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llfndlstan da anıyor 

· Dünyanın nüfusu her sene 20 
milyon artıyor. Vaziyet bu tekil
de devam ettiği takdirde, önü· 
müzdeki yüz sene içinde dünya 

Japonya da artıyor 

nüfusu iki misline varacaktır. 

Güzellik kıraliçesi elyevm Pa
ristedir. Orada ne kadar kalacağı 
pek malum değildir. Ağlebi ihti
male göre bir haf ta kadar kala
caktır. 

Nüfus meselelerile meşgul olan 
mütehusıslara göre, istikbalin en 

( lJtmamı 2 net sayı/ada) 

.......................................•.... ···························-··········-·-···· 
Lise ve Orta mektep mu
allimleri terfi ettiler 
Ankara, 16 (VAKiT) - Mu· 

allim!erin terfi listesi yarın (bu
gün) resmi gazetede intişar ede· 
cektir. Listeyi bildiriyorum: 

80 liraya terfi edenler: Kadı· 
l<öy lisesi riyaziye muallimi Ki
zım B. 70 liraya terfi edenler: 
Konya kız muallim mektebi ted· 
ris usulü muallimi Mustafa Lôtfi 

Pertevniyal lisesi tarih ..pıuallimi 
Edip B. -

55 liraya, terfi edenler: Kay· 
seri lisesi riıaziye muallimi Ca· 
fer Sadık, Cumhuriyet orta 
me~ tep turkçe muallimi Sabri 
Cemil, Nişantaşı kız orta mek
tep rivaziye muallimi Necip Na-

( Deoamı. 9 ncu •agıf ada) 

IUtlllUIU•ıUHHltUHltıtttttltUtlıllt•tl&llltNllllUllHrmn ..... ------------~-----

Hitlerin gizli muahedesi 
meydana çıkıyor 

Bugünkü Harbiye nazın ile Hitler 
arasında çoktan mühim bir anlaşma 

o .. lduğu ortaya çıkmışhr 
1 - Hitler, Papen • Schleicher 

kabinesine kartı bir müsamaha 
politikası takip edecek. 

2 - Hitler hatta intihaptan 
sonra da mevkii iktidara gelmi· 
yecek. 
3- Hitler Schleicber tarafından 

teıkil edilecek kabineye müza
haret edecek. 

4 - Eğer Schleicher böyle bir 
kabine tefkil ederse Hitler bir çok 
aza verecek. 

S - Asgari iki sene Hitler mev• 
kii iktidara geçmiyecektir. Buna 
mukabil von Schleicher de ıunlan 
taahhüt etmektedir: 

1 - Scbleicher Hitlerin Reich 
reisi olmasına çalııacaktır. 

2- Schleichcr intihabın Hitler· 
ciler tarafından kazanılması tak
dirinde kabine azasımn nasyonal 
sosyalistlerin azalarile takviyesi
ne çalıtacaktır. 

3 - Schleicher müstakbel kabi
nesinin karııık bir kabine olmı· 
yacağım temin eder. 

4 - Hitlerciler kazandığı tak
dirde Schleicher, komünistlere ya
pılacak harekette memleketi Hit
lere terki kabul eder. 
6 - Schleicherin idaresi nasyonal 
sosyalistlerin idaresi onların pren
ıipi ola~ktır. Komünistlere kar· 
ti amansız bir hareket yapacak
tır. Teslihatta müsavatı temine
decektir. 

( Almangaga dair diğer telgraflar 
8 nci ıt111ılamw:ladır.J. 

Yarın Entransijan gazetesinde 
büyük bir müsamere verileceği ve 
kıraliçenin bu müsamerede Pari· 
sin en kibar insanlarına takdim 
edileceği anlatılmaktadır • 

Bir aelam •• 

Neva isminde bir Fransız gaze· 
tesi Keriman Halis Hanıma tahsis 
ettiği bir yazıda onun gittiği yer· 
de nasıl alkıılandığını yazdıktan 
sonra ahalinin ıiddetli alkıtları 
karıısında nasd sıkıldığını ve gar· 

Keriman Hanımın yeni bir resmi 

ri ihtiyari alaturka bir selim ver· 
diğini ilave etmektedir. Keriman 
Hanımın elini kalbinden ba§lıya· 
rak baıına götürmesini halk son 
derece safiyane bulmuı ve iyice 
alloşlamıf .... 

Suiistimal davası 
Vekiller mUdafaalarını yapdılar 

b:mir, 16 (Yakıt) - lzmir rıh
tım şirketi süiistimal davasına 
bugDn Asliye Cezada devam 
edildi. Maznunlarm vekillerinden 
ilçü rDıvet, suiistimal, emniyeti 
suiistimal suçlarmdan mudafaa· 
larını yaptılar. Vekiller yarın da 
müdafaalarına devam edecek
lerdir. 

Fahrettin Ktrim Bey mct~k çocıık1ıra 

ehemmiyet verilmesi fikrinde 

Çocuk düıürmek mazur ola· 
bilir mi ? Sualine asabiyeci dok· 
tor F ahrettin Kerim Bey ıu ce
vabı veriyor : 

" - Çocuk doınrmenin ıer
bestisi hakkında dBtilndilklerimi 
şöyle hulasa edebilirim. 

Çocuk düşürlilmesine müsaade 
edilen haller hp kanunu noktai 
nazarından muayyendir.O da val
denin sıhhati tehlikede olursa a• 
llkadar mUtabau•Jana vereceif 
rapor ilzerine çocuk dilşiirül~bilir. 

Şubemiz itibarile halicinnette 
bulunan bir kadının bayatı teh· 
likede olduğu zaman çocuğu al
dırılabilir. Fakat sıhhi bir'zaru• 
ret olmadığı zaman çocuk dilşür· 
mek ağır bir cinayettir. 

Çünkü memleketimizin nufus 
ihtiyacı fazladır. Türk toprağı 
mevcut nufusumuzun dört beş 
mislini mükemmelen doyura bi· 
lir. Binaenaleyh evvela memle· 
ketcilik notainazarından Jüzum 
olmadığı halde çocuk dötilrmek 
bir cürümdür. 

Buna ik bsadi zaruretler oluraa 
diye soruyorsunuz? Hayır, ne ik
tısadi ıaruret ve ne de ayıp ve 
fuhşu setriçin ıskata cenini doi
ru bulmuyorum. 

Bu gibi balitta doğan çocuk
lara ebeveyn bakamıyacaksa, ce

f Lütfen eagı/agı çevi riniz) 

'WiffiilUWll~'"'1•11nu1111111111111111ıUU1111m11m11nn11ruıtt11tınuınmrmmun11nmnıno11ntnııı6"Mlltmmın• .. --·--- ----?_ ...., . 

Hizmetçi - Aman Beyetehal, ben arbk Hannnın kava• 
sından bıktlm.HergUn beni döQUyor.Arbk ;;;u evde duramam. 

Efendi - Benden ibret al ••• Bu kadar ufak ••r için ball 
ben fiklret ediror muyum ? •• 



Sahife 2 

- Yunanistan da 
Zelzele 
Atine, 16 (A.A) - Eurytanie 

havalisiode oldukça şiddetli bir 
Jtelzele hissedilmiştir. Hasarat 
yalnız maddi ve az ehemmiyet
lidir. 

Çekoslovakya ve 
ilzllmlerlmlz 

lzmir, 16 (Vakıt) - Çekos· 
lovakya hükQmeti şeker ihracı· 
na mukabil üzümlekrimizin 
takasına kabul etmiştir. 

Çekeslovakyaya külliyetli ü
züm sevkedilecektir. 

Merhum doktor 
Mustafa Beye Abide 

lzmir, 16 (Vakıt) - Merhum 
doktor Mustafa Beye yapılacak 
abide için bugün ettibba oda
sında Valinin riyasetinde bir 
toplanma yapdmış ve faaliyete 
geçilmesine karar verilmiştir. 

Izmlrde kuru llzllm 
mahsul il 

lzmir, 16 (A.A) - Yeni sene
nin ilk kuru OzOm mahsüiü, dün 
borsaya arzedilmiştir. Öğleden 
sonra piyasa açılarak 17 kuruş
tan 32 kuruşa kadar 1120 çuval 
satalmışhr. 

Satış hararetli olmuıtur. Geçen 
sene ilk satış 30 dan 49 kuruşa 
kaaar idi. 

Bu senenin ilk kuru Uzüm mah
sulü Avrupa'ya gitmek üzere sa
bah Holanda bandralı frene va-
puruna yüklenmiştir. Mahsulü 
hamil olan şat süslenmişti, bay
raldarla tezyin olunmuştu. Ş3t 
vapura giderken ve tııümler va· 
pura dahil olunurken limanda 
bulunan bitumum sefaio tarafın· 
dan dUdUk çalınmak suretile le· 
zab ürat icra edilmistir. 

Amerlkada bir hupi
saneden kaçanlar 
Granite,(Oklab ma) 16 (AA)

Bura hapisanesinin mevkufJarın
dan 23'ü dün akşam firar etmiı
Jerdir. içlerinden yalmz dördü 
tekrar tevkif edilmişlerdir. Şe
rirler firarları esnasında civarda 
dehşet saçarak bir çok ahlik
aızlıklar ve münasebetsizlikler 
yapmıılar ve müteaddit otomo· 
bil yolcularıaa taarruz etmit· 
lerdir. 

_ ____ ,,_,,...._,,..nıımııııııaıııınıı 

miyet himayesine almalı ve biç 
bir müşkülat göstermeksizin dev
let müesseselerinde yetiştirilme
lidir. 

Milmasil mOesıeseler birçok 
Avrupa devletlerinde mevcuttur. 

Bizde darnlicezede bir kureş 
vardır. Fakat böyle bir müesse
se şehrin merkezinde olmalı ve 
yalnız çocuklara tahsis edilme
lidir. 

Ba milesseıeye ikbsadi zaru
retler dolayısile çocuklarına ba-
kamıyanlann evlatları ve bir de 
gayrı meşru meydana gelen di
ğer memleketlerde kilise kapı
lanna ve bizde yangın yerlerine 
terkedilen çocuklar kabul edil
melidir. 

Hatta bu müessesede kadın
ların doğumu için bir kısım 
tabtis edilir. Kadın doğurduktan 
ıonra kendiıi orada bir müddet 
kalır. Sonra çocuğu müesaesenin 
şefkatine terk ederek ayrılır. 
Bu işi belediyelerin ve hayır ce
miyetlerinin yapmaları lazımdır. 

Zenginlerin güzelliklerini mu
hafaza için çocuk düıürmelerine 
gelince, ihtisasım haricinde ol· 
duğu için buna tam cevap vere
miyeceğim. 

Yalnız ıa kadarını söyliyeyim 
ki, güzelliği için evladını düşür
tecek mtltereddiler bulunduğuna 
1am1etmiyorum •• 

VAKiT 
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Ottava konfe1 ansındaki müzakereler 
• 
lngiltere ile Dominyonları arasında 

henüz itilif hasıl olmadı ! 
Buna mukabil, Domin31onlar biri birlerile muhtelit noktalarda 
anlaşm1şlardzr. Konıerans bilince. lngiltece, bir çok memleketlerle 

1 icaret muahedeleri akdine teşebbiis edecek 

OTTAWA, 16 (A.A.) - Haf- neşredilecekleri beyan olunmak· Diğer taraftan M. Chamberlain 
tanın ıon günleri zarfında İngiliz tadır. ın kararı, bidayettenberi geri kal· 
ve Dominyonlar murahhasları a· Bu karar, itilafların ne!rile im- makta bulunan ve lngiliz kambi
raaında yapılan mülakatlar faya· paratorluk memleketleri parla- yoıunun yakında istikrar bulaca· 
nı memnuniyet bir tarzda terakki mentoları tarafından tasdikleri ğı husuında teminata mazhar ol· 
de devam etmit, fakat hiç bir iti· arasında geçecek müddetler zar· madıkça ken:li gümrük ıiyuetini 
laf tahakkuk etti rilmemiştir. Son fında şpckülasyon yapılmuından değiştirmemekteki noktai naza
iki günün prensip itilaflarını tesis içtinap edilmesi maksadile veril- rmda daima muıir bulunmakta 
için kafi geleceği ümit ediliyor. mit bulunmaktadır. Ayni zaman• olan cenubi Afrika ile İngiltere 

Hali hazırda vaziyete göre mer- da konferansın hakiki netayicini arasındaki mükalemeleri de ko
kez ile Dominyonlar arasında ol- kayde müsait bulunacağı da ıöy· layla§tıracaktır. 
maktan ziyade yalnız Dominyon· lenmektedir. 

İngiliz mürahhasları, dün cenu· Konferans bitince 
farın biribirleri arasındaki müza- LONDRA, 16 (A.A..) _ lstih· 
keratın çok ilerlemİ§ olduğu ıöy· bi Afrika murahhaslarının ziya-

retı.nı' kabul etmı' ale d' M B bar edildig"' ine göre Ottawa konfe-lenilebilir. Kanada ile cenubi Af- :ı:- r ır. · en· 
n tt M B Id · ·ı .. ·· ·· t•• ransı, me121.isini bitirdikten ıonra rika nrasmda pek yakında bir iti· e ' · a wın 1 e gorutmuf ur. 

Zirai istihsalatın tasnifi tali ko· bir çok ecnebi memleketlerle Brilaf aktedileceği bildiriliyor. lngil· 
ml.syonu b' et' e 1 • · tanya İmparatorlug"' u aruında ti-tere ile Kanada arasındaki müza- ır n ıc ye vusu ıçın 
zamanın gayri kafi oldug"' unu kay- caret muahedeleri akti için müza

kereler, tedricen terakki etmekte· 
deylemektedir. kerata hatlanacaktır. 

dir. Komisyon, imperatorluk mem- Bu mükalemelere yakın bir is-
Bir prensip itilafı tahakkuk et· 'kb ld b ı 1 akt B leketleri arasında tafsilatlı rapor- tı a e at anmı§ o ac ır. u 

mi§tir. Kanada İngiliz ıanayii le- 1 k ı d A k lar teati edilmesini ve hu rapor· mem e et er arasın a r anton, 
hinde olarak tarifelerini tenzil e· lan münakaşa için yakında bir Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa 
decek ve lngilterede yalnız Kana- konferanıın içtimaa davet olun· ve Almanya bulunmaktadır. 
danın tabii istihıalıitına münhasır masını temenni etmektedir. Yeni itilaflarda en ziyade maz· 
olmak üzere tarife müıaadatı hah- M. Chamberlain'in raporunun harı müıaade millet eıasının mu• 
!eyliyecektir. Kontenjan wulü, in- bir Londra gazeteıi tarafından hafaza edileceği ve muayyen bizı 
gilizlerce ar%U edilmiyen bir ted- netri konferanı azası arasında mi.istahael~ ~ hu1U~ tarzı t•v· 
bir gibi telakki edilmektedir. heyecanı mucip ol.,nuıtur. Yapilan ıiyelçr oulu!l~ÇDiJ~eıpjn~cJ iJm~-

Resmi mahafilde, konferansın ketumiyetsizlik ihtimal verildiği- tedir. Bu eıaı, bilhassa bazı c.enu· 
hitamında tahakkuk ettirilen iti- ne göı-e mali siyaset hakkında bi Amerika memleketlerinin Bri
lafların, dü§ünülen tarife miktar· diğer heyeti murahhasalar rüeıa- tan ya pazarlarında satılan et müı
ları hakkında bÜhaaıa tafsilat i· sının fikirlerinin de neşrini intaç tahselatı hakkında tatbik oluna· 
tasından içtinap edilmek suretile edecektir. caktır. 
..................................................................................................................................... 

Kudüste 
Yeni Bir Fırka 
Teşkil Edlldl 

Kudüs, 11 - Burada yeni bir 
fırka teşkil edilmiştir. Adı istik
lal fırkasıdır. Fırkanın müessisi 
Avni Abdulhadi Beydir. Kendi
si, Filistinin maruf siyaıilerin
dendir. Fırkanın azası, Kudüs 
"Meclisi ilii islimi , sinden ayrı
lan zevattır. Muhalefet erkanı da 
yeni fırkaya iltihak ediyorlar. 

Yeni fırkanın hedefi, gelecek 
kış müstakil bir Arap memleke· 
tinde bir Arap kongresini top
lamak ve 11Emperyalizm,, in her 
şeklile mücadele etmektir. Fır
kanın diğer bir hedefi, Suriye 
ile Filistinin tevbididir. 

Yeni fırka, henüz bir ekalliyet 
teşkil ediyorsa da onun günden 
güne büyümesi bekleniyor. 

Orta halli bir aile 
lzmlrde kaç llra ile geçlneblllr 

lzmir 26 ( A.A. ) - Şehrimiz 
ticaret odası tarafından yapılan 
bir geçinme cetvelinde 932 tem
muz ayı içinde beş kişiden mü
rekkep orta halli bir aite için 
yüz bir lira altmış kuruşa ibti· 
yaç gösterilmiştir. 

Amerlkada kasırga! 
Hustoo, "Teksas,, 16 (A.A) -

Şimdi öğrenildiğine Gore Witton .. 
şehri üzerinde patlıyan ve saatte 
75 mil aOratle esen şiddetli bir 
kasırga birçok kitilerin ölümüne 
sebep olm111tur. 

Bir Prens 

Bir Ispanyol kadını 
tarafından öldilrllldü! 

Paris, 16 tA.A) - Bu sabah 
Helles mahallesinin çok müte
vazı bir otel odasında bir ustu
ra darbesile öldürülmUş bir in
san bulunmuştur. 

Maktulnn üzerinde 1870 do 
ğumlu Prens Edgard de Eour· 
bon namına bir nüfus hüviyet 
cüzdanı çıkmıştır. 44 yaşında 
olan ve aslen Saragoses'lu bu
lunan bir lspanyol kadını ken· 
disini yaralamış olduğundan do
layı Prensi öldürmüş oluğunu . 
itiraf etmiştir. 

HalJes mahallesinde bir otel 
odasında, bir aşk faciası n~ti
cesinde maktul olarak bulunan 
Prens de Bourbon, validesi 
Alice de Bourbon tarafından 
bu ailenin Dükler şeceresine 
mensup bulunmaktadır. 

Mısır kredi fonslye
slnde kazananlar 
Kahire, 16 (A.A) - Yüzde 

üç faiz ve ikramiyeli Mısır kre
difonsiye tahvillerinin 15 ağustos 
932 tarihli keşidesinde: 

1886 senesi tahvillerinden 
209,939 numara 50,000 Frank. 

1903 senesi tahvillerinden 
179,063 numara 50,000 Frank. 

1911 senesi tahvillerinden 
25,285 numara 50,000 Frank ka· 
zanm11laıdır. 

Irakta 
isyan sahalarında 
teşkllAt yapılıyor 

Bağdat, 14 - Irak baı•akili 
Nuri Sait paıa, Barzak ıeybinin 
mağlüp edildiği sabalan teflit 
etmektedir. Nuri paşa, bu hava
lide bir müddet dolaıarak idari 
teşkililı ikmal edecektir. 

Kır al Faysal da Snleymaniye 
havaliıindeki Panjirindedir. Bura-
sı da bir sene evvel ıeyb Mah· 
mudun isyan sahası idi. Kıral 
Faysala iktııat ve münakalit 
nazın Cafer paıa refakat ediyor 

Amerikalılar, Irakta mektepler 
açmağa baılamıılardır. Bunlann 
birincisi iptidai tahsilini bitirenler 
içindir. Bundan başka Bağdat 
koleji namile açılan mektebin 
yüksek sınıfları da bu sene ikmal 
olunmuştur. 

Beruttaki Amerikan koleji 
müdürü Dr. Claus, sanayi mek-
tebinde gıda maddelerinin iıtib
saline, biskuvit, kooserva, reçel 
imalinin öğretilmesine çalıımakta 
ve Irak hükümetinin de aynı battı 
hareketi takip etmesini iıtemek
tedir. 

Kıral Faysal, seyahate çıkma· 
dan evvel kendisini kabul et
miştir. 

Kuyruklu yıldız! 
Berlin, 16 (A.A) - Potıdaim 

rasathanesi, Amerikalılar tarafın
dan 8 Ağustosta keıfedilen kuy
ruklu yıldızı görmüştOr. Bu · yıl
dız, süratle şimale doğru tebdili 
mevki etmektedir. 

Bir rapor 
Ve bir mütaf ea 

d devalfl) 
(Baımakalemiz erı 

lngiltereden geçelİDl• ~r 
ya gelelim. Orada da ayJIJ 

0 .. .. B ne FransaJU ioruyoruz. u ıe 
çesinde varidat tenaku•ll • 
yıaile vukubulacak açık 
ıekiz milyar frank ol~rak b" 
ediliyor. Bu iıe Türkıye ·,Ii 

. k" d''rt bet 111• nın ye ununun o , rlı 

açık demektir. YekUnu kı " 
yardan ibaret olan Fransa 
ıinde bu kadar açık o~~::f' 
dokaan milyon liralık iu yiil 
çesinin yüz yetmif, halt~ 
mı, milyon liraya inaıesı 
edilecek bir §ey midir? 

Miralay Vudı'un rap0f11 
tashihe mühtaç olan cihet' 

· ·ıı 
ce: Bu kontenjan uıulünll ~ 
katına ait olan noktalarıd~ 
lay Vuds bu usulün İ ıısıı 
ithalat ile ihracat miktarl 
nezzülüne sebep olduiuJlll ~ 
mı,tır. Evet Türkiyede ~ 
tenezzül etmittir. Fakat ' • ~ 
tenezzülü memleket için~ f 
sur veya fenalık değil, 2 

1 
lik alametidir. Çünkü bu ~ 
dir ki memleketin iktı•adl ~ 
zeneıi teessüı etmif, Türkİ~ 
riçten hiç bir istikraz !' ~ 
ihtiyaç hiuetmeksizin nııl~ , , 
sının istikraJını kendi ve,.;«' 
temin eylemİ§tir. ~ 

ihracatın tenezzülü ite "'f'. 
jan usulünden ziyade cihall ~ 
ranının memleketimiz i~,, 
tı üzerinde husule getırd ~ 
akıi tesirden haıka bir te1~ 
dir. Memleketimize ait / 
hadiıelerin genit bir nuat i1' 
kiki bunu pek iyi gösterir. ,/_, 

Mehmey 

Dünya nüfutd 
(BOf taralı l nd ıayf~ 

mühim meıelelerinden biri ıZ 
mürakabe altında buhın~ 
tır. Şimdi lnıiltere ile A ~ 
da nüfus hareketi tevekkuf '"' t 
dedir. Fransa ile ltalya ni!P' ~ 
ıe cüz'i bir surette artıyor• ~ 
yanın nüfusu mütemadiyeJI ~ ' 
yüt etmektedir. Ru.yanııı S'~ ~ 
bugün 127 milyondur. "';,/ ~ 
ıeneye nisbetle 3 milyon 

tır. ~ 
Çine ait rakkamlar ıüP fi 

Y alruz Çin nüfusu, harpt,ılt 
yezandan, açlıktan kınldılS 
artmıyor. ti I 

Nüfuı meselesi üzerind• Z 
lahiyettar ricalden aayı~aJI ':J 
sör Kar Sondera, bu nıu_,,,,
!U sözleri ıöylemiıtir: el,,, 

- Hindiıtan, Japo~n .- ~ 
nüfuıu mütemadiyen~· / 
ların mütemadiyen .. it• r' / 
sebebi, Avrupanın tesırı~ ~ 
Avrupada 18 inci ve 19 a'/ 
ıırlarda ıanayi inkılabı ·rıı" ıl 
niıbeten refah temin ed~ 1 t' 1 
fuı çoğalmıısa, ayni had•,edl 
da vuku bulmakta -ye 

0
"' 

nüfus mütemadiyen. aı .~ 
Filhakika Türkiyenın :-· 
sene ıonra nüfuıunu~·ııJıii 
baliğ olacağı da bu,U ·ıet 
den anlatılmaktadır. ı:d• ~:ı1 
tan beyaz ırklar ara•• .Jıol ~-" 
ya tedenni etmekte, Y • 1( 
kuf devri geçirmekted~·fıJ""' 1 '-k 1 

gıdasızlık yüzünden nsi•İd' 1 ~-~ 
rılacağı muhakkaktır· ~ I 1:-,'i 
zarı dikkatimize ç-:;~ıı oll" ııJ "'tt 
him meıele meslek ~.. ~ a.. 

··ıiiDIJeı-- ı 4'l 
nıflar arumda o ·çiıs, / "Qtı 
mıı olduğudur. onun ~d"...Jt 
doğumlarm sınıflar ~ olttJ_.,...M 
bet dairesinde tevzıl ufdl"' 
Şimdi büt~n. d~nya ;. 
milyar on iki mılfood 



Velktısat 

Bir anket 
lıca 
ltı ret odası . 
?· CCilrdan soruyor 

L..t !taret od 'b 
~ bir ası ı racat etyamız 
~. i~lcet açmııtır. Bu an
:~ b c ınallarımızın mente· 
~teçte . eynelmilel piyaaadaki 
' ~ne kadar geçirdiği S bata ve masrafları aor· 
~ ~ Bu anketi açmaktan 
'ıaa htri •lcsadı ihracat maUarı
~ Q~e daha iyi, daha seri, .N .tekilde göndermek 
~. ıcabeden tedbirleri 

~oı \'e raylar 
' ha beynelmilel ticaret oda
~ • •e raylar hakkında bir 
.... 'Clbıtt.r. Bu anket latans ~ odasına bildirtlmittir. 
..._"' !tr U • anket mUsbet bir 
~ l.:~ılmek için aynı suali 
... ..._ "r kıye dahilindeki oda-

...... ıııuıtur. 

&.. •• Pamuk çok az 

"le tote.e Mısırda pamuk mah· 
S' •ita aenelik mabaullere 
~ Co Yırı yar1ya azdır. Bu 
~t ~~n beri ilk defa ı&
~dır. 
~ .. el buld•r rnahaulU 

~ ille '-bıninlere g6re Ameri· 
\ 2Sobahar buğday mah1UlO
~ b-. b~n buvasudur, Geçen
' Quktar 150 bin buvaau 

' ~ bt.•ısn 36 kilodur. 

"''-rgı~ı~e hr z1rlanıroruz 
~ ~ •ergısıne ittirakimiz bak-..,, .. 1-· .. · enttz Anlraradan tebligat 

~k . . ofia aerri-
"t •çın tacirlerim:zi ha· 

' • baılamııtır. 
"Cllya - TDtklwa ticaret 

t ""'8kavelename.ı 
\... "ltnd' 
~~it t'1Y• ile Torkt)'a •••••ile 
'-.~ •caret mukavelenamesi 
• .. ~~Oat. meriyet mevkiine ,r. 

't-._ ı1t,.C•ll111ız etrafında 
~~~· i~racatımızı tanzim 
~' bır kanun yapılmııtı. 
~' Aiuatoı sonunda mev
~ konulacaktır. 

io~\' iftiralarla 
~ ll bir filim 
~ ... den relen haberlerden 
t~ ~hllelcetimiz hakkında 
'' lii;.~1~rla dolu bir propa
~;. ·sbın a-a.terilmekte ol-
~ 'İli._ lllaktadar. 
' ~evıuu yazıldıiına gire 
\:..' •e ~~n eYel TBrki1ede 
,,.... ile fira olan TOrk aleyb-
S, 'ııad ltaaruf Morgentav'ın 
~ ı:..~•tJ:: alınnnıtır ve mu
l~f:':ttıidiı llllırın, iıkencelerin 
~~~d • 
d~ ftatJ.d,• bulunan TOrkler 
~~la b •lç~lcça iftiralarla S'-'er u fılmin meni için 
lb~ •tre!:Pılaıaaa için TOrkiye 
~~«it. Bu':~• ın&racaat et· 
Sicltta_ hel lbFın ı&aterilmeai 

t. ranıada mene-

' "' ~ ....... ;:..~.-----'-lctt'-ı la.rbJ ı... Fra•aızlar 
~-~''dlı lli11 ..:!• aten Franıız 
'tt~g ' bu raJarını anmak 
~&ıadtlci llbıb ••at onda 

~ Si'lac~llrlılcta bir 
'ı...._~ F"r111 • 
~ erLa~Z ıefareti ve 

..._...hızar bulu-

VAKiT 

r .. ___ .................. __ ......... _. ................ -;;;;;;;;;.;;;. ................. -................... _ .. -;;;; ................... -;;-.... ~ .................. I 
, Glala Baberle rl ı . . 
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Mozaikler Yerli mallar inhisarlar 
Temizlenme işinin ilk Sergisinde 

kısmı bitti 
84 memur açıkta 
Kaldı 

Ayıaofya mozaiklerini meydana 
çıkarmak için çalııan mOtebauıı 
M. Vitemur, temizlenme itinin 
birinci planını bitirdiği için dün 
itine nihayet vermittir. MOtehas
sas diter ltalyan mlitebasııılarile 
beraber memleketlerine (itmiı
lerdir. Dart ay ıonra tekrar ge· 
lecekler ve dahildeki mozaikleri 
temizlemeje baılıyacaklardır. 

Mlltehau11 diln fitmezden ev
vel, camiin içinde kurulan bliyük 
iıkeleyi bozdurmağı da ihmal 
etmemittir. 

Bu ıuretle her baafi bir me
rakhnın mozaikler Ozerinde tet
kikat yapmauna imkln •ermemiı 
olmaktadır. 

Poliste ı 

Tramvay çarptı! 
Üık6darda Kızlarağasında sa· 

kin Muıtafa Horhor çeımesi 
annnden geçerken bet numarah 
tramvay kendiaine çarpmıf •e 
batından a;ırca yaralamıtbr. 

Muıtafa baataneye yatmlmııtır. 
Tahkikata bıılanmııtır. 

Kaçak Etler 
Don ubab bir adamın bOton 

bir koyunu kaçak olarak bir 
kauba g6tllrd0ğil g6rlllmllf ve 
et mllaadere edilmiftir. G&tilren 
hakkında da takibat yapllmaktı· 
dır. 

Yine dUn KaragOmrlkte bir 
çuval içinde ! 1 kilo dana eti 
kaçak olarak g&tllrGlllrken ya
kalanmııllr. 

Pencereden 9lrerke11 yakalandı 

laifrH Alyoyer İH1inde bir 
yahudi, s~yoğlunda jurnal soka· 
fıacla 14 aamanll laaneye pen
cereden girerken yakalanmııbr. 

«adın döven terllkçl 

Çarıılcapıda yol geçen hanın· 
da bir terlikçi evelki gDa sokak
ta eaki tanıdılrlaı ından Fatma 
Hamma teudlf etmif Ye bir 
kıllcançlak meaeleainden dola11 
kadanı aokak orta11nda d&Yme· 
ye bqlamııtlr. Kadının feryadı 
Ozeriae poliı yetif miı, fakat 
terlikçi poliıe de kartı gelmiftir. 
Nihayet g6ç bell karakola ga
tllrtHmOı, yolda gizlice arkada· 
tına vermek iatecliti ıilabı da 
mOaadere edilmiftir. 

Dördüncü yerli mallar sergisi 
dün akıama kadar 293100 kişi 
tarafından ziyaretedilmiştir. Bun· 
dan evvelki sergilerden hiç biri 
balkın bu kadar geniş mıkyasta 
rağbet ve aJikasmı celbetm~miıti. 
Sergi cuma günleri çok kalaba· 
lak olduğundan sergi komi,erliği 
ıimdiden o gün için t ·rtibat al· 
mak mecburiyetini hissetmiıtir. 
Bilhassa bu cuma günU serginin 
ıon günüdür. Bu itibarla sergi· 
nin görülmemi4 bir derecede ka· 
labahk olacağı tiaıdiden muhak· 
kak addedilmektedir . 

Bu ıeniki •ergi her noktadan 
geçen senekilere faik bulunmak
tadır. Bunu sergiyi ziyaret eden
lerin hepsi lastik etmektedirler. 

Türk tayyare cemiyeti sergi 
komiserliği vasıtasile ıergiye iı
tirak eden fabrikatarlerin hami
yetlerine müracaat ctmiıti. Ser· 
giye iştirak edenler bunu hüsnü 
tellkki etmişler ve tayyare ce· 
miyetine geniş mikyasta teber
rliatta bulunmuılardır. Yaran 
akıam ıergide cumhuriyet genç· 
ler mahfili tarafından Galata1a· 
ray mezunlan ıerefine bir mü-
11mere verilecektir. 

Bolu yerli pazarıma sergide 
dokorasyon birinciJiğini kazan
masını tesit makıadile bugün 
ıergi bahçesinde bir öğle ziyafeti 
tertip edilmiştir. 

8eyllkk6prfl 
Kazasının sebepleri 

Beylikk6prll tren kazası hak
kında Nafia vekaletince yapılan 
tahkikatın neticelendiği yazal-

maktad1r. SalAbiyettar bir zahn 
ı&ylediğioe göre, yapılan keşif
lerde kazanın muhtelif ihtimal
lerden hang:sinin teı!ri altmda 
vukua geldiii kat'iyetle tesbit 
edileıoemiştir. Vaziyet böyle ol
makla beraber galip ihtimaller 
Ozerine mutalea yürülUlmüıtnr. 

Bu gibi kazaların tekerrnr et· 
memesi için de liZ1mgelen ted
birler alaomııtır. Kat'i vaziyet 
adli tahkikat neticelendikten 
ıonra belli olacaktır. 

inhisarlar umum mildürlüğü 
lstanbul teıkiJatanın birleıtirilme· 
sı iiıerine tatbık edilen yeni 
kadro ile eıki müskirat ve til· 
tün bat müdiirliiklerile merkez 
•e mUlhakahndan 34 me'mur 
açıkta kalmııtar. 

Tuz inbiıarı Istanbul bat mil· 
dürlUğüde yeni bat mOdiirlükle 
birleştirilmiştir. Samıun inhisar
lar teşkilAtınm birleıtirilmesi fa
aliyetine de baılanılmııtır. Bu it· 
le meıgul komiıyon kadrolara 
hazırlamaktadır. 

Aclliyede: 

Neşriyat davaları 
Kibrit kırab Kr&gerle Prens 

Ayyaza dair iki yazıdan dolayı 
Cumhuriyet gazetesi aleyhine 
bir dava açılmıf Ye görillen 
muhakeme aetıcesinde ikinci 
ceza mabkemeıi gazete neşriyat 
mlldOrll Abidin Daver Beyin 
beraetine karar vermiıti. Tem• 
yiz bu karan nalczetti;inden 
da•anın yeniden rOyetine baş
lanmııtar. 

Diln n&betçi OçllncO ceza 
mahkemesi, ikin.ci cezanın nak· 
zen gelen bu dan11nı ı&rmtlf· 
tür. DDnkO celsede CuJDburiyet 
gazetesi neıriyat mOdOrll Abidin 
Daver Beyin iıtifa eder~k ga· 
zeteden ayrddığı ve kendisine 
tebligat yapılamadığı anlaıılmıı· 
tır. Abidin Daver Beye tebligat 
yapıldıktaa aoma muhakemeye 
deYam oluaacakbr. 

YOz kesen Mahmut 
mahkum oldu 

T akıimde Seniha Hanım iı· 
minde bir kadının yllzDnll kes
mekten suçlu Mahmudun bir 
mllddettenberi ikinci cezada 
g&rülmekte olan mubakemeıi 
dOn nabetçi Oçllncil cezada bi
tirilmiıtir. Mahkeme Mahmudun 
bir sene iki ay bapıine ve Se
niha Hanıma 25 lira tazminat 
vermesine karar vermittir. 

Posta sel erJerl 
Türkiye limanları araaında 

poıt~ ıeferleri yıpmak imtiyazı· 
nın de•let idaresi altına abama• 

gece bahçeıinde uyorken dıvar- 11 hakkındaki 2068 numaralı ka
dan atlıyarak içeri girerek bu- nun bu giinden itibaren meriyet 
11zlık maksadile üteyi beriyi mevkiine firmektedir. 

Topcul•rda bir clnaret karıştıran Aziz adlı bir adam Vapurcular bufOnden itibaren 
Pazar aeceai Ramide Topcu- tarafından bıçakla öldürülmüş- beyanname vermiye baılıyacık· 

larda bir cinayet olmllft 75 ya- J tDr. Aziz sabaha kartı jandarma lardar. Beyanname verme mlld· 
tında Ha1an molla adlı birisi tarafından yakalanmıştır. deli iki aydır. 

_____________ ........... , ... , ...................... " ..................................... ınntlltMllllllWWI-·-·· LJ_I .... ,_ .............................. _ 

DlllDIN TIPIDIN ••• 
V alctile atıcıbta çok meraklı ı •abakacıların arasına karıtmıt· ı tini soranlara: 

bir paditahm fevkalade kıymetli Bir çok kimseler bunu görünce _ Bir kere dünyada atıcıların 
bir pırlanta ile müzeyyen bir yü- gülmütler. Bununla beraber çocu· birincisi oldum. Bundan sonra a· 
züiü varnuı. Büyük bir okçular ğun hatırı kırılmasın diye ok at· hcılık yapmak kazandığım terefi 
müsabakası açmıı, yüzüiünü ni- muma müsaade etmitler. Lakin artırmaz, fakat eksiltebilir!... de· 
f&Drih yapmıf, bütün dünyadaki çocuk yayını çekip okunu atınca mit! 
en mahir okçuları bu müıabakaya hiç bir kimsenin muvaffak ola- Keriman Halis Hanım dünya 
ittirake davet etmit. "Her kim o· ıüzeli ilin edildikten sohra bu 
kunu benim yüzüiümün baklası- madıiı iti yapmıf. Oku doğru- fıkra hatırımıza ıeldi. Ok atıcı· 
ndan 1-ı·rı·rıe kendı'ıı'ne bunu mu··. ca ıiderek paditahın nitangah o· 

-2' lığında cihan tampiyonluiunu •· 
kifat olarak verecetim,, demiı. larak koyduğu kıymetli yüzüğün lan çocuk fıkrasından ibret alarak 
Dünyanın dört bir. tarafından ne içinden geçmiı ! Bunun üzerine kendi kendimize: 
kadar töhret kazanmıt ok atıcı· paditah da yüzüğünü bu çocuğa _ Madamki biz de bir defa 
lan varsa hepıi ıelmif, müsaba· vermit ! Likin ertesi ıünü herkea dünya ıüzeli müıabakuında bi· 
kaya ıirmit, fakat hiç biri okunu ititmit ki dünya atacılık birincili· rinci çıktık. Artık bundan sonra· 
padiıahın yüzüfünden ıeçireme· ğini kazanan bu çocuk okunu ki ıüzellik müsabakalarına itti· 
mit. Bu arada bir küçük çocuk e- ve yayını atete atıp yakmıt ! rak etmiyelim !,, 
linde bir taraftan geçirdiği bir ok Kimse bunun ıebebini anlıya· l'edik. 
Ye 1•1 ile çıka ıelmiı. O da mü- mamıı ... Çocuk i1e buaua laikme-

Pariste "Leon Savadjian,, is· 
minde birinin idare ettiği "Daı· 
ıier Economique des Balkana,, 
da Balkanlara dair iktısadi ve ıi· 
yasi haberler verilirken Türkiye
den de bahsedilmektedir. Bal· 
kanlardaki vaziyetten bahseden 
bir makale sözde Türkiyenin ai
yui iktısadi ve mali vaziyetini 
tetkik ediyor. Türkiye hakkındaki 
tetkik, tetkik olmaktan çıkm19, 
Türkiye aleyhine bir nevi tahrip 
vasıtası eibi kullanılmak istenil
miıtir. 

Bu hüküm doğrudur. Çünkü 
bugünkü Türkiyeyi hatalı bulan 
bu parti Türkiyenin kendi bün· 
yeaine, Türkiyenin kendi inki· 
taf ına göre yapılmıt bir tetkilC 
değildi. Y...zı bqtan nihayete ka· 
dar bir noktai nazara istinat et• 
mektedir. 

Türkiye neden eski iktnaClt 
rejimi terketti. Neden açık paza• 
halinden çıktı? Türkiyeye acıyan 
satırlar var. Türkiye neden itha• 
litını azalttı diye? 1 

Türkiye bütçesinin ıeçen ae

neye nazaran daha az masraf 
rakkamı ıöstermesi de muharri· 
ri hayıflandırıyor. 

Hele kontejan listelerinden 
beh.eden satırların altında kapa
nan bir pazarın kapısı önünde 
ıöz yqı dökenlerin ıstırabı var. 

Nihayet, Türkiyenin Avrupa 
devletlerine değil, Sovyet Ruı· 
yaya temayülünden acı acı tiki· 
yet ediliyor. . . . -, 

Mücerret bir hakikat yoktur. 
Türkiyeye göre, Fransaya ıöre, 
lnıiltereye göre hakikat vardır. 
Franaanın hakikati, maliye ıer
mayeıinin bulqtığı yeri Franıa· 
nın harici siyasetine bağlamak 
ve azami istismarda bulunmak
tır. 

lnıilterenin hakikati, lnailiz 
İstoklarına mahreç bulmaktır. 

Türkiyenin hakikati Tür
kiyenin müstakil bir iktısadi uz-
viyet olnıasıdır. Kendi kendini i· 
dare eden ticaret müvezeneaini 
tesis etmektir. Bunu teıiı edebil
mek için Türkiyenin makineleı· 
meıi Türkiye iktısadi hakikatmın 
ilk tartıdır. 

Türkiyeye göre hakikat Türki· 
yeyi ne F ransamn, ne lngiltere
nin ne tunun ne bunun hakikati• 
ne göre ölçmeye müıait değildir. 
Tanzimattan beri Türkiyeyi dai· 
ma Türkten batkaaının menf aa· 
tile gördüiümüz için bugünkü 
vaziyetlerle karıılaıtık. 

Leon Savadjian'ın idare ettifi 
mecmua bir de Türkiye • Rusya 
meselesinden bahsediyor. 

Türkiyenin iktısadi menfaat
leri makineletmektedir. Halbuki 
Avrupanın büyük ıerımayeli dev• 
Jetleri Türkiyenin makineleımesi 
aleyhindedirler. Nitekim seneler· 
denberi aliminden cahiline kadar 
bütün Avrupa sermayedarları 
Türkiyenin açık yarı müıtemlike 
pazarından çıkmamasını istemit
lerdi. Çünkü onların iktısat ve 
maliye siyasetinin onlara göster· 
diği hakikat Türkiyenin bu tekil
de istiamari idi. 

Ruıya ile Türkiye araıında 
Türkiyenin makineletmesi hah· 
ıında bir anlaşma iki komıu dev
letin iktıaadi inki!af ıahasındaki 

(Lütfen ıavıta111 ~evlrlnb) 
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Ö. Rıza 

Silahsız bulundukça kendimi 
çıplak, eksik sanırım ! 

Tren hareket etti. Aşenden 
hayret içinde idi. Me~silcalı an· 
lattı : 

- istasyona geldiğim zaman 
şefe haber giindererek Meksika 
orduları baş kumandanı ceneral 
Karmonanın geJdiğini ve Liyon
da lngiliz cenerah He görüştük
ten sonra hareket edeceğini, 
onun için icabcderse trenin bir 
müddet tehir olunmasını anlattım. 
Treni kaçırmıya imkan yoktu. 
Ben de Liyon hızları ile bir az 
şakah:ıf mı ya va kıt buldum. Hay· 
di, bir konyak atalım! 

- Teşekkür ederim içmem. 
Meksikalı bavu'unu açarak bir 

şi§e çıkarmış, ağzına dikmiş, 
lıkır lıkır içmiş, eJinin tersile 
ağzını silmiş, bir sigara yakmış· 
b sonra yatağına giro işti, bir 
kaç dakika sonra rneksikalı hor· 
luyordu. 

Aşenden de uyumuş ve ancak 
gün doğduktan sonra uyanmıştı, 
Meksikalı dn uyanıktı ve sigara 
içiyordu. Kompartımanın zemini 
sıgara izmaritlerile, fezası kesif 
dumanlarla dolmuştu. 

Meksıkalı elini yuzunu yıka
mıya kalktı. Takma saçını taradı. 
Çantasından bi:- konyak şişesi da
haçıkararak bir kaç yudum çekti. 
Sonra bütün vazifelerini yapmış 
bir adam tavrile köşesine kuruldu. 

Hududa yaklaştıkları :zaman 
Aşenden Melcsikalıya sordu : 

- Yanında silah filan varsa 
bana ver. Çünkü beni r.tamaz· 
lar. Belki seni ararlar. 

- Bir tabancam var amma o· 
yuncaktan farksız! 

Meksikalı arka cebinden kos
kocaman bir rovelver çık::ırmış 
ve ilave etmişti : 

Silahimdao katiyycn ayı1lmak 
istemem. Onsuz yürüdükçe ken· 
dimi çıp!ak, eksik sanırım. Fakat 
mesele çı:-oarmak istemediğımiz
den onu şimdilik sana devr edi
yorum. Bıçağımı da al. Ben daima 
bıçağı rovelvcre tercih eder ve 
onu kullanırım. Bıçak tabancadan 
daha çok zarif bir si.&htır. 
Aşenden bahsi uzatmak iste

medi: 
- Tabanca veya bıçak kullan

mak bir itiyat meselesidir! dedi. 
Fakat Meksikalı bu cevabı be
ğenmedi: 

Nam!ıyı her kt's çekebilir bı· 
çağı ancal< erkek kullanabilir. 

Meksikalının bavu undan çıkar
dığı korkunç bıçak lng:lizi tit-

tevafuktur. Türkiye iş a:b.mla

rına kapılarım kapamadı. Hatta 

memleket çalışacak ecnebi ser
maye!lini bile buruşuk bir yüzle 

karşılamadı. F almt mecmuanın 
bahsettiği sermayedar hükumet· 

lere mensup gruplar yeni Türki· 

yeyi daima tanzimattan sonra a
çılan yol üstünde yani yarı müs· 

ternlike, açık pazar karakterinde 
görmek istediler. 

Türkiyenin hakikatine uygun 
anla§.mıya mani olan kimdir? 

Fakat biz anlaşmanın manası
nı hudut karakolları kapısına bu-

rası yarı müstemlikedir, iktısaden 
istenildiği gibi istismar olunabilir 

diye bir levha asamayız. Bunu is· 
tiyenlcr Türkiyeı:ıi.ı hakikntını 
anlamıyanlardır. 

Sadri ttem 

retmişti. Meksikalı biçağını met 
hediyordu: 

- Dünyada bunun çeliği kadar 
mükemmel bir çelik yo~ Bir 
ustura kadar 1 eskindir. Onun 
ucu . bir cigara kadmı keser ve 
onunla bir koca çınarı da devi
re bilirsiniz. 

- Başka bir silahınız var mı? 
- Kollarım kaldı ! 
Fak at Meksikalının kolları da 

demirden farksıd:lı. 

-4 

Siyahh ı,adın 
Aşenden ile Meksikalı jeneral 

huduk muamelelerinden geçm=ş, 
Sonra tekrar yo~a lrnyu muşlardı. 
Ingiiizin ilk işi, arkadaşının silah· 
farını iade etmekti. Derin bir 
istirahat duyan Melcsikalı arka
daşmı ı,ağıt oynamağa davet 
etti : 

Oynadılar. Meksi!<ah mütema
diyen kazaniyordu. A~enden bir 
iki sabt içinde bin frank kadar 
kaybetmişti. Meksikalı memnun 
ve müstehzi sordu : 

- lngiltere hükümeti sız·n 

kumarda kaybettiğiniz paraları 
da veriyor mu ? 

- Hayır. 
- Öyleyse ltaybettiklerin ye· 

tişir. S~in parana daha fazla 
tecavuz etmek istemem. 
Aşenden paralan sn yıp verdi. 

Ceneral da para:arı tekrar say
dıktan sonra cebine attı. 

Mcksikah, mcm'ehtindel{i ser
vetinden, malikanelerinden, ma
denlerindrn bahsediyordu. Orıa 

göre yeni hükümet bunlarm hep
sini zaptetmişti. Kendisi tekrar 
Meksikaya dönerek bunlara sa· 
hip o~duktan sonra Aşendeni da· 
vet edecek ve onu bir kıra! gi
bi izaz edecekti. 

- Fakat ş;mdi herşeyi kay
betmiş buiucuyorum. P.aiste ek
meğimi kazanmak için ls;>anyo.
ce dersler veriyor, . yahut Ame
rikalılara şehrin gece hayalım 
gösteriyorum. Güzel l{adınlann 
kollarını elmasla süslemekten zev· 
kalan ben, şundan bunda::J eski 
püsl~ü elb'se!er kabulüne mechur 
kaldım. Fakat talisizlik ilelebet 
devam etmez. Yakında ben de 
haaımlarıma darbeler indireceğim. 

Meksikalı oyun kağıtlarını tek
rar ç,ı~armış ve fal açmıya baş
lamıştı: 

- Bakalım kağıtlar ne diye
celt:? Onların y~lan söyledikleri
ni görmedim. Onlara biraz fa 7 la 
inanm~ş olsaydım bu nikbete 
uğramazdım. Kağıtlar beni tah
zir etmiş, aşk , kadın, teh· 
like ve ölüm göstermişti. Her 
şey apaçıktı. Fakat ben aldır· 
madım. Si7. Şimal milletleri 
aşkın ne hemek olduğunu bil
mezs'niz. Onun nasıl uykuyu lrn
çırdığım, nasıl iştibayı tıkadığını 
ve insanı nasıl çıldırttığını 

bilmezsiniz. Benim g~bi bir adam 
aşka tutuldumu, her cinayeti 
işler ve her kahrım.ınlığı yapar. 
Alh! o·nr, Şeytan olur. Fakat 
ben .kadın yüzünden harap 
oldum. 

Mekıikah kağıtlara bir kene 
daha bakmış birkaç kağıt kal
dırmış, sonra devam etmişti: 

- Beni tümen tümen kadın
lar severdi. Bütün Meksika şehri 
aşktaki muvaff akiyetlerimle çal
kanırdı bana mukavemet edebi-

VAKiT 

Memleket Haberleri 

lzmirde 

Kemerultı Cinayeti 
Muhakemesine 
Başlandı 

lzmir, 15 ( Hususi) - Kemer 
altı caddesinde zeycesi Müzey
yen Hanımla kainbiraderi Sa· 
dettin Efendiyi öldürmekle maz
nun sabık polis memur!arından 
Nuri Efendinin muhakemesine 
başlanmıştır. 

Evvela ıstintak kararnamesi 
okundu, bilahare maznunu:ı is
ticvabma başlandı. Nuri Efendi: 
Reisin sorduğu suaallere verdiği 
cevüplarda vak'ayı şu suretle 
anlatmıştı: 

- Zevcemle .aramızda eskiden 
beri şiddetli bir geçimsizlik var
dı. Kendis"ne meram anlata!Dı· 
yordum. Vak'a g:lnü avukatın 

yazıhanesinden geliyorlardı. 
Sadettin Efendi; A\'ukatın 

yanına katip olarak g rmişti. 
Zevcemin ellerinde bazı pa· 
ketler gördüm. 

Bunlarda pirinç, şeker vesaire 
varmış. Bilmediğim için yanla-
rına sokuldum ve bunların ne 
olduğunu sordum; Müzeyyen Ha
nım: 

- Sen neden alakadar olu· 
yorsun ? 35 gündenberi. o ıa
şe ediyor. 

Dedi. Ben de: 
- Gelin, etmeyin, barışalım. 

Bu meseleyi güzellikle hal!edetiın. 
Dedim, bunun üzerine kardeşi 

Saadettin Efendi: 
- Sen l<im o.uyorsuo? 
D1ye ~i.ifre başladı. Bunun 

• üzerine şuurnma hakim olamıya· 
rak tabancamı çekmişim, gayrı 
munyy n bir hedef ateş ettiği· 

mi hatırlıyorum. Karım ve kar
deşi yere düştüler, ben de ka
rako~a gatim. 

Müteakiben şahit Bahaettin ve 
Hüsamettin Beyler istima edildi· 
ler. Bunlar erkek sesi mi, kadın 
sesi mi olduğunu anlıyamadıkları 
bir sesin Polis Nuri Efendiye: 

Bağırd1ğını ve arkasından silah 
sesleri duydu'daunı Müzeyyen 
Hanımla Saadettin Efendinin ya
ralanarak yere diiştüklerini söyle
miş!erd1r. 

Puodan sonra diğer şahitler 

dinlendi. Daha bazı şahitlerin 

celbi için muhakeme 4 eylüle 
kaldı. 

Urganlı istasyonunda 
feci bir kaza 

lzmir, 16 - Dün Kasabanın 
Urganla istasyonunda feci bir 
kaza o'.muşlur. Dört yolcile Ka
sabaya gitmek üzre Urganlıdan 
hareket eden Hr otomobil tren 
yo 'u:ıdan geçerken trenle karşı· 
Jaşmış, lokomotif otomobilin ar-
ka tarafına çarpmıştır. Çarpma 
neticesinde orman memuru Is-

ı mail ve fabrikatör Ragıp Beyler 
kayalara düşmüşler, Ismail Bey 
derhal ölmüştür. Rag1p B. ağır 
yaralıdır. 

len bir kadın yoktu. 
Aşenden dinliyor ve miralay 

" R 11 mn bu adamı seçmekte 
hatıı edip etmediğini düşünüyor
du.Meks" kalı durup dinlenmeden 
anlat.yordu: 

- Hayatımda bana mukave
met eden bir tek kadına tesadüf 
ettim. Bir gün bir eve girmiş, 

merdivenleri çı'<ıyordum ve bu 
kadın iniyordu. Kadın pek güzel 
değildi. Ondan çok gözet yüzler-
ce kadı:ı elimden geçmişti. evsa
hibinden bu kadını bana gön· 
dermesini istedim. Ertesi akşam 
bu kadın beni bekliyecekti. Fakat 

(Bitmedi) 
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" Türk Dünyası ,, a 

eser hakkında 
H.. yı·n N• Yazan: use 
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Abdullah Battal Beyin Türk 
Dünyası adlı eserim hakkında 

"Vakit,, sütunlarında yazmış ol· 
duğu tenkitleri okudum. Battal 
Beyin ilmi eserini henüz görme
melde beraber şahsen tanıdığım 

için kendisini bir ilim adamı za
nederdim. Binaenaleyh, tenkitle-
rine memnun olmuş ve ümit etmiş
tim ki hatalarımı gösterecek ve 
bu suretle de kitabımın ikinci ta
bında bu hataları nazarı dikkate 
alarak istifade edeceğim. Bu Ü· 

mitlerim boşa çıktığı gibi bu mü· 
nekkiclin ne kadar da menfi c!ü
şündüğünü hayretle gördüm. Bu 
kadar kcndisi;:i zor!1yarak ma~l

za tenkit etmek için ~·azılnn ya
zılara cevap vermek i:;teme:;::clim, 
fakat bazı r.o~taları tenvir etmek 
zaruretini gördüğüm is-in bu ceva
bı yazıyorum. 

Ben kitabımın ilk sözünde Av· 
rupada iken bu kitabı ecnebi lisa· 
nında neşretmeme ramak kaldığı
nı yazmışım. Bunu kitabın tenki
dinde yazmanın manası nedir? 
Münekkidin benim bu yazılarımı 
böyle ortasından alarak karie gös
termc:;inin manası bana kitabı 
tenkit etmek gayretini fazla güt· 
tüğünü ve bir az da bu hususta 
pek menfi düşündüğü fikrini ver· 
di. Bilmem hem kitabı hem de 
tenkidi okuyan bitaraf kari ne fi. 
kir edinmi~tir . 

Münekkit kitaba o kadar "sat· 
h:i bir öz e.zClir,, mi9\IT ki kitabsn 

mukaddemesinCfe Ural-Altay ka
vimlcri:ıden bahsedilmesinin ma
nasını da anlıyanıamış, sonra ki· 
tabı bir parçn dikkatle okumadan 
son Rus ist.ı!istiklerine "tamami
le bigane,, olduğumu söylemek te 
bitaraf bir tenkit kaqısmda olma
dığımı bana daha vazıh bir suret· 
te göııteriyor. Münekkit istatistik
ler hakkında bu sözü aarfederken 
mesela Başkırtlnr, Knzak·Kırgız· 
lar ve saire kavimler hakkındaki 
istatiıtiklerimi nereden aldığımı 
tahkik etmİ§ olsa idi hu son ista· 
tistiklere bigane olup olmadığımı 
anlıyahilirdi. Bunu göremiyecek 
kadar kitabı sathi okuyan ve bita
raf olnuyan bir münekkide kita
bı bitarafane olarak bir defa daha 
okumuını tavsiye etmek mecburi· 
yetini hissediyorum. 

Ben kitabımın nihayetine 29 
kitap ismi yazmışım. Halbuki da· 
ha yüzlerce kitap vannı§... Bun
dan bana ne? Ben Türkler hak
kında yazılan kitaplara dair eser 
yazmıyorum ki! ... Zaten bibliyog· 
rafyayı uzatmamak ve bu huıus
ta malumat almaık istiyenler için 
on altıncı kitabın ismini yani 
Czaplikca'nın kitabının ismını 

zikrederken "bilhassa bibliografi 
için bu esere bakınız,, dememi! 
miyim? Demek daha fazla bibli
ografiyi oraya havale tamişim, 

yoksa oradan kitabıma nakletmek 
güç bir İf olmazdı zannederim. 

Münekkidin §U cümleıini de 
aynen naklediyorum: "Altay Tü
rklerinin T omsk vilayetinde Biiks 
ve Kuznetsk havalisinde ya§adık
ları yazıldıktan sonra derhal bu 
Türklere mensup Televitlerin 
Kunzetsk ve Biiks vilayetlerinde 
yaşamakta oldukları yazılmıttır, 

yani T omsk vilayetinde diğer iki 
tane vilayette yerlettirilmiftir.,, 
Tekrar ediyorum: kitabımı oku
yarak ıtnl~mıvl'ln bir münekkide 

d .. 111eı 
cevap vermek hiç eg . ·ka 
nekkit Bey bir az.cık dı~ 

01 
olsa idi Altay türkleri 15 

d .. nu mumi serlevha ol ugu 
T .. rk t serlevha ahında 14 u d.Jı 

sıraladığımı okumadan ki 
bilirdi. Maamafih, bu ha . o 
kumadan dahi görebilnııf . 

o vakit vilayet içine viliY~ 
· "hn• le~.mesi ancak kendı zı SO 

olduğunu anlardı. Sonra 
rın Altay Türklerinden 1.~ 
Abakan yahut Yenisey ıı . 

·,tı 
den olduğunu Radlofa diY 
yazmasına da hayret e 

Ben Radlofun tasnifini 
·da mecbur muyum? Yukarı 

diğim gibi bir takım Tür~ f 
rini Altay Türkleri wnu~f 
altında topladım. Radlo 

yazmıyorsa benim de bu 1 
kabul etmem mi icap eder 

İstatistikler hakkınd~ ifİ 
mat kitapta da gösterıld 
muhtelif .::amanlarda ~ 
seyyah ve ilim adamları ~ 

tistiklerine istinat etmektedJ 
rie bunlar arasındaki ten'· 

istatistiklerin ne derece 

şnyan olduğunu gösterııı1' 
bu ciheti tercih ettim. fi') 
leyh muhtelif zevatın goP~ 
istatistikleri naklederkeıı 

arasındaki tezat veya te / 

b&na isnat etmekteki maııll 
S. 91 de söylediğim sözl~~ 

dahi Yarit deği midir? ~~~ 
ise bu izahatımı benim ı9 

hakkındaki malUr.natımın ;/; 
olduğunu sezmiş olman>:~ /'. 
diyor. Biraz bitaraf dü!U~tı' 
salardı bu ciheti kendilen ~ 
ı ·· · ederlerdi. Fakat menfi 

nerek kitap tenkit edenler 1"' 
<susta mazurdur. ı 

{So~ 

Hakkı Tarık ~, 
el~ Gazatemiz umllm nıü ~ 

resun meb'usu Hakkı 1•. 
bugün Karadeniz vapurile 
dairesine gidecektir. _/ 

Nafi Atuf 8· 
b, ~.fi 

Erzurum me uıu ~.. S 
Ct'yazit meb'usu Haht, ~., 
meb'csu Etem Beyler bıJ di'' 
! ·, -' · !erine '!irlr.ce~~ 

ıo8 
Hlhlllabmer b~,. 

25 Ağustos . d' 
·ıoıO 

Her sene yaz mev;i·ı;Ji . 
rilmeıi mutat olan ı z5', 
bJlosu bu sene Ağustosu:..,'' 

BüYU"' -Perşembe akşa~~ .. fdillet 
Yat kulübünde Buyuk H oil> tt 
!isi Reisi Kazım Paşa .ı. 

d ·ı ektir· ..... seti altın a verı.ec f ıw· 

Ş b . . . 111;1rU tJ' t 
e rımız n en. . bet'' 

rmdan müteşekkıl bır . l:J,l" 
ti biye bir haftadan b~rı ;çi" "'ı 

. · • tern10 bite mükcmmehyetını e . 
, Bu seP ·~ı guı olmaktadır. . ·o ı 

rin fiyatı erkek le~ ·~:ra oll 
Hanımlar için de bır ~ 
tesbit edilmiştir. ~ 

k8.,ıı 
TUtUocillUk t• 

uooıı 
Tüt.. ·· mk kaouıı to 

uncu dürı de . 
meşgul komisyon k. h•ft• ı 
mışhr. Önümüıdded~sirıİO ti 
kanunun t:O ma 
b •t• ·ı . olacaktır. ı ırı mıf 
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~uınpanyasına taahhüdü ifa ettiri· Türkiye Bu sene bütün şehirleri-
eınez mi ? Bostancı ile Suadiye Birincilikleri mizde meyva boldur ! 

" arasında gece tehlikelidir 
'ltlc~':u~~~ kumpanyası ruuka- Burada bir noktayı illve EyJu·· ı sonunda AIAkadarlar Seyrlsefaln vasıtaslle .Mısıra 
dabn· d 1 ınce belediye hududu edelimki Suadiye ile Bostancı ihracat f Plll teşebbilsata girişti er 

ın e o! d d ) k ~. ''P anca delerde tesint kaprüsn arasında bava gazı te- izmir e yapı aca 
•taktır ve b t • · · h l • · ltıliddetinin b' u esısah ımtıyaz siaatı olmaması yanlız ak ıçm Futbol federasyonunun hu ıene 

ltrk ıtamında belediyeye bir konfor meselesi değildir. Bu Türkiye birinciliklerinin yapılma-
llı0dd e~~cektir. Fakat imtiyaz işin asayiş ve inzibat ilede şid· ıı için tetehbüsata girittiğini ve 

etının h 't d" . •tne k 1 amına ye ı sekız detli bir alakası vardır. mıntıkaların bu huıuıta fikirlerini 
fİQad' aldığı bal e kumpanya Çünkil bu cadde üzerinde ıorduğunu evvelce yazmııtık. Ha-
ile bıye kadar bu tesisatı ~uadiye otobüsler her gece karımlıkta i,- her aldığımıza göre bu müaaba-
b,~ ostancı köprUsü arası gibi !emektedir. Hatta ıiyasızlıktan kaların yapılması kat'iletmittir. 
titr ~ıntakalarda yapmamııtır. dolayı geçen gün bir otobils Evveli mıntıka §ampiyonlukları 
hiç y ıbtnal edilirse bundan sonra bir karpuz arabuına çarparak müsabakaları yapılacak sonra hu 
.ı•t' .•P111ayacai tar. Imtiyaı müd V k bli 1 · şampiyonlar İzmirde Eylül sonun-
11.,. 1111 .. b' devirmiştir. a ıa oto s erın 

.. ıt d da karşılatacaklardır. 
llı•k ı amın a ise bu işi yap· el~ktrik fen eri olduğu hatıra ge-

a.. stanbul halkana kalacaktır. lebilir. Fakat iki otabOı kartılaş- kulüplere muavenet 
"-Ulllp 

~~il b anya halk tarafından tığı uman ıofölerin birbirlerinin Merkezi umumi tarafından spor 
llı•ltı ulan muracantlara kaça· gözlerini kamaıtırmamak içın mıntıkalarile bazı klüplere de nak 
~~ !cevaplar veriyor. feneri söndürmeleri usuldendir. ti muavenet yapıldığı haber a-

llat, a i tarafından daha evel Iıte bu esnada cadde Uıerinde lınmı!tır. Bu muavenet münhası-
liı>, da•h t abonman taahhüt edil- bulunan halkı ve arabaları gör- ran sahalar ihtiyacının temini i· 

.. c k d Bu sene memleketimizde bil-•~ı, a on an sonra bu tesi- d , k•t çı'ndir. 
Y b E mek kabil değil ir ve iler va ı bassa lıtanbul 't'e hinterlandında ltı~ 8 Pa ilirim, diyor. ğer 

~lu b için bir facia vuku bulması ibti- Yüzme birincilikleri bu meyve bolluğu feykallde bir 
tb. u abis mıntakada bava l d b 1 d d' cuma gu""nü yapıbyor d l . t• H tt M ... t · ma a ı· ı·n e ır ereceye ge mı• ır. a a ar· 
~· csısah yapılırsa birçok • Y 

b'llı1tlerin abone olacakları ıüp- Nibay"t ıu cibeti de unutma- ISTANBUL, 16 (A.A.) - Is· mara aabillerindeki bir çok şe-
'•iıd· mak lazımdır ki bava gau kum- tanhul mıntıkası -leni~ : \i!t heye- birlerde meyveler toplanama· 

•hbnt ·~·. Fakat ş·rketin bu ta- panyaıının bu tabada yapması t' d t hl' v d'I . t' makta ve bu yüzden kısmen 
"• ışıni bir şart olarak ileri- ın en e ıg e ı mı! ır: 
,,. ııtı icabetlen iş öyle bQyllk bir Mıntıka yüzme birincilikleri 19 çürUyUp gitmektedir. Buna iki 
Çank~nıesi as'a doğru değildir. mesele de değildir. Çünkil gide· Ağustos 932 Cuma günü Büyük· ıebep amil olmaktadar. Biri ala-
"'k rnukavelenamesi dikkatle b dere yu··zme. havuzunda yapılacak· cının bolluk nisbetinde olmayııı 
" lln cek mesafe azami d6rt yüz eı 
diL Uts1 derhal haksızlığı tas- tır. diğeri toplamıya yetişilememesi 

" ed·ı· N k 110z metrodan ibarettir. Bukadar d' 
t ı ır. ete im ahiren bu J b Seçmeler ıaat 11 dedir. Seçme- ır. 
qı.ısu mahdut bir saha için balkın u F k t b d ~-t 11~ salahiyet sahibi olan bir lerde hazır hulunmıyan atletler a a meyvanın u erece 
t k fırketin mukavelenamesini hayati ihtiyacı ihmal edilmeme- aona ayrılmak hakkını kaybeder· bolluğuna ve ucuza satılmasına 
~t ik ederek bu işleri yapmıya lidir. }er. rağmen meyva mUstahsillerinin 
l'Q~cbur olduğu kanaatine var- Müsabakalara uat 13 te baş· mahsus bir zarara uğramadıkları 
bit. ve Kat.ıkay belediyesine Bir tavzih }anacaktır. 25 ~ -932 Cuma gü· da temin edilmektedir. Çünkü 

1( ~~~t-.. ida He müracaat etmiştir. h d nü icra edilecek olan Türkiye yüz· mal ucuz olduğu cihetle sürüm 
d,· ~Y al diyeai de bu jıti- 15 • 8 • 932 tarihli nüı amız a me birinciliklerinde lıtanhul mın• de fazladır. Ve bu devir mua-

)ı lajaııb.ul ağır ceza mabkemeıinde k t k ·· b" ·n Tk meleainden hafif bile olu kAr 
h~ tetkik ettikten sonra mil- tı asını mm ı a yuzme ırı cı ı · 
"' ruyet edilen metruk emvalden ı · · k ı tletler tem temin edilebimektedir. t. •tı hakla bulmuş, keyfiyeti ennı azanmıt o an a • 
"l°ttce 

1 
bir orman işine ait rllıvet da••· ıil edecektir. Üzüm de yeni çık111asına rağ· 

~ta n stanbul belediyesine aından babsetmiıtik. Bu arada men toptan 10- 15 kuruş ara• 
1 

eleyi yazmıctır. At yar1,ıarı 
ıt -s ismi geçen Sudi B. , şayle diyor: ıında muamele görmektedir. ls-

le11· anbu1 beledıyc•iaia bu meae- .. Ziya Beyle mOttereken Ömer• DEAUVlLLE, 16 (A.A.) tanbulun bir çok yerlerinde en 
.. 1~ ehemmiyetle nazarı dikkate 100 bin frank ikramiyeli 300 met- k d 1 .. ... li muhtan Necip efendiden elli iyi çavuş üzümü pera en e o a-
~":aı ve bir gün geçirmeksizin re mesafeli Kergorlay mükafatı rak 15 kuru•a kadar satalabil-
... ~p lira talep ettig .. imiz, dog .. ru deg .. il· M R h·td'' h" Id w J Y c anyaya mukavele mucibin- . otac ı ın sa ıp o ugu oc· mektedir. 

ı.t laıife . 1 b . . dir. key Rahhenin bindiği F og·Horn Kavun karpuz geçen senekı" 
~.. sı o an u ışı yaptırması ' ı k 

... Qıd B Bu meseleyi vi iyet ma amına iıi.mli at tarafından kazanılmııtır. fiatların yarısına hatta yarısın-
)'hl ır • ir mukavelenamenin b B 

.. 1~ ki bizzat haber veretı enim. u Bu yarıtta ikinci Amportas ve ü- dan daha aza satılmaktadır. 

timizde istibllk edilemeyecek de· 
recede bol olmasını nazarı dik· 
kata alan allkadarlar bunlann 
ucuz fiatla ve seyri sefain vaıı· 
tasile Mısıra ihracı için teıebbll· 
sata girişmiılerdir. 

Diğer taraftan Avrupada yaı 
meyvelerimizin fevkalade rağ· 
bete mazhar olduğunu g6ren 
birçok ecnebi nakliyat kumpan• 
yalan ofise müracaatla nakliyat 
işlerini daha ucuz ve daha seri 
yapmak için teşebbüsatta bulun
maktadırlar. Şenkel ve Muller 
şirketleri de bu meyandadır. 

Yat kulilpteki balo 
Bu perşembe akşamı Büyük· 

adada Yat kulübünde COmhu· 
riyet Halk fırkası adalar kaza 
hey' eti tarafından bir balo veri· 
lecektir. Balonun mUkemmeliye
tini temin için her tarın tertibat 
alanmıştır. Baloya iştirak edenler 
pek zevkli bir gece geçirmiı ola
caklardır. Baloya lstanbuldan 
i~tirak edecekleri tekrar getir• 
mek için gece saat üçte BüyUk 
adadan bir vapur kalkacakbr • 

Matbaamıza gelen eserler: ~t~ rh taraflarını tatbik et- itlerle kat'iyen allkadar deg .. ilim. çüncü Feu de Joie iıminde atlar• ' kı f b Şeftali toptan beş kuruşa, en 
l:lıtk r~ız tara tarını i mal et- Sarf meseleyi ger haber 't'ermek- dır. • //oto Siirey,ya 

do d d ş b 7 iyi armut on kuruşa, erik 3 ili 
tjt gru eğil ir. ayet u lig .. imden dolayı Orman müfet- Yarıta altı at ittirak etmi•tir. Foto Siireyyanın 1932 güzeller 
t qttler 'b ~ 5 kuruşa satılmaktadır. 
Qtltd' 1 rnal edilirse bu cihete tişliğinin fezlekesinde kaydettiği ilk gelen üç at araıındaki mesafe albümü nefis bir surette intişar 
~ 1 •Yenin alakadar olmak en ihmal ve terabi cilrmilnden maz- iki ve bir boy idi. Bahsı mü,terek Meyvelerlmlz fazla etmiştir. Birer tane edinilmesini 
~bir v ~azifesidir. nun bulunuyorum.,, 2/ 50, 9/ 50 ve 2-11 idi. Bu sene meyvenin memleke- tavsiye ederiz. 

~~kçe~ye~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~k~u~rd~u~n~u~z~?~~~~~~~~~~l~ik~e~l~i.~=.~~~=======~=====~~R~a~u~l~,~e~rt~e~si~a~a~b~a~h~K~u=rv~il~e~t~el~e~• J 
Çc'it ı'k'ı gu··ıu··şıu·· kadın 1 Yazan : -Burayageleceğini biliyorduk. -Benimrizlenecekbirşeyimyok fonetti: 'il 

en: Morla - Nereden biliyordunuz? - Daha iyi ya ..... iri Pol kin- - Marki nasıl? 
''· - Ben öğrendim. Müfettiş cidir. Kıza da tutgun. Kendinizi - Bu sabah erkenden gitti." 1 

Arsen LUpenln yeni bir maceraaı L8blan JorJ'öreyi takip ediyordum. Ken- koruyunıu. Marki de kendini ko- Hizmetçisi otomobilini gidip ge• 

lt,uı. . 
'\t~ Öyle ama, çekip gidiyor· 
~ aö a.~'lrl, dedi, maamafih ge· 
~etif ru!llleğe hazırım, korkak 

l ~,·~i i . 
ld1ı; ' rı Polün giderken topal-h· 1)11}1 .. 
lt dal R0rınüttü. Herhalde hu, 

~llllıtı a.vere idi. Zira Valteks to
......_ l}'ordu. 

dlı b lierhalde d' d"" .. .. • ll h . , ıye uşunuyor-

~· Co" elrıfe dikkat etmek li
~.. ı er· f 
lıtUtiir 1 ena. Bir kapana 
J •e f IAk 

Otj" ' e a ettir 
t, ore ile V 1 • 

lde.-ı a teka ayni kırat· 
h ·~arı 

·· ~a.uı · 
Otı" e"e d" 
ld l.ittde eli 0~erken, kapının 
~ 'lll RÖrd~e~:•1nde inliyen bir 
teı;:~?ttın ~·. ıraz dikkat edince 
l,d e a.ttığ, ·:~z evvel çenesine 
l.i lierif anı olduğunu an-
~ Yere d" .. b ):-a.Jc •oııra Ufup ayılmtf, 

lık 't herha.ı:Yılarak lcalkmıftı. 
lelltıit ol e tekrar bir baygın· 

•cakt k' 1 ı, farkında 

Tefrikı ~o: 20 

olmadan, demin taruıut ettikle· 
ri evin kapısına gelip biraz din
lenmek üzere çökmüttü. 

Bu, uzun ve kıvırcık saç-
lı, çok eımer yüzlü bir adamdı. 
Raul: 

- Arkada§, dedi, herhalde iri 
Polün çetesinde Arap dedikleri 
ıen olacaksın. Bin franklık bir 
kağıt kazanmak ister misin? 

Eli hala çenesinde olan adam , 
cevap verdi: 

- Eğer iri Polü ele vermek i
çinse, botuna hazmet ediyorau· 
nuz. 

- Bravo, sen sadık bir arka
da§ imişsin. Fakat·mesele o de
ğil. Sadece, Sarı Klaranın nerede 
oturduğunu öğrenmek istiyorum. 
Biliyor muıun? 

- Hayır. 
- iri Pol biliyor mu? 
- Hayır! 
- O halde ne diye bu tuzaiı 

disi istaıyonda, Pariıe dönen rusun. iri Polün bu cihetten niye- tirdi. Marki de iki bavul alarak 
Klarayı yakalamak üzere idi. ti fena... giyindi. 
Buraya geldiklerini gördüm. Biz - Ne gibi? - Demek bir seyahat? 
de derhal evi tarasaut altına al· - Bu kadarı kafi. - Evet, "bir kaç günlülC,, 'de· 
dık. Bu suretle!... - Peki, öyle olsun. İtte iki bin di. Yanında dün gelen ıarı§ın 

- Demek iri Pol buraya gele· frank. Şu yirmi frangı da. al, kö- kız var. 
ceğini tahmin ediyordu? tede bir otomobil var, evine git. - Adres bıraktı mı? 

- Herhalde öyle olacak. Fa· RauJ, o gece uyumadan evvel - Hayır efendim. Daima. '6en .. ı 
kat bize bir şey söylemez. Sade· bir hayli düşündü. Sarı ve dilber den gittiği yerleri saklar. Eaaıen 
ce her gün bir barda muayyen kızın hayali gözlerinden kaybol· bu kendisi için pek kolaydır. Zi· 
bir saatte buluşuruz. Bana emir· muyordu. Günün mühim hadise· ra, evvela otomobili kendisi kul· 
ler verir. !erinden kendisini en ziyade met· )anır, saniyen .... 

- Biraz daha fazla izahat ve· gul eden mesele Antonin ve Kla- - Saniyen de. • • •. her za·' 
riraen, hin frank daha var. ra meselesi idi. Acaba genç kı· man söylediği.~ gibi hım· 

- Fazla bir şey bildiğim yok. zm bu iki şahsiyetinden kendisi- hılm birisisin. Bunu bir defa 
- Yalan söylüyorsun. Onun ni aliakadar eden hangisi idi. daha kafana yerleştirdikten ıon• 

asıl isminin Valteks olduğunu ve Bu genç kızın tebessümü latif ve ra haber vereyim ki, burasını ter• ' 
iki iıim altında çalıştığını bili- ayni zamanda da esrarengizdi, ketmeğe karar verdiıın. Husust 
yorsun. Binaenaleyh, onu Mar· bakı!Jarı hem saf hem tehvetli, telefonumuzu kaldırt. Ortada bir 
kinin yanında bulup polise vere· görünüşü maıum ve endi!e verici iz bırakacak bir şey varsa onları 
bilirim. idi. Hüznü ve neş'esi ile in.sanı da kaldır. Sonra usulcacık taşı• 

- O da ıizi bulabilir. Sizin teshir ediyordu. Göz yaşları ve nmz. Üç dört gün görüşemiyece-
Markinin kiracısı olduğunuzu ve kahkahaalrı, hazan taze ve her- ğiz. işim var. Ha ... bir fey söyli· 
Klaranın sizi ziyarete geldiğini rak, hazan da karışık ve karan- yecektim. Jorjöreye dikkat et. ı 
biliyor. Mesele sizin için de teh- lık bir membadan geliyordu. - ......... ( Deı:am edecek 
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MEMLEKETTE 
Portakal Diyarı 

BUtUn şehir bir su musikisi içindedir ; Gözlerinizin her 
lliştiAi yerde ince bir genç kız endamlle bir şellle akar 

Burada en fakir bir adamın belki yiyecek 
ekmeği yoktur, fakat blrşemslyesl vardır 

_.._,...._ 
Antalyanın Y6nlkapı caddesi 

Altı gün süren bir seyahattan 
sonra Antalyadasmız. Önünüzde 
Akdeniz, dünyanın en cazip de
nizi uzar. Arkada şimal rüzgarı
nı geçirtmemek için bağdaş l;ur
muş dev gibi Toroslar vardır. 
Bir iki hurma ağacına bakarak 
Antalyaya girerken, cenubun re
havet getiren baygın ve sıcak 
rüzgarı esmektedir. Vapur uzak
lardadır ve denize kapkara uzan
mış durur. Siz, etrafınızda, hep 
gülümseyen, cana yakın, beyaz 
dişli, esmer insanlarla beraber 
sandalmızda, bu ılık şehre çıkar
sınız. Sıcak diyarların mefkuresi, 
yemyeşil ağaçlar arasında. gürül· 
tülü berrak sular akan bir yer 
değil midir? 

işte sanırsınız ki burası, böyle 
bir cennet olmak a!zusunda ve 
iddiasındadır. Bütiin şehir bir 
su nrnsikisi içindedir. Gözlerini
zın her iliştiği yerde ince bir 
genç kıı endamiJe bir şelale 
akar. 

Kışın, öbür memleketlerde kı
yametler koparken, Antalya, bit
miyen bir yağmuru camlardan 
seyretmekle meşguldür. Başka 
yerl kış bürürken Antalyayı de
rin bir portakal kol\usu istila 
eder ve bürür; siz müsterih bir 
sonbahar şiiri okur gibi yaşar· 
sınız. 

Bunları yazarken acaba met 
mi ediyorum ? eu benim hatırı
ma bHe gelmedi. Fakat siz, An
talyayı bilmediğiniz için, hayreti
nizi Antalyanın güzelliği kadar 
tabii bulacağım. 

Şimdi Antalyaya çıkmış, sizi 
otelinize götüren arabadan inmiş 
ve eğer evvelce arabacı ile pa
zarlık etmedioizse müthiş bir 
fiat vermiş bu!unuyoı sun uz. Şim-
di gezerken umumi caddelerden 
ayrı !mayınız. Çünkli Antalyanın 
iç sokakları iplik gibi bidbirine 
dolaşmıştır. Bir defa girdikten 
sonr çıkmak imkanı yoktur. Ta
rif etseler de bulamazsınız. So
kakta )Üzü örtülü bir kadına 
rast gelir ve bir şey sormak ister
siniz. Fakat o daha sizi görür 
görmez, hemen en yakın duvara 
girer, arkasını döner ve yere çö
melir. Siz geçip uzaklaşmayınca 
bu vaziyetini de~iştirmez. Siz de 
elbette ona uzun müddet şaşıp 
kalmakta devam etmezsiniz. 

Coğrafiya malumatınızın aksi
ne olarak Antalyada yanlız iki 
mevsim vardır : Yaz son bahar 
yazın nasıl ve ne uzun geçtiğini 

anlatmıyn lüzum yok. Çünkü bu
rası Türkiyenin hemen en sıcak 
seridir. Son bahar ise hiç üşüten 
bir mevsim değildir. Arkanıza 

bir parcösü almadan bile geçer. 
yanlız son bahar yağmurlan 

başladımı, bütün Akdeniz suyu
nun Antalya semasında kalın 
bulutlar haline girdiğini unne-

dersiniz. Eurda en fakir bir 
adamın belki yiyecek ekmeği 
yoktur, fakat bir şemsiyesi var
dır. Yağmuru severmisiniz? Bel
ki ! Çünl, Ü siz yagmur hakkında 
bir fikir sahibi değilsinizdir. Evet 
l:ur.u kendimi bildiğim kadar bi
liyorum. Yağmuru ilahların güz 
ynş!arına benzeten ~airler eğer 

bir son bahar mevsiminde Antalya 
vilayetinde kalsaydı her yerliolmı
au gıbi, bu göz yaşlarından bir 
bronşit gömleği yaptırdıktan 
sonra eminim ki nezleli sesle
rile o güzel şiirlerini söyliyemi
yeceklerdi. 

Topraklar büyük bir sabırla 
milyonlarca ton su yutar, yutar. 
Ve bu şayanı hayrettir. Hasılı 
uzun bir rutubet ve sel havası. 
sonbaharla kol~ ola geçerler. 

Güneşin muhteşem bir salta· 
nat sürdüğü bu yerlerde yazın 
sıcağile kışın rutu'3eti birleşince 

zvahife mükemmel bir vasat ya
parlar. Burada zehirsiz yılan yok 
gibidir. Başka memleketlerimiz
de biç görülmemiş garip ker
tenkeleler vardır. Yeşil, mavi, 
sarı, kırmızı formalı kertenkele 
görmemişsinizdir şüphesiz. Keza 
milyonlarca haşerat Antalyada 
memnun ve müsait bir ömür 
sürerler. 

Anlıyoıuz ki Antalyanın ha
vası sağlam değildir. Çetin 
yüksek yerlerin mukavim yağlı ve 
kırmızı insanlarına mukabil bura
da zaif ve esmerler nazarı dik
katinizi celbeder. Zaten eriyece· 
ğini bildikleri için galiba, yağlı 
gıdaları se•mezler. 

:(. :(. .y. 

Antalyalılar kahveyi her yer· 
den çok severler. Babii Türk 
tarzı içerler. Buraya bir Alman 
mühendisi gelmişti. Tessıdrifen 
kendisile tanıştık. Bir gün beni 

Mardin un fabrika 
sında bir cinayet 

Mardin, (Hususi) - Un fab· 
rikası makinisti Mardinli Celal 
Efendi ile amele lbrahim ara
sında ötedenberi ailevi bir mü· 
naferet mevcuttur. Celil Efendi
nin aynı zamanda akrabasından 
bulunan lbrahim bu cinayeti 
evveldenberi tasmim Ye tasavvur 

etmekte imiş. Vak'a günü saat 
12 de kimsenin bulunmadığı bir 
sırada makine dairesine girerek 
çalışmakta olan Celili beş el 
tabanca atmak suretile öldür-,. 
müş ve firar etmiştir. 

El'an bulunamıyan katil zabı
taca şiddetle takip ve tahkika
ta devam edilmektedir. 

mımmıın1111mınwwwwww auMıaı ıu.-~---

evine davet etti. Hizmetçisine 
kahve söyledi. Biraz sonra bir 
tepsi içinde alta bardak geldi. 
Bu bardaklardan ikisinde yarıya 
kadar siyah bir mayi vardı. l!d
si de yarıya kadar su doluydu. 

Son kalanların birinde kaşıklar, 
birinde su vardı. ikram edilen 
bu kahvenin nasıl içileceğini 

bilmediğimden hayretle mühen
disin yüzüne baktım ve: 

- Affedersiniz her, bu nasıl 

içilir? dedim. 

Nazik bir eda ile gnldü: 

- O halde evvela ben içeyim. 

Yarı kahve dolu bardaklardan 
birini aldı, su SlJanl~rdan birine 
boşaltt:, kaşıkla karıştırdı ve bir 
şurup gibi içti. 

Bir Türke göre bu hiç de zevkli 
değildi. 

- Türk kahvesinin nasıl pişi
rildiğini bitirmisiniz ? dedim. 

- Hayır 1 
- O halde ben size bir Türk 

kahvesi yapayım. 
Teşekkür etti. Memnun oldu. 

Mutfağa indim ve ona nefis, 

köpilklü bir kahve pi,irdim. Çok 
hoşuna' gitti. içerken ikide bir: 

- Bu ço'< san'atkirane, çok 
güzel r diyordu. 

N?.sıl pişirildiğini ihtimamla 

yazdı. 

••• 
Antalyada cenubun rahavetini 

temsil eder gibi görünen genç

liğin hareketi lazım. Ve bundan 
anladığımız mana genç halk kit
lesini bayata çağırmaktır. Elemli 

mahrumiyetli bir hayat geçiren 
halk gençlığine neş'e ve ümit 
vermektir. Ve bu bizim en müz
mm derdimizdir. 

Antalya, spor ve güzel sanat
lar ihtiyacını ta can evinden du
yan bir şehirdir. Orada bir orta 

mektep var. Bu müessese niçin 
muhite bu kadar az alaka duyu-

yor? Oradaki maarif ve muallim 
kitlesini niçin birbirile darılmak 
ve gücenmekle vakıt geçiriyor? 

Oradaki gençlik teşebbüsleri ni 
çin heyecanla devam etmiyor ve 
çabuk sönüyor? 

Burada gazino ve kahve haya· 
tının hiç bir meziyyet ve ümid 
ifade etmediği anlaşılmamıştır. 

Antalyanın muht~rem valisin
den memleket ve gençlik çok iş, 
bilhassa pratikte faydalı işler 
bekliyor. 

Fahri Klmll 

VAKi 
Et yemekleri 10, sebz~ 
yemekleri 7,5 kuruş· 

/ 
Konyada yeni yollar - Havuz safas: 

Açıkta kalanlar - Konya tayyares 

Konyada yeni hastane binası tİ 

Konya (Hususi) - Vilayet da- ya Halkevi için 25 bin liralı) 
bilinde en mühim yollardan biri sisat konmuttur. 
Hadim - Ermenak yoludur. Sarp Geçim ucuz .,! 
ve yalçın dağlardan yetillikler, Konyada geçim gittikçe ~ 
billur ve buz gibi sular arasından 1 k b•~ luyor. Lokantacı ar ve e .., 
geçecek olan bu yol otuz kilomet· arasında müthit bir rekabel 
re ilerilemi,tir. Kayalar dinamit 

dır. ._I 
ile atılmakta ve yol açılmaktadır. Lokantacılar et yemekleri 'I 
Bir geçitte tünel de yapılacaktır. sebze yemeklerini yedi buç~ 
Şimdiye kadar yolda binden faz- ruşa indirmişlerdir. Her / 
la amele gönüllü olarak çahtmıt· zarar etmiyorlar. Çünkü elı 
tır. Bu yol ikmal ediline~ mühim ze ve mahrukat ucuzdur. S 
bir muvasala temin edilmiş ola- Bu rekabet yüzünden lo., / 
cak, bu iki şirin kazanın iktısadi, larla kebapçı dükkanlarınd'_.d'• 
ticari ve daha bir çok sahalarda mek yiyenlerin adedi artııl"" 
sür'atle inkişaf ettiği görülecek· 
tir. 

Gerek Hadım ve kerelue Er
menak halkı ço~ ze~j, çabşkiın 
ve dinçtirler. Ermenak tabii gü
zelliği, suları ve manzaralarile 
pek !İrin bir yerdir. 

Şehir içindeki yoll•r 

Konya belediyesi tehir dahilin
deki yolların bir kısmını yeniden 
yaptırmakta bir kısmım da tamir 

ettirmektedir. Alaettinden istas· 
yona kadar uzanan caddeye par· 
ke taş dö,enecektir. HükUımet ö
nü ve Alaettin tepesi arasındaki 
yol müstakim şeklini almıştır. 

Vakti hali yerinde olanlar hep 
ev yaptırıyor ve yahut satın alı· 
yorlar Şehir garbe doğru genitli
yor. Amele ücreti taş ve nakliyesi 
ucuzdur. Yer yer evler inşa edili
yor. Artık çatılar kiremit veya 
çinkodan yaptırılıyor. 

Havuzda yUzenler 

Bir numaralı fidanlık bahçesi· 
ne bu sene rağbet fazladır. Bü
yük havuzun etrafı akşama yakın 

halkla doluyor. Belediye havuz· 
da yüzmek istiyenler için soyun· 
ma yerleri yaptırmıttır. 

Alaettin tepesi seneden seneye 
güzelleşiyor. Ağaçlar büyüdükçe 
tepenin kıymeti ve ziyneti artı-

yor. 

Tepedeki zabit yurdu bahçesi 
Bahri babanın küçük bir nümu· 
nesi, kibar sınıfın mecmaıdır. 

Me,rubat ucuz, saz mükemmel
dir. 

Açıkta kalanlar • 

Şehrimizdeki inhisar id•'i, 
n n e ı . in ba~latmiıilJl • ~ 

inhisar idaresinin mıntıka'~ 
bilinde on iki memur ve mii;/, 
ta bir müfettiş açıkta kal / 
Tütün, tuz, müskirat ve 111~ 
infilakiye idareleri hep bir 
da birleteceklerdir. .. ~ 

Konya inhisarlar müd~ 
lstanbuldaki fabrika müll' ,1 
ne altı tane otomatik cigar• '·;' 
makinesi siparit etmiştir. Jıı~ 
reden gelecek olan bu Ol )1 
şehrimizin muhtelif yerleri~~ 
nacak herkes parasını atıp ,,,- ' 
smı alacaktır. / 

Konya tayyaresi JI 
Konyalıların verdikleri İ2 

le alınan ikinci Konya ta I~ 
30 Ağustosta şehrimize ge;;' 
tir. Genit bir merasim pr0 

hazırlanmaktadır. ti 
30 Ağustos zafer ve tayYare 

1
/ 

ramı günü Konya coşkull ~ 
hürata sahne olacak 1'0111;;.f 
tarihi ve emsalsiz bir gün 1 
caklardır. • 'I 

Gündüz idman şcnliklerı~iP ( 
tular, gece müsamereler te I 
dilecektir. . .. 

•pı.-

Konya tayyare cemiyeti 
faal uzuvları vardır. 11,~ 

Müfettit Emin Ali BeY ~ ıeri"' 
mıntıkası dahilinde tef~i11ıto' 
devam etmektedir. 30 d• ~ 
tayyare ve zafer bayrall110 

rimizde bulunacaklardırr. 
.. 

Yakında fenni mezbahanın 
halesi yapılacaktır. 

Uzum mah•11111 birJ' 
Bu sene Karaman ve ~k~ ıı•J 

• f K d .. :;..-. oı• 
ı- a yon, onya a uz....-

azdır. Rokolte düşkünd~r. 
1

,,..1_, 
Ereğli, Karaman ve c;:: Jı~ 

da meyva da pek azdır. l oY 
Elektrik Ucretlerl 

Elektrik şirketi kilovat ücreti
ni on betten yirmiye çıkarmıttır. 
Elektrikler timdi saat ikide sönü· 
yor. Cuma günü öğleye kadar ce· 
rey an verilmiyor. 

ldarei hususiye bütçesine Kon-

b. }ere 
lardan her sene ın J 
meyva sevkedilir~i.. diitaJıl;,, 

Afyon rekoltesının ,.11,. 
bir çok çifçileri bu zer ı 
vaz geçirmiıtir. A/ı,,.el ~ 



V tyanada son hattanın en meraklı 
,.. hadiselerinden birisj 

tiiıeı '1'2zaın bir servet ve bir 
lı..1,. kadın arasında müte- .,..,. 
huir;r kalan bir genç ne yapa-.. 

Vi1 'lller-lkı~ada ıon haftanın en 
~ ~ hadisesi budur. Hadise· 
~· .ranıanı Pol Vaynerdir. 
~Q ~·. \liyananın en büyük ve 

ti1tj,, auı fabrikacılarından bi· 
•ı ()" 1 

de oJd~ udur. Babası geçenler-
e'tteJ u. Ve vasiyeti bir kaç gün 
ı, lçıld. Müteveffa baba oğ
ıı.11~ Soo,ooo İngiliz Jirası gibi 
~~:a.~ bir miras bırakıyor. 
t--ıc ht:•ras, kaytsız, §artsız ola
tildi 'Qadan oğula geçecek de· 
~~~· abanın ileri sürdüğü en 
te ile fart, oğlunun Renee Rena
~e..... e\tlenmesidir. Matmazel 

•ı..,e v· 
'İdir. V· 1Yananın moda kraliçe-
~\ h· •Ya.nada ondan daha gü

l~air .kız Yok. Milyoner Avus· 
dlıl ~~~e oğlu arasında bu ka
'•l ol unden bir sürü ihtilaf ha
~~Uftu. Baba, oğlunun bu 

ıı.liıd· kadınla evlenmesine razı 
~t. Pot babaaını ikna için 
~'-'ta •t, çalıımrı, fakat bir tür
' 61~8.ffaJc olamamı§h. Babası
tltili ~~il, bu ihtilafı bertaraf 
~ ~tıı Pol, sevgilisine hail 
C)~ll t llıık&nını elde eder gibi 

' u. 
~.lialh k· . 

Hadisede ellkeder olan 
Matmazel Rene 

hayir cemiyetlerine 300 lngiliz 
lirası vererek onlardan bir daha 
her hangi bir mütalebede bulun
mamak için taahhüt almayı dü-
ıünmüıtür. 

Hayir cemiyeti bu teklifi dü
§Ünmektedir. Çünkü fikrini de· 
ğişlirerek l)a ka bir k'adınla ev· 
lendiği takdirde cemiyetin eline 
heı para geçmiyecektir. Yahudi 
cemiyetinin erkanından biri ıu 
sözleri söylemiıtir: 

"'I•.._ ı" ı Vasıyet, bu tatlı hül... , ar 
'· Ust etti. 1 b · lil .. v'8iyett k' dd zim de e imize ir şey geçmıye-

"Bir kadın ne kadar güzel olur 
sa olsun, onun uğurunda 500,000 
sterlin feda edilemez. Pol başka 
bir kadına tutulacak olursa bi-

ı:lt-. Şa e ı ma e gayet sa- cektir. Onun için teklifi kabul 
.~,k l'et Pol bu kadınla ev- etmek çok muvafıktır. ,, 
~~eti olursa babasının bütün Bununla beraber cemiyet er-
~~ tid~ahu~i hayir cemiyetle- kanından bazıları atkın servet-
~oı i . Cektir. ten kuvvetli olduğunu ileri süre-
~ ft halletmek için yahudi rek beklemeyi tercih ediyorlar. 'J tııaannııımıutımıınnnımıımııııııııııııııı111wı...._ nıııııııııuııı ıııııııı ınııJıııııııuııı!nııııııııııııııuımıımıuuııııııııııııuıuıııuutRıııııtııı 

,!>n bahar . , 
~'lodaları 

lıı Otı hah 
Q~ tillld·c1 ar Pardösüleri moda-
dt 111ııt, kı en ortaya çıkmıştır. 
·~~ YapıJoyu renklerde vünlüler
• ı) ~e 'Yor. Bunlara yeni bir 
tııkı tnıek .. 
~ ~t k ıçın bir birine zıt 
~t ke>ytı Ull~nıloıaktadır. Mese· 

llfı b Yeşıl bir pardösüye, bir 
tıJ e> eya:ı b· 
. "• V ır yaka ilave olu-

tlıfııde de tenklerin tezadından 
t, b ~ iliy 
j ti t or, beyaz eldiven-
t. )> e:ıade k k 
.ı il but . uvvet verme te-
~e sıyah ki d-
''•kı l>ardösül re~ i uz ve 
~ ar y ere enlı beyaz ya· 

tel>le .. adpılıyor ve bu modelle· 
• e ·ı 1 Ave olunuyor. 

I . 

•t11 "iy~ac1 Tafta, kttdife, yakut 
bete Çok rrı a dlafta ve kndifenin imtizaciJe yapılan kostümler, bu 
terıitt•tafu1 ° k olmuştur. Kostümde, kadife yakaya, eleklere ve 

a ilde ke~·r O~ulmaktadır. Lacivert tafta üzerine gül kurusu 
dirı U fekild 

1 
e .ll~vesi, bilhassa tercih edılmektedir. 

11lııt~'fletdir e ..{'Y•nenler, uzun, yakut küpeler de takmağı itiyat 
ç'll tal•rtıakt Ynı zamanda, kibar kadınlar, yakut taşlı el çan

Oköl ktedirJ adırlar. Bunlar, iskarpinlerini de Lacivert olarak 
ıılcJit >'etine ;r.k Bu iskarpinlerin bağları, kadifeden yapılmakta, 

Yakuu.: dut ~akılmaktadır. Tabii bakilci yakutlarla beraber 
a 1fe yaramaktadır. 

VAKiT 

Bir kaç gün evel. beynelmilel 
Darillfünunlu kadınlar konferan· 
sının Edinberğ şehrinde toplan
dığını haber vermiştik.Konferans, 
Londra Darülfünunu ruhiyat mü
derrisi pröfesör Winifred Cullisin 
riyaseti altında toplanmış ve işini 
bitirmiştir. Konferans Reisesi, 
Londra gazetelerine beyanatında 
kadınların, iktisadi buhranlara 
rağmen,Darülfünun tahsiline rağ-
bet göstermeleri fizerinde ısrar 
etmiş ve kadınların bu sayede 
kabiliyetlerini tenmiye ve inkişaf 
ettirmekte olduklarını işaretten 
sonra sözlerineşunları ilave etmiş-
tir: 1901 de Bu'garistanın darülfü-

l nunlu kadınları 16 dan ibaretti. 
· Bugün bunların sayısı 2000 e 
varmıştır. Darülfünunlu kadınlar 
hayatın her sahasında muvaffak 
oluyorlar. Yalnız Romanyada Hu-
1..uk aleminde çalışan kadınların 
sayısı üç}·üzü geçmiştir. Kadınla-
rın bilhassa mimarlık vadisinde 
gösterdikleri muvaffakıyet de 
çok büyüktür. Bir ltalyan kadın 
mimarı, Roıi:ıa için bir Hal Fen
landiyada bir kadm mimar, bir 
kilise, ve lngiJterede bir kadın 
mimar, Şekispir namına tiyatro 
yapmışlardır. 

Darülfünunlu kadınlar teşkilatı 
diğer beynelmilel teşkilattan 
daha fazla çalışmakta \'e muvaf
fak olmaktadır. 

Talak 

Sahife 7 

• 
iş ve Kadın ! 
Başlangıç yakın fakat 

kazanç yüksektir 
fJ.ayatznı sadece boyaya ve ipeğe feda eden 

kadzna verilecek vası1 

mm yolunda iki kaClın 

Kadınların hayat sahasına a• koptuğu sene'dir. FalCat o zaman 
tılmalan nispeten yeni bir hadi- dan bu zamana kadaı: kadınlı• 

sedir. Belki bu hadisenin hakiki ğın hayat aleminde kazandıiı 
ve tam başlangıcı, umumi harbin (Lütfen sagıfayı feııiriniz) 

K 8nuo1 arı o 1hti1 A fı o. llllllJIUl1lllıtııl11111111DI:• uıııııııııııııunıuuııııoıııuıwmoııımıınıımmnımnaıı-uaıınaın-•ı-ıatınıııı-ıuı1111Dııt1111U11-ım11111 ... 111111--

da n çıkan neticeler . incelik ve zar af et 
Londrada toplanan beynelmilel 

hukukçular kongresı, bu sene, D • k •kt • b t 
bilhassa muhtelif memleketlerde- erı ve emı en 1 are 
ki talik kanunlarındaki ayrılıklar 

yüzünden doğan müşkülatı ve lmak deg"' ı·ldı·r haksızlıkları tetkik etmektedir. O 
Mesele, yalnız ilim adamlarını 

ve ihtisas sahiplerini alakadar 
etmediğı için herkes bu tetkik
leri merakla tal<ip ediyor. 

Muhtelif memleketlere ait ta
lik kanunları arasındaki ayrılık
lara ebemm!yet verdiren en 
bim sebeplerden biri, son zaman
larda insanların gerek seyahat, 
gerek ticaret kasdile muhtelif 
memleketleri,eskisine nisbetle sık 
sık ziyaref ettikleri için, aynı 
milliyete mensup olmıyan insan
lar arasındaki evlenmelerin ço
ğalmasıdır. 

Bu böyle olmakla beraber, ev· 
lenmeler talik ile neticelendiği 
takdirde bir memlekette verilen 
talak hükmü diğer memlekette 
tanınmıyor ve bu yüzden kadın
lar ve kocalar sürü sürü müşkil
lere, yığın yığın ıztıraplara düçar 
oluyor. 

Beynelmilel hukukçuların he-
defi bu müşkilleri kaldırmanın 
çaresini bulmaktır. Bunları teklif 
ettikleri çare her hangi medeni 
memleketin salahiyettar mahke
mesi tarafmdan verilen talak hük
münün alakadar olan memleket
ler tarafından tanınmasıdır. 

Buna mukabil lngiliz gezete
leri bunu doğru bulmamakta ve 
ecnebilerle evlenen kadınlarro 
kendi tabiiyetlerioi evlendikten 
sonra da muhafaza etmelerini 
ileri sürmektedirler. 

Neler ve ne kadar yem~Jjsiniz ? 
Bugünün kadınları, ince ve zarif gö

rünmeyi seviyorlar. Fakat incelik ile 
zarafetin manası, deri ile kemikton 
ibaret olmak değildir. Deri ile kemik
ten ibaret kalmak, şişman olmak ka
dar çirkindir. incelik ve zarafet, vücudu 
zedelemeden ve işkencelere uğrat-. .~~au 
da elde edilebilir bir neticedir. 

Şişmanlamamak için gıdayı tanzim 
etmek lazımdır. Bunun için evvela vü
cudun fazla ağırlığını almak icap eder. 
Bunu yapmak kolaydır. Mevsim meyva-' 
Jarın bol olduğu mevsimdir. Zayıflamak 
istiyen bir kadın, acıktığı zaman bir

1 

mikdar meyva yiyerek ve bedeni hare· 
ketler y::paral:, kendini bir kaç kilo 
zayıflatır. Bedeni hareketler hem haz· 
ma yardım, hem de vücudun güzelleş· 
mesini temin eder. Bu şekilde atılması 
icap eden kilolar atıldıktan sonra insan 
şişman!anmıyacak bir yemek listesi ter
tip edebilir. " 

inceliği ve zarafeti ile meşhur olan 
lngiliz kadını Mis Kathlin Nesir kendi-
sini şu şekilde gıdalandırdığını söylüyor: l 

Sabahları çay, kızarmış ekmek ve biraz meyva yiyorum. Oğle- ~ 
leri bir mikdar baiık, yumurta yahut bir miktar et ve meyva ile 
iktifa etmekteyim. Beşte sabah kabvealtısını tekrar ediyorum. Ge 
celeyin bir mikdar peynir ve salata yiyorum. Yatmadan evvel bir 
mikdar meyva ile bır bardak süt içiyorum. içki kullanmıyorum• 
Korsa na:ııına yalnız lastik kullanmaktayım. Sıcak mevsimlerde 
onu da çıkarıyorum. 

Tecrübe net'.cesi o'ıarak takip ettiğim bu usulden son derece 
istifade ettim. 
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V aymar kanunu esasisi değiştirilecek mi ? 

Fon Papen vaziyete 
hikim fakat ... 

Meclis karşısına çıkınca, hükumetin 
ekalliyette kalacağı muhakkaktır ! 
BERLIN, 16 (A.A.) - Havas rak cemiyete iki kat faydalı olan 

ajansı muhabirinden: kadındır. 
Alman hükumeti, Naıyonal - sında Alman parlamentosu 608 

Sosyalist fırkasile geçen cumarte- meb'ustan mürekkep olmasına 
si yapılan müzakeratm akim kal· rağmen hükumet 50 reyden fazla 
me.smdan sonra vaziyetin hakimi alamıyacaktır. 
kalmıştır. Bu hal, Alman devleti reisinin 

Maamafih, parlamento kar~ı- itimadından ve Alman milli ordu· 
==============I sunun taviye ve himayesinden ma

mevki, akıllara hayret verecek 
mahiyettedir. 

Kadın hayatın her ıahaıında 
ilim, fen ve san'atin her ~ubesin
de kendini gösterdi. 

Çalışmak, kadının en büyük 
şiarı oldu .. Kadınlığın bu halas 
devrindeki en büyük farılc:au, ha· 
yata atıldığı günden hayattan 
çekildiği güne l:adar mü-
temadiyen çalıF-llası ; yorul-
madan, dinlenmeden, usanma -
dan çalıfması, daima müfit ol
mak için gayret etmesidir. 

Zaten müfit olmak, kadının 

fıtri bir meziyetidir. Kadın zev· 
ce olarak, anne olarak ifa etti
ği ezeli vazifeden biri, dnima 
müfit olmuş, ve hayata girdiği 

günden ıon nefese kadar, müfit 
olarak yaşamıştır. 

Eskiden aile vazifeleri, ka· 
dm "müfit olmak,, istidadını tat
mine kifayet ediyordu. Bugün, 
bu istidat, pek ~ümullu bir mahi
yet ajmııtır. Onun için kadının 

iş hayatına atdmaaı, onun "mü
fit olmak,, kabiliyetinin geniıle· 
mesinden başka bir §ey değildir. 

Bunun en canlı delili, kadı • 
mn hem evini idare etmesi hem 
de hayat alemindeki mevkiine 
sahip olmasıdır. 

Bugünün kadını, buna muvaf· 
fak olıınakla iftihar ediyor .. 
Hakkını teslim etmemek imkan
s::zdır. Kadındaki "müfit ol
mak,, kabiliyetinin hu tekilde 
genişlemesi, onun boş ve fayda
sız şeylerle meşgul olmasına im
kan bırakmamakta ve neticede 
kadın, cemiyetin en faydalı un
suru olmaktadır. 

Çalıtan, ve faydasız işlerden 
yüz çevirerek hayatını daima 
.müfit olmıya hasreden kadın, 
inkılap devrinin hakiki kadını
dır. Kadınlık kabiliyetleri, en 
tabii ve en mütekamil inkiıafı

nı onda buluyor. 

Bu kadının için için sevmedi
ği, belki nefret ettiği, bir unsur, 
tembel kadın, yani, kadmlığın 
en asil ve en köklü kabiliyetini 
körleten İ§ıİz, güçsüz kadındır. 

Hayatını boyaya, ipeğe feda 
eden; müfit olacağı yerde muzır 
olan bu kadını, modern kadının 
timsali ıa"yanlar ne kadar yanılı
yorlar .. Bu çefİt kadın, an'anevi 
aile kadını değildir. Onun için 
ona "eski kadın,, denilemez .. 
Sonra bu ç.eşit kadın, bugünün 
hayat ve iş aleminde bir mevkii 
yoktur. Ona "inkılap kadım,, de
mek imkansızdır. Bu kadın, ade· 
ta parazittir. 

Devrin hakiki kadını ise, ka· 
Clmın ezeli vazifeıi ile birlikte 
müfit olmak kabiliyetini genit· 
leten ve bunun neticesi hem evi-

. 111 ftfare ecf en, Lem de kendine 
aeçtlli meslekte muvaffak ola· 

ada ~imdiki Alman hükumeti ha-
1 i hazırda memleket dahilinde 
metin hiç bir esasa malik bulun· 
mamaktadır demektir. 

Bu şerait dairesinde hükumetin 
daha ilk içtimamda Reichstag 
meclisini feshetmek istemesi şa
yanı hayret değildir. 

O zaman Alman müntahipleri
nin, yeni birer Reichstag meclisi
ni intihap için değil, fakat ağus
tosun 11 inde icra edilen W eimar 
kanunu esasisinin yıl dönümü gü
nü M. Von Gayl tarafından izhar 
edilen prensiplere tevfikan kanu
nu esasiyi yeniden tetkike memur 
bir meclis müess" ~nın intihabına 
davet edilecekleri §ayıası deve· 
ran ediyor. 

Bu arada, kanunu esasi tarafın
dan teıbit edilmemit bulunan in
tihap rejimi bir kararname ile 
tadil edilecektir. 

Bu ihtiyattan sonra da Alman 
milletinin reyini nasıl izhar ede
ceğini bilmek kalır. Bu mesele 
hükumet mahafilini endiıenak et· 
mekten hali kalmamaktJldır. 

Endişe verici diner mesele 
Enciişe verici diğer bir mesele 

de şimdi Nazi fırkasının iktisap 
edeceği vaziyettir. 

Alman siyasi mahafili, Hitleri 
siyah gömleklilerin Romaya yap
tıkları muzafferane yürüyüşlerin
den sonra M. Mussoliniye bahşe
dimit olan salihiyetlere müşabih 
tam salahiyetler talebinde israr 
ettirecek derecede cumartesi gün.Ü 
itilafgirizane harekete sevkeden 
hakiki sebeplerin mahiyetini an
lamağa sarfı gayret etmektedir. 

Yon Schleicher ile von Gayl gi
bi ada.mlarm, itlerin mea'uliyetini 
Hitlere terketmeğe amade olduk
ları malfundur. 

Anlaşılan Hitler, hük:Umete gir
diği takdirde başlıca iki muavini 
olan Gregor Strasser ile Joseph 
Goebbelı'in bu vaziyetten istifade 
ile kendi fırkası Üzerinde amir O• 

labilmelerinden ve kendi arzula
rına rağmen fırkayı istedikleri gi
bi idare edebilmelerinden kork
muştur. 

Bu itibarla, Hitler istimal et· 
miş olduğu lisan neticesinde hü
kUmetin ve devlet reisinin ceva· 
bı reddine sebebiyet vermittir. 

Bu faraziye, Gregor Strasser 
halen bütün fırkalardan ayrı ola
rak geniş bir sendika teşkilatı ih
das etrneğe çalış.maaile de teey
yüt etmektedir. 

Gene Alsasloren meselesi r 
PARIS, 16 (A.A.) - Havas 

ajansından: Pirmasens askeri nü
mayişi ve bilhassa Ceneral Fon 
Clauss'm nutku, Fransız matbua
bnda şiddetli akaülamellere ıebep 
olmaktadır. 

Fon Clauss'ın izhar etmİ§ oldu· 
ğu veçhile Alman nasyonalizmi, 
Alman devleti tarafından kaybe
dilen ve bilhaua Alaa.s Te Loı-· 

VAKiT 

Bir vatandaşımız 
Yerli matbaa 
Mürekkebi imale 
Muvaffak oldu 

Sermayedar arıyor 

A. Kadri Bey · 

Hariçten gelen matbaa mürek
keplerini, bir vataııdaşımız, Ba
lumi kimyager oglu A. Kadri 
bey, dahilde imal etmiye muvaf
fak olmuştur. Eu n:ürekkeple 
yafılan tecr~beler müsbet neti
celer vermektedir. 

lzmir refıkJerimizden birisi iki 
gün bu mütekkep'.e intişar et-
miştir. Gazetemiz ce bir müddet 
evvel aynı mürekkeple bir tec
rübe yapmıştı. 

- Şimdi t u vatar.daşımız, işini 
ilerletmek için sermaye aramak· 
tadır. Bu sermayeyi bulduğu 
takdirde bu işin büyük bir kan 
muvaffakiyct bırakacağın1 söyli
yor. 

Kadri bey, Tophane cadde-
sinde Bostan başı karako!u ya
nında I~alyan mektehi karşısında 
2 numaralı evde oturmaktadır. 

Üt:t-1 .. "Üdar lstanbul 6 ncı icra Me. 

murluğundan: ' 
Tamamına 1200 lira kıymet takdir 

edilen celbi abide üskühü mahallesi• 
nin Bostan hamam sokağında ati 6 
mükerrer cedit 6 numaralı malümül
hüdüt bir bap hanenin nısıf hissesi 
ile yine malümülhüdüt Ye miiştemilat 
ye ahit ve edevat tamam~na 4000 lira 
kıymet takdir edilen mezkur mahalde 
eski iki cedit 22 1:2 2 2 numaralarla 
murakkam malümülhüdüt kahveha
neyj müştemil sabun imalathanesinin 
tamamı birinci artttrmadadır. Sabun
hane !100 lira mukabilinde emniyet san 
dığma birinci derecede ipotekdir. 

Birinci artırması 19-9-932 tari1hi
ne rnüsadif Pazartesi günü saat 14 
ten 16 ya kadar Üsküdar Istanbul 
6 ncı icra dairesinden icra. edilecek. 
tir. 
Artırma şartnameleri 25-8-932 

tarihine müsadif Perşembe günü di
vanhaneye talik edilecektir. Artırma
peşindir. iştirak edeceklerin kıymeti 
muhamminenin yüzde yedi bu~uk nis
betinde pey akçeleri vermeleri icap 
eder. Sabuhanede sabun imam.tına 
mahsus muhtelif alflt ve edevat mev
cuttur. Hali faaliyettedir Haklan 
t.ıpu sicilleriJe sabit olmıyan ipotek 
alacakl ı larla diğer alflkadaranın ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu hakla• 
rını ve hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarinı ilan tarihinden iti· 
haren nihayet 20 gün zarfında ve ev
rakı mü~bitelerile birlikte bildirme
leri aksi takdirde tapu sicillile sabit 
olmıyanlarm satış bedelinin paylaş
masından hariç kalırlar Alakadara
mn icra ve iflas kanununun 119 uncu 
maddesine göre tevfiki hareket etme. 
leri lazımdır. Daha fazla mahlmat 
almak L<!tiyenlerin 932-268 ııumarah 
dosyaya müracaat eylemeleri ilan o
lunur. (3727) 
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aine de dahil bulunan toprakların 
geri alınmasını, harp mes'uliyet
lerine ait 231 inci maddenin ilga 
edilmesini, gümrük ittihadının 
tahakkuk ettirilmesini ve hatta 
Fon Clauss'ın iddia ettiği gibi iı
gal zahmetine uğramış olan mem
leket için tamirat bedeli verilme· 
sini iltizam etmektedir. 

A - stos 1~3ı 
• ' ~u 

Bir Gazetecinin Hatırat 
Kral Alber ve menkiip prenses • 

-4- . ·n kBç 
Asıl mesele mirasın mikdarın

da ve prensesin vereceği karar• 
da idi. Nihayd hududa vardık. 
Brtıkselden tren gl"lince gazete
cilik mesleğimde tesadüf ettiğim 
en heyecanlı ve romantik facıa· 
)ardan birine şahit oldum. 

Brükselde, Prenses o aşıkım 
görünce onunla vedalaşacağı ve 
sakin bir hayat yafamağa razı 
olacağı zannedilmişti. 

O da, etrafında gösterilen hür· 
mete karşı tekrar avdet edeceğini 
zennettirir gibi hareket etmişti. 

Bir yüksek memur hududa ka
dar ona refakat etmiş bilabarara 
öğrendiğime göre bu memur is
tasyona varılmadan Prensese 
hürmetle şu sözleri söylcmitti : 

u Madam; zatı haımetaneniz 

den iyi düşünerek hareket etme
nizi istirham ederim. Alacağınız 
karar istikbalinize hakim olacak· 
tır. Bir tarafta sergüzeıt, sefalet 
ve iskandalla dolu bir bayat var. 
Pederinizio mirası ancak en hırsla 
alacakhları teskin edebilir. Diğer 
tarafta ise sükun, rahat, bir aile 
bayab önünüze açıhyor. !;izi valde 
gibi seven Kontes dö F1andr in 
muhabbeti daimi himayenizi 
temin edecektir. Kıral Alberio 
kalbi rakiktir. Felaket nedir 
bilir. Size her türlü tesbilatı gös
terecektir. iyi bir karar ittihaz 
etmeniz lazımdır. Bu kararıo 

ne kadar mUhim olduğunu zatı 
haşmetanelerine bir daha habr
latırım.,, 

·Prenses vagondan indiği za
man Çok dtı~GııltiYoHlu." Bir kn-

' çük intizar salonunu ona tahsis' 
etmişlerdi. Mataşiş ile içeri gir
di. Kısaca başandan geçenleri 
ve kendisine yapılan teklifleri 
anlattı. Matafİf ~elçikaya girme· 
mek şartile ona da sade fakat 
şereflibir vazife bulunacaktı. P
renses sözlerini bitirdikten sonra 
Hırvat kontuna dünerek heye
canla sordu: 

- Buna ne dersin? 
O vakit Matatiı atkınm ilba· 

mile en beliğ bır mukabelede 
bulundu. Amirinin talebi üzerine 
mütaleaıını söyliyen bir zabit 
tavrile dedi ki: 

- Tama men haklıdırlar. 
Bir dakika stıkiıtla geçti. 

Sonra Prenses kalkdı ve yüksek 
memura •ekarla dedi ki: 

- Gösterdiğiniz ibtimamlara 
teşekkür ederim. Allaha ısmarla· 
dık. 

Elini uzatarak öptürdü ve tre
ne doğru yürüdü. 

Mataşiş peşinden vagona gir· 
di. Ben de bitişik vagona atla
dım. 

Ertesi gün prenses dostları ve 
dayinleri arasında eski hayatını 
sürmiye başladı. Likayt ve tath 
bir eda ile Belçıkada" geçirdiği 
kısa mUddtlee olanı biteni anla· 
hyordu: 

"Tasavvur ediniz ki nereye 
gitsem beni çocukluğumdanberi 
tanıyan ceaeral "Dani,, refakat 
ediyordu. Vakti!e anoeme bak
mış olan hizmetçiler bana hizmet 
ediyorlardı. Bunlardan biri saray· 
da kırk senedenberi bulunuyor
muş, bir gün annemin yapmış 

olduğu iki yağh boya resmi gös
terdi. Şimdi büyük bir cidal ha
yatına atılacağım. Herşeyden ev
vel baron ''Dügao,, ile babamın 
nikabJarı hakikaten kıyılmış mı
dır. Bunu tetkik edece v iz. 

Prenses Dom otclıoı 
bu oları 

bir salonunda bana vıırtıl 
lahrken kapı yavaşça oteb 
içeriye mütebessim ve ~ ~k 
yiç bir kafile girdi. l~ı k:ç ı d 
Alman karı koca ve ~ırc kile& S 
cakh daha bu kafileyı t 1 ııcO 
yordu. Hepsi ayakları~JP ııı" 11.l 

k h d
. 1 ıırıdel1 , 

basara e ıye a rnıya & J )j 
cup çocul 1 r gibi prensese ııı ~ 
yürüyorlardı. Manzara b.e 5511 Z 
Jünç hem de gayet ınUe S 
Bütün bu alacaklılar, bU d iti 
seneler içinde bedbaht ıııe .t~~ hi 

b'"rll'" larma karşı hakiki ve. u d~ 
bir muhabbet beslenuşler 

ti 
~ 

~ . .,, 
B t kd. d v bısSI ' b-u a ıre eger ı~ır 

rağmen davalar başladı. ~,pi 
· Leopo1duo mirası borçları k~ı,ı' 
tamazdı. iki aşık aıac• ,1 
yüzde yirmi beş vcrdiktell ~ 
birkaç yüz bin fran sakbY' ~ 
ler ve bu para ile Pariste ~· 
bir hayat sürmiye başladıl•'/. ,

11 
lonya ormam caddesinde ~j •i 
kabnda bir dairede yatıY0 ~ c~l 
Bazı defalar onlarla Monoı• llıe 
gittim. &tf hı 

Bir sene sonra kıralııı / liııı,· 
nfio senei devriyesi idi. fr 1. ~~ 
Brilksele giderek kocasın•0 l ~ 
zaranı ziyarete karar ~ t1, 
Meılektaılarımdan biri bO % \ir 
ile bir nllk.te savurmuş: "f '/.ı ' 
babaaının mezarına d~ f ~~ 
anlatacak.,, Demişti. Yir~'I. ~~ 
saat ıüreo bu ıeyabatte P~ f' llııı 
refakat ettim. O vakıt oW';( l'ıı~a 
şmda idim. Birinci ınoıf ~ >, 
cilerden olan baş mub ol ~ ~~~i 
halka günil gtınnne rooı• 1 ~ 
dıran bir hAdise okutdJ•~~ ~l~~ 
kadar revaç vereceğini b~ I ~~k 

ikinci Leopoldün mabre ~ ~ 
rarı olan Layken Pe•~~ \! 

ancak akşamın alhsında ~) ti~•t 
rın bulunduğu binaya ~ )• t 
müsaadesini Prcnseıe -x ~1t 

-'"""~ ~ib Onunla beraber libdın b1J1 0~. Ilı ~. 
ğu yere iniyordu. Ben de ~ ~ d \!~ 
takip edebitmek için kiiçO~ ij 'tt 
hile icat ettim. Elioıde bO~ ~~i 
eldivenJer vardı. Yüzütıı' ~ ,d, 
bir teessUr hali verdim fe ~ ~~k~ 
vasızlığıma şaşan Belçika11,,51~ lb~t 
tecilere yükıek sesle:. I , IGt~ 
gazeteciler içeri girme1111

0
;o ~tıl\~ 

yerek arkalarından yUr dı11 
dim. ~- ~i,l,l b. .,., • 

Dışarı çıkışımda _'r 1,ıs { illi ):' 
oldu. Beni takip etoııf 0 ,.ııl' ~ıı, 
toğrafçı kapımn arkasıoa ~·' hi f 
mıştı. Mağnezyomu Y~el ;dit: 
merdivenden çıkan pre"

1
J1, 'illi 

• •• p ... \ 
baş papasın resimlerını . t" J ~~ 
papas küfürü andıran bı:ecill'' :f~~ 
kelimeler savurdu. Gaze edi~ ~il> 
hiç bir şeye hürmet er.' bed ~~~IJ 
rine kmyordu. Ha)bU 

1 b'tih 
191 O senesinde idik 1. 1. -t,1 1tlli 

'*' "' "' · ıe ~~' 
sette t \. 't~~ 

Hadiseyi takip edcd . b' 1'l~L 
P ses• q 

arasıra betbabt re11,. cıb'. 011-
ladım. Düşllnürdüoı! ~' .,e ~ #\ıi 
yapıyor.? sulh zarnan;::ı? g'o,i ~~t~~ 
harp zamanında ne 01 ıusı& b~ı· 

'k J ~ I~ bir ailenin tazyı 1 'plt ., ~ 
yamyor ?,, derdim.. ok 1ef' ı1 ~ll1tıı· 

Sulh oldu, bır ç .,,, O·~ ili ı 
k işler• ~ı ~ ıcı ler yaptım. Bir ço 0ô• ~ıı· 

923 ~ ustotU lltt ı 
Birgüo1 1 ~g bir t ';(/, P.t il~ 
Zurihden aldıgıın ·di: ~~~t._ 
beni şaşırttı; te:graf~u8~0.,~ /. ~"li, 
buk Zuribde Otel . "~"" ~ti ~~kt~ 

G .. ·· ektıgı.... ~IJI • ~ geliniz. oruşın .• d6 f ... . 
imza Prenses LUıJ (Oevd,,,S 
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. .. 

(IJ 
di IZf tarafı 1 r, l<ırklar . ncf ıayf amızda) 
•ııca tnu ll'elı. orta mektep Fran-
ııu a ıını S" K ·. llluaır ureyya, astamo-
l~ıni Veb~~ mektebi tarih mual· 
Uıni liatnd· Kütahya tarih mual
llıualliıtıj Ş 11 Kırklareli riyaziye 
Çe ıııua'l' ~\'ket, Pertevniyal türk· 
ı· ·•mı s ı l!esj tij k a Ahattin, Adana 
~köy 1~ çe ınnallimi Salim Ka-S ıs . ' 
•labatr tsı Fransızca muallimi 
4s l' ın Beyler. 

~UalJi ıraya terfi edenler : lzmir 
UQıi A~·f nıektebi riyaziye mual· 
~tııitı, s·ı'· Elaziz tarih muallimi 
Ztki ( 1 ıfke riyaziye muallimi 
s~b 1 stanbul t b'' 11' • 
~ ti, A a ııye mua ımı 

~t~tebi Ekar~ musiki muallimi 
!Ilı Ne debıyat muallimi ibra· 
tı}t Ctni 1 . k l' . . a'. llluaıı·' . zmır ız ısell rıya· 
~·Ilı ın k ıını. Emin, Sivas mu· 
~ttın, ~ tebı coğrafya muallimi 
1 tiy11f anısun kız ortamekte· 

toıı k ıye muallimi Adil, Trab· 
~llaUi~~ Ôrtamektebi riyaziye 
~htih sm~n.. Galip, lımit 
•dıı0.. muallımı Be•ir Fuat 

ııı· ~ 'Y ı· . y ' 

1. 
1 Af,

111
d ısesı coğrafya mualli • 

BlJJ llıek ub,. Elazir erkek mual-

ı,d~ett· lcbı riyaziye muallimi 
•ı· ın s· 
• 11!ıi N·' ınop Fransızca mu· 

:
1 .lGtk ııarnettin, Kadıköy lise

~•lı, ls~c rnuallimi Sacit, Ne
tkteb: a.nbut erkek muallim 
~~ fiak tıyazi~: muallimi ibra· 
~ı z .. kı, Kılıs lürkçes mual-
~aUinı~bdu, Erzincan türkçe 

~ ~•IJittı· Baha ettin, Bolu tarih 
~•tısıı 1 

Yusuf Sabri, Sinop 
trkçk ~ual.imi Lebip, lz-

•IJittı~ lısesi leden terbiyesi 
~baltittı~ Nuri, Malatya tarih 

, ~ balJiın~ Asil, Tokat fransızça 
~ balJiını Hamit. Kayseri köy 
) ~aIJirrı· lllektebi tedriı usulü 
o~Ye 1 

Murat, Afyon lisesi ri 
:ı•tı O muallimi Ömer Fevzi srn , 
~Un an Paşa türkçe mual· 
Ye ... '"\1erH., Eskişehir lisesi ta· 
ı ·•1 uatı· . 
~~l~b· •ını B. Şemsi, Tokat 
~ 1 tab·· F ua\1 ııye muallimi Ali a-

ti ~lllduh u\~aşa tarih muallimi 
/'tiy~ ' aba taş erkek lisesi 
~- lııtib rnuallimi Tevf .k, Malal· 
d:~ liaesj~allimi Münir, Erenkö~· 
ııı ~· ı::.- ransızca muallimi Me. 

tııt bı:.rıur E k ~a ' i t u?1 r ek muallim 
ı. ttl\b.._ atbıkat rr.uallimi Ab
qllı. ·"an ı 
~ 1 ııı k • stanbul Erkek o·ual· 
d;ı)e~ kebi tatbikat muallimi 

~ ltitı\: astamonu Jisesi resim 
tktebi

1 
:hınet, E'Aziz muaWm 

lQt~ ~ab ~ansızca muallimi Ah-
~ çt .... mı, lstanbul kız lisesi 
0ıı) ... u,ıı · · ş 

dıı:ı il tab·· •mı ahnp Na1mi, 
~i.~ tntk,. ııye rnuallimi Aziz, Ay-

i ~tıbuİ~ ~~allirni Hüseyin Av· 
~it ~ilt, ~ 12 hsevi riya:r.iye mualli· 
hi ~ille.- N~ltatya tabiiye muallimi 
~d· "ilrı8

1

1t '§antaıı kız or tamekte. 
lj~;"ne 0,.~a muallimi Muazzez, 
\~ l\)Şe Nmektep türkçe mual
~f lUtkç aşide, Uşak ortamek
tdf 0tt liıs: .muallimi Etem Ruhi, 
~h 1>

1 
.\li Çsı frnnsızça muallimi .. ~ ı· ' aok :'"ih 1 1lıi S . •rı tarih coğrafya 

IQ~til tlluaıı·aıın, Kadıköy lisesi 
iı... ' e ._ •mi S d . E K ""Iİ l'ıs:ek lı ~ rı tem, a· 
ttkt~ hattın· sesı felsefe mual· 
~~b li•ea.' . Senih, lstanbul 
o~ lııet N ıngiJizce muallimi 
.\b ll'ıekt urettin, Adapazar 
t1Qt~,. O,tna:P Gtabiiynt muallimi 

~e • 8 • () ~~ili~ lllualli . :ıı smanpaşa 
., ~~e ltıuaıi~nı. Vehbi Eyüp, 

~~tıi'f~ııtaş1 ı~~ F atrna Nesrin 
lll ~ llıı Senı· orta riyaziye 

~lt\ıı~~ lllua1ı~ne Tevfik H., lıtan
o~ 'lll' .._, ırn ın k 
~ fılek ,,ihat B e tehi edebi· 
~ llht.a tep fr ., Ankara erkek 
'1i. \ 1' <>ka~nsı:ıc~ muallimi 

~e~t t larıb muallimi 
' tı>ı}1Ycttiy' Cüınburiyet orta 

'""1ıtnı1,~. llluallimi Ihsan 

Bolu C>rtamektebı riyaziye 
muallimi C>sman Nuri, Aksaray 
C>rtamektep fıransızca muallimi 
Seyfettin, lzmir Erkek lisesi ta
ribciıi Halit, lzmir Erkek lisesi 
edebiyatcısı Esat, lıtanbul kız 
lısesi fransııca muallimi Hatice, 

Mersin C>rtamektep türkçe muallimi 
AliSuat,lstanbul kız muallim mek
tebi felsefecisi Nebahat, Bolu 
kız muallim mektebi tarih ve 
coğrafyacısı Zuhuri, Bursa kız 
muallim mektebi tarih ve coğ
afya muallimi Fakihe, Edip, E
dirne kız muallim mektebi tabiiyc 
muallimi Saime, Zonguldak C>r· 
tamektep fransızca muallimi Ali 

Haydar, Vefa Ortamektep tarih ve 
coğrafyacısı Neşatali, Vefa C>rta· 
mektep riyaziyecisi Ekrem, Is· 
parta C>rtamektep tabiiyecısi 
Hilmi, lzmir C>rtamektep taribcisi 
HUzni, Bursa Ortamektep fran· 
sızcacısı Vehbi, Antalya Orta
mektep fıransızcacııı Şerafettin, 
Ankara kız Ortrmektep türkce· 
cisi Celilettin, Kastamonu lisesi 
Kimyaclsı Nuri, Kastamonu lisesi 
tlirkcecisi Zeki, Kayseri kimya
c111 lbrahim Hakkı, Konya lise
ıi fizikc'si Mithat, KadJköy lise· 
tabiiyecisi Ahmet Nezihi, Fındıklı 
kız lisesi türkcecisi Rukiye Ali, 
Izm:r erkek lisesi riyaziyecisi Ha
san izzet, Pertevniyal erkek lise· 
si edebiyatcısı Faruk Nafiz, lzmir 
kız muallim mektebi Türkçecisi 
Kevser, lzmir kız lisesi Fransız
cacısı Kamuran Nejat, Kabataı 
erkek lisui riyaziyecisi Ihsan, Is· 
tanbul lisesi fizikcisi Ali Hikmet, 
Iıtanl: ut erkek lisesi riyaziyecisi 
Ihsan, Bursa erkek lisesi kimya
cısı Salih Sami, Edirne erkek li· 
sesi riyaziyec"si Mehmet Hadi, 
Erenköy kız lisesi kimyacısı Ka
muran, Iıtanl:ul bz lisesi Fran· 
ıızcacısı Nüzhet Servet, Eskişe
hir lisesi Fransızcacısı Ferah 
Şevket, ErenKÖy kız lisesi Fran
ıııcacısı Neziht>, Erenköy kız 
lisesi lngilizcecisi Emine Adile, 
Sivas kız muallim mektebi 
Tabiiyecisi Necmiye, lstanbul 
luz muallim mektebi tedris usul
cüsü Hüveyit Bekir, Edirne Er
kek muallim mek~ebi fizikltt kim
yac ıı Reşat, Yozgat orta mek
tep riyaziyec'si İhsan, Üsküdar 
ortamektep Türkçeciıi Mevhibe, 
Vefa ortamektep Türkçecisi Nüz
het, Nişanlaşı kız ortamektep ta· 
biyecisi Semiha, Kars ortamek· 
tep tabiyecisi Rauf, iz mir orta 
mektep Fransızc1cısı Hasan Sait, 
Gazi C>smanpaşa ortamcktep ta· 
biyecisi Zeynelabidin, Eyüp orta 
'mektep Tllrkçecisi Besim, lstan· 
bul kız ortamektep Fransızcacısı 
Sara, Edirne ortamektep tarihle 
coğrayafcısı Recıi, El'aziz or· 
ta mektep Fransızcacısı Hik-
met, Çam:ıca kız orta mek
tep tabiyecisi Azi e, Antalya 
ortamektep tabiiyecisi Mehmet, 
Adapazarı ortamektep tabiiyeci
si lsmail Kemal, lzmir kız lisesi 
tabiiyecisi Rabia, lzmir kız lisesi 
Fransızcacisi Zübeyde, Istanbul 
erkek liıesi taribcisi Lütfi, Is· 
tanbul kız liıeıi tarihle coğraf· 
ya cısı Rauf, Eren köy kız lisesi 
riyaziyecısı Müberra, Üsküdar 
orta mektep F ranıızcacısı Tevfik, 
Bursa kız lisesi lngilizcec;si 
Mehmet Gülbahar, Edirne erkek 
lisesi Türkçeciıi Fahri, Erenköy 
kız lisesi felsefecisi Hatice F e
Jiha, Adana erkek lisesi Fran
sızcacısı Abdürrahman, Ankara 
erkek lisesi felsefecisi irfan, 
Ankara kız lisesi riyaziyecisi 
Halime, Afyon Jiıeai tabii· 

yecisi Fatma Zehra, Afyon 
lisesi riyaziyecisi Rüştü, Üs
küdar ortamektebi coğrafyacısı 
Şükrü, Çamlıca kız ortamektep 
Fransızcacısı Gülsüm Kadiköy 
lisesi riyaziyecisi Mehmet, Kan
dilli kız lisesi Fransızcacısı Ay· 
şe Bedia, Kabataş erkek 1 sesi 
lngilizcecisi Ridvan, lstanbul 
Kız lisesi edebiyatçısı Halide 
Nusret, Bolu Kız muallim mek
tebi tabiiyecisi Hıkmet, Erzurum 
Erkek lisesi Fransızcacısı Cev
det, Erenküy Kız lisesi Fransız
cacısı Emine, Ankara kız lisesi 
kimyacısı Edibe, Çorum C>rta 
mektep tabiiyecisi Haşım, Kas· 
tamonu lisesi tarihçisi Şu'<rü, 
lzmir Erkek Lisesi Fransızcacısı 
Tahsin Apdi, lzmir Erkek lisesi 
Almancacısı Saim, lzmir kız li
sesi kimyacısı Ubeyde, Istanbul 
Kız lisesi lngilizcecisi Hatice 
Hakkı, Istanbul Kız muallim 
mektebi tabiiyecisi Müveddet, 
Edirne orta mektep Türkçecisi 
Hüseyin Timoçin. 

30 liraya terfi edenler şuolar
dır:Kabataş Erkek lisesi resim
cısı Muhittin Davutpaşa orta 
mektep resimcisi Ziyaettin 
Kandilli kız lisesi resimcisi Meh· 
met, Eyup C>rta mektep resim
cisi Muhittin, Trabzon Erkek li
sesi tatbikatçısı Hasan Fahri, 
lstanbul Erkek muaJJim mektebi 
tatbikatçısı Cevat, Af yon lisesi 
Türkçecisi Hayrettin, Gazi Os
man paşa orta mektep beden 
terbiyecisi Adnan, Eyup C>rta 
mektep riyaziyatçısı Azmi , Kü
tahya Orta mektep Türkçecisi 
Sabahat, Sivas Kız muallim 
mektebi terbiyeyle ruhiyat-
cıst Nudiye, Kadıköy kız 
orta mektep Fransıcacısı Nadi
de, Kastamonu lisesi Türlccecisi 
Cevdet, Bolu kızmuallim mektebi 
türkçecisi Ahmet Refik, Denizli 
Köymuallim mektebi tedris usul
cüsü Ahmet Sadı, Gelenbevi 
ortamektep lürkçecisi Baha Tev· 
fik, Vefa ortamektep tarihle 
coğrafyacısı Turgut, Trabzon or
taoıektep tabiiyecisi Ömer Sıtkı, 
Antaly ortamektep tedris usul
cüsü Rüştü, Amasya ortamektep 
lürkçecisi Naim Eskişehir lisesi 
türkçecisi Ziya, A~talya ortamek
tep türkçecisi Bahri, Adana or
tamektep tabiiyecisi Necmiye, 
Erzurum Erkek muallim mektebi 
terbiyeyle ruhiyatçısı Mustafa, 
Erzurum ortamektep tedris usul
cüsü C>sman, Gelenbevi ortamek
tep türkçecisi Emin, Trabzon Er
kek muallim mektebi tedris usul· 
cüsü Hamdi, Eliziz Erkek muallim 
mektebi tedris usulcusu Servet, 
Erenköy kız lisesi tabiiyecisi 
Fatma, Niğde orta mektep ted
ris usulcüsü Ziya, Maraş orta 
mektep Türkçecisi Ali Avni, 
lzmir kız lisesi fizikcisi Mubabat, 
Konya Erkek muallim mektebi 
fizikle kimyacısı Arif Ali, Davul· 
paşa Erkek orta mektep tabii· 
yatcısı Halit, Trabzon lisesi fel
sefecisi Ahmet Necmettin, Yoz· 
gat ortamektep tabiiyecisi 
Numan, Çorum ortamekte p 
Türkçecisi Alişan, Antalya Al
mancacısı Mustafa Nusret, C>rdu 
orta mektep tarihle coğrafiyecisi 
Yusuf Ziya, Ankara kız lisesi 
Alamancac'si Mihriban, Konya 
kız ..auallim mektebi tabiiyecisi 
Meliha, Erzurum kız muallim 
mektebi tedris usulcusu Turgut, 
Kadıköy kız ortamektebi tarih
cisi Sidika, Tokat orta mektep 
Edebiyatçısı Muhlis, Çamlıca kız 
orta mektebi terbiyeyle ruhiyat-

çısı Naşit, Konya lisesi riyaziye· 
cisi Faik, Aydın orta mektep 
tabiivecisi Hürrem, pertevniyal 
lisesi felsefecisi Ihsan, Kastamo· 
nu erkek muallim mektebi tabi
iye muallimi Şükrü. 
22 liradan 25 liraya terfi edenler 
Niğde orta 1'1lektep terbiye ve 
rühiyat muallimi musa Kazım, 
lstanbul kız orta mektebi lngi
lizce muallimi SRbiba, Eyüp or· 
ta mektep tarih ve coğrafya 
mualıimi münevver, Ya VJÇ orta 
mektep tabiiye muallimı Hurşit, 
Balık,sir kiz O. R. türkçe mu
allimi Seniha, Sivas lisesi tabi. 
iye muallimi Muhsin AdiJ, Gala· 
tasaray türkçe muallimi Esat Mah· 
mut, lstanbul kız lisui Almanca 
mualıimi Pridel Hu'usi Kadıköy 
kız O. R. Türkçe muallimi Necip 
Kütahya orta mektebi tabiiye 
muallimi Safter Erzincan orta 
mektebi Türkçe muallimi Se'çuk 
Samsun lisesi riyaziye muallimi 
Bahri Vedat, Balıkeıir kız orta 
mektebi tabiiye muallimi Merzi· 
ye H. ve Beyler. 25 liradan 30 
30 liraya terfi edenler: Galatasa· 
ray ihzari kısmı Türkç mualli· 
mi Hahz Cevdet. Manisa orta 
mektebi resim muallimi Cemal, 
Bolu orta mekteb! musiki mualli
mi Rahmi l!tanbul kız orta mek· 
tebi beden terbiyesi muallimi Na
ciye H. ve Beyler. 

20 liradan 22 liraya& terfi eden
ler: Üsküdar orta mektebi mu· 
siki muallimi Muzaffer, Istanbul 
kız muallim mektebi piyano mu· 
allimi Enise Sabiha, lstanbul E. 
Mu. M. tatöikat muallimi Rauf, 
Galatasaray ihzari kısım Türkçe 
muallimi Ismail Hakkı, Kadıköy 
K. O. musiki muallimi Kerime, 
Istanbul O . M. musiki muallimi 
Nüzhet,CümburjyetO.M.dikiımual

Jimi Ihsan, Antalya O. M. musiki 
muallimi Fahriye, Tokat(). M. be-

Filim müsabakası 
En gllzel filim 
Hangisidir? 

Venedikte karar verflecek 1 
Venedik 1 (A.A) - Venedik 

birinci beynelmilel sergisinde 
her gün daha fazla artan bir 
muvaffakıyetle büyük filim istib· 
salitımo iraesinin ikinci ve son 
haftası başlamıştır. Bu sergi, 
Venedik lidoıunda bu kabilden 
olarak tahakkuk ettirilmiş ve 
M. Musolini ile kont Valpinin 
muvafakat ve tasviplerine ik
tiran etmiş olan birinci sergidir. 

Sioama sanatının en salahiyet· 
tar crkiDI olan Fransız sendika 
odası reisi M. Dulac, Alman 
sinama sanayii merkez teşkilata 
reisi M. Pludije ile bir çok 
Amerikalı sinema mümessilleri 
bu şenliğe iştirak etmektedirler. 
Ve her akşam menşe lisanlarile 
tam olarak gösterilen filimler, 
kıral ai!elerine mensup prensler 
çok mühim siyaset adamları ve 
yüksek maliyeciler gibi bakika· 
ten büyük bir zerafct aleminin 
mensubu olan şahsiyetler karşı· 
sında irae edilmektedir. 

Bu hafta sonunda lqyin edilen 
bir juri vasıtasile umumi bir tas
nif yapılacak, fakat halkta aynı 
zamanda verilece hükme iştirak 
edecektir. 

Kont Valpi, bu birinci serginin 
kazanmış olduğu muvaffakıyet 
karşısında bu serginin daimi ol
ması ve bu suretle sinema sa· 
nayiioe bir inkişaf muvzuu bah· 
setmesi temennisini izhar etmiş
tir. 

den terbiyesi muallimi lsmail Hakkı, 
Perlevniyal lisesi resim muallimi 
Asaf, Üsküdar O. M. dikiş mu
allimi Fahriye, Gümüşhane <>. 
M. beden terbiyesi muallimi Lüt 
fullah, Nişantaşı K. O. M. biçki 
muallimi Miieddep H. ve Beyler. 

17 buçnktan 20 liaaya terfi 
ede-nter: E. M. M. tatbikat mu· 
alJimi Kemal, Erzurum E. M. M. 
tatbikat muallimi Mehmet Salim, 
Trabzon kız orta mektebi dikiş 
muallimi Emine Fahriye, Galata· 
saray beden terbiyesi muallitni 
Vahi, Merzifon K. O. M. resim 
muallimi Fikri, Istanbul E. M. 
M. tatblkat muallimi Necati, Üs· 
küdar O. M. beden terbiyesi 
muallimi Hayriye Melahat, lstan• 
bul E. M. M. tatbikat muallimi 
Hikmet, Isparta orta mektebi 
beden terbiyesi muallimi Adnan, 
Tarsus orta mektep dikiş mu
allimi Emine, Samsun K. O. M. 
dikiş muallimi Hayriye, Bursa 
K. M. M. dikiş muallimi Hacer, 
Cümhuriyet (), M. musiki mual. 
limi Muhsine, Edirne (). M. mu• 
siki muallimi Hamdi, Afyon O. 
M. dikiş muallimi Nafıa Celile, 
Antalya (). M. dikiş muallimi 
Zühtiye, Kayıeri liseıi musiki 
muallimi Faik, Trabzon E. M. 
M. musiki muallimi Ziya Aydın, 
Giresun O. M. dikit muallimi 
Fuat, Galatasaray musiki mual· 
timi Saadet H. ve Beyler. 

16 liradan 17 buçuk liraya 
terfi edenler: Konya K. M. M. 
tatbikat muallimi Nevzat, Konya 
K. M. M. tatbikat muallimi Be· 
dia Ziya, lzmir E. M. M. tatbi
kat muallimi Hikmet, lzmir E. 
M. M. tatbikat muallimi Himmet, 
Konya E. M. M. tatbikat mual
limi Lütfi, lzmir E. M. M. tat· 
bikat muallimi Behzat Bey ve 
Hanımlardır. 

Cezairde 
HUrrlyetperverler 

ihtHl\le hazırlanıyor ı 
Peşte 15 (Radyo) - Cezayir

de son zamanlarda hllriyetper
verler tarafından mühim bir ibtilll 
hareketi hazırlanmaktadır. Ce:ıa· 
yirde C>randa ve diğer mühim 
kasabalarda birçok kimse tevkif 
adilmektedir.C>ran şehrinde Ka· 
ddur isminde bir Cezayirli yer· 
lilerin Fransızlardan fazla asker· 
lik yapmaması için bir protesto 
kaleme almış ve birçok imza 
toplamıştı. Kaddur altı bafta
danberi ihtilattan memnu olarak 
mahbus bulunmaktadır. 

Şenlik kazaları 
Paris, 16 (A.A.)- 15 ağustos 

şenliklerinin 4 gün zarfında Fran
aa'da yol kazaları hakiki bir 
felaket şeklini almıştır. 

Yalnız 15 ağustos gününden 
14 ölü, 20 ağır yaralı olmak su
retile bütün yekun, geçen gün
lerle beraber 50 ölü ve 116 a• 
ğır yaralıya baliğ olmuştur. 

Çamlıca Kız C>rtamektebi mü
dürlüğünden: 

rkmal imtihanlarile ücretli leyli 
ve nehari talebe kaydına Eylü· 
lün üçüncü Cumartesi günü baş
lanacaktır. Fazla malumat için 
mektep kapusündaki ilanın 0 • 
kunması. 

Fatih Halmudürlüğand;;;; 
On altı sehim itibarile hazine· 

ye ait Mollaj.!üranide T opkapı 
caddesinde 198, 200, 202 No. ı. 
arsanın müıayedesi bir ay zar· 
fında pazarlıkla intaç edileceiin
den taliplerin salı günleri saat 
onda müracaatları. (4070) 



Sahife 10 

Hikaye 
Bu Çocuk 

Düşürülür midi ? 
Nakleden: 

Fa. 

Yirmi bet sene mütemadiyen 
ebelik yapını§, artık beyaz saçlı 
batım dinlendinniye kat'i ıuret· 
te karar vermişti. O gün, uzun 
müddettir aile ebesi olduğu fa
milyalardan bir kaçını, davet et· 

mitti. . 
İhtiyar doktor T evfık Paşa, 

liadehini kaldırdı ve: 
_Yirmi beş senedir, dedi, bü

yük bir meslek aşkile dünyaya 
hemen hemen bir tabur çacuk 
getirmi§ olan ebe Nafize Hanım
efendinin şerefine içiyorum. 

Nafize Hanım güldü: 
- Mübalağa ediyorsunuz pa· 

§am, dedi, yok, eğer, bu iltifatı· 
, nız bir kadeh daha içmek için 
bir vesile ise, size iştirak ederim. 
:Yolaa ... 

-Yoksa?. 

r - Yoksa mesleğimizin güç 
taraflarını hatırlatarak iştiha· 
mzı kesmiye kalkıtırım. 

Hep gülüştük. Fakat bu söz· 
Jer, hana, Nafize Hanım hakkın· 
<la biraz malumat toplamak için 
komıuma müracaata sebep ol· 
muştu. 

- Oh, dedi, komıum Nafize 
Hanımı kim tanmıaz. Vaktile 
çok güzel bir kadındı, daha. doğ· 
rusu bir genç kız .. Tıbbiyeli bir 
C:loktorla sevişiyorlardı. Evlen· 
C:liler, fakat aradan iki sene geç
tiği halde çocukları olmıyordu. 
Nihayet Nafize Hanımın kısır 
olduğu onlaşıJdı. Bir müddet son
ra, kocası, öldü ve Nafize Hanım 
da ebeliğe başladı .. 

• • 
Nafize Hanım, bir elinde f ın

can, bir elinde bir ııgara: 
- Demin, dt:di, size meslek 

güçlüklerinden bahsetmİ§tİm. A-
111 güçlük, biliyor musunuz, dip· 
loma almakta değil, diploma al· 
<Iıktan sonra her gün rast geldi
ğimiz feli.lietlerJe, bu felaketle
rin insanda uyandırdığı merha· 
met hiılerile mücadelededir. İn
san bazan öyle vaziyetlerle kar· 
!da§ıyor ki asıl vazifenin n~rede 
olduğunu unutuyor. Mesela biz
%at ben, bir defa öyle bir hadise 
ile liartıl~tım ki adeta kurşun· 
la vurul.mu§ gibi olarak kendimi 
liaybettim. 

T'.evfilC Paşa itiraz etti: 
- Nasıl?. Siz? Kat'iyen inan· 

mam. Sizin gibi dürüst, faziletli 
ve müslüman bir kadın ... 

- inanınız, azizim paıam •• 
Hakikaten bir gün, az kalam va· 

.zifemi unutuyordum. Bakınız, 
CJinleyiniz. Size anlatayım: Ana· 
'dolunun "A,, şehrinde altı ıene 
Jiadar ebelik yapmrşbm. Daha o· 
raya gideli iki ay olmamııtı ki, 
bir çok :kadınlar, bana müraca· 
ata ve çocuklarım dütürmeı:n i
çin ilaçlar istemeğe başladılar. 

Pek tabii reddettim. Bunların 
ekserisi hizmetçi kızlar, ve biran 
için zevcelik vazifelerini unut
muf evli kadınlardı. Erkeklerin 
liutgamlıkları neticesinde 'dünya 
ya gelecek olan bu çocuklar şüp· 
liesiz bir çok felaketlere sebep 
olacaktılar. Fakat elden ne ge· 
lirdi?. Benim vazifem çocuk do· 
gurtmaktı. Düşürtmek değil.. 
Hem şimdi artık bu yaşta itiraf 
etmekten çekinmiyeceğim bir şey 
'de varsa, o da, tabiatın beni kı· 
sır olarak yaratmasından, bu su
retle, bir parçada intikam almak 
istiyor, ve zorla dünyaya bir sü
rü çocuk getirterek alıyordum 
'da .. Bazan, sokağa çıktığım za· 
man vaktile bana müracaat e-

' 

dip reddettiğim kadınlara rast 
geliyordum. Sıkılarak baılarını 

çeviriyorlar, fakat kucaklarında 
ta§ıdıklan yavrularını göğüsleri· 

ne daha ziyade bastırıyorlardı. 

Bazan da evimin önünde oyruyan 
çocukların arasında, annelerine 
benziyenleri farkediyor, içim 

den müstehzi bir memnunıyet 
duyuyordum. 

Bir gün, hiç unutmam öğleden 
sonra, eve genç bir hasta geldi. 
Kimilen ıiyahlar giytnif, ince
cik, iri ıiyah gözlü bir taze idi. 

Yüzünde öyle büyük bir ıstırap 
minaaı vardı ki, ona, bila tered
düt, bizzat ııtırap denilebilirdi .. 

. " T Soyundu, muayene ettım. - a· 

mam, dedim, ıekiz ay sonra bir 
çocuğunuz olacak! 

Kadın doğruldu. Korsasını İ· 

liklerken gözlerimin içine, iki çi
vi mıhlar gibi bakışlarını dike
rek: 
"- Bu çocuğun, dedi, doğma

ması lazım ! ,, 
Gülmemiye çalııarak, kendisi

ne, aldandığını, yanlış kapıya 
müracaat ettiğini anlatmak is
tedim. Fakat o, gözlerini benden 
ayırmıyor ve: 

"- Bu çocuğun, diyordu, an
lıyor musunuz? Doğmaması la-
z1ı111.,, 

Kendisini kapıya doğru ıev• 
k<?tmek istedim. Yerinden kıpır
damıyordu. Halinde o kadar va· 

kur bir mana vardı ki, vaz geç· 
tim, elinden tutup pencereye 
doğru götürdüm ve kapının Ö• 

nünde oynapn çocuKları göste· 
rerek: 

"- Bakınız, diye nasihate baş· 
ladnn, İtte bu çocuklar da, an· 
neleri taraflarından .... , 

Tam bu esnada bir gazete mü· 
vezzii, o zamanlar bütün §ehri 
alakadar eden iki cinayetin fai
linin idama mahkUm edildiğini 
bağırarak haykınyor ve bir ga· 
zetenin ikinci tab'ım satarak ge· 
çiyordu. Bu cani, iki ay kadar 
evvel bir genç kızla evlenmiı ol
masına rağmen iki küçük kızı 

berbat ettikten sonra öldürmü§, 
cürmünü de itiraf etmişti. Bu a· 
dam deli miydi?. Doktorlar bir 
türlü karar veremiyorlardı. Her 
halde muhakkak olan şey varsa 
idama mahkum edilmi! olmasıy· 
dı. 

İtte tam bu esnada idi. Genç 
kadının avucumda tuttuğum eli 
buz gibi keıilmitti. Ve ne oldu
ğunun farkına varmadı, boylu 
boyuna serilerek bayılmıştı. He
men hizmetçiyi çağırdım. Yer· 
den kaldırıp bir sedire yatırdım. 
Göğsünü açıp, ayıltmıya çalı§
tım. Biraz ıonra, genç kadın ken 
eline gelmi§ti. Dudaklarmdan bir 
isim döküldü. Müthit bir isim ... 
Derhal anlamıttım. Bu kadın, o 
müthit caninin, id~ma mahkfim 
edilen caninin karısıydı. Filhaki
ka, bir müddet sonra: 

"- Ancak, dedi, kararı duy
duktan ~onra size gelmiştim. 
Şimdi ister misiniz ki bu çocuk 
doğsun?.,, 

Ne yapacağımı §aşırmı~tım, 
bir karar veremiyordum. Ancak: 

"- Yarın, diye mırıldanabil
dim, yarın geliniz de ... ,, 

Elimi öperek gitti. 

'!- "' • 

Ertesi günü, erkenden Öavul
larımı alarak on gün için lstan· 
bula kaçmıf tım. itte bu ıuretle 

VAKiT 

.. ,--Takvim--, 
Çarşamba Per,embe 
17 Alustos 18 Aluatos 

14 Rebi.ahir 15 Rebi. ahir 
can doğuşu 5,12 5,13 
Clln batı§? 19,0j 19,06 
Sabah namuı 3,34 3,35 
Öğle • 12,18 12,18 

Bütün cenerallar Atina 
bir toplantı yapacaklar 

lldııcll • ı 6,07 16,06 
Akşam • 19,05 19,04 
Yatsı • 20,48 20,46 
İmsak • 3,18 3,20 

• Yı1m geçen l '>2 l 222 

Cenerallar, M. V enizelosun ;a;et 
üzerine Atinaya gelmekte ır 

GUnler' J ~ 

Ydm kalan J\ 14;4 
Gllnlerf 

143 

HAYA - Dün sısaklık azamt 25,5 
asgari 17 derece olarak tesbit edil
miştir. Bugün rüzgar mütehavvil 
sür'atle esecek, hava ekseriyetle açık 
olacaktır. 

--RADYO J 
I._ -----Bugün 

'viYANA (517,2 m) - 12 30 konser 
l 3,40 plak - 15 plak - 16,20 musiki 
20,40 orkestra konseri - 23,10 dans. 

BüKREŞ l394,2 m) - 13 plak 
14 plık - 18 orkestra - 19,IO or· 
kestra - 20,40 plak - 21 opera. 

ROi\lA (441,2 m) - 21 opera -
22 dans. 

BUDAPE.ŞTE (550,5 m) - 10,1 5 
konser - J 3,05 konser: Mac:ır rapsotiri 
18,45 konser - 20 şıırl.a - 21,15 ltal· 
yan operası - 23,15 plak konseri. 

VAHŞOVA (141 l mı - 21 orkestra 
22,15 düetto - 23 dans - 23,50 dans. 

KÔNIGVüSTER BAVZEN 0635 
m) - 7 jimnastik - 7,15 konser -
IS plak - 15 konser - 17,30 konser 
21 opera - 22,15 musiki - 23,SO 
dans. 

Yann 
ISTANBUL - 18 den l9 za kadar 

gramofon, ı 9,30 dan 20,30 za kadar 
~oman B. ve arkadaşları tarafından saz, 

20,SO dan 21 e kadar Nimet Vchep H. 
tarafından lronscr, 2t den 22 ye kadar 
Münir Nurettin Hey ~·e arkadaşları tara· 
fından konser, 22 den 22,40 a kadar 
cazbant. 

\'JYA 'A (517,2m) -12,80 konser-

13,40 Vasa Prlhoda konseri - 14,10 
plak - 16,20 düetto 18 Tanhavzer 
19,40 Tanhavzer - 21,35 Tanhavzcr-
22,45 konser. 

nüKREŞ (894,2 m) - 13 plak -
14 plak - 18 yaz orkestresi - 19,10 
dans - 20,40 plak - 21 senfonik 
konser-21,45 taganni - 22~15 senfonik 
konser. 

RO!\JA ( 441,2 m) 20,15 hal>cr -
22 opera "Man'ı,, 

BUDA PEŞTE (550,5 m) - 10,t S 
askeri bando - I 3,05 konser -
18 konser polis orkestrası tarafından -

19,SOÇigan orkestrası tarafından kon~er-
21 konser _ 22,!5 Çigan orkestrnsı. 

VARŞOVA ( 1411 m) - 21 hafif 
musiki _ 22,20 krııkovi<lcn nakil -

23 dans - 23,50 dans. 
KÔ~IGVüSTER IJA \'ZEN (1635 

m) _ 7 jimnnstik - 7,15 konser -
13 orkestra .kon ser - 15 konser -

17,30 konser - 19 musiki - 20.30 
dans - 22,IO "Vıgner Pariste ,.-23,15 
spor haberleri - 23,30 musıki • 

PARfS (1725 m) - 20 musikisi -

21 tiyatro _ 21,40 haber - 21,45 
konser, \'C oda musiklsL 

mrmnmnanu•ıınmmnn nnnırmttıtmırnınııunımınııımıuı11un uıı nnmnmmo 

aziz pa§am, çocuğu düıürtmek
ten kendimi mennedebildim. 

Salonda derin bir sükUt ol

muştu. Vazifesine bu kadar mer· 
but bir ebe, doğrusu, feci bir 
ıeydi. Nihayet dayanamadım, 
sordum: 

- Peki kadın ne olmuş?. 

Atina, (Huıusi)- Mösyö Ve· 
nizelos'un Yunanistana avdetin
den sonra "Askeri cemiyet ve 
darbei hükUmet,, hakkındaki ha· 
zırlıklar ve hu husustaki neıriyat 
Baıvekilin beyanatından sonra 
durur gibi oldu. Fakat bu dur· 
gunluk yirmi dört saat bile de· 
vam etmedi. Mukabil beyanat, 

muhaliflerin müıtrek beyanna· 
meleri, Ba~vekilin cevabı vesa· 
ire. 

Batvekil, ıon beyanatile aı· 
kerlerin rejim etrafında bir teh· 
like görürlerse faaliyete geçmek 
te haklı olduklannı ve bu onla· 
rın vazifeleri iktizasından bulun· 
duğunu ve intihabattan evvel bir 
askeri hareketin mevzuu bahao
lamıyacağını aöylemitti. 

Bu beyanat, mahafili askeriye· 
de bilhaaaa ıiyaıi İfler ile İ§ tigal 
eden mahafilde pek fena bir su· 
rette kar,ılanmıt ve askerin fır· 
kaların ıiyaıetine alet edilmek 
istendiği tarzında telakki olun· 

muıtur. Askeri fırka hükumete 
geçmek, intihabatı bir müddet 
tehir eylemek ve ondan sonra 
yeniden intihabat yapılmak hak· 

kmdaki noktai nazarını tebdil 
etmemiştir. Müfettiti askeri Je
neral Otoneos ile Batvekil ara· 
ıında cereyan eden müzakerat 

ıazetelerin .neıri1atma nazaran 
M'öıyö Venizelosun noktai na· 
zarının kabulü suretinde netice· 
lenmittir. 

Fakat acaba hakikat bu mu· 
dur? Askeri cemiyetin idare he· 
yeti, jeneralin bu hususta bir ka· 
rar sahibi olamıyacağı ve böyle 
bir karara aahip olıa bile bunun 
heyeti umumiye tarafından ka· 
bul edilmesinin fÜpheli bulundu· 
ğu kanaatindedir. 

Ba,vekil, askeri heyetin bu ka· 
naatine muttali olur olmaz Bat· 
vekalet Kaymakamı Jeneral Go
natas, Harbiye Nazırı Muavini ve 
Bahriye Nazırı ile görü§tükten 
sonra bu hususta müdavelei ef· 
karda bulunmak üzere bütün ko· 
lordular kumandanlarını telgraf
la Atinaya davet etmiftir. 

Birinci Kolordu Kumandanı 
Jeneral Manetas ve İkinci Kolor
du kumandanı Jeneral Petridiı 
Atinadadırlar. 

Vürutlarına intizar olunan je
neraller de üçüncü ve dördüncü 
kolordu kumandanları Jeneral 
Kladon ve Kamenondur. 

Hizmeti askeriyesini ifa et· 
mekte bulunan 4100 zabitten 
3600 zabit aıkeri cemiyete dahil 
bulunmaktadır.Büyük rütbeli za· 
bitlerden hemen hiç birisi bun
dan hariç değildir. 
tir. 

Naifze anım, ere u e ı, H t dd .. t tt' Aıkeri mahafilde, donan· 
beyaz saçlr başını önüne eğerek manın aldığı vaziyet uzun uza
mınldandı: dıya tefsir edilmekte ve donan· 

ma kumandanının §İmdilik, hah- Çocuğu dünyaya gelirken 
riyeyi bu işler ile İ§tİgalden me· 

ölmü§... neylemesi fazla taraftarlık hisle-
Ve daha boğuk bir sesle ilave rine atfolunmaktadır. Filhakika, 

etti: donanma kumandanı muvasaleti 
- Sakın evlatlığımın yanın· günü Batvekili ziyaret etmit ve 

da bu hikayeden hahıetmeyiniz. kendisile bu itler etrafında uzun 
Hem bir saniye müsaade ediniz uzadıya görütmüştür. Donanma· 
de, gidip odasına bakayım, uyu· nın ittiraki olmıyan herhangi bir 
yor mu?. • hareketin muvaffakıyetle tetev· 

vücü şüpheli telakki olu 

dır. bütil' 
Tarih, Yunanistanda . de 

tilal ve isyan hare~etlerı~ 
niz zabitlerinin arnıl o L:i 

"n•'" göstermektedir. Bugu 
yet ise aksinedir. 

• • • ·yet iki ay evvel mezun• 
askeri müfettiı J eneral · 

1 . ııe 
V enizelist gazete erın _ ı.at 

• t'r,...... na nazaran bera~ ıı 1 ·r. 
ti kaplıcalanna gıdecektl 
halif gazeteler, Jeneralıtl ~ 
niyetini istimalden sarf~ 
tiğini yazmaktadırlar •. 
hareketin mevzuu bahı• 
duğu bir zamanda, b~ el 
tin belli baf lı amillerınd ~ 
birinin mezunen AtinaY' 
mesi mümkün görülrn~~ .. 

Hava harp filoları mu. 
den Jeneral Merendit 1 • 

. . y . dio"J vermıftır. erme ye rl 
kumandanı Jeneral Vordit' 
sin getirilmesi muhterne~J' 

Bahriye Nezareti ernr•. 
lunan jeneralin, mevkiiııİ' 
müsait olmadığını ileri 
istifa eylediği yazılmaktl 
hakiki sebep, donanma 
danı ile aralarında asker( 
yetin kararlarına tebai)'~.,f 
kında mevcut noktai nV' 
lafıdır. 

liatlh Malmadarl'i1 
Kocamustafapaşada J 

sokağında 2 - 4 No.1ı (tSO) 
dan ibaret arsanın satlf 
yedesi 11 Ağostos 932 
den 4 Eylul 932 tarihio' 
yrimi beş gündür. 1 
4 Eyini 932 tarihine 
pazar giinü saat onda JIJ:;/ 
ve ihale komisyonuna JIJ 
lan. ( 4062) 

-BOR S~ 
16 Alustos 1esf 

Nukut 

Kuruş 

20 f. Fransız 171.-
l 5[erlln 745-

l Dolar 212,-
20 litre 217,-

20 f. Belçika 117,-
20 drahmi 2!1,-
2r:ı fs,•lçrc 824,-

J.'f• 
ı şilin 
ı pcıcta 

1 Marle 

1 z.oıotl 
ı pengö 

20 ı.cy 
20 dJoar oeY 
ı çervo 

20 leva 28,- 1 ı\ltıll re 
ı florin ss,- ı Mecldl 

20 kuron Çek 124,- ı n11ıı~ J~ 
Çek tia-t-la- n--<k& 

J>arls 
I ondra 
'cvyork 

Ml'Ano 

Jlrükscl 

12 06 

738,25 
0,47,29 
9,2315 

3,405ı 

Pral 
ViyııD1 

l\Jadrlt 
ncrıın 
Ya~orı 

Atina ;-.:ı 75,23 Pc~te 
Cınene 2.4247 BukrtS 

Sofya 67,295 tlelgra~.1 1 

Amscerdam l, 17375 J\loslı'O 

•------Esha"' ~ 
iş bankası 
.Anadolu 

Terı:ns ,, 
9,20 çımento l' 

19,10 dC)' 
ınyoıı 

ReJI 4,3!> de>" 
S r.hayrlye 14.50 şark 
Tram\ ay 45.- • 1 aıyıı ,el' 

c:ark J!1. 
Umumi sigorta 11.~ 1 ~~İcr~n ~ 
ı omontl 21.~~l"'~J 

1'•"' istikrazlar 
- -, ElcktrilC Jq. dahili - - ra'f 

Sıır~ d.yolları 3,90 T.~11~1 
D.Muvahhldc 52,25 Tu:uıtı 
Gumrııkler 5,10 Rı d ııı f 

Anıı o ıl Saydı mahl 4,25 
BağdaL 4.SO 
Askeriye 

t 
v 

s v 



ti • Kız Ye l!rke; - Leyll ve Nehari 

11klstikldl Lisesi 
•Orta ve Lise kısımlarını havidir. 

({ t BUtUn sınıfları mevcuttur. 
Cuın,8Y• muamelesine başlanmıştır. 

rte~ı Pa7.arıesi, (,'a rşamlıı JtÜnleri saat 1 O dan 18 "e kadıır 
Ş mürac:ıı t olunıbi lir. 

ehzadebaşı Po\is metiH:z: araıs.c;•nrla 
'-~ Telefon 22534 w:ııtfti' ----- J 

MerkeiKumandanhğı 
Satınalma Komisyonundan: 

l _ Aal eri Baytar m~ktebine ~aydı kabul şeraiti: 
2 Tam devrelilise mezu o'unmak 
3 - Hüınübal mazoatası. 
4 : Velisinin kat bi adilden musaddak taahhüt senedi. 

bir r Tam teşek k üllü bir l.ey'eti sıhhiye tarafından verilecek 
S a~rla ~amüssıhha olduğu anlaşılmak. 

--~ Talıp olanlar için Türkiye Cümhuriyeti tebaası bu'un· "e r- k 6 ur olm~sı esastır. 

de tik ~ ~ahp1erden Istanbul'da bulunanlar yukardaki maddeler
~ f tedılen vesaiki ı:u :ıu bir ist idaya bağhyarak altı vesika fo
~~ .'1e birlikte Haydarpaşada Askeri Baytar tatbikat mektebi 
~ :•.~etine taşrada bulunanlar bulunduğu mahallin As. Şubesi 

7 Uracaatta bulunacaklardır. 
- Kavdı 1 abul 15 Ev'u' 932 tarihine kadardır. il ::»2 (4073) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
13. iincü tertip 2. inci keşide 

11 Eylü 1932 dedir 

HüYüK i~roın·ye J~.111 liro~ır 
A:vrıca : 15.000, 10.000 L;ralık Büyük 

Liralık ikramiyeler ve 20.000 
Bir Mül< afat Vardmr. 

lstanbul Deniz Levazım 
Satın alma Komisyonundan: 

18. !~OOO metre yerli Amerikan . beıi: kapalı ' zarfla münakasası 
D gu~tos· 932 perşembe günü saat 13 te. 

•e 111~·2 Kuvvetleri iht iyacı. iç!n sahn alınacak o!an yukanda cins 
11,k ' dara yazılı Amerikan bezinin hizasında yazılı tarihte mü· 
tGrı •saaı yapılacağıodan şartnamelerini görmek isteyenlerin her 
'11llın\'e münakasaya iştu ak edeceklerin münakasa gOn ve saatind~ 
t'1pJ . 111 eıuasma tevfikan hazarJayacakları teminat ve teklif mek-

•rıJe b" l"k K · '-llna •r ı te asımpaşada Denız Levzım Satınalma Komis}·o· 
~~tacaatlar1. (3536) 

Ankara caddesinde 

Odalar 
ve kiralamak ıçın 

yurduna müracaat. 

~}nhisarlar Umumi Müdürlü
~und<: n· 

9 "" • 
'"'b:,~ mali senesi zarfında şartnamesi ahkamına tevfikan F oçe 
(felıit ~rından yahut Çam Altı memlehasından Karadeniz, Ak· 
"''•k (~tanbul ve Marmara scvahilindeki ambar!anmıza sevı. o·u
)' ko 0,000) ton tuzun nakliyesi kapata zarf usulile münakasa· 
"ıG11,khulınuştur. Talipl(rin şartnameyi almak Ozere her gün ve 
ı._.._İJe •saya iıtirak etmek iç'n de teklif ve teminat mektup'arını 
ha lco~~25. 8-932) Perşembe gilnU saat (11) de Galatada Muba-

1'Yonuna muracaatları. (3753) 

l·~'~tıııbul Maarif Müdürlüfünden: 
V "eai il 1932 • 1933 ders yılı başında Vilayetimizden Erenköv 
tkııe/ bAnadolu Lise ve Orta mektep pansiyonlarına Maarif 

~ktıt. ~ eıabana bir mikdar leyli mecanni talebe kabul o!una
t''"'ek 

6 
•nacak talebenin haiz olmaları Jizım gelen şartları öğ

~, E:renk:ere taliplerin lstanbul Maarif ldaresile lstanbul Er iek 
2 Y Kız. Lisesi Müdüriyetlerine müracaatları lazımdır. 

~ h Eylülden sonra müracaat kabul edilmiyecektir. (4165) 
~. h -~-
\ı~ s:~-~e içtimai Muavenet Vek81eti Hudut 
~, Soo kilı Jer Sıhhat Umum Müdür!üğünden: 
tirıJO kilo 

0 UıtUbü ile 280 kilo kaili ve 78 adet Milli sancak 
t, Gen Mün•~ncaıc ipi aleni münakasa suretile mübayaa edilece
'-bh •l•tad, I< asa 25 Ağustos 932 perşembe günü saat on cört
ltt~ h llltrk ~ra Mustafa paşa sokağında lstanbul limanı sahil 
•ıtııa htt1>a eı~nde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. Talip· 

l -~~ '-lllu:e c~;i görmek üzere Ankara'da Hudut ve SabiJler 
llıerlce: Orl6ğü ayniyat rr.ubasipliğine ve Istanbul'da 

levazım memurluğuna mllracaatlar1. (3863) 

VAKiT Sahife 11 

ı .. ---11 1 >o. lhsıın Sami ---.. 
lST AFILOKOK AŞISI 

Stafılo!.oklıırdan müte\ eli it (ergenli!• 

k:ın çıbanı, koltuk l!ltı çı banı ar· 

1 
p:ıcı l \'C biiıün cilt ha~tal ıkla· 
rına kıırş ı pek te::ıirlı bir aşıdır. 

(),, am·olu :\o J 8Q 

Askeri fabrika
hır ilanları 

f,s .eri fabrı ka ar ıçın bı r ope· 
ratöre ihtiyaç va r dır. 1 alip o!an
ları:ı vcı s ka ları le beraber umum 
müc!ürlü { haşhelt imliğ ne müra
caati arı. (4048 

HeJİklaş lrra dairesinden: 
Uor~tan do l ayı maheuz \'e furuhtuna 
ka ra r ' erilen lmn~p~. yazı makinesi, 
demi ı· kasanın 22-8-932 taıih ine mü· 
sadif Pazartesi gUnü saat U raddele
rinde Beyoğlunda cicekci sokak ki
tapçr d ükliıimncla ı;i:~ü~ayecle açık 
artırma suretile satılacağından talip 
olanların hazır bul unacak memuruna 
müracaatları ila n olunur# (3730) 

lstanbu/ J'rdinc; icra JJ/emurluğun. 
dan: 

Mahcuz Ye paraya çevrilmesi mu
ka r rer r.:ulttelif acem halı \'e secca
desi 22-8-932 tarihine müsadif Pa
zartesi g ünü saat 10 dan itibaren Çar
şu kebir Snhaflar sokağında açık art
tırma suretile satılacağ ndan talip le· 
rin mahallinde hazır bulunacak me
muruna müracaatları ila n olunur. 

(3728) 

Kadıköy rıhtım caddesinde 142 
No. lu hanec:!e ikamet edericen 
bu kerre ikamegiih ı meçhul bu 
lunan Tarhalah Ahmet Paşa ko 
kerimesi müteveffa Makbule ha
nım veresc: s'nden Has:et Hf. 

Jsıa nhul dfüdünciı icra memurluğundan: 

Murisin:zden intikal eden borç
tan c:o'a71 evvelce hac·z vaz edi
len gayri mübadiJ 'er kom syo
nundaki cono!arın ~u kerre sa
tışı alacaklı ta.rafından istenm :ş 
ve i~ametgahınızın m €ç J. u :iyeti 
hasebiyle üç günlük sa tış ihbar 
varakn sı tebliğ f Prine kaim ol
mak üzere ilanen t e bliğ o unur. 

(3732) 

--YAS{ mi 
Adres: 1-tnnbul \ nkan• cadde·I 

Vakıı 'urdu 
Telefon: \'azı ışleıı i.4~79 \'!' 

9.2738 ıdarr 2 4<170 

Posta kutusu : 4ö 
Telgraf: ı ~ canbul \ 'u• ıı 

Abone şnrUara. 

1 .ı I':! Aylı k 
llıılı ilde 150 400 750 1400 Kuru~ 
l 'arictf' FOO 14.-0 2700 

i l an sartlarımızı 

t<c-sm 1 lusus• 
Sa a n 1 O l\'ş ı 2,50 l\'ş 
Sa:ıtim 'ı?O - 25 

KUcUk illin !'iartlarımız 
ı :! ı ıu I Je t alı 
30 50 o5 75 100 Kurus 
-Abonelcrım • zin her üç aylı · 
lı ı!ı içın bir defa meccanendir 

'~ - 4 satırı geçen ilAnl:ırın fazl ıı 
Satırı için 5 kuruş znmmolunur 

TÜRKİYE i 

lstanbul Belediyesi ilanları 
1 

Kartal kazasına tabi Samandıra köy mektebi ile Kartal mer
l<ez mektebine ilaveten yapılacak kısım ile Başıbüyük mektebinin 
nakil ve inşası kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Talip olan
lar keşif evrakını görmek üzere her gün le vazım müdürlüğüne 
müracaat etmeli, münakas3ya girmek içinde tekli f o'.unacak be
delin yllzde yedi buçuğu nisbetinde teminat makbuz veya mektu
bu ile teklif mektuplarını 18·8 ·932 perşembe günü saat on beşe 
kadar Daimi encümene vermelidirler. \4037J 

Kadıl<öy Dairesnden : Sahipsiz bir lcuzu bulunmu~tur. Bir 
haftaya kadar sahipleri ıuhur etmediği takdirde satı l acağı ilan 
olunur. (4166) 

SEYRISEPAIN 
i\lcrkezl ld:ırcsl Gııl.ıta köpru ı:ışı B 26~J 

Şulıc A, Sirkeci r.lılhilrdar z:ıde 1 l:ın 22&4G 

l stanbul Dördüncü i cra J'tlcmurlu. 
ğı:ndan : 

T:ımnmına iki h:n lira kırmet tak
dir c:lile l Eyüp Sultan cıvarmda Kü-

Trabzon postası çük köyde Csld l\ariyc üstü yeni 

1 

(Karadeniz) 17 Ag~ us\os Ç ar- Çamlık so!rnğın da eski 9,9 mükerre r 
yeni 26 numarall arsa ve ahır ve aın-

şamba 18 de Galata rıhtımın· bar le bir hnnenin zcrniil ,.e cbp iyesi· 
dan kalkar. (4044\ nin tnmnmı uç•k arh r.mnya va zedil----------------'1 n1iş ol u;> 8-9-932 tarihinde şartna. 

1 -c:ınbu l ~ edmci icra memuıluğund ın 

Tamamı 12041 lira kı vmeti 

mu ıammeneli Boğaz"ç inde Ye· 
niköyde Köybaşı c addes:nde ka 
in es:<i 23 yeni 25 numara lı · bir 
bap sahilhanenin tamamı ta ri
hi ilandan ilibaren 30 gün zar· 
fmda birinci açık artt ır;na)•a 
çıkarı 'mıştır. Birine a r t tırm ı 
20. 9 · 932 tarihine müs:ıdif salı 
günü 3aat J 6 da dairede icra 
olunacJ ktır. Talip olan ların luy
meti mu:1ammeneni~ yiizde yedi 
n'spctinde p ey akçesi vermelerı 

lizımdır. Müşterilere bu işe ait 

932 • 149 ~ nu11ara h C03 \' a ir ae 
edilerek İ7.ahat verileceği gibi 
da 'reye ta lik o 'u:rn n arttırma 
şutnames ~ni dahi okuyab ı l irl er. 
Mütera kim verg ı ve Belediye ve 
Vakıf ic:ıreleri müşteriye aitt r. 
Hak 'an t -1 pu s:c·li ile sa.bit 
olmıyan ıpot ekli al&c :ı ldılarla 
diğer alfı'<a iarla rı:ı ve irti
fak hakkı s:ıh ' pleıin in bu ha '<
Jarını ve 1 u ~usile faiz ve 
n12srafa dRir olan iddinla, ır. ı ta
rı h ı i andan itibaren yirmi gü'l 
içinde evrakı sübutiye!trile bil
dirmeleri li r ımdır. Aksi takdirde 
tapu hakla rı s;cillerile sabit ol
mıyanlar salış bede:inln pay! aş

m. sından hariç kahrlar. A 'i!<a
darların icra ve lf ıas l;anununun 
119 maddes kükmüne göre tev· 
fiki hareket eylemeleri ilan olu· 
nur. (3722) 

Oo!<tor 

nıc i dh nnh::m t-) C tn!i\ edilerek 22-
9-932 tarihin~ m;.t~a :Hf perşembe gü
nü F.nnt 14 tc'.l 1G )n kadar lstanbul 
Dördüncü icra dair~sindc aç k artır
ma sur<'tile ~n:ıla~::~t1 ı r. 

Arttırmaya ist irr.k iç'n yiizdc yed i 
teminat ak<·e i alınır. Mütera!~im Yer
giler ile b:!!edi)e rc:;imleri vakıf ica
rcsi miı~tcriyc aittir. 

lcra ' e Jfl[t .• kar.ununun 119 uncu 
m tlclc -ine tcvfi!ı.an hn~.I:ırı ta pu si
cillerilc sah!t olmıyan ipotekl i alacnl:• 
lılnr ile cii"cr aiftknrlarnnın ve ir tifa k 
hakkı ah ipeıinin bu haklarını ve hu
su~ile faiz vc mr. .. arife dair olan iddi
alarını ilfı:ı tarih"nden itilıaren 20 
gün icindc evra'.ı mü<:bite lerile bil
dirme1eri Utz mdır. 

Aksi ha lde hahla rı tapu siciller ile 
sabit olmıyan lar :-;atış bedelinin pay
]a!';ma ından hariç k:ılı rlar. 

Alalmdarlarrn i bu maddei kanu
niye ahkamına göre tcvfiki hareke t 
etmeleri Ye daha fazla rnaJUmat at. 
mak is ti)-enlerin 930--:>07 dosya nu
marasi le m<'muriyctimize müracaat
lnrı ila n olunur. (3729) 

Z c yl maaş cUzdanı 

PE"ş t aş Mali>•e şubesinden 
1649 No. cüzdanla almakta ol-
duğum maaş cüzdanımı zayi et
t im Yen:s "ni a la cağımdan bükrr.U 
\• ok ı ur. Rect!p 

' 
........... , .................................... ~ 
.•........ ······························-··--- • il 
U Sadtkzade Biraderler ıl 
ii Va putları il 
~~ KARADENiZ POSTASI H 
.. • •• q 

!! INONÜ Q •• ı. .. .. 
:: va puru Per b =i H ı 8 Ağustos şem e k 
H günü akş:ım saat 18 de Sir- !i 

Hafız Cemal H keci rıhtımından hareketle İi 
Dahllt Haatahklar MUtehassısı g (Zonguldak, lnebolu, Ayancık, :; 

.. S O d G· ı. 
Cu:uadan maada her gün iiğ led en ~! amsun, r u, ı reıon, Trab- fi 

sonra saat (2.30 dan 5 e kad a r l s tan. H 7.0~ tvedR'zke ) ye azimet ve il 
D

. 
1 

,, :: av c e ece tir. :. 
bulda n·anyo und:ı 11~ numaı alı hu :: F l t f .

1 
:: 

. . . . :: az a a sı it için Sirkeci H 
susl kabınesınde dahıh hastn lıkları :: M t h 

1 
d ıı· 

. , :: eymene anı a hn a ecen- r 
muayene ve tedni eder. 1 elefon: ls· :: t 1 ~ .. T 1 2'J.l
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Sa'İıife 12 VAm 

Tam Bir Muvaffaiı et • 

HEREKE, BEYKOZ, FESHANE ve BAKIRKÖY fabrikaları 
~ 

ALTIN - .MEKiK fabrikalar mamulatını ihtiva eden ... 

Yerli Mallar Pazarı . 
nın Galatasaray Sergisindeki Pavıy . 

Jüri Heyeti Tarafından BlrlaCWld8 Taltll Bdllıalştlr. 
Zevkinizi Tatmin Etmek ve Senelik Her Cins Mübayaatınızda Menfaatli 

Rehber Kazanmak · İsterseniz Bu Paviyonu Ziyaret Ediniz !.. 
-----------------------------------------------------------------------·· 

Tüık 

lerinin en 

büyük vazi1esi 

nedir 

Çocuklarını Tutumlu ----VE Muktesit 

Ohalde derhal 
Yetiştirmek. 

Ziraat 
Baakasıadaa 

BiH HllRll 

1 Devlet Dem ıryolları llAnlan 1 ' ________ __. 

idaremizin Irmak • Filyos hattınm henllz iltiaak peyda etme· 
mit olan Filyoı cihetindeki istasyon ve diğer ıervialerinin senede 
takriben 30·50 ton raddesinde olan muhtelif malzeme ibtiyacaboı 
gerek H. P den doğruca Filyoıa nakletmesi ve gerek Zonguldak
ta vapurdan alıp ve gümrük muamelesini yapıp F ilyou devam 
ettirmek suretiyle nakle talip olanlar varu 25-8·32 tarihine mD
sadif Pertembe gtlntl saat onda H. P Mağazasında yapalacak 
pazarlıfa ittirakleri illa olunur. (4064) 

f932 Yerli 
Parlak 

Mallar Sergisin 
Bir Muvaff akiyet 

Küçük bir heyet 

değil, fakat 14,440 

kiıi İPEKİŞ'in em

salsi:l kumaılarına 

rey verdi. .1Cerıman 

En çok beğen· 

kumaı müsaba 

neticelendi, re 

rin tasnifi üÇ 

devam etti • 

Krep Keriman birinciliği 
En çok betenilen ku· 
maı müsabakasının 

emsalsiz bir ratbet gör
müı ve lpekiı kumaıla
rı harikulade bir alaka 
uyandırmııtır.Beyoğlu 

birinci noteri Salihat
tin,Beyin sergi komise .. 
rinin ve diğer alakadar 
zevatın huzurunda açı• 

lan rey aandıtrftdan çı• 
kanlan rey pusulaları
nın tadat ve taınif! tam 
ilç gün sürmüıtür. Be
yoğlu not~r;nin huaıri• 

le yapılan tadat ve tas
nif neticesinde 14,440 
kiıininlpekiı kumaıla
rına re v verdi ti anla
ıılmııtır. 

Tem•• ver• h• .. r11t v•••lllalle vuku• gelen 

Sl~AVET 
Hadiıeıi izale edilebilir ... LYSOL,, mikroplan ifna eder ve 

ıirayetin 6niln6 ahr. Kuvvetli tesiri ve mutedil fialile bill&n dtm
yada meıbur olan ba mBıtabzar, ·kokulara izale eden mtleuir 
bir muzadı taafftlndilr. Onu döıeme!eri ve çamatırları yıkamak 
için muntazaman kullanınız. 

"LY!u~!~ 
Hambargta SCHUELKE & MA YR A. G 

tarafandan imal edilmitlir. 
Umumi ıcentalar: lstanbulda S. Jacoel Mahdumlan 

Adi cins taklitlerinden sakınınız Markı ve alAmetl farika· 
mızı hAmil olmıyan ıtıüstahzarlan reddetmelidir. 

En çok betenilen 
mat676lreyle krep 
·RIMAN olmuıtur.5 
reyle ikinciliti oP 
kazanmıfbr. Üçün 
l'ti kazanan krep 
ZAM5681rey almıl 
On beı kiti mükafat 
zanmııtır. MüklES 
tevzi edilmektedir. 

ELİTE 
Yerlimallar Serg~ 
de en Fazla raO~ 

MAZHAR OL~~ 

Çikolatadır· 

l Bl~kl dersi almak "N M k• 1 ş• k t• Biçki yardana mBracaat 
Bedava ve Dlkls isterseniz 8Um8DD 8 108 arı lr e 1 vi~v8tl°1ı~ı 


