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Son Ders 
~n··. 
londrau~ttaiılik içinde topla· 
ltl\l\'aff ~ hıa t konferansı kat'i 
dıı. ~ 1Yetaizlikle nihayet 
lt.ıııınd onferanıın &on umumi 
ltıtııau a nıuhtelif memleketle

ti IÖPI ınurahhasların söyle -
•.. ı er h b 
c:ıııetin· ayata e edi suret· 
ltbut 1 kapamı§ olan bir ölü • 
""luit~ etrafında söylenen ma· 

lltle>'h ~~.ından farksızdı. Bi -
tlttıj ukmen daha evvel if -

de ~ 0!an konferans bugün 
~ .. d ~ıılrnı! bulunuyor ve ar· 
· ,,,.~ .... toplanmasına bile 
L .. orun-.. 
~ ·••UYor. 

ra k f 
~eli on eransından çıkan 

to ~ers bütün dünyayı bir 
i itjt f~Yara.k. ve aralarında u· 
"tı tı-'t ar Yaparak her mem • 

il ıa d' llaıı( ... a •Yatını düzeltmek 
~tı ~ı~ır. lktısat buhranı· 
~er l'1 tl>ık kabiliyeti olan tek 

• taillt ~nıleketin kendi bqının 
'fh ~kınasıdır. Olsa olsa 
4.t )' , UÇ veya dört taraflı iti· 
~ 'P•hrıaaıdır. 
!\·· n ıu H . . . . \l§tij 8 n. arıcıye vekılı Tev· 
4tiıı eYın Londradan döner

i.fa .. 
"tıi llırama.aı münaaebe-
d• >'eti t tk"k 4tıı e ı eden Meaaa • 
i ... 'lles ıazetesi de ayni 

d' .... ~r·· · 1l'ord llıerınde durarak fÖY-
tı· 

\>nd~ 1Ceye d ... konferansı sönük bir 
anı 0&'ru gidiyor. Bir kere 

hU&Us(1ldı ki milletler arasın-
llıenraaı,~~~f~tler umumi dün
. Şu h 1 0 nunde terkedilemi 

l'apıJ alde mevcut zorluklara 
tİt\ L abilecek şey her mem -

ı. "'end· ' ~?ldi f 1.hususı vasıtalarile 
~tl:I\ aaiıyeti hududu dahilin-

~\.\,"'· 

~ Sarktag-ı ~uyretc bağlıdır. 
iJ?tı~ ol ~u. hakikati en evvel 
e l1ull an ıkı memleket Türki

~ti.._11 allistandır.,, 
'•i h ~~•lektaıımızın bu mü· 
Qjl~ ıkaten çok yerinde -
~ 1'1 ''de ötedenberi f rrsat 
~'"-ib-Udafaa ettiğimiz hare. 

· )tr 
1
.debundan ibarettir. 

.... >'üz .. \i. ~ .. ktiçu" ~n~e mevcut millet-
. 'ik·Ru bıle medeni ve ka· 

'tı ~n tesiri olmadıkça 
· "•ıle ı..,. •• İçi uutun dünyanın 

f,d:~n küçük bir menfa· 
~di h rlrk etmiyor. Her 

~)'ııın "Yat ve rahatını bü
.. ~ .. hayat ve rahatın· 

• llıtij 
l.:"'1ıı n tutuyor. Batka 
~ -., "'enf aatlerine uygun J 

i ~'rt'laıek İçin ilk tart ola
ı._),t 111 her feyden evvel 
ı · ~e 

().._ 
11ti)o rahatına uygun ol-

"~' r. ttt:.~irı ''.\ 
·~ to l ~pa ve Amerika 
~ ... , s. P •naC4knııf. Dünya 
'-. reı, l 
ı._ ~illd u acakmıf .,, Gibi 

~l d "'l'~· ne derecelerde ha- , 
'k•l ılece". . "k" .. ~~ ı ,I'\ gını ı ı gun 

l1tt 'c;ık ~0ndra konf eranaı 
d·~"~i t toıterınittir. 
lltı) Quh 

' tan b·· .. k kü' ~ili uyu ve -
l.ı. "'f 'k ~e etlerinin bir araya 
"'" 'd recekt . k 

it ~: '- • ilebn erı . ararlarla 
ı ' 6)le ~ek hır afet de· 
1\ ~ili hır lllanevi tufan· 

~i et kend· · · 'ti elit. .. ,~k ısını boğul· 
"d'dit ~-~ırt tekneyi gene 

. ()1._ arnak mecburi· 
~ olıa bu tekneyi 

"' eh1t1et Asım 
"' ı1c· llıci 8agıfada 

Konferans Dağıldıktan Sonr.p. .• .................................................................................... 

lngiliz başvekili hala 
ümit besliyor 

Altın esasına bağlı devletlerin 
birleşmelerinden bahsediliyor 

Dtinya lktııat kon· 

feranımı dağıtan pa • 

ra ı,ıerldlr. Londrada 

murahbaııları topla· 

nan mrmlekctlerln 

lktısadl ,.e mali hu· 

ııu&larda vazlyt'tlerl· 

nin blrlblrlne benze

memesidir. Bir kaç 

memleket blltUn dün • 

ya albnmı toplam.ıı, 

ıu üç bet sene l~lndt', 

vaktlle blr bayii altına 

ıahlp olan bazı m~m· 

14.'ketlerln elinden bu 

maden ~ıkarak dlferlerlne 

Inslllz bqveldli koafenuaeta 

tıte bu mllvueae
ıılzllk Lonctra koofe

ranımda para ltlerlnln 

bir tllrltı dtızelememe 

sine, menfaatlerin bir • 

lcşeJDemNlııe .ebep ol· 

du. 

Yeni p)en haber

lerde, Lonctra konfe

ranamdan 110ııra bqta 

••ranaa olmak tbere 

altın eaaama ballı ~ 
lan devleUerln cllterıe

rlne kartı blrlepneie -

rl lmk&nlarmclan balı· 

glrmlıttr. Al· llf!dlllyor. Böyle bir blrletme Avrupa lldn&-

manya ve Amerika gibi... Buna mukabil dlyatmın bir pnıp eline geçnıeelnl lnfa4ı ede

Fransa bütün dünyadaki altınların yarısına cektlr. Bu ırrupun teft'kkllltl ılmdlld vazlyeU 

yakın kısmına ealılp olmuıtur. düzelt~k mJ ~ Bu cihet şUpbeU-

19U 
[ lkı aeae ar .. ıada devletı ... ı. elı-t-ld altın mıktaruua alabetlal 

shtereo kroki ] 

LONDRA, 28 (A.A.) - M. Mac "Çarçabuk değil, fakat ahval 
Donald, dün ak!am radyo vasıta - ve şerait müsaade eder etmez bu 
sile söylediği bir nutuk sonunda hususta beynelmilel bir anlaşma 
demiıtir ki: elde edilebileceği ümidindeyim.,, 

Hitler Yazıyor ! 
Nasıl ortaya çıktım, 
nasıl hakim oldum ! 

Hitlerin ortaya çıkması ve Al- Alman haıvekilinin f;u eserini hü
manyaya hakim olması, devrimi - lisa ediyoruz: 
zin en mühim hadiselerinden biri- ,, İki Alman devletinin serhaddi 
dir.. Bu hadise naaıl geçti ve Hit- plan Braunav kasabasında doğ -
ler nasıl buvaffak oldu?. Hitlerin dum.. Bizim hedeflerimizden bi
programı nedir?. Eaas fikirleri ri bu iki Alman memleketinin bir
nedir?. Bütün bunları Hitlerin Ieımesi, ikisinin ana kucağında 
kendisi Y:azmıt ve izah et.mittir. (De\'IUIU 9 unca ~); 

Dünkü mıntaka seçme müsabakaları . ................................................................................... . 
Yüzme müsabakaları
mıza virecek H.lardan .• 

o.tada.. r...,u iL .th ti~ Ttlrldye Nko... yapBlJ9br 

"Yakıt,, yüzme müsabakaları, 11. S. K. kulübü yüzücülerinden di
serbest o~maaı ~e ~~zı ıebep)erl.e ğer bir hamını gösteriyor. 
bu aenekı resmı musabakalara gı· Dün Büyükderede yapılan mın
remiyen yüzücülerimize rekor yap- taka seçme müsabakalarında 
mak imkanını vermesi dolayıaile Leyli. Hanım (ortadaki resim) 
ıimdiden büyük bir dikkat ve ali· büyük bir muvaffakıyet göstermit 
ka toplamıttır. ve üç Türkiye rekoru yapmıftrr. 

.Yukaridaki resim müsabakala • (Bu seçmelere, yüzme müsa-
rımıza girecek olan 1. S. K. kulü- bakamıza ve diğer spor hadisele -
bünden Matmazel Mülleri, Fener - rine ait yazımızı spor sayıf amızda 
bahçe kulübünden Leyla Ham.mı, bulacaksınız.) 

Ticaret mümessillerimize elçiliklerin 
iktısadi müşaviri vazifesi veriliyor 
ANKAR:\, 28 (Husuııl) - \'eklller heyeti, 

ticaret milmt'Mlllerlmlı.e dair tallmahıanıt• • 

nJn !lf'kldncl maddeılnl drğlştlrml~tlr. 

Talimatnamenin lt'kldnd maddı•sl yapı

lan clltltlkllkten eonra ıu ,ekil almı,tır: 

"Ticaret rnümnıııılllninln tal·in, na-

kil ve tebdlllı>rl lktıut Yt'kAIPtlne ait olup 

maaı,, han•ırah \'e dlğf'r her türlU maaarl· 

fntı da lktıııat \'ekliletl hUt~eHlnden ~ 

f'dlllr. \'ıı7.1Merl itibarile IJulundukları llll!llllo 

lf'kı•tte mllf'sses Türk elçlllklerlııln 1kfaa.. 

di , mali \"c ticari ı,1t•rde tabii mU5a\1rdlr· 

ler rn hu llibıtrla nıernıırinl ılJUIJeden ad· 
dohınurlar • ., 

Poll• - Yerin yoksa neden darUllcezeye gltllll• 
yorsun? 

Serseri - Uykumda horladı§ım i~in oradakllerl 
rahatsız etmek istemiyorum da •• 
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Son Ders 
Başmakaleden Deı:am 

yaparkenelinde tahtası olup ta çivi 
si bulunmıyan milletin elinde çivi
si olan, fakat tahtası bulunmıyan 
millet ile anlatması mümkün ola -
bilir. Yani biri tahta verip ondan 
çivi almak, öbürü de berikine 
tahta alıp çivi vermek kabilinden 
kar§ılıklr yardımlar görülebilir. 

Binaenaleyh başka milletlerin 
yardımlarile kurtulmağa ümit bağ. 
lıyarak intizar siyaseti takip eden
lerin akibeti sadece felakettir. 

Mehmet Asım 

Iran ve memurları 
Afyonkeşlere altı ay 

mühlet veriyor! 
İran posta ve telgraf nezareti 

posta ve telgraf dairelerine gön

derdiği bir tamimde: (Bütün me -

mur müstahdemlerimiz arasında 

afyon müptelası olanlar bu tami-

min vusulünden itibaren altı aya 

kadar bu itiyatlarmdan vazgeçme

dikleri takdirde kendilerine yol 

verilecektir.) demektedir. 

Hitlerin tethiş 
siyaseti 

Berlin, 28 (Hususi) - Hitler
cilerin hayatlarını koruma kanunu 
nun müzakeresine devam ediliyor

Kanunda fevkalade şiddetli mad
deletr vardır. Mesela her hanki 

naıyonal sosyalistlik akidesi zaif
lediği ve imanın sarsıldığı anlatı· 
lırsa derhal nefyedilecektir. 

Poli,e, ttiuhafaza kıtaatına, çe
lik miğferlilere yapılacak suikast
ların cezası idamdır. Onlara kar 

§I vukubulacak her hangi bir sui 

kast, - teşebbus halinde de kalsa 
' 

kimse ölmese ve yaralanmasa 
da -J. failleri idam edilecektir. 

Bu kanunu teklif eden M. Goe-

ringtir. Kanunun hiç bir maddesi 

tadil edilmeden kabul olunacağı 
tahmin ediliyor .. 

Ankara treni 

Sincanköyde makinesi bo
zulduğu için geç kaldı 

ANKARA, 28 (Hususi) -
Bugün latanbuldan Ankaraya gel -

mekte olan posta treninin makine

si Sincan köyünde bozulmuftur .. 
Trenin yola devam edemiyeceği 
anla~ılmca .Ankaraya haber veril -

miş, bunun üzerine buradan baş
ka bir lokomotif gönderilmiştir. 

Po~ta treni bu yüzden bir bu. 
çuk saat g'eç kalmıştır. 

Bursa soyguncusu 
Riıeii Hasan Kozluda 

yakalandı 
Zong·ıthlak, 28 (A.A.) - Bur-

sa &0ygunu faillerinden Rizeli Se-

fer oğlu Hasan, Kozlu mevkiinde 
saklandığı mahalde hükumetçe ya 

kalanarak jandarma mu haf azası 
altında lıtanbula gönderilmiştir, 

Trabzonda yağmur 
TRABZON, 28 (A.A.) - iki 

günd~nberi yai!ll'ur yağmış kurak· 
Hrtan bunalan mahsulat çok isti -
fa<i'C etmittir. 

Cihan konferansının ilerlemesine 
sebep anlaşamamazlıktır 

p ARİS, 28 ( A. A.) _ Dlinya ~ıııııııuıuımıınıııııuırumııı111uııınıınıı1~11nıı~ııı1u1111nıııı111111~1!ıı''" 11nııu111111f 1 l\I. Bonnct beyanatım hi ti rfrkcn 
iktısat konferansının dün öğleden ı M. Musolınıye gore ·· clcmistir ki: 
sonraki umumi toplantısında Fran. LONDRA, 28 (A.A.) - Mor ~- "Gelecek zamanlarda ilk önce 
sız l\Ialiye nazır:ı M. Bennet, kon- n~n~ P?st gazetesi M. Mussoli !' muhtelif milletlerden mürekkep 
f t b ·· k d nmın hır yazısını neşret.mekte ~ 1 erans a ugune ·a ar c~reyan. ı d. it J B k.1. b gurup ar araıında anlaşmalar ya -

l .. k 1 . h• ı·r ır. ayan aıve ı ı u yazısın 1 b . ·ı-fı 
cc en muz:ı ·er~ ~ı~ın . ~m ~e ı I §da dünya iktısat ve para kon pı ması u ıh a arın daha sonra 
nıemleketlerın bınbırlerını daha 1 feransmın uğradığı muvaffakı 1 

ahval ve Jeraitin inki§afına göre 
iyi anlayıp tanımalarına imkan j) yetsizliği söz gelişi ederek diyor 1 genişletilip arttırılması gerek o-
hasıl etmiş olduğunu hatırlattık- \ki: lur.,, 
tan sonra demiştir ki: 1 . :'Beyn~l;111ilel konfe~anslar 1 İngiliz murahhaslarının 

gıttıkçe ıtıbardan, ragbetten l . 
"Gerçi. iktııat konferansı pa· ı d.üt~ektedir. Konferanı ~elime- 1 beyannamesı . 

ra meselesıne çok ııkı surette bağ ıı sı~a.ıet .k.a~usundan hır kaç il . LONDRA, 28 (A.~·? - Cıhan 
lı bulunan çalışmalarını ve konu .. · ıene ıc-ın ıohnm c1kanlma1ıdır, .. § ıktısat konferansına ı§tırak eden 

l 
'$ ını11nınnıuı ı11111ımınıı111111ıınııııııı11111rıııııuı111uıımıııııuııuıınııtıınıuııi% 1 · l · hh 1 b · b 

ma arını bitiremedi, fakat hiç de· ngı ız mura as arı ır eyanna-
ğilse ileride yapılacak müzake· hususundaki isteğini ve azmını me ne§retmişlerdir. Serbest lrlan -
relere faydalı surette esas olabile· kat'i surette bildirmek yoluna gir- da murahhasları müstesna ol
cek umumi prensipleri ortaya çı· di. Altın esasından ayrılmıyan bir mak üzere diğer bütün İngiliz 
karıp koymuf oldu. çok memleketler de bu yolda Fran. murahhasları tarafından imzala -

"Fransa M. Cordell Hüllun ile· ıayi takip etti. nan bu beyannamede Ottava iti -

ri sürdüğü teklifleri büyük bir iti
na ile tetkik edeceğiz.,, 

1\1. Bonnet istihsal ve satış iş -
leıinc bir düzen verilmesi ve borç
lanma meseleleri sahasında elde e
dilen neticeleri kaydettikten son -
ra altın esasının yenid~n kurul -
masmm ittifakla arzu edilmi'.j ol
duğunu hatırlatmış ve sözüne şu 
suretle devam etmiştir: 

"Para meselesi hakkında ko -
misyonun yaptığı tavsiyeye, doğ -
rudan doğruya alakadar memle -
ketler arasında husule gelen ame -
li bir itilaf ta gelip katıldı. Bütün 
bunlar gelecek zamanlar için mü
nakaşa götürmiyecek derecede a§İ
kar teminat mahiyetindedir. 

" Konferansın para istikrarı 
gibi en ehemmiyetli bir iti hakiki
leştirmeğe imkan bulamadığını 

herkesten adeta saklamak niyetin· 
de değiliz. Konferans mesaisine 
başladığı zaman F ranıız murahhas 
heyeti yap~ığı beyanatta kendi pa· 
rasım müstakar bir halde tutmak 

"Konferansın bugün olduğun - laflarının aktinden dolayı mem -
dan daha fazla ilerleyememesinin nuniyet izhar edilmit, bu itilaflar • 
sebebi muhtelif memleketlerin ik - da kararlaştırılan iktıaat ve para 
tısadi ve mali bakımdan vaziyet - siyaseti yeniden teyit olunmuştur. 
lerinin biribirine benzememesidir. Beyanname şu suretle, devam 

Milletler yeni ıeraite uymak yo - etmektedir: 
lunda ayni derecede ilerlemiş "Ottava konferansında tesbit 
değillerdir. Ancak kötü müzakere· edilen iktısadi siyaset bilhassa top

lerin ilham aldığı ve tabii olduğu 
emsalaiz kuvvet dünyanın iktısadi 
bölmelere ayrılmasını kabul etme· 
mittir .. Bu iktısadi bölünmeğe saik 
olan sebeplerin büsbütün orta· 
dan kalkması yahut kuvvetten düş 
mesi lazım gelir. 

Fransa, normal bir rejime avdet 
için istihsal işlerine akla uygun 
bir düzen verilmesini teklif ettiği 
vakit işte bu noktai nazardan mül· 
hem olmuştu. 

istihsalin tanzimi işi beynelmi · 
lel para esasına dayanacak olur· 
sa para buhranlarının çok defa 

men,ei olan büyük fiyat temev -
vüçlerini durdurmağa hizmet et -
mi, olur.,, 

tan satış fiyatlarının diğer mil-
letle mcşi_li işti~aki dairesinde, 
yükseltilmesini, maliyet ve satış 
fiyatları arasında akla uygun bir 
nıüvazenc teessüs edince vaziyette 
istikrar temın .efülmcsini istihdaf 
etmektedir. 

"Para siyasetinin gayesi m m
nuniyeti mucip olacak, beynelmi -
lel mesai iştirakini temin edecek 
ve altının satın alma kuvvetinde
ki temevvüçleri ortadan kaldıra
cak beynt?lmilel altın esasrmn ye -
niden kurulmasından ibaret olma-
lıdır. Bu maksat husule gelinceye 
kadar gözetilecek gaye İngiliz im
paratorluğunu teşkil eden memle -
ketler arasında kambiyo hadle -
rinde istikrar temini olmalıdır.,, 

Nafıa vekilinin beyanatı Amerikada işçi 
Ücretlerin arttırılması 

ve kısa nutuklar .. Yeni hatlar - Malatya su işleri -
Mersin limanının inşası meselesi Vaşington, 28 (A.A.) - işçi 

ücretlerinin artırılmasını ve çalış-

Mersin, 28 (A.A.) - Nafıa Ve ı yada su i,lerini tetkik ettim. Bü
kili Hilmi Bey dün Mersine gele- yük mikyasta meyvecilik üzerinde 

ma müddetinin azaltılmasını le • 

min için M. Rozvelt tarafından ha 

rek hararetle kar,ılanmııtır. lstik çalışan bu vilayetimizde ıu i§leri 
bal sırasında nutuk söyliyenbir ehemmiyetli bir mevzu halindedir. 

zırlanan propaganda ve mücadele 

hareketi dün başlamıştır. 

mektepli, vilayetin limanin§aıı, 

Tarsus çayının ovaya akıtılması 

hakkındaki dileğine tercüman ol-
muştur .. 

Akşam belediye ve bugün öğle 

de C. H. F. tarafından Hilmi Bey 
şerefine ziyafetler verilmittir. . 

Mersin, 28 (A.A.) - Nafıa 

Vekili Hilmi Bey Anadolu Ajan-

sının Mersin muhabirine şu beya
natta bulunmuıtur: 

"- Bu defa Malatya - Elaziz 
üzerinden Erganiye kadar gittim. 

Onun için biz oraya bu seneden 
itibaren fazlaca alaka gösterece -

ğiz.. Ben orada iken Elaziz ıube 
hattı da müteahhidine ihale edil -

di. Halk bundan büyük bir mem· 

Matbuat vaııtaııyla, telsizle her 

tarafa asılan ve yapıftırılan afiş -

lerle patronlara hitaben beyanna-

meler neıredilmiştir. Bundan baş 

ka parklarda ve sokak hatlarında 

bir takım hatipler yeni çalitma ve 
"Mersin limanının inşası etra -

İ§ kanunu hakkında kısa kısa nu· 

nuniyet duydu .. 

f ında müsait denebilecek şekilde 
tuklar söylemektedirler. Nevyork 

müzakerelerimize devam ediyo -
hükumeti valisi eski refah halinni 

avdetini temin maksadıyla M. Roz 

veltin hazırladığı programa tama-

ruz. T arsusun bir kısım araziıini 

sulamak için Berden çayından is
tifadeyi tahakkuk ettirmek emelin 
deyiz.. Bu bapta birproje hazır-,. miyle iştirak etmiş olmak için 

Ianmı,tır.. Onu da tatbik edece • trüstler aleyhindeki kanunun niu -
w • vakkaten durdurulmasını teşrii 

mcelisten istemittir. 
Vekil Bey yarın doğruca An -

gım .. ,, 

rtJ,.1"~ _J~ 
kuumpanyası çalıttır . ,e, J 

• • iJC 
40,000 itçiye verdıi1 ,ıst' 
de on bet nisbetinde " 

Hattın Erganiye kadar olan kısım 
ları daha evvel ihale edilmit oldu
ğu için her tarafta büyük ve canlı 
bir faaliyetle karıılathm.. Malat- karaya hareket edeceklerdir. Defruitteki Şevrole otomobil nı bilclirmittir. 



• 
iki Dost • 

inhisarlar 1 Yeni yollar 

~9 Tcmrruz 1933 !'!'!!!!!!!. 

Hemen her gün, memleketin 
muhtelif şehirlerden gelen spor 
havadislerini gazetelerde okuyo. 
ruz. Bu havadislere nazaran, yur· 

Hüseyin Kadriyeyi 
niçin vurdu ? 

Umumi müdürün 
lzmirden dönüşü 

Zaruret olmadıkça :ıun dört bucağında, spora fevka-
• lade ehemmiyet verilmekte ve 

yol yok ! gençlik te, heves ve imanla, spor 
yapmaktadır. 

Yeni yapı ve yollar kanununun 

Bağcıların fiyatlara itiraz- tatbik edilmesi iizcrine şehir i
? çinde açılacak yolların kanuna gö· 

ları yerinde değil mi. re açılması icap etmektedir. 

Tayyareye 5 kuruş 

Senede 10 milyon lira 
etmek temin mümkün 
Tayyare cemiyeti kongresinde 

Başvekil İsmet Paşa, bütün vatan
da§larm cemiyetle yakından tema 
sını temin etmek yollarının aran • 
masına işaret etmi,ti. 

Tayyare cemiyeti bu hususta 
çok esaslı surette çalı,mıya başla
mıştır. Teşkil edilen heyetler, bir 
çok müesseselerle temasta buluna 
rak bu yolda yürümektedirler. Her 
kesin kudretine göre ayda asgari 
beş kuruş veren cemiyete aza ola
bilecektir. Şimdiye kadar 7 - 8 
bin aza yazılmı,tır. yapılan bir he 
saba göre bütün vatandaşlar cemi
yete aza kaydedilirse verilecek bes 
kuruş aidat .ile ce~get.e sened; 
10,000,000 lıra temın edılmiş ola -
caktır. 

Irak maliye nazırı 
Irak hükumetinin maliye nazırı 

Yasin El ha§ İmi Bey şehrimize gel. 
mi,, dün Yalovaya ı:itmiştir. Irak 
maliye nazırı Ankaraya da gide
cektir. 

nnuıuınu1111111111mnıu11111umuu111tttınttu11ttmımınuu111nınuınun11Nn111nıııttnm11111 

versitesi meydana çıkmıyacaktı .. 
Bizim hukuk ve edebiyat fa -

kültelerinden istiyeceğimiz kütlür 

1 
hesapları vardır. 

Bizim hukuk fakültemiz şüp -
hesiz türlü türlü iktısat mezheple
rini okutacak, öğretecek fakat hiç 
bir zaman bugünkü gibi Jibcraliz
.min fetvahanesi halini almıyacak. 

Yarın ki üniversiteyi kuran fi -
kir, yeni Türkiyeyi kuran fikirdir. 
Binaenaleyh ondan bekliyeceği -
miz şey, yalnız Türkiyeyi medeni 
dünyanın ilim seviyesine yaklaş - ' 
tırmak değil, Türkiyenin ana fik· 
::i, olan şiaı·ları benimsiycrck ona 
hizmet etmektir. 

Üniversitemiz, milliyetçi, halk
çı, devletçi, inkılapçı ve laik bir 
üniversite olacaktır. 

Bizim üniversite, bu politikanın 
üniversitesi olacak.. 

Sadri Etem 

Bir mfüldcttcnbcri 1zmirdc bu - Fakat lstanbulda yeniden açı -

Fakat bu yapılan spor, sade ve 
sade futboldur. Adanada futbol, 
Konyada futbol, Erzurumda fut
bol, Kayseri, Kastamonuda futbol, 
orada futbol, burada futbol, fut
bol. .. futbol... 

lunan lnhisarlar Umumi ıni.idürü lacak yolların bu kanunun em

Hüsnü Bey (lün Ankara v:ıpurilc rettiği şekilde olması için İstanbul 
1stanhula dönmüşltir. şehir planının hazırlanması lazım On bir kişi bir araya gelip, 

Hüsni.i Bey !znıirdeki tetkikle- gelmektedir. 
ri etrnfmda şu izahatı vernıi~tir: Belediye pek büyük zaruret ol· 

- Burnova bağcılarının, inhi - madıkça yeniden yol açmamağa 
sar idaresi tarafından tesbit edi- karar vermiştir. 

sırtlarına renkli bir gömlek, ba
.:aklarına kısa bir pantalon elleri· 
ne de bir lop alıp, genişçe bir mey
dan buldular mı, tamam ... Bir klüp 
meydana geliyor. 

Filvaki gençlerde bu spora in· 
himak fazladır. Çala tekme futbol 
oynuyorlar. 

len, üzüm fiyatlarına itirazları ye
rinde olamaz.. İdare bu fiyatları 
sırf bağcıları ve bağları korumak 
İçin vermiştir. Bu üzümler soma
ya değil şaraba elverişlidir. 

Tuzla memlahası bir aya kadar 
lzmire otomatik telefonla bağla
nacaktır. Tuzla yolu da mükem -
melen tamir edilecektir. Tuzlada
ki fenni tesisat ıslah edilecek, 
günde şimdi 500 ton tuz yüklene
bilirken bu tesisat yapıldıktan 
sonra bin ton tuz yüklenebilecek • 
tir. Bu suretle vapurların günler· 
ce beyhude yere beklemelerine 
meydan bırakılmıyacaktır. 

Şeker ihtikarına karşı 
Belediye şeker ihtikô.rma mani 

olmak için bazı tedbirler alacağı· 

nı yazmıştık. 
Alpullu ve Uşak şeker fabrika· Amma spor demek, spora ehem. 

larınm ilk şekerlerini satın ala • 1 miyet verme~ demek sporla uğrat 
cak olan belediye, kooperatif va· mak demektır. Bu demek değildir. 
sıtasile bu şekeri halka. ucuz ola- Gene gazetelerimizden birinde 
rak sattıracaktır · okudum. Sahil şehirlerimizin ıpor 

Bu suretle şeker ihtikarının ö- mıntaka reisi: 

İnhisar idaresi bu sene Çe,me
den anason alacaktır. Ne kadar 
alınacağı ve fiyat burada tesbit e -
dilecektir. 

Karşılıklar klavuzu 
Türk Dili Tetkik Cemiyeti umu

mi merkez heyeti bugün saat on 
dörtte Dolmabahçe sarayında top -
lanarak kar§ılıklar kılavuzu için 
dil anketine ge!en cevaplar üze
rindeki tetkiklerine devam ede-
cektir. 

nüne geçileceği zannolunmakta· 
dır. 

Hastahanelerde 

Bedava yatacak hastalar 
mutlaka fakirler olacak 

Belediye hastanelerine her gün 
yüzlerce hasta müracaat ederek 
kabullerini istemektedirler. 

Fakat belediye hastanelerinde 
fazla yalak olmadığı için gelen 
hastalar geriye çevrilmektedir. 

Öğrendiğimize göre, belediye 
bundan sonra hastaneye bedava 
yatırılacak olan hastalar hakkın
da çok sıkı tahkikat yapacak ve 
fukaralığı anla~ılanlar bedava o -
larak hastaneye yatmlacaklardır. 

Evkaf memurları Hali vakti yerinde olanlardan 

İstanbul evkaf müdürlüğü muha yatak parası alınacaktır. 
sebecis i Hilmi B. mahlfılat mudür 1 Bu suretle hastanelere bedava 
lüğüne, Bursa evkaf müdürü Faik yatmak için olan tehacümün önü 
Bey varidat müdürlüğüne, varidat alınacağı tahmin olunmaktadır. 
müdürü Şakir Bey Bursa evkaf mü 
dürlüğüne, Bursa evkaf müdürü Afyon inhisarında hazırlık 
Faik B. varidat müdürlüğüne nak
ledilmiş ve dünden itibaren yeni 
vazifelerine başlamışlardır. 

Yalnız Faik Bey henüz Bursa -
dan gelmemiştir. 

,-V~A---K_I_T_, 

Gündelik, !:llyası Gazete 
[stanbul Anknra Cnddcsl, VAKiT yurdu 

Telefon Numaralar• 
Yıız.ı işleri telefonu: 2437g 
[dare teletonu : ~4371! 

l'clgraı adresi: lstantn.ı - ·ıAKI1 

Posta kutu.su No. 46 

Abone bedelleri. 

'l'Urklye Ecnebi 

Seneli'· H OO Kr. 2700 Kr. 
t> aylık 750 .. 1450 . 
3 aylık 400 . ROO . 
ı aylık 150 w aoo 

ilan Ucrouerı ; 

ficnri ilanların llllıı eahlf Plerlııdc ııantl· 

Af yon inhisar idaresi bütün 
hazırlıklarını bitirmiştir. idarenin 
Anadoludaki teşkilatı bu ay başın· 
da ikmal edilmiş olacaktır. 

Öğrendiğimize göre, afyon İn • 
hisarı umum müdürlüğü İstanbul 
piyasasından af yon mübayaasma 
ay başından itibaren başlıyacak-

tır. 

Şimdiki halde 4 buçuk liraya 
kadar düşen afyonun bu suretle 
kıymetleneceği ve fiyatının da yük 
seleceği tahmin edilmektedir. 
: 1ttınmıP.mını ıuımıuur nı ıwı•mm11um1111t mumm mm 1111 m ı ııııı5 

! 15 Yıl Evelki VAKiT ! 
§ IJIUH mlftntlmRlnttıaıııtt nr11mnn11m nm nıın n11uıuıtt111umnnmım uumi 

29 Temmuz 1918 
_ Mrnılt•l•dlıniı.ılc tuyyıırcclllf;lıı tcrukl.I -

"Bu meşin top bizde spor heve· 
sini kırıyor,, demiş. Bu söz doğ. 
rudur. Futbol, sporurumuza mu. 
zır olmağa başladı. 

Spor demek, her şeyden evvel 
atletizm demektir. 

Çabuk koşmal<, dayanarak ko§· 
mak; uzun atlamak, yüksek atla
mak demektir. Spor yüzmek de
mektir, kürek çekmek demektir. 
Voleybol, basketbol, tenis oyna
mak demektir. Ata binmek, ava 
-:ıkmak demektir. 

Halbuki itiraf edelim ki, apor 
na,mına futbolden başka hiç bir 
şey yapıldığı yoktur. Saydığımız 

sporlar mevzii kalmaktadır. Mem· 
leket kat'iyen sporla meşgul ol· 
mamaktadır. Sadece top oyna· 
maktadır. Ki gazetelerde, yapı
lan maçların tafsilatını okurken 
bu şerait dahilinde, futbolcü ye 

1

w 

tiştirmenin de imkanı olmadığını 
anlıyoruz. 

. Her. şeyden evvel atlet yeti§· 
tırmemız lazımdır. Gençlik her 
şeyden evvel atletizme ehemmiyet 

vermelidir. Güneşin altında, iğri 

büğrü bir tarlada, me§İn bir topun 
arkasından terliyerek ko§manın 
hiç bir faydası yoktur. 

Bize futbol değil, spor lazım.. 
Spor İ§lerinin başında bulunan
lar, bu işe bir dizgin takmalıdır• 
lar. 

Selami izzet 

ŞirketiHayriye ne halde? 
Boğaziçinde oturanların mikta

rı azaldığı iç.in Şirketi Hayriyenin 
masrafını güçlükle kapatığı söylen 
mektedir .. 

Şirket bu 'Sene yeni vapur ala• 
mıyacaktır. deniliyor. 

mı SO kııruı;.tnn ba~hu, ilk sahifede 230 

liuruşa kadnr çılrnr. 

,.ınc alt ı•ıılıahı tc·ıııiıı \C lııı husu!ll,ı l~zını 

ı;ı·l<'n n• alli ihzar Ptnwl< liıcrc cloııııııın.ı <'1'· 

nıi~cti ınıltliırii Zl~:ı Hry ilı• lm.ıı S'llJ.}Ur ve• 

ıaru ıt'\·att:uı miln•kltc bt·n bir ı,oınbJ·on tc·s -
kili için teşcbhwıatta bulııııulılnğu lıalıcr nim· 

mıştır. 

Türkistan gen~ler birli§inde 

!ili) i.JI•, fııda, dc\anılı illin \·!'rPıılcrc nlt 

ıı~ rı frnJ'lllit \·a rdır. 

ı;~nıl U!ınlıırııı bir ıı:ıtırı 10 kurustur. 

KUçUk IUinlar: 

Bir defası 30 iki defası 50 Uı: deta1Jı r.:ı 

dört c/Cfası 75 ve on defası 100 kuruştur. 
Oç aylık UAn verenlerin bir detıun meccn· 
nendir. Dört 811.tırı geçen llllnlann rıuıa 

ntırl''"l beş kuruştan hesap edilir. 

_ ı\\U!itUQll - Mn<'.nri ' llnrblyc ~·c -

:roretl ıldrgeııl J Ü7.haııı ( Uoç) lıı bl•nıtıı•r bir 

l\locar itlıılJl' heJcti, O.mnnlı ltfnl~c tC11ki -

l ırıtı hııı..lnnda mıılümnt nlın:ık, tııiyiıl\ y11ııgırı 
1 j yerkrlnl ı;lırınrk llz!'re Ş<'hrlıulzc g!'lmlşln· 

ı ılir. 
- tngilt••rc b:ı:r.ı nıuhiııımllt lııbrllrnlllrıml:ı 

nmf'le ı;-mv ) npmı~tır. llılkOmrt bu JllOl'ICJ i 

c<'pht'ye ııc,·kctmrklc tehdit t>lnıcldeıllr. 

bir konferans 

Dün Türkistan Türk gençler 
birliği binasında sabık Buhara hü
kumeti cümhur reisi Koca oğlu 
Osman Bey tarafından Türkista • 
nın dünü ve bugünü mevzulu bir 
konferans v~rilmi,tir. 

Konferanstan sonra Türkistan 
oyun ve eğlenceleri yapılmıt ve 
çalğılar çalmmıştır. 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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-

Evkaf Müzesindeki Müdür Türkiye inkılap tarihinde ilk içtiııı" 29 Temmuz 30 Temm~z 
6 Rebi.ahır 7 Rebi.ahır 

Evkaf müzeıinin eski edebiyata, 
eski kitaplara, eski muateret usul
lerine gönül vermiı müdürü lbnül· 
emin Mahmut Kemal Beyin, büs -
bütün baıka bir yolda yetiıtiğini 
dütününüz. 

Glln doğuşa 
Gün bauşı 

Sabah namazı 
Oğle namazı 
İkindi namuı 
Akşam namazı 

\'atsı namazı 

imsak 

4,ft 
19,J(I 

4,54 
19,!8 
3,55 

muavenet mektepleri 

O zaman, meseli 1928 ıeneıin • 
de çıkan bir latanbul gazetesinde 
ıu satırları okurdunuz: 

0 Avrupada ve Amerikada uzun 
seneler geçiren güzide bir vatan • 
daş, nihayet dün limanımıza gelen 
bir transatlantik vapurile memle • 
keline döndü. 

Avrupa ve Amerika gazetelerin· 
de yazdığı kıymetli makalelerle 
bütün bir medeniyet aleminde pek 

az ecnebiye naıip olacak bir töh • 
ret kazanan, lnıilizce ve Fran11z • 

ca netrettiği kitaplar, hemen he • 
men hiç bir garp mütefekkirinin 

kütüphanesinden ekıik olmıyan bu 
Türkü bütün okuyucularımız ta -
nırlar: 

Profesör Mahmut Kemal Emin 
Bey. 

:ı,:;o 

l'l,20 
16,17 
19,30 
21.n 

12.20 Dr. Necati Kemal Beyin bir 
16,ı6 mecmuada gördüğümüz şu yazısı-
1!l.2s 
21.19 m mühim bulduk, alıyoruz: 

\'ılın geçen günlen 
kalan. 

2.•7 
208 
159 

t.Sı Sıhhat ve içtimai muavenet ve· 
201) k 1 
158 a etinin yarattığı ve yaşattığı sa-

\.. _____________ ..) ğır dilsiz müeueseıinde 926 tari· 

lL\ \'A - Yf'Şllköy askeri ruat mt'rke-

zinden verilen malCUnata ;öre, buıün bava 

kııımC'n bulutlu ve mütabavvil iıtlkameUcrden 

rllzgirlı !'lacaktır. 

DUııkü sıC'.aklık .-n fazla 30, en az 2-1 ııan

tlgrat, ha,·a tazyiki 761 milimetre idi. 

hinde ilk defa olarak körler aım· 
fmı açtım. 

Bir ıabah, fakir ve ihtiyar bir ka· 
dının gözyatlariyle kapıma getir -
diği kör bir çocuk; kafamda bu 
fikrin kuvvetlenmesine saik oldu. 

__ 1

1 

Bir çocukla ite başladım. itiraf 

J R A D Y Q ederim ki, ilk zamanlar hemen hiç 
- ·============::!!'~-!bir şey yapmadan geçti. Bu çocuk 

BugUn 
lllTANBOLİ 

18 - 11,30 kadar Gramofon: Odeon, 

260119 - Odeon 19711 l - Sahlbinln HPI 

X 1182, 18,30 - 19 kadar Framızca den 

(mUptedilere anahıuı) • 19 - %0,15 kaclaıo 

Udi Refik Tallt Bey ve arkacl&§lan. %0,115 -· 

21,30 kadar Bedayll muılklye M>yetl. 21,30 -

" üzerinde ruhi ve mesleki mümare 
se tecrübeleri yaptım. Bu tek ta • 
Jcbeli mektep içinde hazan beni 
ümitsizliğe düıüren dakikalar ol • 
du. Beni iyi tanıyan en yakın ar • 
kadaşların bile hazan: 

ibnllemin Mahmut Kemal B. 22 kadar Gramofon: Sahibinin aea1, o HM 
Sahlblnln ııeal D B W Odeolt 19718'. 21 -

dog"'ru yazan, ıokakta birbirlerinı 
ltl~n Anadolu ajalllı, &na haberleri, 

"Bu itin teferruat ve tekniği i· 
tibariyle Avrupalı bir mütehauı -
sa ihtiyaç göıtereceğini,, ıöyle • 
mekten çekinmiyorlardı. ellerile selamhyan vatandaılardan Saat ayarı • 

ııkıhyordum. VİYANA.: Gll.1 m. -

Profesörü Kız kulesi açıkların • Kafese, çartafa, bat örtüsüne ta 1.Z,30 plak. Meııbur beıtcklrlarm eaerlt'rl. 
·..ı ka l k ·· L' 'rk ıs ötle konseri. H, 10 - U de,·amı. 16,lG 

Bir ıene ıonra talebe mevcudu 
2 oldu. Anadan doğma 2 kör ço • 
cuk kar,ısında; hayata atılmamış 
ve kendi içine gömülmüş ruhları· 
nm anahtarını bulmak i~in aylar
ca çalıştım. 

ua rıı ama uzere ıman fi e • hammülüm yoktu. Onun için Avru 
ıforo ballnde tarannl. 19 konacr. 20,15 Lud • 

tinin bütün muş ve motörleri tutul· , 
~uiunu bütün darülfünun talebeıi 

nin rıhtımda istikbal için toplana -
caimı dünkü aayımızda yazmıttık. 

Bundan başka Haliç ıirketi vapur· 
!arından biriıi de kiralanarak bu -

nunla Serkl Doryan ve küçük klüp 
azaları, Jurnal Doryan, F ranıızca 
lıtanbul, Türkiıe Post muharrirle

ri, İzzet Melih ve Halit Ziya Bey • 

pada ve Amerikada oturmayı ter • ,.ı,. Betovenın "Fldelyo,, epe.raar. 11.1s Salt. 

cih ettim. Artık, bunların kalma· burr mu.ud ten11klerl nıue. 23,10 dua mu

dığını görüyorum. Binaenaleyh do slkiıL 
nebilirim, dedim. BUP.U-EŞTS: 360.f ıa. -

Bu aralık, izzet Melih Bey de va ıs.~ Çlpıı mualklıL 1',ao orkeetra konaa-
rt. 15,"45 haberler. 11 Koro ballnde taıannl. 

19,10 Macar ııut kon1erl. %0,10 plak. 31 caı; 

ha\"alarL 

Onlar benim için esrarlı bir san 
dık, aynası kırılmış bir çerçeve, 
yazısı silinmiş bir kitap gibi müp· 
hem şeylerdi. 

Ellerindeki ilk kabartma alfa · 
BUKRE§- sfH.ı m. _ beyi verdiğim zaman parmakları • 

ıs Ballerler. Plak. 11,ü plakla llaflf mu - nın kör bir ıolucan kadar hareket· 

pura çıkmı§, profesörün yanına gel 

mitti. iki güzide edip göz göze ge

lir gelmez derhal birbirlerine ıa • 
rıldılar. Franıızca bet on dakika 

siki. ıs nnıı.~ıu beeteter. %9,20 plAk. 21 hafif ıiz ve becerikaiz hareketlerini ye· 
ıüren bir görü•meden sonra üstat :s ' !!•rkılar. ıH,10 orkt!etra konaerf. :11,ı:s kon • isle seyrediyordum. 

lerle şehrimizde bulunan muteber bana dönerek: 
ecnebiler kar§ıcı gitmişlerdir. ser. Sağ sol, yukarı aşağı, tek çift 

Süratli bir motöre atlıyarak va • 
pura herkesten evvel girmiye mu -
vaff ak olan bir muharririmiz inli· 
balarını fÖylece anlatıyor: 

Oıtat, güvertede duruyor ve ıö· 
iüı cebinden çıkardığı ince keten 
mendilini vapura gittikçe yakla -

fan kalabalığa doğru sallıyordu. 
Bqında lngilterede ısmarlama 

yaptırdığı birden belli olan çok bi
çimli bir ıeyahat kasketi vardı. Za 

rif bir gömlek giymit ve Pariıte a
lınmıı tık bir boyun bağını itinalı 

bir ıurette bağlamııtı. Amerikan 
biçimi iskarpinlerinin üzerinde ha-

rikulade orijinal bir çorabı oldu -
iunu, ıolf pantalonu giydiği için, 

kolayca ıörmek mümkün oluyor • 
du. 

Kendiıini hürmetle ıeliıpladım. 
Büyük bir çeviklikle sağ elinde

ki teker renıi eldiveni çıkardı ve 
bir eliyle gözündeki monoklü dü • 
zeltirken bir eliyle elimi 11kıyor 
ve: 

- Bonjur monıer, bir jurnaliıt 
olduğunuzu tahmin etmeliyim! Di
ye bana iltifat ediyordu. 

Sordum: . 
- Kaç senedir memleketten u ·• 

zaktaımız? 
- Malörözman tam bir adet IÖy 

liyemiyeceğim, yirmi seneden faz· 
la. Konstitüsyon ilin edilmeden 
çıkmı,tım. Şimdi dönüyorum. Fa
kat 'u latanbul ne ıarman bir §e -
hir? 

- Daha evvel neden hiç gelme· 
miıtiniz? 

- Monıer, orasını hiç sormayı· 
nız. Baılarında ciğer renıinde kıp
kırmızı birer ıerpuf tatıyan, yazı· 
Iarmı ıağ taraftan bat layıp aola 

- İzzeti çok severim, dedi, bir VABŞOVA: ıuı m. - gibi en iptidai orientement insiya· 
kaç senedir Parise gelmiyor; görü· ıs,0;> pWc. ıs~ cazbant. U,55 pllk. 18,n kından mahrum olan bu anadan 

• d k Ç k ·· J • t• ııarkdar. %0,06 hafif pllk. il baflf koneer. Bil 
ıemıyor u · o oz emı§ ım. doğma körlere mesela (üç, iki, bir 

arada ŞUbertln "Homao Mlldkal,. L 2%,30 Po 
Sonra İzzet Melih Beye döndü: ıonya mualklsl. 23 Danı bavalan. gibi en baıit adedi mefhumları 
- Şer izzet, dedi, Klod Farer BELGRAD: 431 m. _ anlatmak için haftalarca uiraş .. 

gözlerinden öpüyor. Pi yer Benuva J! pili<. ıs,o.s konacr. ıı plAk. "'ZO Saltıburc tım. 
yakında buraya gelecek, ıana da muatkl ıtenllklerL Betcmnıa 'Tıclelyo,, opera- Evlatları için çok yükıek emel· 
uğrıyacak. 11• 2s,ıo rıpa ba\"alan. 23.SO daQ plakları. ler beıliyen bir baba gibi deraane-

Ben mülakata devam etmek için ROMA: uu m. - yi piyanolar, kemanlar, ders mal· 

k 21 haberler. l'llk. ıı.so pllk. ıı,3o "Ogtiı- zemesı', kabartma harı'talar, kı'tap• 
fırsllttan :stifade edere ve kendi-
ıine hitap ederken h!·~una gidecek 
kel !nıeleri kullanarak bir st•al da -
h::ı yerlettird;:n: 

- Şer Metr lstanbulda neşriyat· 
ta bulunup vatandaılarınızı tenvir 
etmiyecek miıiniz? 

Beynelmilel ıöhreti haiz edip, 
tekrar monoklünü düzeltip ıülüm· 
aedi: 

- Evet dedi, niyetimvar. Fakat 
bu itte mütkül olan bir taraf var. 
Türkçem, makale yazacak kadar 

mükemel değil. Yazılarımı ya Jur· 
nal Doryana, yahut başka bir F ran 
ıızca gazeteye yazsam diye dütü • 

nüyorum. Yahut da ben Fransızca 
yazayım da muktedir bir kalem o
nu Türkçeye çevirsin diyorum. 

Bu ıon ~ekil daha iyi olur zanne 
derim. Çünkü Ahmet Agayef Bey 
de önceleri böyle yapmıştı . 

imzamı Kemal Emin diye atmak 
iıtiyordum, fakat bu isimde muıiki 
tiyatro, resim ve edebiyat merak • 
lısı bir muharrir bulunduğunu ha • 
her aldım. Onun için Kemal d'E -
min teklinde bir imzayı tercih ede· 
ceğim. 

Üıtada teşekkürle ayrıldım. Va
purun etrafını alan kayıklarda 
halk muhtelif dillerle bağırıyor, gü 
zide edibi alkıılıyordu. 

Kemal Bey, bu tezahürata lngi • 
liz sarayında yetiımiş bir centil -
men kibarlığı ile batını eğerek ce· 

teum,. orkeatraa.ınıa kouerl. Anda kitap baJı larla süslüyordum. Bu kalabalık 
ıl. 2!,!HI haberler. 

eua içinde b•ki biçare çocuk be 

Adato Efendinin itirazı nimle istihza eden bir tezat gibi 
duruyorlardı. 

Baroya kayıtlı avukatlardan Üçüncü senede 4 çocuk oldu. 
Adata Efendinin Ruı kömür de· B ı un arın dördü de okuyup yazma-
polarına ait bir davada; davanın yı öğrendiler. ilk kemanı tutmayı, 
ancak Ruıyada rüyet edilebilece • ılk muıiki seslerini, ilk piyano tut· 
ğine dair iddiaıı ve bir mukavele· larına dokunmayı onlara talim e • 
deki yolıuz muameleıinden dolayı derken yarısı ümit, yarııı korku • 
Barocıan çıkarılmaıına karar veril. dan ~ir heyecan geçiriyordum. 
mİ§ti. Piyanoyu sandık, kemanı bas . 

Adato Efendi mahkemeye mü· ton diye anlıyan bu kapalı aleme; 
racaat ederek, baro inzıbat mecli· ıesin ümit ve ı§ığını sokmak için 

ölüm derecesinde uğraştım. Alet -
sinin verdiği karara itiraz etmiı· 
tir. 

Adato Efendinin müracaatı a • 
ğır ceza mahkemeainde tetkik edi· 
lecektir. 

lerini kullanmayı öğrettikten ıon· 
ra onlara musiki hocaları tuttum. 
Hocalar ilk zamanlarda izharı ac
zettiler. Ben aylarca musiki tercü
n:anlığı yaptım. 

Ilı Matltaamııııa Gelen 111 DördüncüıenedelOçocukvar-
E S E R L E R d Ü k 'k ------------ ı: ç eman, ı i piyanodan iba-

ret ve marıları kolay klasikleri 
Mahmut l'eurtnln "n aon ,.e en gil&el ro • çalabilen bir orkestra vücuda gel· 

mitti. Heıap, kıraat, imla, coğraf· 
ya, normal ve kabartma yazı bi-

manadır. Yf'nl çıknuıttır. 

vap veriyordu. len bir sınıf meydana çıkıyordu. 
Beynelmilel töhreti haiz edibi· Beşinci sene zarfında 12 lale • 

miz, Tokatlıyan oteline inmittir. b d .. t k "k e or eman, ı i piyano ilk kon· 
Kendisi bir hafta kadar orada kal ıerini halk huzurunda verdi. Şid • 
dıktan sonra, yakm dostlarından detle alkıtlandı. 
Prens Mükrimin Halil Beyin Bü • Tembel bir solucan gibi kema· 
yük adadaki villaıma tqmacak • nm tellerini ve eşiğini anlamıya 
tır. çalıtan parmaklar canlı bir nota 

Güzide mütefekkirimize\oı ıel gibi telclen tele perdeden perdeye 
diniz deriz... uçuyordu. Dördüncü pozisyondan 

Toplu llne bir senfoni çalan ve herkesi ağ· 

latan §u çocuk dört ıeııe ~ 
man yayını bir türlü ter• 
itiyadından pek güçlükle f, 
bildiğim i.ma çocuk mufd~.., 

Şimdi, iki filüt, bet k~ 
piyano çalıtıyor. Muhiti İ9""'.., 
kuvvetli konser orkestraJI ~ 
tanılan Körler orkeıtrat• 

konserler veriyor. 
Hatasız franaızca imli 

hatasız normal daktilo ile 
mını normal insanlara 
en güç kitapları okuyup 
iptidai malUınatı kuvvetli 
bilen bir körler sınıfı .. 

Türkçe kitapları bizat 
leri yazarak kendileri 
mecbur olan bu mektep içİ' 
kında bir kabartma mat~ 
sis edilecek ve burada 
kitapların fazlaları aonr• 
olmu§, yahut tahsil yaıını 1 
olan okuma meraklısı ,. 
tevzi edilecektir. 

İtte lzmir Karııyakad~ 
ler müessesesi~in k11a 
İntibaları.. ~ 

--------~' 
Sinci Ser 

mektedir. 

d 
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~ Selimi izzetin bir romanı 
narakedi = Kadın münasebetile 

Nöro • Psihiatri gazetesi &la -

-:: ~adın, ama iıtisnasız her deva.ma batlarlar ve paralarının, 
...... e kadar çirkin olursa ol · geçinmiye kafi gelmediiini anlar· ''Qe kadar herkesten uzak du lar. 
tle ~u~ bir sevda havası için Ama, o zaman da kadın bir fey 
-.

1 
• k ıater.Hatti.,bunun alui teY anlamaz ... Kadınlar, daha ro. 

~ın etseler bile onlara inan mantizm icat edilmeden romantik
~ ~~ır .... Kendilerine kartı beı ler ... 

mi İzzet Beyin yeni çıkan Deli ro
manı münasebetile şu dikkate şa
yan tenkidi yazıyor: 

Seli.mi lzzet'in (Deli) ıi iki ro· 
mandan müte,ekkildir. -8- Yazan: Niyazi Ahmet 

~)'becl lllıyat eskidikçe kıymetini Bir ıevda havası .. 
· er. Onlar daima yeni ve Bu havada yatadılar mı, ııhbat 

~'-dileY;nilik iıterler. İsterler ki, leri yerindedir. Eier bu havayı bu 
~darı~ ~etgul olunıun, etraf- lamazlaraa, tık nefeı olurlar ... Ve 
~ donulsün, her dedikleri doktorları kendileridir. 

'3a, '_11-·· "Kızım, burada rahat nefes ala· 
L_: ~~laf edin, bir koca, bunu mıyor muıun?. Kolay! .. Hava de • 
·~ılır anı·'· ~ · t. · .\ld gış ır ... ,, 
~ ~, Ihsan Beyi ıevmiyordu. Tebdili hava, onlar için tebdili 

-.ucaıından bulmadığı feyle- aıktır. 
a buluyrdu. Azizim Tekin Alp, ne yapMn, 
li fh B ne etsen, ne kadar İhsanla Aldoğu 

ıan ey ondan ayrıl • 
• lllütemadiyen onunla met. nun arasına giraen nafiledir. Bü • 

•ltayo f tün gayretin bota ıider. • r, etra ında döneniyor, 
lated· ~ · k Aldoğuya ne lazım olduğunu an 

.&.ı ıgıne pe i diyordu. Kaza· 
L_ ""doğ b ladın ya .. 
~ u iraz surat edecek olsa, Haydi ıöreyim seni. 
O.-, ıözleri yatarıyordu. ,,. ,,. ,,. 

~cftı lllübaliiah feyler ıöylü · Kısa, baıit bir komedi oynamak 
~ · Fakat Aldoju, o ıözleri mü lazımdı. 

11o -ıı bulmuyordu. İ1'te bu kadar. reJc· :r 
~ 1 &ına Aldoğu, kızım, evla - Filvaki bu komediyi oynamak 
~•a&det bu değildir.. Saadet biraz acıydL. Hatta izzeti nef ıini 
~ feydir. de ayaklar altına almaıı lizımdı .. 

-'· ,,.._ belki de batka fey değil . Çünkü Aldoğu, onun biılerini sa 
mimi zannedecekti. inanacaktı. Bu 

~ de kadınlar için ıaadet, da atağı yukarı ihanetti. 
Ama, adam ıen de.. Kadınlarla 

bu kadar ince eleyip ıık dokumak 
olmaz ... Kadınlar bunu pek tabii 
cörürler. 

.. ~•ilmektir. 
'1c'1 de kadınların ıevdikleri 

8e ~etildir de, aıktır. 
~ı de kadınlar hizim tahmi -

en çok daha basittirler, ay· 

iimürleri oldukca sevebi· 
~ İıhir ~rt~.a, ~i bu adam da on 
Sa:Jı &:~n~cu ;:~bi sevsin .. Belki, 

' akaını de ıddia edemem ... 
ae, biz fİmdi &ade Aldoiu -

~•edelim. 
. dütünceleri, kocaıına söy 
•ilden anlqılıyordu: 

l •rbk eıki Demir Can de • ,, 
1 bir hafta bir yere aitse . , . 
lıun, bir kart bile yazma· 

ıl olur? .• Sana telrraf çek. 

4-a bana kur yaphiın za • 
' ~ni yirmi dört ıaat ıör -
aeıc· ız ıayfalık mektuplar 

-.ka naimeler. 

Bir adam, en ıamimi arkadatı -
na, ihanet edebilir ..... 

Elbette, bir kadın uiruna neler 
yapıJ.maz! 

En kötü hareket ~ kendileri 
· ( n:.y.apılıyoraa, •ayet makul ve 
uvoıfrktır. 

Aşk bu ..• 
Tekin Alpın iık imalı ıözü üzeri 

ne Aldoğunun gözleri dört açıldı. 
Evveli tattı. Yani bir aaniye 

hayret etti. 
İkinci ıaniye hoılandı. Adeta 

koltukları kabardı. 

( °"""""' .,.,. ) 
•ıı ... 11111•11•.,.m-ınıu .. ---•ntt•••------

Halk musiki cemiyeti 
Halk musiki cemiyeti azaları 

dün öileden aonra fevkalade ıu -
rette toplanarak yeni ıene idare 
heyetini ıeçmiılerdir. 

Eserin nüveıini tetkil eden bi· 
rinci roman, zevceıini arkadaıla • 
riyle yakalıyan veya yakaladıiını 
zanneden bir tahaın hiıterik baleti 
f ecriyelerini (biraz da, uyuıturucu 
illçlardan füphe ettiiimizi aakla· 
mayız.) taıvir etmektedir. Bu in
ha alelGmum hiıterik baleti fec • 
riyeler ıibi "erotik,, fantaziler ve 
iyi mütahede olunmuı "baaart,, ha 
yallerle doludur. Fecir halinin u · 
yanmuına sebep olan muharrik, 
uzun müddet cinıiyet hayatından 
uzak J&pmıt Ye mutaaaVYıf bir 
dervitin elinde büyüyen "Ali Ku
li Han,, ın birdenbire içtimai ha • 
yatta "kendi atk ülküıüne,, müta· 
bih hafif meırep bir kadınla tanıt· 
muıdır. Tabii mütehutıılar bu 
mihanikiyetin kudretini' idrak e • 
derler. 

Eıerin bukıımında, Selimi iz· 
zetin muvaffakıyetle açmıı oldu • 
ğu Freud mihanikiyetlerinden yer 
müıait olmadığından babaedemi • 
yecefiz. 

·Nüveyi çerçeveliyen aathi roma 
na ıelince: bu ikinci roman yukar
da iımi ıeçen Ali Kuli Ham zevce 
ıi ve zevceıinin ifıkı tarafından 
kapablmıı olduiu bimarbaneden 
kurtarmıya çalııan bir ıazeteci • 
nin, ef'al ve harekitmı, daha doi
ruıu, rüyaıını ihtiva etmektedir. 
Eıerin bu kıımı 19 uncu aıır cin· 
net telakkilerinin tesiri altında · 
dır ve bu ıebeple zayıftır. Fakat 
muharriri de J.ındaa mea'u1 tut ~ 
mak, "neTrOz, paikonenoz, INİkos 
ve hali tabii,, aibi 4 halet araam • 
dalci farkı liyıkiyle kanamamıı 

olmumı tenkit etmek iıtemeyiz., 

- Kübra kimdir?. \ rimi bir ıün evvel öjrenmek iıt 
Yabancı adam cevap vermek rim. Yab.dıcı kurtulut olmadıiı 

i•teaaedi. Mutrann ıtizlerini dik· nı anlamııtı: 
mit ceYap beldetlilini ıörünce: - Peki, dedi. Hepıini anlata 

- Kübra, dedi. Sarayın kızı • yım. Yalnız bir tutla .• O tartı 
dır. Onun hakkında birçok riva • bul etmezseniz ve o f&l'b tutaca 
yetler vardır. Fakat hiçbiri dot • iımza yemin etmezseniz, be 
ru deilldir. O, bir vakitler aara • parça parça dojnyacak olaam 
yın en nüfuzlu kadınıydı. Şah o • bir kelime aöyliyemem. 
nun bir dedilini iki yapmazdı. Fa Bu aöaler o kadar kat'iydi k 
kat son zamanlar da ph da on • Muirav iater i8temez razi olma 
dan ıüphelenmiye batladı. icap ettiiini anladı. 

- Niçin tüpheleniyor?.. -- Peki, clecli. Şartlarını ka 
Yabancı bu kalın · duvarlarla edecefim •• riayet edecejim. 

çevrilmit bodrum katta bile duyul - Peki o halele .• Şimdi diale 
maundan korkuyormuı ıibi aeai • yinis •• Benim iamim Sahiptir. 
ni alçaltarak: mi bet senedir bu aaraydaJJ& 

- Şabm kimaey• itmadı kal • hm bana çok itimadı vardır. s· 
madı. Karaciıay hana bile .• Fa • çok ,eyler bilirim, fakat hiçb" 
kat ne yapım ki, buıün en acar ıey bilmem. Şimdi ph beni kral" 
kumandan odur. En tehlikeli itle- çe Ketevanın muhafazaama me 
ri ona ıördürebiliyor. Bir aeneclir mur etmiıtir. 
Karaciıay han Kübra ile fazla a • Muirav bu korkunç bodrumu 
llkadar olmıya bafladı. Şah Küb- kalın duvarlarını yerinden aaraa 
raya banla ıörüpnemeaini tenbib cak kadar tiddetli baiırdı: 
ettiii halde, onunla sörütüyor. - Ne?. Ketevan mı, hanki K 
Bunun sebebi de Karaciıay ha • tevan? •• 
nın ıırrı aırenmit olmaaıdır. Bu baiırıt. Sahibi de yerinde 

- Ne aırn?.. ııçratmııtı. Fakat tecrübeli ve e 
- Kübranın kim olduiwıu !.. mektar Sahip derhal kendini to 

Mutrav, ıündilz Karaciıay ha· lıyarak Muiravı itidale davet e 
nm bir tokatla ı.yılttıiı kızın ti: 
Kübra ol dulunu anlam19b. Demek - Burada yakalanırsak, ikim· 
ortada bir de ıır vardı. Ve bu ıır, de mahvoluruz. Şah Abbu aara 
o kadar mühimdi ki, Kübra faıe· larında her duvarm kulalı 
dilmemeıi için tabın emrinden de derler. Bu aarayda bulunduiUllUll 
harice çıkıyordu. müdetçe bunu bir an bile aldmız 

Muira• kapl)'& doira dalUli. dan çıkarmamalıımız. 
Çıbcatı eanada aklına ıelen fikir Fakat Mufrav bunlan duymu 
le ıeri dandü: yordu bile. Ketevan .• kraliçe Ket 

- Peki, bu ıeee yanaı orada ~a~ buradaydı ha.. Mufrav, diıle
ne konuıuyorlardı. Sen ne diye nnı rıcırdatıyor ve mınldanıyor • 
onları takip ediyordun. du. 

Eauen kalemini tabtenuura hı· 
raktıiı vakit, canlı "onirizm,, aab· 
neleri yaratmaaını bilen bir mu • 
harrire - Selimi izzet taavirde 
tahJilden daha kunetli gibi ıö • 
rünüyor - Kartı da hakıızlrk ola· 
caktır • 

Yabancı adamm titrediği far • - Şah Abbu artık çok oldu. 
kedildi. Bir aaniyede yüzünün ren Gürciıtan, bu acem ıabmın hiçbir 
ıi aolmuftu: zaman köleıi olmıyacaktır. Onlar 

Eserin en kıymetli yeri, Freud
un (Rüya icinde rüya) dediii 19yi 
bulmau olmuttur. 

Eroin ve emaali 

Z h
. . ........... . 

e ırcıler 
200e yakın dosya 

mahkemede 

- Şimdi bana bunları aorma. mert, uil inıanlardır. Ell»et bi; 
yın. Beni affedin. Bir ıün ıele • rün intikamlarını alacaklar •• 
cek, eier bu ıarayda kalıraanız Mulrav, intikamın erıeç alı • 
hepıini öjrenecekiıniz. nacaimdan emindi. Yalnız itler 

Muirav, aklına ıeleni yapma· çok karıtık ıidiyordu. Gürciatuı 
dan, lirenmek iıtediii teri vak • kuVYetleri tamamiyle daiılmqtı. 
tinde öifenemeden içi rahat etmi· Her 19yden evvel bu lanvetleri 
yen bir adamdı. Bu aeraeri kılık - bir araya toplamak lizımdı. 
h adaınm kendiıine akıl öjretme· Sahip, Muirann ne dütülJdQG· 
aini nuıl humedebilirdi. Yum • nü anlamıt ıibi: 
ruklannı aıkarak üzerine yürüdü: - Muhterem efendimiz •• dola 

- Boiasını ııkıp ıebertmemi cak ıün yaklaııyor .• Yalnız ibti • 
mi iıtiyoraun.. Otrenecekıin ne yat lazım.. Saatini beklemeli. 'bütün ıün nerede oldu • 

e •ormadın.,, 

. günü Neciplere geli
•ıı ... Bana sordun mu? .. 

~ ~ •itm~ iıtemiyor 
"" l litınek iıtemiyor mu • •• 

Yapılan taınif neticeıincle Nec 
mettin Oıman, Burhan Kerimi, 
Ihsan Altay Beyler ekıeriyetle ida 
re heyetine ıeçilmiılerdir. 

Ti$ cua kanununun 403 üncü 
madcleaile •iltealdhi olan Ye u· 
JUfturucu maddelere mütedair bu-

Etibba Muhadenet cemlretl ı · 

demek? .. Ne biliyoraan çabuk ıöy - On lan bırak bunak he 
le.. Ben ıah Abbum aarayına iı· Ketevanı buraya kim ıetirdi. 
tirihate ıelmedim .. Oirenecekle • -Teyınuraz! .• 
ceza Yermekte olclujundan bu ka • - T eyınuraz öyle mi?· Alçak 

A.. \1.. ,.:orum ama, ıen gene 
~' le e aorıma1ıydın ... ,, 

·~~ .. -..', Oc:aaı onunla mefgul ol· 

unan eroın, morfin, kokain eerar 
tenezzUhU gibi ,eyleri satanlar, alanlar: ka. 

Etıbba muhadenet · ve te • çak ıuretile ithal ve ihraç edenle· 
avün cemiyeti 3 aiuıtoı per- re ait olan davalara lıtanbul ad· 
ıembe gunu mutat yaz re· liyeıindeki dokuzuncu ihtiau mah
z.intiı.ini yapacaktır. Şirketi Hay· keme.ince bakılmakta idi. iki gün 
rıyenın 65 numaralı vapuru köp • evvel Adliye vekaletinden aelen 
rünün Boğaziçi iıkeleıinden ıaat bir telırafla bu kabil davaların 
18,30 da davetlileri alarak Kadı- ·bundan aonra lıtanbul eiW... •• ~~ • k.. K 1 •-ru .... n 
oy ve a amıta uğradıktan ıon- deki 8 numaralı adli ihtiau mab· 

ra Adalar etrafında bir ıezinti ya kemeaince bakılmaeının tenıip e· 
pacak ve 20.30 da Suadiye plaj dildiği bildirilmiftir. 
gazi~ıunda alqam yemeji yene- Bu telıraftan ıonra müddeiu· 
cektır.. Saat 2 de Marmarada bir mumilik dün, müıtantikJ!.I ..... 

· · daha nne ve 
ıez~n~ı yapıldıktan eonra mahkemedeki (200) e yakın doa. 
a!"ı ııkelelere uirıyarak Boiazi. ya 8 numaralı ihtiau müddeiumu· 
çınden ıelecek davetlileri de iake miliiine ıönderilmittir. 
leleri?9 birakacaktır. Vapurda ve 8 numaralı ihtiau müddeiumu· 
Suadıyede mükemmel bir müzik miıi Reıit Bey ıeceli ıündüzlü 
mutena parçalarla eilenceye netat çahfmadan aonra, bu doayalarm 
verecektir.. Ayrıca artiıtler ta...,. mwılılnelelerini bitirmittir. U:rut. 
fından yapılacak Yaryete numara turucu maddelerin tadiline alt o
lan da vardır• lan kanun eroin imal edenlere de 

adam .. Gürciıtan tabtmm da na • 
bil teYleri imal edenlerin de tah • 
kikat ve muhak..,eleri sümrükte • muıunu ayaklarm altına aldı. Ken 
ki aekisinci ilatiau mahkemesinde diıinin tah yardakç111 olduiu yet• 

miyormuı •il»i. 
yapılacaktır. 

Bu tadilit iN kabil eroin imal Sahibin ıözleri aulananfb: 
- Kahraman çocuk •• detli. Al· 

edenleri pek müteeuir edeceiine danıyorıun. Taymuz vatan ... en 
ıüpbe yoktur. Tadilden enel bu bir kraldır. Peyker ban Tifliai iı· 
•ibi kaçakçılara ancak ve ancak tili. ettiii vakit, kaleleri de mu • 
ruhaataız ecza imali cezuı olan pa. hasara etti. O vakit Ketevan bir 
ralı cezalar verilebiliyordu. mektupla taba ıeldi. Mektupta 

Yeni konuna ıöre, bunların ce- Gürciıtana zulüm yapılmamaaı 
zaları bir seneden bet ıeneye ka· nı rica ediyordu. Gürcülerin artık 
dar çakarılmıt olmaktadır. iayan etmiyecelderi de iliYe edil. 

Yeni kanunun bu tekilde bir ta· mitti. Şah bu eözün her zaman •e
dile uiramaaı, İçtimai hayatımız • rildifini, fakat fıraat düttükçe da· 
da menfi cihetten çok büyük bir ima akın ettiklerini ileri aürdü. 
rol oynayan uyuıturucu maddeleri Beni temin etmek illiyonaım tiz 
yapmak ve bu )'Üaden hemeimle- ki bir kraliçeıiniz, Gürcietan hu • 
rinin bayatları pahaama keeelerini dutlanndan küçük bir taarruz o
titirmek aevduında bulunanların ı una, ıizin tehlikede bulunacatı • 
akrllarmı bqlanna toplamalarma nızı bilıinler. 
lcifi ••lec:ektir. 



Liselerde Askerliğe Hazırlık 
Liselerin ka.!fl~ları biti~ gençler askeri teftişlerini verdile . .. . . .. 

• • 
ıçın 

ı...: lnlıal&p ır.e.ı talebeml · k~pta 
riye llsesl kampmda.n bir intiba 

inkılap lisesi kampı 
Ogün ilk defa asker elbiseleri 

giyiyorduk. Herkeste bir tela§, bir 
fevkaladelik vardı. Arkadaılar -
dan bazıları elinde uzun bir panta
lon. 

- Yahu .. Elbisesi küçük gelen 
yok mu? .. Diye bağırıyorlar bazı -
ları da vücuduna pek geniş gelen 
ceketleri içinde kaybolmuş dolaşı
yorlardı .. 

Kamp sabah··u iple çektik.. O 
gün üçer, beşer kişilik asker talebe 
grupçukları halinde Ortaköyden 
Orhaniye kışlasının dik yokuşunu 
tırmanırken hepimizde dinmiyen 
bir neşe, gittikçe artan bir sevinç 
vardı .. Neden neşeli, niçin sevinçli 
idi .. Bize verilen askerlik payesin
den mi; yoksa bir hissi·kablelvuku 
Ja yapacağımız kampın samimi ha. 
vasına karışacağımız için mi? •. 
Bilmem. .• 

Ne tatlı hayattı o .. Bazan kızgın 
güneşin yakıcı tesirinde, hazan çi
seliyen yağmurun altında zevkle 
talim yaptık.. Koştuk, yürüdük, 
yattık, kalktık, silah kullandık, 

ders gördük, nihayet imtihan ver -
dik.. Bütün bunlar ne çabuk gelip 
geçti ... Ne dersiniz bugün dünü, o 
hayatı ne çok arıyoruz bilseniz .• 

Kampta en hoşumuza giden şey 
atış talimleri oldu.. Hepimizde bir
birimizden daha 

0

isabetli atmak he
vesi vardı .. Dönüşte bütün amirle -
rimizin yüzünden aldıkları iyi ne -
ticenin gizlenemiyen memnuniyeti 
seziliyordu. 

Uzun talimlerde dağılan dikkat 
leri toplamak, solan çehrelere eski 
neşesini getirmek için arada veri -
len teneffüslerde dinmiyen bir e -
nerji ile koşmıya, oynamıya baılı
yor, vaktin geldiğini ihtar eden ve 
bize bir baba, büyük bir ağabey 
şefkatile titriyen değerli yüzbaıı -
mız Şerafettin Beyin ciddi ve gür 
sesi kulaklarımızda çınlıyor, bizi 
vazifeye davet ediyor .• 

Artrk ciddi ve sert bir çok ku -
mandalar birbirini takip ediyor .. 
Ses yok şimdi yalnız kıymetli baş· 
çavuşumuz "Sati,, Beyin gür sesi 
ve o sesin tonundan makineleıen 
dinç, çelik bir kıt'a .. 

Hemen bütün günler böyle geç
ti .. Her geçen gün bizi bu samimi 
muhite biraz daha bağladı, o kuv
•et1i disiplini biraz daha bcnimset 
ti . Ne yazık ki pek çabuk bitti.. 

Büyük Gaziden aldığı hız 'Ye 
imanla esaslı bir surette yetiten in 

kamız devam ediyor 
E 

• • ııııııu1111ııııııuııı1111ııııı11111uıııı111ıııııııııııı~ 
n ~ok 800 kehmehk 1 

bir hlklye yahut en (jOk A Y Ş E M • 
15 satlrhk bir manzume 
·ı U b k Kara toıırnklarda kalan l iııllnll 
ı e m sa a amıza girebi-
lirsiniz • • Her zaman tIUııtinür ağ'larun Aneı--

Eflatun 
Zarf 
Cavit Bey çok zengin ve yakıtık 

lı bir genç olmasına rağmen haya 

Kalblml ııızlatan rll ı;ö7ünii 

Hatırlar ıel &'lbl çağlarun Ayfelllo 

Üç ba)'ram &'t'çlyor ey Ane _.ı. 

Bir "llnUm olmuyor dertılz eJemSIS 
Nasıl yatıyon;un orada. bcn11lz 

Gönlüme karalar baflarım A,.-. 

btırahatte 2 _:_ l•tlklll Usul talebe•I kampın son gilnG etleniyor s - Hay• 
4- bkıllp lisesi talebe.l kampı terkederken 5- Ameli Hayat kampında 

kılap ~-ençliği size bugün yalnız ı r~n büyük çınar ağaçmın altında is 
ıunu ıoyler: tırahatta ... Kampdaki efradı iki 

El ayak teklllr giln gurup e/ltlJ' 

ıo;ızlahr kalbimi bin ttirlU ke~r 

Al beni yanrna sJlatma yeter 

Bağmnı aııkınla dağlanm AytedL 

AJull8l ~"' 

• tın bütün eğlencelerinden feragat 
etmişti. Bazen arkadaşlarının rica 
larmı reddedemez eğlentilere işti -
rak etmek mecburiyetinde kalırdı. 
Fakat herkesin fen kahkahalar ile 
gülüp eğlendiği bir sırada, içli ru· ııııPllll!tq"lllll~lllll1UllllllllM---~ 

"Memleketinizden ve istikbali - kısma ayırıyor: 
nizden emin olabilirsiniz! .. ,, Resmi elbiseli, sivil elbiseli. 

inkıllp liseleri : T. O. " Sivil elbiseliler talim başlama -
A lA R i k dan evvel elbiselerini çıkarıp evle-

me ı aya ampı rinden getirdikleri eski elbiseleri 
Saat sekiz, Sultanahmet camisi giyiyorlar .. 

avlusu dolmaya başladı. Her mek- Herkeı hazır, onbaıılar geliyor: 
tep Suadiyc, Pendik, Kartal gibi Kamp zabitimiz yüzbaşı Rahmi 
yerlere giderken biz de ticaret mek Bey .. Kampımız saat 12 ye kadar 
tebile burada kampımızı yapıyo - sürüy.1>r ve sonra dağılıyor. 
ruz. Kamp 4 saat sürüp bunun 10 da 

Zannetmeyin ki biz burada kikası istirahatle geçiyor. Sucular, 
ka.mp yaptığımızdan meyus ve ke· simitçiler bize tenzilat yapıyorlar. 
derliyiz, bilakis gayet neşeli gayet Onbaşı bağırıyor bizim manga 
şeniz: beklebniye gelmez, duvara bir kaç 

Daha talim saati yaklafmadığın kere gidip geliriz. 
dan herkes bize çadır vazifesini gö lıte Ameli Hayat Kampı .. 

ınnıınınn ınııı llilllllmnonıııııunnınnıııı ıınııııınıımıınıınmıınnııınlJIJllilHllllnıllilllııııılJIJlıınınıııılJIJlın ııınınınıııınnınnıınıııııuınııınımnııııııınınlJIJllD 

- Gençlerle Başbaşa İ 
nını ı ıınıınıııımııııınıııınıııımııııııınııııınıııııııııııllllln•ınıııınıııınılJIJl•nııııınıınıınııııııınııııııııınııııınıııınııınnınnınınuıı!ımın::ı 

Karagümrük Kulübünden Recai Beye Göre 
Geçen gün Şehzade başında "şe. 

refli resim ve ktrtasiye evi,, ne Se 
dat Beyle görüşmek için gitmiş -
tim. 

Orada hana, ~imdi Karagümı i.:. •• 
idman yurdu temaıa §ubesinde bu 
lunan, eskiden profesyonel artist -
lerle çalışmıt Recai Beyi takdim et 
tiler. 

Ben de mülakat yapmak için ıbu 
tesadüfü fırsat bildim. Recai Bey 
cidden artistliğe müstait ve çoK 
malumatlı bir genç... Maamafih 
sorduğum suallere tam ve samimi 
bir cevap vermedi. 

- Kaç senedir sahne hayatın -
da bulunuyorsunuz? 

- Dört senedir sahne ile alaka
darım. Küçüklüğümden beri tiyat
roya karşı beslediğim derin ve son 
suz heves; ilk defa bir mahfelde 
gençler arasında değil, san'atı pa
ra için yapan -tabir caizse- "pi
yasa artistleri arasına attı. İT;\ se -
ne kadar uzayan bir zamanda bir 
çok .sahne ve teşekküllere girdi.m. 
Bazı san'atkarlarımızla tanıştım.,, 
diyebilirim ki bu müddet zarfında 
sahne hayatının acı ve tatlı taraf -
larmı -biraz olsun- anladım. 
Zannediyorum. Fakat bir sene, hu 
susi işlerimin çoğalmasından sah
neyi terketmek mecburiyetinde kal 
dım; bir Çıı... Benim için uzun bir 
zaman ..• 

Nihayet bugün Karagümrük klü 
biinün minimini sahnesinde genç -
ler arasındayr.m ve eskisinden da
ha ziyade haz duyuyorum. 

' Recai Bey 
- Kaç arkadaşsınız, efomanla

rmız kimlerdir? 
- Şimdilik grupumuz 17 kişi -

den mürekkeptir. Temsillerimize 
iştirak eden 3 de kız arkadaşımız 

vardır. 

Elemanları söylemekte mazu -
rum. Maalesef arkadaşlar pek mağ 
rurdurlar. 

- Gayeniz, vaziyetiniz? 
- Benim gayem; ömrünü san'-

ata vakfetmiş her genç gibi olgun
laşmak.. Eğer yapabilirsem san' at 
merdiveninden her gün bir basa -
mak daha tırmanmak, bu suretle 
umumi bilgimi arttırmak.. 

Mahfelin gayesi.. içtimai seviye
yi yükseltmek bu sayede samimi 
bir yuva kurmaktır. 

Antrparantez söylivevim ki va
ziyetimiz çok fena. Maksadımı la· 

hundan taıan elemli hıçkırıklarım Amerikan kız kollejinc leyli 
kimseye duyurmamak için derhal miye karar vermitti. 
evine koşardı.. Arkadaşları onun Mektepten mezun olduiU 
bu deva.mlı netesizliğini senelerce büyük bir eğlence tertip ediJtllİI, 
süren yalnızlığın teessürü olduğu - ha kız samimi dostlarını da.el 
na hükmederek onu evlendirmek mişlerdi. O gün mavi grep 
için bir çok defalar teşebbüs ve ıs- dan elbiseleri ona ne kadar~ 
rarda bulunınu§lar ise de o zengin kıfh. Herkes sarı bukleler ile 
ve yüksek ailelerin izdivaç teklif - yin edilmiş beyaz çehresine 
lerini reddetmit ve tavassut eden- kıvırcık kirpikler ile çerçeve! I" 
lerden daima uzaklaşmııtı. lacivert iri gözlerine klfllldl 

Vaktile istihfaf edilen nezih ve daklarının manalı tebe 
yüksek aşkının esiri olarak yaıa - hayran olmuştu. 
maktan usandığı halde bu acı ve Bir gün çamlar altında 
müz'iç hayata, anasız büyüyen kı babasına kitap okurken, da'oflllll"".,.. .. 
zı Sevim için tahammül ediyordu. kızı Nesrin elinde eflatun bir 
Yegane emeli aşkının ilkbaharın ile koşarak yanlarına ıeldi.. ~ 
da açan bu nadide çiçeğı soldunna. Bey mektubu aldı evirdi 
dan yetittirmek ve o~un beyaz bir yazıyı bir türlü tanıyamadı. 
zambak kadar masum küçük kal raktan kiırtulmak için d 
binde ana muhabbet ve ıefkatine açtı imzayı görür görmez b" 
':arşı olan boşluğu ona duyurma - re sararmış heyecandan adP 
maktr. fesi daralmıftı. Sevim kend&:·.....ı· tr.~·.il 

Fakat büyüdükçe tecessüsü ar • gizlenmek istenilen bir felP""'" 
tan Sevimin herkesin annesi var berinin istırabile babunııD 
benim annem nerede diye devamlı dığmı hissederek amcaıod~ 
suallerine karşı verdiği kaçamaklı Diye sorduğu zaman zavall •• 
cevaplar içinde şimdiden bocalı • dakikada hayır diyebilaı.ek ~ 

j yordu. Hele bir gece Sevimin uy - kadar güçlük çekti. HeniiS ~ 
kudan ağlıyarak uyanıp ta ben bu olduğu sigarasını bitiraıedeJI~ 
gece rüyamda annemi ölmüş gör - hal odasına çekilmiş ~ ~ 
düm artık yetiıir beni aldatıp dur- sız olduğunu bahane ed 
mayın bu kadar uzun hastalık ol - ya bile inememişti. • ~ 
maz diye hırçınlaşması o küçücük Sevimi acı bir ha~~·~ ~ 
kalpten kopan hıçkırıkların saat - bir türlü uyutmuyor; küÇiik ~ 
lerce devamı babasnı günlerce dü· beri dimağını yoran nah~ -.rJ. 
şündürdü. istifham işaretlerinin ~ .. 

Onu alarak evden uzaklaştır - ne mektubu mutlaka ~ 
maktan batka bir çare bulamayıp (Dr.\'amı 9 

1111"° 
~~~~~~~~~~~~~~&,_..--~ 
bii anlarsınız. Çünkü müsamerele- sun tamam bir sanat~~~ 
rimizde bulundunuz. Maamafih bu ğenir ve takdis ederilll·~ 
vaziyeti yakında ıslah edeceğimizi tistler arasında piyasa ,.";i!'. 
umuyorum. den daha müstait daha .~ 

(Müsamerelerde teşrifat iıine gençler vardır. b~ 
klüp idaresi bakmaktadır. İdare a- - Gazetelerde san'at ~~ 
damları on dokuzuncu asır ahfa - yazılan yazılarda nazarı 
dıdır.) zi celbt"!den noktalar? •it .. 

- Siz ve arkada~larmız sahne _ San' at ve edebiy•~ 1' ~·~ 
zevkini hangi kaynaktan aldınız? Jan yazıları büyük bir -~~~.M 

- Tabii sinema ve Darülbeda - fade ile okurum. fa~at ,.
1
J,-.J:. 

yiden, bir mahfe} kurarak oyna - geçen haftaki gençlık ~ 
mak zevkini de Cümhuriyet genç- Halkevi san'atkarı old: 
ler mahfelinden.. Senelerdenberi rindeki büyük yazıdllll 'at 
gençliğe temaşa ve sahne zevkini bir gencin sahne ve sall k_. 
aşılıyan kıymetli bir varlıktır. Biz daki mütalealarını ok~ 
onlar gibi olmayı isteriz. Ve diğer liba- istifade değil h 
bütün teşekküllere tavsiye ederiz. Buna hayret sözündell 

- Profesyonel ve amatör artist- şey denemez. Mutlcık• J1! 

lcr hakkında fikriniz? sonra yazısını okurrı;;: 
- Prof eayonel olsun amatör ol -
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J
ylizme milAabakası yapat'.akmı,. bunu bir ll Ag" ustos gu·· 

00 
.. 

canını sıktı 

k ~ il. aillle abyor, 100 metreye çıkı9, gib:el bir muvaffaldyet 
"'llııı.• kazanan Konya Gençler blrlltl futbol takım& 

~~t: 1 tonya Muhabirimiz ya • ' Bey 5,96 2 inci gençlerden Cemil 

kaç gün enci UAn ctmı,. Bu itibarla bl· 

zlm 11 ağustosta tertip ettlğ'lmlz bUyWı 

yüzme mll5abakalarından canı •ıkılmıı, .... 

Bu can •ıkılma keyfiyeti kı88 bir lşaret

tf'n ibaret kalııaydı bdkl üzerlnd6 rne,· 

(ul olmayı lUrunıııuz aay·abillrdlk. Fakat 

reflklmfzı bu arada yeri olmıyan bir takım 

ıı<izlı>r de kuıtanmı,, bizi takllt~Utk ve kop

~·acılık lle ithama kadar varmış". Hayli 
ı;-arlp değil mi T ! • 

Reflknnıu. IJUnu hatırlatırız ki "Vakrt,. 

ın ım sporları lılertnde kendisinden daha 

çok kıdemi ve emeği vardır. Rf'flklmlz 

• ıahmet edip te "Vakıt., ın eski kollekııl· 
yonlarmı karııttırııaydı "\'akıt., yüzme ve 

muka,·emet mllsabakalarınm ne ytiklE'k ve 

heyecanlı bir tarlhı oldu~nu pek güzel 
anlardı. 

Bu tarlhl hatırll)·antar bakmız n" rtlttl 
rn ne yerinde hatırlıyorlar: t,t., deniz 

ff'dPra"yonu ylh.mc komltf'-AI reisi Ekrem 

RU1ttll Beyin dUnktı u:ramı~da çıkan .llÖz· ~ı ,., B . . ~,91. . . . l 
\~l ltttnuz Cuma günü Konya Uç ad mı: 1 ıncı yurttan Cemıl "Vakıf .. m daha en·elkl IM"nelerde yaptı-
\,~ ~lı bir ıpor günü ya§amı§ . Bey 12,19 2 inci yurttan Haıan B. ğı ~ibl yeniden yUzmelı>re mevki nre-

lerl: 

·•l' "nnıuz münaıebetile ıaha 16,78. rek bu sene de mlisabakalar t~rtlp etmesi- 1 1 
~l"•f 5000 t · 1 • • S 1 k nl m emlekt't hesabına pek pyanı mem· ~ 

(V AKIT) in 11 ağustos cuma 
günü Modada yapılmak üzere ter· 
tip ettiği büyük yüzme müsabaka· 

l ları bütün yüzücülerimiz arasında 
: büyük bir alaka uyandırmıştır. Bu 
1 nun belli başlı ıebepleri tunlar -

1 dır: 
1 A -Müsabakanın umume açık 
olması ve bu itibarla bazı kayitler 
dolayisile birincilik müsabakaları· 
na ittirak edemiyen sporculara iş
tirak imkanını vererek klüpleri • 
mizle hakiki varlıklarının meyda
na çıkmasına. bir vesile vermesi. 

B - Türkiye birinciliklerine iş· 
tirak edecek mıntaka şampiyon • 
larma da iyi bir tecrübe teşkil et-
meıi. 

MUs,abakamıza girecek 
Fenerliler 

Müıabakamıza F enerbahçe, 

Beykoz, 1. S. K. klüpleri hemen 
hemen bütün müsabıklariyle itti • 
rak edeceklerini bildirmitlerdir. 

F enerbahçe denizcilik şubesi reisi 
Rüştü Bey müsabakamıza girecek 
yüzücülerinin isimlerini §Öylece teı 
bit etmittir: 

Leyla Hanım "Hanımlar aruın 
da yapılacak bütün müsabakala • 
ra) Salim (200, 400, 1500, bay· 
rak). Cemil (200, 400, 1500, bay• 
rak). Ömer (1500, 100, bayrak)" 

Nijat (200, bayrak), Orhan (ııst 
üstü, kurbağalama, bayrak) Hraç 
(bayrak, kurbağalama) Garbiı 

(sırt üstü, bayrak) Necdet (1500) 
Fahir (400), Jirayir (400), Talat 
(atlama, kurbağalama) , gençler • 
den Mahir, Rauf, Turan, Nezihi, 
Fuat (yüzme), Hristo (atlama). 

(Denmı 10 uncu 11ayıfada) 

'

'\ ıır~ ~ ından davet olunan An me re: ıncı e çu spor - ; 
"·h..J h B 8 29 2 • • S 1 nunlyet giirUyorum.,, ~. , r.-.: er birliği ilk oyununu dan A met ey 1 , ıncı e -

~ "\l 1 Eğer reflklmJzln taklltçlllk bahsine bl-
14 l ll\i oynamıttır. Ayni gün çuk spordan Mehmet B. 18,37 215. dm de ı,ttraklmlz IAznn .releeydJ ayni ld· c 

, ~ 1l>or harekatı batlıyarak Gülle atma: 1 inci yurttan Agop diayı asıl bldm llerlye aUrmemıze hiç mani 

~ı ~ 'dar bet ıaat devam et. 11,57 2 inci gençlerden Celal Bey yoktu. 

Yüzmelerde 
Alınan güzel neticeler 

• kli \'e h 1 b' ·· 11,20. J Fakat biz böyle iddialan (bele bir apor ' 'tti eyeçan ı ır gun 
"1'·1"· Saat 14 te batlıyan atle- Saat 15,30 da atletizm müıa - milubakası tertibi bahıılncle) çok garip 

~ ~b k bakaları bittikten aonra lik maçla- J buluruz. Bu itibarla bu lddl&ya, bir ce\1lp f I Utı: " alarma Konyamızda t kil tm ı d 
"il ki d d.l · · r B hafta _ e~ e es olayısllo temaıı etmemiz -, ~· \ipler İftirak etmiştir. A rına evam e 1 mıştı · u ~ bllo bizi bir hayli üzüyor. 1 

I~ iteler funlardır: ki oyunlar Gençler birliği • Selçuk l 11 nenktmizln c-.anı ıııkılmasın; bizim mu-
1 ~d : Gençler birliğinden ıpor ve idman yurdu ile Karaman ıt ı.abakanm kt>ndJ mUsabokaıılle hiç aJAkaın ıj 

1· Ilı idman yurdu arasındaydı. Fakat yok. O, muka\·f'mf't Jtizme11ı yapmak ıstı- 1 11ı .. , kan Yurdundan Nail Bey 1 
L "~ 1 . yormuş. Fakat henüz tarihini ve teklini 1 ~~ "1 'l dılar. İdman yurdu Ankara gençler hır · teııblt t'tmemı, bll<'. 

~~ ~l~e: 1 inci yurttan Nail liğiyle oynıyacağından bu maç 4 jl Biz I!lfl havuzda, yüzmıı mlisabakaları-1 
...._'l:r, 11~Ye 2 inci yurttan Bekir ı ,gustosa bırakılmıştır. Saat 15,30 ,, nın envamı lhth'a eden bir progra m yap-i 
l~"ı 'nıye, da başlıyan Gençler birliği. Sel • ı'a mı, ve müııabakamızın tarihini de t4'11blt l 
~b 'lre • 1 · h EJ edME'k llAn E'tmı, bulunuyoruz. .,, 
'l'"lS 1 · ınci yurttan Hasan çuk spor maçı 7 - O gibi mü im =ı t t 

1 
k , J 

\~/to / 4 2 inci yurttan Feyzi 1 ' c arımız . ... • 
l.t 11. bir sayı farkı ile gençler birliğinin , _...auııuııııuıııımıılflll"ruıı1U11ıııtnııııı111111ııımnıııuıııuııııınııınQ1111111 
~ 'd galibiyetiyle neticelenmiştir. Genç J 

... 
ve kınlan rekorlar 

\ llıı: 1 inci yurttan Cemil (Dc>a~ ıo ... ~ ,,.,,, ••• ) At koşu arı 
t~--iz_m_d_e _y_e_n_i ~-f-ü-rk-iye Hanımlar yG:ı;erlerken •• Yakıt miisabakalannda dllnkG gtbl 

yenl rekorlar yapma•ını bekledtğlmf:ı; LeylA H. 

l'ekorları kazandık 
~, 

11trbahçe Pera müsabakaları dün 
~\. Kadıköy stadında yapıldı 

\ '~'dıköyünde Fener bahçe Disk atma - Birinci: Y orgiya· 
~~l"itntrbahçe ve Pera klü· diı (Pera) 33,18. ikinci Kranfa • 

\ı \ İ'Q kartılatmıılar ve F e • kis (Pera). 

~~.. l>uvanla birinciliği al- Yüksek atlama - Birinci:Ci
~" ' Pera 40 puvan. kazan· hat (F.B.) 1,71. lkin.ci: Necdet 

~'~ 1500 metre - Birinci: Teohari· 
\~ ~ "'hçe, kendisinden istifa dis (Pera) 4,33. ikinci: Karakat 
~ 'Ltlre taınpiyonu Ziya (Pera). 

t ı 1~'1,;llırn bulunuyordu. Tek adım - Birinci: Tevfik .. 
ı'ti ~~ tunlardır: (F.B.) 6,79. (yeni Türkiye reko • 
~'li~ (" te .... · I B" . . ru). ikinci: Alaattin (F .B.). \ ... Q ·••'lnıa ı - ırıncı: 
t~ l~İttt.') 16 1/ 2 Türkiye re-
. ,~''t ı: Cihat (F. B.). 

., ~·) b "1, - s· · · lb h" ~ •• .,. ırıncı: ra ın1 

11~ İlidi, (Son rekoru). ikin
i ... ~ (Pera). 
f 11 .. ~ 

' ') 'S.ı0 ....... Birinci: Hilmi (F. 
. . lk 

~~,.:._ İnci : Müfahham 
~ )'Q'' . 
. ~ lltif 
~ ~~' lk~ - Birinci: Hüsnü 
~' •nci: Kenan (F.B.). 

( ~.... .......... a· . 
~ ~r,) ~ ırınci: Karanco· 
~'). <0,S S/ t O. ikinci A • 

200 metre - Birinci: Hilmi 
(F .B.) 24 4/ 5. İkinci Aprerisidiı 
(Pera). 

Cirit atma - Birinci: Karakat 
(Pera) 49,85 (yeni Türkiye reko-

ru). ikinci: Necdet (F.B.). 

400 metre - Birinci: Apidis 

(Pera) 55 7/ 10. ikinci: Necdet 
(F.B.). 

Görüldüğü veçhile bu müsaba
kalar üç yeni rekor temin etmit • 

tir.. Müsabıkları, bilhaaaa Fener· 
bahçelileri tebrik ediyoruz. 

Mmtaka yüzme ve atlama birin 200 metre kurbağalama (lia • 
ciliği aeçmeleri dün Büyükderede mmlar) Leyla (F.B.) rakipsiz bi· 
Lido da yapıldı ve Fenerbahçeli rinci 4,9 6/ 10 (yeni rekor). 
Leyli Hanım, Kadıköy ıtadında 100 metre serbest (hanımlar) 

0 saatlerde kotan ve rekor yapan Leyla Hanım birinci 1,48, (Bu mü 
arkadaılarına nazire yapar gibi sabakaya Süzi Müller Hanım da 
yeni yeni rekorlar yaptı. Galata· müıabaka harici girmiştir). 
saraylı Orhan Bey yüz metre reko· 400 metre serbest (erkekler) 

runu kırdı.. Birinci Mehti (G.S.) 7,1, 2/ 10, İ· 
Büyük bir alaka ile seyredilen kinci Lili (F.B.), üçüncü Kemal 

bu müaabakaların neticeleri şun· (G.S.). 

DGnkG ko9ulardan bir g&rllntl9 }ardır: 200 metre ıerbest (hanımlar) 

Yüksek yarı§ ve ıslah encüme
ni tarafından tertip edilen yaz ko· 
fularının birincisi dün Veliefendi

200 metre serbest (Erkekler): Leyla Hanım (F.B.) rakipsiz bi • 

Birinci Saffan (Beykoz). ikinci rinci 4,51. -
Orhan (Galatasaray), üçüncü Ha 100 metre (sırt üstü) birinci Or 

koşu yerinde yapılmıttır. li1 (Galataıaray), han (G.S.) 1,33, 2 / 10, ikinci Ni· 
ko (Beykoz) , üçüncü Garbiı (F. 
B.). 

Birinci kotuya (1200 metre yer· 100 mtere serbest (erkekler) 
li yarım kırma İngiliz taylarına Birinci Orhan (Galatasaray) , 
mahsus) yedi hayvan girdi. Birin- 1,10 4/ 10 (yeni rekor) ikinci Saf· 
ciliği Rüstem Efendinin (Sesa) 11, fan (Beykoz) , üçüncü Ömer (F. 
ikinciliği gene ayni zatin (Nona) B.). 
ıı kazandılar.. --=:-:--=====~=--=~-==:-==-

İkinci koşuya (1600 .metre - kazandıl~r ... 
H 1. k · ·1· h l Dördiıncu koşuya (2000 metre a ıs an ıngı ız ayvan arına . . . . . 

h ) Alt h . d. B" . 1 halıı kan ıngılız) 13 hayvan gır -ma sus ı ayvan gır ı. ırın· . . .. w . • • 

·1• w• Ak'f B · (B kA ) 'k. · ı di. Bırıncılıgı Akıf Beyın (Be. cı ıgı ı eyın e ar ı, ı ıncı . . . •w • • • • 

l• w • p H l" B · (Ak j kar) ı ıkıncılıgı Fıkret Beyın (Pı· ıgı rens a ım eyın na -
) k d 1 f per) i kazandılar. ton u azan 1 ar.. f • • 
Üçüncü koşuya (1200 metre _ Betıncı ko§uya (1800 metre -

yerli yarım kırma ve halis kan yerli ve yarım kan İngiliz) yedi 
arap) 13 hayvan girdi.. Birinci· hayvan girdi. Birinciliği Prens Ha 
liği Ihsan Beyin (Vezir) i, ikinci· lim Beyin (Demir) i, ikiniciliği 
liği Prenı Halim Beyin .(Hakan) ı Ziya Beyin (Yavuz) u kazandılar. 

200 metre kurbağalama (erkek 
ler) birinci Jozef (G.S.) 3,45 2/ 10 
ikinci Saffan (Beykoz), 3,48,S Ü• 

çüncü Naili (G.S.) · 
400 metre (hanımlar) birinci 

Leyla Hanım (F.B.), ikinci Nihat 
Hanım (yeni rekor) . 

Atlamalar - Kazandıkları de
rece itibariyle Ahmet, Suat, Talat 
Hristo, Sabri, Halit Nuri Beyler 
ve Niha t Hanım. 

Bun.dan başka iki seri üzerin • 
den 1500 metre mukavemet ıeç • 

meleri ve su topu 
yapılmıtlır. 

müsabakaları 
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HİKAYE HABERLERİ [O DüNYA 
ATTİLA Silihsızlanmak konfej Uslan ey dil 

Ne<-1lti bey Samatyada tram -
vaydan indi. Köşedeki bakkala uğ 
radı ... 

- Buyur Necati bey!.. 
- Bilirsin ya! .. 
Bakal müşterisine 150 gramlık 

bir şişeyi kağıda sarlp verdi: 
- Ay sonu geliyor Necati bey, 

bu sefer hesabı temizleriz .. 
- Allah kerimdir. 
Necati bey şişesi elinde evinin 

yolunu tuttu: 
Genç rum kızları biribirlerinin 

kollarında sokakta piyasa ediyor -
lar ... Kapıların önlerindeki san -
dalyelere oturmuş yaşlı kadınlar 

gelen geçene bakıyorlardı: 
- Kalispera Necati bey!.. 
- Kalispera mada~ .. 
- Kalispera Necati bey! .. 
- Kalispera madam, nasıl ol-

du senin çocuk! .. 
- iyidir Necati bey! .. 
- Eh, iyi olsun da! .. 
- Erkete Necati bey! .. 
- Maşallah maşallah matma • 

zeller, havayı iyi gördünüz, gezin 
bakalım. 

Sarı saçlı rum kızları Necati 
beyin yüzüne tatlı tatlı güldüler: 

- Nasıl sizin madama Necati 
bey?. 

- iyidir .. Gelsenize bize .. Si -
ze gramofon da çalarım, dans oy
narsmız!.. 

- Geliriz Necati bey bir gün 
biz hepsi beraber! .. 

- İyi, iyi .. Tabii hep beraber 
gelin.. t 

Necati bey yoluna devam etti. 
Samatyayla Narlı kapı arasında 

eski sur harabelerinin karşısındaki 
bir evin kapısını çaldı: 

-Kim o .. 
-Aç! .. 

Kapı açıldı .. Kırk beşlik bir ka
dın göründü .. 

• 
- Bey, bu akşam erken geldin!. 

- İf erken bitti, kahveye de 
uğramadım .• 

- Mezeni hazırlıyayım mı?. 
- Hazırla bakalım hanım. Bu 

akşam zıkkımı pencerenin önün -
de içeceğim! .. 

Bey, evin ikinti katına çıktı, ya
tak odası oradaydı. Siyah demir 
karyolanın üzerindeki bohçayı aç
tı. Gecelik entarisini çıkardı. 

- Hanrm! .. hanım! .. 

- Ne var bey? .. 
- Gel şunları topla .. 

Karısı Meveddet hanım şıp şıp 
terliğini şıpırdata şıpırdata merdi
venleri çıktı. Necati beyin çıkardı
ğı esvaplarını biraz evvel içinde 
gecelik entarisinin bulunduğu boh 
çaya koydu: 

- Bey, rakını getireyim mi?. 
- Getir hanımcığım .• 

Biraz sonra rakı, mezelerle be
raber teneke bir tepsi içinde gel
di. Necati bey pencerenin önüne 
oturdu. Kadehe yarısına kadar ra
kı koydu, üzerine bardaktan biraz 
su boşalth. Kadehteki renksiz ma
yi süt rengini aldı. 

- Oh!.. dini varmış .. 

Hk kadeh sanki vücudunda bir 
iksir tesiri yapmış gibiydi .. Pence
reden dııarı baktı. Hayırsız ada
ııın az ötesinde güneş ateşte kız
dınlmış bir tepsi gibi kıpkırmızı 
denize iııiyord-. 
Sur1arın üzerinden genç kızlarla 
genç erkeklerin şakrak kahkaha -
ları geliyordu: 

- Hanım, hanım! .. 
- Buyurun! .. 

ransı da suya düşüyor· Demir tabut içinde 
Yazan : İsmet Hulusi 

- Gel otursana!.. 
- Dur bey geleceğim, hele şu 

ateşi gömeyim .. 

cesedi Konferans reisinin seyahatı : Alma11 
ile Fransa arasındaki ihtilaf kaldı Biraz sonra Meveddet hanım 

da yukarı çıktı. Üstü dallı basma 
örtülü sedire oturdu: 

Prag, (Deyli Telgraf) - Mol
dav nehri üzerindeki Budviese ya 
kın bir yerde bemir bir tabut için· 
de, kafa tası şarka çevrilmiş olan 

- Hanım, gelirken bizim kom- bir ceset keşfolunmuştur. 
şu matmazellere rasgeldim .. Sisi 
sordular .. Bize gelecekler .. 

- Hangi matmazeller .. 
- Hani sarı saçlı kızlar .. 
-Amma da yaptın bey. Bu ta-

rafta sarı saçlı matmazeller bir ta
ne değil, bin tane .. 

Tabut, miladın beşinci asrına 
aittir.. Tabutun etrafında silah -
lıklar, altın yüzükler, mahmuz• 

lar ve Bizanslarla Hunlara ait bir 

takım sikkeler, altından yapılmış 

güzel bir kadeh bulunmuştur. 

- Canım Dimitro efendinin Bu keşif, bir kilisede bulunan 
kızları, gelin dedim .. size gramo - kayitlere mutabık gelmektedir .. 
fon çalarım, danı oynarsınız!.. Kilisenin kayitlerine göre tabut, 

- iyi ettin bey.. Hunların muharip hükiimdarı o • 
- Hani allah bağışlasın güzel lan ve 450 de vefat eden Attilanın 

kızlar biliyor musun.. 1 tabutu dur .. 

- AJJah hak dininde can ver- Gene bu kayde göre Attila, iz-
mek nasip eylesin!.. divacı gecesinde katledilmiştir .. 

- Amin.. Attila, Gaul memleketini fethet • 
Gece bir gölge halinde etrafı mi,, ve Nibelungen menkibesinde· 

sarıyor .. Beyazlar kararıyor, deniz ki Kriemlulda ile evle.mek iste· 
siyah örtüsünü örtünüyordu. Artık miştir .. Attilanın katli üzerine ce• 
surların üzerinde gölgeler görün - sedi demirden bir tabut içine kon 
mez oldu. Renkler silindi.. Şakrak muş Moldav nehrine atılmıştı. O 
kahkahalar uzaktan sanki bir baş- zamandanberi nehir mecrasını de
ka dünyadan geliyormuf gibi du • 

ğiştirmiş bulunuyor .. 
yuluyordu: Necati bey tekrar et • 
ti. 

- Hani matmazeller, güzel kız 
lar biliyor musun .. 

Son kadehini de yuvarladıktan 
sonra bir farkıya batladı: 

"Uslan ey dil uslan artık ihtiyar 
'maktasın .. ,, 

Ala buralar 
Çoğalıyor 

Beykozda bir yelken 
saf asının fena sonu 

Evvelki gün akşam üzeri Beykoz 
da Şirketi Hayriye çarkçılarından 
Fazıl E. günlerdenberi hazırladığı 
ve kendi eliyle yaptığı kotrasını de 
nize indirmiş; ve Sali.hattin ismin 

de bir arkadaşı ile ilk tecrübelerini 
yapmak üzere binerek açılmıştır. 

Fazıl ile Salahattin, kendilerini 
bir kaç arkadaşı yeni yapılan park 
taki kanapelerden birine oturarak 

gözlerile takip etmekte iken Bey -
koz önünde bir kaç voltayı muvaf

fakıyetle yapmış. Bundan cesaret 
alarak daha küçük sahada da vol

talar yapmak istemiştir. O eınacl 
Boğazdan esen hava bi1"denbire de 

ğişerek şiddetlendiğinden kotra -
nın idaresi güçletmiştir. 

Bu vaziyet karşıaıda kotradaki 
iki arkadaş birdenbire afallamıtlar 
ne yapacaklarını şaşırmışlardır. 

Korku ile gayri ihtiyari yapılan 

bir dönüş esnasında hava bütür 
şiddetile kotranın yelkenini doldur 
duğundan derhal alabora olmuş 
Fazıl ile Salahattin denize dökül
müşlerdir. Sahilden bu feci manza 
rayı gören arkadaşları: 

- A, ıaman devrildi .• 

- Ölecekler .. 

Diyerek denizde bocalıyan ar -
kadaşlarının yardımına ko,muş -
lar ve zamanında yetişerek Üzerle
rindeki elbiselerin ağırlığı ile çok 
müşkül ve tehlikeli anlar geçiren 
Fazıl ve Salahattin Efendileri kur 
tarmışlardır. 

Onun için bu tabutun Attilaya 
ait olduğu söylenmekte, bilhassa 

eski kilisedeki kayitlerin verdiği 

malumat ile bu mezarın vaziyeti 
birbirine mutabık görünmektedir. 

Fransız elçileri 
PARtS, 28 (A. A.) - M. Pol 

Bonkur Varşovadaki Fransız elçi· 
si ile Fransanm Atina orta elçisi
ni dün sabah hariciye nezaretinde 
kabul etmiştir. 

Bundan sonra Pol Bonkur için 
batvekil vekili ve maliye nazırı M . 
Sung şerefine bir öğle ziyafeti 
vermiştir. 

Mareşal Çang Sulyan ile dahi
liye ve bütçe nazırları da bu ziya
fette bulunmuşlardır. 

Amerikanın umurunda 
değil ! 

NEVYORK, 28 (A. A.) -
Dünya iktısat konferansının son 

ıilkini,leri eski refahın iadesi ley· 
hinde açılan mücadeleye en büyük 

dikkat kuvvetini hasretmi§ olan 
matbuat ve halk tarafından umu
mi bir kayıtsızlıkla karşılanmı~tır. 

M. Heriyo Bulgaristana da 
bir heyetle gidecek 

Sofya, 28 (A.A.) - Zannedil
diğine göre, M. Herriot Sof yaya 

ağustosta Fransız heyeti murah -
hasaııyla birlikte gelecektir. Bu 

heyeti murahhasa 12, 14, 1 ağus 

tosta Sofyada toplanacak olan 
beynelmilel radikal kongresine iş
tirak edecektir. 

Almanyanın bir kararı 
Berlin, 28 (A.A.) - Alman 

tayyareci Virthıhaftın cenup At -

lantik denizini geçme teşebbüsü 
esnasında kaybolması üzerine Al

man hava nazırı uzak uçuşlara an 
cak çok şiddetli bir imtihandan 

sonra müsaade etmiye karar ver
mittir. 

• J1 
Silahsızlanmak konferansı· reisi sinden evvel de, bu nokta• . · 

Mister Henderson Avrupa merkez- kabul etmemişti. Hitlerin 1 f 
lerinin bir çoğunu- dolaşıp· devlet mevkiine gelmesinden ıonr• 
adamlarile görüştükten sonra geri sa bu şeraite hiç bir veçhile 
döndü. Onun tekrar seyahata çıka naşmaz oldu. 
cağı anlaşılıyor. i 

Fransa, kendi ıilahların~ ,.J/J 
Aceba Mister· Henderaonun- bu meyi kabul etmediği gibi /.l".J 

seyahatlerinden ne çıktı?- Muhak- lara da hiç bir müsaadede 
kak olan bir nokta şudur: - mak istemiyor. Fransa bal 

Henderaon Fransa ile Almanya şeraite yana~mak için Hitler 
arasındaki teslihat müsavatı üze· b t minin hüsnü niyetini is a .• 
rindeki ihtilafı halledemedi. ı 1 •' icap ettiğini, beynelmi e 

11
v 

İngiliz planına göre bu müsavat k 1 ıne 
rı 0

0

ntro sisteminin . •.. J 
beşer senelik iki intikal devresi mahıyet almasını ilerı 1urıtl 
geçirecekti. Almanya ise teslihat d 

ir. ,J 
müsavatmın yalnız beş senelik bir °"" 
intikal devresinden sonra tahakku Vaziyet bu merkezde old ,;' 
kunu istemektedir. sonra silahsızlanmak konfet 1' 

İngiltere, Almanya, İtalya ve A~ nın eylul veya teşrinievvelde ti' 
merika birinci misakın imzasından lanmasmdan hiç bir netice çı 
sonra Fransanın teslihatı azaltmas. yacaktır. f' 
nı ve Almanyanm da muahede il~ Yegane ümit, dört devletill~JI 
men olunan bir takım silahları kul. ni .misak mucibince anl•F'ııd'· 
lanmasını düşünmüşlerdi. rında ve bir karar a~aJaı1 

Fransa, Hitlerin İş başına gelme- dır. 

Cüzzamlılarkıyamı Fransa sabık el~9 
Bu hastalıklılar hapisane 

müdürünü hapsettiler 
Paris, 28 (A.A.) - Bükretlen 

bildirildiğine göre İ5acea cüzam 
hastanesinde ekmeğin az verilme
sinden dolayi bir ısyan çıkmış ve 
cüzamlılar müesese müstahdemi -
nini müdüriyette hapsettikten son
ra müdürü beraberlerine alarak 

Tayyare ile An kat•1~ 
geliyor, Romaya gide' 

M· Paris, 28 (A.A.) - dı'd' 

' Chambrun bu sabah saat 1 t el' 
tayyare ile Ankaraya hare1'e)1';' 

miştir.. Mumaileyh gene t• ,, 

ile dönerek 1 O ağustosta J{O,.. lı"' 
bulunacak ve yeni vazifesirıe 

taleplerini bildirmek üzere isacea- lıyacaktır. 
ya gitmişlerdir. ----------/. 

Cüzamlılar halk arasında tasav 
vur edilmiyecek bir panik çıkar -
mışlardır. Nihayet zabıta hastane 
müdürünü bunların elinden kur -
tarmış ve sükunü iade etmiştir. 

Bulgaristan-Çekoslovakya 
Prag, 28 (A.A.) - Bulgaris • 

tanla Çekoslovakya arasında bir 
ticaret muahedesi akti için yapıl

makta olan müzakereler neticesin 
de bir proje hazırlanmıştır. Bu pro 

jeye göre gümrük tarifelerinde bir 
çok tenzilat yapılmaktadır. Bu 
proje parafe olunacaktır. 

Bir felaketin önü alındı 
Brüksel, 28 ( A.A.) - haber 

verildiğine göre, bu sabah Prof e -
sör Piccardın uçacağı balonun ip-

leri muayene edilirken bu iplerin 
çürümüş olduğu görülmüştür. Bu 

ciddi muayene sayesinde bir fela
ketin önü alınmıştır. 

Bir balık avlanması için 
Almanyanın tahsisatı 
Berlin, 28 (A.A.) - Hükumet 

harang balığı avlamak üzere 30 
yelkenli ve 20 vapur yapılması için 
altı milyon liralık tahsisat kabul 
etmi~tir .. 

Di~er taraftan nafıa işleri ce -
miyetinin krediler komitesi resmi 
binaların tamiri ve genişletilmesi 
için Prusya hükumeti 12 miloyn 
mark borç vermiıtir. 

Fransa ve işsizletl I 
R 

,.,,ı 
Pariı, 28 (A.A.) - e / 

zeteye göre, F ransada y•rdıdl 
ren işçilerin miktarı 22 telllsO 

242,744 de düşmüştür. 

Geçen haf taya niıbetl• 
eksiktir .. 

Amerika hariciye tı,I 
istifa edecek 

Nevyork, 28 (A.A.) .- r/-1, 
velt hariciye nazırı M. }-lul&J ..1 

"' r .. rikaya doğruca Hyde par Jd 1~ 
· d · · ~er• ti!/ mıye avet etmıştır. n }'4&1 

bune gazetesine göre, ~· ç'"I.. 
tifa etmek fikrindedır· _.,,..I 
mumaileyh Londra konferb% 

ki Amerika heyeti ınur•~._ıt'.r" 
• • c&J'' ,. 

na riyaset ederken reı•• I•~ .~ 
kendisine yaptığı ınuaıne ad•,,. 
M. Moleyin konferans• ıtl 
sinden muğber olmuştor• ,~ 

. ·~tı 
CenubiAmerikada~~eti ~ 

ve Milletler ceıt11' uf_~, 
tl•ır ir. 

Paris, 28 (A.A.) - C; f 
<lığına göre, Milletler "'~ 
meclisi Bolivya - par•~r ~ 
lafını halletmek için 

3 ~' ~ 
ktıt· 

fevkalade toplanaca ~ 

meclisin mutat topla111!:,to' '/ 
eylülde olacaktır. 3 aS ııf'l 
nışında Fransayı M. Cl• 

sil edecektir .. 
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Yüzme Müsabakalarımızl 

11~~iE!:!~:~~:;:fı~~~~=--ı r" o k ı k l ç cukları kurtar-
- v __ .. 1 m••·;;·----;;~---ı a vu çu u o . 

11 Agustos gunu mak ısterken .• 
· Halkevi köylerle Bartında Yukarı lbaniye k&· 

,(Bıış ttlrafı 7 inci sayıfada) 1 çe klübünden Şekip Beylere hu· } } yünde bir cinayet olmuıtur. Hüku · 
Hnç, Garbil, Cemil, Fethi, aaten tefekkür ediyoruz. meşgu 0 uyor mete yapılan ihbara göre: Mezkur · 

Hriato, Tarık, Fernan, Berç, Şe- M'" b k d k k b' köyden Şükrü o~lu Aıım, köy ci. uıa a amız a azanaca ı· 1 Ankara halkevi köycüler ıube- • 
fik, Saveci, Nuran (ıu topu) mü· · · 'k' ·ı h ı k varında yalnız buldugvu bir kaç kü· r,ncı ve ı ıncı ere atıra o ara si, Ankara muhitinde iyi tavuk ye-
aNkalarma.. {V AKIT) madalyaları vereceğiz.. tiıtirmek için köylere yardıma çük çocuja tuallut etmİf, çocuk· 
MUaabakamıza girecek Klüp mensubu olıun olmaıın, mü· ı ba lamıttır. lar baiırmıtlardır. Hadeç oğlu 

S.,kozlular ıabakamıza girmek iatiyen bütün ' Hayrullahın hizmetkarı Saz köylü 
Beykoz denixilik tubeıi reisi yüzücüler ıpor muharririmize biz- 1 Köylere, yerlilerle değiımek ~u 16 yqlarında lsmail, çocukların 

Fahri Bey mii•abakamıza girecek zat veya mekbupla isimlerini yaz· retiyle cinı horoılar vermektedır. feryadını duymuı ve Aıımın çirkin 
be,kozla yüzücüleri fU ıuretle teı dırabilirler. Bu yardım timdilik mahdut ol • hareketine müdahale etmittir. Bu 
.... İt etmıt' tir• 1 M "" b k saat · makla beraber büyük bir alaka u· müdahaleve hiddetlenen Aaım, lı. 11 • uıa a amrzrn ve nevı ı 

Saffar, Aıih (100), Vangel 1 !Unlardır: yandrrmıttır. maili bıçakla ıiiğıünden yarala· 
Lili, Aıih (200), Lili, Hakkı, To- 1 S t' N . ı Köycülük tubeainden üç zattan mıt ve öldürmiiftür. 
ma (400), Hakkı, Lili, Mihal, To aa 

1 ev ı mürekkep bir komiıyon Ankara· Müddeiumumi muavini Saim B. 
ma (1500) Niko Haıan (100 1 13 • Tijı k rauak }art~I (IOO·~OO·JCO' d ha k d k . l' bi beraberine hükOmet tabibini ala· 

•. ' ' ~ 1 3 1~ . . wo •('rbc~t an re et e ere tıma ı ıar 
aut üstu), Saffan, Adnan, lzze~ j 13 30 . ~o , çocuklara {1~·14) , 3~ iıtikametindeki bazı köy, ve çift· rak, hidiıenin tahkiki için, cinayet 
~zoo kurbaialama), Be~et, Se • 13 35 • ı oo . 04· 18) .' liklere ıitmiıler ve buralardaki yerine gitmittir. 
lına, Behzat (atlama) muaabaka· IJ 40 • W . ıckaüılcre ( •2 den n k rı• )' h I Le h l · 1 ----------
larma.. 13 45 . ~00 kurha~lama (Hanımlaı a) yer l oroı arı ıorn oroı arıy e Amasra ocakları çalış-

ı. S. K. Klübü reiıi ve müaaba ı .ı O.i · 100 Ser, c t deiitmiılerdir. Bu heyet önce E • 
kamızm bat hakemi Ekrem Rüf'.. . + ıs . ı 00 •. (Hanımlara) vedik köyüne ritmitti. Evedik An· mıya başladı 

'.ı 30 • 100 Sın üslil k ·1 k" 1 · d li · Beyle, Galataıaray klöbü denize: ı 40 . \ tlama (S ınc.>cburi 3 ihti} ari aranın en yeıı oy erın en ırı· 
lik tubeıi reiıi Şekip Bey de miirr ı 5 ıo . 200 Serbest dir. Heyet köye varınca köylüler 
kün olduğu kadar çok yüzücü ile ı ~ 20 • 50 kurbağlama çocuklara ( 12· ı 4) etrafını NJ'llllf, horoalarmı getir • 
ittirak edeceklerini bildirmiıler · 15 JO • 100 " ( 1 fı· l 8) L--1 ı d B d ho 

15 40 • 50 kurhağl:ınıa (rakaütler 35) meye __, amıt ar ır. ura a • 
dir.. 16 • T ürk bayrak ~anşı (Ilaııımlara) roı defittirme iti çabuk olmuttuı'. 

Mlaabakalarımız için müzaha· ı 6 20 - J 500 s<.Tbest Köydeki tavuk miktan nuarı 
Nt -"ıteren Ekrem Rüttü Beye, ı 6 - - 400 b H ı •" 1 :>:> - ser est ;uunı ara dikkate alınarak on tawğa bir ho-
yardımlarını eıirgemiyen Beykoz ı-; ı o - Su topu 
ldübtbıden Fahri Beye, Fenerbah- ! ı s · Yağlı direk roı yetecek ıurette miktarda 

f azlalattrrılmııtır. Köye yakm o • 

Konyada hararetli 
bir spor günü 

Yapılan maçın davul zurnalı bir araba ile ilanı 
halkın canını sıktı 

{Baş tarafı 7 inci sayıfada) 1 yun bir bire beraberlikle netice • 
lere olan bir penaltıyı kaleci ya • lendi. 
lral•m•ı, Selçuk ıpora olan bir pe· CUma &1latı bunca zevkli bot bir gilode na

aaltr İle ble haricine atılmıftır. llot sörilnea 1k1 teY \ardı. Blrluciı.i ; uiledeu 

Bu maçtan aonra Ankara Genç· moara maç oldufuaua bir anba)a davul ve 

l• birliii ve idman yurdu alkıt· suma Madirlle'* bir ip aıaa-. vep lılr var 

lar araamda aahaya çıkmıı ve mu· 7ete slbl 11Aaa. 1ldaeta1 de; fimlUJ<e laular o • 

:tat meraaim yapıldıktan aonra ıü· lan oyunlarda kaclınlardıuı dilbuIŞ·e a1mma -

n6n mühim maçı baılamııtır. O • dalı laalde bu defa onlana da ücrete tabi tu

JUD bqlanııcmdan nihayetine ka· &u1ma1an. 

dar çok HYldi ve heyecanlı olmıq Eeklli slbl para J11teaml>·ecek :&analle ıe • 

lririnei dene Ankara ıençler bir • len ltlr çok baıumlar Frl dönmüşlerdir ki bu 

~ 3 • 1, ikinci devre de yur • 0 kadar dotru bir luU'eket olmasa gerektir. _.. 
daD penaltıdan yaptriı bir aayıyla Bundan lıatka dllbullyo ltlleUcrinln arttı • 

..... 3 • 1 olarak bitirilmit ve An· nlmuı halk tarafmdaa bl1ı te llot c örülmc • 

bnblar bu maçı 2 - 6 ıibi bir mitti. 

farkla kaz•nmıflardır. Geçen hafta bqlıyan lik maçla • 
23 temmuz pazar ıünü yapdan rıada Selçuk ıpor klübü Karaman 

ikinci maçt&JI& Konya idman idman yurduna iki sayı yapDUf ve 
J'Ul'dW.uıı aalaaya takviyeli olarak Karamanlılar sabayı terketmiıler· 
çıktıiım ıörüyoru::s. dir. Bundan ıoma lik maçlarının 

lan çiftliiin horoılan da detiıti • 
rildikten aonra heyet Yuva kii;yii • 
ne ıitıaıiıtir. 

Yuva, Ankaraya on ıekiz kilo -
metre bir meaafede ve oldukça bil· 
yük bir köJdiir. Diler köyde oldu· 
lu aibi bu ka7de de horoalarm de-
ğiımeıi iti büyük alaka ve iıtekle 
yapılmıfbr. Heyetin yanmdaki 
cinı horoalar bu köyün eıki horoa
lanndan daha az ıelmittir. Hol'09-
larını deiiıtiremiyen köylüler ho • 
roılarmı halkevine köycülük f11 • 

beaine getirecekler ve yerine cim 
horoı alacaklardır. 

Köycülük ıubeıinin ıimdi7e ka 
dar ıetirdiii ve boroalanm deiit· 
tirdiji köylerde halk yalnız horoa 
değil, hiç olmaza her eve ilci de 
tavuk Terilmeaini iıtiyorlar. Köy· 
lülerin bu iıteklerinin temini an • 
cak horoı dajıblmuı bittikten 
aonra tavuk emtitüaü ile anlatıla· 
rak mümkün olabilecektir. TaTUk 
enstitüıü bu sene yetittirdiii -piliç· 
lerden damızlıklumı ayırdıktan 
ve reemen Yerilmesi lizım olan 
yerl.,e ıönderdikten aonra köycü
lük tubeıine de bir miktar verebi
lecektir. 

AMASRA, 24 - Çoktanberi 
itd duran kömür ocaklarımız fa· 
aliyete ıeçmiıtir. Evveli Tarlağ. 
zı kömür tirketi ite bqlamıf, bir • 
kaç sün evvel de Dökük ocağında 
faaliyete geçilmittir. 

Limanımızın temizlenmesi ve 
mendirejin tamirile sair noksan · 
ların ilapali hükGmetçe kararla§· 
tırıldıiı ve eaki müteahhit Murat 
Beyin bu it için Ankaraya ıittiii 

söylenmektedir. 

Safranbolu kereste 
fabrikası 

ş.Af'R.ANBOLU, 18 -- ~or .. t.e 
i9lerinde yeni bir varlık izleri be • 
lirmeie batlamıttır. 

Fabrikalar, aon zamanlarda 
epey canlanmqtır. Barıın - Saf· 
ranbolu yolu üzerinde kereste çe • 
ken arabalar, biribiri ardı sıra di· 
ziliyor. Bu yeni uyanq ve kımıl 

danıı, ileri için iyi duyplar veri • 
yor Ye halk, ıeviniyor. 

Cümhuriyet bayramı ve 
Trabzonlular 

Trabzon, 28 (A.A.) - Cümbu 
riyet bayramı kutlulama hazırlık· 
ları için belediye mecliıi fevkali· 
de içtimalar yapmat• davet edil
mif, valinin riyasetindeki komite 
yaptıiı içtimada büyük bir proı • 
ram ihzarına batlamıtlır. 

Giresun ve fındık 
Gireıun, 28 (A.A.) - Fmdık 

mahıulii111üzün teıbit edilen aou 

Bir kay 
Bartında ye 

petrol kuy 
BARTIN, 19 - On 

keailmekıizin, çarıı için 
kuyuıundan petrol alan 

Bartın Ticaret odallı 

lıtanl>ul Mıntakaıı Ticaret 
lüj üne malUmat ;ermit-. 
ret müdürlüğü, petrol 
nin, mevcut olduğu bilcl' 
maden nümuneleriyle bera 
tııat vekaleti Maadin U 
dürlüjüne gönderilmeaiaİ 
mittir. 

Ticaret oduı, bu nüm 
zırlamakla met111l iken, 
köyünde de topraktan 
kırmakta olduğu ve ~ 
ıeneye yakın zemandanberl 
ettiği haber verilmittir. 
dası, oradan da bir ni"i'ı' lldll~ 
racak ve her iki nümune)'f 
Ankaraya gönderecektir. 

Karuu köyündeki 
çıkan maddenin de petrol 
anlatılıraa, mıntakamısd• 

petrol tabakaları bulund• 
hakkuk etmiı olacaktır. ~ 

Kurbağa ya~ 

Afyon karahisarında 
murlardan sonra k.-..... 

yağdı • 
Afyon Karahiaarı, 28 ( 

si) - Burada çok ıiddetli 
lar yaidL Yaj murlarla 
timdiye kadar görülmelllİI 
tilmemit bir hadise vulaa 
l" ajmur biran iri tane a....ıliı· ~• 
mıya baıladı. Bir parça h 
ce aokakta kurbaja 7• 
çırpındıiı rörüldü. Herk .. 
içinde kalmııtı. Yağmurla 
kurbaia yağmuı ilk def• 
ulyor ve ilk defa ititili1ot• 
mur bir müddet ıonra te 
dı. Bu ıefer herkeı hayret 
ku ile ıeyre batlamııtır. 84. 
kurbaialar çamurla berabı!fi 
mıya baılamııtır. Hadile 
bir korku tevlit etmiı, 
rine kapanmıftır. 
Yağmur civar köylerde 

tiddetle devam etmittir• 
Ahmet köyünde müthit 

lar düımüt ve tarlada 
kadına iıabet ederek k · 

Daha ilk dakikalarda Konya • ilk baftuı olmuına ratmen neti • 
hlar ani bir hücuma ıeçtiler. Bu ceai demek olduğundan ehemmiye 
akm aY11tla neticelendi. Birinci ti haiz bulunan gençler birliii id • 
&lene eluer zamanlar Ye bilhu • man ~du maçı kavga ve gürültü 
a ilk dakikalar Konyaldarm taz· ler içinde 2 - 3 gençler birliğinin 
J1a altmda seçti. Yurtlalarm bu galibiyeti ile neticelemnqtir. 

Ramazamn ismi nasıl 
" ~fazan " olmuş ? 

rekolteai, Gireaun merkezi 375 bin, ne getirmiıtir. Diğer 
Gürele kazaıı 60 bin, Tirebolu vaka1ardan henüz mal 

OJUD• Jı. halde kazanmak için 
CıM)a bqla çabfhklan prWÜJOl'

da. Bir aralık top idman .yurdu ka· 
leai önüne seldi Ye Anbrablar 
kaleye iki üç metre olan pek se~ 
bett bir frraab topu havaya dik • 
melde kaybettiler. Birinci devre 
Kon,.Jılann yaptıiı bir aayıyla 
bitti. 

ikinci clevrecle Ankara takımın· 
da deiitildilder olmuıtu, ıalibi • 
yeti dlutlab temin için azimle ça· 
llfllllY& batl&llllflardır. Fakat çok 
uabl bir ıurette oyana bqladrk • 
Jaraadaa fınatlan kaçmyorlardı. 

Ea niJıayet aon dakikalarda yap • 
tıklan hir ayıyla mütkül&tla be • 
nhslili temin edebildiler ve o -

Bursada güzel bir 
mektep sergisi 

Buna, - Hoca Ali zade mek· 
tebincle açılan ilk mektepler ser • 
ıiıi Baraacla büyük bir alika uyan 
dırmııtır. Herkea ilk mekteplerde 
okuyan miniminilerin, büyüklerin 
eriıemiyecekleri bir muvaffakiyet 
ıöaterıaelerini haJret ve takdir ile 
kartılamaktadırlar. 

Serginin hazırlanmaımcla ma • 
arif müdürümüz Fakir Beyin ele 
büyük himmetleri ıebkat etmittir .. 
F alrir Bey Buna 111ekteplerinin en 
azami randnnanla çalı,malarmı 
teminde büyük bir muvaffaki7et 
ıöatenniftir. 

Ankara, - Kmlcab•mam kaza 
amın Y ukarneren köyünde Rama· 
zan atlı bir adam dojum tarihini 
düzeltmek için mahkemeye müra· 
caat etmit iatiduı uaulen nüfus me 
murluiuna baYale edilmiı, fakat 
Ramazanın niifua deferinde Ma • 
zan teklinde byitli olduju,R har· 
finin unutulduiu ıörülmüttür. 

Nüfua memuru da mahakeme • 
den ilim alınıp iamin batma R 
harfi ilive edilmedikçe muamele 
yapılmıyacaimı bildirmittir. Şim· 
di Ramaun ilminin R ımı almak 
için mahkemeye müracaat etmit • 
tir. En &f&lı 10 liralık bir mu • 
raf yapbktan aonra ve bir kaç haf 
ta uiratbktan IODl'a R laarfine ma 
lik olabilectıktir .. 

kazası 48 bin kantardır. 

Ordu vilayetinde iıe, Ordu mer 
kezi 90 bin, Fataa kazası 8 bin, 
Onye kazaıı 23 bin kanlardır. 

Bir kantar elli okka itibar edi· 
lir .. 

Tirede bir üfürükçü 

mamııtır. Y aimur m . . . 
rar vernuıtır. 

Ceyhan aon mülki 
Adanamn Miıiı nabi 
nıp Ceyhan merkeziae 
talık nahiyeıine bati 
köyler Ceyhanın S 

yakalandı · lamnaıı üzerine tekra' 
hiyeıine bağlanmıttll'• 

Tire, - Burada Hacı Mehmet ı 
Efendi iıminde bir adam üfürük· 111••••··-~ 
çülük yapmak auçu ile yakalaoa- 1 G8z Hele 
rak tevkif edilmiıtir. 1 Dr. S. ~ 

Hacı Mehmet Efendinin bir ka 1 
dmdan üç lira alarak kocau ile a· 

Birinci S!nlf 
Rabıtli An~ anı l·addeti 

raıınr bulmak için üfürükçülük ıil•••••·~ 
yaptıjı haber verilmektedir. 1 
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HE~ AYIN 

Gaziantep Cumhuriyet Müddeiu
mumiliğinden : 

oı,11 l - Gaziantep hapishanesinin Mayıs 1934 gayesıne kadar 
ttll le 1 seneJik ekmek ihtiyacı l O/Temmuz/l 933 tarı hinden itiba-

2 •Pah zarf usulile münakasaya konmuıtur. 
İcra , - ihale 9/ Ağustos/933 tarihine müsadif çarıamba günü 

0 1unacaktar. 
!bin 3. - Taliplerin 17, 20 bin raddelerindeki bedeli mu bam-

, i._.1 '
0 •n % 7,5 nisbetinde pey akçelerile ve usulü da=resinde 

1-rı~ tdilm iş teklifnamelerile müdde~umumilik dairesine müracaat· 

te) 4 - izahat almak isteyenlerin şeraitnamelerini g8rmek is 
d~:'01tria mahalli müddeiumumiliği vasıtasıla G. Antep müd-

\llburniliğindcn bir suretinin tal~p olunması ilan oluuur. (3466) 

~1hhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 
'-dut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünden : 

fıflr 1•tirnbot ve motörlue ait işletme ve tamir lenz•mı ile itli· 
~ •• ı: •it malzeme, aşı yapmak için şmnğa iğnesi ve saire dört 
'- 14 olarak aleni münakasa suretile satan alınacaktır. Milnaka
~f, · Ağustos. 933 kazartesi saat 14 te Galata'da Kara Mus· 
~, ... ~•ta sokağında lstanbul limana sahil sıhhiye merkezindeki 
t, ~~Ond~ yapılacağından isteyenlerin şartnamele.ri al~-~~ üz~
>,t lc•ra da Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum müdürlügu aynı· 
~t '-tabaaipliğine veya mezkur merkez levazım memurluğuna 
~ (3465) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan ; 

80() Met~e Elbiselik Kışlık Kumaş : Pazarlıkla münakasa11 
tı,24 30/Temmuz/933 pazar günü saat 14 de. 

Adet Muhtelif Ampul : Pazarlıkla münakasası 30/ f em
muz/933 pazar günü saat 15 de. 

aL [)tQjı K l · "b · · · ' ki ""b d'I k """' ) uvvet erı ı tlyacı açın pazar . ı a mu ayaa e ı ece 
~ i 'kırda cins ve miktara yazıla malzemenin şartnamesini gör· 

"~'-:~tYenlerin her gün ve mezkur malzemeyi itaya talip ola

~~~~l d~ münakasa gün ve saatlerinde muvakkat teminat 

~Ôtfo:~~~ birlikte Kasımpaşada Deniz Levazım Satınalmı 
~müracaatları. (3613) 

0sta T. T. Binalar ve Levazım 
lL ~ Müdürlüğünden : 
:•1 '•t T 1t;'tı iç~ elgraf Telefon idaresi yeni Postahane Kalörüfer ih-
~~ ~tf 400 Ton Kandilli veya aym evsafta Tuvenan kömürü 
t&t. ~ 933 Ua~I~ ile münakasaya konulmuştur. Münakasa 13 A· "-'i 'lrlil 1.•r1bıne mUsadif Pazar günü saat 14 de yapılacak· 
'-t; ~, lr trıa o gün saat 14 den evvel teklifat ve teminatlarını 
..... ~ d'llurı dairesinde kapahlmış ve mühürlenmiş zarflarını 
---~iri~ Ytni Postahancde Binalar ve Levazım MUdüriyetinde 
~bi ~0misyon Riyasetine tevdi eylemeleri, ıartname her 

Deniz Yolları işletmesi 
ACEnTALARI : 

Kadıköy • Köprübaşı Tel. 42362 
Sirkeci ~luhür<lar ı:ıJe hanı 

Telefon ; ~2740 

lstanbnl • Mersin ve lstan· 
bul - Mudanya hatlarında ça· 
hıan gemilerimizin kabYe o· 
cakları 1 · Ağustos - 933 tari· 
hinden 1 · Kanunusani· 934 ta· 
rihine kadar beı ay müddetle 
ve müzayede ile kiraya veri
lecektir. Müzayede 31 • Tem· 
muz • 933 pazartesi günü saat 
on beşte Deniz Yolları iılet· 

mesi MUdiirlüğü Levazım Şef· 
liğinde yapılacaklar. 

Deposito akçası, lstanbul -
Mersin hattı için maktuan 
yüz elli lira ve lstanbul • Mu
danya battı için elli liradır. 

Şartnamesini görmek iste· 
yenler her gUn sabahtan ak
ıama kadar Deniz Yollan iı· 
letmesi Levazım Şefliğine mü· 
racaatla görebilirler. (3647) 

ADIKZADE Biraderle 
VAPURLARI 

SAKARYA vapuru 

latanbul • lzmlr aUr'at 
POSTASI 

Her hafta Cumartesi günü saat 18 
de Galata rıhtımından hareket, Pazar 
günü İzmirc muvasalat. Pazartesi ha
reketle Salı gOnU Istanbula a\·det eder. 

KARADENiZ Postası 

Sadıkzade 
VAPURU 

31 Temmuz Pazartesi gunu 
saat 18 de Sirkeci rıhtımın
dan hareketle ~onpldak, lne· 
bolu, Ayanak, S.maua, Ordu, 
Giresun, Trabzon, SUrmene 
ve Rize limanlarına azimet 
ve avdet edecektir. 
Fazla tafsilit için Sirkeci Mey
menet Hanı altında acentalığı 

müracaat. Telefon: 22134. 
(58:i2) 

Dr. İHSA~ SA~ti 

Tifo ve Paratif o Aşısı 
Tiro ve P:ı.ratifo hastalıklarına tutul

mamak i.;in tesiri çok kafi muafiyeti 
pek emin bir aşıdır. Ecza depolarında 
bulunur. (5087) 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 

Ziraat ve Baytar Fa 
kültelerile YükseL 

Orman Mektebi 
Kayıt ve kabul şartları 

1933 ders senesi için Ankara ''Yü ~uek Ziraat Enıtitüıü 
Ziraat ve Ziraat Sanatlan Fakültesine 5 kız ve 45 erkek olm 
üzere "50,,, Baytar Fakült~siae Kız ve Erkek "50,, , Yükse 
Orman Mektebine "30,, talebe ahnacaktır. Müesıeıc leyli 
mcccanidir. 

Kabul şartlan şunlardır 
1 - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak. 
2 - Lise bakaloryasını vermit bulunmak. 

3 - Yaşı 17 den aşağı olmamak. 

4 - Bu meıleklerin icap ettirdiği bedeni kabiliyete mal' 
ve baatahklardan salim olmak, "tam teıekklillü hastane ııhb 
heyeti raporile tevsik olunur. 

5 - T abıil leyli ve meccani olduğundan ıtaj veya tab 
devreıinin ort11ında "arıı: olacak mazeretler dolayısile tahsill 
rine devam etmek imklnını kaybetmiş olanlar müıteına olm 
Uzere,, ıtaj veya mektebi terkedenlerin veya cezaen çıkarıla 
Jann hOkılmet tarafından kendilerine yapılan masrafı tazm 
edeceklerine dairNoterlikten musaddak kefaletname vermek" 
e11esece verilecek nümuneye tevfikan,, • 

6 - Mahalle ihtiyar heyetinden veya polis merkezind 
hO.nübal mazbatası ile 4 kıt'a fotoğraf vermektir. 

7 - Taliplerin miktara kadroyu tecavüz edince ıabadetna 
dereceleri Ye müracaat tarihleri ıara1ile kabul muameleıi ya pd 
caktır. 

8 - Ziraat Fakülte.ine girecekler evveli 1 sene Gazi 
man çiftliğinde talebe namzedi ııfatile staja tabi tutulurlar. 
lebe ıtajda bulunduğu müddetçe yemek ve elbise bedeli olar 
kendilerine ayda 40 lira ücret verilir. Bu ücretten hiç bir tevij 
fat yıpılmaı. 

Bu şartları haiz olup Ankara "Yüksek Ziraat Enstitüs 
Ziraat Baytar Fakültelerine ve Yüksek Orman Mektebine 
mek istiyenlerin 31 eylül 933 taribine kadar yukarıdaki şarth 
gösterir veıikalaranı bir istidaya raptederek doğruca Ank 
Yllkıek Ziraat EnatitOsil RektörlUğllne müracaat etmel 
illa olunur. 

Daha fazla malGmat almak iıtiyenlere müracaatleri takdir 
de Proıpektuılar gönderilir. (3024 

Hatıralar ve Yesikala 
Harp ktibineerinin isticvabı 

Bu eser, mütarekeden aonra, umumi harp mes'ullerinin di
vanı ilideki isticvaplarını, resmi vesikaları ihtiva etmektedir. 

Harp kabineerinin isticvabında 
BDtOn harp senelerinin ve mntareke yıllarının en canh saf
halarını bu eserde bulacak, lezzetle, merakla okuyacaksınız. 

' 600 sayıfalık kitap bir lira 
Darüuafaka liıeıi müdürlü • Da§ıtma yeri VAKiT matbaası 

iünden: ................................................. ~ 
Mektebin bir ıenelik ihtiyacı 

olan ve mecmuunun tutarı 10 bin 
liraya baliğ olan mütenevvi erzak 
kapalı zarf uıuliyle alınacajından 
taliplerin tartnamelerin.i görmek 
üzere her ıün ve münakaıaya itti· 
rak etmek üzere 3 ağuıtoı 933 
pertembe günü ıaat 14 te Nuruos
maniyede Cemiyeti Tedriıiye mer-
kezine müracaatları. (3231) 

İstanbul ikinci icra memurlu • 
ğundan: Mahcuz ve paraya çevril· 
meıine mukarrer muhtelif cins 
ve eb'atta halıların 31 - 7 - 933 
tarihine müıadif pazartesi günü 
saat 13 ten itibaren Sandal Bedes· 
teninde birinci açık arttırma su· 
retile satılacağından talip olan· 
ların mezkur gün ve saatte mahal· 
linde hazır bulunacak memuruna 
müracaatlan ilin olunur. (239) 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili haıtalıkları müteha11111 

Oiv"r .. nlu N. 118 Telefon: 22398 

Sahibi, MEHMET ASIM 
Netriyat Müdürü: 1. Safa 

1 

Mülga Seyrisefain idaresi 
Tasfiye Heyeti Reisliğinden : 

2248 No. lı kanun mucibince Seyrisefain Müdüriyeti U 
miyeıi 1 • Temmuz· 933 tarihinden itibaren lagY edilmiı 

"1932., ıenei mıliyeai nihayetine kadar olan alıcait ve verec 

baıiney• intikal eylemittir. Meı:kar idareden alacağı olanla 

alacaklarının banği seneye ait ve ne cihetten olduğunun Ağ 

toı - 933 sonuna kadar pullu bir beyanname ile Hey'ete bild 

meleri. (3517 

V A K 1 T neşriyatı 

F evkaıade heyecanlı bir roman 

Suana'lı münkir 
Asramı11n en mqhur ediplerinden Gerbart Hauptmann' 

eseridir. Bir papazın fe•kallde heyecanlı, meraklı, coık 

aıkını, san'atklrane bir ıekilde anlatır. 

Tevzi Yeri: Ankara Caddeainde inkılap Kiltüpban 

Flatı 25 kuruş. 



Istanbul ve Tra ya Şeker Fabrikaları lür~ Hnoninı ~ir~eti a ~en: 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan aı 
olmamak Üzere her isteyene satılmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani İstanbul' da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda 

:a~:,~:aç:::ı:: Kristol loz ~e~erin Kilosu 36, 7 s ~on~ı~to Küp ~e~erin Kilosu 39 ,so Kuru~ıur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak sipa" 
rişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itiba" 
ren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına sigorta ettirilir. Si
pariş bedelinin tamamını gönder~nler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin tamamını 
peşin ödeyenler vagon başına beş lira tenzilattan istifade ederler. 

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

Han. 
No. 

No. 40 - 30 
24470. 

Telgraf 

llllllllll l l Karaciğer - Mide - Barsak Taş, kum hastalıklarmın kat'in tedavisi için ~ınm•mllllllll!W • ' 

Tuzla içmeleri Ve Oteli 1 
Açılmıştır. En Son Konforlu Yeni Otel - Pansiyon - Lokanta - Plaj 1 
Hergün KöprUden saat 6,30·7,35·8,20-10·11-13,15·15,10 da Haydarpa,aya giden 
vapurlar1n trenleri ve cumalara ilaveten sabah 7 vapurunun treni i~me 

~ membalarana kadar gider gelirler. 
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~ 

~ 
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Ucazlak •• temizlik •• Slr'at 

VAKITYURDU 
KİTAP KISMI 

ÇALIŞMIYA BAŞLADI 

Basılacak Kitaplarınızı .. 
Yapılacak Cetvel işlerinizi .. 
Makbuzlarınızı .. 
Defterlerinizi .. 
Baskıya Ait Her işinizi .. 

VAKiT YURDU 
Her Yerden Çok Ucuz Yapar 
istediğiniz yerden fiyat alabilirsiniz. 
Vakıt Yurdunun Fiyatı Heryerden Ucuz olacaktır 

Maarif Vekiletinden: 
ilkmekteplerin dördiincü beşinci sımfiarına mahsus Yurt 8" 

gisi kitaplarının baskı ve satış işinin pazarlıkla ibalesi. 
llkmekteplerin dördüncü ve beşinci sınıfları için Maarif V~ 

l<iletince hazırlattırılan iki ciltten müteşekkil Yurt Bilgisi kit•~ 
larının basma ve dağıtma işi açık münakasa şek linde 1 ~ğ~~ 
1933 Sah günü öğleden sonra saat 15 te Maarif Vekaletı ~i' 
teşarlık makamında toplanacak komisyon huzurunda paıarlı ,. 
ihale olunacaktır. Bu pazarlığa iştirak etmek istiyenlerin şart~cfl 
mesini almak üzere Ankarada Maarif Vekaletine, lsta~bll,; 
Devlet Matbaası Müdürlüğüne, kitapların müsveddelerini gor01 ,. 
için de Ankarada Maarif Vekaleti Neşriyat Müdürlüğüne ~a~,~ 
caat etmele'i ve ihale vaktinden evvel cilt başına 3000 l.ır•bit 
muvakkat teminat akçasını Mal sandığına yahrdıklartna daır ir 
makbuz veya bu kıymette bir banka mektubunu komisyon ~) 
liğine tevdi etmiş bulunmaları lazımdır. (364 
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Ankara Caddesi Kahraman Zade Hanında 

llAacılık 
Tlrk Llmltet 

Şirketidir . 
Her tUrlU Hin işleri İCjin mezkQr idarehaneY• 

müracaat edilmelidir • 
!iii 
i!~i Telefon numaraları : . 20094 • 20095 , 
:·:~ ....................................... -...... _ ...... _ •.......................... -·-·····:::::• 
t!::::::::::::r.:::::::::::::::::::=ı:e:-.:::::a::rn:e=.::=..::::::::=.:.::::-:m:::::-.::::. 

Deniz Levazım Satınalma 
' 

Komisyonunda~.A'. 
10,000. metre işbaşılık kirpas : Kapah zarfla münakasası 2~ d" 

ğustos - 933 Cumartesi günü saat !
0

• f.• 
10,000 ,, Elbiselik ,, : Kapalı ıarfla münakasası °' 5 d" 

ğus\os - 933 Cumartesi günü saat 1 'J'J' 
200 Ton Dizel Mayii Mabruku : Kapalı zarfla münakasa5~ d" 

Ağustos - 933 Pazartesi günü saat 1 ıs' 
Deniz Kuvvetleri için yukarda cins ve miktarı yazılı ııı1:,..1• 

menin kapalı zarfla münakasaları hizalarındaki gün ve saat " 
yapalacağmdan şartnamelerini görmek isteyenlerin her g~IS " 
mezkur malzemeyi itaya talip olacakların da münakasa g.uıı V 
saatlerinde teklif mektuplarile birlikte Kasımpaşada DeP~5) 
vazım Satınalma Komisyonuna müracaatları. (3 

Devlet Demiryolları ilanları 

2 - Ağustos • 933 tarihinde yapılacağı ilan edilmiş bulunan 
banliyö tipi makas göbekleri ve teferruatı münakasası 17 - Ağus-

İstanbul ikinci icra memurlu
ğundan: Mahcuz ve paraya çev- ll!l 

rilmesine mukarrer muhtelif cins 
ıııınııın~ırn~ınııııınmııınmıııııını~ı ~ıı ııınıııımıı ııırn~r1ıııımımııı ı~ı@ıı~ 

Sel inik Bankası tos - 933 perşembe gününe talik edilmiştir. (3624) 

600 ton yerli çimentonun kapalı zarfla münakasası 17 /8/933 
Cumartesi günü saat 15,30 da idare binasında yapılacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer li-
raya sahlan şartnamelerde yazıhdır. (3625) 

Kiralık Odalar 
Orhan Bey hanında ki
ralık odalar vardır. Talip 
olanlar V AKIT idaresine 

müracaat edebilirler 

ve eb'atta halıların 31 - 7 - 933 
tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 13 ten itibaren Sandal Bedes

teninde birinci açık arttırma su -

retile satılacağından talip olanla
rın mezkUr gün ve saatte mahal -

linde hazır bulunacak memuruna 
müracaatları ilan olunur. (240) 

Tesis tarihi: 1888 
Sermayesi: 30. 000. 000 Fr"111' 

idare merkezi : 181 AN BUL 
Tilrklyedekl Şubeleri : ır 

lstanbul ( Galata ve Istanbul ) tzıtl 
Samsun • Mersin . Adana 

;;====== ÇANAKKALE ::::::!! Yunanlstandaki Şubeleri : 
H Şehitlerini Zigaret il SeU\nik • Kavıtla • Atine • Pire f 

ii iO AGU S TOS ii il Bilumum Banka muameleleri. Kredi mektupları. Cari beti 
is G''l 1 .1 ii lan küşadı. Esham ve Tahvilat. Kasalar icar•· 
:: u cema Yapurı e :: l'I 
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