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Universife kadrosu 

tamamlanmak üzere .•• 
Yeni f ayin edilenlerin 

isimleri 
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Büyük Fransız diplomatının seyahati 

M. Heryo Şehrimizde 

Dün Sergiyi, Ayasofya· 
Çamiini Gezdi 

'#111---- Moda Yüzme Yerinde c:::~ 

BUGÜN 
CVAKIT) 

Yüzme müsabakası 
Büyfik yüzme müsabakamız 

bugün Moda deniz hamamları 
havuzunda yapıhyor. Mevsimin 
bUyük spor hadiselerinden 
biriıini teşkil eden bu müsa
bakamız hakkında bütün taf- · 
ıilltı ve müsabaka progra· 
mmı bugOn spor sayıfamızda 
ve hususi illvelerimizde bula· 
caksınız. Resimlerimiz. bugün
kü müsabakalarda yeni rekor 
yapmalarını beklediğimiz kıy· 
metli yüzücUlerimizden Fener 

, 

bahçeli Leyli Hanımla Salim ..__ııiiiiiiiiiiİiıll ___ ........ ._ııiııiııııı• 

Beydir • 

•• 
Universitede iki istifa 
Neşet Ömer ve Edebiyat fakültesi 

reisi Fuat Beyler istifa ettiler 

sebebi şimdilik belli değil, 
bugün anlaşılacak 

istifa 
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Fridman aşısı 
Sıhhiye vekilinin beyanah 

münasebetile bir izah 
Geçen gün Fridman aşısı hak

k;nda bir makale yazarak bu 
aşının lehinde ve aleyhinde olan-
1.u bulunduğunu söylemiş, Sıh
hiye YekileUnce meselenin tet
kiki ile neticesinin ilin edilmesi 
faydalı olacağı mütaJeasmda bu
lunmuştuk . 

Sıhhiye vekili doktor Refik 
Bey Anadolu ajansı •asıtasile 
gazetelere beyanatta bulunmuş
tur. Ve aııoın faydasız olduğunu 
bildirmiştir. Bu beyanatı dünkü 

(Vakıt) ta biz de neşrettik. Refik 
Beyefendinin bu iş hakkında bu 
suretle gösterdiği alikadarhğı 

memnuniyetle telakki ederiz. 
Yalnız beyanatı arasında bir iki 

kelime var ki bu noktayı izah 

etmek iıteriz. Sıhhiye Vekili Bey 

Fridman aşısı hakk1ndaki neşri
yattan babıederken bunların rek

lim niıtbiyetinde olduğunu iliv~ 
ediyor. 

V akıt bu neşriyatı yaparken 
Fridman aşısı ile nasıl alikadar 
olduğuôu göstermiştir. O vakit 
biıe bu aşı için müracaat eden 
bir zattan bahsetmif, fakat is

mini yazmamışbk. Bugün açıkça 
söyliyebiliriz ki bu zat bir dok
tor değildir. Kadıköy kız lisesi 
oüdürü Feridun Beydir. Feridun 
Bey aileyi ve mesleki sebepler
den dolayı verem hastahğaoın 
memleketimizdeki tahribatından 
müteessirdir. Ve yakmdan tanı
dığı bazı hastaların ifadesi üze
rine bu aşı hakkmda alakadar 
olmuş, bu maksat ile matbaamı
za kadar gelmiştir. Zannediyo
ruz ~i bu izahat neşriyatımızda 
en küçük bir reklam maksadı 
olamıyacağını isbata kafi gelir. 

Polonya ile Danzig 
Aralarında yeni bir muka

vele imza ettiler 
Varşuva, 10 ( A.A) - Polon

ya ile Dantzii arasında Dantzig 

limanının ve Dantzig'te polonya' 
hlarıa vaziyeti için 5 ağustosta 
iki mukavele im:ıalanmııtır. 

ilk mukavele, Danh:ig lima
nının kullamlması içindir ve ara
daki ihtilafları ortadan kaldır-

maktadır. Bu ihtilaf, o:illetler 
ceıai~etine verilmiştir, Polonya, 

Dantzig, deniz ticaretinde bir 
hisse temin edecektir. 

ikinci .mukavele şudur : Dant
zig'te Polonya'htar için maarifte 
salahiyettar şahsiyetlerin talebi 

üzeriae asgari 40 çocuk için ip
tidai mektepler veya SIDıflar açı
lacaktır. 

Dantzig'te Polonya'Jılar, res' 
mi d~irelerde ve mahkemelerde 
kendi lisanlarmı kullanabilecek-

·.aı • 
lerdır. 

Havan adasında 
La Havane,10 (A.A) - Reis 

Macbado, bütün adada örfi idare 
ilin etmiıtir. 

v·erdon muharebe mey
danını gezdiler 

Parii, 10 ( A.A. ) - Yüksek 
harp mektebine mensup ecnebi 
ubit:ei- we bu arada Japon za
bitleri · Verdon· muharebe mey-
da111nı. gezmişlerdir. 

killiSON;H~BER~ERii!i 
Balbo filosunun Amerikadan dönüşü : iyi bir netice 

Bu ağır deniz tayyarelerini 
kullanmak şaka değildir 

Lisbonne, 1 O (A.A.) - istira
hat ettikten sonra jeneral Balbo 
razetecileri kabul etti ve bir 
saat süren görüşme esnasında 
seyahatin teferrüahndan bahsetti. 

Açorcs adalarında kazaya uğ· 
rayan tayyareden bahsederken 
bu hadisenin seyahatin ehem
miyetini azaltmadığını Atlas de
nizini 24 tayyare ile geçtiklerini 
söyledi ve : 

- Lisbonne'a, dedi, 23 tayyare 
ile geldik. Bu iyi b ir neticedir. 

Balb o, bundan sonra müJazim 
Squaglia'nm cesedinin Lis -

bonne'a bir İtalyan harp gemisi 
ile getirileceğini ve muamelenin 
burada bitirileceğini söyJiyerek 
şunlara ilave etti : 

Bu şerait altmda filo ancak 
cumartesi sabah ve Saint • Vin
cent Cebelitarık'ın şimali, Bale
ares adaları ve Bonifacio boğazı 
yolile gidebilecektir. 

Bir dayak 

Balbo, Codos ile Rossi'nin 
uçuşlarını takdir etti. ltalyan 
tayyarecile ri Fransızları Nevyork
ta görmüşlerdi. Balbo, bu uçuş 

için bir ltalyan tayyarecisile uç
mak isteseydi, teşebbüsü fazla 

cesurane bulduğu için müsaade 
etmiş olacağını söylemittir. 

ikbaldeki düşünceleri hak-
kındaki suale Jeneral şu cevabı 

vermiştir: 

- Hava aleminde insan çok 
uzak ve çok çabuk görmelidir. 

Bu gün biten seyahat yarın için 
eskimiş o lacaktır. Daha iyisini 
yapmamız lazımdır. 

Jeneral, Açores deniz istasiyo
nunun tanzim edilmesi Jiizumun· 
dan bahsetmiş ve demiştir ki: 

- Açores adaları beynelmi

lel çok şayanı dikkat bir istasi
yon olabilir. Şu şartla ki: bir tek 
millete hava haltı imtiyaZJ veril-

m«!me li, Fakat her millete veril· 
melidir. 

Bundan sonra Jeoeral, bu is· 
tasyonu sermaye koyarak düzel
tebilecek ~irketleri tavsiye etti. 
Bundan sonra Usbonne'un tica
reti bahriye kumpanyasına o ~du· 

ğu gibi, limanm bütün hatlara 
açılmasını söyledi. 

Balbo'ya göre Squaglia'nın 
uğradığı kaıamn başlıca t ebcp· 
teri, bu deniz istasyonunun ter· 
tibatmın eksik olmasındandır. 

Jeneral bu hususta demiştir ki: 
Bu ağır deniz tayyarelerini 

kullanmak şaka değildir. Aço
res'lara birkaç kilometrelik sa· 
kin suyu olan bir istasyon liıım· 
dır. 

Filonun kazaya uğrayan tay· 
yarelerinden birisinin sakatlığı
nın ehemmiyetsiz olduğu öğre· 
nilmiştir. Bu şimdiden tamir edil
miş bulunmaktadır• 

iki devletin teşebbüsü 
Yunanistandaparti Almanya nezaketten anlamıyor mu? 
kavgası, bir hadise Fransa ve Ingiltere, ikinci def ada Alman-

Atin•, 10 ( A.A) - M. Ma- • .., • d•l' J k kl . ı 
ı:arakis mebusan meclisinde Li- yanın anfıyabıfece l l aen onu aca ar'I~ 
beral fırkası namına söz alarak 

deYlet memurları tarafından Ve· 

nizelosa karşı tertip olunan sui
kast dolayısile hükumete vahim 

siyasi ve manevi mesuliyeller 
dütlüğilnü söylemiştir. Diğer 

taraftan ziraatçi fırkasrndan Gab
rilichis hükumeti tahkir edici 

sözler sarefttiğinden hükumet 
farkası mebusları mumaileybi 

dövmütlerdir. 

Dahiliye nazırı değişti 
Atina, lO(A.A.) - Girit umu· 

mi •alisi M. Munsuridis, M. Ral 

lis'in yerine dahiliye nazırı tayin 
edilmiştir. • 

M. Rallis'in üzerinde yalnız 
bava nazarlığı vazifdi alakonul· 
muştur. 

(Yunan dahiliye nazmnın çe· 
kilmesi sebebi müttehit muhalif 

fırkaların bu zatı Venizelosa kar
şı yapılan suikastten mes'ul ad· 

detmeleridir. Hükumet partisi 
bu iddialara kar~ı dahiliye na

zırım büsbütün feda edememiş, 
onu dahiliye na21rhğından uzak-

lathrmakla beraber hava nazır
lıjında muhafaza etmiştir.) 

Bir vapur batıyor 
Hint denizinde ve içinde 

58 tayıfa var 
Paris, 10 ( A.A) - Nation 

gaze lesi, Somalinin Italyan sahil

lerindeki Mogdicboodan aldığı 
bir telgrafı neşrediyor. 

Buramn telsiz istasyonunun 
aldığı bir habere göre 7,291 
tonluk Farbin isimli Fransız va· 
puru Hindistana giderke Hint 
denizinde, 12,49 şimaliarz ve 

Pariı, 10 ( A.A) - Temps 
gazetesi şunları yazıyor : " Bir 
kaç ıaatlik bir düşünce beynel

milel efkarı umumiyenin Fransa 
ile logilterenin Almanya nez-

dinde yaptıkları teşebbüsün 
Berlin tarafından, yarı resmi 
tebliğlerin ve milli Sosyalist 
matbuatının vermek istedikleri 
manada bir ademi kabule uğra
madığını anlamaslDa l< afi gel
miştir.,. 

"Temps,, gazetesi, Berlinin 
neşesizliğinin bilhassa Avustur

yaya karşı entrikalarına bir ni
hayet vermek veya bu memle
ketin istiklaline karşı beslediği 
düşünceleri meydana çıkarma~ 
mecburiyetinde oluşundan ileri 
geldiğini ilave ediyor. 

"Almanlar, kendilerine karşı 
gösterilmekte devam edilen şüp· 
helerden ve bu bannın devam 
etmesinden ve manen yalnız ba-

şına bırakılmış olmalarından şi

kayet ediyorlıtr. "Bundan dolayı 
Almanlar kendilerini suçlu tut

malıdırlar. Cünkü bu vaziyet bir 
çok defalar tekerrür eden siya-

si hatalardan psikolojik duygu
larmm eksikliğinden doğmuştur. 

Berfin hükümetinin hadiselere 
itiraz etmek suretile münakaşa 
ederek kabul etmek mecburiye-

tinde kaldığı - Fransız ve Ingiliz 
teşebbüsünü karşılayışı bu suretle 
aleyhine dönmüş o:uyor. Bu me· 
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70,34 şarki tul derecelerinde 
Guradafi burnu civarında Bat
maktadır. Hollanda vapurların
dan Senbilan ile Fransız vapur
larından F el iks Ronsel imdadına 
gitmişlerdir. Forbanda tayfa 
olarak 58 kişi vardır. 

selede kullanılan dostane ve 
nazik usul, Almanya tarafından 
anlaşılmıyarak kabul edilmemiş 

ise, Avrupa sulbü için icap ettiji 
takdirde bir daha sefere başka 
usuller kullanılarak Almanyayı 

mesuliyetleri karşısında bırakmak 
la21mgelecektir. 

Avusturyada Almanla-
rın tedhiş hareketi 

Roma, 1 O (A.A) - Bir tebli 
ğe göre, Alman hükumeti geçen 
cumartesi Italya sefirine verdiği 

teminata göre radyo propagan
dası ile tayyare hareketlerinin 

menedileceğini bildirmiştir. Fa
l< at hükumet, tedhiş hareketle-

rinden mes'uliyeti üzerine alma
maktadır. 

Alman hükumeti bütün hadi
selere bir nihayet verilmesi lü
zumuna kanidir. 

Avusturya aleyhine pro
paganda devam ediyor 

Viyana, 10 (A.Aı- Alman hü·· 
kumetinin Avusturya· Alman 
münasebetlerini gerginleştiren 
hadiselerin bir daha olmaması 
için elinden gelen her ıeyi ya· 
pacağına dair ltılyan elçisine 
teminat verdiği tarihten birkaç 
gün eonra Hitlerci propaıanda
cılardan Habichl Avusturya aley
hinde Münib teıs:z merkezi vası· 
tasile yeni bir propaganda mü
cadelesi açmıştır. 

Habichl bu mücadelenin cuma 
günü de devam edeceğini bildir
miştir. Avusturya efkin umumi-

yesi Berlin hükumeti nezdinde 
siyasi teşebbüslerde bulunduğu· 

nun ertesi giinü baş gösteren 
bu vak'aya dikkat çekmektedir. 

Reisicümhur 
Reisicümbur Hazretleri 

motörle Yalovadan gelmişi 
Boğazda bir g~zint i y•P1 

sonra akşam tekrar Yıl 
dönmüşlerdir. 

Müşir Fevzi P 
Hazretleri geli 

Ankara, 10 (A.A .) -
erkanıharbiye reisi Müşir 
Paşa Hazretleri bu akşamki 
lstanbula hareket etmişler, 
yonda başvekil ismet t'af' 
retlerile vekiller ve erkin• 1 

riye tarafından uğurlanmıtl• 

Harice gidecek meııı 
Ankara, 10 (Hususi) - V 

ler heyeti hariciye men>U 
dan gayri ecnebi memlek• 
gönderilecek memurlar içi• 
lecek dövizlerin vekiller b 
karariıe verilmesini kabul ' 
tir. 

Gümrüklere gelen . 
ların ardiye ücreti 

Ankara, 10 (Hususi) - G 
rüklere gelip beyannamesi 
fakat kontenjan mevcut 
ması yiizünden ııra beki . 
gıbi sebeplerle, sahibinin ib 

rı haricinde, antrepolard• 
ayyen müddetten fazla k 
eşyalardan l haziran 933 ti 
kadar olanlar için ardiye . 
alınmaması Vekiller Hey'• 
ka rarlaştmlmışhr. 

Kaçak Asurile' 

lr:lkA tP.~lim olduk!~ 
haberi doğru değıl 

Londra, 10, (A.A.) - G 
lerde Irak hududunu 
olan Asuriler, kayitıiz ve 
olaraic Bağdat hükumetio• 
halet etmişlerdir. 

Bağdat, 10 (A.A) - A 
rin teslim oldukları bakk•0 

haber, vakıtsızclır. 
lf. lf. • 

Iraktaki Asuriler ısyanı . 
sesinin mühim safhalar ııeÇ' 
anlaşılmaktadır. Bağdat 
mcti şu resmi tebliği 

miştir: tJ('IJ 
0 Silahlara alınmayan 

dar Asuri Dicle nehri11i. 
r ek Irak arazisine girotif. 

.. Jed' teslim olacklarrnı soy . 
di. Fakat bunlar nebrı ~ 
çer gecmez Irak orduıu11~;,, 1 
karakolla'una hücüm etdl1 ,1.. 
püskürtülruüşlerdir. MU~' ti
bir kaç saat devam eldi~ 
surilerden birkaç maktul · 

Gayri resmi menabiden 
malumata göre çekiiell ~ 
riler hali Irak toprakt~r el• 
Bunlar Zaho cıvarındakı 
iltica etmişlerdir. ~ 

Büyük rekorun .~ 
0
{1 

manian geri dönıt~o' 
Berut, 10 ( A.A) - ~ 

Rossi, Rayak ha•• meY ',J1 
mahalli saat ile 4 te M•' 
doğru uçmuşlardır. 

• 
Kalp sektes• 

k 9 ~ ... 
Tarlabaşı Tolga sok•. 'J' 

rada oturan Mihal Taksıtılt ~ 
serviler 35 ı-.~maralı A.h"'~,
dinin kahvesinde çay İ~~: 

• t1•' 
tei knlptenu vefat etnııŞ 
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RETLER 

n 
llı~uriyetçiyiz? 
Cuınh . . . ' Deniz hatları inhisarı talimatnamesi 

~il urıyetçıyız . 
hu ıu l . . 1. on a ııze garıp ge ır, 
'il 0 kadar benimsedik, o

t '° lt bizden addediyoruz ki 
~ l'trıa.y., lüzum görmüyo • 

arasında işliyecek Limanlarımız 
vapurlara ait t daha. evvel edebiyatı 

-~1~ ol~n, fikirleri bir cere 
bit h ~tt.a. akıllara bile gel -

şartlar 
tııı adııe bugün siyasi ha
i temelidir. 

\d .. ~n.e evvel en ileri giden 
"ltıı b. tta tze sadece meıruti 
İlet? bahsederdi. Zamanın. 
~k ~ dü!ünceyi temsil eden 
~ ip ıleri adım diye "mu 

ltı ~evletinden,, bahseder

lktıaal V ckileti, 1 eylülden iti. vapurlar elektrikle tenvir ve kalori ı 3 ıene sonra bu tonlar daha zi
baren tatbikine hatlanacak olan ferle ısıtılmıı olacaktır. yad~ olacaktır. Vapurların yatak. 
deniz hatları inhisarı için bir ta • Kafi miktarda da kamarot bu- ları ise Trabzon ve İzmir posla -
li~atname hazırlamış ve alakadar lunacak ve hıfzıssıhha kavaidini larmda 50, Mersinde 40, Bartın ve 
lara tebliğ etmiıtir. cami şekild-e temizlik yapılacak • Karahiğada 3U, Mudanya.da 20 ve 

Bu talimatnameye göre Türk li- ~ır. lmrozda 8 ya~aktan u; olmıyacak 
manian arasında iıliyecek bütün Trabzon ve lzmir hatlarına iıli-

.~~. alanı devleti Halifeli , 

vapurlarda muhakkak surette tel- yecek vapurlar 2500, Akdenizde 
siz cihazı bulunacaktır. 1000, Bartın ve Bandırma hatların 

Lit 
1 ahtı, cübbe altında frak 

· •tayip t kk··ıd ·· l1t C§e U u. 
ıat p d" 

. a ııahım çok yaıa -

lzmir, Bandırma, lmroz posta- da 750, Müdanya hattında 400 ve 
ları ile cliğe; bütün postalarda bi- ı lzmitte 75 groı tondan a~ağı olmı
rinci ve ikinci kamaralar olacak, yacaktır. 

. deri değildi. Namık Ke-
1Yet d · t e ebıyatı da ancak 

~~i; tneıruai meıruta,, ya is
~tı~rdu. Namık Kemal de 
~ aa.rıklı softa ile birlikte 

1 
etı ıneırula ihtilali ya -

~ 876 ihtilali Sultan Azizi 
•uretıe tahttan indirmİ§-

ı~ 
ll l<eınal edebiyatından 
i e edebiyatı cedide, ne 
"oı ı ı.. ,..!a davalardan bahs -
~ k Urkçü edebiyat ise sa
, il ~,, davası içinde gün 

.ıt~. ~İtapları cümhuriyeti 
ır ı• d. .. . l d ~ :r ıye gosterıyor ar r. 

eıa.siyc, hukuku idare ki· 
Y~efl'\l•.: yetin faz. il etlerini 
cı 'ı,. bitirerr. t-zlerdi .. 
)\~ t'"l~l'a rA.2mPn ciimhu-

'• 
~l\ ') ... 

Yoldan çıkarak .. 

Tramvay bir yolcunun 
bacağını kesti 

Dün sabah saat 6 da Şi,li depo
sundan çıkan 13 numaralı vatma
nın idaresindeki 106 numaralı 

tramvayın arkasındaki romork de
po önünde 10 metre kadar hattan 
çıkarak tramvay hekliyen Mecidi
yeköyü sakinlerinden bahçıvan Ö
mere çarpmış ve bacağının kırıl • 
masına sebebiyet vermiıtir. Ömer 
Şi§li Çocuk hastanesine yatırıl • 
mıthr. 

Ticaret ve Zahire borsası 
Ticaret Odası idare heyeti dün 

toplanarak Ticaret ve Zahire bor .. 
saunın yeni idare heyetine seçilen 
azaların vazifelerini tasdik etmit· 
tir. ~d~~rnak için, fikir kitap. 

l'lf t ıyat eserlerini nafile ı=m=a=r=a=-ı~a~h~i-:'.11:-::e~r=in=d-::c=g=eç=en"="m=a~ce:-:r:-:a=:l=a .. 
1 ll'ıtıa.yınız.. Onun yeri· rı kabul etseydi Türk milleti de 

~~~c~ksınız.. Türkiyenin müstemleke unsurları arasına gi -
~İtı, Urıyetçi olduğunu an • recekti.. Fakat Osmanlı devleti • 

Mondoroı mütarekesi nin kabullendiği hali Anadolu be-
1\i~lh~ harasında geçen nimsemedi. 

}' erı atırlaymız .. Size Millet kendini korumak için silah 
ı ~:ı:~ak silahlı günlerin landı.. Yani Osmanlı devletinin 
1918 •caktır. bıraktıg-ı i•i, devlet hakimiyetini .. k M S' 

~ ntutare e... on- millet eline aldı. 23 niıan 1920 nin 
lıi,~~d~leri Osmanlı dev .. manası budur. 
'°e ırnıyetine fili olarak Ankarada açılan Büyük Millet 

tıl :rrni!t · 
~"'Ud ır.. Meclisi, devletin bütün salahiyet -
~i~ ~ .. kalbur üstü münev • lerini kendinde toplamı,tı. Bugün 
b. • .. ' 

01iinınü,, İstanbul so- b ~.. devlet hakimiyetine ait ütün sa-
l ı.. .. ,~ı~tl~k gırtlağa geliyor lihiyetler de hala Türkiye Büyük 

~tiitere ~~ırıyor:. Millet Meclisinin salahiyetleri ara 
ı.. lıtr,f ınayeıı... ıındadır. 
41,., •ealeniyor • 

Sergide 
Vitrin müsabakasın bi

rinci Sümer Bank 
Beıinci yerli mallar sergisinde 

günlerdenberi halk ve firmalar ara 
aında büyük bir merak ve heyecan 
la beklenen dekorasyon ve vitrin 
müsabakaları dün neticelenmittir. 
Evvelce intihap edilen ve latan • 
bul meb'uıu Salih Cimcoz , Bey
oğlu kaymakamı Sedat, Ressam 
Nazmi Ziya, Daniş Beylerden mü• 
rekkep jüri heyeti dün sabah saat 
10.15 te pavyonları dolaımağa 

baılamı§, ve bütün firmaların meş 
herlerini ziyaret etmiştir. Hakem -
ler tam numara 10 olmak üzere 
muhtelif pavyonlara muhtelif nu
maralar vermitlerdir. Neticede Sü 

ıner Bank pavyonu 39 puYanla 
birinciliği; inhisarlar idaresi pav
yonu 30 puvanla ikinciliği ve 
şark yağ ve boya fabrikası pav
yonu 27 puvanla üçllncülnğü ka· 
zanmışlardır. 

Vitrin müaabakasında iıe bi
rinciliği 37 puvanla Sümer Bank 
pa9yonu, ikinciliği 34 puvanla 
şark yağ ve boya fabrikası pav-
yonu ve üçüncülüğü de 28 pu
vanla Turan yaj' ve sabun pav
yonu kazapmıılardır. 

Sümer Bank'a dekorasyon ve 
vitrin müsabakaları için evvelce 
ayrılan Kütahya çini fabrikası 
mamulilından vazolar verilmittir. 

Dün ıergıyı Kocaeli valisi 
Eşref, Kocaeli meb'uslanndan 
Ali Ragıp, Vilayet daimi encü
meni azasından Raif Beyler zi
yaret etmişlerdir. 

1 1ıt A. • Vakıa Cümhuriyet 1923 , 29 teş-
'.h.., ll'lerikan mandası. · 1 d l d·ıd· F k t ,.. ı .. te~ rınievve in e i in e ı ı.. a a 

'lıt1" a.t bir vatan sokak .. VAKiT~ ~ ıor hakikatte 1920 senesi 23 nisanın-
h-.rb:· danberi devlet hakimiyeti Türk 

l' 
1 

Yapanlar bir sabah ·11 · · k d. 1. d d H k. ı· mı etının en ı e ın e r.. a •· I 
~~etler .1• h miyetin bu vaafı da ancak Cümhu· ı 
•ıı ltıu~ ·~ a lı iıgal müf - riyet olablir .• 

\ ~ın kuvvetleri ha • Hayat hayatın zaruretleri fi " ı >, ı 
~ tltiliz kirden, edebiyattan, ideolojiden 

GUndelik, Siyası Gaıete 
latan bul Ankara Cadde&, V AKIT yurdu 

Telefon Numaralara 
YaZt l§lerl telefonu: 2•370 
idare telefonu : 2-t37& 

l'elgTat adresi: lltan bul - ·ı AKM 
Poata kutuıu No. t6 

Abone bedelleri : 

tır. 

Kamaralaf üç sene ıonra iki ki
şilikten fazli\ olmıyacak ve veka

let iılediği takdirde vapurlarda 
soğuk hava deposu da olacaktır. 

ı 6 aylık yumurta 
Bir ilaç sürülünce terü

taze kalacakmış 

İstanbul Ziraat odası idare hey. 
eti dün öğlede~ sonra toplanarak 

eylul batında Vilayet bahçeıin .. 
de açılacak tavukçuluk ve çiçek -
çilik sergisi için lazım gelen hazır
lıkları müzakere etmittir. 

Dün Ziraat odası idare heyeti 
içtima halinde iken Kasımpafada 

oturan Hasan Efendi isminde bir 
zat gelerek idare heyetine müraca· 
at etmittir. 

Hasan Efendi kendisinin hazır .. 

lamış olduğu bir maddeyle yumur· 

laların en az altı ay taze dur
duğunu söylemi! ve beraberinde 
getirdiği bir yumurtaya heyetin 
gözü önünde ilacını ıürmüttür. 

Heyet bu yumurtayı bir kutu i -
çine koyarak mühürlemi! ve sak • 
lamıttır. 

Hasan Efendinin söylediğine gö 
re hu yumurta mart ayına kadar 

taze olarak duracaktır. Mühürle -
nerek saklanan yumurta da mart a-

yında bir heyet huzurunda açıla -
caktır. 

Maliye vekili dün 
Viyanaya gitti 
Maliye vekilı Abdülhalik Bey 

dün Ankaradan ıebrimize gelmiı 
ve Haydar paıa istasyonunda 
Istanbulun ileri gelen memurları 
tarafından istikbal ediJmiıtir. 

Abdülhalik Bey hasta olduğu 
için dün a~şamki trenle tedavi 
için Viyanaya iİlmiş ve dostları 
tarafından teıvi olunmuıtur. 

Galatasaray tah· 
kikatı meselesi 
Cumhuriyet dostumuz dün ye• 

niden şu Galatasaray işi ile uğ· 
raşmıştır. Yakıt hesabına da bir 
hayli tarizler yapmıştır. Bu tariz.· 
Jerin sebebi şu: 

lstanbul vilayeti idare heyeti 
tahkikat evrakını tetki~ etmiı, 

sabık miidür F elhi Bey ile mu• 
hasebeci Kazım Bey hakkında 
men'i muhakeme kararı Yermiş, 
dahiliye şefi Süleyman Bey ile 
ambar memmu Mehmet Beyi de 
muhakeme alhna almış. Bu ne
ticeye göre (Va kıt) ın Fethi ve 
Kiıım Beyler hakkında evvelce 
yaptığı neşriyatın doğru olma• 
dığı anlaşılıyormuş. Bundan cio
Jayı da Fethi beye kaışı gazete• 
mizin açık bir tarziye vermui 
liıım geliyormuı. 

Biz evvelki ıün b6yle bir 
tarziye talebi karşt11nda kalınca 
şöyle demiştik: 

" Biz Galatasaray suiiıtimali 
haklcında günlerce tetkikten 
sonra vicdani bir kanaat edin· 
dik ve öyle yazdık. En·elki 
netriyahmızı değiıtirmekiçin bu 
kanaatimizin daha enel deiit· 
mesi lazımdır. Bunun iae ıu 
veya bu idarede verilen şu veya 
bu tarzda bir karar He olamaya
cağı tabiidir. ,. 

Şimdi bunun üzerine Cumhu
riyet {Öyle diyor : 

"Vakıt, vilayet idare heyetinin 
kararını itimatsızlık ve istihfaf 
ile karşılıyor. Ne Valut, ne de 
ben vilayet heyeti gibi bütün 
bu işin dosyasını baıhn ııağı 
tetkik etmedik. Onun için bu 
resmi ve mes'ul heyetinin ay· 
larca devam eden tetkikatta11 
ıoora vasıl olduğu kanaat el· 
bette biz.im kanaatimizden daha 
dojru olmak lizımgeJir. 

ı:::u meselede bakh çıkmak içia 
işi inada bindirmeği lüzumıuz 
buluyorum. Onun için iıi kanun 
mecrasına bırkarak ıuıuyor ve 
bekliyorum. Yakıt refikimiz de 
benim gibi beklemekte •eya 
F etbi Bey aleyhinde neıriyıta 
devam etmekte serbesttir tabii •. ,. 

Bir kere şunu söyleyelim ki 
bir idare heyetinin kararını ka· 
ııuni bulmamak o heyete karıı 
ne itimatlıılık ıöstermek, ne de 
istihfaf etmek demek değildir. 
Eğer böyle olsaydı hiç bir · mec
Jiı ve hiç bir mahkeme kararına 
artık kimsenin itiraz. hakkı bu
lunmamak icap ederdi. Galata
saray tahkikatı hakkındaki ka
rarı niç:n kanuni bulmuyoruz ? 
Bunun sebebini enelki gün kıs· 
men yazmıştık. Dahiliye şefi S6-
leyman Bey muhakeme altına 
alındıktan sonra onun ita Amiri 
Fethi Beyin ayrı bir mua• 
meleye tabi olmasını kanuni 
b ulmamışhk. Sonra Galatasaray 
tahkikatı esnasında muhasebeci 
Kizım Beyin de kat'i surette 
mcs'uliyetini mucip bir hldise ı. b._l\ıy Papasının emrile daha kuvvetli olduğu için Cüm • 1

1 
-,'1ı or. 
l9 1 tı mu huriyetçiyiz. Cümhuriyet Türk 
~' ai4:( ·ra.hhasları 12 ey • milletinin bayrağı olduğu için, onu 1 

let1• ... 1
1 

lnuahede ile Os· d b d - ·ı 1 

8eoeıı ' · 

6 aylık 

3 aylık 
ı aylık 

1"UrkJye 

HOO Kr. 
7W • 
400 .. 
ıw .. 

Ecoebt 

2700 Kr. 
1450 .. 
~00 

Fındık şehadetnamesin

den çıkan mesele 
İstanbul Ticaret oda11 ile Gire -

sun Ticaret odaıının arasında f ın
dık §ehadetnamesinden dolayı bir 
meıele çıkmıttır. 

mevzuu babıolmuıtur. Bu hldiae 
şudur: 

ı.. ••ı sa ece r rejim meseleıi egı ö-
·'"01'1.. ngiJiz himayesine 1 '*'h "'r". lüm ve kalım meselesi sayıyoruz. 
ti\· hılaf . Onun içindir ki Türk inkılap da- ' 
• .. •tt b'•r· ctın nüfuzunu h k.k ti t" H lk F k 1 • li ~'" 1 Jtt"" 

1
.. vasını a ı a eş ıren a ır a-

1 t1. ~et'İh- . us uman mem - (F k C h · il h ·•ı Lb·~ hır •ilah "b" k l sı, ır a, üm urıyetin , mi i a~ 
ili"' \ll e . gı 1 u - kimiyet mefkuresini en iyi ve en 
l ı .,,. l dıyordu.. d 
~ "'~,. aın emin surette temsil ve tatbik e er 

~~) cl'iıtı}d entoıu ifgal kuv devlet ,ekli olduğuna kanidir. Fır
i .ı 1eti 1 ıktan ıonra Oı- ka bu sarsılmaz kanatle Cümhuri-

1.1t k 0 n kal 
it ':>-b an mevcudi • yeti tehlikeye kar!ı her vasıta ile 
l b'd· ediyordu ç·· k" 
'\I • 1fth ·· un u müdafaa eder.) diye anlar. Çünkü 

tıbi ~~da. hu baziyetle- bizim tarihimiz böyle bir müsava· 
ott, , o'Uf etın. . B. 
~· ~l d ıştı. ına- ta dayanır; Cümhuriyet = istik -

•lltt ltu~~let yoktu.. laldir. 
e halinde Mar. Sadri Etem 

soo 

ilin Ucretlerı : 
fi<'.aarf UAnlıırıo ilin aahlfelf'rlnfle -nll· 

ml 30 kurU!JlBD batlar, ilk Mhlfed.: ı.70 

kuruta kadar ı:ıkar. 

Uüyllk, raı.111, deumlı 11111 \'f'rl'nlt'r1. alt 

ıı~ rı tt>n7.ilit vardır. 

Reııml UAnhtrm bir eıttırı 10 kuruttur. 

KUçUk lllnlar _:. 
Bir defaııı 30 iki detuı ~ llç dtraın fıS 

dört ı/efası 76 ve on defası 100 kuruştur. 

Oç aylık Ulıı verenlerin bir detuı mecca· 
nendlr. Dört satırı ı:eı;eo llAnlarııı ruıa 

eatırlan be~ lıuruısta.n hesap edJllr. 

Giresunda f mdık satın alan bir 
tacirin Giresun Ticaret odasında 
hazırlanan tahlil tchadetnamesi Is 
tanbulda fındıklar muayene edil - ı 
ret Odası Giresun Ticaret Odası -
miştir. 

Fakat İstanbul Ticaret odası ise 
İstanbul tahlilinin hatka olduğun • 
dan o suretle muamele imkanı ol· 
madığı bildirmittir. İstanbul Tica
ret odasına müracaat ederek naza• 
n dikkatini celp etmittir. 

Klıım Bey bir gün postahane 
civarındaki ıobacı Papaayan 
efendiyi çagırmıı. Karyola tamir 
ettirmek için bir sen~t imza et· 
tirmiş. Bu senedin parasını da 
tabii müdür F etbi beyin "verilsin,. 
iıareti ile mektep kaa111nda11 
almıştır. Fakat ondan aonra ne 
karyola tamir edilmiı, ne de 
alınan pıra mektep hesabına 
başka bir cihet~ ıarfolunmuıtur. 
Biz bu bidiaenin vukuunu kat'ı 

olar ak bil .yoruz. N :tekim ıobacı 

(Lfüfen sayıfayi çeviriniz). 
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•krt' 
ın edebi tefrikası: 7 ııııııuuuııımıııırıuurııııınııııııuıırııııııııııuuııırııııııı' 

Q 6D.il1 t UZ ağ 1 \ücretlerin yüzde ıs 
Telefon 

ıaınııııııııııuıııııııııırııınıııııııııııııııııııııuırııııııııııııııııırıııııııuııı Selami izzet 111111ıııııı11ıııı-/ inmesi kararı 
....... \' 
, O&.... Biı: de klüpteyiz .. 

9'ttb'l· .he.ide ıize Orhan Kayayr 
ı ırun. 

...... lJ . 
~ ıun boylu çok esmer biı 

)' d(!iil ıni? ' ...... ı:: .• 
? 'vet, ta. kendisi .. Tanışır mı. .. 

' Evet.. 

~Şu ~al de rnüsaa.de ediniz df' 
İıtı: ; aıze kendimi takdim ede· 

S adun Bülent on .. 
tı t~ Günaya döndü.. Genç 

k roa:Jerini gözleriyle araştıra. 
'°rdu: 

'Dans d . . . H d'? e eı· mısınız amme. 
ı .. 

~ .. 
Ullay ··1 ·· d' , '\' ' gu umse ı: 

~, a.lnız etmekle kalmam, ay .. 
, ~&.nda çok severim. 
'k u tene klüpte her ak,am 
1 \' 

~.. ar .. 
, li~.'Yın dudaklarında gizli bir 

d •um belirdi.. Tamam bir ay 
. ;; . ça1ı§tığını, her sabah işe 
oıd:ı~ Cafer Ali Beyin daktilo
J'\ •.• ~unu unutması lazımdı ... 
""Utundü: 

. ~~a.111 Demiralp! Beni şimdi 
s,d ırn bilir ne derdi. ......_ ;n ~ülent tekrar etti: 

it abıı tenis te oynarsınız? 
irı~l\tıın altından Nezihe iskar-

t ~.n Uciyle Günayın topuğunu 
. ll \' 
i ''li e genç kızın dudakların· 

d
il Yır,, sözünü yarıda bırak~ en · 1 Cevap verdi: c·· 

du Mnay f evkalide tenis oy • 
Iaıt~lc llalesef bu yaz oynıyamı

matt ·· ·· Bileğini incitti. 
'-1.l~ay gözlerini dört açmış, hay 

e1?1 tı -.ı ... , .... J... .. 1 ... yn ... rln .. Ne;ıihe 
fo!l Yordu: 

· ı li1.f if b · ı a i d ır otomobil kazası ge 
alle i\ e., Oto.mobili de gayet iyi 

JJ nır F k 
e İr a :· a at geçen gün na.sıl-
eSl d' iaca çarptı, bileği hafif ör 

ı. 

~'llay, olgun kiraz gibi kırmı
.. ,ıatı l . d 
t() • " çın en "Allah vere 

lı\Qb·ı· 1 un hakkında bir şey 
afı ;•-., ben daha silindirlerin 
ertı ,de olduğunu bilmem .. 

leri f: ~n. B~Ient: 
Yt .. ~lllıt olsun, dedi. 

l.lnay 
, b ' •eraem serıem sırıttı .. 

• 

\r ~ &'~nç kız budala mı idi? 
· dıkkatli dikatli Günayın 

1~11le b~aktı. İçine şüphe girdi. 
., il ır derdi olacak diye söy 

ıeri 'll\lr 8·· .~ 
İr uyuk adaya yanaştık . 

8.t 
d •0 nra kalktılar. Sadun 
t e I •elam verdiler. Sadun 
Çık tın tabakasından bir si • 

lltdı k 
~ın • ya tı ve uzaklaşan 

t ı,.., arkasından bakarak: 
k• C\lrtıb')' 
aklı 1 ır ... Diye mırıldandı. 

·ı, .. -s-
:tn h1.hçeıinde hasır kol · 

J,_.d UJ".ınu, dört genç konu • 
ı .. 

til -·· l ... ,u, . 
tıd, bi _ın cıva.hının dekolte· 

- Her halde ben yarın Suadi
yeye gidiyorum, dedi. 

Bebek gözlü, bebek yüzlü, çok 
genç bir bey: 

- Hani sabahleyin hep beraber 
denize girecektik diye itiraz etti .. 

Esma k~zdı: 
Esma bir az sinirli idi .. Hiddetli 

hiddetli cevap verd: 
- Her kes canının istediğini 

yapmakta serbesttir.. Biz sizinle 
imkanı yok anlaşamıyoruz .. 

ince, zaif bir gence dönüp sor· 
du: 

- Siz benimle gelecek misiniz? 
Genç maalmemnuniye kabul 

etti .. 
- Ya siz Orhan Kaya Bey?. 
Orhan Kaya, yirmi yedi, yirmi 

sekiz yaşlarında idi. Habeş dene 
cek kadar esmer bir gençti .. Gü. 
lümsedi ve batını salladı. 

Esma, bir az takacı, bir az da 
hırçın ona takıldı: 

- Klübün yeni yolcuau sizin her 
sözünüzü alt üst etti .. Yeni geleni 
gördünüz göreli soğuklaştımz, dal 
gmsmız.. Dut yemiş bülbül gibi 
sustunuz ... 

Orhan Kaya cevap vermedi .. 
Omuz silkip sustu .. 

Cemal Rağıp usulca: 
- Sadun Bülendin kendisine 

rakabet edeceğinden korkuyor ga• 
liba, deyiverdi .. 

Esma, şiddetle ba,ını çevirdi: 
- Böyle mana.sız şeyler söyle

me.. Sadun Bülent ilk a-ördüğü 
kıza kendini kaptırmaz.. Hem bu 
kız nereden çıktı?. Ona bugüne 
kadar hiç bir yerde tesadüf etme
di.m.. Ne baloda, ne dinede, ne 
de çayda .. 

Orhan Kaya şahadet parmağı .. 
nm ilk boğum kemiği ile çenesinin 
altını kaşıdı .. 

- Bu kızın nereden çıktığım 
ben de bilmiyorum.. Y almz bil -
diğim bir §ey var.sa onun büyüdü
ğü yerde güzel kız yetiştirmenin 
usulünü biliyorlar .. 

Esma cevap vermedi .• Alt du .. 
daklarmı hafifçe ıssırdı.. Saat al
tıya gelmişti .. Büyük salonda mü
zik bir vals çalmıya başlamıştı. 

Kırmızı saçlı bir genç: 
- Bir akşa.m da iıtediğimiz yer .. 

de bir masa ayırtıp rahat rahat 
yemek ye.sek .. 

Orhan Kaya gar.sonu çağırdı: 
- Dondurmaları benim hesa • 

hıma yaz .. 

Haber aldığımıza göre telefon 
ücretlerinin o/o 15 inmesi hakkında 
Ankaradaki müşavirler komisyo· 
nunun verdiği karar vekiller heye· 
tinde tetkik edilmektedir. 

Bu karar tasdik edilince telefon 
ücretleri kısmen inecektir. 

Eskiden bir abone telefonunu 
bırakmak için şirkete 45 gün ev -
vel haber vermek mecburiyetin " 
deydi. Komisyon bu müddeti bir 
aya indirmiştir. Fiatlar inince şir
ketin abonelere iade etme.si icap e
den para 500.000 lira olarak tah
min edilmektedir. Şirket abonele· 
rinden fazla aldığı bu parayı mu -
habere hesaplarına geçirmek sure· 
tile ödiyecektir. 

Deniz tarife komisyonu 
DeD.iz tarifesi komisyonu çalış

masına devam etmektedir. Komis
yon e~ya tarifesinin ana hatlarını 

teshil etmiştir. 
Buna göre eşyalar esas itibariyle 

4 kısma ayrılmıştır. Birinci kısım 
eşay alelUmum eşyalardır. 2 inci 
kısım adetle ve metre mik' ahı ile 
hesap edilen eşyalardır. 3 üncü kı
sım tahmin üzreinden, 4 üncü kı -
sr.m sikleti bir tonu geçmiyen eşya .. 
)ardır. 

Bu eşyalar havayici zaruriye . 
ihracat maddesi, manifatura, ipek 
ve lüks olduğuna göre de bir çok 
kısımlara ayrılmış ve ona göre fiat
lar tesbit edilmiştir. 

Veresiye muamelede ya
pılan zamlar 

Ufak esnaf ve tacirlerle büyük 
tacirler taraf mdan veresiye bir çok 
muamele yapılmaktadır. 

Veresiye verilen ~şyanın fiatları 
peşin fiatlara göre daha pahalı 
olduğundan bir müracaat üzerine 
Ticaret Odası veresiye olduğu için 
mallara ne nispette zam yapıldığı· 
nı araştırmağa başlamıştır. 

Öğrendiği~ize göre lstanbulda· 
ki veresiye muamele yapan tacir
ler bunu def terlerine faiz veya te
mettü diye ayrı ayrı göstermeyip 
doğrudan doğruya temettü olarak 
ma]ın fiatma ilave etmektedirler. 
Maamafih bunun makul zamı fiatı 
yüzde 10 ve 15 arasındadır. 

Oda kendisine sorulan meseleyi 
tesbit etmektedir. 

-21-
- Muğrav, dedi, bu sefer de af 

ediyorum.. Şimdiden sonra söy .. 
liyeceğin sözleri evvelden çok dü
tün .. 

- Kübrayı affettiniz mi?. 
- Onu bir müddet saraydan u-

zaklaştıraçağım. 

-5-
Muğrav, Ali Ekberin kahve.sini 

arıyordu. Sahip; "Orada iki Türk 
var .. ,, demişti.. Bunu .söylemekle; 
"Git onları gör .. ,, demek istemi§ -

ti ... 
Kahveyi buldu .. Burası şehrin 

en öcra ve pis bir mahallesi idi .. 
Yüzü gözü kir içinde bir ihtiyar 
çıktı .. Ne istediğini sordu. Muğ -
rav: 

- Baba, burada iki Türk var " 
mış .. Onları görmek istiyorum. 

İhtiyar kahveci, hiç görmediği 
bu yabancıyı baştan ayağa kadar 
süzdükten sonra: 

- Burada Türk falan yok. Yan· 
lış yere gelmiş olacaksınız. 

- Burasını Ali Ekberin dedi -
ler.. Acaba yanlış mı geldim. 

İhtiyar, bu sefer Muğravı daha 
dikkatle tetkika başladı .. Çapaklı 
gözlerini oğuşturduktan sonra: 

- Siz kimsiniz?. Diye sordu. 
Muğrav, eararengiz Türklerin 

burada olduğunu hissediyordu. Fa 
kat ihtiyar nedense korkuyor, söy 
!emiyordu. Muğrav kendini tanıt· 
sa bile bir .şey çıkmıyacaktı. 

- Beni ne yapacaksınız. Türk
leri söyleyiniz, burada mıdırlar? .. 

- Burada Türk yoktur, dedim. 
Ali Ekberin şüphesi kuvvetlen

mişti.. Ne yapsa söyletemiyecek· 
ti.. 

Birden aklına Sahip geldi .. Bu 
hatırlayış, Muğravı .sevindirmitti. 

- Siz Sahibi tanır mısınız. Di

ye sordu. 
ihtiyar, Sahip ismini işitince ta· 

mamiyle değişti. Birden cevap ver 
medi.. Korkak bir insan hissini 
verecek şekilde bakmağa başladı. 
Sonra birden asabileşmiş gibi: 

_ Siz benden ne istiyorsunuz 
allah aşkına.. Burası bir kahve • 
dir... işte görüyorsunuz ... Mütte
risizlikten sinek avlıyorum. 

- İf te ben müşteri geldim. Siz 
müıterilere böyle mi muamele e -
dersiniz?. lstanbulun yeni 

teşkilatı 
maliye - Müşterilerimin başım üstün

de yeri var.. Buyurun ama siz be
ni korkutuyorsunuz .. 

Bu safça cevap, Muğrava ye -
niden ümit vermitti .. 

- Neden korkutuyorum, diye 
sordu .• 

Yazan: Niyazi Ahmet 
- Baba, dedi. Benden şüp

helenme .. Ban Sahibin arkada
şıyım. ismim Muğravdır. Gürcis
tan kıralı .. 

ihtiyar Muğran ismini duyunca 
bir çocuk sevincile üstüne atladı. 
Onu kollarından yakalıyarak 
içeri çekti. 

- Affedersiniz, beni affedin. 
Sizi, sizi tanıyamadım. Muğran ne 
olduğunu anlıyamamış, şaşırmıştı. 

ihtiyar: 
- Sahip sizden bahsctmiıti, 

dedi. 
Bizde sizdeniz 
- Yeni Türkler burda mı ?. 

diye sordu. 
- Burda.. benim kahnde 

kalıyorlar. Şimdi uyuyorlar .. Ak· 
şam olunca dışarı çıkıyorlar da .. 

- Ne diye dışarı çıkıyorlar? 
İhtiyar, manali gülmeğe başladı. 
- O iş için •• 
- Hangi iş için?. 
- Bilmiyormusunuz. Sizin 

kraliçeyi kaçıracaklar •• 
- Ketevanı mı?; 
- Baba .•. Ketevam ! ... 
Muirav düşünmiye başladı. 
Kimdi bu türkler ... 

Buraya niçin gelmişlerdi?. 
Ketevani ne diye kaçmyor

lardı? 

Sahip bunları nereden tanı· 
mışh. Muğra v, bu bir sürü istif. 
hamlara kendi kendine cevap 
veremiyeceğini anlıyordu. Orta
da bir sır vardı. Bir ıeyler olu· 
yordu. Fakat ne? •• 

Birde Sahibin kendisini bah
çede görerek mühim şeyler ıöy
liyeceğini hatırladı. Zavallı Sa
hip bunları söylemeden ölmüıtü. 
Ondan sonra da Ketevan'den 
haber alamamıştı. Sahip sık sık 
ondan haber getiriyordu. Şimdi 
Ketevanla görü§mek te mese· 
leydi. 

ihtiyar sükntu bozdu: 
- Farkediyordum, dedi. Sa

hip belki size hepsini ıöyliyeme
di. Türkler Erzurumdan geliyor
larmış. Katevan'in Hünkara gön· 
derdiği adamları görmütler .• 

Muğrav, Katevan'ın, Sahibin te.
vikile Türk hünkarına adam gön
derdiğini Gürcüstana yardım rica 
ettiğini biliyordu. Fakat bu gelen 
türkler kimdi?. Ketevan'ı niçin 
kaçıracaklardı. 

Ketevan: 
- Ben Şah Abbas sarayında 

rehin kalayım, siz harp edin, 
muzaffer olun.. Ben ölsem de 
ne çıkar denmemiı mi idi?. 

r D~llOm• rıar) 

Asri mezarlık 
bi.- t r 1•kclete benziyen vü
bir Ulumda. kırılacak hiuinj 
Y ienç kız· 

':rın . 
·· ne Yapacağız?. Diye 
' tn·· t l.lteahh· 
't"tta . . ıt F eı;dun Beyin 
k itle:dı:: Babasının hayli 
Çc"ir lorerek, hayli dala.ve· 
l erek 
~· •ervet sahibi oldu-

" 1>'or 

Arkadaş1armın peşi sıra büyük 
salona girdi.. Bir iki kişi kalk • 
mışlar, dansa başlamışlardı. O 
gece klüpte dine dansan vardı. Bu 
münasebetle beyler .smokinglerini 
giymişler.. Hanımlar fırsat bu 
fırsattır deyip bir az daha açılabil .. 
mek için gece elbiselerini giymiş· 
lerdi .. Bir çok masalardaki kadın. 
lar evde kalmış veya evde kalmak 
tehlikesine .maruz kızlarının her 
hangi bekar bir erkekle dans edis
lerini memnun sırıtarak seyredi ~ -
yorlar, muhayyel bir nikahın dü -
şünce.sile yemeklerini iştahlı yiyor
lardı .. 

Orhan Kaya kapının önüne dur 
muş, pervaza dayanmış, birbirle
rine sarılmış dönen, burun buruna 
konuşan, baş başa dans eden çft
leri seyrediyordu.. Bir aralık hız .. 
lı sesle haykırdı: 

lstanbuldaki yeni maliye teşki . 
lalını yapmak için vekalet tarafın 
dan tayin edilmiş olan Samsun def 
terdarı Zeynelabidin, Adana def
terdarı Talat ve Ankara defterda • 
rı Salim Beyler dün Ankaradan 
şehrimize gelmi§lerdir. Heyet aza
sı dün öğleden .sonra İstanbul def
terdarı Mustafa Bey de hazır ol .. 
duğu halde toplanarak İstanbulun 
yeni maliye teşkilatını müzakereye 
baş lam ıştır. 

Galata kulesinde düdük 
Belediye daimi encümeni dün 

vali ve belediye reisi Muhiddin Be 
yin riyasetinde toplanmış, beledi
yeye ait bazı işler hakkında karar 
lar vermiştir. 

- Ne bileyim ben .. Şehirde duy 
mıyan kalmadı... Sarayın en eski 
adamlarından Sahip ö]dürülmüş .. 
Sahibi bütün şehir severdi.. Onu 
tanımıyan yoktu .. Zavallı Sahip .. 
kimbilir kim öldürdü. Siz Türkleri 
soruyorsunuz, .sonra Sahibi soru • 
yorsunuz .. Ne bileyim ben. 

- Sahibi sever mi idiniz?. 
ihtiyar hiç tereddüt etmeden 

cevap verdi: 

- Herkes gibi ben de severdim. 

Asri mezarlık yapılmak üzere 
defterdarlıktan alınacak olan Zin· 
cirlikuyudaki müselleı ananm pa 

zarlığı yapılmıf, arıınına 80 kurut 
fiat biçilmiştir. Defterdarlık key • 
fiyeti Maliye vekaletine yazarak 
arsanın bu fiatla belediyeye veri • 
lip verilmemesini sormu!tur. 

l{il\ b •a da kasasının istif-
, 'tııı ll dedikodulara set çe
'· )' llrı kapatıyordu .. 

•rıti 'k· •l-._ 1 ı Yatında idi, Zen 
C)ltn, ~hre •~ vücut zü· 

' l •ı:ıa. Qit h1.ı • ragmen haline ve 
• avet veriyordu. 

- Öf... Canım sıkılıyor .. 
Kulağının dibinde bir kahkaha 

çınladı .. Döndü, arkasında Bülent 
duruyordu .• 

(Devamı var) 

Galata kuleıine konacak düdük 
ve tesisatın pazartesi günü müna
kasaya konmasına karar verilmiş -
tir. Toplantıda inşaat talimatna -
mesi etrafında görüşülmüştür • 

- Buraya gelir mi idi?. 
- Bazan gelirdi .. 
- Son ne günü gelmişti? 
İhtiyar, gene kendine geldi. 

Eski korkak bakışlarile Muğravı 
süzmiye başladı. lhtiyatsızlığımn 
Muğrav da farkına varmııtı. 

50 bin lirayı çalan 
İstanbulda Uluköyde Mazhar 

pa§anın oğlu Necmettin Beyin evia 
de elli bin lira kıymetinde milcev
herat, esham ve saire atıran Hüse
yin Bursada yakalanmııtır. 





•• 
, Uzme müsabakala.rımız bugün Modada yapılıyoı 
l~e ınUsnbakalarımız bugün 

1 
havu:r.unda yapılıyor. Mtlaa -

81'.ılanbnn ısay191 iki y U:r. elliyi 
Cör • nı \ ıılrııın en bUyUk apor hl-

blrı ini te kll etmektedir. Mü· 

~ laat on Uı;t ba lana<"aktır. Fa . 
USOO) nıuka,·cmct yüzmesine ya

':Yı ı tok olduğu için bunlardan 
llaat ondan ıtlbCLrl.'n yüzmeleri 

~ l'llnıı tn. 
ltılıarıa. . 

ltl!ıaı alim, Ocmll, roma, Tallt, Sc-
tı..._ lkJ. l.Uı Beylt'rdcn maada bin be.'' 
~3·e 

l'a:ı:ıtanların bııgUn aaat onda 
r~ltrıeı 

ıc_ l'rJ lli.:r.ımdır. Gt>lmlyenll.'r hak-

'1 Y1ıede<:ckJı>rdlr. 

~~kernıer ve idareciler 
u•ahak d tUz anıız a baı hakemli • 
tne .ko •t • • . Ek t\j 8 ını esı reısı rem 

~~t· ey kabul etmi•tir • Hakem 
>; 1 g'" ır 
t F Uteı federasyonu reisi Ah-
~ .. etgeri, denizcilik f ederuyo

~~ Rıza, kıdemli yüzbaıı 
t~ ;hrnan, kaptan Ziya, Fuat 

hıta.deylerle Her Riedt, Her 

tilik t, Her Prak ve klüp de • 
Şek· !Ubeleri kaptanları Fah -

1> et ıp fiüıtü Beylerden terek. 
"ro ttlcktedir. 
'err 
ir.rd ıp ve idare heyetimiz de 

ır • 
~alet. . 
İti S ernız namına spor mu-
' 80() ırrı, nıuharrir Sadri E-

)e 
1 

CÜ Ziya Beylerle gazete· 
1 l>orcularımızdan: Ömer Be

\hrtı ~let Muhittin, Ahmet İhsan, 
.. et Salim ve Moda yüzme ha
" rn·· 

\ Udiirü Ihsan kaptan Bey• 

liu b-~~lk İfjin yer 
\~ iar uyuk nıüsabakaları gör-
b lYen ,, t d l . . .. 
'-ka . •a an aı ar ıçın, mu -

[12·14 yaııada serbest ve kurbatalama' 

TÜran, Mahir, Kirkor (Fener -
bahçe) Ferit, G. Müller, W. Mam
houry, Suıi Müller, Gerlinde Ze -
kender, Mekin Ali, Fikret (l. S. 
K.) Necla Hüsnü, Fevzi, Yani 

Gramandani, lakender, Muvaf -

fak, Lola Lakri Ger Hart Mül -
ler, Artin, İbrahim, Vecih, Fethi , 

Muzaffer (hariçten). 

Fuat, Muhtetem.. 

1QO Metre serbest 

Nejat, lstavro, Ömer (Fener

bahçe) Sıtkı, Süleyman Orhan, 

Gördes, Hagen (1. S. K.) Agah, 

Li, Kamil, Haydar (Beykoz) Or .. 

han, Halil ( Galatuaray) Halit 

Nuri, Hasan Baari (Vefa) Saim, 

100 Serbest ( Hanımlar) 
Mari, Leyla, Mürüvvet (Fener

bahçe) Eva alter (1. S. K.). 

200 Serbest 

(Beykoz) Mehti (Galataaara) 

Halit Nuri, Kemal, Saim (V ef 

Hikmet (Karagümrük) Sedat 

S. K .) Sadi (İstanbulspor) Mus 

fa, İsmail Hüseyin ( Birinci in 
nü), Nejat, Jorj Angelidis, Kem 

( hariçten) . 

400 Serbest (Hanımlar) 

Leyla (Fenerbahçe), Eva Alt 
(1. S. K.), Li (hariçten). 

1500 Serbest 

Salim, Cemil, Ömer, Necde 
Bahaettin (Fenerbahçe) Hak~ 

Toma, Burhan, Lili (Beykoz) T~ 

lit (Galatasaray) Hasan Bas• 

Faruk (Vefa) Sedat (l. 
K .) Mustafa Asını, 

zif, Y akup, Dirtad, Bahaetti 
Vasfi (T opkapı Gençler birliği 

Murat (Küçük pazar gençler bir 
ği) Nihat (Birinci lnönü) Hasa 

Müştak, Yekta, Mihalaki, Jan v, 
çadeliı (hariçten). 

Atlamalar 

Talat, Hiriıto, Şefik (Fener 

bahçe) Behçet, Hayri, Selim, Be~ 
zat, Hakkı (Beykoz) Suat, Ahm~ 

(Galatasaray) Halit Nuri (Vefa) 

Faik Selim, Mlle Ortrud Preusaeı 
(l. S. K.) Sadi (İstanbulspo 
Neş'et ( Birinci lnönü) Yorgi D 
deka, Li Yavuz (hariçten) . 

Su topu 

Yerın·ı t ·ı .. k"" ... d amamı e goren u • 
. ''lo a . 
lt ettik &azınosunda yerler te • 

100 Metre gen~ler Sadi (İstanburspor) Mehmet Hak-

(H-16 yatında aerbeat ve kurbataiama)I kı, Recai (Birinci İnönü) Ahmet 

Salim, Nejat, Cemil (Fener. 

bahçe) Süleyman Orhan, mühen • 

diı Gordea, Sıtkı (1. S. K.) Saf -

fan, Agah, Vangel, lhıan, Hay

dar (Beykoz) Orhan, Halil, Ci. 

hat (Galatasaray) Saim, Sadi (İs

tanbulspor) Hasan Basri, Kemal 

(Vefa) Jorj Angelidiı, Li, Ragıp 

(hariçten). 

Hıraç, Cemil, Garbis, 
Hiristo, Tarık, Fernan, Berç, Şe 

fik, Saveci, Turan (Fencrbahç 

mühendis Gordes, Hagen, 

~ [),\> : 
ıı etı • • . ~a ... · Yernızı hamıl olanlara 
. -.ıno t 
~t' \' araf ından yüzde otuz, 

Fuat, Nezihi, Rauf, Kirkor, Şefik, Meti, Fikret, Li, Liitfi, Mu

Talat (Fenerbahçe) K. Krocher, kadder, Nejat, İbrahim (hariçten) 

man Orhan, Kari Linge, Krocher 
Sıtkı, W. Mamboury (l. S. K.) • 

TUrk bayrak yar1şı 
atanda l . . d .. ()n t ! arımız ıçın e yu::ı 

\. enz·ı-
~dik. 1 a.t yapılmasını kabul 

Smoliak, Kari Linke, Hendel, 
Ortrud Preuaaer, Rut Müller, Sua 
Goldenberg, Eva Alter (1. S. K.) 
Lili Madencidis (Pera) Burhan, 

~ ~li•ab Hediyeler Valantin Strikalkin, Jale, Muvaf -

100 Metre s1rt üstü 
Orhan, Garbis, (F enerbahçe) 

Sedat (l. S. K.) Niko, Enver 

(Beykoz) Orhan, Halil (Galata-

200 Krubağalama 
Sedat, Sıtkı, Süleyman, O 

han (1. S. K.) Hakkı, Harbela 
(hariçten) • 

~bir· ~kaınızda kazananlar- fak,, İzak Holdman, Lola Lakri 
~~11. ıncı ve ikinciye birer ma. saray) Saim (lstanbulspor) Ha-
'\ b~ ıu t d (hariçten) • 

Orhan, Hıraç (Fener), izzet 

Adnan Saffan (Beykoz) Kemal 

(Vefa) Jozef, Cihat (Galatasa

ray) Sedat (l. S. K.) Şadan, Mi· 

Hanımlar bayrak yar1şı 
1. S. K. takımı. 

Yağh direk İr 0 Pun a kazanan takı -
~k "azo ve diğer hediyeler ve- 50 Metre tekaUtler 
i~ •t>n"e hediyeler müsabakalar- Hüseyin Zeki, Ekrem Rüştü 
~ltıl, te. Verilecek danslı çayda (l. S. K.) Fahri (Beykoz) Cemil, 
"1~ ta.ktır. mühendis Galip (F enerbahçtt) Şa-
l~b._k 

~ ''lli'ab aıruza yazalanlar hin (Hariçten). 
•iı ~ıı .akaınıza yazılan yüzü- · 50 Metre (Gazeteciler) 
\ eı-İJt~ tırecekleri müsabaka ne.. Ali (Yakıt) Ihsan ( Cümhuri .. 

~ li~: ~lüplerine göre mun - yet) Muhteıem (Milliyet) Salim 

~şudur: Hamdi (A. A.) 

\>u'>·· ··ı d.. k etUcu er unya re or-
~ larına yetişiniz ! 

~,.~)lllıu<"lilr; (VAKiT) btıgünkU \ pon) (100) mf'trc sırt tıııtil 1.8 6/10 Klyo -
'~ &tırak • tu llılttı ettığtnl:ı için size Dlt'm· kava (.Japon)t 200 kurbatıama !M5 •/10 

't, ~ ''-' tcıekkür ediyor ,.e ayni Tauruta (.Japon), 400 ııerbe&t 4,t8 4/10 
it bu U 1(, C il ;yeni rekorlar bekll- Grabbc (,\l'merlka), 150:> <rerht>11t 19,12 4/10 

~... . "' Kltamara (Japon), 800 (200Xi) bayral• 
ı t1 ı.-lt\'lcr· 
tı.~lıı :ııı.a Old ' llpOr ııul>4>lerlmlzln ban 8.S 4/ 10 (Japon). 
"',:.: ela ili! Uğu gibi nıaale'W'f 11u ııprola. Hanımlar kıımı: 
\ .'\! b nl·a 
l ltı.. ·•U3'1.i.(( , •por<"nlarından gl.'rldt'yiz. J 00 metre IK'rbc~t J ,6 81.1 O Helf'n !'ti.adi· 

• ................... =--------·········••n•ew• ··················· env~................ hal1"kı" (hariçten). 
Ahmet, Hüseyin, İbrahim, Sü :: Saati : Nevi : !! 

:: :: 200 Serbest (Hanımlar) leyman (İnönü) Habelaus, Yavu 
H 13 Türk bayrak van~ı I00-200·IOO:i Leyla (Fenerbahçe) Eva Al-!! rn 10 100 serbest lHanımlara) g Hakk. (hariçten). 
İl 13 20 Serbest Si ter) (1. S. K.) • Müsabaka programımız da § 

i.:.~ 13 30 50 .. çocuklara (12-14) yaş ii 200 Kor ba~lama (Hanımlar) dur: 
si 1335 ıoo., ,. (t4-I6) • i! Leyla (Fener) Eva Valter (l. 

Müsaade alındı ii 13 40 50 ,. tckaüılere (35 den yukarıı!~ S. K.) Li (hariçten). 
:.· .. ! 13,45 200 kurbağalama n 400 Serbest Buı;un lllPllll<"ıtl< ~ıızme mu abskalnnm 

14 05 I 00 Serbe~t :: N • t S l' Cemı'l Fahı'r l"in tstuııhul ınınhıkası tarafından tl'lzım " ii :: eJa , a ım, , , .. • 
•• 14,15 200 Kurbajl;alanıa (Haıııınlara) .. (F b h ) Lili, len nıüsrıaclc vnllnıl lir. is 14,30 ıoo Sın üstü ~~ Fahri, Jirayer ener a çe .. 
ı.:. •• _____________ ......................... --------~--~ 

•
::. 1440 .\ılaına (5 mecburi 3 ihtiyari),. g 
:: 15 10 200 Serbest :: s ı d • ~ VAKi~ 
g 1~20 50 kurbağalamaçocuklara(l2-Hl~~ porcu ar aım&<. .J. I 

g 1J30 100 " .. {14-16) :: k 
H ıs 40 ??..kurbağalanıa(•ekaütıerssyukarı~i O uyun UZ 
:: 16 1 urk ha) r:ık yarışı (Haııımlara) !i 
ii 16 20 J 500 serbest H :: .. 
is ı 6 55 400 serbest (Hanımlara) g Sporcular! dalma (VAKiT) gar.et i o-/ dar mıntnkan hdrlıı hrdlhrdlhrdl \hı;"Vb~ 

ku)unuz. ÇUnkli (VAKiT) por l5lerlnde dal- mı Uc blrlnd kürek teş\ik mUs:ıbakn ı ynpı· 

•
·:.::' 17 1 O Su topu :: 

18 Y:ı~lı direk :: ma f'n bitaraf ıa~cte olmıl·a çalı ıynr.Gayr. .. ını tacaktrr. u .. :: ı 8 J O 50 metre (~azcteciler) ii cnelA. u v«'ya bu klühf' nwnııup sporcuların 

•• =.: 18 20 ,\ti ama (çömlekleme) : ••• : dl.'&IJ, blltün mı>mlel>l.'t ııporrulıınnın lll.'rle • 
e m:ındıralarla te11hlt cdllı•n noktalar ara ırıda 

• .................................................... ~ nı~ l te'ıilkU ediyor. Dllrklf\rinlz vın dertleriniz 
•••••••••••• ....................................... :1111 \'C ktire-k ınüsubaknlBrı da l<.utamı, lskPlc 1 

\<'llrsa, blz:ıat gell.•mı•z'lenlz bir mektupla bnn-
t'l\·arıııda Fı·rn•rhalıı:o \ e lıntldadı arasında 

mı,tı. 

\'elkl.'ıılller Kalamı:ı l<oyuııda bayraklı ta-

ıarı 11por muharrlrllğlmlzc blldlrlnlı~ Bunlar-
~ • ""'lltıı. 'rurk li 
\ 'it ~b. " •ıln aınırlarmın mühim son (Amf'rlka), 100 ııırt üstü J.19 4/10 Be- da l.'ğcr tanınmlJlc bitaraf anıT., yalnı:ı hak 
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da bir :ıcrlt içinde yapılacak 
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1 Macar Hikayesi 

Andros iandarma oldu 
Lajos Biro, evvela ,gazeteciliğe 

başlamıştır. •.. Sonra uzun müddet 
bütün Avrupa şehirlerini gezmiş

tir .. Lajos Macaristanın tam rea . 
list bir muharriridir.. Yedi cilt 
roma.~n, on iki cilt hikayesi var -
dır .. ·Sahnede bir çok eserleri de 
ınuvaffakiyet kazanmıştrr. Meş
hur Macar münekitlerinden biri 
ona Macaristanm Moupassan'r de-

·~·. s 1 mı::dr .. - .. 

Tatlı, ıakin bir ıon bahar gü -
nü .. Jandarma batçavu§u Andras 
Soı köylünün birinden kiralanan 
ve "Jandarma kı4la11,, denilen e
vin bahçeıinde oturuyor.. Tüfeği 

ni yere bırakım§, gözlerini toprağa 
dikmiş, bakıyor.. İçeriden, kıtla
dan boğuk ıeıler duyuluyor. An
draa jandarma kumandanının bir 
kaç kişiyi haşladığını biliyor .. Sa-
bahleyin dört kişi getirmişlerdi. 

Son bahar olma11na rağmen orta
lıkta gene galeyan var •• 

Müellifi : Lajos Bir o 
Bagi'nin oğluna baktı.. Bu kanlı 
genç, bu methur dövüşçü, genç 
bir kızın yanında duruyordu .. Ba
gi'nin oğlu ile birbirlerini yiyecek 
lermiş gibi bakıthlar. 

Andras harekete geçmek istedi. 
Fakat daha ağzını açmadan Ba • 
ginin anası araya girdi.. Oğlunun 

canından korkuyordu.. Andras 
İhtiyar kadını uzaklaştırmak iste
di.. Fakat kadın koluna yapıştı .. 
Andras kadını itti, tüfeğini omuz
ladı: 

- Buradan git .. diye haykırdı. 
Fakat kadın gitmiyordu, bağın· 

yordu ... 
Andras kadını tüfegile itti, ka

dın dü§tÜ.. Bunun üzerine oğlu 

ile başka adamlar yumruklarını 

sıkarak Andrasa hücuma hazırlan 
dılar .. 

Andras tüfeğini omuzladı .. Ni
şan aldı, ate§ etti.. 

Andras, ifte nihayet jandarma 
olmuıtu .• 
mıyordu .. 

Yalan ve doğru 
Bir makine insanın yala

nını yüzüne vuruyor 
Bir kaç gün evvel lngilterede 

insanm hakiki düşüncelerini ta
kip ederek meydana koy~n ma
kine tecrübe olundu. Makinenin 
hedefi bir adamın düşündüğü 
gibi söz söyleyip söylemediğini 
tahkik etmektir. Makineyi yapan 
zat doktor Alsander Cannon'dur. 
Makine, küçük yazı makine!eri 
bacmindedir. Makinenin önüne 
evvela lngiliz romancılarından 
Mister Fronkan Gilbert oturtuldu 
ve kendisine soruldu : 

- Bu sıralarda bir aşk ma
cerası geçiriyor musunuz? 

- Sanatkir bir adam daima 
atıktır. 

- Parayı sever misiniz? 
- Para beni endişeye dü· 

şürür. 

- Fakir düşmekten korkar 
mısınız? 

- Korkarım! 
Bu sualler sorulduktan sonra 

makine tetkik olundu ve netice 
şu çıktı: birinci suale verilen 
cevap yalan, ikinci ve daha son· 
rakileri doğrudur. Kışlada Jandarma kumandanı 

ııraaı gelenin önünde duruyor ve 
çivili, kaim çizmeleriyle köylünün 
çıplak ayağına bauyor, çiğniyor, 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

eziyor.. Şimdilik gülümsiyerek 
galeyana dair sualler başlıyor .. Şi.m 
dilik diyorum, çünkü bir az sonra 

sille ve yumruk ba4hyor.. Kelep
çe vurulurken adamların kemikle
ri ıızliyor •• 

Selimiye kışlasında çok 
güzel bir bahçe 

Açılma merasimi: Sinema, incesaz, 
Andras yere bakıp düşünürken 

ihtiyar jandarma Gergeli Doroczi 
gf'ldi .. Ne var ne yok diye sordu. 

orkestra hep bir arada 
~ 

Andras cevap vermedi. .. Kalk -
h, tüfeğini aldt .. İkisi de bermu -
tat devre ç1ktılar .. Yolun ortasın· 
da, tepelerinden tırnaklarına ka -
dar ıili.hlı gidiyorlardı. Onları gö 
ren köylüler, birer birer sıv14ıyor • 
lardı .. 

' 
Andraı birdenbire tüfeğini ye. 

r~ att!, b~r lafın üzerine çömeldi: 
- Biz de ana baba evladıyız, 

onlar da, dedi .. 

Doroczi arkadafının yüzüne 
baktı.. Andras çocuk denecek ka 
dar gençti, sözüne ehemmiyet ve· 
rilmezdi. 
Akşama kadar devriye gezdile~ ve 
İ§ bitince meyhaneye gidip içtiler. SeHmlye bahçeelndekl alnemanın 3nünde 

Andraı: 

- Eğer ben jandarma kuman. 
danı o1urıam kimseye fen alık et· 
miyeceğ.im, dedi. 

ihtiyar arkadatı güldü: 

- Sen daha çocuksun. Sen de 
hayatı anlarsın, dedi. 

Bu sene Selimiye kışlasında gü- olarak birinci kısım bitirilmiştir . 
zel bir yazlık bahçe yapılmıştır. Davetliler bundan ıonra hah -
Bahçe kışlanın zabit ve askerlerine çenin sinema kısmına geçmişler ve 
mahsustur. Bahçe Haremle Hay • sinema kapıaı açılmıştır. Sinema. -
darpaşa sahillerinde olduğundan dan evvel Erdoğan ve Ercivan Bey 
havası çok temizdir. Buna bir de ler tarafından bir piyano ve Ke· 
lstanbulun doyulmaz manzarasını 

Derin bir sessizlik oldu .. An • 
draı cevap vermedi... İhtiyar jan· 
darıma·: 

- Milleti başı boş bırakmıya 
gelmez, diye söylendi. 

ilave edecek oluraak Selimiye kı§
lasının yazlık bahçesinin güzelli -
ğini karilerimize biraz anlatmış 
oluruz. Bahçe iki taraflıdır. Bir ta• 

rafı alaturka saz ve dans için di
ğer tarafı ıinema ve tiyatro için

Gece odalarına girip yattılar .. 
Ertesi sabah kalktılar.. Gün gü • Bahçenin açtlması münasebe .. 
zeldi.. Güzel bir pazardı.. Bütün tiyle büyük bir müsamere veril • 
meyhaneler 'dolu idi.. Her jan • miştir. 
darmaya bir meyhane. açmak ka • 

dir. 

bil olm.adığı için bir çok jandarma Müsamerede kumandanlar, va-
bir meyhanede toplanıyorlardı. li, Üsküdar kaymakamı ve bir çok 

Aktam ıaat altıya doğru bir ço ümera ve zabitan bulunmuşlardır. 
c~Jr: kota koşa geldi.. Bagi'nin Müsamereye yüz kişilik askeri 
oğlunu arkadaşları dayaktan öldü- bir koro heyetinin ve birinci fırka 
rüyor~ardı.. bandosunun lıtiklal marşı ile bat-

Andras, derha! yerinden kalk- lanmıştır .. 
h, iki arkadaşiyle beraber kav • Davetlilere bahçede hazırlan .. 
la yerine ko~tu.. mı§ olan sofralarda bir aktam ye-

8,-...gi 'nin oglü ölmemişti .. Yü~-5n- meği verilmittir. 
c!_'ilW k-.n:~r akıyordu. Fnkat yum- lncesaz tarafından hicaz, hüz • 
:\lkJaı rpı ırkm:ı, Y•ni bir hücuma zam faslı, Murat Bey tarafından 
m{!!,ey7a J,ek:yord\l.. Aildras gc- monoloğ, zeybek, danı, Aziz Bey 
!ih:.. bir teastz!i.k oldu .. Anıd:-aa. 1 tarafından nır.:ıoloğ ve tekrar danı 

man konseri verilmiş sonra sinema 
gösterilmiştir. 

Bu güzel tertip edilmiş olan 
programda bilhassa Son bölük 
gibi çok güzel olan bir filmin inti
hap edilmesi programı bir kat da
ha güzelleştirmiştir. 

Gümrükte depo ücreti 
Gümrükte, kontenjan dolayısile 

kalan eşyadan depo ücreti talep 
edilmektedir. 

Tacirler bunun doğru olmadığı

nı ileriye sürerek Vekalete müra -
caat etmişlerdir. 

Ankaradan gelen haberlere göre 

hükumet 1 Hazirandan itibaren 
kontenjan dolayısile gümrüklerde 
kalan eşyadan depo ücreti alma -
.mağa karar vermiştir. 

Ancak bu emir İstanbul güm -

rükleri başmüdürlüğüne henüz teb 
liğ edilmemiştir. 

Nasıl Güzellik 
Kraliçesi Oldum· 
_ 5 _ Yazan : Raymonde -·

1
" 

. o 
Yazılan makale fotoğraftan be- farkına varmadan geçirını~ ıJ 

terdi. Koca bir manşet koymuşlar ları biçimsiz bir iuci gerdanl 
18 yaşında olduğumu bildiriyorlar dı. 
dı. Halbuki (16) yatında idim. Ya Gazetede neler okuyorduJll' 
zıda Britanyalı olduğum yazılı idi. yordu ki "Miı Franıamn atlet 
Halbuki Pariıliyim, Dö Jirar ma - bi bir boyu vardır!. Sadat• 
hallesin.de doğmuıum. Eyaletimi ve teıhir edicidir!! l ! 1'• 
deği~tirmekte ne mana vardı? O - günleri roneıans zamanı l 
kumıya devam ettim ve dehıetle kadınları gibi elbiıe giyer 
okudum: dostları bu elbiaenin kendi•' 

Bu "Mösyö Manüel bizzat bekli- kıttığında mütefiktirler.,, 
yor,, sözü tesirini gösterdi. Anne- Ne uydurma §eyler .. Evet 
me tekrar telefon ettim.. Bu sefer valda herkes gibi ltarnaval 
babam telefon; gelmiş hiddetle si giyerim. Fakat hiç bir 
bağırıyor nerede olduğumu soru - ronesans kadınları kılığın• 
yordu. Cevap vermiyerek telefonu dim. Dostlarımdan benim iç 
kapadım. le saçmalar söylemediler. 

Manüel' de yirmi kadar pozumu Daha bu kadar mı ya? 
aldılar: Saçlarım kalkık, omuzları "Miı Franıa hiç çeki 
mın üzerine dütük ve saire üç pro hayatının tarihçesini anlaitı' 
jektör, iki projektör, bir projek • marunı §İmdilik !fül Vern'JJ 
törle pembe tüyden zemin, erguva manlarını okumakla, dan 
ni tüyden zemin üzerine resimler le, ko~makla, biraz rcıim yaP 
alındı. Bunların hepsi üç çeyrek la, kardeşi ile oynamakla 1 I'. 
ıaat sürdü. mİ§. Dedi ki: "Oyunu çok 

Nihayet eve döndüm. Yemek rim. Seyahatte oynamama 
bitmitti. Babam hiddetten ne ya - olmamalarını arzu ediyorudl"' 
pacağını bilmiyordu. Jül Vern'nin kitaplarını 0 

- Nerede idin söyle bakalım!... mutum ! Odeonda rakıedel1 
Geçirdiğim hadiseyi kıaaca an - evde saklanbaç oynayorro 

lattım. Gözlerimi tabağımdaki et Nereden bunları icat etmitlet• 
parçalarına dikmiş durmadan söy daha Amerikaya giderken ı 
lüyordum. Sözüm bitince gözleri - ve bebek oyuncaklarımı götU 
mi kaldırdım. Annem ve babam ğimi yazacaklar! .. Sonunda ~ 
hayretten donmuş kalmışlardı. O na şu ibareyi söyletiyorlar: 
kadar şaırrmıtlardı ki memnun zel olmak çok ho§ ıey !,, 
mu? Hiddetli mi oldukları biline- Şu sırada gazetelerin o :S İ 
mezdi. yazdıklarını hatırlayınca gul 

Bu hayrete şaşıyordum. Vay e - ğim l{eliyor. Fakat o ıırada J ,:#: 
fendim vay! Onlar beni bu kadar 1i kızmıştım. Hiddetimden /. 
çirkin mi sanıyorJl\rdı. Yüz).erine yordum. Beni bundan dahi 
bakıyordum., Onlar d~ ba!\a bakı - lünç hale ıokmak imki.nıızd•· 
yorlar fakat bir şey söylemiyorlar- zel olmak çok ho§ şey!,, i . 
dı. Bir müddet sustum: Zihnimden aptal bir kızın: "Ben annedl~f 
binlerce düşünce danıetti. Sonra rim.,, demesine mukayese edt_j 
sük\ıtu bozmak için dedim ki "An dum. Hırçmlanmııtım. 111''1". 
ne beni sinemaya götürür mü • şimle evin ıofasmda birdirbit 

.. A "P k. ' d d. s· l sun?,, nnem: e ı . ,, e ı. ıne- nadığımı neye yazmamıf ar·ı' 
maya gittik. Perdede neler göste - ye söyleniyordum. Bir ıır• 
rildiğini fark bile etmiyordum. Gö böyle maymuna çeviren s•1 oJ 
zümün önünde başka bir sinema lere son derece kızdım. ,-,-...,. 
perdesi geçiyordu. Amerikaya gi- mışlar benimle görüşmeğe ~ 
deceğim; Odeona aktris olarak ka ediyorlardı. Hepsini defed f 
bul olunacağım. Meşhur olacağım. dum. Sonra kabul ettim. 
Ayni zamanda bir takım garip te- çekinerek kısa sözlerle ce'f•rı 
killer gözlerimin önünde tecessüm yordum. Onların gene ak• 
ediyordu: geleni söyliyecekleri muh 

Badincani tafta elbiseli genç Fakat hiç olmazsa kabahat 
kız, saçı ağarmış hakem heyeti a - olmıyacaktı ya! 1 ~ 
zası kldın gibi. Meğerse ı~ref dedikleri t' 

Sinemadan çıktık. Hayret! Ba - sanın olmadığı şekilde taJI 
bam bizi sinema kapısında bekli - · · 
yordu. Yan.ında, "Pari • Midi,, ga-
zetesi muharrirlerinden Madam 
Latur vardı. Evine kadar giderek 
bir kadeh şampanya içmemizi ri
ca ediyordu. Annemin Madam La 
tur' e lazım gelen cevapları verme
sini rica ettim. Eve dönerek yattım 
ve hemen uyudum. 

Güzellik k.rali~eai 
Uyanır uyanmaz hayatımın de -

ği~tiğini farkettim. Hatfisenin bü· 
tün serapları gözlerimin önünde 
dansediyordu. Güzellik kraliçesi İ· 
dim. Şöhrete ermiştim. Acaba bu 
doğru mu idi? Yoksa rüya mı gör
müştüm? Neler neler olacaktı. Ba· 
na yeni danıılar icat ettireceklerdi. 
Işıklara garkolacaktım. Taaşşuk e· 
denler olacaktı. Fakat acaba kra -
liçe olduğum doğru mu idi? He -

ımış ... . . . "" '',-
Saat onda modiıtre Yen~ 

tim. Bütün diki4çiler, ın• · 
satıcılar etrafıma toplanro•f cl" 
!erile f ıılaşıyorlardı. Bu 1'• fİ 
zün üzerime dikilmesi b~11 d~J 
lık veriyordu. Çantamı ehdlr ~ 
rip çeviriyor, soğuk ıoğ.uk t~,~ 
yordum. Bereket versııı . ~· 

• ti• 'M 
dö Valef imdadıma yetlf ,f "J 
evinin müdürü kadın h.u•:tl~ 
11ndan çıktı ve ıeılendı: ttt'-J 
lar bugün Mis E ansaya 

6
,1,.-l 

bir elbise yapılacaktır. b's1i~ İ 
müsabakasında Fran••Y1 ~jfl~ 
b. l . . l ·1 dece• . ıse erımız e temıı e ıtJ' 

lemek vazifenizin eheıı1 ır.-'"' 
anlatmak için kafidir .~ ; 

(ı>e~ 

men Jurnal gazetesini istedim. llk 1 Qöz Hekllfll :i 
husran .... Fotoğrafım pek çirkindi. Ş •• /ıf".J 
Arkama dökülen ıaçlarımla aptal Dr. S. ll ,., 
bir şey olmuştum. Gözlerim mini - Birinci Sınıf ~~t~o oD 
mini çıkmıştı. Elimin duru4u ber - Bnbı:ili (Ani-ara caddesı 
battı. Ba§ım gamlı bir tavırla bir ı .......... .... 
yana eğilmiıti. Boynumda da, ben 
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~ 'k~İVersitemizin yeni j:üflis Eczayı Tıbbiye ve Klmyeviye ~ürk :no;i~ Şirketi alacaklılar sıra cetveli: 

. ı hocası kimlerdir? ~.~ Alacaklının iımi ~lacağın mıktarı H H ii 
l~kı'26h,ocdainğıenri 30 yaşındaki bu j ~ X•cmcuin "". 30 ı;,. ~ :o :$~ 

Ret sebepleri 

"1. .. t 
teı . e HulGsl Eey 

•ıteni . t n yenı kadrosuna 
lribi n t .. ti...... anıze m uav;nı 

İ • uıune tayin edilen Halil 
~af c Utnumi coğrafya nam· 

'~C5rluğüne tayin edilen 
1 'luı- · ttiıı · us ı Beyler yüksek 
bit· 1 F ransada muvaffakı· 

ırrn · 
liı \l ış gençlcrdır. 

ehbi b . . l 
ıt, O ey yırm ı a tı ya· 
de ıta tahsilini hhtnbul 

b,t .. 1YaPrnış, bir sene Istan· u f jj 
de 1 llUtunda f eJsefe §U· 

~tı alcbclik ettikten sonra 
d,:s ilde Maarif vekil eti 

A açılan müsabakaya 
··wru h . 

ıçtir. Paya ta sıle rön· 

~C!le R 
a0td 0 rdo li~sinde bir 

~de So~b lln iversi tesind~, iki 
,lııa f 0 nda kalarak Jısan· 

•ld "'etmiştir. Ham Vehbi 
lgı ' f 'k : sertı ı alar şun· 

·~•t, i r 
fet ç 1 nıa iyat ve ablak, 

ıef e v k tat'b• e mantı , umumi 1 1 J 

Vehb· 
''rıı 1 Bey fransııcadan 

•tıca 1 •• Sotb ve at ı nc eye vi· 
t,,,. onda verdiği imli· 

··•ıı ı · tti 1 •seferinde hocalık 
~Otı: ~ıştır. 
~, t : gıden Türk talebesi 
'- ·Cence d' . tla enıeıınement 
t lııen ) tııçr Yman yapan ye· 
1 V •r. 
td 1 ehbi b .. . . f ı tlıe ey unıversıteye 
~ tlaefe lden evvel Kadıköy 
~ ..... ~t hocalarından idi. 

itli liuıosı Bey 
1~İ CO' f .\h gra ya profesör 
'dır. ~et Hu1üsi Bey 30 
1 ~'•itıd rta tahsilini Üs· 

ı tirrııi e Yapmış, darülfü· 
~ '· y '' k ltı1.ıa ıı· u sek tahsilini 

ı~;C)iraf •rn mektebi darül
- 1 •en y~ şubesinde ·bitir· 

•t,~lltıda '•ınde lstanbul da· 
Q lahıiaçılan müsabakayı 

~- ' ' tl •atı Ma ' f V ı. . . 
:'tı "'•"I arı eKA etı 

'bııı 1 
lbek iizere d ·· ıf·· ~t a p aru u 

~~'t1ı611d, r.a1 n~aya coğrafiya 1( la rı rnı,t. 
~tıllıı "ltıaU irn Mır. k b' 
~ı coğ f e te ı ve 

lhllt •ıı I\.~:· Ya şnbesinden 
ı-b!1 ilniv ille~ Hu!üsi Bey 

•I }' eraıtc . d 
' i~ . •Patak ı ın e beş 

tıa,, Coirafya sa· 
' L Yap •11tj• ıtıı§tar. 

~ ettiği sertifika· 

coğrafya 

m Q Vaffakıyetlerı• 2 :oma Efendi . a 3000 lngıliı r... ,JOOO 
b 19080 J3, içre Fr. 1 '1680 

Şa~ anı ihticaı; 'esaiki olmadıll'ından 

C'iro tarı!..ile ecnebi dri\ iıini nııtık •Cneda te• 
mellük cd,Jemİ\'eccgi cihetle . ~ 

4 
5 

6 

-. 
1) 

r o 
11 

HaUI Vehbi l:ey 

linnsından baıka profesörünün 
arzusu ve ,. aarif vekaletinin 
tasvibiJe Cezayire giderek orada 
uzun müddet arazi üzerinde ça· 
htarak Cezayir yüksek yayla ve 
ovaları üzerine bir eser hazır· 
fıyarak Straı~urg üniversitesinde 
Dip!om d'ctudis i mt ihanını ve
rerek Dip!ome superieurs titrini 
almıştır . 

Ahmet Hulusi Bey Kadıköy 
J:ıesi ve Yüksek muallim mek· 
tcbi muallimlerinden idi. 

24 tayyare 
( Baı tıtrafı 1 inci eayıfada) 

zevat ve halk tarafından alkı!la • 
narak inmiştir. 

Acıklı kaza 
PONTA DELGADA, 9 A.A) -

Deniz tayyarelerinden birisi tepe· 
taklak olduğu zamanda beyninde 
bir sarsıntı olan mülizim Quaglia 
ölmüttür. 

Kazadan dolayı geç kalan 3 tay 
yare Lizbona hareket etmi§lerdir. 

LlZBON, 10 (A.A.) - Cene • 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

ral Balbo, M. Musolini ile bilitilif ı 9 

filosunun seyahati için Lizbon -
Ostie yolunu tesbit etmittir. 

Filo ancak cumartesi hareket ~o 
edecektir. Çünkü Balbo ölen tay- 21 
yareci Quaglian'ın cesedini İtalya. 22 

ya getirmek için icap eden terli .. 23 

batı bizzat almak fikrindedir. 
Ceneral Balbo gazetecilere beya 24 

natında, Aıor adalarında tayyare 
limanı vücude getirmek lüzumunu 
ehemmiyetle kaydetmittir. Bu li • 25 

manı muhtelif memleketlerin hava 26 

tayyare kumpanyaları yaparak kul ~:' 

lanmahdırlar. 
~9 

:10 
!"l 1 
.l~ 

.l.l 
;ı4 

.15 

3;' 

\'ıısil C-0nya5 Er . 

Alı Ihsan Pı~a 
Kazcz \'c ~ürekası 

Zahar Roman EI. 

f':lckırik şirketi 

1 la' a ı::-a~ı ~irkcti 
.\fa. \'irjini l>ont\lın 
~adir Bey • 
.\ li Rıza Be,· 

Sc)·f ettin lllisnu B. r. 

ıı !000 Turk I. 
h ,15~00 

c 1 6836 I viçrc Fr. 
d 1000 lngiliz J. 

419.11 Türk L. 
:t 1 oOO 
h ııı:-9.48 

c 2J90,8;" 

4,l880 

141;-,;-:
I OJ()(l,IJ4 

225 
·180 

5000 
Juı ~. -u 

.. 
" 

.. 

., 

" ... 

a J _OJ.Oı " 

h uOO .. 
r 

lf. \·unus Sadi bey
den temliken 

• 1000 Türk T,. 

b .lOO • 

111. lbrt him Sureyya hey
den tcmliken 

Salamon E•kinıızi Ef. 

.'\usre\ SAmi Bey 

Dc\·lneau müessesesi 

~O:.) ete l~ndiısturyel 
dii şimi organik 
ı\driyct 13ilyoti H a 

b 

c 

Ce\'at Tahsin Bey • 
b 

Al!iyeli 7.adc Halim 
\C Ce\'det Şirketi a 

b 
l lalil Haşım Bey 

Keron J:f endi 
Catcnl\n ~ 
Ömer Lı'ıtri Be\• 

d 

1000 Türk L. 
45~1,l I .., 

1376,10 " 

600 " 

75091 .78 f'ran~ız Fr. 

:"77.55,jO f ransız Fr. 

f 500 Türk L. 
ı .oo ... 

480 .. 
21 04,96 Turk L. 
600 " 

1660 
" 

936 
" 

l 628,3 I Tiırk T ... 
3000 

150 

250 
425 
550 

., 

Husc~ in Sadettin Bey a 3400 .. 

1000 
Jj~()(l 

- ltı8.3(ı 

1000 
41 'l, ı l 
1600 
lh7'9.48 
s-ö,02 ı ,,.ı.~.s .... 

l ·117.:-7 
IOJOO.M 

4~0 tıO 
,'i()()(l 

,101':? 5U 

1203,04 

600 

1000 

300 

1000 
4521.1 l 

13:"6,IO 

600 

~ir!..et defatirincn aıaran borç odcnmı~ oldııt,unda 1' 

Poliçeler ıhra1. cdılıncdigindcn 

- .\lüni~in defterlerinde bo) lel>ır borç bulunmadığtndal\e 
6 
6 
6 
6 Müflisin ddterlcrinde ulnız 8fi(ı,:i2 liralık' bir 

borç bulunduğundan 

6 

~ıunbin clefccrlerinde !~oman l~fcndı namına 
bir alacak bulunm:ıdı~·mdan 
Yc~aik ibraz edılınc<liği cıhetle 

.. ., 
" " 

iiç. buçuk a) lık istihkal;ı olduğundan 

l li~~e :::cnedatı hakkında henüz imha zı k:ırai'a 
mahal olnıadıi!:ından. l li ci ıemettüuniın te~zıi 

hakkında bir karar olmadığı cihetle 

;\feclisi idare azn,ına maaş namilc bir pıra ve 
rilemiyeceği cihetle 
Müfli:;in defatirine nazaran böyle bir borç bu
lunmama~ınn binaen 

' 
.\lecli ·i idare azasına muş namile bir para vf: 
rilemiycccği cihetle 
ı\l üflisin defatirine nazaran bo~le bir borç bu· 
Junmama~ına binaen 

1\lüffüin defterlerinde bu yolda bir borç bu:
Junmadı~ından 

~iecli~i idare ~zal:ınna mu~ namilc bir para 
'erilcmi) eceğinden 

Müflis şirketin defterlerinde boyle bir borç 
bulunmama'lna binaen 

l 862.08 ~1litebaki 6 
ret 

Bl ançodı ne, ineau müe•sc-attna ,·alnız 1862 68 ..... . . , 
lira borç bulunmasını binaen 

77:' .55,50 

ı:-oo 

~104,96 

1628.3f 

425 

rnoo 

480 

600 
1660 

930 

3000 
150 

~50 

550 

3400 

6 

6 

6 

fi 

6 

~luhasipler tarafından urilen raporda. b·u- yo . 
da bir alacık mütchıkkal bulunmımi~ına 

J füsei tcmcttiıün suret ' e 'eçhi ten:i hak· 
kında bir kırar olmama~ına binaen 

Blançoda bö} le bir alacak olmama~ını 
l:·Ji.;"e senetleri hakkında henüz ittihazı karara 
mahal olmamas.ına 
1 füsei temettü tC\'Zİİnc iflAs memuiluğunuf' 
sel4Jtl)·eti olmama5.1na 

BIAnçoda bii' le hir borç bulunmamasına binaen 
Konturat zirindı:ki imza ~irketi ilzam edemi
) eceğint binaen 
lfünçoda bö) le bir alacak bulunmamasına binaen 

.\lulra\ ele zirindeki imza ~irketi ilzam cdemive
l"cğinc binaen 
BIAnçoda böyle bir hor~· mütehıkkak bulunma· 
masına binaen 

b 25 his~c senedı mukabili •• 25 hisse senedi mukabili Şirket ta~fiyc edilmediği cıhctle hisse senetleri 

J !asan Tahsin Rey 
Cafer .\ita 
1 la~an . 
1 Jü~e~in Ali .\ğn 
;\l ustafıı ı\ğa 

lh-an !~fendi 
ı\ hmet \ğa 
.\l üııir \hmet Bey 

C. B. Kon 
1::-ak Sagcs Efendi 
• \ lünis ~ l ehmet Emin 

~:'.50 Türi. 1 .. 

~4 

;JOO 

21 
810 

2185,86 
1540 

.. 

.. 
,. 

,, 

.. 
Efendi ma.a ı :-oo ,., 

2185.86 

Tamopol t:r endi .HJ.80 ,. 343.80 
Ziraat B:ınkn~ı !;)~5J.:-.:? 1321 J.IJ;ı 

lstanbul Birinci iflas Memurluğundan : 

2i50 
400 
350 
24 

!100 
2:-,so 
24 
sıo 

1540 

700 

.. 

6 

6 

hakl.:ında hen uz ittihazı karara mahal olmadığını 
Hl:lnçoda bu ) olcla bir alacak bulunmamasını 
\'esaik olmadığı cihetle 

" 
,, •• 

" " .. 
., .. " 
" .. 
" ., 

~ lecli(i idare tarafından şirketi;hali Iaath·ct(ndt 
maaş almak: ka) dile t:ıyin edildiği cihetle 

Konturıt ibraz edilmediği cihetle 

" fi " 
2042.09 ~ lümtazcn lbml olunan muka\ elclere binaen 

Kadıköy icra dairesinden: Hir 
borcun temini istif ası zımnında 
mabçuz o' up satılarak paraya 
çevrilmesi mukarrer bu!unan ma· 
sa, sandalye, konsol ve saır 
ev eşyası 21· 8 933 pazarte
ıi günü saat 11 den 12 ye ka
dar 1 aksimde yağhane soka
ğında 48 No. lı hane önünde 
açık arttırma ile satılacağından 
% de iki buçu'c resmi dellalive 
müşterisine ait olmak üzere ta· 
!iplerin mezkur gün ve saatte 
mahallinde huır bulunacak 
memt.ıra müracaat eylemeleri 

~lüfli~ ccza\I tıhbi~c 'e kimyc,iye Tür!\ .\ nonfm Şirketinin mııanıelıln ifl:l•h·esi hitam bulmu. \e masa~a \aki mürı· 

caatlar tetkik edilmi~tir. ,\Ja-;a) a mliracaat , c rc~cn tetkiki icabcdcn al:ıcaklıların adedi J? olup kR~ ıt 'e k:ıhuluniı talep e~ le. 

dil..kri mclılaf!. 159.9.l:-.:-::; 'l'iirk 1.ira,;ı . .ıeoo lngili:1. lirası .lh) l tı 1-\içre frangı. 15.l.+-47 Fran ·ız frangıdır. 

ilin o!unur. 8171 

Emniyet 
den: 

iLAN 
Sandığı Müdürlüğün-

An na Ha oım 22 şubat 933 
tarihinde sandığımıza bıraktığı 
para için verilen 39847 numaralı 
tevdi senedini kaybettiğini söy
lemiştir. Yenisi verileceğinden 
eıkiıinin hükmü olmıyacaiı ilin 
olunur. 8148 

Bundan JI ~ah,;a ait ,.e kı•ml'n \'C)a tamamen nlınak iil:crc I.H.14851) Turı.. Lira-ı, lOOO lngıliz lira-ı !llı516 Js, içre 

frangı , c :-5o9 J.:"8 1 'ran~ı z fr.ıngı her birinin hizalarında ınuhta-:ıren 'c iflas defterinde mufa.·alan go•terılcn e•babı mucibe

e binaen ret 'e J:i ,ah·a ait 3041Jl.8:'i Türk l .ira•ı ile :-:-:-5-.50 Vran•ız frangı kabul edilmiştir. l\ıbul edilen bu meblağda" 

1.3~; l .b3 'J'urk lira,ı miimtaz olup mütebaki den 4~0 lira~ı birinci .ıra 'c l 68J0.2:.? lira ile :":':" 5.'i,50 Fran·ız frangı alunca 

ı-ırayı teşkil etıni~tir. 

Binaenale) h hu ~urcılc tahakkuk eden dü~\Jnatı mübeyyin i~bu sır:ı cet' eli tanzim olunmuştur. 

ikinci alacaklılar toplanma~ı 4 Eylül 93,3 tarihine mü~adif Pazarte::ıi gününe ta~in edilmiş olmakla alacakJan kı men VeTa 

tamamen kabul edilen ttlacaklılann ) e\ mi mczkılrda ~ıtat on bette hu;ı;urunuzla icra kılın1cak toplaı::r.;ada hazır bulun malan 

için kc) fıyetin ilanı \ e i~bu sıra ~Ct\ elinin t:.:;,er nü,hasının bütün alacaklılara tebliği zımnında a::ılı l:ıtanbul Birinci mu ... 
"2.ur!uğunı lc~di kılınili. • -..,, (u287) 

lflls idare azası avukat : rtecati 



Sıvas Fırka Satınalma 
Komisyonundan : 

Merkez Kıt'atıom ve dairenin kışlık &oba odunu ihtiyacı için 
1,200,000 kilo odun kapalı zarf usulıle münakasaya konulmuştur. 
Taliplerin ~rtnameyi öğrenmek üzere her gün ve münakasaya 
iştirak için de 10 Eyliil 933 pazar günü saat 15 şe kadar temi· 
nah muHkkate mıkbuzlarilc teklif zarflarını komisyonumuza 
tevdi etmeleri ilin olunur. "384 l., 

Posta T.T. Binalar ve Levazım 
Müdürlüğünden 

Posta T.T. merkezlerimizin müsait olanlarına el ve davar 
illnları aaılma işinin alent olarak müzayedesi 7-8·933 tarihinde 
mukarrer iken yevmi meıkürda tayin edilen saatten evvel ve 
sonra biç bir talip müracaat etmediğinden kanunun maddesi 
mabsusasma tedıkan yevmi ihalenin bir hafta sonraya 14 8 933 
pazartesi günü saat 14 e talik edildiği ve taliplerin yevmı 

mezkurda yüzde yedi buçuk teminah muvakkatalarile komisyona 
müracaat etmeleri ve bu baptaki şartnameyi mubayaat şubesinden 
her daim alabilecekleri ilan olunur. (3932 ı 

Ticaret işleri umum müdürlüğünden : 
30 ikinci teırin 330 tarihli kanun hükümlerine göre Türki

yede iş yapmağa izinli bulunan ecnebi şirketlerinden Alman ta
biiyetli (Doyçe Bank Und Diıkonto • Ge:ıelşaft • Deutscbe Bank 
uod Disconto - Gesellıehaft) şirketi bukere müracaatla şirket his· 
ıedarlarının 29 birinci teşrin 929 tarıbli fevkalade toplantılarına 
nizamnamenin 4, 13, 14, 15, 17, 18, 19 ve 27 inci maddelerinin 
tadiline karar verildiği bildirilmiş ve lazımgelen vesikalar veril 
mittir. Keyfiyet kanuni hDkümJere muvafık görülmüş olmakla 
ilin olunur. [6276] 

f Y edikule Gaz Şirketi' 
Demir paslarına karşı hususi 

SİY AH BİR BOYA 
istihsal etmektedir. 

Fiyatı çok ucuzdur. 
Malumat almak için, Begoğlu'nda, Tünel mey
danında Metro Hanında birinci kata müracaat. 

1 62261 

Darüşşaf aka müdürlü
ğünden: 

Darüşşafakaya iaşe ve ibatesi 

mektebe ait olmak üzere azami 

50 lira ücretle alınacak bir kaç 

muavinin ayni zamanda Orta ve 

lise sınıflarında ders alabilmesi ve 

orta tedrisat muallimliği iç.in Ma-

Dr. il l~A~ SA.\U 

Tifo ve Paratif o Aşısı 
Tiro ve Paratifo lıa~talıklarına tutul
mımak ;çin tesiri çok kat'i muafı) eti 

1 
pek emin bir aşıdır. El.'.za Jepolarında 

• bulunur. (SC):i9) 

lıtanbul ikinci icra memur!u
ğ-undan: =potek cihetinden paraya 
çevrilmesi tekarrür eden ve ye
minli ehli vukuf tarafından ta· 
mamına ( üç bin yedi yüz elli ) 
lira kıymet takdir o!unan Büyük 
adada maden mahallesinde eski 
Zarifi yeni Kesedar sokağında 
kiin ve yenı dört numara ile 
murakkam ve cüz'i kısmı kargir 
maa bahçe bir bap hanenin ta· 
mamı açık arttırmıya konulmuş 
o!up 13.9 933 tarihine musadif 
çarşamba günü saat l 4 den 16 
ya kadar dairemizde birinci açık 
arttırması icra kılınacaktır. Art· 
tırma bedeli kıymeti muhammi· 
nenin yüzde yetmiş beşini bul· 
duğu takdirde müşterisi uhdesine 
ihalesi yapılacaktır. Aksi surette 
son at ttıranın teabhüdü baki 
kalmak üzere 28 9· 93::S tarihine 

müsadif perşembe günü saat 14den 
16 ya kadar keza dairemizde 
yapılacak olan ikinci arttırma

sında dahi arttırma bedeli kıy· 
meti muhamminenin yüzde yet· 
miş beşini bulmadığı takdirde 
satış 2280 numaralı kanun ahka· 
mına tevfıkan geri bırakılacak· 
tır. Arttırmaya iştirak etmek iı · 
teyenlerin mezkur gayri menku· 
lün kıymeti mubamminesinin yüz· 
de yedi buçuğu nisbetinde pey 
akçesi veya milli bir bankanın 
teminat mektubunu hamil bulun
malan lazımdır. Hakları tapu 
sicillerile sabit olmıyan ipotek!~ 
alacaklılarla diğer ilakadarlann, 
irtifak hakkı sahiplerinin bu hak· 
larını ve hususile faiz ve masra
fa dair olan iddialarını ilin ta· 
rihinden itibaren yirmi gün zar
fında evrakı müıbitelerile bir· 
tikte daireye bildirmeleri liıım
dır. Aksi takdirde hakları tapu 
sicillerile sabit olmayanlar satış 
bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. Müterakim vergı ve 
vakıf icaresi ve taoıifiyc ve ten· 
viriyeden mütevellit belediye 
resumları müşteriye aittir. Daha 
fazla maHimat almak isteyenle· 
rin 13· 8-933 tarihinden itibaren 
berkesin görebilmesi için daire· 
de açık bulundurulacak olan 
arttırma şartnamesi le 933· 2832 
numaralı dosyasına müracaatla 
mezkür dosya derununda mev· 

Istanbul icra hakimliğinden: ı 
lstanbulda Babçekapıda 32 No. lı 
Ertuğrul mağazası sahibi şamlı 
zade Nihat Beğin konguıdato 

için mühlet verilmesi talebile 
vukubu!an müracaata üzerine İc· 

ra kılmao :etlr!l<at neticesinde 
konguı·doto ta!ebinin nazarı iti· 
bare alınmasına ve icra Ye iflas 
K.aun ı86 ve 287 inci maddeleri 
mucibince borç 'uya iki ayhk 
mühlet nrilmerhe ve Istanbulda 
4 üncü vakıf hanında avukat 34 

arif Vekaletince aranılan evsafı 

haiz olmaları lazım geldiğinden 
1 

cut ve mahalli me:ıkurun ~vsaf, 
mesaha ve ~aireıini havi vaziyet 
ve takdiri kıymet raporunu gö· 

t\o. d" A 1dülhak Kemal beyin 
kom·ser tayinine ve işbu mühle· 
tin i.auile beraber :cra ve ifıis 
daireleri ve tapu sicil memur
luk:arına bildirilmesine karar 
verilmiş olduğu ilin olunur. (6294) 
----4~~~~~~~~~~~-

ls tan bu I altıncı noterliğinden: A-
dap a:rara Türk ticaret bankası ta
rafından lstanbul tülün gümrü· 
ğünde 71 numarada mukim Sa· 
dık efendiye tebliği istenilen ve 
(630) altı yüz otu:ı Türk lirasının 
ademi tediyesi ve terettüp ede-
cek zarar ve uyan ve giizefte 
ve Taki masrafla.rile tazminat ta· 
lebine mütedair bulunaa üç nüs
hadan ibaret protestolardan bir 
nüshası muhatabına gönderilmiı 
ise de mezkur adreıte bulunmadı· 
ğı 'fe yeni ikametilhı yapılan 
tahkikata rağmen öğrenilmediği 
tebl:ğ mf!:murumuz tahkikatından 
anlaıılmış olmasına ve baakanın 
talebine binaen 3 Ağustos 1933 
tarih Ye 11160 No. lu protesto· 
nan teblij'i makamına bim ol· 
mak üzere i~bu ilin tanzim ve 
~erayi ne1ir Yakıt gazetesiae 
göndCıırildi. (6277) 

talip olanların feraitini anlamak 

üzere vesaikile beraber nihayet A

ğustosun 2~ sine kadar mektep i -

dairesine müracaatları. (4012) 

ZAYi 
Benimle refıkam Fatma Zt>hra, 

kayınbiraderim Abdülkadir nam· 
larma mab"uk üç adet mühürü 
para çantam ile birlikte zayi 
ettim. Heşiktaş malsandığından 

9473 esas numaralı cüzdan ile 
almakta olduğum tekaüt maafım 
ile Adapazarı Türk Ticaret ban
kasınm Istanbul şubesine vaki 
mevduata ait 2060, ve 2139 
makbodarla 2636 numaralı cüz
dan başka hiçbir yere mezkur 
mnhürler kullanılmamış ve yeni· 
leri hakettırilmiş otduğundan 
zayi mühürlerin büküm ve kıy
metleri kalmamış olduğunu ilan 
eylerim. (8149) 

Kastamonu defterdarlığından 
mütekait : Muharrem 

Sahibi, MEHMET ASIM 
Netriyat Müdürü: 1. Safa 

V AKIT Matbaaaı - İstanbul 

rüp anhyabilecekleri ilin olunur. 

lstanbul ikinci icra mcmurlu. 
iundan: Bir borçtan dolayı mah· 
çuz olup paraya çevrilmesi te
karrür eden yazıhane ve kasa ve 
sair buna müteallık emval 16 8-
933 çarşamba güoü saat ondan 
on bire kadar Galatada yüksek 
kaldırımda yazıcı ıokaimda klin 
5,7 numaralı matbaada açık art· 
tırma ıuretile sahlacağından ta· 
lip olanların mezkur gün ve sa· 
atte mahalli meıkürda hazır bu· 
lunacak memuruna müracaatleri 
ilan olunur. (6299) 

( Askeri Fabr1kalar HAnlar1 J 

450 Ton kok kömürü 

Yukarıdaki malzeme kapalı zarf 

suretiyle 2- 9-933 tarihinde 

saat 14 te ihaleai icra edilecektir. 

'taliplerin şartname için her gün 

öğleden sonra, münakasaya gir • 

mek için de o gün temina "ve tek 

.. lifat,. ile müracaatları (3786) 

Türkiye Ziraat 
Bankasında 

Ankara Bankamıı; Merk~zinde çalışmak üzere Orta ~1 
veya muadil derecede tahsil görenler meyanından bilı11°5' 
Jiizumu kadu Daktilograf alınacaktır. lmhhanda muvaffak 6 
lara derecelerine göre ayda l50) liradan (80) liraya kadsr

1 
verilecektir. Talip olanlar Şf'raiti ve imtihan gününü • 11 ' 

ı çin nihayet ) 5 • Ağustos · 1933 ak şamına kadar l11tanbul 
bankası Müdürlüğüne veya Ankarada ldarei Merkeziye ,. 
Müdürlüğüne müracaat etmelidirler. ( 

Eliziz Viliyetinden: 
E!i:ıizde iıkin edilen Romanya muhacirlerinin h.ne İ 

sarf o 'uomak iiıtre lçel Vilayetinden Malatya istasyonu11• ~ 

830 metre mikip çam kerestesinin beher metre mikabı 1 
lo itibarile 581 tondan ibaret kerestenin Malatya istasyo 

Elizi:ıdeki depoya nakli için beher ton on üç l ıra bele 

yicile 26 • 7 • 933 tarihinden 14 · 8 · 933 e kadar müo• 

konmuıtur. Talip'erin 14 · 8 - 933 saat on altıda % 7,50 l 

Jarile Vilayet iı!<ln Müdüriyetinde müteşekkil komisyon• 
caatlan. (37 49) 

Başvekilet istatistik 
Umum Müdürlüğünd 

1-Iıtatistik Mekteplerinde istatistik tahsil etmek ve •~, 
rinde lstatistık Umum Müdürlüaünde istihdam edilmek üıeı 
mekt~p muunu iki kiıi üç sene müddetle Avrupaya tahsile 

derilecektir. . ~ 
2- Bunlardan birisi Par:s 1 .tatistik Enstitüsünde diğer• 

istatistik Mektebinde tahsil edeceklerdir. l 
3- Talipleıin yaılan yirmiden küçük otuz beıten faıl• t~ 

yacaktır. /. 
4- Talipler ya hizmeti askeriyelerini ifa ederek ıılı lir 

ilişiklikleri olmadığını müsbit evrak ibraz edecekler ve~·a M 
nelik tahsil esnasında askerlik hizmetinden müeccel buhl 
yaşta olacaktır. 

5-Talipler arasında Ankarada istatistik U11tum Müdür! 
aşağıdaki ders :ıümrelerinden tahriri imtihan yapılacaktır. 

1- Riyaziye "hesap ve cebir,. 
2- lktısat 16Umumi malümat,. 
3- ilmi malt ,, ,, 
4- Umumi coğrafya 

5- L=sın ••f ranıızca Yeya Italyanca tercllme ve tahrir,, 
6 - imtihanlar ağuıloıun 28 inci günü yapılacak lır. 

7 - Taliplerin nüfuı teskereleri, mektep şabadetnameıİı 
bir heyeti sıhhiye tarafandan verilmiş ve ahvali sıbhiyesiniP ""/ı 

müsait olduğunu mübeyytn rapor, muht&1ar tercümei bal ~;;ıl 
ları, iki adet fotoğraf ile 26 agustos akıamına kadar 
Müdürl•jğe milracaat eylemeleri li:ıımdır. (3988) 

ıstanbul Belediyesi lfllnları 

Mübayaa edilecek 100 kilo merdane tutkalı, 100 kilO ~/. 
kağıdı, 75 kilo siyah mürekkep, 50 kiJo renkli mürekkep ~ 

zarfla münakasaya konulmuıtur.Talip olanlar ıartname al..,a~~ 
• ille 

Levazım müdürlüğüne müracaat etmeli, Münakasaya g_ır e~•J 
de 47 liralık teminat makbuz veya mektubu ile teklıf dl O' 
Jarım 31 • 8 · 933 perşembe günü saat on beıe kadar 
encümene vermelidirler. 114008,, 

3 - 7 - 933 tarihli Daimi encümen 

matnamesine b r madde o!arak tezyil 

edilmiştir. Keyfiyet ı !in olunur. 

ıJ 
kararile belediye ~ 

# 1• 
edilen fıkra aşaf 

FIKRA: f'. ' 
11 Sınema, tiya'ro ve saire umumi salonlarda proj•1',i~ 

gösterilecek ilanlar için bu müuıeseyi itletealer her b•~; ı' 
o 1 dulıdarı beledtye şubesine bir beyanname vererek e•" 
birer ıubaa~name almaia mecburdtırlar. •• 4007 ,, 

1 
(' 

Devlet Demiryolları ilanltl I 

idaremiz için pazarlıkla satan alınacak olan ( 3,1) 0~ ~ 
Furgon kasa kilidi, Slor perde, Donanma ampulu, Mı~Y it':'~ 
küntör, maskap kalemi demir deslere laması, rakkaıP ~' ~ 
çivisi, tevzi tabfosu, su verme toıu, inşaat kumu, ' ... ~ _, 

·f'ICI" 9 maskap tezgahı kesme ,alumosu ve saire gibi muhtelı u b• r, o 
zem enin pazarlığı 16 8 933 tarihine müsadıf çarŞ~d• ti' .~ 
mağazada icra kahuacaj'ından taliplerin yevmi mezkur eıı~d 
dan 11 e kadar is bati vücut ederek ta hı İren fi at ~~':e I'~ 
baptaki malzemettin nüfredat listeıi mağaıa dahıhP ,,.. r'~ 
olup numune getirihMti icap eden meı 'zeme için psı• IJ ., 

numunelerinin heraber getiilmesi; numune-5,z. tekfif.et 
edilmiyeceği ilin olunur. (399d) 



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

~~::ı~:aç~::::: Kristal loz ~e~erın Kilosu 36, 7 s ~an~ı~ıa Küp ~e~erin Kilosu 3 9 ,so Kuru~tur. 
~?lcak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir . .ıstanbul haricindeki yerJerden yapılacak sipa
tışler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itiba
ren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına sigorta ettirilir. Si
Par~ş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin tamamını 
Peşın ödeyenler vagon başına beş lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres : Istanbul' da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. 
adresi: Istanbul, Şeker Telefon No . 

No. 40- 30 
24470. 

Telgraf 

. 
il Karaciğer - Mide - Barsak Taş, kum hastahklarmın kat'in tedavisi için mmnıünıınım~m1ımımımıııııı . T .. k. 

4ç!~!~E~\:~!'°~~~e: ~!}~~!n~~Y~:~·!!~?~~]ı ur ıye 
Ziraat 
Bankasından: 

~•rgun Köprüden saat 6,30·7,35·8,20·10·11·13,15·15,10da Haydarpaşaya giden Ankara'da Umum Müdürlük servislerinde istihdam edilmek 
•P&1rların trenleri ve cumaları il3veten sabah 7 vapurunun treni ICjme üzere altı şef namzetliği için 26. Ağustss. 1933 cumartesi günü 

~m·~- membalarına kadar gider gelirler. sabahı saat dokuzda Ankara ve lstanbul Ziraat Bankalarında bir 

~N ımmıııı~ııooıınıııınııımııımııımıırnıınm~ııımıınııııııııııı ıııı!ııııı ıııımııııooııımıııı,1111mıı mm~mınııııııınııınııımıııııııımııııııııımırnıııımııııııııı1ıııııııııınııımıımııııııııııı,mıııııııımıımıııı ıııı ııııı ıııııınımiilll!ll i musaba k a imtiha Dl açılacaktır. 1 m ti han neticesinde muvaff a ki yet 

af la VekaA letı• nden : Mide, Karaciğer ve Barsakları ihraz edenlere gösterecekleri ehliyet ve Jiyakatleri derecelerine 
göre yüz kırk liraya kadar maa4 verilecektir. Musabakaya işti-

basta olanlar rak edeceklerin Mülkiye veya Yüksek lktısat ve Ticaret Mek• 
~i Samsun · Sıvas hatta üzerinde Kunduz civarında kiin taf o
llıQ~:~an ''5000,, metre mik'ap balashn ihracı kapalı zarf usulile 

aç karnına ve yemek arasında teplerinden veyahut Hukuk Fakültesinden ve bu mekteplerin 

M~saya konulmuıtur. 
Krahisar Mden Suyu ecnebi memleketlerindeki muadillerinden mezun olmalara Jizım· 

dır. 
içmelidirler. (5659) 15 d una kasa l 9 • 8 • 933 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 

tdife t 1~~kara 'da Nafıa Vekaleti MüsteşarJık makamında icra 
Ctıı:tır. 

imtihan programını ve sair şartlan havi izahnameler Ankara, 
~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ lstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından tedarik edilebilir. Talip· il ler bu i7.abnamelerde yazılı vesikalara bir mektupla beraber An-

ıı,., 1 ~Una kasaya iştiı·ik edeceklerin teklif mektupları, "31 ~.511 
•ta·~ teminatı muvakkateleri ve cari seneye ait Ticaret Odası 
\'11

1 
•l•lrile birlikte aynı gün ve saatte münakasa komisyonunda 

i:-~.i Bah41e ve Birahane ~.·.· kara'da Ziraat Bankası Memurin Müdürlüğüne nihayet 20·Ağustoı. 

N t • 933 akşamına kadar göndermek veya bizzat v~rmek suretiyle 

il ov o n ı !l _ m_ü_ra_ca_a_t _e_tm-iş-bu_ıu_n_m_a:--lıd7"ır7. ~---------(3_92_1~) -, ~lbaları Jizımdır. Talipler münakasa şartnamelerini Ankara'
l>•t•d-fı- .Vekaleti Levazım Müdürlüjünden, lstanb~\'da Haydar-
tdeb · ı~ Lıınan itleri Müdürlüğünden bir lira mukabilinde tedarik 
~ (3722) 

Ziraat Vekiletinden : 
E.~~k~ra'da Yüksek Ziraat Enstitüsü pansiyon binasının mut
-.iln ~•ııatı ve eşyası 21 gün müddetle ve kapalı zarf usulile 
t, lia asaya konmuştur. Bu işe ait şartname, mukavelename, eş· 
Yu~ ıt~si, pllnlar on lira bedel mukabilinde Ziraat Vekaleti .,, •e Ziraat Enstitüsü Bürosundan alınacaktır. . ,,. 
ltlb· 

1
Pler kendi teklif edecekleri bedelin % 7,5 ğu nisbetinde 

~ • ı.u: 
11 

Beyoğlunun en güzel yeri 

11 ~ Bira 20 kuruş il 
~:!: ~{uhtclif mezelerle her ıwn ,İİ 

rakı ela vardır. i 
il iyi ve temiz yemekler lı 

~Her akşam il 
il Konser Müzik !I 

'

, ............................................... I ................................................ ~ ~i •rıatı rnuvakkate mektuplarile birlikte ihale günü olan 15 -
~.:::os • 9~3 tarihine müsadif sala günü saat 15 de Vekalet 

l<-:o:-nı_ıı_y_o_n_u_n_a_m_ü_ra_c_a_at_ı_ar_ı_i_li_n_o_lu_n_u_r_. ____ (3_5_5_9_> __ ~~SADIKZ:ADE:Bi~~d~~l:~~~~ 
Yalova Kaplıcalarında ~ =.·=~··;~ VAPURLARI ·==.t.;:: 1\a ' · lzmir sür'at postası 

''I Ü h i m T e n z i 1 a t ı; Sakarya Vapuru i! 
8, :: Her Cumartesi günü :: 

14 ~olar: Sabah Banyoları 60 Akşam Banyoları 50 Kr. i~ S t 
18 

d H 
f>teıı,1 d nlOlc, 21 günlük Banyo Karnelerinde ayrıca tenzilit. iİ aat am• e H 

\, e: 10 gün kalanlara % 20, 20 gün kalanlara % 25 Tenzilat. H Doğru Jzmıre Hareket ~i 
'inekler: Park Lokantasında Tabldot 75, Büyük ii . eder ~~ 

~Y Lokantada 120 Kr. tur. g KARADENiZ Postası H 
lt,l"ak~~ allkart yemekte nrdır. Fazla tafsilat almak için, H Sadıkzade H 

0 Yde AKAY Levazım Şubesine müracaat i! ~i 
Tel : 42438 (3578) H Y A ı> U R U i~ 

.. ii 14 Ağustos Pazartesi günü ii .. :: . :: ),. k • z • g saat 18 de Sırkeci rıhtımından H "r ıye ıraat ~~ hareketle Zonguldak, lneb?tu, ~~ 
:: Ayancık, Samsun, Ordu, Gıre· :: 

B k d ii sun, Trabzon, Sürmene ve Rize !! 
Q an asın an : u limanlarına azimet ve avdet ii 

t~ '~•lllaıtı . . . . . . . il edecektir. Ei 
~ lıt, tll " rnuhtehf servıslerınde ıstıhdam edilmek üzere yü· li F 1 t f · ı~t · . s· k · :: 
11~kttbi ••tla altısı Galitasaray Ticaret kıs:nı ve orta ticaret i M aza tat-~' a ııçtınd ı r ecı si 
,..._ lbtınurl d . ._. . . k b" ii ey mene anı a ın a acen :: 
L._ L tl111 ._ arın an ve iKiSi oı ta zıraat me te ı mezunların. ı= t 

1 
~ •· t T 1 f 2213

4
:: 

"'•• '" ij b" k . : a ıga muracaa . e e on: :: -.-._ i ... tib ı~re ılmusabı a sekız memur alınacaktır. Musa· I! (6204 . 630l) g 

Ortaköy Feri:te Saraylannda 

Kabataş Lisesi 
Müdürlüğünden : 

Y enidcn talebe kaydile eski talebe kayıtlarının tecdidi mua· 
melesi 20 Ağustostan 1 Eyliile kadar devam edecektir. ikmal 
imtihanları EyUUUn birinden onuna kadardır. Tedrisata 1 l Ey· 
lulde başlanacaktır. Eski talebe yeni kayıt beyannamelerini al· 
mak ve yeni adreslerini yazdırmak üzere mektebe velilerile bir
likte geleceklerdir. Bu muameleyi ikmal etmiyenlerin devamına 
müsaade edilmiyecektir. Leyli ücret üç taksitte 225 Jiradır. Me
mur çocuklarına yüzde on tenzilat yapılır. Eski leyli talebenin 
yerlerini muhafaza için birinci taksitlerini şimdiden göndermeler 
IAzımdır. (3876) 

Yozgat Belediyesinden: 
1 - Elektrik tenvirahmız gajojen mot6rü ile temin edilmek· 

ttdir. Eski bir motördUr icabında yedekleri bulunamaz yapmak 
lazımdır. 

2 - Talip olan san'atkarın Tornacı, Teıviyeci, Dökmeci, E
lektrikçi ve motör tamircisi olması şarttır. 

3 - Tamire müteallik tornacılık dökmecilik kaynakçılık ta· 
kımları Yozgat hususi idaresinin atelyesinde fazlasıyla mevcuttur. 

4 - Talip olanların yukarda gösterilen itlerin ehli oldukları· 
na dair vesikaları resmi müesseselerin o işi yapacaklarına dair 
taahhütleri ve hüsnü ablak sahibi bu lunduklarına ait şahadetna
meleri lazımdır. 

5 - Muhabere neticesinde mesele takarrür ettirildikten son· 
ra Yozgada gelecekleri vakit ileride ücretine mahsup edilmek 
üzere yol harcırahı avans suretile verilecektir. 

6 - Yozgada geldiklerinde Belediyenin husuıi binasında maa 
aile icarsız ikametlerini Belediye temin edecektir. 

7 - Yoziatta bulundukları müddetçe Belediyeye göreceği it
lere halel gelmemek şartıyla hariçten aldığı işlerden de temini 
menfaat edebilirler. 

8 - Talipler Yoıiat Belediyesine müracaat ederler. (3965) "t, dif ,,1•1 nı Ankara ve lıtanbulda 29 ·Ağustos - 1933 tarihine !L ..................................................... ~~ t'' 'ir it ti 16nU saat dokuzda yapılacaktır. imtihan programı ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~~~-~--~~~~-~~-~-~~~~~~ 
ta~ t Q-nıc' 1 •rı havi izabname Ankara ve Istanbul ve lzmir Zi· !ru········a·······:·lı·oiŞ""k~b·i~·;;i""ii Daktı·ıo Aranıyor .. _ •t•i~,~ •tından tedarik edilebilir. Talipler bu izabnamede ya- ii • arı Be,oglu, ı .,tikl:ıl ii 
-~~- ırı bir kt l b b A k ..J z· t B k :: c:ıddcsi, Cal:ıı:ısa- :: "' ........ lan me up a ere er n arana ıraa an ası •• •• 
l lllL "ludUrlll"n 1 b l zı B k M d 1 :: ravistas~oııuııd.l Recep Bey :ıpartıına- :: Qj,. q'ht 

23 
u~ ne Yeya slan u raat an ası ü ür üğü· •• • •. 

'l't A - :: nına naklcdilınistir. K:ıpı~ı 7'1cktcp so. :! 
•trnı k • gustoı · 933 akşamma kadar göndermek veya ii kak, r ınci ı..aı Ko. t-Tel. ?\o . " 1 ;-~ 1 H 

c •urc~ile müracaat etmiş bulunmalıdırlar. t3920) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::m::ii 

Türkçeye bihakkın vakıf, seri yazan bir daktiloya ibtiya~ 
vardır. Lisa~ bilen tercih o!unur. 

Vakıt Yurduna daktilo işaretli mektupla müracaat olunma11. 



(';=-====================~ 
V A K 11, neşriyatı 

Fevkalade heyecanb bir roman 

Suana'lı münkir 
Asrımızın en meşhur ediplerinden Gerhart Hauptmann'm 

eseridir. Bir papazın fevkalade heyecanlı, meraklı, coşkun 

aşkm1, san'atkarane bir şekilde anlatır. 

Tevzi Yeri: Ankara Caddesinde inkılap Kütüphanesi 

Fiatı 25 kuruş. 

~==================-ol 
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f Yalova 11111 

!ııı Itriyat ve ecza deposu il!! 
m~ müstahzaratını daima tercih ediniz im 
:::: :::: •••• 11••• .... . ... 
~n~ Umumi satış yeri : ii!~ .... . ... 
fü~ İstanbul Y enipostane caddesinde iiH 
:::: =:u .... : ... 
ı:.ı:~~ ••••••••• ~ ...................................................................................................... :::: ......................................................................................................................... ···········-··········································································································· ................................................. -.................................................................... . 

Hatıralar ve J! esikalar 
Harp kabine/erinin isticvabı 

Bu eser, mütarekeden sonra, umumi harp mes'ullerinin di
vanı Alideki isticvaplarmı, resmi vesikaları ihtiva etmektedir. 

Harp kabineerinin isficvabında 
Bütün harp senelerinin ve ml\tareke yıllarınm en canlı saf
halarını, bu eserde bulacak, lezzetle, merakla okuyacaksınız. 

600 sayıfalık kitap bir lira 
Da!)ltma yeri VAKiT matbaası 

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

müracaat edebilirler 

iPE KIŞ atölyesi mamulatı 
iP.EKiŞ'in eıTlsalsiz kumaşları ııe 
yapılan hüsün ve san'at haı-ikaıar• 

,----------------.. 3 parçadan ibaret 
işlemeli kadın çamaşır· 

Jarı, pijamalar 

18 liradan itibaren 

En son Paris modelleri 
üzerine kimonolar 

1 

Yemek, salon, yatak 
ve yazı odaları için 
işlemeli perdeler 

20 Liradan 
Yastıklar 

4,5 liradan 
itibaren 

' 

14 yaşına kadaf 
çocuk elbiseleri 

325 kuruştan 
itibaren 

takımları, eşarplar, mendiller, 
~ay takımlara ve saire 

i P E K i Ş atölyesi : Beyoğlu istiklal 
İ P E K l Ş l\.1ağazası Yanında 

( i P E K i Ş mağazalarında atölyede mamul eşya satıldığı gibi sipariş dahi kabul edilir.) ---------------··-----------6245_ ........ 
Sümer Bank 

Paviyonu 
Hem yerli sanatların, hem de 
güzel sanatların meşheridir 

Halk, Sergide bu güzellikler 
pavigonunu ·görmek için 

sıra bekliyor 

Bakırköy 

Beykoz 
Fesane 
Hereke 
Fabrikalarının emsalsiz 

mamulatı burada 

teşhir ediliyor. 


