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1ınanyada komünistle
~ gizli teşkilatına karşı 
tııi~en bir çok tevkifler 

Amerikaya giden Italyan-
arın Balbo filosu geri 

dönmek üzere yola çıktı 
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t11stU.ryaya karşı Almaayaaıa niyetleri ve devletler 
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uörtler misakı Hudut haricine çıkarılan /ngiliz 
·················································································· 

to nerede? M. HERİYO İZMİRDE 
•
11
dra iktısat k~nferansının a-

~1 günlerde idi. İngiltere, 
i a a., ltalya ve Almanya devlet
t/~•ında bir misak imza edil -
İld· Unun adına dörtler misakı 

Bir futbol topu gibi 
Elden ele atılarak diğer hükumetler 

tarafından da ta lngiltereye 
kadar gönderildi mi? 

Sofgadaki kongrede 
C.H.F.in iki azası 

~ d ı. Bu misaka göre dört bü • 
trj ~\1let Avrupaya ait ihtilaflı 
. k\1am cemiyeti mukavelesi 
llıı d . . d k lldi aıresın e olma üzere 

• aralarında halledecklerdi 
llretJe sulhun muhafazasma 
et eyJiyeceklerdi. İki ay evvel 

""e~ilen bu misakın mer'iyete 
"'taı · · . ıçın son formaliteler he • 

ıa~krn.aı edilmittir. Bu itibarla 
, ~ 1 L'nlza için kullanılan mü • 

1/P henüz kurumamıt ıayıla • 

C'h ı an efk~ . . 
~ k arı umumıyesı on ıene 
~ ledilen bu misakın tatbikat 

'tıda vereceği neticeleri bek .. 
d n Almanya ile Avuaturya ara
"'-' bazı hadiseler oldu. Alman 
''lltel . A k erı vusturya hudutlarını 
~ Anşluı maksadına matuf 

>ıf a~rikat yaptı. Bu tahrikat do
d ı;y e lngiltere, Fransa ve ltal • 

)lı~\>letieri arasında hararetli bir 
Q l muhabere başladı . 
le.u. tnuhaberclerde mevzuu bah
b~ey Versay muahedesi mu • 
!~il .l\vuaturyanın iatiklaline 
· l>-·11Yanın riayetini temin etmek 

0111 • k 
llıııı · er muıa ının kıymeti ve e-
'le ~Yetj ilk defa bu meselede 
~ :ııecekti. 

Dünkü nüshamızda İstanbul zabıtası ta'ra • 
Vickera Armstrong tir • fmdan kendis; davet e· 
ketinin mümessili olan dilmittir ve dfrhal mem-
M. Lander ismindeki lekeli terket1*si lüzumu 
bir lngilizin zabıta ta • bildirilmittir t Lander 
rafından nasıl hudut ha- Sofyaya giden trene bi • 
ricine çıkarıldığı hak - nerek memleketten çık • 
kında bazı Avrupa ga • mak mecburiyetinde 
zetelerinin verdikleri ma kalmıştır. Bundan sonra 
lumatı yazmıttık . Bulgar hükumetinin de 

Dün gelen postada Tü1k zabıtuı tarzında 
ayni mesele hakkında bir muamele tatbik edip 
mütemmim malumat etmediği malum değil • 
vardır. Ezcümle L'oeuvre dir. 
gazetesi §U satırları İnglllz aeflrl Yalnız diğer hüku -
yazmaktadır: Slr Corç Klark metlerin de M. Lander'i 

"Türkiyeden hudut haricine çı • bir futbol topu gibi elden ele nakle 
karılmıt olan M. Lander İngiltere- derek ti. lngiltereye kadar sevket
den geliyordu. Ankaraya gidecek - tikleri tahmin olunmaktadır. 

-
Necmettin Sadık ve 
Necip Ali Eeyler 

Sabık Fransız 
ti. (D1wamı ! lncl Myıfada) • Batvekili M. Her
--,.-----~--------...---------...--:-----ı yo dün ıabah lzmi-

Alt l k ti k k b ' 
re VarJ!lıf, Berga • 

mış 1 e er ır eşe. mayı gezmiye &İt• M. Her1yo 

mİ!tİr. Bu akşam saat on ye.dide şılanacak, ayın on ikisin.ele topl .. 

K •• •• k k ) d b ) lmerethie vapuru ile tehrimize nacak olan Beynelmilel radi)tal aragumrU asap arı arasın a aş 1- gelmesi beklenilmektedir. sosyalistler kongresine Frarua ra· 

yan hayırlı rekabetin neticesi M. H--,.e-ry_o_lı_ü_ku-"m_e_t_na_m_ı_n_a_ka_r_------(D-C\-'llnıt_ı_ın_c1 sayıt~ 
l'ct.'"at .. 1 d d . -..ı Bun erce evam e en aı • 
~i d·· bereler §U neticeyi ver • 
let·

0
tller misakı mucibince dört 

1.. •n b· ·"lp k ır masa etrafında top 
Ç~ ;nuşması mümkün değildir. 
\eu r~nsa, İngiltere, ltalya hü· 'le erınin Almanya nezdinde 

Etin okkası lstanbulun hemen bir 
çok yerlerinde altmıp. satılıyor . 
Vakıa bazı yerlerde elliye de 

satdıyoraa da bu eJlilik etlerle alt
mıtlık etler araaıntla çok fark ol • . 
duğu söyleniyor. Mesela altmıılık 
etler halis dağlıç, yahut beyaz ka· 
ramanmıf, elliye satılanlar ise kı· 
zıl karamanmı§, altmışlıklar semiz 
mit, yağlı imi§, ellilikler zayifmiJ, 

En uzun hciva yolu 
rekoru kırıldı 

tek bir tetebbüs yapmak hu-

Mehmet Asım 
(Denmı 4 UncU Jılada) 

-----------. yağsızmıf .•. 
GQzetemiz Yarın İstanbulun bir çok rerlerinde et· 

iki tayyareci durmadan Nev
yorktan Suriyeye varmakla 

9400 kilometreyi 55 
saatte aldılar ler böyle altmıta elliye satılırken 

1 6 bundan dört bef gü~ evvel bir ka- Paris, 8 tA. A.) - Tayyareci 
sap Karagümrük çar1111nda yeni Codos ve Rosst, 54 saat 45 

.S bir düki.n açar ve açtığı bu dükki- 1 '5 e bir okka hali• Datlıç dakka uçtuktan sonra Grinviç 
Q!Jlfa çıkacaktır nın önüne (halis birinci dağlıç eti yun caba veriyoıuz !) diye yaftalar 541atiyJe 18,10 da Suriye'de Ra· 

\ ~ kırk bete, hilesini bulana bir ko • yapıftırır. yak'ta yere inmi,lerdıir. 
v AKI .. Ayni çar§ıi'aki diğer kasaplar 55 saat havada 

<"\. T Yuzme yarışları da sablan wetl~r~n okka~ı hep alt· Paris, 8 (A.A) - Cedos ile 
' mıta oldugu ıçın haydı ahali bu Rossi düz bat üıer'nde dünya ôb •• •• l k yeni kaıaba kotar ve o gün öyle mesafe rekorunu Amerikadan Urgun yapı aca geçer ettesi gün çarııdaki diğer ka Suriyeye bir uçuşta kırmışlardır. 

saplarda tutarlar, halis dağlıç biz- Cumartesi sabahı mahalli saat 
de de kırk beşe diye kendi dük - 1a111ıımıumııamınımıı 
kanlarına ilanlar yapııtınrlar • 

Bunun üzerine yalnız Karagüm· 
rük ahalisi değil,, bütün o civar • 
daki et müşterileri hep bu çarııya 1 
akın etmeğe ve Fatihte, Balatta, 
Fenerde hala dağlıcm . okkasını · 
altmıfa ıatan kasapların bütün 
müşterileri et almak için Karagüm 
rüğe gitmeğe batlarlar. Her yerde 
altmıta satıldığı halde dağlıç ile 
beyaz karamanın okasmı birden - -
bire kırk beıe indiren kasap bu 

ile Floyd Bennet 
ten saat 5 te 
kalkan tayyare-

'lıiiıııiiiıoiiiüıiıı.-iii 

ciler Suriyeden Codos ve Roaal 

Rayaka 4,25 te inmişler ve 9 
bin ki oınetreden fazhı bir me· 
safe uçmuşlardır. 

Bu parlak aetıce Gayford, 
N!cho'ettin 8544 kilometrelik 
rekorunu 1.ırm;ıktadır. 

( u~, amı 2 inci ısnyılııda \ 

"' ~._" --......... -== ...... ~~ 

lf"'ı;~ ._!~enlerden bazılan daha ı Safdaa Saim - XAmll -

mesele için diyor ki: 
"- Biz kasaplar en birinci dağ

lıç ile aliyi.ilala beyaz karamanın 
okkasını mezbahadan otuz s~kiz , 

( \' llt.u ••aa Baarl - Tallt - Faruk - Mablr - OrhanHibeyln-
~tıctı) t-Llll - Feruan - Tarık - SeUm Beyler. 

~ ... Sp 
or aGtunumazdakl tafalü.b dikkatle okuyunuz J (l>cvıımı 9 wıcu 111ayıfada) 

Otelci Eğer gece bir patırdı işitirseniz merak 
etmeyin, yandaki odada bizim inekler yatıyor ı 
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Al d tim ~ M. Heryo lzIJll manya a ~SON;HABERLE-R~ dikalmy•,::ı~~:~·;.~;.. 
Berlin sokakların-c ı B lb t el:.k ~:r~= a~~~y::::~pdt 

d ı enera a onun ayyare- yadan tekrar İstanbul• • a araştırma ar bir hafta kaldıktan ıonr• 
Berlin, 8 (A.A.) - Kanuna uy-

gun olmıyan teşkilatlarını yeniden 

qnlandırmağa çalııan komüniıt • 
lerin bu hile ve oyunlarına karıı 

açtıkları takip ve mücadele hare • 

ıerı. Amerı·kadan do·· nu·· yor ya ~~=~::~:t Halk fırkat• 
daki sosyalistler konır 

mil!ahit i.za göndel'lft•~ 

Önümüzdeki Pazar günü Romada ~:~~~,;:~=~~!:~:~·::~ 
Sadık Beyler iıtirak edece1' 

ketine devam eden -sivil zabıta 

memurları, Seriinin şarkındaki ıo- Saint .. Jean • de • Neuve, 8 (A. 
kaklardan bir ç.ojunda,bilhaua eı A.) - Mahallbaatile2,45te Balbo 
ki komünist f ırkaıı azanın evlerin

de bir çok araıtırmalar yapmışlar

dır. Bu aratbrmalar eınaıında ka .. 

nun ahkamına- aykırı şurette ka· 

leme alınmıt bir çok yazılar, si -

liblar ve gizli bir telıiz istaıyonu 

ortaya ç!lanıJ.mııtır. 

56 kiti tevkif edilmiı ve Ora~ien
burıdeki mevkuflar sarnizonuna 
ıötürülmüıHrr. 

Burh, (Magdeburg civarında) 8 
(A.A.) -Volf ajansından: 

Zabıta yeni bir f eıat teıkilatma 
dahil olmuş 41 komünist yakala • 

mıı, bir çok ıilah, cephane ve pat~ 

layıcı maddeler ele geçirmiıtir. 

Bonne, 8 (A.A.) - Zabıta ko. 

müniıt fırkaıınm diriltmeğe çalıı· 

makta olan 27 komünist tevkif et· 
mittir .. 

Yugoslavyada · intihaplar 
Belgrıt, 8 (A.A) - Dıhiliye 

aeureti Vrbas ve Morva vili· 

yellerinde yapılan belediye inli· 

habab neticelerini veriyor : 

Birinci viliyette milli Yugos· 

lavya fırkası 146,000 rey muha· 

lefet 15,052 rey almıştır. 

ikinci vil,yette ise milli fırka 
209,701 rey almış, muhalefet 
4,515 rey toplamııhr. 

Milli ferka 751 belediye reis· 
Jiği, mubalefd ise 5 belediye 

reiıhğ~ kazaomışlardır. 

MüntabipJer yüzde 76 nisbe· 

tinde intihabata iştirlk etmiı· 
lerdir. 

filosu uçmuştur. 
Saint Jean de Peru Neuve, 8 (A. 

A.) - Hava müıaade ettiği takdir 
de İtalyan tayyarecileri, Gronviç 
saati ile saat 11 de Avrupaya hare 
ket edeceklerdir. 

Liıbonne, 8 (A.A.) - Balbo • 
nun tayyarelerinden 15 inin fonta 
Delp.daya, dokuzımun Fayala ine 
cekleri bildiriliyor. Bu ıonuncu 

tehir~e ltalyan tayyareleri için 

şenlikler hazırlanmaktadır. ·ı le Sheal Harburgdan Junta. Del 
Roma, 8 (A.A.) - Ceneral Bal Gadaya kadar 2651 ve Lizbona ka 

bonun idaresi altındaki hava filo· ! dar 1500 kilometrelik bir yol almı§ 
sunun Atlas Okyanusunu atması olacaklardır. Ceneral Fellegrini • 
on iki saatlik bir zamana mü f!vak nin idaresi altında bulunan ikinci 
kıf olduğundan filonun saat yir • grup ise harta açığın.da denize ko· 
miden evel Açores adalarına gel· nacaktır. Dokuz tayyareden mü· 
mesi beklenmektedir. rekkep olan bu ikinci grup da Shal 

Diğer taraftan daha evelce ha- ı Harburgdan Hartaya kadar 2500 
ber verildiği ve~hile filon.un on beş ve Lizbona kadar 1700 kilometre 
tayyareden mürekkep ilk kısmı katetmiş olacaktır, Balbo hava fi· 
Junta Det Gada karşısında denize losunun Romaya pazar günü gele· 
inecektir. Bu tayyareler bu suret- ceği ümit olunmaktadır. 

Almanyaya karşı lngiltere, Fransa 
Almanyanın Avusturya işlerine karışmasına karşı 
Fransız ve lngiliz hükumetlerinin teşebbüsüne Almanya 

" Siz karışmayın ! ,, cevabını verdi 
Berlin, 8 (A.A.) - Franıa. ıe-ı doğrudan doğruya alakadar eden 1 olduğu yolundaki noktai nazarının 

firi, dün sabah ha.riciye nezaretin Fransız, İngiliz te§ebbüsünün asıl müdafaayjl elverişli olmadığını 
de, dörtler miıakına iıtin.at ede • mevzuu olmakla beraber bu teşeb ehemmiyetle kaydetmektedir. 
rek, Franaız hükumetinin Alman büse bizzat i'tirak etmemiştir. Bun Bundan batka şimdi Avuıturya 
yanın Avuıturya hakkındaki pro· dan dolayı Avuıturya Alman ceva başvekaleti geçen gün Kufsteinde 
paııandaaının, ıon hadiselerdeki hının büyük devletler nezdin.de vuku bulan hudut hadiıeıiyle fili 
tekline göre, muahedelerin mevcut husule getireceği tesirleri reaksı - bir surette meJgul olmaktadır. Ma. 

yonları dikkatle takipten başka bir lum olduğu üzere bu hadis~ bir maddeleriyle kabili telif olmadığı 
hareket tarzı ihtiyar edemez. Avuıturyalı poliı neferinin hayatı 

dütünceıinde bulunduğunu bildir• 
mittir. Diğer taraftan Avusturya mah· na mal olmuttur. Bu hadise eına-

fellerinde ehemmiyetle kaydedil - sında atılan ıilahlann Bavyera 
diiine göre Fransa ve lngilterenin arazisinden mi yoksa Tyral toprak 

bu tetehbüsü muvaffakıyetsizliğP. ~a~ından . mı atıldığını ~olamak 
uğramakla beraber bu muvaffakı· ıçın tahkıkata devam edılmekte.-

Sefire verilen cevapta, dörtler 
miaakmın bu tekilde bir tatbik yeri 

olamıyacağı, zira, Almanyanın hiç 
l;ir yerinde muahedeleri bozacak 
mahiyette bir fey yapılmadığı ve 

Almanyanm, Avusturya ile olan 
münakaşalarına her hanııi bir ka
rıımayı kabul edemiyeceii bildiri! 

mittir. Öğleden aonra buna ben· 
zer bir teşebbüste buluııan lnriliz 
maslaha.tgüzarı da. ayni tekilde 
cevapla kartılaımııtır. 

Avusturya bekliyor ! 
Viyana, 8 (A.A.) - Avustur • 

ya mahf elleri Alman hükumetinin 

yetsizlik (Almanyarun ltalyaya dır. 
verdiği cevaba uygun surette hare- Cevap Alman efkarını 
ket ederek kendiıi için muaheze tatmin için verilmiş ! 
veıileıi teıkil eder, hareketlerden 
vazgeçilmeıi halinde) ancak zahi

ri bir tekil almıt olur. Bundan do
layı Avuıturyanın alacağı vaziyet 
bir taraftan büyük devletlerin ta· 

kınacakları lavur ve harekete, di .. 
ğer taraftım Almanyanın ittihaz c 
deceği hareket tarzına bağl. bulun 

St>yyetlerle müzakere 
Roterdam, 8 (A.A) - Sali

h.iyettar bir membadan haber 

almdıiına göre, La Hayo'da 

SeYyetlerle ticari bir mukavele 
yapılmak üzere müzakerelere 
baılanmııtır. Bazı rivayetlere 

göre Sovyetler, ihracat limanı 
olarak Hamburg'u bırakarak 
yerine Rotterdam veya Anvcrıi 
alM:akJard1r. 

. Avuıturya aleyhinde giriştiği pro

pagandadan doğan hadiseler 
karıııında intizar vaziyetinde bu • 
lunmaktadır. 

maktadır. Avusturyadaki ıalahi
yettar mahfeller, Alman cevabı
nın neticesi hakkında Alman hü .

kUmetiyle münakaşaya giriımek is 
tememekle beraber Almanyanın 

Londra, 8 (A.A.) - Fransa ve 
lngilterenin Berlin hükumeti nez· 
dinde yaptığı te§ebbüıün Alman 
hükumetine mesmu olamıyacağı 
yolunda karıılaıtığı cevap ve mu· 
kabele pek müteheyyiç bir halde 
bulunan Alman efkarı umumiyeıi· 
nin gücenip kızmamasını temi • 
ne matuf bir hareket .mahiyetinde 
tefair edilmektedir. 

Londra mahfelleri ıimdilik vu· 
kuatın ıeyrini ve Avusturya - Al· 
man vaziyetini tetkik ve takiple 

Bana mukabil Sovyetlerin, 
So1yet hükümetinin resmen ta· 
nıl1nasına iıtiyecekleri zannedi
liyor. 

Bir şehri tehdit eden 
büyük bir yangın 

~ornval Siti ( Ontario ), 8 
(A.A) - Büyük bir yangın çıktı. 
Yanıın 12 bin kişilik mühim 
bir tınai merkez olan bu ıebri 
tehdit etmektedir. Rüzgar yan· 
.. nın ıUratle ilerlemesine yardım 
ediyor elliden fazla bina yan· 
mııtar. 

Konrval Siti, 8 (A.A) - Yan· 
gın nihayet ıöndürülebildi. Ztrar 
10 milyon dolar kadar tahmin 
olunuyor. 60 tan fazla bina yan
dı fakat baılıca fabrikalar kur
tulda. 

Avuıturya n,eticeleri kendisini hiç bir muahedeyi ihlal etmemiş 

·~~---~~~--~~~--------------------------------~~~-~~~~~-
iktifa etmektedir. 

Hudut haricine 
çıkarılan lngiliz 

(Bat tarafı ı lncl aayıfada) 

Her halde top ıatmak için dev • 
!etlere müracaat eden adamlar 
Türk hükUnıetinin M. Lander hak
kında yaptığı muameleyi tatbik et· 
mit olıalardı Akvam cemiyetinin 
vazifesi çok kolaylaımıı olurdu ve 
dünya yüzündeki ınilletlerin mu • 
kadderatına ait tehlike çok az;lır· 
dı.,, 

Gene bu meıele hakkında "Le 
Petit Pariaaien,, gazeteıinde ıu tel
graf vardır: 

Londra,, 5 - lıtanbuldan bildi· 
rildiğine ıöre lngilterenin Ankara 
ıefiri Sir Geaurger Clark İngiltere 

1 lzmirin 4 tayyare- l 

sine isim konma 
lzınir, 8 ( A.A.) - Türk Tay -

yare cemiyetinin meıkur ve hayır
lı hizmetlerinden olarak 30 ağustos 
zafer ve tayyare bayramında yeni 
alınan tayyarelerimizden İzmire a· 
it ola.n 4 tayyarenin isim konma 
merasimi yapılacaktır. 

Bu tyyarelerin adları f unlar dır: 
İzmir, Burnova, l:z.mir Kartıya. 

ka, lzmir tüccar ve esnafları, İzmir 
rençperleri .. 

Esrar kaçakçısı 
Üsküdarda esrar kaçıran 12 

şahıs yakalanarak birinci ihtisas 
mahkemesine verilmiştir. 

hariciye nezareti tarafından Vic.. ~=:=;;===========-==== 
kera Armıtrong f irketi mümeaaili 
M. Lander'in Türkiyeden ihracaı 
hakkında reamt bir tahkikat açma· 
fa memur edilmiıtir. Zira lngilte-

renin lıtanbul ceneral konıolosu 
bu hadiıe hakkında alakadar me • 
murlardan hiç bir izahat alama • 
mıttır. 

Elaziz meb'usu 
Hüseyin B. öldü 
Elaziz, 8 (Huıusi) - Elaziz 

meb'usu Hüseyin Bey dün köyüne 
giderken yolda üzerine fenalık ıel
miı, yapılan tedavi ve ıöıterilen 
ihtimama rağmen buıün ölmüıtür. 
Hüıeyin Beyin ölümü Elizizde bü
yük bir teeıür uyandırnuıtır. 

İzmirde at yarıılan 
lzmir, 8 (A.A.) - Bu ıene İzmir 

aonbahar at yarıtları te9riniıani a
yında yapılacaktır. Yarıı ve 11lah 
encümeninin lzmir koıuları iki 
hafta ıürecektir. 

Cümhuriyet bayramında 
Ankara, 8 (A.A.) - Cümhuri. 

yet bayramında Maarif Vekaleti 
tarafından Gazi enstitüıünd~ bir 
maarif ıergisi açılacaktır. 

M. Heriyo İzmirde 
lZMlR, 8 (A.A.) - r.f. 

·ı· bu sabah lmerethie vapur• ,li 
mize gelmiıtir. Vapurda f , 

zım Pata ve fırka reisi J-1 • 
hiddin Bey ve belediye reifl 
ile polis müdürü Feyzi 
Fransız ceneral konsoloıu ff 
soloshane mensubini ve 
Fransız kolonisi tarafındeJI 
lanmıştır. 

M. Heryo refakatinde 
Hacim Muhiddin Bey otd.d' 
de rıhtımda ihz~,, edilen ot 

lere binerek, harabeleri 1 , 
zere Berıamaya gitmitle.-dı~ 

Saat 17.30 da avdet edeCV 
M. Heryo ayni vapurla lı 
hareket edecektir. 

En uzun 
(Bq tanlı 1 tael 

Tayyareciler lran ki' 
yetişememekle beraber 
olduklara uçuş daha H eb 
yetli. değildir ve eski rek~ 
( azluile kırmaktadır. 

hakiki mtsafesi kat'ı t 
ıonra anlııılacaktır. Falı• 
gazetelere göre 9,400 ki 
uçulmuş ve tayyareciler 
Atlas denizini güç ıaıtJır 
da geçmek suretile 55 
fazla l<almışlardar. 

Hava nazın tayyareci~ 
tebrik ve teşekkür telgra6 
mi~tır. Nazır, tayyareyi · 
Bleriot Hiapano Sui.ıa f t 
müdürüne de öyle bir 
çekmiştir. fi 

Tek kanatlı tayyareailt 
taııma sathı vardar ki, t•~ 
lü olarak yeıdtn kalkarf iJ 
ve beher beygir batına 
mektir. ~ 

Matbuahn hayrall 
Londra, 8 (A.A) - t 

lngiliz matbuah, Fraofl•~ 
recilerinin yaph'<ları re 
takdirle ve lngiliz re~0 

kmlmasmdan hiçbir •'1 

etmeden bahsediyorlar· 
Deyli Telgraf, Iogili• 

umumiyesini şöyle hülJf~.J 
Bu barikulide bir uP'" ıJ 

iki Fransız tlıyyareci, f 
dünya tayyarecılerioin ~ 
ıüz takdirlerini ve 
kazanacaklardar. İ •Ji 
Fransızlar ve il~~) 

Nev York, 8 (A. A.) ~ 
denizini ilk ııcçenler~,:;_ .J 

reci Codoı ile Roıll " ' 
tarını takdir ederek dl:: ") d~ 

- lokiliz tayyarec:ll ,.,.;. 
ford ile N cboletteıio ~~ ı..;: 
900 ki'ometre kad•' ~~ .. ~ı 
Franıız tayyarecileri (il t ~ "-
daha çok ıayana diklı~ 
yopmıtlard1r.ÇünkO~e f ... 
Atlas denizi üzerin e 
lar içinde uçmuılardıt• ~ ~ 

Rekor 9i' ~b, 
P•riı, 8 (A.A.) .- , ~ 

Nevyork ile Şa~ 111,~ f.. 
mesafenin 9 464 kılo ~-~ 

• 11411":.J 1 
ğunu yaııyor. Bu ti f""ıJ 
rekordan 900 kilo111'1 coo"'/. 

Bu rakamlara göre 'j!J_7 
.Ro11i, Rayaka io~re~,;-t" J 
ru 800 kilometrede 
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llıd l.lıtakil bir milletin ik -
l'r~n tamamen uzaktı. 
d ılrnıttı, ticaret Türk -
e d '"'ld' , >'o) .egı ı. Ziraat emni • 

tl ,'•terdi. Halbuki Oı -
)~ı ıiraati körlettirmek 

>'aJ>nıı,tı. lktiaat uz -
'tlten ınilli olmaktan 

.. ,.lbiUi değildi. Kanunlar 
,, 'f 

i~~.r~ e uyduğu zaman 
• 1hrdi. 

ı.l'iir,k zevkinden taıııa-

1 lfJ,tı .. b' • 
~ d ıoateren ır cemı 
il enenıez. 

· deiild'k n-ı . ı . 
\'. ~takil devleti ancak 
l;,~,, t h 

de I ' dit eder. Halbuki 
~ eti on dokuzuncu a -

tlit ~n iıtiklilini kaybet • 
'"ın· d" ı· il\ ı uve ı muazzama 
t'"•. l ·ı . tti h ıye erı e tayın e -

;ı_ erkeae aynen tatbik . ~r 
.._ .. 

1•atça sıfır olan bir 
~ ~~laki) olduğunu iddia 
~İl cı'~~ıız olur .. 

")d .. erıldik. çünkü JU yu
•tırn hlrb· ı:z: sebeplere bir 

"ek 1~ neticelerini, Mon 
. ~td e•.•nin maddelerini, 
~İ): 

0 
eıınin hükümlerini i -

"ıt li.rnan vaziyeti daha 
tte l il an arsınız. inkılap 

.ı deiii)k h" . qll, ~ en urrıyete 

ı'ti! loıa : ~ı,1 n •ulhu ile tamam 
da"asının düsturu >, 

i.. "ıilte 
ıı ~· tleri) .. . h k I ır ib'H e nıusavı a • 
'til\ 1 et olmak! 

"' suJh l un mir.ası bu-
dt 

'~· '•ının 'k' d ı d 1 ınci cephesi 
'•illc~"'nrn devamı bizi 

"'I\ bt'll 1 et haline koy -
. '-tı· 
~) ~b~iri,in ahlak eıa -

"'ııı 1 d.. 1 . .~t ahli. uıtur andırır. 
.ı. ~'i,, kının esası in -
1'lt l .... tıd 

· •tilct·ı ır. Ve millet 
'll,., ' harbi kanunla -

~· •rt ı· 
L 

11\il\ d .. ' •ne geçti"gi dev· 
• "'" u4 ' "'' ~ ctu, b\ana ram oldu -
\..~l\I tıt,n elin d ·· t .. y .. 

ıı....~ ar111 • e Uf ugu 
ttiti b· l'lldleti hareke -

~ ır lanıanda mil· 
lll el 
•il· "l''nl ,_ · l}ı, ar l(anun emri 
ıc_t•tıl\'-1 rıldılar. Sefer -

ar " ,,apar. Fakat 

. -~-

.. ' 
Gazeteler Galatasaray lisesi tah 

kikatının neticelendiğini, bu arada 
eski mektep müdürü Fethi Bey 
hakkında men'i muhakeme ka • 
rarı verildiğini yazdılar. Abidin 
Daver Bey bu münasebetle Cum"hu 
riyet gazetesinde bir fıkra yazmıı, 
bunda Fethi Beyle şahsi dostluğu 

Universite te'lif ve terceme 
heyeti 25 kişilik olacaktır 

7 Enstitüde ders verecek muallimler 
olduğundan bahsediyor, hakkında 
hüsnü şehadette bulunuyor, fa.kat 
bu münasebetle tahkikat esnasın • 
da Fethi Bey aleyhinde söz söy • 
liyenler aleyhine atıp tutuyor, ni • 
hayet Galatasaray suiistimali hak• 
kında neşriyat yapmıt olan bir ga· 
zeteyi (yani "Yakıt,, ı) da alenen 
tarziye vermeğe davet ediyor. 

İstanbul üniversitesi ıslahatı ile 
me§gul olan Maarif Vekili Re§İt 
Galip Bey dün de evinden dı§al'I 
çıkmamıJlır. 

Maamafih ıslahat komisyonu a
zaları toplanarak Maarif Vekili 
Re§it Galip Beyin vermiş olduğu 
direktif dairesinde çalışmıya de • 
vam etmi~ ve telif ve tercüme hey· 
eti kadrosunu hazırlamı~tır, 

25 kitiden ibaret telif ve terce
me heyeti eski darülfünundan a -
çıkta kalan ve lisan hilmiycn mü -
derrisleri seçmektedir . 
Ka~ro kamilen hazırlanmı§ ola· 

rak h•!giin Maarif Vekili Reıit Ga 
lip Beye taıdik için verilecektir. 

Yabancı diller 

ve İtalyanca Pr. lüğüne M. Ezilio Enstitü müdürleri de bir kaç gü
Bartelimi tayin edilecektir. Şehri- ne kadar seçilerek Reşit Galip Be
mizde bulunan mumaileyh ile mu- 1 yin tasdikinden sonra ilan edilecek 
kavele yapılacaktır. • tir. 

Ecnebi profesörler Bakaloryaları veremiyenler 
Üniversiteye alınacak ecnebi 

profesörle~in yekunü 20 kadardır. 
Bu profesörlerden M. Richard Ku
ran ve M. Bres1•m ve M. T anhoy 
zer şehrimize geleceklerdir. 

Djğer profesörlerle olan muka
veleler kat'i surette imzalanmış .. 
tır. Ne zaman gelecekleri malum 
değildir. 

Enstitü kadrolar. 
Yeni üniversitede açılacak ye

di enstitüde ders verecek profesör 
ve muallimlerin listesi hazırlanmış 

Bakalorya imtihanlarını vere -
mediklerinden dolayı üniversiteye 

alına.mıyan gençler için üniversite
de yüksek tahsil derecesinde kurs• 

lar açılacaktır. Bu kurslarda genç 
ler bilgilerini artıracaklardır. 

Muayyen müddette kurslarda mu· 

vaff ak olanlara birer de veşika ve-
rilecektir. 

Akşam dersleri 

Fethi Bey aleyhinde yazı yaz • 
dırmak için Abidin Daver Beye 
müracaat edenlerin kimler oldu • 
ğunu bilmeyiz, fakat Vakıt sütun· 
larında Galatasaray suiistimali na
mı altında çıkan yazıların hiç bir 
müracaat eseri ve neticesi olma • 
dığını kendisine temin edebiliriz • 
Tarz ye vermek meseleıine gelince, 
yaptığımız neşriyatta lstanbul vi. 
)ayeti idare meclisinin kararı üze
rine değiştirilecek bir tek satır bile 
olmadığını ilave ederiz. 

Yabancı diller mektebi Latince tır. 

Yeni üniveraite de akşam üzer• 
)eri fakülte tedrisatı yapılacağı ha 
ber alınmı§lır,. Abidin Daver Bey o satırlarm 

kulaktan dolma sözlerle yazıldığı .. 
nı zannediyor. Yanlıştır .. Biz doğ· 
rudan doğruya bu meseleler hak • 

Ziraat Vekili 
Dün şehrimize geldi, 
Sümer Bankı beğendi 
Zıraat vekili ve iktisat vekl

leti vekili Mubliı bey dün 
febrimiıe gelmiş ve Sümer ban· 
ka giderek iktisadi meselelerle 
mefgul olmuştur. Dün Rusyaya 
gitmiş olan sanayi heyeti aza· 
lan sümer bankta Mubliı beyin 
reisliği altınd.:a bir içtima yap
mıılardır. 

Bu içtimada yakmda Kayseri
de açılacak fabrikaya ait mese
leler görüıülmüş bundan sonra 
Rusyaya gönderilecek amelt:ler 
ve u.taların seçim işleri tesbit 
edilmiştir. 

Öğrcndiiimize göre Rusyaya 
sanayi mektebi mezunları ile 
iyi usta 1ardan birçok talebe 
gondcrilecck. Eunlar avdetle 
Kayseri f abrikasmda çahşacak
lırdır 

Hayvan panayırı 
Çekoslovakyada yakrnda bey

nelmilel bir hayvan panayırı a· 
çılacağı alakadarlara bildirilmiş· 
tir. 

bizim millet kurtuluşunun ba~ı o -
lan İıtili.l harbi ıeferberliğini vic
danlar, millet ahlakı ilan eti. Ga -
zinin gençliğe hitabesi bu millet 
ahlakının en kuvvetli düsturudur. 

Dil millileşti. 

Muasır bir millet iktisadiyatına 
girmek için bütün hamleler alın -
mıştır. Muasır millet sanayile,en j 
bir kitledir. Bu vasıflar tamamdır. 
Bet senede 300 den (2700) e fır -
ılyan fabrika rakamı bunun işaret 1' 

çisidir. 
Kanunlar millile~mittir, kanun -

lan yapmak iç.in milletin iradesin
den başka hiç bir kuvvet ortada 
kalmamıttır. 

Soıyoloji bakımından millet ha
line giren bu topluluğun şuuru, 
dünyayı görüşü, kendini idraki şu 1 
tekildedir: 

Maliye teşkilatı Vapurların kıymeti 
Defterdarlardan mürek- Heyet azası arasında bir 
kep heyetin toplanması ihtilaf çıktı 

Maliye Vekaleti umumi Tari- Vapurların kıymetini takdir 
dat müdürü Cezmi Bey dün komisyonu vapurların kıymetini 

Pariıten gelmiş, Defterdar Mus· takdire" başlamıştır. Fakat dün-
tafa Beyle görüşmüş ve akşam kü toplanışta vapurlara kıymet 
trenile Ankaraya hareket etmiş- takdir edilen komisyon azalan 
tir. Cezmi Bey bir kaç güne arasında bir noktai nazar ihtilafı 
kadar Ankaradan bir talimat
nameyi hamilen gelecek ve şeb. 
rimizde, dün isimlerini yazclığı· 
mız defterdarlardan mürekkep 
heyetin, yeni maliye teşkilatı 

kurumu üzerinde çaI.şmasma 
riyeset edecektir. Dün bu hey
ete memur edilenlerden bir kıs· 
mı şehrimize gelmişlerdir. 

Öğrendiğimize göre yeni teş
kila tte tahsil memurlukları şehir 
dahilinde aynen kalacak fakat 
kazalarda kaldırılacaktır. Bun
ların yerine tahsil müfettişlikleri 
kaim olacaktır. 

Bir sene ic;inde lstanbul 
şirketleri 

Tutulan bir istatistiğe göre bir 
sene içinde htanbulda yeniden 30 
şirket teşekkül etmiş, 25 tirket 
feshedilmi§, 4 şriket iflas etmi§ 
ve 8 şirket le terki ticaret etmiştir. 

VAK 1 T 
GUndellk, ~lya.'ll Gazete 

letanb:.ıl Ankara Caddesi. VAl<I'l' yurdu 

Telefon Numaralar. 
Yazı işleri telefonu: <!4379 

idare telefonu : 24378 

reıı;rıı.ı adrrsl: lstanbul - ·ı AKJı 
l'ostn kutus:ı !'\o. 46 

Abone bedelleri: 

::)eneli" 
6 ıı.ylık 

3 aylık 
1 llylık 

Türkiye 

1400 Kr. 

750 • 

400 • 
150 .. 

ilan ücreuerı · -

Ecnebi 

2700 Kr. 
H~O 

!oiOU 
300 

ne~ırl ll!ıııların ll!ııı "'ahifrlrrlrıılt! ııaııtl· 

ıııi 30 kuruııııııı h::ışlıır. ilk l'<ılıiftodc 230 

kurtı)H lrntlar ~·ıkıır. 

Hıi~ Uk, fazht, clı•\aıtllı 111111 H'rt•flll'rl• alt 

u~rı h'nrllat \tırdır. 

l<l'llımı Uılııl.ır 111 hlr ":ıtırı 10 kuru,ıur. 

KUçük ilinlar: 

Bır defası 30 iki defası :ıo Uç cıeraaı ı,5 

\lort ııcfaın 75 ve on defası 100 kuruştur. 

Uç aylık llAo verenterto bir delaııı mecca· 
nendir. Oort Mltrı ~eÇl'D llAnların rll~la 

çıkmııtır. Azalardan bazıları va
purların bugünkü vaziyetine gCS· 
re fiat koymasını isterken, bazı· 
ları da diğer noktai nazarlar 
ileri sürmektedirler. 

Maamafih ikhsat vekaletinden 
evvelce takdir kıymete dair 
emir gelmiş olduğu için komis
yon azaları bugünkü loplanbda 
bu formülü müzakere ederek 
vekaletin maksadmı iyiden iyiye 
anladıktan sonra vazifeye devam 
edecektir. Komisyonun işini ge· 
lecek perşembe günü bitireceği 
söylenmektedir. 

Üniversite ve belediye 
Dünkü akşam gazetelerin<len 

belediyenin Üniversite talebeleri 
ıçın Beyaııtta bir lokanta ve 
bir kahve açacağını yazıyordu. 
Bu haber belediyede alakadar
lar tarafından tekzip edilmek
tedir. Yalnız geçen sene olduğu 
gibi belediye memurları koope· 
ratifi lokantasında mu'.1taç tale· 
beye yemek verilecektir. 

mntmnmumı "" umttmıunıııınn111 111 mm m • 11 mntttuı umıum ı E 
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8 Ağustos 1918 
_ nugllnbn d.ıllıili h:nndlı;lc·rl arn111ndn 

Phl'mnıiyl•tlnl h!ıld rııuhııfaza Pdrn l \ \ n:::;on 

, şl'krr lllC'"f'lt•!inİn "011 aldığı ~·kil Ştıdtır: J\tı 

ı ,ekerleri İ:l'JC nır.cllsi ııuır.ık:ı"''"İ nll ına ııl -

j nıı" ,..iinıriıl,lt•l,J pliritr.lıi nııımnlrııln tııı.ıtıı .... 
l<;in mitddrlunıumlliA"ı· h:\\·l\lt' ı•dilmiştır. 

_ lforl<'ı habNlrrdı•n: Arı.1111;r•lin tn~I 

lillcr t:ırtıftıtd:ırı ı .. ı:-all) lı· şimali Husl ıı~ 11 lıfı· 

1,1111 olm:ı ı Bolsı•\ ıı, hük(ıııl<'tlııl mUıl<UI \ u· 

ıl~ ..tr dii~iirdilğfındı•ıı Umılar bunn muk.ıbll 

ITir bc~nıırı:ıuır nı~rt'dt'rı•k itiliıfa mC'mmrı n

melı• sının.ırının hııkfınıt'tl••rlıw kıırşı nıuka

, .,.ml't t'lnll'lı•rlnl lst.'ıııi;,llr. 

_ ")lısırın tııhliı.l l't'ml~ eti., ııln r..ı~i fnh 

rl!il olan l'\lıınr Hldhl Abbııs llilrııl J'a,.a, (Sor 

do,·i~·r. Alkın.ııı~ ıı <.'nyto11;:) gnzı'trıol nıııhııbl

rinl': "Gıı~ <'mlz Turkl,\ I'~ e merbut olar.ık 1\lı-

kında Fethi Beyin kendisiyle de 
görüştük. Fakat Fethi Beyden iste. 
diğimiz noktalara lazım gelen iza 
halı alamadık. Günlerce tetkikler • 
den sonradır ki vicdani bir kanaat 
edindik ve neşriyatımızı ne kendi 
hissiyatımıza, ne şunun bunun ga • 

rezkarlıklarına değil, bu kanaata 
istinat ettirdik. 

Binaenaleyh evvelki netriyatı • 
mızı deği,tirebilmek için her fey -
den evvel bu kanaatimizin deiiı • 
mesi lazımdır. Bunun ise, dediği. 
miz gibi, filan veya falan iaarede 
verilen şu veya bu tarzda bir karar 
ile ola.mıyacağı tabiidir. 

Acaba Abidin Daver Bey Cum· 
huriyet gazetesinin gene dünkü 
nüshasında bu Galatasaray tahki -
katı neticesi hakkındaki satırları 

dikkat ile okumu§ mudur?. 

Cümhuriyetin bu yazılarına gö
re Galatasaray mektebinde ıuiiıti· 
mal olduğunu İstanbul vilayeti i • 
dare meclisi de kabul etmiJ yalnız 
yapılan yolsuzluklardan dolayı 

dahiliye şefi Süleyman Beyi meı • 
'ul tutmuş, Fethi Beyin muhakeme 
edilmesini muvafık bulmMDıf. Çün 
kü Fethi Bey daha ziyade mekte • 
bin tedrisat işleriyle meıgul olur • 
muş! Ambar ve diğer idare itleriy. 

~ le alakadar olamazmış! Onun için 
mes'uliyet le ona teveccüh etmez• 
miş! .. 
Doğrusunu söyliyelim: Bu tarz

da bir muhakemeye ilk defa tesa
düf ediyoruz. Bir mektepte suiiıti· 
mal oluyor, hiç bir iş mukabilinde 
olmaksızın paralar sarfediliyor da 
bundan dolayı sarfiyata (ita ami
ri) sıfatiyle imza koyan müdüre 
sual tevcih edilmiyor! Bütün ka • 
hahat onun emri altında çalıtan 
ikinci derecede bir memura yükle· 
tiliyor ! .. 

Evet, böyle vaziyette olan 
bir amir için bir takım mazeret •~ 
hepleri de olabilir. Fakat bu maz~ 
ret sebeplerini tetkik edecek olan 
makam idare meclisleri değil, doğ. 
rudan doğruya mahkemelerdir. 

1 - Milliyetçi, 2 - Cümhuri · I 
yetçi, 3 - Halkçı, 4 - Devletçi, I 
5 - Li.yik, 6 - inkılapçı olmak · 1 

tır. Yarın da bu fuur tecellilerini 
tahlil edecefız. 

Sadri Etem 
\.. satırları beş kuruştan he3ap edilir. 

ınn ı tlhl~ı11dır. l\lı,;ır için lnı;lliı hlnııı3e ini 

bir hllrrf~ rt tı-lal.ld edenlt•rtn fikrini bir tl\rlü 

nıılaıı~ nıı) orıını.,, ll<'ıııi:ıll r. 

(YAKIT) gazetesinin neıriya • 
tında bir hata olabilir. Bunu anla
dığı gün hatta alakadarların hare· 
- - (Lfüfen sayıfayi çeviriniz) 





Sergide 

- Liitfen giyer misiniz? 

t _,, !ff 

D Z 8 9 I l Bir Amerikalı mü-

~ tıııııııırnrırııruıııı11111111ııır11111ııu11111ırıı 11111ııı111111ırıı 11111ııu11 Selami izzet ııu11ııııııı11111.I teliassısın takdiri 
~1 Neıih 
" ""1' e ornuz silkti: Yalnız kaldıkları zaman Günay 

~ eıekk·· h 'd' Dün beşinct yerıı mallar ser· ıor d ur e-tme, otuma gı ı· yerinden sıçradı: 
l <>nun · · u:ş l nin haftası idi. Seruinin 15 Cij ıçın y.ap~yorum.. -- Aman hala, ben bu kadar şe.. f' P 

lı.. Onay halasına şöyle bir bak- . , A~ustosta !,apanması muk~rrer nd b yı ne yaparım ... 
~lft· an ir az daha ıefkat bek olduğuna göre henüz ~örmek 
ltıcılr 1" Nezihenin son sözü ku- Nezihe tatlı tatlı güldü: fırsatını bulamamişlar için ancak 
'tii ~~de. fena çındalı. Fakat gide - Adanın en güzel, en şık kızı bir hafta vakit kalmış· demektir. 

"l'lll .. 1 ı . . 
lııııı~ oy e memnundu, ıki çabık o manı ıstıyorum... Görenin gözü Sergıyi açık bulunduğu bir haf· 

... üstünde kalsın .. 
~iik ta zarfında iki yüz binden fazla 

d 1 
~dtrı ellef otomobilde, Saraçha- - Amma ncden1 ıiyaretçi gezmiştir. Zıyaret eden 

1 ~ııı k Keçerlerken, Nezihe, genç - Canım istiyor da ondan.. lerin bu son haftada daha ço 
olunu tuttu: Kız tekrar geldi. Elinde iki ür . ....... s·ı· :t ğa!acağı muhakkaktır. 

e~ 1tıı! 1 1Yor musun ne güzel kız· model vardı: 
. Ded· 

ı .. s· 

AŞK DELİSİ 
~~ttüKÜMDARı~~~ 
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~uhafızlar, dona kalmışlardı .. 

Kübra merdivenleri indikten sonra 
ikinci muhafız: 

- Şah Abbaa duyarsa bizi asar. 
Birinci muhaf•z: 

- Ne yapalım .. 

- Gidip getirelim. 

- Şimdi Muiravın yanına in • 
mi,tir .• 

Yazan: Niyazi Ahmet 
Kübra da dışarı ~ıkmıştı .. Kan• 

lı manzarayı görünce birden: 
- Ay .. diye haykırdı .. Ellerini 

yüzüne kapayarak odaya kaçtı ... 
Bir kaç saniye o vaziyette kaldık· 
tan sonra tekrar kapıya geldi. Hfı· 
la şaşkın vaziyette duran Muğra· 
vi omuzundan yakalıyarak sarstı .. 

lı! ~ıı. it.baz durdu, tereddüt ediyor-, aı · 
1 •ıını 1 Yutgunduktan ıonra yu· 
1 adı: 

~ ~rada Çihttığmı, daktiloluk 

Günay, rengi solmiya başlıyan 
elbisesini çıkardı. Beyaz krepon 
gömleğile kaldı. Hayatında ilk 

Dtin sergiyi gezenler arasın· 
da lktJsat ve~a'etince çağmlan 

Amerikah mütehassıs M. Som· 
mervelle de bulunmaktadır. 

Mr. Sommervelle sergiyi gez· 
dikten sonra kendisile görüşen 
bir mubarririmize şunları söyle
miştir: 

- Fakat vakit geçirmek Şahı 
gazaplendirir .. 

- Gidelim .. 
Her ikisi ıilr'atle odadan çıkıp 

merdivenleri enmeğe başladılar. 

Kübra bir az evevlki ölü rengi• 
ni tamamiyle değiştirmişti. Şimdj 
kaşları çatılmış, ciddi bir tavır ta· 
kınmıştı .. Muğravı içeri çekti, ku
lağına: 

- Çabuk Sahibi içeri al dedi. 
•lnı .. 1 C·· löy emeğe lüzum yok. 
Unay kıp kırmızı oldu: 

'1.~n 'alıtmaktan utanmıyo
ıı:ı:ı hala!.. 

defa olarak sadeliğinden utanı • 
yor, gayri ihtiyari, İpek kumaı1 

okşıyordu. 

Terzi kız: 

'>.t .. f ~ttı'a. alurn, çalıımaktan kimse u-
~14 t., Ama oradaki insanlar 
tqj~~ll~n ne demek olduğunu bil 
i ol erınden ıöylememek daha 

- Küçük Hanımefendinin man• 
ken gibi vücüdü var, dedi. 

Sonra Neziheye döndü: 

Ur. 

'P k N e i hala. 
eıihe G'" .. . . 

tıj ı unayı muteesaır ettı· 

tıı ~ladı.. Bu hüznü dağıtmak, 
1
21 neşelendirmek istedi 

i~Seni bir ay geceli gündüzlü 
~de ya,atacağım.. Görecek 
İt ' ne güzel a-ünler, geceler 

llr..'cekıin ... Her halde seni kıs-
"''rn w d v• ~ aga gayret e ecegım ... 

il'ılı l'l~nız ben değil, seni eğlen
~ ıçin, orada bir çok ki§i et-

- Küçük Hanım bu pembe sa· 
ten tuvaletle peri kızlarına benze· 
medi mi?. 

- Küçük Hanım bu pembeyi, 
şu nil yefilini, ıu maviyi alıyor .. 
Şu iki plaj pijamasıyla ıu üç tane 
jersey elbseyi de sarınız.. Hatta 
şu .... 

Günay sözü kesti: 
- Halacığım olacak şey 

bu... Artık kafi .. 
değil 

Kız, Nezihenin söylediği elbi • 
seleri toplıyordu .• 

- Hemen alacak rnmnız?. Bir 
r-.. Porvane olacaklar.. ı 
"l !~iıini düzeltmek lazım. 
d °'tttobil bir az ıonra Beyo"ğ' -, 'ı terzinin önünde durdu .. 

11 bakalım .. 
f" , '( or kapıyı açtı. 

~~~:'ı çıktılar.. Terzi kızlar, 
'ı... S t fN,J'çalanıyorlardı: 
t h.. lfa gelCliniz hanımefendi .... 
-.ıted' 'tti ıyoraunuz hanımefendi ... 

\ıı1 .. ~0dellerimizi görmediniz mi 
·••efe d' ....._ l( n . ı ... 

~.. tl\dıme bir ıey iıtemiyo -
\~\IJ l\ardeıimin kızı bugün 11 -
fıt\ı' &eldi.. Onu ıüılemek is

' ~ Serbeıt bir oda var mı, 
""" Yım ... ~ .. '\~Uk · 

''it )a... lbır oda açıldı .. Bir elek-
' ""1dı: 
f lıir d kik 

ti. '~i _a a bekleyiniz hanı -
'lll,, , •ıze Melihayı göndere -

r,,llrı k 
~ ~ alınca Günay aordu: 
\İ.t\i~,den lstanbula yeni geldi 

?,, '· -Benden utanıyor muıu· 
~h~~ 
''*~ ~ıp kırmızı olmuı, ayağa 

li. t~ ·· Çıkıp gitmeğe hazırdı: 
~ cer bö 1 '-~lı:n Y eyıe, ben gideyim, 
~ ~e~·h "Yın .. 

' e, Cünaym kolunu aıkı 11-

~~ ti ~lyd· 
~.~ , 1 l olur bakayım yerine. 
~\li~ ~Ilga.il kızım!. Benıe ıöy 

~el :Y .~0f una gidecek san .. 
"1 ~lltd PUfeliın de barııalı~. 

'ı-rl\r y an biri geldi, ,münaka
'> tok ltıdll bıraktı. Nezihe: 
~ .. 'ttırn~ey iati~orum, dedi, Gün 
~ı,.'-' th.- tepesınden tırnağına 
~ J 1).. "•neecıt 

- Ziyanı yok, orada düzeltiriz, 
siz sarınız.. Yalnız tayyör üzerineo 
tamam geldi.. Onu giysin .. Giyi • 
ver Günay; buradan ıapkacıya, 
sonra da iskarpin almağa gideriz. 

Akşam Nadire Hanımla Saim 
Bey Neziheyi pek memnun buldu· 
lar.. Günay aeraemlemi§tİ. Pa • 
ketler apatımana sığmıyordu .. El· 
biseler birbirinden ıık ve zarifti .. 
Saim Bey içiniçin seviniyordu, fa
kat kız kardeıine bir az homurda· 
n.arak te§ekkür etti .. 

- Y aptığm deliliktir Nezihe .• 
Günay bu elbiseleri bir sene giy· 
ıe eskitemez.. Kızı ııkhğa alıştı· 
rıyorsun .. 

Nezihe bir kahkaha attı: 
- Bütün ada hayran olıun isti• 

yorum .. Günay öyle güzel, ki ken· 
dine her kesi hayran bırakmak için 
güçlük çekmiyecek .. 

Nadire Hanım endişeli bir ta· 
vurla başını salladı: 

- Bu yaptığınız iyilik değil ki 
Nezihe Hanım... Sahte zenginlik
ten ne çıkar?... Onu beğenenler 
fukara olduğunu anlamıyacaklar 

mı? ... 

Nezihe sinirlendi: 
- insan Günay gibi güzel -0lun

ca paraya ihtiyacı yoktur. 
Günay bir şey söylememitti ... 

(DPvamı var) 

Devrek'te hayvan panayırı 
Eylulün ilk haftasında Divrikte 

bir hayvan sergisi acılacağı alaka'lttt 'l•rnaı ·: Çamaıır lazım, 
~ ~ti arı ]azım, ıabah tu -

~~~to'1~rn tuvaletleri isteriz. 111 M at b a a m 1 z a Gele a 
~İ~i~· ır tayyör, bir de kap E tii E R L ER 

Qtt ıı.. B"t" b 1 · 

darlara bildirilmittr. 
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(Serginiz dekor ve malların 
teşhiri itibarile diğer memleket· 
lerdc yapılan sergilerden farklı 
değildir. Bunları gördUklen son
ra Türkiyede herşey yapılabile· 
ceğini anladım. Türk fabrikacı· 
Jarı bilhassa mensucat sanayiinde 
çok fazla ileri gitmi~lerdir.) 

Sahip oduının kapısı önünde 
duruyordu.. Muhafızları görünce 
vaziyeti llnlıyamadı.. Kübrayi 
aıizli geldiii için yakalamak •iste -
diklerini zannetti. 

içeri haber vermeğe vakit yok
tu: 

- Kimi istiyorsunuz? ... Diye 
sordu .. 

Muğrav, muhafızın cesedi üze· 
rinde serilmit Sahibi kucaklıyarak 
odaya aldı, sedirin üstüne yatırdı. 
Sahip ölmemişti.. İnliyordu .. 

Cinayet haberi sarayın her ta• 
rafına yayılmıştı. Muğrav ile Küb
ra Sahiple meşgul iken Karacigay 
Han da kapıya gelmi~ti. 

M.Sommcrvelle bilhassa Hereke 
fabrikası, Adapazarı bez fabri
kası bezlerini çok beğenmiş ve 
Adapazarı fabrikası hakkında 

uzun uzun notlar almııtır. 

- Kübrayi .. 
Cevabını verdiler" 
- Yoktur .• 
- Şimdi geldiğini gördük ... 

- Kimıe gelmedi .. 
- Fakat bizi Şah aıönderdi, 

Sağ kalan muhafıza cinayetin 
nasıl işlendiğini sordu .. Yakayı ög 
renir öğrenmez cloğru Şahın !huzu
runa çıktı .. 

Sahip, bir kaç defa derin derin 
inledikten sonra gözlerini açtı. Et· 

rafına bakındı. Yarasının çok ız· 
tırap verdiği belli idi. Amerikalı mütehassıs bundan 

sonra sergi komiseri Nazmi 
beyi ziyaret eeerek Türk sanayii 
ve fabrikalart hakkında etraflı 
izahat almıştır. 

Berlinde bir hacının 
banyo yaparken ölümü 

Bertin lslam enstitüsü reiıi 
Hacı Mahmut Nafi çelebi bir 
banyo esnasında kanın başına 

hücum etmesinden dolayı vefat 
etmiıtir. 

Limon Kırahna ait 
dava dosyası 

" Limon Kıralı ,, Diyamandi 
Ef. aleyhinde 145 aandık limon 

meselesinden açılan ilk kaçak· 
çrhk davası, bir mliddet evvel 

Oiyaroandi Ef. nin ikinci davası 
ile birleştirilmek üzere, adliye· 

deki dokuzuncu ihtisas mıhke· 
mesioe gönderilmişti. 

Fakat, vazife ihtilafı çıkmış, 
neticede ilk davaya ait muha
kemeyi dokuzuncu ihtisas mab-

kemesinin tamamlaması tekerrür 

etmiş, dosya tekrar oraya gön· 
deriluıişti. 

Dokuzuncu ihtisastaki dünkü 
mühakeme, bazı husuc;atın ik· 
mali için başka güne kalmıştır. 

Bir çocuk pencereden 
düştü 

Muradiye mahallesinin Bayır 
sokağında 32 numarada oturan 

Maliye tahsil memurlarından 
Ihsan efendinin 6 yaşlarında 

oğlu Osman evının 2 metre 
yüksekliğindeki penceresinden 
düşmüş başından yaralanmıştır. 

Tramvayda yankesici 

- Ne diye? .• 
- Kübrayı çağırıyor .. 

- Kübra buraya gelmedi .. 
Muhafızlar, Sahiple fazla me§· 

aul olmak istemediler.. Kapıya 

doğru ilerlediler.. Sahip önlerine 
çıktı: 

Bir yudum ıu istedi .. Yutkuna 
rak suyu içtikten sonra Muğravı 

yanına çağırdı.. Kesik cümle. 
lerle~ 

- Ölüyorum.. Söyliyecek çok 
§eylerim var ... Ali Ekberin kahve· 
ıine gidin., Orada iki Türk var ... - Odama airemezsiniz .• 

- Kıralın emri var •. 
- Giremezsiniz. .. 

e 

Muhafız, Sahibi kolundan ya • 
kalı yarak fırlatmak iıtedi.. Sahip 
vaziyetin çok nazik olduğunu tak 
dir ediyordu.. Fakat Kübranın 

Muğravla konuıtuğunu Şah duyar 
ıa bütün planların alt üst olacağı
nı düıündü.. Vaziyeti de idare e

demiyecekti.. Muhafızlar her ne 

bahasına oluna olıun odaya gire
cekler ve Kübrayi Muğravla yaka 
lıyacaklardı. 

O, Kübranın ne kurnaz bir ka
dın olduğunu biliyordu.. Kendisi 
ııyrılır, Muiravın da başını yakar· 
dı.. Birden belinde ta§ıdığı han 
çeri ıimıek ıüratiyle çıkararak mu 
hafızın kalbine sapladı. 

Muhafız bu ani taarruz kartı· 
ıında kımıldıyamamıştı bile .. Eı
ki ve tecrübeli muharip hançeri 
tanı kalbin üstüne isabet ettirmi,
ti.. Muhafız, ıeuiz ayaklarının al 
tına ıerildi .. 

Fakat ikinci muhafız çevik bir 
hareketle geri döndü ve belinden 
pi!lovunu çıkararak atet etti.. 

Kalın taı duvarlar arasında si
lah sesi acı acı inledi .. 

Sahip, havaya kaldırdığı han -
çerini yere düıürdü. İki yana ıen· 
deliyerek bir ftZ evvel öldürdüğü 

muhafızın üıtüne düttü ... 

Silah ıeıini duyan Muğrav ye· 
rinden f ırlıyarak kapıyı açtı. Gör-
düğü m'anzara feci idi. 

Sahip f a3la söyliyemedi .. Göz· 
leri kapanmı§lı. Derin bir göğü:> 
geçirdikten sonra inledi ve peyke

de kas katı uzandı .. . 
Kübra, itidalini kaybetmitti .• 

Bu feci ölüm, onun mukavemetini 
gene kırmı§tı.. Kendisinin de par 
mağı olan bu İ§ten sıyrılabileceği· 
ni ümit etmiyordu.. Korkuyordu. 
Bi~'den Muğravın kucağına atıl • 
dı: 

- Kol'kuyorum, ,diye hınçkır .. 
mağa başladı .. Titriyordu.. Kesik 
keıik söyliyordu: 

- Korkuyorum .. Şah beni affet 
miyecek.. Karacigay, beklediği 

fırsatı eline geçirdi. Kaçalım Muğ• 
rav.. Beni kaçır .. Beni öldürecek· 
ler .. Şah beni affetmiyecek .. 

Bu esnada kapı çalındı .. On ka 
dar muhafız, Şahın Muğravı çağır 
dığım haber verdiler .. 

Kübra, Şah ismini duyunca 
titremeğe başladı. Muğravı bırak 

miyordu. 
Muğrav, onu göğsünden ayıra• 

rak peykeye oturttu .. Eliyle saçla
rmı okşiyordu: 

- Korkma Kübra, sana kimse 
bir şey yapamıyacak .. Yalnız 'ken• 
dine hakim ol.. 

Sonra kulağına doğru eğildi: 
- intikam günü yakla~ıyor Küb 

ra ... Yemin ederim ki hu intikamı 
alacağım .. 

intikam kelimesi Kübranın yü· 
zünde korkunç izler bıraktı .. Tit .. 

~ ...._ u un un ar yır • 

ı ·~ ''t tlte hazır olacak .. 
lld ~ldı: 

t~,:· ~'~ 2 ~akayım Hanıme • 
~t-e}'lllı~da. olanları bir kere 

lcjki düşmanı gazete 
Ağustos nüsbaıı içki düşman

hğı ve halk sağlık bilgisine ait 
Beaim Omer P,., Fahrettin Ke· 
rim, Cavat Nilzhet, Nami, Kutsi 
beylerin yazıları, şiirler vardır 

Paogaltıda oturan Nihat efen
di tramvayla gelirken Galatasa-

Sahibi tanıyamamıştı. Emek • 
tar uıak yüzü kuyun kapanmıştı .. 
Muhafız piftovu elinde bekliyor • 
du: 

- Sahibi ben öldürdüm .. Çün
kü arkadatmıı öldürdü ... Dedi .. 

riyen vücut gerildi, dişler gıcırd~ 
dı: 

- Git Muğrav .. Şah Hazretle• 
rine de ki: Bütün kabahat ben • 
dedir~.. Her §eyi ben yaptım •• 

( J)evanu var) 

ray istasyonu önünde sabıkalı 

yankesicilerden Agop üç lirasını 
çalarken yakalanmıştır. 

Muğrav, bir an ne yapacağım 
dütündü. 





~ .. 
~~~e Müsabakalarımız için tafsil at 

k ······································--······-·····-····-·-·· ············-·······-····· 
Galatasaray 1 . . ............................... §'!.~.'!.~!~t!.'!.. 

rJSI a em heyeti ~Halk için Bursa ve Eskişehir maç- Rusyadaki arkadaşlar 
lannın neticeleri 

Galatuaray takımlarının birer vazifelerini yaptılar yer - Eğlencele 
maç yapmak üzere Buraaya ve Es- 1 • 
kiıehre gittiklerini yazmııtık. Ga· ı Atletler Ruıyaya gıtmeden ev .. 
latasary futbolcularının bu seya - 1 vel antrenör Her Abrahamla konu 
bati muvaffakıyetli neticeler ver • J fuyorduk. Ziya dedi. "Bizim at
miıtir. J letler Ruıyaya giderler •. Eğer mağ 

Bursaya giden birinci takım lup ta olurlarsa bu itlerden anla. 
orada yaptığı mnçı 10--0 kazan • mıyanlar, şahsi düıünenler, her 
mıı ve bu maçta klübün yeni ant • tarafta mağlup oluyorlardı, ora • 
renörü da oynamıtlır. da da olmaları tabii idi.,, Eğer Rus 

Eıkişehre giden B. takımı ise o-. lara kartı galip gelirlerse bu ıe -
rada iki maç yapmış birisini 4-0 fer de "Galip geldiler ama, Rus 
kazanmıı, diğerini 3--1 kayoet - atletizm varlıiı Türkler için meç
miıtir. hul olduğu cihetle meydanı bot 

Galatasaray futbolcuları yarın - buldular da geldiler,, diyecekler .. 
dan itibaren ıehrimizde çalı§ıma • Galibiyetin ıerefini takdir edemi • 
)arma devam edeceklerdir. Bu se- yecekler.. demıti. 

tt11 Bir Yüzme MUaabakaaında 
ıı_t ettiğimiz büyük yüzme Cümhuriyet ıpor muharriri Ahmet 

)e ~!a..rı, .u_mu~a ~~ık .olmaı, İhsan, Anadolu Ajansından Metı;. 
11 ırıncılıklerı ıçın ıyı bir met Salim, Moda yüzme havuzu 

yahat yeni antrenöre Galatasaraylı . Hakikaten ne doğru çıktı .. Bi- , Semih bir koşuda kazanırken 
futbolcuların takım ve maç kabi - rınci maçta güzel derecelerle alı - edenler bulundu. 
liyetlerine dair fikirler vermiye yar nan galibiyet üzerine "Ah Rusya• Böyle söyliyenlere sormak isti-
dmı etmit bulunmaktadır. da atletizm varlığı yokmuf,, denil yorum: 

Eıraatı . . . .. d 1 
İtti . vermesı yuzun en müdürü hsan kaptan Beyler. 
~ ltıızden büyük bir alaka Galatasaray, 

Fener klüplerinin 
Bir tebliği 

medi mi, Leningrattaki mağlubi - Bir defa İıtanbulda ve İstanbul 
yet üzerine de "Zaten olacaktı, haricinde beynelmilel en dütük 
bizimkiler kendilerini saldılar.,, dereceli müsabakalarda Rusyada 
Son galibiyet üzerine "Dereceler bizi muvaff akiyetle temsil eden 
dütük, gene meydanı bot buldu - arkadaılar gibi bir defa olsun ga· 

'ttır M·· b k d 

' 
·· usa a amız a ya• 

lni.id . ., Q detı hu akıam bitecek -

E§lenceler, hediyeler 

" ~ ~. İtibarla girmek istiyenle
~:un •kıaına kadar ya mat .. 
tıf0: 'Por muharrirliğine ya -
~ğ·· ada deniz hamamları mü-

une .. 1 . ı· '" muracaat etme erı a• . 

Müıabakalarımıza eğlenceli kı 
sım olarak yağlı direkten batka 
gazeteciler arasında 50 metre ya
rıt la, üç metreden çömlekleme at• 
lama da ilave edilmittir. 

F enerbahçe ve Galatasaray 
klüpleri aıağıdaki müı terek tebliği 
netretmişlerdir: 

lar,, denilmedi mi?. lip geldiniz mi?. 
İtte tabii rejim yaparak forma• Bence, Ruayadaki arkadaşlar ta 

yı muvaffakiyetle temsile çalışan mamen vazifelerini yapmışlardır .• 
arkadatların hem de çok yorula • T·· k ti t" · · · k ur a e ızmı ıçın endileri ten· 
rak elde ettikleri galibiyetleri kıy- kit değil, tebrik edilmeği hak et _ 
metsiz addedenler ve öyle kabul mişlerdir . 

'illbıtc ltu alar ne yapacaklar? 
''baka) .. wl d 

Müsabakalarımızda kazanan bi 
rinci ve ikincilere birer madalya, 
ıu topunda kazanacak takıma bir 
vazo hediye edilecek Ye hediyeler 
müsabakalardan sonra Moda iı -
kele gazinosunda verilecek danalı 
çayda daiıtılacaktır. 

Bazı kimselerin (Fenerbahçe -

Galatasaray) mecmuası çıkarıla • 

Galatasaraylı Atletlerin 
muvaffakıyetleri 

b' I ara og e en sonra on 
1 anacaktır F k t ·· ·· ·· d, . · a a yuzucu 

ed~etıyelerini almak ve yok
ılebiJmek için 12-13 a -

la ~oda deniz hamamlarına 
L :erı 1-

, ~1 azımdır. Bundan baş-
~ l'arıtların , ezcümle 1500 
ernet ·· . 

~kl " Yuzmesıne yazılanla • 
"likıug.u dolayısile mıntaka bi

erıne . t" k lSoo .. ıı ıra etme.mit bulu 
1 t'af'culer arasında öğleden 

. 'Ye Yapmak zarureti baı 
\t.ı 'ttir. Bu itibarla 1500 met

''zrlmııı. .. .. ··1 d b" ı lo.._ ~ yuzucu er en ır 

't.f\l hl 1 arasında yüzecekler-
" aak .. .. d h tel gunu saat on a a• 
· ltleleri icap eden bu yü -
ıra İai ı · . . A ın erını yarın ılan ede-

~ı;_ ltalcem heyeti 
1 f~bak l 

~ 'der a arımızda bat hakem• 
·~ aıyonu .. k . . 
~. 'l)orJ n yuzme omıteıı 
\ ~ ~ arı klübü reisi Ekrem 

''h~dder~hte etmittir. Hep
~~•tıın akı kıymetli ihtisasları 
~ i•ian;~;lan diğer hakemleri· 
tlttiı 1 §unlardır: 
~'tte~ federasyonu reisi Ah

. ~'-tıd~ Bey, denizcilik fede • 
•ıcte, ~Rıza, bahriye zabit 

• 11 ıdenıli yüzbaıı Ah -
'-i ~ deniz lisesi beden 

, ... uaıı· . . 
•, .~ \aat R .. 1~.ı Zekı, kaptan 

"c:ı'ii li Uftu Beylerle yüzme 

~. tich.~r İekthof, Her Riedt, 
d . 9'.adt H p ak \ t:' eraııci)· ' er r ve 

... 'hrj ık şubeleri kaptan-,, ş )~. 
t-1tıp, Rüttü Bey • 

l' 't'-1 '1 ~il) ip heyeti 
'-'d °'e id 
~ 1": are heyetimiz de 
~~~t~· 
~: "'""'- ız 11 ~ ~ • ~ aın,11a spor muhar-
~~ ~i~t !htrrir Sadri Etem, 
~~~d Oe) 
"1lt el\ Ö Y erle Galatasaray 

"'··l l\~er B . "H b .. ._rt-( • esı!ll, a er,, 
tı l M h •• zzet u ıttın, 

Halk i~in yer 

Müıabakalarımızı görmek ar .. 
zuıunu gösteren karilerimizin bu 
arzularını yerine getirmek için de 
bilhassa metıul olduk. Davetiye. 
mizi alanlar, yarıtların yapılacağı 
sahaya tamamiyle hakim bir mev
kide bulunan küçük Moda gazino• 
sunda kendileri için ayrılmıt hu .. 
ıusi yerler bulacaklardır. 

Bu gazino sahibiyle davetlileri
mize mutat tarifeden yüzde otuz 
niıbetinde, bütün halk için de 
yüzde on nisbetinde tenzilat yapıl 
maaı huıuıunda anlattık. 

MUaabakamıza yazllanlar 

Müsabakamıza yazılan bütün 
yüzücülerin isimlerini, İftİrak ede 

cağı teklinde teıebbüı etrafında 

öteye beriye müracaat ederek para 

talep ettiklerini haber aldık 

Klüplerizimin böyle bir mecmu 
a ile hiç bir alakası olmadığını 

muhterem halka ilin ederiz.,, 

"Süleymaniye,, kongresi 
Süleymaniye T erbiyei bedeniye 

yurdundan: 

2?0.d~n fazl~ w • Türk.ve ecnebi I gönderen Galatasaray atletizm fu 
atletın ıttırak ettıgı kolleJ müsaba besi 18 ağustos cuma günü 933 se· 
kalarında atletlerini kahir farkla nesinde ilk defa olarak tehirler a • 
önde gördüğümüz Galataıaraylıla rasında müsabaka yapmak üzere 
rın mevsime büyük bir tanıla gir- Buraaya gidecek bu gibi faaliyet
diklerini ve bu ıene atletizm ıube- ler için diğer tehirlere ve klüplere 
lerinin epey faaliyet ve muvaffakı. de önayak olacaktır. Bizdeki atle 
yetlerine tahit olacağımızı yazmış tizm bayraktarı olan Galatasara·r-
tım. Şimdiye kadar olan faaliyet lılara muvafafkıyetler. ~ 
ve muvaffakıyetlerini aıraıiyle bil- 800 cU Ziya 
dirmeği faydalı buldum. 

Senelik kongremiz 11 ağustoı 
933 cuma günü saat 10 da yurdun 
Şehzadebatı Letafet apartımanın
daki binasında aktedileceğinden A - Kollej müsabakalarına 
bilumum azanın tetrifleri rica olu- iıtirak eden atletler arasında almıt Gorkide yapılan 

maçın tafsilatı oldukları en fazla birinı:ilik, ikinci 
===~======~==:-===l Jik, üçüncülükler, 
liste halinde yarınki sayımızda B _ Galataaaray birincilikleri Rusaydaki futbolcularımızın 
netredeceğiz. Bütün yüzücülerimi• ve burada ellerinde tuttukları bir kında cmföyu shrlndi re,n shr dç 
zin yarınki gazetemizi behemehal çok Türk rekorları arasına ili ve et· Gorki şehrinde yaptıkları maçı ... 
okumaları lazımdır. tikleri ıırık atlama rekoru. fıra karşı iki sayı ile kazandıkla • 

nur. 

C R d T .. kt ·· ~ .. · 1 rını, bütün gazetelerden önce, dün 
cekleri müsabakaların nevilerine Müsabakamızın nevileri •unlar· - uıya. a ur ugu temsı 

~ d k H Ik k l haber vermiştik. Anadolu a1·anıı göre ayrılmıt bir tekilde ve tam dır: e ece a evı ta ımına ya nız 
k d. 1 ti · d ·ı k bu maç hakkında dün şu mütem .. 

•
- ... 0 .. 1 ............ 1•1111 ... 111 .... 1 ..... -·r··-.. ···•:•• ........... 1 ............. 1 •• 1 ................ , en ı at e erı arasın an seçı ece ....... " •• •••••••••••• • ... •••• •••••••••• ........................ ••••••••••••• •• •••••••••••••••• mim maliimatı vermı· ıı.tı·r ·. 

u N • S t• Nev·ı . derecede atletleri güzel yetiıtirmit :ı-
•ı umarası • aa ı : · • Gorkı· 7 (A A) B ·· h" 1: :: ve çalııtırmış olmaları.. , · - ugun şe ır 
ii 1 rn T ürk bayrak \'arışı (l00-2CXHOO) :f ·· stadında mutat merasimden sonra 
Pı 2 13 10 100 serbest lHanırnlara) !i: D - 100, 200~ 400 sırık ve y~k-
i: 3 13 20 Serbest i: "ek atlama tampıyonları Sem ıh , saat 7.30 da Garki takımı ile maç 
İİ 4 1330 50 .. çocuklara 0 2-14) yaş H Mehmet Ali, Haydar en iyi 800 cü yapıldı. Havanın soğuk ve yağ -'I 5 1335 100 .. 0 4- 16) . H }erimizden küçük Besimin Rusya- murlu olmasına rağmen statta 7 
i 6 1340 50 ,. ıekaüılcre (35 den yukarı) H da bulunmasına rağmen Benerbah bin seyirci vardı. Hakem Mosko • 
1 7 13,45 200 kurbağal.ıma İl ı;e ile yaptıkları müsabakada gali- valı Fleçkof idi. 

:il 8 1405 100 Serbest 1:.11 J,iletleri. Takımımız, Avni, Hüsnü, Yaşar, 
9 1415 200 KurbaJtalanıa (llanımlaraı F · lh B"I 1 S k 1 ' ii E - Besim, Cezmi, Taha, Sa- eyzı, san, ı a , _ ü rü, Fuat, 

10 14,30 100 Sırt üstü ·ı 
fı ı 1 1440 ,\tlama (5 mecburi 3 ihtiyari) * İ.j miden mürekkep 4X400 takımımı- Vehap Sait ve Niyaziden tereküp il 12 ıs 10 200 Serbest H zın Fenerbahçe - Pera günü bir ediyordu. i 13 l 5 20 50 kurbağalama Çocuklara (12-14) n atletinin antrenmansız bulunması- ' tık devre hakimiyetimizin al • 
=ı 14 1530 100 •· 04-16) ii na rağmen Türkiye rekoruna bir tında golsüz bitti. İkinci devre da-
i ıs 1540 50 kurba~alama (tckaütler 35yukarı H saniye kadar yakın bir derece elde ha ziyade tazyikimizle geçti ve 
•ı .. -j 16 16 Türk bayrak yarışı Cil aıı ıııılara) ii etmesi. 2--0 la galip geldik. 
·ıl 17 16 20 ı500 serbest ii G.S. Atletlerinin Bursa Takim,.mız yorgunluğuna rağ .. 
.1 ı 8 l 6 55 4-00 serbest Han ımlara .r:.; h 1 b seya ati z=c~ı güze ir c yu;1 oync.c!ı ve çok 
ii 19 17 10 Su topu H itte timdiye kadar dahili müsa- alkıılandı. ff 20 18 Yağlı direk H 
i5 21 18 10 50 metre (gazeteciler) ı! hakalarda bu büyük varlıklı mu - Yarın güreş ve atletizm müsaba-
:ı.. •• vaffakıyetler gösteren Rusyay~ kalas 1 k h · · :: n 18,20 Atlama (çömlekleme) I! ı yapı aca ve cyetımız gece 
...._ -::r.-..... -::: .. ·----...... - .................................... 1 .. 1•1 ............ : ~ Türklüğü terene temsil eden atlet Harkofa hareket edecektı·r. --- ........ - ................... ·-·· .. -······---··-· .. -· .. ············-··· ............... m..-
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Nasıl Güzellik 
e!!!!!!l 8 - V AKIT 

Ekalliyet 
mahşeri 

Şarki Avrupada 
tehlike var! 

1 Macar Hikiyesi 

Kırmızı başlıklı küçük kız Kraliçesi Oldu 
-3-

Müellifi : Jeno Helta Nihayet ben de içeri ıiiııılim. Ya 
rı devir bir masa gördüm üzeri ye
şil çuha ile örtülü idi. Arkasında Ü• 

çü kadın olmak üzere on iki kad~r 
kimse duruyordu. Çok müteheyyıç 
idim. Kimıeyi tanımıyordum. Mös 
yö dö Valef elimden tutarak beni 
hakem heyetine prezante etti: 

Jano Helta, Macaıistanın ta
nınmış mizah muharrirlerindendir. 
1871 de doğmuştur.. Evvela ga-

zeteciliğe başlamış, hoş f ıkralan 
ile ismini tanıtmıştır. Pariste uzun 

zaman bulunmuş ve Fran5ız kül -
türi.inü · benimsemiştir. 

1892 de neşrettiği "Asri şarkı~ 
lar,. Macaristanda kapışıhrcasına 

satılmış, şairine şöhret temin et -
miştir.. Yüz-Oen fazla Fransız ti
\'atro eserinin mütercimidir. ''Ma 
~r temaşa müellifleri cemiyeti,, 
nin reisidir. Bir romanı Fransızca 

ya terci.ime edilmiştir. - S. 1. 

Kırmızı ba9lıkh küçük kız, (1) 
meıhur F ranıız masalının kırmızı 
batlıklr kızcağızı, ıevkili büyük 
annesini görmeie gidiyordu. Bü

yük annesini görmek için, bir or
mandan geçmek lazımdı. Elinde, 
iyi yafAmağa ve ıımartılmağa a-

lıtmış büyük anasına götürdüğü 

bir paket tereyai ile bir paket pas 
ta vardı. 16 yatındaki kırmızı bat

hklı küçük kız hızlı yürüyor ve gü
zel ıeıiyle bir p.rkı mırıldanıyor
du ... 

Ormanların asilzade kahrama
nı kurt, güzel kızı gördü ve kema
li ittaha ile kızın pe9ine düttü. 

Lirik bir rikkatle: "Ah, dedi, 
ayaklannın altına poıtum ne mü
kemmel serilir.,, 

Sonra coftu, kırmızı batlddı kı
za yaklath: 

" - Sade kız, en tek bafına ıe
zen kız, kır çiçeği!.. Nereye, böy
le nereye gidiyorsun?.,, 

Kırmızı bat lıklı kız, aaf bir sa
mimiyetle: "Büyük anama gidiyo
rum,, dedi .. 

Kurdun aklına batka bir fey 
geldi.: Dört tabanına nal çakıl -
mıı aibi koıar. Kırmızı baılıklı 
kızın büyük aruuının evine gelir, 
kapıyı çalar .. 

" Torunun seni görmeğe geli -
yor... Şimdi ona ormanda rastla

dım .. . Bir içim su değil de, bir 
lokma lop et .... ,, 

Büyük ana, zamane kadını idi. 
kua bir pazarlıktan ıonra, torunu
nu kurda attı .. 

Sattıktan sonra evden çıkıp git
ti.. Gençler araların.da daha iyi 
anlatırlardı ... 

Kırmızı batlrklı kız, büyük a -
nası tarafından karıılanacağma, 

bakınız kurt tarafından nasıl kar
tılandı: 

Kırmızı batlrklı kız sordu: 
"Neden di,lerin bu kadar u -

zun? ... 

"Seni daha iyi öpebilmek içi~, 
Neden tırnakların böyle kıv -

rık? .,, 

"Seni. bağrıma daha iyi bastır
mak için.,, 

"Evet, ama, benim tenim na -
ziktir.. Eğer beni bağrına baıtır
mak iıtiyorıan, evveli tırnakliuını 
kestir.,, 

Kurt derhal bir maniküre git
ti, tırnaklarını düzelttirdi .. Niha
yet tırnakları, sekizinci sınıf bir 
hariciye memurunun trmakları ka-

(1) Meşhur çocuk masalıdır. 
Kırmızı başlıklı'kız ormanda otu
ran büyük anasını görmeğe gider. 
Büyük anası kapıyı kimseye aç
mamasmr tcmhih etmiştir. O açar, 
içeriye kert girer ve kızı ~·er .. 

dar latif oldu .. 
Kırmızı baılıklı kız: "lyi, dedi, 

yalnız ditlerin kaldı.. Benim kü
çüçük ağzımı, bu koca elitlerle na
sıl öpersin?.,, 

Kurt derhal ditçiye gitti. Dişçi 

eğeledi, tornaladı, deldi, kesti, 
kurdun ditleri ufaldı. Öyleıine u
faldı, ki biçare kurt bir ıey yeye
mez oldu .. 

Kırmızı baılıkh kız "Ala, mü
kemmel, dedi, yalnız yüzün fazla 
kıllı... Bu lüzumsuz kıllara ne lü
zuın var? .. Sen hiç berbere git
miyorsun.,, 

Kurt derhal berbere ıitti. Ber
ber onu sabunladı, tepesinden tır· 
nağa kadar uıturayı vurdu.. Kurt 

hiddetinden köpürdü, ama kahra· 
manca bu ifkenceye dayandı. 

Tatlı bir rüya görüyormut ıi -
bi: "Bütün bunları atkımın uğruna 
yapıyorum,, diyordu .. 

Koca kurt, yeni doimut domuz 
yavrusuna benzemitti .• 

Kırmızı bathklı kız: 

"Şimdi aeni kıskanıyorum, de
di, çok aıüzel oldun.. Kötü kadın
lar peıini bıra.kmıyacak .. Aman ne 
betbahtım, aman ne betbahtım !.,, 

Ve hünaıür hüngür aflamağa 
baıladı .• 

Kurdun koltukları kabardı: 

"Merak etme yavrum, ıenden 

ömrüm oldukça ayrılmıyacajım.,, 

"Yemin et.,, 

"Yemin ediyorum.,, 
"Burada yemin etmek kolay .. 

Gel de, nikah memurunun önün • 
de yemin et.,, 

Nikah memurluğuna gittiler, 
Kurt orada yemin etti. Nikahları 

kıyıldı.. . - 
Üç gün sonra kırmızı başlıklı 

kız ağlamağa ba9ladı: 

"Ben senin karınım. Fa.kat in
sanın kalbi değiıiyor .. Ay gibi bü
yüyor ve küçülüyor .. ,, 

(Deyli E:kspres) ten: Şarki Av· 
rupa, bugün dünyanın en tehlikeli 
mıntakasıdır. Türlü türlü ekalliyet 
lerle meskun olan hu mıntakada 

Ukranyalılara, Hırvatlara, Sloven 
lere, Bosnalılara, Macarlara, rast 
gelirsiniz. Bu ekalliyetler Lehista
na, Yugoılavyaya ve Romanyaya 
verilmiştir. Basarabyada, Bokovi -
na, Transilvanya, Hırvatistan, Boı 
na ve Heraekte, Dobricede, Şarki 
Galiçya ve Lehiıtandaki Volhyino 
bu ekalliyetlerle doludur. 

Bu ekalliyetlerin mensup olduk 
ları devletler, Küçük itilafı teşkil 

ederler. Bunlar en sıkı fıkı bağlar
la bağlı oldukları halde içleri gece 
gündüz, kaymyan, fıkırdıyan, un -
surlarla doludur. 

Bütün Avrupanm sulh ve müsa
lemeti namına müthiş bir tehlike 
olan hu sahada 20,000 kişi milli -
yellerini inkar etmek istemedikle -

ri için hapistedirler. Her milletin 
lideri her an tehlike içindedir. 
Çünkü ilk fırsatta idam olunmıya 
maruzdur. Katil cürümlerini kay -
deden listeler hergün kabarıyor. 

Gizli poliılerden müteıekil bir or -
du, memleketi doldurmaktadır. 

Yalnız Bokovinada 20,000 caıus 
dolaşıyor. Halbuki hu ülkenin bü
tün nüfusu 120,000 den ibarettir. 

Ekalliyetlerin yazdıkları bütün 
mektuplar sansüre tabidir. Ekalli -
yellere temas eden her ecnebi ta • 
rassut altına alınır. Mümtaz ecne
biler, hükumet gazetelerinde her 
t•irlü hakarete uğruyorlar. 

Buralardaki ekalliyetlerin bir 
kısmı milli bir varlık sahibidir. 
Bunların siyasi fırkaları son dere -
ce kuvvetlidir. O kadar ki ölüm -
den yılmayarak, hapisten fena mu 
ameleden zerre kadar korkmıya -
rak adalet ve hürriyet için çalış • 
maktadır. 

Bu ekalliyetler hali kendilerine 
verilen hakların tanılacağı ümidin 
dedirler. Bu ümit sönecek olursa, 
kıyamlar başlıyacak ve ekalliyet -
ler dillerini ve varlıklarını müda -
faa için kalkacaklardır. · 

Bu ekalliyetler şunlardır: 
Lehlilerin idaresindeki Ukran -

yalılar 6 milyondur. Rusların ida ~ 
reıindeki Ukranyalılar 30 milyon

Kurt, ıenç karıaın.a h&k verdi .. dur. Romanyanrn idaresindeki Uk 
Yuvasını, evini, topraiını, varını, ranyalılar 1,100,000 dir. Romanya 

"Benim kalbim neyıe odur.,, 
"Ama atkın o olamaz .. Bir gün 

beni sevmezsen, yüz üıtü bırakıp 
gidersen ben ne olurum?.. Sana 
gençliğimi feda ettim, güzelliğimi 
feda ettim... Çirkinletip ihtiyar • 
ladrktan ıonra beni kim alır? A -
man ne betbahtım, aman ne bet ~ 
bahtım.,, 

yoğunu karısının iiıtüne yaptı. ve Yugoslavyanın idaresindeki 
Kırmızı batlıklı kız dedi ki Macarların aayısr 2,200,000 dir. 
"iyi, iyi ama, hiç bir feye aıü· Yugoslavyanın idaresindeki Hır -

ven olmaz.. Zelzele olur, ev yı- vatlar Slovenler ve Boınalılar altı 
kılır, yağmur yağar, topraklarr ıu milyondur. Yugoslavya ile Yuna -
baıar.. Hepsini atalım, parayı niıtamn idaresindeki Makedonya -
bankaya verelim.,, lılar 2,400,000 dir. 

Dediği oldu.. Romanya idaresindeki Bulgar -
Ondan ıonra kurt kötü bir ha- lar 170,000 dir. Bu ekalliyetler, 

yat ıürmeie batladı .. Paraaı yok- muhtelif ırklara, muhtelif dinlere 
tu.. Kanıı -vermiyordu. Çalıtı • mensuptur. Hepsi de yabancı hü -

"Raymonde Allain on altı yatında. 
Pariste doğmuştur.,, 

Bütün nazarların bana dikildiği 
ni hi11ediyordum. Ellerimi naııl 
koyacağımı bilmiyordum. Hatin 
görünmemek, kendini beienmi§ 
görünmemek, mahcup görünme • 
mek istiyordum. Halbuki bu halle
rin hep•ini kendimde var tanıyor • 
dum. Evimde kalmadığıma ve bu 
olamaz olaaı müsabakaya girdiği
me bin c\ef a pitman idim. Möıyö 

dö Valef kağıtları tetkik ettikten 

sonra beni salonun yanındaki kü • 
çük bir salona ithal etti. Orada yir 

mi kadar namzet buldum. Beter 
beşer giderken birbirlerini göz ucu 
ile süzüyorlardı. Şimdi iıe ikinci 

tasfiyeyi beklemekte idiler. Reka· 
bet kuvvetlenmiı demekti. Herkes 
ötekini hicapsız ve hayasızca tel • 
kik ediyordu. 

Otuz be, kiti ile ikinci tasfiyeye 
kalmııtım. Bu ikinci tasfiyede bi -
rincisinde olduğu kadar heyecan 
göstermedim alıtıyordum. Bu se • 

fer on kiıi kaldık. Saat bet olmut· 
tu. Artık yorulmaya batlamıttım. 

Nihayet be§ kiti kaldık it ehemmi 
yetlenmişti. Hakem heyeti bizi bi
rer birer içeri aldı. Her birimiz 
daha uzun müddet içeriile l<a~dı . 
Sonuncu olaraK ben ~ir'dlm! 111 

Tekrar aahneye çıktıjım ıırada 
bir hanım bana doğru kotlu. Çok 
uzun boylu değildi.Fakat tıknazdı . 

Kumral samimi bir şeydi. Daima 
mütebessim duruyordu. Yalnız kes 

kin gözünde tebesaüm aıarı yok • 
tu. Bu kadın Madam dö Valef idi. 

Elimden tutarak beni sürükledi. 
Hayvan pazarında bir inek methe
dermiş gibi beni hakemlere methe 

diyordu: "Şu boyuna bakınız efen 
dim, şu mafsallar ne mükemmel, 

hele şu profil.. .. ,, Batımı kaldıra • 
yor. Sağa sola döndürüyordu. Ha -
kem azasından biriıi: "Ne tuhaf 

bat yapıtı!,, demesin mi! Benim 
saçlarım batım üzerinde top)an · 
mıftı. Madam dö Valef emir ver · 
di: "Eğilin iz!.,, Daha bir söz söy · 
liyemeden örıülerimi çözdü ıaçla· 

rımı omuzlarımın üzerine dütür · 
dü. Hakem heyeti ıaçlarımı takdiı 
etikten ıonra Mösyijnün biri: ''Yal 
mz böylece boyun gözükmiyor !,, 
Dedi. Madam dö Valef tekrar atıl· 
dı: "O da kolay! ,, çantasından biı 
mendil çıkardı. Saçlarımı içine top 
lıyarak yemeni gibi batımı ıardı, 

yor, kazandığını da karııı ve ço- kumetlerin idaresinde yaşamakta!=~=======~=;::===--= 
cukları namına yaptığı hayat ıigor ve ayni haksızlıkla-ta uğramakta - den bu mücadelelerden başka bir 
tasına yatırıyordu.. dırlar. Onun için bunlar mü9terek mücadele de var. 

Arkadan kalın bir demet saç bey · 
gir kuyruğu gibi sarkıyordu. lnsa· 
nı böyle güzellik kraliçesi yapar · 

Bazı anlar oluyordu, tırnakla- bir cephe teıkil etmit bulunuyor - Lehliler, Romanyalılar, Sırbiyc-
rını keatirdiii, ditlerini törpület - lar. liler, ekalliyetleri tethit ederek ida 
tiii, tüylerini tırat ettirdiği için, Sulh muahedeleri bu ekalliyetle re etmeyi tercih etmektedir. Onun 
kendi. kendı'ne linet ediyordu... re muhtariyet verdiği halde tabi . b h b h d ' 

içın u sa ada muhakkak ir a ı. Fakat 1• & 'ıtten ge,.mı'tti.. Ah!.. oldukları hükumetler bunların mil 
'ı' y se vuku bulacak ve ortalığı kaııp Eğer bir az daha genç olsaydı.. li ideallerini, milli hususiyetlerini, kavuracaktır. 

Belki o zaman pençe tırnakları u- dillerini, musikilerini mahvetmeğe 
zardı... Belki çenesinde, kırmızı çalışıyor. Bunların ananevi ve har Bununla beraber alakadar dev
baılıklı kızı parçalıyacak kuvvet ıi teıekküllerini feı;hediyor. Bütün Jetlerin bütün yaptığı, caıuıluk tef 
bulurdu... Fakat bu halinde... bu ekalliyetler bu yüzden musta - kili.tını kuvvetlendirmek ve hapis 

Kırmızı bathklı kız kurdu par-ı riptirler: • . . • hanel-eri doldurmaktan ibarettir. 
çalayıp yedi.. EkaJlıyetlerı ımha ıçın devam e- Zaten felaket te bundadır. 

Yazan : Raymonde 
larmıt ! .. Hakem heyeti ıne 
yet gösteriyordu. 

Nihayet anam babam, 
projelerim hakkında ıuallet 
dı . Hakem heyetinden biri 
aradı: 

- Nasıl tiyatroya girm 
yor musunuz? 

Tuzağı farketmittim. Ti1 
girmeği aklıma bile gctirtll 
söyledim. 

Müabakada kalmıt ola11I 
kıyordum. Beıinciıi eımerd 
zel olmaktan ziyade garip İ 
zanamıyacaiına emindim. 

üçüncü cenuptan ıelmit bir 
ral güzeli idi. Yan.akları ıe 
bi idi. Bir kuıuru vana d 

tebessüm ediyordu. Hakeaı 
nin aleyhinde rey vermesi 
ca bundan oldu. Nihayet bi 
bileceiimizi aöylediler. H 
ayni ibare tekrar ediliyordu 
aabakanın neticesini yarın 

gazetesinde okuyacaksınJ:l·ı• 

leri ile gitmiye hazırlanıyor 

Mösyö dö Valef bana kil9 
itaret yaptı. Ve kulağıma 
rek: "Yarım saat sonra tekr 
Jiniz.,, dedi. Bunun ne deırıek 
ğunu anlamıttım. Beni intih• 
mi9lerdi. 

Hayret, yorgunluk ve 
muhtelif dütüncelerin bird•11 

nime hücumuna ıebep oldu• 
ların arasında ıaatin altı old 
da hatırladım. Annem beni 
ka bekliyotdu. Hemen bir 1' 
ye eirerek onu telefona ç•i 
Arkadatımla bir ite ıidecej' 
eve ıeç döneceğimi ıöyledill" 
detle itiraı etti. Hemen l 

kapadım ve ıokağa f ırladıdl· 

kahvede oturmaya cesaret 
yordum. Bolvarlarda ıoıi 
de çekiniyordum. Küçük ad 
la Jurnal gazetesi binaıınıll 
da küçük sokaklarda dol 
ba~ladrm. 

intihap edilmiıtim. BunaaJI 
naıı ne idi? Oh o kadar ç~lı,f 
ıı vardı ki ... Evvela Amerilı Jatl' 
decektim. Sonra adım ın•t 
caktı. Tiyatroda iyi bir 
bulacaktım. Bu zannımın rı' 
yanlıt olduiunu ıonrad.n . 
dım. O vakit ise en büyük ti 
ya heni yalvara yalvara -1• 
zannında idim. F otoğraftsO 
ıin elinde gezecekti. Arlı 
Hanriyet beni kıakanaç~ 
evvel rakiplerimin bakııl.ıı 
hatırımda idi. Kumral k•1 

dö V alefin benimle konıl 
farketmişti. Of! Neler ol• 
ler.... ~ 

Y arıpı aaat ıeçmitti. J~ 
rehanesine döndüm. Bell1 

dö Valef in yazıhaneıi11e il 
ler. Ellerini uzatarak O •

1 
tuttu, beni oturttu: "Siıi ~İ 
aöndermekliiime ıobeP ~ 

zaıının kaybedenler ve ·ft· 
rafından linç edilmeın•~ 
çen sene az kalıın bat• 
bir ıey ıeliyordu. Şi111di ,
davranıyoruz . Nasıl si:ı h 
oldunuz mu? .. Doğrutll d~ 
dum. Biraz da endit41 İ~-~ 
dum. Möıyö dö V alef ,i 
neticeıinde neler k~• ~ 
zun uıun ıayıp dökJPİ,. ~ J 
"Dütününüı; matmaıel ! . , 
kimse tanımıyordu. sa1ti' / 
aunuz!,, (~ 



~ kaçakçılık suçlusunun evinde . GEÇİM ey yapan esrarengız 
•• 1 .__......_ .............................. . 

ad h k . 1914 le bu sene 
amın mu a emesı Haziranı nisbeti 

eşyadan başka 80 maymuncuk 
bir çok kelepçenin işi ne ? 

İstanbul Ticaret odası Haziran 
1933 ayı içinde geçim vaziyetini 
gösteren bir istatistik hazırlamış · 

tır. . ~i dokuzuncu ihtisas 
•nde d·· .. ~1 d . un og e en sonra ., ..... 

... ınde bir Alman, ka-
lnuhakeme edilmiştir. 
llın Beyoğlunda otur· 

~'Pılan aramada, oda· 
tey hulunmus. Bulu • 

t" ltaıında dam~asız is -
1t'ra kağıdı, paket pa • 

clepçe, seksen tane 
' terdanlık birrok pul 

ltıfL ' ;x ' 
lJ(alar ve daha birçok , .. 

. \la eşyası varmış .. 
~· ihtiıas mahkemesinde 
'•ka-b·ıı . . d ··• ı e cıgara ve cı-

0 ltıdan dolayı muhake • 
t, Bununla beraber bu· 

Cfyalar hakkında ela 
il lrıalumat alınıyor. 
l, ede, aramayı yapan 
1J lrarnada hazır bulu -
\l'"c muhtarı, Kari Kno • 
· h evin bir kısmında 
k' ' ~d ıracı sıfatiyle oturan 
ele !nhit olarak dinle -

llr b 
~I ' za ıtta yazılı olan 
bı ~nduğunu anlatmıtlar, 
i \1 tarı da bu ,ekild~ iza 
'· hakim Refik Bey ken 

Uttur· 

:d..rraın. odasında böyle 
tcyler bulundurmaktan 
~ .. 
? 11tııt? Sizce ne kanaat 

~i lcatt olarak bir şey di· 

Qı_~lc.a.t, Bu, merak tesiri
~ hr. Çünkü, bulunan 
\1 Pıi kaçak değildi. Me-
tuıundan en pahalısına 
c~ Paket inhisar cigarası 

onra binbir çe,it pul 
~· 
-~ l'•tında olduğunu söy
~l •rrt Adele, Almandı. 
d.lbediği için, onun ifa -
.... d'I 
~ ı ene tercümanlık 

eden bir zatın delaletiyle alındı. 
Madam Adele, ~unları anlattı 
- Biz ayni evde oturuyoruz. 

Ben de kiracı bu da... Evi aradı· 
lar. Birçok §ey buldular. Ne bul 
duklarını yazdılar. Benim bildiğim 
itte bu kadar! 

- Bu Kari Knor ne iş yapar? 
- Hiç bir ıey ... Yok, her şey! 
- Yani? 
Daima yaptığı bir ~ey yoktur. 

muhtelif ijler yapar. Sırasına gö· 
re doğramacılık, sırasına gC(e has· 
ta bakıcılık, sırasına göre ... 

- Peki, kafi! 
Kari Knor, odasında bulunan 

§eylerin çoğunu, kendisine borçlu 
olan bazı Çekoslovakyalıların, 
memleketlerine giderken, borçla
rına karıılık olarak bıraktıklarını 

söyledi. 
- Peki, bunlar arasında ge· 

lepçe ne geziyor? 
- Bunlar kelepçe değildir. Öy

le sandılar. 
- Ya nedir? 
- Madeni bavul halkasıdır. 

Bu bir çift halkadır, ki bileğe ge
çirilerek bavulu yerden kaldırma· 
ğa yarar! 
~ Ya aekıen tane maymuncuk 

için ne diyorsunuz? 
- Bunlar da maymuncuk de -

ğil, anahtardır! 

Memurlara ve muhtara tekrar 

sual soruldu. Hepsi de, "Anahtar 
değil, maymuncuktur !,, dediler. 

Kari Knor, bunların maymun· 
cuk olmadığında ısrar eti. lskam· 
bil kağıtları için de "Bunlar 1lam
gasız mıdır, değil midir bilmiyo -
rum. Esasen damgasız kağıt bu -
lundnnak yasak .olduğunu bilmez
dim!,, dedi. 

Muhakeme, tahkikat tamamlan 
mak üzere on dokuz ağustos ıaat 

ol'! dörde kaldı. 

ilyfare mektebinde 
ltıtihanlar başlıyor 
bi, 
l\ lhuharririmiz Kala· 

~·)Yare mektebi müdü· 

~ beyte görüımüştür. 
) dit.o k' lilı ,r ı: 
•111 'le •runız ayın 19 unda 

• tt te 2Sinci günü bite
•eJ4 

~ naıart imtihanlar 
1 b·ı 

-ı,tı bı ihıre ameli UÇUf 

~ti •tlıyacaktır. 
tt . 

t,d 11111di mütemadiyen 
L. ıtJ•r B' · · kurs 
"'' · ırıncı 
'~i)~~111•nda fevkalade 
~ b, tr göıtermiı ve 

' ••cılık zevkini duy-
ltPt ,, 
t ''d çıkan pilotlar iı· ..: uy, . . 
••teb·ı· ııntihanla pilot 

ı.... 1 ... , , ~ '•l tr. Bizim mek-•r cb . 111 b tnın tahsil gör· 

~'tel" •tneye kadar ~50 
k \lftı 

den birini alabilir. Euna muka· 
bil biz onlardan yalnız tayyare
nin masrafını ahrıı. Kendime 
hiçbir hi11e ayırmam. Çünkü 
maksadım kazanç değildir. 

V(cihi beyin mektebindeki 
talebeden Salih bey mubarriri
mize clemlıtir ki : 

- Küçüklükten beri tayyare· 
ciliğc karşı yüksek bir zevkim 
vardı. Şımdiye kadar bu zevki· 
mi tatmin etmek tc kabil de· 
ğildi. En büyük zevkim serbest 
uçuılar yapmaktı. 

Vecıhi beyin mektebi açıldığı 
zaman bunu bir fırsat addettim, 
derhal müracaat ederek kabul 
eyledim. 7 aydanberi bu kursun 
zannederim ki iyi bir talebesi
yim. Çünkü muvaffakiyetli uçu~
lırım var, uçuyorum ve her 
uçuştan büyük bir zevk duyu· "" •c · F •kat bundan 

t· 'ttiıa d yorum. 
~ ''•li aba fazla ol-
•) ~•rd Diplomamı aldıktan sonra 

•t İd· ır. Bu seneki muhakkak Samsunda en yüksek 
•ı, .. ~';_ Gelecek sene 1 , h h 

~llltr ihtiyaç o ara-İl( isaettiğim .avl 

~tr t · nakliyatı için küçük mikyasta 
._..._ 'YYareci ihtiya- olıan teıki lit yapmıya çalışa· 

il tayyarelerimiz- cağım. 

Bu istatistiğe göre 1914 senesi bi 
rinci nısfmın aylık vasatisi 100 ku
ruş olduğuna göre bu ~ene haziran 

ayı vasatisi evrakı nakdiyeye göre 
1038 kuruştur. 

Yiyecek ve içecek maddeleri ise 
1914 senesinde 426 kuru§a ekmek, 

su, et, balık, taze sebze, patates, 
f asulya, nuhut, soğan, sadeyağ , 
zeytinyağı, şeker, pirinç, makarna, 

peynir, zeytin, yumurta, kahve, 
meyva, muhtelif tuz, biber, salça 
\'e saire tedarik edilirken bu sene 
haziranda bu maddeler ancak 
3560 kuru§a tedarik edilebilinmek 
ledir. 

Yakma, aydmlat.ma, temizleme 
maddeleri, petrol, kömür, odun, &u 

ve sabun da 1914 senesinde 104 
kuruşa tedarik edilirken şimdi 993 
kuru~a tedarik edilmektedir. 

Giyecek eşya ve ev eşyası, elbi· 
se, ayakkabı, av eşyası evvelce 
252 kuruşa iken şimdi 2850 kuru§a 
ancak tedarik edilmektedir. 

t:v kirası ise 150 kuruıtan 2500 
kuruşa yükselmittir. Sigara, ve -

saiti nakliye, sıhhat masrafları için 
140 kuru§ yerine 1375 kurut öde
mek lazımdır. 

Sigorta ve saire 89 kuruşken 
768 kuruş olmuştur . 

Velhasıl 1.914 se,J).esi haziranın • 
da 1161 kuruıla geçinen bir aile 

1933 de (12046) kuruşla geçıne

bilmektedir • 

Altmışlık etler 
kırk beşe! 

(Baş taralı 1 lncl ııayıfada) 

kırk kurnşa alıyoruz. Böyle oldu
ğu halde bunları ahaliye altmıB -
tan satanlaı· okka başına yirmi. 

' yiııui iki kuruş kazanıyor ki günde 
en a~ağr döıt koyun ... atan hiı· ka . 
sahı~ ne kazandığını siz hesap e

din artık! Halbuki hen krrka~al . 
dığım eti kırk beşe satmakla gün -
de beş, altı koyun harcadım mıy 
eh, bunun kiırı baııa yl!tcrde artar 
bile!.. lştc görüyorsunuz ki, hen 

en birinci dağlıç ve aliyiilala beyaz 
kttramanr kırk beşe indirmekle ko-

ca çarşıyı allak bullak ettim ve a 
halinin kescsimkn okka başına 
beyhude yere çıkan on beş kuıu -
şun önüne geçtim.,, 

Karagümrük kasapları arasında 
baılıyan bu hayırlı rekabet, uma
rız ki §ehrin diğer semtlerine de 

yayılır. 

Asri mezarlık 
ıincirlikuyudaki müselles ar· 

sanın 26000 lira mukabilinde 
belediye tarafından alınarak cu· 
rada asri bir mezarlık yapılaca· 
ğmı evvelce yazmıştık. Maliye 
Vekaleti belediye tarafından 
vuilen bu parayı az görmüş, 
arsanın delediyeye pazarlıkla 
satılmasına karar vermiştir. Ya~ 
kında defterdarlık ile belediye 
pazarlığa girişeceklerdir. Asri 
mezarlığın bütün projeleri, ke· 
şifoame ye şartoamcıi hazırlan· 

mış durmaktadır. 

Fatih tarafında mühim 
adımı bir • 

ımar 

Fatih-Çarşamba arasında 30 metre 
genişliğinde bir cadde açılmaktadır 

Fatihte batlıyan imar faaUyetl 

Şehrin Fatih mıntakasında işart:lte bulunmuş ve birka~ 
birkaç güııc!ür mühim bir imar gündenberi yol üzorinde faalieyetle 
ve tanzim faaliyeti başlamıştır. çalışılmıya başlanmıştır. Fatih ka• 
Bu faaliyet F atib - Çarşamba zasının genç ve çalışkan kay• 
yo!unun otuz meh c:lik geniş bir makamı bu çalışmayı sık sık 
cadde haline ifrağı işidir. Bu teftiş ve kontrol etmektedir. 
cıvaFda arsalar, büyük yangın· Fatih kaymakamlığı aynı zaman• 
dan sonra belediyeye intikal da otobüslerin geçmelerini 
etmiş fakat yolun o tarihtenberi müşkülleştiren Eyip yolu üze. 
bir türlü düzcltilmf'si kabil ola- . rinde ki arızalan da süratle dü· 
mamışlı. Vali ve belediye reisi zelttirmiye başlamıştır. Bu iki 
Mubiddin bey bu yo:un biran yol üzerindeki faaliyet cıvar hal-
evvel tamimi için icap edenlere kıaı ço1c memnun etmektedir. 

Şehitlikleri imar 
Şehitlikleri imar cemiyeti ta

rafından tertip olunan Çanak-
kaledcki şehitlikleri ziyaret 
seyahatine yarın Çıkılacaktı. 
Hazırlıklar bitmediği ve seya

hate tahsis edilen Gülcemal 
vapuru tamir edi!eceği için 
seyahat 7 eylül perşembe ak
şamına bırakılmıştır. 

Alaturka, alafranga ! 
Bazı bahçelerde hem alatur

ka ve hem de alafr arıga mu:r.ik 
takımlarının çaldığı görülmüştür. 

Belediye bu gibi bahçe sahip
lerinden her iki muzik takımı 
için ayrı, ayrı belediye resmi 
alınmasına karar vermiştir. 

Kimsesizler yurdu 
Galatadaki kimsesizler yur· 

dunun açılması yaklaşmıştır. 
Yurdun bütün dahili noksanları 
tamamlanmıştır. Belediye hirkaç 
güne kadar kimsesiz çocukları 
toplamaya başlayacaktır .. Yur~a 
elli kadar küçük ve kımseıız 
çocaklar alınacaktır. 

Cümhuriyet bayramında 
nakil vasıtaları 

Cümhuriyet bayramınm çok 
par lak olması için be.lediy~deki 
komisyon vesa.ti nakhye şırket
lerioe müracaat ederek bayra· 
mm sürdüğü müddet zarfında 
halkın yarım ücretle ıeyahat 
etmelerinin teminini istemişti. 
ilk defa olarak 3568 numaralı 
otobüs sahibi Şefık efendi bele
diyeye cavap vermi,, halkı üç 
gün üç gece yarı iicretle taşı· 
mayı memnuniyetle kabul etti
ğini bildirmiştir. Diğer bütün 
nakil vasıtaları şirket ve sahip· 
!erinin de birkaç gün nrfında 

muvafakat cavap~arı vereceği tah
min edilmektedir. 

İskambil kaçakçılığı 
"Ta bak kralı,, deDilen tabak 

taciri Ar on Levi cf endi ile Set· 

tar efendinin kaçak iskambil 

kağıdı meselesinden mubalceme• 
Jerine dün Adliyedeki dolcu.r:un· 

cu ihtisas mahkemuinde deYam 
olunmuştur. 

Dün Aron Levi efendinin ve

kili Lfıtfü Fikri bey, müdafaa 

yapmıştır. Karar sonra •erile· 
cektir. 

Esnafın ayrılışı 

Belediye oteJ, lokanta, han, 
hamam, berber, fırıncıları muh· 
telif smıflara ayırmıt ve daimi 
encümen de bu sınıflardan ala· 

nacak küşat harcını tayin etmit

ti. Bu gibi esnafın küıat harç• 

larmı belediyeye getirip yatır

maları için' verilen mühlet Aiut• 
tos başında bitmiıti. Dünden 

itibaren zabıtai belediye memur· 

ları her mmtakada dolatarak 

küşat harcını vermiyenler halr

kında zabıt tutmakta ve bu gi• • 
bilcrden harçlar iki misli alın-

maktadır. Harcı vermiyen esnaf 

çok olduğu için belediyece bun. 

lar hakkında ayrı ayn zabıtlar 

tutulmaktadır. Ceza için hemen 

bütün esnaf itiraz etmektedir. 

Yollarda çocuklar 
Çocukların kaldırımlar ve it· 

lek caddeler üzerinde oyuo 

aynamalarmın kazalara sebep 

olduğu görülmektedir. Zabıtai 

belediye ve polis memurlarının 

bu gibi oyunları oynatmamaları 

ve elden ~~ldiği kadar bu hu

susa dikkat etmeleri kayma• 

kamlıklara bildirilmiıtir. 
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Istanbulda ecnebi plcin- ........................ ~ 1 ,.-

Den iz Yolları işletmesi 

ları ve Türk şehirciliği ACENTALARI : 

1 
l\allıköy - l\opruba~ı Tel. 42J62 

~irkecı .\ luhur<lar z:ı.<le hanı 

Mimarlarımızın ehemmiyetli İddiaları ! •--K-a_r_:·-~1-::-':-:-<)--;-:-:-ta_s_ı __ _ 
Mimar Bürhan Arif bey bu 

ay çıkan mimar mecmuasında 
aristokrat görgüler ve saplanmış 
obsürte itıkatları ile eyi ve fe-

Gül cemal 
lstanbulun planları başlığı altın

da c-ayaaı dikkat bir yazı yaz

mıştır. 

nayı tefrikten iciz miyiz? J 

vapuru 9 ağustos çarşamba 

günü saat 18 de Galata rıh · 
tımından kalkar. 13843) lstanbulda her neviden iyi ve 

ve fena tikir!er belediyenin de
poJarında durur. Fındıklıda Gü-

zela;an'atlar akademisini Eskisa· 
ray saoayii nefisesinden kalma 
kütüphanesinde yatmakla ()lan 

Mersin Postası 

KONYA Bürhan Arif bey Istaobulun 

büyük bir şehir 0 1arak ehemmi

yeti karşısında mülga şehrama

netince yaptırılmış bir çok rcs 

mi tetkikler olduğunu söyledik

ten ıonra diyor ki: 

"Heyeti fenniyeyi muvakkat 
bir müddet idare eden Liyon 

belediyesinden mimar bir zatın 

kanaeıtler" nı de belediyenin bil· 

rnuı lazın:c!ır. lJstelık Islan· 

bulun planlarını on sene ev

v:I hal(n berlinde bu'unan 

mimar Löı chcr binlerce liraya 

yaptığmı sö y lemişti. Eir şehir 

pianı ya C} i o 'ur V(ya fenadır. 

En fena piıanda bile aranacak 

ilk iş bir fikir esasıdır. Büyle 

bir f ıkri esasiye, büyük bir şe
hirde şehrin manevi şahsiyetini 

binlerce donanma gecelcriniandıran 

projektörlü < xtcnlion planlan ve 

Fransız eskis.eri mevcutolduğunu 

söylüyelim. 

vapuru 1 J /8/933 Cuma günü 
saat ondan idare rıhtımından 
kalkar Gelibolu ve Ku,ada

sına yalnız dönüşte uS?rar. 
13'J36) 

~İsAoll<z=AnE:=13i~~<l~;1=~:;~~ 

ve bütün mazideki hayatı ihsa

iyat menbalarmı temsil eden bir 
belediyenin sahip bulunması la 
zımdır. K lasik fikir ve kanaat-

leri artak biline biline eskimif 

iğri büğrü, hatlarla, mahzurları 
tatbikatta birkere tekrar ile 

anlaşılmış yıldızvari meydanlarla 
" bir memleket methali,, gibi 
mevzu intihabile seyri sefer 

nazariyelerini tekamülü, müruru 
ububuruu mümkün mertebe ba· 
sitle§lirilmeıi ve tekisüfün ıebir· 
lcrde mubtehf noktalarda top-

lanmak yerine her tarafa dağıl
maya alışmak gibi ideal ve mo

dern olan gayeler yanında sırf 

GorüJmüyor mu ki lstanbulun 
yedi tepesi hep ibenktar bir 
nazmı içindedir. Hilkat ve tabi· 

atin verdiği bu nimet üzerinde 

ancak cs1if Türk san'atkarları 

sihirkar bir el ile işlem iş!erdir. 

Türk s3 n'atının harsı ile yuğu· 
ru'muş bu tepelerde bir takım 

. b 1 t 
acemı ya ar.cı . arın manen san a-
ta l;akirniyeti bir lekedir. Nere· 
de kaldı ki lstabulumuzda hal-

laç pamuğu gibi atılacak Riyo 
g;bi dağlarımız da yoktur. Ne 

de yıldızvari meydanların doğur

duğu biribirine örümcek ağı gibi 

geçmış müst:llesi polikonlarınar· 
tık tervici, mevzuu bahis değildir. 

Ecnebilerin itirafile ve bizim 
ötedenberi iddia ettiğimiz veç-

hile Latin ve Cerman kanaatle· 

rinin yananda bir de Türk şe
hirciliği yok mudur ? Türk şe

hirlerinin tebarüz eden tipleri 
yok mudur? 

• 

Kapatllan bir pa~avra 

Mehmet Ali tarafından Pariste 

çıkarı 1an Repüblik Anşene pa· 
çavrası kapa!ılmışiır. 

Hatıralar ve il esikalar 
Harp kabine/erinin isticvabı 

Bu eser, mütarekeden ıonra, umumi harp mes'ullerinin di
Yanı alideki isticvap'.armı, resmi vesikalara ihtiva etmektedir. 

Harp kabineerinin isticvabznda 
Bütün harp senelerinin ve mütareke yıllarının en canlı saf
halarını, bu eserde bulacak, lezıelle, merakla okuyacaksınız. 

600 sayıf alık kitap bir lira 
Dağllma yeri VAKiT matbaası 

Maarif müdürlüğünden ; 
lstanbul kütüphanelerine Jüıumu olan 189 çeki kuru meşe 

odunu ile 2100 okka mangal meşe kümürü ve 12 buçuk 

ton kok kömürü, 9 ağustos 933 tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle ayrı ayrı münakasnya vaıedilmiştir. Şartnamesine göre 

ita.Cı~a talip olanların Defterdarlıkta müteşekkil f;omisyona 29 
ağtJstos 933 salı günü saat 15 te mürac:ıatları ilan o 'unur. t3934J 

1 
1 im 1 il l ı il ' 11 00~~10000 

Sel inik 
1 ı~m~~l lı tt l11;;1111~ ... 11111uı~ lhlUllll 

Bankası 
Tesis tari hl : 1888 

Sermayesi : 30. 000. 000 Frank 
idare nıerkezz : LS1 AN BUL 

Türkiyedeki Şubeleri: 

lstanbul ( Galata ve Istanbul ) lzmir 
• Samsun. Mersin . Adana 
fm Yunanlstandakl Şubeleri : 

1 Seh\olk. Kavttla. Atioa. Pire 

BiJümum Banka muameleleri. Kredi mektupları. Cari hesapll.li" küşado. Esham •• Tahvillt. Kasalar icarı. 

H VAPURLARI ~~ 
~i KARADENİZ Postası H 

!!Dumlupınarll 
:: :: 
:: VAPURU :: .. .. .. .. 
H 10 Ağustos Perşembe günü ~~ 
g saat 18 de Sirkeci rıhtımından H -.. .. 
g hareketle Zonguldak, lnebo!u, fi .. .. 
:: Samsun , Ordu , Giresun , :: •• J: .. .. 
:: Trabzon, Sürmene ve Rize :! .. .. 
ii limanlarına azimet ve avdet g .. .. 
•• d 1. ı· :: e eceııdir. : .. .. 
:: lzmir sür'at postası :: 
:: !! 
~~ Sakarya Vapuru H fi :: ;i Her Cumartesi günü ii 
~İ Saat tam 18 de g 
U Dogr"' u lzmı·re Hareket f~ 
:s eder :: 
, tt 
iı Fazla tafsilat ıçın Sirkeci g : .. 
!! Meymenet Hanı altında aceo· E~ 
ii talığa müracaat. Telefon: 22134!! 
~E t6ıso. 6204J ~~ .. .. .. . . ................ .............................. ............ . . .......................................................... . 
1 Askeri Fabrıkalar ilAnları 1 

450 Ton kok kömürü 

Yukarıdaki malzeme kapalı zarf 
suretiyle 2- 9- 933 tarihinde 

saat 14 le ihaleıi icra edilecektir. 
1~aliplerin şartname için her gün 

öğleden sonra, münakasaya gır -
mek için de o gün temina "ve tek 
-lifat, .. ile müracaatları (3786) 

···························································· iru· ·· · ·····G········ ···:·h .... ·oi·ş··i~:;i;·i ~·~;·i· ·H 
g • arJ Bc\Oğlu, 1 tıkla! g 
.. JJ . ( 1 •• •• ~ :ı l!Sl ı a;ı.ı :ı,a- •• .. . -
•• . <l I' ı ı ~ :: roı.y l!>IJS)onuıı .ı \l'CCp ıı;y :ı.p:ııtı nıa - H 
g nııl.l ııakleJilnıi~ ı ir. K:ıpısı ı\lektcp ııo· :i .. . . . . " :: 
;: kak. 1 ıııcı ka ı • 'o. t- J el. No. tl7~ 1:: 
: : : : : :: :: :: : :: : : : : :: : :: ::: ::: :: : : : : :: : : : : : : : : : : : :::ı:::: ::i: 

İstanbul ikinci iflas memurlu .. 

ğundan: Müflis Kemal Nasi ifla~ 

idare azasından avukat Yako Şa· 

ul Bey istifa etmiştir. Alacaklıların 

meseleyi tetkik ve lüzum gördük · 

leri takdirde diğer aza intihap et

mek üzere 15-- ağustos-933 salı 

günü saat 14 te ikinci iflas daire .. 

sinde hazır bulunmaları ilan olu -

nur. (6208) 

~, ·:!"I•••••••••••": 
Ciöz Hekimi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Sınıf Mutehassıs 
Babı ali \ ıı ara l'adde i :'\o lıO 

" ill:mı• ............... .. 
' DOKTOR 

Hafız Cemal 
~ Dahili hastalıkları mütehassısı 
'' Div"~""''" N. 11A Telefon: 22398 

':ı !i'"'" ÇANAKKALE ::::::ıı 
flj Şehitl;ri:!,;/~aret 
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Galatasaray Lisesi 
Müdürlüğün~ 

1 - Eu sene Eylülün 11 iccı pazartesı günü tedr 
fanacaktır. 

2 - Mezuniyet ve ikmal jmtibanları 2 Eylülde 
ve 1 O Eylüle kadar devam edecektir. "program mekttf 
lebilir.,, 

3 - Es 1<İ talebenin kayıt tecdidi 21 Ağustos 93~ 
den ıtibaren 31 Ağustosa kadar devam eder. Bn miid 
kaydını yeniJeşt ı rmiyen eski talebe hakkını kaybedecek1 

· 4 - Eu sene yeniden alınacak leyli ücretleri taleb 
ve kabul muamelesı 20 Ağustos 933 tarihinden itibareO 

öğleden sonra devam edecektir 
S - Mektebin ser.elik tahsil ücreti, üç taksitte 

iizere Jise için 3u0 ve ilk kısım iç•n 275 liradır. Birili~ 
talebenin kayıt ve kabul o'unduğu gün, ikinci ve üçii•ti' 
ler Birinci kanun ve Mart ıptidalarında alanır. J 

6 - Haremde 7 inci ve daha aşağı derecede nı• 
memurları çocuklarından ~o 10 tenzilat yapılır. ..bu 
memuriyetlc.:rini Vt! maaş miktarlarına dair dairesi 
tasdikli ve 15 kuruşluk pullu vesikanın her taksit ıçioul 
vermeleri ve bu vesikanın sureti için de 8 kurutln P 
meleri llzımdır,, . 

7 - Ücretle tahsil eden sayılı karde,lerin ikinciıioi' 
diğerlerinin ücretinden ~o 20 tenzilat vardır. "Kardeş~ 
deş olduklarına ve ücretle tahsil ettiklerine dair ma ~ 
Meclislerinden alınacak mazbata ıle tcvsiki liıımdır. (3 

Erenküy Kız Lisesi müdürlüğiill 
1 - Ağustosun yirminci pazar gününden itıbare' 

kayit ve kabulüne baılanacaktır. 
2 - Pazar, Salı, Perıembe günleri 

kadar eski talebenin kayıtları tecdit, 

talebe namıet kayıt olunacaktır. 

saat ondan °' 
·· t de'' muracaa e 

3 - Kayıt ve tecdidi kayıt :çin müracaat edecek 
sıhhi muayeneleri yapılmak üıere muayyen günlerde ti 
mektepte hazır bulunman lazımdır. 

4 - Yeniden kayıt o'unacak talebenin hüviyet ' 

evvelce bu!undukarı mektebin ıcbadetname veya tasdiko• ~ 
kuruşa kadar maa~ alan memur çocukluından pans1Y 
nuna tevtikan yüzde on tenziıit yapılmak için babalarıoı• 

"f "k .. t . "k " btf daklan vazı e ve maaş mı tarını gos erır vcsı a on 
luk pul lazımdır ,, beraberlerinde olarak velileri ile birb ~ 
racaat eyle meleri. . ~ ~ 

5 - Mektebimizin ilk kısım d6rdüncü ve beşine• ,ı• .\ı 
orta ve lise sıoıfJarına leyli talebe kabul olu ıur. ilk kıS ~ 
ücreti 200, orta ve lise sınıflarının 225 liradır. . ,t · ~' 

6 - Eyl f.ı l iptidasına kadar kayıtlarını tecdıt ıct l, 
olan eski talebelerin yerine yeniden müracaat ede0 ~•t 
o!unacaktır.TatiJ münasebetile bulundukları mahallcrdell rl ~ 
zamanda s;tdcmiyecek olanlar ücrdluini göncermek ~ ,, 

ile müracaat edebilirler. ~ •. 
7 - Mezuniyet, ikmal ve kabul imtihanl;rı EyliJI 

1 &,, 
dan onbirine l<adar yapılacak eylôlün onbirinci ıüoli <;, 
başlanacaktır. "3937,, '• 

lstanbul Evkaf MUdUrlU§U 

No. 
1 ~ 50 l O· 8 - 933 pcrıerobe 

50 - l 05 12 · 8 ,, cumartesi 

105 · '275 13 · 8 ,, pazar d' 
Hayrat hademesinin Temmuz - 1933 v~ıifclcri y~lcı~ 

tarihlerde numara sıralarına göre tesviye edilecektır· ı;o 
!arın tayin edilen günlerde Şubelerine müracaatları 1 

( 

Rmm ~~n~uiıecet sıaiiurıu u~ 
Sümer Bank Umum Nüdürlüğünden: . 
R, svaC: a n ek lep ve fabrikalarda azami bır scnt 5

1
t.•1'J 

• 1 1 

sonra Kays~ride kurul cak mensucat fabrikasının ıp lı 
· d · · ol•'' boya ve apre şubclcrıo e usta ve usta muavını 

edilmek üı.ere Rusyaya talebe gö.ıderilecektir. . ff 
Aşağıda yazılı şartları ve vesaiki haiz olanların i•'111f' 

ve üç kıt'a fotoğraflarile beraber bankamız pamuklu o' 
hayet ağ us' osun 15 ine kadar müracaat etmeleri i jO .,~• 

Bu hususta ş nı ::l iye k<ldar iktısat Veka'etinc ve bl bil 
. ' ' .. t• . "t"b atıo• ı·' racoat e mı ş o ı an arın muracaa .erı nazarı ı ı ara teb it 

atic!eki 'esaiki derhal ikmal edip göndcrme~ui )üıullJU 
1 - Türk o ' mak, fef' 
2 - Sanayı veya mümas:l nıektcp mezunu oh:oak 

!arda çalı~mış bu unmak. 

3 - Askerlik hizmetini yapmıf o!mak, 01 
4 - l'al::s ı line ve bu 'unduğu hizmetlere ve kaıanCI 

el yazısıle tercümeibalı (lisan bilip bilmcdiii), . ,a 
S - Tahsiline ve çaiıfhğı fabrikaJaıdaki hiımet&Oe 

name V;!ya tasdikname suretleri, 

6 - Fabrikada çah,abıl,.ceğine dair sıhh~t r•~_0'"' lı 
7 - Hakkında kim 'crden ma umat alınabilecej•• t 

eu şeraiti haiz o1upta stajiyerliğe ıeçifcnlcrdcn •• c1~.,. 
ka emrinde çalışmak hususunda bir taahhütname alııt•' 

\ 
Sa 

~i 
~ 
~ 
~ 
~) 
~ 
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tr1ekteb• M •• d •• J •• '-' •• d Mektebe yeni talebe kaydına başlanmıştır. UCUZLUK 
ı u ur ugun en 17 Ağuıtos perşembe günü saat 17 yt !.adar denm edile· TEMl.ZLIK. 

tedrift A,8 ~ d . cektir. 
•c . gı a <:ıos ve mıktarı yazılı on bir parti Erzak, Mahrukat Leyli meccanı"lı"k "ırin •artlar.· 

s 933 
~dd' mu 

decekt 
talebe" 
ibareli 

itte 
Biriııcı 
üçü•cll 

aaırc nı kt b' · · l'k 'h · 1 :r y S •• ~ltf e e ımızın sene 1 1 tıyacı 0 up parti parti kapalı 1 - Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinden ve lstanhu' . Kocaeli, UR' AT 
22. ~~ulile Ankara'da M~k~_cpler .~hm, ~atım Komisyonu.n~a Zonguldak, Samsun, Ordu Vılayetleri hal~JOdan olmak. 
ta .gustoa • 1933 Sah gunu saat ıkıde munakasa ve ihalesı ıc· 2 16 A 

Cdıl - yaşından yukarı olmamak ve Hn'at tahıilinc uygun v K ı T ~,.... eceğinden taliplerin usulü dairesinde Mektepler mübayaa b d 
...,.11 Ünye c olduiu mektep Doktorunun raporu ile anlaıılmak. 

l.tu 'kYonuna ve bu baptaki şartnameleri görmek isteyenlerin de 3 - ilk mektepten şabıdetnamcli olmak Ye bu mekteplerde 11 1 
Muallim Mektebi Müdürlüğüne müracaatları. (3706) okunan dersl~rden yapılacak müsabaka imtihanında kazanmak. 

~~Yun Eti 
ı)2'" Eti 
ıua Eti 

Asgari Azami 
Ki L O 

20000 

2500 
2500 
2500 

25000 

3500 
3500 
3500 

Parti 
F 1 

8 

37 
30 
40 

Parti 
2 

4 - Mektep müdürlüiüne verilecek bir iıtida ile birlikte y u R D u 
aşı şahadetnameıi, nufus cUzdanı, mektep ıahadetnamesi, diSrt 
adet kartonsuı vesika fotoğrafı getirmelidir. ..3835,. 

Topçubaşı Ali ağa vakfı mütevelli Kaymakamhğındao : 

Kİ TAP 
K 1SM1 

ıçio S 
n pııl •de Yağı 

Parti 
3 

Galata'da Şahkulu mahallesinde istiklll caddesinde 426/ 3 
No. lı dükkin ile 426/1 No. it hane üç sene müddetle icara ve
rileceğinden 22 - Temmuz - 933 tarihinden itibaren yirmi gün 
müddetle müzayedeye vaz cdilmiftİr. Talip olanlar % 7,5 kuruş 
teminat akçelerini müstahsiben her glln lıtanbul Evkaf Müdüri
yetinde mülhak vakıflar kalemine ve yevmi ihale olan 12 - Ağus· 
tos - 933 cumartesi günü saat 14 e kadar da Encümeni idareye ÇALIŞMIYA 

~AŞLADI 

Şakir 

1500 

550 
500 
350 

50 

. 800 
300 

1000 

1000 
750 
100 

3000 
2500 
500 

1500 
750 
200 

50 
50 
25 

1500 
500 

3500 
'.l50 
150 

10 
250 

15 
5 

10000 
750 
350 

30 
350 
ıs 

75 
160 

25 
250 

:.!500 110 

750 
750 
550 

75 

1200 
750 

1500 

30 
ıs 

12 
90 

40 
30 
28 

1500 48 
1000 44 
250 60 

3500 8 
3500 16 
750 8 

2000 8 
1000 ı8 
350 18 
100 18 
75 10 
50 30 

2000 8 
750 9 

4500 9 
350 19 

250 38 
15 '1.75 

300 J8 
20 l 30 
10 100 

15000 2 
1000 12 
550 20 

60 80 
550 30 
25 40 
ıso 30 
300 18 

75 65 
350 20 

Parti 
4 

Parti 
5 

Parti 
6 

müracaatları. (3484) 

Taban 
Sirke 
Kırmm Mercimek 
Kara Mercimek 
Fındık içi 
Kabuklu Ceviz. 
Sarımsak 
Pirinç Urıu 
Limon adet 
Tarçın 
Zencefil 
Yeni bahar 
Kara bliber 
Kırmızı bül:ıer 
Salep 
Ihlamur 
Börülce 
Tzu 

Ispanak 
Havuç 
Kereviz 
Labna 
Prasa 
Yer Elması 
Yaprak 
Maydanoz 

Kok kömürü 

Odun 
Meşe Kömürü 

Arpa 
Saman 

125 
300 
300 
100 
100 
500 

20 
20 

5000 
3 
3 
3 
s 
s 

10 
7 

500 
soo 

750 
500 
350 

1000 
350 
350 
7:, 

1500 

250 
450 
.f 50 
250 
250 
750 
40 
40 

7500 
7 
7 
7 

10 
10 
20 
15 

750 
750 

1500 
1000 
750 
ısoo 
750 
750 
150 

2500 

30 
15 
19 
9 

100 
25 
20 
30 

2,5 
120 Kabuk 
~00 
200 
150 

40 
300 
120 
18 
11 

10 
8 

12 
8 
7 
6 

25 

Parti 
7 

2 dc~ct 

Parti 
8 

100 Ton 200 3400 

30()00 
1500 

35000 
2500 

ssoo 
5000 

2 
5 

Parti 
9 

Parti 
10 

4,5 
2 

Parti 
11 

Kitap, Mecmua, Defter, 

Makbuzlarınızı ve T ahı 

işlerine Ait bütün iste

ğinizi Vakıt Yurdu Ki-
tap kısmına veriniz .. 

Basılıştaki nefaset 

ve ucuzluğu bir 
yerde bulamazsınız 

Ankara'nın en büyük 

Kıtap, "gazete ve 0 

Kırtasiye mağazası 

AKBA 
Kıtap evi ve kırtasiyecilik 

Anahrt11lar uddui 
lclcıon: JJ77 

Her lisanda gazete 
mecmua ve kitap 

Her nevi kırtasiye e~yası 
ve mektep levazımı 

Her türlü Fotoğraf 
levazımı - makineler 

ve amatör i~leri 

Etem Pertev ıtriyatı 

Kütahya ~in ileri 

Sahibi, MEHMET ASIM 
Neşriyat Müdürü: 1. Safa 
V AKIT Matbaası - lıtanbuf 

lstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları lürk Hnonim ~irketin~en: 
~•hrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az 
01tnanıak üzere her isteyene satılmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani İstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda 

~~::,~:aç~::::: Kristal Joz ~ekerin Kilosu 36, 7 s ~an~ıkta Küp ~ekerin Kilosu 3 9 ,so Kuru~tur. 
~Cak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir .• stanbul haricindeki yerlerden yapılacak sipa
t tler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itiba
~~tl. bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından m~şte~i hesabına sigorta ettirilir. Si
~r~ş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sıparış ederek bedelinin tamamını 

tın ödeyenler vagon başına beş lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres : lstanbul' da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf 
adresi : Istanbul, Şeker Telef on 

Han. 
No. 

No. 40- 30 
24470. 

Telgraf 



Bütün bu hastahkların sebebi 
gıdanın taze olmamasıdır. 

Yemek dolaplarında, mutfak raflarenda ve ya kilerde muha· 
faza edilen süt ve her nevi yiyecek, hararet karşısında gı· 
dai kuvvetlerini kaybetmekle kalmayıp aynı zemanda sıhhat 
için de bir tehlike teşkil ederler, çünki sıcaklık mikropların 
inkişafını ve rutubet ise küflenme hadisesini intaç etmektedir. 
Mevaddı gıdayenin bu suretle tegayyüre başlamasında koku 
ve küf bidayeten belli olmadığı cihetle istihlak neticesi bir 
takım hastalıklar baş gösterir ve çocuk bilmeden bu tehli· 
keli mikropları yutar. 

f rigidaire souk hava dolabı, içine konulan her türlü mevad· Frigidaire markasını ıasıma
dı sabit ve kuru bir harare~ de~.e~e~ind~ ~uhafaza ede~ ve wan iter soğuk ltava dolabı ita
bu suretle mevaddı gıdaiyenın gorunur görunmez tegayyura- kilci f A; G; o A; A E dejlldlr 
bna mani olur, hatta mutfaktaki fırının neşrettiği şıcaklık ve 
buğuların tevlit eylediği rutubete rağmen mekülitınızı bu 
dolaplarda sıhhi bir fekilde günlerce saklamak kabildir. Bun-
dan mada dondurmalarınızı Frigidaire'de ihzar edebilirsiniz. 

BOURLA BİRAOELER ve ş•• 

l:kl~!d!!i!~ 
c-aı Motor ınuıalau 

(6131) 

-
imli- Nişantaıında tramvay caddesinde kendi mülkü olan binada aımmımmwa' 

ı Leyli 
ve 

Nehari 

Kız 
ve 

Erkek 
F eyziye Lisesi 

Memleketimizin en eski hususi lisesidir. "F eyziye mektepleri cemiyetinin,, 
idaresi albnda manevi bir şahsiyettir. 

Kazanç mUe11esesi olmadığmdan ücret vesair hususlar hakkında talebesine 
her türlü kolayhğı gösterir. 

Mektep, talebenin sıhhati ve terbiyesi ile ayrı ayn uğraşabilmek için azami 
150 leyli talebe kabul eder ve her sınıfta otuz beşten fazla mevcut bulundurmaz. 

Mektebin ana, ilk, orta ve lise kısımları vardır. 
Cumartesi, Pazartesi ve Perşembe günleri müracaat edilebilir. 

Mektebin tarifnamtsini isteyiniz. 

Telefon : 44039 C~l-•llll•llOOmwffiffilllffilllffill ll (6153) ~~llJ 

~vlet. Demiryolları ilanları 
Kütahya - Bahkesir hath üzerinde Bahköy, Pıribeyler ve 

Qursunbey istasyonları civarında kilometr~ 114,900 - 140,700-
169,000 da vaki taı ocaklarından çıkarılarak teslim edilecek 
8000 M1 balasbn kapalı zarfla münakasası 24 - Ağustos • 933 
perıembe günü saat 15 de Ankara'da idare merkezinde yaJ'>ıla· 
calitar. 

Tafsilat Eskişehir ve Ankara veznelerinde beıer liraya sa· 
talan ıartnamelerde yazılıdır. (3789) 

650 ton kok kömürü mübayaası zımnmda 3 · 8 · 933 tarihinde 
icra edilen pazarlıkta elde edilen fiat haddi itidalde görülmedi· 
ğinden yeniden pazarlak icrası tekarrUr etmiştir. 

Pazarhk 14 ·Ağustos· 933 pazartesi günü saat 14 112 de 
Ankarada Umum müdürlük binasında malzeme dairesinde icra 
e"dileceklir. 

Pazarlığa iştirak edc~eklerin 8ıO liralık teminatlarile birlikte 
behemehal Ankarada malzeme dairesine müracaatlara Jlıımdır. 

Şartnamesini görmek istiyenler Ankarada malzeme da
ireaine ve Haydarpaşada teıellüm müdürlüğüne müracaat ede-
b'üirler. (3945) 

~··············································· , ............................................. .. 
i~ Bah~e ve Birahane il 
n Novotnı· 11 

" ~ Ü Beyoğlunun en güzel yeri 1 
Ü 1 il Bira 20 kuruş i .. . 
H ~ H ~luhtelif meıelcrle her ııc,·ı li 
:: rak1 da vardır. ·ı:. 
il .. ıı n iyi ve temiz yemekler ıl 

!, er akşam li 
!i i 

il Konser Müzik j 
-.... .............................•...... ... .. ~ ................................... . 

a tilo A anıyor 
Türkçeye bihakkın vakıf, seri yazan bir dak tiloya 

vardır. Lisan bilen tercih olunur. 
Vakıt Yurduna daktilo işaretli mektupla miirac:ıat oluoOI 

Ankara Valiliğinde 
Ankara Yeni Şehirde Emniyet abidesi etrafında yapıl• 

bir bahçe ile iki havuz ve teferruatıom inşası 88110 Vra k 
bedeli üzerinden ve ıs gün müddetle ve kapalı zarf usu liJe 
nakasaya konulmuttur. ihale 24 Ağustos 9 33 Perşenbe 

saat 15 de icra edilecektır. Münakasaya g irecekler Vilayet 
fıa Baş Müheodisliğindeo alacakları ehliyet i fenniye vesık• 
ve (6608) lira 25 kuruşluk teminatı muvakkate makbuıuoll 
itibari mali mektubunu 651 Numaralı kanun mucibince h•"' 
yacakları zarflara koyarak ihale günü saat 15 şe kadar encll 
ni Villyete vermeleri ve şeraiti anlamak üzere her gün Ao~ 
Baş Mühendisliğine müracaatları. "3827,. 

Nafıa Vekaletinden: 
Siirt Vilayetinin Siirt • Diyanbekir yo:unda iki gözü 

kemerli GEZER köprüsünün yıkılmış bulunan lcısımlan inşaatı 

ıkmali kapalı zarf usuliie münakasaya konulmuştur. 

işin keşif tutarı 1116704 43,, liradır. 

Münakasa 20 · Ağustos· 933 pazar günü saat 15 te Nıfıl 
Vekaletinde yapılacaktır. Münakasaya gireceklerin yaptıkları ~ 
lere ait vesikaları münakasadao en az iki gün evvel Y o\l ar 

mum Müdürlüğüne göstererek bir ehliyet vesikası almaları 

teklif mektuplarım münakasa günü saat 15 e kadar Nafıa Ve~ 
Jeti Müsteşarlığına vermeleri lazımdır. isteyenler münakasa ~ 
ğıtlanm görmek üzere Nafıa Vekaleti Yollar Umam Müdürlif 

ne, lstanbul, lzmir ve Siirt Başmühendisliklerine müracaat ed' 
bilirler. Münakasa kağıtları 115,, lira karşılığında Nafıa Vekil 
Levazı MüdürH!ğünden satın alınaoilir. (3560) 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Ziraat Bankası Müfettiş namzetliği için 14 - Ağustos • 933 
zartesi gUnü sabahı saat dokuzda Ankara ve lstaobul Zir 
Bankalarında bir imtihan açılacaktır. imtihan neticesinde ııJIJ 

fakiyet ibraz edenlerden (6) Müfettiş namzedi alınacaktır. I~ 
Müsabakaya iştirak edeceklerin ·•Mülkiye,, veya .. Yüksek 

tısat ve Ticaret mektebinden ve yahut Hukuk Fakülteıio ~ 
mezun olmaları Jizımdır. Müfettiş namzetlerine "140,, lira r/J /1 
verilir. imtihan programına ve sair şartlau havi matbualar: . 
kara, Istanbul ve lzmir Ziraat Bankalarından tedarik edilebİ~ 

Talipler bu matbuada yazılı vesikaları bir mektupla ber• , 
Ankara'da Ziraat Bankası Teftiş Hey'eli Müdürlüğüne nib~ 
10 • 8 • 933 günü akşamma kadar göndermek veya bizzat 
mek surelile müracaat etmiş bulunmalıdırlar. (j211) 


