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Türk - BUigar binicilik 
müsabakaları 

Çok güzel oldu. Bulgarlar birinciliği, ikinciliği, 
dördüncülüğü, suvarilerimiz üçüncülüğü, beşin

ciliği, altıncı ı:e yedinciliği kazandılar 

... ı 

Blnbatı Sami Bey son manll atlarken 

24 Tayyare birdenBahri
~uhitteAmerika yolunda ı 

.. 

YUzbatı Lekarekl Bey son manii atlarken 
Türk - Bulgar süvari zabitleri j sefaretler erkanı, ıehrin tannmnf 

arasında tertip edilen "Konkur 1- simaları seyirciler arasındaydı. Bü
pik,, lerin İstanbul müsabakası is- yük Millet Meclisi Reisi Kizmı Pt

iiiiiiııi-.. .... 1 mi verilen birincisi dün Taksim Hz. de banlkonda mevki almıılar-

. Ceneral Balbo, 2' tayyarenin pOotlanaa •on tallmab •eriyor 
"'ı stadında yapıldı. dı . 

Müsabakalar çok heyecanlı ol -
du ve en mühim futbol maçlarında 
bile görülmiyen kesif bir seyirci 
kütlesi tarafından büyük bir alaka 
ile seyredildi. Bütün tribünler hın· 
cahınç dolmuş ve parmaklıkların 
arkasını bile iki üç kat insan safla· 

Hakem heyeti 
' 

• • • 
İtalya hava nazırı ceneral Bal -

bonun 24 tayyareden mü :ekkc P 

filosu balyadan kalkarak Ameri

kaya gidiyor. Yolda iki tayayresi 
kazaya uğramış, fakat tamir olun

muştu. Şimdi Bahri Muhite doğru 
uç.mak üzeredir. Belki de uçmuş· 
tur. 

lzlandaya gel.mek için, lzlanda
da Londonderiden kalkmıştır. 

"F eroe ve "Hebrit,, yolunu ta -,, 
kip etmiştir. Kat'ettiği mesafe 
1.525 kilometredir. 

Bu mıntakada hava tazyikleri 
sert ve anidir. Durgun havalarda 
da sis çok tehlikelidir. Bunun için 

' 
Filonun bugGae kadar geçtiği ve ban

daa aoara geçeceği yol 

ceneral Balbo bittabi çok ihtiyatlı 
hareket etmiştir. 

Reykjavike Clzlanda) gelmek 
için fU yolları ve mesafeleri katet
miştir: 

London deri - Hebritlerin ce
nubu 225 km.; Hebritlerin şimali 

_ F eroe adalarının cenubu 325 
km. F eroe adalarının şimali -
şarki tzlanda 425 km. katedilen 
mesafenin tutarı 975 kilometre • 

dir. 
Geri kalan 550 kilometre de 

Hebritlerdan, F eroe adalarında 

Devamı lkincl Sagılada 

rı örmüştü. 

Bir çok paşalarımız, ecnebi 

Stadın balkon önüne rast gelen 
yerinde hakem heyeti için küçük 
bir tribün kurulmuştu. Konkur re
isi süvari müfettişi mirliva Münel 
Paşaydı. Hakem heyeti ..mirliYa 
Mürsel Paşanın riyasetinde kay -
makam Miç.karof, kaymakam Ab-

(Devamı 7 inci sayıfada) 
........................................................................................... 

MISIR POST ASI .................................................... 
isken deriye seferi 

" İş' arı ahire değin ,, 

ipka edilmiştir 
Seyrisef ainin İsken deriye se -

ferleri ibka edildi mi? Cümhuri -
yetin dünkü neşriyatından kararın 
verilmit olduğu, artık mesele kal
ma.dığı anlaşılıyorsa da iş pek de 
öyle değildir. Çünkü asıl karan / 
verecek olan meclistir. Meclis ise 
ictima halinde değildir. .< 

Şarlo üçüncü defa 
evlendi! 

Bugün verilen karar, dün de 
yudığımız gibi tundan ibarettir: 

Seyrisefainin lskenderiye ae -
ferleri iş'arı ahiredeğin işliyecek
tir. Yeni iş'ar yoktur. Çünkü bu 
yeni it'arı verecek, sefer hak
kında meclis açılıncıya kadar 

Devamı ikinci Sayıfada 

Meth'ur sinema artisti liomitt 
Şarlo resmini koyduğumuz Pav
let Kovdar ismindeki genç ve aa.
rıım kızla evlenmiıtir. Şarlonun 
bundan evelki kansı da 18 Yatmda 
ve sarı~ndı. Şa:-10 bununla üçüncü 
defa evlenmiı oluyor. 
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Fiatların kontrolü 
/Jaşmakc.leden lJeı:am 

rek eıya fiatlarını gayri tabii ola -

.~SON HABERL 
rak yükseltmelerine mani olmaktı. 4 Devlet ._ ııınuııııııınıııııııııımnııımıııııııınıumnııım~ıııımııınaıınıırıınııınımıııınıııı' 

Buııün gerek alakadarların ve ge- ~ Türkiye - Fransa ' 
rek hük.OO:ıetin takipleri ile kon • . \ ................................................ ~ 

Hicazda 
tenjantman usulü, gerek güm - ! Mı.sak hakkında ~ T. Ru·· ştu·· B. ~ 
rük tarifeleri şiddetle tatbik e - 1 f ~ 

diliyor. Bunların himayesinden bir f • h b J f 
9 

1 
lbnissuuda karşı 

isyan çıktı takım aanayi erbabı istifade edi - ~ yenı a er er . ~ lki devletin münasebet-ı 
yor. Ala .. Fakat tatbik edilen tah- : L d 7 (AA ) _ H b' i lerini izah etti ~ 
d h 1 nd 

. 'f 1 on ra, . . ar ıye i .. 
it ve imaye usul eri en ıstı a - ı s· J h s· A K 5 

nazırı ır o n ımon, vam a- Paris, 7 (A.A.) - Petit Pa - !!! 

Beyrut, 7 (A.A.) - Hicazla -
Asir hududundaki kabileler ara -
sında isyan çıkmıştır. Asiler bir 
takım Vahabi köylerini işgal et
mişlerdir. Asilerle lbnissuudun 
kuvvetleri arasında müsademeler 
olmaktadır. 

de edenlerden bazılarının muhte • d l ll · · · T·· k' H · · -
marasın a soru an sua ere ver - §' •ısıen gazetesı ur ıye arıcı-'!% 

mel suiistimallerine karşı halkı hi · -
diği cevapta devletler arasında fi ye Vekili Tevfik Rüttü Beyle~ 

maye etmesi lazım gelen ihtikar 1 ti k -dostça ve elbir iğiyle çalışma ga - =yaptığı mülakatı nesretme te - .. 
kanwnu bir kö~ede adeta unutul - yesine ulaşmağa her vakit çalış - J dir. • E' 

muş bulunuyor. makta olan M. Mussolininin te - ~ Tevfik Rüstü Bey bilhaur.J= 
Her halde hükumetçe muhtelif _Şebbüsü sayesinde dörtler misakı- ! demiştir ki: • ~ · 

himaye usullerinden müstefit olan nın sulhü sağlama bağlamak yo - ) "Siyaset, gümıiik, maliye ve 1 
eşya. fiatları üzerinde ~üessir bir lunda yeni bir merhale olduğunu ti ıktrsat gibi bütün sahalarda§ 
kontrol yapılamıyor.. teyit etmiştir. Jıı,:.nüz muallakta bulunan büt~~ ( 

Bir toplantı 

Artık bu kontrol işine ehemmi - Sir John Simon, bu cevabında ~ 1 urk - Fransız meselelennı ı:ı 
yet verecek zaman gelmiştir. Hü - harp borçlarını da anarak bu iıle ·-Kati olarak halletmek için Paris
ku.met bunun için mutlaka bir çare ili§iği olan şimdiki itilafların tadi- - t~. tevakkuf . ctt.i~. . ~undan i 
düşünmelidir. Muhtelif e,yanın Ji için bu yıl Vatingtonda bir ta g .ooyle artık hıç bır ıhtılaf sebc· _ 

Buğday yetiştiriciler 
Londrada toplandılar 
Londra, 7 ( A.A.) - Avrupa -

daki buğday müstahıillerinin mü
meaailleri bu sabah bir toplantı 
yapmışlar, buğday meselesi hak
kındaki Leh takririni tetkik etmif
ler, bu karar suretinde yazılı umu
mi direktifleri kabul eylemişler
dir. 

maliyet, toptan, perakende fiatları ; b" k 1 t kım müzakerelere girişileceğini ı ·a m_anuş .. ır ... " .. 
muayyen bir makam tarafından T f k R t B t t_ ~ söylemi,tir. ev ı uş u ey mut ereY. m 
muntazam ıurelte tetkik ve tesbit =meselelerin hallinde Fransız_ 

edilmelidir. Maliyet, toptan ve pe- F S • iEE hükumeti nezdinde gördüğü i 
rakende fiatlar arasında görülecek rans~nın u~ıye. teşri~i meıai fikrini met~etmişl 
gayritabiilikler üzerine icap eden fevkalade komıserı ve T.u~k.- Fransız dostl~gun~~I 
tedbirler derhal alınmalıdır. 1 mazıaını hatırlatarak sozlermı ~ Buğday istihsal eden memle

ketlerden başlıca dördünün mü -
messilleri de bugün akşam üzeri 
toplanarak Leh takririni tetkik et
mitlerdir. Vaziyet ileride Avru
palı müstehliklerin tetkikine va -
zedilecektir. 

Me met Asım Beyrut, 7 (A.A.) - Fransanın bitirmiştir. f 
Suriye fevkalade komiseri Ponso jJllll1111uııa1111uıııııı ııı uııuııııııııuuıııınıııııuunııııınııuıııı ıııuııııııııınnııııımuı~ 

1\'Iısır postası 
(Baş tarafı 1 üıci Sayıfada) 

karara İta edecek olan 1ktıaat 
Vekili Celal Beydir. Celal Bey ise 
Londradadır. 

Celil Bey Londradan dönünce 
lskenderiye &ef erlerini idame ede
bilecekmi? lhtimalki lktıaat Vekili 
bazı tedbirlerle ve meıuliyeti ü -
zerine alarak hattın meclis açılın
cıya kadar itlemeıini temin eder. 
Buruını bilemeyiz. Fakat malum 
olan f U ki bugün kati karar veri
lemez. "Seferlerin ibkaıı karar 
altına alındı, dediğimiz oldu,, de
nilemez, bu bir mücalata olur. 
Çünkü seferlerin ibkaıı kararı 
katisini ancak meclis verebilir. 

V AKIT gazeteai laken deriye ıe
ferlerine aleyhtar mı? Hayır .. Keş
ke muktedir olsak da Marsilyaya, 
lngiltereye vapur gönderebilsek ... 
Bizim istemediğimiz 400 bin lira a
ç.ıkla böyle bir hattı muhafazaya 
çalıımaktır. 

400 bin liranm bizim bütçemiz 
ıçın bu gün ne kadar mü
him bir para olduğu gizli bir 
şey değildir. Eğer bu açık 
çok indirilirse o zaman diyece
ğimi~ kalmaz. Mesela mndemki 
lıkenderiye hattı senenin 4-5 a -
yında it yapıyor, diğerlerinde ya
pamıyor. O halde iş yapamadığı 
diğer seferleri 15 günde bire in -
dirmek, kömür fiatlarından da ta• 
sarruf yapmak gibi tedbirlere baı 
vurulabilir. Böylece bu 400 bin 
lira açık birkaç bin liraya inerse 
bu hattı ibka etmiye imkan vardır. 
Yoksa 400 bin lira verilemez. 

Maamafih dediğimiz gibi mu -
vakkat kararı Celal Bey, kati ka -
rarı ise d~ünüp tatınıp, münaka,a 
ederek Mecliı verecek ... 

Dünyayı dolaşacak tay
yareciden haber çıktı 
Moıkova, 7 (A.A.) - Dört 

haftaya yakın bir müddet ıüren 
uzun bir ıe11izlikten sonra bugün 
Moskovaya gelen haberlere göre 
Amerikan tayyareci Mattem, Si -
heryada Avadirchtkada bulun -
maktadır. Materne hiç bir §ey ol
mamıttır. 

Alöskoya gitmek için 18 hazi -
randa havalandığı vakittenberi 
Matternden hiç Mr haber alınma
mııtr. 

Fransaya hareket etmiştir. Ey - tir. Mumaileyhe umumi katibi 
lul sonlarına doğru dönmesi muh- vekalet edecektir. Ayni vupurla 
temeldir. Fransa hükumeti yerine Suriye meclisi reisi Suphi Bereket 
§İmdilik kimseyi tayin etmiyecek .. de Fransaya gitmiştir. 

Cihan kon eransını Amerika 
Reisicümhuru idare ediyor 
Sıkıntıdan kurtulmak kafi değil 

LONDRA, 7 (A.A.) - M. Ruz- ı Doların kıymeti bu hadiseler ta
velt Londra konferansına gönder - rafımızdan müşahede edilmeden 
diği muhtırada, ihtiyaçları ve ai - evvel yükıeltilemez. 
yasetleri ayni olmıyan memleket - Bizim siyasetimizde başka mem
lerin paraları arasında muvakkat leketlerin menfaatleri için doıtça 
bir istikrar yapılmasında şimdilik olmıyan hiç bir ,ey yoktur. Ve di
hiç bir fayda görmediğini açıkça ğer hiç bir memleketin de bizim 
bildirmekte ve böyle istikrarın sağlam iktııadiyatımız için elzem 
sun'i olacağını ve memleketleri olan iktısadi gayelerimizin tabak· 
münferit dahili meselelerine ait kukunda engel olmağa çalışmıya
esas siyasetlerinin tahakkukunu caklarını zannediyoruz • 
işkal edeceğini söylemektedir. Amerika birletik hükumetleri, 

karıdaki iki iş görüldükten ıonra 
altın ve gümüşün oynıyabileceği 

rol muvafık bir ,ekil de konferans
ta tetkik olunabilir. 

Milletlerin toplanmasını muhik 
kılan büyük meıelelerin bugün de 
mevcut olduğu ve aynen bundan 
bir kaç hafta evvelisi gibi şayanı 
tetkik bulundukları mütaleuın -
dayız. Muvakkat istikrar gibi tali 
bir mesele hakkındaki hattı hare -
ketbnizin bu tetkikatı ve müzake· 
releri ne suretle i,kil edebile1e -

M. Ruzvelt, konferasın ba•hca Fransa, İtalya ve Belçikayı para -
:ı ceğini anlıyamıyoruz.,, 

vazifesinin muvakkat sureti haller farı düştüğü vakit katiyen tenkit et 
bulmak değil, muhtelif milletlerin memiş ve İngiltere ile İskandinav- Bir anlaşamamazlık daha! 
siyasetlerini kolayla§tırmak ve ya devletleri altın esasından ayrıl- Londra, 7 (A.A.) - Ticaret 
bugün dünyanın üzerine çöken ik- dıkları vakit de samimi bir anlayış siyaseti meselesiyle uğratan ehem
tisadi sıkıntıları hafifletmek ve göstermi,Ierdir. O zamanlar lngil · miyetli tali komite müzakerelerini 
kabilse ortadan kaldırmak oldu - tere maliyecileri ve hazine adam - geri bırakmıya biJkuvve karar ver
ğunun nazarı dikkate alınmasını ları nihai gaye, mü11ait şartlar elde mİ§tİr. Bu iş hakkındaki fikir 
ısrarla iıtiyor. edildikten sonra altın esasına av - ayrılığı kuvvetli surette ortaya 

Konferansın muvaffak olmasına det olmakla beraber bunun tarihi çıkmıştır. Altın esasından ayrıl· 
da dostça teşriki mseaiye azami e- ve kıymeti hakkında bütün hare - mıyan memleketler bloku bu ko -
hemmiyet veren Amerika reisicüm ı ket serbestliğimizi muhafaza ede- mitenin mesa.i&ine aralık verilmesi 

f 
1 

~· d · 1 d" İ 'it · b lehinde rey vermiştir. İngiliz mu-hurunu bu vadide kon eransa mü- cegız, emış er ı. ngı erenm u 
k · · " b t · t" k d' rahhas heyeti ise komitenin müza-zaherette bulunmaktan atıyen sıyası eyana ma ış ıra e ıyo -

k 1 kerelerine devam etmesini iltizam hali kalmıyacağını ilave etme te- rum. 
dir. Eğer dünyada istihsal ve satış eylemiştir. İngiliz murahhasları -

M. Ruzvelt, doların tekrar kıy - Hatlarının hakikaten mütevazin nın bu düşünü§ünü Arjantin, Nor• 
metlendirilmesi meselesinin Ame - bulunduğu memleketler varsa bu - ves ve Sovyetler birliği murahhas 
rikalıların refahı derecesine bağlı nunla meşgul olmak konferansa heyetleri de teyit etmişlerdir. Ni -

hayet bu komitenin mesaisini dur-
olduğunu ve Amerikalıları her şey 
den evel alakadar eden feyin bu 
refahtan ibaret bulunduğunu kay· 
dettikten sonra diyor ki: 

"Bugün bizi mefgul eden ve e · 
debilecek olan keyfiyet doların di
ğer paralara nisbetle kıymeti ne o
lacağı değildir. Doların hakiki kıy
meti nihayet . diğer memleketlerin 

elde edecekleri muvaffakıyete 

ve bu memleketlerde dahili fiatla-
nn yükselmesine tabi olacaktır. 

e.it değildir. Biz bu mütaleadayız. 
durması altı muhalif reye karşı 8 

Bugünkü sıkıntılardan kurtul- reyle kararla,mıştır. 
mak kafi değildir. Bu sıkıntıların 
tekrar geri gelmesinin önüne na111 Eşya sürümüne nizam 
geçilebileceğini beraberce tetkik vermek ! 
etmek lazımdır . 1 LONDRA, 7 ( A.A.) - Muh -

Bu hususta ilk İş, sanayiin ve telif iktısat komisyonlarının bu sa
bilhassa ziraatin istif ad eli ve mü- bahki müşterek ve hususi toplan -
essir bir tarzda işleyebilmesini masında İngiliz murahhas heyeti 
mümkün kılabilecek bir derece fi· istihsale ve eşya sürümüne bir ni -
atları yükseltmektir. ikinci iş ise zam verilmesi işini müzakere et • 
bu fiatları istikrar ettirmektir. Yu- mekte olan tali komisyonun çalış -

Reisicümhur H 
Reisicümhur Hazretleri 

Boğaziçinde bir gezinti yapını 
dır. 

24tayyarenin sefj 
/Jaljtarafı /Jirincı Sayıları 

tzlandanın şarki Reyjavik sat 
1crinin mesafesidir. Bu yol, f 
li Bahrimuhit yolunun kü,adır 
sonra mühim bir coğrafi me 
olmuştur. 

Bu yolda ilk defa 1924 de, 
ri alem uçuşuna çıkan Amer 
tayyareciler Smith, Nelıon 

Wade geçmişlerdir. Wad 
tayyaresi, F eroe adaları yakı 
da düşerek batmış, fakat t 
yareci kurtarılmıştı. 

Muhafız 
Denizliye 

•• •• gucu 
gittil4 

Denizli, 7 (A.A.) - Dört ı 

lük çetin bir yürüyüş yapan M· 
f ızgücü bisikletçileri ıaat 17 

Denizliye girdiler. Sporcuları 
!•lamak üzere Halkevinin 15 
tilik bir bisikletçi gurupu 30 1 
metre mesafede bulunan Mer 
res köprüsüne gitmişlerdir. H 
evi reisinin reisliğinde ikinc 

kartdayıcı grupu da Kum kE 
me yerine gitmiılerdir. Deı 

methalinde kalabalık bir 

kendilerini istikbal etmiştir. 
akşam hisikletçiler şerefine b 

diye bahçesinde bir ziyafet tc: 
edilmiştir. Misafirler yarını : 
rahatle geçireceklerdir. Hal 

ve spor mıntakaaı tarafındar 
reflerine ziyafetler verilecktir. 

Dün gc'"'cb.i bQ•ol

Dün gece yarııından sonrı 
kaza olmuştur. 

Birinci kaza T epebqında 
muş, birdenbire duran 2251 ı 

maralı otomobile arkadaki l 
numaralı otomobil çarpmıı, J 
cuları hafifçe yaralanmıtlardıı 

İkinci kaza &aat bire çeyrek 
la Eminönünde olmuı, 2430 nu 
rab otomobil 91 numaralı F atil 
Harbiye tramvayının önünden 

mek isterken tramvay otomo 
çarpmış, tramvayın ön lambuı 
rdmış, ,oför elinde yaralanmıt1 
mıınMıt1Hı11mııuu•runıın11111hınmuwıu•11tt1111tcııu1tııınmnıııımııtmııuırı 

malarına devam etmesini tekli 
miştir. Bu teklifi Fransız ve lt 
yan murahhaı heyetleri de t 
etmiılerdir. Teklif kabul edilır 
tir • 

Bundan sonra ltalyan mura~ 
heyeti para yardımı mesele• 
uğraşan tali komisyonun bilh• 

deniz ticaretine para ile yat 
hususundaki mesaiıinde devaJJ'.I 

ımeai lazımgeldiğini, çünkü bu 
dımların para ial•krariyle ili 
olduğu fikrini, fng iliz murah 

heyetinin buna a~r~ırı düten dil 
cesi.ne karşı, ileri sümıüştür. 

Sonunda bu tali komıiyonlll1 
ziyetini açıktan açığa tesbit etil 

üzere bir toplantı yapması kaf'1 

laştırılmrthr. 

Ticaret siyaseti meselesini tel 

eden tali komitenin vaziyeti '' 
etmek için toplanması da kar•1 

tına alınmış hr, 

M. Colijn tali komitelerin ~ 
cakları kararların konferan• bil 
suna: tevdi edileceğini bildirıt' 
bu kararların iktısat korniıY01 

nun gele1ek hafta yapacağı ~ 
bir toplantıda <etkiki muhttııı'e 
duğunu da söylemittir. 
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Loyola Venediğe girdikten son
ra (Barslon) da olduğu gibi bura
da da bir: hami buldu. Venediğin 
yüksek tabakasından birisi kendi -
sini himayesine almıştı. (Sen 
Marc) meydanının bir köıesinde 

yatacak yer bulmuştu. Halbuki 
Kudüse gitmek için Venediğe uğ -

ramış olan diğer hıristiyan hacı -
ları beşeri, altışarı birer odada 
balık istifi halinde oturabiliyorlar

dı. Bunun için de birçok paralar 
vermeğe mecbur kalıyorlardı. Fa
kat mesele burada bitmiyordu. 
Venedikten de (Kudüs) e gitmek 
lazım geliyordu. Loyola bir gün 
sokaktan geçerken bazı hıristiyan 
hacılannm gemicilerle pazarlık 

ettiklerini gördü. Gemiciler be -
her yolcu için doksan altı (Duka) 
istiyordu. Diğer bazılan navlu • 

nun altmış duka olduğunu söylü
yordu. Loyola bir zaman bu ha -
raretli pazarlıklara baktı, baktı ve 
sanki .bu münakaşalar ve pazarlık

lar kendisini asla alakadar etmi -
yecek bir şey imit gibi yürüyüp 
gitti. Çünkü onun cebinde dok

san, yahut altmış duka değil, on 
para yoktu. Olmasına imkan ve 
ihtimalı de yoktu. Fakat bu ara
lık Loyolaya yolda tesadüf eden 

bir İspanyol zengini bu i§ için de 
kendisinin imdadına yetişti. 

Bu İspanyol zengini Loyolayı 
tanıyordu. Ayni zamanda o za -
man Venediğin hükümdarı vazi -
yetinde olan (Doça) ile şahsi mü-

naselieli vardı. Onun için masraf
sız olarak Loyolayı Kudüıe gön
dermek için (Doça)' nezdinde te
şebbüsatta bulunmağı vadetti. Do

ça bu müracaati hüsnü telakki et -
ti. Gene bir tesadüf eseri olarak 
o günlerde Venediklilerin (Kıh -
rıs) valisi memuriyeti mhalline gi

decekti. Onun için hükumetin 
emriyle bu valinin yanında gide -
cek olan adamlar arasına Loyola -

run ismi de kaydedildi. Bu suret
le Loyola hem hususi bir vapurla 
seyahat etti. Hem de masrafını 
Venedik hükiimeti çekti. 

Kudüsü ziyarete giden hıristi -
yan hacıları İptida (Yafa) limanı-

na çıkarlardı. Oradan (Ramle) ye, 
buradan da (Kudüs) e giderlerdi. 
Ancak hemen her zamanda bura
lardan geçinciye kadar türlü tür
lü resimler, vergiler verirlerdi. ip
tida halife (Harunürreşit) Şarl • 

man ile aktettiği bir muahede 
mucibince hıristiyanlara Kudüsü 
serbestçe ziyaret müsaadesi ver -
mişti. Fakat buna mukabil muh
telif şekillerde paralar almııtı. 
Sonra Filistin hıristiyan iadresine 
geçtiği zaman gene bu usul onlar
ca da devam etti. Daha sonra Ku
düs türk idaresine intikal etti.Türk 
ler de hıristiyan hacılarından muh
telif şekillerde resimler alıyorlar -
dı. Mesela ziyaretçiler (Yafa) ya 
çıktıkları zaman (Ayakbastı) pa
rMı alınıyordu. Sonra beş altı 

muhtelif yüksek memurun yanla -
rma ayrı ayrı götürülüyor, bura -
larda da birer para vermeleri icap 
ediyordu. (Ramle) ye geldikleri 
znman yola devam edebilmek için 
ayrı bir para veriliyordu. Nihayet 

Yazan: Fazll Şemsi 
burada oturmak, yemek ve iç -
mek ıiçin para istiyorlardı. 

Eğer Loyola yalnız kendi başı
na kalmıı olsaydı Yafadan ileriye 

bir adım bile atmasına imkan bu
lamazdı. Fakat (Yafa) dan itiba-

ren (Kudüs) e varmcıya kadar 
her yerde kendisine hıristiyan ha
cılan 'çinde bir yardımcı buldu. 
Bunlardan biri her yerde ona dü

şan vergi, yahut resim hissesini 
kendi cebinden verdi. Bu suretle 
(Kudüo) e girebildi. Burada mu
kaddes sayılan yerlerin hepsini 
mum olduğu halde papaıların ar -
ziyaret etti. Elinde yanınıt bir 

kasından gezerek ve mutat usulle
re riayet ederek bütün dini mera -

simi yerine getirdi. Hülasa hıris· 
tiyan usulü mucibince tam bir ha
cı oldu. 

Fakat Loyolanın istediği ıey sa
dece hacı olmak değildi. Hacı ol-
duktan sonra memleketine döne -
rek orada gördüğü meraklı şeyle -
ri herkese anlatmak değildi. Onun 
istediği şey (Kudüs) te daimi o-
larak yerleımek ve kalmaktı. Bu
rasını tamamen bir hıristiyan mem 
Ieketi haline getirmekti. Burada
ki müslümanları hıristiyanlaştır -
maktı. (Kudüs) ü tamamen hı-

riıtiyanlara maledebilmekti. Eh
lisalip ordularının silah kuvve
tiyle yapamadığı bu işi o kendi 

kelbinin ve sözlerinin kuvvetiyle 
baıaçıkarmağı kurmuştu. Ziya -
retçilerle beraber Loyola Kudüs -
teki bütün mukaddes yerleri gez
di. Gece sabahlara kadar uyku -

suz kaldı. Şurada yahudiler haçı 
dikmiılerdi • Legionlar orada 

Hazreti lsanm elbiselerini pay
I aırııak için aralarında zar at -

mıılardı. Hazreti lsa fU taş 
üzerine oturmuş, bşına dikenden 
taç konmu~u. Sonra şu taşlığın 
aralığına haçın ucu tesbit olun
muştu. Şurada Zeytin dağının ü
zerinde Hazr"!ti Meryeme bir me· 
lek görünmüıtü. Burada Hazreti 
Isa havarilerine son sözlerini söy
lemi~i. Papaslar hıristiyan hacı -
}arına hep bu yerleri birer birer 
gösteriyorlardı. Zeytindağındaki 

kilisenin kapısında bir ta§ vardı ki 

üzerinde Hazreti hanın ayak izle
ri görülüyordu. işte papaslar ha -
laskarlarının buradan göğe nasıl 
çıktrğınr anlatıyorlardı. 

(Devamı var) 

Mezarcıları takip 
Narhtan fazla para aldık

ları anlaşılanlar .. 
Mezarcıların fazla para aldık

ları haber alınmaktadır. lıtanbul 
belediyesi bu hususta bir narh koy 
mu,tur. Fakat buna rağmen bazı 

mezarcılann fazla para almak hu
susunda ısrar ettiklerinden beledi
ye bunlar hakkında takibata baş -
laml§tır. 

Bu kabil mezarcılar belediyeye 
haber verildikleri takdirde şiddet
le cezalandırılacakla:rdır. 

Diplomas!.z Ebe 
(Kudüs) kapısına gelindiği za • Kadıköyünde diplomasız ola -
man bir hususi vergi almıyor - rak Halide Hanım isminde bir ka
dll. Kudüste ise papaslarm hıristi- dının ebelik yaptığı anlaşıldığın -
yan hacıları oturtmağa mahsus dan hakkında takibat yapılmağa 
yerleri vardı. Fakat onlar da başlanmıştır. 

Dünyayı pay aşamıyan 

5 CERE 
Matbuatımız, Darülfünunumuz Bunlara Yabancı 

Cihan, şu bulunduğumuz 1933 [ sesile uzlaştı. Katolik kilisesi mu
senesinde, muhtelif siyasi ve içti- azzam bir devletir. İtalya, Alman
mai istikametler takip ediyor. Bu 1 ya gibi mutlakıyetperver devletler 
muhtelif istikametler birbirine bi1e kilise ile mukaveleler (con • 
büsbütün zıttır. cordato) akdine mecburdurlar. 

1) - Rusyal~rda tecrübe edi - Ruhanilerin nüfuzu büyüdü. Her 
len komüniım; yerde rejimler değişiyor; yalnız 

2) - Şu günlerde, tekamülle - Vatican'da iki bin senelik siyaset 
rinde büyük bir sürat iktisap eden dimdik duruyor. 
Hıristiyan din ve mezhepleri; Üçüncü cereyan, yani libera -

3) - Kapitalizme bağlı kalmak lizm ve parlamantarizme bağlı 
istiyen muhafazakar fikir; kalmak, kapitalizmi muhafaza et-

4) - Komünism ve liberalism'- mek istiyenler, herhalde, şu daki -
den korkan ve ürken milletlerin kada, cihanın ekseriyetini teşkil 
ittihaz ettikleri mutlakıyet reji - ediyor: 
mı; Bütün Britanya alemi, bütün 

5) - Esaretten kurtulmak isti • Amerikalar, Fransa, Lehistan, Şi-
yen müstamereler. mali Avrupa ve Balt devletleri, 
Şu beş cereyanın beşi de mühim ispanya ile Portügal, Belçika, ts

dir. Aralarında itilaf husulü ise viçre, Felemenk, Japonya, yakın 
mümkün değildir. 2 numaralı ha- şerk vesaire. 
reket gürültüsüz, propagandasız Lakin borç çok, mevcut az. Ma
geçiyor. Bunun içindir ki çoğu - kineler insana ihtiyaç bırakma -
muz, diğer hareketleri az çok ta - mış. Onun için kapitalizmin iflası 
kip ettiğimiz halde Hıristiyanlık aYitesndeyiz. Bakalım ne olacak! 
cereyanının farkına bile varamı - Dördüncü cereyan düpedüz is • 
yoruz. tibdattır. Komünizmden ve libera 

Dünya kimin elinde kalacak? fü.min mahzurlarından çekinen -
Bu ciheti keşfetmekş muhaldir. lcr Faşizm, Hitlerism ve sair nam-

Bu cereyalar ne vakte değin de- lar altında bildiğimiz eski mutla -
vam edecek? Herhalde bir kaç a - kıyeti iade etmişlerdir. Faşizm, 
sır sürecek. Bahsettiğimiz cereyan (komünizm) gibi belli başlı bir 
lar hakkında ufak mütalealar yü- meslek değildir. Bir idarei mnsla
rütmek mecburiyetindeyiz. hat rejimidir. Şu günlerde mevcu-

Komünism: Doğru ve makul bir diyeti ve müvazeneyi muhafaza e
siyasi ve içtimai rejim de yürüye- diyor. 
bilir, iğri ve gayri makul rejim de. 
Onun için Sovyet diyarlarında ta
kip edilen komünizmin doğruluğu 
veya iğrili~i ile uğraşmak abestir. 

Asıl mesele bu cereyanın tutunup 
tutunmadığı dır. 

Komünistler yepyeni, bambaş -
kabir alem yaratıyorlar. Lehistan 
dan, Japonyaya kadar uzanan Kü 
reiarzm mühim bir kısmı bu tec -
rübeye sahnedir. Milletler aç ka -
hyor; yüz elli milyon insan iktısa
di hürriyetten mahrunı bırakıiı -
yor; ıimdiye kadar görülmemi§ 
büyük ziyanlar· oluyor; bu kütle -
ler hariç ile münasebette buluna -
mıyor ... Bunların ehemmiyeti yok 
İ§ başındakilerin gayesi mesleki 
yürütmektir. Her ne pahasına o -
luraa olsun komünizmin devam ve 
inkişafı! işte gaye budur. Bir çok 
neticeler istihsal edilmiştir. Eski 
batınlar ölüyor. Yenileri eski re -
jimleri bilmiyor.Hasılı, gökteki ay. 
ın mesahasında koca bir alem, kü
reiarzm sair kısımlarından külli • 
yen ayrı bir şekilde yaşıyor. Ko -
münizmin Rusyalardan kaldırıl -
ması da fevkalade güç, beşerin 
hemen hemen takati haricinde bir 
iştir. 

Komünizmin bütün cihana bu -
laşması ihtimali? Yani cihan inkı
labı hulyaları? Rusyaların uğra • 
dıkları sıkıntı, felaket, zaruretten 
sonra buna kolay kolay ihtimal ve 
rilemez. Dünya, ağzının tadını al
dı. 

ikinci cereyanı, Hıristiyanlığın 
inkişafını, hele biz Türkler hiç ta .. 
kip etmiyoruz. ilimlerin akla hay 
ret salacak derece ilerlemesin
den sarfınazar, katolik kilisesi, ve 
ondan sonra Protestan kiliseleri, 
hu~usile büyük harbin ferdasında 
dev adımlarile teraklddedirler.Bu 
iki kilise, hele birinci, gayet dip -
lomat ve akildir. Onun için inki -
şaf sessiz, sadasız oluyor. ilim, ü
niversitelere inhisar etti. Avamın 
beşte dördünden ziyadesi kilisele
.. ;.., elindedir. Faşizm katolik kili• 

Beşinci cereyan tam zamanını 

bulmuştur. Dünya bu kadar yor -
gun ve bitkin iken müstamerelerin 
uyanmaması telafi edilmez bir zı-
yan olurdu. imdi başta Hindistan 
olmak üzere bütün müstemlekeler 
kıyam halindedir. En mühim kı -
yam İngiliz müstamerelerinde 
mahsustur. En geri kalan Fransız 
müstamereleridir. 
Müıtamere usulü bayatladı. Be

şeriyet için yüzler karası olan bu 
usulden müstamir devletler bile u
tandıklarından büyük harpten son 
ra elde ettikleri müstamerelerin 
adını değiştirmişler ve onlara 
(Mandat) demişler! Herhalde yir 
mi birinci asır bu usulün ilgasına 
şahit olur. 
Şu beş cereyanın dışarısında ka 

lanlar, anarşi içinde bocalıyanlar
da var: Çin gibi. Beşeriyetin beş
te biri ... 

Hasılı: tarihin en kararsız dev-
rindeyiz. 

Bütün bu kararsızlıklara bir de, 
Avrupada, ekalliyetler meselesini 
ilave ediniz. 

Hudutlar sağlam değil. Mesela 
halis muhlis Alman ahali Çek-Slo 
vak devletine peşkeş çekilmiş. 
Fransa ülkelerinden Corsica ada -
sının Ef ganistana he el iye edilmesi 
kabilinden bir şey ... 

Görülüyor ki (iktisadi kıvam) 
bozuk: Kapitalizm ölüyor, sosya· 
lizm yaşamıyor. (Fikri kıvam) bo 
zuk: llim dev adnnlarile ilerliyor, 
hıristiyanlık ta aynen öyle. (Siyasi 
kıvam) bozuk: parlmantarism ile 
mutlakıyet rejimleri birlikte mün 
keşif oluyor. 

(Milki kıvam) bozuk: Müsta -
merelerle ekalliyetler hali hazırı 
istemiyorlar; hakim devletler ise 
bunlarla savaşmıya mecbur, daha 
doğrusu mahkUm. 

lktısadi, fikri, siyasi, mülki kı
vamı tutmak için devletlerin tesis 
ettikleri kendi fevklerindeki mües 
seseler hiç bir otorite icra edeme • 
diler. Misaklar, ahitnameler, kon• 

TAKVİM 
Cumartesi Pazar 

8 Temmuz 9 Teoıflluı 
15 Rebi.eve) 16 Rebi.eftl 

Gün doğuşu 4,37 4,-ı: 

Gün Latışı 19,43 19.'
1 

Sabah namazı 3,00 s.rJJ 
Ôğle namazı ı~.19 ıt•• 
ikindi namazı 16.19 16.ıo 

Akşam namazı 19,43 19.4' 

\'atsı namazı 21,43 ft,.ı3 
msak 2.YO ,,~ 

\'ılın geçen günlen 189 .~ 
kalan,, 180 1~ 

\... _.,,, 
HA \'A - Ycşllköy o.sker1 raıışt ~ 

zinden '\"Crllcıı malQmata göre bugilll 

açık olarok, rüzgflr poyrazdan ~ 
metro ı;ür'ntlo' esecektir • 

DUnkil su•..nklık en fazla 22, eıı tJ 
santigrat, ha\'a tazyiki 763 mUlme~ 

RADYO~ 
' 

Bugün 
ISTANBULı 

18 den 18.3-0 n kndnr Gramofon -

dan 19 a lmdar l<'ransıı.ca ders (l\IUP 

mahsus) 19 dan 19.45 c kndar a1ııturl" 
(StUdyo heyeti) - 19.45 ten 20.80 JtaCl" 
turkn. saz (Vedia Rl:ıa Hanım ) zo.sf 
21.80 n. kndar alaturka a:ız (Bcdayil 

hnyctı, 21.80 dan 22 ye kııdnr gnuııolİ 
22 den itlbaren Ajan!ll, Borsa hııbcrlerlı 
ayarı. 

\1\'ANA: 518.1 m. -
12.80 grnmofonla Alp dağlan bA 

18.15 kons<'r .Adolt Adnmnn (Ben e:r' 

ol aydım ... ) openuımm uvcrtUrO ve 

besteler 14.10 - 115 öğle konS('.rlnln cıc 

JG lconser 20.20 konser. 28.15 n~ 

seri • 

BUDAPEŞTE: 650.5 m. -
ıs.os çignn orkc tre ı H.SO g 

konser. 18 hlkllye. 18.80 konser 20..ıo 

ha\"nlnn. 21 ,45 caz musikisi 

VARŞOVA: 1412 m. -
JS.05 konser, plAkln. 15.&5 konser, 

16.s:> konser, pUUdıı, 17.!0 konser. arnıll' 
bet.19.85 t. Stnnlycıvlç tarafından 

konsert.20,o.'S gramofon. 21 gramofon, 
tbrnnlterin dini musikisinden mUlhetJI 

bestelenmiş e rlertek \'C koro bııllndC 

nl. 22..SO Şopen konseri. 28 dan ha\,p,ı' 
nuı .,r;~ı ~. ,.,. .... ~ 

IS h:ıberler, gramofon. 14.15 füıftf ti 
18 muhtelif ~ teler. 21 koro h:ıllnde ttl 
21.45 asl•erl muıılkl • 

BELGRAT : •sı m. 
18 ,.mmofon. J8.05 konser. 19 gril 

20 milli melodiler. 21 c.l;IenccJI bnblf. 

senfonik l•onıwr. Rlmsld Krouıkofun 

eSt'rlerl. 2s.so ı:lgıın muslklst • 

RO!\IA: "'41.2 m. -

21 b:ıbt'rlcr, ı;rrunofon. 21,45 ttaıs"' 
rnlnn. Al,ş:ımt konsel' scmund.'\ haııcrfİ 
~~__......~~=--=--=-~~~~ 

greler, konferanslar, Milletle' 
miyetleri kendilerinden belci 
len faydaların binde birini 
teminden izharı aczettiler. 

Fikriyat eskidi. Edebiyat . 
di. Uim, müptezel oldu. Pel< 
re de gidiliyor, pek gerilere / 
diliyor. Bazı mslekler bunalc 
rak doğuyor. Moskovada , 
idam ediyorlar; Romada a~ 
laha eskisinden daha ınııt 
bir taht kurdular. Rusyalard; 
pitalizme nihayet verildi, 
ne gariptir! Bizzat SovyetleJ'. 
razlar aktediyorlar ... Şimcf J 
pek hafif ihtilafları haIIettı1 
çin beşeriyet, 1914 te kendi 
dine harp ilan etti. Lakin bet' 
let bu umumi harpte mağlii~ 
tı. Galip yok! "Para,, denil~ti 
nesne vardı; o, şimdi, bir J'P' 
mıyor. 

Tuhaf değil mi? TürkiY'e<ft' 
sali görülmemiş bir derecede 
mualar, risaleler, magazirıte<, 
di. Gündelik gazeteler, eJ e 
nisbetle geniş, büyük, uztJtl :1 
boyalıdır. Bununla beraber -
nın şahidi olduğu şu kocaıı1~ 
reketler bu matbuatta nsla ..:Jf 
yese edilmedi. Sabık datt; 
bu işlere temas bile emıed1~1 
matbuatın da, müteveffa ~ 
nunun da hakkı var: için ~ 
maz bir şey ile uğraşdır Jl11ı 
fıçı doldurulur mu? rf 

ceıaı 



-
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3 MAYIS GECESİ .. 
Dilimiz 
Muhtelif mektep mual

limlerinin buldukları 
karşılıklar tıı'~l.rdeıinin mektubu Kazım Ce

ıDn aklını fikrini altüst etti. 
k emek Müfit Kerime Hanımı 
•çrracakmış ! 
lialbuki Cemil sorduğu zaman: 

ti. - Uzaktan biraz tanırım demif 

ı.....!feden bu yalanı aöylemek mec 
~etini duymuıtu? 
._. tden Hatan Sıtkı Beyin itha
lle .~?na geldi. Hatan Sıtkı Bey 
'P.tufıdi, karııını öldürmekle it-

ediyordu. 
~ını Cemil ıatalamıftı. 

~ . un imkanı var mıydı? Böy· 
S ~ tey olabilir miydi? Hasan 
~ Bey, bir fey aöylemiyor, iza • 
~ •ermiyordu. Bir masumun tev
~. edildiğini bildiği halde, neden 
-.. 11 kurtarmak istemiyordu? 
d:..>.tiiatantiğin yanında da, Müfi -
i:' Nahidenin vekili olduğunu 
-~ndiii zaman, Hasan Sıtkı Be
~ ~ıl dit gıcırdattığı gözleri -

onüne geldi ... 
.ı P.lüfit bu derece ahlakBız mıy -
•t? 

) itte, bu müteheyyiç haleti ruhi • 
~ ile yazıhanesine geldi. Yerine 

Ofııtdu, tekrar cebinden Refikanın 
~ktubunu çıkarıp okumıya bat -
dı, 

. ~ektubu bitireceği aırada, içe • 
l'j .... f. . d" "IU ıt gır ı .. 
1\ lier zamanki gibi §ık ve zarifti. 
"1ldaklarının ucunda tatlı tebes -
~ij vardı. Y akuına bir çiçek i -
lftınnitti. 
Cemil Kazımın çatık çehresini 

tCirünce bir kahkaha attı: 

- Gene ne var? .. Ne oldun? .. 
1::..~onııiJ K&.ann oovGp vernuuli, 

~ce mektubu uzattı: 
'-Al da oku. 

8 "'-Vay vay vay ... Bu ne hiddet? 
11 ııe tiddet? 

~nıil Kazım tekrar etti: 
....._Al da oku. 

..._~üfit mektubu aldı, göz attı 
-"'Qta dedi ki: 

~ ......_ Bu mektup hususi bir mek -
d I>: ne diye okuyayım -vay, e 
d~tuıu bunu senden ümit etmez· 
·~-bir kadın mektubu ... 

-Doğru mu? 
- Eğer senin için ayni şeyi söy 77 inci liste 

Millet, l\filliyet: Budun - Mlwaet: E,>i

lik, Haı:ıınurmak Kakuıç olmıtlt -'.\lıntal,a: 

Aslak:"Yiizii sarılı adam dün. buradan 
geçmiş ona ne yapıp yaparak 

yetişeceğiz ... ,, dedi 

leseydi ne kadar doğru olursa, be
nim için söyledikleri de o kadar 
doğru. 

Bölük bölük yu - Misak.: Ha8!1, and -

)lualid: Karşılık - l\funf: Bağı:;lanmrş -

J\luanwll': ı, - Muama: Bilmece, yanıltama

ca. - J\lukadderat Ba, Jnusı - Mülk: ÜI -

- Karısını kaçırmak iıtemİf -
ıin, doğru mu? 

- Bunu ciddi mi soruyorsun? 
- Hem çok ciddi soruyorum. 

Mecburum. Hasan Sıtkı Bey, knrı
•ının katili olduğunu ispat edece -
ğini söylüyor. Eğer iıpat edeceği
ne emin olmasaydı, bu sözü tahit 
huzurunda söylemezdi. Bunu üç 
kitinin yanında aöylemiı. 

- Cemil Ka~ım, kardeıim, üs -
tüne vazife olmıyan ıeylere karıf· 
tın ... Ben sana rica etmittim? .. • 
Kardeşinin Haaan Sıtkı Beyin ya
nında oynadığı rolü bilmiyorum, 
bilmek te istemiy6rum. Fakat her 
halde bu rol, ona ıeref verecek bir 
rol değildir .. Sana da şeref ver -
mez .. 

_ Kardeşim hakkında fikir be 
yan ettiğini İstemiyorum. 

- Ama o benim hakkımda fik
rini aöylemekten çekinmiyor. 

- Sana kısa bir ıual sordum, 
kısa cevap istedim. 

Y ' s h' . ' - a... a ı mı. 

- Henüz cevap vermedin. Ce -
vap verecek misin? 
-Bakalım. 

- Ne bakacaksın? 

- Suali soruşuna bakacağım. 
- Kafi. Cevap vermediğinin 

cezasını çekersin. 

- Tehdit mi? Kazım, ben seni 
budala zannet~ezdim. 

- Bir ~ey daha soracağım. 
-Sor. 

- Buna cevap verecek misin? 

- Sor bakalım, dütünürüz. 

- Neriman Hanım dün Nahi -
deyi ziyaret etmiş. 

- Ya, öyle mi? 

- Neden gitti? 
- Neriman Hanımın nerede o • 

turduğunu biliyorsun. Bilmiyor -
san sana adresini vereyim. Bunu 
gidip ona sor. 

f Dt>vamı rar J 

- 24-
kt'. Tam bu sırada bir tüfeğin ku- ketten evvel bana dedi ki: 

İstanbul 25 inci mektep: lağımın dibinde patlaması beni - Dün yüzü sarılı adam bura• 
~ımct, Mllllyf't : Budun - l\llnnl't: na- sıçrattı.. Ayni zamanda Aalakın: dan geçerek Finlandiya hududu-

'" kakrnnk - Mıııtnku: Kıı,adılı, ı;e,·rlli - - Durma ... Ate§ et.. Dalgınlık nu aımıştır. Kendisi bu civarda 
Misak: naı;ıantr, SöL ,· .. rlml - Muadil: Bmı- sırası değil. komünist hareketlerini canlandır-
:r.er - Muaf: Sohnrnı•, J{O)"'lrerllmiş - l\lıı· D' h d d - h' t' ak ' ' b d .. ıye omur an ıgını ısset ım. m ıçın uğratan ve ura an beş 
aml'lt': lş ~upmak - l\Jua.nuııa: Kapalı, An- H' · d" Ç k 
laştlınaz - ı: luaslr: Ynşıt - Muc.l:ı.e: Us ul-

111ettım, ıyorum. ün ü asi- ver.at mesafede bir köyde oturan 
bım o kadar gergindi ki, duymak bir "Lap,, la uzun uzun görü•müc, 

mıynn - l\lukaddernt: AJın ynı.rsı - :l\lııknd- :r :r 

dt•r Arınmış - ::\lukaV\'ı\: Kııtı kağıt - hassama bir nevi atalet gel- Buranın ahalisi esasen komüniz -
::\lüik: Bı•nlmsenmc _ )fiilkly,.t: Be-nlınsen- mişti.. Hemen dizimdeki tüfeği me taraftar olduklarından böyle 
ml'k, 

İstanbul 20 inci mektep: 
Milliyet: Budun - Mlnntc: iyilik 

omuzladım.. ilk kurtunun atılma- §eyleri haber vermezler.. Fakat 
sı ile beraber ayı, hidetli bir ho - i bevaz ayının vurulduğu yeri söy
murdanma ile durakladı.. Sonra lediğimiz için bize karşı büyük 

J\lıntnka: Çene, niilük bölilk - J\flıınlc: ön ayaklarını yere bastı ve ileri bir teveccüh duydular ve kendile
Ant Muadil: Karşılık - .ıuar: n:ııtı~lnnmış doğru bir hareket yaptı. Bu an- rinden bu kadar malumat alabil-
Mııanıcll': Alış \:crı, - .!Unl'b:e: rs nlmıynn d 'k' . d f f k 1 d B d a ı mcı e a tü e pat a ı.. en im.. Şimdi bizim yapacağımız 
Mukadderat: Ahn yazısı - Mnk:ınıı: Ka -

de kabil olduğu kadar itidalle ~ey, yüzü sarılı adamı ne yapıp 
im kAfıt - Miilk, lHUlklyet: Ölke. 

78 inci liste 
İstanbul 4 üncü mektep: 
MJnnet: Başa kakma - Muadil: Bir 

tutm" - Muamele blrblrJııe iyi 11 işletme _ 

Muama: Bilmece, Yanıltma _ Mülk: Kendi 

malı olan yer. 

İstanbul 9 uncu mektep: 

hayvanın gözüne nişan alarak a - yaparak yakalamaktır. Ona ye -
teş ettim.. Kurşunlar isabet et - tişmek için son gayreti gösterece
mişti. Hayvan acı bir böğürtü çı- gız .. 
kardı ve ayakları ile yeri kazma- Arkadaşım bu tafsilatı verdik
ğa batladı. Bu sefer dikkat ede- ten sonra kızağa atladık. Aslak 
bildim.. Hayvanın bir gözünden bir Lapon havası mırıldanarak 
ve burnundan kan akıyordu. La- renleri sürüyordu. Ben de düşü

llinııct: İyiliği başa lmkına - Mmtııkıı: ponyalı üçüncü bir kurşun attı. Bu nüyordum: Demek ki beyaz ayı-
Çene - ,;\li ak: Ant - l\lııadil: Bf.'raber - kurıun, debelenen hayvanı hare - ya tesadüf ederek onu öldürmek
Muaf: \'az. geçme - Muamele: lş görme - ketsiz bıraktı. O vakit Aslak tü- liğimiz, yüzü sarılı adamı bulmak
Muamma: Bllme<"e _ Much:e: Görlllmemı, feğini bir elinde tuttuğu halde diz- lığımıza yardım edecek... Buna 
ıwyter - J\lukadd«'rnt: Alrn ,_.azısı - l\lulrnd· gı'nlere sarıldı Ş'dd ti k · 

• 
1 e e çe lı.. o kadar seviniyordum ki kabil ol-

des: Usttınlill< - ::\lukan-a: Kalın Kilğrt - R l · ) 'b b en er, gemı azıya a mış gı i ir sa beni o kadar korkutan beyaz a-
)lülklyet: Ev bark. J k b J d 1 

sürat e oşmağa aşa 1 ar. O ka- yaya, bilmeden yaptığı iyilik için, 
79 uncu liste 

İstanbul 48 inci mektep: 
dar ani ve şiddetle hareket etmiş- minnettarlığımı bile ızhar eder
lerdi ki az kalsın kızaktan yuvar- d' ım ... 

Millet: Yurtçu ~llnet: Kakı, - ~im · !anacaktım .. 
taka: Ç<'vrc - ::\llsak: Ant - Muadil: neru- Şimdi beyaz ayının iaşesini çok 
ber - l\luat: aerumı~ - ])fuameıe: Kullnn· gerimizde bırakmı§. uçarcasına 
ma, Tutma - Muamma: Bilmece - Mucl7.e: 

bir süratle yol alryorduk. Aılak 
!i&§ılaeak teY - Mukadderat: Alın yaz.ısı -
J\lukan:a: Kalın klifıt _ MWld.)·et: KendJ _ hu cehennemi sürati yarım saat ka 

dar devam etirdi. Artık ağaçlar 
seyreklemişti.. Kutup çölü göz ö

nünde gönül yorucu ve yürek ezi-

nln olmak. 

80 inci liste 

1stanhul • • · · mektep: ci manzarasiyle uzanıp gidiyordu. 
Tufııll: Uz.atına, Ara.Lınıa - TefennUn: 

Türlü - Teftiş: yoklama, Araştırma - Tef

viz - Bırakmak - 'f('kayyüt - Uyanık bu

lunmak - Tekt'JJUf: A~nlık - Tekcrnmlll: 

Olgun - Tekevvlln: l'nratılma - Teklif: Göz 

Ormandan tamamen çıktığımız 
zaman Laponyalı troykaya şarka 
doğru yol verdi. Üç saat sonra 
Norveç Finlandiya hududunda bir 

açma. - Tekz.ip: Yıılandırmak - Teuuı - köye vardık. Laponyalı troyka -
ödemek - '.felı\kkl: Anlayıf - Telin: Göz- yı durdudu.. Burası bir Lapan 

(Devamı var) 

<KISA HABERLER, 

l\•otorin ya§ı fiyat. 
1stanbuldaki motorin yağı fia • 

tının artmasını kontenjana konu • 
lan rakamın azlığında bulanlar ol
duğunu yazmıştık. 

'4nıi1 Kazım hiddetli hiddetH 
\l~ ıilkti: 

llBllllllPllllllllllm ....... ......aaıtanllJlllllllJUllllrallllllllllllaaH ..... ...,.._ .. den dilıtnıe. köyü olacaktı. Köyün en mutena 
binası olanii "turb,, del!- yapılmış 
bir izbeye girdik. Aslak Lapon 
lisanı ile bir §eyler anlatmış, mu

Ticaret odası bu hu:;usta tahki
kata başlamıştır. Oda İstanbul -
daki motorin yağ sarfiyatını ve 
kontenjandaki miktarı karşılaştı -
racak bundan sonra )azım gelen 
faaliyette bu!unacaktır. 

..._ Kar det imden geldi. 
''8 ~ u mektubu 33 numaralı ko ~ 
lan yazıyor.,, 

......_ Orada ne iti var? 

Ctl..._ Hasan Sıtkı Beye hastabakı,. 
•it ediyor. 

ölenler, yara
lananlar 

Suriye-Türkiye hudu
dunda kaçakçılık 

İstanbul 4 üncü mektep: 
Tafııll: U:r.un<'A unlııtma - Tt'!ı•nnlin: 

ok blllt'I - Tt•Jtlş: Sorup araştırma - Tef· 

vız - lsnıarlaın& - Tekellüf: Gösterme -
TekemrnlU: Eksik olmamak _ TckevTiln: kabilinde bir takım cevaplar al -
var olmnk _ Te-kllf: Önline ııUrmıı _ Tek mıştı. Aslakla görüşen köylüler 
rar: İki k~·re yapına - Tcll.\tl: Ka11ı gelme 

Teliıkkl: Görn,. 

Antakya: Suriye - Türkiye hu - İstanbul 48 inci mektep: 

hep birden dıtarı fırladılar. Az 
sonra bir sürü Liponyalının garip 
bir şarkı çağırarak köyden uzak

Atina ve Pirede 

Atina ve Piredeki ticaret mü • 
messilliği tktısat Vekaletine müra
caat ederek lzmirde daimi surette 
bir Yunan emtea sergisi açılmasını 
Yunan ticaret odalarının istedikle
:rini bildirmiştir. 

t\i ......_ Ya! .. Yeni haber!... Geçen 
i\i 11 Müstantiğin yanındaki gördü
dA~ij~ haıtabakıcı demek kızkar· ,. ... ~. 

dudu işleri müdüriyetinin nefretti Tafsil: Açık - Tetl'nnün: nııgt - Tf'f-
u,: Gör.etme - 'l'f'h1z: 1 marlanuı - Tt•kıı~·

ği istatistiğe nazaran geçen ayın yUt: tı1 edinme - Tı•kevvün Yar olma -

laştığını gördük. Aslak dedi ki: Bayzit kütüpanesi müdUrU 
- Vurduğumuz beyaz ayıyı al

qqı, 

......_Evet. 

~, .._ Neden söylemedin? .. Güzel 
&e.inıli kız. 

._,";: Şimdi bu lafları bırak ta 
"'tubu oku. 

"';:Peki ama, acaba kızkarde§İ'1 
~._.;cubunu okuduğuma razı mı • .. 
~ Cdeınil Kazım daha ıiddetli hay~ 

ı: 

;;.~ku diyorum sana! 
~ıt batka bir §ey söylemedi, 'd bu batından sonuna kada.r 
~· u. Bir §ey söylemedi, şa§mış 
~-· ICSriinmedi. Hatti. yüzü bilP. 
~ftrıedi. 

tltı_ lcuduktan ıonra, soğuk kanlı -
'tti: lrıektubu Cemil Kazıma iade 

'01-_ ~ 
' ''IGWD. 
"-C8rt1yorsun ya ne diyor. 

\ d ~~~t, Hasan Sıtkı Beyin de 
'clıgıni görüyorum. 

ilk haftası zarf gmda hudut - TekJIC tıı lskmek - Tekrar: lkl dem -Tek

ta kırk dört kaçakçılık hadi - :z.lp: Yalan Demek - Telı\fl: ödeDl<'k - Te· 

sesi olmuş, hudut karakoUariy- l IAkkl DUşUnnı. 
le kaçakçılar arasında kanlı mü - Tafsil: !dinmek - Tcff'nnUn: üğrence, 
sademeler cereyan etmiş, iki kiti Bilme - Tertııı: Arastırma - TeJ,·ız: tlıtt'! 
ölmüş, 9 kişi yaralanmış, 29 kiti rlne verilme - Tekayytıt: Başlanma, Uğras· 

ma - TPkı·llUf: Özenme, Gösterme - Te -
de yakalanmıştır. Bu kaçakçıla - l•<'nııniil: Olgunluk_ Tı•kenrın: Yarolma -

rın üzerinde 129 kilo kumaş; 890 T<'kllf: YUklPtme - Tekzip: Doğnıltmıı, Yan· 

kilo tütün ve sigara kağıdı hulun- 1ı., ~ıkarma - TeU\fı: Yerıno getırıno -

muş Ve 53 hayvan muhtelif eşya• Tekrar: Bir daha - Ael4kkl: Alma, DüşUn

lar yüklü olduğu halde hayvanlar- mo - Telin: tl<'n~fome, Kargılama. 

la birlikte müsadere edilmiştir. 

Bir vapur gezintisi 

Cümhuriyet Halk Fırkası A -
lemdar nahiyesi tarafından 14 
temmuz cuma günü Beykozda bir 
vapur gezintisi yapılacaktır. 

T enezzühte Halk Fırkasının 

ileri gelenleri hazır bulunacak 
ve samimi surette eğlenilecektir. 

§ 23 Temmuz bayramı günü Hi
mayei Etfal Cemiyeti Eminönü 
kazası tarafından Y alovaya bir 
vapur gezintisi hazrrlanmıttır. 

Bursadaki kalp para 

Bursada kalp para bulunduğunu 
yazmıştık. Bu paralar muayene 
için İstanbul darpanesine gönde
rilecektir. 

Evelce kalp olarak 25 kuruşluk
lar bulunmuştu. Fakat bunların 
muayenesinde kalp olmadıkları 
kimyevi maddelere düştüklerin -
de şekillerini değiştirdikleri anla
şılmıştır. Bu sebepten Bursada 
bulunan kalp paralar da sıkı su -
rette muayene edilecektir. 

mağa· gidiyorlar. 
Laponların fok yağı ile yapıl

mış çorbasının kokusu bile gönlü
mü bulandırıyordu. Aslak lroy -
kada bulunan bir kutu konserve 
açtı. Konserveyi peksemetle yi -
yerek karın doyurdum. Ve yere 
yaydıkları bir kurt postu üzerin -
de korkulu rüyalar dolu bir uyku
ya daldım. Tam dalacağım sıra
da beyaz ayının ağır pencesım 

göğsümde duyar gibi oluyor, ye -
rimden sıçrıyordum .. Nihayet yor
gunluk galebe çaldı, derin bir uy
ku içinde heyecanlı vakayı unut -
tum .. 

Uyandığım zaman güneş yük
selmişti, saat yediyi bulmuftu .. 
Aslak bana iyi bir çay hazırlatmıt
tı.. Çayın içine bir az konyak 
koyarak içtim, böylece sefere de
vam için vücudümü hazırlamıf o
luyordum. Aslak renleri timar et
miş, troykayı hazırlamıştı. Hare-

Bayazıt Milli Kütüphane mü • 
dür muavini Ehnülhayır B. tekaüt 
edilerek yerine Nurettin B. terfian 
tayin edilmiş ve Nurettin Beyin 
yerine de Kız MuaJJim mektebi 
mezunlarından Remziye Hanım 
tayin edilmiştir. Remziye Hanım 
ilk kadın kütüphane memurudur. 

Müddeiumumi Kenan Bey 

Tedavi için Yalovaya gitmit o
lan lstanbul müddeiumumisi Ke • 
nan Bey iyileşmiştir. 

Kenan Bey birkaç güne kadar 
İstanbula dönecektir. 

Rasathaneye ilave 

Kandilli rasathanesine ilave e. 
dilecek yeni tesisat için bütçeye 
30 bin lira konmuştur. 

Bu para geldiğinden rasathane
de yeni tesisata başlanmıştır. 

Kazım Esat Bey 
Diş tabipleri Cemiyeti Reisi 

muallim Kazım Esat Bey Vekalet
ten vaki davet üzerine dün aktam 
Ankaraya gitmiştir. 



Ticaret Lisesinde 
Kooperatif f aaligeti 

Ticaret llsesl talebeslncien bir grup 

Te,eklriilünü bundan epey f!:Y· f bir seyir takip ederek faaliyetine 
vel haber verdiğimiz ticaret lisesi devam ederken son günlerde ka
talebe kooperatifi senelik umumi palı bulunmasının sebebini bil -
içtimamı geçen hafta aktetti. mek isterim diyerek sözlerini bitir-

Salonu dolduran §erikler ara - di. 
ıında bir heyecan görülüyordu ..• Riyasette bulunan müdür Be

yefendi Nevzat Hayati Beye; he
yecanınızı gizlerseniz çok güzel 
söz söyliyeceksiniz diye iltifatta 
bulundu .. 

Bir az sonra gelen mektep müdü
rü Hüınü, iktısat muaUimi Ser
vet, iktısadi coğrafya muallimi 
Celil Beyefendiler içtimaa ıeref 
bahıettiler .• 

Riyaste, talebenin gösterdiği 

samimi arzular üzerine müdür Be
yefendi geçti.. Evvela koopera -
tif heyeti idare reisi Tevfik Bey 
söz alarak kooperatifin göstermit 
olduğu faydalardan uzun uzadıya 
bahsederek kooperatif heyeti ida
resine geçecek arkadaılardan ko
operatifin çıkarmakta olduğu mec 
muayı hiç olmazsa ayda bir çıka
nlmaıı temenisinde bulunarak 
sözlerine nihayet verdi. 

Bundan sonra söz alan Nevzat 
Hayati Bey uzun süren tenkitle -
rinden sonra kooperatifin bidaye
ti le§ekkülündenberi muntazam 

Diğer bir kaç arkada§ ta söz 
aldı. Tahsin Bey kooperatifin ge
zinti meselesini mevzuu bahsetti .. 
Sıra sorgulara cevap vermeğe gel
di.. Evvela Nevzat Beye, sonra 
diğer arkadaılara heyeti idare re
isi Tevfik Bey cevap verdi .• 

Bilanço hakkında kooperatif 
muhasebecisi Medeni Bey izahat 
verdikten sonra tekrar Nevzat Bey 
söz alarak bilançonun kar tevzi -
inde bir nisbetsizlik olduğunu ileri 
sürerek nizamnamenin 20 inci 
maddesinin okunmasını istedi.. 

Bilahare tevzi nisbetleri değiı· 
tirilerek içtimaa samimiyet hava· 
sı içinde nihayet verildi. 

===:::::::::::=:::::::::::::::::::::::=::::-.::::::.:::-.... ::.-:::::::=::::=::::.-:::::::::::...::=: 

il GENÇLERLE BAŞ BAŞA U 
s:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::_:::::::::::::::::::::::::.-:::::::::::::::::::1:21::::::::::::1ii:e:: 

Vefa - Kumkapı Spor klübünden : 
EN VER Bey Anlatıyor .. 

- Dayaaan!... "1337 de Fatih idman yurdu 
-Y qaaa !... açıldı. Ben ve arkadaılarımdan 

Selimiye futbol ıahaaındayız.. bir kaçı oraya iltihak ettik. Ta -
Sahum dört kımda sol haf mevkiinde yer al -
tarafı meraklı dım. Az zaman sonra sol iç mev-
seyircilerle do - kiine koydular ve orada oynama-
lu.. Bir çok ha - ğa ba§ladnn .. 
mmlar ve bey - 928 senesinde Vefaya geçtim .. 
ler üçüncü alay - Bir kaç defa takımda oynadıktan 
la topçuları fut - sonra rahatsızlığım dolayısile fut-
bol maçını sey - bolu terketmek mecburiyetinde 
rediyorlar. Ma - kaldım.. 930 da tekrar antren-
amafih, seyirci - manlara baıladım. Korfumu bul-
lerin ekserisini duktan sonra eski mevkiimi tek-
aıkerler tetkil rar aldım .. ,, 

Enver Bey H · ı w 1 b 1 ediyor • - angı spor a meşgu u unu-
Futbolcu Enver Bey de asker yorsunuz?. 

bulunuyor.. Nihayet haftaym dü- - Spora baıladığım sıralarda 
düğü uzun uzun çaldı.. Oyuncu - atletizmle de meıgul oluyordum .. 
lar sahayı terkettiler. Üçüncü a- Bir zamanlar yüksek ve uzun at
layın sporcu bölüğü sıhhiye me - lamağa çahıtım. Fakat bu heves 
murları ellerindeki limonları, o - ve çahıma uzun sürmedi. Şimdi 
yunculara dağıtıyor.. yalnız futbol ve voleybol oyna· 

Enver Beyi oyuncular içinde bu- maktayım.,, 
larak yanına sokuldum ve sualle- - Yerli ve ecnebi sporculardan 
rimi sormağa ba§ladmı: kimleri beğeniyorsunuz?. 

- Spora ne vakit ba§ladmız? •• - Türk futbolcularından Lutfi 
- Sekiz, dokuz yatlarında Fa• (lzmir Karııyaka) Beyi, Nihat, 

tihte Ispanakçı arsasında arkadaı- Salihattin ve daha çok genç ol -
lar bir top alarak Emel idman na - masına rağmen Esadı beğeniyor -
aiyle bir klüp açtık. Beni kap - rum.. Ecnebi futbolculardan ta -
tan intihap ettiler.. Muntazaman ı nıdıklanmdan Rasingten Delfor, 
çahııyorduk. Çek takımından Svaboda, Rus ta-

-··-·- ·-· ···!!!9--::r:s:::::::::::========:::::::ı•••• 
··-·················--·· .. ·····-----··· .. ::Ja:: 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::: 

Gurbetten Dönüş 
Güneş ufka varmadan, 
Gölge daği sarmadan, 
Suratın sararmadan 
Biniver arabana. 

Atlarını hızlı sür, 
Şehir şimdi görünür, 
Ağlama hünğür hünğü, 
Keder verme babana. 

Ovalar, tepeler aş, 
Şehire çabuk ulaş, 
Dolar gözlerine yaş, 
.trişince yuvana. 

Göründü işte şehir, 
Sağda parlıyor nehir, 
Varınca şimdi gelir, 
Büyük bir sevinç sana. 

Konya ı Seyfettin Tekin 
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Bursa san' at karlar spor 
derneği buraya gelecek 

Bursada spora karşı büyük bir 
merak vardır. Gençler durmadan 
çalışmaktadırlar.. Sporda, mem
leketler arasında mevkii ikinci de
recededir. 

14 temmuz cuma günü yapı -
lacak Slavya - Fener maçına 

Bursa sanatkarlar derneğinden el
li kitilik bir kafile seyretmek için 
lstanbula geleceği haber alınmıı-
tır. 

Uzunköprü Gençleri 
Boş Durmuyor ? 

UzunköprU Ergenekon klUbU genCjlerl 
1925 senesinde tesis edilen 

"Ergene spor,, açıldığı gündenbe
ri gençler için hakiki bir faaliyet 
sahası olmuştur. Evvela futbol 
ile başlıyan spor hareketleri git 
gide genişlemiı ve timdi hemen 
hemen bütün spor şubeleri açıl -
mııtır. Kazada baıka klüp olma
dığı için gençler, dedi kodusuz, 
tam bir samimiyetle çalıımakta -
dırlar. 

Maamafiyh bazı muhalifler 
klüpler açmıısa da taraftar bula -
madıklarından yaşatamamışlar -
dır. Klübün futbol akımı, Edirne 
mıntakasmda en iyi sıradadır. 

Son zamanlarda Edirne ve ci-

var kaza klüpleriyle yaptığı m~ 
larda daima hayırlı neticel~ 
çikmııtır. "Ergene spor klübilr 
"E . ,, 

dıme muhteliti,, namı altınci' 
Ankara Muhafız gücü ile, An~ 
raya giderek bir kaç maç yap:;,l 
tır .• 

Yakında Uzun köprünün bti 
çalışkan klübü "Demetoka .,a; ,, 1-· 

giderek oranın futbolculariyle bit 
müsabaka yapacaktır. 

Gençler, senenin muhtelif ~ 
manlarında bihakkın güzel mü~ 
bakalar vermektedirler. Halkııl 
gençlere kartı çok derin alakal.
rı vardır. Daha fazla çalıımal_.. 
rım bekleriz. 
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tepe ile Kartal arasında bulunan Edebi müsabakamız devam ediyor, bugün 16 ıncı 
Drağos tepesinde kurulmuıtur. hikaye ve manzumeyi basıyoruz : 
Üçüncü, dördüncü ve be~inci ıı- Ş A K .~ A K ::::::r::m:::::::::::::m:m::::::m:m::.~=:ld 
nıflardan 125 kişi iştirak etmiştir. 'Y ................................................ --
idare, askerlik hocaları binba§I Bu satırları köylümün bana Verir misin yavrum bakayım de -
İsmail Hakkı Beydedir. tahsis ettiği evin odasında yazıyo dim .. Çocuk şaklattığı bu feyi b.., 

rum.. Erkan dün gidince ben kö- na verdi. baktım tutulacak bit 
yün muhtarını çağırdım. Yeri var; öte tarafı da kenevir -kımından Pavlofu beğeniyorum.,, 

- Son zamanlarda Türkiyede
ki spor cereyanını nasıl buluyor -
sunuz?. 

- Son zamanlarda spor cere -
yanı çok sönük ve her memleket 
sporu terakki ettiği halde maale -
sef bizde tedenni etmektedir .• 

"Memleket sporunun terakki 
etmesi için evvela inhisarcılığı bı
rakmamız lazım.. Saniyen saha 
temini ve bilhassa diğer milletler
den çok geri olduğunuz futbolu 
antrenör celbettirerek ilerletmeli, 
yeni elemanlar yetiıtirmelidir. 

"Memleketimizde nice eleman
lar mevcuttur ki bu inhisarcılık 
yüzünden bakılmıyor, yetiıtirilmi
yor. Kendi kendilerine bocalayıp 
duruyorlar. Kör değneğini beller, 
gibi biz de bir milli takım belle -
miıiz. Daima o takınıla Türkiye 
futbolu temsil ediliyor. 

"Niçin Türkiye futbolunu tem
sil edecek daha iyi oyuncular var
ken onları terkedip te temcit pi -
lavı gibi ayni şahıslar sahada mil
li takını muzikasiyle arzı endam 
ettiriliyor?. Halbuki A. ve B. 
milli takımı namiyle - inhisarcı
lığı kaldırarak - iki takım seçi
lip bunlar muntazaman çalııtırıl
sa, memleket futbolu hesabına 
çok faydalı olur zannındayım.,, 

- Gayeniz nedir?. 
- Gayem milli formayı giy-

mek hakkını kazandıktan sonra 
Türk futbolunu yabancı milletle
re takdir ettirebilmektir.,, 

Melih nazmı 

- Bak muhtar iki gecedir ho- den tıpkı saç örgüsü şeklinde ö -
canın evindeyim. Orada kalmak- rülmüş, at kuyruğundan uzun ~· 
lığıma sebep nahiye erkanının ol- o kadar kalın.. Elin ustalıklı bit 
maaı idi. Artık onlar gittiler. Ba- hareketiyle yana çarpılınca ku'f -
na köyden bir yer bulunuz. vetli bir ses çıkarıyor. 

Muhtar - Doğru söylüyonuz - Oğlum bunun adı ne?. 
beyim emme... biz sizi rahat etti- ş k ak - a § ••• 

remezuk ki! .. 
- Ziyanı yok.. Mademki ben 

biri tek kişi için gelmedim, köylü 
için geldim, köyün münasip bir ye
rinde kalmalıyım.. Ve köylü ne 
yerse ben de onu yiyeceğim ve ne
rede yatarsa; yattığı yerde seve 
seve yatacağım. Siz muallimimi
zin rahatını temin edemeyiz diye 
katiyen üzülmeyiniz,,,, dedim. Ve 
bu sözlerimin üzerine derhal bir 
oda buldular. Eşyalarımı kısmen 
naklettiler, ben de akşam üstü a
ğır ağır köye çıktım, odama gir
dim .• 

Portatifimi ocağın bir köşesine 
kurmuılar.. Bir köşede de tezgah 
var. Tezgahın üstüne de bavulu
mu koymuılar. Döıemeye de boy
dan boya bir kilim sermişler ... 
Basık tavanlı, güne§ almıyan yeni 
odamda bir parçacık oturdum, ev 
sahibi dııarı çıktı. 

Geldiğimi duyan çoluk çocuk 
dııarda: Çocuklardan birisi ka
yalara çıkmıı, sağ kolunu yana 
fırlatıyor ve elindeki at kuyruğu 
gibi bir ıey şak ıak diye tıpkı bir 
mavzer sesi çıkarıyor ve akisleri 
vadide dakikalarca devam edi -
yordu .. 

Çocuğun yanına wkuldum -

- Ne güzel isim. Bakalım bet' 
de şaklatabilecek miyim .. Dedi1" 

ve kuvveti i bir hareketle yana fır
lattım.. Fakat nerede.... Şaki• -
mıyor ... 

- Şaklatamıyacağım çocu~ 
dedim ve şakıağı verirken ç~ 
samimiyetle: 

- Sen bize okumayı yazro•fi 
öğret, biz de sana takıakı öğretiİ' 
rük. Muallim Bey,, dedi. 

Ben bu sözden çok.... ço1'-.., 
mütehassis oldum ve 10 - 121,( 
larmda tahmin ettiğim bu gürb~ 
yavruyu okşadım, sevdim. 

Ve köy çocuklarını ülkü ediO -
mekte ne büyük bir isabet götlet' 
diğimi şu dakikata tamamiyle ~ 
ladnn .. Ve andım olsun beni iııeJr 
li çocuklarımı istediklerinden dl' 
ha iyi yetiştireceğim. 

Fikret Englfl 

' 
lstanbul Erkek Lisesı 

Kampı 

İstanbul erkek lisesi 2 terııdJ"* 
pazar günü Pendikte senelik lı~ 
pını kurmuştur. Kampta ilı ı.tl 
devreden 140 talebe bulunaıV· 
dır. 

d 
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Türk - Bulgar binicilik 
müsabakaları 

Çok güzel oldu. Bulgarlar birinciliği, ikinciliği, 
dördüncülüğü, suvaril~rimiz üçüncülüğü, beşin

ciliği, altıncı ve yedinciliği kazandılar 

Birinciii§i kazanan yUzbaşı Lekarski 

hediyesi verilirken 

Beye 

Karagümrük stadında 
····•······································· 21ve23 Temmuzda 
Turnuva 

......... _ ........................................................................................ . 

Maçlar çok canlı ve 
samimi oldu 

Türk - Bulgar Atletizm 
(Haber) refikimizin teşkilata 

dahil bulunmıyan klüpler arasın • 

karşılaşmaları yapılacak 
da tertip ettiği turnuva maçlarına Dün salahiyettar zatlardan öğ -

d rendiğimize 'göre 21 ve 23 temmuz dün Karagümrük halk stadın a 
günlerinde Türk - Bulgar beyneldevam olunmuştur .• 
milel atletizm karşılaşmaları yapıtlk maç Galatasaraylı Burhan 

Beyin idaresi altında Atlas spor lacaktır · 
Bu karşılaşmalar için Ankara -

ve Sultanahmet gençler birliği a - dan lOO metreci Hakkı 800 _ 1500 
ra.smda yapıldı. h f 

cü Şevki, atlamalar için Mu a ız
Mütevazin kuvvetler arasında 

güçlü Hayri, İzmirden mukavemet 
oynanan bu oyun iki ikiye beraber için Kamil, Balıkesirden 100 met-
neticelendiğinden maç yarım saat reci Raif Beyler getirilerek ha -
daha temdit edildi ve neticede At- zırlanmakta olan program üzerine 
lassporun bu son devrede üç gol Bulgarlara karşı koşturulacaklar
çıkarmasma mukabil Sultanahmet 

dır. 
ancak bir gol çıkarabildiğinden 5 M f 1 lOO _ 200 400--800 

3 m vı... ld esa e er , - ag up o u. · ı 
K -..J·ı· F . 1 · 1soo - 2000 110 ve 400 manı ar 
u""ı ıspor ve atıh dman ara- k 

smda yapılan ikinci :rnaçr Beşik _ koşularla 4X.~ ~? 4X400 hayra 
taşlı İzzet Bey idare ettı' K d"l' koşuları ve b)ltun alma ve atlama· . uş l l • • • k . 
liler çok güzel oynıyarak çok kuv. ları ıht.ıva edece tır. ... 

l 
Yetli olan rakiplerini 3-4 yendi _ İlerıde daha mufassal malumat 

1 Yereceğiz. 
er. Ati etizm antrenörü seya· ı Turnuva maçlarından sonra ya -

hatten döndü 
pılan Kara gümrük - F eneryılmaz A 1 · 

ı t etızm antrenörü Herr Abra· 

1 
maçı çak seri oldu ve O -1 Ka • ham Ankara - Bursa _ Balıke _ 

temmuz cuma Fener - Galatasa• 
ray atletizm karşılaşmasından 

sonra Fener - Galatasaray muh
tel iti Ankara muhtelitini şehrimi

ze atletizm müsabakaları yapmak 
için getirtmek üzere hususi teşeb -

büse başlamıştır . Pek faydalı 

olacak şüphesiz olan bu gibi 

şehir karşılaşmalarının yapılması
~ı temenni ediyoruz. 

Rusyaya atlet gitmiyor 

Önümüzde Türk - Bulgar, 
Türk - Romanya, Türk -Yu -

nan , Türk - Filistin gibi birçok 

beynelmilel kar§ılaşmalar, lstan -

bul ve Türkiye birincilikleri 

müsabakaları olduğundan şim

diye kadar tesbit edilen prog -

ramm bozulmaması için at: 

'(Baş tarafı 1 inci Sayıfada) 
diilkadir, binbaşı Tahsin, yüzba§ı 
l>ohref Beylerden., teknik komite 
ka.Yınakam Cevdet Mehmet Ali 
Qeyin riyasetinde kaymakam Mu· 

ragüınrüklülerin galibiyetiyle ne· sir _ Eskişehir seyahatinden dön· 
lerine döndüler. Artık müsabaka· ticelendi. müş ve dün ilk defa latanbul ça _ 
lara başlanıyordu. Halktan müsa-

Jetlerimizin Rusya seyahatine iş

tirak etmelerini atletizm antre -

nörü Herr Abraham muvafık 

görmemekte ve alakadarların da 

gideceğinden malumatı bulun• 
mamaktadır. 

~ ~aymakam Refik Beylerden, 
b :tlıa komiserleri mütekait bin -
b~l Ahmet Nuri Beyin riyasetinde 
llıı~başı Avni, yüzbaşı Hacı Ziya 
n 1.1Ia.ıim Kerim, mülazim Fahri 
!tt:.>'lerden kronometre komiserleri 
~ l.ıtekait yüzbaşı Fikret, Ekrem ve 
}''~at Beylerden, vezin komiserleri 
t 1.iıbaıı Hulusi, hesap memuru 
~ e!tıal, müsabıkları sahaya davet 

1 ,()!tıiserleri de yüzbaşı Necati, mü 
~~~İttı Haıındi Beylerden terekküp 

1Yordu. 

Müsabakadan eveı 
\> Müsabakalarda kazanacaklara 
~erilecek mükafatlar bir masanın 
t ~etinde ve her taraf Türk - Bul· 
il 'l' bayrakları ile süslenmiş bulu • 
tll'ot't:l u. 

fı Sahanın dühuliye kapısı tara -
~~dan başlamak üzere sahaya 
,..~11hani hatlarla bağlanmış dokuz .... ,tı. k 
l'ı 1 urıılmuştu. Bunların bazıla· 
~ ''- ile çevriliydi. Son mani bal · 
b:~\tn ve hakem heyetinin önünde 
~ '-nıuııydı. Müsabıklar dühuHye 
~l>•anıdan sahaya giriyorlar, ha
l~ heyetinin önüne gelerek se -
iır~•Yorlar ,sonra tekrar geldikleri 
ili l IUnete giderek koşuya ve ma-

atı 
~ .. arnıya başlıyorlardı . 

~~&abakalara ta.m saat üç bu -
bitı ... haşlandı. Evvela Bulgar za
l'it\ -rı atlarının üzerinde tribünle· 
ltt :e hakem heyetinin önüne ge· 

~I( b' 
~,.... ır sıraya dizildiler ve selam 

.. 1l'er li ınde durdular . 
~~ eanada mızıka Bulgar milli 
clittı 1111 çaldı .. Ayakta ve hürmetle 
~~~~en hu marştan sonra Bulgar 
'°\t~tl ıtlerimiz halk tarafından ha
~ l' .. e alkışlandılar. Bundan son· 
~ .. ~lc~k zabitleri ayni şekilde ge· 
~~~lanı vaziyetini aldılar. Mı
~t -.~ h •efer milli marşımızı çal -

'~~ alk huna coşkun alkışlarla 
le etti. Ekipler tekrar yer-

lstanbul mıntakası lışmalarına başlamıştır. bıklar koşarlarken ve mani atlar - Memlekette atletizme verilen 
tarken ses çıkarmamaları ve alkı§ toplandı h d Fenerbah~e atletleri 

Bursaya gidiyor 
e emmiyetin gün en güne art-yapmamal8.rı rica edildi. D 1 

ün stanbul mıntakası kon- tığma bu seyahati esnasında şahit 
Müsabakalar başhyor 

Müsabakaya ilk defa yüzbaşı 

Cevat Bey girdi. (Akın) isminde 
on yaşında bir Fransız duru ata 
binmişti. Bundan sonra müsabaka 
şu sırayı takip etti: 

Yüzbaşı Semof Bey (Bek) is
minde yarım Jngiliz duru atı ile 
mülazim Cevat Bey (Vural) is
minde Frnsız yarım al atiyle, mü
lazim Morkofski Bey (Ekuvatör) 
isimli Anglo - Arap atiyle, mü -
lazim Sadettin Bey, (Bahir) isimli 
Fransız doru atile, birinci mülazim 
Petrof Bey (Voclopat) isimli ya -
rnn lngili atiyle, mülazim Saim B. 
(Marmara) isimli Fransız yarım 
al aliyle, mülaziın Kareciyef Bey 
(E~noldy) isimli Anglo - Arap kır 
aliyle, yüzbaşı Vehbi Bey (Yalçın) 
isimli Fransız yarLnl al atiyle, bi· 
rinci mülazim Cebarof B. (Koh -
rat) isimli Anglo - Arap ~l atiyle, 
binbaşı Sami Bey (Doğan) isimli 
Frnnsız yarım al atiyle, binbaşı 

Mhıçef Bey (Lozong) isimli An -
glo - Arap al atiyle, birinci müla -
zim Eyüp Bey (Sakarya) isimli 
Fr;\nsız yarım al atiyle, yüzbaşı 
Semof Bey (Favrit) isimli yarını 
lnr,iliz al atiyle, yüzbaşı Kılıç T ev 
fik Bey, (Aşina )isimli Fransız do· 
hl atiyle, birinci mülazim Boya -

ciyet Bey (Egida) isimli Bulgar al
atiyle, yüzbaşı Cevat Bey (Ece) 
isimli F raruız yarım al atiyle, yüz· 
başı Lekorski Bey ( Ozoron) isimli 
Anglo • Arap al aliyle, mülazim 

Sadrettin Bey (Alp) isimli Macar 
doru atiyle, yüzbaşı Savof Bey 
(Güstav )isimli yarım İngiliz ala· 
tiyle, birinci mülazim Cevat Bey 
(Kırcıl) isimli yarım ltalyan aliy
le, birinci mülazim Boyaciyef Bey 
(Blöbülton) isimli yarJAJl lngiliz 
kır doru atiyle, mülazim Saim Bey 
(Kısmet) isimli Türk yarnn kan 

gresi toplanmı§, raporlar okun - olduğunu ve yeni birçok teşkilat 
muş ve yeni heyetlerin intiha - vücuda getirildiğini memnuniyet -
hı yapılmıştır. Eski heyetler ibka le söylemektedir. 

Fener bahçe atletleri.Bursalı~ 
la her sene yapmakta oldukları te
masları bu sene de Bulgar maçla -

Fener - Galatasaray muh- rmdan sonra Bursaya giderek yap 
suretiyle tekrar seçilmiştir. 

Fener bahçe B. takımı 
Bursa da 

Bursa, 7 (A.A.) - Bursa Sebat 
klübü ile birmaç yapmak üzere 
Bursaya giden F enerbahçe (B) 
takımı maçı O - 5 kazanmıştır. 

teliti Ankara atletlerini mağa üzere karar vermişler. Bn hu 
davet edecek ı susta alakadarlarla muhabereye 

Gene haber aldığımıza göre 14 başlamışlardır. .. 
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koyu doru atiyle, yüzbaşı Dogra -

lar da her bir saniye için 1/ 4 pu· 
van kaybediyorlardı. Müsabaka 
takriben (600) metre uzunluğun -

da idi. Her parkur için tahsis edi
len zaman da 80 saniye idi. 

bitmesi bizim lehimizde büyük bir 
limit vermişken Bulgarların i'kinci 
parkurda fevkalade güzel ve şanslı 
bir müsabaka yapmaları umumi 
neticeyi değiştirmişti . 

maciyef Bey (Belodrom) isimli 
yarım lngiliz koyu doru atiyle .• 

Müsabakaların neticeleri 

Yukarıda isimlerini yazdığnnız 
müsabıklar sırası ile müsabakayı 
tamamladıktan sonra ikinci parti· 
ye başlıyarak ayni şekilde bitirdi • 
ler. 

Müsabakalar umumiyetle gü -
zel, muntazam ve heyecanlı oldu. 
Diğerlerine nazaran daha küçük 
ve ehemmiyetsiz hissini veren ka -
fes şeklindeki ve sulu 3 numaralı 
maniadan bazı atların itaatsızlık 
atlamak istemedikleri görülüyor -
du. Bu mani yüzünden iki Bul -
gar baziti birinci parkurda müsa
bakayı terketmek mecburiyetinde 
kaldılar. 4, 5, 6 numaralı mania -
lar ise biribirlerine pek yakın ol -
dukları için büyük dikkat ve itina
yi caliptiler. 

Müsabakaların ikinci kısmı, iki 
taraf için de ikinci kısımdan daha 

az hatalı oldu. Bilhassa hiç ma
ni devirmeden müsabakayı ta· 

mamlıyan binbaşı Sami Beyle yüz· 
başı Lekarski coşgun alkışlarla 

karşılandılar. Müsabakalar bit -

tikten sonra hakem heyeti her mü· 
sabıkın iki parkurda kaybettiğ; 

puvanları hesaplıyarak neticeleri 
tesbit ve şöyle ilan etti: 

Birinci yüzbaşı Lekorski, ikin
ci birinci mülazim Kafeciyef, ü -

çüncü birinci mülazim Eyüp, dör
düncü yüzbaşı Semof, beşinci bi

rinci mülazim Cevat, altıncı mü, 

li.zim Sadettin, yedinci yüzbaşı 

Cevat Beyler. 

Birinci parkurda yüzbaşı Ce • 
vat mülazim Sadettin, birinci mü· 

lazim Eyüp Beyler, dörder ceza 

puanı almışlar ve birinci, ikinci ve 
üçüncü olmuşlardı. 

Bulgarlarda yüzbaşı Lakarski 
4, 3/ 4 ceza puanı ile dördüncü , 

yüzbaşı Kafecief altı ceza puanı 

ile beşinci, yüzbaşı Doğramacief 

İkinci parkura ait umumi tasnif 
şöyleydi : 

Yüzbaşı Cevat Bey ikinci kmm· 
da 12 5 ceza puanı alarak umumi 
tasnifin yedinciliğine düşmüştü . 
Mülıizim Sadettin Bey de on ceza 
puanı almış ve altıncılığa düşmüş· 

tü. Birinci mülazim Eyüp Bey de 
yedi ceza puanı almış ve üçünçü 

olmuştu. Birinci müliizim Cevat 
Bey sekiz ceıa puanı alarak beşin· 
ci olmuştu. 

Buna mukabil Bulgar zabitlerin 
den yüzbaşı Lakarski ancak 1/ 4 

ceza puanı almı§ ve birinci olmuf

tur. Yüzbşı Kafccief hatasız Roş -
tuğu halde birinci parkurda altı 
ceza puanı aldığı için ikinci olmut 
tur. 

Müsabakalara (24) hayvan gir
miş, be~i elimize olmuş, 19 u iş • 
tirak etmişti. Neticeler ilan edil -

dikten sonra kazananlar hakem 
heyeti önüne geldiler ve kendileri• 

ne vazo ve diğer kıymetli hatıra • 
lardan mürekkep hediyeleri veril -

di. Atların başlarına da kokartlar 
talik edildi . 

Bir maniyi devirmek veya su· 
ya basmak 4, birinci itaatsızlık 3, 
ikinci itaatsızlık 6 üçüncü itaat -
sızlık 10 puvan kaybettiriyor, dör
düncü itaatsızlık ise (100) puvan 
kaybettirmek üzere müsabaka ha
rici olmasını icap ettiriyordu. Bun
dan başka yalnız süvarinin düş -
mesi 6 süvarinin atla beraber düş
mesi 10 puvan kaybettiriyordu. 

Parkur için tahsis edilen zaman 
dan daha çabuk yapmanın faydası 
yoktu. Bu zamandan geç kalan -

6, 1/ 4 ceza puanı ile altıncı, mü· 
Misafirlerimizi ve kıymetli sü _ 

li.zim Saim Bey 6, 214 ceza pua· varilerimizi hararetle tebrik ede
niyle yedinci, birnci mülazim Ce - rız. 

vat Bey de sekizinci olmuşlardır. ikinci müsabakalar yarın aaat 
Birinci parkurun bu netice ile üç buçukta yapılacaktır. 
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Bazı meşhur adamların aşkları 

Orta Afrikada, çıplak vahşiler 
arasında şıklık ve moda 

"Hükfunet yükünü sırtında taşı· 
yan adam aşkla meşgul olmamalı· 
dır.,, 

Bu sözü söyliyen kimdir, bilme
yiz. Fakat bilinen bir şey varsa 
bu sözün hiç bir kıymeti ameliyesi 
olmadığıdır.Çünkü hükUmet adam 
larından en büyük mevkilere çı -
kanlar araııında da aşka mühim 
bir yer vermiyen pek azdır. O de· 
recede ki bir çoğunun sebebi f e • 
laketi aşk olmuş, bu yüzden öl -
müşlerdir. 

Leon Gambeta'nın bir bağırsak 
hastalığından öldüğünü herkes 
bilir. Bu meşhur Fransız politika· 
cısı 31 Kanunuevvel 1882 de öl • 
müştü. Halbuki 27 Teşrinisani 

1882 de metresi tarafından yara -
lanmıı ve o günden sonra evinden 
'dışarı çıkamaz olmuştu. 

Anlaşılıyor ki Gambetanın Leo· 
ni isminde bir metresi vardı. Bu ka 
dınla beraber oturuyorlardı. An
cak Leoni hararetli bir katolik ol· 
duğunu iddia ederek Gambeta ile 
evlenmekten çekinmişti. Metres 
haya.tını dini akidesine daha uy -
gun buluyordu. 

Mazisi biraz da bulanık olan bu 
kadının üçüncü Napoleonun katibi 
Mokarın da'-ôllletresi olduğu anlaşıl 
mıştı. Sara)'1n casusu olduğundan 
da şüphe ediliyordu . 

Fransız reisi cümhuru Filiks 
F orun ölümü de bir hayli dediko • 
dulara sebep olmuştu. Bu çok gü· 
zel ve zarif siyaset adamının Elize 
sarayında kalp sektesinden öldüğü 
şayi olmuştur. 

Halbuki reisi cümhur Elizede 
deği, bir kadınrn evinde ölmüştür. 

Bu kadın Staynhal isminde bir 
ressamın karıaıdır. Kadınlara çok 
düşkün olan Fransız reisi cümhuru 
Madam Staynhali sevmiştir. Ko -
cası olmadığı zamanlarda kadını 

ziyarete gider, onunla haşhaşa sa
atler geçirirmiş. 
Madamın komşuları reisi cüm -

buru öldüğü gün onun hareketsiz 
bir halde arabacısı taraf mda Ma -
damın evinden arabaya taşınırken 
gördüklerini söylemişlerdir. 

'1çeri girdiğim zaman o kadar 
telaş etmedim. Çünkü reisi cüm -
hur çok renksiz olmakla beraber 
sık sık aldığr tehlikeli ilaçtan son
ra her zaman gösterdiği hast:alık 

alaiminden daha fena bir vaziydt
te görünmiyordu.,, 

Yüzü üstünde kemik taşıyan 
bir Habeş kızı 

Reisi cümhurun sık sık aldığı 

tehlikeli ilacın kaybolan kuvvetini 
iad~ için hazırlanmış bir tertip ol
duğu da bilahare ortaya çıkmış -
tır. 

Avrupa ve Ameriliada çıplaklık 
münakaşası yapılırken dünyanın 

öyle köşeleri var ki buralarda el·· 
bise ve örtünme tanınmamıştır • 
İşte merkezi Afrika, Kameron, Ni
gerya ahalisi .... 

Sade bir Afrik'!I güzeli 

Madam Staynhal hadiseden bir Anadan doğ.uıa çıplak yaşıyan 
kaç sene sonra ke:casını ve annesi· bu halk arasına moda denilen illet 
ni öldürmüş, mahkemede beraet tin de sokulamamış olduğu zanno
elmiştir. lunur. Bu zan yanlış değHdir. Mo-

Bu kadın hatll'atında F el iks F o- danın elbiseyle alakası yok. Bu 
run ölümünde baş ucunda bulun - illet elbisesiz insanlarda c!c.. tıpkı 
duğunu inkar etmemekte, yalnız bizdeki kadar hakimdi' . 
bu ölümün Elize sarayında oldu - Nigerya hududu civarında bir 
ğunu yazmaktadır . kabileyi ziyaret eden bir Fransız 

Madam Staynhal g\iya çağrıl - muharriri şunları anlatıyor: 
mış ve saraya gittiği zaman F el iks "Çocuk, kadın ve erkek olarak 
F or son nefe~ini teslim ediyormuş. iki, üç bin ahalisi olan bu köyde 

Bu kadm hatıratında diyor ki: t herkes çıplaktı. Ağaçların gölge • 
"Bazı gazetelerin verdikleri ha- ledi~i geniş meydanda siyah insan

berler hilafına olarak reisi ciimhur lar kosuyor, ge1ivor, gidiyor, otu· 
hir kadın dostunun evinde ölerek ru•ror, kalkıyordu. 
alelacele saraya ta.~ınmamı~tır .. ,, Tacirler toprağa b,;\;HM kurarak 

Fenalaştığı haberi üzerine sara- olurmus, önlerine dükkanlarını aç
ya davet edildiğini yazarak her va mışlardı. Bu ilk insanlıuın sadeliği 
kit girdiği salona kabul olunduğu· ve intidailiğini .s;österen mağaza -
nu şöyle anlatıyor: larda bir kaç sebze, taş. tuz, ali.t 

''Bu mavi salon, benim her za - ve ok vardı. H~r kafadan bir ses 
man kabul olunduğum salondu . çıkıyor ,pazarlık, kavga, k"hkaha 
Kapısr aç1ktr. Çünkü reisi cUmhnr !!ayet ağır bir koku içinde dalga
içeridl? boğulmak. nefes darlığı ıs- lamn duruyordu. 
tıraplan çekiyordu.,, Fakat bunların en mühim mev -

kii olan terziydi. Bu terzinin nasıl 
şey · olduğunu tasavvur etmenize 
imkan yoktur . 

Muhayyilenizi nafile yormayı • 
nız. Bu iki uzun direğin üstüne se
kiz on tane, türlü renkte pamuk ve 
yünden bir lif yığını ile açılmış bir 
dükkandır. Hesi bukadar 

On dört yaşında kadar aörünen 
bir kıza ·biraz bahşiş verdim. Bu 
kız küçük, çirkin ve çırılçıplaktı . 
Ayaklarından tepesine kadar çırıl· 
çıplak ..• 

Bahşişi alır almaz halkın arasın
da sevinerek, sıçrıyarak sıyrıldı. 

Merak ederek onu takip ettim. 
Doğru terzinin dükkanına gitti. Ha 
ni şu iki direğin üstünde on iki 
renkli lif asılı olan ıfükkana •.. 

Uzun uzun bu renkler içinden 
·bir tanesini seçti. Beline taktı ve 
bu lifin pamukları bacaklarının a
rasından aşağıya doğru sarktı. Be
lin.de bağlanacak iplerini bir iğne 
ile tutturdu. Sonra erkeklerin hay· 
ran, kadınların kıskanç. gözleri 
önünde yürümiye başladı. Bir avuç 
lif bir iğne onu hep,inden daha za 
rif yapmıştr. 

Hani Parisli kadının küçük bir 
parçadan zarif bir tuvalet yaptığın 
da herkes müttefiktir. 

işte burada da öyle ... 
~ #{. ~ 

Sarsbin Cus kabilesinin zevki 
ve tuvaleti bize göre müthiş bir 
şeydir. Bunların kadınları alt du -
daklarmda bir tabak taşımakta • 
dırlar. 

Dudaklarının kenarından tuttu • 
rulan ve dişlerine dayanan bu ta • 
bak dudaklarını bir fincan taba • 
ğı kadar uzatıp sarkıtıyor. Ve 
bize göre feci bir manzara alıyor . 
Vakıa rivayete göre onların bu 
tuvaleti bir maksadı mahsus ile ya
pılmış. 

Afrikanın şimalinden akın ya • 
pan araplar bu zavallıların kadın 
ve kızlarını çarpıp götürür, ha • 
remlerine tıkarlarmış. 

Kabile halkı arapları bu çirkin 
manzaralı kadınlardan nefret etti
rerek kaçırtmak için bu usulü bul
muşlar .. Fakat zaman ile o kadar 
alışınışlar ki şimdi kadınlar du • 
daklarını böyle biçimsiz bir hale 
koymayı adet yapmışlar. 

Bongor halkı ise kadınların 
üst dudaklarını bu hale koymayı 
terdh ediyorlar. Biz bu feci man· 
zara karşısında nefret duyarız. 

Fakat onalrın erkekleri artık dü
pedüz bir dudak karşısında nefret 
duyuyorlarmış .. 

Afrikadaki kabileler içinde bur· 
nuna kemik parçaları takan, kulak 
larını bin bir ağır taşlarla çekip 
uzatanlar eksik değildir. Fakat 
bunların en garibi civarlarında 

medeni beyaz kadınları görerek 
onlardan moda almıya çalışanlar· 
dır. 

Mesela B~ngi kadınları çırıl çıp
lak dolaştıkları halde ellerine bir 
şemsiye alr.Jıya başlamışlardır. 

Cünkü eh-arlarında Fransız ka· 
dmtarımn şemsiye taşıdıklarını 

görüyorlar. 
Fakat şemsiyenin güneşten veya 

HİKAYE 
Dört sene etJel •• 

Yazan: ismet Huliı 

O zaman kadıköyde oturuyor • Yok, yok, yok.. Bu "3 

dum .. Bir akşam vapura yetitmek bindiğini gözümle görmiitl 
için köprüyü hızlı hızlı geçerken Tekrar çıkmasına ihtimal "er 
önümde de benimle ayni istikamet mezdi .• Bileti aldı, vapura bi 
te yürüyen bir genç kız nazarı Neye çiksin? .. 
dikkatimi celbetti. y ı d · er 

1 

er yarı ma an ınsan y 
~erde çapkınlr~. vardı. Yok, çemez.. Fakat deniz yarıl 

yanı ~ek ~azla deg~.lse d~~. yolu - J denizin dibine gidilebilir .. 
mun uzerınde teısaduf ettıgım ka- 1 kulu bir merakla müteakip g" 

arın yuzune şoy e ır a ıcı go· de gazetelerin zabıta vukuatı dınl .. .. .. ı b' l .. 1 

ziyle bakmadan geçemezdim. A- tunlarını gözden gecirdim. 
dımlarımı bir az daha ısıklaıtır - J - • 

dım. Genç kızın yanından geçer- Ac~ba şöyle bir havadis 1111 

ken göz ucuyla baktım. recektım: 
Öne geçtim, bu ıefer geriye "Bir genç kız Kadıköy 'V 

döndüm baktım.. Bir daha bak • rundan denize dütmüf, z• 
tım.. Kabahat bende değil o bak- bütün gayretlere rağmen ku 
tırıyordu. mamış, ölmüttür.,, 

- Göz mü ediyordu?. 1 1ı 
- Hayır! .• 
- Ben bakarken güliimaiyor 

muydu?. 
- Hayır!.. Hayır!.. Hayır! .... 
Çok güzeldi.. Öyle çok güzel • 

di ki kainatı halketmek için bir 

Hiç bir gazete bu maaldl 
havadiı ne§retmedi.. Peki 
muftu.. Acaba hayal mi gö 
tüm?. Bir kadın bir vaburd• 
ıd kaybolabilirdi?. 

• 
Bu sene bin dokuz yüz ot 

haftadan fazla uğraşmıyan allah ? . mü . •.• Bu vaka ola.h tanı 
her halde onu yaratmak için en 

uzun ıene olmuf .• Fakat dört 
aıağı on bet gün geceli gündüzlü evvelmit gibi hafızamda kal 
çalıtmış olmalıydı. 

Serde çapkınlık vardı demit -
tim.. Yok, o kadar fazla değilse 

de yolda tesadüf ettiğim çok gü • 
zel bir kız için bir vapur sonraya 
kalmama sebep olabilirdi. Kendi 
kendime: 

- Bakayım, dedim, bu genç 
kız nereye gidecek .. 

Kadıköy iskelesine inecek mer
divenden indi. Ben de indiın .• 
Giteden bilet aldı ve doğru vapu-
ra gitti .• 

Ne iyi şey ben onun peşine dü
şüp gideceğime, o benim yolum -
da ilerliyordu. 

Şöyle bütün çapkmhk hisleri
mi kafamın içinde biriktirip dü -
şündüm .. 

Vapurda yanında otururdum .. 
bir sıgara yakardım .• Sonra, bir -
denbire farkına varmıı gibi ona 
döner: 

- Affedersiniz Hanımefendi. 
Sigaram si.zi rahatsız . ediyor mu?. 

Diye sorardım. Böylelikle söz 
açıldı mı ona bir şey ikram eder
dim... Mesela ne ikram edilebi -
lir ... 

- Bir sigara ..• 

Yok bu olmaz.. Hah, bulmuş' 
tum.. Vapurun kalkmasına daha 

on dakika vardı. Bir şekerciye 
koftum, bir kutu fondan aldım ... 
Fondan güzeller güzeli genç kıza 
ikram edilebilirdi. 

Fondan kutusu elimde, vapu· 
run hareketine bir dakika kala İ· 
çeri girdim. Orta kattaki salona 
baktım, yoktu.. Bu sıcak havada 
yukarı oturmak ihtimal dahilinde 
idi.. 

Acaip, yukarda da yoktu.Ora
dan da alt kamaraya indim.. Ge
ne yok. Yan kamaralarda aradım, 
yok... ikinci mevkii alt üst ettim. 
yok ... 

yağmurdan muhafazaya yarayan 
bir alet olduğunun farkında olmı · 
yan hu kadınlar şemsiyelerile 

köylerinden yola çıkıyorlar, gü • 
neşin altında şehre kadar yürüdük 
ten sonra F ransızlarm önünde 
şehirde ç1plak vücutları ile yalın 

ayak, haşıkabak gezerken şemsi • 
yelerini açıyor, sonra şehirden a -
çılmca gene kapatıyorlar. 

Moda bu ..• 

Dün aktam, bir arkadaf 
beraber Kadıköye geçiyordLJ 
Vapura binerken gene o hatır 

çimde canlandı. Uzun uzun düf 
ceye dalacaktım. Fakat çırı> 

nın sesi ikaz etti. 

- Birinci vapur Kadıköy, i1' 
vapur Haydarpaşa!. 

Rahat bir nefes aldım. 

Dört sene evvel genç, gih:e! 

Kadıköy vapurundan geçerek 
darpaşa vapuruna binmiş ola 
tı ... 

Amerika 
murahhasları 

Memleketlerine döner~ 
izahat veriyorlar 

Londra, 7 (A.A.) - M. M 
ile birlikte lngiltereye gelmit 0 

M. Svepe, M. Moley ilebet1 

Amerikaya dönmek üzere v• 
binmiştir. 

M. Svope, gazetecilerin sot ·f 
ları suallere şu cevabı verınitl' 

"- M. Moley Amerikay
ner dönmez istifa etmeği h~ 
şünmüyor. M. Moley, . Ro:ı•' 
istikrar aleyhindeki kararını 
retmekle kendisi hakkında 
saygısızlık gösterdiği zanfl 
d~ğildir.. Bunu . Moley n~ 
temin edebilirim. 

"M. Moley, altın eıasınd~ 
il 

rılmamış memleketlerin ı:niltt 
beyannamesini M. Rozvelte l~ 
ye etmiş değil, bu beyan~j 
sadece cümhur reiıi M. Ro~ 
göndermittir .,, ______ _./ 

Ziraat mahsulleri ~ 
t 

Londra, 7 (A.A.) - lktJ".,,ı 
. l"' k • . -··:,ı mısyonunun ta ı omıteıı iıP' 

mahsulleri ve ehli hayvanat~~ 
lat ve ihracat hakkındaki ., f 
namelerin tatbikinden doğ.O ıı" 
ayrılıklarının halli için uzl~i 
mini ve hakeme müracaat i~ 

si hakkında hususi bir uıol fi 
sı için, Bulgar, Estonya, y
ıa, Lehistan, Romanya ~e l~ 
goslavya tarafından yapıl.ıs 
lifleri kabul etmi ti 
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lstanbulun -Y.-a~Zl r Sinema /, Kurt, Kuzu, K.ı 
l<URTULUŞTAN BirFransızsinema- Kavgası 

cısı, sinemalarımız ... Muharriri 

Hasköye kadar .. Kalip içeri girdiğizamanPren:~i;ettiğini ani 

' ıası 

vaPj 
üttii~ ç 
verilJ ltçır başka Çırçır! - Büyük Piyalenin man-
bill atası - Hasköyün üstü hepsinden eğlenceli! -

Buralarda kahve Pjltası 1 

:' l'llkarıclaıı aafda 1 Çırçır •ayunun Gatilnde eğlenenler. 
3' \'lllkandan •olda ı Ok ııneydanmda çocuklar a .... .il.ağıda 1 Fener yılmaz ·apor klQbü o civarda bir kır eğJeotlalnde. 

. il ~a.z lstanbula yeni bir seyir başından Okmeydanına doğru pi -
trr• 

1 
daha. ilave olundu: Kurtulu- yasa başlar. Artık yayalar, bisik

düf t arkasındaki Çırçır suyu... letliler, arabahlar, atlılar görü
çıll' . •kiden buranın adı Karlık su- nür. Eğer cuma ise Okmeydanı· 

idi, fakat bu sene buraya sala§ nın bu yüksek, geniş ve çok ferah 
' ~lar karlığın adını Çırçıra çe- meydanı kalabalıktan geçilmez 

1iler. Şimdi artık o civar için ve kalabalığın neşeli çıvıltısı ay
Çırçır suyu, yoksa Çırçır nalı kavağa.· doğru gittikçe artar; 

:zef !l~ arası hiç de fena olmıyan 
ek ~leli 1 yokuşları, dereleri, te
ladit~~' bostanları, hendekleri ile 

l' da yukarı boğaz içinden ba-
'!tltr· d. 1 h ın ıp taraf arına benzi-

' b~ta.sı cuına, pazar günleri 
~!tıt eğlenti yeri oluyor. Kur· 

tı. an, Kasımpaşadan bir sürü 
)' buraya geliyor; oradaki bir 

11 t .lltn dibinden akan az kirecli 
f Jt Qlt -

az kekremsi, fakat soğuk 
i~ ll etrafına yayılıp gününü gün 

C>t. 

~~lt tarafı bostanlık, üst tarafı 
• tı C\labildiğine kır olan bu yeni 
·~ı~~tinin üstüne çıkıp akşam 
~e •ıtnde salına salma F erikö-

1 Büyük Piyaleye, Havuz ha· 
· ~İ Okıneydanına doğru uza -

~.~r da az değil! 
U~~~k Piyaleyi daha ziyade 
'ı "tler tercih ediyorlar. İki dağ 
~ bt1da. Üstü çınarlarla örtülü o
ıl?. ~ hµyijk Piyale meydanının 
'd·e"ki cuma ve cumartesi gün

it, 

'il ~öhne, harap bir camiin av
l?,o a.n hu loş meydanda, bakar· 

:~ı-~ . otuz kırk yaşlarında ka
-"l ıp atlarlar, ayni yaşta er
h. ~t 
~ı, Çınar dallarında kolan vu-

t'itıı~k Çocuk ise annelerinin o 
1'~kl oracığa kurdukları ip sa
~' arda: Oh, gün bugün, saat 
~~'tı. t? deyip mışıl mışıl oyurlar. 
~b~llt\ akşam görünüşü, artık ls-

l ~.), hda hemen hemen eşi kalma
it" )~lı \t a!lıyan o eski hülyalı, rü-
fi~ti bit-e iç bayıltıcı, gönül tütsüleyi
A ~i hı; akşamı manzarasıdır. 
" -~h... taı ı'I ·d k' ·· t · 
1, , 'Qij en e ı gun ve amır 

hele Hasköyün tam üstüne gelin· 
dimiydi beri taraflarda nedense 
noksan kalan söyleme, gülme, oy
nama, hoplama tam doksan 
dereceyi bulur! 

Eğer Kurtuluştan buraya kadar 
yürüyerek yoruldunuzsa burada 
denize tepeden bakan ve karşı ta
rafın bağlarını, bahçelerini batan 
güne§in darmadağın ve çapraşık 

ışıkları altında yanar döner bir 
kumaş gibi gösteren bahçeli kah
vede oturup bir mola verebilirsi
niz. Korkmayın, burası Hasköy· 
dür. Burası kenar yerdir. Burası 

olsun, ve demindenb~ri saydığım 
diğer yerlerde olsun kimse sizden 
üç buçuk kuruştan fazla kahve pa
rası almaz! 

Osman Cemal 

Yunan· denizcileri 

Talebe şehrimizde 
dört gün kalacak 

Bu ayın on ikinci çarşamba gü
nü Aris isimli Yunan mektep ge -

misiyle şehrimize Yunan bahriye 
talebeleri geleceklerdir. 

Misafir Yunan denizcileri İs • 
tanhulda dört gün kalacaklar, bu· 

radan Karadenize geçerek Kös

tence ve Varnayı da ziyaret ede • 
ceklerdir. 

Yunan denizcilerinin İstanbul -
da bulunacakları günlere ~it me -
r.ıuim programı hazırlanmaktadır. 

2mahkumun daha tahliyesi 
Tadil edilen ceza kanunundan 

istifade eden Borano ve Samuel is· 
mindeki iki mahkum da dün tah -
liye edilmiştir. 

..,
1
\ ~i § alaca evlerin sık ağaçlı, 
~)~;ekli, havuzlu, limonluklu 
~ i't l'er kami§li bahçelerinin ö
~i \) lkıanıın bu gider ayak göl-
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Haziran, Paris (Hususi)-"Go- K ı· müddei ile konuşmakta idi. a ıpten so 
mon Franko Uber,, in stüdyoları - ı d l A k bir kaç dakika sonra Prens, e i er. s er, 
nı gezmeden evvel şirketin genç Kalibe bakarak sordu: dası altında b 
ve kibar müdürü ile uzunca konuş _ Şahadet edecek yahudi bu yahudi kuman 
tum. Geçen kışın başında memle • d k - mu?.. öğüşere onu 
ketimize kadar gelen Mösyö Jean Saturius cevap verdi: diğini, bu sıra 
Keim beni büyük bir nezaketle ka _ Budur efendimiz!. Diğer şa- dan kan aktığı 
bul etti. 1Ik sözü şu oldu: bitler de dışarıdadir. Şahitler bun 

- lstanbulda neler olup biti • _ Suçluyu getiriniz!. ne Markuse bi 
yor?. Çok geçmeden Markus getiril- madığı soruldu 

Hayretle kendisine sordum: di.. Markus mağrur adımlarla i- verdi: 
- lstanbulda bulundunuz mu?. Jerliyordu. - Söyliyec 
- Evet, geçen teşrinde, film • Kaliple Markusun gözleri karşı· kat bunları an 

!erimize yeni piyasalar bulmak }aştığı zaman, Romalı bir lahze o- mahkeme karş 
i~in yaptığım seyahatimde uğra - na bakmış, sonra ilerliyerek pren- hu mahkemey 
dmı. Filmcilerinizden lpekçikar - se asker gibi selam vermiş ve dur· da harbeden a 
deşleri, Glorya sinemasının mü -
dürü Mösyö Frankoyu ve Fransız 
tiyatrosunun müdürü Mösyö Ar -
ditiyi tanırım. lpekçikardeşlerin 
yeni açmış oldukları stüdyoyu da 

· gezdim. Bizi kıskandıracak kadar 
güzel ve yeni makinelere rast gel
dim orada ... O zaman çevrilmekte 

olan filmin bazı parçalarını gör -
clüm. lpekçikardeşlerle yaptığı
nuz bir anlaşma neticesinde onla -
rın Türkiyede çektikleri mühim 
havadi3Jeri Fransada gösteriyo -

ruz. Mesela daha geçen gün Japon 
sefirinin ölüm merasimini göster
dik. 

- lstanbulda iken en ziyadta 
hangi sinema hoşunuza gitti? 

- Evvela Glorya, sonra İpekçi
lerin idare ettikleri iki sinema .. Ö

tekiler de fena değil... Balkan pi· 
yasasında bizi en ziyade doğru -
lukları ile memnun eden 1 ürk si • 

nemacılarıdır. Mesela Bulgarlar • 
dan son sattığımız filmin parasım 
bir türlü alamadık. 

Bilhassa Milton'un filmleri Is • 
tanhulda çok rağbet görüyor. Se -
yircilerin bu rağbetine cevap ver • 

mek istedik, son filmi "Solucan gi 
bi çıplak,, ın Türkiyede gösterile
cek kopyesinin bir kısmını Türkçe 

sözlü yapacağız. Tabii bu kopyeyi 
de gene Milton oynıyacak ve Türk 
çe konuşacak ... Bu cihetten sizden 

yardım bekliyorum. Geçen gün 
Mösyö Franko ile konuştum. Bir 
kaç zamandır kendisi Pariste bu -

lunuyor. Bizim Gomon palası gez
di. Size de gezmenizi tavsiye ede
rım. 

- Bu sene hangi filınleri sattı -
nız? 

- Şimdilik Miltonun "Solucan 
gibi çıplak,, ını sathın. Şimdi Mös 
yö Artidiyi bekliyorum. Asıl sat -

mak istediğim çok güzel bir Çe -
koslovak filmi olan "Sevgi,, dir. 
Nerede gösterildi ise ınuvaffakı • 

yet kazandı. lstanbulda umumi -
yetle herkesin Fransızca bildiği • 

ne göre memleketiniz bizim için 
en mühim dış piyasalarmdanbiri· 
dir. Bakın dıvardaki ilana: 

muştu. 

Oomisyen gene sordu: .. de, hırsızlıkta 
_ Maznun bu mu?. rattığım namu 
Müddei cevap verdi: ki bir düşmanı 
Budur. Cürmü, Sezar Titusun yi dinledi. Bu 

maiyetinde bulunduğu halde diri katil cürmüyle 
diri esir alınmıya razı olmo.sı ve la bir kere m ·· 
yahudilerin eline düşmesidir. ~u dürmedim. Be 
hareket ordunun vekarını ve Tı - man beyhuştu 
his Sezarın emirlerine muhaliftir. ğim zaman, y 

h l f t denıew sanlar arasınd &em~~meyemuaee e • 
idamla cezalandırılacaklar, yahut bana baktılar. 
ordudan çıkarılarak sürülecekler- sından Romay 
dir. Bu itibarla siz Marküs! Suçlu Sezar Titusdu 
olduğunuzu itiraf ediyor musu • arzını istiyoru 
nuz?. Dom is yen 

Markus cevap verdi: - Sezar T' 
- Ben evvela bu mahkemenin dir. 

salahiyetini anlamak isterim. - O hald 
Çünkü beni muhakemeye sala • ne arzını diler 
hiyettar bir kimse varsa o da he - malıyım ve S 
nim kumandanım Titustür. hakeme edilm 

Müddei derhal cevap verdi: Kendisiyle ar 
- O halde siz buraya gelir leler bulunan 

gelmez derhal Sezar Titı..ise ken • dan muhake 
dinizi göstermeniz icap ede:rdi. 
Halbuki Titus istirahatgahına çe • zedeceğiz. Se 
kilmiş ve vazifelerini kardeşi esireyi ne yap 
prens Domisyene tevdi etmittir. şehadetine m' 

Domisyen derhal söze karıştı: - Nerede 
- Anlaşılan, müttehem Roma· rum. Bu kadı 

ya muvasalatı zamanında başka de onu azat e 
işlerle meşgul olduğu için kuman- ti. Nereye gitt 
danına müracaat edememiştir. yok. 

_ Bilakis ben kumandana mü· - Ben sizi 
racaat etmek üzereydim. Beni ya yordum. Ayni 
kaladığınız için geciktim. mışsınız. 

Domisyen emretti: Prens Dom 
_ Vaziyetinizi burada izah e- - Siz Ro 

debilirsiniz. Davayı teşrih ediniz. nu ihlal etmiş 
Müddei! yatınıza kend 

Müddei davayı teşrih eder. receğinize d" 
Maznunun zafer günü Romaya düşmeyi, kab 
muvasalat ederek saklandığını, da Sezarın v 
akşam üstü bir ihtiyar kadınla bir bik olunaca 
kölesini esir pazarına göndererek mabedine yak 
esir bir yahudi kızını fahiş bir be- kif edileceksi 
delle satın aldırdığım, ve evine büs ederseniz 
götürdüğünü, fakat bunların bili.- Davanızı tahr 
hare bulunamadıklarınİ, müttehe - bilirsiniz. 
min tevkifi anında evinden çık • - Markus 
mak üzere olduğunu, kendisine - Aleyhi 
nereye gitiği sorulunca Sezar Ti- leri reddediyo 
tösün nezdine hareket etmek üze- Sezarla Sezar 
re olduğunu beyan eylediğini, Ka· rar verirlerse 
lip namında bir tüccarın şehadet Sizin gibi Ro 
ederek hakikati meydana çıkara - de kılıç çekm 
cağını ilave etti. daşları olan z "Bu bul çetesi: Milton. Glorya -

da,, bu film şimdiye kadar kazan· 
dığımız en büyük muvaffakıyet • 
tir. 

Nazik müdür bundan başka ha· 
na lstanbulda basılmış Glorya si -
nemasının el ilanlarını gösterdi. 
Ayrılmadan evvel kendisine bir 
sual daha sordum: 

Bunun üzerine Kalip ayağa diyemezsiniz. 
kalkarak sorulan suallere cevap ye şerefle işt · 
verdi. Markusun yahudi harbinde mım. Delil mi 
nasıl esir edildiğini, ve nasıl kay- göğsüm!. 
bolduğunu, yerinde Meryem na • Maı-kus gö 
mındaki kızın nasıl bulunduğunu onun göğsünd 
anlatı. Ara yerde Markusle mu - yı görmüştü. 

harebe ederken Marküsün diz çö- vam etti: 
- Gelecek seyahatinizde de ls

tanbula uğrıyacak mısınız?. 
- Yolum oraya düşerse şüphe • 

siz ... Türk dostlarımı tekrar gör -

kerek af dilediğini, fakat bu sıra· "Siz beni 
da harbin umumileştiğini, kendi • renmek istiyo 
sinin esirini çekip götürmekle ik· yada, Mısırda, 
tifa ettiğini ilave etti. Sonra Mar- le harbedenle 

~ı-...-.1-a_..__..___ı.,..:ı...,_1 
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1 Memleket Haberleri . 
Polis Ha,,.leri ------······----
3Sarhoş Yozgat hayvan • • 

sergısı 
Kavga ile bir ma

halleyi ayağa 
kaldırdılar 

Merkep, inek, boğa, kısrak, çift 
öküzü ve birinci gelenler 

Yoqat, 5 - Vilayetimizde ye- /.den Sait, Musabeyliden hacı Os -
tİJeft hayvanat için tertip edilen 1 man Efendilerin hayvanları ıeçil -

Fmdı'k:bda Gazi O.mawpatada 
üç sarhot mahalleyi heyecana dü
türmüıler, neticede üçü de yaka
yı ele vermitlerdir. 

sergi geçirdiğimiz cuma günü a .. f mittir. 
çılmıftır. 

Serıi vilayet dahilin.de yetiıtiri • 
len en güzel hayvanlardan mürek· 
kep bir metherdir. Damızlık aygır 
lardan yetiten c:im ve güzel tayları 

cinı inekler, miifekkel boğalar, iyi 
yeti,tirilmif öküzler, koçlar, bey • 

betli mandalar, kOfUID hayTaııları, 
sürü köpekleri, merkepler, ester -

ler, tavuklar bayraklarla süılen • 

mit olan sergi meydamnı doldur • 
....,ıu. 

Şehrimizde ilk defa açılan bu 
eerp halkta mühim bir alika ayan 

dmmtb. Binlerce halk bu hayvan 
metherini doldmmat, yetiftirilen 
güzel 't'e ·mütenasip endamlı h•y -
vanlan takdirle ıeyt"ediyorlardı. 

Saat tam dokuzda vilayet bay -
tar müdürii Aziz Bey haY'f'&n 1er -
sisinin fayda ve iyilikleri, hayvan 
bakımı ve sailıiı hakkında halka 
bir konferans •ererek, halkımızı 

daha iyi hayv:ın yetiıtirmeğe teı • 
Yiketmittir .. 

Aziz Beyin bu kıymetli konfe -
ransından sonra angili Talimiz 
Bekir Sami Beyefendi Ml'IİJ'İ aç -

mıtlardır. 

Önce binek atlan seçitdi. Bu se
çimde birinciliii ICmmtı Veli E • 
fendinin atı kazanarak mükif atını 
aldı. Kumandan Hüsnü, kayma • 
kam, Memduh, 1abık nahiye mü -
dürü Baki Beylerin atları ikinci o

larak eeçildi Ye mükifatlan veril -
dL• ',. 

Taylı lmraldar .eçiminde Sor -
gun müddei mnumlsi Fuat ~ 
ICmmlı Osman Efendinin kısrak • 
lan, birinci Derbentli Hacı Ah -
met, Nefesli Muatafa Efendilerin 
taylı kısraklan ikıinci dereceye se
çilerek mükifatlan verildi. 
Tayım la.aklar ~iminde yüz· 

ltatı Şefik Beyle altıt vekili Salih 
.... ,.,. ....... aeçilmiftir. 

Bir J"&tmdelri taylv ~iade 
Sorpn aüddei um isi Fuat S., 
le ç.Jathdan Önaer oilu M•ııet 
... nm Mrer 7&fllldMi ta,.ları W • 
rincl, DIYanlıdan Maatafa ata de 

Bat köylüden Riza ÇA't'UfUD taylan 
ikinci olarak aeçilmiıtir. 

Oç yafmdaki taylaruı HÇiminde 
Fatd Be,liden 011DAD, damat ho • 
ca otlu Zakir, Sancak oilu Ucı 
Ali, llıfz1t Nizam oilu Hurıit E • 
feadllerle Karaka,..Jı Oaman ça • 
ftl8D taylan aeçilmittir. 

Tolaumluk merkep aeçiminde 
S.c•nak oilu Muhittin Efendinin 
m«debi birinci aeç.ilmiftir. 

Eaterli kuraklar aeçiminde De • 
rmaaJ.alleden Mustafa, Musabeyli-

Kiralık 

Sütlü inekler HÇiminde Araplı 
çiftliğinden hacı efendinin bazağlı 

ineii 'birinci, ahçı Mustafa, Numan 
oğlu Hasan Hü1eyin Efendilerin 
inekleri birinciliğe ıeçilmiflerdir. 

Boja ıeçiminde :Köçeğin köyün
den Memiı ojlu Riza Efendinin 
boja11 birinci. Hu.an oğlu Tahir, 
Baltaaarılardan Süleyman, Köçe • 

ğin kömünden Süleyman Çalatlı -
dan Memiı oilu İ11D•il, Çalatlıdan 
Oıman oğlu Ome.- Efendilerin ye
tiıtirdilderi boialar ikinci derece
ye eeçilmittir .. 

Mehmet, Ahmet ve Kazım is
minde üç kafadar dünyayı düz 

görünciye kadar çektikten ıonra 

içlerinden biri: 

- Haydi bir parça hava ala· 
lım, ıözümüz açılıın !.. Demiş ve 

hava almak ~ kol kola gezin .. 
111eie bqlamıfludır. 

Bu gezinti ile lıava c:leiı1, da .. 
yak almaları mukadciel •it. Bir 

parça yürüdükten IODI'& birbir -
teriyle itiımeie bqlalll1flardll' ... 
ltiıme ile açılan alız münakatu1 

Çift öküzü seçiminde Necip ol - da büFiimüt yürümeji bırakarak 
lu Süleyman ağanın bir çift öküzü 
Ka .... kalı köyünden OllDan ağa -

nm llıir çift c••UZU birinci derece-. ._ ...... 
J'e MÇI 1r.H' • 

Koç seçiminde Bacanak oğlu 
1-lıtyrettin Efendinin koçu birin!i , 

Mu"ittin Efendinin koçu ikinci, aÇ 
latlı köyünden Ounan ajanın ko • 

çu üçiiDcii olarak eeçilmiıtir. Cina 

tuuk .eçimiaia mükafatım Fatma 
Hanımın pihnotrok ta.ulu ve ho
rozu kazanmlfhr. 

Serıide birinci, ikinci ,üçünci 
dereceler seçilen bütün hayYanla · 
ra müklfadan •erilmiftir. 

kadınhanda 
Bir günde iki 
ölüm. vakası 

birbirlerinin üzerine atılmqlardır. 

Oç aarhoıun bY1a11 çok aü -
rültüf ü o!mUf ve der&a.I etrallarma 

kalabalık bir .eJiRi toplumflır. 
SeyiRiler, kaorgacılan bir tiirlii ... 
yıra.mamqlar, üç aıirac1•p• kUa 
kimi döidüiü belli olmamjmdaa 
hadi1e mahalline gelen polis iıer 
üçünü de yakalıyarak merkeze gö
tünnüftÜI'. 

Bisikletle yaralama 
Dün Yenikapula yab mahalle -

sinde oturan Serkis efendinin 6 
yqmdaki Haçik i-indeld oil11D& 
K-.a.a1114ia Fmdlk Kaaa w! ela
da otüran Kirgor umindeki p
hıs bisikletle çarparak ayağmm 
kırılmaıma sebebiyet verdiiinden 
yakalanmıtbr. 

Çocuk da Etfal ha.tanesine kal
dınlmıftu'. 

§ Pqabahçede Şekerpare soka· 
Kadmhaa, 7 (Huami) - Dün iında Kemal Beyin evinde çalı -

lcanrnn 1Nri Gözlü, diieri de At • f&ll Mustafa ile kardqi Nurinin 
landı köylerinde olmak üzere iki paltoları .-e bet Jiralan çalmmıı • 
katil nk'uı olmuftur. lir. Zabıta bu çalmadan suçlu o-

Gözlü köJtinden Halil oflu Nuh larak tenekeci Eftimi yakalamıı • 
sabahleyin kiytine bir saat mesa - tır .. 

fede bulunan tarlaama giderek hir § Feaerde oturan 8 yqlarında 
müddet ot biçtikten sonra imra - Huaa, Edirne kaplya hareket e • 

bat etmek üzere J&bp uyuduğu ıı· den tramvaya asılmıı, tramYay 
rada o civardan kendi köyüne git- aüratle yol alınca Huanm par -

melde olan ve ötedenberi haunı maklannın kavemeti azalmq 
badumn Zeqel köylü Mehmet 'Ye yere ~ak muhtelif 
oila Nuri tarafından ıörülerek uy-· yerlerinde1a yaralanmıflu' • 
im emaunda tabanca kurtunu ile 
pralanmqbr. Carilıin firarı ü • 
..U.. köyüne kadu ıelmiye mu • 
nifak olan Nuh kendisinin NW"i 
taralmdan nnalduğunu eöyleclik
ten IODJ'& vefat ebnittir. 

§ Kalyoncu kulluiunda kahveci 
Sadığın kah.esine ıelen komtUIU 

Haçik, nargile marpucu ile kah • 
vecinin aizına vurarak diılerini 
kırmıttır. Haçik yakalammtbr. 

Geae ba lll'&da atlandı köyün. §Fındıklıda 1007 numaralı va't-
dea Hacı Ali lorda h&J't'&n otlatır- man MevlUdGn ic1areaindeik tram
ken lmyin lnr bekçisi Mnlüdiia vayla 3509 numaralı ıofiSr Alinin 
tecaridne •lramıt ve bqmdan idaresindeki kamyon çarpıımıı, 
aldıiı sopa yaralannm tesiriyle bu tramTay hafif bir hasara ajramıt
aün sabahleyin nfat etmiftir. Her br •• 

iki katil de derhal derdest Ye tev-
kif edilerek haklarında tahkikata 
batlanmıfbr. 

Odalar 

Galatasarayda bir resim 
sergisi açıldı 

Hamit Necdet Bey isminde ıenç 
bir reısam Galatasaray litesinde 
eserlerinden mürekkep bir aersi 
açmıfbr. 

Orhan Bey hanında ki
ralık odalar vardır. Tallp 
olanlar V AKIT lda~eslne 

Açılma merasimi dün Galatua· 
ray li1e1i müdiirii Teftik Bey ta
rafından yapılan aerıide uzun za· 
man Pariate tahıil etmit olan re.
samın 67 tablosu vardır. Sersi Jir
mi stin apk kalacaktır. 

mOracaat. edeblllrler 

Kontenjan kalkarsa 
Mütekabil menfaatler esasile yenid 

iktısadi muahedeler yapılacak 
~nk.ar~, .7 - .. lktısadi ve ticari 1 rinin kontenjan usulünü 

vazıyetimızın ıanden güne genit· görülmektedir. 
lemesinin temini için, bir müd - Şimdiki halde Fransa, 
dettenberi tatbik edilmekte olan riatan, AlmaaJ&, Bulgarill" 
kontenjan listesinin tamamen ilga- Çekoelovakya. hükumetleriyle 
aı ve .gümrük kapılarımızın etıki, bu uhada müzakereler c 
ıi gibi açık bırakılması lazım sel- etmektedir. Bilha1sa F ,...
diği diifünceainin hikim bulundu- bqlanan ticaret müzake 
ğu anlqılmaktadır. Fakat kon • hemmiyet verilmektedir. a.a 
tenjan •İsteminin kaldırılması, an· kereler müapet neticeler ile 
cak İldladi münasebette bulun • takdirde bu deTletlerin 
dutı-az devletlerle ticaret mua • da memleketimize konteajd 
hedeleri yapmakla miimkün ola - ci 8İrecek bu .uret1 
b·ı ı ....... • , e 

ı eceıuır. Bu sayede ihracat mal· •istemi daha ziyade clarabDlt 
lanmıza mütt-i bulunmak hu - caktrr. Bu tekilde maka 
Sl;Jıunda kola:rlddar doiacaiı ela yapılırken mütekabil _,.,.., 
tahmin Ye heaap edil-eldedir. sulan eöz önünde ballaD .... r"ml 

Şimdiye kadar Amerika. l.panya, 
Y ım•nist•n Ye ineç • ü' 0 metleri 
ile imzalanan ticaret mabYelele -

Kadın casus! Şamda iki gaz 
kapandığındaıJ 

Mari Luiz ansızın 
öldü 

Bu yaman Alman casusu 
çok mühim işler görmüştü 

Birkaç ay eTel bütün dünya 
matbuatı bir lngiliz zabitinin eJli 
lira mukabilinde lngilterenin as • 
kert sırrını sattığını 1taber vermit; 

lngiliz zabiti muhakeme edilerek 
mahkum o1muıtu. Muhakeme es· 
nuında anlaplan bir hakikat bu 

... ..J.itini• .Nul ~-- • 
mında Alman casusuna tutularak 

vatana hiyanet cürmünü irtikap 
etmi§tİ. Gene muhakeme esnasın
da anlatılan diğer bir hakikat Ma
ri Luiz namındaki Alman kadımn 
harikülide cüzel, cazip, zeki bir 
casus olduğu idi. 

Son poıta ile gelen Londra ga -

zetelerinin verdiği maliimata göre 
Luiz k11a bir hastalıktan sonra öl
müftiir. 

Londra pzetelerinden biri bu 
münasebetle fa malGmatı veriyor: 
"lnıiltere istihbarat dairesi Mari 
Luizin yaman bir casus olduğunu 
biliyor, fakat onun aYladığı lnıi· 

liz zabiti bunu ~ilmiyordu. Avru -
pa istihbarat tebekeleri içinde bu 
kadını tanımıyan yoktu. Avrupa
nın kadın caıuslan içinde onun 
kadar zeki ve cesur yoktu. 

"Bu kadının lngiliz zabiti Billi 
Stewortu nasıl avladığını artık if· 
fa edebiliriz. 

"Mari Luiz eskiden Franıız en
telijenainde çalıııyonlu. O da 
her caıus gibi batka memleketlere 
malumat satmakla ite baıladı ve 
F ranıız istibbaratmda çalıttığı 
halde Almanlara mal6mat satb . 
Fransız istihbaratı onun iki yüz -
lülüğünü anlatmıf, gece gün • 
düz takibe baılamıılardı. 

Genç İngiliz zabiti Mari Luize 
rasgelmit ve onu avlamağa mu -
vaf fak olmuıtu. 

Bunu ilk gören zat, bir F ranıız 
casusu idi. F ramız cuaau, keyfi
yeti lnıiltereye bildirdiği için, ln
giltere iıtihbaratı senç zabiti ta
kibe baıladı ve nihayet onu bütün 
veaaikiyle yakalıyarak di't'anı har
be verdi. 

İngiliz zabiıi muh~eme esna • 

Gençlerin heyecan i • 
nümaJilleri ve proıtesPJ 

Şam, S (Huuai) - YeaeO 
Hicaz hükfımetl«i arasında 
meselesinden çıkan 'bir anla 
mazlık iki hükumetin arasını 
halde açmııtır. Hudut boyl 
tahıidat yapılmaktadır. Her ilrİ 
kiımet bir harp müvacehesindf 
lunmaktadır. 

Son ıelen haberlere cöre 1'. 
Veliahb Yemen ukerlerinin 

EJeyam ve Elkabeı 
de ecnebi mahkemesi mü 

mumiıi tarafmdan davet 
Bunlar içeride iıticvap edi 
mahkemenin önünde 
genç neticeyi 1abınızlıkla 
yorlardı. 

Vaziyet çok nazik bir 
girmiıti.. Gazete sahipleri 
tevkif edilecek olW'aa Şamd• 
yük patırtılar çıkacağı a11 

yordu. Polisin aldıiı ciddi 
birlere rajmen vaziyet a~ 
hamet kesbediyordu .. 

iki saat süren bir i 
sonra gazete sahipleri lftıı.' 
rakıldı .. 

Bunu müteakip bütün ş.
§ıları hükumetin bu haksıs 
rını protesto için dört aaa~ 
tatili itıal yaptı ve halk 
bir heyet reiai cümhuru ziY 
derek tatil kararmm ıeri 
.amı istedi. 

Reisic:ümhur bu karard .. 
diıinin de müteeuir olda 
vergilerin filhakika çok ol 
da itiraf etmit 't'e bu 
bir gün eYVel izalesine 
ğını vadederek teskinetm1~ 

Suriyenin her tara&nd.., 

lerce protesto telgrafı Ali 
liie gelmeı.dir. 

ımda Mari Luize itık 
aralarındaki samimiyet do 
le ondan para aldıimı • • 
fakat bu sözler onu kurt 
Mari Luiz kısa kısa bir 
sonra ölmüttür • 
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l Ankara Yüksek Ziraat Enistitüsü 

id Ziraat ve Baytar Fa .. 
kültelerile Yüksek 

Orman Mektebi 

Ucuzlu •• Temizlik ... S •&r'a 

Kayıt ve kabul şartları 
1933 ders senesi için Ankara ' 'Yüksek Ziraat Enstitüsü., 

Ziraat ve Ziraat Sanatları Fakültesine 5 kız ve 45 erkek olmak 
Üzere "50,,, Baytar Fakültesine "50., , Yüksek Orman Melde· 
bine "30,, talebe a 1ınacakhr. Müessese leyli ve meccanidir. 

Kabul şartları şunlardır 
1 - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak. 
2 - L ise baka loryasını vermiş bulunmak. 

3 - Yaşı 17 den aşağı olmamak. 

4 - Bu mesleklerin icap ettirdiği bedeni kabiliyete malik 
ve hastalıklardan salim olmak, "tam teşekküllü hastane sıhhat 
heyeti raporile tevsik olunur. 

5 - Tahsil leyli ve meccani olduğundan staj veya tahsil 
devresinin ortasında "arız olacak mazeretler doJayısile tahsiUe
rine devam etmek im~inını kaybetmiş olanlar müstesna olmak 
Üzere,. staj veya mektebi terkedenlerin veya cezaen çıkarılan· 
ların hükumet tarafından kendileriaıe yapılan masrafı tazmin 
edecekline dair Noterlikten musaddak kefaletname vermek .. mü
essesece verilecek nümuneye tevfikan,, • 

6 - Mahalle ihtiyar heyetinden veya polis merkezinden 
hüsnühal mazbatası ile 4 kıt'a fotoğraf vermektir. 

7 - Taliplerin miktarı kadroyu tecavüz edince şahadetname 
dereceleri ve mliracaat tarihleri sırasile kabul muamelesi yapıla
caktır . 

8 - Ziraat Fakültesine girecekler evveli 1 sene Gazi Or· 
inan çiftliğinde talebe namzedi sıfatile staja tabi tutulurlar. Ta· 
lebe stajda bulunduğu müddetçe yemek ve elbise bedeli olarak 
kendilerine ayda 40 lira ücret verilir. Bu ücretten hiç bir tevki
fat yspı!maz. 

Bu şartları haiz olup Ankara "Yüksek Ziraat Enstitüsü,, 
Ziraat Baytar FakUltelerine ve Yüksek Orman Mel<tebine gir
tnek iatiyenler~n 31 eylül 933 tarihine kadar yukarıdaki şartları 
gösterir vesikalarmı bir istidaya raptederek doğruca Ankara 
Yükse'< Ziraat Enstitüsü Rektörlüğüne müracaat etmeleri ilan 
olunur. 

Daba fazla malumat almak 
de Prospektuslar gönderilir. 

istiyenlere müracaatleri takdirin
(3024) 

'----------------~--~--------------~--~------~-
Kocaeli Vilayeti Daimi 

Encümeninden 
Kocc; eli Vilayet Matbaasında mevcut ve hali faaliyette bu· 

hınan 4 Beygir kuvvetinde gaz ve benzinle müteharrik Groslay 
lllarkah bir adet Motor ile 57/82 eb'adında Alman mamulatm
da~ tablo maldnesi ve matbaaya ait a 'at ve edevat ve hurufat 
"e s.-1ire ihaleyi müteakip ilk taksiti peşin ve diğer iki taksiti 
birer sene fasıla ile üç müsavi taksitte ödenmek şartiyle Tem
tnutun 19uncu çarşamba günü saat l 5 te ihale edilmek üzere ka
Palı zarfla müzayedeye çıkardmıştır. Talip olanların mezkur ta
tihte 423 liralak teminatla teklif mektuplarını münakasa kanun· 
daki tarifat dairesinde Kocaeli Vılayetine vermeleri ve şartna· 
ltıesini görmek ve tafsilat almak isteyenlerin Kocaeli Encümen 
~müracaatları. (2968) 

~afıa Vekaleti Ankara Şehri 
içme Su Komisyonundan : 

Ankara şehrine takriben sekiz kilometre mesafede vaki Ha· 
l'ıırn pınarı için mevcut ebniye dahilinde b"r tu lumba istasyonu ve 
teferruata tes·sah 24 - 6 · 9.33 tarihinden itibaren 21 gün müddet 
\>e pazarlıkla münakasaya konulmuştur. Pazarlık 15. 7. 933 cu· 

j :artesi günü saat 15 te komisyonun Ankarada iş hanında dör· 
1'/ı Gncn kattaki daire i malısu'>asında icra kılınacaktır. 
11 1 k· Taliplerden aranılan vesaik ve muvakkat teminat bu hususta· 
~ 1 Şart~amel~rde izah edilen. tarz ~e miktarda olacaiıtır. 
tıP Talıpler •fbu şarlnamelerı ( 1) Jıra bedel mukabilinde komis-
c' )ondan alabilirler. (2955) 

"-----------------------------------
~ Sthhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 

~lıdut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünden: 
~ lstanbul Limanı Bakteriyoloji Laboratuvarı için sahil sıhhiye 
~ ~tlceıi binasının yukarı katında yaptırılacak dairenin kapalı 
~ ~ usuli ile ~9 ·Temmuz - 933 cumartesi günü saat 14 de mer
~~·~izde müteşekkil komisyonda müna,<asası yapılacağmdan ta· 
•~ ~1'111. ıartname ve planJarıoı görmek üzere Ankara'da Hudut 
~t •hıller Sıhhat Umum Müdürlüğü ayniyet muhasipliğine ve 
ı,:'-bul•da mezkür merkez Levazım Memurluğuna müracaat• 

ı. 

(3094) 
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VA~ITYURDU 
• 

Ki AP K MI 
ÇALIŞMIYA BAŞLADI 

Basılacak Kitaplarınızı .. 
Yapılacak Cetvel işlerin· zi 
Makbuzlarınızı .. 

• • 

Defterlerinizi .. 
Baskıya Ait Her • • • • 

ış nızı .. 
VAK 1 T YURDU 

Her Yerden Çok Ucuz Yapar 
istediğiniz yerden fiyat alabilirsiniz. 

Vakıt Yurdunun Fiyatı Heryerden Ucuz olacaktır 

· rncirlerin nnznrı OiHatine -
İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından : 
Tacirlerin müessesei ticariyelerine ait alım ve satımlarda İs· 

tihdam ettikleri tellal ve simsar ve Plasyelerio de odalara ka· 

yıtları mecburi olduğundan bu gibi işlerle meşğul olanların 
15 ·Haziran· 933 tarihinden itibaren üç ay zarfında odaya mü· 

racaatla kayıtlarını icra ettirmelt>ri evvelce ilan edilmişti. Bu 
müddetin hitamından sonra haklarında odalar kanunu mucibince 
takibatta bulunulacağı cihetle istihdam ettikleri bu kabil tellal 
simsar ve plasyeleri kaydedilmek üzere odaya bildirmeleri bil· 
umum müessesah ticariyeye tavsiye olunur. (3018' 

Muhtelif L a"' k e 
renkte karyolalar 

Ve Çelik Somyalar 
Sirkeci Ebussuut caddesindeki 

Karyola ve Madeni Eşya Fabrikasının 
Kesme ve kemerli Amerikan ve logiliz s:stemi yay ve çelik somyalı 
büyük ve çocuk karyolaları vesair demir sı hhi mobilyeJerin satış yerleri 

Selanik Bonmarşesi Yerli Mallar Pazarı ve Fabrika 
(4622) 

Devlet Demiryolları ilanları -
Eskişehir atelyesinde vücııda getirilecek oksijen istihsal tesi· 

safının kapalı zarfla müoakasası 2 l - Ağustos • 933 pazartesi gü

nü saat 15 te Ankarada idare merkezinde yapılacaktır. 
Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde onar liraya satı-

lan şartnamelerde yazahdır. (3113) 

Derince limanın da bir sene zarfında yapılacak tahmil ve 
tahliye işlerinin kapalı zarfta münakasası 27 • 7 • 933 perşembe 
günü Sl at 15 de Ankara da Umum Müdürlük binasında yapı la· 
caktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer liraya 
satılan şartnamelerde yazılıdır. (3125) 

. ·• . . -.. "- " · t ~ ,. ' }' .. .. ··. · .. ~ .. ·~ ·,· .· · .... "'~{ 

'Hatıralar ve Vesikalar 
Harp kabine/erinin isticvabı 

Bu eser, mütarekeden sonra, umumi harp mes'ullerınin di· 
vanı alideki isticvaplarını, resmi ve sikaları ihtiva etmektedir. 

Harp kabine/erinin isticvabında 
Bütün harp senelerinin ve mütareke yıllarının en canlı saf
halarını, bu eserde bulacak, lezzetle, merakla okuyacaksınız. 

600 sayıf alık kitap bir lira 

\..ı••••D•a•ğ•lt•m•a-111y•e•r•i •Vt11A•K•l1T1•m-a1t1b•a•a•ş•'••••/,,.. 

Dr. Ihsan Sami 

Gonokok aşısı 
13elsoğuklu~u ve ihtil~tl :ırına karşı 

pek tesirli ve tozı: aşıdır. Divanyolu 
Sulta n Mahmut rlirbe~i No. 189 

(5089, 

Qöz Hekimi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Sınıf Mutehassıs 
llabrılli t Anknra caddesi No. 60 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkları mütehassısı 

Divnnvolu N. 118 Telefon: 22398 

······················-··················· ... ··· . =f ····u·········G···········:·h·····i5i~··k;hi~~~~-~~: 
g • arı oğlu. i.stikl:ıl cad-
g . desi G:ılatas:ır:ıy 
g ıstas,·onunda Recep Bey :ıpartım:ının:ı 
:: nakledilmi~ ı ir. Kapısı Mektep sokak .. . ' !! l ıııci kat Tel. No. 41721 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : :: : ::::: ::: : :::: : :::::::::• 

1933 

Almanağı 
lstanbul matbuat cemiyeti 
tarafından tertip edilmiştir 

Her kitapçıda bulunur 
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İŞÇİ aranıyor 
Büyük bir fabrikada derhal işe başlamak üzre 
mÜl'eaddit daimi işçiye ihtiyaç vardır. İşçiler Türk 
ve sıhhati tamamen yerinde olacak, herhangi bir 
san'at mektebinden mezun, laakal iki sene bilfiil 
çalışmış, askerliğini ikmal etmiş bulunacak, yaşı 
30 dan yukarı olmıyacak, bu evsafı haiz olanların: 
Adlarını • • • • • . . . . . 
Babalar.nın adlar1nı • • • 
Doğdukları yeri • • • • . : 
Doğdukları seneyi • • : 
Bilfiil Cjahşbkları yerleri tarih· 
lerile beraber • • • • . . 
Şimdi Cjahştlkları yeri • • . : 
D.aimt adreslerini • • 
Evli ve çocukları olup olma· 
dıklar1nı • • • • • • : 
Eaas san'atlar1nı • • • : 
En az istedikleri gündeliği : 

Yukarda sıra ile, üç adet yeni çeki1miş fotoğraf 
nüfus tezkeresi sureti ve mektep şehadetname
leri suretlerile, 10 Temmuza kadar Istanbul pos
ta kutusu 84 adresine müracaatları ilan olunur. 
İşe alınacakların, telgrafla İş başına çağırıldıkları 
tarihten itibaren üç gün zarfında yola çıkmaları 
şarttır. 

Yalnız bekarlar için müessese tarafından ikamet
gah temin edilecektir. Yol masrafı fabrika tara-

fından ödenmez. ----------------(5186) ___ _ 
ADAPAZABI 

Türk Ticaret Bankası 
Merkezi : Adapazan 

hlta'ftbul şubesi : Yenipostane karşısı Tel. 22042 
Sermayesi : ~,200,000 
lbtiyat akçesi: 130,000 
ŞUBELERİ 

Bandırma • Bartın • Biga • Bilecik • Bolu • BozUyUk 
BUrsa - Düzce • Eskişehir • Gemlik • Gerede • 

Geyve • Hendek • lzmit • Karamursal • 
Kütahya • Mudurnu • M. Kemalpaşa • 

Safranbolu • Tekirdağ • Yenişehir 
l\1fr3ıit \.!r::.irle mevduat, havale kabul eder tahsile senet alır ve ikraz muamel~ıı 

yapar meyduat faizleri müdüriyetle gürüşülerek tesbit edilir 

Komisyon ve ticaret kısmı her nevi emtiai ticariye 
satışma delalet eder Sigorta yapar 

Ankara Viliyetinden: 
B!rinci Madde - Bedeli keşfi (226096) lira ve (22) kuruş· 

tan ibaret olan Ankarada üç yerde yapılacak ilk mektep inşa
atı ı!ıukavelename tc.rihinden itibaren şartnamedeki müddet zar· 
fıncJa ikm2l edilmek üzere ve kapalı zarf usulile 29 - 6 - 933 
tatibinden 20 - 1 - 933 tarihine kadar yirmi gün müddetle mü
nakascıya konulmuştur. 

ikinci Madde - Münakasaya iktidara fenni ve itibara malile· 
rini isbat edenler kabul olunur. Bunun için münakasaya dahil 
olm,k istiyenlerin: 

A - Bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu olan (16957) lira 
(20) kurnşu VilAyet ldarei Hususiyesi hesabına Bankaya tevdi 
ettikl,?rine dair makbuz senedini veya milli Bankalardan bi
rinin teminat mektubunu yahut Milıi esham mukabili Mubasebei 
Hususiyedeo alınacak ilmühaberi ibraz etmeleri lazımdır. 

B - Ticaret odasına mukayyet olduklarına ve itibarı ma· 
lilerine ait bir vesika göstermeleri icap eder. 

C - Yetlerindeki ehliveti fenniye vesikalarını yevmi iha· 
leden en az sekiz gün ~vvel Vılayet Başmühendisliğine göstere· 
rek münakasaya dahil olabileceklerioe dair ya bir ehliyeti fen· 
niye vesikası almaları ve yahut ellerindeki vesikaların zirine 
ş~rb verdirmeleri iktiza eder. Bu üç şartı tamamen haiz olmı 
yanların münakasaya iştirakleri şayanı kabul olamıyacağından 
teklif zarfları açılmıyarak kendilerine iade edilecektir. 

Üçüncü Madde - Münakasa evrakı keşfiye ve şeraiti mah· 
ıusaoına tevfikan icra edilecektir. 

Dürdüncü Madde - Talipler 661 numaralı münakasa ve iiıale 
kanununun onuııcu maddesi mucibince ihzar edecekleri kapalı 
zarfı 20 - 7 - 933 tarih ve perşembe günü saat 15 e kadar 
Vilayet Daimi Encümeni Reisliğine makbuz mukabilinde tevdi 
edecelderdir. 

Beşinci Madd~ - Münakasa 20 - 7 - 933 tarih ve perşem
be günü Ankara Vilayeti Daimi Encümeninde yapılacakhr. 

~ 

Altmcı Madde - Evrakı keşfiye ve projeyi gfümek veya 
cltha siyade mal!bnat almak iotiyenl•,tin her gün Ankara Vila· 
yeti N~fıa Başmi.!hend :o; · ;~:oe Yeva Euci!mf.ni Daimi kalemine 
nüracaatlar• · · (3091) 

............................................................ , 

rSHı~·Marıı 
~ KARADENiZ POSTASI ~i 

il Erzurum il .. .. .. .. .. .. 
~ 10 v.;~~r~uz Pazartesi i~ 
~~ günü akşamı Sirkeci'den hare- ~~ 
H ketle (Zonguldak, İnebolu, A· Ei 
:: '-'ancık,Samsun Ordu, Giresun, H 
•• J ' •• 

EE Trabzon, Sürmene ve Rize)ye H 
~~ azimet ve avdet edecektir. g 
:: :: 
:: Fazla tafsilat için Sirkeci H 
ii Yelkenci Hanındaki acentalı- ~~ 
~~ ğına müracaat. Tel: 21515 ~i 
==·········-············· (5303) ••••••.••••••••••••• :: ................... ,....... ······················ 

SADIKZADE Biraderler 
VAPURLARI 

SAKARYA vapuru 

Müddeti seyahat 22 saattir. 

Jler h:ıh:ı Cum:ırtesi günli ~a:ıt 16 da 
Galata rıhtımından haı eker, Pazar günü 
lzmire mu\':ısaln:, P<ı7.artesi hareketle 
Salı giinü f :;t:ın bula a\'dct eder. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Mey· 

menet Hanı altında acentalığa 

müracaat. Telefon: 22134. (5205) 

Sahibi, MEHMET ASIM 

Ne~riyat Müdürü: 1. Safa 

YAKIT Matbaası - İstanbul 

T~QKiVE 

Z:IRAAT 
BANKA51 

- -

DARA 
BiRiKTiREN 
RAı-.IAT~bD~R 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

1500 Ton Rel<ompoze kömürü : Kapalı zarfla münakasası: 10/ 
Temmuz/933 Pazartesi günü saat 14 te. 

100 Ton Mazot "Mayi mabruk,,: Kapalı zarfıa münakasası : 10/ 
Temmuı/933 Pazartesi günü saat 15 le. 

Gölcük Deniz Fabrikaları ihtiyacı için kapalı zarfla münakasa" 
ya konulan yukarda cins ve miktarı yazıla kömür ve mazotu~ 
şartnamelerini görmek istiyenlerin hergün ve mezkur malzemeY1 

itaya talip olacakların münakasa gün ve saatlerinde Kasımp•" 
şada Deniz Levazım Satınalma komisyonuna müracaatları. (2703) 

Büyük TAYYARE Piyangosu 
15 inci Tertibin 3 üncü keşidesi 

11 Temmuzdadır. 
Bu keşidede Büyük ikramiye 100.000 Liradır. 
Ayrıca: 25.000, 15.000, 10.000 Liralık büyük 
kramiyeler ve 50.000 Liralık Mükafat Vardır. 

inhisarlar Umum Müdürlüğündeıı = 
600 Adet "28,, Yirmi Sekizlik: Kağıt yaldız bobin 
100 ,, ,, ,, ,, : Yeşil ipek taklidi bobin 
ıoo ,, ,, ,, ,, : Kırmızı ., ,. ,, et' 

Şartname ve nümunelerine tevfikan alınacak ve bedel1
1 

-
takastan istisnaen ve Ecnebi par asiyle tesviye edilecek 0 ',. 

mezkur üç kalem levazımı vermek isteyenlerin yapılacak p•ı;,_ 
lığa iştirak etmek üzere" % 7,5,, teminatlarını hamilen "10/7/~' I' 
pazartesi günü saat ' 114 1/ 2,, da Gala tada Mübayaa kon>1

9
•
1
f 

nuna müracaatları. (298 


