki 
etrafa dikkatle baktığım halde uf 
ka kadar ne insan, ne de canlı 

mahluk görülmüyordu. Aslakın ba 
na tarif ettiği yer burası mıydı? 
Yoksa kasabanın diğer cihetinde 
mi bekliyecekti. Bunu kestiremi • 
yecek kadar ciheti tatırmıştım. 
Güneşin bulunduğu tarafı esu tu
tarak hesap yürütmek istedim. Bu
na da muvaffak olamayınca Troy• 
kalarm geçtiği bıraktıkları izler
den anlaşılan bir yola girerek onu 
takibe başladım. Acaba bu yol ü
zerinde bir köy bulmak için ne 
kadar zaman yürüyecektim? Yok· 
sa F enlandiya çölünde açlık ve 
susuzlul<tan ölmek mi 11aaihim o
lacaktı. inanır mısınız, §U daki • 
kada Kolhozdan koğulmuş oldu • 
ğuma adeta müteesıiftim. Ah! 
güzel Samoyet kızı .. Zavallı gaze
teciye ne kastın vardı da ona "gü
zel adam" dedin .• Başına bu fe • 
1-k . . d' ' ' a etı getır ın .... ı 

Bir saat kadar yürüdüm. Kasa• 
ba artık gözden kaybolmuştu. Ka· 
barıklı, çukurlu araziden bqka 
bir §ey göze çarpmıyordu. Dört ta 
rafta tenhalık. Arasıra da batak • 
lık sular, kenarlarında yetiten sa:s 
lar ... işte bu kadar. Bir ıazlığm ö
nünden geç.erken sazlığın kımılda. 
dığını farkettim. Endişeyle geri 
sıçradım. Sazlar açıldı ve içinden .. 
Oh ne saadet! .. Aslak gözükme • 
sin si? .. Hayretle bağırdım: 

-Alsak! . ., ' 
Ku;aca: 

- Sizi bekliyordum .•• 

Dedi. ve eliyle kendisini takip 
etmemi işaret etti. Şaşıyordum. 

Acaba nasıl oluyor da benim bu 
yoldan geleceğimi biliyordu. Fa• 
kf\t hınzır lapondan bir söz almak 
mi:ınkün mü?. , .. 4 ' ı 

(Devamı var) 
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~.~1=!..~"''!.'!.J!.~.'!.~.!'i.~.T .. ~:..~.!.!!.~!'ekoru AI man yada 
alatasaray-F enerbahçe 
ilk atletizm teması dün muvaf

fakıyetle yapıldı 
~ .. 

Komünist teşkilah 
meydana çıkanldı 

Königsberg, 14 (A.A.). -Volf 
ajansı bildiriyor: 

Bir senedenberi Tilsit ile Ber· 
lin arasında Y.&ptığı seyahatlerde 

\ Litvany,a komünist fırkasının Ber
lindeki merkezi ile Litvanya ko -
münistleri arasında irtibat memur
luğu etmİf olan bir Kurye Tilsit 
zabrtaaı tarafından tevkif edilmit· 
tir.. Bu kuryenin ıarki Prusyada 
cürüm ortakları bulunduğu da an 
laıılmııbr. 

Sivil zabıta teıkilitı ile yapı· 

lan mesai it tiraki sayesinde ve 
Moskovadaki Çeka ile münasebet 
idame eden ona yakın kimsenin 
de Berlinde tevkifine muvaff aki -
yet basıl olmuıtur. 

AUetler geCjlt resminde 

Bu komünist teıkilitına ait mu· 
habere ve muameleler münhasıran 

' yahudiler vasıtasiyle yapılmakta 
idi .• 

Bu mesele ile alakadar olarak 
zabıta Tilsitte bir komünist mat -
baaaı ortaya çıkarmıthr. B\ı mat
baada bir buçuk kental ağırlığın
da komünist risaleleri ele geçiril· 
mittir .. 

yeni bir rekor yapacaktı. 
400 metre manialı - Birinci 

ıiya (Fenerbahçe), ikinci Sami 
:(Galatasaray}, üçüncü Tevfik (Fe 
nerbahçe) üç mania deviren Tev· 
fik diskalifye edilmittir. Derece: 
61 saniye. 

200 metre kofulurken 

50 metre - '(Küçükler arasın
da ve puvansız): Birinci Osman 
(Galatasaray), ikinci Rauf (Ga -
latasaray), üçüncü faruk (Fener
bahçe). derece 5, 9/ 10. Galatasaray - F enerbahçe at

letizm müsabakaları dün Kadıkö· 
yünde F enerbahçe stadında ya -
pıldı ve birinci sınıf bazı atletle
rinin (Semih, Haydar, Mehmet 
Ali, Küçük Besim) spor kafile -
mizle Rusyaya gitmeleri dolayısi· 
le müsabakalara iştirak edeme -
melerine rağmen umumi netice 
puvan itibariyle gene Galatasaray 
tarafından kazanıldı. 

Fakat §Un'U da derhal işaret e
delim ki aradaki küçük puvan 
farkına rağmen bu kazancı daha 
çok Fener bahçe lehine görmek ve 
Sarı - Lacivert formayı takdir 
etmek lazımdır. 

Çünkü atletizm sahasında he
nüz pek genç olan F enerbahçe -
nin bu sahadaki en kuvvetli raki
bine kartı aldığı dünkü netice tam 
manasiyle bir muvaff akiyet sayı· 
labilir. Dün bize yeni bir Türkiye 
rekoru vermek şerefi de gene F e· 
nerbahçe atletlerine nasip olmuş· 
tur .. 

MiJsabakaların tafsiUUı 

Müsabakalara saat dörtte sa -
raya yan yana çıkan G. F. atlet· 
lerinin geçit resmi ile başlandı • 
Bu sahadaki ilk temas dolayısile 
samimi sözler söylendi. iki tara
fın kaptanları birbirlerine birer 
çiçek buketi hediye ettiler. 

110 metremanialı - Bu koşu· 
da birinciliği Tevfik (F enerbah
çe) kazandı. İkinciliği Sami, ü · 
cüncülüğü Selim (Galatasaray} 
aldılar .. Oerece 16 4/ 5 tir • 

100 metre sürat - Birinci Hil· 
mi (Fenerbahçe}, ikinci Turhan, 
üçüncü Ahmet (Galatasaray}. de
rece 11 5/ 10 . 

Yüksek atlama - Birinci Ci -
hat (Fenerbahçe), ikinci Selim 
(Galatasaray), üçüncü Necdet 

'.(Fenerbahçe). derece 1,70. 
800 metre - Birinci Ziya .(F e· 

nerbahçe), ikinci Feyyaz '(Fener 
bahçe), üçüncü Cemal (Galata
saray}. derece 2, 11/ 8 

Gülle atma - Birinci lbrahim 
(Fenerbahçe), ikinci Niyazi (Ga
latasaray), üçüncü Tevfik (F e -
nerbahçe). derece 12,41. 

200 metre- Birinci Cezmi (Ga 
latasaray), ikinci Hilmi (Fener 
bahçe), ücüncü Sadık (Galata • 
saray}. 

Tek adım - Birinci Tevfik (Fe 
nerbahçe}, ikinci Selim (Galata
saray}, üçüncü Ziya (Fenerbah-

Umumi neticeler 
Galatasaray - Bet birincilik, 

sekiz ikincilik, altı üçüncülük 56 
puvan. 

F enerbahçede yedi binicilik, 
dört ikincilik, bet üçüncülük 52 
puvan. 

Galatasaraylıları, bilhassa F e
nerlileri tebrik ediyoruz. 

A. S. 

Karagümrk 
stadında 

çe). derece 6, 72 " Yeni Türkiye Dün Karagümrük sahasında 
rekoru,, gene kendisine ait olan büyük bir faaliyet vardı. Bir çok 
6,57 rekoru kırarak yeni bir Tür - küçük maçlardan 1<>nra Davut. 
kiye rekoru yapan Tevfik Beyi pa§a _ Fener yılmaz intikam ma
tebrik ederiz. çı yapıldı. Her iki takım çok gü -

1500 metre - Bu koşuya Ga- zel oynadılar. Bilhassa ikinci dev 
la tasa rayın ve memleketin sayılı rede Fener daha hakim ve binne· 
atletlerinden Ömer Besim de gi· tice de üçe karıı betle galip gel -
riyordu. Stil itabariyle yeni yeti - di .. 
ıenlere güzel bir nümune verecek Bundan 1<>nra Altın Hilal -
kadar güzel bir müsabaka yaptı.. Remo takımları arasında Haber 
Birinci Ömer Besim (Galatasa - refikimizin turnuva maçı yapıldı. 
ray}, ikinci Fethi (Galatasaray}, Bu maçta Altın Hilal takımı daha 
üçüncü Manol (Fenerbahçe). de- düzgün ve seri oynadığından kuv-

4 33 1/ 5 vetli rakibini ancak 1 - 2 gibi bir rece , , . 
Cirit atma - Birinci Selim farkla yenerek kar do finala kal-

(Galatasaray}, ikinci Fethi (Fe - dı. 
nerbahçe), üçüncü Mümtaz (Ga· Karagümrük ve Çırçır birinci 
latasaray) derece 44,30. takımları arasında yapılan maç ta 

ahenkli ve düzgün geçti. Her iki 
400 metre sürat - Birinci Sa-

takım bütün kuvvetleriyle çalııtı
mi (Galatasaray), ikinci Cezmi lar. Sonunda oyun 1 - 1 bera • 
(Galatasaray}, ücüncü Cemal (Fe 

bere bitti. 
nerbahçe derece 53, 6/ 10 ..:···················-·····•••••••••••••:····-••••••.._ ..- ·······························•••···· ············~ Sırık atlama - Birinci Fethi •• y d ' •• :: urt af... :: 
(Galatasaray), ikinci Cihat (F e - i~ 1 milyon Türk ayda birer lira il 
nerhahçe}, üçüncü Selim (Gala- ·· :: :: bankaya yatırırlarsa bir yılda :: 
tasaray) derece 3,10. ~~ 12 milyon Türk lirası birikir. H 

Galatasaraylı Fethi gün geçtik· i~ Demeki ki, milli tasarrufları· Ü 
çe dikkat ve alaka uyandırıyor. :: mızla her sene bir Ergani hattı H 
Style itibariyle şimdiden Haydar- H yaptıracak kadar kuvvetli ola • !I 
la boy ölçüşen bu gencin böyle ça- i! biliriz. d .• ı· 

lıııraa en iyi bir sırıkla irtifa atla- i! Milli lktısat ve tasarruf ;I 
:: ;I 

yıcımız olması mümkündür. Dün :: cemiyeti !i .. .. 
bir az §ansı olsaydı 3,22 atlıyarak '•a:.n .. ınmm•an "M , 

Asgada Yeni Kıyamlar .......... -........................................................ .. 
Türklerle Çin Müslüman' 
)arının Kişgerı zaptı 

Canip Bey isminde kuvvetli bir ku
mandanın kıyama iştirak etmesi 

Hindistandan Londra gazetele -
rine Türkistan kıyamı hakkında 
yeni malumat verilmektedir. 

Bu malumata göre Hotanlılar • 
dan bin askere kumanda eden Ca
nip Bey de Y arkand'tan Kit gere 
hareket etmiıtir. 

Canip Bey kuvvetli bir seciye ve 
kabiliyet sahibi bir adam olmakla 
meıhurdur. Kendisi, Kırgız Cüm -
huriyetinde Sovyetlerin hareketine 
kartı gelmif, bunun üzerine Ruslar 
tarafından yakalanarak Rusya hu 
dudu dııına atılmıf. O da Kırgız -
lardan ve Türklerden müteşekkil 

olan Hotanlılar arasında yaıamı· 
ya baılamııtı. 

Canip Beyin kıyama iştirak et -
mesi, bu itibarla büyük bir ehem • 
miyeti haizdir. Canip Beyin Kaş -
gere varmuı üzerine kıyam lider· 
leri, bilhassa Tungonlar arasında 
bir ta.kon ihtilaflar hasıl olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Kuçardan gelen malumata göre 
Türkistanlılar Tian Şan tehrini 

henüz zaptedememişlerdir. Çinli -
ler burada mukavemete devam e· 
diyorlar. 

Hami ıehrini Türk liderlerden 
hoca Niyaz Hacı namında biri it • 
gal etmittir. Hoca Niyaz daha son 
ra Turfan 've Kuceng tehirlerini 
zaptetti. 

Türklerle birlikte kıyam eden 
Tugan'lar yani Çin Müslümanl.ıırı 
Kaıgeri zaptetmi,Ierdir. Fakat 
Tungan'larm vaziyeti iyi değildir. 
Çünkü Türkler, Bugur, Kuçar, Ak 
su, Uç Turfan'daki Çin Müslüman 

larını silahlarından tecrit et111itlet' 

d~ ~ 
Gene haber verildiğine gb ti 

yeni Türk Ambon, yani val~ s;~ 
Kolo vardığı zaman aelefı 0 b~ 
Çinli vali ile karısını ve diğer 
kaç Çinliyi kurşuna dizmiştir. 

Ef ganistanda yeni kıya~ 
Ef ganistandan Hindiatana •1 ti 

malumata göre henüz hüviyeti ~ 
bit olunamıyan bir adam EfS 
Kralı Nadir Şaha kartı bir kı~ 
hazırlamııtır. Parası bulunmadı 
için muvaf ak olamıyan hu seri 
de Kothay civarında çalışmakt~ 
dır. Burası Hindistan hududu_:r 
yakın olduğu için Efganistan hi.lt 
kUm.eti Hindistan hükUmetine 1" 
racaat ederek asinin kaçırıl111aıı"' 
sını rica etmiştir. 

Son zamanlarda vezirler, Mr.b, 
sudiler ve bunlara benzer bir j 
kım kabileler Efganistanm ti , 
havalisine girerek buralarını ır.~~ 
tetmişler, hükumet bunlan teıı"1 
mecbur olmuştu. bİ' 

Bir takım rivayetlere göre k~ 
lelerin leşkerleri "Matun,, ıeh iJ. 
zaptedecek olurlarsa bunların ~ 
bile kartı yürümelerine ve gr. 
memnunları toplayıp tehlikeli ~ 
ceralara giriımelerine mani k• 
maz. 

Bir rivayete göre, yeni kıY 
tertip eden zat, sabık Kral Eın• 
lah Hanın akrabasındandır. 

Emanullah Hanının son zadl 
larda vuku bulan bazı müphe111 
reketleri bu şayialara kuvvet ~et 
mektedir. 

Düello yasağı kalkınca•' 
Bugünlerde Almanyada yüzü sargısıı 

yarasız bir genç kalmadı gibi ! 
Alman gençleri arasında kılıç 

oyunları o kadar rağbet kazanmıt· 
tır ki Hamburg gibi üniversite şe -
birlerinde gençlerin ekserisi yüzü 

gözü yaralı ve sanlı görünmekte 
dir. Bunun sebebi yeni hükume-

tin evelce yasak olan düelloyu 
ihya etmesidir. 

Düellonun yasağının kalkması 
üzerine Alman gençleri, her ba -

hane ile döğüımeğe ve biribirleri
ni yaralamağa batladılar. 

Hamburgda düellolar yeni bir 
hamle açmııtır. 1stiyen oraya 
gidip gençlerin kavgalarını sey
rediyor. 

Deyli Ekspres gazetesinin mu • 

habiri bu düellolardan birini §U 

fekilde tasvir etmektedir: 

"Bu sabah saat altıdan ona ka -

dar düellolar seyretim. 

Gençlerin düello merakı çok 

tiddetlidir. Birinci düellonun so· 
nunda gençlerin biri fena halde 

yaralanmıı fazla kanı akmıt ve 

hastaneye sevkolunmuftur. 

ikinci düelloda gençlerden bi -

rinin kulağı kesildi. Kılıç darbe

leri o kadar tiddetli idi ki bir ara· 

lık çeliklerin kıvılcım saçtııı' 
gördüm. tJ' 

Düellodan sonra kavga ede 4' 
bribirlerinin ellerini sıkıyor, 

ayrılıyorlar. ~I' 
Şayanı hayret olan bir ıı0 _, 

Hamburgdaki genç kızlarırı :ıı 
cak yüzü yaralı gençleri ıe"'° -' 
ridir. Yüzünde yara izi olJSJ'~ 
bir genç onlar arasında.itib- 1, 
kalıyor. Hele yüzünde bırk•ç ~i' 
ra izi olan gençler pek f a:ıla ,e 
liyorlar. 

1 
' 

Düello esnasında korkaktı" ıe' 
lameli gösterenler derhal J<f iiP 

rinden çıkarılıyorlar. )ıt~ 

Düello yasağını kaldırJSJ- ,~ 
,ııt 

maksat gençlerin acı "e 1 r ' 
Jıtl' 

korkmadan karşılamağa a. ı.ıJ~ ' 
• l ,. 

mak ve onların seçiyelerııı 

vetlendirmektir. tJI' 
. diie 

Almanyada demokrası .. t,I 
yu bir çeşit kan dökücülüğı.ı J' ~~ 

ı·ke ı ve onun için dyelloyu teh 1 

spor sayardı. / 

Yeni rejimin telakkisi 1~ ı' 
aksinedir. Onun için ge.,ç f 
rasında yüzü sarılı, ol111•Y•ıı 
azdır. 



G--0~-====== 
. -~~çlerle_ başbaPll 
alk · -~---
Şi e!ı gençlerinden 

Gençler kamplarda hem askerlik 
hem de deniz sporu yapıyorlar 

I! __ ~ük adamlar~'
Galile 

Sorg~ası Bey diyorki: 
~el karınıza cevap vermeden 
·~ ç.o dü .... 
İti '~ .. beri ~:nuyorum. Sekiz ya- Kabataş, G. S., Pertevniyal, Darüşşafaka liseleri kamplarında nasıl çalışıyorlar 

Galile 18 şubat 1564 tarihinde 
İtalyanın Pizza şehrinde doğmuş
tur. Daha küçük yaşından musiki, 
edebiyat ie resme olan istidadını 

göstermcğe başlamıştır. Fakat Ga
lile mühim keşfini resmin yardımı 
ile temin etmiştir. Meşhur heykel· 
hra§ "Ben Vennito Cellini,, nin bir 
mabette işlediği büyükçe tunç bir 
levhayı seyrederken "her rakkasta 
rakısların adedi, rakkas tulünün 
cezir mürabbaı ile makusen rak· 
sın müddeti, rakıı tulünün cezir 
mürabbaı ile mebsuten mütenasip· 
tir.,, kanununu çıkardı. 

)e)t oırenıniye 
enen b" 

ltıtta .. ır a • 
te ttiın. 

o .. >'I SuYiikleriın 
jr 1 trlerıe h 

de er -
~ ıa her kesin 
th. hadak· ·h .,, 1 ı ı • 
t~ .. ~ arı belki 
~ın 

ti r'~at b olunur. 
~oıq en sıkı • 
ii~ ?kt, hu bü • 

l ·•an• 
f ~, .at hak-' '° hır keli - Şlnaal e. 
~~ı;nek için bile adeta terli
. tU •Yatro, her san'attan bü • 

' ~t r) Ve oldukça da bir istidat 
~ d 1~ Ul".kij bu işin bir oyuncak ol 
t ~~i~ b1~1 

biliyorum. Kar§mızda 
ır v · L "I tı .• azıyette kalmak ta ayıp 

~liy •çın ıöyliyeceklerimi yeni 
, "'fltt. en bir talebe ürkekliği ile 

·ıorı. .... 
~ '~ ....... 
o~neye ne zamandanberi çr• 

Slh Uz? 
t()t ~,eYe, zannederim 12 sene o· 

'. f enç amatörle!',, heyeti le 
~ ''8 Ik eser "Halit Fahri,. Be -
h .. tt,, t al~~u!u,, idi. Orada "Meh • 

lllb.._ o un·· .... ~ h u yaptım. Bir müddet 
( illi ,,;Yetimiz "Genç sahne,, is • 
1 il,, 01~· Nihayet "inkılap tiyat

\ıı u. Alay köşkünde "Güzel 
·~, ). 'r birliği tenıaş(\ kısmı,. arıl 
" "O.~ :r 

• lldqt .. an ben de derhal buraya, 
• Q lutfi,. Beye mi.!racaat et-

' '•~~Un "Halkevi t~mıil ~ube
f,I ~da.:•, ~aşıyan bu san'at yu • 

' 1 an arkadaşlarımla çalı· 
~~ fık zamanlarda muhte • 

ile cc~ ltıız "Celal,, Beyin him -
ı 'et olyer,, in "Zor nikabın -

"a.z A" ·1 tıle d ga,, yı temsı ettim. 
tte t. e "Y &§ar Nabi,, Beyin 

·: ~nde "Sihirbaz,, rolünü 
'-lle • 0 n günlerde Darülbedayi 
'• ıı. t-ınden hocamız "M. Ke -

Qel'· 
l\iıtı· 111 hazırladığı ve balet 
~% , '1ltiz "Celal,, Beyin çalı§ • 

\ 
on inlulaba ait eserdeki 

., ~t' 
~~ 0l'alarını yapıyorum. 

~- ·.•usta ilk zamanlarda "Ke· 
ıc"lllın B 

~ teı·j' evden ve elyevm dok 

b. ''~i' ~ "M Kcma!., , balet 
'\.)l ea.},, , eskrim hocam Ri-

tl ~::~~n ço'k iıtif ade ettim. 

1 - Pertevıılyal ll•esl kampta, 2 - Galataaaray llme•I talebesi 100 metre atef talimi yapıyor, 3, 4 - Darllt.-faka la· 
lebe.J a~da, 5 - Kadıkay Moda gençlerinden bir ~rap 6 - Kadıköy Jlme•I •porcularından bir F"ap, 7 - Gençler deniz 
•porlarlle met pi, 8 - Kadık6y ll•eml talebe•lnden bir ~rap tatil geztntllerlnde. .. 

Mektebin büyük, ye§il boyalı da§ına takılıyor: , zan da şehir hartrlndıı yapmaktadırlar. 
demir kapısından içeri girdim. Çi- _Silahlarımızın seıleri çıkmaz- Talebe mevrudu 120 kadardır. , 1 

çeklerle süslü ıbahçede tüfekler ça- sa istemeyiz. Diyor. Şişli Terakki lisesi : 
tılmış,_ talebeler gölgeliklere çe.. _ Silahın •esini cumartesi ~ü- Şişli Terakki Jlscslndo kamp ihtiyari ya-

kilmit oturuyorlardı. nü ,Kağıthanede atııta duyarsın, pılmı,, ıs talebe iştirak etmı tir. İdare, aıı-
Jmtihanlar bittikten sonra Dar cevabını alıyor. kerlik hocası erklnıharp blnbaııl!lı ŞUkrll bey· 

rünaf aka temmuzun ikisinde ge -
çen 1sene gibi 1gene bu sene de 
kamplarını mektepte kurmu§lardı. 

Talimler mektebin büyük bah
çesinde ve günaıırı da şehir ,hari • 
cine çıkarak yürüyü§ yapılmakta
dtr. Kamp,kumandam askerlik mu 
allimi binba§ı Vehbi beydir ve be
raberinde birinci .mülazim Cavit 
bey, ,dört onbaşı vardır. Kampa çı
kan .talebe mevcudu 130 dur. 

Program: Sabahları saat 8,5 
t Af ~ .. ı: d l .. . an yarıma Ka ar, • a qam uzerı 

de 3,5 an 5 .şe kadar talim .zama
nıdır. 

Akşam .yemeğinden sonra bir 
saat mütaleaya ayrılmıştır. Diğer 

saatlerde talebeler mektep dahi -
linde serbeıttirler. Bilhassa aske
ri ~ğlenceler tertip ederek vakit 
geçirirler. Şimdi . .!ımfları gezecek 
oluraanız, bir kişiye tesadüf ede • 
mezainiz. Hepsinin bahçede göl -
geliklerde eğlenmekte olduklarını 
görürsünüz. 

işte .size birkaç köşe: 
Çamın serin gölgesinde oturan 

bir grup gramofon çalıyor. Güzel 
bir tangonun nağmeleri .havada 
titriyor • .Diğer bir gölgede heı on 
efendi talimde tozlanan $ilahlarını 
temizlemekle me§iul.. Diğer bir 
kısmı da sudan çrkmış balıklar gi-

dedir. 
Velhasıl talebeler kampları Atı, için Top ağacına veya Ihlamura ,glt-

mektepte olmasına rağmen güzel m<'ktedlrler. 

eğleniyorlar. Feyziye lisesi : 

.Bir düdük öttü. Hepsi eğlence
lerini terkederd1< silciihmı kapan, 
kütüğünü takan vazifesi başı:. 
na koşuyordu. Akşam talimi baş
lamıştı. Tam ıaat ,3,5 ,tu. Talebe -
Ier dizi kolunda toplanmı§tı. Ça-
vuşun: 

~Dikkat sola ha~<:! .. kuman -
da11 bütün yü:tleri gelen ,kuman -
dana çevirmişti. Kumandansa: 

- Nasılsınız arkadatlar, dedi. 
Bu suale talebeler: 

_ Sağ olun binlbaşım... diye 
sert ve gür bir sesle cevap verdi -

ler. 
Kampa çıkalı henüz bir hafta 

olduğu halde pek muntazamdı • 
lar. Sert bir: 

- Yere yat!!! emri verildi. 
Bir and.a ayakta kimse kalma

mıştı. Vehbi Beye yaklaştım. 
Kendimi takdim ettim ve gelmeJ.i:.. 
liğimdeki maksadı söyledim. Atış
ta da bulunmamı rica etti .. Maa -
liftihar kabul ettim. Kendilerine 
te~eklcür ederek ayrıldım. 

Buseneki kamplar 
Qalatasara!' lisesi : 

Fey:T.lye llscslnln orta kısmı 8 

müteakip Knğıthancde poligon 

kamplarını yapmış (28) ha7.lnuıda bitirmiş· 

tlr. 20 talebe iştirak etmı,tır. lkıncl kısım 

kampı Yıldı7.dadır ve lhtlyaridlr. 18 talebe 

ı,tırak etmlıttlr binbaşı Eeşrd beJln idare • 

sindedir. Atı, t.ecrilbderlnl yapmı::ılardır. 

Pert~vniyal lisesi : 
Pertevnlynl lisesi kampını mektep bah • 

çcsinde l<urmıı,nır. Birinci ve ikinci dene

den .(95) talebe vardır. 

Birinci devre.} 1 ail\"tlrl yUzba ı Rnhl bey 

idare r.tmektedlr. Talimler ckserlyn mekkp 

bahçt' inde ynpılmaktndır. İki günde bir ke-

re de harice uzun yUrllyUşlere gldllmcktedlr. 

İkinci kısmı piyade yllzhıı:ıı Fntln bey 1-

dare etmektedir ,-e tıı.llmkr tamamen dışar

da yapılmaktadır. 
• c 

DarUşşaiaka : 
Dariiş afaka kampı da m!'kteptedlr. Kamp-

ta bulunan talebe mevcudu ıso dur. 

A~kerllk hocaın binbaşı Vehbi bey lda -

rcıılnd!'dir. 

Türk lisesi : 
Türl< Uscııl H t<>mmtı7. cuma günU kamp 

için yedinci, scld7lncl, dokıı71ıncu, onuncu, 

on birinci ınnıf tnlcbelerlııl mektebe ça~r -

mı:ıtır. 

Hayriye lisesi : 

Bu keşfini di -
ğer mühim ke • 
şifleri takip etti 
ve sukut kanun
larını meydana 

koydu. Müteaki • 
ben "Pado" da 

münhal bulunan 
riyaziyat kür • 
süsünü işgal ede-

rek d~rsler veremeğe bB.§ladı. 
Galılenin Kopernik mesleğini 

tamime çalışması bu tarihten iti • 
barendir. 1608 de dürbünü ilk tan
zim eden Felemenkli "Ln • 
her'in,, dürbününü nümune itt-i 
haz ederek üç defa daha büyü} • 
ten diğer bir dürbün icat etti. 

Ve bu alet vaııtaıiyle zührenin 
safhalarını, müşterinin bir iki 
peykini, kamerin dağlarını keşfet
ti. Galile bu keşifleriyle heyet il -
minde yeni bir çığır açmış ve yeni 
malumat ilave etmiştiP.Jci '1 huna 
"rasat usulü,, namı ver.:ilmiştıir. ıoi c. 

Galilenin, ilim alemini altüst e
den keşiflerile gittikçe şöhreti dağı 
lıyor, fakat halk sınıfı bu ilmi ha· 
kikatlere pek inanmıyordu. 

Kendisine Ferdinand'ın filozo -
fu ve riyaziyunu unvanı verilmişti. 
69 yaşına kadar Floransada kal .. 
mış müteakiben garezkarlarının 
ağzını kapatmak için Romaya ka
dar bir seyahat yapmıştır Galile 
Romada bir hüsnü kabul görmüş 
ve heyetşinaslara nazariyelerini 
kabul ettirmiştir. 

Galile icat ettiği tele koplnrtyle 8!'.rnaya 

hliklm oldul,tnn sonrn Kopemlk'ln namrtyo-

Jerlnl blr1121 daha r;lddctle mUdııfıın ctmeğe 

b~lamıştır. 162-l tarthlnıle Papayı z:.lynrete 

gitmiş ,·e ı•aıından l.)l bir moalDt'le görm~ 

tur. Fnknt Gnlll<'nln bUtUn mm"Rffnkıyetıcrt , rS h :<>r ve profesyonellerden 
~;~d ~genirsiniz? bi yerde .yatıyor. , 

te' ·'I e ller·d Gramofon çalan gruptan bir 

Gnlatasaray ııııesı knnıpmı üç tt•mmuzda 

Pcndllttc kurmuştur. lklııcl devreden 181 ki-
' 

Ha;\·rlyo lisesi kampmı mektepte ~lrmek

tcdir. Orta ,-e yUksek kısmından elll talebe 

l tırak r.tnıl15tlr. Talimlerini Reynzıtta Da • 

rülfUnun bahçesinde ynpmııktadırlıır. Kamp 

aııkerllk hocni'lı binbm~ı 1''nhrl bey ldııresln • 

dedir. AtT' te<'rUbclerlııl Sellmlyo kışlıı!!ında 

yapmışlardır. 13 t.emmuz prrşcnıbe günü 

mı>kt('ptc lmtlhuıılnrı ynptlmı:ıtır. 

kıı~rsında kendisini çckemlyen, nazariye!&-

rlnl JCnemlycn (Jl:ı:vltler, Domlk!'.nlcr ,.e DA • 

leri b 1 e gençlik tema§a te-
~ ~ orıı ana çok gülünç geliyor. 

~{)~. Q a~ın başında bir mual -
ı' letd u 1§ alaylı işi değildir. A 
. , ,~ sen beraber çalııtığnn ~r

~r 'tk adettin ve Saim Beyler
t,)orıa~aflarımı beğeniyorum. 

, ~ ~u~ le.rden ise başta "Er -
. ~ t 11\ın B 1 k .. 

ııa . " • o ma uzere, 
~e-ıı,~'ç: Darülbedayi artiıtle-

'•" •nı . "R . ~ e ,,~ . sevıyorum. aşıt 

-;ıtı ~'tı lıza Binemecyanr,, hiç 
'1'· ~tıe~nutınamalıyız. 
~ Op erde Türkiyede yeni 
~~ ? eret salgını hakkında 

I ~le·~ h ' 
~~ll~f ıf bir temsildir. Eski-

~ ~ ;~ İr.~ail Hakkı,, Bey 
l · t\i L a.resındeki ''Türk ope 
") ., Qa,l 'k 

~~ltj 'h ıtı aten muntazam 
1ıı . Q 
l~ du. Ş~nd~n sonra operet 
~e- Sa~tndı Darülbedayi o

~' ınuvaffak oluyor. 

\ 

l~. hcelerini bu janra 
ı •a 

nat namına yazık 

' lıakkmdaki d~ün-

ses: 
- Azizim şu kazaskayı koy da 

Sedat bey kardeıimiz lutfen oynı -
yacaklar . 

Eller tempoya yardım ediyor, 
Sedat bey bir çekirge gibi zıplı -
yor, bir rus kadar meharetle figür

ler yapıyor . 
Daha ilerde resim -çektiriyorlar. 

içlerinden biri reıim ç~en arka -

celeriniz? 
"Karım beni aldatırsa,, filminde 

çok muvaffak olduk. Bundan son· 
rakilerinde daha çok ümidim var. 
Fakat bir Darülbedayi heyetinin 
hem tiyatro, hem sinema ile meş • 
gul olması ne yorgunluktur. 

Gayeniz? 
Gayem, tiyatro bilgilerimi gün • 

den güne çoğaltmak .. 
Sorgularınıza ancak bu kadar 

cevap verebildim. Çükü 30 sene i • 
çinde saçları kırlaşan bir ağabeyi
nizin bu sayfalarda bundan fazla 
söz söylemek hakfo mıdrr ya?!. 

H. Bedrettin 

"' iştirak f'tmı,tır. İdare, bt>dt'n tebbly!'sl 

muıılllml \'lldan Aşir beyd!'dlr. Orta Josrm ta-

llnıl!'rlnl f'kserlya m(•ktebln b::ıhçcıılnd<', ba. -

Yarenlik ayrı gayrı olur mu? 

Köy muallimi iken, köylülere 
iyi vakit geçirtmek, hem de bu 
vasıta ile iç yüzlerini göstererek 
bir ders vermek için bir piyes yaz
mış ve bu piyesi oyna.mağa karar 
vermiştim.. Oynam:.~n karar ver-

dikten sonra bir no!~b. üzerinde 
dü9ünmeğe başl~dı:n. "Kadınla
ra ayrı mı y::.r-c:ım,, diycJ;"dum •. 
Doluya koyd~m almad?, ho~a koy
dum dol:nadı.. "En iyini l:öylüle· 
re sorayım!.,, Dcdir.:ı, co1d\!m: 

- Ne Hizumu Vt'.l'? !. Bu zn -
mnnda öyle ~ey roi o1u:r .. Banu bi::: 
t;Öyliyeceğiz de :;İz ayıp.·yacnk::ı

nrn, dediler.. Dcğru::.u utandım. 
Çayır~ b:r c:ı~:ne yapiı:n. Mü -

~mereyi verdim.. K:ıôn erlıe!I 

seyrettiler. 
Geçenlerde ter~h.Mya~i hazım

nın en sunturlu >:eri olan Jstan:,uı 

vilayeti dahilinde, İstanbul genç
leri tarafından verilen bir müs~ -

merede bulundum.. Kendimi yir
mi sene evvel verilen bir sünne! 
düğününde zannettim .. 

T emaşagiranrn oturacağı ma
hal sağlam kazıklara gerilmiş k~
lm tellerle ikiye ayrılmış.. Bir t!'.
rafta; kucaklarında memedeki ço
cuklariyle hanımlar, babayani ha
nım teyzeler ve asri küçük hanım
lar •. Diğer tarafta ağabeyler, am -
ca efendiler ve beyler. 

Bahçenin içinde bir yaygara -
dır, bir gürültüdür gidiyor.. Ço -
cuk ağlamaları, delikanlıların 
kavgaları, amca beylerin hararet
li münakaşaları, hanımların bir 
sıradan diğer sıraya mu!ıabbetle-
. • bı'r haminenin kundaktaki ton,, 

(Devamı 8 inci aayıfada) 

hlynt lillnıl!'rl nıii~ter4'1•<'n Onllle:re muaraı 

bir vaziyet nlnral• hücuma bar:ladıtar • 

Galile yetmiş yaşındayken En -
gizisyon tarafından muahekeme al 
tına alındı. Galile muhakemesinde 
kitabında "Arzın hareketi hakkın -
da hiç bir şey yazmadığını, Koper
nik nazariyesi karşısındaki ıuale 

ise "1616 ya kadar bunlara iman et 
mişsem de bugün artık inanmıyo· 
rum, şimdi elinizdeyim, ne isterse
niz yapınız.,, cevabını verdi ve bu 
s:uretle öliimden kurtularak hususi 
bir odada .münferiden hapsine ka
rar verildi. 

Fakat dostlal'ına yazdığı mek • 
tupların ele geçmesi üzerine iı • 
kencelerc maruz kaldı ve menfa • 
sında gözlerini de kaybetmek fe • 
laketine uğradı. Dört sene o böyle 
yaşadıktan sonra 8-1-1642 de 
öldü. Galile kendisine işkence ya
pıldığı bir zaman: 

"- Dünyanın döner olduğunu 
söylemek sizce bir küfürdür. Fa -
kat ne yapayım ki dönüyor.,, de • 
miş ve bu sözü bir clarbı mesel ha· 
lini almıştır -
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HİKAYE Kanlı kavga Türkiye-Fransa arasın 

~4laycılık etme Satıcı ile bakkalın 
geçimsizliği 

An'anevi dostluğun resmen ilanı 

Halledilecek mühim meseleler vardı, bunları f t• 

- içeri kara tosun! .• 

- Oha alabaı; 

Yazan: ismet Hulusi 
- İstemem ana, İstanbullu gü • 

zel kız .. 

Seyyar satıcı Mehmet öteden· 
beri Kasım paşada bakkal F ahret· 
tin ile alış veriş etmektedir. 

büyük elçisi memleketinde halletmekle meşgul 

- Gözünü patlattığım 
oha! .. 

1 

- Neresi güzel di oğul, saçı ke -
. .. .: .. silmiş, kolu, budu incecik.. Dur -
okuzu sun ağanın kızını bilmiyon mu; 

Mehmet bakkalın bazı malları
nı satar ve kardan ondalık alırdı. 

Son zamanlarda vaziyeti fena hal
de bozulan F ahrettin alacaklarım 
ve satılmıyan mallarını geri alarak 
arlık Mehmetle alakayı kesmek ve 
kendi yağile kavrulmak istemiştir . 
Beriyandan seyyar satıcı Mehme -
din sermayesi yoktur ki: Her gün 
satabileceği kadar malı petin para 
ile her hangi birinden alsın. İşte 
bu müşkül vaziyette kalan Fahrel
tin bir kaç gün evvel arlık hesabı· 
nı kesmesini Mehmede söylemi§ 
fakat Mehmet aldırmam19tır. 

istihalesi, çabuk muvaff~ 
bütün dünyada hayret uy•11 

bir inkılaptan doğan yeni " 
ile Fransız müttefikleri ar 
bir ahenk tesis etmek... lt1e 
ledilecek meseleler bunlar.dl~ 

D«iğen batak yığınları üzerin
de, denizde giden bir kayık gibi 
ilerliyordu.. Günün kızğın güneıi, 
sanki bir kaç saat sonra gelecek 
geceden korkmuı; yavaş yavaş ka
çıyor.. Ağustos böcekleri bu kor· 
kağın arkasından ıslık çalarak eğ
leniyorlardı. 

- Oha alab~, oha karatosun .. 
Öküzler, güvercinler gibi bir -

birlerine bakıttılar... Boyunduruk 
gıcırdadı .. Döğen durdu .. 

M~iı, odasını süsliyen bir 
genç kız itinasile, döğenin üze -
rindeki samanları temizledi. Çıp -
lak ayaklarile başaklara basa ba -
ıa yürüdü. Biraz ötede, saman 
yığınlarının yanına gitti. 

- Ne o Memİ§, öküzleri koyu -
vermiyecen mi?.. Bırak otlasınlar, 
güneı geçti, döğen kesmez artık!.. 

- Vazgeç Veli dayı, biraz da • 
ha döndüreyim! .. Şimdi İstanbullu 
kız harman yerine gelir, onu dö -
'ğene bindiririm .. 

İhtiyar Veli dayı beyaz sakalını 
ııvazladı: 

- Şimdi anladım .. 

etli, canlı!. 
- Ana istemem, ben lstanbul · 

luyu seviyorum .. 

.. .. .. 
Memitin sevinçten içi içine sığ

mıyordu. Gece büyük çınarın 

altında köy delikanlılarını buldu, 
onlara meseleyi anlattı .. 

- Delirdin mi Meımi§, lıtanbul· 
lu sana varır mı ki?. 

Hepsi birden Memişle alay et· 

miye ba,ladılar ... 

Canı sıkıldı. Bir ıey söyleme • 
den kalktı.. İstanbullunun otur • 
duğu evin önüne gitti. Pencere • 
den bir ışık geliyordu, İstanbullu 
içerde idi, Memit orada olduğunu 

anlatmak istedi .. Bir ağacın altına 
"oturup ıarkı aöylemiye batladı: 

Evvelki sabah gene bu akşamdan 
itibaren ne olursa olsun hesapları 

keseceğini söyliyen Fahrettinle 
Mehmet bir münakaşa yapmışlar • 
dır. Münakaşadan sonra her ikisi 
kendi işlerine bakmıya gitmiıler 

ve asıl mesele akşam olunca pat • 
lak vermiştir. 

"Merdivenden tıkır da mıkır i -
F ahrettin cebinden bıçağını çı· 

nerken,, 
kararak: 

"Yazması boynuma dolanacak 
severken,, 

İstanbullu kız, Memitin aesıru 
tanımıştı. Aydınlık birdenbire 
söndü. Biraz sonra kapı açıldı ... 
Beyaz bir gölge dışan çıktı. 

- Memit, Memit-
- Buradayım, İstanbullu! .. 

- Al sana ... Enayi öyle olmaz, 
böyle olur. 

Diye Mehmedin arkasına ıap -
la.mışlır. Mecruh hastaneye kaldı • 
rılarak zorlu alacaklı F ahrettin 
yakalanmıf tır. 

"Kim inkar edebilir kı 
Chambrun bu işin emektarı 
dir? .. Yeni Türkiyeyi idar• 
büyük hükumet adamlarınıO 
ziyetlerinden istifade ed 
devlet reisinin kendisiPe 
gösterdiği tahtsi sempatideSI 
ret bularak o, manileri afıOıtı 
lafları halletmiş, noktai J1 

birleştirmittir. 
"Bundan sonra muhtelif. 

kaveleler muallak meıelel,ıt 
mamiyle halletmit, dot 
hakem muahedesinin bir kM 
ta evvel tasdikiyle de Tür1'İ 
Fransayı asırlardanberi birl 

Franuz bflyD.k elçl•l M. de Chembrun ren ananevi doıt~uğun ihY,,ı 

Fransızların 14 temmuz. milli men ilan olunmuştur. 
bayramı münasebetiyle dün sabah 
Beynğlundaki eski Fransız elçili - "Efendiler: Bu mesut h 
ğinde merasim yRpılmıştır. nin vukuu sıralarında beY 

Jel vazryet nazarı itibare ' 
lstanhuldaki Fransızların ha • böyle bir yakınlaşma, hıı 

zır bulunduğu merasime "Union mana ahr.. Müthiş mücad 
Française,, reisi l\I. Pien·e Le neticelerinden doğan kar 
Goffun bir nutkuyla başlanmıştır. devirde, iktısadi buhranın 

Fransız maslahtıtgüzan .M. Bar
bier bu nubka uzun bir cevap ver
miş, Bu arada şöyle demiştir: 

- Memiş, beni de döğene bin - Genç kız koıtu Memitin yanı -
r • 

§ Çakma'kçılarda Validehanmda 

Mehmedin odasında polis ikinci 

§Ube memurları bir araştırma yap· 
mıılar, afyon riçmiye mahıuı bir 

kabak ve bir miktar afyon bulmut· 

lardır. 

"-' Sefir M. de Chambrun bu 

hını çeken milletlerin sef 
ümitsizlik tesiriyle şayanı 

l\Üf telkinlere ve fena ta'f 
kapılabileceği şu zamanda, 
perver ve her türlü tehlik 
birlerden içtinap eden f 
em nü sükunun mu haf azası · 
iane bir siyaset takip etıııit 
ni gayeyi takip eden Türk' 
uğurda bizimle beraber çsl 

c .r:>ene .. 

-Gel, bin! .. 
Başı başak renginde genç kız 

, .. w • '""'1k t ogenın yanına oştu ...... 
- Dehey karatosun .. 

- Ha, ha, hahahayt alabaı .• 
Döğen bir gelin arabası gibi 

zevkle iletiyordu . .., Genç kız 
Memişe sordu: 

- Memiş, senin yavuklun beni 
Ciöğeninde görürse kıskan.maz 
mı? .. 

- Benim yavukluµı yok ki!.. 

- Memİf, ben senin yavuklun 
olaynn mı? .. 

Memiş birdenbire başını arka • 
ya çevirdi. Bunu söyliyen lstan • 
bullu güzel kızın yüzüne dikkatli 
dikkatli baktı: 

- Alaycılık etme latanbullu ! .. 
- Neye alay edeyim Memiş, 

doğru söylüyorum. Sen iyi bir de· 
lfkanhıın, çalııır bana bakarsın 
olmaz mı? .. Hem ben de sana yar· 
dım ederim. Beraber döğen süre -
riz.., beraber tarlaya gideriz .. 

- Olmaz, ellerin küçük, sen 
evde oturursun, ben yalnız çalışı. 
r:nn .• 

- Ya, demek anla§tık Memiş .. 
- Öyle oldu lstanbullu?. 
- Hem bana artık İstanbullu 

lleme MemiJ .. Selma, de .. 
- Salman mı diyeyim~. 
- Yok canım, Selma! .. 
- Ha öyle derim İstanbullu .. 

- Ana, ben evleniyorum. 
- Yaa! •. Memi! kimi istiyon di 

liakam .. 
- İstanbullu kızı •. 
- Hadi oradan ulan. O sana va· 
~mı ki. ... 

na geldı. 
- Olunana latanbullu .. 

Çimenlerin üzerine, bir dala 
bir ku~ konar gibi oturdu: 

- Ne yapıyorsun Memiş?. 
- Seni düşünüyorum lstanbul-

lu .. 
- Hani bana Selma diyecek • 

. . ' 4ln .... 
- Beceremiyom .. Salman diye -

miyom .. 
- Olurmu amma 7 .... Hem bak 

sen bu akşam buraya gene böyle 
geldin •.. Niye süslenmedin? .. 

- Süslendim İstanbullu, bak 
yeni mintan giydim ... 

Odada afyon içen Talip ile Meh. 

met yakalanmışlardır .. 

sene burada bulunamıyor .. Bugün 
yanınızda. bulunmak arzusuna rağ 
men, Paristeki ikamet müddetini 
uzatmağa mec'bur' kalmasının ee -
hebi, burada başladığı ve günden 
güne muvaffakiyeti artan eserin 
tamamlanması için bazı müzake
relerle meşgul olmasıdır. 

§ Sirkecide Bolvadin otelinde 
. . "iki millet arasındaki yakınlı-

mın.fıreten oturan İbrahim Efen - v 'h · · d t d""f d'l · . gı ı ya ışın e esa u e ı mış o -
di taraçadan etrafı seyrederken lan müşkülleri size uzun uzadıya 
orta kahvenin üstüne dü§müş izah edecek değilim. Türkiye ve 
ağır surette yaralanmıştır. ibra • Franaanın bazı ittifaklar vesilesi 
him Efendi derhal Cerrahpaıa ile sürüklendikleri ve devamı müd 
hastaneıine kaldırılmıştır. detince birbirlerine düşman vazi· 

yelle kaldıkları umumi harbin ha-
111nmt1111111ım11ua11,n111aıaıın111umc1nnummurumnmnrnmn1111mt11nnrufllft•11 ıım1 

- Olmaz, boyunbağı takacak· 
tın, saçlarını tarıyacaktın, ütülü ben aenin yavuklun olmam .. 

tırası, eski bir imparatorluğun 

yeni ve kuvvetli bir Cümhuriyete 
elbise giyecektin.. Memiş düşündü, yeni doğan ay 

- Boğaz bağı mı dedin, ben 0 • gök yüzünden adeta alay eder 
nu ta kaman ki!. gibi bakıyordu. Memiş İstanbul -

T k ı h luya döndü, o da tıpkı gökteki ay - a amaz o ur musun em 
h k. k k ' gibiydi. 
er va ıt ta aca sın.... Ayrı gayrı olur mu? 
- Çiftede onunla mı gidecem.. - Ben gidiyom lstanbullu .. 

T b•A D ı· · k (Baş tarafı 7 inci sav1fada) - a ıı... - ur, e ımı s1 .. J 

. Yarenlik .ı 

Ol k '? Memi• ter~ddütle elini uzattı·. rununun uyutmak irin söyledigwi - ur mu ı . .. :r :r 

- Avrupada hep öyleymiş.. - Bu ne büyük el, bunu da bi • ninniler,. Ağabeylerin, bütün gürül 
- Avrupa dediğin de hangi raz yontmalı.. tüyü bastırmak için "sus, olur,, 

köydür kü İstanbullu?... M . d' G yaygarası.... Neler, neler efen • 
emış cevap verme ı. ök yü· 

Selma, ~en bir kahkaha kopar· zündeki ay adeta dilini çıkarmış dim. 
dı: alay eden bir ar!l:Z çocuğa benzi· Reisin iki buçuk kelimelik nul-

- Sen de hiç bir şey bilmiyor • yordu. kundan sonra oyun başladı. 

sun?" - Alaycılık etme olan!.. Günün bu hercümercine naza-
- Biliyorum etme, çifte gitme • ran gençler rollerini sakir, ve iti· 

sini biliyom !.. :t- ~ :to dalle yapıyor ... denir .. Sahne fe -
- Baloya gitmesini de biliyor - İçeri karato~un.. na değil.. Dekor köyde tam asri 

musun?.. " bir odayı gösteriyor.. Bir sahne 
- Bilmiyorum emme, neyse öğ - Oha alaba~.. içinde iki defa gündüz, üç defa 

renem... Döğen sarı başak~ar üzerinde gece oluyor.. Ben bunları en ön 
- Öğreteyim .. Sen arkana frak sarışın bir kız gbi siizülerek iler • sırada oturduğum halde güçlükle 

yahut smokin giyeceksin, sert ko - liyordu.. gördüm.. Çünkü amca beyler ve 
lalı gömlek üzerine kol kase ta • efendi ağabeyler sahnenin önüne 

- Memiş, Mem;ş, ben geldim, 
kacaksın, bir de papiyon bag"'lıya. d gerilmişler, oynanan bu acı facia-

öğene bineceğim .. 
caksın, ayaklannda rugan ıakar • yı kahkahalarla seyrediyorlar. Ge-

- Varacak be ana, kendi dedi.. pin1er olacak .. Ben tuvalet giye • - Olmaz lstanhullu, yavuk • ridekiler görebilmek için bir saat 
- Alaycılık etmiş oğul!... ceğim, beraber kolkola baloya lum krslcanır.. rakkası gibi iki tarafa sallanıyor· 
- Vallah essahtan ana!.. gideceğiz; orada danaedeceğiz.. - Na dedin Memi§?.. lar .. 

- Cit d1 ~tul, İstanbulluyu - iyi anlayam emme ben bun - - Yavuklum kukamr bu sa. - Beyefendi, lutfen bir a! l<e-
nideceksin, sana Dursun ağanın ların birini yapaman !.. hah biz Dul'sun ağanın kızile ya • nara çekilir misiniz?. 
kızını alam!.. 01 b 1 ki -------~-~--~---------__:::.:.:m=a:::z,~un.:.::::a::n:_;_y'!...;.a:!p!:.:a:'m~a=z~sa~n~_:v~u~u~o~l~d~u~k:..: .. ·:.·~~--------~B~u~IÖ~· z~l~e!_rjk~ibarca söylenildiği 

la bulunmuıtur. 

"Tarihi ananelerimize ~ 
zide birbirlerine yakınlık d 
olan iki milletin arzuların• 
dar uygun bu müşterek Ç 

dan memmm olalım ve oıı" 
lulıyalım !.,, 

Alkışlanan bu nutukt•P 
sefir M. de Chambrunun 'f 
yolladığı tebrik telgrafı o f' 
hazır bulunanlara şaınpaP 
ram edilmiştir .. 

Fransız sefiri 

PARIS, 14 (A. A.) ~-Jı,ı' 
ki vazifesi sona ermek o• 
M. de Juvönelin halefiııiflı 
dinlenmek için Vişiye gid 

d''fl 
lan M. Daladye Parise 

0 f~ 
sonra ve on güne kadar t' 

dilmesi ihtimal dahilinde 

mektedir. 

b., ~ 
V olga nehrinde 1 ~ 

Moskova, 14 (A.A.) ;oıl' 
yahı taşıyan bir şalope 

ri üzerinde kain Y aroıl•~ 
de yükünün fazlahğıııd'" ee'f 

lı• batmıştır. Seyyahların e td'jf 
tulmuıtur. Maaınafih ye. ,,J 
d ··ım·· t" T hki~t 1' arı o Uf ur. a 

emir verilmiştir. 

. . b' b' ~ d y•~-' ıçın ıtla ı agız an 

Amca Bey aldırm•Y01" 1,ıl 
Ne ise, fazla u:ı•td'1~ 

rültü, palırt araıı~~· 
1
",I 

nolog, be, karikat&Jf j 
!arkı ve iki eser bitti. ,.,~ 



Mm•wwwwaıı-a11111l111111ııııınııııııııımımın•nııııımmmııınımııı• emleket Haberleri o ! Kurt, Kuzu, Kartal 
Kavgası m ~~• ı ı ılllftlllll111111111ıoo111111111~1mmıınııMııını~ıı m~ııımıı~nınııı ıımmı mııı •ıı~v 

erli J!Yf;!~~!~~~ektep-1 Zonguldak l Sel yüzünden 

Muharriri: Ömer Rıza 
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- Piskapos etrafa dikkat etti. 
tlerde bir ışık yanıyordu. ikisi o 
tarafa doğru yürüdüler. Yerde ya
tana sonra döneceklerdi. Işıklı o
da lstefanosun odasıydı. Bu oda • 
nın da kapısı açıktı. lçerdeki man 
zara garipti. 

Olabilir. Hair.ler cezalarını böyle 
İJl11urlar. 

erin açtıkları sergiler yollar bitti 
Selin Zonguldak kazalarında 

M:u!rnsla arkadaıları böyle ko
nuşurken kapı çalındı. lstefanos 
kapıya gitti ve geldi. Markus te • 
laşla sordu: Utsa b " • kJ• • k • h yavtığr tahribat hakkında şu yeni 

ıçagı, ıpe ısı, onservesı, er malumat gelmiştir: 
• Kumlar altında kalan demiryo-

Şeyı çok terakki etmişir : lunun bir kilometrelik kısmının Duvarın içine gömülü demir -
den bir kasa açılmıf, içindeki ka -
ğıtlar yere atılmış ve hunların ü -
zerine boş bir kese atılmıştı. Oda
nın bütün mefruşatı altüsttü. Bir 
köşedeki büyük masanın üzerinde 
eli kolu bağlı bir erkekle bir kadın 
yatıyordu. Erkek lstefanostu ka -
dın da ihtiyar hizmetçiydi. 

- Kim?. 
- Bir genç adam. 

Baraa llk mektepll:r 

,.1~ (Hususi) - Bu haf
tG ..... 'çın sergi haftası oldu. Pa 

.. "q\i ~ • 
>ti) ec&tı bey kız enstitü -

•iiııu ık ~ergisi açıldı. Pazar· 
(Bursa dördüncü yerli 

'tt ... 
' tısının açılma merasimi 
~ .. ·.Salı günü de ilk mektep. 
·tı . 

' 
sınde hazır bulunduk. 

et- ·1 t'fgı er, Bursanın iktısat 
\ 1 h . tılıı k ayatında bır hareket, 
i b\l 1.. uyandırdı. Binlerce 
d\i Uç &ergiyi gezerken dur
i ~.~ıdarının kımıldadığını 

• 1 loqı d~ 
ı, ~ s.a ı varlığımızın dere-

l ~i ~~rıf sahasındaki ilerle -
"1-, tordu. 

's~l;e!Ji mallar sergil'inin 
t.hİld_ıgını gününde ve tele -
11\~ ırıni§tim. Sergi, birinci 

'~ın alt ve üst katlarını 
'~-·tadır. Binadan ayrı o -
)\kt~~~hanesi ise Bursa sa· 
,~t1~1 hın cidden sanat aşkı 
ttİtf eserlerle süslenmİ§ti. 

•rı 'C .. l )• l n guze ve en göze 
il.. "re .. 

1 ·q\i •
1 

rı ınhisar idaresinin 
~ ı e . 't 'ite) 'Peki§, k'onserve ve 
~ti· eridir 
·~ . \ ı llı de . "h . . d ı ıtı yınce zı nımız e 

'lQ.._ •ırı. k d. . k l -._ '\ b' en tfesıne apı a· 
·"" ına" b· tı~ .,ı neyle ve nasıl dol. 
~.ı •ıı du" .. .. ı_k S 
~ '4e ~<>le §~nuyorou . er -

) tıl~ eskıden kaldığında 
't_. l)an b 
~ ı~ e . u yanlış duyguyu, 
I~)' lldışeyi bertaraf etti. 
~di~elınedikçe, bir arada 
k,~e kolay kolay inamla

~~· a·· ~r5ok olan yerli mal
~· <>tsunıüz geniıliyerek 

li.. ... , .. 
' ~~~~en bundan önce ya -

ı ~1 \i Bur . . ·ı . 
"'1 rıi .. 

1 
sa sergısı ı e yenı 

._:) ·• e . "'\· ,. ~ınde mukayese e -
\,.

1 'e.-
1
."1 biraz zayıf buldu

"'tl._d~ı. helki de şimdikin · 
ı. F' akat bunu derhal 

•erglaladen bir k39e 

unuttl..ıran §ey, yeni sergimizde gö 
rülen ilerle'Yıı farkıdır • 

Hiçbir sahayı ayırt etmiyerek 
söyliyebiliriz ki yerli sanatlarımı -
zm hepsi; son derece incelmiş, 

yükselmiş, zevk ve teknik itibariy
le çok ilerlemiıtir. Bir Bursa bıça
ğında, bir Bursa ipeklisinde, bir 
Bursa konservesinde, hulasa her 
cins eıya ve eserde bu terakkiyi 
çok açık olarak görmek mümkün. 
dür. Sergi, hu bariz ilerleyiş ve in
celiş farkını bütün vuzuhile göster 
miye yaramı§tır. 

1 temizlenmesine çalıfıyor. Bele -
diyeye ait tahta köprünün yarısı 

ve maden idı\resinin köprüsünün 
ta.mamr yıkılmıştır ve muhtelif şir· 
ketlere ait 300 ton kadar kömürü 
su götürmüştür. 

Kilimli ve Beycuma nahiyeleri 
köylerinde mahsuller kısmen ha -
rap olmuş ve Öcelerden bir sığırı 
su götürmüştür. 

Ereğli kaazsının, Kızlarderesi 

üzerindeki ikinci köprü yıkılmış 

ve menfezler tıkanmıt ve yolun 
toprak tesviyesi yıkılmıttır. Ereğ· 
linin Başviran nahiyesi köylerin • 
de 400 dönüm kadar mahsul ha -
rap olmuttur. 

Bartın kazasında, Bartın - Zaf
ranbolu yolunun altıncı kilomet -
resinde şöse çökımüş ve seller bu 
yolun bir kısmını oymuttur. Bu -
nunla beraber muvakkat geçit te • 
min edilmiştir. 

Amasra nahiyesi köylerinde 
300 dönümlük mısır mahsulü ha • 
sara uğramıttır. 

Dürüğün Tef en köyünde mek -
tebin bir kısmı yıkılmış ve hayvan 
zayiati olmuş, şimendifer hattı 

sellerin tahribine uğramıştır. 
Devrek - Çaycuma köprüsünün 

istasyon tarafındaki kısmı yıkıl -
mı§hr. 

Sellerin tahribah 
Son yağmurlar yollarda epeyce 

tahribat yapmı§tır. Bartın - Saf
ranbolu şosesinin 41 zait 500 ki • 
lometresinde 20 metre uzunluğun· 
da şoselyi sular oymuıtur .. Bu kı· 
sımda yolun en dar yeri 60 santi
metre kalmış ve §İmdilik muvak
kat geçit temin edilmiş.tir. 

Amasra yolunda da asker suyu 
depoısuna yakın, Bartın tarafın • 
daki virajda sular mühim tahri -
bat yapmış ve yol otomobil geçe • 
mez hale gelmittir. Bu kısma der
hal amele gönderilmiş ve hemen 
muvakkat tamirat yapılnııttır. 

Arıza bir kaç gün içinde esas· 
lı surette tamir edilebilecektir. 

Necati bey kız enstitüsünün ser· 
gisi, her yıl zevk ve takdirle gör· 
miye alıştığımız bir meşherdir. 

Mektep, gene haklı ve hakiki tak
dirlerimizi topladı. Birçok oda ve 
salonları dolduran ince, zarif, bin
lerce e§ya ... Türk kadınlığının is -
tikbalini gayretli iğnesinin ucu ve 
zekasının inceliğiyle kurmıya ça • ~~~~---===~-~~~~~~~ 
hşan Türk kızları, bu salonlar do • eski mektebi tastamam canlan • 
luru işleri bir senede nasıl yapa • dıran bir kö§e. 
hilmitıler? .. Bu sualin cevabını on· Bunun tıpa tıp karşısına ko • 

• "d ' Jarın Türk oluşlarında ve cümhu· rı orun Öteki ucuna da cümhuri -
riyet mekteplerinin çalışma tarzın. yet ve inkılap mektebini yatatan 
da bulmak 1<olaydır. Bursa kız güzel bir tablo yapılmış. İnsan 
enstitüsünün bir mazhariyeti de bu otuz metrelik mesafe arasında 
Melek hanım gibi çok değerli 'bir otuz senelik bir zamanı yeniden 
müdür tarafından idare edilmesi - yürür gibi şiddetle hatırlıyor. 
dir. En li.ğar muhakemeyi bile tı-

Buraya katillerin 
ıüphe yoktu. 

girdiğinde 

Markus adamına yaklaşarak 
hem ne olduğunu sordu, hem bağ
larını çözmiye başladı. 

lstefanos anlattı: 

- Yüzü maskeli dört adam içe· 
ri girerek onları Kalip namındaki 
yahudi tacirinin gönderdiğini, se
ni öldüreceklerini söylediler ve bi
zi bağladılar. Sonra kasayı açarak 
içindeki parayı alıp gittiler. Kur -
tulduğuna tükür velinimetim. 

Ma~kus lambayı alarak dışarı 

çıktı, ayağına takılan cesedin ki -
me ait olduğunu anlamak istedi. 
Yere serilen vücut "Kalip,, indi. 
Yüzü gözü yara ve kan içindeydi. 
Markus adamına döndü: 

- Baksana. Hangi katiller bu 
adamın beni öldürtmek istediğini 

söylemişlerdi. Halbuki işte kendi -
si maktul yatıyor. Demek ki kendi 
tuzağına düıtü. 

- Kendi tuzağına mı düttü. 

Yangında 

30 ev ve bir çok 
hayvan yandı 

AYDIN - Bu civarda bulunan 
Işıklar köyünde ani bir yangın 
çıkmıf, otuzu mütecaviz ev ve hay 
van damı, on dakika içinde kül ha· 
line gelmi,tir. Hadise etrafında 
mahallinde edindiğim malumat şu 

dur: 
l§ıkh köyünde Karaoğlanların 

Kezban Hanımın çamatır yıkar -
ken açıkta bıraktığr ocaktan bir 
kıvılcım ııçrarnı? ve evin saçağını 
tutuf tunnuıtur. 

Rüzgarın §ddelli esmesinden 
yangın büyümuf, zavallı ka.dın 

bağırmıya, istimdat etmiye başla
mıştır. Komşular yetişinciye ka -
dar civarda bulunan otuz kadar 
ev ve dam kül haline gelmiştir. 

Yangın esnasında bir çok ta -
vuk, bir merkep, ziynet altınları, 
1500 kağıt lira, bir çok zahire 
yanmıştır. Yangından en fazla 
zarar gören Çırak oğlu Ahmet a · 
ğadır. 

Kayseride Yerli malları 

- Ne istiyor?. 
- Kendisi lskenderyeli tacir 

Demetriusun katibiymiş. Bir mek· 
tup getirdi. 

Markus mektubu açarak oku • 
du: 

"Asil Markusa. 

Son seneler zarfında itim gü • 
ci.im hep size fenalık yapmak, hep 
hayatınıza kastetmekti. Fakat ha • 
her aldım ki, seni benden fazla 
sevmiyen Domisyen bir suikast 
hazırlamış, seni evinin e§inğinde 
öldürmek için hazırlanmıştır. Ben, 
sana yaptığım fenalıkları telifi i
çin kendimi feda ediyorum. Bu 
mektubum sana varmadan evvel 
ben ölmü§ bulunacağım. Kendimi 
neden mi feda ediyorum?. Çünkü 

Meryem oldü. Hayatta onu ta -
kip etiğim gibi ahrette de takip et
mek, orada daha bahtiyar olmak 
istiyorum. Seninle karşı karşıya 
gelerek ölmeyi tercih ederdim. Ka 
der böyle imiş. Sen bu dünyada ka 
lıyorsun, ben ise Meryeme gidiyo • 
rum. Elveda! 

Katip 
Ölümüm gecesi Roımada yazıl -

mıştır.,, 

- Cesur bir adam! 

Septimus bir şey demedı: 

Bir tehdit ve ölüm 
Bir köylü çocuğunun 

ölümü sebepleri? 
Bir kaç gün evvel Arıtın Ka. 

yacılar köyünden Aavudun 11 ya
şında Mehmet ismindeki torunun 
tehdit ederek, ve döverek ölümü· 
ne sebep olduğu ihbar edilmiş.tir. 
iddia edildiğine göre Davut: "Se
ni boğuvereyim mi?.,, diye küçük 
Mehmedin üzerine yürümüt ve o
nu dövmüıtür. Çoçuk on gün son
ra ölmüştür. 

Yapılan bu ihbar üzerine ad. 
liye meseleye el koymuf, ve tah •. 
kikata haşlamıştır. Çocuğun ce. 
sedi otopsi (fethi meyit) yapıl. 
mak üzere getirilmi,tir. Otopsi • 
den sonra ölümün sebebi anlatıla· 
caktır. 

Halkevleri 

tlkmekteplerin sergisine gelin - kır tıkır işleten, kafada mukaye • 
ce; denebilir ki, gezenler en büyük seler yaptıran bu tablolar sergi -
heyecanı bu esrgide duydular. tik nin hüviyetini gösteren en kuvvet
mekteplerin sergisinde bir çocuk li çizgileridir. Yüzlerce konferans 
samimiyeti ve §Uurlu bir inkılap bu kadar şiddetli bir tesir yapa • 
mektepçiliği el ele yürüyor. maz. 

Hocaalizade mektebinin üst kat Eski mektep tablosunu yapan 
koridoruırun bir ucuna eski bir ma Gemliğin çalıtkan ve san'atkir 
halle mektebi yaşatan ve üstüne muallimi Nedim beyi tebrik eder -
çok dikkat tophyan bir tablo yap· ken, bu tablonun Bursada bir ma
mışlar. Tam bir oda büyüklüğünde arif müzesi tesisine temel taşı ol • 

Kayseri, 14 (A.A.) - Kayseri 
Halkevinin hazırladığı yerli mal
lar sergisi bugün Kayseri mebus
ları ve kalabalık bir halk kütlesi 
huzurunda açılmıştır. 

Çaycuma, 14 (A.A.) - Zongul
dak Halkevinin köycüler ve içti .. 
mai yardım şubeleri azasından 

beş kişilik bir heyet 85 kilometre 
mesafede Perşembeye gittiler. 
Perşembe pazar yeri olduğundan 
köylerden ve hatta civar vilayet • 
lerden gelen ve çok kalabalık olan 
bu yerde, heyet arasındaki dok .. 
torlar 160 köylü hastayı muayene 
etmişler ve meccanen iliç verimı· 
ferdir. 

Bu heyet seyahati esnasında yol 
üstündeki yedi sekiz köyde bera • 
berinde götürdüğü Türk bayrağı • 
nı çektirdi. 

bir yer. Hocası, kalfa11, falakası masını dileriz. 
ve hasıra diz çökmüş talebesiyle SAÖDIÇ 

Sergide Kayseride yapılan ne· 
fis mallar ve bilhassa halılar dik· 
kati celbetmektedir. Bunlar ara· 
sında Ürgüp halılarç ıok beğeni! -
mittir. 

Bayrak ve yurt sevgisini izah et
ti. Köylüler bu yardım ve temaı • 
tan çok memnundurlar. 
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. uze e ı ecegını soy uyor 
bugün devam edılecek J · bbu!ıe~ 

H8.$ıltfü, spor sahalarının tiribün 
ihtiyacına kullanılmak üzere F e -
nerbahçe spor klübü tarafından 
tertip edilen büyk eşya piyangosu· 
nun çekilmesine dü nsaat ikide F e· 
ner stadında batlanınış ve aktama 

Erkek kostümü 
AT1NA 13 (Hususi) Bugün lazımgelen bütün teşe ··d 

ıı tııbto; l83.U yatak örtüsü; s2212 ııabıın: j , . - . - • k "c·· h · ti 111ıı 
361 ııı atkı; ssıı& iç &'önıletl; 11358 ~akı; • kü siyui vazıyet hakkında hır ka- rışere um urıye rill 

88677 
Likör takımı 

72925 
Kübik masa kadar deva.m etmesine rağmen 

57249 
tahminen ancak bin kadar numa - On sinema duhuliy,esi 
ra çekilmiştir. Halbuki üç bin nu· 

1547
6 

mara hediye kazanacağı için daha Sadef tabure 
çekilecek iki bin numara vardır. . 

4470 
Keşideye bugün öğleden sonra 35116 Hr.ykel, 6002-l 8 çonıp, 68103 re5lm. 

ayni statda devam olunacaktır. 12981 ayakkabı, 23z31 sıgarll ına5a ı, 6;;66 

Dühuliye yoktur . çakı, 77621 sünı;er, U91l9 kra,at, 4SH ~utnl• 
Dünkü keşide bir hayli meraklı I örtüsii, lfıl81 kıtdın lmmaşı, 50299 çalu, 11009 

ve eğlenceli olmu§ vliyet ve altın· it gômlı"ti, 29116 conlle tokımı, 8816 l'rkek 

t l"k 1 k t ('.('p !lllfttl '1022S tcrlllc, %89.>.; )1rml trlbUn 
cı no er l mamur anmn on ro • · 

1 . l h kartı, S:ı1:U p:ıııtolon, 14113 lfn·anta, 1)('987 lu a tında, çekılen numara r ve e-
kadın uyııkkabı, 90705 askı, 86201 kum:ış, 

diyeler Çelebi zade Sait Beyin 99028 mendil , 20161 kravat, 2s108 a~ol•knbı, 
neş'eli ve davudi sesiyle halka bil- 99928 mendil, 2016'7 kravot, 25798 nynl t..'llbı, 
djrilmiştir. 88600 altı J)(>Çetı>, 64'781 M!J duhull)c, 990-1 

Numaraları halktan arzu eden- oekcruk, ;5052 krnl'Bt, l9067 Stgara masa ı, 

ler sıra ile çekmiıler ve ara sıra 
"Büyük ikramiyeleri bulup çıka -
racak uğurlu el sahiplerinin!,, do
lap ba~ına gelmeleri haaaaten ri • 
ca olunmuıtur. 

Ç . e.n hediyelerin hemen hepıi 
bu buhına:llar tarafından hararet 
ve lf' · "Siimle karıılanmı§, arada 
bir ç kan ! .ıymetli hediyeler heye
can ve alakayı bir kat daha artır
mı!hr. 

ikramiyelerin en tatlısı ve en 
tatlısı ve en büyüğü sayılan oto -
mobil hediyesi dün çekilen numa
raların en sonunda çıkmı~hr. 

Dün çekilen numaraların ta -
manı karilerimize taktim ediyo -

-ruz: 

Yeni model Şevrole 
otomobil 

31917 
Mı9lra bir kişilik gidip 

gelme seyahat 

70425 
Büyükadada etranje o

telinde iki kişi bir hafta 
yemek, içmek, oturmak 

eğlenmek 

70246 
3 parça lüks salon takımı 

83162 
Pır l<tnta yüzük 

76767 
3 Jfarça salon takımı 

54318 
66 fja,ça yemek takımı 

8288 
Ismarlama beyaz pantolon 

28137 81649 
Ismarlama pantalon 

47243 45962 
78857 

2166~ rakı, '757'11 heykel, 81'169 vazu, 7410 

kemer, fl1'7S% iki hnvln, 8187% battnnlyr., 

89195 terlik, 8%074 nltı lkah~·c füıcanı, 4976% 

ipek fanlll. %6926 ayn.kknbı, 684S8 Jpek fa -

nUA takımı, 65257 he)'kl'l, 87878 çakı, :nuo 

.kumaş, 2UU beykd, JS5SO Jkl havlu, 6425-1 

mosa Mil.ti, 6064 krııvat, UG61 bornuz, 76922 

battanlyr, 26816 kadın çorabı, 93160 denl7. 

donu, 89086 seccade, 24709 ~nln, 58898 iç 

gömlııtl, '78981 on dllhullye, 24688 mermer 

hıoykll', 65890 f;akı, 5083 ayakkabı, 54ZGG 

boyun mr.ndlll, 81927 lll.vantn, 76670 tC'rllk , 

809M renkli tablo, 8080.> &Uveter, 87112 yatak 

örtll U, 2458 b ttnnlyl', .2.3881 ıgamlık, 20288 

battıınl3 e, S8C9'? aabun, :?6800 6 knh\'C flnoo

nı, 8f'18S Ud havlu, 8502 kravat, 60521 men • 

dn, sıon nltı bardak. 5GU6 5t'Ccadc, 74915 

mermer hcyl,el, 95741 lhıınta, 77415 kndın 

kuma,1, 49354 nynkknbı, 6.>79Z Ungcr, S95H 

krııvut, 76:>11 11y11kkl1bı, 86300 bıırıııır1 'H900 

llwantıı, 86189 altı hardalt, 4211G kadın çan

tıuıı, 41141 kemer, 9856% denir. donu, 11>676 

kadın ~ani sı,, 880.iS altı bcudalc, 8~978 göm

lr.k, 7617' büJül;: mendil, 41817 mzu, 'sa n

bun, c.&160 ed f tabure., 1066-1 bl'ş dUhııllyc, 

9632~ tirtU, 66169 gömlek, ı;sn kc , 42918 

gr;mtrk, 88815 ı:anta, JU26 iki ha\lu, 91616 

gömlelc, 4966;) tantn, 82169 Şf'kl'rllk, 85728 

kravnt, 21'1'15 lhnnta, 1>%905 lt.\-anta., 157003 

gömlr.k, 4856 kadın çorabı, 70628 altı ~ete, 

G70ifl lll.\'Bnta, 58SH örtll, 66M7 yirmi dii • 

hullye, 62000 aynl<kııbı, 1192 pantıılon bıılığı, 

2109Z on dilhullyı•, 1239? nıiirr..kkeılll kolcm , 

111911 ~eni model Şevrole otoınobll. 

l lBSl mermer heykel; S'729 iç gömlctı; 

621US iç ıömlcğl; tH86S İpekli kıı§kol; 4860i 

G ıı<:'-ttc; 8871i9 gümüı ~ UzUk; 61978 küı;Uk 

renkl ltnblo; 8808.; 6 pcçte; S059S Fl'.ner sta

dına 5 duhuliye; :?8626 lAmnta; UH9 }"ener 

ııtadma 20 duhuliye; 213i2 mermer he~kel; 

681SS Jc gUmleğl; 4927S llkör takımı; 80809 

bomoı.; 09JS1 deniz donu; 448'9 cıgam nuı -

ııı, 58240 Çatal takımı, 6'1050 epor gonılci;l; 

0038 Fencrbılhç stadına duhuliye; 18811 ipek 

ntkı; 82862 lr :;ö:-.ıleltl; 35551 kaşkol; 5908'l 

du\'ıır ayna<11; 11516 Avrupa ııapkııııı; IU 

yılıın kolye; 4868 renkli bardak; 19098 ı:o • 

rap; '1!090 prkı•k aynkl•abı; 651516 apka, 

50591 Uç çift çorap; 50-161 n:r:o; 8238'7 a;öın

lek; 29690 ıaJ; %2315'1 bomo:r;, 8S3~5 kadm pp 

kuı, 0890 yaknlı por gömleği 80117 ~eJ;.er· 

ilk; 87003 IAstlk ayakkabı; J.I 127 battonly6 

pamuk, Si81 kım\·ut; 16119 kırıımt; 22820 

kumaıı Jarse, 181118 cakı; 57970 coraıı iki 

çift; 68901 IAvnnta; 63 reıtkll tnblo; 84415 

erkek corabı; 86605 r,ıırlf kutu, 89DIS7 IA\-an

ta, '1762 pljama, 61%62 modem lspıınyol alı, 

10183 battnnlye; 1187 bcynı; pantnlon, 868U 

çakı, 25658 JO pltıj knrnesl; 46910 20 Fencr

bahtc tıtadına duhııllyll; 89820 renkli tablo; 

U012 s;lft kru·nt; .22581 Fl"ner stndınn 5 dtı· 

hullye; fl8912 Avnıp~ ,apkn.sı; '18811 JA\·11n

ta, 22S08 111 takımı, 82210 lpPI< İ<1panyol ~R· 

1 d" k k "çtu··r Hu"'ku~ - (yeni ihtilal hareketine .,e 2H2G Ft·nrr 11htdına 20 tane duhulJJe; 184'15 ! naat e mme ÇO gu • r ete 
8 7 u; 61560 ha\·tu, mu çakı; 42SM ka - ı meti hazıraya muhalif olanlar, Se- sim) namı altında faa ıY et 
dın çııntıun; !lOM yaz &'Ömlf'ii; ""' ıner- li.nik intihabının zaferiyle sermest mek istemişlerdir. Fakat, S 
nıP.r heJkt·ı: 31oıs IAııtlk ayakkabı; 1!460 bir halde hükumetin mevki ini za- lanikte, gerek Patrasta, ger bİ~ 
ı~ener stadına 5 duhull)'e; 6S'1SO 1u gömle· b t · t' tina ve Eski"ehirdeki ıs " 

•• 1 ... , yıf göstermekte ve eş mar m ı - :ı- ... e, 
ğl; 8912'1 >·atak örtüsü; MU Jç gom "" ; k" t ki t k herhangi bir harekete geçı·~ 
~187:; mermer he.)kı.-1; '15488 s çift terlik; habatmı mütea ıp yap ı arı e • b 

11 

k d. 1 memeleri ve hükumetin ° ·
1 ı;58eıs çakı; '77029 kadın çonbı; %6%01 ı;tır- lifleri tekrar etme te ır er. es 

_., ırram mıı!lft!11; 7%481 bom<>A; 64Hl IAa· • • tiddetli tedbir ittihaz etrO .. ~-· .. Bu teklif, memleketın geçır - deıı 
tık ıı.)-aklmbı; 68tıt ııll; 46Sll lAvanta; 61010 f nizelistleri düşüncelerin 

mekte olduğu buhranı bertara eIAstik nyakkabt; 9210 kravat; 608U Fener 

atııdıDA 20 dııballye; 48112 terlik; 66911 bat· debilmek için muhaliflerin de i§ • 
tıınlye; 57596 mermer heJkel; 42328 Foto Sil tirak edebilecekleri bir hükumet 
rryyadn ıı,itrandl mun rl'slm; 22103 gömlt>k; teıkilidir. Ancak, bu auretle mev
:>S3fi!) battıınlye; S6t8t mendil; 83~% yastık cut müıkülit bertaraf edilecek ve 
l 'ÜT.ü; 770« kadın çoro.bt; 11091 deniz donu; fırkalarla komitecilerin arasındaki 
3li6St denir t1onu; 14031 duvar ay.aaı; 8301 ihtilafın önü alınmıt bulunacaktır. 
ııabun; 52972 ipek atkı; 19660 (.akı; 4SU8 

geçirmiştir. 

Üçüncü ordu zabitanı:~ 
idarei kelam eden kuınıl11 

bitamn ihtilal hareketleriııe 
müteneffir olduklarını "e 
vazifelerinin icap ettirdiği 
baktıklarını, aksi hakkınd• 
bulan bütün §ayialarla -~~ 
uydurma olduğunu soY 

çcrte\·eıı ııpor ~mi; 63001 yatak örtU'JU; Hükumet taraftarı gazetelerden 
58819 kart vldtllk; sı&t9, 66520 IAıtlk ayak- Elefteron Antropoı bu mevzu et
lcııbı; 57621 battanlye: 43589 çiçeklik; nı~ rafında yazdığı bir makaleye, "Ru
bomos: oı6U tlçekllk; ınM panama taP - ya ve hülya,, serlevhasını koyarak 
ka; 184219 lAvaııta; 66618 km\-at; IIAS pe

çete; 6M50 ibıg-er; 14169 likör takımı; 

617'0 kadın ~tası; 8-17'7 kadın kumafl; 

31881 mendil; 8100:S peçete; 4669% kadm ku

m~ı; '10S28 çakı; 42861 peçete; 3692' çiçek

lik ; 92190 ckerllk; l:S:S92 hasır koltuk takımı, 

9251Z ppka; 35ı90 kadın çorabr; '5~0 lls

tık ayakkabı; etı6t canta; 1649' yatak ta

knuı; 107'10 epor gömlefl; 98415 kadın ı:ora

bı; 288'18 sabun; 8Sll katkol; 93'1S1 k(mer; 

71988 çorap; 59160 tıUnger; 7'101S nıendll; 

51219 ll'mınta; 66-128 kadın çııntaııı; 83785 

IAsttk ayakkabı; tG!S' Fenerba.bçe ıtadma 6 

dnhally ; 13281 r-aıo: :suf terlik; 16610 
ı~encrbahçc ııtadına 20 duhull1e; 809'9 lkl 

kndın çornbı; 915%,t mt>rmer beyktl; 88414 

ctzllk; 80858 battaniye; 1S9%0 ıömlek; 67392 

ipek atkı; •sııı mermer JıeYkel; 61191 den~ 

donu; 60592 çorap; S9687 krant: 4611 sGm· 
ırk; 9321 kaekol; '753SZ eabun; 376S1 bnlu; 

SlNSG kadın kumll§ı; 9M75 çakı; 69llt çl-

sonra demittir ki: 

~eklik; 7191 ttnkll bardak; 66662 

88892 yatak örtUsU; 561'79 fanlll 

mendil; 

taktmı; 

82015 çay fincanı; 9501S kahve fincanı; 

8!522 clgaralık; 8t7H ltadm. kuma&ı; 9240 

ünger; 91488 erkek çorabı; S09H bUylik 

mendil; 58801 spor g-ömleğl; 90465 spor 

gömleği; 1126:5 ııpor gömelfl; W8:S mUrek· 

kepli kalem; 9647 pantalon; 56135 yaatık ytl· 

7..11; 40027 terlik; 80111 kemer; 895 pantalon; 

8~084 ıekerllk; 97361 l111Uk ayakkabı; 1ZZ76 

nııpka; 61550% hP.ykel; 1'1!?9 pete~; 65901 

pUllu tavla; 4599 (akı; 911SO-l ııu takmu; 

18698 battMlye: 811S81 faııllA takımı; 811H 

mua \'Bzoıu; Sl89% kadife duvarlık; :U%8'7 

çorap; 190S1 vazo; 3'164 deniz donu; 50810 

11por gönılrjtl; 7'186 ıapka; 60'10:S kravat; 

29070 rnr.ndll; 33218 !>&nta; 8e7tı mermer bey 

kel; 8SS49 llvanta. 

38688 ıabun; 60l% peçete; fl596ı pantaıon; 

18244 cllubn; 64.006 deniz donu; '7112 lıte

dlğl 11lncmaya 10 duhuliye; S'1H2 çorap; 

50197 rakı; 68'11 çanta; 749%2 leCCade; 8Z81U 

kra\'at; 6'10U gömlek; SS031 ııabun; 402158 

vıızo; 44659 deniz donu; M8S5 !Avanta; 

63483 gllmltk; 8559'1 pijama; '70589 acdefil 

kutu; 29361> IAnnta; 119118 lAıtlk ayakkabı; 

•112-1 ~akı; 8426 likör takımı. 

WS08 drnh: donu; 688i9 kravat; 4'1285 lls

tlk ayakkabı; '76Z60 şaJ; 4981' !>Mta kadın; 

-i1B:l3 mendil; 1990 panama ıapkft; SZOMı 

krın·ut; 98-138 ~ıı;-ek vaı:oau; 6!%08 fanllı\ ta
kımı; '1S9S9 ıtro.ra ma88ııı; S86U bornoz; 

76601 lcenerbahçı:ı stıtdına 6 duhuliye; l>OHO 

Penerbahçe stadına S duhuliye; MSOl batta

niye; 72886 IAtlk ayakkabı; 297U kra\•at; 

79'700 çiçek; 86436 lt.nnta. 28235 erkek. tO· 

.rabı; %71'17 Fenerba.lıçe stadına 10 dullUll · ; 

988t'1 çakı; 1482li JAvanta: 16031 tenls raketi; 

78121 1 tık a)'ll.kkabı; 4388 terlik; '7%8H kft· 

dm çııntası; 43961 IAl-a.ıtta; '71155 çakı; 96126 

B pcçl"te; OM6:S ılinger; 2S529 duvar ııttcade; 

8-101% ııpor giimlf'ğl; 7628! ka~kol; 4%'781 

çay fincanı; 69'766 salon IAmbaın; 6~4Ci var.o; 

Sl89l l"l'ner ıtadına 10 duhuliye; 6090:1 il-

Vcnizcloıun takip ettiği hattı ha
reket ve adımlarını ona uyduran 
bütün muhalif fırkalar rüesası ile 
te§riki mesai etmenin mümkün o· 
lamıyacağmr, ancak Venizeloı Yu 
naniıtanm ıiyasi itleriyle uğrat -
maktan ıureti kat'iyede vazgeçer
se bunun konuıulabileceğini yaz -
maktadır. 

• • 
Bundan evvelki mektubumda 

size Yunanistanın muhtelif tehirle. 
rinde bazı Venizelist zabitlerin ye
ni bir harekete hazırlandıklarını 

ve harbiye nezaretinin bunlar 
hakkında takibata geçtiğini bil -
dirmi!tim. Anlatıldığına göre Ve
nizeliıtler filhakika böyle bir ha
reket için o gün hazırlanmı§lar ve ... _.. 

- Zabitler, kanunun hi.~ 
h · · de masmı ve bunun arıcın . 

lacak herhangi bir hareketi~ 
tarı olduklarmı bildirınittir• 

• • 
Atina gazetelerinin A" 

aldıkları haberlere nazarJ!lı 
paya giden M. Venizelos iV 
Avrupaya geçen ihtilalci 
Pliıtrasla bir mülakattl 
mu§lur. Bu mülakatta Yutl 
nın bugünkü vaziyeti koıt\I 
tur. , 

Elinikon Melon gazete~ 
zelosun talimatını almak 
tinadan gönderilen bir 2al~ 
saya muvasalat ettiğini dı 
maktadır. 

Meccanilik hakkında ilan 

Maarif V ekiletindeJ1 
Uıe ve Ortamekteplerle Muallim mekteplerine ahnac•~ 

cani leyli talebenin imtihan zaman ve şartları Ağustos e 
ilin edilecek ye imtihaoıız hiç bir talt be alınmayacakhr• 
için Vekilete timdiden bo~ yere müracaat olunmamahd1'~4 
takdirde istidalara cevap verilmiyecektir. Y 
inhisarlar Umum Müdürlüğünde 

Şartnamesine tevfikan ve "13887,, numaralı kararn•~~' 
klmı dairesinde takasla ve pazarlıkla u23 x 2811 incez ed,t 
da beheri "50., elliıer kilolu'< jutten mnmul "300,000,, • 
di tuz çunlı satın alınacaktır. ,,, if 

Taliplerin ıartoamemizi gördükten sonra paıarJıga 
etmek üzere "% 7,511 teminatlarını hamilen ''2417 /933,lff 
tui gUnü saat "14 112,, ta Galatada Mübayaa koOl (J1~ 
mUracaatları. ___/j 

lstanbul Belediyesi 

~-'' Çocukları koruma yurdu için lüzumu olan 8 adet "eı 

Hasır koltuk takımı 

15592 
lı; 907U kravat; 14762 kadın Jarse kumllf, \'ııntılA 50469 kra\·at; 462'11 kalıve fincanı; 

'78Sl9 ipek atkı; 10787 kra\'8t; 86'1ZO yakalık sıo.ı2 renkli bardak; 29816 mendil; 9686'1 ~a
dUğmcsı, M70l IAvanta, ın:n8 2 ~lft erkı:k ırı; 8löS8 pijama: 900 ildik ayakkabı; 2'1848 

8 yatak takımı, bir oda takımı, bir kütüphane, iki yaııb;oo' 
metre elbiselik bez, 100 metre perdelik amerikan bezi, ~-
re ıömleklik beı, 500 metre amerikan bezi 75 a~el ~~çO~ 
liceği 100 adet peıgir 12 beyaz tüylü havlu 75 çıft .. kurO~ 
çift büyUk mercan terlik 4pencere perdesi 20 ad et tu ~oO 
kası 100 adet diş fırçası 2 adet kristal yaııhane caıı>~et ~ 
ro oda muşambası 22 metre yemek muşambası 4 8 l'P ol 
yazı takımı üç kr'stal ayna pazarlıkla alınacaittır. Ta 

1 P''' 
şeraiti anlamak üzere her gün levazım müdürlUğ~oe ı.Jçtığ" 
girmek için de teklif olunacak bedelin yüzde yedı b

11
193' 

betinde te~inat makbuz veya bank~ ~cktu.~u ile l 70,,c'';ı zarteıi güoil aaat on bete kadar daımt encumene rJ1 ı'~ 
melidirler. 

Cep saatı 
45568 

Kadın kostümü 

52635 

eora.bı; 3'1802 mermer heykel, lS ııilngcr, kadın gömleği; '18128 ıuıkı; 30819 erkek çora· !!~~~~~~!'"'!!:!~~~!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~--
80'111 O bardak, 65.56.5 kadm anpknın, 6 kll- bı; 2Di85 mt'ndll; 86GU Jlstık ayakkabı; 

70771 
cllk fotoğraf; 209H z.ll; '16US mermer hey- 55118 kart Yit.itlik; 8512 mt"rmer heyk~ı: 
kel; 62%10 mermer hoykel; 8691 krant: 

'10580 jarse kumaş; '1884 "ekerllk, ,l'Jı&M !<a-

lem; 6-1414 kokulu ııabun; Ci702 altı p~ - 591%S 

tıe, 8.501 sabun, '79%05 )llnıc kuma§; '7997 renk- 6'1699 

Kitap kazananlar 
91685 58Sl! '78,lll 

82881 19119 84181 

986'11 

11638 

H118 6819Q 7152811 

HU '188'9 42230 

HIH 5001 l 11000 

H'169 25262 S0-529 

26S81 62852 61Z8 

75615 86880 sıs8 2::690 

82005 US8S 618.j8 9asıı 95'19 

52113 155991 üOS7'1 2828.; J4SS2 

60065 2H8-l sımıs '1056 :;3s11 

IU980 'J'T.180 31090 '10267 
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Kayıt ve kabul şartları 
Zir 1933 ders senesi için Ankara •·Yül<sek Ziraat Enstitüsü,, 
n._ .. •ıt ve Ziraat Sanatları Fakültesine 5 kız ve 45 erkek olmak 
..... ,, 0 50 
biQ 

11 
", Baytar Fakültesine 1150,, , Yüksek Orman Mekte· 

e 30,, talebe a1ınacaktır. Müessese leyli ve meccanidir. 

Kabul şartları şunlardır 
l - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak. 

2 - Lise bakaloryasını vermİf bulunmak. 
3 - Yaıı 17 den aşağı olmamak. 

•e 4 - Bu mesleklerin icap ettirdiği bedeni kabiliyete malik 
L baıtalıklardan salim o!mak, ••tam teşekküllü hastane sıhhat 
q•Jer ı raporile tevsik olunur. 

d S - Tahsil leyli ve meccani olduğundan staj veya tahsil 
ri '"eıinin ortasında "arız olacak mazeretler dolayısile tahsiJle-0:' devam etmek imkinını kaybetmiş olanlar müstesna olmak 
it ere,, ıtaj veya mektebi terkedenlerio veya cezaen çıkarılan,:ll hOkGmet tarafından kendileri&ıe yapılan masrafı tazmin 

eceklerine dairNoterlikten musacldak kefaletname vermek 11mü-
taıeıece verilecek nümuneye tevfikan,, . · 

h& 6 - Mahalle ihtiyar heyetinden veya polis merkezinden 
•nlihal mazbatası ile 4 kıt'a fotoğraf vermektir. · 

d 7 - Taliplerin miktara kadroyu tecavüz edince şahadetname 
erecelcri ve müracaat tarihleri sırasile kabul muamelesi yapıla

ttktır. 

8 - Ziraat Fakültesine girecekler evveli 1 sene Gazi Or
~:ll çiftliğinde talebe namzedi sıfatile staja tabi tutulurlar. Ta
~e e ıtajda bulunduğu müddetçe yemek ve elbise bedeli olarak 
f ' 11dilerine ayda 40 Jira ücret verilir. Bu ücretten biç bir tevki-
tt Yapılmaz. 

z· Bu tartları haiz olup Ankara ''Yüksek Ziraat Enstitüıü,, 
~ta at Baytar Fakültelerine ve Yüksek Orman Mektebine gir
Htk istiyenlerin 31 eylul 933 tarihine kadar yukarıdaki ıartları 
'sterir vesikalarını bir iatidaya raptederek doğruca Ankara 
~hek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğüne müracaat etmeleri 
~ bıbul'da: Selimiyede Baytar ve Büytikderede Orman Mektebi 

ktartQklerine dahi müracaat olunabilir. 

d Daha fazla malumat almak istiyenlere müracaatleri takdirin-
~oıpektuılar gönderilir. . (3024) 

t lstanbul Evkaf Müdürlüğü il:lnlar. 

ç"•halle ve mevkii Sokak ve caddesi Numarası 
~lll~erlitaş mollafeneri Mahmudiye 5 

Cinsi 
Hane 

Se~~glu Kl_tip Mustafa Çelebi Telgraf 13 - 15 
c; tıktaı Şenlik dede Yeniyol 41 ,, 
!( •tıı Çadırcılar 121 - 123 dükkan 

" 

IL~~lcapa Nişancı Mehmetpaşa Cami av:usunda 
~ıktaı Dikili taı Cami altında 
() •daköy Caferağa ,, ,, 
'9•l•köy Vapur iskelesi 
-bınutpaıa Sultan hanında 

34 Kahvehane 
4 Dükkin 

18 " 
6 · 4 Gazino 
1 Oda ve oda 

başıhk 

r Yukarda yazılı emlak 934 senesi Mayıs nihayetine kadar ki
~'f• verilmek üzere müzayedeye lrnnmuştur. ihaleleri Temmu
ı," 19 - ncu çaışamba gi.inü saat 15 - le yapılacaklar. Talip o· 
~Varidat idaresine müracaatlan. (2942) 

Akşehir Ortamektebi 
Müdürlüğünden : 

t. l. - Akıehir Orta mektebinin (347) lira (35) kuruştan ibaret 
93~ıratı, (945 lira (45) kuruştan ibaret su tesisatı 8 - Temmuz -
ttt· t•ribinden itibaren yirmi giln müddetle aleni münakasa su· 
ı_ •Yle up · k ·f k t l · ·· ·· k ll(Q roıe, eşı evra ı şar name erıoe gore,, muna asaya 

tıulınuıtur. 
lirı2 - Talipler istenilen malümah mektep idaresinden alabi· 

er. 

llQ;) - Taliplerin ihale günü olan 30 · Temmuz - 933 pazar gü
-.. '•~t (15) te Akşehir Maliyesinde toplanacak olan komisyo-

reııli-. kk . k 1 ~t" a~ne muva . at. temı~at a ç.a arı veya n:uteber banka 
' ba ıle ve eblıyeh fennıye vesıkalarını hamıJen müracaat-
~ (3200) 

Demiryolla.rı ilanları 1 
t,k-.------------------------------------'-t lfebir atelyesinde vücuda getirilecek oksijen istihsal tesi-

'-•11t1a kapalı zarfla münakasası 21 - Ağustos - 933 pazartesi gii· 

-..''
1
•t 15 te Ankarada idare merkezinde yapılacaktır. ..... , 

11 
1 t Ankara ve Haydarpa1a veznelerinde onar liraya satı-

"rtnamelerde yazılıdır. (3113) 

S!E!E I2 

························································= 1 

3. K. O. 1 
: 

Satınalma Komisyonu ila.nları : İ 

·····-·················································· . 
Ankara merkez kumandanlığı 

satın alma komisyonundan: 
Sekiz yüz ton kok köm~rü ka

palı zarf usuliyle münakasaya ko -
nulmuştur. İhalesi 5 Ağustos 933 
cumartesi günü saat on dörttedir. 
Şartnamesini görmek üzere latan· 
bul Fındıklıda üçüncü kolordu 
satın alma komisyonuna müraca -
atları ve ihale gününde vakti mu -
ayyenede Ankara merkez kuman -
danlığı satın komisyonu riya -
yasetine teminat ve teklif mektup· 
larını makbuz mukabilinde ver -
meleri. (3168), (3286) 

Ciöz Hekimi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Sınıf Mutehassıs 
Babı:'1i ~An kara caddesi l'\o. fıO ı 

1933 . 

Almanağı 
lstanbul matbuat cemiyeti 
tarafından tertip edilmittir 

Her kitapçıda bulunur 

~~:::::: ÇAN AK.KALE ::::::ii 

i~ Şehitlerini Ziyaret i~ 
:: :: 
:: 10 A Q US TOS ii .. .. 
n Gülcemal vapurile ~i :: .. .. .. .. .. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

11 - VAKll 15 Temmuz 1933 ~ 

Tl:J Q KiVE 

llRAAT 
BANKA51 

DARA 
BiRiKTiREN 
J2Al-IAT--~D~Q 

Ziraat V ekiletinden : 
Ankara'da Yüksek Ziraat enstitüsünün Rektora ve pansiyon 

binalarının mefruşat işi "2 l,, gün münddtle ve kapalı zarf usuli• 
le münakasaya konmuştur. 

Bu işlere ait münakasa şartnamesi, mukavelename, umumi 
şartname, mefruşat fenni şartnamesi, ke'5ifname ve planlar 1130,. 
lira bedel mukabilinde Ziraat vekaleti Yüksek ziraat enstitüıii 
bürosu müdürlüğünden alınacaktır. 

Her talip münakasa şartnamesinde zikredildiği veçhile eh· 
liyeti fenniye ve kudreti maliyesine ait vesikalarla "40. - ,, bin 
liralık taahhüdata girmiş ve bu taahhüdünü iyi bitirmiş olduğu

- nu mübeyyin vesaiki de komisyona göstermeğe mecburdur. 
Talipler kendi teklif edecekleri bedelin % de 7,5 ğu nis

betinde teminatı muvakkate mektuplarile birlikte ihale günü olan 
18 - Temmuz· 933 tarihine müsadif sah günü saat 15 te Veka-
let inşaat komisyonuna müracaatları Han olunur. (2943) 

Akay işletmesi Müdüriyetinden : 
14/Temmuz/933 Cuma güniinden itibaren her Cuma Anado

lu iskelelerinden Yalova ve Adalara ve bu iskelelerden Anado· 

lu sahilindeki iskelelere gidebilmek üzere ilave seferler tertip 
edilmiş ve buna ait tarife iskelelere talik olunmuıtur. (32931 

Posta T.T binalar ve Levazım 
müdürlüğünden: 

4, 3, 2, ve 1,5 rn/m kutrunda 150 ton demir tel kapalı zarf 
usulile miinakasaya konulmu ~tur. 

Mezkur tellerin 16/ Ağuıtos/933 tarihinde ihalesi icra kılına
cağından taliplerin şartname almak için şimdiden, şartnamedeki 
terifat dahilinde ihzar olunacak teklifname ve teminatlarını ibti· 
va edecek zarflart tevdi için de mezkur tarihe müsadif çarşam
ba günü saat 14 te Istanbal'da yeni postahanede Mübayaat ko-
misyonuna müracaatları. (267 8) 




