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Yüzme Müsabakalarımız M. Heriyo dün akşam 
Sofyaya gitti 

Sabık Fransız başvekili Salı günü 
tekrar Istanbula gelecek 

·Dün Modada muvaffakıyetle yapıldı 
Dört yeni Türkiye rekoru .. 

M. Heryo dUn gece Sirkeci gar1nda 
~ba günündenberi lıtan - rında Hariciye Vekaleti unumıi 

!tıiıafiri olan eski Fransız katibi Numan Rifat, protokol u -
"'" 1500 Metre b 1 k q a~ en :ili M. Herriot ve arkadaı • mum müdürü Şevket Fuat, vali 

Un rece saat 21,45 te kalkan Muhiddin, muavini Ali Riza B~ 
~tale Sofyaya gibniılerdir. ler, Bulgar elçiıi M. Antonof, Sov-
. lferriot dün ıehrimizde bazı yet maılabatgüzar• M. Aatahof , 
lt lltiler yapmıı, öğleden evyel Fransız maılahatgazarı M. Bar -
·· 'f lrıüzesini Süleymanıye ca- bier ve diğer bir çok zatlar tara • 
'ili, Öğleden 'aonra da Topkapı fından uğurlanmııtır. 
>.f~ tnüzeleri gezımiıtir. M. Herriot tren hareket etmez- . 

ttriot geceleyin Sirkeci ga (Devamı 4 ttncU sayıfacla) 

~lnıanya ile faydalı bir 
ticaret mukavelesi 

-, 8erlin, 11 (A.A) - Haftalardanberi Almanya ile Türkiye 
1
••nda Berlinde cereyan etmekte olan iktisadi müzakeratın 

İktısat Vekili Celal Beyin fdi 
huıurile neticelendiği öğ· 
ren ilmiş tir. . .ı "",~ i';u~l''r:r""'m '""''ı: 

Siyasi mebafil, bu iti
lifıo iki memleket ara
sında mevcut dostane Ye 

- ,- -, - .,.. . ... 
MUsabakalaramızın blrlncllerl ve Leyll H. 200 metre ku!ba§alamadayeni ~ekor yaparken 

iktisadi münasebatın tak· 
~t \'ekUı viyesine hldim olacağını 
t.a.ı Bey kaydetmektedirler. Rayhlıbank MfldllrG 

M. Şaht 
lin 11 . ·, ' ( A.A.) - Bugün 
t·e n~zaretinde Türk - Al· •c:,, t . 8 e. anlaıması imzalan· 
, U ıtilifı tamamlayan ve 

Franıadın sonra Almanya ile 
de aktolunan bu itilaflar müba · 
delenin tanzimi işinin tediye 
muvazenesi esasına göre yapıl
ması zaruret ve prensipini res· 
men tanımaktadır. 

tek trılrnaz bir cüzünü teşkil 
de ~an Clearing mukave· 
b er iki memleket mer· Bu gün imzalanan anlaşmanın 
'"kıı 'bit b arı arasında teati en mühim hususiyeti Almanyııya 

Ulunrnaktadır. (Devamı 4 Uncü ııayıfada) 

:Yen· · ı pıyango-
b- ---~----
tıa~tı Ve 20bin lira çıktı 

tetti . 
il d6 .. P tayyare pıyango· 
dtıt rduncü keşi desine dün 

Sonr 
it 9oo 6 saat birde baş· 
,kttid 0~rnara çekilm:ştir. 

•ı 01, tnın en büyük ikra· 

"''• il .kırk bin lira 4548 
"•,,' Y•rrni bin lira 20890 
•b•h dçıkrnıştır. Keşideye 

okuzda devam Fdile· 

" t Çekilen 
bi,. h nurnaralar sıra· 

•t. illde onuncu sayfa· 

• 

Üniversitede 

Maarif vekili Bey bugün 
meşgul olacaktır 

Dün cuma olduğu için üniversi• 
te 11lahat komisyonu toplanmadı -
ğı gibi evvelki gece üniversite e • 
mini Neşet Ömer Beyle edebiyat 
fakültesi reisi Köprülü zade Fuat 
Beyin bu vazifelerinden çekildik .. 
leri fayiasma dair de yeni bir ha-
ber alınamamıştır. 

Bazıları bu istif anın üniversite 
tetkilitını tamamlama yolunda 

(Devamı ı lncl sayılada) 

Gazetemizin tertip ettiği 933 büyük yüzme 
müsabakaları dün Modada tam bir muvaffakıyet• 
le yapıldı ve gördüğü emsalsiz rağbet dolayısile 
mevsimin en büyük spor hadiselerinden birisini 
teıkil etti. ·' 

Müsabakaları görmek üzere gelen ıporcu ve 
seyircilerin say1sı binleri geçiyordu. Seyircilerin ve 
davetlilerin mühim bir kısmı Modayı çeviren sırt -
Iarı ve gazinoları doldurmu§, sandal ve motörlerle 
gelenler de havuzun etrafını baıtan bata kutat • 
mıılardı. Bu arada müsabakalarımızı hususi bir 
musla yarış yerine gelen Fahrettin ve Kemaleddin 
Sa~i Paşalarla Salah Cimcoz Bey ve diğer bir çok 
tanınmış zevat alakayla takip ediyorlardı . 

Müsabakamıza klüplerden ve klüplere menıup 
olmıyan yüzüciilerden i~tirak edenlerin 'sayısı üç 
yüze yakındı. Bu arada Karamürsel idman yurdu 
reisi Saim Beyle yüzücülerimizden İhsan, Ali Hay -
dar, lsmail, Mehmet, Yusuf, Mehmet Hasan Bey• 
)er (V AKIT) yarışlarına girmek üzere bilhassa 
gelmişler ve müsabakalarda hakikaten varlık gös· 
tenni§lerdir. 

Bundan be.§ka (V AKIT müsabakaları) dört 
yeni Türkiye rekoru tesisine imkan vennif olmak
la büyük bir feref de kazanmışbr. ~eni rekorlar 
kıymetli yüzücülerimiz Salim, Orhan Beylerle 
Leyla Hanım tarafmdan tesis edilmiftİr. ; 

MUsabakalaramızın neticeleri 
Dün (1500) yarışma çok yüzücü yazıldığı için 

bunlardan bir kısmı sabahleyin yüi'dürülerek dere
celeri alınını§ ve asıl müs~bakalarA;•P-ro81'am mu • 

Beykoz kaptanı Fahri B. kendisine 
birincilik kazand1ran atlayİtında 

cibince saat on üçten itibaren baılanmııtır: Nôi. 
celeri ıunlardır : 

. . . !Urk bayrak yarmtı 
Bırıncı musabakamız Türk bayrak yarlflydı. 

Buna yalnııBeykoz takımı jştirak ederek birin-

,(Devamı 6 ıncı sa~ada), 
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Spor heyeti · d K d · R ·. 

Başvekil ·Paşa 
bugün geliyor 

ANKARA, 11 ( Husuıi) -b I 

Rusyadaki sporcularımız Almanya söz ver i o os, ossı • ti 
vekil hmet Paı:.a Hazretler1 t 

:ır • ı!l 
şam htanbula hareket etın•f 
iataay.onda vekiller, meb'uılaTı 
li ve daha bir çok zatlar tarafıll ' Moskova~~nı Harkofa Fakat verdiği sözü yerine getiremiyor! iki Fransız tayyare-

gıttı er • • ff k • uğurlanmı§lardır. I 
MosKovA, 11 <A.A.)-Türk Telsizle propaganda devam ediyor cının muva a ıyetı 

sporcuları Dinamo stadında Mos-

. . ı 

lsrnet Pafa Hazretlerintn 
. rıı 

yoluyla Yalovaya gitmelerı 
kova ve Leningrattaki ikametleri
ne ait film gösterildikten sonra, te· 
reflerine verilen veda ziyafetinde 
bulunmuşlardır. 

Bedeni terbiye yüksek meclisi 
reisi, M. Antipof, Cev.det Kerim 
Beye (ite ve müdafaaya amade) 
madalyaaını vermi,tir.. 

Cevdet Kerim Bey, bu madal " 
yayı bütün Sovyet ıporcularınm 

Türk milleti hakkındaki dostluk 
ve muha'bbetinin ifadeıi olarak kil 
bul etiğini bildirmit ve Sovyet mil· 
letlerine bir defa daha bararetH 
selamlar izhar eylemiJlerdir. 

Türk ıpor heyeti Harkofa hare~ 
ket etmigtir. 

MOSKOVA, 11 (A.A.) -Türk 
aoprcuları Harkofa muvasalat et .. 
mitler ve Harkof ıporcuları ile 
§ehrin retmi ve huıuai teşekkülle .. 
rine ·menıup mümeuiUeT tarafm· 
'dan kar9ılanmıılardır. 

Modada kürek 
yarışları yapıldı 

Dün Modada kürek yarışları ya 
pılm.ıttır. Büyük bir alakayla ta.kip 
edilen bu müsabakalar !U pyanı 
dikkat neticeleri vermiıtir: 

Üç çifte kıdemli: Beykoz birin
ci, iki çifte kıdemli: Galatasaray 
birinci, bir çifte kıdemli: Galata • 
saray birinci, iki çifte dirsekli ıkı • 
demli: F enerbahçe birimci, üç çif· 
te kıdeınli: Beykoz birinci. 

lki çifte kıdem.ıiz: Gala.taaaray 
birinci, i'ki çifte dirtekli kıdem· 

siz: Fenerba:hçe birinci, iki çifte 
kıdemsiz: Fenerbahçe birinci , 
müpt~f üç çifte: Beykoz birinci, 
iki çifte müptedi: Galataıaray bi· 
rinci, bir ç.ifte müptedi: Galataıa • 
ray birinci, iki çifte dirae'kli müp· 
tedi: F enerbahçe birinci, ·bir çifte 
sikif: Galatasaray; ıbirinc.i. 

Umumi taınif neticesinde Gala-
tasaray 38 puanla birinci ve Bey " 
koz 32 puanla ikinci ve Fenerba.h
çe 28 puanla üçüncüdür. 

Ankara Yüzme 
birincilikleri 

Paris, 11 (A.A.) - Tec:.ıps 
gazetesi, Avusturya - A[manya 
münasebetleri hakkındaki yazı· 
smda diyor ki : 

0Iıtefani Ajansının neırettiği 
tebliğ büyük devletlerin Berlin' 
de yaptıklara siyasi teşebbUslere 
mDtealJik mükllemeler ijıerine 

detin bir iz bırakan hadiselere 
ıit muhtelif safhaları bUıbUtUn 

ortaya çıkatmışbr. Fakat ne de 
olsa Fransa, ltalya ve lngiHz 
hUkümetlerinin Berlin'deki te· 
,ebbUıleri g6zetilen gayeye U· 

Jıiımııtır. ÇUnkU Alman hUkô.· 
meli, bu hidiıelere bir nihayet 
verihc.eıi JAzımgeldijini tanıyarak 
telıiz neıriyatile yapılan propa• 
gandanıo ve tayyare akınlarının 
önline geçileceğ'ioi geçen cumar· 
teai gUnU ltalyan elçisine temin 
etmiıtir. Ancak bu hali Alman 
halkına bildirmekten tabiatile 
ıakınrlmışhr. 

Iraktaki harp 
Asuri asileri dağlarda 
mukavemet ediyorlar 
Bağdat, 11 (A.A.)- lrık hu· 

dudunu bir miiddet evvel atıp 
geçen hiri•tiyan A surUer dağd· 
mışlar ve dağlara çekUip ıığın· 
mıılardır. Irak ordusu buralarda 
kendilerini arayıp takip etmek
tedir. 

Asurilerin çekildikleri yerlere 
Irak hükumeti tarafından yeni· 
den takviye kıtaatı gönderil
miıtir. Fakat ehemmiyetli her 
bangi bir yeni çarpıtma oldu· 
ğuna· dair hiçbir haber gelme· 
mittir. 

Balıkesirlilerin Çanakkale 
şehitlerini ziyareti 

Çanakkale, 11 (A.A.) - Ba
lıkesir halkevi heyeti bugün sa· 
at onda karşıya çıkarak Çanak
kale harbi şehitlerini yetmiş ki
tilik kafile halinde dolaşmış ve 
Mehmetçik abidesine Balakesir 
namına çelenk bırakmıştır. Tet· 
kik ve ziyaret çok heyecanlı 

ANıaınA, 11 (A.A.) - Bugün tezahiirata vesile olmuştur. 
Karadeniz yüzme havuzunda An- Balıkesirliler saat on sekizde 
kara mıntakaıı yüzme birincilik· şehre dönmüşler, akşam temsil 
leri yaprldt. Neticeler şunlardn-: kollarma güzel bir müsamere 

100 metre ıerbest: Birinci Ah· verdirmişlerdir. 
-.....ıı---d u ilah Bey (Ankara Gücü) 1.33 Al d (B l k ··nü!) 

6/ 10, ikinci Faik Bey (Altınordu) manya a a 1 gu 
1.39 5/ 10. Stettin, 11 (A.A.) - Pome· 

400 metre ıerbett: Birinci Ah- ranya eyaleti memur1arı, işsizli
dull~h Bey (Ankara Gücü) 7.57 ğe karşı mUcadele tedbirleri 
'2/ 10, Faik Bey (Altmordu) 8.13 cUmlesinden olarak bir (bahk) 
4/ 10 ikinci. günü tertibine karar vermiıler· 

100 metre sırtüstü: Birinci Az 
mi Bey : (Gençler birliği) 2.16 
9/ 10, ikinci Hami Bey (Gençler 
birliği) 2.21 3/ 10. 

1500 metre aerbest: Abdullah 
Bey .(Ankara Gücü) 35.50 5/ 10 
birinci, Yavuz Bey (Gençler birli" 
ği) 38.15 ikinci gelmittir. 

ANKARA, 11 (A.A.) -Anka· 
ra idman mıntakasr, reis ve azala .. 
nnm istifaları üezrine bugün akt .. 
ettiği fevkalade kongrede yeni 
mıntaka merkez heyetini seçmi§ -
tir: 

R.:isliğe, tayyar.e cemiyeti reis 
muavini Şükrü Bey seçHmi§tir. 

dir. 
Pomeranyadaki biltlin evJerde, 

lokantalı otellerde ve halk ye· 
mekbanelerinde o gdn yalnız 
bahk yenecektir. Yarınki cumar· 
tesi gününün ilk bahk rünfi ol· 
ması kararlaştmlmışhr. Bu ted
bir muntazam arahklarJa tekrar 
edilecektir. 

"Bahk,, gününün t~rtibinden 
maksat büyük bir darhk ve sı· 
kınlı içinde bulunan bahkçdara 
yardımda buluomakbr. 

Şimdiki halde mahalli bir ma
hiyette bulunan bu tedbirin ile
ride biitün AJmanyaya teşmil 

edilmeıi muhtemeldir. 

"Şimdi anlaşıhp görüJmesi Ji· 
zım gelen bir nokta kahyor, o 
da Almanyanm bu taahhüdünü 
ne suretle yerine getireceği me· 
ıeleıidir. Almanyada idare ma· 
kinesinin - HitJer idaresi zama· 
nında bile • pek yavaş ve geç 
iıe baıladığma ioıanm adeta 
inanacağı geliyor. Çünkü Bavye· 

radaki telsiz merkezlerinin A· 
vusturya aleyhindeki propagan· 
daya devam etmekte oldukları 
daha bu sabab alınan habarler
de bildirilmeJdedir. ,, 

Paris,11 (A.A.)-1932 senesi· 
temmuzunun 15 inde imzalanan 
protokol mucibince Avusturya· 

nın yapacağı beynelmilel istikraza 
Fransanan iıtirak payı olan kı· 
11m için kayit muamelesine baş· 
lanmıştır. Bu istikraza İft irak ta
leplerinin kaydına muntazam su
rette devam edilmektedir. 

lngiltere -Ibnissuut 

İki devlet bir muahede 
akdettiler 

Kudüs, 8 (Hususi) - Bu avın 
iptidaaanda Kud6ıte ingatere ile 
Ibnissuut ve Şarki Erden hilkü 
metleri arasında bir muahede 
ak tolun muştur. Bu muahede ge· 
çen sene Hicaz • Erden hudu
dunda tabaddüş etmiş olan sui 
tefebhümU inle maksadile ya· 
pdmışhr. 

Geçen sene lbni Refadenin 

isyanı lizerine Hicaz ve Kudüı 

askeri hudut civarında tahaşşüt 

etmiş ve lngili:der tarafından da 

o sırada oralarda aslieri tedbir· 
ler ahomıştır. 

· Üç bükümet arasında Akabe 
ve Amman meseleleri vardı. 

Bunlar evvelce Hicaza tabi 
iken Emir Abdullah tarafmdan 
biraderine bırakılmışh. lbnissuut · 
Hicazı istili edince bunu tanı· 
mak istemedi. 

lngilterenin de buralarda ve 
bilhassa Akabede eskidenberi 
gözü vardır. Akabe körfezi SU
veyş kanalına ve Bahri ahmere 
bakim mühim bir bahri mevki
dir. 

lbni Refade harekatı sıralarıo .. 
da işin azışıp Akabe ve Amman 
meselelerinin de ortaya çıkma· 

sandan şüphe ve bu işte lngiliz 
parmağı olduğu iddia edilmişti. 

işte şimdi yapılan Kudüs 
muahedesinde bu meselenin ge· 
lecek sene hakeme havalesi kay· 

dile mlicavir ve akit hükumetler 
arasında dostluk esasının tekar
rürü kabul edilmiştir. 

Muahede, dostluk ve tahkim 

muahedesidir. Vukubulacak her 
türlü ihtilafın havalesi esasına 

müstenittir. 

Akabe ve Ammana gelince 
bu muahedenin müddeti bitin· 

ceye, yani 1934 soouna kadar 
statoko baki kalacaktır. 

O zaman A~abe ve Amman 
için lbnissuut ile lngilizlerin bir 
daha karşılaşacakları anlaşılmak· 
tadır. 

Bir iniş ve havalanış 
Paris, 11 (A.A.) - Tayyareci 

Codos ve Rossi dün akşam 
Margnavne' a muvasalat etmişler 

ve tayyare meydamna toplanan 
halk tarafmdan hararetle karıı· 
Janmışlardn. 

Gazeteler, bu iki rekorcunun 
ikmat ettikleri seyahatten sonra 
Marsilya • Rayak seyyahati he· 
yecanh bir netice tetkll etme
mekle beraber, bu 3,000 kilo· 
metreden konaksız gelmek tarzı 
ıayanı kayıt olduğunu yazıyorlar. 

Tayyarelerin cumartesi glinli 
Pariıe dönecekleri anlaşihyor. 

M. Cost Fransız Htiktimetiuin 
tebriklerini Margnavne da ken
dilerine tebliğ edecektir. 

Roma, 11 (A.A.) - Fran&ız · 
tayyarecilerinden Codos ile Rossi 
benzin ve yiyecek tedarik et· 
mek üzere saat 18,40 ta Roma
da yere İdmişlerdir. Tayyareciler 
Marsilyaya gitmek için hemen 
havalanacaklardır. 

Artık Amerika 
Amerikalıların 

değil mi? 
Amerikaya monro us.ulünü 

temeldir. 

Fevzi Paşa geld 
Büyük erkanı harbiye reisi 111 

. F . P H d" " .. 1'• tır evzı &§a z. un ~f 
0

dan şehrimize gelmişlerdir. ~ 
Paıa iıtaıyonda bir çok :z:evı.tf 
rafından istikbal edilmiıtit. . 
:ıi Paıa Hz. bir müddet 9ehritıı1' 
istirahat edeceklerdir. 

-=:---------~-- ,, 
Gizli muahede i 

Amerika ile Çin arasırı' 
bir uyuşma 

Tokyoda çıkan ve jıpoll: 
zetelerinin en· çok soruoıl -
olan (Asabi) ıon nOıbıJırl 
birinde mtiheyyiç bir habet 11; 

retmiıtir. Japon gazel.eti b&J 
1 

berinde Amerika ile Çin ır~~ 
da gizli bir muahede akted.• , 
ğini ve bu muahede mucib111~ 
Amerikamn Çinde tayyare te\ 
lata vticude ıetirmeyi ve ~ 
maksatla Çine• liZJmgelen 9\ı 
om temini için Amerikad• el 

istikraz akdetmesine yardıJIS ~ 
meyi taahhüt etmiştir. f• ~ 
Amerika hükumeti böyle. ~' 
gizli muahede aktedildiğinİ '" f 
eylemiştir. Salahiyettar J•~ı' 
makamabna bu neıriyat bak ~ti 
da Jıpon hükumetinin oo 16 
nazarı n• olcluğ~ ••• ..,,L-df 

~ de cevap verilmemiıtir. , t~ 
Nevyork, 11 (A. A) - Ayan y AKIT _ Son zamaol• ~ 

bırakma tavsiyesi 

hariciye encümeni reisi olan ve jıponya ile Amerika ar•''ı~ 
Londra iktısat konferansına silahlanma yarışının fe•k• Jı 
Amerikan murabbası sıfatile İş- ehemmiyet kesbettiği bir ıır~, 
tir ak eden M. Pittman, u Ameri· böyle bir şayianın çıkması 
ka Amerikalılarındır., yolundaki nahdır. 
monro esası usulün.den vazge· _________ / 

~!;~r~ini tavsiye ve iltizam el· Üniversitede 
M. Pitman bugün diyor ki : · At)~ 

0 Bu usulü artık bırakacak olur- Maarif vekili Bey bıllf 
sak samimiliğimiz hakkında A- meşgul olacak ··~ , 
merikadaki Latin miUetlerine en (Baıt taralı ı ln0I -~~I 
sağlam bir teminat verm;ş olu· nıevcut talimat ile verilen 11 ,l' 
ruz. Ayni zamanda bizim tara- yeti ve mevkii te1akki ı,.rı: . f. 
fımızdan her hangi bir miidabale çıkmış, yanlı§ anlamadan He~'' 
m~cburiyeti olmadığına da ken- diği tahınininde bulunmutlı•(,/ 
dilerioi inandırmış bulunuruz. bu rivayetlerin doğru olup" ~l 

· Avrupa devletlerinin nüfuz ve ğmı, doğru değilse neden çı ~<Jl 
tesirlerini Latin Amerikaya yay· ancak salahiyetli ağızlarıiı , ıl 
maya girişmeleri tehlikesi şimdi· vermeleri beklenen izah ve'f 
ki halde nazara alınmağa değ- hihleri anlatacaktır. ·f ~I 

Öğrendiğimize göre Ma~l'1

01~
1 

kili Retit Galip Bey iyileffl'l'~el~ 
ğu için bugün üniversite:Ye ~/~ 
si bekleniyor. Burada nıla:h~,i. 

1 

yonu azaları ile temas e re'~ 

ün~versit~. :mini _ve f akült~i~ 
lerıyle goruşmesı de tıı ~ 

mez.,. 

Bir vapur Adriyatikte 
batmak · tehlikesinde 
Roma, 11 (A.A.) - Adirya· 

tik deniz inde bulunmakta olan 
Oceania posta vapuru, gönder
diği bir telgrafta, batmak tehli
kesine maruz kalan Yugoslavya 
bandıralı Treci gemisini kurlar
mağa çahşmak için yolunu de· 
ğiştirdiğini bildirmiştir. 

Oceaoia şimdiki halde Catta
ro limanmdan 80 ve Treci va
purundan 40 mil uzakta bulun
maktadır. 

Bir tayyareci düştü ve öldü 
Kopenhag, 11 (A.A.) - Ko

penhağda dolaşan bir şa ı iaya 
göre, tayyareci Lindberg, Gro·· 
enland•da tayyaresile yere dü~
müş ve ölmüştiir. Bu hususta 
açık ve doğru haber almağa ça· 
lışıtmaktadır. 

cümlesindendir. )it'~·, 
Islaht. komisyonunun . . ~it'./ 

üniversitesindeki vazifes1 rı1 ;ıe'a ' 
dikten sonra Ankarada ."~,,Je i' 
büyük şehirlerimizden b~~J ıe~1 
niversite açmak makfad• ~e01 

kat yapacağı da söylenJ1le ı 

't'' Çekoslovakyada ı• 
MoratoryoJJ'l çe~o'.~ 

Prag. 11 (A.A.) - 'bBieJ~ 
vakya büL ümeti sene rı~Jj" t eı 
kadar zirai moratoryolJJ ~şti(• ıi 
bir emirnane neşretr:rıı 17ill1 ,r 
tedbir, iskan ve işletdJ~ ,er~, 
inşası için zürraa kredi " , (ı 
suretile, zahire fiyatıtU ,tııf!~ 
piyasada himayesioC "' j 
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lanıamlıyan unıurla.ra 

. 
)ede içtimai tekamül dere· 

'- ~n nıilJi krallıklara ıeç
tı.ı_~Yle Avrupa cemiyetle• 
~lllülüne benzemez. Tür • 
~dıiı batka bir tarih ıey. 
~•idir. . 
f )~, Türk unsurları ara• 
eod-lite Selçuk feodaliteıi
ka lı i111paratorluğu tara • 

11drıt1111aıı ile nihayet bul 
tde lllP&ratorluk merkezini 
.. "lcen aaalet yerine, sancak 
· ı.;e heylerbeylerini tayin 

~lllc~. Mahmut zamanında 
~ il tUTeyen ayan, ve aaa• 
~\ıı ~ tnerkeziyetin nüfuzile 
~ ~ıttır. Bu suretle ini 
~· zumreıi kalmamıftır. 

t 1 A vrupanın orta ve ıar
:Jerı içtimai deiitmeler 

eki ıeyri takip etmemit • 
il ş arlman inıparatorlu • 
feodalite devri takip 

~feodaliteden sonra 
f llıklar meydana çık-

·11 ~t krallıklar feo -
'1eı~breliğinde yetitliii i
• ~ 0~adan kaldıramamıf, 
~· ~ın bulundukları yerler 
f~ "'•Yetlerine nihayet ver • 

'- aııa.._0111arı kendi maiyetinde 
.. ~ la.. "" haline koymuıtur .. 

'1ıe -eırıurlar ıene eıki 

Mısırlı misafirler 
Doktor ve gazeteciler 

memleketimile geliyorlar 
Memleketimizin miıafiri olarak 

beı Mııarb doktor ile Elehram, 
Elmukattam, Elbelii, gize· 
telerile Liberte ve La bourıe 
Eiyptienne ıazeteleriain sahip 
ye bıımuharrirlerinden mürek-
kep bir bey'et Ağuıtoıun 14 cü 
pazartesi rünti Ege vapurile 
M111rdan hareketle ıebrimize re· 
lecelderdir. Belediye, Matbuat 
cemiyeti, TuriaıkulOp murahhas· 
larından mürekkep bir hey' et 
tarafından karıılanaklardır. 

20bin lira çalan hırsız 
getirildi 

Uluköyde Nccmeddin Beyin 
20 bin lira kıymetindeki mücev· 
beratını çalarak Bur11ya kaçan 
ve orada yıkılanan Hüıeyin Ki 
zım Iıtanbula getirilmittir. 

Hüıeyin Klzım hakkındaki 
tahkikat ikmal edilerek adliyeye 
teslim olunacaktır. 

~.., '-li~~ip olmuılar ve un • 
.. '""1 ~Yelleri babadan oğu
'- . eta.ııttir. 

lti1'rıa lii k' . . Kraliçeler film çeviriyorlar 
f .r ıyenın ımpara· . . . 

el,• .eoclalıteye ıeçmeden 1933 güzellik krahçeaı Nuıre 
llıaii._ ~rıe. •tlayıtı halkçılık Hanımla 19 29 kraliçesi Feri ha 1 

bır ze111in hazırlamıt- Tevfik Hanımların birlikte bir 
1 • film çevirmek üzere bir film 
~:,l fı . • • kumpanyaai ile anlaıtıkları ha-~ ·ı ••l>ı 

ı' · lllemlekette ıon ber ahnmııbr. 1iıat' 
"· ha .. t .. 

1

11az_nu , eıki Kaıt --~-
~· ;, .. bır devamından Canavar düdüğü! 
\ ~ ""-d ol,..,Yan saltanat Iıtanbul Belediyesi öjle vakti 
~ . İ)ett~ kaldırdı. Saltana• ötmek üzere Galata lrnlesine 

. ~,,fi) ondroı mütareke- bir cana•ar düdüjü koymağa 
...:~ eıı bitnıitti. 2 T 99 - karar vermit ve bunun için bir 
. "1t?~ le.dar latanbulda de münakasa açmııb. 

-.t leıi Tardı. 
Mllaakaaa ıartlar1na göre 

~ 8•drl Ete111 dild6iün ıesi 2 kilometreden 
1 

IDCll aa)'d ... ) iıidilecektir. 

"- Kubbenin tamirinden ha • 
berim yoktur. Kubbenin ~tlak ol· 
duğunu söylüyorlar~ Maamafih, 
bunun tetkiki de benim itim de -
ğil.. Ben mozaiklerle meıgulüm . 
Şimdiki halde tavandaki moza • 
yikleri yaptırıyorum. Ne zaman 
biteceğini de bilmiyorum. Bu iıte 
Türk uıtalan ile beraber iki de 
Jnıiliz çalıımaktadır. Mozaik r~ 
ıimleri bitmek üzeredir. Bitince 
bu reıimlerden bazılarını gazete· 
lere de vereceğim .. Me11ul oldu -
ğum bu ite dair yazdığım kitap ta 
yaz nihayetinde bitecektir. ,, 

Maliye mürakipliği 
lıtanbul maliye teşkilatı mü

rakiplerinden birine tütün inhisar 
teftiı heyeti reisi ve eıki lstan· 
bul Yalilerinden Raşit Beyin ta
yin edileceği haber ahnmııtır. 

,. 
VAKiT ~ 

GUndellk, Slyaat Gazete 
ı.t&nbul Ankara Cadde.!, V AKIT yurdu 

Telefon Numaraları 
Yazı l§leri teletoou: 24371 
ldare teletoou : 24378 

reırrat adresi : latanbuJ - ·ıAKn 
Poeta kutwıu No. te 

Abone bedelleri: 
1'UrkJye 

Seneli'· 
6 aylık 
a aylık 
ı aylık 

HOO Kr. 
700 • 
tOO • 
100 • 

Hin Ucretlerl : 

Ecnebi 

2700 Kr. 

14~0 -
800 • 

800 -

·rıcart U&olann llAn eahllelertnde •ntt

mı so kuruıtaa bıltlar, ilk .. hlfede ut 

kurup kadar çıkar. 

Büyük, fazla, devamlı llAa Yert-nlere ait 

ayrı terızllat Yardır. 

Ketimi llAnlarm bir Nhrı 10 kurattur. 

KUçUk illnl•r: 
Blr def;;;-So iki defuı 00 Oç detuı ~ 

dört ctefuı 7~ ve on defuı 100 kunıttur. 
Uç aylık UlD verenlerin bir defam mecca· 
nendir. Dört aatırı geçen UA.olarm fazla 

atn'lan bel kuruştan heaap edUtr. .. _..ı 

------

Mescitlerin çoğu kadro 
harici kalıyor 

Evkaf idaresi lstanbuldaki 
mucitlerden bir çoklannı kadro 
haricinde bırakmıya karar vermiş 
ve lstanbul mescitlerinin bangi
ıinin tarihi kıymeti olduğunu 
milze idaresinden sormuıtur. 
Müzeden cevap gelir gelmez 
kadro haricine kalacak mescit
lerin liıtui yapılacakhr. 

"mpul ve para htraızhAı 

Ka11mpı1ada Mescit ıokaian
da 8 numarada bakkal Hüseyin 
efendinin dükklmndan ampul 
ve 200 kuruı para çaldığı iddia 
olunan Rizeli Mevlüt yakalan
mııhr. 
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12 AAuatoa 1918 

_ Bulgarist.anın itilaf devletle-
'yle bir uyuşma müzakeresine 

rı k .. 
ba:-.lamasmı, bir tehlike olara go -
re~ Türkiycnin münferit sulh tc -
~ehbfü,ürıde l.mlunnıak üzere oldu
ğunu "Le Tribün de Jene,?,, gazete 

si ya~I)'•)r. . . . 
_ Amerikalılar hızınetı askerı -

yeyi "45,, yaŞma kadar te~ı~il e
derek Amerika ordusunu ıkı bu -
çuk milyona çıkarmıştır. 

- "Arkanjel,, in Sovyet azala -
rmın kurşuna dizilmesine muka -
bele olmak üzere Bolşevikler, ln -
giliz konsolosunu tevk~f etmişle~. 

_ Dahiliye nezaretınden verı -
len emir üzerine dünden itibaren 
kağıt oyunları her tarafta mene -
dilmjştir. 

_Hileli vesaikle gümrükten ge 
çirilen 14 vagon şeker işi~e ?~: 
meb'usla bir tüccarın getırttıgı 

(10.000) kilo şc~e~ de yeni .bir 
mesele ilave etmıştır. Iaşe komıs -
yomı bu şekere de (14) vagon~· 
kere olduğu gibi el atarak fıat 
kovmuşsa da sahipleri bir kulp t.a
ka~ak piyasa fiatma satmışlar . 
Bu da öteki gibi adliyeye veril -
m.iş. 

• 

Batmış vapurda 
Dalgıç yerine cesim bir 
tulumba ile iş görülüyor 

Londradan bildirildiğine ıöre 

mağruk Ejip vapurundan dokuz 
milyon franklık altın çıkararak 

Playmuta ihraç etmi! olan Artilyo 
İtalyan gemiıi kalan altınları çı
karmak için faaliyetine dev&m 
ediyor. 

Geminin dalgıçları her gün bü • 
yük mütkülit kartııında kalmakta 
ve istedikleri gibi çahtamamakta • 
dırlar. 

Geçen hafta hazinenin bulundu. 
ğu oda üzerindeki dötemeyi tutan 
demir potrel ıuların tazyiki ile yı· 
kılarak toplanan altınları çıkara • 
cak maçunanın itlemeıine imkan 
bırakmamıtlır. 

Bunun üzerine Artilyo'nun kap
tanı yüzlerce metre boyunda çelik. 
ten bir muazzam mu (çekme) 
tulumbası kullanmağa karar ver • 
mittir. 

Gemideki hazineden bin frank
lık altın her dakika tulumba tara • 
f ından çekilerek Artilyo'nun ıü • 
verteıine kada! yükselmektedir. 

F ransada buğday 
Franıamn Hot Son meb'uıu M. 

T eodor Valanı 11 Temmuz 1933 
buğday himaye kanununun tatbilu 
hakkında ne gibi müeaair tedabir 
ittihaz edeceğini hükumeten iıtif. 
ıara karar vermiıtir. Meb'ua ba 
kanunun §iddetle tatbikini ve bu 
suretle un ve ekmek pahalılaıma • 
sına mani olunabilmeaini iıte • 
mektedir. 

Seyyar pazarlar 
Dahi iye Velıileti villyetler 

gönderdiği bir tamimde ıon 
günlerde büyük şehirlerin muh· 
telif taraflarında kurulmasına 
mi' saade edilen ıeyyar pazarla• 
ran halka ucuz mal sahp satma• 
dığım sormuştur. 

lıtanbul Belediyesi Veklletin 
bu tezkeresine rakamlarla ce•ap 
vermek için pazarlarda sahlan 
eıyanm cins ve nev'ini hariçteki 
vaziyete göre ne nispette ucuı 

satıldığını tespite başlamııtır. 

Temsil akademisi 
Maarif Vekaleti tarafından ye

ni teıia edilecek olan temıil aka • 
demiıi hakkmda tetkikat yapmak 

üzere Avrupaya ıiden lımet Pa • 
fa Enıtitüıü müdürü Münir Hayri 
Bey dün ıehrimize dönmiiftür. 
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Manisada bir yardımcı 
kadınlar cemiyeti Vardır 

Bu cemiyetin açhğı sergi, bir san'at 
yuvası - Hayır müessesesi 

M nlsa yardıtllcı kadınlar tilçli.l yurdundan bu sene diploma alanlar 

Manisa, 9 ( Hususi) - Mani- ı aileyi bu· irfan kaynağından ço• 
sada sakin ve mütevazı çphşan cuğ'unuı istifade ettirmek heve- · 
bir müessese var... Y.ardımcı sine diiJürmüıtür. Bu sene taı• 
kadtnlar cemiyeti ve onun biçJci ı 
yurdu... 926 sene.inde kar.olan 
bu cemiyet bir çok yokıuzlukr 
lara rağmen muhitinde pek ha
yırlı iıler görmiiJ ve kıymetli 
reisleri Şükriye hanımefendinin 
geceli, gündüzlü çahşmasile bin 
çok varlıklar g.östermiıtir.. 

Hanımlarımızın fikreDj ruhen 
terakki• ve tealisini kendisine 
şıar edinen Manisa yardımcı ka· 
dıolar cemiyetinin açtığı biçki 
yµrdu bu hafta sekizinci derı 
yılını bitirmiş ve bu vesile ile 
Manisada bir serii açmıştır. 

Gazi Mekteoinin büyük aalo· 
nunda açılan sergi; hanım liıı:· 
lanmızm nünerlerini ta§ıyan· 
eserlerle dolmuş Ye yaloır Ma
nisanın değll, mülbakatının da 
pek yakından allkasım mucip 
olmuŞtur. 

Sergide teşliir olunan bluzlar, 
mantolar, tuvaletler, tayyörler 

ve bir çok nakış, işleri çok gii· 
zel Y'C çok san'atkirane yaP.ıl-

mış~r. BHbassa çiçek iıleri . ıc· 
yircilerin hayret nazarlarını toP.· 

laımş ve talldirlerini ' kazanmııtır. 
M6dör Zahide hanımın g,ayreti 

radan1 da birçok talebelerin ge
leceij aola.şdmaktadır. Müdür 
Zahide Hanımın bıkmaz, üıen· · 
meı gayreti Manisaya, Avrupa 
mücsıeselcrioi geride bırakan ı 

muntazam ve va.si teşkilatlı bir 
biçki. ve dilCiş yurdu IC.azandır• 
mııtır. Zahide Hanım her cihet• 
ten takdire pyan bulunmaktadır. 
Manisa yardımcı kadınları cemi· 

yeti, Biçki yurdunda meccanen 
okuttuğu kimsesiz kızları mek
tepten çıktılitan sonra da unut
mamakta ve bunların gelinlik 
çey"zlerini liazırlıyarak evlenme· 
ferine yardım etmektedir. 

Cemiyet; haY.ahn her ıuhe-· 
sinde hanımlara faY,dalı işler. 

görmeyi prensip bilmiştir. Fakir-· 
lerden hasta olanların sıbbi va
ziyeti ile yakından· alakadar 

olan cemiyet, İki çocuğu ıana• 
toryoma göndermiş ve bunların 
hayatlarını kurtarmıştır. 

Gemi yet• reisi • Şükriye hanım; 
yakında Maniia• liadınlarınm 
umumi l:>ii içtima yapacaklarını 

ve bu içtimada birçok kararlar 
vereceklttiniısöylemektedir. Şüp· 

he yok lci; bu kararlardan yeni · 
birçok: varhlilar doğacaktır. 

T A K 
Cumartesi 

12 Ağustos 
20 Rebi.ahır, 

Gün doğ~u f.O' 
Clin lıauşı 19,16 
~abah oama.ı;ı :ı.~s 

(iğle namazı IY,1!1 
ll:lndı namaz.ı 16,12 
.'\Lşam namazı 1!1,16 
\'atsı namazı 21,(.ı! 

lm~a" 3.07 
\"ılın geçen giiolcri 222 

!.alan,. 145 

• v 1 M 
Paıar 

13 Ağustos 
21 Rebi.ahır 

5,06 
rn.u 
3,55 
12,l!T 
16,l I 

19, 14 
20,:-.9 
3.11 

!?!?3 
144 

' M. Heryo Dün AkşaJ11 
Sofyaya gilti 

•• 
Sabık Fransız başvekili Salı günll 

tekra~ Istanbula gelecek 
ııı 

Nouvelle,, ,· " L'Oeuvre,, ' . 
France Radicale,, gazetelerW 

=:-=~~~==================r=ı 

(Ba§ tarafı 1 inci sayıfada) 

den e'Yvel, hel" zamanki sevimli tav 
riyle, neş'eli latifelerde bulunmu§ı 

bir araHR fotoğrafını alan gazet~ 
çalışmaktadır. 

Mme. Brault muharririmiıeJl RA D y·o 
Bugün 

lSTANBU(;ı 

18 - 18,30 Gramofon: Sahibinin 
sesi C: 1 Ci82 - ~ahillinin seı.i C W bJ -
Oaeon W. ·n O. 32. 18 30 - 19 Fr:ın· 
sızca> ders (Müpterlilere mahsus) 19 -20 
lL"<li Refı J.. Talat Be~ ,·e arkad3\i).,-ı. 20 
~1.30 Be~fayii musikiye heyeti. 21 30 - 2:.? 
Gramofon: Odeon O - 498:i - Kolombi
ya D \V 2066 - Kolombiy:ı. D F 2~8. 
2';? den itilfarcn ı\iıadolu Aj.ınsı, Borı;a 

ha~ri saat ayn.n. 

\1YıM~A'.: Gllil ! ma -

Viyana, 12,30 pilakta mcıbur 
be tekirların eserleri; 13 senfo-
ni~. l:Conıer, 141,10-15 devamı. 
17,05 Koro lialinde taganni, 18 
plakla konser, 20, 1 S Moıa· 
rin (' Sihirli flüt ) operası: 

BUDAPEŞTE: rsso.s m. -

14,30 konser. 11 masal. 18 
çiğan havaları. 19,45 orkestra. 
22 plak. 
BUKREŞ : 394.2 ltı -

14 hafif musiki. P.lak. 18 milli 
havalar. 20,20 l(omer, 21\konser. 
21\30 eğlendirici tiahis. 21,45 
musikL 
VARŞOVAı HU m. 

17,30 plakla hafif konser. 
20,40 edebiyat. 21 teııtınni ve 
orkest~a leonıcrf. 22,30 Şopen 

konseri. 23 dans musikisi. 23,35 
spor. Haberler 23!40 danı mu·· 
sikisiniiı devamı. 

BEIJGRAD: 431 m.: -

12 Rlak. 13,05 milli havalar. 
19 plak. 20 ıaltıburg mu.iki 
şenlikleri. 23 dans· plakları. 

BOUA~ '41~ DL -

21 haberler. Rl&k. 21,45 &alt 
sburg musiki • şenli"leri. 
r,\ntsı 321.% m. - · 

20, 1 S hal:ierler. Plak. 2050 ' 
hafta hadiselerinin llulassı. 21,zS 
oda musikisi. 22,10 dans ha· 
vaları. 

fotoğrafçıları iılerini bitirdikten rı söylemi§tİr : . . 
ıonra §en bir tavırla onlara döne .. " - Bulgaristana ıey,ahatı ·'"' 
rek: ]jJll"" maksadı, Hu aym 12, 13 ve-

"- Sıra benimi §İmdi ben ıizin günleri Sof yada toplanaca~ ıJ 
fotoğrafınızı alacağıml,, demiş, .A:vnıpa ra:dikaiı aosyalist (11'~ 
latife etmittir.. l'k 1 : ~ • • t"rs"' nın sene ı 1rongresıne ı ı -- A 

M. Herriot tiir aralık lsta:nliull. mektir. Geçen sene A'.msterd;.tıı· 
dan da baliaetmiş, 25 ıene evvel' toplanılmııtı. 
gördüğü lıtanbulla timdi gördu· 1 BU kongreye Avnıpanırt o~ 
ğü lstanöul' arasında liür.ük fark .. memleketinden ittiraR etlilıt' 
lar gördüğünü, tehirde yeni ma - dir. t§UraU eden memleketler f 

halleler vücude getirilmit olduğu· sında liıgiltere, I:eliistan, f 
nu, çok temiz tutulduğunu aö1le - nistan, lapanya1 Danim rk3· 
miftir. vusturya ve Romanya vardır) 

M. Herriot Sofyay,a Bulgar baı- greye gidecek Fransız müJ'3bb" 
vekili M. Muıanofun tahaına mah- ları on beı lCadardır. 
ıus ve bizzat onunıtarafındanı gÖn ı Kongrede ba§lıca üç mesele 
derilen vagonla seyahat• etmekt~ nuıulacaktır. Bunlar da: 
dir. Kendisine Bulpriıtan şimen~ ı _ llitııadi buhran, 

diferleri umumi müaürü· M! Boı· 2 _ tjsizlik, 
kof refal<at etmektedir. 

Sal:>ılc Fransız başvel<ili ıalı. gü· 
nü tel<rar ıclirimize geleceK, ~n • 
karaya. ve Yalovaya gidece'K, mem 

leketimizde bir liafta kaldıktan 
aonra Ruıyaya gidecektir. 

Mme Braull'üiı sözleri· 
Dün bir muliarririmiz· M! Her• 

riOt'ya refakat edenlerden Mme 

Eliane B~ault· ile görüşmütllir. 

Fransız radi1'ai soıyallat fırl<a"Smm 

siyui komitesi 

M~ Brault 
İkinci reisi ı ol&n 

Sof yadaki ra'dika.l 
aosyaliıtler liongresine• 
radikalleri namına. 

edecek mürahnas heyet 

dt.ndır. 

Fransız 

i~tirak 

azasın • 

Kendisi ayni zamanda gazete -

cidir, Fransız radikal ıosy.alistle

rinin fikirlerini , nf>!tedem "L•Ere 

3 - Gümrük maniaları. ..t'A ~ 
Bu meselci müz kere:~~ 

bir karara bağlanacak, murl"ı 
heyet ou Kararları mensup ol 
hül<uinte verecelCtir.,, 

Mı:rıc; Brault bundan ıo~ 
Herrıot tan. bahsederek ş<;yJt' 
miştir: 

"- Reisin bu seyahatinQd 
maksat Ruıyaya gitmekti. '~) 
disi bu fıuattan istif de. eP~ 
Turkiy~)'.İ . görmek; memleketi / 
kından tetkik etmek.istedi. ~i 
leke.tlerimiv arasındaki saJS'~ 
yet, bağlarının· daha. sağl~ 
rılmasıımesut hirrHidisedir:- , 
ler~ M. Herriottile PransaıUfl 
kiki çehreıini i öğı·emniş ol•°" 

dır. M Herriot• bu Hususta bif 
sal olt.bilir. 0nun Uyon ş$: 
lediye reisi sıfatiyle yaptığJ 'J 
ler ıayJlmalcla bitmez..,, 

sayesinde yurt, bir irfan müeı• 
ses esi ve l>ir feyiz ICayoağJ lialine.. 

girmiştir . • Günden . ıüo"e tekamül 
eden biçki yurdu memlekete bir 

Manisa hanımlarına muvaffaki
yetler diler Ye Şüliriye Hanı
mefendiyi tebrik' etmeyi öir 
memleket vazifesi biliri~ 

Bir Uadıncağızın Kamyon 
alhndaı ay:akları l<ınldi · . 

Alman·ya ile fıaydah bit 
ticaE.et mukavelesi 

1, ~i çok mümitler vermektedir. 

Y tt, Manisada fennin ' bütün 
terakkiyatını tophyan bir• san•at 
yuvası olmakla beraber cemiye· 

tin payidn ve feyizli. öir: mües
sesesi halinde yükselmektedir. 

Yurttan timdiye kadar 200 tale

be mezu olmu ve bunlardan: 
65 hanım elyevm kendi çalışma. 

larile hayatlarını kazanınalCta 

bulunmuştur: Bu ıene de 16 ha· 
nım kııımız muvaffal<iyetle melC
teprerini l:füirmijlerdir. Talimat 
name mucil>ince muvaffak: olan 
talebeye l>irer dikiş mal<inesi 
hediye edilmektetir. Bu güne 
kadar verilen makineler 10 u 
bulmuıtur. Bu yıl da fakir tale
beden birinci derecede diploma 
alan hanıma gayet' güzel bir ıin
ger dikiş ve nakııı makin~i ve• 
rilecektir. 

Manisa BiçL:i yurdu~ çalış . 
_..d ki intiaam ı ve iıiodeki 

yükeek nn'atile muhitin tevec· 
cüi:ünü kazanmış ve hemen her 

Muammer Kemal ' 

~.~--------------~~ 
Yeni silolar ve buğday 

A'nadoluDn mubtdif tarafla-. 
rından ı gelen haberlere göre 

1933 buğday mansulitı 2 mil .. 
yoo ı tonu bulmuştur. 

Geç~n senelere nazaran ço1' 

iyi olan mallsulün• oldukça mü
him bir kıymette satılması için 
Ziraat Vekaleti de muhtelif ta· 
raflarda si!olar yaptırmaktadır. 

1933 arpa mahsulü de geçen 
seneye nazaran iyidir. Bu. sene 

aıpa ve .. buğday ihracatının di· 
ğer senelerden fazla olacağı 
tahmin edilmekted"r. 

Bir. tahkir ve bir tevkif, 

Diln Deniz: yolları işletme mü
düriyetinde idare memuru Ali 
Rıza beyi tahkir ettiği iddia edi
len ıoçlu seyf a.r sahcı Kemal 
yakalanmıştır. 

Fatihte Horlior caddesinde 
şoföi Mciimedin idaresiadelti ı 
3612 numaralı Kamy:on Hatice 

hanıma çarpmıştır. Zavallı ka
dıncağız kamyonun. altında kal· 

mış ve i1'i ayakları ICınlmış,baygın 

birbalde Haseki hastanesine 
kaldınlmışhr. Şoför4yaluJanm1flL 

Bir dayak· ii:ltliası 

Seyyar komisyoncu Fehim ef. 
isminde b..ir şahıs dün Pangaltı
da F.raosız mezarlığında bir ta· 
nıdığının mezarını ziyaret ettiği 
esnada Mezarlık papası Filip ile 
mezarcı Jozef ı ve Antooyo, tara• 

fından k'endiıine dayak atılöığı· 
m iddia etmiı suçlular yakalan· 
mışhr. 

BıCjakh · ~cuk 

Salibiye parkında serscriyane 
dolaşan dimitri oğlu Koçonun 
üzeri aranmış ve büyük bir bı· 
~K bulunmUftur. Hakkında ta
kibat yapılm:-kt;-~ı .. 

(B~ş tarafı 1 inci sayıfada) . , uğramadan verilmesi talıtı~e .f ) 
olan ıbracatamızm yüzde;. otuzu· ahndağmdan bu: sene Tıütl' :ı ~· 
nun altın döviz olaraiıR•icbsbank cahnın rnühim nispette st1'".j ~ 
nezdinde Cümhuriyet ı merkez. ve. ıtok maJ da~ kalmııhPil 
bankası emrine amade tutulma- elde· edilen bu kolayhj11',.ıfp' ~ 
sının temin edilmiş olmasıdır. randımanını verelJileceği b / ~ 
Merk'ez öanlCamız t:Ju · dövizleri ki ticari mehafflde u.ıııit tı 

Almanya dahilinde· dilediği gil:.ii mektedir: J 

kullanmak salAlriyetindedir. Al- Transit muamelatı efe~/ 
man)'j\yage~ıı seneki ibracatımıı dahil değildir. Devlet' ,,e ·~ 
takriben kırlc milyon Reicbsm.ark sesah mub.ayaatı a ırlbi cJe•~ı~ 
olduğuna nazaran . merkez ban· dahildir. Türk tebaaiJıllıı ı>'tf 
kamızın emrine bu suretle asga· paraları . için Alma.o . nıe~5,,J ri altı milyon TUrli lirası muk'a· esasları dahilinde bazı rııu 

l bili döviz geçecektir. Bundan istihsal olunmuştur. ~ 
t maada Clearing hesaplimmn an- Türkiye tarafnıdan ' ,._11~ 1~~ 
1 

cak mal ile tesviyesi esası da IC ,,, r 
kabul edilmiş oldug~ undan lehi- ya_, verilecek ithalat ~b,-l ~ 

rına1 aclitrec! Tfuk~ isli u I' f: mize olan bu fark aynı zaman- .'-- yp''P,1 
da bizim as kari bir ihracatı faz. aanayı ı hayalını sarsrıtl "J 
!asını ifade etmektedir. hiyette• olan ve anlaşr011'(1 ~ 

T.ürk itba14tı yüz olduğ,_una listede yazılı Almsn ·dl~~~ıf 
nazaran Almanyaoın T.ürkiyeye tcnjan harİc:ıi ı olarak 
ithalatı yet mit olacaktır •• Bu an· girchilCcektir. /ı 
laşmaA ile Türk ibr~cat malları Ticaret' itHafı ile ele•~:'/ 
bedellerini tesviye için verilecek kavelesi· ayni müddet 
•'öv:?. müsaadesinin müş~üJlta kalacaklar. 
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d~ Ne o?.. Dedi, ıen Eıma ile Günay kalktı.. Aydınlıktan ve 
auı:llniyor muıun? .• caz bantta aarhot gibiydi.. Orhan 

)eltet· nt. batını ıalladı ve ta niha Kayanın kolları araımda dönüyor 
~ı bır mıuada, bir beyle bir du .. 

•-letliın .~r~ıında oturan beyaz tu lkiıi de güzel danı ediyorlardı. 
b, . 'Yuıu canlı, ıözleri halecan- Orhan Kaya uzun, kıvrak, kibar· 
~ıı ~IUtleri heyecanlı bir genç dı.. Günay, belini bir az arkaya 

lflret; etti: atmı•tı.... Buını dik tutuyordu .. ....... C" d :ır -y 

' or Ün mü?... Nezihe Ha- Sol eli, Orhanın omzuna dokunu· 
\tıtai!~rdeıinin kızı imiı, çok yordu .. 

Orh lf.... Orhan konu§muyor, inkisar? ho 
~ .._.•n. kayanın ka!ları çatallat- yale oğramamak için konuşmak 

1 dıkleıti • k ı 
' " Ne Ya ' ? D d' istemiyordu.. Günay öbür ız :ıre 

-..... E payım· · e ı.. benzemiyordu. Evza ve etvari 1ta-
~llci •ıtıadan çok daha güzel ve de idi.. Gülümseyi§i masumdu. 
~ )' de onun kadar zengindir... Gözlerinden zeka akıyordu .. 
1t11 .1~ak lazım aeldiğini artık 

O 11\lfun., Günay, dilsizliğe nihayet ver • 

Iİııi ~ha~ Kaya kızdı, fakat hidde- mek iıtedi: 
\it ~Ilı etmedi.. Bülent hoppa, - Burada her gece müzik varsa 

•11: d.. • 
~ k., ' umensız bir adamdı. O, ne ıyt .. 
-.t dar kadınların etrafında dö- - Dansı bu kadar çok mu se-&c dt ' genç kızlar da onun etrafın- viyorsunuz?. 
~İt\ hl"V'ane oluyorlardı. Bülent 
~İ)' ~Yatta yalnız bir feyin ehem 
~ ttı \'ardı: 
•tanın ... 

- Seviyorum ya, tam dans e~e. 
cek çağdayrm .. 

- Her halde kıtın her gece 
dens etmişsinizdir .. 

Günay gülümsedi: 
)ı ~ lier halde bu kız için Eıma
,:akınazsın zannederim .. 

~tıı.ı Neden?.. Eğer çıkarım ve - Hayır, hu sene çok dans ede· 
Otfı V&rıa bırakırım. medim .. 

~ı an Kaya gene kaşlarını çat- Genç kızın, gözlerinin önüne 

d~' Et.na tam aana layık bir kız .. 
yazı makinesi, kağıtlar, Ali Cafer 
Bey geldi.. 

L ' C1.1ib b · · fı·· 1·· ·· 
Orhan Kaya usulca içini çekti: 

'llak.,t\ a enım ı..em or umu - Bu da onlar gibi.. Her kız 
~I\ d 'Yoraun?. Yok'ıa genç kıza gibi... Bu da ötekilere benziyor .. 

Orhatni itık ol~~n: . . . ... Ne yazık! .. 
ıuı " Kaya sınırlı sınırlı gul- 1 Müzik sustu ... Dans edenler el 

l."---":'--O ~ ~rptı, • tekrar dönmeğe başlad ı .. 
""-'•d k~ lctnımıyorum bile .. O da lar .. 
tibi , a 

1 
bir çok küçük hanımlar K 1 · · · ·· 

"'Oca P • d d' - ı,ın nere ere gıdersınız Gu. 
......., etın e ır.. H ? 

L OJ b·ı· nay anım .. 
oqıl a. 1 ır .. Yalıuz o, buradaki G·· . .. . . 
-.. ."°•n hep,· d .. 1, G 

1 
d unay altın hır ruyada gıbı, a· 

~ıı1 •·k ın en guze .. e e d k d' d . . ._ dinı d . eta en ın en geçmıttı: 
't·· e eyım .• 

\ lltiidüle B' 'k· - Her halde hiç evde oturmam. 
~~darı 1~:: ıNr 1 ~hmaHaanın a- Saoahliyin erkenden çıkarım .. So-
"' "7ıp ezı e anımın k .. k ~ 

11\ın önü d d d l aga ç.ı nıaga bayılırım ... 
......_ il. n e ur u ar_ Nezihen· 'h ı · · 1 • l ~ "l .. ın nuı at erı yenııt erı-\di, :ı:~de ederaeniz Ha~~me- ni veriyordu.. İstanbulun ciddi, 
l'lııntfend(ım Or~anı, ~unay ağır batlı Günayı yok olmuş, onun 
~~ihc Ye tak~ı~ ede~ım. y~rine yaramaz, şımarık, deli bat 

'tı l'iiı·~anım gulumsedı, Ka- bır Günay gelmişti... Yalnız elek-
' A.k une bakt~: trikle, müzikle değil, ıözle bile 

~~ı.. t~l~rı hıç görünmüyor- sarhoş oluyor, başı dönüyor, göz. 
d'ıl k Muzık başladı mı, siz or- leri kararıyordu .. 

"'~ttı ~holuyonunuz.. Dans et- - Dans!... Danı olmasa ölü • 
'- n Of )anmıyor musunuz?. rÜm !.. 

'~f, ~rt.hiç monden değilim Ha- Günay başım kaldırdı, kavalye-
h !'ldı ~ . .. .. b k lk' 

1 Qı. • sının yuzune a tı... ı sakin 
4t'J '4 •c · b · ' ~. ~i, ~1 duyan Günay birden İl' arıt, manasız ve ifadesiz gözle, 
~~~ dıkkatle Orhan Kayanın göz göze geldi... Orhan Kayanın, 
~ ,.,~ haktı.. Bu ıes kulağına ne kadar ağır başlı, ciddi bir erkek 

4't-~c ~~ı gelmiyordu.. Bu ıesi olduğunu an1adı.. Derhal ayıldı: 
1 ~tn . l•trniıti?. "Ne deye saçmaladım?.,, düıünce-
q.:. tın.. ·1 ·· ··1d·· S h ı ~ •vıler· "'iller yüzü, koyu bakıt· sı e uzu u.. onra a asına kız-
l llt'rı d 

1
' 8.cı bir takallüıle gergin dı: "Ne diye bana yalan söyleti· 

•t, u>'a::akiarı, onda hiç bir ha- yo"'r?. Neden kim olduğumu saklı. 
~'ıih 11'1rıadı. yorum?.,, 
'-~ e lia.nımın kocası: - Maksadımı anlamıyorsunuz .. 

' de;~du •evıniyen klüpte otur Esasen bu gürültü arasında danı 
l liil~i 1" ederken maksat anlaşılmaz ki ... 
~11\ırı 

1 
Bey, kııa boylu, tıknaz, Benim ne demek istediğim ... 

.ı ~l\i t ~la.rı do"k··ı ·· · ı· Orhan Kaya sözü kesti· 11r.. ' \th b u muş, aevım ı ' · . 
~ akıılı, iyi bir adam.. - Anlıyamam.. Maamafıh , 

h'ı\ 1\ her kesin hayatta bir maksadı var. 
~ı' a., aya. a.cr acı güldü: dır.. Siz de, asrımızın bütün kız· 
~t t '~:: kalsa klübe ayağımı lan gibi, kur yapmak, gönül eğlen 
~İ 1'ltk i r' Yani adaya gelmem dirmek istiyorsunuz ... 
,1~, 'Yorum.. Ne yapayım Günay kızdı: 
,. , .. , k_ırı iiç tane k" k'" - Peki amma, böyle bile olsa 

it ıra Of u var.. . 
-~ t\tih.... cı hulkak I t sıze ne? .. 
..._~ ·o.ıı~Jc , on arı a-

f'_ iti b ' ~a.hçivanlara nezaret Orhan Kaya , müstehzi bir gü • 
)\ ~'b,11t en11tıdir.. lüşle güldü: 

b•L 11,tlt ' fen, kıvrak bir rumba- - Bana göre bir §ey değil , de-
'qı en O '- d. w .. 1 . k 

~, a ' rnan Kaya Günaya ı, eger soz erıme ızdınızsa affı· 
,.,. ordQ d'I . 

u,tı : mı ı erım ••• 
1 eder · . . 

nıısınız efendim?. ( Dt•vamı var) 

~··7ii;;;;i;'k;1····'ii~·;;;;1;;·i··· 
: ....................................................... . 
• 
idam isteği 
3 Cinayetin müc
rimlerinin muha

kemesi 
Bartın ağır ceza mahkeme· 

sinde bir kaç davaya bakılmıf, 
bu meyanda liç cinayet davası 
da görülerek müddeiumumilik 
suçlulardan üçü hakkında idam 
talebinde bulunmuştur. 

Birinci muhakeme 930 sene· 
s 'nde Safranboluda ltalyan usta
başı Pas'-< al ile hizmetl< arı 

Osmanı öldüren Yozgatlı Mus· 
tafa çavuşun muhakemesidir. 
Müddeiumumilik, suçlunun 
cGrmünü sabit görerek Ceza 
kanununun 450 inci maddesine 
tevf ıkan idamını istemiştir. 

ikinci muhakeme, geçen mart 
ayı sonlarında Saz köyünde vu· 
ku bulan cinayete aittir. Kerimi 
öldürmek ve oğlu Recebi öl
dilrmiye teşebbüs etmekten suçlu 
lsmail ve kardeşi Bayramın 
muhakemeleri bitmiş ve müddei 
umumilik iddianamesini serde
derek, lsmailin 450 inci madde
ye göre idamını, Bayramın da 
61 ve 448 inci maddelere göre 
cezalandırılmasını istemiştir. 

Üçüncü muhakeme ise, Mayı· 
sın 23 üncü günti Kurucaşilenin 
Dizler köyünde iş lenen cinayete 
ait olup, aynı köyden Hüseyni 
öldürmekten suçlu Mehmet, Ah
met, Hüseyin, Ali ve Hasan 
isimli beş maznunun muhakeme· 
leri görülmüştür. Miidd eiumumi· 
lik, maznunlardan Alinin bu ci
nayeti işlediğini sabit görerek 
45.Q inci maddeye göre idamını, 
suçları sabit olmıyan diğer maz· 
nunların da beraetlerini iste· 
miştir. 

Yer altından bir 
define çıktı! 

Ermeni komitecilerinden 
kalma 67 bomba 

Amasya, 10 (Hususi) - Şeh
rimizin Suadiye mahallesinde 
kasap esnafından Bosnalı Arif 
ağanın evınm bahçesinde (bu 
ev firari ermenilerden metrük 
olup Arif ağa bilahare satın al· 
mışlır) bozulan su yollarını ta
mir ederlerken amelenin kazınası 
bir sandığa te sadüf etmiştir. 
Define ihtimalıne binaen etrafı 
dikkatle boşaltılarak sandık 
meydana çıkarıldığı ve yava~ça 
kapağı açıldığı zaman içinde 
ermeni komtcilerine ait ( 60) ı 
küçük ( 7 ) si büyük olmak üze· 
re tam ( 67 ) tane bomba istif 
edilmic: olduğu görülmüştür. 

Bu müthiş defıneyi gören ame
le hemen ev sahibi Arif ağayı 
keyfiyetten haberdar etmişler, 
bereket versin, sandığı karıştır· 
mak merakına düşmemişlerdir. 
Yoksa şehrin bu mahallesinde 
çok feci bir felak et vukuu mu
hakkak idi. 

Keyfiyetten haberdar edilen 
zabıta memurları hemen mahal
line giderek bu dehşet ve ölüm 
sandığını icap eden ihtiyatla 
yerinden kaldırtarak usulü da· 
iresinde ciheti askeriye}' e teslim 
etmişlerdir. iktıza eden zabıt 
varakası tanzim ile makamı 

aidine verilmiştir. 
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Yoksa iki yüzlülük ederek Muğ 

ravı aldalmıt mı idi. 
Bütün bunlar, Türklerle konuşul 

duktan sonra anlatılacaktı.. O -
nun için, bu konutmayı mümkün 
mertebe çabuk temin etmek lazım

dı .. 
İhtiyara seslendi: 
- Baba, sen §İmdi Türkleri u

yandır.. Onlarla konuşacağım .. 
Sahip bana çok ıeyler ıöyliyeme
den öldü.. Öğrenmek istediğim 
şeyleri Türklerden öğrenirim. 

İhtiyar yerinden kımıldamıyor· 

du .. 
- Haydi gitsene !. 
- Gidemem efendim.. Uyan• 

dıra.mam .. 
- Niçin uyandıramazsm?. 
- T embihliyim ... 
Muğrav, bu yabancı muhitte he

nüz tamdıkları adamları korkutan 
Türkleri büabütün merak etmişti .. 
Naıd adamdı bunlar?. Kahveci ni
çin korkuyordu?. 

- Ne vakit kalkacaklar?. 
İhtiyar, eliyle batmak üzere o

lan güneti göstererek: 
- Hava karardıktan ıonra ... 

Dedi .. 
Muğrav, beklemekten başka ça 

re olmadığını anlamıştı .. 
- Peki, dedi, sen işine bak .. 

şimdi. Uyandıkları vakit bana ha
ber ver ... 

ihtiyar kahveci içeri girdikten 
sonra Muğrav gezinmeğe başladı. 
Dütünüyordu.. Bu Türkler, işe 

yarar adamlara benziyorlardı. Bu
raya kadar gelip bir saraydan re
hin bir kraliçeyi kaç_ırmağa cesa -
ret edenlerle her ne baha.sına olur 
sa olıun arkadaş olacaktı ... 
Güneı çekilmiş , hava kararma

ğa batlamıftı.. Muğrav, can sıkın 
tısı ile beklerken kahvenin arka 
karanlık odasında başka bir vaka 
cereyan ediyordu. 

İhtiyar, Türklerin uyanma saa· 
tinde odaya girmiıti. Tahta bir 
peykenin iki taraf mda, uzanmış 

iki kiti yatıyordu. Bunlardan biri 
iri yapılı, pos bıyıklı, diğeri buna 
tam manaıiyle tezat teşkil edecek 
kadar zaif ve kuru bir vücuttu. 

Ali Ekber, ayaklarının ucuna ba 
sarak odaya girmişti.. Yavaf ya
vaf gence yanaştı.. Omuzundan 
ıarsmağa başladı.. Her ikisinin 
de çok derin bir uykuya dalmıı ol
dukları anlaşılıyordu .. 

Bir an zaif olan uyanır gibi ol· 
du .. Gerildi .. Bu sarsıntı diğerinin 
rahatını bozmuş olacak ki homur
danarak iki tara döndü.. Yavaş 

yava§ gözünü açtı. Kartısında ih 
tiyar kahveciyi görünce: 

- Ulan köpoğlu hala buralar • 
da mı dolafıyorsun.. Şimdi b~yni
ni patlatırım ... 

İhtiyar kekeler gibi: 
- Efendim, şey, şey ... Bir .. 
- Suı ulan... Hala söyleniyor-

sun .. 
Bu eınada zaif olanı da uyan

mış, gözlerini uğuşturuyordu. Ar
kadatınm kahveci ile kavga etliği· 
ni görünce: 

- Yadigar .. Gene gevezeliğin 

tuttu. Ne oluyorsun?. 
- Ne oluyorum ne demek .. Da-

ha gözü.mü yummadım, gelmi 
tepiniyor .. 

Artık kahramanlarımızın serden 
geçti Karaoğlanla Yadigardan baş 

Y a.ıan : Niyazi Ahmet 
ka kimse olmadıimı anlamıtıınız • 
dır. lki süvari ,Erzurumdaki ham 
terkettikten ıonra Rahimle Meh • 
metten aldıkları haberle, Acemiı -
tanın yolunu tutmutlardı. 

Günlerce yol yürüdükten ıonra 
payıtahata gelmitler ve derhal 
Gürciıtan kraliçeıi Ketevanla mü
naıebet teaiıine yol aramağa baş • 
lamışlardı. İki arkadaı, az zaman· 
da Sahiple tanıımaia muvaffak 
olmuılar, Ketevan'ı kaçırmak için 
planlar kurmutlardı. 

Karaoğlan, Ali Ekberin yilzüne 
dik dik bakan Yadigarın omuzunu 
okşadı: 

- Kahramanım, dedi. Sıhhat • 
ler olsun.. Yüzüne kan gelmi, .. 
Bak güneı yamçısını başına ge -
çirmiş, daha ne uyuyacaksın. Ya .. 
digar, şaşkın şaşkın etrafına ba • 
kındı. O, uyuduğunun bile farkın. 
da değildi: 

- Fakat, dedi, kaburgalarım 

fena sancıyor, uyusaydım .. 
Karaoğlan bir kahkaha ile arka

daşının sözünü yarıda bıraktı .. 
- Benim sözümü dinlemezsin .. 

Dün akşam ne diye sarayın duva-
rına tırmanırdın.. • 

Y adigir, geceki vak' ayı hatırla· 
dı. Sarayın etrafında gezinirken 
Sahibin tarif etmit olduğu Kete -
vanın yattığı odanın civarına gel
mişlerdi. 

Yadigar duvara tırmanırken , 
muhafızlar tarafından görülmüt • 
tü. Kendiıine doğru bir karaltının 
geldiğini eörünce, tırmandığı du -
vardan yuvarlanmıftı. 

Jki arkada! kalkmıılar, silahla
rını hazırlıyordu. ihtiyar, Kara • 
oğlana dönerek: 

- Sizi Muğrav görmek istiyor, 
dedi .. 

ikisi birden atıldılar: 
- Muğrav mı?. 

- Evet, buraya gelmiş .. 
- Bizi nereden biliyor?. 
- Sahip söylemi§ .. 
- Sahip ölmem it mi?. 
- Ölmeden evvel ıöylemİ§ .. 
lki arkadaş süratle giyindiler • 

Muğravı oraya çağırmalarını ıöy .. 
lediler .. 

Muğrav, sabırsızlıkla bekliyor -
du. Ali Ekber , Türklerin kendiıi • 
ni beklediklerini haber verince 
gayri ihtiyari bir heyecana kapıl -
dı. 

Kahve kapııından girdi. Kara.J'loo 
lık odaya doğru yürüdü. Etrafa 
bakınmağa başladı. Kimseler gö • 
rünmüyordu .. 

Karaoğlanla Yadigar onu kartı 
laclılar. Biraz evvel uyudukları 
peykenin bir köşesinde oturttular. 

Muğrav, dikkatle yabancıların 
yüzünü tetkik ediyordu. 
Karaoğlan: 

- Sizinle görütmek çok iıtiyo~ 
duk. Biz fırsat ararken sizin geldi
ğinize çok •evindik, dedi. 

Yadigar Muğravın buraya nasıl 
geldiğini merak ediyordu. Bu me
rakım yenemiyerek ıordu: 

- Burayı, nereden buldunuz •• 
Size kim haber verdi?. 

Muğrav; birinciye nazaran 
daha derli toplu olan bu ikinci 
Türke döndü. Kendi fil kadar 
cüuesi kar!ısında bir ehemmiyMi 
olmıyan Yadigara cevap verdi: 

- Sahip söyledi .. 
(Devamı var) 
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MUsabakalar1mızda Moda havuzunun görünüşü -
girmek üzere Karamürselden 

Birincilik kazananlardan Melle, Ortrup Preusser ve Rut MUller -Müsabakamı•• 
bilhassa gelen idman yurdu sporcuları ve reisleri 5aim B. 

(Baş tarafı 1 inci sayıfada) 
• 

ciliği aldı. Talum Niko, izzet, Agop beylerden 
müteıekkildi. Derecesi 7,21,'2 dir. 

400 Metre serbest 
Bu müsabakaya erkeklerden o:ı yüzücü gir-

di. Girenler Salim, Nejat, Istavro, Cemil (Fener· 
bahçe) Agib, Klerbös,Angelidis, Cihat (Beykoz) 
Sadi (lstanbu1spor) Halit Nuri (Vefa) Hüseyin 
(Aıkeri spor teıkiJita) beylerdi. Biriciliği kıy· 
metli yüzücü Salim, (Fenerbahçe)6,14,2 ile kaza· 
narak yeni bir Türkiye rekoru yaptı. ikinciliği 
Aglk (Beykoz\ üçüncülüğü Cemil (Fenerbahçe) 
beyler kazandılar. 

100 metre Serbest (Hanımlar) 
Bu müsabaka Ev.ı Alter, Jale,Müller (l. S. K.) 

Ley il ( Fener bahçe ı girdiler. 
BiriDciliği LeyliH. 1,45,4, ikinciliği Eva Alter 

· 1,54.4 ile kazan dıhtr. Daha çok Leyli Han1mla 
Eva Alter arasında geçen bu müsabaka çok beye· 
canlı old~. 

50 Metre ~ocuklar 

12·14' yaşında erkek ~ocuklar1na mah•us 
Bu müsabakaya yazılanlar ıuolardı: Fethi 

( Fe'ner), Arnoldi (hariçten} Mahir (Fener), 
Sallhattin (Karamürsel idmanyurdu) Fevzi (Fener) 
Yani(bariçten )Ercüment (Anadolu) Aslan (Fener) 
Villi Mamburi (1. S. K.) Melih (Fener) Hristo 
(Fener) Mahmut ( 1. S. K.) lbrabiaı (Beykoz) Y. 
Mliller (I. S. K.) Misak ( Vefa). 

~u müsabaka da çok heyecanlı oldu ve 
ntli'rleyi 35 saniye ile Fethi (Fener) kazandı. Ar
noldi (hariç) ikinci, Mahmut (l,S.K) üçüncülüğü 
aldılar. 

Bu mliaabakamız müsabıklarm fazlahğmdan 
iki seri ilzerine yapıldı. 

200 Kurba§alama (erkekler) 
Bu müsabakaya iştirak edenler ıunlardı: 

lız~, Reşit, Adnan (Beykoz) Orhan, Hıraç (Fe· 
ner) Yusuf (Karamürsel 1. Y) Miıel (hariçten) ne· 
tiııcede Adnan (Beykoz) 3,49,0rhan (Fener) 3,49,2 
ile kaıandılar. Çok heyecanlı oldu. 

200 Kurba§lama (Hanımlar) 
Bu müsabakaya Leyli (Fener}Eva Alter, Rut 

Mtiller (1.S.K) Katelina (Beykoz) Li (hariçten) 
olmak llzere beı hanım girdi. 

Neticede birinciliği Leyli hanım (Fener) 4,6,6 
d~rece, ikinciliği Eva Alter hamm 4,9,4 ile aldı
lar. Leyli hanım yeni bir Tllrkiye rekoru tes:s 
etmişti. 

100 Metre a1rt UatU (Erkekler) 
Bu müsabakaya AJi Haydar (Karamllrsel id

man yurdu) Niko, Nepton (Beykoz) girdiler. 
Birinciliği 1,41 ,2 ile Niko (Beykoz) kazandı. 

100 Serbest (Erkekler) 
Bu müsabakamıza 17 yüzücü girdi. isimleri 

şublardı: Sıtkı, Nejat, lstavro, Fuat (Fener) Yor
gi Angelidis( Pera) Recai (Askeri teşkilat) Saim, 
Mahmut (lstanbulspor), Mustafa (hariçten) Or
han, Halil (Galatasaray) Vasfi Bedi (Topkapı) 
Li (hariçten) Ismail (Karamürsel 1. Y.) Sadi (ha
riçten) Agi~, Li Linke (Beykoz). 

Bu mllsabakamız üç seri üzerinden yapıldı. 
Ve birinciliği mıntaka ıampiyonu Orhan (Ga· 
•taaaray) 1,10,2 ile kazanarak yeni bir rekor 
yapb. ikinciliği Halil (Galatasaray) 1,11,8 ile 
üçüncülOğit de Li (hariçten) kazındılar. 

• 
Tulr.andan a•aiıya doğra ı Atlamalardan bir manzara, MG .. baka• 

lanmaza giren Hanım yGzGcGler - Fabrettln 1 Kemalettin Sao! 
Pqalarla Salih Cimcoz B. yanılan takip ederlerken 

50 ( Metre kızlar ) 
12·14 yaşında kızlara mahsu• rİ. 

Bu yarışa Susi Müller, Marya, Nermin, ~ 
ner Hilda ( 1. S. K. ) Necla HüsnU, Loli , 
Sim on (hariçten) girdiler. Birinciliği 41,8_...a 
Susi Müller ( 1. S. K. ) ikinciliği Nedi tlll"" 
üç Uncüliijü Simon kazandılar. 

100 Metre (Hanımlar) 
14 • 16 ya,ındakilere mahsus 

Bu müsabakaya Jale, Rut Müller, 
Preusser ( 1. S. K ) JaJe Nail (hariçten) gi 
Birinciliği 1,44,8 ile Ortrut Preusser, iki 
1,59,8 ile Rut MülJer kazandılar. 

iOO Metre serbest 
14·16 yaşında erkek ~ocuktar 

Eu müsabakaya Fuat, Mahir !Fener) Kari 
(1. S. K) Madencidis ıPera) Valintin (Har 
srirdiler. Birinciliği t, 18,5 le Fuat, ikiciHği 1, 
ile Karl Linke üçünciilüğü 1,38,2 ile 
kazandılar. 

50 Metre (TekaUtler) 
Bu müsabakaya iki zat girdiler. Biri 

Galip (Fenerbabçe) bey 49 Ja kazandı. 
50 metre kurba§alama 

12 -14 yatında erkek ~ocuklar• 
Bu müsabakaya Kirkor, Fethi, Mabir, fı 

(Fenerbahçe) Muzaffer (Beykoz) Mahmut 
hart Müller, Mamboury, Fıkret,Arnolt, 

(l.S.K.) Yani ( Hariçten) iştirak ettiler. 62 
yaşlarma ayrılarak üç derece üzerinden 1 ~ 
rüldüJer. Birincilikler Fethi, Kirkor, Gerharl"'J 
ler; ikincilikler Mahir, Fikret, Mekin tarafa' 
kazamldı. 

100 metre ( kurba§lama) 
14-16 yatında erkek ~ocuklal' fA 

Bu yarışa Fethi, Mahir, Talit, Kirkor (~ 
bahçe) Muvaffak (Beykoz) Öıner (hariçte~)' 
Jer. Birinciliği Fethi (Fener bahçe) 1 ,55,2 ılı 
Kirkor (Fefıerbabçe) 1,Sb,5 ile kazandılar· 

50 metre (Ciaz~teciler) ~ 
Bu eğlenceli müsabakaya Ali (Vakıt) .z 

şem (Milliyet) Salim Hamdi (A.A.l gı ~ 
Birinciliği Vakıt fotoğrafç1!fı Ali bey 55 ilet 
ciliği Salim Hamdi bey 57 ile kazandılar• ~ 

TUrk bayrak (Hanımlar) t ' 

Suzi Müller, Rut Müller, Ortrut Preu55~~-, 
mürekkep (1. S. K.) takımı 8,51,4 dalı• 
kazanmıştır. 

50 metre (Kurba§lama) 
12 ·14 Küçük kızlar arasında 

1
,1 

Birinciliği Hilt Gilt fi. S. K.] 1,02 k~;,J~ 
50 metre kurba§lama (Tekad!leı ~ 
BirinciHği Galip bey [Fenerbabçe] 48) 1 ıı''. 

ciliği de Ekrem Rüştü bey [I. S. K-
cnıştır. r) 

400 Metre serbest (Hanu111' dl 1, 
Birinciliği Fener bahçeden Leyli. hs:ı~J' 

ile, ikinciliği Ortrut Preusser, üçüne 
kazandılar. er) ~ 

200 Metre serbest (Er~ek~oı) ~ 
Bu Mllsabakaya Saffan, Agah (Bey t (f~. 

Cihat (Galatasaray) Salim, Nejat, F~• 1') ;/. 
hahçe) Osman Vefa (Vefa) Sıtkı (1. j JJ) ..J 
tık, Mehmet Ali, lsmail (KaramUrsel • f

9
rr 

. ~yı 
(Devamı 8 incı ~ 
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-UZEL SA_N~TLAnaH 

{ 

~ .Ateldup 

a,,;~;, sitemize musiki ~!.~!!.~~ahmi BeyeıM~·J;;-;, 
Zavallı Hulusi Bey daha ıağ-

bir ilk mekt"ep 
binası nasıl olur ? er sle . g . . k ·? ken net' eniz ne kadar gür ve tü· 

rı ırmıgece mı. kenmezdi. "Ecir ve sabır,, hiki.· 
yeıi gibi mevzuunu hayatın ve ö-

&ir k -Muhterem Maarif Vekilimize - Jümün simsiyah bir kö§esinden 
~kült ~ç sene evvel edebiyat lerinin istekleri hakkında bilha11a alan bir yazınızı onun sağlığında 
~ t'Jın•~ m 'k' k'" ül · ·ı H ff V taj • b' - usı ı urs erı ı a· ugo Da ner ile Peter agnerin yazdığınız için hiç bir okuyucu, 
Liliııd ıç olmazsa başlangıç ka· Li.pçikte bastırdıkları "Üniversite esasta iki cenaze ve iki tabut üze-
İlıd,1 ttı bir veya iki asistanlık ve musiki,, atlı kitapları pek müı· rine kurulmuı olan bu eaerınızı 
1~ııd 

1

k~uretile Türkiyat enstitü- bet fikirler verebilecektir.. (1910 okurken kahkahalarını tutmağa 
•tt1, '1 

1 kültür arama kollarının 1921 l · d km l d ) k d 
1 lba ve sene erın e çı ıt ar ır • a ir olamamıştı. 

t•Pıl 11 
• hususunda neşriyat Muzikolojinin üniversiteye alın içi neş'e, hayat ve kıymet do-

>tl&Qa7;'~hk Benim bu yoldaki ilk maıının sebebi, bu ilmin, diğer lu eserlerinizin müsvettelerini ga • 
~tir ur Yurdu) mecmuasının ilim kollarının hiç biriyle ö!çülemi zetelere, matbaalara, kitapçı dük. 'f:b l 930 snyısmda çıkmıştı: yecek kadar genit bir mikyas da.. kanlarına ta§ımaktan bir ömür u -
L ltnıda A · " · · h'l d d 1 b ""'iııd k' vrupa unıversıte· ı in e, en aykırı ilimlere a u· zunluğunca zevk duymuş olan bu 
~ b~ ek~· musiki kürsülerinden dak ıalmıt olmasıdır.. Fizik, fiz. vefakar arkadaşınızı kaybettiğiniz 
'liğu d ursülerde neler okutul- yoloji, estetik, psikoloji, etnograf· gün size "Ecir ve sabır,, diliye. 
~bı ol an etraflı bir tekilde ya, tarı'h (LitüriJ'i, muhtelif ede- k d'll · · · ı · b b e ti~· ce ı erımızın tutu uvermesı u 
•tGıf·· gını gibi. o zamanki biyat, sanat ve milliyet tarihleri) yüzdendir. 
~ b u~unumuzda hangi musi- ve ıar teknik ve kültür ilimleri ile Hulusi Beyimizi kaybettiğimi• 
ı.~1 .. 1 "bıslerinin niçin o'-utula- k d ı"l'•ı'kl'd' • "V d' · d b" 
'.. 1' ya ın an 1

'J' 
1 ır. zı ogren ığımiz gün en ır gün Vllle Julf belediyesinin yaptırdı§ı yeni mekteplerde~ biri 

, ~•ıı d da . kendi kanaatlerim Michel Brenet'in dediği gi·bi, evveldi. "Vakıt,, ta herkesi, atağı 
t,~ a bıldirmiştim. yalnız musiki folkloru hakkında- yukarı, zıddını tasvir ederek 

~lııtı·at eski faliültelerimizin ki tetkikleri bile musiki tarihi §Öy• portreliyen yazılarımdan birisini 
~ .'Yetle yardım bekliyen le dursun, "dil ve edebiyat, örf ve ıize tahsis edecektim ve orada ~ •• k 
'ıı 11 arşısında ne yapacak- din tarihleri ile sıkı sıkıya bağlan- "Hüseyin Rahmi,, yi Hüseyin Rah-
~YI~ b~Üşünen eski iş başılar, tııı bulunduğunu gün geçtikçe da- miden en uzak bir halde göster -
~ kır Yenilik üzerinde dw- ha iyi anlatılmaktadır.,, mek için bir "Hulusi,, si olmıyan 
1 d~l ıllarmdan bile geçiremez· Müzikoloji kollarının bugün bir insan gibi anlatacaktım. Ne .. 
"i 

1 elt~er cevapsız kalmıştı. için yalnız milli kültür tetkikleri• dense, bu yazıyı yazmağa elim 
k Üoıversite teşkilatımızın mizle ilitikli ikisinin üniversite .. ermedi. Ertesi gün, mizah yap-

ı •dar mu·· hı'm bı'r ku"" ltür k b 1 mizde doğrudan doğruya yeri var· ma i miyen ve hakikatleri, ek • 
\,d~ai~i de düıünmüı olacağı dır: seri, içimizi burkan mukadderatın 

İd •ldıği içindir ki mesele 1 - 40 milyon Türkün Asya ve işlediği cinayeti öğrenince, ne ka• 
(J ~tl etrafta ıoruşturuluyor. Anadoludaki musiki lehçelerinin dar yandım .• 
• 

11
'"eraitelere musiki dersle· en eski ve orijinal kısrmlarını Yuıufsqz Ya\ubun ıstırapları • 

•i ri~?'eıi ne yeni, ne de is- -yani etnografik nev~lerini - ıe- nı, Harunsus MUaanın kederini 
1111 ır vaziyet değildi. Sor- rek kendi aralarında ve gerek te- mukaddes tarih bize kelime keli • 

'1 k ed7biyat fakültesine mu· masta bulundukları ecnebi musi .. me anlatır. 
htçi Grsılerinin ilavesi tarihi ki lehçeleriyle mukayese edecek, 
'•it 1 ~~O Ameaika üni· ve Türk halk edebiyatı kolları ile 
~ili' trıodeki mu!iki kürsi- mazi ve haldeki ilitiklerini tefsire 
~, 1 ,tı başlangıçları da nisbeten çahıacak bir ders. •. 
· trıeı · 

~~,, . er ııe de, lngilz ve alman 2 - Klasik Türk (Şark) mu-
•ıtel · 

be,· erı ta kuruluşların- ıikiıinin nazariyat ve tarihi. 
~ti .

1

1 nıusiki kürsülerinin cid- Birde, ilk tarih çağına ait yakın-
~ ~ ... ~ e temayüz et~işlerdir: fark mu•ki bahislerini çok mufaı-
\' }' •rda musiki tezi ile dok- sal yürütecek (2) bir "umumi mu-

de aPmak ve hatta bazı yer- ıiki tarihi,, derai elzemdir .• 
~-~ t hususi şah.ıdetoameler Edebiyat fakültesinde umumi 

'•k·llresi ötedenberi vardır. medeniyet ve sanat tarihi dersleri
~-~ 1 

musiki kürsülerine 11hip ni takip edecek bütün gençler 
~llıbt' tanınan Oksford ile - mukayeseli fikirler edinebil .. 
\ t,ı~~ d~rülfüniinlarmda vak· mek için - bu derse devama mec 
L •tıd ~nın ameli musiki aa· bur bulundukları gibi, Türk ede
~ ' ıar ~ k ısnai bir derecede biyat ve medeniyeti tarihi ile uğ. 
ı. ıı, b•ıanmış olması aranır· h 'itjl u .. raıacak gençler de uıusiyle Türk 
' . qj gun, yalnız nazari, muıikiıi derslerini takibe iıter i ... 

Tenison sevgili dostu Graham'• 
ın ölümü kar§ııında ne derin bir 
yaı duydu ve ln memoriam'ı na • 
sıl duygulir içinde yarattı. 

Şair Kits, boğulan bir arkada. 
tının matemini veremli göğsün .. 
de nasıl sakladı ve zayıf parmak
lerile onun mersiyesini nasıl çiz • 
d .' ı. 

Şeyh Galibin "Esrar Dede,, nin 
ölümüne hıçkıran merıiyeıi ne 
candan, yürekten yazılmııtır ve 
ne kadar yüreğimizi yakar. 

Bütün bu vaktinden evvel ka~ 
bedilmit arkadaıların hiç birisi, 
büyük Türk edibi Hüseyin Rahmi 
Beyin rahmetli arkadatı Hulusi 
Bey kadar vefakar değildi; um-
mam. ~~tııf, ol ve bedii derslerle temez mecburdurlar. 

't Unur Al d Onun için sizin ve bizim sızlı-~ · Çu...... · manya da a Milli kısımların, yalnız memle. 't 111Cu t"k d 1 yan içimizin yanı ba.:ında edebi • a. · h~, ' pra ı ers er, ya· ketimiz için değil, bütün garp üni· ,. 
~~ilt 1 say t y l k yat tarihimizin kalbi de sancıya· "'Ilı ~\t 1 arı çoga an on· verıiteleri için en maruf mütehas • 

1 '~te~·larca bol bol verile- aısları tabiatiyle Türkiyede vardrr. cak. 
ı.... ır, Engin mateminize kartı duy _ 

!... - ·~ııı t. Meseli ikinci bölüme dahil bahis-
~\t'} qUtü k" . . duğum saygı, bu fani satırları da· 
~ ·. t.rı.. n u dıleğı, konıerva• leri en iyi bilen kimselerin biri , 
·~iit· ·• l'al ha uzatmaktan beni alıkoyuyor üs-
\~ ı ted . nız ameli ve tecrübi belki de birincis Rauf Yekta Bey• tadım. 
~ b thlı'-tı'-tiyle uğratması, bu- dr.. Diğer bölümlerde tetebbu I 
~"' ·· tt ta. ·ı Vefakar ığm ve Türke yakıtır 
'\ ~~lUn .ı .. 1 ıni musiki kolları- sahibi gençler de vardır. 

1 ~un arkadaş sevgisinin yüksek bir 
"ı~ ~'••d Ya üniversitelerinde Üniversitemizde, milli kültür 

\ \.\(t\k ır örneği olan rahmetli Hulusi Beyi 
~ i.i Ort · tetkiklerinin ayrılamaz rükünleri biz Heybelinin çamları altında 

\.°';)rıeı .... ,.1' 1
da. .. hem milli, hem sayılan bütün bu bahisleri yalnız d d h 

~~ .... e k l yanınız a a a uzun yıllar dolaşır 
.~l .ihti..... u.tü.r tetkiklerinin bir profesör veya uiıtanın idare d k 
h,, "\~ ,,. ... ç" görmek ister i . O, selvilerin 
:~tı '•tir e ıstıfadeleri mev- edebilmesine imkan yO"ktur: Çün 
ı...-... ,~ • ]( koyu gölgesinde daha ebediyet 
~' ~Oder 0naervatuvarların kü tedriı itinden bqka talebeyi uykusuna dalmamalı idı'. 
... ''• n tekn'k · 1 · d .. h .. al 1 k 'b' •. J.t lttiıt . ı ıt erın e mu uıuıı aram ara a ıttırma gı ı Mehmet rfurettin 
~\t 'ttt S Yetıttirmeıi isteni • çok dağnık tetkik itleri de mevzuu =============== 

'" 
1 0

vYet l d b d l 1.. "-ik l{ollıel'\' ınaarifi sırf bu bahistir.. Bu dersler kendilerini zun arı a u era erden istifade 
·~'ı .,1 ltktı·ı_ a.tuvar adı yetine talebe ile birlikte yetittrecekler - edebilirler .. 

\iıt·· •"uıııu d k ' d ü Ü · 't · l h k ~"' tı lltt tö .. " a ım ullan- ir. niversitemizdeki en tabii kö- nıversı emız ıı a at omiıyo • 
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lı ..... ~•tt..... c' erle üniversitelere enstitüleri olabilir- Liıe tahsili hakkında bu .defa da müracaat e-
·~ı\t •• 1) 

~ .. •itelerd . görmüf, konservatuvar talebeler dilmiş olduğu için temenninin aı-. 
ekı tnusiki ders• ile (Musiki muallim mektebi) me- tık yerine getirileeceğinden §Üphe 

Villejuf belediyesi tarafından 
mimar Ondre'Lurçat ya yaptırı
lan mektep binaları Fransız mat· 
buatında pek çok yazı yazılma· 
sına ıebep olmuıtur. Mösyö Lor
sanın inıa ettiği mektep binala
rı Karlmarks caddesinin iki ci
hetine sıralanmıştır. Bu binaların 
ehemmiyeti yalnız bedii kıvmet
lerinden ibaret değildir. Bu mek
tebin duvarları daha doğrusu 

camları arasında yetişen çocuk
ların ekseriya kışla gibi orta 
mekteplerin kirli ve loş duvar-

ları 8l'Hında gençlilderıni geçi
ren çocuklardan büsbOtün başka 
bir ruba malik olacaklarına fÜp
he yoktur. 

Asıl mektep caddeden ensiz 
bir şeride benziyen arazi ile ay
rılmıı çok uzun ve. iki katlı bir 
binadır. Binanın her iki cephe· 
sinde boydan boya ve yan yana 
konulmuş camlar teşkil etmek-

tedir. Bu suretle ufki hltların 
hakim olduğu bina kısmen şef
faf bir haldedir. Cenuba nazır 
cephenin önünde ağaç dikili çok 
geniş bahçeler vardır. 

Mektebin iki methali vardır. 
Mektep ortadan ayrılmıf, bir, 
kısmı erkeklere. diğeri kızlara 
mahsustur. " Meri nizamata te
baiyet etmek mecburiyetinde 
olan ressam aradaki bölmeyi o 

kadar hafif bir şekilde yapmış
tır ki bir kazma darbesi ile bu 
bölmenin ortadan kalkması ufak 
bir emre bakmaktadır. ,. Zemin 
katında geniş bulvarlar, mual
limlere mahsus odalar, açıkreok 
duvarlı zemini kauçuktan tenef
füsbaneler. Duvarlarna eşya 

derslerine ait resimler yapılmış 
şiıin yemekhane vardır. Her ta
rafta zemin siyah çini taşlarile 

döşenmiş, açık ve güzel renkh 
Cluvarlarm alt kısmı fayans, üst 
kısmı ise yıkanır yağlıboyadır. 

Sınıflar Uşt kattadır, fevkall· 
de ferah, her iki tarafı gayet 

edlmiyor.. Teıebbüs meımlektin 

mühim bir kültür ve ıanat ihtiya
cını kartıhyacaktır. 

Mehmet Ragıp 
(l) Gerçi koaı;crvatnvarlarda da 

mu•Hd tal'lh ve eatetlkl okuaaa da 
bu dersler muayyen el kltaplannda 
talebeye umumi bilgiler vermekten 
&tealal dG16nmez. 

(2) Ç6nk6 vakaylln mtıhlm bir 
kl•mı Anadolacla seçer •• 

geniş pencerelidir. Sınıflar pek 
cazip bir tarzda tefriş edilmiş
tir. Taraça boydan boya çimen
todan, mail çinilerle döıenmiş 
ve muhtelif kısımlarsna yeşil 

nebatlar sıralanmıştır. Burada 
talebe güneş banyosu yapacak
tır. 

Esas binanın sağanda ana 
mektebi vardır. Ana mek
tebi bir kattan ibarettir. Eurada 
sınıflar baştan aşağı, dükkan .. 
camekanları gibi ıürülerek açı· 
lan büyük camlarla tenzir edil· 
miştir. istenildiği zaman bu 
camlar açılarak bahçe ile sınıf
lar birleıir, açık hava mektebi 
halini alır. Mektebin her tara· 
fmda büyük bir dikkatle tanzim 
edilmiş olan sıhhi huıusat bu
rada bulunacak küçük yavru:ar 
hakkında bir kat daha ehem
miyetle nazarı itibare ahomı~tır. 

Caddenin öbür tarafında s!· 
nama salonluğu da edecek pek 
büyük bir jimnastikhane ile ge• 

nİf, rahat duş salonu vücude ge· 
tirilmiıtir. Bu binanm taraçası 
şehrin yeni ikmal edilmiş olan 
ıtadyomuna nazır yüksek bir tri· 
bun haline getirilmiştir. 

Esaa binalarla jimnastikbane· 
nin caddenin iki tarafında kal· 

masa arazinin vaziyetinden ileri 

gelmiştir. ideal projesine uygun 
olmayan bu mahzuru mimar 

tabtezzemin bir geçit yapmakla 
bertaraf etmiştir. 

..., ,....,, -
Faruk Nafiz'in 
Kahraman piyesi 

Faruk Nafiz Beyin "Kahra• 
man,, isimli manzum piyesi Islan• 
bul Halk evi temsil şubesi tara· 
fandan sahneye konulmak üıere 
tıazırlanmışhr. 

Eser, yeni dekorlar ve güzel 
elbiselerle, yeni tertibat ile tem· 
sil edilecektir. Provaları hayli 
ilerilemişti r. Temsil 30 ağustos 
zafer bayramı günU yapılacaktır. 

Müsamerenin Tepebaşı tiyat· 
rosunda yapılma11 ve bu suretle 
da ha geniş bir seyirci kütlesinin 
gelebilmes'nin temini dütiiniil• 
mektedir. 



Nasıl Güzellik 
Kraliçesi Oldum? 

V AKIT Yüzme Müsabakaları Diiıı 
Modada Muvaffakıyetle Yapıldı 
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Kızardım. Herkes birden üzeri

me atılar. Ölçüler alınıyordu. Bir
birinden güzel bir çok elbiselerin 
provaıı yapıldı. Böyle güzel elbise 
lere malik olacağımı asla aklıma 

getirmezdim. Hem de kaç elbise? 
Beyaz organdi' den bir rop Krep 
his' den bir rop, gümüş,, işlemeli 

bir rop, altın sırmalı bir rop, dan
taladan bir rop bir çok tayyörler 
ve takım elbiıeler vardı. 

Müdire o aktam elbiselerimin e
ve gönderileceğini vadeti. Sabah
ki ken~imi unutmuştum. Madam 
dö Valef sevincimi gördükçe gülü 
yordu. Fakat ciddiyetine asla ha -
lel vermiyordu. 

Modistre Kora Marson' da elbi -
seler hakkındaki karar daha uzun 
münakaşayı mucip oldu. Saçları -
mın çokluğu yeni modaya tevafuk 
etmiyormuf .. Elbise kenarlarını ve 
bakııları deği9tirmek lazım geli -
yormu9 .• 

Grekodan hiç zahmet çekmedik. 
Bana muhtelif renkte. bir yığm a
yak kabı verdiler.. Ondan sonra 
Madam dö Valef dinlenmem için 
üç saat müıaade verdi .. 

Bir az dinlenmek istiyordum .. 
Ne mümkün!. rve gazeteciler dol· 
mu9lardı.. Ellerinden kurtulmak 
imkansızdı.. Onlara bir şey söy
lemek felaket; sussan gitmezler .. 
Her taraftan tanımadığım imzalar 

la telgraflar geliyordu.. Bu tel -
graflardan biri Bordodan idi. Ay· 
nen naklediyorum 

Jurnal gazetesi vasıtasiyle 1928 
Mis Fransaya. 

Hemen benimle evlenir misiniz? 
28 yaşındayım .. Yüzüm yakışıklı
dır .. Servetim vardır.. Bağlarım, 
fatolarım emrinize amadedir.,, 

tık defa olarak biri evlenmek 
teklifin~e bulunuyordu.. Henüz 
on altı yaşında olduğum için böy
le bir teklif bana ciddi gözüküyor 
du.. Bir adamın görmediği bir 
genç kızla izdivaç talebinde bulun 
maıı tuhafıma gitti .. 

Artık berbere gitmek sırası idi. 

Yazan : Raymonde Aen 
Berberle Madam dö Valef uzun 
uzun konuştular .. Mesele pek mü· 
him imiş, bu uzun saçlar yakıımi
yormuş .. Berber: "Sahih pek çok 
ef en.dim.,, Diyordu.. Madam dö 

Valef: "Öyle ama ne kadar da gü 
zel.,, dedi ... O vakit berber kısa 
kesti 

- Siz bilirsiniz, dedi, fak at 
Fransız modasını takip etmezıe 
F ranıayı nasıl temsil edebilir?. El 
biseleri yakışmaz, yahut onun için 
yapılacak elbiseler hu senenin mo· 
dasına uymaz .. 

Madam dö Valef bu sözleri hak 
lı buldu.. İtiraz edemedim. Artık 
vücudüme sahip değildim.. Paris 
ticaret aleminin malı olmuıtum .. 
Nihayet kararlaştı .. Saçlarımın bo 
yundan yarısını, kalı~lığından da 
yarısını keıeceklerdi .. Aksi takdir
de batım düzeltilemiyecekti. 

Ben saçlarımı keıtirmek iste • 
miyordum.. Kendimi zor tuttum. 
Berberle Madam dö Valef müna· 
kaşalarına devam ederlerken ber
ber çırağı saçlarımı kesmeğe ba9-
ladı.. Aynaya baktım, saçlarım 
gitmişti.. Çırak demeti elinde tu
tuyor, atmağa kıyamıyordu. 

Ba§ım cascavlak olmuştu. Ber
ber: 

- Permanantı bugün yapama -
yız, zaman yok, yarın yaparız. 

Dedi.. Demek bir gün bir gece 
bu cavlak kafa ile kalacaktım .. 
Hırsımdan hepsini öldürecek gibi 
oluyordum.. Güzellik mükafatını 
kazandım diye heni çirkinlettir • 
mekte maksat ne idi?. 

Galvestona hareket edinciye ka 

(Baş tarafı 6 ıncı sayıfada) 
ler girdiler. Birinciliği 2,50,4 ileHalil(Galatasaray) 
ikinciliği 2,53,8 Saffan kazandılar. 

1500 Serbest (Erkekler) 
Bu yauıa yazılanlar çak olduğu için üç seri 

üzerinden yarıştılar. Neticede birinciliği Salim 
(Fenekabçe) 26,06 ile alarak eski rekorunu 
kırdı ve yeni bir Türkiye rekoru yaptı. ikinciliği 
26, 17 ile Karamürsel idman yurdundan Ihsan, 
üçüncülüğü 27,46 ile 'f oma (Beykoz> kazandılar. 

1 ürğiye ikincisi o'an Ihsan Bey de bu mü· 
sabakada eski Türkiye rekorunu kırmak suretilc 
parlak bir muvaffakiyet gösterdi. 

Atlamalar (erkek) 

Atlamalara Fenerbahçeden Sadi, Şefik, Hi· 
risto, Talat, Beykozdan Sabri, Behçet, Fahri, 
Yorgi, Zomapola, Neşet (deniz altı) Sami (Vefa) 
Mehmet (hariçten) Halit Nuri (Vefa) Haldun 
lVefa) Eeyler girdiler. Birinciliği Beykoz takımı 
kaptanı Fahri Bey, ikinciliği Sabri (Beykoz), 
üçüncülüğü Hiristo (Fener) Beyler kazandılar. 

Atlamalar (kız) 

Hanımlar aresında atlamalara Ortrut Preuscr 
ile Rut Müller (l.S.K) girdiler. Ortrut Hanım 
güzel atlayı~larla birinciliği kazandı. 

Çömlekleme 

Bu eğlenceli müsabakaya ekserisi titman 
olmak üzere birçok mi.isabık girdi ve neticede 
Milliyet spor muharriri F enerbabçeli Muhteşem 
Bey birinciliği kazandı, alkıtlandı. Bu müsabaka 
birincisine ayrılan hediye bir okka pestildi. 
Tebessümler ve alkışlar arasında kendisine ve
rildi. Meslektaşımızı tebrik ederiz. 

Yağh direk 
Bu müsabaka çok eğlenceli oldu. Bir çok 

müsabıklar ucunda asıla "Vakıt,, bayrağını kap
mak için uğraştılar. Neticede birinci Inönü Deniz 
altı gemisinden Huseyin bey bayrağı kapmıya 

muvaffak oldu. 

Su topu 

d•~ 
nanlara halkın huzurunda hususi Vakıt 1118 

yaları ile diğer hediyeleri verildi. 05~ 
Bu hediyeler Ya!ova ıtriyat ve ecıa dtP 

müstahzaratından kolonya ve .saire idi. 
MUsabakamızın hakem heyeti 

ve teşekkürlerimiz . ,ot 
Müsabakamızın başhakemi federasyon ylil tD 

komitesi ve su sporları klübü reisi Ekrem R~f c 
Beydi. Diğer hakemler kıdemli yüzbaşı birtO ~ 
İnönü Deniza'tı gemisi kumandanı Abdurraht11'~ 
Riza kaptan, FuE t Rüştü, Her Rid, Her A~şt~ 
Her Brak ve klüp kaptanları Rüıtü ve fa<! 
Beylerdi. Kecdilerinclen dün çok büyük yar~ıııı si' 
mlizabaret gördük. Abdürrahman Bey bılb• tl 
inzıbatı temin husuıunda ço', itina ebU' 
Ekrfm Rüştü ve Abdurrahman Beyler baıt• 
tün hakmlermize candan teşekkür ediyorut· ~ 

Müsabıkamızda "Atiplik işini gören ve ~Df 
yoru!an tertip heyetinden «Haber» spor muab;, 
riri izzet Muhittin Bey arkadaşımız iJe mii51 ( 
kamızın muvaffakiyetle yapılması yolunda k.ol•~ 
tıklar gösteren Moda dr.niz hamamları sab•P ~ ı 
müdürü. Ihsan kaptana da bilhassa tcşek 
ediyoruz. ~ 

Eöyle müsabakalara ilk defa sahne olıst 
dolayıaile Moda deniz hamamı havuzunda ioıi~; 
temin etmek bir aralık bir hayli müıküllqıı>' ( 
Fakat Deniz ve kara inzfüatlarımızla, polis ~b• ' 
miser muavini Tahsin bey ve arkadaşları ~1 
mütkilleri fedakarhkla yendiler. Kendilerioe 
teşekkür ediyoruz. 

Müsabakamıza giren gen«;lere 
Müsabakamııa giren kıymetli gençler .. ~1 

candan bir ıevgi •le selamlıyor ve "VA~.~ 
müsabakasını dört yeni rekorla ıereflendird•I' f) 
için Yakıt namına ve memleket ıporu aı~ 
size de teıekkür ediyoruz. 

Size verdiğimiz madalya ve hediyelerin ~·ı 
kıymeti pek azdır. Fakat Bunları Türk ıf ~ 
çıkarmıthr. Bu itibarla manevi kıymeti ye b• 
rası büyüktür. 

Y af asın Türk sporcuları ..•• 

dar on beş gün zamanım vardı.. Su topu müsabakamıı vaktin gecikmesinden rtecla HUsnü Hanıma 
On beş gün öteye beriye koımakla ve daha bazı sebeplerden yapılamadı, baıka bir SO metre kızlar müıabakaıında ikinciliSİrfV 
prova iJe, zıyaf etlerle, davetlerle güne bırakıldı ı 

· zanan Necla Hüsnü Hanım, hediye dağılJ 1 
geçti.. Hayatımın bu on beş gün- Müsabakalardan sonra 
lük devresinde bir tek akşamı bir Müsabakalardan sonra birincilik ve ikincilik bulunmadığı için, hediyesi Iiendiıine verileıtı~ 
az hoı geçirdim .. O akşam "Ode- tir. Kendisinin müsait bir vaktinde matbıı. kaıananlara hakem ve tertip heyetine, gazete- d' 
on,, deki arkadaşlarımla vedalaı- cilere Moda yalı gazinosunda verilen dan~lı çay uğrıyarak hediyesini alması ve yahut keJ1 

1
/ 

mağa gitmiştim.. Onlar hali. beni çok eğlenceli oldu. Birincilik ve ikincilik kaza· gönderilmek üzere adresini bildirmesi rica olıJ 
eski gözle görüyorlardı. Aramız• ~""""'!'""""'!'""""'!'""""'!''!!!!!!!""""'!'~""""'!'~~~""""'!'""""'!'""""'!'~""""'!'~~""""'!'""""'!'~~~~~~~~~~""""'!'""""'!'""""'!'~""""'!'""""'!'""""'!'""""'!'~~ 1 \ 
daki muhabbete halel gelmemişti .. Yunanistanda kadınlara Almanya işsizliğe karşı ne yapıyof' ~ 

(Devamı var) intihap hakkı 
rıl' ~ ............ ~····........................................................................... AT1NA, 

11 
(A.A.) _Dahiliye Arnsbergten Havas ajansına bil da i§çi kadınların çoğu çıl<" rf \ 

N• • H Ik ? dirildiğine göre Vestfalya memu • rak yerlerine erkekler ahtıJI) fi t için a Çıyız nazırı kadınlara belediye vezaifi. :ıı 
• rini ışsizliğe k~r§t atideki tedbir · Lepstade mıntakasındaki bt ~f tı 

ne intihap edilmek hakkı veren leri a~mağa karar vermiştir: rikalarda genç amele altı ai11 I 
(Baş tal'afı 3 üncü sayıfamızda) 

Bu le§, 2 Teşrinisani 1922 de 
Büyük Millet Meclisinin kararile 
ortadan kalktı. 

Büyük Millet Meclisi esasi teşki
lat kanununda kuvvetlerin vahde· 
tı esasını kabul ettiği için Türki • 
yede halkçılığın tatbikatı · parla • 
menlofo r"emleketlerin vaziyetin -
den daha ileri bir safa geçmiştir. 
Çünkü liberal muasır demokrasi • 
Jerin' dayandığı esas, ya kuvvet .. 
lerin tevazünü, yahut ayrılması -
dır. Kuvvetlerin ayrılmasından ol. 
sun, muvazeneli esasında olsun 
esas prenıip devlet kuvvetini ayır
maktir. Devlet kuvvetini kim ayı
rır. Millet kendisi ayırmaz, ayır • 
mak istemez, nitekim bu iki esası 
ayrı ayrı bakımlardan tatbik eden 
iki devlet Fransa ve Amerikada 
kuvvetlerin vahdeti esasına doğ .. 
ru gayet kuvvetli bir cereyan var • 
dır. 

Kuvvetlerin ayrılması esası za
tın hükümdarla milleti uzlaştır .. 
mak istiyen, hükümdar etrafında 
liberal burjuvaziyi toplamak isti • 
yen bir telakkiden çıkıyordu. 

bir kanun layihası hazırlamıştır.. Mütekait memurlar ve az çok h' d'I k · k 1 ,e ıs e ı ere ış apm arına 
Türkiyede hakimiyeti taksim e- =============-:~ · d 1 k' l · 1 · · t k ıra ı o an ıımse er ı§ erını er e - dilmişlerdir. · J 

decek mirasçılar yoktur. Hakimi • boğduğu için ıstırap içindedir. de::dder ve yeıledne itsizler tay:n tef' '1 
yetin ıahibi millettir. Türkiye halkçılığı tesanüde da- edilecektir. Biı· çok azası maaş· İş olmadığı mevsimde yer 1o ~ 

1(. 'fo 'fo 

Türkiye İ§ bölümü itibariyle bi

~~ini tamamlıyan zümrelerden 
mürekkeptir. Bu zümreler arasın • 
da tabakalar farkı yoktur. 

İ§ taksimi bütün meılekleri biri
birine müsavi ve hürmete layık bir 

hale koymuştur. İşlerin biribirini 
tam:\mlaması, cihazların bir be -
deni tamamlaması gibi içtimai uz
viyette bir ahenk vücude getir -
mektedir. Halbuki biribirini ta • 

mamlıyan, biribirinin üzerinde bir 
leımiş olan hayat şartları, mesela 

feodalite devrinde böyle bir birleş· 
me, bir anlaşma mümkün olmaz • 
dı. Hatta buaünkü sınıflaşmış li . 
beral burjuva memleketlerinde bi

ribirini tamamlıyan ve bir tesanüt 
bağı ile biribirine bağlanan züm. 

relere tesadüf imkan haricine gir • 

mittir. Nitekim liberal - demok. 

rat burjuvaziler bu yüzden müsa .. 

vatı ve tesanüdü kendi bünyesinde 

yanan iş birliği dolayısiyle müsa- lı memur olan ailelerden içlerin • evli ameleler çalı§tırılacak "~; ' 
vatı gaye edinen bir ahlak kültü - den biri işi terkdecek ve yerine bir cak kıştan sonra tekrar işe 1 

t, 

rüne de sahiptir. İşsiz tayin edilecektir. Fabrikalar - caklardır. 

Bu ahlak, bir hayal değil, bir 

hakikattir, yaşanmış, duyulmuş 

ve yolunda can verilmiş bir ahlak 

idealidir. Bu idealin ifadesini is • 

tiklal harbi vermiştir. 

istiklal harbinin iki hedefi var
dı: 

"Vatanda müsavi haklı insan, 

dünyada müsavi haklı millet,, ide· 

aline can vermek!. 

Kiralık Odalar 
f' ~ 

Orhan Bey hanında I" ' 
rallk odalar vardır. Tali~ ~~ 
olanlar V AKIT ldaresif1 11 

müracaat edebilirıef 

lnönünde, Sakaryada, başku • !11 .. 111 ........................................... ,!"..,...( 
mandanlık meydanı harbinde, .,.. Hatıralar ve lt esikaıa 
mir yollarında can verenler yeni 

idealin, insanlığın arkasından a~k Harp kabine/erinin isticva~ı dİ' 
ve heyecanla ko4tuğu yeni bir ah- Bu eser, mütarekeden sonra, umumi harp mes'ullerinıl1 dif· 
lakın yolunda başlarını veren mar· vanı alideki isticvaplarını, resmi vesikaları ihtiva etmekte 

tileridir. En yeni fikrin kurbanları Harp kabineerinin isficvabınJ~l 
dır. Müsavi insan ideali yaşıyan bir Bütün harp senelerinin ve mütareke yıllarının en carı~ 1ııı1' 
millet için halkçı olmaktan baıka balarını, bu eserde bulacak, lezzetle, merakla okuyaca 

5 

bir imkan var mıdır?. 600 sayıfalık kitap bir lira 
Da~llma yeri VAKiT matbaası 

Sadri Etem 
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esim Omer Pş~ya göre 
:~ Ziinıle tedavi faydaları 

~ ·--~~-----

1 

1 çların başı perhiz-Hazım hastalık-
arında üzüm - Kan,deri ve kumda 
~lıht .- ---·----

0 e.renı Besim Ömer Paşa- uzum değerli bir devadır- Pek· 
Uc ıUnı ve üzümle tedavi lik muhtelif sebeplerden ileri 
~ çıkan eserinden ıu şayanı geliyorsa da çok kere bağırsak •t k 
~aı .•smı alıyoruz: ifrazatın1n kifayetsizliğinden ha· 
' tıf lbın hastalıkların hepsi sıl olduğundan ifrazatı çoğaltan 
eti •.rı Ye bazım izasıD1n vazi- üzümün bu bapta elbette fayda· 

dllık az veya. çok bozar. Meş· sı vardır. 
b 

0 
torlarm reyine göre ha· Nikrisli ve rumatizmalılar çok 

ı. ~ t tı oı~klukları bu hastalıkların defa pe!dik çekerler. Bu basta· 
' i b trı olmayıp bir sebebidir hklarda birçok Hiç kullanılırsa 

b•r ta halde en önce yapılacak da karnı mülayim tutan ve 
,'bir i 'tey Varsa o da hazım işle· oldukça bir miktar içilmek üze· 
il •b·· o ~ 1 11 yollarına getira:ek ve re Carsbad ve Marienbad ma· 

P ~' u.t~rrıeyi hastalığın haline gö· den suları gibi kaln•iliği ile teıir 
k ~Y Urınaktır. eden üzümün bu bapta ncf'i tcrhb -' ~!ıiı· u c: iliçların başı olan ziyadedir. İıhal o:mamak üzere 
• .,; tr. ıo, beslenmenin, yenilip günde bir iki defa l<arnın yu· 
1 
'/ :eylerin hastalıklarda sıh· muıaklığı ve bunun iki üç ay 
L( • tnk ve milnıenet temini devamı bu hastalıklara pek 
' ~ok d f ( d'•" · f'd' ., te • e a e ver ıgını ve ay· na ı ır. 

ı ~ trlerle hayata ait Taıifele
e \ 11>" Gtgün bir surette cereyanı· 

• 0•terir. 

tı. tiazım Meselesl 
Vt" 
•htnlc tedavi bazım azaları 

:~JJ klarında faydalı bir usul· 
"~ . 
dl (jlü 

it, hle tedavi iıtihayı uyan
.~ İt •ıun ve mide iflerini dü
tl_ ~~ •afra ve idrarı çoğaltır. 
b'' r k U~vi değiıiklikleri çabuk

a lflihayı arttırır ; iştibanın 
:•~na ıaımamalıdır, çünkü 

r atma yarar. Bunu herkes 
1 •t b" btlia ır hazımıızlıkta şeker 
iti e ınliracaate herkeste 

'" tyif vardır 'Jr , 
-,l"trı bazı kimselerde pekliği 

c eder. Peklik çok kere 
~ .. ve •hıkanlığa tabi iıe de 

11111 Urlü ü.ıiimdcn ve hususile 

d v~ kuvvet ve peklik ve· 
~~ll'lllır ve manganizi havi 

1 ı.ı h,ı~ Y~nıekten ileri gelir ki 
' ·' •ı e uzuaı nevini değiıtire· 
~ 1 ~ekerli ve sulu olanlar· 

ıı ~i~. ~ •hlırı aç karnına yeme
/. )~ lu~ıı kere de aksine, yani 

tt ~ılb ur eder ki bu da ziyade 
~ ~1t. •trııı Uıüm yemekten i1eri 

"-~-•l•lır . . 
~~la,. •na ne yolda ılaç bu-
~~kı,1~1 bilmiyerek srüç haz
ti.~~•nıtırıden dolayı yeis içinde 
,'1~ •rı .. .. 1 
\ Olu uzum e tedavi tav-
it t'h•~ur. Çok defa bu usulle 
. ~. ••ılıkla t ·ı . ·ı ıt:'ta . r amamı e ıyı e· 
~il k ltlıde nezlesine iyi gelir. 

~ Qfu~:rtııktı üzümün tesiri 
~ 't•c·.. nıaz.. 
L'- b ııerin 'f . b .~ ir vazı esınce zu ur 
' ot111 rabatsıılıiı müteakıp 
~dt b Sarılık bu tedavi sa· 
~td •rıct, e~tıraf olur. Karaciğer 
~--~ lea· ~ bu nevi tedavinin 
~~ ~~ taş •rı Vardır. Safra kese· 
t'l ''bıcı Peyda olmıya müs
~~~~l'da er ö b~ lcda!iden pek 
~l llı c11 

2. rürlcr. Uıümle te· 
lııı.~ 11tlıkı lıyade faydası o!an 
.~ d· arıı:ı b. . d M 
\ ~ ır1 iy· ırı e üzmin 
~u'~lik ..,

1 olnıu~ üzüm kuvvet 
~d '"de ererek bazı eskimiş 
~~~~ •iYt~aYel faydalıdır. Bu 
~ t~ liınlbl rc_nktc ve lezzeti 
bi~ lalcfidi trı tercih ve inti· 

L."' illeri r. 
"it Yan· k 
' "k 6-,~ 1 aı:ıh baaurda 

,,,.._ tettQb ••rdır.Bu bapta 
b,. •ttır. eler bildirilmiı 't'e 

11tli atat. . 
•• llık'b 1 aıa karıı da 

Basur ve üzüm 

Üzümün basuru bütün bütün 
geçirmeK hususunda tesiri yok 
değildir. 

Üzümle tedavi bütün kan da
marları dolgun adamlarda daimi 
jnkıbazı ve makat ve etraftaki 
veritlcre kan toplantısını giderir. 
Iıte bu sebepten bu hastalık
lardan korunmak için üzümle 
tedavi en iyi bir vasıta ve usul· 
dür. 

Mesanenin müzmin nezlesi, 
kan iıcmek üzümle tedavi teıiri 
altında iyileıir. Mesane ve taş 
hastalıklarına Ye kum rabatsızlı-
ğına bu türlü tedavinin tesiri 
muhakkaktır. üzümdeki kaleviler 
idrarın bamızlariJe birleşerek 
ba11 maddelerin erimesını ve 
vücüttan 1'ovulmasını kolaylaı· 
tmr. 

Ü2üm uaareıi yumuıatıcı bir 
fUrup, göğse elveriıli ( sadri ) 
bir içki ve ıekerli bir mablQttur. 

Bir çok lcnmı şekerli ve yu· 
maıadıcı maddelerden ibaret 
olan üzüm muhali gışalar ve 
hususiyle teaeffüı azalarının 
gııaları üzerine müsekkin olarak 
tesir eder. Boğazlarda gırtlağın 
gıcıklanmasını ve öksürüğü ha· 
fifletir, ter getirir Ye çoğaltır, ha
fif bir ishal verir. 

iç deri (muhali gışa) ifrazatı· 
nı ve ıiıkinliiini gidererek sü· 
mük gibi maddeleri, balgamları 
daha ziyade sulatır. 

Esasen öksürük bir hastalık ol· 
mayıp nezle, verem, bronşit ve· 
saire gibi az veya çok vahim gö· 
ğüs hastalıklarında bir iraz, bir 
alameti maraz olduğundan teda
visi ve iyi olması bu hastalıklara 
tahidir. 

Öksürük iyileşemiyecek vahim 
bastalıklard•n ileri geliyorsa Ü· 

zümle tedaviden ne beklenir? 
Nefes yollarının (burun, gırtlak, 
nefes boruları, akciğerler) nez· 
lesi çok kere sıcaklık derecesi· 
nin birdenbire değişmeıile hu· 
sule gelmiş kısa süren bir has· 
talıktır. LAkin başlıca alameti 
sık sık ö~sürükten ve balgam 
çıkarmaktan ibaret uzun süren 
nezleler de vardır ki bunlar 
eğer iklimin tesirinden iJiri geli
yorsa çok kere deriye ait vazi· 
felerin bozulmasındandır. 

Bu halde üzümle tedavinin pek 
çok faydası vardır. Çocuk bas· 

Arı mücadelesi 

140 bin eşek artsı öldürüldü 

Marmaris, 1 O - İyi bal istihsal 
eden Marmaristc bu sene bal mah 
sulü çok iyidir. 

Her sene 100 hin kilo bal ihraç 
eden bu mmtakada halen eşek arı• 
sı ile mücadele edilmektedir. 

Şimdiye kadar 140 hinden fazla 
eşek arısı itlaf edilmiştir. 

Eşeğin kuyruğu 

Sındırgı, - Sındırgının Çele
biler köyünden Hasan oğlu Ni
yazi tarlasına girip tahribat yap
tığı için Emin oğlu Mehmedin 
eşeğinin kuyruğunu kesmiştir. 

Emin oğlu Mehmet bundan bid· 
detlenmiş ve bıçakla birkaç ye
rinden yaralıyarak Niyaziyi öl· 
dürmüştür. 

1n11ıtm111Bfnwtıımıınmıtttf1tmntmımıuıınıuwummmuauıınnnıuımıumııımııamm 

lalıklarından olan bo: m ca ök
sürüğüne de üzüm pek iyi gelır. 

Vereme Karşı Uzüm 

Büsbütün meydana çıkmış ve· 
reme karşı üzümle tedavinin 
memul olunan derecede tesiri 

yoksa da bunun gerek başlangı· 
cında gerekse bilh!lssa bu haa· 
talığa olan temayül ve istidat'ta 
üzümün tesiri ve iyiliği asla inkar 

o!unamaz. Sıhhi tedbirler, kuvvet 
veren yemekler, üzümle tedavi 

bir taraftan öksürüğü teskin, 
diğer cihetten btinyenin bütün 

heyetini ıslih ve tadil ederek 
veremi iJerlemekten ahkor. 

Mizaçları balğamlı, lenfei 'fe 
sıracalı olan veremlilere üzümle 

tedavinin faydası ziyadedir. Bu 
hastalığa birinci devrinde yani 
habbeciklerin yumuşaması ve 
delik deşiklerin teşekkülü 

başlamadan evvel üzüm gayet 

faydalı olup maden suları gibi 

kanı ıslah eder ve akciğerlerde 

tanelerin erimesile ve taş ve 
kemik kesilmesini kolaylaştırır, 

böbreklerde kara ciğerin işini 

uyandırır. Ondan başka Terem· 
liyi rahatsız eden öksürüğe sü· 

küoet getirir ve balgam çıkar· 
mayı kolaylaştırır. 

Küçüklüğünden beri lenfavi 
bir mizacta eski bir sıracalı ve 

büsbütün verem olmasa bile 

vereme ziyade elverişli bir hanı. 
mı çok zaman evvel Erenköy 

cıvarında tozdan uzak çam 
ağaçları ve büyük bir bağı, lez

zetli üzümleri olan bir sayfiyeye 
göndermiş ve kendisine çok dik· 

katli bir üzümle tedavi tevsiye et
miştim. Hasta münaılp ilaç ve gı· 

dalarla birlikte bir çok ihtiyat ve 

tedbirlerle bağda açık ve bol bir 

havada gezerek bizzat kendisi 
üzüm koparıp yemekte ve şıra· 

sim yaptırarak taze taıe içmek· 

te idi. Çok geçmeksizin bu te· 

davi ile hastalık arazı hafifle· 
miş, basta kendini toplamış 
ağarlığı artmış ve hu hali tekmil 

ailesine bır büyük ümit vermek

te bulunmuştu. Fak at ne yazık 
ki çok defa olduğu gibi bu 

iyilik hastayı ve ailesini yavaş 
yavaş ihtiyat ve tedbirden 

uzaklaştırmıı ve tevekkül tari· 
katine sevketmiş olduğundan bir 
müddet sonra felaket kendisini 
göstermiştir. 

Nefes borularının genişleme· 
sinden ve Astm denilen nefes 
darlığınca sıkı nefes ve eskimiş 
plörezi'de bu tedaviden istifade 
olunur. 

Yozgat Vilayetinden: 
Yozgat Vilayetinde yeniden inşa o!unacak memleket hasla• 

nesi binası 8 - Ağustos - 933 tarihine kadar 28 gün müddetle 
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

Bedeli keşfi 120178 lira 90 kuruştur. 
Teklifnameler Ağustosun 28 inci pazartesi günü saat oa 

beşe kadar enciimeni daimi vilayete makbuz mukabiJinde tevdi 
o!unacaktır. 

Talip olacaklar ~eraiti fenniye ve projeleri tetkik etmek 
üzere lstanbul, Ankara Vilayetleri Sıhhiye Müdürlerine ve Yoz· 
gat Nafıa Baş Mübendisliğine encümeni daimi viliyete müracaat 
etmeleri ilan olunur. (3875) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
. 10 beygir kuvvetinde bir elektrik motörü satın alınacaktır. 
Talip!crin şarlnameyi gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek 
üzere % 7,5 teminatlarını hamilen 30·8·933 çarşamba günü 
saat 15 le Galatada Alım,satım komisyonuna müracaatları. (3857) 

inhisarlar umum müdürlüğünden: 
Muhtelif hacımlarda "3200 ,, adet ispirto tenekesi pazarlıkla 

satın alınacaktır. Taliplerin şartname ve nümuneleri gördükten 
sonra pazarlıga iştirak etmek üzere oO 7,5 teminatlarını hamilen 
17 · 8 · 933 perıembe günü saat 15 te Galatada Alım, satım 
komisyonuna müracaatları. " 37 l 9" 

inhisarlar umum müdürlüğünden; 
13887 numaralı kararname ahkamı dairesinde takasla ve 

pazarlıkla u 2000,, adedi "400,, ve 11 1000,, adedi 11 50,, litrelik 
olmak üzere cem'an " 1200 ,, adet demir bidon satın alınacaktır. 

Taliplerin şartname ve resimleri gördükten sonra pazarlığa iştirak 
etmek üzere ~o 7,5 teminatlarını hamilen 26 • 8 • 933 cumartesi 

. günü saat 15 te Galatada Alım, satım komisyonuna müra· 
caatları. "3718,, 

Ankara Mektepler Alım Satım 
Komisyonu Riyasetinden: 

1 - Gazi Terbiye Enstitüsü ve Gazi Lisesi paa;siyonunun se· 
nelik cnakından bir kısmı 7 • 8 • 933 tarihinden itibaren kapalı 
zarf uıulile ve 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 

2 - Talipler şartnamelerini ve ayrılan parlileri görmek üze .. 
re Cumadan maada her gün saat 17 ye kadar mektep mubase• 
besine müracaat edebilirler. Talep vukuunda tahriri malümat ve
rilecektir. 

3 - Talipler ihale günü o'an 29 - Ağustos· 933 salı güotı 
saat 15 de % 7,5 teminat akçeleriyle veya muteber b ir banka 
mektubu ile birlikte Ankara Mektepler Muhasebeciliğinde top· 
laoacak olan Mektepler Alım Satım Kom:syonu Riyasetine mü· 
racaatları. (3826) 

inhisarlar U~um Müdürlüğünden; 
200 kilo 

200 paket 

Pamuk ipliği 

Makine jpJiği 12 • 24 numar:ılı. 

Nev'i ve miktarları yukarıda yazılı pamuk ipliği ile makine 

ipliği satın almacaktır. Taliplerin numuneleri gördükten sonra 

pazarlıia iştirak etmek üzere % 7,5 teminatlarını hamilen 15·8·933 
Sa~ı günüsaat 16 da Galatada Alım, Satım komisyonuna müra• 

caatları. (3856) 

Daktilo Aranıyor 
Türkçeye bihakkın vakıf, seri yazan bir daktiloya ibtiya~ 

vardır. Lisan bilen tercih olunur. 

Vakıt Yurduna daktilo işaretli mektupla müracaat olunması. 
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Selinik Bankası 
Tesis tarihi : 1888 

Sermayesi : 30. 000. 000 Frank 
idare 111erkezi : ISI 111\7 BUL 

Türklyedeki Şubeleri: 

lstanbul ( Galata ve lstanbul ) Izmlr 
Samsun • Mersin . Adana 
Yunanlstandaki Şubeleri : 

Selanik. Kavala. Ati na. Pire 
Bilumum Banka muameleleri. Kredi mektupları. Cari hesap· 

tarı küşadı. Esham ve Tahvilat. Kasalar icarı. 
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Dünkü Keşidede Kazanan maralar 
Be yazıtla Okçular Başznila ve Gedikpaşada ~eni Jkbal Gi,eleri 'Lis'temizdeld 

i kramiye ve N.umar.alar.ın .Mükafatlarını Verir 
No: Lira·-No : Lira No: Lira No: Lira 'No: Lira No : l.:ira No: lira ~ No: 

95 5l 44:'>0 50 t 6 31 50 433 '50 1'5 \20 60 ı g,32s 50 ıB~bO :50 ZS2:40 
1 l 1 50 5~l3 ıJ0,000 6t> l 150 560 50 463 50 259 50 8.55 50 

. 
30t 

135 50 b7 7 50 702 50 t o ! 50 6ôl 50 2()8 ()0 884 60 333 
180 tıO 880 5 t 71' 50 r55 f>O 923 50 ..ı 18 J 50 !f081 50 420 
213 50 898 5 (. 716 50 669 60 16061 50 4H 50 169 <::O 453 
287 60ı 926 1000 t 2() 50 718 50 72 6r 5g3 "50 279 60 503 
322 60 5014 60 810 60 776 50 121 50 154 50 400 50 60') 
3 r5 50 "5 51) 98U 50 7:SO 50 161 5000 7.05 50 510 50 658 
432 5000 115 50 96 ı 60 S20 5U l o I 
4·ll 60 248 60 91 (>8 150 -86 1 150 217 
575 50 2Y4 50 193 60 927 ıoon 25CJ 
685 1500 3Q7 60 .ı22 5( l;.42 50 38l 
190 50 420 t>O 550 tO lü02 ;;o 308 
8~7 50 442 60 6'2'5 50 8"2 '50 '121 
91.) 50 537 50 t50 50 '86 6C 478 
976 50 116 '50 76;i 50 .DB :ıo 5~1 

1'047 50 125 '50 85"7 '60 99 1-S"O "545 
99 50 749 50 858 5< '2 5 1 50 005 

151 50 155 50 l 0026 50 1 ~ !~4 50 6~0 
287 50 7780 50 () 1 160 2·19 50 ·,n 
51~ 100 19J, 50 <Bil 50 295 60 7!81) 
6~3 !'60 91 f 60 1. 6 50 298 50 930 
860 50 9~3 150 249 150 45ı 60 954 
930 50 GOB 60 275 50 479 50 l/'040 
961 ôO 11 7 50 294 50 494 60 ı ı n 

2 lö7 50 3 ı.s -50 309 50 590 ~o n33 
179 50 144 50 329 50 6rn 50 201 
2ç5 6( 357 50 55l 50 675 50 285 
~84 IOC 388 50 572 oo 6S5 50 440 
ıı 1 3 50 536 5(1 '709 50 738 6 7479 
460 60 706 !)O 721 60 9 -iS 50 558 
528 50 752 er 79 2 150 Q:TO :50 '685 
542 50 160 60 820 50 l 4 1.:44 J50 745 
582 50 841 150 878 50 253 50 771 
708 50 Q98 50 889 50 27l 50 858 
825 60 702l ~{) 923 50 -104 l'SO '94'8 
'819 '50 '22 -soiıo1:a '50 '52 t 50 957 
980 5'0 56 lıD 24 ôO 5213 50 993 

3026 50 115 50 34 50 515 150 18ı35 
38 50 204 50 114 50 5tı4 50 153 
39 50 259 60 12 1 50 6tO 50 16 3 

125 60 '280. 60 190 .50 625 60 180 
t42 50 317 60 '214 60 652 15{10 221 
21'2 1-SC 46{) !>O 300 50 748 50 226 
392 50 494 :50 .365 60 810 60 286 
451 50 7592 50 6(8 50 892 50 338 
488 50 61 {> 50 635 50 938 50 430 
526 50 733 50 6'39 50 046 60 4 ıt 
580 50 782 50 755 50 • 50'30 50 48Q 
620 50 822 50 771 50 87 50 5.30 
675 50 834 50 877 50 15 3 50 684 
67S 50 926 50 1200"> 60 154 50 706 
71? 50 8 104 50 l Q2 50 ıoo 50 16743 
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f !23 1000 296 ()0 245 ~o l 75 60 9 
358 50 465 50 Hl 50 215 50 22 
394 50 527 50 370 60 22l 50 38 
421 150 560 50 40~ 150 359 60 l6l 

Başvekilet istatistik 
Umum Müdürlüğünden: 

1- lstatistik Mektepleriden iıtatislik tahsil etmek ve avdetle· 
rinde lıtatistik Umum Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere Ali 
mektep mezunu iki kişi üç sene müddetle Avrnpaya tahsile gön
derilecektir. 

2-- Bunlardan birisi Paris istatistik Enstitüsünde diğeri Roma 
istatistik Mektebinde tah$İl edeceklerdir. 

3- Taliplerin yaşlara yirmiden küçü" otuz betten faı.Ja olmı
yac"lktu. 

4'- Talipler ya biımeti askeriyelerini ifa edere k askerlikle 
ilifiklilderi olmadlj1aa müıbit evrak ibraz edecekler ver a üç se· 
nelik tahsil esnasında askerlik hizmetinden müeccel bulunacak 
yaşta olacaktır. 

5 - Talipler arasında Ankarada istatistik Umum Miidürlüğünde 
.,ağıdaki ders zümrelerinden tahriri imtihan yapılacaktır. 

1- Riyaziye '1aesap vo c:.IHr., 
2- Iktısat "umumi maliımat,. 
3- ilmi mal1 ,, ,, 

4 - Umumi cojrafy~ 
5- Lisaa "Frusaıca weya Italyanca t:ercü91e ve tahrir" 
6- imtihanlar ağuüosuo 28 iJlci ıünü yap~a.ta.r. 
7- Taliplerin nüfuı teı_kerelcri, mektep şabadetnamesi, resmi 

bir heyeti sıhhiye tarafında• verifmİf ve ahvali sıh.biyesinia tahsile 

milsait olduğunu mübeyyln rapor, muhtasar tercümei hal varaka

lan, iki adet f•toiraf i'- 2i aıustea alqamtna Udu U.um 
Ml dürHiie ıuüracaat eylemderi lilnmdır. (3988) 
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502l8J7 50 '093 :5'0 245 
5022185 60 17050 60 29g 
50 '362 5-0: 67 1000 3 l (» 

50 420 50 84 50 340 
50 sön 50 '94 60 4 l 1 
50 67 4 50 99 50 5'23 
50 733 60 16 3 50 539 
50 744 50 238 00 512 
60 942 50 500 60. 653 
60 077 60 55 ı 50 706 
50 B040 50 UQ3 60 n6 
50 113 ~o 7lt 150 875 
50 l81 50 71 9 60 874 
60 1-95 50 138 50 924 
50 203 50 SOi 50 31027 
50 29S 60 8 10 50 59 
50 309 60 897 50 2Q4 
50 3 18 60 914 60 563 
50 712 5 ~8032 50 618 
60 7\Q 50 80 50 619 
ôO 740 50 141 ôO 670 

Şarkta yeni Halk 
evleri 

Diyarıbekir - Cümhuriyet bay· 

ramında Eliziz, Mardin, Beyazıt, 

Mut vilayetlerinde de Halkevleri 

açılacaktır. Bu hususta Eliziz Va

lisi Talit Rifat, Muş valisi Mithat 

Beyler faaliyete başlamışlardır. 

Diyarıbekir ve Yanda esasen açıl

mış olan Halkevleri faaliyetlerini 

günden güne artırmaktadırlar~ 

Ölüm 
Erkanıbarbiye Mirlivalar1ndan 

merhum Şerefedclin Pata baremi, 

1 icaret odası ıabıt lıahbi N~cati 

vemü~a harbiye aeıareti hu~fa· 

sından Sezai beyin •alideleri ir· 
tihal eyleaıişt;r, Cenıabı Hak 

ked~rdide ailesine sa.,rı cemil 

ihsan buyursun. 

::=== ÇAN AKKALE :::.-ı::: 

~~ Şehitlerini Zigaret 1 
~ u :: 7 EYLUL ;: 
ı: .. ll Gülcemal vapıuile İ 
ü:IUIUllUllr.:m:a:aumm .. :ma:rmwuii 

b ira No : Lira " No: Lir a No: Lira ' No: 
1>0"3 1 !fü~4 l~O 6900 · 50 108~1 ~O 15Sr5 
:o 90 3 460 1)60 "50 9 31 50 3:t4 
!>0;:.3:2026 60 3~0t>4 16<ı 950 5'0 ~74 

50 40 50 91 ' 60141 l-'6 50 531 
50 2.53 50 1 :!3 50 188 50 872 
50 55:! 50 165 öO .2~8 50 803 
50 ô02 6~ 208 60 365 50 <J6ô 
50 95Q 60 "2~2 50 435 50 -16007 
tO 1:31 !~ 60 '2~3 60 470 50 31 

() 2ff9 5U ~5 i 50 5H 50 ll 7 
50 4.!3 SD 4 - ., ,_ 50 5 2 :ınoo 190 
50 415 ôO ı.46'l 60 jt>S 160 .22~ 

t>O 5D4 50 484 50~ 025 .J60 23:1 
150 585 50 701 50 774 '50 35Q 

60 '595 50 71"1 60 810 50 401 
50 6'8l) 50 906 50 859 50 535 
50 80 3 60 31 50 895 150 651 

1000 961 603~1BO 50 901 fıO 710 
.50 uo 15 f>C 2n 60 42002 !>O goi 

1500 1 ov ..50 343 sn 40 50 Q J7 
60 ı :rn 50 ~8 l7 .l 1500 54 50 '7062 
'50 ] 8'9 :sn 500 50 61 60 120 
60 2H 50 7 16 50 sB 150 242 

4 50 4ıQ1 5T) 7210 50 116 ~o n4 
50 ı53j 50 746 50 ı1 sıı 50 "391 
50 .5.B 7 50 1?5 60 321 .50 1l5i 
50 646 56 900 50 370 ôO 7Q ı 
50 671 60 926 50 670 60 s t:7 
6{1 V59 115'0 987 50 876 50 84S 
50 199 60 39059 50 879 1'50 B'H 

150 816 (> (; 144 50 887 60 SS9 
60 35Q "50 162 50 8Q5 50 913 
50 937 60 '.200 50 t3037 5oı ıso38 
5015 l 513 so,, 24~ $0 ı :7 5 50 '65 
50 i01 5'0 i4'5 50 201 5-0 91 

150 320 60 i90 50 202 50 135 
50 44 z 50~ 551 1)0 2? l 1500 15 '2 
-5() 476 50 605 50 s l '2 50 230 
50 '51 o 50 657 50 9-S-C 50 '30 
50 ı6Q2 60 779 50 -13i 50 '390 
5'0 -:823 vO ell2 50 462 50 S07 
60 ~88 f66 50 580 50 530 
.50 'UO l 902 60 701 50 615 
50 939 50 9il 51' 758 60 7'2 
56 3 JOO' 50 ıooos 50 iV3 50 77(J 
60 18 50 14 50 'SQ6 60 841 
50 73 50 88 60 ı4018 50 8'11 
50 l08 50 U4 50 230 50 -19044 
50 ı sı 50 us 60 3 ı6 50 r, 1 
50 215 50 40 1 50 3~8 50 so 
50 356 50 453 50 585 so ıu 
50 4 1 :t 150 46 4 50 601 50 261 
50 439 50 022 60 620 50 50S 

150 50Q 50 1'>57 50 757 15C 632 
50 6 '7 55 705 6045143 50 676 
60 620 1000 766 50 144 tıO 743 
50 780 50 1 18 50 162 50 76~ 
50 8'..5 150 82 1 150 26 t 50 91 7 

Ziraat Vekiletindeıı: 
Y&kaek Ziraat Enstitüsünün inşa edilmekte o lan Zoote:, 

Kimya, Süthane ve Şaraphane binalarının mefruşat 'l/e oJJ •f' 
ait tesisata 21 ~iin _müddetle ve kapalı . zarf usulile ınüo•"'~,; . 
konmuştur. Bu ışe aıt mukavelename, munakua ıartnameıl ı ( 
lar ve sair eYrak on beş lira bedel mukabilinde Ziraat Vek !il 
ti Yüksek Ziraat Enstitüsü Bürosundan alınacaklar. 1-fer ti ti 

·1e 
münakua şartnames inde yaııldıiı veçbile ehliyeti feoJJI ~1( 
kudreti maliyesine ait vesikalarla birlikte asgari 20,000 lir~ııt' 
metinde kat'i tesellümü yaptlmış ve iyi netice veraıif - "' 
tu:ıah yapmı, olduğuna daır vesikaya da Aıiomiıyoo• ga-ft 
ie meC.b urdur. ·od' 

. bet• 
Talip!er l< endi teklif edtceklcri bedelin ~o 7,5 ğu 0 1' e j; 

teminatı muvakkate meLtupları bcrabcr!uinde olduj u bafd yl 
le günü ola o 17 · Ai us' os · 933 perşembe i Ünü saat ı S ~',11 
kalet lnıaat Komis yonuna müraca~t!an ilin olumır. (j 

~ ('• 

1~vlet Demtr yolları flaf1f 8 ~ 

650 toa ko" köt11iirii 1aültayaa11 ıuaam :b 3 · 8 93~:~-/ 
icra edüea paıarkkta dde edilen fiat baddı itidalde ı- 4' 
ejinda yeaiden puuhk icras. tekarriir etm·,ı;,. 

1
4 tfl Jtf' 

Paıar»k 14 - Aiusto. · 933 pazarlni ~iioU saa~ ,_,tJe 
Ankaıada U..um •iiclürlük binasmd• matıe•e daır tf#fl 
edilecektir. . ,;le 9'i' . 

Paıarlığa iştirak ednnlerin sıo liralık t emınatla 1,~/I 
beaemehal Aakarade ma ıeme dairaiae mü~aaattııtı~ı / 

ŞutaMtelİni pnaek istiycn'a M~:-•'- ~~ 
iru"ne ve H.,9ar:JJ.,..a. tnıe.füm midıiiil••~ .. ('7i 
bi&Wler. 



Aiıkara Yüksek ·tösü 

ıraat ve aytar Fa-
•• 
ll telerile Yüksek 
C"rman Mektebi 

Kayıt ve kabul .şartlan 

l9SJ den 11neai için Ankara "Yllknk Ziraat Enıtit0.0,, 
•• Ziraat Sautlan Fakültesine S kız ve 45 erkek olmak 
.. 50,., Beybr FakDltelİDe Kız Ye Erkek .. 50,,, YOk1ek 

Mektebine "30., talebe ahnacakbr. M& ... eae leyli 9e 
·clir. 

Kabul şartlan şunlardır 
1 - Tllrkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak. 
~ - Liıe bakaloryaıım vermiı bulamak. 
3 ..._ Yap 17 den aıağl olmamak. 

'* 4 - Bu mealeklerin icap ettirdiği bedeni ka&ili1ete malik 
... talaklardan ıalim olmak, 0 tam tqekktUlG bııtue tabbat 
"l raporile teftik olunur. 

.,.__s_ •• -; TahıU leyli Ye meccani oldupdaa ıtaj •e1a tahsil 
•18 orta1111da "arız olacak mazeretler dolayllile taluıllle· 

de.am etmek imklaıaı kaybetmiı olanlar ma.teaa olmak 
• ıtaj •e1a mektebi terkedenlerin •eya ce•ea pbnlu· 
hlktmet tarafından kendilerine yapdaa ...,.fa tazmin 

e clalrNotarlikten muaaddak kefaletume •ermek11mll· 
e •erilecek nOmaneye tevfikan., • 

6 - Mahalle ihtiyar heyetinden Yeya poliı merkezinden 
mubataa He 4 kıt'a fotoğraf vermektir. 

7 - Talipleria aaiktan kadroyu tecavlı edince ıahadetname 
. __. ... _"eri Ye mGracaat tarihleri aırasile kabul muamelesi yapıla· 

....... llala ... Ar•nra "Ylbek Ziraat EnatitOaO., 
• Ba,tar Fak&lteleriae Ye Y&bek Orm• Melctebllle *5r
ıati,.aJeri~ 31 eJl61 933 tarihine kadar yulcandaki 11rtları 
'r Yeaikalar1nı bir iıtidaya raptederek doğruca Ankara 

Ziraat Enıtitiiıü Rekt6rlDğUne müracaat etmeleri ....... 
.::aha falla •altmat almak iıtiyenlere mlracaatleri takdiria-

OlpÜtuılar pderilir. (3024) 

Satınalma 
komisyonundan : 

"8o ••tre i9bapllk kirpu: Kapela urfla ..auk .... 20. A· 
'Aao t-toı • 933 Paur p8 .. at 14 de. 

" Elbiaelik .. : Kapalı Hrfla mllaakaıa11 20 • A· 
20o ğultoa - 933 Pazar rOnli saat 15 de. 

Toa Dizel Mayii Mabraku: Kapata zarfla alaaka111 22. 
• Afuatoı • 933 aab s&nli aaat 14 de. 

Deniz KuYYetleri için yukarda cins Ye mllrtan yuala malıe-
~-~palı zarfla mtlnakualan bizalanadaki SID Ye sutlerde 
~ prtaamelerini ıarmek iateyenlerin her gOn ve 

•alzemeyi itaya talip olacaldann da mOnakaaa .,an ve 
. '-.ı..ı-.S.de teklif mektuplarile birlikte Kuampqıda Deni& Le-
~ taaaı .. Komisyonuna mllracaatları. (3605) 

ııtı ıııdırilı,ıt ıtıjiJırıır ~ı~tııdı 
-.- er Bank Umum Nüdürlüiiinden : 
~da r_nektep ve fabrikalarda azami bir sene staj gördükten 
'- fltnde kuralıcal meaacat fabrikaııaıa iplik, dokuma, 
it :::- fQbeleriade uta Ye uta muavini olarak iıtihdam 
~ re Ruayaya talebe g&nderilecektir. 

'S •at• Juılı fartlan •e •euiki haiz olanların iıim ve adretleri 
...:ı fotojrafl~riJe beraber bankamız pamuklu tubeaine ni· 

8' la 0 aun. ıs .•ne kadar. mDracaat etmeleri ilin olunur. 
.::- flmdıye kadar ıkbaat V ekAletine ve baokamaza mü· 
•eaa. ~laalann mUracaatleri •asan itibara alnaabllmek için 

l t.11cı derhal ikmal edip gCSndermeleri IOıumu tebliğ olunur. 

l ~~~ . 
c.ı.... Jı •eya mBmaıil mektep mezunu olmak veya fabrika· 

, .\a • bulunmak. 
t 1'ı lce~!ik hizmetini yapmıı olmak, · 
~ ~hae •e buraaduğu hizmetlere Ye kazancına ait kendi 

' l'..:~~Omeibali (liaan bilip bilmediği), 
•erı ilnı~ ve çahthiı fabrikalardaki biımetine ait pbadet· 

l ....... p b~ldikname suretleri, 
Jf 1 lc~lcada çabııbıl .. ceğine dair 11bbat raporu, 

' .... : . nıd~ kimluden malumat ahaablleceti, 
:lL""l!r-.ıı...lti baız olupta atajiyerliğe seçilenlerden afdetlerinde ban· 

leiıtaaak buıasaact. bir t•tthh&taame almaealcbr. (6182) 

ESKIŞEHIRDE 

Vakıtve Haber 
Gazetelerinin SA T l Ş 

MERKEZ/ 

SONPOSTA 1 

1 Kütüphanesidir 
\. _,,, 

1 Aakerf Fabr1kalar lllnlar1 1 
3087 Ton "0-10,, zerodiz kömürü 
2218 ., LaYa Marin ,, 
350 ., Kriple ,, 

1143 ,. Jeneratir ,. 
Y ukandaki malzeme kapalı 

zarf ıuretiyle 6/ 9/ 933 tarihinde 
aaat 14 te ihaleıi icra edilecektir. 
Taliplerin tartname için her IÜD 

aıleden sonra münakuaya ıirmek 
için de o aün teminat ve teklifat 
ile müracaatlan. (3829) 

Teklrdal Vlllyetl Daimi 
EncUmenlnden : 

VillJet Memleket haltueli 

• Galatasaray L · 
Müdürlüğünden: 

1 - Bu aene EylliUla 11 inci pazartesi pil tedriaata bat
lanacaktır. 

2 - Mezuniyet ve ikmal imtibanlan 2 EylOlde ltqbyacalı 
ve 1 O Eylllle kadar deYam edecektir. 0 propm •ektepte flrl
lebilir.,. 

3 - Eaki talebenin kayıt tecdidi 21 Atuatoa 93S tarlllla
dea itibaren Si Atmtou kadar devam eder. Bn mOddet içhKle 
kaydını yenllefllnüyea e1ki talebe hakkını kaybedecektir. 

4 - Ba .... 1eaiclaa almacak leyli Ocretleri talebenia ka,.t 
Ye kabal ......... 20 Al-t- 933 taribiaden itibaren her lla 
atleden 10ara dnam ........ 

5 - Melctebla .. ıllr tahail llcreti, tlç takıitte ad-ek 
Gzere lile içill !IOO Ye Ulr .._ için 275 lirad1r. Birinci tabit 
talebenin kaylt ve kabal ohmduğu p, ikinci ve tlçbctl tabii
ler Birinci klam Ye lhrt iptldalanada abmr. 

6 - Baremde 7 İllei •e daha apiı derecede maqla deYlet 
memurları çoeaklanadu 9' 10 tenzillt yapd1r. ..bu memarlana 
memuriyetlerini •• maaf miktarlanna dair dairesi lmirUii 
ta.dikli Ye 15 kUl'Uflak pulla Yesikanın her llıbit için mektehe 
yermeleri ve ba Yealkaam tureti için de 8 kanqln pal ilifliril-
meleri lazlmdar." 

7 - Ocretle tahlil eden ıayılı kardeılerin ikinciıİDİll % 15, 
dijerlerinia lcretiadea ,. 20 tenzilit vard1r •. "Kardqlerin, kar
det olcluldarma Ye lcretle tabıil ettiklerine dair mabaUI idare 
Meclialerhlcl• almacak mazbata ile tevıiki lizamdır. (3955) 

için 235 kalem qya 27 • 8- 9!13 ------ - - ------- -------
tarihinde ihale edilmek tlzere lstanbul mıntaka san'at 
münakasaya çıkarılmııtır talip· 
terin Daimi encümene mOraca· mektebi mÜdÜr)Üguv •• nden: 
atları • 

Teklrda§ Vlllyetl Daimi 
EncUmenlnden : 

Villyet Nafıa dairesi için be· 
deli 200 liraya tecavUz etmemek 
üıare bir adet heaıp makinesi 
m1tbar•• ohmacakhr • 

Taliplerin fabrika kataloi Ye 
resimlerini ve teklif edecekleri 
fiab 27-8-933 tarihine kadar Yİ· 
liyet daimi encumenine müra· 
caatlar1. 

. Zayi hl .. e eenecll 
Doktor yüzbaşı Ziya Hilmi 

beye ait olan 3016 numarah 
hiue senedi zayi olmuştur. Ye
niıi ahnacağandan eskisinin bir 

kıymeti kalmadığı ilin olunur. 

Fatih icrasından: Bir borçtan 
dolayı tahh hacze alman bir 
yeni imal edilmiş yazıhane 
12- 8 .. 933 tarihinde cumarteıi 
gtınü saat l 4 de Büyük çarşıda 
Sandal bedeıtananda bilmOıaye· 
de utdecakbr. Taliplerio mahalli 
meıaldirde memuruna mOracaal· 
ları ilin olunur. 8173 

Q8z Hekimi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Sınd Muteha .. ı• 
RabıAli ~ Anı.ııra caddesi No. 60 1 

Mektebe yeni talebe kaymna baılanm11br. 
17 Atuıtoı peqembe srlnll aaat 17 ye kadar devam edil .. 

cektir. 
Leyli meccanilik için prtlar: 
1 - TOrkiye Cumbariyeti tabiyetinden ve lıtanbul, Kocaeli, 

Zonpldak, Samaua, Ordu Villyetleri halkından olmak. 
2 - 16 yqından yukarı olmamak Ye aan'at tabailine uygun 

bllnyede oldaju mektep Doktorunun raporu ile anlqllmak. 
3 - ilk mektepten tabadetnameli olmak Ye bu mekteplerde 

okunan denlerden yapılacak müsabaka imtihanında kazanmak. 
4 - Mektep mlidlirlOğilne verilecek bir istida ile birlikte 

aıı tıbadetnameıi, nufus cUzdını, mektep ııbadetnamesi, dlrt 
adet kartonıuz vesika fototrafı getirmelidir. "3835,, 

Nafıa Vekiletinden: 
içe( Villyetinde Anamur • Kilindire yolu lzeriade mlnlaedim 

betonar1De Anamur lllprtlathlla me•cat ayaklan herlae lap 
edilecek olıa 3 X 27 metre açıkJıia•da "11317.34,, lira ketif 
bedelli ahpp b&prli inpab kapab sarf uealile mlnakaıaya ~·
karılmııbr. MOnakaıa 27 • 8 · 933 tarihine mllladif pazar tlal 
1 S te Nafia Veklletlacle ppalacakbr. 

MDnaka11ya pecekleria bu ıibi kafeı kiriı klprll1ll yap
mağa muktedir olduklarını ispat eden vesikaları mtlnalıaudaa 
en az iki glin enel yollar Umum MOdllrlBtune f&ıtererek bir 
ehliyeti fenniye vesikası almalar1 ve teklif mektup(ınm mlaaka
aa gtbaO aaıt 15 e kadar Nafıa Vekileti MO•tqubfıaa vena .. 
leri llıımd1r. 

ilteyen!er mllnakaaa kiğıtlarını prmek Ozere Nafaa Yeki• 
Jeti Yollar Umum MOd~rliltBae ve içel Nafıa Ba,.olaemdialiilM 
mOracaat edebilirler. 

MBaakua kiiıtlara "5,. lira mukabilinde Nafaa Veklleti Le-
vızam MDdOrlOjlladen Alla alınabilir. (3724) 

Yozgat Belediyesinde 
1 - Elektrik tenfirahmız gajojen mot6rll ile temin edil-*

t•dir. Eaki bir mot6rdllr icabında yedelcleri bulunamaz yap 
lizımdır. 

2 - Talip olan san'atklrın Tornacı, TeHiyeci, D&kmeci, 1-
lektrikçi Ye mot6r tamirciıi olmaaı prtbr. 

3 - Tamire mlHealllk tornacılık dakmecilik ka,..kphk tir 
kımları Y oırat baeaıi idareaiain alelytlİDcle faıbla11la .. YCUH9. 

4 - Talip olaalaran ye1karda palerilea itleria ebli olduk..,.. 
na dair Yesikaları resmi mOeueselerin o iti yapacaklanna el* 
taabbOtleri Ye hBanG ahlllc aablbi batunduldanna ait fllaadetaa• 
meleri lbamdır. 

S - Mubabere neticeaiade menle takarrilr ettlrildiktea _. 
ra Y ozsada ıelecelderi vakit ileride ücretine mabıup edil .. 
Ozere yol harcırahı avanı ıuretile verilecektir. 

6 - Yoıgada geldiklerinde Belediyenln hanlf bine•ada 
aile icarla& ikam•tleriai S.Jediye temin edecektir. 

7 - Yozsatta bulundukları mUddetçe Belediyeye 16receif 
lere helel srelmemek prhyla hariçten aldıta itlerden de t ...... 
menfaat edebilirler. 

8 - Talipler Yozrat Belediyeıine miiracaat eclerleı. ( 
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Serginin 
kazanan 
o'iarak 

Pavlyoaa 
Yerli Mallar Sergisinde yapılan de .. 
korasyon ve vitrin müsabakalarının 

il' 

her ikisinde de birinciliği kazandı 
en güzel paviyonu unvanını resmen 
bu güzellikler paviyonunu ve mükô.f at 
aldığı VAZOiarı gidip görünüz 

•" •":t· e··· · · ~ 1 • ' - ( • 
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UCUZLUK 
TEMİZLIİ< 

SÜR'A 
i . 

ı 

VAKi 
YURD 
Kİ TA 
K 1 S M 
ÇALIŞMIY 
BAŞLAD 
Kitap, Mecmua, De 
Makbuzlarınızı ve 1 
işlerine Ait bütün js 

ğinizi Yakıt Yurdu 
tap kısmına veriniı ~ 

: Basılıştaki nef 
ve ucuzluğu b ' 

yerde bulamazsı 

r .......... 3:H•H•K:·· .. ·o·~ 
. 
! : ... _ ...................................... . 

Ankara merkez kumaıı 
satın alma komisyonundan: ..1 

bin kilo ıade yağı kapalı zaı• 
liyle münakasaya konulmut~ 
haleıi 2 eylul 933 cumartet' 
14 tedir. Şartnamesini gö~ 
lıtanbulda Fındıklıda üçü~ 
ordu ıatın alma komiıyonull' 
racaatları ve ihale günü v~ 
ayyeneıinde teminat ve tekit 

b·ı·od' ················-.. ·············································· ................................... , .... ı···························· tuplarını makbuz muka ı ı r:·--... • ... ·--···:·:····:r:·· .... ············:··············· ............... _.. ... • •••• ..... ._............... ............... kara merkez kumandanlıfı inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Nev'j: Miktarı: 

25 Santimlik 3·302 Müller kıyım baodası 6 adet 
40 • 5·302 H. U. 12 11 

10·56 Molenı Rezistaoı 150 ,, 
45·19 " " 100 il 

21·3 Bağa 200 11 

12·90 Rapit makinelerine mabıuı fırça 60 11 

Nev'i ve miktarları yukarıda yazılı makine levazımı pazarhkla 
aatıb alınacaklar. Taliplerin pazarlığa ittirak etmek üzere % 7,5 
teminatlarını hamilen 17·8 933 perşembe günü saat 15 le Gala· 
tada Alım, sahm komisyonuna müracaatları (3651 ) 

Bir muadele: · 
Sıhhat + gen(jlik + tazelik 

güzellik = Krem Pertev 

Bu muadelenin hUkUmleri 
hlej değişmez ve riyazi bir 
kat'iyyetle daima aynı neticeye 
var1r. (6113) 
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alma komaiyonu riyasetine 
leri. (3236), (3854). 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkları mütefl 
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Sahibi, MEHMET ,4S~ 

Netriyat Müdürü: f. ~""' 
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Istanbul ve Trakya Şeker Fabr·kaları lür~ Hnoniın ~lr~etin~en: 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodaıı: 
olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani fstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarunıı ' 

::a::ı~;yaç::::: Kristıl loz ~e~erin Kilosu 36, 7 5 ~ın~ı~tı Küp ~e~erin Kilosu 39,50 Kuru~ıur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. ıstanbul haricindeki yerlerden yapılacak .s~~: 
rişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derlial gönderilir. Depodan ıtı Si' 
ren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına sigorta ettirilir. .,ı 
pariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin ta11'1aı11• 
peşin ödeyenler vagon başına beş lira tenzilattan istifade ederler. 
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