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]~ Krep Keriman,, 
~OUnya GOzellnin beynelmllel 

mUsabakada giydiGI kumaş, 
Yeril mallar sergisinde ya· 

pllan mUsabakada da 
blrlncillk kazandı. 

Bu itte iPEKiŞ'indir _J 
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'Yunanistan da 
Cüınhuriyetçiler 
\'111ıa • 

illa İ.lıti nııtanda meclisi meb'u· 
oı.,alc ~abatı yaklaşıyor. Tabii 
tibab rka mücadeleleri de in· 
bette at glinünlln yaklaştığı nis· 
ı., il •rbyor. Kıralcı olan fırka
hi, İla~ümburiyetçilerin b6yle 
lllltad 

1 
bat meselesi karşısında 

lar. F 
1 
e e etmesi kolayca anlaşı· 

Lıaıı kat bu defa Yunanistanda 
tİJe~ı ~si zuhur etti: Cümhu· 
..... ç~ erın bir kısmı Venizelo-
"1 ::e ciimhuriyetçi olan libe
"'dı; kasından ayrılmakla kal
~ Çaldarisin kıraliyetçi olan 'u fırkası ile birleıerek Ve
'1 •tlere karıı şiddetli bir mü-

&ir e açtı: 
~ok lumaeler bu hadisenin 
~ uu anbyamıyorlar. "Nasıl 
~r da ciimhuriyetçiler bir cüm
~ et fırkasına karşı kıraliyet· 
1-t e birleıebiliyorlar?,, diyor
~.ı!•kikaten Yunanistandaki 
~ a. uzaktan bakılırsa bu 
t&ıaa bıraz mantıksız gibi gö· 
1111 Yor. Fakat memleketin umu· 
~lliyeti dikkatle tahlil edi
)ttçU bi.r . kısım Yunan ciimhuri
~ ~ Çaldarisin kıraliyetçi 

laile t,.•rik" . • '-il ..,.. ı mesaı etmesıne a.:tn sebep anlaşılabilir. 
-._ b larda olduğu üzere Yu
~ lfvekili Venizelos, drah
~ 1altuı esumdan ayırmudan 
"· eia!':raliyetçiler de dahil oldu
~~c buylik tnr temerküz 
~ k t~k!I etmek istedi. Ica
~ endisı de bükümet riya· 
~een çekilecekti. Fakat bu 
~ çaıdaria muvafakat et
~ ~Onkn kıralcılar hDkOme
~ 111 ·~ .edeceği mali karar
~ es .uliyetine iştirak etmez-
ıc_;ta ~enı lntihabatta hilki'ımete 
"'acadeİba kuvvetli sillhlar ile 
)Ot1-rd e edeceklerini dütünü-
lltojelİ 1' Mmı hükumet tqkili 

llu •uya dOıtü. 
"'Gc.d:~re!le başlıyan intihabat 
''-' eaınde Papa Anastasyo
•i~11::ıele ve çiftçi firkası, Za
~Yetçi ~il rnubafazakir cümhu
tı,i._ P.t·ı rlcaıı, nihayet Kafanda
~bi 'f • li terakkiperver fırkası 
•11o.· Unan c" h . t ·ı . . ı_ ~qıleloı . um urıye çı erının 
t' k ıle birleıerek kıralcı-

''raı •rıı .. ''• b rnuşterek bir cephe 
~--- b·ı eklenebilirdi. Böyle ol-
1~ ber ıbe Venizelostan ayrılmak~ 
~k· a er h lit 11> 'd ususi bir program 

di. 'cekleri hatıra gelebi-

.. />Yle l 
t 111 lıi14f•nnediyoruz ki bu tah-

(''Yo11u •na olarak Papa Anas
'lld n, z . l ltia· avıçanosun ve Ka-
tti ın k 1 

t \'e 11 a cılar ile birleşme-
tpb Onlar ·ı - . tt e ala 1 e muşterek bır 

Ilı ... eleri :ak hükumeti tenkit 
f,:"c1.1t İdae~dilerinin intihabata 
t' eder tı ~es'uliyetleri müda
t"t~~llırıelll V~zı~e.tte iştirak eder 
bt~a •battae erını temin içindir. 
bi.4k~ ,,eren nı.enıleket i~lerıne ait 
)~11 1

• başk ;nsanlar ~ıbi değil, 
d,b 'danıı a ~tından hesap iste-

' ı· ar gıb· h 
~ll"af ~ade hrk areket etmeği 
'l~Yb 1 ı6r •. rneofaatlerine 
lelld·ı_ btıg11 .. ~:l~rındendir.Binaen 
·ı '•t .. "ll 1 t' h ı t L. en 1 ° ı abat netice· 

Qırı oura · d 
'tııı', ö .. tım i kıralcılar 

g runen .. h . 
(O cum urıyet-
~ 2 "1ehmet Asım 

ilci •ayıt ada) 

Y anlıs bir iddiaya cevap ·-·-·-- -··---... ·--------~ 
Türkiyenin iktısadi vazi
yeti söyledikleri gibi değil 

: Dünya Güzelliği ___ .... __ ........... _____ ..................................... ·-····-
• 
ilk intiha.hı kazanan 

~t \\. 
Alman güzeli imiş •• 

Fakat Almanyaya teref 
vermemek için yeni bir 

·intihapla Keriman Hanımı 
kazanclırmıflar .. 

Türk güzeli ile diğer ıekiz ar
kadatı elyemı Pariıtedir. Bugün 
Entran ıazeteıi idareainde bazı 

maruf zevata takdim edilecekler, 
ondan ıonra ıerbeat bırakılacak· 
lardır. Yani artık müsabakayı ter
tip eden Möıyö Valef ile biç bir 
alakaları kalmıyacaktır. Bugüne 
kadar onları dolattıran, yedirip i· 
çiren, buna mukabil bir çok gazi• 

1932 senesinin ilk beı ayı zarfında Tilrkiye ibracab no ve kumarhanelerden, plijlar-
iclhalAbndan bu kllclar fazladır dan para alan Valef ümit ettiği ne· 

[ Yazısı 3 üncü sahife bıftndadır ] ticeyi elde edememittir. Valef 
====================== =========:sı güzelleri daha bir çok tehirlere 

Londrada mühı·m bı·r ı·çtı·ma ıötüreceğini ümit ediyordu. Fakat 
Viti gibi daha bir çok gazinolu 

............. -----------··---.. - - tehirler V alefe para vermemiıler-

T arihten eVelki · ilimler :~ı:.::-:ı~::!:i:n =:tı:;: 

kongresinde müzakereler -::dayap:an· ~llili miiu.· 

bakuınm haftumda çıkan Avru· 
Türk ırkının hakiki hüviyeti pa mecmualan, kapak resmi ola-

rak kimilen Alman güzelinin re• 
ettikten soma evvelki gQn avdet ıimlerini koymuılardı. Bu, herke• 

Sevket Aziz B. 
Tıp fakültesi antrepoloji ıefi 

doktor Şevket Aziz 8. ahiren 
Londrada toplanan "Tarihten 
evvelki ilimler,, kongresine Tllrk 
tarihi tetkik cemiyeti namına iş· 
tirak etmişti. Kongre 1 Ağus
tostan 6 Ağustosa kadar Kıral· 
lar koleji denilen binada içtima-
larını ıakdetmiştir. Şevket Aziz 
B. kongrenin mesaisine ve ter
tip ettiği ilmi gezintilere iştirak 

r"""""'""' .................................................... "''""" 
j Bugünkü sayımızda€ 

) Mizah ve Sinema l 
) Sahifeleri l 
) Klod Farerin TUrk kadını ( 
~ hakkında bir konferansı - [ i Bir Rum kızının ba,ına J 
g gelenler ~ 

Yarınki sayımızda 

Çocuk Sahifesi 

etmi§tir. ain olduiu aibi bıaiaa da naaan 
Bir mulllll'rlrlmls Şet'ket Asla dikkatimize çarpauftı. BaaUn ar

Beyle garOımDı ve kendi tetki- bk, bu meseleyi halletmit bulunu· 
katile beraber bu kongrenin me· 
Aiai neticeleri hakkında malO- yoruz. Hadise, bakınız 11a1ıl ol
mat istemiftir. mut. Mal6mdur ki, intihap ' (eli· 

minuyon) uaulile ve bir kaç defa-
Şevket Aziz Beyin izahat. da yapılır. 

Şevket Aziz B. ıu beyanatta Almanya güzeli, intihabm ü-
bulunmuştur: çüncü ıeferinde dokuz rey ile dün· 

- Bu mllhim kongrenin me- ya güzeli olarak ıeçilmifti. On· 
saiai ve neticeleri hakkındaki dan ıonra en çok rey alan yedi 
mufassal raporumu hem maarif 
veklleti celilesine ve hem de 

rey almı-'l, Yani ilk evveli bütün 

Tllrk t11ih tetkik heyetine ve· güzeller '-·• aıından altı kiti seçil· 
receğim. mitti. ikinci ıef er dört güzel ay· 

Birinci beynelmilel preistorik rılmıt, üçüncü sefer de Türk ve 
1 ve Protuistorik ili:nler kongresi Alman güzelleri ayrılırken, Al· 

S ıubeye ayrılmıştı. Her ıubede man güzeli dokuz rey almıftı. 
mDtebassıslar ve müdekkikler Fakat, bu, Alman güzelinin 
raporlarını, tenkitlerini okuyor· dünya güzeli olarak ıeçilmesi mi 
lardı. demekti, yoksa Türk güzeli ile 

Ben elimden geldiği kadar bil- "final,, e kahnaıı mı demekti. 
tün ıubelere devama çalıştım.Fa· Bir çok kimseler, Alman güze
kat bilhassa 1 inci şubeye devam linin dokuz rey ile ıona kalma
ettim. Birinci şube (Beıer pale· aını ve ondan fazla rey alan bu
ontolojisi) şubesiydi. Cu şubede lunmamasını ileri ıürerek onu 
tarihten evvelki insanın men'e dünya güzeli olarak telakki etmiş
ve tekimlllil milzakere ediliyor- lerdi. 
du. Bu şubenin reisi muhterem 
Sir Artbur Smith W ood W ard 
idi. f u şubede (Neolitik) devir 
insanlarımn tekamülü karakter· 
leri üzerine şahsi tetkikahmı 
tebliğ ettim. liu tebliğim kon· 
grenin mutaralarmda intiıar ede
cektir. Ayna ·zamanda (Sir Ar. 
Smith Wood Ward) nın memle
ketime ve şabsıma göstermiş ol· 
olduğu samimiyet ve teveccüh 
bana ilk defa kendiıi:ıin mütalea 
eylediği ve adını (Homo rhode
sıensis) koyduğu ço!< iptidai be
;er enmüıicinin kafasını te~kik 
etmek imkinını bahşetti. 

Eski dünya 

Almanvada 

Fon Papen 

Alman gllzell 

Dır tı\uaız gaseteıtnln !ıayraa hıJflll 
bahsettiği Keriman Hanımın Eli 

Haftalık: ''Y oila,, gazetesi bu 
liuausta ıöyle diyor: Geçen hafta 
bizde kapa)( resmimize Alman 
güzelinin reamini koymuftuk. Zi
ra, o, dokuz rey ile ıona kalmıı, 
binaenaleyh, dünya güzeli olmut· 
tu. Fakat, muhabirimiz Jojet Klo· 
tiı'in bildirdiği gibi Moriı dö Va• 
lef müıabakanın yapıldığı binaya, 
yani imparator ikinci Kilyomun 
eıki erkanı harbiye merkezine 
Alman bayrağının çekileceğini 
anlar anlamaz, Alman güzelinin 
aldığı dokuz reyin nisbi bir ekse
riyet olduğunu ileri sürmüttür. 
O za.man İtalya mürahhaıı bu u• 
sulü bizzat kendiıinin koyduğunu 
ıöylemiştir. Fakat bu itiraza kim
ıe aldırmadı ve Fransız, Belçika 
mürahhasları ile Cenubi Amerika 
murahhaslarından bir kısmı rey· 
lerini Mis Türkiyeye vererek onu 
bu sefer ekıeriyeti kat'iyye ile 
dünya güzeli ilan ettiler. 

Vazivcı .. -.... 

Bitler Çocuk dü,Ur mek mazur 
görUlebllir mi ? 

\., .. 11111ııııııu11ıııııı1111ıı•"'"•11111•ıı•ıı11111ıı•ııı111111ıııııı111111J 

Kafanın aslı Londra tabii ilim· 
ler müze urrunda mahfuzc'ur. Bu 

(Deı·aım 2 nci ıagıfada) ·- -
- iki can baz bir ipte oynamaz, i'tiusoiini rolünü ya 

sen oynıyacaksın , ya ben ••• 



Sahife 2 

....... --Btlyftk MOncl....--

lzmlr kurtuluş bayramına 
davet edildi 

lzmir, 17 (VAKiT) - Kur
tuluı bayramının tes'idi için 
burada yapılacak merasimi vü-

1 cutlarile şereflendirmeleri Re· 
isicUmhur halaskarımızdan rica 
edilmiştir. 

... 

Londrada 
Mühim bir içtima 
(Baş tarafı 1 nci sayfamızda) 

kafa üzerinde muhterem alimin 
müsaadesile yapmış olduğum tet
kikimin ilk neticelerini de kon· 
gredeki tebelluğum esnasında 
söyledim. Bu fırsattan dolayı 
çok bahtiyarım. Kongrenin 3 ün
cü ve 5 inci şubelerinde bizim 
ıçın şayanı dikkat tebliğler 
oldu. 3 ünca şube (eski dlinya
da cilalı taş, tunç ve demir de
virlari) 3 tincli ıubede (kabletta
ribten, tarihe intikaller) meselesi 
ile meşgul oldu. 2 inci şube 
(P~leslitik ve Mezolitik) 4 üncü 
şube de eaki düyanın dışında 
(cililı taı, tunç ve demir) devir
leri meselelerini müzakere etti. 

Tnrk ırkımn hakiki hüviyeti 
hakkındaki tezimizin kongredeki 
bir çok kıymetli ve salahiyettar 
alimler tarahndan doğruluğunu 
kulaklarımla itittim ve gözlerimle 
pkuduın. Bu netice bugiine kadar 
muvaffakiyetli bir yolda devam 
eden mesaimizde bizi teşvik ve 
tetci edecek bir amildir. 

Kongrenin tertip ettiğ ilmi 
gezintilerde de çok faydalı şeyler 
gördlik. Üçüncü devir insanının 
kullandığı taş aletlerin ilk bulun· 
doğu istasyona gittik. Muhterem 
ID~liz alimlerinin memleketi111iz 
hakkında göstermiş olduklan sa
mimi alAkaya teıekkfir borcum
dur. 

Hülisa bu kongreden büyük 
bir imanla, büyük bir istifade ile 
Türk topra1daniıın •e Türk mü
dekkiklerinin ilme yapacaklan 
hizmetlerin büyüklüğü ve ehmi· 
yeti hakkında taze duygularla, 
taze heyecanlarla döndüm. 

Beynelmilel proistorik ve proto
istorik kongre Şevket Aziz 
beyi daimi meclis azalığına Tür
kiye mllmessili olarak intihap 
etmiştir. Bunu memnuniyetle 
kaydederiz. 

Gorgulof meselesi 
Paris, 17 (A.A) -Temyiz mak

kemesi, 20 Ağustosta Gorgulo
fon temyiz istidatını tetkik ede· 
cektir. 

Müdafaa vekilleri iki şekli 
temyiz göstermektedir. Bunlar-
dan birincisi Reisicümhurun kat
linin siyasi bir mahiyeti haiz ol· 
duğu ve 1848 kanunu esasisinin 
siyasi cinayetlerde oJUm cezasını 
ilga etmiş bulunduğudur. 

ikincisi, mahkemenin tarzı te
şek külli hakkında müttebime 
yapalan tcbligabn doğru olmadı
ğıdır .. 

Temyiz istidasının muharriri, bu 
temyiz talebinin basit bir şekil
den ibaret bulunması basebile 
irae edilen çarelerin reddedilmesi 
ve temyiz talebinin kabul edil
memesi muhtemeldir. 

Zonguldakta 
Bir kaza 
Zonguldak,16(Hususi) -Ereğli 

şirketinin çay damarı kömür oca
ğında kanlı bir infilak oldu. Ne
ticede iki kişi parçalanmış, iki 
kişi yaralanmıştır •. 

VAKiT 

, ..................... n••-·· ..... - ....................... - .................. _. .... _._ ... _ -·--·· .. ··--·-·--·--.. ··-·r--.. -··-
1 o 1 Telgral Haberleri 1 ° 
: ............................................................................................................................................................................... ..... 

Bitler Fon Papen 
şiddetle itham 

hükômetini 
ediyor 

Fırkamın faaliyeti, işleri tezebzüp ve teşevvüşe sev
ketmekten başka bir şey olmıyan bugünkü hükumete 

karşı şiddetle mu halef et etmektir diyor • 

'"!!'? ~ 
__ 18 Ağusto~~I D, 

Yunanistanda OJ 
Cümhuriyetçi~ C 

( Başmakalemizden deı;am) ~ ltba 
çi fırkalarıo tekr~r ayrıl:rr. tbız 
duklarını göreceğız de~e r~ 

Fakat kıralcılar ile bırlef:f .lııgı 
Venizelistlere karşı milc~d~~e b•~ ~~ 
cümhuriyetçiler şayet ınfı 8 rl~ ~ '"llllıı 
ta ehemmiyetli bir katanÇ 1::~ ~tı\~, 
edemezler, VenizelosuD bat~' U ~ ~I 
fırkasını zayıfletmekten ı İib11 
bir netice elde edemeılerf~ ~011~ 
vakit kıralcılara karşı cOın~ 1' l lti, 

BERLlN, 17 (A.A.) - Hitler, de bu hareketlerin pek yakında Alman hUkGmetlnln yeni yetçilerin müşterek cep~e:: bd ~ 1 
Alman hükumetine iıtirak için nihayet bulacağını beyan eyledik· matbuat mOdUrD yıflablmış olacaktır ve ış ~· ~ il 
Hindenbourg'un teklifi hakkında ten sonra demiştir ki: BERLlN, 17 (A.A.) - Seriinin ihtimalden · d.olayıdır ki Yu~~~J ~!eı 
Rhein-Westphalische Zeitung ga- Böyle bir tedbirin tatbikine ic· siyasi mahafili, ıimdiye kadar mil tanda bugilnlerde rejim pıe d'I· ti lflı 
zetesine "Nazis ıeflerinin başka bar edilecek olursam "Kırmızı la- li müdafaa nezaretine mensup bu- sık sık mevzuu babsolıııakt.• ftt' illlt: 

türlü hareket edilmesini kat'iyyen rın,, usulleri sür'atle tevakkufa lunan binbafı Marks'ın Alman Bizim için Yuoanistandak:e~el ~ bı 
anlıyamıyacaklarım,, beyan eyle- uğrıyacaktır. hükUmetinin matbuat kısmı şefli- k~ ,meseleleri bu dost ~edl b'~' ~' 
miştir. Alman muaevllerinln istidası ği gibi ehemmiyetli bir vazifeye için dahili bir iştir. Bu ışe ~1'' bt il 

Mumaileyh, ayni zamanda, dev- tayin edilmesine fevkalade bir ne uraktan, ne yakındatı b~ h.~ 
BERLlN, 17 ( A.A.) - Musevi k Tn ki'/e 'lllt 

let reisin"e Cumartesi günü yapmış mana atfedlmektedir. kamıı: yoktur. Anca ur ., j~ Ilı 
mezhebine mensup Alman vatan· nil k • lduğll ~· 11 

olduğu ziyaretin bir s~i tefehhü- d 1 Bu tayı·nı·n oelecek haftalar zar- cümhuriyet me e etı o ., ,it ""'-ı at arı birliği, Hitlercilerin mus~ • d ıduğıl ,- ... ~ııı 
me sebep olduğunu söylemiştir. 1 h 1 h fında hu··ırumete peı_ ya,~-dan te- başka memleketler e o ·yet' ~..ı. vi a ey tar ığı islerini tavzih ve 'K Klll d d burı ·~ıı 
Hitler, ıa.bahleyin M. von Papen f b ması olan yübek siyasi memurin bi Yunanistan a a cüm l., ~k ~ı.t mü rit mat uatın müıevilere kartı d o ,rr ·11 
ile yaptığı mülakat esnasında ha•· meyanında dig"'er tayı·nlerle takı'p çilerin bir i are unsuru / (39, ~ reva gördükleri küfürler ve teh· ııJ ı 
vekile, reisicümhur henüz bir ka- ditleri bildiren bir arzuhali reisi· edilmesi kanaati hakim olmakta mevkiinden düşmesini ar "'rf(I ltb•J 
rar ittihaz etmemişse nezdine gi· d meyiz. Bununla bera.ber .i5 _,, l?ı•t 

cümhur Hindenbourga tevdi eyle- ır. h ıer ,.. "" 
debileceğini ifa.de etmiş ve demiş· mittir. Bu tayin keyfiyeti ayni zaman· müz odur ki cüm uny~tç~eralı" (S132 
tir ki: Maretal Hindenhourg Alman da hükumetin b8.§lıca . hizmetlere sında ihtilaf b~lunma 8 aoıb/ tliph 

"Bu mükalemeden biraz sonra d l . .. d' k mu"nasebetlerı· v ... sı'yasi temayu··ı- intihabat neticesi gene c · O'.ı d .. I vatan aş arının ııyası, ıni ve a· "" ır " 
hatvekalet müsteşarı telefonla be- m.İnu esasi ile tanmmıt haklarını lerile kebinenin mute.met adamla- yetçilerio lehine çıkacakb~İJ fJ. ltıirj 
ni bulmuş ve mareşalin henüz hi" k hd. d h h b n g·ıbı' hı·zmet edebı'lecek ı·ns"'nla- olsa geçen intibabatta ı . ·'' ~d· 

Y asrü ta ıt e en er angi ir te• ... · • lifti ı 
bir kareo.r ittihaz etmemiş olduğu- ıebbüsü ve müsevi aleyhtarlığı if- n getirmek niyetinde olduğunu kadar meb'usu olan Ve~ı~~ oı,ıı 
nu ve öğleden sonra beni kabul kA 1 .., .dd 1 kb'h k go··stenn- '-"'edı·r. bir kısım azasını k.ay. be e .·· 11' ıa.~" rat ar ıgını şı et e ta ı etme • e.K.ı ıv. .ıu 
edebileceğini ihbar eylemiştir. le olduğunu cevaben birliğe bil~ Hali hazırda 'baıvekalet müste- Liberal fırkaıı reısı Veoıl 1126 

Halbuki reisicümhur ·kararını gene kuvvetli bir idar. e uD Ji ~.; 
dirmiştir. tarı olan sabık süvari yüzbaııaı ,,.,. ~ıt 

ve.t1mit bulunuyordu. Reiıicüınhur bu vesaiki dahili· Planck ile beraber binbaşı Marka, olmak vaziyetini mubafaıa \b,~ 
M. von Papen ile yaptığr müla- d. · · von Schleı"cher'ı"n uzun mu··ddet cektir. - -" ~d ye nazırına tev ı etnıııtır. /JeP' • 

kattan sonra başvekalet dairesit Mehmet b 
mahrem mesai arkadatlığını yap• (~ 

matbuata bir tebliğ tevdi ederek 'Hltlerln hUcum kıtaatı istirahatte ..tf ~ 
mışlar ve mumaileyh, milli müda· t ti ıav ~t 

reisicümhura yapmıt oldugvum zi- MUNICH, 17 (A.A.) - Müfrit Rus 1\IU e 88818 p ,... faa nezareti matbuat kısmı amiri ~ 
yaretin tefrif at kavaidine tabi ol- fırkanın hücum kıtaatı, 28 Ağua· _). d. · 

iken kendisile birlikte çalıımıı-' td',' ~ 
maktan batka bir mahiyeti hulun· tosa kadar resmen istirahat ha· !ardır. Şerefine dUn ak,am ga ~"4,: 
madığmı ve müzakeratm kat'i ne• linde bulunmaktadır. · parti verlldl · ~\İb 
ticeleri üzerinde hiç bir tebeddü· Prusya Diyet mecllslnln _ . ~ Ankara~ 17 (A.A) . - So~, ~ ı 
lat yapmıyacağını bildirmiştir. lçtimaa daveti BERLIN, 17 (A.A.) - Hitler, büyükelçisi M. _Suriç, AS•tl'li \ı.ı 

Hitler, kendi fırkasının faali· BERLlN, 17 (A.A.) - Diyet Raai~t fırkas~ matbuat idareai va• bulurırnakt!l olan Sovyet ~· ~R 
yeti, itleri tezebzüp teşevvüşe sev· Meclisinin Hitler fırkaıma men· sıtasıle yaptıgı beyanatta von Pe· mütehassısları şerefine bu~ ~ fı,id 
ketmekten hatka bir şey olmıyan sup reisi M. Kerrl'in nihayet mu- pen hükU.metine müsamaha göste• saat 17 de bir gardenparti ~ ~'
bugünkü liükUmete karşı şiddetli vafakat etmesi hasehile Prusya receğini vadettiğini tekzip etmiş mjştir. Ziyafette Sıhhiye '~ d~I\ 
bir muhalefet yapacağını teyit et· Diyet meclisinin 25 Ağustos tari- v~ ... ?i~a~~aley~, ~özünden dönme· Refik Bey, lkbsat vekili M.sl ~ ~dil, 
miştir. · hinde içtimaa davet edilmesi ihti· dıgını soylemııtır. Şeref Bey, Gümrükler te 'J1 ~~I! 

T ethiı meselesine gelince, Nazi mali olduğu söylemektedir. Mumaileyh, Berlin müzakerabn sarlar vekili Ali Rana BeY• li~ )Q~ı 
şefi, hu hareketin kurbanlarımn Diyet meclisinin ı-osyaliat hizbi da iktidar mevkiinin tamamım raat vekili Muhlis Bey, ~-1 ~ı,1 
yalmz müfritler olduğunu söyle- tarafından Leipzig ali divanma Rasist fırkaaı için talep ettiğini vekili Abdülhalik Bey, Nafi• 4' ~tı 
miştir. Mumaileyh, kendi kıtaatı· serdedilen ve dün telgrafla bildi- beyan etmittir. HükUımetin Hitle· kili Hilmi Beylerle Harici)'e ,r ~i 
na meşru müdafaa hakkını isti· rilen şikayetlerin bu daveti tecil rin bu tekzibine bugün cevap ver· lkbsat vekaletleri erkanı, ~~ ~ ~i 
mal etmesi emri verildiği takdir· etmiş olması mümkündür. mesi muhtemeldir. buat mümessilleri ve ft.tJ ~' td~). 

~~------------------------------~---- b btJ ~ ticaret odası erkanı anr , 

Yunanistanda Neler 
Zabitlerin siyasetle meşgul olmaktan kat'i surette 

menedilmelerine karar verildi 
Atina, 17 (Hususi muhabiri· 

mizden) - Başvekil M. Venize
los, hariciye nazırı Mihalakopu
los ile intihabat meselesi ve son 
siyasi münakaşalar etrafında uzun 
bir mUJakatta bulunmuş, iki re
cülü hükumet arasında tam bir 
mutabakatı efkar görülmüştür. 
Siyasi meseleler etrafında arala
rında bir fikir ihtilafı mevcut 

olduğu şayiaları bu suretle filen 
tekzip edilmiştir. 

iki recülü hükumet, müstak
bel intihabatta teşriki mesai ede
cektir. M. Mihalakopulos, yakın
da Mora kıt'asında intihabat 
turnesine çıkacaktır. 

iki racülü hükumet arasında 
hasıl olan itilaf neticesinde as
l:eri cemiyet meselesine nihayet 

verilmiş nazarile bakılabilir. 
M. Venjzelos ile M. Miha1a· 

kopulos askeri cemiyetleri dağıt
mak hususunda mutabık kalmış· 
lardır. Ceneral Otoneosta bu 
hususta kendilerile itilaf eyle· 
miştir. Zabitan, kendi vazifele
rile iştigale davet edilecekler 
ve siyasetle iştigalden sureti 
kaeiyede menedileceklerdir. 

"Gazeteciler! artık ıızmlrdezaferbayramıj Şükrü Kaya Bey 
Bizden bahsetmeyin!,. için hazırlık Erzurumo gidiyor 

Nevyork, 17 (A.A) - Tayya- lzmir, 17 (A.A) - 30 Ağus- Trabzon, 1~1 (Yakıt) - Dabi-
reci Lindberg, matbuata bir mü- tos Zafer ve Tayyare bayramı tiye Vekili Şükrü Kaya Bey re
racatta bulunmu.,tur Mumaileyh şehrimizde muazzam merasimle fakatinde Giresun meb'usuKazım 
bu müracaahnd" :. J d k~ tes'it edilecektir. Bu husustaki Bey bulunduğu halde dün akşam 

. a şoy e eme haıırhklara şimdiden baıı.ılanm ş-t d • şehrimize geldi. Samimi tezahiirat e ır.: tır. Aynı günde yeni alınmış olan 
"Hk evladımııın vefatında, za tayyarelerimizin ad koma mera· ve merasimle karşılandı. Vekil 

· d k Bey bu gün Erzuruma dogv ru 
noımızca neşriyatın büyük tesiri simı e yapılaca ·tır. hareket etti. 

olmuştur. Öyle tahmin ediyoruz Gandioio katibesi Maçka. 17 (Yakıt) - Şükrü 
ki, bizim evlatJarımmn da diğer Bombay, 17 (AA) - Gandbi' Kaya bey buraya geldi samimi 
çocuklar gibi tabii bir şekild~ nin lngiliz katibesi Mis Slade, tezahüratla istikbal edildikten 
büyümek haklarıdır. tevkif edi~miştir: sonr~ Gümüşaneye ~are~et etti. 

muşlardır. / tı. 
l ~ı 

Ofisin bir tebıtğ ~l 
,,,... 1 

Yunanlstana ma,ı sete" ''~ 
nazarı dikkatin• b, 'tı~ 

lstanbul, 17 (A.A) - Is~;~i( 4ı 
ihracat ofısioden tebliğ e 

1 ~~li 
.,..~ t~ 

tir: •••" ~ ) 
"Yunanistanda altın es ı9' '; 

ref'i tarihi olan 26 Nisaıı ,ııı~' ~~ 
den evvel Yunan tücC~~ tılr ~ 
mal satmış olup bedellerıı>• .. ~il' ~ 11 

l allCP 61 'ı 
sil edememiş ol.an ar, tsb' 6 ıııu 
rının miktarmı ve neden " 1 ~~ 

1 
•v• • t k 0Jara bit t 

sü etbgını na ı dst ıı, 

Agv ustos 932 tarihine ka b •• ~1' •i~ 
k eC ,. jl' 

beyanname verme ~ 9tç• ,1, '~ 
tindedirler. Türkiye ıh~' şe~1 ıt 1 

rmdan Yunanistaodan ~ ~ııt' ttll 
YiV" ı' l de matlupları olanların 

1
,oo ~t 

mezkur taribe ki\dar bede'' 
melerini vermeleri ica~ 

''"' Tevfik RUşlU S. ,ere po~t~ 
lzmir, 17 (Vakıt) - fioe f~ 

Tevfik Rüştü beyin şH~~ı;stıı1'1,, rın akşam Çeşmede ·tece~t 1 
tarafından bir ziyafet v~rı b11ft'~ ~~ 

T f 'k R·· r· bey bır ,d• ~ ev ı uş u , et 
kadar lstanbula hareK 

cektir. 
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Bir iddiaya 
et C e\'ap 
; thaıatı 
. "ıııda nıız lhracatı-
er~ ı.lili n ~ok fazladır 
"' ~ ı •efareti ticaret kitibi 
~ ~tiVuta taraflndat lnıiliz 

•cıtat~J· ile Yerilen bir raporda 
ıı.:.. llı u 1 ~ ilcba,di •u OnOn memleketi-
titia~ itb 

1 
Yatına fena teıir et

, ,, , ~it Ye ibracabn tenez-

t/ leta lttr.1,)~ vp olduğu yaz1lm1f. 
ı,- ..._ b11 ho uts tarafından veri· 

Ol. .,..._. dG k knıün batalı oldu· 
IJ "11elllİfti: Ü baı makalemizde 

" ' . · Bugtın J 932 se· 
fi ~ y aıt istatistikler üze· 
~ ile b._ ~Pbğımız bir mukayese 

~elr .•tayı rakamlara istinat 
~dfıak~at edeceğiz. 

~- 'Yı ıka 1932 senesinin ilk 
~ ~t le .~•rfında Türkiyenin it· 

• ~ tQ 
1 

racat vazieti Avrupa· 
f ~)ete teııg~n . memleketlerile 

-~ edılebılecek bir hal· 
~ Çtınkü bu müddet 

İtL'·l'lı oı TOrkiyenin ibracah 
q~' 7) Hra olduğu halde 

llıt~ ki\3~,0S0,922) liradır. De
(S,32J Og •bracatımız itbalittan IGp' S) lira fazladır. Hiç 
~ ~Oıat b? neticenin iıtibsalin
. 'tlti t'11Jan uıulilnün büytik 
'-dt 'to ~uıtur. Avrupada ikh
~ ~ZIYeti nisbeten en iyi 

.S07 tanaada ise ihracat 
02,676~·000) frank, ithalat 
~ i~ 4,000) franktır. De-
~tt •cat fazla değil, bilakis 
~'" •ıı 4,000,000,000 frank 
b (40o)0k~andır. Bu da en aıa't d llulyon liralık bir kıy-
''lllektir. 
~ ~ t •Ynı zat Türkiye baJknı
~i/ 11 

•eneki vergilerin tabıili 
'htıki ~ClııuyCl\,;ağmı 110yHyor. 

~tb·ı u •ene hükGmet tab
~•ttı~ olınıyan bir vergi koy-
ti ... · Bu sene belli başlı '! ..,1lva 

'~it. 8 ~ene ve buhran ver-
d-'"'tları u ~ki vergi memurlara 
.~ i~, b bıraz eksik varilmesin
~·ı retr 
\ 

1 "1itt· ır ki tamamen tahsil 
"ti, ır. Fazla olarakbir mua· 
•ql ~erg· · 
~ı...d, •it dısı vardır ki bu da 
~fttr. v ı an yüzde ona çıkarıl-
~" )~ e"•elki senelere na
~~ktit. ~e otuz yllzde otuzbq 
ta 'tııel Usakkafat zammı ise 
~IG)tl tre nazaran azdır. 
'-)•~~ .•kıeriyeli allkadar 
~~ ~ ır vergi de yoktur. 

'"• bt1111 "j., harbında 
k .. - ransızhir 

''~~ harb d "''k triıf ın a ölen Fransız 
llti ''dile

111 
d hatıralarını anmak 

•'ti il llıez.rıa ~b sabah F eriköy t,, •ttte Ilı ~~oda F ranıız ıef a
._~.t~ ti ılı~eri Kolonel Sa· 

I:' ~ltı/••ttınde bir merasim ta • 
~ ~•ıı ko 
~~ ıle 

1 
nıolosu M. Pigeon-

~)'t'rıa)'ni late ııaval kumandan 
~ka~ n, k kolordu namına 
~' ı:' ~lidtı eınal ve bahriye 
ıı,~ "•ııaıı rn Hayri beylerle 
'i._d~"-tııı b kolonisine menıup 
~ı,' .kolon ~lunduldarı mera· 

k.:'-'1ttir ' S.ro bir nutuk 
tı .-"atı • 
1 ~ b il de a 
'ti i;:bıııda ~ nıezarbkta Kı· 

bir lb en ltalyan asker· 
eraıiaı 

~ ............._, Yapılacaktır. 

1\ "'1•11 
1 

-·~"kp b•t111• •tmı, 
~ •ııd '~da D . 
d~ tit, b otııraıı Z ervaıpaıa med-
~ d 'bıın f8 ebra hanımla 

oı,), ka :tellik nıeaelesin· 
!'ıitdıt1 l~a ttoıiılerdir. 
~. "--bir 6 hanını eline 

-,.llda: nılelde Hatice 
Jar.ıal8ıttır. 
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Aksaray cinayeti muhakemesi bitti 
Arkasından koşan bekçiyi yakalanacağı 

anda öldürmekle maznun Sadettin 
Beş sene on ay hapse mabktlm edildi 

nazarı itibara alınarak bu ceıa 
bir sene on aya indirilmiştir. 
Mutaakiben maznunun diğer cür· 
münden yediği 28 gün hapis ce 
.ıasından sekiz günü buna ilave 
edilmiş, neticede Sadettine veri· 
len ceza 5 sene on altı ay sekiz 
gün hapis olmuştur. Sadettin 

Kontenjan 
Kaçakçısı! 
1ıı adamı bir komşum var, iyi yUrekli, 

çalı~kıı.n bir vatandaş tipidir. Olur olmaz 
veydcn kırılmaz. DUn çehresini bir az 
engtn gdrdUm. Bana: 

- Kontenjan kaçakçılığı nedir, bUlr 
misiniz? dedi. 

GUmrUk kaçaltçılığı tarif istemez bir 
l§Ur; H'ıkln kontenjan knçakçıSl ne ola· 
bl11rdi'! ... 

Anlaşıldı. Komşum kontenjanda yeri 
yokken gümrükten bir mal çıknrmııı ol· 
makla mahkemeye veriliyordu. 

GUmrUkten bUtUn usulllııe uygun ola· 
rak bir mal gec;:lrlyorsunuz; kontenjan·· 
da yeri var yok, bunu tetkik etmek güm
rük memurunun işi değil mldlr? GUmrUk 
kaçakçısı olmadan kontenjan kaçakçm 
olabilir mi diyorsunuz. 

Olabilirmiş zahir! Onlar bllmcy:lp te 
biz mi btlcccğiz? 

Geçen senenin karanbk bir 
geceainde, Aksarayda Bababa
aanilmi m•h•lle.inde bir cina· 
yet itlenmiı, bir bekçi, esarar1-
engiz bir adamın tabanca kur
ıunile 6ld6rülmDıtü. Takkikata 
giriıen polis ve adliye, bekçinin 
kanına giren bu meçhul adamı 
meydana çıkarmakta gecikme· 
mittir. Bu, Sadettin isminde 
bir sabıkalıydı. Gene ilk tahki· 
katın gösterdiğine göre, hadise 
ıu şekilde cereyan etmifti: 

Bir arahk,mül ecasir daha fazla 
koşmak için ne bacaklarında der· 
mao, ne ciğerlerinde nefes bulmuş 

ve zmk diye duruver mitli. Bekçi 
"kımıldanma,, diye Qzerine doğ· 
ru ko,makta devam ediyordu. 
Kaçan adam birdenbire taban· 
casını çekmişti. Ve, pek az son
ra da tabancadan çıkan bir kur· 
şuo, genç bekçiyi ölü bir halde 
yere yunrlamıştı. 

k l • d ÖZ TÜRK ayrıca ma tu ün vereseııne e 

beşyüz lirııı tazminat verecektir. ••-============:111•• 
Sefareti erde : 

F attah oj'lu Saadettin o ,ıece 
Akaarayda Hafize hanım is
minde bir kadının evine girmek 
iatemiı ve duhul için de evin pen· 
ceresini tercih etmiıti. Fakat, 
pencerenin perdesini aralama11nı 
müteakıp içerden bir vaveyla 
kopmuıtu. Ses, yatbğı halde 
henüz uyumamıı bulunan eY sa· 
bibi Hafize hanımın feryatlan 
idi. Sadettin yakaJanmak endite· 
sile ters yüıllne geri dönmüş, 

pencereden atlamıı Ye karnhk 
cadd,ede kotarak uzaklaımafta 
baılamııtı. Bekçi Rüstem feryat
ları duymu, ve akabinde meç· 
bul bir karaltının kaçmakta ol
duğunu g6rmilıtü. Bu ıOpbeli 
adam her halde bir cürllm itlemit 
olacaktı. BOtOn hızı ile kaçıtın· 
dan bu anlatılıyordu. 

V uife.tinas bekçi derhal taki· 
be giriımiıti. KoY&Jayıı bir mOd· 
det devam etmif ti. Genç ve dinç 
bekçinin kesilmiyen bir soluj'u 
Yardı. Oiier taraftan kaçan ya• 
kalanacağını anlamıfb. Nefesi de 
kesilmiı görünilyordu. 

Katil Sadettin cinay~tini inkar 
ediyordu. Bekçiyi öldüren kcn· 
diıi değildi. Kendisini o gece 
kimse görmemişti Bu ne ile aa

bitti? ... Fakat ev sahibi Hafize 
hamm karanlık gecede başını 
penceresinden içeri uzatan bu 
yabancı adamı odada yanan 
ufak bir idare kandilinin ııığile 
pek güzel görebilmiı ve 
sonra teıbis edebilmiş. 

Sadettin buna karşı da eski 
iddiasında ısrarda devam ediyor
du: Hafize Hanımın ufacık bir 
idare Jimbası içinde bu teşhisine 
imkin var mıydı? .. 

Mahkem~ bir de ketif yapb. 
Ve sabit oldu ki Hafize Hanı
mın bu tefbisine imkin vardır. 

Ağırceza, uzun müddettenberi 
gördüğü bu davayı dün netice
Jendirdi. Hadisenin tam veya 
nakıs bir sirkat teşebbüsünü ih
t iva etmemesi ve maznunun bek
çiyi kendisini tutmasına mahal 
bırakmamış, korkutmak makaa
dile silahını ateşlemiş olması, 

Sadettin hakkında cezanm 7 
sene olmasını ica pettirmiştir. 

Fakat bilihara maznunun yaşı 

ŞUkrU ve Kerimi öldUren 

Ka11mpaşada Şükrü ve Kerim 
isminde iki kişiyi öldüren Akifin 
muhakemesine dün devam olun· 
muştur. Muhakeme iddia maka
mının mütaleası için başka güne 
bırakılmıştır. 

iki cln•ret muhakemesine 
yeniden b••••ndı. 

IsmaiJi kaaten öldllrmekten 
suçlu Rifat evvelce Ağırcezaca 
6 sene 3ay ağır hapıe mahküm 
edilmişti. Temyiz bu karan 
bozduğu için dün bu davaya 
yeniden baılanılmııtır, 

Bir nakız 
Uya isminde birini katil vo 

Mibal isminde diğer birini cerb
ten suçlu olarak Ağırcezada gö
rülen muhakemesi neticesiade 
17 ,5 ıene hapse mahkum edilen 
Niko hakkındaki kararı temyiz 
mahkemesi nakzetmiı ve davaya 
dün Ağırceıada yeniden baıla· 
nılmıJbr. 

Nakıı, maznuna ianat olunan 
suçun sübut delillerinden dolayı 
değil, yatının nazan itibare alın
mamasından mütevellittir. Mah
keme karar için başka güne bı
rakıldı. 

.................................................................................................................................... 

Sopa ve bıçak 

Kapıdan glrJnce 
Yenilen şeyler 

Sebat vapurunda abçı Yunus 
e•elki gece sarhoı olduğu hal
de Taksimde dolat1rken uykusu 
gelmif, gemiye dönmiyerek bir 
yerde sabahlamak istemiıtir • 
Yunus münasip bir yer ararken 
Talimhane meydanında Y ervant 
Ef. nin yeni yapılmakta olan 
aparhmanını görmOf, tahta per
de arasından içeri ıirmiıtir. Yu .. 
·nusun içeri · girmeaile beraber 
bqına ıopa ve a11tına bıçak 
yemesi bir olmUf, kanlar içinde 
yere yıkılmııtır. Y apalan tahki
katta apartımanda bekçi olarak 
bulunan amele Aziz, Mıhran ve 
Ahmedin Yunuıu hırsız zanne
derek yaraJadıldarı anlaııJmıttır. 
Ağır yarala olan Yunuı hasta
neye yahrılmıtbr. 

Ağır yaralama 
Balatta Karabaı maballeainde 

oturan ıeyyar aıhcı karpuzçu Tur· 
hanı eski bir liin yOzOnden ka· 
laycı Ömer ve Rauf yaralamıı
lardır. Turban Balat hastahane
aine yatmlmıtbr. 

Tramvay altında 

Tophanede eturan Mehmet 
Efendiye Bebek - Eminönil hat
tında itleyen bir tramvay arabası 
çarpmıf, söyleyemez bir bale ge· 
tlrmiıtir. Mehmet Efendi hasta
haneye kaldmlmıtbr. 

Ticaret ve lkhsat: 

Almanyada balık 
fstlhl4kl artıyor 

Almanyada balık iıtiblikatı 
gün geçtikçe artmaktad1r. Me· 
seli 1912 de bir Alman bir ay 
zarfında vasati beş kilo balık 
yerken 1930 senesinde bu mik

tar on kiloya çıkmışhr. Halbuki 
memleketimizde adam baıma 
yarım kilo bile düşmemektedir. 

Bulgarlstanda tutun 
inhisarı 

Bulgarisianda mevcut 42 tütün 
kooperatifinden yirmi üçü isşiz 
kalmıştır. Tütün kooperatifler 
birlıği Buİgar hükumetine müra
caat ederek tütünün inhisar altı· 
na alınmasını ve bu inbisarın 

idaresioin kendilerine tevdiini 
istemittir. Bulgar tütün tacir
leri de tütünün inhisar altına 
ahnmamasını, Fakat pyet bükü
met buna lüzum görürse inbisa· 
rın doğrudan doğruya hükumet 
tarafmdan idaresini istemişlerdir. 

TUtUnlere konulacak sigorta 

Tütünlere konulacak sigorta 
meselesinde şirketler yeni tek· 
liflerde bulundukları cihetle ti
caret odası bunları tetkike baş· 
lamııbr. 

Romenyaya gönderilecek tuzlu 
bahklar 

Romanyaya ihraç edilecek 
tuzlu balıklar menşe şehadetna
mesine tabi tutulmuştur. 

Gümrüklerde 

Mühim değişmeler 
Yapılacak 

lstanbul gümrilklerinde milbim 
değişmeler olacağı haber alın· 
mışhr. Bu tebeddüllt gümrüklere 
tebliğ edilecek olan yeni kadro 
ile anlaıılacakhr. 

Diger taraftan gümrük muha
faza teıkilltı yepyeni e1&1lar 
dahilinde tensik edilmektedir. 
Bu teıkilit askeri usullerle ya
palmaktadır. 

Iıtanbul villyeti gümrllk mu
hafaza tetkilitı için Istanbul 

gilmrük muhaf a:ıa alay kuman
danlığı teıkil edilmiştir. Alay 

kumandanhğma binbaşılıktan 
mütekait Hasan Bey tayin edil· 
miştir. Hasan Bey birkaç güne 
kadar vazifeye başlıyacak, ta· 
bur ve bölükleri teıkil edecek 
ve bunlarm kumandanlarını se· 
çecektir. 

Yeril reglllat6r 
Nuri Efendi İsminde bir zat 

belediyeye müracaat ederek 
yerli bir regülatör yaptığmı söy
lemiş ve tetkik edilmesini iste· 
miştir. Belediye bu müracaatı 
memnuniyetle karşılamış ve tet· 
kike başlamıştır. Bununla bera
ber belediyeye regülatör teklif 
edenler üçletmiıtir. Otobüslere 
regülatör konması işi bu yüzden 
bu ay sonuna kadar uzatılmıştır. 

M. Karp şehrimizde 
Romanya sefiri M. Karp dün 

Karamani vapurile Marsilyadan 
tehrimize gelmiıtir. 

ltalyan sefareti ml.'ate.-n 
Arnavutluk setlrllllne 

tayin edlldl 

Italya sefareti müsteıar ve 
maslhatgüzarı M. Kock terfian 
ltalyanın Arnavutluk sefirliğine 
tayin edilmiştir . 

Fındık Fatma Uldtl 
lıtanbulun en methur kadın 

yankesicisi Fındık Fatma, uzun 
bir ha.talrktan sonra nihaY.et <lün 
ölmüttür. 

Yıllardan beri lıtanbul ıokak· 
larında avlamadığı safdil erkek 
bırakmıyan bu genç, güzel ve fet• 
tan yankesici kadın dün Balatta· 
ki evinde kanserden ölmüştür. 
Söylendiğine göre F abna miru· 
çılarına Fatih taraflarında !Cigir 
bir evle bir miktar da para bı· 
rakmıttır. 

Yedikulede bir pastBrlze 
sUt fabrikası 

Yedikulede Hacı Fahrettin 
mahallesinde Ali Ef. tarafından 
pastörize süt istihsal etmek üz
re bir fabrika teşis edildiği ha· 

ber ahnmııtır. 

Llselere ahnacek parasız 
talebe 

Bu sene lislere yeniden alına• 
cak 300 leyli parasız talebe için 
3 Eylul Cumartesi günü milsaba
ka imtihanı açılacaktır. 

imtihanlar Istanbul erkek ve 
Erenköy kız liselerin yapıla· 
caktır. 

lngUterede Avusturalya 
UzUmlerl 

Avusturalya hükumeti lngilte
reye müracaatla, kendisinin in· 
giltereden mal alabilmesi için 
Avusturalya üzümlerinin lniilte
reye asga:i tarife ile kabulünü 
istemiştir. 

~ ............. s .... i> ... ö ... a ............ ı 
: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• & 

Yarın büyük 
Atletizm müsaba
Kaları yapılacak 

Yarın Taksim atadın da Gala· 
tasaray ve Pera kulüpleri tara· 
fından tertip edilen atletizm mü. 
sabakaları yapılacaktır. Müsaba
lara saat üçte geçit resmile baş
lanacaktır. 

Bütün halkın müsabakaları gö. 
rebilmesini teminen duhuliye üc-
retleri çok hafiftir. · 

Müsabakalara her kulüpten 
en tanınmış atletler ittirak et· 
mektedir. 
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Ö. Rıza 

l\1eğer bu kız, güzeller güzeli imiş! 
Fakat bir takım işler yüzün

den gecikmiş, kadın da bekle
mekten sıkılarak gitmişti. Ona 
yüz dolar bırakarak ertesi ak
şam gelmesini diledim. Ertesi 
gün gittiğim zaman ev s~hibi 
(Lamarkiza) bana paramı ıade 
ederek kızın beni istemediğini 
söyledi. Güldüm. Parmağımdaki 
pırlanta yüzüğü çıkararak ona 
Yermesını ve bu suretle onu 
kandırmasını rica ettim. Fakat 
yüzüğüm de bir fayda vermedi 
Ye ertesi gün bana iade olundu. 

Lamarkizaya emir ettim : "Bu 
kıza bin dolar vereceğim, bu 
akıam beklesin ! Beraber yemel< 
yiyelim 1 dedim. Kadın geri dö
nerek kızın bir şartla geleceğini 
ve yemeği müteakip hemen gi
deceğini söyl~di. Kabul ettim. 

Kızın gidebileceğini tahmin 
etmiyor ve daha fazla gözüme 
girmek iç"n bu kadar nazlandı
ğını zannediyordum. Kız evime 
geldi. Demin onun okadar gü
zel olmadığını söylemiştim. Hak
sızmışım. Meğer bu kız güzeller 
giizeli imiş. Ömrümde bukadar 

• nefis bir kadın görmemiştim. 
Onun güzeHiği beni sarhoş et
mişti. Zekası, cazibesi fevkalade 
idi. Onu memnun etmek için 
elden geleni yaptım. Bütün hü-
nerimi kullandım. Fakat kız, 
yemek bittikten sonra hemen 
ayağa kalkarak Allaha ısmarla
dık ! demez mi ?! 

Yalvardım, yakardım, kızdım, 
hiddetlendim, para etmedi. Gü
zel kız, söz verdiğimi ve sözümü 
tutmam icabettiğini slSyledi. 
Binbir ihramdan sonra ertesi 
giln de yimeğe geleceğine söz 
verdi ve geldı. Hergün ona bin 
dolar veriyordum ve onunla bir 
saat konuşuyordum. Yedi gün 
böyle geçti. Bu kızı çılgınca 
sevmekte idim. Omrümde bir 
kimseyi böyle sevmemiştim. On
dan başka bir şey clöşünemi
yordum. Her şeyi ihmal etmiştim. 
Bu sıralarda ben bir cemaatın 
başında hareket ederek yolsuz 
ve idaresiz hükumeti atacaktım. 
paramız ve adamlarımız vardı. 
planlarımız hazırdı. Doksan do
kuz işim vardı. Fakat bu kadın 
beni o kadar meşgul etmişti ki 
hiçbir işe bakamıyordum, Ken
disi, ancak beni sevdiği zaman, 
bütün varlığını bana bağışlayaca
ğını söyliyor. Ben de inanıyor 
ve onu bir melek sanıyordum. 
ihtirasım okadar kuvvetli ve 
ateşli. idi ki ergeç onu da yaka
cağına kaniidim. Nihnyet bir 
gün, bu kadın da beni sevdiğini 
söyledi. o kadar heyecanlanmış· 
hm ki az kaldı düşüp baydacak
tım. Dünyada neyim varsa he
men ona vemek istedim. Gökte 
ki yıldızları kopararak ona ve
rebilecek kadar kuvvet duyuyor
dum. Ona aşkımın kudretini 
ispat için harikulade birşey yap
mak ihtiyacını hissediyor, ona 
canımı, şerefimi, her şeyimi 

vermek istiyordum. 
O gece, bu sevgili kadın kol

larım arasında iken ona ne ya
pacağımızı, hükumeti nasıl de
vireceğimizi, iktidar mevkiini na
sıl ele geçireceğimizi an'athm. 
Vücudu dikkattan sertleşmiş, 
gözleri parpar parlamıştı. YUzU
mil okşıyan eli, kuru ve souktu. 
Birdenbire içime bir şüphe girdi. 
ve kağıtların dedikleri aklıma 
geldi. Aşk, kadın, tehlike ve Ö· 

llm ! Fakat kadm bana bir az 
daha sokuldu. Sözlerimden kork-

tuğunu söyledi. Onun buseleri, 
nüvazişleri arasında her şeyi iti
raf etmiştim. Düşündüm, düşün
düm ve nihayet anladım. Bu 
kadın muhakkak ki casustu 1 
Hem de Reisicümhurun casusu ! 
Casus muvaffak olmuş ve ben
den alabileceği her şeyı almıştı. 
Ben ve bütün arkadaşlarımın ha
yatı onun elinde idik. Bu kadın 
odamdan çıkacak olursa, hepi
miz geberecektik. Fakat ben bu 
kadını seviyordum. içimde yanan 
arzunun ıztırabını kelimeler tarif 
edemez. Yalnız bu kadının odam
dam çıkmaması lazımdı. Beni 
iğfal eden kadın uyumak istedi. 
Uyu yavrum ! Dedim. Bir iki da
kika sonra gözlerinin kapakları 
yavaş yavaş kapandı. Sonra göğ
sünün hareketinden uyuduğunu 
anladım. 

Onu sevdiğim için ıstırap . çek
mesini istemedim. Bu kadın, ca
susta, fakat ben onu seviyordum. 
Ve ıstırap çekmesini istemiyor
dum. Bu kadın bana 'hanet edi
yor, hayatıma kastediyordu. 

Fakat 'ona karşı hiddet ve nef
ret duymayordum. Sol kolum 
onu sarmıştı ve sağ kolum ser
bestti. Yüzüne bakamadım. Yü-
zümüdönerek sağ elimdeki bıçağı 
bütün kuvvetimle boğazına da
~ad.~m. ve kadın uyanmadan 
oldu .•• 

Meksikalı sigarasından uzun 
bir nefes aldı ve sustu... Sonra 
gene söze başladı .• 

- Miralay "R,, sizin muharrir 
olduğunuzu söylemişti. Ne yaz.ar
sınıı? 

- Hikayeler •• 
- Zabıta hikayelerimi? 
- Hayır 
- Niçin, ben yalnıı: onlan o-

~urum. Muharrir olsaydım onla
rı yazardım. 

- Onları yazmak müşlcüldür. 
insanın icat melekesi çok kuv
vetli olmal ! 
Aşenden mevzuu değiştirmek 

lüzumunu hisetti. Çünkü tren 
Romaya yaklaşıyordu. ikisi bura
da ayrılacaktı, Meksikalı Brindi
ziye, Aşenden Napoliye gideckti. 
Ve Belfast oteline jnecekti. Onun 
için birazda işi üzerinde konuş
mak lizımdı. Aşenden, Napolide 
oturacağı otelin ismini ve oda-
sıoın nomerosunu Meksikaliya 
bildirdi. Meksikalı Brindizide işi
ni bitirdik den sonra heman Na
poliye gelecek, kendisini görecek 
ve parasını alıp gidecekti. 

Meksikalı ile Aşenden Romada 
aynlmışlar ve Aşenden yalnız 
kalmıştı. Ceneral Karmona, Bren
dizi de Kostantin Adrereadiyi 
karşılamağa gidiyordu. 
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lstanbuldan gelen 

rum 
Aşenden Napolideki lngiliz 

konsoloshanesine uğrayarak mi
ralay "R,, nio göndereceği tali
mab almak istemiş, Fakat yeni 
bir şey bulunmadığını anlayarak 
Meksikalıdan haber beklemeğe 
başlamıştı. Yakıt geçirmek için 
gezip dolaşmaktan başka yapı
lacak bir iş yoktu. 

Onun Napoliye varmaıınm dör
düncü sabahı daha kendisı ban
yodan yeni çıkıyorken odasının 
kapısı açılmış, ve Meksikah içeri 
dalarak onu selamlamıştı. 

Meksikalının kılığı büsbütün 
değişmiş idi. Kendisi başına bir 
takye gibi yapışan siyah bir pe
rokc geçirmiş, ve yüzü büsbütün 
başkalaşmıştı. Meksikalı ayakta 
durmuş, Aşendeni şaşırtan şu 
sözleri söylemişti : 

....... ( Devanu var) 

VAKiT 

Bir istatistik 

Darülbeda yide 

Seyirci adedi 
Her sene artıyor 
Belediyece hazırlanan istatis

tikte Darülbedayiin dort senelik 
temsil faaliyeti, varıdat ve ma
sarıfatı tespit edilmiştir. 

Darülbedayi 927 de resmi bir 
müessese halinde belediyeye 
nıptedilince faaliyeti tanzim edil
miş ve istatistik tutulmıya baş

lanmıştır. 

927 - 928 senesi mevsiminde 
Darülbedayi tam biletle ~0600 
tenzilatlı biletle 9800, 928 - 929 
mevsi~inde tam biletle 36627, 
tenzilatlı biletle 14304, 929·930 
mesiminde tam biletle 48364, 
tezilatlı biletle 18467, 930-931 
mevsiminde tam biletle 48496, 
tenzilatlı 20998 kişi girmiştir. 

Bu istatistiklerden anlaşıldığına 
göre Darülbedayie gelenler se
neden seneye artmaktadır. Bu 
arada nazarı dikkatten kaçmıyan 
bir şey varsa o da tenzılatlı 

oyunların daha fazla rağbet bul
duğu ve iki sene zarhnda ten· 
ziJiitJa girenlerin beş bin kişiyi 
geçtiğidır. 927 - 928 senesinde 
oyun başına 283 kişi isabet 
ederken 930 - 931 senesinde 
l:u mikh?r 373 kişiye çıkmııtir. 

927-928 mevsiminde 47 dram 
61 komedi temsil edilmiştir. 
Dramlardan yedisi telif, 23 çü 
tercüme, 17 si Adatepedir. Ko· 
medilerden 10 ü telif, 6 si ter
cüme, 45 i adaptedil\. 928-929 
mevsiminde 70 dram, 88 komedi 
oynanmıştır. Dramlar 24 ü telif, 
23 ü tercüme, 23 çü adapte, ko
medilerden 19 z.u telif, yedisi 
tercüme. 62 sı adapledir 

929 - 930 mevsiminde S7 dram 
104 komedi oynanmıştır. Dram· 
!ardan 18 zi telif, 54 ü tercü
me, 15 i adapte, komedilerden 
20 si telif, 16 sı tercüme, 68 zi 
adaptedir. 

930-931 senesinde 61 dram, 
125 komedi oynanmıştır. Dram
lardan 1) zu telif, 41 ri tercüme, 
11 ri adapte, komedilerden 39 zu 
telif, 29 zu tercüme, 57 si adap
tedir. 

Bu adetlerin tetkikinden anla
şılacağına göre Darülbedayide 
dramdan ziyade komedi oynan
maktadır. 

Bilhassa 930 - 931 senesinde 
61 drama mukabil 125 komedi 
oynanmıştır. Buna da sebep 
halkın komedilere daha çok 
rağbet göstermesidir. 

Darülbedayiiıı Yaridatı 38500 
lira iken 928 de birden bire yük
selmiş 67188 liraya, 929 senesin
de 78671 liraya çıkmış, 930 da 
76941 liraya düşmüştür. 

Buna mukabil 927 deki mas
raf 38509 lira iken yükselmiş 
928 de 65818' 929 da 75953, 
930 da 76'458 liraya çıkmıştır. 

Darülbedayiin masrafları aras
stnda telif ve tercüme ücreti 
olarak Yerilen para en azıdır. 

927 de telif ve tercime için 1938 
928 de 2805, 929 da 3117, 
930 da 3001 liradır. 

Bundan başka sahne tesisatı 
için 927 de hiç para sarfedilme
yerek eski dekorlarla oyun oy
nanmış, fakat bilahare dekor 
ihtiyacı ve sahne tesisatının ehem-
miyeti nazar dikkatealinarak 928 
senesinde sahne masrafı olarak 
bütçeye 1909 lira, 929 da 1111 
lira, 930 da da 2762 lira kon-
muştur. t 

Darülbedayide maaş ve ücret 
olarak 927 de 15053 lira veri
lirken 930 da bu miktar 40079 
liraya çıkmıştır. 
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Benim Sibirya Türklerinin li- cevap veremiyecegı ·ukiP 
sanı hahkında Radlofın bir tet- bu husustaki yaııları 
kikinden maada kayda şayan tikten sonra o kuvvet ve c 
bir eser olmadığını yazmam üze- kendinde görmeğe .ça 
rine münekkit derhal bir kaç bilhassa tavsiye ed.erı:ı;kıod' 
kitap ismi yazmıştır. Mutlaka Anadolu Jehçelerı ~·ıı0 
tenkit edeyim diye kendisini %Or· bir tek eser neşr 1 

111 
k ~~ hyan müne kit biraz insaflıca gene tekrarlıyoruı:n: . bet 

davranmış olsa idi yani bitaraf Kunosun tetkiklerını 
kalmış olsa idi bu bana öğret- ben de bilirim, faka: odl 
mek istediği kitaplann bir kıı· Anadolu lehçeleri hak 1 

mının benim kitabımda da zik- ğil yalnız halk edebi)'atıl 
redildiğini görebilirdi. Binaen- neleri olduğunu B~t~ 1, 
aleyh gene tekar ederim ki bu bilmesi lazım değil ııııd;.ı111 
mevzu üzerinde maatteessüf kafi Foym Keleti Szemle [l·. b 
derecede işlenmemiş ve meseli neşrettiği Aydın lehç~s~ 
Böhtlingin kitabı S!ibi ilim ate- da kıymetli makalelerıl ~ 
minde üzerinden 81 ıene geç- Jozsefin Kastamonu leh; ·. 
mesine rağmen ilmi kıymetini kındaki kitabını Battal ~ 
kaybetmemiş bir es~r vücude olsaydı beni tenkit eldi 
getirilmemiştir. Benim kitabımda kendisini zorlarken hali' 
ismini zikrettiğim kitaptan gôya yatı nümunelerini lehçe t~ 
yazılmamıı gibi göstererek tek- diye göstermezdi. Bu l 
rarJaması da ne derece bitaraf gene kendim zikrettikt~ 
bir müne~kidin karşısında oldu- diyebilirim ki Anadolu ~I 
ğumu göstermesi itibarile dik- hakkında neşredilmiş ~ 
kate şayandır.• tetkik yoktur, Kunosuıı ~~ 

Kırım türkleri namı altında di- Beyin bilmediği - Bur~ 
ger Türkleri de fzikrederek Pôn- diğer bazı lehçeler b Z 
tos Türkleri tabirini kullanmayı- tetkiki de ilmi kıymetteO ci/) 
şımm sebebi de bu Türkçe olmı- Binaenaleyh tekrar e ~' 
yan kelimeyi kitabıma sokmak Anadolu lehçeleri hakkıJI ; 
istemediğim ve bu isimle iltibasa yazılmamıştır. ~/ 
mahal bırakmamak istediğimdir. Şurası da hayrete şa ~ 
Kitabımı okuyan bu TOrklerin senelerce içimizde bu~d~.; 
Kınmda olmadığını g3rmekte nekkit daha Türkiyeyı ft'J. 
gecikmez. Binaenaleyh "Volga nıyamamışbr. Benim ' l'_j 
munsabı Kmmdamıdır?,, Süaline birbirini tanımadıklanoJ 
b ... _n n~Bnnlar;ı KJrı-riA ntnırınlar 

demedimya cevabını verebilirim. 
Kafkas ya Türkleri tabiri haki

katen yerinde değildir. Bu cihete 
dostum Cafer oğlu Ahmet de dik
kat nazarımı celbetti. Gagavuz 
TUrkleri hakkındaki verdiği iza
hata da teşekkür ederim. 

Volga Tlirkleri yerine idil 
Türkleri tabirinin kullanılması 
firkrine iştirak edemiyeceğim, 
çünkü maatteessüf bu tabir yani 
benim kullandığım tabir daha 
umumidir. 

.)Ileme havret etmesi b 
va2.1han gösterir. [utf eo eli 
buyursunlar : Tür ki yede .. ,ı i 
nevver hatta birçok err 
mış zevat henüz Türk. 
rınıo isimlerini dahi b 
Bir münasebetle Çuf t 
bahsettiğim sırada ıııO~ 
yen okuyan çok kıyıo 
muallim bana gülere1' 
diye bir Türk zil • 
mevcut olmıyacaitnı ke•,;, 
her halde bu ismin uydo bd 
duğunu söylemişti. işte 
bu zevat için yazdmıştıt~J 
okuyupda en vazih cüıııl ot.:I,. Münekkidin .. Mişer ve Tip· 

terler için: Kazan, Ufa, Perm, 
Penza ve Saratov vilayetlerinde 
oturan bu iki kavim deniliyor. 
Hakikatte ise Kazan, Penza Ye 
Saratov viliyetlerinde Tipter is· 

mile hiç bir Türk zümresi bulunmaz. 
"Cümlesini okudujum vakit hay
retten dona kaldım. Ve okudu· 
ğunu bu kadar anlayamayan 
bir münekkide ceYap yaqlığımada 
nadim oldum. Cümlem vazib ve 
sarihtir. Bu iki kavim dedikten 
sonra nasıl olup da yalınız tipter• 
leri anladığınıza hayret etmemek 
imkansızdır. 

hi anlamıyanlar için der 
nekkide son sözleriııt 
ibarettir: Lütfen tenkit :~~ 

11 
leri kitabı okuyarak t~.., "~· 
yursunlar ve biç olııııa""" ı "-il·· 
azıcık da bitaraf olınıya ç ; ~ 
lar.. fıtf· 

Gene kitabımı okumadan ten. 
kit eden münekkidin fU s6zlerine 
bakınız: "Müellif Türklerin mev
kii coğrafi noktai nazarandan 
tasnifini Vamberyden almış, Fa
kat nedense bunu tasrih eyleme
yip yalnız bazı ilimler demekle 
iktifa etmiştir.,. Battal Bey biraz 
kitabi okumuı olsaidi son sözde 
(S. 209) bu tasnifin Vamberyden 
alındığı yazılı olduğunu görebi
lirdi. 

Macar ilimlerigi11 Türk dilinin 
şekil itibarile tasnifini " hiç bir 
ilmi kiymeti olmayan pek ipti
dai ve yanhş bir tasnif,, telakki 
etmelerine hayret etmemek im
kansızdır. Bu basit miitaliaya 

Ankara, > 

Bugftnkll gezlJJılı 
Bu gün deniz harp oıe " 

lisesi için boğaz içine 
zinti tertip edilmiştir. ~ 

Gezintiye talebe ile t .-,;
eti, idare ve aileleri işti 
ceklerdir. tOı 

Vapur KadıköyiiDdÖ 
Köprüden 11 ve ~· 
11 ,30 da hareket edeC 

. • * • 
Türk F armakoloğW' 

d·ıe11 
tarafından tertip e 1 

de bugün yapılaca.ktıttl 
Farmalcoloğlar ş1rke ~e 

nin 68 numaralı vapu~d 
içine, Altın kuma ~~ 
akşam yemeğini bilY 

· eC.,JJ 
lspellndit palasta yıy ttit':'_ı 

Mehtaba tesadUf e e1I' 
gezintinin feykalide 01' 
min edilmektedir. ·ıe 

F armako!oğlar aileleJ'I~'. 
tiye iştirak edeceklerkl~ 
ikide köprüye dönece 

l'~ 
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f) v:Ji ı~allar sergisinde 1 

lı Çok samimi bir ziyafet 
Üzümlerimiz ispanyalı metres 

Sevkiyata başlandı 
hmir, 17 ( Vakıt ) - Bu2lln 

lskenderiye ve Triyesteye mühim 
miktarda ilzltm gönderildi. 

Prens Edgard de Bourbonu 
sında nasıl öldürdü ? 

oda-

l'.) DDnkD ziyafetin bir k8şest 

dn11 ~rdnncn yerli mallar sergısı sile bazı zevat ıerefine bir öğle 
~~ iene bir çok ziyaretçi ile ziyafeti verilmiştir. Ziyafet çok 
~ p boıalmışbr. Sergi dUn ak· samimi olmuı ve bazı fabrika· 
~ ka.dar 301,300 kişi tara· törler nutuklar söylemişlerdir. 
~b zıyaret edilmiştir. Bu adet Fabrikalar namına söz söyleyen 
u,, 1 Ul halkının çocuklar ve ib- Bakırköy bez fabrikası müdürü 
f~ t •r hariç tutulursa yarısından · Fazlı Bey jüriye ve sanayi bir
'ttı.~•nın dördüncü yerli mallar liğine teşekkür etmiştir. Bilbas-

fiıa' • 
lbtkt 111

•
1 ziyaret ettiğini göster- sa jüri heyeti reisi lstanbul 

t:>utdır. meb'usu Salih Cimcoz Bey nut-
~aıı 11 sergide dördüncü yerli kunda sanayi ve maadin ban· 
Cilit?r. sergisi dekorasyon birin· kası fabrikaları pavyonunun aer
lb, 

1~1 kazanan sanayi ve gi dekorasyon birinciliğini ka
~~dın bankası yerli mallar zanmıya bjhakkın Jlyık olduğu
f,h ~tı pavyonunda bulunan nu başka bir heyetin de bun
'\a tıkalar tarafından jüri heyeti dan baıka bir karar vermesine 

31 
ve sergi heyeti tertibiye- imkan olmadığını söylemi§tir. 

.\' hmnn r 11Mcn::ımınııımuıııaıı NIWtüiiiidiii 

\laın Maliyesi Buhran İçinde 

lzmir, 17 (A.A) - BugUn 
borsada 14 kuruştan 30 kuruıa 
kadar 1418 çuval üzüm satal
mııtır. 

N6vullarda tenzilat 
lzmir, 17 (A.A.) - Üzüm ve 

incir mahsullerimizin Ayrupaya 
ucuz fiatla nakli için viliyet 
tarafından acenteler nezdinde 
yapılan teşebbüs üzerine nakil 
ücretleri 30 §İlinden 20 şiline 
tenzil edilmiştir. 

Japonyada 
150 kişi tevkif 

edildi 
Moskova, 17 (Hususi) - Tok

yo gazetelerinin yazdıiJna göre 
b6kümet amelenin ihtilal hare· 
ketlerine karşı şiddetJi tedbirler 
almıya lüzum görmDştir. Birgün 
zarfında komünist prpagandası 
yapmak töhmeti ilo tevkif olu
nanların adedi yüz elliyi geç• 
miştir. Meşhur Profesörlerden 
Azakava komUniıt ceryanına 
alet olmak töhmeti ile tevkif 
olunmuştur. 

Japon yanın her tarafında kotDÜ· 
nizme karşı· fevkalade tedbirler 
alınıyor. Bu tedbirlere rağmen 
ameleden büyük bir kısmı komü· 
nistliğe sülük edioyr. 

Hilkümet komOnizmin ihaneti 
vataniye addedilmesi hakkında 
bir kanun neşri niyetinde olduğil 
söyleniyor. 

PARIS 17 (A.A.) - Bourbon· 
Parme ıülalesi ahfadından ve Bo
urbon ailei kıraliyeıinin küçük ko· 
lundan bulunan prens Edgard de 
Bourbon, evvelki gece Halleı ma· 
halleıinin mütevazi bir otel oda· 
aında ölü olarak bulunmu~tur. 

Bütün Pariı tehri sefalet ve 
aıktan aanih olduğu zannedilen 
bu faciayı ciddi ve heyecanlı bir 
alaka ile takip etmektedir. 

Preıu, izdivacından bir müd
det ıonra kendiıini terkeden A· 
merikalı bir kadınla evlenmiı bu· 
lunmakta idi. 

Aileıi tarafından terkedilmit o· 
lan mumaileyh, hemen hemeıı pa· 
ruız bir halde Pariate ıilik bir ha
yat geçirmekte idi. 

Müteveffanın 44 yatında ve 
Candelaria Pran-Seler iımindeki 
• Hem katili hem metresi • olan 
lıpanyol kadını ile ne gibi terait 
altında tanıtınıt olduğu meçhul
dür. Bu müfliı uılzade ile kendi 
imal etmit olduğu güzellik levazı· 
minin ıabfmdan mütevaziden faz 
la bir hayat takip ederek geçinen 
lıpanyol kadını arasında acaip ve 
garip bir atk teeasüa etmit bulun
makta idi. 

Prens ekıeriya dostunun oda
ıına gelmekte fakat birlikte ika
met etmemekte idi. Dün ıece, 
komıular, lspanyol kadınının o· 
dasmda bazı gürültüler ititmiıler 
ve bu arada prensin, kadından bir 
likte ikamet etmesini rica etmek· 
te olduğunu da duymu§lardır. 

Bundan sonra bazı ıeıler ve ba-
61 kamyonu kime ait olursa olıun ğırtılar ve nihayet bir vücudün •· rok aşiretler 'W agv malar yapıyorlıtr f d ld kt b ı 

3" ., te tit e i i en ıonra u ıuret e yere dütmeai ve katilin firarını 
lia.ı tutulan hububat hangi köye ait aöateren acele, acele atılmıt a· 

~~d ep, 12 (Hususi Muhabiri-ı Suriyenin her tarafında büyük iıe 0 köyün i.tar ve diğer devlet dmılar duyulmuıtur. 
ltr, l)erı) - Suriye bütçesi açık· bir iaıe ııkıntııı vardır. Açlık ve borçlarına mahsup olunmakta- Müıtacilen çağnlan polis ko-
~~İ)~\>let tasarrufunda yapılan sefaletin arzettiği manzara, on, dır. miıeri prensi bir koltuğa yığılmıt 
~ıı .. ::.a r~ğ~en. henüz. bu açığı 1 beş, on altı sene evvel umumi Bu da yepyeni bir cibayet tarzı boynunda ve eıueainde derin us· 
' ak ıçın hır tedbır bulun· harp esnasında görülen halin ay- imi§. lıkenderun ve Antakya ıan tura yaralan olduğu halde ölü ~ lftır. . d' 
~~ nı ır. cağı dahilindeki Amik ovaaını bulmu9tur. 

~~t\ih Maliye Nezaretinden te· Gazveyle geçinen sürü sün a· teıkil eden yüz yelmit parça köy· Maktülün kaçmağa ve kendisi· 
~1tl~d eden bir habere göre, ha- fayir Suriyenin bir çok yerlerine den ikiıi müıteına olmak üzere ni müdafaaya uğraıtığı sarahaten 

Bcurbon'un müteveffa Avusturya 
ve Macaristan imparatoru Fran• 
çois Joneph ile prenses Alise de 
Bourbonun oğlu olduğu aöyleni• 
yor. Maktul Avusturya ordusunda 
jeneral rütbesini haiz bulunmakta 
ve İspanya sefirinin istihsal etmit 
bulunduğu diplomatik bir pasa• 
portu tatımakta idi. 

Harpten evvel çok zengin olan 
müteveffa, aefilane bir hayat ge
çirmekte fakat batkaaının mua• 
venetine mühtaç olmaksızın haya• 
tını temin etmekte idi. lıticvap e• 
dilen katil kadın, prensi bundan 
15 sene evvel bir huğa yarıtı es• 
nasında Barcelonda tannnıt oldu· 
ğunu teyit etmi9tir. 
Kadının üstünde müteveffanın 

Amerikalı zevceıinden olan ve 
halen Amerikanın Ohio eyaleti 
dahilinde Cleveland'da ikamet et .. 
mekte bulunan oğlu Rodolph'a hi• 
taben yazmıt olduğu bir mektup 
bulunmu§tur. 

Tramvay kazaları 
Yilzilnden ölenler 
Belediyece hazırlanan lıtati .. ' 

tikte tramvay kazalanna da bir 
yer tahsis edilmittir. lstatistiJC 
yedi senelik vukuab ıöstermek· 
tedir. 1 

Bu istatiıtiğe aıöre 924 to 46, 
925 de 14, 926 da 126, 927 de 
267, 928 de 187, 929 da 201, 930 
da 203 tramvay arabası hattan 
çıkmıt ve yedi senede hiç bir 
devrilme vak'aaı kaydedilmemit• 
tir. Bundan başka araba, kam• 1 

yon, otomobillerle 924 te 553, 
925 de 440 926 da 613, 927 de 
768, 928 de 685, 929 da 658, 930 
da 550 müıademe vuku bu1muı• 
tur. Yedi aene zarfında tramvay• 
lar 1863 kiıiye ça.rpmıf, bunlar• 
dan 43 ü ezilerek ölmü§tür. Aya• 
ğı ve kolları kesilerek sakat ka .. 
lanlar da yukardaki rakkama da• 
bildir. 1 

~ .. e llıenıur maaşatını ancak hücum ebnekte ve yag"'magerlik t 168 k.. b ti 1 ) 1 1 k d • 
t .. ~ •• d amam parça oy u ıure e an qı ıyor. ıpanyo a mı, ıa· Am erlka _ TUrklre Ul!UfU kah• 
'-. 

0 
eyebilecek miktarda pa· ile hayatlarını idame edebı'lmek· k. 'l h d k d k d" ı· · ,. 

y&.rd &mı en ma cuz ur. J bahleyin en i en ıne tea ımı remanı. bir tayyare kazasına ~ ır. Gelecek ay memurlara tedirler. • • • nefsetmif, merkume, prenıin ken- unradı 
~~•"" "erilıniyeceğinden korkul- Bu vaziyet kar•ııında halk bu"• Hulasa bugu··n bütün Surı' e b" l'kt k 1 b' L~e.d :r Y disile ır 1 e İ amet ta e ıne ce· Springfield "Massachussets,, ~'-)1·" ır. Bu mukadder akıbet'ı yük bir kol"ku a~·ırmekte ve hu··- pek nazı'k ve ı'stıraplı bı·r dev e · 17 ı. ~ ~ •-:r r vahı reci vermeıi üzerıne ustura (A.A) - 1931 senesi Tem• "dt1• en Suriye hükumeti acil bir kümet kuvvetlen· ise bu hale bı'r y r B' t raftan urban kın .... · p 

Q l" afryo · ır a a • ile kendine hücum ettıgını ve muzunda arkadaşı tayYareci o-~U.ı olın-'- .. b' 'I J" b J akt d 1 l k 
. ~ b· ~ uzere ır mı yon ı· çare u amam a ır ar. arı köyleri altüıt etme le devam meşru müdafaa halinde bulundu· lando ile beraber Long Islınd • 
~İıtr-ı·~ istikraz akdi için serko· Hazineye para toplamak ve ba ederken diğer taraftan da hükU- ğunu da iddia etmektedir. Istanbul hava seyahatini yaparak 
~~ huk~ en ~üsaade istemi§ iıe kayayı tahsil eylemek makıadile met para muzayakaıı sebebile ? hava uzun mesafe rekorunu ka• 
:l\~ ~~ebtın bu müracaatine bütün yollar jandarma kuvvetleri köylerde fevkalkanun haciz ve Françols Joseph'ln ollu mu zanmış o~an tayyareci Boardman 
.,1) ~ .us et veya menfi birce- tarafından tutulmuı ve her teıa- müaaderelerle vaziyeti büıbütün PARIS, 17 (A.A.) - Dün ıa· 2000 kadem irtifaındao düımü.t 

ttd~ değildir. düf edilen hububat araba veya bulandırmaktadır. hah katledilen preıa Edgard de ve ağır surette yaralanmıştır. 
'tilt~Çcyeıı-.-----.;.;;...;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;,;;;;,;;,;;;;.;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;===;;;;; kertenkelelere bakarak gülüyor· - Ehemmiyetli bir §ey yok ki 1 Bana öyle geliyor ki, babasının 
~ Ik ı k d Yazın · du . .E;r aralık seslendi: ıanlataynn, dedi, hem artk benim işlerini idare eden genç noter O· 
'\'fren: İ gül üş Ü a JD ! Morl~ - Süt baba, süt baba!... .için mazi yoktur. Hal vardır ve ıdija, dündenberi ziyaretlerini ıık· 

Marki 'd'Erlemont, bahçede pi• bu hal devam ehe ki.fi!... la§tırıyor. Evet biliyorum, pek a• 
Arsen LUpenln yeni bir macereaı L8blan posunu içiyordu. _ Neden devam etmeıin? kıllı bir şey değil ama, senin için 

~ ""':'~ ....................... ~1~·e~fri~k~a~N~~o~:~2~1~ .. iıl. .. llE 1 d'ki l~i • ' - O, dedi, kalktın mı? Saat - Neden mi? Çünkü bugün öğ- o kadar atef en ı ···• i () ~\>İ tar.aaaut ettirir. Dikkat zip görmek iıtiyenler içeri giri- on oldu biliyormusun? leden aonra !alo ıatılacak, ve ak- Antonin kıpkırmızı kesildi: 
lt ~ ~ •enın gibi hmıbılın biri· yorlardı. ihtiyar Löbardonun ka· - Burada o kadar uyuyorum fam üzeri Pariıe döneceğiz. Ne _ Süt baba, diye yalvardı, be· · 

'ı~, ~e~~iiatelik inatçıdır, ve ara· rısı, ortalığı temizlemek için ya- ki.... Hem bakınız, dolaplardan .yuık. Burada hava güzel.... nimle eğlenmeyiniz.Vallahi farkın 
~11 uyanır. nına bir yardımcı almııtı. Noter biriıinde bu hasır §&pkayı buldum, Marki ıuıuyordu. Antonin eli· .da bile değilim. Şatonun bu kadar 

'· Satılık Şato Odija i§lere nezaret ediyor düzelttim. ni onun elinin üzerine koyarak: hoşuma gitmesine sebep, burada, 
\ v'>huk ve hiç kimseye , vaktile Antonin odaya girınit biraz - Herhalde, dedi, öyle icap e· -sizinle ~eraber olutumdur. I' ·-
~'~' ed~atosu eski halini mu· olduğu gibi , şatonun sahi- ~onra kota ko§a Markinin yanina diyor ki satıyorsunuz. - Sahi nıi? ' 
t de.ıı b· !Yordu. Fakat pancor· binin kim olduğunu, kimin tara· gelerek ona alnını uzatmıftı: _ Evet. Ne yaparaın? Dostum - Tamamen. 1

' " ır la kı ld M k' l . v\ı\> ııru nhp arkmı§· fmdan satı ığını söylemiyordu. - Aman burası ne güzel ıüt Juvel'lere inat olıun diye !aloyu ar ı müteessir o mu§tu. Onu ~· ~~ d ~idiler a sarmaşıklar daha Marki d'Erlemontun Pariıten baba! .... Doğrusu siz de bana ga· aldığım gündenberi buraya on gör üğü ilk dakikadanberi, kendi 
l tl tı·' "e bundan on bet sene ayrılışının üçüncü ıabahı, ,ato· yet iyi muamele ediyorsunuz. defa ya uğradım, ya uğramadım. ıkızı olduğunu anlamı§ ve ıert, ih
~~~~ell e tıa.bet Ornenin şarkı aöy- nun birinci katındaki pancorlar- ·Kendimi peri masallarında zan- Şimdi de paraya ihtiya.c:m var, tiyar bekar kalbi yumuşar gibi oJ .. 
.. ,.. ara.ren · b' k A d · B d b ~ ij l'er .. d gız ır surette öl- dan birisi açılara , ntoninin ne ıyorum. bunun için mecbur oldum.... muştu. un an aşka, Marki, genç 
l)hoıın' a. eta, otların altında sarı saçlı batı göründü. Genç kız - ~en buna layıksın Antonin.. Marki gülerek ilave etti: kızdaki esrarengiz sükut ile de 
~~llo11\l~t;· açık renk bir elbise giymişti. Ba- Bana hayatından anlattığın kı- _ Eıaaen mada.mki burasını alakadar olmuştu. Zaman zaman 
'' 

1 
du\ta.r 

1

tarıaında üç aydan- şmda, kenarları omuzlarına dü- aımlarına nazaran hakikaten ıaa· ıeviyorıun, ıenin için, iıtersen ona dertlerini yanmasile tabiaten 
~tlttn aa.!~ra a~ılı büyük ilanlar §en bir hasır şapka vardı. ıt:lete layıksın ... Ama niçin kendin.. burada ikamet etmek kabil.... açık kalpli olduğunu gösteren Ar..-

'~ tr- gu 
1 

acagını bildiriyordu. Temmuz günetinin aydınlattığı den bana hiç bahsetmiyorsun? Genç kız anlamadan baktı. tonin birdenbire susuyor, esrareıı-
en ıa. ~'!&.tonun kapıları mu· yeşilliklere, mavi gök yüzüne, ha- Genç kızın alnından bir bulut Marki gülerek izah etti: ğiz bir ıükut ile ıusuyordu. 

le açılıyor, şatoyu gc- rap duvarlar üzerinde koşuıan ıgeçer gibi oldu, ve: · -..,. - Bunda anlamıyacak ne var? (Bitmedi) 
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ipek tilm Sliidvolacznda 1 Kısa haberler 

Bize kadın artist lizım 
• Lon Şaoeyin oğlu Krayton 

Şaney "Cennet kuşu,, isimli bir 
film yapmış, bir başka filme 
baş!amıştır. 

Stüdyo blltUn kıymetli san'atkArları topladı • Meşhur Rus rejisörü Ay· 
zenştaynın Meksikada çevirmiş 

olduğu filme hadz konmuştur. 
lpekfilm stüdyolarında yapıl· 

mıya başlanılan ilk fiLm bir o· 
perettir. 

"Karım Beni Aldatırsa,, ismini 

Muammer Ruşen kendisini 
direne asmak nly6tlndodlr. 

Halbuki~ 

tafıyan bu operetin harici man· 
zaraları artık tamamen alnımı§ 

ve bu kısrm bitmiştir. 
Şimdi, lpekfilm stüdyolarında 

bütün faaliyet, bundan on gün 
kadar evvel gelmiı olan stüdyo· 
nun dahili levazımının yerlerine 
yerleştirilmesine inhisar etmekte· 
dir. Stüdyonun içine yerleştirile· 
cek olan aletler, ses alma maki -
neleri ile büyük kudrette elektrik 
limbalarıdır. 

lpekfilm tarafından angaje e· 
dilmit olan ses mütahassısı gelmit 
ve itine başlamıştır. Bu mütahas· 
sıs iki ay kadar burada kalacak, 
filmlerin dahili kısımlarının alın· 
masına nezaret edecektir. 

• • • 
İpekfilmin bu sene yapacağı film
lerden ikincisi olan "Bir Millet 
Uyanıyor,, filmine başlamııtır: 
Ercüment Behzat, Ferdi Tayfur 
ve komik Naıit Beyler,in bu filim
de rolleri vardır. Okuyucularımız 
Ferdi Tayfur Beyi ıüphesiz hatır· 
larlar. Bu genç, geçen sene Bey· 
oğlnda bir sinemada gösterilmiş 
olan "Çanakkale,, isimli bir film· 
de küçük bir rol oynamıştı. - Bu· 
na rol demek caiz değildi ya .. Öy· 
le diyelim.- Ferdi Tayfur, bu 
filmde, İyi bir rejisörün elinde ve 
güzel bir rolde muvaffak olacağı· 
nı ihsas ediyordu. Her halde 
"Bir Millet Uyanıyor,, filmile 
genç ve çok yeni türk sineması 

mükemmel bir "jönprömiye,, ka
zanacaktır. 

Bu esnada, fpekfiJm stüdyola
'de rejisör olarak "Ertuğrul Muh-

sin,, yapacaktır. Bu filmde göste· 
rilecek elan harp sahnelerini çe· 
virmek üzere bir çok artistler ve 
figüranlar, evvelki gün Çanakka· 
leye gitmişlerdir. Oradaki sahne· 
ler ve harici manzaralar alındık
tan sonra, Ertuğrul Muhsin ka
rargahını Pendiğe nakledecek, bir 
takım sahneler de orada çevrile
cektir. 

Bu esnada, lpekfilm stüdyu)a
rının dahili tertibatı ve filmler i· 
çin lazım gelen dekorlar yapıl
mış, bitmiş olacak, dahili sahne
ler alınmıya başlanacaktır. 

~ ·1- .-;. 

Bu münasebetle şunu söyliye· 
lim ki "lpekfilm,, müdüriyeti, 
memlekette film sanayine yardı
mı dokunabilecek ne kadar san' at 
kir varsa, hepsini stüdyoda top· 
lamış bulunuyor. Mesela, dokora· 
tör olarkak stüdyoda, 'İstanbul 
sokaklarında,, filminin Pariste 
dekorlarını yapmıt olan Yedat 
Beyi gördüm. Bundan b&fka film· ı 
de OY.IlIY.an balet artistlerini de 

• Şar!o, vergi dairesini şid
detle protesto etmiştir. Zira, 
Amerika hükumeti, onun birse· 
nelik varidatını iki yüz elli bin 
frank olarak tesbit etmiştir. 

* Bernar Şav "silah ve adam,, 
isimli eserinin filime ahnrnasma 
müsaade etmiş ve bir kaç sah
nesinde, fiJim almırken, hazır 

bulunmuştur. 

• Bulgar hükumeti "Cehen
nem mclaikelcri,, isimli filimin 
gösterilmesini menetmiştir. 

Jf ltalyada faşizm hakkında bir 
film yapılıyor. Niçin biı: Kema· 
lizm hakkında bir film yapmı
yoruz? 

• Prag şehrinde sadece ta
lebeler tarafmdan oynanan bir 
film yapılacakbr. 

'f Lenin hakkmda bir film 
yapılmış, bitmiştir. 

* Stalin, bir filmde rol oy· 
namayı kabul etmiştir. Bu, ko 
münizmi a~latan bir eserdir. 

" Karam beni aldatırsa ,. fllmlnln isimsiz ylldizları, 
a,aaıdan bu hale ~ 

bymetli artist Celal Be>'; çalıştır.. güzel konuşabilmeleridir. lstan
maktadır. bulda güzel konutan ve bu şartla• 

Filmlerin senaryolarını yazıp rı haiz !kadınlarımız yok değildir~ 
dekopajlarını yapanlar, memle· Yalnız her nedense, bu hanımlar 
ketin san'at aleminin en yüksek film çevirımeği, hala Nuhunebi 
tahsiyetlerindendir. Bu itibarla zamanından kalma garip ve mür· 
lpekfilm, elinden gelen her §eyi leci bir zihniyetle, fena bir ıey 
yapıyor demektir. Yalnız... zannetmektedirler. Bu yanlıt ve 

Yalnız, genç türk sinemasının kötü zihniyeti, münevver hanım• 
kadın artistlere ihtiyaçları var- larımızın taınnalarına ihtimal ver 
dır. Kadın artist lazım. Kadın ar· mem .. Her halde Türk kadınları, 
tist !.. bir çok sahalarda, avukatlık, dok-

Maalesef, kadın artist bulunmı- torluk, daktiloluk, muallimlik, 
yor. Esasen yok. Fakat çalışmak bankacılık, hakimlik ve hatta po· 
istiyen de yok .. Vakıa bir çok ha- lislik sahalarında göstermiş ol· 
nımlar, artist olmak emelile gelip dukları kabiliyet, cesareti mede
müracaat etmiyor değillerdir. niye ve kudreti film ve sahne 
Yalnız, gelen ve müracaat eden- sahalarında da göstereceklerdir. 
lerden bir çoğu - Hepsi deme· Şimdiki halde Türk sineması 
mek için- sinemda oynamanın ve İpekfilm stüdyoları bunu bek
baloya gitmek kadar kolay -bil- liyor ... 
mem bu zamanda bu da kolay Biz de .... 
mı?.- olabileceğini, derhal ken-
dilerine baş roller verilebleceği
ni zannediyorlar. 

Evvela şu bilinmelidir ki, kadın 
artist r lmak ve baş roller yapmak 
İstiyenlerin her şeyden evvel ka· 
faları, içi ve dışı, düzgün, vücut· 
ları müsait olmaları lazımdır. 

Bundan daha evvel mevcut ol
ması lazım gelen şart, _ 1'ürkçeyi 

fa. 

Dünyaya karşı 
bir tek memleket 
Moskovada "Dünyaya karşı 

bir tek memleket,, isimli büyük · 
bir film yapıldı. Dahili harptan 
bahseden bu filmde Lenin, Sta
lin, Katinin, Molotof gibi parti 
rüesası gösterilmektedir. 

An1erika Yıldızları Avrupada 

Greta Garbo, Joan Kravfo 1 ~~ 
Duglas Ferbanks, Stan Lore ~~ 

Oliver Hardi ti· 
1 

Duglas ile beraber l' 
J G - oO llıa~ onuyor. eçen gun, b't t 

Greta garbo lsyeçe döndü. 
Şimdi meşhur kibrit kralı Krö-
gerin mala olan bir adada isti
rahat ediyor. Bu adaya, hariç· 

yaşlarında bir genç kız, 1 tıııi 
1 L ) J ""lı' tep ta e1.1esi on ar • .. 

.. , fe 
ten hiç bir sandal veya motorun ta çiçek alırken gör~u b't 

larıoa gitmiş, defterıne 1 

·nerede kaldı ki ge 'Dinin· yan aş
ması kabil değildir, ve Garbo 
bu adayı satın almıştır. 

Greta Garboyu görmeğe 

giden bir gazeteci, onu şöyle 
anlatıyor. 

"Onun için bana verdikleri 
izahat şu idi. 26 yaşmda jmiş. 

Uzun kirpikler altında bulunan 
gözleri esrar dolu imiş. Ayak
lanma ğüzelliği emsalsizmiş. 

ve kül renginde olan saçlarını 
düzeltmek üzere elini kaldırdığı 
zaman, sinemada, en az hassas 
ruhani olanlar bile titrermis. 

Kendisini karşılayanlar ara
sında bulunuyordum. Onu gör

düğüm gibi size tarif edeyim. 
işte: 

Oldukça zaif bir genç kız. Yü
zünde podra namına birşey yok. 
bilakis bir ıürü çiller var. ( He-
men bu yeni modayı tatbika 
koşunuz) b aıında küçük bir bere, 
sırtında kanarya :nırnn Tcuxludc ' . 
bir baştan geçme spor fanilası, 
kurşunu bir eteklik, aynı renkte 
ve ökçesiz iskarpinler. duruşu 
hiç de vahşi degil. Sadece yor· 
gun.. çok yorgun.. hayatında ilk 

defa olarak gazetecileri kabul 
ediyor ve ezber dersini okuyan 
bir mektep çocuğu gibi Ye sor· 

Gu~mekte olen Vasfi Rluının • 

duğumuz suallere cevap verme
den şunları söylüyor: 

- Hakkımda dönen rivayet
lerin hepsi yalandır. Ömrümde i 
hiç bir gazeteye veya mecmuaya ; 

' bir tek yazı yazmış degildim. 1 

atmalarını rica etmiş. JoaO ~it 
fort imza atarken o kad•.~ ~ıb 
ve o kadar kanı sıcak 1 '-de 
genç kız dayanamamış "ıe ,
onu öpüvermiş. Hemen ~ 
onu öpmüş. Sonra ayrı d 

b
. e 

Ayrılırken, Joan kıza ıt ~I 1 
hediye etmiş. Ne hoş deg" . ~ .. 

~.· tı 
~I 

Paris, Amerikanın en ~ 
iki komikleri olan Stan L 
Oliver Herdiyi de sinesiııde 
şıyor. 

Bu iki komik arkadaşl,ııt' 'il~ 
tek kusurları vardır. NereY' 
seler beraber giderler fi 

kes tarafından derhal ta 
Bunun için Parise çıkar 
etraflarını derhal çocuklat 

mış, Lorel, çocuklara ~ 
göstererek gülmüş. Ha / 
Lorelin kendisini çocuklar' f._ 

tererek gülmesine kahkabl_C' 
""'• l.u -•n••r•~ gn~· 
dayanamıyarak gülmekte' 
kalsın... ağbyacaklarmış. 

iki arkadaş "fırsat bu 
br,, diyerek hemen bir 

bile athyerek savuşmuş~ 

Şarlonun yeni f11. 
Şarlo, intihar klübll ilİ..,Ji ~ 

ni bir filmin senaryosuoll ı 
miştir. Yakanda filmi Y' 
başlıyacakbr. 

Jon Kravlort p,tl 
Joan Kravfort ile k°'1- ' 

çük Duglas F erbanks 

tadil zamanını geçirmiye ' 
lerdir. 

Pek tabii daha yakanda 1 
bir Alman m e c m u a s ı n da ' 
büyük şair Göte hakkında da )J . 

bir şey yazmadım. Ne yapaca· 

ğımı bilmiyorum. Şimdilik istira· r 
hat edeceğim, hiç bir şey içi ~ 

hiç bir fikrim yok. 

Joan Kra vfort kocası küçük 

~. 
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~etakh bir zat 
ıııeıı:ı 

t uyukthnı Yarısını esniyerek 
ka 'Yarak geçirdi. ••Kırkın

. . Pı,, film. . 
:tlıtı d" ının üçüncü devre· 

~tdü - f Ç6ııcij ncu aslının yirmi 
p1 d kısmı bitince kendisini 

t . ışarı att k" "k' . Çıy0td ı, va ıt saat ı ıyı 

tiııiıı u. Gen·ş bir nefes aldı. 
'1- Yolunu lutt 
•aıtı u. 

•balJ .arka sokaktan kendi 
t esıne 
llıil k geçerken karşısına 

Pa b' alj ır adam çıktı. Ke-
llezaketie . 

...... ...... . 
1\ l\.lbr: r . 
ujYc 1 ınız var mı efendim? 
ltp k sordu. Bu nazikane 
ıbtitirı· olayca reddedilir mi ? 

~de dı Uzattı. Yolcu kib:-iti 
e Ctk , en sordu: 
Affed .. 

lllu ersınız, acaba spor-
•unuz b k b'l" . . . ? ' li 1 o s ı ır mıs nız 

, ayır Efendim. 
Güreş tt" . "? , fi e ınız mı 

, ayır Efendim. 
;.. Gar ip ş A b . . b. 
-.ıtıc • ey.. er. •a sızı ı· 

ıJ ltı. ~ 1 bcnıt>l tim. Ni!:ancı de-
ısın;~ . 

, li .. , rove.vcr taşır mısın11? 
, 1' ayır f feı dim. 

Ot Ubaf.. Hayahnızda hiç 

......._ ~Prnadınız mı? 
Yor ~)ı~, iyirmn·anecenso

sunu2? 
'E-

~t b:r ?
1
e.r para!arı söküimezse· 

t 1 • ı •b1li : ~ umrul.ta li afanızı lu· 
l ıtıı . 

Yım d:ye ~oı rr. ul lum. 
''"'&11111 

" ' " ıttt1111 lllıttıtmııı mmmmAıı IUIUUllHllJll'UllH 

' 
~"h ~~n120 girmlyecec·m· 

crıe,d . , 
en korkuyorum. 

it 6~ıe"' 
tıı"' ~se fenha b!r yerde ... 

- Dün akşam sen baloda yoktun, deflll mi? 
- tieyar, geçen hafta kocam öldUye ... Matell'llnl tutuyorum. 

············~~~··i~~~·······················~~~·ç···~~~···············~~~~~·~i··~~~i~··· 
Bir çccuk babasına kadınlara Beş 00 arkadaş gezmiye çık-

neden c . r:sı zayıf ve erkeklere, iki perdelik: komedi mışlardı. Edirnekapı mezarlığına 
Son kadar uzandılar. Meşhedi ora· 

o"çin ciosi kavi dendi2ini soru- Koca bir asrt berber dükkAnı. daki kahvelerden birinde nargı·ıe 
' B b sı c:o·· le c vap verdı" · moda a)·nal:ır, uraş ve "üzelleşme ede· yorc:u. a a " Y e · " içmek istiyordu. Mezarların ara· 

C · · f k · ti · vatının en\'at. lluşusr salonlar ... Duvarda 
- •r.s• zayı e serıye e cm- sıoda ..ıolaşırlcen Meşhedı'nm' bir ilan ''25 lirn mukabilinde 25 sene t; 

si kavinin cinsi zayıfa karşı gös- ilimligv i tuttu. Servilerin yaşını, gençleşebilirsiniz., 
terdiği zaaftan dolayı cir.si ka- Dü~kAnın sahibi iri yan kart bir toprakların cinsini, kuru kafala-
vidir. Rum VasilAki Elendi... Zaıif, fakat kam· rm hüviyetini anlatıyordu. 

ft.ca küçük bu izahtan birşey buru çıkmış. altmışı geçkin bir ihtiyar Eline toprakların arasında 
ao:amadı mı? müşteriyi, Sadık Beyi .llarşılıyor. • bulduğu bir kuru kafayı alarak. 

Ana vatan 

Birinci perde - lıbu gaffa meıbur f&İr 
Fuzulioiır gaffasıdır. 

Sadık Bey - işte bu ... Tam Diyioce ibrişim Ali dayana-

Hoca efer.di 
lrnldırdı: 

11ltmış yaşıoc ayım. Ha!l:uki 2t.V· madı. 
cercte Samiyi b d d Ş 

cem yirmi eş yaşın a ır. u -Atma Meşhedi, camhr bey· 

- Söyie bal<alım Sami efecdi, 
vatan ne demekh? 

Vatan anne demektir efen· 
dim. 

yüzümdeki buruşuk!arla sırtım· liktir. O senin elindeki kafa şair 
daki , kaml:urdan kurtulmak isti· Fuzulinin kafasına benziyor mu? 
yorum. gözllnü aç, daha yeni ölmüş bir 

Vasilaki - Emredersiniz pa- çocuk kafası. 

hm Rıza efendi, vt.tan ne de
mektir? 

sam •• Basım üstüne.. Size vere· Meşhedi kızdı. 
Peki, olur, sen kalk baka- zeyim bir ilaç yarisini alirsaniz _ Her peder sohte, sen 

on bes yas küçük olacaksınız, ır.enim gedar bilyopmisin? Bu 

- Vatan Sami efendinin an-
nesi deme~tir efendim. 

hepsini alirsaniz 25 yas küçük çocuk gaffasıdır, çocub gaffasıdır 
olacaksiniz. emme Fuzulinin çocuhluğuoa 

1 P:ızarlık ram:ımdı, Sadık Bey kemali :itti . 

Bir jurnalci 
Küçük Fuat koşarak annesine 

geldi. 
- Anne' dedi. Dün akşam 

ablamı babçedede Faik Beyle 
üpüşürken gördüm. 

Annesi küçük jurnalcıyı teskin 
etti. 

Zarar yok, Faikle ablan 
gelecek hafta nişanlanacaklar .• 

Fuat bu sö:ı üzerine biraz 
durdu, düıünür gibi oldu. Sonra: 

- Peki, öyleyse babam hiz· 
metçi kızla ne zaman nişanlana• 
cak öyleyse? 

Milkemmel 
Bir Lokanta 
lstanbulun maruf Iokantalann; ı 

dan birinde, müşteriler tektük. 
Garson, köşede oturan bir müş• 
teriye elinde kurşun kalem Te 
hesap pusulası olduğu halde yak
laşarak: 

- Hesap mı efendim? 
- Evet. 
- Evveli bir çorba var de-

ğil mi efendim 1 
- Evet •• 
- Sonra, acaba patlıcan dol· 

ması mı yediniz, tavası mı? 
- Bilmiyorum, ben burada 

ne yedimse hepisi bana ekşi 
geldi • 

- Oyleyse patlıcan dolması 
olacak. 

- Patlıcan dolması mı olacak, 
neden? 

- Çünkn üç dört güodenberi 
bu dolmadan kim yedise hepiai 
ekşidiğini söyledi de •• 

ıımıııunııımıımı nmmıumuıum11Mil&IUWılUUlllMllllll111waumırıunrw11~ 

- Aman bu ada ne gDzel 
memleket ••• 

- Hele bir de bizim karşikl 
komşuyu gtirsen adaya kim 
bilir nekadar hayran kalacak• 
sın ... 

Ulltl&auu1JWWB11UlllWlllWWllllla1t11. nıuumu1111ıumuıııu11uımuu111uıuw11wı11ıumuuııını111m&unn11uuınuuuuıın11 memnuniyetle 25 ikayı verdi ve bir ş~e -~"~~~~u~•~M•~nwuw~n•~~~~·~-~-~~~~-~~~~~-~~~~~~~ 

• 

' .... 

..... Lo~ "' "'•~... Çrn 9eımırorsunuz sıcaktan mı kaçıyorsunuz? 
~luktan •• 

ilAcı alarak çıktı.! 

ikinci perde: Aynı dUkkAn 

Sadık Bey, gene kambur ve 
buru,uk - Vasilaki Efendi Al
lah senden razı olsun .. 

Vasiliki- Nasıl oldu pasam? 
Sadık B. - ilacın mükemmel 

ama ben kendim tecrübe etmek 
ist~medim. Bizim evde altmışlık 
bir uşakla yirmi beşlik bir hiz
metçi kız vardır. Evveli ilaçla
rın yarısını bizim uşağa içirdim. 
Herif geoç!eşiverdı ve ertesi 
gün bizim t-lanımla kaçtı. 

Vasilaki - Aman, vah efen
dim vah ... 

Sadık B. - Ama bunda can 
sıkacak bir şey yok. Şimdi ili
cı:ı öteki yarısıDI da ben jçip 
hizmetçi kızı kaçıracağım .. 

Küstahlık yarışı 

Bir mecliste küstahlıktan 
bahsolunuyprdu. Birisi dediki. 

- Ben hayatımda amcaza
demden daha küstahını görme-
dim. Bu adam çaJışhğı dairenin 
müdürü ölünce ne yapsa beğe· 
nirsiniz? MUdilriln karısına gitti 
ve kocasının cenaze merasimine 
iştirak için merhumun siyab el- ı 
biaelerini ariyet istedi. j 

• 

- Nasıl hayattan nevmit olmayayım a kardeş .. Podra, altık, 
rlmel, menikör hepsi at9, pahası, hiç biri ucuzlamiror. 
Nasıl_ ratar~caOuf!ı ,afı!~ım~~ 



Genç bir Rum kzzznzn başına gelenler -
Rahibe yapmak için bir 
manastıra kapatmışl8r! 
Parmak kapıdaki Sen Po,şeri mek

tebinden Karmelbit manastır~na 

.... -Takvim--
Cuma Per,embe 

18 AGustoa 
15 Rebi.ahir 

19 Atustoa 
16 Rebi. ahir 

Gün doğu§u s,rn 5.14 
GUD batı§J 19,06 19.03 
Sabab namuı 3.34 3,35 
Öğle .. 12.18 12,18 
lkindJ .. 16 Oti 16,05 
Ak§am .. 1904 19,03 
Yat..sı 

.. 20,46 20,45 
lmsak 3,20 S,il 
Yılm geçen l 222 ~23 

Günler' J 
Yılm kalan l 143 142 

GUDlerl J 

Ailesi, g6z yaşları içinde anlatıyor 
Genç bib Rum kızının Katolik halinde bir garabet vardı. Biraz 

rahibeler tarafından yapılan tel· durduktan sonra Kadıköyündeki 
kinler ve icbar üzerine dini olan kr.rdcıinin evine ıideceğini söyle· .. , __________ ... _ ... 

HAVA - DUn sıcaklık azami 28 Ortodoksluğu bmıkarnk Katolik- di ve çrktı gitti. Her zaman ıaat 
asgari 22 derece o'arak ttsbit cdilmfşcir. 

liğe geçtiği ve rahibe olmak üze· beşte eve dönerken saat yedi oldu- BugUn rUzgAr po~ razdan esecek ha\·a 
re bir manastıra ka;>atıldığı zabı· ğu halde gelmemİ§tİ. Merak edi· cks~rlyctle açık olacakıır. 
taya haber verilmi§, bu ihbar ü- yordum. Saat yedide üç genç kız 
zerine derhal tahkiknta başlan· b~n görweden merdivene bir mek
mıttır. tup bırakmıtlar. Gürültüden şiip· 

Mevzuu bahis genç kız Beyoğ· helenerck dışarı çıktığım zaman 
lunda Bursa sokağında 40 numa· bu mektubu gördüm. Hemen aç• 
rada oturan 17 yatlarında Mat· tım. Mektup: "Sevgili anneciğim 
mazel Anna Nikolaididir. Beş gün ve kade~lerim,, diye ba§lıyordu. 
evYel evinden çıkarak bir daha Fenalaıtım. Komtulara ko~tum. 
dönmemit, yapılan araıtırmalar Kendime geldikten sonra evden 
neticesinde Kadı köyünde Yoğurt· çıkanları gören 1<omşum, gelenler 
çu çetr:ıede 84 numarada Kanne· arasında sişmanca ayağı sakat bir 
lit manastırında bulunduğu anla· genç kızın bulunduğunu söyledi. 
tılmıttır. Bunun üzerine ailesi Bu, Taksim bahçeıinde bulunan 
derhal Kadıköy polis merkezine matmazel Erifilidi idi. Büyük oğ
müracaat ederek şikayette bulun· lu.m d ~rhal oraya gitti. Kız evvela 
muştur. 

Dün bir muharririmiz mahna· 
zel Annanın Bur~a sokağındaki 
evine giderek annesi ve kız kar· 
det ile görüşmüşiür. Kızın büyük 
bir keder içinde bulunan ve mü
temadiyen ağlamaktan kedisini 
menedemiyen annesi hadiseyi 
muharririmize föyle anlatmıştır. 

"- Kızım evvela Aynalı çef· 
medeiki Panaiya Rum mektebinde 
okudu. On üç yaşlarında iken 
Parmak kapıdaki Sen Pülteri 
Franıız ra:hibe mektebine verdik. 
l lk iki ıene kızımız muntazaman 
denlerine çalıtıyordu. Fakat Ü· 

çüncü sene hali değitti. Artık 
derelerine çalıtmıyor, boyuna 
Franaızca din kitapları okuyordu. 
Bu yüzden tahıilini tamamlama· 
sına onbet gün kalmıtken mekte· 
bi terketti. Sebebini sonradan öğ· 
rendik: Mektebin kilisesinde bu
lunan bir papas Annaya artık 

derelerine çalıımamasım, rahibe 
olacak bir kıza böyle §eylerin lü· 
zumu olmadığım söylemi§. 

MatmazelAnna Annanın karde,i 
Nlkolaldi MatmazelZinovar 

bir t•Y aöylemek istememif, ıonv 
ra polise müracaat edileceği söy
lenince Annanın Karmelit manas· 
tırında bulunduğunu haber ver-
mıf. 

Mektupta Anr~: 
"- Anneciğim, üzüleceğini bi

liyorum. F almt ne yapayım. Beni 
icbar ettiler. Bilhassa iki şey var 
ki beni bırakmıyor. Merak etme. 
Uzak memleketlere, Fransaya git· 
.miyeceğim. Burada kalacağım.,, 
diye yazıyordu. Bunun üzerine 
polise müracaat ettik. Şimdi kızı· 
mızın bize iade edilmesini istiyo-Bu hadise iki ıene evvel olmuı· 
ruz.,, 

tur. Kızım iki sene evvel mektebi 
bırakmııtı. Fakat buna rağmen Kız kardeşi ne söyllyor 

her gün mektebe gidiyor, sebebi- Bu sırada Kadıköyünden gelen 
ni ıorduğumuz zaman da orada Matmazel Annanın kız kardeıi 
arkadaılarile konuıtuğunu, oyna· Matmazel Zinoviya da muharriri· 
dığım ıöylüyordu. Gene mütema- mize hadiseyi bu şekilde anlat· 
diyen Katolik din kitapları oku· mıı ve dün ıaat on ikide polis me· 
makta devam ediyor, yemeğe baı· murlarının manastıra giderek kı
larken Katolik uıulile istavroz çı· zı merkezle davet ettiklerini, ra· 
karıyordu. hibelerin' buna güç halle razı ol-
Annanın bu haline ağabeyisi duklarını söylemiştir. Matmazelin 

çok kızıyor, hatta hazan dövüyor- anlattığına göre Anna iki rahibe· 
du. Fakat o bildiğinden tatmıyor· nin refakatinde merkeze getiril
du. Bir aralık eniıtesi yazıhane· miş, burada kendisine manastıra 
ıinde Annaya it verdi. Orada din kendi rızasile mi gittiği sorulmuı
kitapları okuyor, hiç bir it görmü- tur. Kız buna: 
yordu. Eniıteıi bunun üzerine - Evet. cevabını vermi§, mek
mektebe giderek kızın bu kitapla· tubunda aksini yazdığı söylenince 
rı nasıl tedarik ettiğini ıordu. de susmuştur. 
Kendi kendine bulduğunu söyle· Hadisede ismi geçen Pülteri 
diler. Halbuki bizim bildiğimize mektebi idaresi de söylenilen §ey
göre bu kitaplar Fransadan gel· lerin asılsız olduğunu iddia etmiş· 
mektedir. Nihayet Anna yazıhane- tir. Maarif idaresi, kızın yaıı bü
den çıktı. Bunun ıebebi demin yük olduğu ve 23 yaıında bulun· 
ıöy)ediğim papaıın bu sözü imi§. duğu cihetle tahkikatla birinci de
Bu papu Annaya: recede alakadar olmaktadır. Maa 
"- Yazıhanede erkekler var. rif yalnız polis tahkikatını takip 

Seni kandırırlar. Sakın gitme.,, etmektedir. Bu tahkikat, işe maa· 
demiı. rifin müdahalesini icap ettirecek 

Nihayet Pazar sabahı erkenden bir netice verdiği takdirde bu ci· 
kiliseye gitmek üzere evden çık· betten de tahkikat yapılacaktır. 
-. Her zmnan olduğu gibi Kato· Diğer taraftn Annanın ailesi kız· 
lik kiliıelerinden birine gittikten 1 larının 23 değil 17 yatında oldu· 
sonra saat yarımda geldi. Fakat j ğunu, nüfus kağıdının rahibeler 

--RADYO_ 

------- Bugiln -' 
1 TANUUL - 18 den 19 za kadar 

A'ramafon. 1 !J.JO dan 20.30 ıa kadar 
C'ennec \e .,cnl\e Hanımlorın işıinıkila 
s:ız. 20 30 dan 21 c l.ıdnı· gramalonla 
oprra 21 den 2- \ c kadat \·ııdın Niyazi 
Hey \ 'C l.'ikr \'C 1 lanımın işriraldle su. 
22° den 22 40. l.a kadar orke<tra 

\'lYt\~,\ 1517,2m ı -12 80 konscr
W,40 \ 'asa Pr hoda ~M~c:rl - 14.IO 
plak 1 fi," O düeııo 1 R Tanha,'ı< r 
19 40 Tan ha\ zer - 21.85 Tanhıvzer-
2245 ı on•er. 

HÜKRl~Ş M42 m) - IJ plak -
14 plak - 18 \UZ or Cstr('Sİ - 19.10 
dans - 20 40 pla, - 21 ser.tonik 
konser 21,45 la.!anni - 22 15 senfonik 
ı..onser. 

Yarın 

\'IYı\~\ 1517.2 m) - 1230 konser 
1 !l,40 pi::, - 14,10 p'a '< - 16,20 
kon~cr - 18 konser - 21 knn•rr -
2!"1.20 d:ı.n 

BuKın:şı ~942 mı - 13 plak -
14 plak - ı :- askeri ı..orser 1 Q 1 O 
konser - ~O 40 plak - 21 ı eman 
.olo - 21 45 piyano komrrı - 22 15 
musiki 

RO.\Jı\ 441,2 m) - 2015 plak -
21 45 senfonik ~onser 

llUDAPESTE <550,5 m) - 10.l5 
konser - J 8 <,.:ıgan konstri - · I 9,30 
-ialon orkestra~• - 22 15 1\ la car ha\ alan 
23,.10 Çıp;NJ oı:ktstra• 

VAHŞOVA 1411 mı - J 3,45 plak 
14,:35 plak - 16,10 rlak - 1920 mu· 
siki - 21 senfonik konser - 22 55 
konser - 23 dan!: - 23.50 ôans 

KÔNIGYü. fER HAVZP:~ <1635 
m) - 7 jimnastik - 7, 1 O konser -
13 plak - 15 konser - 17,30 konser 
20,35 musıki - 21 ,45 spor haberi -
23,30 dans 

PARIS (1725 ın) - 21 müsahabe-
21,40 haber - 21 45 konser. 

lst3nbul beşinci icra memurluğundan. 
Mahcuz o.up paraya çevrilmesi 

mukarrer bir elektirik motoru 
ve bir oks.jen kaynak takımı 

22-8 93l Pazarteıi günU saat 
11 den itibar1:n Kasımpaşada 
Bedrettin mabaUes'.nde Lobut 
sokak 70 No. lu Tamirhane Ö· 

nünde ikinci arttarmuı yapıla

caktır. Taliplerin muracaatları 

ilan olunur. (3734) 

lstanbul ikinci icra memurluğundan : 

Bir borçtan do!ayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesi mukarrer ya
zıhane eşyası 23 • 8 · 932 tarihine 
müsadif Satı günü saat 11·12 
de Galatada Hizır oğlu han1Dda 
8 - 9 numarada açık arttırma ile 
satılacağ1Ddan talip olanların 

931 - 4552 dosya numarasını ha
milen mahallinde hazır buluna
cak memuruna müracaatları i.An 
o unur. (3750) 

tarafından tahrif edildiğini iddia 
etmektedir. Ayni iddialara göre 
Anna nüfus kağıdını da beraberin 
de alarak götürmüttür. Kızın ev· 
de bıraktığı din kitapları dün sa
bah Kadrköy merkezine götürül
müıtür. Annanın annesi madam 
Acapolu muharririmize evden çı· 
kerken tunları söylem ittir: 

- Allah rızası için yazııuz. 
Kimse çocuğunu papaa mektebine 
vermesin. Kendi elimle mezara 
gömmek daha iyidir. Ben yandım. 
Baıkaları da yanmaıın. 

Bir Gazetecinin Hatıra 
Prensesin acıklı 

surette hayata 
-5 

Zannederim ki Avusluryada 
idim. iki gün sonra Zorih için 
trene bineceğim · sırada bir telg 
raf daha ıeldi. 

" Yarın Parise gid;yorum. 
Orada mutlaka ıiıi görmeliyim.,, 

Parise gelir gelmu Prensesin 
adresini aradım. Matniyon cad· 
desinde kCçük bir otele yerleş· 
mişti. Telefon ettim. Meyüs se· 
dası hıtA kulağımdadır: 

11 Çabuk gelin:z sonderece 
bedbahtım.,, 

Otele koıup kendimi kapıcıya 
tanıtır tanıtmaz otelci endişeli 

bir tavırla bına geldi ve dedi 
ki: 

"Çok merak ediyorum. Galiba 
metelikleri yok. Bir salonla iki 
güzel oda istedi:er. Sonra avlaya 
nazır iki kUçfik oda ite iktifa 
ettiler. Biçims'.z, kılıksız bir ta
kım huifler ziyaretlerine geliyor. 
Acaba Belçika hükumeti hiçbir 
yardımda bu'unmıy2cak mı? 
Prenses kendisine bol bir maaş 
verileceğini söylüyor. Acaba 
doğru mu? 

Beşir.ci kata çıktım. Prenses 
binat kapıyı açtı. Çok değiŞ: 
mişti. Endamı yerinde idi, fak at 
saçları bembeyaz olmu~tu. Yüzü 
zayıflamış, yanakları balmumu 
gibi solmuştu. Beni görünce ağ
lamıya başladı. Boğuk bir sesle 
on senelik sefalet hayatına an-

lattı : "Viyanada pek acıklı bir 
hayat sürdük . . Kont nasıl oldu 
da ekmek p,ar;,011 tr;~i'rik ecke
l>ildi. Bir tilrlü anla am-orum. 

• r J ı ~.f _., 

Nem varsa hE ps'ni rehine koy-
dum. Şimdi yalnız bir mantomla 
bir entarim var. Sadık bir hiz· 

metçim vardı. Yanımda maaş 
almadan yahyordu. Ara sıra 

köye gider, yuırutta, süt biraz 
yağ gefr"rdi, fürçok defalar 
Arşidliklere müracast ettim. Ce· 
vap bile almadım. Birçok ak· 
şamlan kuru kara ekmekten 
batka birşey yemeden yattık. 
Bu hayat benden ziyade Mata-
şit'i bar;p etti. __ _ 

Bir gün Viyana sokaklarının 
birinde bayıldı. Bir pol:s memu
ru eve kadar getirdi. Sonra çok 
hasta o!c:?u. Hastanede marazını 
kimse anlıyaa:2dı. Etleri çürü~ or. 
Kanı zehirlenmiş. Teni adeta si
ya h!nrmışh.Zannederim ki ölümü 
uzun sürmiyecek, görürsen'z ha
line hayret gtstermemenizi rıca 
ederim.,, 

Bu sırada bir kapı açıldı. içe· 
riye bir heyüli girdi. Mataş'şin 
maıızarası insana dehşet verecek 
gibi idi. Cildi tefessüh eden bir 
et rengini almıştı. Eıbiıe!eri ku· 
ru gemikleri etrafında dalgalana· 
yordu. Titremeden ayakta c!ura
mıyordu. Bakışmda delilik asan 
vardı. Beni görünce, zavallı yü
zünde sönllk bir tebessüm be
lirdi. Parmağını kaldırdı ve ma· 
ıideki fakalarını hahrhyarak: 

- Heyecan var.. Evvel baki· 
ki heyecan fimdi ! 

Dedi. Baıı dostların yardımı 
ile bedbaht çifte biraz para bul
dum. Fakat prensesin eline bir 
az para geçer geçmez alaca~h
lar çullanıyor Jardı. Vak tile k en
d' s ·ne birkaç mojon vermiş olan 
bir Macar şarfınbsı kadmı her 
sokağa çıkışında yakalıyarak taz· 
yik ediyordu. Prenses gazeteleri 
nefretle gösteriyor ve diyordu: 

ve 
•• goz 

b~ sefilane 
yumması 

·•Bakınız bili 
yorlar!,, 

Bir Viyana gazetesi pr,,,. 
k d. . . h' J 'ye te,en :sını ze ır emı ~ 

ettiğiğini, bir kil:sede 1 

çıkardığını, Mataşişi can ·d 
bir halde iken otelden kol 

.• prC 
nu, Fransa hüki'ı'llet oın 
huc'ut harici edeceğini yaJJ 
Pıenses dh ordJ ki: 

1 'h d •. . ııaO " nta ar e ecegımı 
ler ~eni fSla tanımı) orlat•de 
yedi sene bir timar halle b' 
şamıya tcıhammül edeıs~ 
şeyden korkmaz. Manıafı 
selde isteseler bana Y 
ederler. Halam imperatoriçeô 
lot seksen beş yaşındadır. 
se mirası benimdır.,, 

Birkaç gün sonra Mat~f~ 
Prenses'e beraber üç kıt• 
baht Hırvatm tabutunu 
mezarlığına götürdü. O 
prensesin manevi husraoı t 
Jaştı. Maddeten biraz rab~ 
du. Ailesi kendisine kO ' 
maaş tahsis etmişti. Bir~; 
man daha Pariste kaldı .. 
o'duğumuzdan arasıra gehr~ 
mi ziyaret eder, ve 111• 

hatıralarını bize anlatard•· ~ 
na sarayı hakkmda birÇOrt 
dikleri vardı. Eir giin P 
ve Edmon Jo'u ile yenıele 
ğimiz sırada Avusturya fi -
daki yemek yiyişini ko.dl ~ 
surette tasvir etti. Dedı A 

- Biz gençler maıaoıO ~ 
da oturduk. Yemek gaY'li '. 
yendiğinden saatlerce sard 1 

ihtiyar imparatoru g~'.,e 
süzer en sevdiği hareket• bİ' 
kıt ve nasıl yapacağına ~ ~ 
tuşurdukl Eline bazı bır 

bazı bir çatal, bazı bit. e 
alır dikkatle yüzünün aks•0 

kardı. Hele tabaklarda ~e 
görmiye bayılırdı. BazaD /, 

nun bir tavırla tabağın ~-, 
eğılir bakar. Bazan tab•tııf 
arasına alarak yüzüne Y' ~ '# 
dı. Kahkaha ile gülnıerOe -~ 
kendimizi zorlardık. Bu oeÇ';I, 
siz harekette mazurduk· . ,1 
Viyana sarayında genç!er• 
duracak hiç birşey yo:'111;, ~ 

- Ya imparatoriçe gı ~-,1 ~~ 
- O bizden çok uıa~1111,I. , 

cu. Bizle asla meşgul tııı el ~ 
Bazı defalar kocamın yaP 0ıd" l~U 
yellerden bahsedecek dı ı" · 'ta 
Meyus bir hareket yaP'se" / ts..1~~h 
ki: "Neler söyiüyorsun? :,.ti ıı.~ 
Jer çektim bi sen!,. Delll~r~ 
di. Saray hayahnm dur yl~ 
içinde o bize garip •edO· 'j 
bir şahsiyet gibi görOoOr yd• İ 
gördükçe efsaneleri s~r• b•ff 

sık nakledilen kardeş• ''' . 
k L . . batır f '· t. ~ ıralı mecnun uıyı . bit '~ 
Yalnız imparatoriçenırı. •"' ~ t~~ ~l 
yini kıskanırdım. O, .~ıY ·bİ ,,. . \et 
raymı bırakarak istedıgı I' 'le· 
!aşabiliyordu.,, efıl · 

1 

b6yle f 1' · ~t 
Bedbaht prenaes ı1 ( ~ ·~ 

anlatarak hayatının 1011,ıı ~ ~ d 
rmda maziyi canlaodır11' şıe'/ ~-. 
hşıyordu. Km Düşesd6:diP ~/ ~ i 
Ha 'ıtayn ViyesbadeP.e gıd&J· 'c/ ~ .. · 
Jeı:neıi için ısrar edıyor .. ~.ti 
desiıini tazyiklerden .,ed&J. ~ 

. fyor 'ı !ardan kurtarmak ıs 1d f•' 
kikaten prenses mO • 
meğe muhtaçtL .. 
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200 Bin Türk Kadııtıı hakkında 
Lira kazanan köpek Klod F arerin bir methiyesi 

Rintintin 
Nasıl öldü 
Bir iki giln evnelki telgraf· 

lar dllayanın en m eıhur kapeii 
aiaema artisti Rin Tin Tinin 61· 
dnpnll bildiriyordu. Rin 6ld0i'l 
zaman 14 yatında idi. Bu köpe
ti 14 aene enel Meç ciyannda 
ilerliyen Amerikan aakerleri bul· 
mUflarcla. Askerler bu bavalide 
iki Alu•h.a.k!~k bulmUflar ve 

Fransız romancısı " Ankaralı dUrt kadın,, 
lsmlle bir roman yatzıyor ve bu mftna· 

sebetle verdiği bir konferansta Tilrk 
kadınından bahsediyor 

Erkek ve kadın birbirine benzemez 
ve kadın hiç erkekten aşağı değildir 
"Ankaralı dört kadm,, adile 

bir roman yumak üzere bulun· 
ması ve1ileeile Klocl F arer Paris· 
te bir konferana vermİftir; bu 
konferamtan Türk tarihini ali· 
kadar edecek bazı parçaları abyo-
ruz: 

feniinitt değilim; fakat böyle ıey
ler için feminiıtim. .Cıiddetli al· 
kııl.ar) 

" ••••••• O halde bu kadınlar
la aialerin arasında (m,damlar) 
ne fairk vardır? latanbul Kara Ku• 
nmıa,halef olduiu zamanclanheri 
aradli ne fark oldu? lıte bUDQ aİ• 
ze aöJFliyeceiim: Bu fark l.lim Cli· 
ninin\ıetirdiii mecburi fam Ql• 
du.,, \ I 

" •••••• Kadmlar için mutlali 
iki kaide vazolundu: Evveli tetet
tür. Soma, haremden li~ &mı 
haııai bir erkekle kat'iJY.en "°"' 
nuımamak, ayni zamanda en J.&• 
km akrabalardan olmadaliça eft. 
ne hiç bir erkek kabul etmemeli. 

Teıettür üzerinde tlurmalt sall
mete değmez. Pek o kadu- ilitlyar 
deiilim ama, Franuz lidmlan
nm evlerinden dıf&J'I brtünme4len 
çıkmadıkları zamanı bilirim. Ba 
örtüye "peçe,, derlerdi; fabt bi
zim peçelerimiz Ye örtülerimiz Cle 
Sakan Abdülhamit zamamnclaki 
Türklerin çarıaflanndan daha 
teffaf deiillerdi ve bu zamanlar, 
l.wabalda, aüzel bir TürlC Jiam-
mı ile daha az aüzelini hiç bir za• 
man biribirlerine karıttmnadma. 
~riiyonanm ki pqafpelr o .... 

c1ar cicWI wr ... delildi. :csG1üt
.. 1er) Fmt bOtUn b:chnlara en 
~ akrabalaımclan ı•Jri erkek 

.. Klocl ....... 
lerle ıörüpek yasaiı, çoli fena 
bir yasaktı. Bunu pelC iyi aniar... 
nız. Bu ıu neticeye yarıyordu: lld 
cim arasında dürüst münue1'atı 
kaldırmak, hemanai bir erkekle . 
berhanai bir kadm arasmda na
muslu bir doetluia mini ohnak. .... 
lıte bu mühim idi. Bunun büyü1i 
ve afır bir ehemmiyeti vardı. Ka
dr .. ile erkek bütün manasile tam 
bir ıurette benzeten iki mahlülC 
de:.:::rdir, fark vardır ve erkeli 
kadından hiç te qağı değildir ve 
kadın hiç te erkekten qaiı değil• 
dir; fakat ayni deiillerdir. Hatta 
bir müıterek noktaları yoktur de
miye bile ceıaret edeceğim. 

Netice tudur ki biribirlerile mU. 
nuebette bulunup biribirleri• 
yalnız batlanna kaldıklan takdiJ'ıl 
de ayrı ayn kat'iyen tahanül .ıa. 
miyecekleri bin bir kıymedl llfl. 
öiretmek için bin ıebep •ant. j 
( tiddetU allmılar) .. 
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Hikaye Ne günlere kaldık Nakleden: 

Fa. 17 Aöustos 1932 

ı.-80 R SA-

Hizmetçi, kapıyı vurarak içe· 
ri girdi. Elinde bir tepsi, tepsinin 
üzerinde bir zarf vardı. 

Samiye Hanım mektubu alır-
ken, hizmetçiye sordu: 

- Ayten, otomobilimi hazır
lamışlar mı? .. Yarış için "antren
man,, a gideceğim. 

- Otomobil beyefendiyi göz 
~oktoruna götürdü. On dakikaya 
kadar gelir. 

Samiye Hanım: 
- Şu adamı da bir türlü sos

yete hayatına alışbramadım. 
Diyerek koltuğuna oturdu. Ve 

mektubu açtı. Mektup arkadaşı 
Leylidan geliyordu. Eğer sıkıl

mazıanız, geliniz, sizinle beraber 
Samiye Hanımın omuzundan şöy
le bir göz atalım: 

" Şekerim, diye haşlıyordu 
mektup, insar\ seninle benim ol
duğum gibi arkadaş oluna, bir-

•birinden bir şey gizlemez. Dinle 
aana ne anlatacağım. Hem senin 
Cle -başına bir daha böyle şey ge
lirse dikkat et. 

"Pekala bilirsin ki, biz bugü
nün asri ve ıporcu kadınları ar
tık öyle çıt kırıldım, filanca pa
ıarun torunu filanca bey, veya 
limon i§inde zenginleşmiş tüccar 
falan gibi adamlardan hoşlanma
Y.JZ. Bize "orijinal,, "sansasyonel,, 
feyler Jaznn. Hem sonra, hoşumu
za gidecek adamın, bizim gibi 
yüksek sosyeteden olması tehli
kelidir. Vakıa ehemmiyeti yok 
amma, kocalanmız duyuverirse, 
arkadaılar alaya alırlar. 

"Neyse, uzatmıyalmı, üç gün· 
dür, klübün önünden denize gi
riyor, ve güneşte esmerle§iyorum. 
Her aene olduğu gibi, bu sene de 
klüple alqamları oyun var. Bu 
ıene, üstelik küçük bir bar da 
yapmışlar. Ötekinden ayrı.. Üze
rine de, biraz deği§iklik olsun di
ye "Memnu mıntaka,, demişler .. 
lY ani senin anlıyacağın, bara gi
'dip te geç vakit biraz tenhala· 
fıp, etraftakiler de yabancı ol
mazsa, eh .• Şöylece bir alaala
heydir gidiyor. Buradakilerin 
hepsini tanıyorum, hepsini bir 
tecrübe ettim amma, doğrusunu 

İstenen beni hiç sarmadı, ve ge· 
~en gün, biraz fazla koktey iç
miı olacağım galiba, yüzlerine 
liarıı ne tatsız adamlar oldukla
rını söyledim. Hepsi giilüttüler, 
&nimle alaya başladılar. Yalmz 
bir kiti beni müdafaa etti. 

''Bu genci, gelelim geleli görü
yordum. Mütemadiyen pijama
lanmın etekleri arasında dola§ı· 
yor. Sonra evvelki akşam, oyun
'da bir hadise olmuş. Gencin mü
temadiyen kazanmasından §Üp· 
lielenmi§ler. Şimdi, masaya 0 o
turunca herkes .kalkıyor gibi bir 
feY·· iki defadır, tki tabloda bir
Clen kazandı. Garip §ey vesselam. 

"İtle bu çocuk beni müdafaa 
eaince, daha doğrusu benimle be
raber hücum edince memnun ol
Üum. O da benimle beraber kalk
mıf: 

- Hanımefendiye ben de işti
rak ediyorum .. 

"Demişti.. Benimle eğlenen 
züppeler, onu işidince sustular, 
omuzlanm silkerek: 

- Sizi tanımak şerefine nail 
olamadık Beyefendi. 

"D" ıye guya vakur bir ta-
vır takındılar. Derhal ona: 

- Geliniz, şöyle yanıma otu· 
runuz, 

"Dedim. Çekingen ve hoşuma 
_ıiden bir hali vardı. içerken ona, 

tabiatımdan, heyecanlı şeylerden 
hoşlandığımdan bahsediyordum. 
Sonra birdenbire sordum : 

- Oyunda kağıt çalıyorsunuz 
değil mi?. 

"Bir nefes halinde tasdik etti. 
Bu mertilk doğrusu hoşuma gitti, 
ve bunu kendisine söyledim. 

Ben, diye cevap verdi, insan
ların içtimai hayat dedikleri şey
leri çok gülünç buluyor, ve onları 
birer kukladan başka bir şey ola
rak görmüyorum. Hele kadınlara 
karşı yaptıkları muameleler .• On
lara bir gerdanlık veya qir oto
mobil hediye etmekle şık bir ha· 
reket yapbklarını zannediyorlar, 
aptallar ... 

- Siz olsanız, dedim, sevdiği
niz kadına ne ikram ederdiniz. 

"Uzun uzun bana baktı, sonra 
eğilerek kulağıma fısıldadı: 

- Yarın akşam bir köşk soya
cağım. Beraber gelir misiniz?. 

"Titredim. Bütün "orijinalite,, 
damarlarım ayaklanmı§tı. He-

Nukut <Satış) 

Kuruş 1 Kuruş 

20 ! ı r:ınsız 17 1.- ı şilin Av. 27,-

1 Sıerlin 747 - 1 pezeta 17,-

ı Dolar 213,-
ı l\lark 50.-

20 litr e 217,-
1 zoloti 24-
ı pengö 32,-

20 f. Belçika 117,- 20 ı.ey 25,-
20 drahmi 29,- 20 dinar 70,-
20 lsvıçrı: 824,- 1 çervoneç .-
20 leva 28,- ı Altın '<l2l!,-
ı llorln 85,- ı Mecidiye 34-

20 kuron Çek 124,- ı Danlmot 234 -

Çek fiatları (kap. sa. 16) 

Parls 1200 Prağ 15,92:;0 

1 ondra 73 .- Yfy:ın:ı 4,0231 
Ne\•yorı.: 0,47,17 Madrit 5,6627 
l\li ılı.o 9,2159 Beril o 1,96.H 

Ilrliksel 3,3993 Varşovıı 4,24 4 

Atloı ıs 02.so Peşte 3,8066 
Ctnc\ re 2,4180 Rükrcs ım.21-

Sofya 66,94- ı Relgr:ıt 2Q,2290 
Amsterd:ırn 1,1711 l\loskO\ a 1093,-

Esham 

iş hanlı:ası 0,20 Tcrkos 28.-
Anadolu 19,10 çimento Ar. 9 90 

Reji 4,30 l.lnyon dcy. 21,90 
Ş r.hayrlye 14.50 Şark dC)'· 2,50 
Tram\ay 45.25 Pal ya 2,-

Umumi sigorta 11.2 Sark m. ceza 95,-
P.omootl 21.10 Telefon 15,55 

- - -
istikrazlar Tahwlller 

----
men kabul ederek sözleştik. Er- lst. dahili - - ı Elektrik 
t · ak t d l' b . Sark d.yollan 3,90 Tramvay 4,95 
esı şam ıaa on a, ge ıp em D.Muvahhlde 53,50 Tunel 5,-

otelimden alacaktı. Gilmrukler fi,ıo Rıhtım 18,25 

"F.ilhakika tam söylediği sat- Saydı malı! 4,25 Anadolu ı 3 1,80 

te geldi. Ben hazırdım. Cebime ~~!~~~e 4
:

0 
1 ~ mu~essı~1·~~ 

tabancamı yerleştirdim. Çıktık. ı•------------nııııllll 
Adaya otomobil sokmak _yasak ol- ı==============I 
duğu için, beni bir kira arabasına 
bindirmek mecburiyetinde oldu
ğunu söyliyerek özür diledi. Bin
dik, ve, Y orgoli'ye doğru ilerle
dik. Kadriyelerin kö§künü geçin
ce durduk. Beni indirdi: 

muştur. 

"Titriyerek onu takip ediyor
dum. Köşkün alt kat pencerel~
rinden birisinin camını kaldıra· 

rak içeriye girdik. Hamdi, cebin
den bir elektrik lambası çıka\'ıp 

"- Biraz yürüyeceğiz, dedi, . yakaraka etrafı bir ko~trol etti. 
tabii geliyorsunuz değil mi?. Sonra bana, oraadn kıpırdanma-

"Onu takip ediyordum. itiraf mamı işaret ederek hizmetçiyi a
edeyim ki kalbim atmıya ha§la- ramıya gitti. 
mı ı. Bir üç yüz metre 'kadar yü- Bil't :müddet eonra lçew-iye 

rüdükten sonra, ileride, etrafı du döndü ve gayet memnun bir ha
variarla çevrili bir köşkün haya· reketle lambalan yakarak: 
leli belirdi .. 
"- itte burası .• 
" - Peki içeride kimse yok 

mu?. 
"- Köık sahibi yok. Yalnız 

karı koca bir bekçiyle sağır ve 
ihtiyar bir hizmetçi var. Bekçi, 
köşkten ayn bir kulübede karısıy
Ja oturuyor. 
"- Köpek falan .. 
"- Ben size gelmeden evvel 

buraya uğr.ıyarak zehirledim. 

"-Peki ya duyarlarsa?. 
"Cebinden kısa bir lastik sopa 

çrkardı. Gösterdi. 

"- Korkmayınız, dedi, ben a
dam öldürmesini sevmem. Sade
ce bununla biraz uyuturum. 

"!_çeriye nasıl gireceğiz?. 

"Elimden tuttu ve "sus,, diye
rek beni sürükledi.. Yüksek du-
var farın etrafmda dolaşıyorduk .•. 
Bir yere gelince, duvarın yıkılmış 
olduğunu gördük, önce o girdi, 
sonra beni aldı. Fakat tam bu es
nada: 

"-Kim o? • 
"Diye bir ses yükselmişti. Ham

di - isminin Hamdi olduğunu 
öğrenmİ§tim - yıldırım gibi bir 
hareketle bekçinin üzerine. atıldı 
ve lastik sopasını kafasına indir
di. Zavallı adamcağız bir icalıp 
gibi yere yığıldı. 

"Fakat Hamdi: 

" A k - man ıpırdamayınız, gı· 

dip karısını uyutayım. 

"Diye fırlamış, bekçinin kulü
besine girmişti. Biraz sonra, u
zun bir feryat işitildi. ve akebin· 
de Hamdi fırlıyarak yanıma gel
di. 
"- Haydi, §İmdi eve gideli.m .. 

Belki sağır hizmetçi bir §ey duy-

"- Korkacak bir şey yok, Hiz
metçi evde değil, Evimizde imişiz 
gibi oturabiliriz. 

''Diye beni oturttu. Doğrusunu 
istersen bir adını atacak halde de
ğildim. Ve, oturduğum yer birse
dir olduğu için, uzanıverdim. 

... * * 
"Bir saat kadar sonra kapı vu

ruldu. Hamdi, gayet tabii bir ses
le: 

" c· . . ' - ırınız .. 
"Dedi. içeriye bir u§aK girerek: 

"- Beyefendi, yemek hazır!. 

"Demesin mi?. Hamdi, çoktan 
dizlerime düşmüş, af talep edi
yordu: 

"-Ne yapayım, canım Leyla •• 
Seni o kadar seviyordum ki, ya
lan söylemeğe mecbur oldum. Bu· 
rası benim kö~kü.m.,, 

"Müthiş surette kızmıştım: 
''- Alçak diye haykırdım, de

mek beni aldattın?. 
"Fakat ne yapabilirdim. Vakit 

geçti. Otele bu saatte dönemez
dim. O akşam bana teklif ettiği 
misafirliği kabul ettim. 

''Ertesi gün Hamdi. beni oteli-
me getirdi. Ayrılırken soruyordu: 

"- Beni af ettiniz mi?. 

"- Bilmem !. 
"Diye cevap verdim. Sen ne 

dersin kardeş?. Acaba affedeyim 
"? mı .• 

"Bunu hemen sana yazdım ki 
bana bir akıl öğret! .. Ne müşkül 
vaziyet değil mi?. Artık insanın 

emniyet edeceği namuslu kimseler 
kalmadı. Yarabbi.m, ne günlere 
kaldık?. Yanaldarmdan öperim! .. 

Karde§in: LEYLA 

o 

Liseleri· 'ınuıııımı'· lnkılip 
\ Leyli ve Nehari • Kız, Erkek, Ana, ilk, orta 
g ve Lise Sınıfları 
§. MUesstsl: Nebi zade Hamdi ·d ... ,,.ı· 
-;, • 1. güzı e ... 
~ l\.ıyıt ve kabul muamelesine başlamıştır. Ç,Ok kıymet ı ve 
~==- !imlerden mürekkep bir talim heyetine maliktir. d n idb•· 
- lngilizce , .e Fransızca tedrisata bilhassa itina olunur. ille ~ısın~~ a 111eccıııl 
!!ff ren her sınıf talebelerine bu iki lisan için ders saatleri harıcln 
a olarak hususr dersler verilir. . e bu seııe 
~ .Mektep bir sene zarfında gördüğü büyük rağbet sa!,esın; uıııuaılfe 
g ~anlıyet sahasını genişletmeğe mecbur olmuş ve eski Durun d h•"•dır 
~ civarında evelce mülkiye mektebinin bulunduğu büyük, fevkalA e 
\ binıyı kiralamıştır. . i teıııill 
f§ Lise mezunu gençlerin hayat sahasında hemen bir iş edinebilıııelk~Clııııı 
~ için mektep idaresi bu sene ayrıca (Ticaret ve Ban etdeıı 
§ )ı){ Kurları) da tertip edecek, bu kurlar ~çin de t1lebel 
~ muayyen mektep ücret haricinie hiç bir par:ı almıyacakur. ;yede~ 
~ Kayıt \;C kabul için her gün saat 1 O dan 16 ya kadır Nuruos~~o 
§ daireye müracaat edilmclidir. isti yenlere mufassal izahnııme gonderılı~ 
5)lııııuıııını1111ııııııı11uıı11111ıııııııııu1ııınııııııuı11rın11111llffll•11tnıııı11ıımuııııııııııı1111111ıııııttııııırıııııı111nııJlf~" oıJııı' 

lstnnbul dördüncü icra memurlu- lstanbul dördüncü icra ınetll 
ğund:ın : dan: . oıi bef 

Raif, Istefan, Baklaciyef, Ni- Temamma bin yüz yır l)Og( 
kola, Y orgi, Lizari, lstefo, lira kıymet takdir edile"t dl~1 Boris efendilerle lvana hanımın da Musallada Şeb ferb• ~ 
şayien tahtı tasanuflarıncla olup lesininNabrkızı sokağıaıd• -_at' 
şuyuuo izalesi jçin açık arttırma numaralı beden dıvarlatl ~~ 
suretiyle sattmlmasma mahke- hanenin temamı açık ır9'2 l" mei aidesince karar verilmiı vazedilmiş olup 1 Ey!OI b-~ 
o!an ve tamamıDa 4600 dört b d • d fSlll ..,,. ri in e ıartnamesı 1 

/1 t.ı'P' 
bin alta yüz lira kıymet takdir talik edilip 22 Eylill 93;, .. 8 ~ edilen Eyupta ali paşa vı cedit i"" D"' 
mahallesinin kuru kava*' cadde- ne müsadif perşembe JP" 

14 den 16 ya kadar ı. I 
sinde kain atik 42, 42 mükerrer, d aÇI" 
cedit 42, 44 numaralı boıtanın 4 üncü icra dairesin e J 
tamamı açık arttırmaya vazedil- tırma ile satılacaktır. . • r_,,. 
miş olup 1-9-932 tarihinde şart- Artırmaya iştirak ıçJD l 
namesi divanhaneye talik edile· yedi teminat akçesi ah~" 
r.ek 22 Eylül 932 tarihine mü- terakim vergiler ile bel. ı;t• 9 
sadif perşembe günü saat ı 4 kıf icaresi müşteriye •;... ıı 
den 17 ye kadar lstanbul dör- lcra ve iflas kanuD ~ 
dilncü icra dairesinde açık art· uncu maddesine tevfikaO ~ 

tapu sicilleriyle sabit . 
0 1 

brma suretiyle satılacaktır. d ~ ' 
Artbrmaya iştirak için yüzde ipotekli alacaklılar ile ~ 

yedi teminat akçesi alınır müte- kadarlarımn ve irtifak ı;_( 
rakim vergi, belediye, vakıf ica· hiplerinin bu haklanoı f~ ~ 
resi müşteriye aittir. siyle faiz ve masarife d j~b' 

icra ve if14s 1<anu9unµn 119 iddiaların ilin tarihindeO _,6' 
WKu.. mailM.üa• te.fiMaa lıaLılerı ren 20 gUn içinde evralıl c0d' 
tapu sicilleriyle sabit olmayan biteleriyle bildirmeleri IIJ'~/ 
ipotekli alacaklılar ile diger ali- Aksi hale hakları taP0 ~ 
kadaranın ve irtifak hakkı sa- riyle sabir olmiyanlar salı:f ~ 
biplerinin bu haklarını ve husu- linin paylaşmasından batlç , 
siyle faiz ve mesarife dair olan lar. ddef'. 
iddialarını ilin tarihinden itiba- Alikadarların işbu dl~el 
ren yirmi gün içinde evrakı müs- kanuniye ahklmına göre ~ 
piteleriyle bildirmeleri lizımd1r. hareket etmeleri ve dah~/ 
aksi halde haklan tapu sicille· malümat almak ist~Yıe I 
riyle sabit olmayanlar satı• be- ı" .ıd 

Y 932-509 dosya numara• ı İl'" 
delinin paylaşmasından hariç ka- muriyetimi~e müracatfar• 
lırJar. Alakadarların iıhu maddei 
kanuniye abkiDllna göre tevfiki olunur. (3757) ~ 
hareket etmeleri ve daha fazla Galatada Omer Ahit b ~I 
malümat almak isteyenlerin 931-· 7.8-9 No. lu ticarethaPede 
1082 dosya numarasiyle memu· tantin Mimiko efendiye: ttJ~~ 
riyclimize müracaatları ilin olu- Jstıınbul 3 üncü icr:ı °?cı;ıt0feJldi' 
nur. (3759) Panayot Kostantinıdı e tl"lı' 

zimmetinizde 6100 lira ;JJ• ..,,o-ol 
Ticaret dnvıılannı da rüyete mezun rt "' 'f 

lstınbol asliye mahkemesi birinci hukuk nun temini için ınuhte 1 
tltJ 

dairesinden: dele komisyonundaki ~d~ 
lstaııbulda ipçiler caddesinde nuzdan borca kafi ıııı ~ 

fıçıcı sokağında 76-78 No. lu ihtiyaten haczine dair b~" 
Elit fabrikası sahibi Todori De- asliye birinci ticaret IPf e.,s~ 
ğirmenci oğlu efendinin mukad- sinden sadır olan 19 ld ,,-_ 
dema Fenerde Taş Merdivende 932 tarih ve 932-131 l'lo. e ~ 
Kör oğlu sokağında 21 No. lu zi ihtiyati karan oıucibi::ti ~ 
madam Evlambiyamo hanesinde kür komisyona karar 511 ciı ~ 
oturan Marko Morkopulos Ef. liğ edilmek suretiyle b• lıc:İ ~~ 
aleyhine ikame eylediii alacak bik edilmiştir. Bu bapta-·~~ 
davasının cereyan eden muha- ve haciz zabıt varakası P, 
kemesinde tebligata rağmen gel- k idi 
miyen ve ikametglhı hazırı meç- tebliği makamına 

8
752) 

üzere ilan olunur. (3 
1
.., 

bul olan müddaaleyh Mark o ~"" 
Markopulos efendi hakkında H. Fatih sulh üçüncü hukuk tı• ,/.. 
U. M. K. nun 401 inci maddesi den· ı.ıU I_ 
mucibince ittihaz olunan gıyap Kitip Muslibaddin iP;, ~~ 
karannın ilAnen tebliğine ve mu- de Toprak sokağında vıv:-;, 
bakemenin de 19-9-932 tarihine rolu hanede mukiıııe i ~ 
müsadif Pazartesi günü saat hanım vas:si bulunan •1.:.11 f 
14 de talikine karar verilmiş ol- de sakine Firdevs ~,~0~ ~ _, 

doğundan mumaileyh yevmi ve rm ve •esayetin re ırı ,ııP'",;/ 
saati meıkürda muhakemede cuğu olan Lem'an b•eııf"' ~ 
bil'asale hazır bulunmadığı veya vesayetinden ahoara~ ~tJtJ" 'I_ 
bir vekil göndermediği takdirde tevdiioe 15·8·932 ta'?bi 0tt1'~ 
muamelei gıyabiyede bulunacağı haren karer verilınıŞ , , 
tebliğ makamına kaim olmak alikadaraoın maıu49) 
üzere ilan olunur. (3753). üzere ilin olunur. (3'1_ 



....,, tı ~tos 1932 

Ankara Nafıa 
8.. Başmühendisliğinden: 

!'ıtrettlllc:i madde - Bedeli keıfi (11856) lira ve (17) kurufbn 
ldiO;e~'11° Ankara· Kırıebir yolunda 14+468 ve 18+608 inci 
'dee ~ . ara11ndaki ıosa tamiratı e111iyeai mukavelename 
Ptb lltf n ıtı~aren (4) ay zarfında ikmal edilmek llıere ve ka· 
llıa 

11 
uıuhle 1·8·932 tarihinden 25·8·932 tarihine kadar 25 

ı: ~detle mtlnakasaya konulmuştur. 
l'İai 1ab:1 madde - Münakasaya iktidara fenni ve itibarı malile· "-•le . t. edenler kabul olunur. Bunun için mllnakaıaya dahil 
~ ••tiyenlerin : 

hl ..; .Bedeli keıfin yüzde yedi buçuğu olan (890) lira Yili· 
~ ea huauıiyeıi hesabına bankaya tevdi ettiklerine dair 
'~ ı:enedini veya milli bankalardan birinin teminat mektu· 
"le U ' ut 1Di1Ji esham mukabili Mubasebei Husuaiyeden abaa• 

B lllGbaberi ibraz etmeleri llzımdır. 
~-: Ticaret odasına mukayyet olduklarına ve itibarı mali· 
c.;: yit bir vesika göstermeleri icabeder· 
~1• e~erindt ki ehliyeti fennjye vuikalannı Villyet Bqml\· 
,_ bif •i•n.e göstererek münak:ııaya dahil ol•bilecekl~rine . dair 
~ .. e~lı.yeti fenniye vesıkası al malan ve yahut ellenndekı ve· 
... t; Ziline ıer!ı nrdirmeleri iktiza eder. 
S Oç tartı tamamen haiz olmıyanlann m'l\nakaaaya ittirak~eri 
.-. 1 kabul olmıyacağmdan tel.ilif zarfları açalmıyarak kendile• o;!: edilecektir. 
' d madde - Münak11aya evrakı ketfiye ve praiti mala• 
~· tevfikan icra edilecektir. 

it lt-_"'d&nc& madde - Talipler 661 numarab mOnakasa ve iha· 
!'rf. ~an 10 uncu maddesi mucibi•ce ihzar edecekleri kapalı 
'25.a.932 perıembe gUnll saat IS e kadar Vıllyet Daimi 

R--:~i Re:s1iğine makbuz mukabilinde tewdi edeceklerdir. 
~~ilci madde - Miinaka1a 25-8-932 perıembe gUail An· 

.\ltaillyeti Daimt Encljmeninde yapılacaktır. 
.t.ı.. .nc:a madde - Evrakı keıfıye ve projeyi görmek Yeya 
ı..,_ lİJade malt\mat almak istiyenlerin her gün Ankara Villyet 
"-ti. BıımObendislijine veya EncDmeni Daimi kalemine mira· 
~lia o!unur. (3841) 

Karac'ğer, Mide, barsak, taı v~ kum hastalıldanna 

TUZLA iÇMELERi 
~rllden 6,30. 8,20- 9,30-1 l,~O da Haydarpapya hareket eden 

»tarların trenleri ve C••ma sabahları Ulvetea 7 vapurunun treni 
~batara kadar giderler. içmelerden son tren 15,SS dir. 

l)eniiLevazım Satınalma 
Komisyonundan : 

Kaskam lıtobl\: Kapalı zarfla mllaakuam: 20-8-932 
Cumartesi gllnll saat 11 de. 1SOo Mubtehf kalınlikta Gırcmla: Açık mln•kuam 20-8-932 
cumartesi günü saat 14 te. 

~ eyaz t:atübü t Açık münalf asası: 20·8-932 Cumartesi 
1) E!•an nstübü j günn saat 15 te. 

tı._ tniı kunet'eri ihtiyacı için m6nakasaya konulan )'1.Jkarda ,;e IDilttarı yuıh eşyanın ihaleleri bizalarındaki ,Un ve ıa· 
t61a e Y•pılacağından ıartnamelerini 16rmek istiyenlerin her 
laıGa :• •ermeğe talip o;anların da teminat meklupluile birlikte 
~ "• gün ve saatlerinde Kaaımpata'da Deniz LeYazım la• 

~Oaıiayonuoa müracaatları. (3578) 

~:Cv•fı Mülhakadan Topçubaıı Abdülmümin 
.._ akfı Mütevelliliğınden: 
-.... ~h 81p .. ne mUddetle ıc•111 verllecek e111llk 
'l'~laaıı,,~ru ve Cadde ve l\umarası Cinsi 
~~•-Kı s~a~ 

• ıç Ali Topçular 324 KArgtr dükkan 
" ,. ,. .. 326 .. " 

ıt'~ ~ .. .. 328·2 " " 
~ 4~n~ ve evsıfı ıı;ôsteıilen emlAkin 1 Ağustos 932 tarihinden itibaren 
'~S i Plzmesı günü saat 14 e kadar 20 glln mUddede mttzayedeye ..... r!' Talıp o!an ar her gün lstanb.ul 1:-:vkaf Miid1riyetinde Mülhak \l'lkıflar 

•111t ihale olan giın ve saatte de Er.cilmtn idaıeye milıacaatlan. t3r12) 

inhisarlar urnum 
Ms müdürlüğünden: 

"-l~ ~) lcilo istimale gayri salib tltllalerimilla(25·8-932) per
--~... 1 lcapab zarfla icra edilecetl eYnlce illa olunan mll
~lt .._ıarnıen lllzu!D Ozerine (3-9-932) cumartMi ... t (14) e 

IDUftur • (3980) 

18 
büyük Tayyare Piyangosu 
• tlnen tertip 2. inci ketlde 

il Eylül 1932 dedir 

ikrııiye 3~,11 lirn~ır 
ıs.ooo, 10.000 Liralık Büyük 

•ıniyeler ve 20.000 Liralık 
Bir Mttklfat Vardır • 

VAKiT Sahife tt 

Saraçhane BaŞtnda Münir Paşa konağında 

LeyV • Nehari • Ana • Dk • Orta • Liae • Kız - Erkek 

Hayriye Liseleri 
Maarif \'cktleti cclill'slr.in 5 4-932 ıarib ve 18676 numaıah cmrile bütün mel<teplere tamim edildiği üzere resmi 

muadeleti tasdik edilmiş olan mektcbimizde talebe kaydına ba~lanmıştır Ecnebi lisanlımnı ilk sınıflardan itibaren 
b8fl~nır. l'\eharr talebt mektebin hususi otomobil ve otohüslerile n~kledılir. Her g~n saat 1~ dan 17 ye kadar kayıt 

1 muamelcii yapllmaktadır. Talep vukuunda posra de tarifname gönderttir. 1 el. 20530 

3UncU Kolordu •t.••I•• 
Komisyonu lllnl•rı 

Yerli fabrikalar mamu!ibndan 
(39800) kilo pamuk çorap ipliji 
kapalı zarfla münakasaya kon· 
mutlur. ibaleıi 1-Eyliil-932 tari
hine mOsanif perıembe gOnU aaat 
15 te yapılacakbr. Taliplerin ıart· 
name ve nlimunesini g6rmek 
Ozere her gftn Ankar ı merkez 
satınalma kom. na m6racaatlan 
ve mDaakauya iıtiralr edecek
lerin o fOn ve aaatinden enel 
teklif Ye teminat maktaplamna 
makbuı mukabiliade mals6r 
kom. riya1etine teYdi eylemele
ri. (615) (.)712) 

• • • 
lımir mOıtablcem mevki lntaah 

için( 68,800) (2, 704,000) (1 ,460,000) 
kilo Dç parça odun ayrı ayn 
ıartnımelerle kapalı 11rf uaalO 
ile mllnakuaya kon•afblr· lba· 
14'11 12· 9· 932 puarteai sh0 
16,SO Ye 17 dedir. T.ıiplerin 
vakti muaneniade llmlr'dekl •· 
hn alma lıomfaJonmaa mlracaat· 
larL (689) (4183) 

SEYRISEF AIN 
Mertnl ldaral Galata t6prll>qı B 1613 

Şube A. Slrted Mtlhllrdar sade Hu ft640 

Çıralı Habl 70 M3. 
Fabrika tahtası 60 ,. 
Çıraaıı çım kOtOk 75 ,. 
Çırab " 150 " 
Karaap~ babl 30 ,. 
M• ejNI 15 ., 
Çam palı kltlk 50 " 
G&rgen habl 1 O ., 
Mete kOtOk 250 Tane 

MOfredab ywb kerestenin 
kapalı ıarf usulile mlinakuuı 
29 • 8 • 932 tatibine m&saclif 
Pazarteıi ,aaı ıaat 16 da ya· 
pılacaktır. Teklif Ye teminat 
mektuplan ayn •Jn zarflar 
içinde ve her ikiıi diler 
bir zarfa konarak mllba· 
yıa komiayonuna tevdi ohma
caktır. Fazla izahat için MBba
yaat lıomilyoaana mlracaat 
edilebilir. (3967) 

lltanbul &çlncl icra memm
lutunclan: 

Tamımına 2SOO llra kıymet taktir 
edilen ŞebzadebaŞ1nda Mubtesep Kara
göz mıballcslnde Karagöz camii terifl 
şakağında atik S 7 makhlp ve cedit l ı 
No: lu bir bap hanenin tamamı ıçık 
artırmaya vazedilm!ı olup 17-8·932 ta
rihinde ıarmamesi dlvınbaneye talik edl· 
lerek J S 9 32 tarihine milsachf ~fembe 
günü saat 14 den 16 ya kadar Istanbul 
3 üncü icra dairesinde açık artmna ile 
aaalacaktır. Artırma ikincidir. Birinci 
anırmasında 800 liraya talip çıkmış olup 
bo kerre en çok aruranın üstünde bara· 
lnlacakbr. 
Art1rmaya jştirak edenlerden yüzde ye· 

dl teminat akçası alınır. Müterakim •er
gller ile belediye resimleri, vakıf icaresl 
müşteriye aittir. Haklın tapu aiclllerlle 
sabit olmıyan ipotekli alacaklılar ile di19r 
a!lkaclann1n ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu halılarım hususile fal:!: ve ma11rife 
dair olan iddialınnı JlAn tarihinden id
bartn 20 gün içinde evrakı müsbitelmle 
bildirmeleri Jhımdır. Aksi hılde haklan 
tapu licilleril• aabit olmıyanJar ıaaf be· 
delinin paylqmuından hariç kahrtar. 
Allk:adarlann icra ve iflas kanonunun 
119 uncu maddesi btikmüne göre tevfikl 
hareket etmeleri ve daha fazla malllmat 
almak isteyenlerin 930 4448 dosya No : 
ille dalremlıe mliracutlan ilb ohı
nar. caoi> 

Kocaeli Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Memleket hutaneai için alınacak 136 kalem ecza EylOl&a 
7 inci çarpmba sOntı uat on beşte ihale edilmek &zere alenen 
mOnakasaya lıonmuıtur. Talip olanların mezkur tarihte 75 lirabk 
teminat mektuba Yeya banka makbuzu ile Kocaeli VilAyeti Dai· 
mi Encilmenine ve prtnamesini ve ecza listesini g6rmek iıtiyea-
lerin Sıbbat mlldiriyetine mDracaatlar1. (4173) 

-
1 Devlet Demlryolları llt\nları 1 

500 m! kerestenin kapalı zarfla mDnakaum S Eyl61 932 puaıw 
teli tini uat 14,30 da Ankarada idare binamncla yapdacakbr. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarp8f& •eanelerinde beter llra,a 
..blan prtnamelerde yazılıdır. (4076) 

90000 toa klmllrlln Havzai Fabmlyedea Haydarp8f&, Madan• 
1a. Derince, Menin ve Samsun limanlanna nakli mllaak .... 
1-9-32 tarihinde Ankarada Devlet Demiryollan ifletme Umum 
Mlld&rllljil biaa11nda yapılacaktır. 

Fazla malamat Haydarpaf& ve Ankarada Umum Mldlrllk 
nzaelerjnde b8fS liraya Ablmakta olan flrlaamelerde yuala
clır. (40S4) 

75 adet••• albeihüa kapalı zarf unlll ft taba b,.11 
lle mlbıaka .. 18 E)'lll 1952 Pazar gllnl\ -t 15 te idare biaa-
1111c:la yapılaakbr. 

Fula taE.llAt Aabra ft Haydarpqa vezaeleriDde ..... lira
,. aablaa prblamelerde JUllıchr. (4169) 

1 latanbul Beledlye•I U6nları 1 
Iatanbal Belecli)'181Dc1ea: BelecliJ• zabıtua talim.taa....,. 

438 iad maddeli mllp encllmeni Emanetçe tadil eclnq ikm 
talimatnamenin yeni Tllrk harflerile tab'ı eaaasında bu maddmia 
aehYea uki ıekliade ymldıiı g&rlllmlfttlr. 
·:~ ....... ......,..._ ...... _ .. k ____ ..... a:ı _ .......... ,.. ..... ,. ,. ............ "' ..,. 

ftyet illa ollmw. cKoman•ID ......_Amilleri lanW• ..wt 
Jall ile talla k..aıaeakbr. Ma•., ecaeblyeclea W..Wa ltW 
edil• k•Hnel.. clahl fabrlkalarmclan tarih lrow•ma-. i8e 
bunları ithal edenler Ye yalaat aatanı.r tarih ko,acaldardll'. Yeril 
mab 1ebze " m.,.a komenelerlne tarib koDalmak ildlJmldir, 
Bualarm ulk, clelik n bomk olanlarmı 1atmak memnudur. 

(4190) 
Fatllr a.wı,..ı Şabe M&dtlrlDğtladen : Unkapamda Hoca 

HaHI Aktar •hallelinde karaÇetme aokafında 24 numaralı be
lediye .ah hane icara Yerilecetinden taliplerin 6-Eyl61·932 IUt 
14 te dairei endlmene mllracaatlarL (4189) 

Emniyet işleri Umum 
Müdürlüğünden: 

EmaiJttl amumiye merkez ve villyet kadrolanada ...,,., 
baluaaa mabtelif derecelerdeki memuriyetlere tercibea lıalmk •• 
mDlldJ• mezuna ahnacajından ukerlipu yapmlf olaalarm ftlİlra 
ye bDIDDhal maıbatalarile birlikte Emniyet itleri Umum M.._ 
IDtDae m&racaatlan. (4176)·------------, 

inhisarlar umumi 
müdürlOğOnden: 

Nı ..... elerlae Ye prtaameal ahklmma tevfikan Ye takuta 
iıtisnaen 120,000 bin kilo beyaz ve maYİ SellOloz klğıclile kromo 
Erıatı lr6rtoaaınm ve 40,000 •arak eflltun kq.clmm kapalı zarf 
u..wle qallbayaa11 m6nakau,a koaulmUflur. 

Taliplerin allmune Ye prtaameyi girmek lzere her 8"a 111-
baJa• komiıyoaa kalemine mllracaat etmeleri . ve teklif !9 te
minat mektaplannı bayi zarflarmı kanunun 11 mel maddaa ftt
bile ibzır ve nihayet 27·8·932 Cumarteıi gGnn saat 16 ya bdu 
anakbaı mukabilinde Galatada Mllbayaa komisyonuna tevdi 
etmeleri. (3785) 

Kadıköy Rıhtım caddesinde 142 No. 
lu hanede ikımer ederken bu knre ika· 
metUlu meçhul bulunan Tarhalab Ah· 
met Paşako kerimesi müte\•effa Makbule 
hanım vereŞeılntten Haslet Hf. 

W.nbal Dard8Dcl\ icra daire-
lladea ı 

Muriıtnlzden lndkal eden borçtan 
dolayı nvclce haciz vazedılen gayri mü· 
badiller komisyonundaki bonolann bu 
kerre Mbfl alıcakb tarafından istenmiş 
n lkamctkAbJnızın meçhuliyed hasebiyle 

Jstanbut 7 inci jcra dairesinden: 
Bir borçtan dolaJI mahcuz bir 

adet piyaao iıbu AğultOIUD 22 el 
Paıarteıi glinG ıaat ondu oa 
ikiye kadar Gılata nhbmuvJa p .. 
nurama gazinosunda bilmtlza1ede 
paraya çevrileceji ilan ohumr. 

(3760) 

üç günlük satış ihbar varakaa tahlil 
} erine kaim olmak üzere U&nn •bili 
olunur. \3733) 



Tam Bir IV!nva~akııet 
HEREKE, BEYKOZ, FESHANE ve BAKIRKÖY fabrikaları 

AL TIN - MEKiK fabrikalar mamulatını ihtiva eden.r 
\ 

Yerli Mallar Pazarı · . 
nın Galatasaray Sergisindeki Pavı 

Jüri Heyeti Tarafından BlrlDclllkle Taltll ldUıalştlr. 
Zevkinizi Tatmin Etmek ve Senelik Her Cins Mübayaatınızda Menfaatli 

Rehber Kazanmak İsterseniz Bu Paviyonu Ziyaret Ediniz !.. •••• 
----------------------------------------------------------------------· ~ .. ... . . .__ . 

)pekiş gömlek ve krava~ 
Dairesi acıldı 1 

lçınaı·lamcı 
A. sınıfı 

16 
liracan itinren 

Uı().,/n /ekler . ( Markaaa iıteamiı 
O · l~ • olduğu ba!de) 

B. sınıfı 
14 

liradan itibaren 

Pijamalar 28 lirattan itibaren 

JPEKiŞ'ın 8. B. markalı kravatlarl 
80 kuruıtaD 700 kuruşa kadar .................................. 

Feriye Saraylarında 
Kabataş Erkek Lisesi 

1 - Le) li t:aleh.- ka .~ c.lii kabuliirıe başlamı .• tır. 
2 - Cu amrlt-sı, pazar lt'~! ve ı)erşPruhe günleri sa

nı tO dan 17 ye kaılar ıı.iinwaal ohm.tlnlir. 
3 - Le\li fü•reti 2'25 1 r·; clır. 

"' 
4 - Memur çocukJ;,r111da11 °0 10 \'e kardt•şlerdP.n 

"l&i-20 ı.-rızil:it yapılır. ( 41 130) 
, 
Ankara cı:ddeslnde 

Kiralık Odalar 
Orhanbey hanında - Garmek •e kiralamak için V AK J T 

____ ...... ._.. __ yurdaaa mlracaat. ______ _. 

kara'nın en büyük 

Kitap, gazete ve 

Kırtasiye ma ğ'azası 

AKBA 
~ıtap ewı ve ~ırtas 1ec1Lk 

Anaf~rtıdar c~ ~:ı .... 
l t-.r-ton: J377 

Her li~~ıncb gazete 
nH·crnua ve kit:ıp 

Her nevi kırt<\sİye e~yası 
ve mektep levazımı 

Her tüılü Fotoğraf 

levazımı - m.ıkincler 
ve amalc;r işleri 

Etem Pertev ıtrıyatı 

Kütahya ç İn ileri . 

320 senesinde mOlkiye baytar 
mekbialisinden almıt olduğum 
tasdikn•memi zayi ettim. Yeni
sini çıkartacağımdan eakis·oin 
hlikmii olmadıiı ilin olunur. 

Unkapamnda mukim Strumcah Sü
leyman oğJuMehmet Tevfik 

Kadm ve dopm hastalıkları 
M&tebas1111 
Doktor 

Hüseyin Natlf 
TUrbe, eski Hillliabmer binaaa 

No. 10 Tel. 22622 

Fırsat_.. 
Bir ·harlkal ihtira 

Altmıı paralık yirmi dirhem ben~nle 2~.-.--
kuvvetinde bet saat devamh bol ıpk temın etmek il 
Galatasarayda yerli mallar 1Ugiıindeki mqbere utra)'IDIZ L 
balar, fenerler, ocaklar fiaboda Azami tenzillt yapılmlfbr· 

Sergi kapanmadan bu fıraattan latifade ......... 
Mucidi ve fabrlkat8rU ı Galıtıda Perşembe pazannda Ticaret 

Mehmet Sadi 

Asarıatika Müzeleri Umum 
dürlüiünden: 

Kok k&mOril Mangal k&mllrll Odun 
Ton Kıyye Çeki 
(47) (16700) (155) 

lıtanbul Aaanatika M&zeleri için aleDI mOnakaıa ile m 
ıdilecek olan balida miktar ve cinsi muharrer mahrukabD 
tosun 23 Onctl ıah gllntl aaat (15) te ihalesi mukarrer ol 
dan talipler ıeraiti 81renmek llzere aah ve camadan m__. 
gtın Aıarıatika MOzeleri Umum MOdlrlliill DahiU Mn • • 

ROBERT KOLEC 
Kolec kısmı - Mllhendls kısmı 

Sanayi kurları. 
Her perıembe Ye cuma gllnll saat 9 ili 12 aramada ka 

muameleai yapıhr. •••••• 

Deniz Levazım Satınalma Kom 
yon undan: 

On beı kale;._ muhtelif boya: kapalı zarfla mUnakasall ~ 
ve malzemenin 161 932 Cumartesi gtlntl saat 

Doktor I Deniz kunetleri ihtiyaca için kapalı zarfla mDnakuaya 
Dalız Cema lan boyalarm ihale1i ,akanda yazılı tarihinde icra kılmaca. 

Dahllt Hastabklar MUtehaasısı ıartnameıini g&rmek iıteyenlerin her gtln ve vermete talil' 
Camadan maada her ıiia öileden caklann da m&nakasa gln Ye siatta Kuımpaıada Deais 

sonra saat (2.30 dan 5 e kadar lstan· zım Sabnalma komisyonuna muracaatlan. (3912) 
bulda Divanyolanda 118 numaralı hu -------------------;
ıusl kabinesinde dahfll hutabklan 
muayene ve tedBTi eder. Telefon: Is· 
tanbul. (2.22.398) • 

-YAKIT-ı 
Adres: lstanbul .\nkıra caddesi 

Valm yurdu. 
Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve 

2.2738 idare 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lstanbul Val. ıt. 

Abone !•rtleraı 
ı ~ h 12 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 l\uru, 
f lariçte - fıOO t 4:iO 2;on 
llln sartlartmız: 
- l<c-smi l lususf 
Sınn ı O l\ş 12,50 Kş. 
Sanlimı 20 - 25 

KOçUk llln !artlarnnız · 
ı -= ,, .. ı ıu ı .. ela'ı 
30 50 n5 75 100 Kuruş 
A - Abonclerimızln her üç aylı · 

hğı iç:n bir defa mc:ccanendir 
B - 4 satın geçen ilAnt.nn fazla 
saun için 5 kuruş :r.ammolunur 

VAKiT MATBAASI 
Sahibi: Mehmet Asım. Umumi 
!Jqri7at mildliril: Refik AJamet 

TÜRIİYE. 


