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Keriman Hanımın Son Rakibi iyar ki : Türk Tarihinin Ana 
hatlarını tayin için 

Yapılan son içtimalarda fasıllar 
azaya tev~j edildi 

' 'O rekabet. edilenıiye
cek kadar güzeldir,, 
Brüluel, 3 (Huauıt) - Bu 

günlerde memleketine dönecek 
olan Alman güzeli mal6m ol• · 
duiu üzere Keriman hanımın 
rakibi idi. intihap günü bütün 

güzeller içinde hakem heyeti Al 
man güzeli ile Keriman hanımı 
aymnııtır. Bu ikisi arasında ak • 
tam üstü yapılan intibaptır ki, 

! Keriman hanımın zaferile neti· 

• Tüıh •Eicil1Denı-.Az11iii'aift-: 
Re9lt Gellp BeJ ve Afet Hanım 

L.~karada TOrk tarihinin ana çok maddelerini te~. ~tmi,, 
~Dı çizmek ve bGyük bir baza tadillerı..,.ı-Wı et~ııtır •• 
l.._:lc laribi vllcude getirmek için Ay~~ usu Reşıt Gabp 
t;!llınan tarihçiler bu içtimala· b.,cfen al~ıgımız malOm~ta .r~
'- IOnunda bir komite ayırmıp· re son gDnlerde yafılan uç ıçtı· 
lQ dı. Bu komite "Türk tarihlom mada tarih mubteli faaıllara ay· 
a.:~ hatları için bir program rdarak her f•alın yazıJmaaı ayrı 
~rlayacakt;: Bu program hazar- ayn azalara verilmiıtir. 
~11 ve lıtanbulda Dolmabah- Bu mesai bir ıene kadar de-
~rayında, bereti umumiye vım edecek ve ayrı, ayn zevat 

~ nd~ tetkike bql~nmlfb. tarafından yUılaa lüiiialu uma-
btt ~ellu gOn de içtima eden mi heyetinde mOıakere edildikten ı 
~· umumiye projfl'amın bir sonra rdtap tabedilecektir. 

lngiliz Kralına Karşı l 
Şiddetli bir hücum 

Geçen cumarteai gDnD, liberal 
fırkanın "Okıfort,, ta yapılan 
yubk konferansında mqbur ro
mancı H. G. Vela amele fırkası 
aleyhinde tiddetli ı6zler 16yle· 
miıtir. Velı, liberal fırkaya mer
butiyetini ilin etmif, Ye 1931 
Ağuıtonndaki buhran neticesine 
amil olmut olan lngiltere kralına 
da bDcum etmiftir. 

Vela tunlan ı&ylemifti: 
ukraı, keııadiıine . dlfeD Iİyıal 

ye içtimai bitaraflıktan ~arak, 
r Alt tarafı 4üncÜ sa 1 
• • 

z' daki isyanın 
Ilı Sonu : 400 idam 
'le" ,.ası reisin kellesi kUy kUy dolaştırılmış 

1r0CQklar bu kelle ile top oynamışlar ••• 
Birkaç haftadan beri ıazete

ler Akabe civarında, Hicaz Ye 
Necit meliki lbniuuut aleyhin • 
de, vaktile miralay Lavrena ile 
birlikte teıriki meeai eden teYh 
lbni Ri.fadenin kıyam ve isya • 
mndan bahia, ve İlyan hakkın • 
daki malumab neıretmekte idi. 
Bu netriyata göre iıyamn teves· 
ıü ve Hicazla Nec:ide ıirayet et
mesinden endite ediliyordu. Son 
haberler isyanın tamamile her • 
taraf edildiğini göstermektedir. 

lbni Rifade, Bili kabilesinin 
resi idi. Tek gözlü olan lbni Ri
f ade, öteden beri ıakavetkirane 
hareketlerile meıhurdu. Ken • 

L AltW'afı i inci 11yfamızdı J 

celendi. 
Alman güzeli intihabatın ne

ticesini duyunca gayri ihtiyari 

Oaua rakibi olan blltfha gGzeller Alm•n sBnHnl 
takiben onu dudaklarmdaa 6pmGtlercll ~ 

koıinut ve gidip Keriman haımnı 
dudaklarından öpınüıtür. Oıı • 

bın neticesine dair verdiğ beya • 
natta demıtir ki: 

- Doiru•u ben ıahsen hiç Ü• 

ı 
fmitvar detildim. · Kaybedeceii • 
mi biliyordum. Uk intihapta na 
sıl olup ela Türk güzelinin yanın 
da diler güzellere tercih edile • 

Kenn....-Samm, lrrtlliwlde 
dan sonra Keriman hanımı bütün 
diğer güzeller koıarak dudak· 
larmdan öpmiye bqlamıtlardı. 
Bu suretle ıüzellerin kendilerine . 
tercih edilen Türk güzeline göa • 
terdikleri tebrik tarzı dünya kı· 
raliçesini bitap bir hale getirmit· 
tir. Eaasen muvaffakıyetinin ver• 
diği mesti de dütünülüne biça· 
re Keriman hanımın o sırada ne 
derece müteheyyiç olduğu tasav• 
vur edilebilir. 

Alman güzeli buradan mem • 

rek aynldıfıma hayretteyim. 
Y almz bu ilk intihaptan sonra ü
mide dütmüt olduiumu itiraf e • 
derim. Biliyorsunuz ki ben bu 
müsabakaya aarip bir tesadüfle 
girdim. Esasen seçen sene inti • 
hap edilmittim. Bu sene Alman 
güzeli intihap edilen genç kız 
birden bire evlenince beni gön • 
derdiler. Halbuki ben geçen se
neden beri bir kaza geçirdim. Bu 
bir otomobil kazaaı idi ve bu ka 
za neticesinde yüzümde küçük. 
bazı izler kaldı. Bunlar ıörün • 
miyecek derecede küçük olmak
la beraber tabii, laraliçe olma • 
ma mini idi. Diğer taraftan dün 
ya kıraliçeıi intihap edilen Mis 
Türk kimsenin kendisile rekabet 
edemiyeceii kadar güzeldir. 

Kraliçeler onu 
UptOler •• 

Fransız ıazeteleri dünya gü
zeli Keriman Halis banunm in • 
tihabım ıu suretle yazıyorlar: 

Spa - Yirmi sekiz milletin 
mümessillerinden teıekkül e • 
den hakem heyeti dünya güzel • 
lik kıraliçeai olarak Miı· Türkiye 
yi intihap etmiılerdir. 

Hava, o gün pek aıcak ve bo
jucu di. Öileden eonra fırtına çı " 
karak ıiddetli bir yalnıur Yal -
mıya bqladı. Yaib.Jur, intihap r 
çin toplamlmıt olan ıazinonun · 
camlarım kamçılıyordu. · itte 
tam bu eanada intihap yapılmıt 
tır, ve 1932 aenesi için dünya · 
Juraliçeai tacım batmda tqmıak 
üzere Keriman Halia hanım ae • 
çilmiftir. 

Her taraftan akaettirilen elek · 
~ projektörl,!ri _ S~nin or • 

tasına ilerliyen Keriman Halia 
hanım üzerine tevcih edilmiftir. 

A nupa güıellik Jaraliçeai 
Mis Belçika, dünya güzeline, gü· 
zellik kupasını tevdi etmittir. 
Sonra da, Mis Almanya, ilk ola 
rak, mes'ut ve bahtiyar rakibesi 
ni kucaldamıf, öteki lmaliçeler 
de aıra ile Keriman Haliı ham • 
mı öpmütlerdir. O suretle ki sah 
nenin perdesi allaılar arasmda 
bir deraaut aahn•i üzerine İllmİf 
tir. 

Istanbolda 
Keriman Halis bammm Clün • 

ya ıüzelliğini kazanması etrafın 
daki alaka her tarafta aüadea 
ıÜJle artmaktadır. 

ismini henüz aöylemiyeıı bir 
beykeltrq düıiya ;üaelinin hey • 
kelini yapmıya war Yerİniıtir. 

Edimeliler dünya ıüzeline 
kıymetli bir hediye venniye ha • 
zırlanmaktadırlar. 

Gelen haberlere göre, Ke~i • 
man Halis hanım trenle geline 
Edirnede büyük bir merasimle 
~danacak Ye teıyi edil~k • 
tir. 

Merkezi Pariate bulunan bir 
tayyare tirketi de Keriman ha • 
mmı tayyare ile lstanbula götür· 
mek için teıebbüslere ciritmiı • 
tir. 

Şirket, dünya ıüzeline en mü 
kemmel tayyarelerinden birini 
tahsia edecektir. 

Keriman Halis hammm bura• 
da bulunan e't'İne dün hiç bir ha 
her lelmemiftir. Bunun sebebi 
f Üph~ıiz ki, dünya a;üzelinin in· 
tihabı takip eden günlerde etra• 
fmı alan alakadarlar yüzünden 
vakit bul~am~ı olmuıtur. 

V alideıi iki gün zarfında Ju. 
zından mektup geleceiini tahmin 
etmektedir. Dün de Keriman Ha 
)is H•nnnm evini bir hayli ziya• 
ret ecleiıler olmut, dünya pzeli
nin annesini tebrik ebl!i.ıl~ir. 

leketinin ıazetecilerine intiha • Keriman Ha••m• D•nimarka sllzell lpuk• ... · 
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Yunanistanda ,~o:~: .. ~' ,~~T~e~lg_r_a~l--B-a_b_e_r_l_e_r_l ____ I Paramızın kıyıııel 
Hariciye nazırı -"-a-ri_c•____ · tini koruma 
istifa mı edecek 'l H b J p B - 11 

Atana, 4 (Apo) - Kuvvetle arp orç an apen arışacaklar ! 6 numaraİı karar f~ 
söylendiğine göre, seyabatta bu· --~- - me mer'lyete glrl1Yaıl lunan Hariciye nazırı M. Mihala· iktisadi konferansta B:ir taraftan kan dö- Ankara, 4 (Yakıt) - b• 
kopulos Yunaniatana döner dön· görUşlllmlyecek Kararznı verdi ! kUlmeslne rag"' men.. parasının kıymetini korumak ·s 
mez, bir çok dostlarının israrı - · - rP ----- --- Yeni meclla huzuruna kabinede - kmdaki alh numaralı kar• 
üzerine ve Patras'de intihabata Amerikaya g6nderllen davet• 1 k Pa,aguay ve Bollviya hUkO· h k d"ldi 
iştirak etmek gaycsile istifa ede· namede, yalnız gUmUş ·maden tadil t Y3 pmadan çıkaca metlerl,mllletler cemiyetinin eyeti vekilece tasti e kıt;~ 
cektir. meselesl lbka edllmlştlr BERL1N, 4 (A.A.) - Kanunu tavassutunu reddetmediler martesiye muteber olaca 1 

• 

Venlzeıos ne zaman Londra, 4 (A. A.) - Harici eaui, Reichatag'ın en geci intiha· Paris, 4 (A.A) - Bolivya ile rarname aynen şudur: . ·k•" 
dönecek? ye nezaretinde İngiltere tarafın· battan 30 gün sonra içtimaa da- Paraguay arasmdaki son vaziyet, 1 - Döviz murakabesı 1 

ti 
Atioa, 4 (Apo) - Beşvekalet dan cemiyeti akvam namına ma· vetini natık bulunduğundan Al- bu iki devletin hudutları mese- edipte Türkiyeden mernt~kı:r' 

ikinci reis vekili Ceneral Gona· li ve iktısadi konferansa işti • manya hükUmeti, hu mühletin lesi hakkında 50 senedenberi rinc yapılan ithalatın dövı~lk 
tas, nazırlarla görüştükten sonra rak etmesi için Amerikaya olan son günü olan Ağustosun otuzun· devam edegelmekte olan ihtilaf· vermeyen memleketlerle . et 
M. Veniz.elosa bir telgraf çeke· davete, Amerikaca henüz res • da meclisi içtimaa davet etmek larm neticesidir. dahilinde Türkiyeden gıre ıı 
rek Yunanistana avdet tarihini ispanya ımparator!uğu ferma- malların ithalini ı.ı.ıenetrniŞ olt' 

men cevap verilmemi• olduğu taaavvurundadır. 1553 · d 'k" d 1 t" e ' 
kat'i surette bildirmesini rica :ı' nı, senesın e 1 1 ev e ın memleketlerden T urkiyeye f 

beyan edilmektedir. llk celseler, riyaset divanının arasındaki mlltterek hududu Pil-
etmişlerdir. Maamafih, gerek Amerika - intihabına haaredilecektir. Par- comayo ve Paraguay nehirlerinin eşya için döviz verılmeı. U rt~ 

Bu telgraftan anlaşıldığına gö- nm ve gerek Belçikanın iştiraki li.mento, mesaisi, ancak Eylül bi- mültekası olarak tesbit etmişti. Bu memleketlerden ~· \r 
re, M. Venizelosun her geciktiği b Bolivya, memleketin garp kıs· Türkiyeye 1thal etmek istıreıı tıl' 

.. l k t · · b' t hl'k ka ul etmeleri §imdiden temin e dayetinde ha•lıyacaktır. d 1 T k le gun, mem e e ıçın ır e ı e :ı' mının inki~afını temine uğraşır· en mal arın ür parası J 
teşkil etmektedir ve bu vaziyeti dilmiş gibidir. Yon Papen hükumetinin, yeni ken Gran Cbaco denilen mınta- tarının merkez banka11na ·~eıb' 
muhalefet partisi ihdas etmek- Davetnamede, konferans ruz meclis huzuruna hiç bir suretle kaya, şimdi Bolivyada iddia e- edilmiş 0 duğuna dair ves•1 ~~· 
tedir. namesinden tarife, borçlar ve ta· tadil edilmemi• oldug~u halde çık- d'td•v• h"I J d t · ' · il üosril T ı ıgı veç ı e, son zaman ar a raz e mıyenıerın ma ara g •tbf 

mirat meselelerinin çıkarılmış mak tasavvurunda olduğu &Öy· bir çok Paraguaylılar gelip yer· lerce memleket dahiline 
1 

( 

400 komünist 
tevkif edildi 
Sofya, 4 (Hususi muhabirimiz 

den) - Komünistlerin bir ağus
tosta harp aleyhinde yapmak is-
tedikleri nümayişlere zabıta ta
rafından mümanaat edilmiştir. 

Bu münasebetle Bu'garistaoın 
hemen her tarafında birçok ko
mOnistler tevkif ediJmiftır. Yal-
nız SoFyada tevkif edilenler dört 
yüıdE'n fazladır. Sofyada bir ka· 
rakola getirilen ameleler kara
kolda nümayiş yapmak istemişler 
ve polis'er üzerine hücum etmiş
Ierdıı-. 

1:-Jicazdaki isyanın so· 
nu: 400 idam 

üst t:ıratı 1 ıncı s ) ılada 
disi birkaç aydan heri, isyanka -
rane hareketlerde bulunuyor ve 
bir &ı1'alık tehditkar bir vaziyet 
de almı~ ıayılıyordu. Melik lb • 
nissudun kuvvetleri, bir rnüd· 
cletten heri tenkil hareketlerine 
ba!lamış, iki tal"afın kuvvetleri 
Dabbada tutuşarak kanlı bir mü
ta.deme vukubulmuıtur. Müsa • 
deme neticesinde lbni Rif ade ya 
kalanmış ve derhal kellesi uçu • 
rulmuJtur. 

Sergerde, Şan dağı üzerinde 
id'11D edilmiş, kafaaı, civardaki 
köylere götüriilmüş, çocuklar o· 
nun kafasile top gibi oynanuşlar 
drr. 

Müsademe neticesinde İbni 
Rifadenin iki oğlu ile 400 adamı 
da ele geçirilmiş ve hepsi de i • 
dam edilmiılerdir. Hicaz kuv .. 
•etlerinin zayiatı ehemmiyetsiz 
görülüyor. 

Asilerin, kaçak mühimmat ve 
zahire ile beslendikleri, kendile • 
rine (Ciboti) den hareket eden 
ve buradan Sudana uğrıyan iki 
geminin 2000 tüf enk getirdiği an 
IA§ilmıştır. 

Melik lbnisauut hüklı.metinin 
kanaatine göre lbni Rifade isya
nını hazırlryan ve teşvik edenler, 
Maverai Erdendedir. Maverai 
Erden emiri Aptullah, Hicazda 
Ha!imilerin saltanatını ihya et • 
mek İstediğinden, lbni Rifade
yi öne atmıt ve ona isyan çıkart
mııtır. Onun için Melik lbniaau
udun, Maverai Erden hükume • 
tine kartı hareket etmeai pek 
muhtemeldir. 

(Deyli Herald) gazetesi, in • 
ıiliz mandası altında bulunan 
Maverai Erdenin, hiçbir veçhile 
Melik lbnissuut aleyhinde bulun
madığını, bu bapta vukubulan 
iddialann tamamile "gülünç,, sa 
yıldığını, onun için Melik lbnis • 
ıuut tarafından vukubulacak her 
hangi tecavüzün, derhal tayyare 
boınbardımanı ile karıılanaca -
jını söylemektedir. 

ve fakat gümüı • maden mesele • lenmektedir. leşmişlerdir. edilmez. l:fo suretle merkeS b• ır 
sinin ipka edilmiş olduğu beyan "Vossische Zeitung,, Yon Pa- 1927 senesinde Arjantinin ta- kasına yatırılmış olan paralar d 
edilmektedir. Davetname, ala .. pen ile jeneral Yon Schleicher ve vassutu aayes nde bu hudut me· cak o memleketlere ithal e bl' 
kadar devletlerden ihzari komi· müfrit milliyetperverler fırkası selesinin halline dair bir proto- mek üzre Türk mahsulü Ol~ 

h. hh 3 .. h kol vi!cuda getirilmiş, fakat bu yaası huc;usunda kullamlabilır·_~ 
leye ır mura as ve mute as- arasında her zaman mutavassıt vesika hiç bir uman imza edil- O'" 
sıs izam etmelerini talep etmek- vazifesini yapmakta olan zatın memiştir. 2- Uıkesi dahiline gire~ 11 r 
tedir. Bu komiteye cemiyeti ak • Münih'ten hareket etmi• oldugyu 1928 . d P k lar için yUzde muayyen bır el 

T senuın e ara'l"uay ı· bette döviz veren memleket!" 
vam mecliıi de 3 mali ve 3 iktı • haberini teyit etmektedir. taata Bolivyalıların Vanguardia bt ı· 
aadi mütehassıs gönderecektir. Lokal Anzeiger, kabinenin istihkimım tahrip etmişlerdir. menridatma karşı aynı ni• f 

Konferansın programını bu ih müfrit milliyetperverlerinin ar· Bolivyalılar da Boqueron istih· döviz ita olunur. dMdütebaki -~:~ 
k 

klmını ı:aptetnJişlerdir. ıçın birinci ma e mucı 
zari omite tanzim edecektir. zuauna ramolmak niyetinde ol- Bu hadise dolayısile, Washing· muamele olunur. 

Komite, konferanıın içtimaa madıg"'ını yazmaktadır. Batveki· · ti ton' da toplanmış olan hakem ko- 3- Bu kararname neşrı 
daveti, içtima mahalli ve tarihi lin Alman kabineıinin "Riyaıeti · b k k mısyonu, er i i meml~ ette mu- binden muteberdir. .ı 
meseleleri ile ittigale memurdur. cümhur kabinesi,, mahiyetini mu· t k b'I z t d'l · I · t'h ~P' e a ı en ap e ı mıt o an ıs ı • 4- Bu kararnamenin icr• 
Komiteye cemiyeti akvam mecli· hafaza etmesi noktai nazarını kimların iad.esini e!11ret~i,tir. Maliye vekili mezundur. 
ıi azasından olan davetli millet- müdafaa edeceği söylenmektedir. 931 senesınde bır tel ıfı beyn 
lerin yani Fransa, İngiltere, ltal Alman baeveklll, ayni zaman· komisyonu yeniden Vaıingtond " Adli r kili ll~o' 
ya, Almanya. Japonya murahhas ~a Prusya başveklll mi olacak? toplanmış ve bir protokol ibur .._ A le veV ge Ad~~ 

BERL1N, 4 (A.A.) _Alman etmişti. Paraguay bu protoko'a _n_kara, 4 ( akıt) - -~ 
larile Amerika, Belçika ve Nor • k ı y f K B ,. bas.vekili ayni zamanda Pruıya karşı bazı ihtirazi mahiyetler ve ·ı ı usu emal ey bu . 
veç murahhaalarından mürek • 'J' ı's · tıf• batvekili olacak mı? Alman mil- serdetmiştir. ıam t..tıbula hareket etmı 
kep olacaktır. Nihayet Bolivya sefarethane· Sa ayi o/J.ı•st 

liyetperverleri mahafilinde Prus· · d b d"ld" v h'I b 1 
"' Harp borçları ye lrlanda sın e eyan e 1 ıgi veç 1 e U SatJ'' 

Dublen, 4 (A. A.) - Ayan ya Landtag'ının Prusya kabinesi· sene Haziranının 29 unda Para· .~n~kara, 4. _(Valut} - rl 
meclisi, arazi vergisi müstakbel nin kanuni reisini tayin etmek şruay kıtaatı Bolivya'r.ın Santa- ofısının teşkılı gelecek se 
senelik taksitleri için İngiltere i· üzre bir kaç güne kadar topla- Cruz istihkamını ve 1 S ve 25 kalmıştır. 
le icra edilmekte olan müzakera nacaktır. Temmuzda da ayni istihkam ile Orman yangını 

kr Pruaya meclisine hali hazırda FJorida iıtibkimlarına taaı ruz lzmir, 4 (Vakıt) - De;,ir~ 
ta le ar acilen hatlanmuını il- ettiklerinden bilmukabele Boliv- ,, r 
t. d 'ft · f k ı·d · · Almanyanın Prusyadaki komiser d h" · o l nnd• .ı. ızam e en çı çı ır aaı ı erınm ya kıtaatı da Corra'es Taledo ere na ıyesı rman a ı;ı .. 
tevdi et.mi, olduğu takrir aureti· muavini olan Essen belediye rei~ ve Borqueron istihkamlarını İf· kan büyük yangın müşk_G d~ 
ni tasvip etmi~tir. ai M. Bracht'ın namzetliği arze· gal etmiştir. söndürülmliştür. Zarar mühıfl' 1 

Müzakerat eanaaında posta dilmiyecek, belki bizzat M. Von Tava sa ut meselesi be•lklalf • lzmlrspor "'~'.~ 
nazırı M. Connollu, M. de Vale- Papen, hem Almanya fec:leraayo· Lonrfra 4 (A.A) - Hariciye lzmir, 4 (Yakıt) - Bet•~' 
ranın fikrinin her zaman için nunun, hem de en büyük Alman nezaretinin bir tebliği ezcümle klübünün yarın lımirsporl• ~ 
bir İrlanda cümhuriyetinin tecs· devletinin hükumet reisi olacak- lngiltere hükumetinın ihtilafın pacağı intikam maçına ebeO' 

t muslihane bir tarzda halli için yet verilmektedir. .J• 
&üsünü görmek olduğunu söyle • ır. mümkün olan tarzı himayeyi k bll 1 ı bol~"" 
mit ve devam elmi~tir: Eler milliyetpe"er Alman ma- l d YUzme m yen er 

h f·ı· . b k"l . f 'ki • ibzal ey emeği şid etle arzu et· lzmir, 4 (Yakıt) - YO . ,., 
Fırkamız, Büyük Britanyanın a ı ının aıve ı e ıza e ettı erı kt ld v . b . . dırv me e o ugunu ve unun ıçın bilmedikleri halde denize ,, 

harice olan harp borçlarının İp • taıavvur, doiru iıe bu defa Al· cemiyeti akvam Meclisi reisi 
tali meıelesini nihai muvaffakı. manya ve Prusya kanunu esasi· ile Vaşioglonda lop'.anan dost iki kişi boğuldu 
yet elde eailinceye kadar takip ferinin tadili mevzuu bahaolmı· milletler in itilaf kir teşebbüs ve 
edecek, hal ve tesviyesi lüzumu yacak, belki Almanya ve Prusya tavassutlarma milrcaat edile bile· 
kendiıini 'hissettiren ıenelik ara hükUmetleri araıında gayet kuv· ceğinin Bolivya ile Paraguay 

,,,,/ 

M. Musollnl'nln 
Bir makalesi rvtl 
ROMA, 4 (A.A.) - M· .~ · k vetli ıahai ve teknik bir vahdet h6kiimetlerin! tefhimi hakkında 

zı ta sitleri meselesile pek ya • Lapaz Assomption' daki büyük 
k cı b "} b ı b l vücude ıetirilecektir. ınuan ag ı u unan orç ar Biritanya mümessillerine talimat 
meseleainin tanzimi için kudreti Ancak Yon Papenin intihap e- verilmiş olduğunu zikretmektedir. 
dahilinde olan her bir vasıta ile dilmek için merkezin reylerini el· Razı oluyorlar l 
bu i,in intacında israr edecektir. de etmesi ve yahut en azı bu fır· Lapaz, 3 (A.A) - l!olivya bü-

Harp borçler1 ve Amerika kanın müıtenkif kalmasını temin kiimeli, Cemiyeti Akvamın mü-
Vaşington, 4 (A. A.) _Ayan etmeai icap edecektir. racaatma cevaben Paraguay ile 

d M. B ı;. • Tethl' devem edlvor hadis olan ihtilafm halli için 
azasın an ıster oran, ırat et - ~ 

· ld v b. k BERLIN, 4 (A.A.) - Alman· muslihane işklli kabulden imtina 
mıt o ugu ır nutu ta ezcüm • ve •eddetmiyeceg· ioi bildirmiıtir. 
1 1 1 yanın tark eyaletlerinde tethiş • 
e tun arı söy emi,tir: Londra, 4 ıA.A) - Cenevre-

B 1 h 1 hareketleri, endite uyandıracak - azı arı arp borç arını ip den gelen bir telgrafnameye a-ö-
tal edecek olursak harp için pa- tekilde biribirini velyetmektedir. re Paraguay htıkümeti ihtilatın 
ra verımit olacağız diyorlar. Zabıta Silezya'da Oppeln ya· · halli için meseleyi hakeme tev· 

Fakat biz şimdiden daha harp kınında Ratscher' deki Hitlercile· die hazır olduğunu Cemiyeti ak
için para veriyoruz ve cemahi • re ait binada taharriyat yapmış vama bildirmiştişr. 
ri müttehide iflas edinceye ka • ve mühim bir ıilah deposu mey beyanatta bulunacaktır. 
dar da bu parayı vermekte de dana çıkarmıttır. 

d v • Pepen, sayfiyede vam e ecegız.,, 

Romen - Bulgar 
hududunda 

Bükreş, 4 (A.A) - l?ulgar 
hududu civannda iki Romen hu· 
dut mubafızmm katledilmiş ce· 
setleri bulunmuştur. Bunların 
Bulgar kaçakçılar1 tarafından öl
dürülmüt olmaları muhtemeldir. 
Meselenin halli için bir Romen • 
Bulgar muhtelit komisyonu tesiı 
edilmiştir. 

BERLIN, 4 (A.A.) - Batve· 
kil M. Yon Papen, bir kaç gün 
istirahat etmek üzere Sarre eya· 
leti dahilinde Wallerf an gen ıeh· 
rine gelmi§tir. 

M. Von Papen, Weimar kanu· 
nu esuiainin yıl dönümünü tes'it 
için mecliste yapılacak merasim
de hazır bulunmak üzere 11 A· 
iuıtosta Berline dönecektir. Ve 
o gün içtimada hükUmet namına 

Bir gazete idarehanesine 
taarruz 

BRESLAU, 4 (A.A.) - Ro
aeoberg' de çıkan ve merkez fır· 

kalarının fikirlerini netreden 
"Openchlesiscber Kurier,, gaze· 
tesinin idarehanesine bomba at
mak suretile bir taarruz vukubul· 
muıtur. Bir atkrm meçhul tahıs· 
lar idarehanenin penceresinde el 
humbaraları atmışlardır. Vuku 
bulan infilaklar, pek büyük mad· 
di zarar ve hasar ika etmitlir. 

solini, faşizmin içtimai ve 11~ 
akidesine dair olarak ''1'0 1~ı 
d'ltalia,, gazetesinde neıret9j( 
ehemmiyetli bir tetkikte, ~' " 
min sosyalizm, devletin fer ·ti 11• 
otoritenin liberalizm mukab1 

duğunu zikretmektedir. .,i-
ltalyan başvekili libersh. 11,t .. , . 

19 uncu asır zarfındaki ihtı .~ıl• 
de haiz bulunduğu ehenııtı~ jtlİ' 
mevkii inkar ve bu kaideY' 
ham etmektedir. 0jıtl 

Duçe, 20 inci asrın bi~ otrdj)Iİ' 
asrı olduğu kanaatindedır· .ı.J~ . tll' 
yet fikri, ferdiyet fikrini 11 

etmektedir. -6' 
M. Mussolini, fatiznıde t,,•; 

len milleti inkitaf ettirnıelı ~,Jı 
yülünün onun hayatiyetin-' 
olduğunu yazmaktadır. __.. 

- ---- --·Amerika ticaret n••'" ,.t1l 

istifası 'fie'., 
Vaşington, 4 'A.A) - ~· 

nazırı M. Lamont, istif• et tJ. ~ 
M Hoover yerine f-1. ....t11 

• t IJ'IJ"" I 

Motor Compani idare . ., İ 
reisi M. Roy Chapini t•Y' 
miştir. 
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\7 edl Beyaz Rus 

"etkllAtı Ve 
1 enı Tarklye 

ltjW'tara Ye ~rhğa nerede rHt 
~·o bize nerede rast gel-

lnukadder olan bir döğüı
~· Bu dli6fmede tarihin 
ı........:_-. Yarcbr. Hali Yatan toprak
~ ~ ordalannın çizme nal
-.:: isini lilmek mOmklln 

~rlık bizim yalnız siyasi diit· 
&ı....~IZ deiiidi Coğrafyamızın 
~dL Tarihimizin dOımanı 
ı.._ Orta Aeyadan Bosna hudut
..._ kadar uzayan bir ırkın 
~erek derdi, tek başh ııtıra
laill,:•lc bir kelime ile anlatıla· 

ç,,ltkl 

~•dolu ~6ylerinia hAli boş· 
Itri dolduruJamıyan er kek 6Ui· 

IOa en bet seneye lcadar 
~ızdı. Çlnkil on be, sene 
..... 'lli.e kadar çarhğan aUnk&aO, 
...._~11ra11 bir evden bir kurban 
L... bir evin kalbini yararak 
......_. diDdirmndi. Hangi lc6ylil 
::- bansi ıelıirli insan vardırki 
'- Y8cud&n8n yedisi de bir 
ai lak Jara11 almamlf o'.aun han· 
_Lı. lclylGleri •ardır ki orada çar
~dair biklyeler birer korkunç 
~ halinde dilden dile ulat· 

banyayı l>ir ırka mezar yap
~ btiyen çarlık, yaşıyanlann 
:.~ anunde bir lq tibi tarihin 
'"""ll'UDa d6ft0. 

• • • 
Btı ~rlıiJ tasuraz.. Çarlığın 
Yiab ra• pr NılcoJacUln ve 
"•ç prenaleo, Jlleaıesin canı· 
vernıeail• temiilenecek ıey· 

... -~n deifldL Çarlık bOtDn bir 
~t halinde kllçGğGnden bil· 
-.t • kadar batkalannı iatiı
*. ederek ıeçiaen bir zUmrey
._tı!oako•a Ye Peter1burı ıa· 
~ 111111, arkaamdan mütem•· 
,L..._~Juofyayı ıBzliyen ve 
~ ufkunda koıkocaman bir 

ta~nlile ,Un ıeçiren iaıan 
c • far delildi. Cann a11lza· 

' çam apklanydı. 
~ihla aukadderab bir ,On 

1. .. ~m topraklara aeYketti. 
~ yla aeneclir latanbul, 
~.-, ... _, .. ~-· pklııuJJlar ailaayet 
ta..~ kavupular. 1 ürk it
~ b&ylk kartal çana atı-
~ IODro yayaları baıulan 
it ""411. birer JUVa yaptı, onlara N Onlara ıeçmiften bah· 

kadınlan ıenelerdir, ao
birer kateriaadir. Ve 

Tark erkeklerini birer 
~ '-elamet paf8 haline ku,. 
'-t. Ç:!- ileler neler yapmıyor
~ baka1a11adan aidatımız 
-.W..~ llllacbja halde onlar için 
,......._ duıdak, pfkat day-

lt • • • 
~ •t:c. alhılerin, açbğı yara 
,.. be Pu111aclan lıtanbolda 
~ Jaa Rua tetkilibmn sade 
1;~ Jelaidea kurmak için 
~aldannda çahfmıya 

tirdi zabıta haberleri ara· 
9' 

"il ~~t tahakkuk et· 

'
?ttlc :..a .. ~.. .k tir Mt. -..une auı aıt • 

ı...; "ret.. fttıa ilayua demek 
~ ~ •neı Tnrk mil· 

..._~alizmi ihya et· 
'11 • Biı ba cinayete 

~:~._...-_;••:•Jia. Tarih· 1 • ID ıe-
-rı-._.._~..:laakla yoktur. 

biç bir suretle 

1 ••••• Ballerlerl 1 
Ticaret 

Ve lktısat 

Fazla para mı? 
- ---Telefon komiseri ıt-

kAyet yok, diyor 
Telef on tirketinin tehirler ara• 

ıı mükalemelerine kartdık ola· 
rak abonelerden petin para iste
diği bunun bir çok tilciyetlere ıe
bep olduğu yazdmıttı. 

Şirket bir kaç ıündenberi abo
ne }erinden l:>u paraJI tahaile bat· 
lamıttır. .Şirketin tehirler arası 

mükilemeleri için enelden pe• 
tin para alması aboneleri tered· 
düde dütürmüttür. 

Dün malılimatma müracaat et· 
tiiimiz telefon tirketi kemiacri 
bu huauıta ıunlan aiiylemiıtir: 

- Komiaerliie timdiye kadar 
böyle bir tikiyet yapdmamıttır. 
Binaenaleyh, böyle ltir .. yden 
haberim yoktur. Şirkete enelce, 
abonelere mukaYelelere maTafık 
bir tekilde tekrar 111üracaat mek· 
tupları yazılnıuı teblii edilmitti. 

Şirket eier abonelerden tehir
ler ar~ı mükalemelerinde muar 
yen bir haddi geçtiii için fazla 
mükaleme ücreti istiyorsa bu mu· 
kavelelere muvafıktır. Su tekilde 
hareket edilmiyorsa uaulıüzlük 
var, demektir. Fakat, dediiim Iİ• 
bi, bu huauata tikAyet yapılma• 
dığı için hiç maltlmabm yoktur. 

Moall n tog-
ak konuştular 

Dün muallimler birliiiade bi• 
rinci reiı Hlmit beyiD riyuetia. 
de muallımler bir toplanma yap· 
mıtlardır. 

Eu toplanmada muallimlerin 
ailkaa bedelterile tekaltllkleri 
meaelnl 1nmUbm edilm1ttir. 
Azalar bu iki hayab meaele bak· 
kında reiılerindea izahat iatemif
lerdir. Himit bey muaWmleria 
hukukunu 16zeterek 1aP1laa ye
ni tekaOt kanunu IAylhaanıa 
mecliste olduaunu, mec:liain bu 
toplanma devreaiae yetiftirileme
diiini, binaenaleyh plecek içti
mada müzakere ve kaDUniyet 
keabedebilec,iini 16ylemiftir. 

Sllkna bedeli hakkında tanzim 
edilen llyibanın da aynı Yalİyet· 
te bulunduğu ve aDkna bedelle
ri ifia ene!ce Yerilen ve bitmek 
Gııere olan iki aenelik mahletin 
bir sene daha temdit eclllclifi 
bilclirilmiftir. 

monarıi lebiade bankete •D· 
ıaade edemeyiz. Çaaka irticaa 
hanıi ıekilde, bansi neYide olar
sa olaun fınat. verilemez. Bu 
toprakta dliayanm en uzak yer
lerindeki moaarfiatlerini cliriltmek 
imklnı Yerilemez 

C) ADri Barbllılia beyanaa• 
melinde yazdljl ıibi do.t de•· 
Jetlerin mOnaaebetlerini bozmak 
için kurulan beyaz Rua tefkilA· 
tına mUaaade fmklm yoktur. 

Doatlaruaa açık muabedeJerle 
bajlı olan yeni T&rkiye maahe· 
delerinin abklmma halel ıetire
cek biç bir hareketi tecYiı et· 
mez. 

D ) Nihayet Türkiyenta emai 
niyeti, TOrkiytni ia:abali aoktai 
nazarından sillhlı Ye liJANaz 
ecnebi bir teıkilAbn biJhaaa 
Ermeni T aınaklarla birlepn be
yaz Ruı zabitlerinin faaliyetine 
imkln bırakılmıyacaktar. 

Bunları yapmak için tek l>ir 
çare vardır; mOcrimleri yakala· 
mak, geri kalanları hudut hari· 
cine aabvermek ! 

Sadri Eteıa 

Mozaikler Doyçe Bank 
Ameliyatın Son \•azlyet hakkında 
Bırakılmasısebepİerl haber gelmedi 
Nedir? Reuter ajamıma 3 T enımuz 

Bir mliddetten beri bir mtlte- tarihile Nev Yorktan l»ildirdiiine 
hua11 marifetile Ayaaofya mo- ıöre ecnebi kambi~ alama· 
zaiklerinin meydana çıkaralmaaı 1 mak yüzünden Doyçe bank bir 
için çahfaldıiı malOmdur. Son Eyl61de vadeei ıelecek olan 25 
ıUnlerde ameliyatla oğrq~n milyon dolarlık tediyab ifa ede~ 
mlltebaauı Wıtbemooru~ bu ıt· miyeeelc •uiyete celmittir. 
ten daha çok anladıjt içın ltal· Bu haberler üzerine d''- Do 
ad M " · · • d b" - yçe y an aracganı ısmıo e ar Bankın hr" · d ki L--· 

it 1 ı_ • ·w• f k t fe ımıa e tuu.ıne 
a yan sanahıln a:etı!tt!gı a a müracaat ettik. Banka dir ktö • 

aralarında çıkan bır ıhhlAf Oıe· 1 . d bi b • r 
rine ltalyanın memleketine dlln· 

1 
e~~ en r zat ize tunları aöy-

dDiB ve ameliyatın bu yDıden e a: • • 
durdutu mevzuu babsed11mekte- - Bu huauata buraya hıç bır 
dir. Diter taraftan mozaikler malmnat selmemittir. Bankam.
temizlenirken llvalann d&kDldO- zın Nev Y ork banlralanndan aJ. 
iG ve bazı duvarlann yıkılmak dıiı 2& milyonun tediye.ine mü
tablikeaine maruz kaldıit iddia· teallik meselelerin mn:nıu bahiı 
•da ortaya atdmıfbr. Camide r olmuı muhtemeldir. Bir Eyl61de 
çallf&D ltalyan aanatkArlannın tediyesi meırut olan iN iatikraza 
ifadelerine ı&re ameliyat mille- ait Obliıuyonlann biiyük bir 
h~HIS Witbermoorun elıl_iy~tsizli- kımu bedelleri tediye edilerek 
ii ylıiladea durmut deiildar mil· . piyasadan ıeri çekilmit bulun· 
teha11ıun mozaiklere dair bir maktadır. Geri kalan paranm va· 
eaer yumakla mqjul bulunma11 d . d b" M ı 1ct• 

li t k b. eaı e ır ayuta re ece ır. 
ame ya ın muvak at ır zaman M Lah 1 .. 
· • t h' · · b . · t' M.11 enuu u ıo an mut· ıçıa e ırı ıca elbrmıt ır. uıyo lcitll • d • _ Lı· 
Witbermoor eaeriain bilmesine enn ö v 1 • naa ıyatı 
kadar mozaiklenn kimae tara· Jtlaünden ileri ıelmeıi muhte· 
fından g6rlllmemeaine çok itina meldir. Çünkü obliıuyonlann 
etmektedir. · . A.lmannda Mark ile Ney Yorkta 

İtalyan aanatklrlar, mozaik· •;dolarla telliyeei icabebnektedir, 
lerta lseriD• yapııtıralaa 11v.ılann aamaflh aoa vasiyet hakkında 
OJUmlf olsf atana kabul fakat · ~ya hiç hir halter ıelmemir 
...Uyaba hitaratnda bu malı- tır. 
zarun bertaraf edilecefinide i!l· -:-----------
ve etmektedirler. Mamafi bu · Maaş yoklaması · 
ciheti tetkik için bir komiıyon itam, eramU ve mtHekaitlerin 
teıekkOI etmittir. maaf yoklımalanna yanndan 

Adliyede : itibaren bıtlanılacakbr. Yoklama 

S .. . } muamellbnda bir değitiklik yoktur. 
UU Sttma Yoklamal~r ığuıtusun 28 inde bi-

~ tirilmiı o'•cakbr. Btr taraftan yok . 
Belediye mutemedi ıamatar ,a.,.ı.rkea diter taraftan 
Mahk'ftm edlldl •a•ı ıa1ıatıı•u1caı. lkmaı oıu ... - , 

cık ft iç aybk maaflarıa veril
muiae eylDIOn birinde bqlana
calcbr. 

5831 lira 40 kurut n defter
leri tarif etmek ve mlHeveffa 
mDhendiı Refilr Beyin ailesine 

Muhtelif 
Memleketlerde 
TOtDn mahsuller! 
Ticaret odu•, 1932 1enesl 

danya tütlla rekolteleri hakkın• 
da bir elOt yapmııtar. Buna na• 
zaran dünyanın her tarafinda bu 
aene tiH&n reko teleri çok nok· 
aandar. Bilba11a Ruaya, Balga• 
riıtaa ve Belçikada reçen 
aenelere niıbetle milbim mikdar-
da eksiklik olduju fibi memle
ketim ızde de ıeçen seneye na• 
ıaran Ultiln rekoltesi yan yanya 
az dar. 

Bulıarlatanda çavdar az 
Bulıar:ıtanda bu sene çavdar 

mahsulü çok az o!duju hakkm· 
da odaya maUbıat ıelmiıtir. 

Harice balık r•I• 
gllnderecetlz 

ihracat ofiıı barice babk yatı 
ihraç edebilmekliiimiı için tet• 
kikat yapmaktadır. 

Ticaret oda• idare heyeti d&a 
toplanmıı ve 31 Ma,.ıtaa enel 
mukavele yaparak ıelrer, lrahve 
ve çay getirtmit olanlirm sil· 
tereet leleri vesikalar baldnnda 
bazı kararlar vermiıı.cMr. Bu 
gibi vu1ilca malik olamtJaDlar 
gümrükten mallarını çıkara•ıya• 
cak ardır. 
AmbaleJ mUtehauı• rakında 

Hambura• 9ldecekUr 
Ambalij mUtebauıaı M. KGI 

bu ayın 8 inde Hamburp ıide
cektir. Burada kendi uaulile yap
tığı amballj•ar orada ticaret m&
meuilimizın buıurunda açılacak 
mliıbet bir netice verirH Mlayl 
Kcıı mOtebau ı olarak memleke
timize cel~o·unacakbr. 

Gelen buld•rl•r 
Diln 41 vagon Aaadoladaa 

bir var;o:'I Trakyadan buğday 
gelm:şlir. Bua!ar yüzde on çav• 
darhdır. 
z.,u. r .... ,., ............ , ........ 

•eı i mek Ozere kendisine tevdi 
edilen 2500 lirayı 'maiyeti ıui-

BorNya ithallae karar verilen 
zeytin •atama ne surete boraa· 
da muımele 16receii clllD bor1a 
idare heyeti tarafından tetkik 

rakılmııttr. edilmifhr. 

iatimal mretile ıimmetiae geçir
mekten aaçla belediye mutemet• 
lerinden Nail Beyin ağır cezada 
gtlrlJen mubakemeıi dlln bitiril• 
mit •e karar Terilmiftir. Bu hUk· 
me . g6re suçlu Nail Bey 5831 
liradan dolayı bir sene iki ay, 
emniyeti aaiiıtimaldan dÖ!ayıda 
2 ay bapH konulacak kendiıia· 
den 50 lira atır para ceıa11 
aba.c:akbr. Nail Bey aynca 6 
ay memuriyetten mahrum olacak 
2500 lirayı Refik Beyin lileaine 
verecek, 5831 lirayıda odeyecek
tir, Nail Beyle birlikte mahke
meye leYk olanan Rafet Bey 
berat etmiftir. 

Kalın siyah peçeli 
Kadın kim? 
Don dokU111DCU ihtiaaı mah· 

kemeli Adapazarında yapalan bir 
aıara klğadı kaçakçılatı11111 mu
laakemealai ıBrmilftGr. Maznun· 
lar Adapazannda komisyoncu 
Celll, oktrova memuru Oıman 
•e Mahmut, oktrova ambar me
muru Ali, arabacı Hüseyin efen· 
dilerdir. Kaçak ı·pra klğıdı 
Halep markah dokuz bin defter
dir ve Adanadan Ay,e iaminde 
bir kadın tarafından komiıyoncu 
Celll efendinin adresine f6nde· 
rilea Oç parça enanın içinde bu
lunmuıtur. Yapılan tahkikat Ay· 
tenin bliviyetini tesbit edeme• 
mittir. Bu kalın aiyab peçeli bir 
kadınlDJf. Mubakemenia dlakll 
celaeıinde ıahitlerİD ifadeleri o· 
kunmuttur. Bazı buauaatın sorul· 
maıı için dava baıka ıllae bı· 

Bir katil on bef •-hap'• Buldey tellm•tnameal 
rataa- bank•J• blldlrlldl 

Ahmet ravueu lld&rmekten Ziraat bankasına dan buiday 
mçl• Siirtli HO.eyia HOanO don tahmatnameai teblii ecltlmiftir. 
A;.rceıa mahkemeıiace IS 1ene Talimatname yarından IODr• mer
bir ay 20 tin .. .,.. mahkOm iyet lcesbedece' t•r. 

.::::·::.ar 11• 1..._. ..,....... Poliete ı 
. ..~ ......... , Kaçakçıhkla meı· 

Bir aoterıa mOblılball kuaplar 1 • 
firketinin bıfbjlnı laa•i bot bir guı bır kumeanya 
kliıt naeriDcle ~uHaairkea cor- yakalandı 
mi mqbat baliade 1akaJanaa 1 • 

--L.t-•-ArL.1- cirmi d spırto kıçalcçıltiıyle ujrapn ye ... - ... • ea maz· . h" . 
ot.rak mabk erile yenı Y'! mO ım bar kumpanya 

111111 • • edmeye • n yakalaamıı ve 60 teneke i9pir• 
ankat Nan beyın avaaına dtın to da elde o'anmaıtur. 
Apceıada elen~ ~lunmoıtur. Kumpanya, baı'ca bir b~ak· 
Dnnktl c.laede ıddia makamı çdı~ tan m11nun olarak el,ew 
iddi11ım a61Jemiı, ıuçlunua ce- mevkuf baluaaa Ali R11a ismi: 
ıaland11ılmaaıa1 iıtemittir. de birinin riyasetinde yedi lcifi
Hala.,. -etul ••hlbl berat den mGrekkeptir, bunlardan OçQ 

etti tevkif edilmiftir. 
Oçlıaea ceza m"blıemeıi dDn, Bunlann yakında 8 inci ilıb· 

"Heybeli ada yaaıyorl., S.ıhğl au mabkemHinde mubakem 
altında nqrettiği ~avadiıten do !erine batlanalacakhr. e-
la)'I Haber pzeteai aabibj ve Bir evde kaçak et IMll•IMlu 
amulDI •etriıat alkllıl Hasan Don saat 10,30 da Edimeka-
Raaim Bey aleyhine açalan da· e_ıda Allar ıokağmda lbrahim 
vanm b6km0n0 tefhim et.ittir. Bu E!endlnin evinde ı&pbe &zerine 
bnr H... Ruim lhyia bera· bll' arama yapalmıtbr. Neticede, 
h tekJindedir. 5~ ~k~a •1iır, oa okka koyun "'°' kaçakçılllı ••h•k••••I eh, ıkı koyun ve bir sıi11 bap 

Flot kaçakçılığı mubakemeai- dört kovun ve bir ııi1r deriıi 
ne dh 8 inci ihtiaaı mahkeme- ~ulunmuı ve mOaadere edilmif
ılade devam edi1miftir. Flot ya- tar. Kaçak et •atanlar yakalan· 

k• 1 • k d d mıılardır. pan ma ıne enn ne a ar raa • 81 1 mu verdiiıDi teabit ile kaçak· 2;
4
: omobll kazaaı daha 

b~. L-'-ik" ·•·•- b" numara'ı ıof6r Kemal 
çı a- -" ı maa .. rmı za ıre Ef d' · "d • "b · · · . en ının ı aresmdeki otomobil 
~ rat. ıÇl~Jtzarte;,:onn yerın• Boğaıkeaecde 8' yqmda y aku-

e .
1 

·~ t Ja.p llDJ karar ban otlu Mahmacla ~ •• 
verı mıt ır. çocutu ayapadan yar .. ı.,.br. 
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Teslihatı Tahdit meselesi Atalar Yerli mallar sergisi emsaı 
• 
ikinci safha, son derece Sözü 

- Akşamdan Cezayire giden çok 
olur. 

siz bir rağbet görüyor 
buhranlı olacaktı:r 

Akşamdan verilen söze iti .. 
bar olunmaz. Ekseriya aktam 
verilen söz değiştirilir, makamın 
dadır. Karaman oğlu Mehmet be 

Neticenin ne olacağına gelince, şu iki 
şeyden biri: Ya hep, ya hiç! 

''T ealihatı tahdit konferansı, 
lienüz, bitmedi. Onun ancak ilk 
ıafhası nihayet buldu. Elde e • 
'dilen neticeler son ve tam mu • 
vaffakıyetler teıkil etmiyor. Bun 
lar, ancak ilk semerelerdir. 

Konferansın muvaffakıyet ve 
ya muvaffakıyetsizliği onun ikin 
ci safhasında anlatılacak. 

İkinci safha, son derece buh· 
ranlı olacaktır. Ve o zaman ya 
münevver insanlığın en büyük 
zaferlerinden biri kaydolunacak, 
yahut büyüli bir fırsat kaybedile 
cektir. 

Konferansın altı aylık mesai· 
CJen sonra ancak hava bombardr 
manına, tankların hacmini kü • 
çültmiye, kimyevi ve bakteriyo • 
lojik harplerin men'ine, ve dai• 
mi bir teslihab tahdit komisyo • 
nunun teıkiline dair kararlar ver 
meıi bütün dünyayı inkisara uğ· 
ratmıttır. Bunu yakinen biliyo '" 
rum. 

vaffakıyete ermeden evvel, tesa• yin hikayesi methurdur. Aktam 
düf olunacak ve yenilecek mÜ§• dalkavuğu §airin bir ıözünü be
külleri takdir etmiyor değildim. ğenir. "Sabah sana yüz altın ve· 
Müzakerat esnasında geçirdiğim reyım.,, der. Sabahleyin ıaır 
tecrübeler, bu mütküllerin, hem bu vadini hatırlatır. Mehmet bey 
hakiki ve ciddi, hem karıtık ol • "Canım! Aktam sarhotlukla ör 
duğunu göstermittir. Fakat bun.. le bir halt etmitim,, der. Şair de 
lann mühim bir .Kısmı hf";;-araf "Beyim, o haltı akşam değil, 
edil.mittir. Neticede konferansın fimdi ettiniz,, demİ§tir. Araplar 
vazifesi kolaylatmıf, ve iyi ni • da gece verilen söze itibar olma· 
yetlere, sarih kararlara, ameli dığını "Keli.mülleyli yemhokün
hareketlere çevirmek imkanı ha nehare,, mısraile beyan ederler. 
sıl olmuttur. "Gecenin sözünü gündüz bozar 

Bunu iıpat eden delillerden demektir. 
biri mösyö Heryonun Hover tek· Bu meselin mevridi şudur ki: 
lifi münasebetile söylediği ıöz .. Cezair bizim korsanlarımızın 

Dördüncü yerli mallar sergisi 
ni dün akıama kadar 47,500 kiti 
zıyaret etmİ§tİr. Afyon meb'usu 
Ali, lktısat Vekaleti müste§arı 
Hüsnü Beyler ve bir çok ecnebi· 
ier dünkü ziyaretçiler arasında 
bulunuyorlardı. 

Bundan başka Atinada çıkan 
Elefteros Antropos gazetesinin 
lstanbula sergi hakkında tahki .. 
kat yapmak üzere gelen muhabi
ri M. Avadaçyoz sergiyi ziyaret 
ederek her pavyonla teıhir edi
len mallar hakkında izahat almıt 
ve sergi komiseri Nazmi Nuri B. 
ile görüıerek Türk sanayiinin 
son senelerde mazhar olduğu in
kiıafın esbabını sormuş ve mu .. 
fassal cevaplar almış, Türk mal· 
larını takdir ve hayranlıkla sey
retmiıtir. Bu ıene sergiye olan 
rağbet her gün biraz daha art
maktadır. Galatasaray lisesi ve 
bahçesindeki sergi gazinosu gü .. 

nün her saatinde dolu bulunmak· 
tadır. Bilhassa serginin radyo ile 
yaptığı plak neşriyatı ve reklam· 
lar çok büyük bir alaka ile din
lenmektedir. 

D.. . B "l nAJedi1' un sergıye eyog u ~ ab,r 
tahsildarları gelerek sergı 111 

lesinde açılan dükkanlard~ let' 
bela resmi diye 62 lira isteaı•t bıJ1 
dir. Sergi komiserliği lıtaJI ., 

• !O" Belediye hududunda ıergı df 
hailesi namile bir sokak olıo~ 
ğından bu talebin gayri ~aJl)ıiO 
olduğu için vergi vemıeğe ı~ 
bulunmadığını iddia etmitt~r:leO 

Umumi bir methalden gır• flf 
ve methal kapısındaki ilin_'° .,. 
ıumunu veren sergi idarea• .,-,r 
yonlardan ayrıca vergi alııı--~d' 
mn doğru olmıyacağı kaııa--

~d~ ~ 
Cümhuriyet gençler nıah .1, 

dün akşam sergi münese]>ett O' 

Galatasaray lisesi tiyatro ~Hf• 
nunda bir müsamere ver1111r:

11 
Bu müsamerede Ali Zühtü Be~, 
(izdivaç komedisi) isimli estf1b' 
yine Ali Zühtü Bey ve Müçte 

6
l 

Salahattin Beyin (karmakarı! 
isimli komedi müzikali tenıtil t' 
dilmiıtir. Gençler bu müsaıll~ 
lerinde çok muvaffak olnı11f 

ve davetliler tarafından al1?!~ 
mışlardır. Pazartesi günü ~ 
ikinci temsil verilecektir. 

Şayet alemşümul bir konferan 
ıın elde ebebileceği neticeler 
bunlarla kalacak olursa, herkes· 
ten ziyade muztarip ve münke • 
sir olurdum. Çünkü böyle bir ne· 
tice, tahammül olunmaz bir mu· 
karalıktır. FalCat ben, bütün dün 
yamn emellerile bu tekilde istih· 
za edileceğine kani değilim. 
Konferans, bu milletlerin bekle
diklerini tahakkuk ettirmiye ça • 
lııacaktır. 

lerdir. Mösyö Heryo, Hoover tek elindeyken onların adanılan 
lifinin asil bir fikre istinat etti • Ali.iye yalılarında bağırırlarmıt: 
ğini ve layık olduğu ehemmiyet· - Yok mu anasına babasına da .. 
le telakki edilmediğini söyledik • nlan. Ellerinden kan kıtal çıkan! 
ten sonra taarruz kuvvetlerini a· Haydi Cezaire, haydi ıuçunu, 
zaltarak müdafaa kuvvetlerini nis günahım temizlemiye. Derlermif. 
bi bir surette inkiıaf ettirmek i Delikanlılar ak~am toplandıkları 
cap ettiğini söylemitti. Daha ha§ yerde "Cezayire gideceğiz. Dini 
ka liderlerin sözlerini de nakle"" bir uğruna gaza edeceğiz. Şöy • 
debilirdim. Fakat bütün murah. le zengin olacağız, böyle köle 
basların kat'i taahhütleri, aynca halayık getireceğiz,, diye hara • 
tekide muhtaç değildir. Çünkü retli hararetli konuttukları hal • 
konferansı bunlar teıkil ediyor de sabahleyin dernek yerinde 
ve konferansın hedeflerini ta - kimse bulunmazmıf. O "serden 
hakkuk ettirecek olanlar da Oll"' geçti,, lerin na.mı, ni,am görül • 

Rusyadan alınacak makineler içi~ 

Konferans, hütün milletlerin 
teslihatmı tahdit için eaulı v 

tfimullü tedbirler almak icap ~t
tifine derin bir kanaat besledı • 
"-gini bu suretle sulhü tarain ve , .k 
iktısadi faaliyeti ihya ve teşvı 
etmeyi iıtediğini ilan etmittir. 

Gene konferans, teslihatı esas 
Jı bir surette tahdide ıarar ile 
azmettiğini ifade et.mit bulunu • 

yor. • 
Bunun için konferans, Amerı 

ka müttehit devletleri cümhuri· 
yeti reisinin tetebbüsü~ü samimi 
yetle hüsnü kabul etmıt ve ka • 
ra deniz hava teslihatmın esas· 

, , hd'd' 
lı ve tümullü bir surette ta .1 • ı· 
ni ve bu hedefe vasıl olmak ıçın 
taarruz vasıtalarını tahdit etme· 
yi kararlaştınnıttır. 

Konferansa ittirak eden dev• 
letlerin taahhütleri bu mahiyet • 
tedir. Bu sarih ve kat'i taahhüt
leri teslihatı tahdit konferansı 
neticelendirecektir. Bütün dün 
ya bu ıözleri, konferansın birer 
taahhüdü olarak kabul etmit bu 
lunuyor. Esaslı ve tumullü ~.a~ .• 
didatı temin edebilecek buyuk 
devletler de bu taahhütleri tas • 
vip etmişlerdir. 

Bir taraftan bu taahhütlerin 
vukuu, diğer taraftan dün~a ef 
kan ammesinin müzaheretı saye 
sinde konferansın muvaffakı • 
yetsizliğe uğramamasını ümit e· 
diy,orum. 

Esasen bütün dünya milletle· 
rinin inkisarını tadil eden ve on 
ları ümide dütüren yegane amil 
de resmi beyanatlardır. 

Geçen altı ay zarfında kon· 
feransın müzakeratına ve konfe"" 
ransın umumi komisyonuna riya 
set etmit olduğumdan, milletle • 
rin emniyetini suiistimale mahal 
kalacağına inanmıyorum. 

Geçen kanunusanide Cenevre 
ye hareket ettiğim zaman, mu .. 

lardır. 

Bunlardan her birinin arka • 
ımda kuvvetli efkan amme var. 
Ben de, konferans reisi ııf atile, 
kabul ettiğim murahhaslardan 
her memleketin efkarı ammeaini 
tanmııya imkan buldum ve ef .. 
karı ammenin noktai nazarını i .. 
f ade eden yığın yığın mektuplar 
ve telgraflar aldım. 

Onun için bütün dünya, kon· 
feransm yeniden toplanmuım 

yeni alaka ve derin ümitlerle 
kartılıyacaktır. 

Murahhasların verdikleri ta· 
ahhütleri ifa etmeleri için onla • 
ra yardım etmek kuvveti efkarı 
ammenin elindedir .. ,, 

Konferans reisi 
Artur Henderson 

lnglllz kralına karşı 
Şiddetli bir bilcum 

ı üst tarafı 1 inci sayfada l 
bedbahtlar için fena ve alacak· 
lalar için iyi neticeler veren ik· 
tısadl bir hareketin batına geç
miş olmakla iyi hareket etme· 
mişlir. Ve amele fırkasından bir 
tek kişi çıkıp kral için ve Ağus· 
tos 1931 ayı sonlarında karart
mış ve akılsızcesine yapılmış olan 
propaganda hakk1Dda bir tek 
kelime söylememiştir.,, 

Muhafazaklr Morning Post 
gazetesi, Vels'in samilerinin ona 
itiraz etmeyip kendisini terbiye· 
ye davet etmeyişlerine hayret 
ediyor. 

Liberal Nevı Kronikl gazetesi 
~dip Vela ile görüşmüş, Vels 
de, umumi itlerden bahsedilir
ken, kralın da mevzuu bahsedil-
memek imklnı olmadığını söyle
miş ve: 

- Kralı mukaddes bir ıahıi
yet, ve ef'alinden gayrı meı'ul 
telakki etmek kendisine hakaret 
olurdu. 

Demiştir. Birçok defalar amele 
partisi namına muvaffakiyetsiz
likle namzetliğini koymuş olan 
Vels bu fırka için demiştir ki: 

- Amele fırkası, bir takım 
boş boğazlardan, haris ellerden 
Ye beyinsizlerden mtirekkep ol· 
duğunu ispat etmiıtir. 

• tetkikat başlıyor 
Bu tetkikat iptidai maddel~ 

temin yerleri, nakil vaziyel" 
muharrik kuvvet temini noktl 
}arından yapılacaktır. Heyeti' 
dolaşacat- yerler Eskisehir J 1" 
şak, Denizli, Kadıköy, Sarayk&I 
Nazilli, lzmir, Mersin, Ada~ 
Malatya, Sıns, Kayseri ve 1'1 
tamoni hanlisidir. ~ 

Rusyadan alınacak makineler
le kurulacak fabrikalar için ya· 

- Al sana oğlum beş akçe. ister kında tetkikata başlanacağını ve 
bağ al. i8ter bahçe. bu işle meşgul olmak üzere Rus· 

mezmiı. .. . . 
Hasis babaların, efendilerin yadan mütabhassıs bir heyet ge-

elleri titriyerek bir kaç para ve- leceğini. yazmıştık . • ,.._ • 
rip bin türlu :ıninnet ettiği, ya • Ankar~~an .. .s:.~ISH . b~.P.,erlere 
hut it buyurduğu vakit söylerler. ı .• göre Rosyadan gelecek mutah· 
(Bir verdiği paraya bak, bir de) bassıs heyet Sovyet sanai plin 
yüklettiği işlere bak) makamın • şubesine mensup altı zattan 
dadır. müteşekkildir. 

Methurdur: Hocamn biri (Sel Mütahbassıslar ayın on beşine 
man eden = nefes okuyup dile· doğru Ankarada bulunacaklar ve 
nen) bir bektati derviıinin ket .. iktısat vekaleti müşavirlerile bir· 
külüne kırk para bırakıp (der • tikte gruplara ayrılarak memle· 
viı ! Sakın rakıya verme ha!) di- ketimizde kurulacak fabrikaların 
ye ihtar edince dervit parayı geoo yerlerini tayin için tdkikata haş-
ri verip: byacaklardır. 

- Al hocam mangınnı! Kırk pa. 

ra ile hacca gidümez demiıtir. 

- Altmışa geldikten a-0nra altın· 
dan dayak, gümüşten ayak yaptırsan 
nafiledir. (Dayak - bCl8ton). .. ,,. :,. 

- Altının ayan taş üstünde, in
ıanzn ayan iş ü.stünde görünür. 

(Malumdur ki altın, gümü§ 
(mehenk) dedikleri kara taşa 
sürtmekle anlatılır. Kelime a • 
rapça (mehak) den Türkleşme • 
dir. (Hak = sürtme) aslından .. 
dır. (Mehenge vurmak) meca • 
zen bir kimseyi tecrübe ve imti· 
han etmek demektir: 

Düşman ne denlü salıt ise de şat 
ol Nedim. 

Senk üzre gösterir zeri kamil aya. 
rını.) 

,,. ,,. . 
- Aldatan alçaktır, aldanan ah . 

mak. 

- Aldın ipek, sattın ipek. Hani 
karın a köpek. 

- Allah bir, peygamber hak. 
Pekmez kara yoğurt ak. Akşam yat, 
sabah kalk. 

(Türkün akidesi) 

• • • 
- Allah yurt yoksulluğun gös - · 

termesin. 

,(Türkün acılarından biri de 
. 

muhacirliktir. Osmanlılar ıuur 
suz ve hasis maksatlarla Viya • 
naya kadar gitmitler. Halis ana 
yurdundan yani Anadoludan mil 
yonlarca Türkü oralarda öldür· 
müt ve oralara gayri ilmi bir su .. 
rette serpiştirmişler yerlileri dil· 
lerile, dinlerile, servet ve ıan'at• 
larile hasılı maddi ve manevi her 
türlü tef evvuklarile bırakmı§ .. 
lar. Onlar da papasların, dindaş 
larm, ırkdaıların mütemadi him 
metlerile iki asır sonra Türkleri 
geri püskürtmiye başlamışlar • 
dır. Alt tarafı malum. O muha • 
cilerin bet asırlık dastanları yü .. 
rekleri parabyan türlü facia har
manıdır. Hala oralarda bu das· 
tanlar hazin hazin terennüm olu
nur. Hayf ki bu hatıralar bile 
toplanmamıştır. Halbuki hu ne" 
vi aletli kamçılardan mahrum o· 
lan milletler gaflet uykusundan 
güç uyanırlar. 

Bir yurttan diğer yurda mu • 
hacirlik ne kadar elim olsa ge .. 
ne nispeten ehvendir. Ya yur • 
dundan yabancı ellere muhacir 
olmak işte felaketin büyüğü hu • 
dur. Şairin: 

Gariptir bu ki göbekten iftirak 
edeli 

Garip derbeder oldum diyarı 
gurbette 

Dediği bu nevi katmerli ga • 

Tetkikat neticesinde ipti 
1 

maddelerin nümuneleri Rusy•~. 
götürülerek orada muayene e ~ 
lerek, bunlara hangi tip 111• ..iO 

nelerin muvafık olduğu tay~ 

edilecek, bir taraftan da fab; 
kalarm projeleri hazırlanacak jf 
Fabrikaların inşasına gelecek tJf• 
şaat mevsiminde başlamlac~ 

Dilnkii konfera118. 
Dün halk evinde model" 

Vehbi Bey tarafından kara ıill~ 
ler ve mazarratlarından korull tJf 
çaresi mevzulu bir koofet'iıi' 
Yerilmiştir, müderrisin bu aıii~.,
konferansı bir çok halk tara 
dan alaka ile dinlenilmiştir. 

Oenızde bır kaza fi' 
Dün saat 14,30 da şeker, f' 

bun yüklü olup lnebolulu 9',, 
ramın idaresindeki kayık, ArD 1:1' 

vutköy açıklarında Rizeli ~~ır
medin motoru çarpması yu 

1
J 

den devrilmiş, kayığın harP~,f 
denize dökülmüş, kayıkçı 

ramla iki tayfa kurtarılaı~ 
•)11r 

· ı·k · Y ·b· O'at• rıp ı br. urt garı ı, yar o 

diyar garibi. . . . ~ 

- Anadan karaya yuma nell1 

Anadan kuruya yinıe neylesifl• Jıl' 

Anasından kara doğanı J1~1tıt• 
dar yıkasan bottur. Yara tı' 
kuru, zayıf olan da ne kad•I' 1"' 
kınsa nafile, gene kuru, geııe 
ru.) ,,e ı' 

- Anan tat, baban tat. fılt .,J; 
rek balaban at. Bin eşeğini Vo' 1"4e' 

(Tat - dilsiz demektir· (t'ıl 
millet kendi dilini bilmiye"t•""') 
der. Arap da başkalarına 
der ki, (te.~) demektir. b-otf 

. ~e 

Kastamonu ı•"' 
Velet çe 



Yazın: iki gülüşlü kadın 1 Morls 

Arsen LUpenln yeni bir macerası 
Tefrikı No: tO 

L6blan 

~~ 1 tCkrar titredi. Bu ya§, 
di:tor~-.ının tarihine tevafuk e• 
tiiı>heı:· ~ akat Marki, hem kızı 
t-,~in ndırınemek, hem de Te· 
i ... · t.r~ua . • k :a-ın k unu yerme getırme 

ttıd' • 
........, A ını toparlıyarak: 

~· ~nto · ıl\ d nın, dedi ben anneni· 
" <>ıtu k , . . 
1

' lltın : ç.o yakın dostu ıdım. 
o enız · · '1 alil\ •çın bir ıstırap mem" 

"••na b d ......._ ~i •e ep olanın .•• 
.... '- c:a eder1'ın M" .. b ._ Qalıe • osyo, un· 

........ A.. ~1Yelim 
t, f tıneni • . 

•"- h zın demek bu husus· 
-._..,;.:::aları vardı? 

hı '4~~~u huıuta Mç bir 
l ........ p~ \. 
' la. p .. L. h" ~ '3n~- -aı ıç olmuaa 
C~ ?Ilı 1

1
•· Hayat on•Jn için 

la. o llıUftu? 
' 1cat'I hir ıuretle cee 

vap verdi: 
- Hayır. Annemin hayatı ga" 

yet İyi geçmiıti. Bana bütün 
İstediklerimi vermişti. Bugün ıi· 
ze müracaat ediıimin sebebi ise 
beni yanlarına almıı olan kimse: 
lerle artık anlatamadığımdandır. 

- Bunu bir gün bana anlatır
sınız yavrum. Bugünlük yapaca• 
ğımız en mühim mesele sizin is
tikbalinizle mefgul olmaktır. Ne 
istiyorsunuz? 

- Evvela kimseye yük olma
mak! 

- Ve kimseye tabi olmamak 
ta tabii? 

-itaat etmekten korkmam. 
-Ne yapabilirsiniz? 

- Her fey ve hiç. 
- Hem çok, hem de az. Ki-

tibim olmak ister misiniz? 

-Sizin bir katibin iz mi var? 

- Evet. Fakat kendisinden 
§Üpheleniyorum. Kapılardan din .. 
liyor, evrakımı ve yazıhanemi 

kanttırıyor. Sizi onun yerine a· 
lacağım. 

- Ben kimsenin yerini almak 
istemem. 

Marki güldü: 
- Vay ..... dedi. O halde me· 

ıele müşkülleşiyor. 
Marki ile genç kız, sonra, u· 

zun boylu konuşutular. Marki, 
kıza büyük bir muhabbetle söz 
söylüyor, genç kız samimi, ser
best ve hürmetkar bir surette ce· 
vap veriyordu. Fakat zaman za· 
man Markinin bir türlü sebebini 
anlıyamadığı çekingenlikleri o· 
luyordu. Nihayet Marki, genç 
kızdan kendisini daha iyi tanımak 
ve daha iyi düşünebilmek için 
biraz müaade istedi. Ertesi gü· 
nü bir İf için otomobille bir ıe· 

ne yaraşır bir sahne idi. 
Hakemleri yuhaya tutmak

ta olan genç. kızların keskin ses• 
leri stadyumu çınlatıyordu. Fa • 
kat jüri, kararından dönmedi. 
Felemenkli bisikletçiler, Leene 
ile Chalott, İngiliz Chamben bi 
raderleri mağlup ettiler. Müsaba 
ka tekrar edildi, fakat yine in -
gilizler mağlup oldu. 

Zaman: 13, 2/ 5. 
4000 metrelik bisiklet yarıt • 

1 yahate çıkacaktı. Sonra da, yirmi 
gün kadar yabancı bir memleke· 
te gidecekti. 

Genç kız, kendisile beraber ıe· 
yahati kabul etti, ve Markiye in· 
mek niyetinde olduğu küçük bira 
aile pansiyonunun adresini veı

di. Ertesi günü, Marki gidip onu 
alacaktı. 

Marki genç kızı kapıya teşyi 
ederken, Kurvil'e tesadüf ettiler. 
Marki, Antonine: 

- Güle güle kızım, dedi, beni 
araııra gelip göreceksiniz değil 

mi? 
Genç kız, bavulunu aldı. Mer· 

divenlerden indi. Mes'ut ve neı'e· 
li idi. Neree:le ise farkı söyliye
cekti keyfinden. 

Fakat o aralık geçen hadiseler 
o kadar ani, o kadar anlatılmaz 
tekilde olmuftu ki, genç kızın ak
lı fikri altüst olmuı, ne olduğunu 
f arketmemitti. Merdivenin orta· 
11ndaki lot sahanlıktan, birinci 

lan Finalinde ltalyanlar, Fran • 

ıızlara galebe çalmıtlardır. ltal· 
yanlar bu mesafeyi 4,53 dakika
da Fransızlar ise 4,55 dakikada 
katetmitlerdir. 

Loı Angeles, 3 (A. A.) -
4000 metrelik bisiklet yanıı Fi· 
nali halkın alkıtları arasında ya• 
pılmıt ve bisikletçilerin tribünle
rin önünden bir geçitinde bu al· 

(Lutfen sayfayı çeviriniz) 

katın kapısının ~e -bir takim 
ıeıler duydu: 

- Benimle alay ettiniz Mös· 
yö ... Volter caddesinde 63 numa• 
ra diye bir yer yok ... 

- Nasıl olur müfettit bey .• 
Volter caddesi de yok değil ya ... 

- Bundan batka, buraya gel• 
diğim zaman cebimde bulunan 
mühim evrakın ne olduğunu öğ
renmek isterim? 

- Bir tevkıf müzekkeresi mi 
idi? Sarı Klara hakkında bir tev• 
kıf müzekkeresi? 

Genç kız bu sözleri duyar duy· 
maz hafifçe haykırmıt, sesini 
çıkarmadan tekrar yukarı çıka
cak yerde, merdivenleri İnmekte 
devam ~t~~şti. Müfettiş JorJöre 
he~ ses1 ışıtmiı, hem de kaç· 
maga çalıtan kızı görmüıtü. He· 
men üzerine atılmak istedi. Fa• 
kat iki el bileklerine ya ı mı 
onu M" .. R p f f, 

' osyo aulun apartımanm• 
dan içeri ıokmağa çalıııyordu. 

(Devam edece::) 1 
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r Takvim ,, Yeni bir eser: Cezairde kanlı hadiseler 
.. - -- !L - - • 

Cuma Cumartesi 
\ 5 Alustos 6 Alustos 

2 Rebi.ahir 3 Rebi.ahir 
Gttn dotUfu :i,00 5,01 

Tirk dtlnyası 
Yazan : Abdullah B•tl~ GUn batııı 19,21 19.20 

Sabah namuı 3.32 8,34 1 Dünkü ~ııyımızın dcumı 
Otıe • 12.20 12,<i!O 
lkındl • 16 14 16,13 
Akpm .. 19.21 19,20 
Yatn • 21 ,09 21.07 
1msak • 3,01 3,02 
Yılm geçen l 209 210 

GUnler' J 
Yıtm kalan t 155 154 

GUnlerl J 

Müellif hiç olmazsa 1897 s. 
tahriri nüfusu neticelerile alaka
dar olsaydı bu vartaya düşmez
di. S. Patkanofun 1912 s. nde 
Petesrburgta matbu "Sibirya a -
halisinin kavmi teıekkülünü gös· 
teren istatistik neticeleri,, altı 

mühim eserinin 1 inci cildinde 

•ı•~---------··--~ Sibirya Türklerinin 1897 tahriri 
HAVA - Dün ::ıca\.:lık azaoıf 2:-, nüfuıuna göre adetlerni göste -

~ Umb1rzamaffifi'iiberi, ... Fran· 
sız kuvvetleri Cezairde bulunan 
Atlas dağlannın en yüksek yer
lerindeki kabilelerle çarpışmak
tadırlar. Ajans ve telgraf hava
disleri, bu yerlilerin büyOk isya
nı hakkında pek kısa malumat 
vermekte, hareketin ehemmiye
tini gizliyerek, istiklilleri için 
ayaklanan Arap kabilelerini, Ak
vam cemiyetinin ve diğer mil
letlerin efkarı umumiyesinin dik
katini celbetmeden boğup bas
tırmak için Fransız mahafılin~ 
bile pek az haber vermektedir. 

Halbuki, Cezairin Atlas dağ
larına çekilmiş olan Arap kabi
leleri, Fransız kuvvetleri ile 
amansız bir mücadeleye girmiş
lerdir. Mücadele merkezi Mellul 
dağlarıdır. Fransızlar, bu mınta
kada bir çok kasabaları, büyük 

lDılar artmıştır. 
İngilizler bu mesafeyi 4,56 da 

kilia<la, Kanadalılar ise 5,06 da
k;kada katetmitlerdir. 

Milletler itibarile sayılar 

Los Angeles, 3 (A. A.) -
Piatle;.ve .!aha!arda muhtelif mil
ıetl~brifından kazanılan sayr 
af ~(f.ıobkler) 

Alnerilia 81, İrlanda 20, Ka -
nadllJ19,~ Fenlindiya 16, lngil -
tere , 13; I.:ehiıtan 1 O, Almanya 

10, ispanya 7, Filipin 4, Çekoslo 
T'&J<ya <Te eYni Zelanda 3 er aa· 
yı, Cenubt Afrika 2 ltalya 2, Ar 
' jantin 1. 

Kadınlar: Amerika 15 1- 2 
:Almanya 151 - 2, Lehistan 10, 
Japonya 3 .. 

Orta sikletler gUreşlnde 
Los Angeleı 3 (A. A.) -

Orta sikletler güre§ finalinde gü
refe baılandıktan sonra İsviçreli 
rakibi olan Amerikalıyı mağlup 

etmit ve onu yere yıktıktan son 
ra sarsmakta devam etmİ§tİr. 

Amerikalı kalkmıya uğratır • 

klınetler sevk ederek iıgal et
mitlerdir. 

Kazablanka şehrinden verilen 
bir habere göre, Cezair ve Fas 
Franaız seyyar kuvvetleri, Aıt -
Hadidu ve Assif Mellul mınta
kalannı şiddetli bir mücadele-
den sodra işgal etmiılerdir. Ka
bileler, muntazam l;uvvetler önün
de çete harbı yaparak çekilmek
tedirler. Fransız men balarından 
verilen haberlere göre, Arapla-
rın zayiatı çok, Fransızların za
yiatı ise azdır. 

Fakat bu haberlere ne dere
ceye kadar inanmak caizdir bil-
miyoruz. Zira, yapılan mücadele
lerde Fransızlardan ölenler hiç 
te az değildir, batta, bunların 
arasında, Fransa başvekili M. 
Heryonun yeğeni dö Sandraı da 
nrdır. Her halde, Cezairin yük
sek dağlarında kanlı mücadele· 
lcr oluyor. 

ken omuzları yere gelmi§tir. 

l 
ı 

Olimpiyatkupasal•vlçreye verlldl 
Los Angeles, 3 (A. A.) -

Beynelmilel olempiyat komitesi, 
olimpiyat kupasını sporu teıvik 
ve olimpiyadın muvaff akıye • 
tini temin maksadile sarfetmiş 

olduğu fevkalade mesaiden do • 
layı lıviçre jimnaıtik federasyo
nuna vermiıtir. Bu teveccüh, mez 
kur federasyonun teeasüsünün 
yüzüncü yıl dönümünün tes'idi 
zamanına teıadüf etmektedir. 

Disk atmada 
Los Angeles, 3 (A. A.) -

Disk atma finali: 
Birinci Anderson (Amerika) 

49 metre, 42 santimetre, ikinci 
Labord (Amerika) 47 metre 58 
santimetre. 

Her ikisi de olempiyat reko • 
runu kırmıtlardır. 

200 metrenin neticesi 
Los Angeles, 3 (A. A.) -

200 metre final galibi T olanın 
zamanı 21, 2 - 10 saniyedir. 

lkinci Simpson, üçüncü Met .. 
calfe, dördüncü oJnath, betinci 

r x x Yazanı 
L:~·::l~·~-~~!~~-x::n~~b~~ 

Çok yorgunum, biliyorsunuz. zün önünde kendimi öldürece
ya ! .. Geceleri uylru~uzluk, gün.. ğim ... 
düzleri ıağa sola ko§mak beni ta- - Of! Gene mi aktrislik? .• 
katsiz bıraktı .. Bu sabah da se- Gene mi komedya? .. 
yaha te çıkacağım. Rica ederim. - Hayır doğru söylüyorum .. 
Beni rahat bırakın!. Siz bana Japonyada intikam al .. 

- itti! Bu sefer size çok mü- mak istiyenlerin dütmanlarının 
him bir şey söyliyeceğim .. Beni kapıaı önünde intihar ettiklerini 
dinleyiniz .. Bana bakınız. Ben söylemittiniz.. Uyumayınız. Göz
güzelim değil mi?. Ne için beni lerinizi açınız! Şu hançere bakı
aevmiyoraunuz?. Ne için beni Ja- ruz!. 
ponyaya götünniyorsunuz?. Hançeri tehditkar bir tavırla 

-AyTayo! (Japonca: Aman sallıyor, Tagami birdenbire sıç• 
)arabbi) Gene baıladınız mı?. rayarak kadının bileğine yapıfı-
Of ! Ne can sıkıcı şeysiniz, Taga• yor .. 
mi sizden bıktı !.. Fakat somyenin yaylatması ü-

- itti, •İzi öldürmek istedim! zerine arkaya doğru yuvarlanı -
Öldüremedim. Siz beni ne hale yor .. Nataıa üstte, o altta .. Yere 
soktunuz?. Eğer beni götüreceği· dütüyorlar .. Nataıa dizini yere 
nize ıöz vermezsenız gözü.. ıiddetle çrtptığı için ailıya ağlı-

up;arl 19 derece olarak ıe,bit edilmiştir. ren cetveller vardır. 
Bugiin rü:ıgAr poyrazdan mütehavvil 
sür·aıle esecek, hava ekseriyetle açık Orada Yakutların 226739 ki -
ll:tc•ktır. 

___ R_A_D_Y8~gü_n J 
ISTANBUL - 18 den 19 a kadar 

gramofon, 19,30 dan 20,:30 a kadara
laturka saz, 20,30 dan 21 e kadar gra 
mofonla opera, 21 den 22 ye kadar 
alaturka saz, 22 den 22,40 a kadar or 
kestr:a. 

VJY ANA (Gl7,2 m.) - 12,30 Kon· 
ser - 13,-10 Bah'tan parçalar -
ı.&,10 PHl.k - 17,30 Konser - 20,0:> 
Şarkı - 21 Orkestra konseri - 23,10 
Dans. 
BOKREŞ (394,2 m.) - 13 Plak -

14 Plak - ıs Dans - 19,10 Dans -
20 Radyo - 20,40 Plak - 21 Orkes
tra konseri - 20,40 Hafif musiki -
22,0:l Orkestra. konseri. 

ROMA. (.Ul.2 m.) - 13 Plak -
14 Musiki - 18 Haber - 18,30 Kon
ser - 18,45 Musiki - 20,1:; Plak -
21,4S Senfonik konser - ıt Dans. 
BUDAPEŞTE (550,:> m.) - 10,ı:> 

Konser - 13,03 Konser - 17 Askeri 
musiki - 19 Plak - 20 Macar ha,·a
ları - 21 Konser - 24 Çigan musi· 
kisi. 

OSW (1071,4 m.) - 19 Orkestra 
konser - 23,1:> Musiki. 
VARŞOV A (1411 m.) - 13,4:l Pliik 

- 14,3;) Plak - 16,10 Plak - ıs Kon· 
ser - 19,20 Dans - 23,50 Dans. 

KöNJGVOSTERHAVZEN (16!J:> 
m.) - 7 Jimnaı:ıtik - 7,15 Musiki -
13,30 Konser - ı:> Konser - 17,:lO 
Konser - 19 Piyano konser - 21,l:> 
Musiki - 21 Viyana - 2:?,40 Dans. 

PARlS (172:> m.) - 7,4;) Jimnastik 
- 8,30 Jimnastik - 13 Musiki - 20 
Plak - 21 Musiki müsahabe - 21,4:1 
Konser - 22,30 Operet - 23,30 Musi
ki. 

Luti, altıncı Valters. 
Sırıkla yUkaek atlama 
Los Angelea, 3 (A. A.) -

Sırıkla yüksek atlama. Final. 
Birinci Miller (Amerika) 4 

metre 31 santimetre (dünya re
koru) , ikinci Nichida (Japonya) 
4 metre 26 santimetre; üçüncü, 
Jefferson (Amerika), 4 metre 19 
dördüncü Graber 4 metre 14 san 
timetre, be!inci Mochizuki (Ja 
ponya) 4 metre. altıncı Delaıtro 
(Brezilya) 3 metre, 90 ıantimet-
re. 

ya oğuıturuyor ve söyleniyor: 
- Hayvan canımı acıttın! 
Altında Tagami hareketaiz du· 

ruyor .. Kakmalı bıçak göğsünün 
üzerinde dimdik ... 

Nataıa: "Beni korkutmak için 
kımıldamıyor!,, diye dütünüyor. 

Odanın bir köşesine doğru u
zakla§ıyor .. Döşemede ıerilmit 
kalınıf hareketsiz vücuda bakı
yor ... 

Hançer, Japonyalının göğsü
nünüzerinde dimdik duruyor. 

Nataıa hayretle tekrar yakla00 

ııyor. Naııl oldu da .. Evet, han
çer kabzesine kadar Japonyalı

mn göğsüne saplanmıf, fakat bir 
damla kan bile çıkmamıt !. 

Nata~, bu sefer korkarak du
vara kadar kaçıyor .. Duvardaki 
halının üzerine parmağiyle gay· 
ri ihtiyari ÖLMÜŞ kelimesini çi· 
zıyor .. 

Sonra aklı bafına geliyor .. Ya 
Kohar içeriye ıiri~ene. Baiırıp 

tiden, diğer Sibirya yerli Türk -
)erinin 176, 124 ki,iden ibaret ol· 
duğu yazılıdır ki, bütün Sibirya 
yerli Türkleri daha o zaman 
402,863 kitiden ibaret olmuş de
mektir. Patakanofun eıerinde Si
birya Türklerinin vilayetlere gö 
re miktarını gösteren cetveller 
de vardır. 

Müellif bu husustaki kendi İs 
tatistik malumatının eskimiş ol
duğunu sezmiş (s. 91) fakat ye· 
nilerini aramamıştır ... 

Müellif Sibirya Türklerinin 
lisanı hakkında V. Radolfun 
"Türk kabilelerinin halk edebi
yatı örnekleri,, atlı eserinden baş 
ka "tayani kayıt,, bir eser bu • 
lunmadığını ve bu Türk lehcele -
rinin "ilmi tetkik dürbününün 
dışında kaldığını yazıyor (s. 92) 
Halbuki kendisi "Yakutlar,, mep 
hasinde Böhtling'in Yakut lisa • 
nına dair meşhur eserini (s. 78) 
ve bibliograyfasında da V. Ra
dlofun 1881 de Liipzigte matbu 
"Şimal Türk lehçelerinin foneti· 
•kası,, atlı eserini kaydetmiştir. 

Şimdi biz de kendisine bu mev
zua dair pek ziyade "şayani 
kayt,, olan diğer bir kaç eseri ha 
tırlatalım (intişar tarihleri sıra
sile) 

1) Finlandiyalı M. A. Kas • 
tren: Verauvh einer Koibalichen 
und Karagassischen sprachlehre,, 
Petersburg, 1857. 

2) V. Verbitskiy: (rusça) "Al 
tay ve Aladağ Türk dili lehceleri 
nin lugati,, Kazan, 1884. 

3) Ayni müellif (rusça): Al· 
tay yerlileri (etnografya tetkik
leri) Kazan, 1892 (bu eserde li
saniyat materyalleri de vardır). 
Verbitskiy' nin Altay Türkleri 
hakkında ba~ka bir çok eserleri 
de vardır ki, bunlarda da dil ve 
lehçe örnekleri bulunur. 

4) N. Katanof (rusça): "O -
ranhay lisanını tetkik tecrübesi 
ve onun diğer Türk lisanlarile 

çağıracak, polis gelecek .. Nataşa 
hapse atılacak, dayak yiyecek ... 

Bitkin bir haldeydi. Ah, her 
şeyden evvel biraz uyuyabilse .. 
Muranın yanında onu bulamaz
lar .. 

Olanca kuvvetini topladı .. Du· 
varın üzerine parmağıyla KAÇ
MAK kelimesini çizdi, giyindi, 
şapkası yemek odasındaydı. 

Merdivenleri tıkırdı yapmadan 
inerek koltuğun üzerinde duran 
şapkayı aldı. Pencereye doğru 
gitti. 
Sokakta kimseler yoktu .. Kapıyı 
açsa gıcırdıyacaktı.. Pencerenin 
önündeki destek demirini aştı .. 
Koşarak evden uzaklaştı ... 

Mura soyunmuştu. Yatağa yat
madan evvel gözlerini gül suyu 
ile yıkıyordu.. Kısık bir sesle 
sordu: 

- Saat kaç yahu?. 
Sonra cevap beklemeden de· 

J(ı• 
soydaşlık rnbıtaları,, . o~ı 
1903 ( Katanofun bu eserı 

1532 ••. 
musu Türki,, hacminde 
fa ihtiva eder. t 

5) E. Pekarskiy: "Yak~gO~ 
linin lugati,, Petersburg, 
Ulum Akademisi matbaa••· d 

6 ) Ayni müellif: Yakut be rl 
biyah nümunedir11 Peter• il 

1909 - 191 ı. 
1 

ri 
lşte Sibirya Türk lehçe e t 

dair bu gibi mühim eserle~,:! 
danda iken, nasıl olur da .. ' 
leri yoktur,, diye kat'i hıJ 
verilebilir? . . ••Otl' 

Müellif Mogollar ıçın: ,dt 
Asyada malüm olan yeri~ tel 
vani Magolistanda aakiııdıt jt 
Bur'yat ve Kalmuk naınile tef 
büyük kısma inkısam eder 
diyor. (s. 41). ı,.ı 

Halbuki bu iki zümredetı ~ 
ka asıl Mogol namını tatıY•11 

•• ıt 
k. ır 

Mogol zümresi vardır ı, 
1

• 

yalnız bunlar Mogolistanda i~ · 
ıarlar. Bur'yatlar ise, MogO or 
tanda değil , şarki Sibiryad• ~ 
küt (hkutsk) vilayetiııde ·~ 
Baykalın. ötezinde Kalmuktsr~i 
kısmen Cungaryada ve kı•bl 
de Avrupa Rusyasınm cen\I 
da ya~arlar. ~ı 

- Devam Ederi 

Bir 'l'ürk dostıı 
Kont Ostrorog öldU /.. 

Son gelen Avrupa gazete! 1, 
de kont Leon Ostroro'!'un V 
mü haberini okuduk. Sonr•~ 
Fransız tabiiyetini kabul ~ 
eski bir Leh hanedanına dl 'I. 
olan kont Oksfort DarülfüoaJ~' 
da hukuku istamiye müd ~ 
bulunuyordu. Kont Ostr ·I. 
1 ürkiye içinde yabancı bir *I 
değildir. Meşrutiyetten u~ 
harp başlanğıcına kadar • ı' 
nezareti müşavirliğinde bulull l 
sonrada eski Babıali adliye 
şaviri olarak ~ alışmııtı. I,_ 

Samimi bir Türk doıtu ·'/ 
kont Ostroro~, son ~eneler~ 
Türkiye hakkında bır çok~ f 
riyatta bulunmuş ve bU~i1 eti 
kitabımızı bihakkın takdır 
ğini ispat etmiştir. . / 

Kontun bir kısmı Türk•1, ~ 
yerleşmiş olan ailesi efr~d:deı} 
kendisini sevenlere taziye~ 

lJlalbaamı:a gelen eseri~ 

Kadro ~; 
l\ı dı onun 7 inci sa\'JSı da çıktı / 

ro, yep;:\ne [ikir Ye ilim mccLTI"' fi 
En kıymetli muharrirler tarafııd'11t~ 
lan yazı ları düşünenler için bir · \i ,ı~ 
Dı.inyanın iktısadl cereyanları, oııl 11 ~ sadımız. fi kir ce reyanları. kadronll d~ 
zularından bir kısmıdır.~ 

varn etti: .. ,il~ 
- Görüyorsun ya ıurıs',; 

çıkarıyorum. Sürmeyle uf" il., 
gözlerim yanıyor. Oh, b&J ( 
çok içtik bilsen!.. Kusacai.,,, ~ 
liyor .. Ruslar vardı .. Saat ~1 

kadar kaldılar.. VolodY'botJ'. 
götürmek istedi .. Fakat ••r tt' J, 
duğum zaman sevitemertl• di'f 
du bakalım?. Kar§ımda ""ıı,i 
lip kaldın?. Herifi vapur• 
götürdün mü?. I 

b&J ( 
Nataşa §aşkın §aşkııı P 4' 

leri dinlemişti. Zorla ce.,,. ·~ 
di: ~ 

- Hayır, sefaretin ol bit I 
ile gitti •. Eliyle beni 9öyle 
lamladı .• İşte bu kadar·· ·(J • 

berıJ - Zavallı yavruın, 

Çok üzülüyor musun?· 'f°tf 
- Hayır ... Yalnız çolc ~rf· 

num. Uyumıya ihtiyacıd' .,~1 
1. at• 11.J - Öyleyse ne bek 1Y. ,, .. < 8,,,,. 
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[ Mahkeme ve _ı_cr_a __ i_ıı_n_ı_a_r_ı _____ f C i 3. K. Sa. Al. Ko. dan 1 - Türk Maarif em - -
latanbul Dördüncü icra lllenıurlu- Jstanbul Dördüncü icra I~lcmurlu- yeti müesseseleri Aıağıda cinı ve mikdar ve garnizonları yazılı mevaddı iaıe 

fundan: ğurıdan: kapalı ıarf usuli ile münakasaya konulmuştur. Ihalcıi 10 • 8 • 932 
l'aınamma 3SOO lira kıymet taktir Beyoğlunda Te \"İkiyede Birinci 1 - Bursa Kız Lisesi leyli Çarşamba giir.ü aaat on buçuktan itibaren hizalarında yazıh 

'dilen Boğnziçinde Paşabahçede Köy. Karakol sokağında ı;ı,112 numaralı ve neharidir. Lisenin bütün ıekilde icra edilecektir. Taliplerin şartnamelerini almak üzere 
başı caddesinde e~ki I9 ) eni 47.47 hanede mukim iken elynm ikamet- smıfları mevcut olduğu gibi her gün ve münakasaya iştirak için yevmi mezkürdc Balıkesir 
ltıiikerrer numaralı bah~eli hanenin gfıhı me~hul hulunan Adil Beye: resmi liseleri~ muadeleti Maa- Aıkeri Satınalma komisyonuna muracaat!an. (584) (3499) 
llısır hiSM!si açık artırmaya Yazedil- B f d.k ı Cı'nsı· Mı"kdarı Garnı'zonu ihale tarı"hı· llliş olup l:l-rS-932 tarihinde şart- .l\luri ·iniz ~iilf'yman Paşanın o- ri vekaletince tas 1 o uo-

d Ef d. ı 1 ndan dola,.-ı Sıg~ır etı• 120,000 Balıkesir On buçukta llarne i divanhaneye talik edilerek 05 en ı)e 0 an lorcu '"' muştur. 
l" ı"potek ı'rae edı"len 'l'e vikivede birin- 2 A k A ktebı' ,, ,, 120,000 Bursa ,, " ""-9-.932 tarihine müsadif Cumar- " - n ara na me 
tt.ıi günü saat 14 ten 16 ya kadar ci Karakol sokağında atih. ~ cedit ve ilk mektt p. ,, ,, 60,000 Mudaııya .. " 
lgtanbul 4 üncü icra daire inde açık 112 numaralı hanenin satışı mukar- 3 _ Eski•ehir ilk mektebi. " " 60,000 Bandırma " " 
•rt t 'ıf Koyun eli 65,000 Bursll On bir buçukta. ırma ile satılncaktır. rer olup hu kerre mahallen rnzyye Leyli talebe de kabul eder. 
Artırma) n i tirak için yüzde ) edi , .e t.aktiıi kıymet için 11-8-9:l2 l'er:;ıem- • 

tt ... inat akçr.c·ı alınır. tu""terakı'm k" 4 - lstanbul Talebe Yurau. ··• "'"°' be günü saat 9. 12 arasında ,.e mez ·ur 
;'t"giler ile belediye re imleri vakıf mahalle ehli vukufla gidereğj tehliğ 1 YaJmz Yüksek mektep ve 

1 - Edremitteki kıtaatı as· 
keriye hayvanatı ihtiyacı ıçın 
(400,000) kilo arpa kapalı zarHa 
20 gün müddetle münakasaya 
konmuştur. I:1alesi 6 8-932 cu· 
martesi günüdür. Saat 15 dedir. 

ralık inşaat yapmış olduklanıu 
tevs k. 

ta~i müsteri"e aittir. Darülfünun talebesine mah-1 " makamına kaim olmak üzere ilan o- B- Mali kudretlerini tevsik. 
C· Bizzat dip'omalı mimar ve

ya inşaat mühendisi olmak \e 

yahut daima bu gibi mütehaSSJs· 
Jar istihdam etmek. 

cra 'e iflas kanunun 119 uncu Junur. sustur. 
~lddesine te\•fiknn hakları tapu si· 5 - lzmir, Çorum, Adana 
~•lleriJe sabit olmı) an ipotekli alacak- /stanbul üçüncü frrmmzdan: talebe yurtları. Lise ve Orta 
r'lar ile diğer alıikadnranın ve irti. Fatihte Park karşısında .i No.lu mektep talebes:ne mahsustur. 
ak hakkı sahiplerinin bu haklarını 

""' h hanede llnyriy~ Hanıma: Türk M "f C ·yetı' yu f"' • u usile faiz ve masarifc dair olan ı aarı emı • 
ddıaJannı ilan tarihinden itibaren Yiizbaşr Cemal Beyin sarraf Ha- karda y11zah olan müessesele· 

2 - Şartnameyi Ye evsafı gör
mek anlamak için her gün ve 
münakasaya iştirak ed~ceklerin 

de ticaret odası tasdiknameleri 

ile aynı güo ve saatte Bahkesir 
il d Kol ordu alam satım Kom.na 
müracaatları ilin olunur. (3407) 

1- Diğer şeraiti anlamak İs· 
tiyenlerin her gün, münakasaya 
iştirak için de şartnamede yazılı 
vesaiki ile beraber teklif ve te• 
minat mektuplarını muayyen gün 
ve saatten evvel vekilet bliıaam

da mütqekkil bava aabnalma 
Kom. na makbuı mukabilinde 
testim etmeleri. 

~? g.ün içinde e\•rakı mü bitelerile ralanbos Efendiye merhun mücevhe- rine girmek istiyenler kabul 
lldırmcleri lazımdır. rat111a ınüstahik olduğunuz ihhar e- ~eraiti için Cemiyet şubelerine 
Ak i halde hakları tapu sicilll'rile dilmiş olmakla mercice tarafınını veyahut bu müesseselerin ida-

~bit olmıyanlar satı bedelinin pay- ihbarname tebliği takarrür etmiş ve relerine müracaat etmelidirler. 
aşma ından hnriç kalırlar. ikametgahınıza ''apılan tchliğatta 

J (3761) 
.Alakadarlann i,bu maddeyi kanu- mahallinde bulunmadığınız anlaşıl· 

?ııye ahkamına göre tevfiki harekl't mı~tır. 
etmeleri ve daha fazla malümnt al- 7 günliik ihhar ,·arakası makamına Fatih MalmUdilr 

lüğünden: 

• • • 
Eskişehir hava ıarnizosunda 

bu sene yapılacak in~aat kapalı 
zarf usuli ile münakasaya kon
muştur. Münakasa 21·8-932 tari

hine müsadıf pazar günü saat 
14 te Ankara'da bava müsteşar· 
lığı aatın alma Kom. da yRpıla
cakbr. 

tllak istiyenlcrin 931-492 do ya ııu· 
rıı 1 aim olmak üzere ilanen tehliğat O· 
1

_ arasnc memuriyetimize müracaat· 
11- Talipler hava müsteşarlı· 

ğma müracaat ederek münaka· 

sa şartnamesinde yazılı şeraiti 
haiz olduklarını ispat ettikleri 
takdirde münakasaya iştirak ede
bilmek için proje ve fenni şart· 
nameleri 50 lıra mukabilinde hava 

t.iitJ illm olunur. (3:52"7) hınur (:1:i3:l). .... 
Fatihte katip Muslihittin ma

hallesinde Dıraman çeşmesi so
kağında atik ve cedit yirmi No. 
lı hanenin satış müzayedesi bir 
hafta temdit olunarak 8 · Ağus
tos· 932 bırakılmıştır. (3763) 

1 
lıtanbu/ Döl'dürıcü lc;;-!t!e;;;;;. 

"illndan: 
k Tamamına <'ili bin yüz dok~an lira 

1Ymet takdir edilen Bel oğlu Feru
~a mahallesinde Sogancı oğlu soka
f1ndıı atik 23, 2:5 cedit 1, 1 1 numara• 

1
8tla bodrumdan maada (6) alh kat- ' 
1 kfı.rgir apartımanın rubu hi .... esi 
~ç:k artırmaya ,azcdilmi olup 15 
d"g.u tos 1932 t~rihin~e şartname~i 
a:''anhaneye talık edılerek 5 Eylul 
32 tarihine müsadif Paıart i günü 
~at 14 den 17 ye kadnr lstnnhul 4 
Uncu lcra daire""inde açık artırma 
~Uretile sntılacaktır. 
d Artırma ikincidir. Birinci artırma
~ en zi)ade (:>000) beş hin liraya 
lt lip çıkr:ıış olup bu kerrc en çok ar
tı tanın ü .. tünde bırakılacaktrr. Ar-
trnıra iştirak için l üzdc yedi temi

~at a~çcsi alın·r. Mütcraltim ,-ergi 
tfele:iı~·e Yakıf icaresi mii"'tcriye ait
' t, lcr;:ı ve if!.ls 1.:ım:nu:ıun 119 un
g~ _hladdcs.ine fo\fikan hal\ları 1'apu 
,1cıııenıe sahit olmı) an ipotel.Ji ala
t aktııar ile diğer nh"ıl.:tdnrların ve İr• 
\!fa)( hakkı ahipJerinin bu hakluı 
1' hususile faiz n masarife dair o
t._.., iddialarını ilan tarihinden itiba
ı:~ (20) gün kinde e,·rakı miishite
d:ııe bildirmeleri lftzımdır. Aksi hal
.... hakları Tapu sicillerile sabit ol
··••ya 1 
''?ıd 11 ar satı bedelinin payla'Sma-
İ§b an hariç kalırlar. Alakadarların 
r, ~madde) l kanuniye ahkamına gö
~ll(l areket etmeleri '"e daha fazla 
d0g ~at almak i tiyenlerin 1931-109 
~U ;>a nurnara ile memııriyetimize 
~tları ilan olunur. (3~42) 

d:~~anbul Be inci icra memurluğun. 
ı,~~~cuı va satılma ına J,arar ' 'eri-
8.lı t •r.o, Ma a, Ye sandalya 13-8-
tlel\ arı~ ,.e Cumartesi günü saat.12 
tt~1 d itı~aren Beyoğlundn Nışan
'-sııc" 8 ~armanh npartımanı önünde 
oı,11ı811ıtına ıile satılacağından talip 
~k arın mahallinde hazır buluna
lıırıu rtıeınuruna müracaatları ilan o-

~ lıttınb -------
~~ ul ABliye ikinci Hukuk flf alı-

lb alftden: 

Str:him l<'e,•zi Beyin Beşiktaşta 
~fetıd~e Bey Yokuşunda Ebülhüdn 
-..... 

1 lekko•·' k "'ııtn ll h ~ı akaretlerinde mu 1-

~'li1tte=· attin Bey ve Bbülhüda Er. 
Utalt'ıe 1 8edia Hanım aleyhlerine 
~Olay1 :;ıedfğj alacak davru:ından 
. '-ttıtın Umaileyhlmanın ikametgah
~cra kıiı~eçhullyeu hasebile ilanen 
ı. eti kanu aıı~ tebliğata rağmen müd· qakk ı>e i 
t'ıt •nda zarfında e as dam 
'· liddej \e~e·vı~P ita etmediklerinden 
~ik ı ınin tal b" . h ~ olarak . e ıle )e\'lnl ta -
ıı~' güııu hı.)ııı kılınan 27-9-932 
°"' huı11run:t ~4 te tahkikat hakim
"' tell'lledikl a. ı Patı vücut etmeleri 

llarııeıeı k erı ~kdirde haklarında 
a)ıı. anunıye . . 

"rnları nın ıcra kılınaca· 
O!\u,11r. olmak üzere keyfiyet 

/sfanbrli Üçüncü icra .llttmurlu. 
ğundan: 

l\lahruz ye paraya çevrilmesine ka• 
rar verilen bakkaliye en.akı 9-8-9:32 

Sah giinü saat 9 dan 12 ye kadar 
Ka ımpa~ada pazar mahallinde bi
rinci nçık nrtırma uretile usulen 
satılacağından talip olanların mahal
linde bulunmalan ilan olunur. 

IGtanbul il.inci icra .l!emurluğun· 
d<m: 

Bir alacaktan dolayı mahcuz olup 
para)a çevrilme i takarrür eden Sit

roen m:ırkalı ve :171 numaralı otomo
bilin nı ·ıf hi sesinin 9-8-9:32 tarl• 
hine mü adif Salı günü aat ondan, 
on iki.le kadar Taksimde otomobiller 
tak. e mahallinde birinci açık artırma 
sı icra kılınac.akt:r. Talip olanların 

mezkur gün H~ saatte mahal11 mez
kurde hazır bulunacak memuruna 
mürncaatları ilan olunur. (3530) 

Polis müdürlüğüne 
memurJar alınacak 

lstanbul Vilayetinden : 
hıanhul Polis merliez memuıluklarile 

mildiıriy~t şubelerinde aynı derecede 
bnlunan muhıclif mcmuriyetle~de i5tlh
dım edılmek üzere mektebi mülki~ e ve 
hukuk fakultcsinden mezun kadın \e 
erkek a lı maaşı 25 lira olmak üıere 

bir mikdar memur alınma~ı mukarrerdir. 
\ a,ı otuzu geçmemiş ,.e erkt'klerden 

askerliğini ifa etmiş ,·atandaşlardan arzu 
edenlerin istldanamt-. diploma. vcsail.i 
askeri~e \'C şimdiye kadar bulundukları 

hizmet \'C memuriyetlerden almış olma
ları l:lzımgelen ve.saik ile birlıkte \'ılayec 
makımına müracaatleri lüzumu il!n olu· 
nur. r:cnebl li anı bilmek tercih sebep
lerindendir. 

_l _o_A_v_E_T_L_E_R __ ı 
Mlllr Türk talebe birliğinden: 
Milli Türk talebe birliğinin 

tertip ettiği Anadolu ıeyabatına 
iştirak etmeleri mensup olduk· 
ları cemiyet veya birlik tarafın· 
dan 1'endilerine tebliğ edilen 
arkadatlarımızın 7 . 8 • 32 pa· 

zar günü saat 15 te Cağal oğ
lunda birlik binasına gelmeleri 
ehemmiyetle rica olunur. 

SEYRISEFAIN 
Merkezi idaresi Galat:ı köprulıası B ~623 

Şul c A, Slrl.:e~I Muhilrdar zade Han 22640 

Oksijen 

Mllnak11ya iotirak şartları. 
A- Şimdiye kadar 200 bin Ji. 

müsteşarlığı inıaat ıubesioden 
alabilirler. (609) (3676) 

Ankara Nafıa Başmühendis
liğinden: 

Birinci madde - Bedeli ketfi 23362 lira ve 92 kuruttan ibaret 
idare ihtiyacı için Mayıs 933 olan Beypazarı • Nallıhan araımdaki 12 adet menfez ve köprü inta· 

gayesine kadar alınacak olan atı ihale tarihinden itibaren 130 gün zarfında ikmal edilmek üzere 

asgari 1500 azami 2500 tüp kapalı zarf uıulile t--ıS--932 tarihinden 29 . 8. 932 tarihine kadar 

oksijen münakasa ile satın ?9 ıün müddetle münakasaya konulmuştur. 
alınacaktır. itaya talip olanla- ikinci madde - Münakasaya iktidarı fenni ve itibari malileri· 
rm 11·8·932 saat 16 ya kadar ni iıpat edenler kabul olunur. Bunun için münakaıaya dahil olmak 
mübayaat komisyonuna müra- istiyenlerin: 
caatları. (3740) A - Bedeli ketfin yüzde yedi buçuğu olan 1752 lira 22 kuruıu 

1 1 

Vilayet ldarei Huıuıiyesi hesabına bankaya tevdi ettiklerine dair 
Askeri fabrika• makbuz senedini veya milli bankalardan birinin teminat mektubu· 

lar f U\n ları nu yahut milli esham mükabili Muhasebei Huıusiyeden almacak 
ilmühaberi ibraz etmeleri lazımdır. 

138 Ton cöküm koku B _Ticaret odasına mukayyet olduklarına ve itibarı malilerine 
80 " Tutya ait vesika göıtermeleri icabeder. 
Yukarıdaki malzemenin kapa- c _ Yetlerindeki ehliyeti fenniye vesikalarını Vilayet Baımü--

h zarf ile 31 • 8 • 932 tarihinde hendisliğine göstererek münakasaya dahil olabileceklerine dair ya 
saat on dörtte ayrı ayrı ihaleleri bir ehliyeti fenniye vesikası almaları ve yahut ellerindeki vesika· 
yapılacakhr. Taliplerin şartname nın zirine ıerh verdirmeleri iktıza eder. 

için her gün öğleden sonra, mü- Bu üç ıartı tamamen haiz olmıyanların münakasaya iıtirakleri 
nakasaya gitmek için de 0 gün f&yanı kabul olmıyacağından teklif zarfları açılmıyarak kendileri• 
teminat ve teldifat ile m~racaah. ne iade edilecektir. 

~ • • <
3738

) Üçüncü madde - Münakasa evrakı keıfiye ve teraiti mahıu· 
Askeri Sanay i Mektebi birin- sasına tevfikan icra edilecektir. 

ci sınıfına talebe kayıt ve kabul Dördüncü madde - Talipler 661 numaralı münakaıa ve ihale 
edil~cektir. Müracaat ve kayıt kanununun onuncu maddesi mucibince ihraz edecekleri kapalı zarfı 
müddeti 1-15 Ağustos 932 dir. 29-8-932 Pazartesi günü saat 15 e kadar Vilayet Daimi Encir 
Talipler matbu kayıt ve kabul meni Reisliğine makbuz mukabilinde tevdi edeceklerdir. 
şeraitini Ankarada Askeri Fab· Betinci madde - Münakasa 29-8-932 Pazarteıi günü An-
rikaıar Umum müdürlüğüne ve kara Vilayeti Daimi Encümeninde yapılacaktır. 
Istanbu!da Askeri Sanayi Mek- Altıncı mııdde - Evrakı keşfiye ve projeyi görmek veya 'daha 
tebi Müdürlüğüne bizzat veya ziyade malumat almak istiyenlerin her gün Ankara Vilayeti Nafıa 
tahriren müracaatla alabilirler. Ba~mühendisliğinc veya Encümeni Daimi kalemine müracaatları 
_. -- (3372) - ilan olunur. (3843) 

~-=--======.:.-ı ---==~=====================~ 
1 Askeri Davetlerl --

1-E-m-in_ö_n_ü_a_s".""k-e-:rl~ik_ş_u_b_e_s-in-d~en: 
328 hicrin son yoklama müddeti 

hitam bulınaı.ra oldu~undan ı;erek bu 
doğumlulardan ,·e gerekse ah\ ali sıhhiye 
\'en tahsil dolayısıle bu doğumlularla 
m~amele gören diğer doğumluların ceza 
görmemeleri için hemen ~ubeye müra· 
caatları ilı\n olunur . 

lstanbul BeledJyesı ilanları 

Teminat 
694,5 

ilk mektepler için soba, l:oru ve sair levaıtmı teshiniye: 

,, ., 200 adet yemek masası ,, teminat 315 lira 
,, ,, ,, 800 ,, sandalya " ,. 72 

11 

" ,, " 200 ,, kürsü ., ,, 180 " 
,, ,, ,, 100 ,, yazı tablası ,, ,, 75 ., 

" 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekale1i Hudut 
Ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünden: 

Yukarıda yazılı beş kalem eşya ayrı ayrı kapalı zarfla muoa• 
kasaya konulmuştur. Talip olanlar şartname almak üzere her gün 
Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeli münakasaya girmek için 
de teminat makbuz veya mektubu ile teklif mektuplarım 8-8-932 
Pazartui günü saat on beşe kadar Daimi Encümene vermeli· 
dirler. (3395) 

500 kilo üstübü ile 280 kilo kaül ve 78 adet Milli sancak 
ve 30 kilo sancak ipi aleni mfinakasa suretile mübayaa edilece· 
ğinden Münakasa 25 Ağustos 932 perşembe günü saat on dört· 
te Galatada Kara Mustafa paıa sokağında Istanbul limanı sahil 
sıhhiye merkezinde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. Talip· 
lerin şartnamelerini görmek üzere Ankara'da Hudut ve Sahiller 
sıhhat umum müdürlüğü ayniyat rruhasipliğioe ve Istanbul'da 

mezkur merkez levazım memurluğuna müracaatları. (3863) 

Kemal Efendinin vesaiti nakliye resminden olan borcundan 

dolayı haciz alhna alınan berliye markalı kamyoneti 932 Ağuı· 
tosun dokuzuncu pazartesi günü saat (14) te sandal bedeatanı .. 
de bilmüıayede satılacağı ilin olunur. (3861) 
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Acele saflhk - Rumelikavak Her sene olduğu gibi bu sene de başlıca fabrikaları bulu0'
0 

Muhterem müşterilerimin mUesseseme arşı göster iği tevec· fenerinde sahilde 15 dönüm arazi 4 odalı d'"et 
cüh ve alakaya bir mukabelei şükran olmak üzere toptan ve hanesile 450 ve mcnba .sulu 10 dönüm Hereke, Beykoz, Fesane, Bakırköy fabrikalarından mada ıg 

perakende satışlarda yüzde yirmi tenzilat yapılmışbr. 150 ve 8 sönüm 100 lira sir~ecide Paris Konsinyeter fabrikaları ile birlikte Galatasaray "Yerli MaUat 
Yerli Mallar Sergisindeki Pavyon ve Çemberlitaştaki 11 nu- otelinde müld.zım Abidin beye Sergi;inde,,bir pavyon tesis etmiştir.Bu pavyonu 1iyaret edeııl~ 

maralı mağazamızı teşrifiniz rica olunur. Sat.ilk - üsküdar iskele civarı malların nefasetini ve gayrı kabili kıyas ucuzluğunu göreceklerdıt· 
Mehmet KAzım üs. bankası yanında B No. dükkAn 2000 

ve üsküdar Kapıağası bostanı 2500 lira
ya sıulık, müstecirlcrl vasıtasile sahibine. 

Saraçhane Başında Münir Paşa konağında 

Leyli Nehari - Ana - ilk - Orta - Lise • Kız - Erkek 

Hayriye Liseleri;. 
Maarif Vekı\letl celilesir.in 5 4-932 mih ve 18676 numeıolu emrile bütün mekteplere tamim edildiği üzre resmi 

muadeleti tasdik edilmiş olan meımblmlzde talebe kaydına başlanmıştır Ecnebi lisanlarına ilk sınıflardan itibaren 
batlanır. Nehart talebe mektebin hususi otomobil ve otobilslerile nakledılir. Her gün saat 10 dan 17 ye kadar kayıt 

•••••• muamelesi yapılmaktadır. Talep vukuunda posta ile tarifname gönderilir. Tel. 20530 
, 

Hanımefendi, samimi hıfzıssihhanız için 
"L YSOL,, kullanınız. BütOn dünya doktorları; samimi tuvalet 
ve banyoları için muntazaman 11LYSOL,, müstahzarımn istimalini 
tavsiye ederler. "L YSOL,, muzır mikrop!arı imba, terlemenin 

fena kokularını, izale ve mubatiyi tahriş etmez. 

Hamburg'ta SCHUELKE & MA YR A. G. 
tarafından imal olunmuştur. 
Umumi acentalnn: lstanbul'da S. Jacoel mahdumları. 
Aşağı cins taklitlerinden sakınmalı ve unvanı 
ticarimizle alameti farikamızı hamil olmıyan 

mümasil müstahzarları reddetmelidir. , 
Gazi Ter biye Enstitüsünde açıla
cak lise hakkında 
Gazi Terbiye Enıtitüıll MUdDrlDğClnden: 
Ankara'da Gazi Terbiye Enstitüsü binasında yanhz leyli ve 

am teşkilatlı bir lise açılacaktır. Pansiyon ücreti senede 3()() Ji
r adır. Lisan muallimleri ecnebi olacaktır. Çocuklarını kaydettir· 
mek isteyenler için namzet kaydının Ağustosun on beşine kadar 
temdit edildiği ilin olunur. (3840) 

=== Adapazan Bez Fabrikası _ ,. 
Sipahi oğlu Hamit 

Çay ve emek Takımlar1. 
Karyola örtUlerl. 

Bluz ve çama•1rhk bezleri. 

Avrupa malından daha muvaffak 
ve hesaplı yerli malıdır • 

• ~~~eki meıherlnl zlraret ediniz 1 

Kartal Mal MDdtlrlOğDnden : 
Köyü 

Pendik 

" 

Sokağı 

Arabacı 

Çolak oğla 

Mı;bımmen bedeli 
447 lira 

65 " 

Cinsi 
Arsı 

,, 
Baltda yazılı iki paıça arsanın bedeli peşinen tesviye ~dilmek şartile 

!I • 7 - 932 tarihinden itibaren müzayedeye çıkanlmışur. Ve yevmi milzayede 
ıı - 8 · 932 tarihine tesadüf eden Çarşamba ıünil saat 15 den 16 ya kadar 
aleni müzayede suretlle Kartal Mal Miidürlüğünde müteşekkil komisyonca 
muamelesi ifa kılınacağından lalip olanlann •ı. 7,S depozitolarile muracaatlan 
il!n olunur. (3603) 

HAMO 
Türkiyede birinci olarak son modeller üzerine yerli zarif ve lüks kadın ve erkek 

çantalan imaline muvaHık ve müşterilerinin fazlı rağbetine mazhar olmuştur. 
Ismarlama ve tamirat kabul olunur ve silr'atle yetiştirilir fiatları pek eh,·endir. 

• 
PO·LIT 

Yalnız PO L i T kullanınız. 

Muşamba, parket, mermer 

ve mobilyaya mahsus en ili 

cilldır. 

BHHH RfD~i 
BeyoAlu : Kuloğlu sokak Aliyon 

pasajında numara 4 

··---BAKTERlYOf.OG ---·· DOr. Ihsan Sami 
BAKTERlYOLOJl I..ABORATUVARI 

Umum kan tablilAn. Frengi noktaı 
nnzıınndan (WassermanKıhn teamülleri 
kan küreyvatı sayılması, tifo ve ısıtma 
hastalıktan teşhisi, idrar, b:ılgaın, ce-
rahat, kazurat ve su tahlilıltı, uı~ 
mikro kopi, hususi :ışılar istihzarı 
Kanda üre miktannın tayini ve kanın 
scdimaltation sür'ati. Divanyolu'nda. 
'altın Mahmut ttirbcsl No, 189. Tc-

.. ___ lefonlst. ~0981 •••111 

ELİTE 
Yeclimallar Sergisin
de en Fazla rağbete 

MAZHAR OLAN 

Çikolatadır. 

Garip Tesadüf 
Daima talili biletler (Ümit) 
gişesindedir. Hiç kazanmadım 
diyenlere, biletlerini Yerli mal
lar Sergisi müzik köşkü altın
da veya divan yolunda Firuz
ağa camii ittisalindeki Ümit 
gişesinden almalarını tavsiye 

ederim. 

Esat Muhlis 

-VAKiT 
Adres: lstanbul Ankarıı caddesı 

Vakıt yurdu. 
Telefon: Yazı işleri ~-4379 ve 

2.7832idare 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lstanbul Vakıt 

FLiT 
İ t.E 

Bu KATİLi 
'f';.:1,,J ÖLDÜRÜNÜZ !1 
• ~:· .: "6: ··.'_:: :. : • 

Bir sivrisineğin sokmasile hastalanıp Ölme~ 
kesretle vuku bulmaktadır 1 Tedavisi mUme 
kUn olmıyan hummılarla sıtma her fsenı 
binlerce ki,inin ölilmUne sebebiyet verirler: 
Bu hastaliklar ise hunhar sıvrlsineğlnlka; 
nalları vasıtasıte bize gelirler. sivrisineğin 
getirdiği bu ölümden kendinizi kOnlJUTIUZ •• 

Sinek , slvrlsine.,k ve bllcUmle haşara'i! 
sUr'atle ve kat'ı surette öldürmek için el_\ 
emin vasıta, bDtün dünyaca tanınmış olart 
FLIT'tir. Sarı renk ve siyah çizgili" teneke 
üzerindeki asker resmine dikkat ediniz. 

Şayet mOhOrlO teneke üzerinde bu resim 

mevcut deQll•• aldıQınız mal FLiT deQlldlr. 

Umumi Deposu: J. BERT ve ŞijREKASI lstanbul -Galata Voyvoda fıan; 

BESLER 
Çikolata ve Bisküvi fabrikası Yerli Mallar Sergisine jştir~~ 
etmiştir. lstihsalatımızm en son Ye mükemmel nümuneler•0' 
burada göreceksiniz. Sergi mioasebetile toptan fiatına per~· 
kende satışlar yapılmaktadır. BESLER pavyonunda bir dak•' 

ka tevekkuf ediniz. 

Devlet Demlryolları llBnları =::l 
~~------------------------------·-------~--'""'!", . • ~ Erzurum-Sarıkamış ve Mudanya-Bursa hatları müstesna o OJ dl 
üzere Devlet Demiryolları üzerinde 1 ill 31 Ağustos zarfı" tJO 
Anadolu ve Toros Sür'at katarlarile seyahat edeceklere 

0
' r 

ve diğer katarlarla seyahat edeceklere % 30 tenzilat yapı1•'11 

ilan o'uour. (3654) . d• 
Bursa· Mudanya hattında yazın deniz banyoları mevsiııı•" b' 

tatbik edilen ve münhasıran Mudanya'ya dönecek yo1culara 111•,, 
ıus olan tenezzüh tarifesinin, aynen Mudanya - Bursa azioıet 
avdet seyahatlerine de teşmil edildiği ilan olunur. (3739) 

•' idaremiz için pazarlıkla satm alınacak olan 44 kalem kle~,~ 

( 

Abone şartları: 
1 ::J o 12 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 l\uruş 

Beyollu : lstiklAl caddesi Elhamra pasajında numar 3 

~·Faruki-~ 
Satılık DllkkAn Hariçte - 800 1450 2700 

ça okabı, şeytan arabası, çay kaşığı, yatak çarşafı: manolfle i' 
Çelik icablo, alev borusu, musluk, hırdavat, makas fırçası: ~3ı 
ve üstübeç vesaire gibi muhtelifülcins malzemenin pazarlığı 8. ~,, 
tarihine müsadif pazartesi günii mağazada icra kılınacağındaJJ cfe' 
)iplerin yevmi mezkurda saat 9 dan 11 kadar is batı vücut elif 
rek tahriren fiat vermeleri bu baptaki malzemenin müfredat0,,. 
tesi mağaza dahilinde asılmış olup nümune getirilmesi icaP e ıtJoJ' 
ler .için pazarlık günü nümunelerinin beraber getirilmesi ıı08sz) nesız vuku bulacak tekliflerin kabul edilmeyeceği ilan olunur. <3~ 

~ 

Pudraları en meşhur 
Avrupa pudraları aya
rındadır. 

Eminönil M:tl Müdürlüğünden: 
Küçükpazarda Demirtaş mahal
lesinin kantarcılar sokağında mu
badil Hristo veledi Todori Dimo 
oğlundan metruk 14 numaralı 
harap dükkln bedeli defatcn 
verilmek şartile ve açık arttırma 
usulile 300 Jiıa muhammen be

ı i del fizerinden 25 Ağustos 932 
perştmbe günü saat 14 buçukta 

Galatasaray sergısın

deki tenzilatlı fiatlerden 
istifade ediniz. 1 satılacaktır. Taliplerin satış ko

.. iiiiii!i!i!!i!!!!!!!1!i!i!!!!!!i!~~~~!!!!!!!!!4ll misyonuna muracaatları. (3850) 

ilin •artlar1mız: 
- l{csm! 1 lususı 

Sa an 1 O l\ş. 12,50 l\ş. 
Santim• 20 • 25 

KUçUk ilin !&rtlar1mız : 
J ~ J 4 1- 10 IJefalt 
30 50 bS 75 100 Kuruş 
A - Abonelerimızln her üç aylı · 

lığı içıo bir defa mc:ccanendir 
B - 4 sanrı geçen ildnL.ınn iazla 
saun için 5 kuruş znmmolunur 

V AKIT MATBAASI 
Sahibi: Mehmet Asım. Umumi 
N eşrhat mudrüü : Refik Ahmet 

Ya= Teın8illeri s· h .k · ·btit9 
R • ır arı aı ı oa 
aştt Rıza tıyatrosu y· . d. h b . 1 •• ,,;; ~ 
Bu akşam Beykoz iskele gnzinosun· 

da (5 de gelen) vodvil S perde. 
Ynzan : Kemal Ragıp. 

Kızıltoprak 

Aile Tiyatrosu 
Karagöz Hüse} in Bey ~umpanyası hlsst 
ve nezih temsiller, danslar, cıızip varyete 
numaraları. duerolar ve saire duhuliye 

15 kuruş. 

ırmı ır em enzın e , a0aJP" 
para ile beş saat 250 

kuvvetinde ışık: W'' 
Mütenddit 1Amb3lar, fenerler •. 0~,ıı•' 
her biri birer ~aheserdir. Yerh eııil' 
sergisindeki meşheri ziyaret etı!I 

Menfaatiniz iktizasındandıf· 
Mucidi -f,lfl,,4' 

Galatada Perşembe Pd• 
Ticaret Hanın it 

Mehmet 5 9 ll 


