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~· &eylı.kk·· ·· 1( opru 
azasının tahkikatı 
Bund b" '-tı .

1 
an ır müddet evvel Po· 

ftu ~ 1 t Beylikköprü arasında vu-
1'ltı U an tren kazasına ait tahki-

11 llef • llliit ıceıı ne oldu? Kazayı 

Jaııı:lkıp resmi bir tahkikat baş
"-t.•t ftı. Bunun neticesi henüz 
Velca;u~ette anlaşılmadan Nafia 
d~ e~ınce hadise maha.Ui.a'I,. 
ı.11 .~•yade salahiyettar zevat
)eti lll~ekkep ikinci bir fen he
~onderildi. Kazanın hakiki 
~ . leri bu heyetin vereceği ra
~~le teıbit edilmiş olacaktı. 
'at arad~~-bir aydan fazla bir '° 11 geçtıgı halde bu heyetin 
~ l"Unu verip vermediği hak
~~d.a. hiç bir tebliğ neşredilme· 
•ıtır O . . hk" ti._. • nun ıçın ta ıkat heye-

111 Vard ... t• . h. . 
'-ııt_ ıaı ne ıcemn ma ıyetı 
7ı1anıatnıştır. 
'alnız hınuıt surette aldığı
~zı ~aberler vardır. Bu ha-

j lKişiöldü, 
2 Kişi yaralı 
Mesele Bir Bostanın Kiraaına 

Ait ihtilaf tan Çıkmıthr 
Dün sabah Şehremininde Ke

nan isminde bir adam iki kişiyi 
yaralamış ve bir kişiyi öldürmilş
tiir. 

Şehremininde Mecidiye soka
ğında Lalezar bostanının sahibi 
mütekait Hasan Ef. Murat iı-
minde bir bahçivana üç sene 
mllddetle kiralamıştır. Murat bir 
seneliğini vermiş, geçen seneki 
kira ile bu senekini vermemiştir. 
Söylendiğine göre bunun üzeri
ne Hasan B. icraya müracaat 
ederek haciz karan alm~ştır. iş 

l Alt tarafı 9 uncu s!Zf,.ınızdaJ 

Katll Kenan 

Ankara ile fstanbul arasında hattın tufa
na maruz kıılan sahasını gösterir harita 

• 
BiR TUFAN 
Dünkü Ankara 
Postasını üç saat -: 
Geç bıraktı 

Dnnkü Ankara postuı Hay· 
darpaşaya üç saat teehhilrle gel· 
mittir. Bunun sebebi trenin Po
latlı ile Beylikköprfl ar•11nda ga· 
yet tiddetli bir tufana uğraDUf 
olmasıdır. Bir gün enel Anka
radan saat on sekiz.. buçukta ha
reket eden tren Polatlıya geldi
ği zaman BeyHkköprD istasyonun· 
da telgrafla tevkif edilmesi bil
dirilmiştir.,, Gayd tiddetli yağ
murlardan dolayı yollan su bas
mışbr. Tehlike vardır. Hareket 
etmeyiniz.,, Denilmiıtir. 8a au
retle Ankara postası Polatlı İa· 
taayonunda iki saat kadar bek· 
lemiftir. Ondan sonra tekrar t 

Beylikk&prüye verilen işaret llze· 
rine hareket etmiıtir. 

• Bunaala beraber trende bir 
müddet evvel Beylikköprü kaza· 
15tnın wku bulduğu yerlerden 
çok bUyDlt milşkillatla geçebil-

1. [ Alt tarafı 4 üncil sayfamızda 1 

Spa Venüsü 

Dünya güzeli 
Çok dürüst ve gö~ çarpacak kadar 

namuslu .bir intihap ile seçildi 

~ aore Beyli öprü kaazıı 
'bit da Yapılan tahkikat kat'i 
~sa &e~ere vennemiı, kazaya ıe-
~ e~~n amillerin ne olduğu tes· BU NASIL ŞE y ? 
)afC\ı ıleınenıiştir, diğer taraftan • 

l'ı ile vagonlarının yük vagonla • K h. d k. f. f 

" ; . - .......__ -- -
Difnya ~ Ye en •on İ-aldltf Alman gllzell 

tTilrk güıelinh sol göğüsünde hediye edilen 100 bin franklık pll1ı: görtılmektedii] 

..... etil~okonıotif arasına koymak omşu şe ırler. ar~sın a 1 ıat ark-
~n. rapdnıış olan tren terli· ları şayant hayrettır. Buna bir çare 
"1ad1 

11 
a fenni bir mahzuru ol- b ( t k d h .., J d 

~~karar verilmiştir. Bi- U UO ya ÇO 8 a az. agır O Ur U 
-.)lik~~h, baaeiinkü vaziyette 
-a 'afh 0 Prü kazası idari ve fen· 
~t Ilı adan geçmi,, artık adli 

bo '&ele haline gelmittir. 

difet ~l"Uı· •unu ıöyliyelim. Şimen
f tı ık . ı . ·1 
~ •d 1! erı ı e meşgul olan 
ii ... i a.mlarıımıza karşı besledi
._.-: bütün hürmet hislerine 
'da~ Beylikköprü kazası hak
'i 1 hu tahkikat neticesi bizi 

lletın .. o 
emııtır. n beş yirmi 
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K,4\RPUZ.· - " TANESt 

10 KURÜŞ 
Demirci muhabirimiz orada 

sığır etinin okkası 6 kuruşa sa
hldığını haber veriyor. Istanbul
da sığır eti 50 kuru~la 60 kuruş 
arasında satılmaktadır. Yani tam 
on m;sli... lstanbulla demirci 
arasında bir giinlük } ol vardır. 
~~mirci esasen dağlık bir arazi 
ıç~nde küç?k bir yer olduğu ve 
sıgır yetişhren bir memleket ol
madığı halde orada sığır etinin 
6 k~ruşa burada 60 kuruşa yen
mesı §ayanı hayret deiiJmi? Va-
kıa burada birde mezbaha rus
mu va rdır. Fakat bunu da zam 
ettiğimiz halde bizim, Istanbulda 
sığır elini 60 kuruşa yememize 
hiç bir sebep yo '•tur. Bunun 
daba garibine lstanbul şehri 
halkı çok defa şahit o'.uyor. 
lstanbula dört bir taraftan akın 
halınde gelen karpuz bir çok 
yerlerde üç beş kuruşa satılmak-

tadır. Halbuki Adatan bir ta· 
rafa bırakmız, köprüden 40 da
kika uzakta olan Kalamışta kar· 
puz 10 • 15 kuruıtur. Bütün 
bunlara yanlız teşkilltsızhğın 

sebep olduğuna şüphe edilme
melidir. Biz Avrupadan gelen 
malın gümrüklerden geçtikten 
ıonra elden ele dulaşarak iki üç 
misline çıkmasından bahsetmi
yoruz. Şu memleketin en yakın 
noktalarmdaki fiyat farkları üze· 
rinde nazarı dikkah celbetmek 
istiyoruz. Bu farklarada kısmen 
bir kaç elin müdahalesi sebep 
olmakla beraber bu eller içinde 
ticaret fikrinin çok insafsızca 
amil olduğu meydandadır. Eğer 
belediyeler ve alakadarlar bir 
az müessir olsalar hayatın halk 
için çok daha az ağar olacağma 
şüphemiz yoktur. 

Keriman Hanım elyevm -
Framanın timalinde (Dovil) iı 
mindeki sahil tehrindedir •• Bu • 
radan Pariıe gidecek, ondan ıon 
ra memleketine dönecektir. Ke 
riman Hanımın karadan mı, 

yoksa denizden mi · geleceği he
nüz belli değildir. Bugün topla: 
nacak istikbal heyeti dünya gü· 
zelinin istikbal programım ha • 
zırlıyacaktır • 

Spad~ki güzellik intihaba • 
tında hazır bulunan ve bütün gü 

zelleri birer birer tetkik eden, 
onlarla görüten Franaız ka'dın 
muharrirlerinden Madam .hset 
Kİotiı "Spa Venüsü,, ıerlevhaaı 
altında fU satırlan yazıyor: 

, Kendilerine benziyen anneleri 
le beraber bu güzel kızlar mek • 
tep talebelerini andırıyor. Gü • 

V rn ('?.{iılla gü~eli lntibapt:ın evvel kaş 
ve el tuvaletini yaptınyor 

Z .!! olmak vazifesine, ~üslenmİf, 
f Alt tarafı 9 uncu sayfamızda] 

~· 

- Aman hanım pudralar1nı, boyaleruu ne diye abyorsun, 
dehe dUn bir avuç para verdik ? 

_lşi_tmedin .mi, dUnya güzeli boyasız, pudrasız oldu11ıu 
için ıntıhep edılm.ş.. • 



manya a 
ahili vazıyet 

/..? nen Eefirlnln sU§hları tah· 
dit ltonferansı hakkında 

stiyledikleri 
Alman sefiri Her Nadolni 

şehrimize gelmiştir. 

S · hların tahdidi konferanıın· 
da Almanyayı te1DıSil etmiş olan 
H r N dolni konferans müza· 
k r tı hakkında şu beyanatta 
b u tur. 

~onferans1 altı ayhk me· 
oora yeniden müzakere

n ün kılacak bir karar 
ni kabul ederek müzake

ı tadil etti. 
• n kararı bütün murahaslar 

k etmediler. Çünkü karar 
de altı aylık mesainin ne-
pek fakirana ve vuzuhsuz 

""c '~ilde bildiriliyordu. Bu se· 
c birçok hükümetler ya müs-

n~df lıaldılar veya doğrudan 
doğruya kararı redd ttiler. Al
m anyada reddedcnlar arasında
dır. Bunun sebebi konferansın 
mühim bir devresinin, Almanya 
tarafından ileri sürülen devletler 
arasında musavat prensibi naza· 
ri dikkate alınmadan kapanma
ııdır. Almanya bu noktayı naza
n dikkate nlmıyan bir mukave
leye imza koymıyacaktı. 

Konferansa tekrar mrızakere
ye başlamazdan evvel icap eden 
izahatın verileceğini ve Alman· 
yanın da diğer milletlerle bera· 
ber umumi terki tesJibat için 

•ı im Anını elde edeceğini 
yoruz. 

r ransm timdiye kadar 
verdı • i ncf ce o kadar ehemmi-
ycetsiz r ki müzakeratın muvaf-
fakiyctle neticelenmesinden şüp
he ediliyor. ltalya bava nazırı 
M. Balbo:ıun konferansın mecaisi 
hakkında irat ettiği aon nutu!t
daki noktai nazar doğrudur. 

Bu ihtarların nazarı dikkate 
alınarak şimdiye kadar silahlarını 

altmamı olan hükiimetlerin 
bdidi tcslibata razı olmaları 
mdır. Blltün dünya silahların 
tılmasını istiyor. Konferansıır 
ci 1afhasında bu arzunun 

~,vıınuCİ safhadan dahıi kuvvetle 
an dikkate alınması lazımdır.,, 

A1111anrada dahllt vaziret 
Her Nadolni Almanyadaki da

JUli yazıyet hakkında da şu iza
hatı Yermiştir: 

- intihabatın neticesi alman
. ada hiç kimseyi hayrete düıür
'JDemiftir. Hükumet, Rayhştağı 30 
gGa zarfında içtimaa davet ede-

ktir. Ancak bu içtimada Von 
lpeD hükümetinin, ıimdiye ka

aldığı ve almayı düşündüğü 
dbirleri kabul ettirmek için 

ekıeriy t temin edebilip edilme-
7eceği anlaştlacaktır. 

Şimdilik esaslı bir ekıeriyet 
görlilmüyor. Maamafilı muvakkat 
ekıeriyetler temini kabildir. 

Kabinede bazı tadı ut veya 
anlaımalar neticesinde ekseriyat 
temini mubtemeldır. Bu ihtimal· 
ler gelecek hafta :zarfında tetkik 
edilecektir. 

Her halde intihabın netieeıi 
vaziy ti aydınlatmıştır. Bu aydm
lıkefk rı teskin etmiye y<ıramışlı • 
Almanyanın barıci siyasetinde 

bir değişiklik olmıyacaktır. Al
manyanın harici siyasetinde temin 
etmiye çalıştığı ve dünyanın ma-
lumu olan hedefler aynıdır. 

Vefa lise olmıyacak 
Ankara, 8 (V AKIT) - Islan· 

buldaki Vefa orta mektebinin 
lise olacağı hakkında çıkan ha
berler doğru değildir. Bu sene 
yanin Anknrad Gazi muallim 
mektebinde lise açılacal<tır. 

eııırlıtmıl!:~=r:ıc-..~~~~~~;::ıı=ı:x::Cıa:mıı::o=:m~zım------ı-..----• 

Nevyork, 8 (A. A.) - Ameril\a 
harici}c :nawı M. llenry L. Stim -
son 21 temmuz 1929 tarihinde tas
<lik cclil('n '\'<' 62 milJet tarafındnn 
· tim!" olunan Briyan - Kellog mi• 
snkı hakkında bu ün bir nutuk söyle 
mi tir. 1. Stimson son üç ne tar 
fında bu 'in" ak ne uretle in cişaf 
ctt'ifaJ anlatmış, l.>ilh a be}ncl
milel müzakere 'e mü a'erelerin e -
hem mi:) etini JJariz bir surette kay -
detm' \e demistir Jd: 

"- Bu m~. ın, ümit ettiğimiz 
veçhile. dünya · ]erinde daima oy • 
nıJnca·r Jole \e )apacn~r te ·re dik 
kati t>e1betme1 i terim. Bu mi akr 
imza eden hül umetler ara ındaki 
her türlü 'htil ıflann hnl ve tes\iye
si çarelcıi ulhpervernne vasıta 'c 
tedbirler haricinde aranmamalıdır. 

"Br.iyan • Kellog misakını imza• 
Jr}an m'lletler arns:nda harbe mü • 
rncaatt n \azgcçrn· lerdir. Bu hal 
harbin a>utün dün)nnm hemen her 
tarafında gayri k nuni bir ekil nl 
dığı manasını ·rade eder. Artık harp 
hakkm csa r veya mevzuu olmal tan 
t;ı mı tır. O arlık miJJetlern vazife. 
lerin"n, ha darının \C harekd taTZ -

Jann:n mih·rnri ola bir esa mahi -
):etinde de :-ildir. Harp artık gayri 
kanuni Mr se;ı dir. Sa}et bundan son 
ra · i ırnillet müsell[ıh bir ihtil.1f 
haline girerler bunlardan birinin 
)n.1tut her "ki "nin muahededen mü
tel llit bu umumi kanunu ilthll et • 
m· mücrimler addedilm i l:tzım 
gelir. B"z art k hunlnrm etrafına 

bir hal a çcYirmi;>cceğiz. Ve onları 
kanunu "hl"l etmfa olarak aleme ·
l.in \C 'takibat yapacağız. Harp n • 
Jeyhinde )apılnn bu büyük muahe • 
deJi tak> t cdecel· yegane şey meş. 
ru müdafaa ha dır. 

"Ilriy n • I\<Cllog misakında cebir 
Te kuvı.ete w\ıstenit h 0 b"l' miie) •• 
de ) oJ,tur. Bu 1 onu ımza ctmı, 
ol nları mi 1 ııı ihlali halinde ceb
ıe 'e J u~ete d ~nnan ted İ)lerle 

müdahale vazi}etinde brmkmnmal 1 
ta ve bunu talt'p etmemekt-cdir. m. 
ltlk. bu mi ak ef ilrr umumi} enin 

1 bir miieyyide addedilme i esa ına 
mü tenittir. J;fkfm umumiye dün -
) anın en Jrnnetli rnüen idelcrinden 
biri haline g<'tirile ilir." 

Hundan sonrn l\f. Stim on 1\fançu 
rinin i "'fili netice "nde Amerika hü-
1 umeti in l\lancuri hükumetine 'e 
Çine cem"Jeti a'k' m rnisakına ,.e 
Paıic; m· kı ile giri ilen taahhütle
re 7.ıt t dbirlt'rdC'n mütevellit hi~bir 
'azi) eti, muahede} i 'e~ a it'Jaf ı tn· 
nımıyacabm 7 1:nunusani 1932 de 
re men bil i m· · <l1du un::ı. d' •ati 
celbctmfc;tir. M. St'm.son not ı na 
ele' ml d mi ir ki: 

"Amerikn hükfımC'tinin bu te eh • 
büsü daha nra U martta m'lletler 
cerni>etinin kararına te)it edilmic:; -
tir. Bu müna cb tle en re mi ve l,ati 
bir hava f "nde tanı.im edilen bit im 
rar sureti ittifakla kalJUI edilmi tir. 
Bu karar uretini kabulden ) nlnız 
Jnpon)a · t' · f ()tm· tir. Iilldlcr 
CCmi}eti büyü meclisi kabul cttr· 
bu ~arar ~ur tinde cemiyeti .ak,am 
azalarına cemh ti alqnm m"sak na 
ve)'n. P:tri :misa1\rna muga)it t<'d • 
birlerden nıütev~llit .bir 'a 0

} eti, 
bir niuahedf'ye '\eya bir itiHifıı tanı
mamak 'vnzifes'nin te\eceüh etti rinl 
beyan e) ~mi tir. ·uk rda Ö} Iedi • 
ğlın bütiın bu JıaUer \C 'nk'alar bey· 
nelmil l mü al ere ve mü a\erelcrc 
Cl)e\m bütün dünyan-o ;ı,tfetti·· ye 
ni <'hemmi)cti b'lh a bar·z bir 
surette gösterm ktedir. Pari~ .mi -
akım imm edenler Amerika hü i'ı

metinin efk,m umutniyedc f:m mi a. 
kın müenide i olan kuV\etli bir 
rnhdet zihniyeCni U)andı.rmnk u • 
rctile on üç sene zarfında te i et
mi} e çnh tı'h: iy eti müdafaa 'e il 
th.~m etti l ri 'e bu harekat •anı 

tn· :ı • imaı c rn lJut n büyuk mf1· 
Jetler tarafından tasvip ':e teyit e -
dildi - · miiddetçc bryneJmilel müza • 

a 

kere ve mü •• were efkfın umumiye • 
nin yekpare bir hale getirilmesine 
rn ıta olmak itibar.ile daima \-uku • 
bulacaktır. Geçen kıs Çin ,.e Japon 
ihtıilafı dolayrsilc vukubulan beynel
milel müzal,ere esna ında 1akip l'di 
len u ul cihan efkfm umunıi}csini 

harekete getirmt.'I, Jçin bö) le bir mü
zaf,erc ve müş:ı.vereye müracaat et • 
menin ne kadar tabii ve zaruıi oldu· 
ğunu i pat etmi tir. 

l. Stim.son Uriyan • Kellog mi • 
sal mm 'ücuda rretiriJmesinc saik O· 

lan sebepleri :izah eden mukaddime
sinde büyük harbe takaddüm eden 
n ırdn 'u1mbulan mihaniki ihtirnla
rm s:.:na} i 'e cemiyet teşkilfıtmda in 
1,ıJap mahi}<'iinde hu ule gelen de· 
fi · ,1if lerin harp fikri üzerjnde 1\a· 
çınılma mümkün olmıyan zaruri 
bir ta rrn te "rler yaptığım hatırlat 
mı hr. M. Stimson devamla demiş • 
tir ki: 

''Milletler 'c cemaatler kendilerin 
den daha az emin bir hale gelmic. 
ler 'e biribirlcrine daha ziyade bağ 
Janmr )ardır. San"nt mcınl I etleri • 
n'in ahali i art k büyümü~ " bunla· 
rm ;>i}ece hu u unda uzak menba· 
Jara ihtiJn<: " tabii)eti daha ziya • 
de geni lcnti tir. Bu suretle medeni· 
yet fılemi Jıarpten daha çok mütees
sir \e mütezarnr bir hale gelmiştir. 

1\1. Stimson nutkunun son kıs -
mmda Amerika efkarı umumiy6inde 
beynelmilel müzakere Ye ımüşa,·erc

nin büyük ibir ehemmi} eti haiz ol • 
du u ıno:..tru ;;nda ittifak me,cut ol -
du-unu ebcmrni}ctle kaydctmi~ \e 
sözlerine şu suretle nihayet -vermiş.. 
tir: 

" m rikn rni11eti bu görüs tarzı -
m tas' ip etmektedir. Gecenlerde Şi· 
1 agoda fırkalar tnrafmdan l apılnn 
"ki büJ ük içtimada kabul edilen 
programlardan her bhinfn milzake-

Je ' e mü aYere e asınr feJif c en 
bir tnkrm projefori ihtiva etmesi hu 
ciheti 'azıh bir surette i pnt eder.,, 

Maarif Vekili Esat Bey Darülfünun ve mektep.ler 
hakkında beyanatta bulundu 

:Anknra, 8 (A. A.) - Man'rif u
liili E at beyfend· An dolu aja..,sına 
atidckt beyanatı lCitfetml lerdir: 

- Tetkik seyahatlerim en ziya. 
de darülfünun ı,atJar iC!hemmiJetli 
addettiğim :muallim :mekteplerimiz
le temas içindi. Yakında Sh•llS) Trab
zon, Enurum, Edirne rnunllim mek 
teplerimizi ,.e oralardnki diğer rnek 
tepleH de ziyaretten onra ibilha~ 
muallim mekteplerimiz hnkkmdaki 
esa tetki atımı ibitirrniş olaca ~ım, 
ve :rapor.umu Das"~kftleti .telile> e 
takdim eckce··m, 

Yeni ders sene "nde programln1 
da e lı tadilat )oktur. Yalnız mu · ) 
allim mel teplerinin 'mesleki sınıfla. 

rınt!l üç eneye ibl ığı dolayı ile bu 
s:ıufların programları de· iştirile -
ccktir. 

Jh'tün mekteplerde kültür itiba
ri! ndım nr dah 'I. yade o·alt· 
mı a ç. lı ac -ız Yeni liseler açılmr 
yaca!,, rne' cut olanları daha kuvnt
lendi ilecektir. Yalnız )eniden bir -
k c orta m kt p açaca ~ ız. Ank rada 
G i terl İ) e c-n t'tii ünde kafi mi -
tarda talebe rnlırnc t ed~rse bir üc
retli ı Jli r c: çac l • Li elerd i 
nı c i t lehe adedi bu ene bine 
ibl" t olunacak, yani 300 k:ı:dar mec• 
c ni t 1 1 " y niden mü abaka ile a~ 
J ac ıtır. 

Iunllim rr.cl teplerine r,elince 
bunlnrdan Jıirk çının ın sl ı i ı:ımıf • 
lan lü1 rna binnen kaldınlm 
\C di~er ınrfları ortn m ktcp ola . 
rnl\ ip',a edilm tir. Bütün m, mu . 
allim m h.tcplerinin 1 - 3 üncü sınıf 
ları tcdric n ı,nl mcağından bu e · 
neci 1 iti ren bu ınıflara talebe 
alrnmı~ ac ' hr. Anc k ipka edilen 
mC' 1 ki ınıfl r lulumu 1 adar tn
Jcbc, me\cut orta mekteplerden mU • j 

sa'balm ile alınacaktır. Bütün bu mu 
amt'l.1t ha kındaki erait gazetelerle 
ayı en. il:ln olun caktır. 

Darülfünunda l'ıofesör Malsm 
mporu veçhıle 1.>azr tadilat 'Yapıla • 
cak 'VC hun..'l :ıit t :kil:lt kanunu Il. 
ı. Mecr • tin önümil7.de'hi ıiçtimnın· 

<la. mecr i aliye takdim edileceUir. 
Mecli i uli u isler 'ç'n hükfımete sa 

hi;> t \erm· olduğundan rnpor 'e 
te; il"t kanunu cb<.:'rn ·cra ' ·ııe
ri heyetinde tetkik olunm tadır. 
G z tlerde Ankarada 'e A dolunun 

·er :yerlerinde açılacak c ti • 

nunlnrd.ın bahsolunuyor. Bu gün 
iç.in bö) le bir nıe ele yoktur. l\lem • 
Jcketimizin ic;ıp eden yerlerinde di -
ğer ıilim müessescle.rJ gibi darülfü -
mın1arın da açılmasınr hepimiz te • 
menni ederiz. Bu sene maarif veka· 
let· namınn rnua1lim olarak ~etişti
ı ilmek üzere ecnebi memleketlerine 
40 - 50 ikadar talebe gönderilecek • 
tir. Buralarda tah ilde bulunan bu 
k. dar muallimimiz de peJ derpey 
memleketimize dönecekler ve mck -
teple.rimizin talim ,.e terbiye heyet 
]erini a unetlendiret>eklerdir. 

eyeti hareket etti 

Milli Türk talebe birliğinin 
tip ettiği Anadolu seyahn-

ne iştirak eden müderris ve 
talebeler dün saat 19 da Antalya 

vopurile Bandırmaya hareket et
mışlerdir. 25 ki ilik kafileye da 
rülfünun emini vekili Mustafa 

'1akkı Bey riyaset etmektedir. 
1üderris Tevfik Remzi, Hamdi 

Suat, Hasan Reşat ve mazhar 
Beylerde iştirak etmektedirler. 

Evvela Bandırmaya oradan Ba
lıhcsir, Kütahye, Eskişehir, An
kara, Kayseri, Sivas ve Çankmya 

'Beylikköprü 
Kazasının tahkika 

LB:ışrn:ıknlemizdcn m3b3•t. 
0 

iri 
k. • . 1 ve bır 
ışının yara anmasını . ç , 

dar kişinin de ölümünü ıPl~u1°' 
den büyük bir tren kazası 0 feııO! 
sonra bu kazanın esbabı 1'8' 
surette izah olunamıyor! .tı;eri' 
çük hareketlerin ve hadil' ir 
bile mutlaka fenni sebepl-:ill' 
tinat ettiği bu alemde böyl:..
hiş bir tren kazasının et , 

tesbit ve tayin edemeınek f 1'11• 
kabul edemiyeceği bir t' ,r 
Binaenaleyh, tren kazasın~ 
bebi tayin edile.ımemit ise ~ 
kusurunu fennin aczinde • • 
sadece kendi vasıtalarıınızcı. 
ramamız daha doğru ol~ 

Fakat memnuniyetle ·· ~ 
ruz ki, tren tertibatının kll~ 
olmadığı §eklinde karal' t/t 
miş olmakla beraber ~aj 
kaleti bundan ıonra yük ,ti 
larırun yolcu vagonlarmdaJI :,r)I 
ra değil, evvel konmasını _,ı, 

edenlere bildirmiştir. Bu ·~ 
efkarı umumiyede endite 111:J 
dıran sebeplerden biri beP"' 
edlimiş oluyor. ~ 

Diğer taraftan gene me~ 
yeti mucip olan diğer bir .. ,,. 
vardır ki bu da Beylikköprü ,,,1 

zasımn sebepleri tayin ed!l~ 
mit ise de hadisenin vu~ 
ait bütün taf ıilat tesbit edi~ 
tir. Kaza vukuunda trenin 1'J 
yeti nasıldı? Sür'ati ne kad~ 
Yük vagonları ile yolcu va17. 
larmın ve lokomotifin müt" 

bil vaziyetleri neden ibaretl~·i 
Uh.. Bütün bu ahval en k 
teferruatına kadar kay do 
muştur. Bu itibarla Beylikk··., 
kazasını mucip olan fenni h.'J 
)ar varsa bunlan daha ~ 

• • .,. • •• c~,-.1', 

vasıtasile her vakit tetkik "e 
trol etmek mümkündür. f 

Esasen Nafıa Vekaletince j 

ecnebi §imendifer müteh~ 
celbedilecektir. Şimdiy~ ~ 
bu mütehassısın gelmemı§ ollj 
sı evvelce hükumete söz v~ 
olan İsviçreli bir zatın bW 
mani zuhur ettiği için vazı. , 
olmasından ne ' t etınekte~itJ 
nun için u defa Ameri~· 

a ut diğer bir "'I_ 
leketten böyle bir 
tehassıs bulunacaktır. B~ 
de tahsisatı da mevcut oW ~ 
dan bu teıebbüsün tahaldal. I 
mani olabilecek herhangi bit , 
bep mevzuu bahis değildi~ 
halde Beylikköprü mesel ~ 
sırf bir fenni hadise ol~-:J'.,s~ 
tasından yeniden tetkı~ı # 
bir mütehassısın gelmeııtı#• 
zaren tehir edilecek denıe~ 

Mehm~ 
gidilecektir. A 

Mustafa Hakkı bey Balık fı~ 
Mazhar bey Kütahyede, ~' 
Remzi bey Ankarada, f~ 
Suat bey Eskişehirde ko0 ~ 
vereceklerdir. Halkla •e ~ 
likle çok yakından tenı•• ,..-
rek samimi hasbihaller 1' ~ 
caktır. rii ·.:11 

Milli Türk talebe bir 1 b~~ 
Muzaffer Canbulat .beY .ııe-'it• 
ait bazı mühim işler• b e~~ 
için seyahatr. iştirak ~d~~lcİ ,_ 
Kafileye Ankarada ıştır ~~ 
temeldir. . ,,~~ 

Evvelce gideceğioı Y 1• ~ 
Müderrin Doktor Ken•Tjdi ~.I 
bey Fakültede açılaP •e ,.,-. 

d.~·ndeO sunu idare eyle ıgı . tir· ~ 
bate iştirak edemeııı•.f \ir•lı ~, 

Resmirr.i2 seyahate .1f bit ,r 
müderrislerle talebeyı 
gösteriyor. 
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. . l ______ G_l_a_ı_· a __ B_a_b_e_r __ ı_e_r_ı ___ I 
v un ~enlere müjde Hükumete vaki bir ihbara göre 
~ ~U~Une methiye 

:~~;.~~~kt:~~=~~y~ ~::;;::; Gizli bir suiistimal şebeksi mi var ? 
•ilıatg~~~· d?s.tıa!a bir hayli na· 

L Yabut ~~st•:ı~dır. iskan işlerinde ihbar edilen bu suiistimale göre bü-
llQnda d 

0 
n mazarratı hak- k I d T 

dinleaıişs~ı~~ad~ınızdan nasihatlar yü apartımanlar, ev er alınmakta ır. ahkikat yapılıyor 
1' 11ız ır 

iltü . . • 
dükçe h ıçıyursanız.. her öksür-
de bir er hksırdıkça, göğsünüz· 
derh,t : az sıkıntı hissettiniz mi 

d Şu hlu d 
•ba içaı n a~ı bırakayım... Bir 

tıgiltal eyeyım dersiniz. Gah 
C!raralarınızı ikiye bölersiniz.Gih 

ano · · '•Ilı u . ıçım zamanları ara-
•- ıatırsın G"h '«k ed 11• a pek canmıza 
ltya ei::. Tevb~ .edersiniz, cıga· 

Ci&h Urmezs101L 
t~t w şeker alırsınız, cigara ye· 
koy,t agzıoıza bir parça şeker 

auıız "b . 
tı2ar ' ga yalancı bır 
~lftı~!~ı dudaklarınız arasına 
F le nız. 

dGı:a at cıgaraya karşı aldığınız 
ttbuk 11 tavır uzun sürmez pek 
~il r •ulb olursunuz. yeni baş
bayı,;Yakiliğe başlarsınız. bu 
Yet et· Tütünden mektep şiki-

D er. 

l~tG:~tor tavsiyelerinin ucunda 
libj t ~erk et sözü bir nekarat 
llitı.. e tar eder. Fakat ne de
.ı ~ de · qOkt nsın, ne mektepler ne 
k•ta~rlar tütüne karşı bir cephe 

.... azlar. 
• • • 

t~hk tütünden . korkmayınız, 
h._'llll\in " k . ~n or unç, ınsan sıhhatını 
lt i 1 ndes borulanoı berbat 
~ ,::knı tık nefes eden nikoti· 
c'iil> 1 l~tündcn ayırıyorlar. 
~an Babtıyar Beyin Istanbul 
''•1'd Ve ticaret odası mecmu
~~' n~şrettiği bir makale bize 
a;)ill QıüJ<leliyor. G lip Bahtiyar 
~ldııh lakıfane mütalaası bana 
1ÇİQ l kadar her halde tütün 
~d c tütünün mazarratını ruh
~iıı b~ bir ukde gibi saklayanlar 

ır tesellidir. 

~ ~ikor * * • 
~tlltett!nait ~?tün bizim için bir 
tnd't~t. Çunku Türk tütünü 

~ile11ıiy' kadar dışarıya sevk 
~ 1ttlerı or. Geri kalan sıhhi en· 
tkinıy e Piyasaya çıkarmaktan 
b oruz. 

oı. •ba d .. 
p n lOt.. ogrusu Türk mahsuln 
'0Pagau~e karşı kendimiz aksi 

t Pttad n a. yapıyoruz. 
l nıı ... ttQ kı artık nikotinsiz tü-
Q' ..... 2 
~it lles arratı oı tadan kalkmış 
b llltınrı~e~ir. Muzır olmıyan Türk 
"'-'tı ıstiblih her halde ya-
. ~ıı •l11ı nıemleketten geleni 
~ı i aktan, Brezilya kahve· 
~,".'•kten daha abliki bir 

tnlll rıy. g.. d v. • 

'•t etin d on erecegımız tü-
t ~~tlt e. nikotinsiz olmasmı 
tilttj ~aııf emizdir. Çünkü müı-
t l lllıı b. d h o ltııy ız en sı babna mu-
"tı •rı madde istiyorlar. 
tUtu • • • 
il ,

0 
tıll nikotinden kurtardık-

)! llta. k . 
enecek a~tı onun aleyhıne 

Boz kalmaz. 

~ Sadri Etem 

't,,. ~~n~den itibaren 
"''ebe:-·._ __ 

't •teı •ı hastanelerde 
t•il~. Fakura~ecekıer 
ttj . tıni tirn~~aı stajyer ımıfı 
n1t"'Y•tlar d ıye kadar fakülte 

c t • ın a au u 1 d' F leb eısi t f '6 r r er ı. a· 
tl ~tıin ala.~\' !~ Recep Beyin 

ebrıııde g··J erııu şehir basta· 
e bii•atı orrn~lcri hususundaki 

ned netıcel · 
il l tn İtib enmış ve bu 
e ere aren t 1 b 

'"iloıi . dağıtıl.: e elerin has-
lntd flır. Sta· asına karar 
)tc,kj itibare~er talebeler 1 

•rdır· çalışmıya baş-

lskin işlerinde yeni bir ıui iı· 
timalden bahsediliyor. Bu sui is· 
timal şudur: Lozan sulhundan 
sonra ahali mübadelesi sırasında 
Yunanistandan memlekete gel
mjt muhacirler var. Bunların ek
serisi iskin edilmiştir. Hatta ba
zıları haklarından fazla hüku
metten mal Ye mülk de almıştır. 
Fakat cüz'i olan bir kısmı muh
telif sebeplerden dolayı emli\c 
almıya imkan bulamamıştır. Bun· 
lar da. tabii hük6mete vaktile 
müracaat etmişlerdir. Fakat mal 
alamadıkları için müracaat ev· 
rakları, istidaları ve sair vesika
ları iskln dairelerinde kalmııtır. 

Bu sene kabul edilen tasfiye 
kanunu mucibince muhacir olup 

da iıkin haklarmı kaybetmit 
olan bu gibi muhacirlerin iskan 
dairelerinde kalmış olan müra· 
caat 1'ağıtlan artık hükümsüz, 
battal evrak haline girmiştir. 
Bunlar üzerine her hangi bir mu· 
amele yapmak doğru değildir. 
Bununla beraber iddia ediliyor ki 
bu suretle bazı muhacirlere ait 
olarak hükümsüz kalan bu eY· 
rak dosyelerini az bir para 
mukabilinde ve umumi bir veka
letname ile ellerine geçiren bazı 
adamlar birer servet hazinesi 
haline getirmektedir. Yani bu 
evrak dosyalarile milli emlakten 
büyük ?ıcıymette apartımanlar, ev
ler alınmaktadır! 

Bize verilen malumattan anla-

fılan hakikat şudur ki bu it üze· 
rinde çah9an bir ıui istimal şe· 
bekesi vardır. Hükumete vaki 
olan bazı ihbarlar üzerine bir 
kısım ıui istimal hadiseleri hak· 
kında tahkikat yapılmıya da baş
lanmııhr. Burada bizim kaydet· 
mek istediğimiz nokta bu sui iı· 
timal işinin ehemmiyeti üzerine 
dikkati celbetmektir . • Ve ilk iş 
olmak üzre muhacir oldukları 
halde artık hükumetten emlak 
istemek haklannı kaybetmiş olan 
kimselere ait ne gibi enak ve 
dosyalar vaua her şeyden evvel 
bunların miktarını tesbit etmek 
ve muhafaza altına almakhr. On
dan sonra ıui istimal tahkikatına 
bakmaktır. 

ticareti 
Sefir Hazretleri bu hususta tetkikatta bulunuyor 

Amerika sefiri Mr. Charles 
H. Sherrill dün İstanbul gazete· 
]eri ve Anadolu ajansı mümessil 
lerini davet ederek Amerika ha-
riciye nazırı Mr. Stimson'un dün 
söylediği nutuk hakkında has • 
bühalde bulunmuş ve nutkun bir 
suretini vermittir. 

(Nutuk 2 inci sayfamııda telgraf 
haberlerimiz arasındad ır.) 

Türkiye • Amerika ticari ve 

Sovyet ve Alman 
Sefirleri Yalovada 

Sovyet sefiri Suriç yoldaş dün 
sabah Yalovaya gitmiş ve baş
vekilimizin daveti üzerine öğle 
yemeğini ismet Pş. Hz. le birlık
te yemiştir. 

ismet Pş. Hz. bugün de öğle 
yemeğine Alman sefiri Her Na
dolniyi davet etmiştir. Her Na
dolni bu sabah Yalovaya gide
cektir. 

Stenografi kursu 
Ticaret mektebinde stenografi 

sür'at kursu açılmıştır. Kurs üç 
ay sürecek sonunda bir sür'at 
imtihanı yapılacaktır. 

Evvelce nazari imtihan vermiş 
olan talebeler bu kursa devam 
edeceklerdir. Şimdiden beş ha
nım, dokuz erkek yazılüııtlardır. 
Eylul başında umum için de bir 
kurs açılacaktır. 

iktısadi münasebatının inki§afı 

çareleri etrafında memleketimi
ze ge'idiği zalnandanberi ehem
miyetle me~gul olan sefir hazret 

leri muharririmizin suali üze • 
rine §unları söylemi,tir: 

- Türkiye • Amerika iktısadi mü· 
nascbatının inkişafı tabii her iki 

mcleket için de <;ok arzu edilen bir 

keyf i11cttir. 

SerS{i 
Vekil Beyler tara
fından ziyaret edildi 

Dördüncü yerJimallar sergisi
nin sekizinci günü de bir ziya 
retçi yekununu arttırmış, akşam 
saat 18 e kadar ziya.retçi adedi 
140 bıni bulmuştur. Hariciye 
vekili T evfık Rüştü B. dün re· 
fakatinde mtibadele komisyonu 
reisi Şevki B. olduğu halde ser· 
ginin bütün dairelerini gezmiş 
ve yerli sanayıinin terakkiJerin
den dolayı büyük bir haz duy
duğunu, dördüncü yerli mallar 
sergisini gerek tanzim •e gerek· 
se teşhir ettiği mallar itibarile 
Avrupa sergileri ayarında bul
duğunu söylemiş ve sergi heye· 
tini tebrik etmiştir. Dün akşam 
Adliye vekili Yusuf Kemal B.de 
refıkaları Hf. ile birlikte sergiyi 
ziyaret etmiş ve bazı mübayaat· 

Hu mevzu etrafında meşgul ol -

maktayım. Şimdiye kadar bura • 

dan Amerikaya oönderilmiyen fa • 

kat Türkiyeden Amerikaya ihracı 

kabil olan bazı maddeler vardır. 

Bunların Anıcrikaya ilıracı ıçın 

tetkikatta bulundum. Bu maksatla 

iktısat ı·ekili Mustafa Şeref, güm • 

rük ve inhisarlar ı•ekili Ali Rana 

Beylerle görü<ıtüm. Fakat Jıenüz ta
karrür etmiş bir §ey yoktur. 

Hariciye vekili 
Şehrimizde 

Hariciye vekili Tevfik Rü9tü 
B. evvelki gün Y alovadan ıeh· 
rinıize gelmiştir. 

Tevfik Rüştü B. dün Taksim
de misafir bulunduiu apartıman· 
da Polonya sefiri M. Olşovskinin 
ziyaretini kabul etmİftir. 

ta bulunmuştur. 
Bir haftadanberi muallim Ih

san B. idaruindeki büyük deniz 
orkestrası evvelki ak,am veda 
konserini vermiş ve dtın akşam
dan itibaren deniz bandosu ser
gi bahçesinde konserler vermiye 
bHşlamışbr. 

Dün akşam sergide cümburi· 
yet Gençler mabfeH ikinci mü
sameresini vermiıtir. Genrler 
"Olağan ıcyler,, isminde iki per
delik bir vodvil temsil etmişler 
ve çok muvaffak olmuıfardır. 

1 lle•leket Haberleri 1 
Ulukışla - Kayseri hattı açıldı 

Bor - Yeni hatlarımızdan 
olup demir ferşiyatına devam 
edilmekte olan Ulukışla·Kays ! ri 
demir hattı 2-8·932 sall günün· 
den itibaren Ulukışla-Bor· Niğde
ye kadar devam etmek şartile 
yolcu ve her nevi eıya nakliya
tına başlamıştır. Haftada iki av· 
det ve iki azimet olmak üzre 
dört gün tren vardır. Ulukışlada 
aktarma suretile lstanbul ve 
Adana posta trenlerinde yetiş

mektedir. Çoktan intizar edil
mekte olan bu habere halk çok 
menundur. 

Cevdet 

Ağrı şaktlerinin mu
hakemesi yapıhyor 

Adana, 8 - Ağrı şakilerinin 
muhakemesine dün devam edile
rek Erciş mahkemes nden gön
derilen hukuku umu niye ,ahit· 
!erinin ifadeleri okunmuştur. 

Şahitlerin ifadeleri maznunla· 
rın tamamile aleyhindedir. Mah
keme 23 Ağustosa kalmıştır 

Bir kadını 50 yerin· 
den bıçaklamışlar! 
Akşehir Yalvaç kazasınıo Ce

leptaş köyünde çok feci bir ci
nayet olmuı, köylülerden Meh· 
met adlı biri zevcesi Fatma 

hanamla birlikte bulunurken meç
hul kimselerin taarruıuoa oğra· 
mıştır. 

Haydutlar Mehmet ile karısını 
bıçak darbele:ile öldürdükten 
sonra F atmanın boynuna ip ta
karaK üç yü:ı metre öteye kadar 
sürüklemişlerd i r. F atmanın aldt
ğı yara elliden fazladır. Zuallı 
kadınıo karnı dtşilmiş, hamile 
olduğu r;ocuk karnından dışarı 
fırlamıştır. Haydutlar bu çocu
ğuda parçaladıktan sonra kaç· 
mışlardır. Jandarma şerirlerden 
ikisirıi yakalamıştır. Diğerleri de 
aranmaktadır. Taarruıun sebebi 
ıimdilik meçhuldür. 

Ticaret ----.. 
.... ---ve lktısat 

Odanın kararı 
Benzin ve petrole 
azami fiat konacak 

Ticaret odası idare heyeti • 
dün toplanmış petrol ve benzin 
İ9İni tetkik etmiştir. 

Söylenildiğine göre ticaret 
müdürlüğü, iktısadiyatı koruma 
kanununun verdiği haklardan iıt· 

f ade ederek petrol ve benzine 
azami fiat koymıya karar ver • 
miştir. Oda idare heyeti bu nok 
tayı tetkik eylemiştir. 

Temmuz ayındaki 
ihracatımız 

Temmuz ayı zarfındaki bat• 
lıca ihracatımız §udur: 

Tütün: 1192602, Yumurta 
2137084 adet, Madenkömürü 
40452 ton, Afyon 23550, Arpa. 
4480700, Halı 32491, Palamut 
2330535, Tiftik 282705, Zeytin • 
yağ 151804, Fındık 251500, Ya· 
leks 407256, Deri 10491, Pamul< 
191701 , Yün 81376, Kereste 
216880, Üzüm 26233 kilo, Koyun 
ve keçi 4606 ha,. 

Temmuzun son mıfındaki ih'· 
racatımızın yekunu 1,492,165 li 
ra kıymetindedir. 

Tlltlln mabsulilmftz 
Bu sene çok nefistir 

Bu ıeneki tütün mahsulümüz 
geçen senekinden çok az olmaıı· 
na rağmen kalite itibarile çok 
yükıektir. Hatta geçmit seneler· 
le nispet kabul etmez derecede 
tütünlerimiz nefistir. Bu aene 
mevcut stok tütünler de satıla • 

caktır. Fakat dünya tütün rekol· 
tesine göre mevcut tütünler ki· 
fi gelmiyecektir. Bu itibarla. tü -

tün fiatlarının yükselmeıi ihtima 
li çok kuvvetlidir. 

Fındık ihracatı bathror 
Fındık ihracatına bir iki gÜ• 

ne kadar baılanacaktır. lhra • 
-cat ofisi fındık nizamnamesinde 
bazı tadilat istemişti. Henüz ni· 
zamname tasdik edilerek ofiıe 

gönderilmemiıtir. Ofis bunun a· 
cilen gönderilmesine intizar et• 
meklcdir. 
Yeni ölçUlerl halka tanıtmak 

Anadolunun muhtelif yerle • 
rindeki ticaret odaları lıtanbul 
ticaret odasına müracaat ederek 
yeni ölçüleri halka öğretmek i • 
çin odanın ne gibi tedbirler al• 
dığım sormu~Jardır. 

Italyadan alaca· 
ğımız kredi için 
Maliye vekaleti para itleri mn

dürü Sırrı bey dün akıam Loit 
Tiryestino kumpanyasının ltalya 
vapurile Brendiıiye hareket et
miştir. 

Sun bey Brendizidcn Romaya 
geçerek daha evvel oraya git
miş olan maliye veklleti müste
şarı Ali Rıza beyle birlikte kre· 
di meselesi etrafında Italya hü
k umetile müzakerata başhya· 
caktır. 

Ali Rıza ve Sırrı beyler bu 
müzakereler ile, ltalya hüku
meti tarafından bize açılan 30 
milyonluk kredinin enslarını tes
bit edeceklerdir. Malum olduğu 
üzere ltalya tarafmdan hükume· 
timize açılan kredinin 10 milyo-

• nu nakden verilecek, geri kalan 
~O milyon liranın yarısı Italyaya 
olan sipariılerimizin bedellerine 
mahsup edilecek, diğer yarısı 

müşterek yapılacak iktısadi işlerde 
kullanılacaktır. 
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1 Adliye Haherlerl 1 

Tophane cinayetini şahit
ler nasıl anlatıyorlar ? 

~--- -
"iki insan ~HrdUm. Bunlardan biri diğe-
rinin kasığına soktuğu bıçağını çıkarıyordu!,, 

------
Bir mtıddet evvel bir cuma 

gecesi Tophanede Necatibey cad· 
desinde feci bir cinayet vuku 

. bulduğunu karilerimiz hatırlarlar: 
Yusuf isminde bir adam ırı 
kamaaile Gafuru yaralamış ve 
öldürmüşt~··· Dün ağır ceza 
mahkemeıı bu davayı görmiye 

. başladı, hadise tahkikatını yapan 
istintak hakimi suçluyu 450 inci 
maddenin 4 üncü bendile mah
kemeye sevkediyordu. 

Bu maddenin dördüncU bendi 
taammUden katil hükmünü ihtiva 
ediyor ve cezası idamdır. Dün 
mahkemenin dinlediği şahitlerin 
adedi on alhdu. Bunlardan en 
enteresan ifade verenlerin söz-
lerini not ettik. Bir ıahit gör-

1 dliklerilli ve bildiklerini ıöyle 
anlabyor: 

Bir ,ahit söylUyor 
Geeelerden bir cuma gecesi ••• 

Tophanede Necatibey caddesin
deki geceleri yattığım kahYeye 
gidiyordum.. Vakit geçti.. Dilk· 

· klnlar kapalı idi, cadde karın· 
· lıkti. Birdenbire Tabut çıkmazı 
ıokağıle cadde köşesinde iki in
nn g8rd0m. Bunlardan biri, di
ğerinin kasığına ıoktuğu bıçağl• 
Dl çıkanyordu. Bıçağı yiyen Ga· 
fardu, çıkaran Yusuflu. 

Bir kaç dakika sonra Gafuru 
. lcahYede yüzü koyu yere düşmüı 

gördüm. Halk şaşırmıştı.. Her 
kes hayret ve endişe içinde idi. 
etrafa bakındım.. Poliı Yoktu • 
Yaralının yanına yaklaşhm, Ha
f ıfce tartakladım. "Seni •uran 
kim ?,, diye sordum.. Gafurun 
ağzı oynuyordu .. Ama sesini du· 
yamadım .. Ve öldü gitti adam· 
cağız. 

Kime kUfretmiş ? 
Şahit Hamidin ifadeleri şu: 
- Mehmet çavuşun hakve· 

sinde oturuyorduk. Bir aralık so· 
kakran Yusuf geçti.. Kahvenin 
içine doğru koyu bir küfür sa· 
vurdu .• 

Reis - Küfür kime? 
Şahit - Bilmiyorum .. 
Reis - Nası l bimezsin? .• Yok· 

sısana mı? .. 
Şahit - Yub reis · bey .• Baoa 

neden küfretsin ki ?!.. 
Reis - Kahvede senden baş· 

ka kimler vardı ? 
Şahit - Hzşim vardı.. R asul 

vardı .. Memet çavuş vardı .. Ga· 
fur vardı .. 

Reis - Peki •. Yusuf Haıime 
mi küfretti ? 

Sahit - Hayır .. 
Reis - R asule mi küfretti? 
Şahit - Hayır .. 
Reis - Mehmet çavuça mı 

l<üfretti? 
Şahit - Hayır .. 
Reisi - Küfür sana da değıl. 

Geride bir Gaf ur kalıyor. O
na mı? 

Şahit - Üyle o :acak efendim. 
Reis - Anlatmana devam et.. 

Şahit - Geç vakit kahvenin 
üst kalma uyumuya çıktım .. So· 
yundum, yattım .. Uyuyaca2ım sı

rada bir düdük ses'eri. Ha!eca· 
na kapıldım. A~ağı indim .. So
kağa çıktım. Bizim k:ıhve:ıin alt 
yamndaki kahvehanede bir yığın 
insan top'anmış.. Her kafadan 
bir ses çıkıyor. Yurduydu, vur
madıydı .. Diye.. Birisini yakala· 
dım. Vuran 1 im? Vurulan kim 
diy.! sordum.. Gafur vurulmuş .. 
Vuran belli değı.lmiş .• Biraz son· 
ra Euvere r;:stladım. Enver, ku· 
Jagıma iğildi. Vak'adon bir kaç 
saat evvel Gafuru mahallebicide 

siitlaç yerken gürmüş.. Yusuf 
dıtarıdan gelenin yakasını kal
dırarak g6zetJeyormuf. 

Enverln söyledikleri 
Hamidin ifadeainde iımi ge

çen Enver de şunları anlatıyor: 
- O gece yemekten sonra 

sütçUde oturuyordum. Gafur da 
vardı. Sonra çıktım. Yattığım 

kahvenin karşısında bir hala 
halanın bir de bekçisi vardır .. 
Hacı Salih. derler adına .• Yusufu 
onun yanında g6rdüm.. Yakala-
kaldırmıf h.. Ehemmiyet •crme
dim. Kahveye girdim. Bir kaç 
arkadaı kahvede roman oku· 
yordu .• Y atmıya çıktım. Saat 2,5 
sıralarmda düdilk aeılerini duy
dum. Sonra Gafurun vurulduğu· 
nu öğrendim.. Gafur bana ev
velce Yusufun kendisine ıarez 
olduğunu ıöylemitti• Garezin se
bebi de ıu imiı : 

Yusuf vaktile Mari iıminde 
bir kadını wrmuş.. Kadının aç-
tığı davada Gafur Mariye ıahit· 
lik etmiş. Benim bildiklerim bu. 

Diğer şahitlerden baziları da 
Yuıufun o gece Gafura küfret
tiğini duymuşlardı. Diğer bir id
d;a ya iÖre, Yuaufun Gafura a-a· 
rcz bağlamaaının ıöyle bir sebe· 
bi vardır: 

Mari, Sabri isminde birinin 
metresı imiş, Sabri memleketine 
giderken Mariyi Yusufa emanet 
etmiş, fakat Mari, bu aralık Ga
furla mUnasebet tesis etmiş .• 

Mahkeme gelmiyen yedi tahi
din de celbine Ye muhakemenin 
2 l Ağustosa bırakılmasına karar 
vermiş'ir. 

floş kaçakçıhğı 

Floş kaçakçıhğıyle maznun o
lanların muhakemelerine diln se· 
kiıinc.i ihtisas mahkemesinde 
devam edilmiştir. Maznunların 

elindeki tirit otaj maliineleriniu 
keşfıni yapacalıt ehli vukufa teb· 
ligat yapılmasına karar verildi. 

Bir cUr'et 
Dün öğle üzeri Adliye önt"n ·' e 

bir kaç Madamla bir erkek bır 
meıeJeden dolayı kıvga etmişler 
bunlardan bir Madam bu arada 
Türklüğü tahkir mahiyetinde söı· 
ler ıöytemı,ur. Eu küstah kadını 
halk bizzat yakalıyarak polise 
teslim etmiıtir. Takibat yapıl· 
maktadır. 

131 r rufa il 
u t mıfı ı ıncl .sa) fadı I 

miştir. ÇilnkU tufan halinde bir· 
denbire gelen Sıtğnaklar dağlar
dan sürüklediği toprak \'e çamur 
yığınlarını getirmİf, burada de· 
miryolu rayları üzerine yığmış 

oli uğundan tren de hattın bu 
kısmından geçeuilmek için ray· 
ların üzerindeki çamur ve taş 

tabakasını tarıyarak ilerlemiye 
mecbur o!muştur. 

işte bu ahval neticesi olarak 
Ankarndan gelen a\,şam postası 
Istanbula ancak üç saat gecikme 
ile dUn öğleden sonra saat bir· 
de gelebilmiştir. 

Tabkikatımıza göre Ankara 
postasını Beyl·kköprüde müşkü· 
hita uğratan tufan Esk"şehirle 
Ankara arasında olan mıntakada 
olmuştur. Es'cişehirden lstanbula 
kadar olan mıotakada iıe yağ· 
mur yaimamıştır. YaJnız evvelki 
gün lıtaobulda olduğu gibi Ana· 
dolunun bu taraflarında da şid
detli rüzgarlar cımiştir. 

Türkler En1il Lızdvig, söyliiVO!..:_ • 

Ve kadınları Almanvanın mütefekkir ve gozı 
Bir Fransız kadıo leri, tamamile Hitlerin aleyhinde 
Muharriri duyduğu - B 
Hayranlığı anlatıyor Bu hareket, mahvolmağa mahkômd11r• 

11 Tanınmış Fransız romancıla- uyumadım ki uyanmağa ihtiyacım olS 
rından madam Myriam Harry • - 0rl 
bir kaç günden beri lstanbulda Avrupanın en mühim şahsi- "uhalefet etmekle kalnııY 
bulunmaktadır. yellerinden olan tarihçi ve mu· fikirlerini neşrediyorlardı. 

Eserlerinde umumiyet itibarile harrir Emil Ludvig, birkaç gün buki Alman mütefekkirleri 
5 

şarkdan, şark hayatından bahse- geçirmek üzre Parise gitmiştir. yorlar. I 0 
den Mm. Myriam Harry FJistinde Kendisile göriişen bir muharrir - Evvela Hitleri NaP0 1 ~ 
doğmuştur. Babası bir lnğiliz mülakatını şu suretle anlabyor: kıyas edemezsiniz. Sonra tel 
rahibi annesi Almandır. Mm. Har- - Almanyaıım bugünkü vazi· ediyorumki bizler, çok sıaY' 11 
ry babası öldükten sonra anne- yeti hakkında ne düşünüyorsu· yız mamaH bir beyannaoıe1 . nuz? ~·~ 
sile birlikte Almanyaya gelmiş, rine de hazırlanmıyor degı 

- Şüphesiz endişeli bir va- foe 
henuz 17 yaşında iken yüksek - Sizin lsviçre tabiiye 1 b·ıri 
tahsılini yaptıg-1 sıralarda Alman ziyet. Fakat ürkülecek bir vazi- . . . . Al k , 

d 
çışınızın manyaya arş 9' 

gazetelerine yazmıya başlamıştır. yet eğil. On senedenberi ltal- fial duyuşunuzdan olduğuP11 

Yirmi yaşlarında iken Parise yada mlilemadiyen harpten bah- r l 
geldiği zaman Fransızcayı pek sediliyor. Halbuki harp diye bir ıyor ar. d• l' 

ıd ? H d ? - Milsaade buyuı unu:ı .. 
o kadar iyi bilmiyeb Mm. Har· şey o umu ayır, eğil mi. bıı 

U
.. d ._ A zih edeyim. Ben lsviçre t.• , 

ry bir müddet Almanca ve in· mit e erim Kİ lmanya için de 2ı 
ğiliıce dersl~ri vermiştir. bu, böyle oJsun. tini kabul ettimse, sebeb~ı 

Daha evet iki Alman gazete· Asıl hiç mev:ı:uubahis edilme- nedir orada bu numune dt ' 
b. ı d Al kette yaıayııımdandır. Ort sinde iki romanı intişar eden yen ır mese e varsa o a - .., 

f kk "d Ailem ve çocuklarım da ,, •. 
Mm. Harry Fransızca yazmağı manyanın müte e ir ve güzı e- d 
tercih etmiş ve Fransızcayı tema- lerinin Hitler aleyhdarı oluşları- - Almanyaya tekrar 
mile öğrendikten sonra 1997 de dır. Edip, muharrir, alim Darül- cek misiniz? ır 
Mm. Durana tarafından neıre filnunlu •e aanat adamları ka- - Hayır. Evvela haya~~ 
batlanao bir kadın mecmuasında milen Hitler aleyhindedir. Ne ya- viçrede tanzim ettim. Soo';I, 
"Loti,, tarzında hikayeler yaz· ıık ki sayı itibarile pek çok de· alelekıer, buhran halinde ~ 
maaa başlamıştır. ğiliz ve iktidar me•kiinde bulun· t 1 · · d 0~ • nan ve a eş er ıçın e ya ~,J 

Bir mUddet sonra "Bedeviler moyoruz. Yalnız yarının ne sak- hastanın yanına gidilmez. ~ 
geçidi,, adlı Fransızca ilk hiklye ladığını biliyor muyuz? Emin retin azalıp bitmeıini beki' 
kitabı intişar etmiş, bundan sonra olunuz bir beşeri ve romantik lazımdır. ' 
az zamanda Fransız edebiyat sa- Almanya mevcuttur. H h f d u·•J em, er tara m a UT~ 
basında büyük bir şöhret kaza- Ben, Almanyadaki milli hare- Almanya,, diye yaııh ol•ll-' 
narak ilk Femina mükafatı ken- keti, milli olduğu için değil, fik- memlekete ne diye gidey·-
disine verilmiştir. riyalı noktai nazarından mahkum Be:n uyumadım ki uyannıı1' 

Mm. Myriam Harry Paristen addediyorum. Fikri unsurları ol-
Mısıra gitmiş, Filistin ve Suriye· madığı için bu hareket mahvo· 
ye de gittikten sonra burıya gel- lacaktır. 
miştir. Ralno, Strezeman gibi adam• 

thtısaslan tarın iktidar mcvkiine gelişi , 

Fransız romancı lstanbul hak· akıllı Almanların az olmadığına 
kındaki ihtisaslannı şöyle anla- delalet etmez mi ? 
tıyor : - Fakat eserlerinizden hı· 

- Istanbula deniz yolile gü- risi!ıde bahsetmiştiniz. Napolyon 
neş batarken geldik. Şarkın hiç zamanında Şatabriyan madam 
bir şehri lsta nbuHa mukayese dö Satel gibi mütefekkirler sade 

tiyacım olsun. 
• :;. 1fo 

1 

Emil Ludvig pek yakınd•;. 
bir n hrin h yab i..aıi .,J / 

Mısırın büyük nehrine dar ~ 
tetkik eıeri neşredecektir. , · 
için şimdiye kadar Mısır~ 
defa seyahat eden muh•. I 
Mısır kralı, bir yat da tabti' 
mişti. 

edilemez. ' Soti ., nin bütün • 
renklerini Eyüpte, camilerin et
rafında, ağaçlar altındaki kah
velerde, her yerde gördüm. Fa· 
l<at bunlardan başka Loti za· 
manında mevcut olmıyan° yeni 
bir şey, Gazi'nin mazinin cansız 
dekor yığınlarından çıkardığı 
yeni Türk vatanını gördüm. 

Köprü üstünde 
't 

Nakliye arabasını kırarak kaçan b~ 
kuduz hastasının halka saldırırke 

heyecanlı takibi 
-

~ 

Abdülhak Hamit Beyin evin
de Lüsyen Hamit Hanımla bera• 
ber genç ve yaşlı Türk kadınl:a
rile görü~tüm. Lüsyen H. bana, 
onların kalplerine giden yolu 
gösterdi. Bu kalbin ahengi, Loti 
nin zamanındakinden daha ge
niştir. Bu Türk kadınlarının koılp
leri, vakur bir ~urura sahip fa
kat biraı çekingen olan Keriman 
Haıisin güzelliğile aynı mayadan
dır. Zira, Türk kadınları, Türk 
crkeklerile beraber haksız hU· 
cumlara mukavemet etmek zaru· 
relindc kaldılar. Maamafi Türkün 
yüzii, mecburiyet tahtında olma· 
dan sonsuz, nihayetsiz ve samin i 
iyilığini aksettircbildiği zam:ı 
o kadar munis, o kadar tatlı, \. 
kadar müheyyiç olur ki bütün 
dünya oradan nur alabilir ve 
l. elckim, dünya, Türk kadınını 
dünya kraliçesi il~n ederek nur

. "' 
- .,---- """ ·~1 ·ın köprU UetUnde nakllye otomobillntn etrafına topl• 'ile 1 ~ 

lanmıştır. 

Türkiyede çok iyi karşılandım. 
O kadar iyi karşı !andım ki an· 
cak sekiz gi.in sonra buradan 
ayrılacağım ve yakında bu 6efer 

uzun bir zan: an kalmak üzre t ekrar 
geleceğim. Eu seyahatime dair 
bir eser yazacağım . Ayrıca Tür
kiye haklnnda ela bir eser yaz· 
mak İ!ıliyoı um. 

Bir polis refakatiDde kuduz ı tutularak elleri bağla?~~ 0t-'' 
hastanesine sevk edilmek liıere polis memuru refakatıP tor• 
Üsküdardan lstanbula getirilen, tekrar otomobile ko~ 
kuduz tarafından ııırılmış bir be} (1 
adamcağız dfin köprü üstünde Hüseyin Ragıp 1sl" taşındığı nakliye otomobilinin Ve Rus mütebaS~ tJO~;, 

· ııııı t•1 
kapısını kırmış ve dışarıya fırlı· Moskova büyiik eJçı ve•·JJ• 
yarak etrafıa saldırmıya başla- yin Ragıp beyin bugO~ıııiıo I"' 
mıştır. Bunu gören halk vapuri le Odcsadan ş~br• . 
kaçışmıya kuduı var diye bağır· mesi beklenilmektedır- ~etiffl'ı,~ 
mıya baş!amıştır. Aynı vapurla nıeınle tı•"~ f 

. . d . d"I k f b il<atıır r Kuduz ıle polısler arasın a tes s c ı ece a r ıt1ıır 01t 
dal<ikalarca devam eden bir ko· da tetkikat yapmıya ~ece1'ıcr 
valamadan sonra n~hayet hasta, mütehassısları da ge e 



birinciliğini idman 
~kım! kazand! 

S Samsun şar:nplyonu 
amsun L•· k lüp( - uır aç haftadır ku· 
er aras d d &\lıı b' . ın a evam eden S am· 

•rı · ı ·k \fe h ncı ı maç1arı heyecanlı 
Od araretli bir oyundan so:ıra 

ınan d ) Ce end· yur u nun lehine netı-
B . ı. 

iştır r~nc ·ı k maçlarına dört lrniup 
(l' lit~ et miş. (1 'm:ın yurdu) 15, 
]3 1Jn fabr . kası) 14, ıŞimendifer) 
lllı~ (Halk spor) O Povan kazan· 

ı ır. 

J:: u t ' 1 '-' n e c ~ ere göre futbo: ve 
•rıtaı h , b 
1 

·a ey eti 1932 Saınsun 
•ııf r.c:sini {l<lm n yurdu), ı ine. 
~a~ d e (Tütün Fabri ası) olarak 

ut ve ılan etm stir 
'' '--1 '): . \t ' alksoor,, un s fır alması: 
a~t ıl e k "b·· d bir u u ua en çı'<ardı ı 

ltı oyuncuyu n 21mi müddetı dol 

t 
a~a:ı " nattı ·ı · · b v , ıçın ir ihtar eza ., 

~ sııe hükme n rr.ağ ubiyefne 
""•r ·ı (l Vetı m Ş o mrıs ı ncland ır. 

itıeıçi .. Halksror,, bu l<arara 
"ta ' . 

' eLn şse de merkez' umu-
, tas •P e i mem şfr. 

farıA.· ıireo futbol fa.:er ı:ıs onuncu 

sa:1111 edilen talim~lnamcde 
"lSU b • tal( n ı r gurup merkezi o a-

1' r,,b l·abul edilm'ştir. Gruba 
.. ıo G' , tak rı , ıresuo, Amasya mın-

tj ... ~l~rı dahıldır. 932 gı up bi· 
•• c ı ı 1 ~ i . 

"il lnr g ıç n yakında bu mmta· 
l a c~ ;ı ra .ında m 'saba rn y pı · 

k t \,_. Bu ma 1 d b" · ·ı·· · ııı ,, · çıar a ırıncı J , 1 
"nnn · s.,Orc. mınta <a 18 le işi i '< b r 

"e r .1 ~ a fıles le lzınire j(d•.!ce'c 
!arı n Ur!<ıye bırinc Jılc müsaba ·a· 

S a ışt ırak ed cektır. 
&oıı a n sun mınta 1 asının ı w ayın 
l llnda u ~ . c:u 1 mu mı ırn· gresı \ ~rdır. 

tap <~ngrede bir senelik mesai 
or.ara ' ' llliiıak ~ sun cı { ve hararetli 

' li,b ere er cereran d~cekt r. 
tiıı ~~ aldı~ ı ma görz ku 'p'c
~ir h ar_e heyet.en arasmd J da 

~d kler olaca! lır. 

('"· 

idman yurdu f kımı 

Grup b r'ı c ı • eri ıçın spor 

cular arasında münakaşalar ce
reya '1 etmektedir. Ve şimdiden 
bir sürü nazariye1er ve tabr?lin
ler yürütülmektedir. 

Samsun mınta'rnsının şerefli 
ve fakat nğır mes'ulivetini üze · 
rine alan "ıdman yurdu., Gurup 
birine 1 ·;nde de k zanmai< için 
şiın.k1 en fev!-t"1 iiie bir mesa1 
sarfedivor. 

i<lm an } urc'u - S3 rnsunun 
en es~d bir S"Jor ta 1:tımıdır. Mü-

' 
taıe' en·n kara ve acı günlerin· 
de 1CJ.ı9 sen es· nde teesıiis eden 
b u l u p S 1msu.,da spor haya 
lı lhl ınk ş fma a'tlil o muştur. 
Eyi oynıy n arka:foş'ardan bazı~ 

larmm burada bulunmamasına 

ra men mmtak~ birinciJiğ ni ka
:ıa nınası s. orun teknik ve ameli 
cıhctlN;ni t amamile kavramış 

o m"sındandır. 

idman ~ u.,r unun ikinci ta\rnnı· 
da b 'ti.in l.ul"p'erin iki12ci takı

mlari e yaptığı 1 upa maçlarında 
93.i! bir'nc l • ni azanmıştır. 

Zübeyir Oğlu Fuat 

Derıiz m • i.1ak hın başlıyor 

t tanbrl ~ (A. A.) - •r. l. C. J. 
l ta bul m n ka ı dcnizcil'k he)e-ti 
ri)n 'n' n t hr· c 'iln.io.;tir: 

Rü' til ı. 1 ·.,""in ın üzaheretile 
rn 2 f-"nc "nele )apılacal\ olan su 
sporları "i ::ı. ka~ı ıır gramı. 

. :\ B \1\ :\. GÜN liERl 
1:? - 8 - , 0 2 sant 13 ldiıe'c (Iley 

koz). 19 - R - ~ ·~ c:aat 13 Yiizme, 
rtlann , u topu, mıntaka J irinciliği. 
(Bu. ii r c), ~1'.i- 8- 932 Türki)c 
:> ü~me biri cir d ri rmeler ( Bü -
JÜ d re). 26 - S - 912 aat 13 Tür 
ki. e vi"zme birincil" le1 i (Iliiyükde
re), 2 - 9 - !.1'2 "aat 13 kürt'k (Bey 
koı), 9 - 9 - 9'2 aat 13 Bu'nzı 
ge~ ıe (Rum<'lih' :ır • Kandilli) 

9 - 9 - 932 aat 13 yi'zrnc. atın-

~rkçe) e 

Çe\1iren . iki gülüşlü kadın 
fa. 

\'nan. 

M o r i s 

Arsen LUpenin yeni bir mac. rası Löblan 

"s· "-'ıı ~ze tevdi ctt 'gim lıentz bitme-
"ıi.,.,.~'bi görünüyor. /Jüyiik babamın 1 

....,, el'a 
lra0e n bulunamadı. Size mu _ 

lemi .. · 
bi.,. I.· .. , lıatırlatıyorum. Kat'i 

•etunıi 
"ıe,,. ı. Yet tc bir milyonıı geç • 

e11: Şarrı 
llClzık . ' e lJÜzde on .. Fakat 11e 
Qf kı sizin .. . .. etm· mucssesemzc muraca-
.,.Qftcı11 lş bulundum. Halb•ı!:i bir f,... 
(>• Vakit . ,.,. hab Y"f1Yor.. SizJl'n Tıfıl; 

8 er Yol ... ., 

de \l lllektup Par .. . 
rıe t "h çasının u=erın-

ş.. arı n d 
UJ>hesi1: b' . e e adres vardı. 

·~&eye levd~ ış . bir hu .. u .. i rnües-
tı lllti edılrnişti. Fak-.t h 

eaaescye ? . . .... an 
l'~rak \' k' · Gıdıp bunu arı-
ıa.t a ıt kayb d 

lllarki ·ı e eceğime biz 
ı ele 'k " ' !rı 1 mesaiyi dü-

T r N 

şündüm ve s i onun yanma ka
tip olarak ~ er'e:~irdim. 

Kurvil şu fi ·i ileri sürdu: 
- Mö ; ö, bu i~ için madamki 

çalı~n_ı~f;a karar verdiniz, gid"p 
Mnrkı ılc .... ö ·· ., nı'z de '"t 1 · ı Ü • , o e.u e-
re va' t · · .. d . • yuz e onu sıze ver-
se, ve siz de hu i.i üzerinize al
sanız . 

- Hı bıU p · r nc~nteve bir 
milyon l "sy'n vaded:I b" . . I . en Jr 
ışın 1 • ki l omisyonu ., .. h . . ....up esız 

yırm otuz milyondur. Bu ka dar 
verirlerse kabul ederim. 

- Pe1"i Mözyö amma, sizin 
mesainiz? 

- B nim mesaım, sel'vetin 
hepsini ele g · ıeğe matuftur. 

- Ya Marki? 

1 YUNAı 

' 
Atina. 8 (Hu usi) - Harbiye na

zmınm b"Janatınn gö ·c Atimıd l.i 
garni:rnnlarm tefti i yarm Godni 

meydanında yapıl ca! t r . Harbi:>e 
nazın hu a 1 .. -cri içt"maıı ke.u1i "ne 
atfedikn ba i m. ıiy<.ti ha· o.ma
dığmı fnl at sırf ' ', it bul nclu • 

ğunu 1 yan eylemi fr. M. \ cn''Ze· 
1o. un J arın ta)J.ırc ile \Hupad3n 
avdet ede~ i 'e Gudi mey anın a 

toplanacn't olan z· Li.le e hitrben 
bir nutuk irat ecl" c i hn'.l\ındnld 
~a.r.ialan harbi) e nazırı 511reti ı,a t· 
iyede tekz'ıı e} lt>mi._fr. 1 arınki l ü
yük n '<.'ri tccem ·h 'in eltrmmiyetten 
ari oldu·u ha ı .. ırda hü1 fı 1et ma -
hafilindcn verilen temimıta ra ~m~n 

muhalefet fıı ı,a l.ırı s:d el etli gfü ültü 
ler l oparrna ta ,e ir.f'ıab !ın tabii 
şerait altında ce ·cyan ctmireceğhi 

iddia C)lem ktedir. I'a a t bu )U)','t· 

nıl<ll' efk,h ı umumiyetle tesir uyan· 
dırmamaktadır. 

Iiıyam bazı h ıları 
Vap:e ıyor 
Af na 8 (Hu ... us") - Bir gün 

ko.rilerin' z, "Yun nistanda hü
kumet askerlerin eline geçti,, di-

ye b~r hz.he•· o'mrlarsa h 'ç hay
ret etmemelic irler. J~ne ·a!ler, 

miı·alaylar, ve binlerce z:ıb;tin 

hazırladığı bll is nihayet m~zba-

1 :a.: topu (BüJ i kderc), 16 - 9 -:: 

9'l2 .-, ·ıt t<>,:'O :!\t ntah·l h"r k h'rin
cir·i (Be) !l.oz), 2-1 - 9 - 932 saat 

(Il')l,ez, 
Anado1u arnı., '\:cnimaha11e, Büyü! . 
derl' Lido) 

2.3 - 9 - 932 apt 13,30 Deniz 
bayramı (fii") ·· dere). 

c~'-tir. 

Deniz sporhrı ile u:rn nn mulıte 

lif m.nta.kaların atletleıi ar.ıs.~ da 
lst,ı 1bul nunta ,a ını mınt,..,Jrn yi.iz -
me birincirkleı ini kazanrnıs olan at 
Jetler forn ·:ı edece! tir. 

Güreş heyetinin bir lebl"Ai 

L•anbul, 8 ( A • .\,) - t anbul gü 
J"Ş he etinden tehi' <'dilmi t'r: 

lzmiı de, Ankara temşili güre., ta 
hımı 11e k:ır~ıh~acak I tanbul t~m • 

sili güı es hl ımı 193.! mmt· ka ~m
p 'yonlu~·unu },aznnmıs olan: 

Necip (11· rh".} e). B!'clri (Yefa -
Kumhapı), 1\l'i ir (Il:ubi)e), Saim 

(Vefa • hum' pı) ~ \' i (Haliç) Bey 
lcrden te 'il c i m i . 8e.}ahat hak 

kında talimat almak i"zere 13 _ .s -
9'ı2 cumarte i g"inü k 11 saat 19 
da Eminönü de Rı~t m h n ="o. 9 I 
c7n mı:ttnl a merkc ine bizzat gelme• j 
leri Irzumu tebli •• Q}unur. 

- Ona )"Üzde on vereceğim. 
Bu kendiri için ümit edilmiycn 
bir f ır:n~ . .ttır. Bel ~ r bir adam co· ' . 
lu~u çocuwu yok Yalnız, işi biz· 
zat ben idare etmcliy':n. Netice
ye gelelim: Beni ne Z<'man Mar
k' ' n r.partım n na ııol abilin;in? 

Kurvil sararmı.,tı : 

- F e..kat, diye kekeledi, bu çok 
mü kül bir şey r ösyö. Mar iye 
karşı böyle bir h reketirnin ... 

- Bir emn'yeti sui istima.1 o· 
lacn:ını kab.ıl ediyorum. F ahat 
ne yapars n yavrum ... ' ader, ce· ı 

ni va ifcn ile m"nne t ı .~m t:r="· 

sma koymuş. Birio'n· t r ·ıı et. 
Yani } I\; -ıFyi yo. Aısen Lii· 
peni. H ydi, ç .. bu!<! 

I' urvil, bir a l gözler· ni kap: dı, 
dü ündü. Nıh~yct : 

- Bu ak.ıım, decl · M · i dı· 
şarıda yemek yiyece , ve eve sa
a t b: ·e do ""ru ! ce1i . 

- Lşaklar? 
- Uşaklar, benim gibi yuka· .. , 1 

miralııv .And · opı: o" ""' ı i c i 
temcil n don nma t~ -fm an 
bir miralay intihap elana ·"k ır. 

Be mirnlaydan müj e, r !> 0 

lan bu ihti ~ li icl re 1 "'n ite:ıi 
mirahy An r· ço. l ... u aralar n
dan re's intihap et i)eıd"r. 

Mumaileyh bernber"nde ar
kada ları olduöu halde idare / n 
ele alınması hak' nda 3 O .zabit 
tarafından irn alanan mazbatayı 
ve bu zabitl0 rin listes'ni ru; ri 
müfettiş jenernl Oton osa gö ür
müş ve ihtilalin riya etini lrabul 
eylemesini ı-ica ederek kend· si
nin de hu hususta muavenette 
bulunacağım bildirmiştir. 

Hükumet'n son zamanlarda 
a~keı-lerin bu maksatla herhangi 
hır faaliyette bulunmadıklan 
h kkmda vaki tekzipleri bu su
retle &uya düşmüş oluyor .. Hüku
met dahi vaz·yctin ald ;:ı ~eklin 
ehemmiyetini takdir t erek Av
rupadn bulunan Başvc! · ıe Yu
nanistana müstacelen c.vdeti lü
zumundan bahis bir telgraf gön
dermiştir. 

Başvekilin 9 Av ustosta Atina

y:a avdetin ... int · ar olunmakta
dır. Başvel-..ıl, i i gün evvel, aı;
kerlerle t emas etmek ve böyle 
bir hareketin memleketin dahili 
ve hari ... i vaz"yeti Ü-erinde icra 
edc::eEi f na tes"rleri anlamak 
üzere 0:1u k ymakam Sofoklis'i 
Yunan· lann eü.ndenn·. ve mu
maileyh bir'n i kolordu kuman
danı J enn-al Man tas ve er .... am 
herbiyei umur::Jiye reis' Jeneral 
Mazaı·akis ile tcm<s ederek ba
basının asi ri bir ihtil ~ l hakkın

de.' ~i nol:t ! nazarlarım anlat· 
mı)ır. Bu jen r ilerin kendileri
ne yapıl n mürac .at ·e verilen i
zal at üzer· e a k ri ihf ~ e iş· 

tir, kten sarfı na r c . leri 
b'ldiritmekte ise d bu da hat'i 
surette te 'n olu ~man::. l.t dır. 

lm a cdilmic olan i il· ı maz
batasına, eı-ki Yun 

rı katta yatı) orlaı-. 
- An tal 

ett;, O 

uyuy ka 1mış v an 

R? 

He 

fr. 

* * * 
ş y'~ h".

t 

• • • 
Muh"' lif fırka reisi Mösyö Çal· 

d:-r's gr;-_tdere vuku bu.an be
ya alm:lıı, rn"lletin reyini ver· 
mek üzere inti' abr.ta başlandığı 

bir znman n clalt"lde vukua ge· 
tirilccek böyle bir h:n·el.etin va• 
tanperverane olmıyaca:ını, b ı· 
nun önüne geçmek iç.in mevkii 
iktidarda b ılunnn hüldlme ·n 
icap eden büt'"n teclb"rleri a lm • 
sı vazifesi oldu}unu, hükumetin 
hu vazi: eyi ifadan imtinaı halin
de Reisicümhı.:run memlek~t·n 

sükun ve menfaati namına k a
nunu es si ile kendisine bahse· 
dilm ·" ol n hakları i timal eyİe
mesi lazım geldiğini söylemiştir. 

.. ... 
B:ızı hRberle:·e göre, ihtilal 

ilTm ed'lerek asl "ler idaıeye 
vaz'ıyet eylerler ... e, kabine ~im
diki Başvekil muavini Jene al 
Gomı s ve s bık ihtTI reisi Je
neral P •t"ra tnrııfmd"'n t l ·ı .,.. eş.t. 

olunac ktır. 
,,. 'ı- ,,. 

Hük"meti hazıraya t--raftar o
len ~a~ .. ele in bu me:;c!e etr -
f mda hiç bir şey ye.zmamaları 

dv. mı.zarı d · l ti c.aliptir. 

ş·· yı~ü. l{aya B. 
Da Tye velcili Ş"krü Kaya: B· 

dün Zon u'dn a gı.m' ştir. Vekil 
B. Zon u daktan R'zeye, oradan 
da G"m~ ':ıancye g"derek tetki
katta bu u'1acaktır. Haber aldı
v ımıza göre bu seyahatin Erzu· 
ru a k;ıdar devam etmesi de 

muhte'!l ld'r, 

da uyanrn t . Rr.ul, derhal tele· 
fonu a tı ve: 

- Al o, allo ... TrnLadero Pa · 
ı ... ~ı er·n·.., .. Z tı harc_tpenahi· 
ı . . 

.n ........ ,.' ni .. ? ... D kti· 
in J"T, nasılsın 

i bekliyor 

?... Cam rı 

F ::ı ~~t muvaf. 

· C ım kabrıh t 
• f b ı .... L"} u .... Faz· 
~... I 'er mis·n 

rnumcdl) 
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·I Uzak Memleketlerde 

, Groenlaı1t adası 
....... 
ln~-anlör gayret ve cesaretleri

ni dünyamızın her tarafına elle
ri-:ıi uzat:r.ış, iklimleri, tabiatın 
l<•vvetlerioi is' edikleri ~ibi kul
Janm~ya muvaffa!c olmuşlardır. 

Euna dnir b ·n!erce m'sal sö ı
lenebilir. Küçük okuyucu'.~ı ımız 
bunların bir çoğunu bilirler. Me

sela bir tanesi: Te's'zl Hu va sıta 
biı.i en uwk nıem cketler:e da
kikası dakikasına konuşturuyor. 

At·ıupanın bir şehrinde bir düğ
meye dokunmakla Avusiuralya· 
nın elektrik lambalarını yakıyor. 

Adeta dünya küçülmüs sehir-
\' "ı: 

ler değil kıt'al:ır l.oııı~u k:?p:sı 
gibi b r şey olrnu ' tur. lş bunun· 
la da kalmı}'or, bu f7Üne kadar 

o 

ya.çanması müşl:üt f:Örüoeo yer-
lerde medeni hayat 1 uru'.uyor. 

Groenlant adasını biJirsiniz. 
Ame~ikanın şim:ılinde, Atlas ok
yanusu üzerinde kocaman bir ada. 
Şimal kutbunun kapısı, senenin 
büvük bir kısmında buzlarla Ör· 1 

tülü. Bu adada f skimo!ar oturur 
ve ba'ık a geç'nirler. 

Ço'< defa kıtlığa oğradıkları 

aç kaldıklarıda o'ur. Adanın sa
hıbi oian F eleır enk hükumeti 
l:una bir çare düşünm·· ş, bu ada 
etrofınd ı B ~ lina, W.otina Mors, 
Fok g.bi Lü ıük balı'dar vardır. 
Bun!arın yağlarından ve derile
rinden i s~ifade edilir. 

nü '\umct hem l u istifadeyi 
fazlalaŞ:ırmak h..::mde Eskimola-
rı sefa 'etlen kurtarıp o;ılara 

daimi iş bulmak ıçın Adada 
fabrikalar açmıştır. 
)ar zçmıştır: fu fabrikalarda 
söyled .ğimiz büyük balıklardan 
yağ çı!:arı'- c:ık ve deri~eri ku!-
lanış:ı b r .e getiri .ece!ctir. 

Bir ço:~ gemilerde baiık tut
makla meşgul o acak, bu işlerle 
altmış aile geçine bilecektir. 
Zaten o taraftaki Eskimoların 
mıktan da o kadardır. 
Yakında şimal kutbunda da 

fabrikalar açıldığını işidirsek 
hayret etmivelim. 

Küçük Şekibin zekası! 

Şekibin bab~sı bahçıvandı. 
~avunları daha erken yetiştir
.ek için, Üzerlerine cam kava

noz kuydurdu. Küçük şekip 
sebebini sorC:u. Babası izah etti. 

- Böyle olursa daba çabuk 
büyürler ve vaktinden evvel ye
tişirler. Şekip düşi5ndü, b·rden-

bire aklına bir fikir geldi. Bir 
cam kavanoz alt.na kOçllk def-
terini koydu. 

Bir az sonra babası bunu 
gürünce ne yapmak istediği sor· 
du. 

- Euda çabuk büyüsün mek
tep açılmazdan evvel büyük bir 
defter o!ur ! Dedi. 

~~--~--~~~--~~--~----------

1 Faydalı bilgiler 1 

Rutubet mikyası 

Havanın rutubetinin artıp azal
dığını bilmek iıtermisiniz? Hele 
fen bilsrisi derslerini o'.rnyan ta· 
lebe için bu hem faydalı hem eğ
lenceli bir şeydir. 
Şim :ii size, bunu bildiren bir 

alet satın almanızı söyleyecek 
değiliz. Onu doğrudan doğruya 
kendiniz yapacaksınız. Beş para
da s31fetmeyeceksiniz. Bütün ha-
zırlığınız şundan ibaret o!acaktır: 

Resimde gördüğünüz gibi bir 
farafı yuvarlak kesilmiş düz bır 
mukavva lazımdır. bu mukavva
nın alt tarafı da üne doğru kıv
rılmış olacaktır. 
~onra gene resimde görülen tarz
a mukavvadan bir adam şekli 
kesilecek. düz mukavvaya gelen 
kolu ayrıca kesilmiş olacaktır. 

Yeni bllmecemlz 

~B A f K 

A c 1 1 -
1 l 1 y 1 A z 

IH M IAIK 

10 R A 1 p 

Yukarıdaki her s ntırın başına bir harf 
konacak. B:ı~taki harflar yukarıdan aşa
ğıya doğru okununca bir oyun çıkacak· 
tır. 

Vakıt bilmece 
kuponu 

9·8·1932 

-u A 
~eçen haftaki bllmecemlzin 

halledilmiş şekll 
Keçi bir defa bağırınca = l\le, Kö· 

peğin başı = k, Tetittin ucu = t, e de· 
di e, Palazın kafası - p, Deliğin 

ort:ı.;ı = I, Çitin ortası = i, Mecmuu = 
mel.tep fi. 

lır. Bu da kolaydır. Sağ kolun 
omuzuna doğru hohlarsmız. Ko
lun tuttuğu deynek en son had
dine kadar iner. O zaman işaret 
ettiği yere 1 O rakamını koyar
sınız. 

Bu kol, yulaf sapları Jifile (B. 
A) umuza bağlanacaktır. Adam 
da mukavvaya toplu iğne ile 
raptedilir. 

Alet böylece hazırlandıktan 
sonra, dereceleri tayin etmek ka-

Bundan sonra aletinizi bir 
müddet ateş üzerinde bulundu
runuz. KoJ hareket ederek yu· 

OYUNLAR 

Kim ne olmak 
istiyor? 

Oyunculardan her biri bir 
~eye istihale edec~'<tir. Yani 
mesela çiçek, hayvan, musiki 
aleti, kitap ves:ıire... bir şey 

o!aca ktır Oyuncular kız ve er
kek karışık olmalıdır. Oyunu 
bir Hanım kızın açması daha 
muvafıktır. 

Bu Hanım kız bütün oyuncu· 
lara " Kim ne olmak istiyor? u 

diye sorar. F aı zedelim ki biri 
"Ben karanfil olmak isterim,, 
dem:ş o!ıun. O zaman Hanım 
kız bütün oyunculara hitap ede
rek: 

Eu Hanım, yahut bey, ka
ranfil olmak istiyor. Eğer olursa 
onu ne yaparsınız? 0.ıun hak
kında ne düşünürsünüz? Buna 
mukabil ıiz ne olmak isters:niz? 

Diyecek sonra eline kağıt ka
lem alarak birer birer oyuncu~a
rın önüne gidip her birinin bu üç 
suale karşı olan cevaplarını giz· 
Jice alacak, kağıda kayıt edecek
tir. Hepsi bittikten sonra karan· 
fil olmak isteyen karşısına geçer 
oturur. Elindeki klğıtta yazılı 
olan filcirleri, tabii yerlerini de
ğiştirerek, birer birer söy!er. 

Karufil olmak istiyen bu fi
kirlerin sahibini söyJiyecektir. 
Eğer isabet ederse o fikirlerin 
sahibi, ceza görmek icio, bir ni • 
şııne ver. Hiç birisinde isabet 
etmedii] takdirde nişaneyi ken
diai veri~ 

Sonra 'yerine bir başkası geçer 
Ovurı böylece devam eder. 

1 E§lenceli bilgiler 1 
Yumurta kabuğunda 
kabartma resim 

Kabuju kalınca bir yumurta 
alınız. güzelce yıkayıp temiz bir 
bezle siliniz. Sonra bir miktar 
balmuı:au alarak, tabii bir kap 
içinde, ateşte eriteceksiniz. Buda 
olunca ince bir değnek ucunu 
bala.umuya batırip heman yumur
ta üzerine istediğiniz bir resmi 
yapar, yahut bir yazı yazarsınıı. 
Balmumu çabuk donadğından 
elinizi seri hareket ettirmelisiniz. 

Daha iyisi balmumu yerine eri
miş iç yağı kullanmaktır. 

Yazı yahut resim işi bitince 
yumurtayı keskin sirke içine ko
yup üç, dört saat bırakmak la
zımdır. Sirkenin hamızı yumurta 
kabuğunun açıkta kalan kısım· 
larıoı aıındırır Balmumu yahut 
iç yağı altında kalan kısımlara 
tesir edemez. 

Dört saat geçince yumurtayı 

sirkeden çıkarıp temizlemeJi,üze
rinde~ i baJmumulan yahut iç ya
ğını çıkarmalı. o zaman yaptığı
nız resmin yumurta üzerinde ka
bartma olarak kaldığını görür· 
sün üz. 

karıya çıkar. Deyneğin ucu en 
son nereyi gösteriyorsa oraya O 
konur. 

10 ile O arasındaki yeri de 
müsavi dokuz kısma ayırır. 1,2 .. 
Rakamlarını sırasile yazarsınız. 

Alet böylece tamamlandıktan 
sonra iyi bir yere koyunuz. Her 
gün muntazaman hava rutubeti
nin derecelerini öj'renmiş olur-
sun uz. 

---' 

1 Resimli Hikaye :J 
Her şeyden evvel istidat 

( I 

Mehmet ağa Marmara denizi 
kıyılarında bir köyde balıkçılıkla 
geçiniyordu. Fırtınalı bir havada 
kayığı parçalandı, kendisi de bo
ğuldu; kansı dul, oğlu yetim 
kaldı. 

Aynı köyde Dursun ağa bez 
dokuyarak orta halle geçinir, ica· 
bında fıkaraya yardım eder. iyi 
kalpli bir adartldı. Mehmet ağa· 
nıa da çok aamimi bir arkada
şıydı. 

Balıkçı ölünce hemen evlerine 
gitti; karısını teselli ederek kü
çün oilu Emini de yanına aldı. 
Dursun ağa biraz keman çalardı. 
Etraf köylerde düğün eğlence 
olduğu zaman onu davet ederler. 
O da köylüleri kemanı ile eğlen
dirirdi 

Küçük Emin hazan Dursun 
ağanrn kenknını alır, yayı teller 
üzerinde gezdirmiye çalışırdı. Bu 
hal ağanın hoşuna gitti. 

- Hay, yumurcak hay! Gali
ba kemancı olmak istiyorsun? 
Dur öyleyse diyerek küçük bir 
keman alıp, çocuğa verdi. Ona 
zaten bildiği kadar okumak yaz· 
mak öğretiyordu. Aynı zamanda 
keman hocalığı da yapmıya baş
ladı. Çocukta bu san'at için isti· 
dat varmış, az zamanda adama
kıllı çalmanın yolunu tuttu. 

Emininannesi başkalarının ça· 
maşırlarıoı dikerek, ölmiyecek 
kadar bir geçinme temin etmiye 
çalışıyordu. Fakat oğlu büyüdük
çe masraf da artıyordu. Tabii 
Eminin de az çok çalışarak an
nesine yardım etmesi lazımdı. 

Halbuki çocuk, kendisine söy
lenen sözleri dinlemiyor, mutlaka 
iyi bir kemancı olmak istediğini 
anlatıyordu. Annesinin zoruyla 
deniz kenarıoda topladığı mid-
yeleri ıatmıya başladı. Bu ise 
pek az bir kar getiriyordu. 

Bir gün Dursun ağa, Em;ne 
bir teklifte bulundu: 

- Oğlum, artık elin ekmek 
tutmalı. 

- Ben kemancı olacağım. 
- iyi ama, bu bir iş değildir. 

Sen artık para kazanmanın yo
lunu bulmalısın. Annene biraz 
yardım etmelisin. Benim tezga
hımın yanında, küçük bir tezgah 
yapayım; benim gibi bez dokur 
para kazanırsın. 

- Ben kemancı olacağım. 
O gün Emin, pek meyüstü. 

Akşam yemeğinden sonra, yani 
biraz peynir ekmek yedikten 

sonra bir kenara çekildi; dıl~ 
dı. Saat dokuzda annesi 0 
ki: 

Haydi yavrum, yatti 
git. 

- Ya sen? 
- Benim bir az daha / 

var, bitireyi:n de sonra. ~ 
Emin gitti. Annesi gece ~~ 

sına kadar çalıştıktan so.ıt' 
r~tağma girdi. y or~un old 
ıçı emen uyuyUTadt. 

Aradan ki!II bilir ne ka / 
zaman ieçmişti. Kadın afnıP 
öpüldüğünü hissetti. Göıle'tıil 
yarım açtı. Fakat karanlıktı ., 
şey güremedi. Zahir rfıya oıac• 

Sabahleyin Emini uyandırıı:t'r 
için odasıoa girdiği zaman b'~ 

retinden dona kaldı. Çocuk od~ 
yok yatağı bozulmamış. Y•,,.L 
yorgan üzerinde bir kağıt d.,. 
yor. ,dı 
Hıçkıra hıçkıra ağlayarak lıj 1.,. 

aldı, Dursun ağanın evine kOş 
Dursun ağa ka~ıdı okudu: ~ 

~Anneciltim! Benim için çok çıılı![I~ ı 
çok üzüldüj:tunü görüyorum. Artıl> ııııı' 
yük olma' istemem. 1 la yatımı kazan(.' 1 

gidiyorum; bana dua et. inşallah 1tıı 1 kavuşuruz. Ellerinden öperim anne.cı~dl' 
Dursun ağa kadını teselh 

yordu t:ıısi~ 
- Merak etme, hemşire! e~I 

temiz kalpli bir çocuktur. (j 
gelecek, gene gelecek. tfJe' 

Seneler geçıyordu. Kadıclll iıı:t' 
yus çalışıyor. Oğlu için 

11 

yaş döküyordu. .; 8dı-
Aradan altı sene geçti. ~ y•~ 

bir sabah evinin önünde ',1111" 
sesleri işidir gibi oldu. HeYeı.ıfl' 
la yerinden kalktı. Kapı. aAY'~ 
na kulağını vererek dinledı. 
sesleri uzaklaşıyordu. .. 

0
.,de 

Bir saat sonra kapının ~Pdetıe 
bir gürültü işitildi. Kapı şıd çıtd~ 
itilerek arkasına kadar 'titr1' 

Durıun ağa heyecanındaP 
yerek bağrıyordu: 0 ~·· 

- Hemşire, hemşire! Be gel~ 
na demedimmi idi ki ge~ıJJiı>'1' 
~~k, gene gelecek. Bak dİ 
gıme.. cJeO'e • 

Dursun ağa, devanı e ,.,.,e 
ağlıyordu. içeriye girerek ., 
sinin boynuna sarıldı. y•~' 

Çocuk, evden ayrıhP 111 6e~ 
bir şehre gitmiş, istidad~ ol•'' ş 
kile kemanında muvaffa ld&J1'ç 
büyük bir şöhret ve 

0 
, 

para kazanmıştı. yııf11~ıı 
Şimdi annes'ni rah.at eriO ~ 

cakta. Kendi ev!erinın ı V" 
bir küçük köşk y<'ptır.ara -· 
sun ağaya hediye ettı. 
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~aför Yusuf Bey Diyor ki: 

~!~~ı:~nayııuf n ı;ki~afıf;ın -a.;;tÜrİerln 
Y erlimallar sergisi l(abataştan Zülfü Beyin fikirleri 

Cumhuriyet Gençler mahfeli 
muvaffak bir mUsamere verdi 

-.,, ~ ,,_,,ltitJWWW&_ ----,_., ,,_,,_~ ~ ~ .....,z:wwwa,..., ,,-

_ s _ ' kadronun genişletilmesi lazımdı!' 
aga dön 

4 Ağustos Perşenbe günü ak
şamı cümburiyet Gençler mah· 
feli amatör san,atkirlan dördün· 
cü yerlimallar sergisinde bir mü· 
samere vermişlerdir. 

Lise mezunları bir sene Anadoluda çalışıı. 
vatanı yakından tanımalıdırlar 

-- M •.• 
- angalarla ileri marş ..• 

2i al Alcı hatta .•• Dikkat ... Mev-... 
liançerel d 

çıka er en ayni kuvvetLe 
ı nas le eri k d ~re uman alar ve yer-

ayni ku t . 
•Yakı vve te vurulan demır 
llıezu af' .. Burası MuaHim mektebi 
Fa~ arının askerlik kampı ... 

riyet at tuhaf değil mi ? Cümhu· 
tıin h gençler mahfeli anıatörl er;· 
n emen h . b d oaba y epıı ura a ... Enver 
da ,M" unus, Şadan, izzet bura· 
~ıi''a ~çteba, Nurullah, Kazım, 
lar; a~r er de bulunmuş olsaydı
Pives· .ırna mahfelin bir askeri 

·Vaını Prova ettikleri gelirdi. 
01d 

Pur ve •n , • l -u' - ugu 
b t<ça b · ir a • enı yormuş olacak :~ı ; 
\'erd' gacın kenarma hemen itişi· ~ Yusuf Behzat ~ey 
•uf ':·askeri talim bitmişti. Yu- 1 

Operete karşı bir senedenbe-
1\c J.Y~e. yanyana oturuyoruz. ri büyük bir alaka vardır. Bun· 

it!d·~. 1 ~1 ıle görüşmek üzere lara biraz cihan harbından sonra 
tedi~?•rnı v .! mülakat yapmak is- degv işen hayatların tesiri vardır. 

gıını 8 .. ' d'-. , H oy.e ıgım zaman: Bu~ün herkes mütemadiyen gül-
dcdi _ay hay oluy kaydeşim, mek, daim3 gülmek istiyor. Bu 
•aac' egey ban biy dakka mü- ala.im devam ederse opere-
hy1:. edeysen şu ceketimi çıka- tin de kendisine bir köşe bula-

- M cağı rnubak!tal<tır. Bu da ancak 
C Üsaade sizin Yusuf Bey memleketimizde macldi refahın 

akct çıktı. 
- s h . ti a ne ıle ne zamandanbe-

tscr~lakadar~ını~ ve yazdığınız 
er hangılerıdir ? 

tıı~ 1927 setleıl nde muallim 
~ tcbind .! talebe idim. O za· 

ftk~!:" Topkapıda mfıtevazı bir 
\>ard e. çalışan Topkapı mahfeli 
Çıkı/' ışte ilk sahneye burada 
tı~ ~· Hatta hatırımde kaldığı
b· iore " . . . d . . ı· 
ır k yırmıocı asır a,, ısım ı 

taıu 0ıtıedide genç bir çocuk 
İlibanli 0Ynadım. işte o günden 
,,,. terı gu.. d .. h 
vıa._ t n en gune sa neye 
kap, ernayül fazlalaşmıştı~. Top
bi11 mahfelinden başka mekte-
d Verd·-. 
c \t ıgı sınıf müsamerelerin-

itııç~ halihazırda da Cümhuriyet 
l'ııtı. D mahfelinde bulunmakta
tıal'tıey aha fazla piyeslerde oy
~Ute 1 tercih ederim. Yaolız 
~Ctı essıfiınki bu seneden itiba-

artmasile olacaktır. 
- Amatör kalmak mı ister-

siniz ? Yoksa profesyonel olmı
ya niyetin:z var mı? 

- Küçüktenberi en büyük 
gP..yem bj,r.; s;p'~t#ar o:arak ya· 
ş " ma~ ve hayabmı öyle kazan
maktı. Eugün kendime mesleği
mi intihap e tmiş olduğum için 
kalbimce coşan bir san'at aşkı· 
m amatör olarak tatmin elrnek 
mecburiyetinde kalıyorum. 

- Memleketimizc!e yeni baş
lıyan fi ,m sanayii hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 

- Bizdeki film sanayii henüz 
yeni doğan bir çocuğa benziyor. 
Film artisti kadı osunun azami 
bir şekilde çoğalması lazımdır. 
Bugün memleketimizde yüksek 
san'atkar d;yeceğimiz birkaç şah· 
siyet vardır. Fakat ileride bun
ların yerlerini dolduracak kimse
ler yetişecek mi?.. Yetişecekse 

on on iki senedir ne için bir Ga
lip, bir Behzat, bir Vasfi Rıza 

Müsamereye saat tam 10 da 
başlanmıştır. Evveli Ali Zühtü 
Beyin " Bir izdivaç komedisi ,, 

isimli Vodvili oynanmış. Burada 
bilhassa Ali Zühtü, Vahti, Baha 
Beyler ve Güzin Hanım ümidin 
fevkinde muvaffak olmuşlardır. 

' ikinci oyun Mücteba Salibattin 
ve Ali Zühtü Beylerin yazdıkları 
"KarmAkarışık,, isimli musikili 
komedisi idi. Bu komedide M. 
Güner, Güzin hanımlar ve Enver, 
Ali, Ali, Baba Beyler ço1' mu
vaffak oldular. Diğer rol sahip· 
leri de rollerini iyi kavramışlardı. 

Milsamereye Cümhuriyet Genç
ler mahfelinin amatör caz heyeti 
de iştirak etmişti. Bilhassa per
de aralarında en mutena parça· 
lar çalarak davetlilere zamanı 

çabuk geçirtmişlerdir. Müsamere 
gece saat 1 de bitmiştir. 

Çanakkalada 
Ç:ınakkala muhabirimiz yazı· 

yor: ''Biga,, ya bir maç yapmak 
üzere giden "Türkgücü,, takamı 
karşılaştığı idman yurdunu 1-0 
mailfıp etmiştir. Gençler muvaf
fakiyetli bir oyundan sonra bu 
net;ceyi almışlardır. 

Kafile ile giden "'fürk gücü 
temsil heyeti maç .. akıamı bir 
temsil verm:ş, "Çok bilen, Çok 
yanılır,, isimli bir komedi oyna
ma~tır. Gençler evelki gün dön
müşlerdir. 

daha yetişmedi; yetişm iyor. ye
tişmiye cek denilemez. Hali ha· 
zırda amatör olarak çalışanlar 
arasında yüksek kabiliyetlerin 

olmadığı ne ile ispJt edilir. 
Yaloız bu amatörlere ça:ışacak 
sahalar temin etmek, baveslerini 

okşıyacak şekilde muamele et· 
mek lazım değil midir? San' at
kirların çoğaldığı vakıt bizde de 
film sanayii terakki yoluna gir
miş olacaktır. 

Mellh Nazm i 

.. Liseyi bitiren genç arkadı$lar bir tür· 
lü meslek seçemiyorlar .. Tam mekteplet 
açılırken, tesadüf eseri olarak, bir mek:· 
tebc giriveriyorlar .. Onların bu dertlerini 
hemen, dalgın gözlerinden okumak kabil.. 

Bunun için onlardan bir kaçıyla ko
nuşmak istedim. Hiç bir sırı gözetmek:· 
sizin muhtelif lise mezunu arkadaşlarla 
görüşeceğim .. 

ı. ş. 

• • * 
Nihayet buldum, oturun 

bakalım! ... 
Şirketin küçük vapurlarından 

birindeyiz ... Güverte çok kalaba
lık ... Biz, üç arkadaş, Beşiktaı· 

tanberi ayaktayız. 
Zülfü, elinde üç tane portatif , 

sandalye, bize oturmamızı işaret 
ediyor .... 

Şimdi üçümüz de oturduk, bir 
müselles şeklinde... Bir resinde 
ben, öbüründe Zülfü, daha öbür· 
künde Fuat ... Mektep hayatından 
bahsediyoruz ... Bir aralık cebim· 
den bir kağıt çıkarıyorum. Bu
nun üzerinde benim suallerim 
var: 

- Zülfü, diyorum, liseyi bitir· 
din; söyle bakalım, ne olmak is
tiyorsun? 

O gayet tabii, her zamanki 
güler yüzile, ciddileşmeden baş· 
lıyor söylemeğe: 

- Doktor olmak ... Bu meslek 
Leni iki cihetten kendisine cez· 
bediyor, hem memlekete hizmet 
hem de maddi ihtiyaçlarımı te· 
min imkanını verecek. Harp gibi 
taun gibi içtimaı bünyeyi tehli
l:~ye koyan afetlere karşı dur
mak için uğraşmak, bulunur zevk
lerden midir? Sonra, bir hastayı 
tedaviden sonra onun gözlerin
deki minneti görmek nerede bu
lunur? ... Yalan mı Fuat? ... 
Meğer Fuat bizi dinlemiyor

muş ... Birden silkindi: 
- Vallahi, bir şey anlamadım 

ki ... Yalan veya doğru hangisini 
istersen onu söyliyeyim. Ben n.e· 
relerden geçtiğimize bakıyorum. 
lşte Bebekten kalktık, Anadolu 
sahiline geçiyoruz. 

Derhal bir başka suale geçiyo· 
rum: 

- Avrupaya gitmek ister mi-
sin; ve oradan bize neler getir-

rıı,Y:c:~ sahneye sık sık çıka
~tlta gıın. Hayata atıldıktan 
ku1ce/'•.an bulmak bir az müş
~iltıiııd:·. Ö.nümüzdeki kış mev
~tıı. 'i ıbtımal biç oynamıyaca-

~~>: ;~t~~ı:~:!~:~.::.::~:~ ·Konyad9 Gen __ çlik_ Nasıl Çalıcıyor ?· 
aa '1 Pıye · · iı:f q ~n ıl sı, şüphe, son nefesim, . 
a, ba~· dızım, bir mezar başın- · ' t 

Ye•le · •kattan ıfıyaya isimli pi-r. 

b,~n~iirk artistlerinden kimleri 
atı 1Yors . . atı Unuz ve kımlerın san-
' nın t '1~'1>; ? '•İri altında kalıyor-

~~' Prof 
~ Beyi esyonelJerden ~aşit R~-
·~ Es çok tokdir edenm. R~şıt 

bcYiıı dCYden sonra lsmail Gahp 
ka .. old e _Pek kıymetli bir san, at· 
"1atorı,~:&una füphe yoktur. A· 

1 iar, b'ın hepsinin kendilerine 
z~i, ş,1~ tipleri var. Baha Hu-

ilhtu, M~n Bedi, Enver, Ali, 
t· ' Sonucteba Selabattin beyler· 

l\.:onya Gençler birliği b oksörleri 
dudur. Bunlar kaaabalardadır. tenis faaliyeti yeni başlamıştır. 

ı'lı. zam l 
~.~'>:de b.. •narda memleke-
•ıı UyQk b' J 
~o operet h k ır a ika uyandı-

"8Unuı? a kında ne düşünü-
lbılı...':' Soı:ı . ~ senclerd . 
·-~~· 11'-ik" e. rnemleketı-

' et ıra ektı d~evki aiU'aUe te-
e '"· 

Kon,- muhabirimiz yazıyor: ,_... 

Konya Yilayetinde F ederasyo
na dahil olan altı klüp vardır. 
Bunlardan üç tanesi idman yur
du, Gençlerbirliği, ve Selçuk 
spor klüpleri Konya şehrindedir. 
Diğer üç tanesi de Akşehir id
man yurdu, Ilğın Gençlerbir· 
liği Ye Karaman idman yur· 

Memleket dahilinde Gençlerbir· Gençlerbirliği boks maçları ya· 
liği ile idman yurdu tam bir re· pıyor. Gençlerbirliğinin yetiştir-
kabetle çalışıyorlar. Konyada diği bokıörlerden a!tı tanesinin 
yapılan birincilik müsabakasında resmini takdim ediyorum. 
idman yurdu şampiyonluğu al- Konya idam yurdu lstanbul 
mıştır.Selçuk spor klübu da çalışı- ıporu davet etti. tf enüz bir ce
yor. Konyada yalnız futbola vap alamamıştır. 
ehemmiyet veriliyor. Voleybol ve H. B. 

ZUlfU Bey 

mek dilersin? ... 
- Bugün, madaıınki Avrupa• 

nın fen aleminde yarattığı hari· 
kalara hayranız; ve bilhassa tıp· 
teki muvaff akiyetleri, adeta, bir 
kimseye' can verecek derecede; 
niçin bu ilim kaynağından içmek 
dilemiyeyim? ... Garbın tı9 saha· 
undaki terekkiyatından, hiç ol· 
mazsa, bir nebzesini vatanıma 

getirmek saadetine mazhar olur· 
sam, ne mutlu bana .... 

Uzun cümle söylemeğe çok 
meraklı... Onun için, arasıra, 

fiillerle, mef uller biribirine ka
rı~ıyor. 

- Şöyle bir fikre ne dersin? 
Lise mezunları Anadolunun kü
çük köylerinde bir sene muallim· 
lik yapmadan darülfünuna alın
masınlar ... 

- Bu fikir çok enfes Şevkici
ğim .. Anadolunun nursuzktan 
kararan semalarına ışık getir· 
mek ... Aman ne hoş bir şey bu .. 
Onlara yılb.rdır çektikleri illet
lerden korunma çare!erini öğret· 
mek. .. Zevklerin zevki azizim .. 

- Peki Zülfü, seni yoruyorum 
galiba ... Biraz zevkli taraftan a· 
çayım; bizde canlı bir edebiyat 
nasıl doğabilir? Köylünün edebi
yatını mı yapalım, yoksa salon 
edebiyatına devam mı edelim? 

- Bunu edipler düşünsün ... 
Fakat acizane ben de çorbaya 
tuz katayım bari; Türkiye nüfu
sunun dörtte üçü köylü ve çifçi· 

· dir. Onların öz lisanile hayatla-

\ 
rının örneklerini yazmak elbette 
ki Türk romancı ve şairlerine dü
şen en birinci vazifedir. Fakat 

1 dikkat ediyorum da böyle ye.z::.n 
! hemen yok gibi ... 
1 - En çok sevdiğin yazıcılar 

( 
kimler? 

- Halide Edip, Sadri Eter.:ı, 
: Ömer Bedrettin ... Bal:, unutuyo:-
' dum, ben didaktik eserlerden c!e 
hoşlanırım. Onun için sevdikle
rime Ziya Gökalp ile, Tc,fik 
Fikreti ilaveyi unutma ... 

- Sana orijinal bir sual... 
Söyle bakabm, dünyanın en bü
yük adam larınclan kimleri sever· 
sin? 

Biraz durdu, fikirlerini h!r 
hamlede, ağzından döker gibi, 
hızlı hızlı söylemeğe başladı: 

- Bence, dünyada sevilecek 
en büyük insanlar vatan ve mem· 
leketi için her türlü şahsi menfa· 

(Liı.lfcn sayıfayı çel'iriniz) 
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neden? Bana öyle r liyor ki bu 
suretle onun huzurunda d ha zi-

b r yade kucu1 i h · s k o

110rum: 

-2-
Ben·m gibi b"r insan n ç kf i 

ııtırabı h"ç k"m e c kem z. Zıra 
ben bir hay le a ı m. Evet, bir 
hayale. Öyle ya kaybetti im ka
dının bayalina başka ne dı ebi
lirim? Onu, ~ mtli. yani ar k ya
mmda olma ı bir zam n , o
na malik olcl um zamand n da 
ha pek çok f z a ı viyorum. Ha
tıruı hi.la c er mi y kıyor. 

Acaba t r b na donecek 

.ı mı? 

Bu ıu fi an k k nJ" k 
ıorab"layorum. Yok a b"r 
k 11nın bö l 
tahammül ed me 
d" im o lur, ve, 
sev ketti i k ·· ~u y n 
hayalini pr p l\CI bir ze k 

ler· dir. 
Fu&d ad 

k tı. Çe 
t k: 

,. 
t d ha uzıyac k 

- Yok Fu t... Bir t k s 
kaldı... Zulfu, ı · l , b , 
ıpor al ınını nasıl buluyorıun? 
Adalenin fikri yendi i do u 
mu? 

- Gen 1 r • a · n1 ur-
aua bir ıpor y pıy po 
değil, kendini yıpratmak .. Spor 
bunyeyi takvi e ve z vk · in ya
pılır. s· de r. ede bu gaye ıu
duluyor. Mektept iken hatırla
rım: Fener - Gal tuaray ma
çından ıonra çocuklar biribirine 
a·rerlerd". .. Spor, d d" odu, mu
har be d wildir ki.. •• 

Spor ıen dias · p · n fikrini 
v r , centilm "k qdar. H m 
b zim gibi iyi i alamıyan 
fakir millet çocuklarının böyl 
ıpor yapma! ı m hliktir. 

Vapur da Kandilli isk lesine 
yanaşmı.tı. Bura an aktarma ya
pıp Bojaza ıidecektik, indik. 

lbrahhn Şewket 

'l'lcaret 1Hekteblnde 
Y kaek iktisat ve ticaret mek· 

tebi bu sene daimi bir kamp 
kurmatlllfbr. Temmuz ayı zarfın
da askerlik deni tıtbikatile meı· 
gul ollllllf ft IOD hafta zarfında 
ataşlar Y•Pdımtbr. Tic ret mek
tebi talebeli ah arda e emm · · 
retli derecede mnaffakiyet ka· 

•••'arcbr. 

n k 

• • • 

... ıd 
d dimi 

G"ttim. 
Bıt ik 

odavı ö te k o un or da be 
ni b ldedi · i ıo edi. T tri • 
yerek ka ryı a trm. O idi. Ta· 
mamile o. A i ıaç, ayni 
Ayni boyun. Tıp onun 

o d . B he?> ko 
1 ı. 

) 

• • 

-S 
1 4 \C 5 

ı ··n-
ku Tu ki i mevkii coğrafi nok· 
tai naz~rından olan bir taıııifini,, 
t av"p ve k ul eLm·!.\ (S. 47) ve 
T u 1 r ha ında malumat ve

n de "Yol a T urkleri,, ne 
r bu tun f uze inde yiırü-

f ak t 4 rakamlı "Pontuı 

· ne g lince yolunu ta· 
l ki Namık B y, 

....... ,,&H ........ ,, .... a "Po tut Turk-
kabul etmi ken 

t ya dı w ına göre 
1:> nda Aktube ve 
ları a illerinde ya

( . 183). 1 'Volga 

ve T · lerine ıt· 

olund !mı ken, bili· 
h e mü llıf • G rp Türkleri,, ta· 
bir· n · yal ı Anad lu, Bulgariı· 
t n ve Rumanya Türkleri için 
kullanmış ve "Azerbayc n Türk· 
1 ri, tabir"ni b" ütün atarak o· 
n n yer"ne "K fkaıya Türkleri,, 
t b"rini l.oym ve bu tabirin 

droıunu "İran Turklerıni de 
k de eced , ·,. 

"Gaı vuz· 
babaed"yor. Namık 

o e GP avuzlar yalnız Bul
nda y makt , r r. Hal

buk" bu Tmın m bim bir kıs· 

mı daha 18 nci asrın ıonlarında 
ve 19 ncu urın İpt ·dalarında o 
zaııpa.n daha yeni Rusya eline 

en 1Je ab · a ülkesine mu· 
r eder k orda Bender ve 
y • l ka a1arına yeri mit ve 

un n ticeainde Bulpriatanda 
avuz u ru hayli seyrekle!· 

m· fr. Bugün de Gaıavuzlann 
k f olarak ya adıklan yerler 
B 1 ari t nda olm yıp harbi u
m mid &o ra R s adan Ru
ma a idaresine r.-e en Beıarabi
ya ulkeı"ndedir. lfte bu ülkede 
y ı an Ga avu 1 rın h~lk ede· 
b" 
v 

, ... 
Yazan ı Abtlullah 

O ta A-ff 
rine dair yazdı ı iıtatiltİk 
matı da, baıkaları aibi, 
yatlamış teylerdir. Garbi 
t n ve Kazakistan Türld 
kında benim "Türk Y 
çıkan "Türk cümhuri~ 
Jc lelerimden " özbe 
'7 ürkmen· atan,, ve "K 
b 'ıklı yazılarda Dl 

yep eni Te hanr ihsai 
vardı. Bir de "Orta Asy& 

l ri , ahsinda müellif 
t n T u ki erini ( Ozbek .. 
m nl ri) nineden unutlll 

(D,vant 

Paris hapisha 
sinde eğlen 

bir hadise 
Pars rr.erkf'z hapishall 

geçen erde ço'c ~arip bir 
o•du. Jorj Landgraf ialft 
aya mehkOm bır mahput. 
zamanını bit1rmi,, fakat 
çı' acak yerde, Onınea 
an'ı bir mah umu çıka 

Landgraf bu cilrilmle, 
meye ıevkedilmiştir. Adli 
cismi, ~akkı o•madan ( 
de~il mi?) mahpushanede 
iç n dava etmektedır. Ma 
re·a, bu gön-nü hapse, 
ar <ada ını kaçırdığını 
Lanagraf: 

- Ben onu muhafa:za,
mur deg ldım ki •• 

Dıye cevap verdi. So 
p"sbaae kapı ıardiyaaa 

--·-ı"n ,dedf, OmMs' 
yetini tahkik edecejim 
telefondan çağrıldım. Gitti 
ruıtilm. Hu esnada o el. 

Reis - Demek her 
çaldığı zaman, kapanan J 
bu unan bar mahkiim ka 
gidebilu? 

-•Re"s Bey, ben on 
hapıcıyım. Hıç b6yle bir 
lık baııma gelmedi. 

- Peki, bu bad'ıedell 
hapishane mildüriyeti u 
fıittirdi mi? 

- Hayır efendim. 
- O halde devam 

ıiniı. .• 
Halk gülmiye baıluutb* 

uf alile mab emeye ıeti · 
n ına pus ar da kab 

g .. yor ar ı. 

Landgraf da neıeliydi.e 
faa vekılı kendisinin bı 
bahah olmadığın1, m&cfı 
es sen bitırmiı olduğu 
raet ni istedi. Fakat, 
olsun, MOddeiumuml ol 
graf'ı o kadar sevimli 
lardı kı, hariçte y•tacak 
mıyan bu g6n0llft ma 
ay daha hapse m•hk 

Lındgraf mabkemecl 
lcen, mınnettar bir 
bıkimleri •ellmhyord-. 

Fraosada bari 
sonra edebly• 
BDyllklerl 

Bir Fransız pıeteılJ 
d6rl Fraasıı edib·itl· .... "'L 

ten ıonı a edebi ya 
muharrıri banpericli' 
sormuıtur. AldJğı -
de on büyük m 
eks r yeti kazanan!• 

Kolet, Joıj DDba 
fı artea du Gar, f ı 
ya , Po Valcrı, 
Po K odet, Andre J 
meo, Jan Jırocla. 
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Spada _~rupal~ gUze_!!!!, Amerikah _gUzell~~t~ım ~Urken 

li uzakta bir ağaç va;. Birçok §eyler düıünülmüştü. E -
Günler böyle geçiyor. Belçi • ğer Mis Almanyayı seçseler, im-

ka, dünyanın en güzel kızlarını parator Giyyomun eıki karargah 
ağuşunda bulundurmaktan mem- merkezi olan bu salonda 'Alman 
nundur. milli marşı mı çalınacaktı. Ar -

Mis Fransa, göğsünde bir tık düşünülecek bir şey yoktu. 
Fransız bayrağı ile dolaşıyor. Ni Bu yerinde, haklı intihap bütün 
şanlıaı meb'us yanında. At yarı§- ihtirasları dindirmişti. 
larında, her Fransız ah koştuğu O seçilince bütün arkadaıları 

Kraliçeye bir ev 
Yaptırıhıcak 

Arsasını belediye verecek,mas· 
raf, tertip edilecek bir mUsa· 

mere ile temin edilecektir 
Dün haber aldığımıza göre dün• 

ya güzellik kıraliçesi Keriman Hali~ 
aHnrm için belediye yerinde bir ka
rar vermiş bulunuyor. 

Kıraliçemiz İstanbul hududunda 
karşılanarak ı;ehrimize döndüğü za-
man şerefine büyük bir müsamere 

nrilecek ve bunun hası la tı ile de 
kendL-.,ine 'bir ev yapılacaktır. Keri· 

man Halis hanıma bu eyin yapıl -
ması için belediyenin hediye edeceği 
arsa Istanbulun en yerlerinden bi -

rinde olacaktır. Arsanın Cihangir ta 
raflarında seçilmesi ihtimali çok 
kunetlidir. 

zaman zavallı kızın kalbi heye -
candan çarpıyor. Fakat Fransız 
bayraklarile donatılmıt odasın 

da banyo olduğunu ogrenince 
az kalsın bayrakları kendi elile 
indirecekti. Kız, bunu mösyö 
Heryonun hükumetine bir tah -
kir addetmiş. 

/J11· ga-:eteciniu d11yd11kları 

Mis Yugoslavyanın tıpkı Bri
git Helm gibi bir profili var. 
Uzun saçlarından ıikayet ede
rek fazla lüleleri birle§tirmekle 
meşgul. Çenesi biraz kuvvetli. 
Fakat geçtiği zamanlar bütün 

Mis TUrklyeye gelince •• 

salon hayretler içinde. Nadir bir 
vücudu, mükemmel endamı, ar • 
tık görülmek imkanı olmıyan 

göğsü, tam şekilli göğüs, geniş o 
muzlar, dar kalçaları, bir hal -
kadan geçecek kadar ince beli 
olmaşına rağmen dünya güzeli 
seçilmedi. Fakat bir çok günler, 
herkes onun intihap edileceğini 
zannetmişti. Rakipleri: 

- Güzel mi? Diyorlardı, a· 
caba, hakem heyetinin bizi göre 
bilmeleri için sıra ile birer ban -
yoda yayılma günümüz var mı 

ki hangimizin daha güzel oldu
ğunu görsünler? 

Fakat her söz gülmiye bir ve· 
sile olduğu için iyidir. 

Bu müsabakadan alınan en 
iyi intiba, bu müsabakanın çok 
dürüst ve göze çarpacak kadar 
namuslu yapılıtıdır. Bütün bu gü 
zeller arasında ötekilerden daha 
sakin yürüyen, koltukların arka 
)arından kayıverip süzülen, sol 
gun benzi ile suıan, yüzü örtü • 
süz olmakla beraber örtülü ol -
mak ihtimali mevcut bulunan an 
nesinin kapalı yüzünün tavrını 
tafıyan, hareketlerine dikkat ve 
itina aarfetmiyerek kendi ken -
dini olduğu gibi güzelliğine hı • 
rakan birisi vardı. Bu, dünya gü
zeli ıeçilen Mis Türkiye idi. 

O anda babası ile amcası, sa 
lonun bir kötesinde titriyorlardı. 
Maamafih sakin durmıya çalı§ı
yorlardı. Artık biribirlerine söy· 
liyecek bir §eyleri yoktu. Mis 
Türkiyenin ıeçilmesi iyi oldu. 

Türk güzelinin esrarengiz sükutu 
her kesi teshir eimiştir 

Brüksel, 5 ( Hususi M. ) -
Size, bugün intihabın umumi 

hatlarını değiJ, tam intihap anın
da duyduklarımı yazıyorum. Ya 
fjkir ne tuhaf: 

Amerikalı Mislerden birisi, 
sırf orjioal o!mak gayesile: 

- Buraya. diyor, bilmem ki 
ne diye geldim. Bukadar güzel
Jer içinde kendimin nekadar çir· 
kin ve biçimsiz olduğumu görü· 
yordum. Bu da bir kar. Mama
fih pek eğlenceli bir iş doğrusu .• 

Hakem heyeti, yüksek sesle 
münakaşa ediyor, yanımda ha
kem heyeti azalarını iyi tanıdı-
ğını iddia eden birisi var. Kula· 
ğıma iyiliyor ve: 

- Söylemedim mi idi, diyor, 
muhakkak surette Alman güzeli 
kazanacak. esasen dün akşamdan 
karar verildi. Şimdi, bir dakıka 
sonra ilan edecekler, göreceksi· 
niz. 

Fakat ayni adam, bana sabah· 
leyin, dünya güzelinin mis lıpan
ya o!acağmı, bir gün evvelde 
mis Brezilya olacağını söyle
mişti. 

Sahnenin perdesi işte kalkıyor. 
Bütün Spa şehrinin üzerine tit
rediği KraliçeJer, uslu bebekler 
gibi bir yarım daire halinde 
sahnedeler ... 

Birer birer yirminci asır \<enüs
leri, kalkıp sahnecfe dolasıyor, 
yerlerine oturuyarlar. Sarı, ince 
ve siyah bir tuvalet giymiş olan 
Alman Kraliçesi büyük bir he
yecan ve alaka uyandırıyor ... 
Yugoslavya, Brezilya, ispanya 
güzeli de .. 

Herkesin gözü sahnede.. Her
kes meraktan titriyor .. Doğrusu 
yankesiciler için bulunmaz biran 
yaşanıyor ve nihayet dünya gü
zeli ilan ediliyor. 

Bu Türkiye güzelidir. 
Her taraftan fU sesler duyu

Juyor: 

- Tabii!.. Zaten emindim! 
ne zarafetlr 

Ne tabiilik!.. Ne vücut! .. 

Sıfatla!' birbirlerini takip · e
diyorJar. Kuvvetli projektör zi
yaları aJtında, Mis Türkiye, uzun 
asırlar lüks ve işsizlik arasında 
yaşamış asılzadelere mahsus bi-

raz malibulyalı bir tebessümle 
ve çok zarif hareketlerle etrafı 

ıelimhyor. Kırmızı, uıun tuva· 
leli atik vazolar gibi endamını 
sarmış ... 

Eğer eski ''Ulema,, far onu 
görmüş olsalardı kim bilir ne 
derlerdi? 

Türk güzelinin mahviyeti, 
uzak diyarlara mahsus Jisanının 
kendisini mabküm ettiği esraren
giz sükütu berkesin kalbini feth 
etmiştir. 

Almanya güzeli, hemen gidip 
onu kucakJıyor, sonra öteki gü
zeller. Bu, fırtınadan evvel görü~ 

nen güneş mi?Y oksa kim bilir beki 
mes'ut rakiplerinin etrafında gü

Jüşen ve onu tebrik eden öteki 
güzeller, tenha otel odalarında bir 

az sonra göz yaşlariyJe kendile-

rine verdıği şidetli ve ihtiraslı 
ümitlerin inkisarını duyacaklar· 

dır. 

Bir Belçikalı madamın Türk 
güzeli hakkındaki noktai naza· 
rına bakınız: 

- Doğrusu çok güzel.. ve 
hakikaten içlerinde en güzeli. 

Zaten t öylcmiştim. Ostand da 
her gün kendisini görürdüm. 
Gelir köpeğimi okşar, severdi. 

Artık herkes öteki güzelleri 
unutmuştur. Herkes yalnız diinya 
güze '.i ile meşguldür. 

Öteki Kraliçeler, şimdi arlık 
kendileri için bir hakikat olmak· 
tan çıkmış bulunan müsabaka 

salonunun dı~arısında , başları 
önlerinde tenha sokakları dola
şıyorlar. 
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Bir kisi öldii. ·' , 

iki kişi yaralandı 
(üst tarafı 1 inci sa)fıdı l 

bu safhada iken bahçıvanlar 

cemiyeti azalarından ileri gelen
ler araya girm:ş, boıtanda bir 
keşif yapılarak bunun neticesine 
göre Muradın borcunu ödemesi 
kararlaşmı~tır. Dün sabah bah· 
çıvanlar cemiyeti reisi Yusuf B. 
ve azalardan bir kaçı bostana 
giderek keşif yapmışlar ve bos
tandaki sebze ve meyvaların kıy
metini 1600 Jira olarak tesbit 
etmişlerdir. 

Murat takdir edilen bu kıyme
ti fazla bu 'duf undan bir kavga 
çıkmış, araya Hasan Ef. nin da-
madı Kenan girmiş, bu suretle 
kavga büyümüştür. Kenan ve 
Murat fazla asabi olduklarmdan 
kavga şiddetlenmiş, bir aralık 
Kenan tabancasını çekerek Mu
radı arkasından, Muradın akra
balarından Ramizi kolundan, 7 
yaşında Abdullah çocuğu da aya• 
ğından yaralamıştır. Murat beş 
dakika ıonra ölmüıtür. Diğer 
iki yaralı Cerrahpaşa hastanesi
ne kaldırılmış, carih Kenan ya· 
kalanmıştır. 

Katil dün bir muharririmize. 
Muradın kendisini öldürmek üz
re üstüne hücum ettiğini, müda-· 
faai nefis halinde kaldığını ıöy· 
lemiştir. 

Poliste: 

Maliye memuru ! 
Eyüpll Halidin 
yeni bir marifeti 

Eyüpli Halidin arkadaşı sarı 
ihsan, Beyoğlunda yeni bir ma
rifet daha yaparken yakalanmı~· 
br. 

San Ihsan Ağaçeımesinde ma• 
dam Ağlaiyanm evine gitrniş, 
kapuyu çalmıştır. Kapu açıldığı 
zaman: 

.. _ Neye gecikiyorsunuz? Be· 
nim maliye memuru olduğumun 
farkmda değilmisiniz? demiftir. 
Bundan sonra kapuya inenlere 
evin konturatlarını getirmelerini 
v~ tetkik edeceğini bildirmiştir. 
Bfraz sonra konturatlar gelmiı 
ve ıarı Ihsan bunlara bakmağa 

başlamıştır. Konturata şöyJe bir 
göz atan açık göz bunun noksan 
olduğunu, şiddetli cezayı iıtilzam 
ettiğini biJdin.aiştir. Bu odan sonr• 
ev sahiplerine bu işin düzelmesi 
ve düzeltilmesi için çahşacağını 
bildiren sarı Ihsan evdekilerden 
para alırken sokaktan geçen bir 
memur sarı ihsanı tanımıştır. Bu 
suretle paraları cebe indireme· 
den sarı Ihsan da yakayı ele 
vermiştir. 

Koyun h1rsızlar1 tutuldu 
Hasküy ve SütJüce civarından 

mütaaddit zamanlarda 3o ıa ya· 
kın koyun çalan Hasan ve Arif 
ismindeki iki hırsız dün sabah 
çoban hasanın koyununu çalar• 
larken cürmü meşbud halinde 
yakalanmışlardır. Bu iki hırsız 
Adliyeye verilmiştir. 

Elektrik çarpll 
Aynalı çeşmede oturan elek

trikçi Petro elektrik tellerini 
lrnntrol ederken cereyan çarp
mış, baygın hir halde sen jorj 
hasta hanesine yatırılmıştır. 

Bir mavuna batb bir 
gemici boQuldu 

lnebolulu Yakup oa-:u Osma
nın mavunası dün sabah Heğbeli· 
ada sanatoryomuna kömür gö
rürürken çam iimanında tiddetle 
esen rüzglrın lesiriJe batmış, 
Osman reis boğulmuştur. Taife 
Mustafa ve sanatoryom b ckçiı! 
Musa kurtaralmışlardır. 
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kaili aci.rgir maa dü\k:1n hanenin on :o;ından dolayr lkametgahr hazırı meç- Akşam " 19 16 19•15 çalışmak istiy'!n vatandaşlarm 
ikide bes iti ·"'e"i otuz giin ihalci c,·. hul olduğu anlaşılan ve mu'mddema 'fatsı ~ı 02 ~l,OO şubenin teı;si müzakeralına ve 
ve1i.r~ ilfmına J onarnk 300 lira bede'· il. C. M. "K.nun .tOt inci madclco:i m;ı- lmsak J O? 3.o9 şube komitesi intihabma iştirak 
le talibi uhde :nde olup ihalei kat· cihince gıyap karuının u ·ulen te :· Yılro ccçcn ) •-)13 214 11 

1 k ·· . d Jiğ edilme ine rağmen icabet etmi- I eylemek üzere Ağustos inci 
iye i icra 

1
'

1 ınma. uzere \-C Jln <.' ,en miiclcfeiak)Jıi ınun:alleyh hak- cunıer Perşembe günü saat lS te Halk· 
bes ı.amla on b g-i:n müddl'tle 'ha- • · 40, Yılın kalan 1 k 
Jci kat'ine :il:ının-\ (''lmu ... tur. ~lüT kmda ahhT1 ka:nı~tu mc:-kurun :.. 151 150 evinin Cağaloğlundaki mer e-
tcmihitı: sokak1a H i J,anatlı cfemir inci madd" i muc hince ittihar. olu- Gtıoıerı I zinde hazır bulunmaları rica 
kapıdan giril dikte zembi reP'-li <;İı i ""''' ·~ı) np kaı·arının füu~cn ldıliğiı~e ~ • .A olunur. 
dö-eli bir antre, hil' dııhp. 1 ir och. ),arar vcrilmi" olduğnnd.rn mezkur ı il\\\ lhm ll"a,Jık a1.ami 26 
huraclan zemi•ı katına inildi\fe 7,emi- 402 inci mndde muc-;b: H"e mumai-

1 h ı. "" n rfı d ı"tı"ı·az etmedi as ... ari 19 dert-ce 'a ıık tc~bit cdılnıiştir, ni cimcnto bir aralıh, tir bodrum. hir ev ue gu za :t a • ,., 
Jıclft, bir i!olnp, 7.em!ni ç"mentol ıı i- ğ( 'e ınuhakem"tıin mu;ı\lak olduğu Bu~un ruzı,ıir p( Hazdan miııehan-il 
cinde bit· t"lmt> i cimcnto H yerli J,a. :!r,,_9_9;12 tarihine mihıdif pa7.nrte- ur"ıttlc t~ecck. h:ı'a cı,scıi\etlc açık 
zan \'e ocaffeı lrnh'n<ıcı 1.,11, 0 mu..,luk- "i J.!"fütli ıı te hilaı-;ale ~elmediii \'eya ol:ıca~ıır 
ıu hir mutfak, i' i ı,a1ta bi.· sofa, hir lıir ,·ehil göndermediği takdirde va-
hclft, iki oda, Uç kıttıı ıı:r ofu. hir l.ıalar i\ıar ,.c gıyaben cereyan C• 

heJfi. i~<İ oda, dört katta ı ir ofa, hir elen muamelatı kahul etmi addolu· 
hela. \C i! i oda. b, ,'nci taraca k:.:· nacağı tebliğ makamına kaim olmak 
tında zemi i kırr.u r"ni dö nJi hir iizere ilan olunur. 
sofa, bir ki!cr. n b'r c'oJnp "" 7.cmini 
1 ırmızı cini dö eli cimcnto hi · tehne
li terhos mu lu lu t-aı ır ,.e ·Ji ı~nznn 
ve ocağı ve nl:lfıan"':t ocrı 1.lı l>ir mut
hk ve -bir de zeminı 1 ırmızı dni dö
şeli etrafı kı(!men (lU\.trlı Ü tü asık 
'<" denize n" :ı ,. •. h"ltınırn hir tnra
çrı olup hu t;n--ıc;ad m demir merdi
Hnle cıkıhı· H' me·l ür sofa ile mut
frıi!'rn üstünii fc li il eden diı?t•r zemi
ni cimentohı • e ıi tli ar•k bir taraca 
vardır. Bu frr en \atı potreldir. 
Tı-htında zcr:ı·· ,.·.., ... t'l!u \C ~ar• 
rak demir ı l'n:r.\li ı-:r lm''"',;:I dii:;. 
kanr olup c1iiJ,I,fının \1 .tiinde a ma 
uf:ık bir s· ıo, Haltında hir bodrum 
'e bodl'Umund ı h"r kuyu Htrdıı-. E
lehtrik, teri<', tt> ; '.\h ;.ardır. Tl:u•c· 
nin iki \e üc 1; 'lnı .... ıı I":'""rdh·nıı 
basları cnm ',~ ı. H' r'f"~• ı • ır.rr li
\eD başı tahta : "'r.ı- 1 :~·r. Zcınin '~ 
birinci kıttı ne,cert'le•i demi,.. u1 r
nıalilıl·lı i1dn'"i 'n iiı·liııcü ,:e <lö··clii··
cü katlarda' i o•la' r n i)niin-tc 7.r.
n•inle.ri c'ıı' n dö ~li c~rafı demir pnı· 
~tnklıl"Iı ufa!. bir taı·:ıcala?"ı ,·nrrlır. 
Oda knpıl"JJ J:u~lı ho,·adır. Hududu: 
Bir tarafı E"'·lt cf ,di \'Cre cleıi ar
sn ı .. ol far'lfı taı i;d fun. arl,ası Ho
ca \ li cnmi; eri fi. J mnm Ye müe7.
zhine me rute mahn I cephe .. j Hoca 
Ali çıkmazı ile m·ıhrluttur. Ic:inde 
Dimo ten F:trolMi. J '1ali Ceın o. Ilo
hor F.fl'ndil"'r \'l' elli' k:'>:ıda l<:tnni 
Efendi kirnc• oluµ hiı· kı mı ho tuT. 
Kı) meti mt h 1r:.ner" i tamami iic 
bin 'celi 'iiz lirtdır. Tnliı> olnnlurın 
2:-.--8-9:'2 hıi'ı'ncle ı,ıvm i muham
mcncnin \iİ~dc o•·u ni-1 rt:.~·'e hi· c
J e mii ir> ·mi'·ta r ile n• f'''{i-1927 do'
~ o numara"ile aat 11 t~n 17 ye ka
d·ır hizznt \"C\a hilveh.fılc '" fazla 
malUmat de j <t ında::ı ita edilecej2i 
lüzumu il.ln olu ur. 

--------

lsla11l1ul Vr;üncü icra Mem11rlıı

ğundan: 

Bir borcun lemini i tifat'ı i~in 
mahcu7. Ye para~ a .;enilmesi ntuha r
Tcr muhtelif numarada po tal 'e 
cizme Mercanda Yaldı:r. han !J .A:To.da 
i:-..-~9:12 Pa1.arle i günü saat 1:! 
den "onra hirinci arı!\ arttırma 
retile atılacaktır. 1 aliplerin 

.-.u-
mn· 

hallinde bl!lunacnk memuruırn mii
racaatlan il:1n olunur. 

lstanbul ikinci icra ,lfrmurluğun. 
dan: 

Bir alacaktan doları mahcuz olup 
açık arttırma ile paraya C'.evrilme i 
takanür eden muhtelifükins \"e 

mar!:aları havi nuıtl>~a makineleri 
lG-S-~t:l:! taıihine mU aclif Salı gii
nii saat 11 (en 1i 'e 1 adar (,alahıda 
Yüksek kalrlmmd; Yazıcı o!,ağın
da :->--7 numaralı mathan derunun
da . a1ılacağından talip olııniarın 
mezkıir gün w ~:ıa tte mahallinde 
hazır hulunacak memura miiracu
atları ilan olunur. 

Hegoğlu Dördüncii Sullı Hukuk 
Jtalıkemcs~ndcn: Galatada Ferme
necilerde ~:~ No.lu d~•kkfrnda icra} ı 
ticaret eden ve halen ArM.\'ııt köyiin 

' de \yazma cadde inde :ıı No.lu ha
nedi.' sakin A1·ııiri oğlu D"mitri Efen
di akıl ha talığına müpteı;, olduğur.• 
elan hncrıne ve ayni hanede akin 
kari~ \'l'al,onıi Hanımın rnc;i tayi
n:ne S-fi-9:12 tarihindt· karar veril
miştir. Ke) fiyet ili'ın olunur. 

1-ı anhııl iJ.:irıci ir:r.ı memurlu~ıından: 

RADYO--= 
""-----------Bugün -1 
1STANB1 r... - ıs den 19 za kadar 

Gramnfon - 19.30 dan 20,30 za ka • 
dar Hafız Ahmet Hey he.) eti - 20,30 
den 21 re kadar Gnımafcnla • ofuj 
opera ı - 21 den 2::! J e kudar Kemal 
Niyazi Bey he)eti - 2ı elen :!2,40 ka 
l<adar Orke tra . 

VI) \~\ (.=>ı:-.~ - rn l..on·cr -
13,40 pl:ık - ı;:; kon,cı ...- ı fı _o ınu-

sıki - 18 ı onc:.:r 20 40 kon~er 

2:?,.+.i d:ıns - • 3.30 c:ız 

RO 1A l441.2 m) • IJ,30 ı:.lak 
14 mu<:ıki - 18,30 konser 18 4:i 
konser - 21 pl:ı, - 21,30 operet. 

BCD \PE Ti: (5505 m 10 IS 
ııskt·ri kon er 13 05 kenst-r - 17 
pla, - l !J orkc tı a 1-onı;cıi - ~O 45 
l\lac:ır ha\•aları - 22 cazlmıt - 22,30 
<;igan orkestr.:ı~ı 

BuKR t·:: (3<)4 2 m) - ı 3 plak -
!4 plak - 18 Romen musikisi - 19,IO 
rnu~i ,j - 20 40 plak - 21 orkcstr.ı -
21.45 ,ar ı - 22 05 orkcc:tr:ı. 

\ \HSO\" \ 1411 m) - 13 45 plak 

ı -ı J5 plak ı 6, l o plak 1 u.40 
plak - 18 muo:iki - ıcı,20 dans -
21 ~ oııscr - 22 kCln er - 2:3 dan . .; -
ıJ :;o dırı 

(' \({I 1144-:'\ 8 m) - J9 45 11\BtrO -

~o 1 ·ıbe~ - ..?1.:lO hııl er - 21 30 ı..o

motlı balet 

l\Ô\'IC\"ı.ı ·ı ı:n l IA \"%1::'\ (J(J:15 
ın) - :- j mn:! tıK - 7.15 hon er.-

1.1 kon er - 15 konser - 16 kon er -
17 .. W l.on~cr - l<J pı}ano - 21.~0 

scnfonık ı..on er - 2.l 4:'l l:oıı er. 

1 eşek kür 
~c"·gili babam doktor Mehmet 

:Fahri Paşanın son günlerinde ıstıra
batını teskin için fennin \'e in"'-anlı
ğın bütün kudretlle çalışan Cenah
paşa hastanesi sertabtbi muhterem 
Rüştü BeJefendi ile rüfekası doktor 
JJe)efendilere ye merhumun gerek 
cenaze inde hnı:ır bulunmak. ger<.'k 
mektup, telgraf 'e aileyj ziyaret "'U

retlerile matemimize istirak etmek 
lütfündc bulunan dostlaıımızla e ki 
hir fen adam• ve fedakar bira ·kcr o
la•1 merhumun cenazesine asker \"C 

zabıta terfiki husu unda büyük ka
dirşinaslık gösteren kolordu)a ve 
hükumet teşkilatına gerek şahsını, 
gerek ailemi?. namına derin :.ül,ranla
mı lah.dim ederim. 

\lerhuınıın op;'u 
Halit Fahri 

- BOR SA-
8 AAustos 1932 

Nukut 

20 ! 1 ran~ız 

ı Ser 1 ı 

t IJol:ır 

20 li'ı c 
20 f. llc'ç l.:a 
20 drahmi 
20 l 'ıçrı: 
20 le\ a 

17!?-
760-

213,- ı 
!.?J~.-

11:',-
29,50 

21,-
ı !lorııı 85,-

20 kuron ÇcJ.: 124,-

ISatı~I 

1 ,ilin A\·. 
ı pcr.cta 
J :\lıırk 

ı r.olotl 
1 penııu 

20 ı ey 
!O dınar 

ı çrn oııcç 
l Altın 

ı i\lcc:dı~ c 
1 flnhknnt 

.., . ... ,-
16-
50,-
2-t-
J2,
.?~.-
-<> ·-.-.-

r)2 .-

39-
2:15-

Cek Hatlara ıkap. sa 1 tı) 
l'arı 

1 ıınllra 
:\cı· } ork 
l\11 ılno 

Br L.scl 

\tln:ı 

C ncı re 
Of} il 

Am•terJam 

1-,0a 

754,
U,47,13 
tJ,2S-

J,4005 

;".J JQ 
2,4237 

o:;,54_ 
1 1713 

l'rağ 

\i)ana 
l\1 ali rlt 
!!erlin 
\ ur~O\ a 

l'cqe 
BuL re< 

l"lclı;rat 

!\losl;o\ a 

1!5,Q351! 

4,2584 
~.8841 

J,98,l;" 

4,2050 

3,91)-
;'0,4650 

29,8450 
1097.-

ZAYILER 
. besi od 

lzmır askerlık şu 
5 ~ ve 

tihsal eyledigv iın asker• Je 
d'-irJlD 

nı kazaen zayi eyle 1~ .. kıtı 
nisini çıkaracağımdan u 
madığmı ilan ederim. 

k ~ 6 Ol 
l"ındıldı· Camı ~o agı . , 

1 la an fehmı · 
peSI 

• 928-929 Ders se 1 
k ten a 

vutpaşa ort~ Me_ teP.
111 

ye 
tastiknameyı zayı ettı ktıl 
alacag-ımdan hükmü yo "e 

o.ı.S ' 
3580 _::,_---

Maarif Vekfil 
tinden: 

aıt~ 
1 - Lise ve Orta btJ 

!erimizin leylilik teşkilatı t 
. ıı ~ 

neden itibaren pansıyo ' 

de idare olunacaktır. k ısı 
2 - Pansiyc.ınu olaca ~ 

• • • 1 • lınsc• 
teplerın ısım erı ve a ııl 

ret miktarları aşağıda ya 
tır: 

Mektebin ismi 

Adana E. L. 
Bursa " " 

l 
1 

Edirne ,. ., ~ 
lstanbul L. ve O. M. ter)~ 
Erenköy " L. ilk kısmı (1 2 
Galatasaray .. kısmı 

lisesi " . 
(zmir lise ve orta Mk. lerı 
Erzurum Erkek lısesi 
>.<2stamonu 11 

Kayseri ,, 

Konya ., 

Sivas ,, 

Trabzon ,, 

Aydın O. 
Çanakkale ,, 

Diyarıbekir 11 

E 'aziz ,, 

Manisa ,, 
Ankara ,, 

Balıkesir ., ve 

Afyonkarnhisar 

Aks~ray O. 
Antalya " 

lfo!u " 
Çorum ,, 

" 

" 
" M. 

" 
" 
" 
" 
L. 
O. M. 

" M. 
,, 
" 
" Bir alacağın temini için mah

cuz o'up paraya çevrilmesi takar· 
Beyoğlu Tnpu naşmc mul'luğw:- l"k Gazi Antep ,, ,, 

dan: rtir eden kırh s yeye müte:ıa 1 Is ı anı.ası ıı,Jo Tcrkrıs 2 -
hane " Kiralık liagir 

Denizli 11 Esham 

BeJ oğlundu J>::ıng, Hı mahalle• inde eşya 16 8·932 tarihine müsadıf IJ<'şihtaş Akarcıtı vakfiy<' idaresin- Anadolu 18,60 ~lmcnt•ı .\r •J :ıo Y oıgat ,, " 
ç:-,~ır sokağ'ın 'n ki•ln H' (7:-1), c:,7) Salı güııü saat on üçlen on dör- dm: Hcjı 4,05 lııyon de\ 21,QO Kars " ,, 
(t.;0-4..:), (.:t4-4G), ( ~'-:'>O-:l2 ), <7:;), de kadar lstanbu!da Ankara cad- Beşiktasta Aknrctlerde 91 numara- ~ r.ha)ıl)c 14 :;o ~arL; dcy. vs Kütahya " .. 
( 6j}, (69), (71), ve ırcnc Cedidi~·e so- 1 r.ınna) 4 l ~5 ı nl):ı 2,- M ~ I 

"" " d 107 N 1 tb .. .. Iı hane bir sene miiddctle hilmiiı.a- 1 !JS,- ug a kağmda (67), (6:i), (:'1:1), (:Ji), (j~l), dcs n e o. uma aa or.un- ~ lınumı orta 112 ,.:ırı.: nı cezıı '' " 
(61), (63) Ye Çim<>n -=okağındn iki de- de açık arttırma ile satılacağm- ~ede icar cdilcccğ.inden 9 Agu to ı oıııonti !:?ı.ıo T•le!oıı 15,55 Samsun lisesi 
fa (68), (72), (.;G-.i8) ,.e gene Kato- dan talip olanlarm mez~ur gün Sal: giinUnden itibaren 20 giin miicl- istikrazlar Tahviller 3 - 55 liraya kadar 10 
lik ldlese i so.mğında (il). (1) ,.e (2) \I~ saatle mahailinde hazır bu- detle ıniizayedeyc 'azcclilmiştir. 'fa· memur çocukları için ° .

1111 numaralı gn~ ri men'.rnllerin tapudn- I lip olanların A..,r~u tosun 31 inci {'ar- ise. dlhlll 95.2:ı l ı:ıeıarlk kl b" juCI 
1 iki ıkavdmın ta h:hi alfı\ad..rlar tanı• !unarak memuruna müracaat an kardeş çocu arının ır 

11
, 

" ::nmha günii saat 13 e ı,adar mahalli ~ar ll yolları 4,rıs Tram\:ıy 4,95 15 d' . d oo ";, fından ıistenilrne!,t" ol:lu"undan hu i a o'unur. • l>.\lu\:ıhhıdc st. Tunc :\- 0o ve ığerın en 
mczkı.irda :;J numarada miite\elli emhlke tasa rrııf idd!a :ndn bulunan- l:ıın r ı.ıer s.ıo Rıhııııı 19,55 zilat yapılır. • 

Jar''t V"'":tİliı" tasanufi'-·clerile birlik- A' \auc ile \C 1\da uç lıra ka)m:ılrnmlığına \C )C\mi mezkürun I it 
te Ye S gün zarfmdn Sultanahmcltc 11 ı., 1• 1ıe en mt·!'hur r.ıarka gra- ı- ı d t " • 

1 
t .ıı .-· - ocu arını e' .... ....,. J 12 !i:l}\JI m:ıhı 4,25 .\nadolıı ı Jı, 4 Ç ki e'/ L 

" . saat Jj çiinden ,, ne <a nr tanbul B:ı~d.ıt 4.So • ııt "~ 
Defterhane bina ında Be:rnğlu 'fapu tnııfonlar ~ultıı hanının D.l. Evkaf müdiıiyctinde idare encüme- J\,kcmc ıııuıııe( ıı 29 mak istiyen ebeveyıun (39Y 
Ba memurluğuna müracaat C)yleme- ı:ın\_:ın ll:ın :\rı :ıı nine ıniiracaat etmeleri. (:1921) idarelerine müracaatlar•·~ 
leri füın olunuı·. ~e'' 
===========-=================~====================:::=~::::..:=::=-===========;:-:=================================:.========= tbıJı' f"' - - - --- - - ---- - - -- - - -~ Na.ta9a mırıldandı: ler soluk eylül güneşi altında do Nataşa Japon sefare ı,it 

L 
Tefr.lka ~ Boz Ü-.; •• -r ~ ,;na~:l~l;e ! Beni affediniz, düşünmemiş- laşıyor, çember, top oynuyor, ko kapısına varınca, orads 

,.. W tim, gidiyorum. şuşuyorlardı. varını! gibi durdu. 
No. • 6

7 
janski - Sizi takdis ederim zavallı Gökyüzü soluktu. Sonbahar, Bir an tereddüt etlİ· 

~ ~I -- --- .... - --- --- - - cocur.um. Vicdanınızm ilhamını yağmur, rüzgar mevsimi yaklaşı dtm ilerledi. Sonra te • ~i' 
Bir sabahtı, papas dua ediyor, - Ne diyorsunuz bet baht! dinl~·iniz. Cürmünüzü itiraf e yordu. Yazın yakıcı günleri geç döndü. Bu kapı ona içer~ '' 

kayalıklara dcnl'z c.arpıyordu. Allah sizin yardımcınız olsun! d" · .. b d" · 11 h .... mı"ştı". · · d" d Yükse ınız, tov c e ınız, a n ın mag- sını emre ıyor u. . • ., 
D d .. nın l Ben aizi ele vermem, fakat bu - f • I l - · 1 ç ki b h k d' k d" · ·· lenılı· '' ua an sonra par~s y.... a ge iretine :r:ıaznar o ma ' ıçın yo ocu ar şu son a ar günü • en ı en ısıne soy iJ1e , 
di ve tatlı tcsi ile dedi ki: rası saklanılacak yer değildir. Kii- budur. Haydi Allah ı;izinle ol • nün hüznünü anlamıyorlardı. Na - Cansız şeylerin e~~jİ ı~ 

- Nasıl evladım, derdinizi çüh adamızda herkes biribirini sun. Sizin ic:in dua edeceğim. taşa küçük ayakların durmadan bi olamam. Gönlüm iste ( 

banıı söyli' ecek misiniz? tanır. Bir çoban, bir balıkçı ge • Vlll Jumıldanı•ını, sacların hava • · · g' rı·m _ki' ~ ~ man ıçerı ıre • &Jıv 
Xadm nyan:r zibi oldu. Pa • 

pam ycn"nden tutar"k boğuk bir 

sesle rnırıldanclı: 

- Ben bir a lam öldfüdüm. 

- Ne dediniz? 

- Sevditim adv,-nı öldürdüm. 

Papas dehşetle geri çekildi: 

- Anrnn albhım ! Aklınızı 

mı ka~ bettin iz? Ne dediğinizi 
düşünsenize. 

- Kaçtı::n. Beni takip ediyor· 
lar. Susunuz; burada kimse bizi 

..,..._yal Buraya kadc.r kaç -

tım. Sizin yanınızda olduğumu 
ne bilecekler? 

lip :;izi görebilir. Polis şüphesiz Gala.taya varınca tı·amvaya lanmasmı seyretti. Ve arkasını dönerek ~ 
ıizi takip ediyor. Vapura binip bindi. Yolcular yüzündeki, elle • Başında işler.ıeli mor kadife tı. . . be1'ıer~:,ı 
Heyb~liye geldiğinizi öğrenecek· rindcki berelere hayretle bakı - kalpak, boynunda sıra sıra cam Bir gün Tagamıyı 1'1J)ıf" ı.' 
. s . k 1 ki b d lcl ~ k"' iik "'1' lır. izı ya a ıyaca ar, en c yorlnrclı. B:.ı bakış!ar onu sinir - boncuklar bu?unan ~işman bir oturmuş o ugu uç . &t r ,, 

' 1 1 ~ B d .. f B 1 · k d d .. .. · d" A . iht•Y e' ' mes u o acagım. en en r.u u:; lendiriyordu. Başını iğerek la _ :ı gar sütnme ucağın a an- gorup gır ı. ynı .. Li~ ~ rf' 
kağıdı, manastırda oturmak için kayt bir ta vır takmmıya çalıştı. telalara gömülmüş bir be bele tutu- veci, ayni havı c!ökulıtl )'ııi ıı' 'fi 
izinname soracaklar. Benim hiç Taksimde tramvaydan ine • yor, yanında oturan başka bir de üzerinde oturmuş, ~ rıı,_ııf~ı 
evrakım yok.. Fırtınanın kovala - rck, meydanı :;cçti. Sıraselviler süt nineye diyor ki: leyi it;iyordu. Kalkıp. di· 5° 
dığı muhacir bir ku, gibi bura - sckağır.a gird:, yüksek evlerin - Benimki altmı!} günlük, bir fim:an kahve getır ~· 
ya tünedim, artık ihtiyarl~dım. ör~ündeki ağnçlık kaldırımı nyak- şimdiden gülüyor. eski yerine döndii. ıı~ 011' 
Eğer beni hudut harici ederlerse tarını yere vurarak, kat'i tavırla Öteki bu sözlere kızdı, mu - Kadın ba~mı kaidı;~poJ1 ı'~ 
nereye giderim? Bir de düşünü - adımlıyordu. kabele etti: !arın üzerinden aşarı b' J~ 
nüz ki buıün ıizin yerinize ma • Süt nineler zenginleı·in ço - - Altmış ya~ma geldiği za • clırasını gördü. Bnndır,.rlı•f"r) 

b •• d• ıumların ceza görmeıi muhtemel cuklarını gezdiriyorlardı. Küçük man gülmez!.. dalgalanıyor, nzan (JJitflıl 
dir. 



Yer)' f b . 
rt- ~ • 

(398Q 1 a rıkıılı:tr mamu :.. ın1an 
~a O) kilo parnuk ~o p p CTt 

lb Pa 1 ıarfla m··n asaya 

T 'p'e 'n I ~ır M"sta ı em M v · 
~i Sa. A . ~om. na Lir ca t rı. 

(5 8) p6 9J 

b lif tur. ihalesi J. E ü 93 
11'1t ~ • fal.r"'<a 1<>r mat. u'5 ın 'an 

lS t nıcıanıf P ..,c'tlbe ~u. ü .t (65 rehe boı ren le ka· 
ba 'Yapılac.ı tır. 1 alip.er ·n · rt· 

lbt ve .. . . k u 11 ş l< p1lı ztrfla mü-
6ıere h m~n uoe\mt gorr ıı. a ::ıya I.onmu 'ur. l~a esi 
'"t er glln Ankar m rk z 

.. •nal 14 8 9 2 tar ı h"ne m~s d f pazar ırıa kom la mürac,:ıt arı r,: ttıUnakıısaya •rtirak ed ek- g n s:ı t 15 te yanınca uır. Ta· 
lt'tınf o rrifn ve 5 at ne1en ( vvcl 1 p e i ı .. rlnı:ım ve n"munesini 
Qı ve temınat n·e'ttunl rı ın ~örme' i"zere her g n A ·ara'· 
La <bu? ıru ab"I r.de :.r.ez ur da merk z E ı n. ma KO .1. na 
0ın tıe1a t t r.ı r c at rı. Ve m"nn asa\a iş-ti · • se le e.v ı ey.eme e- J 

· (6bJ .,)7 'l tira edec ' rin o g-n ve sa::ı-
• • • tinden evvel te el f ve tern"nat 

t SCHUELKE & 
A. G. ı r ın 

L Iıcnircıe u ıt'at ç'n lCO 000 m tuplarının makbuz mukabi 

~ 
1 0 

lu gur ap. fı zıtf a r na- Jinde mez ur Kom. riyas .. t ne 11-----------~--si' a l On:T.l;•{ur, ( rnles i ·8· tevdi eyleme rl (~72) (3429) 
ı ~n ı g-jn s lt 17 dec'ır. Ta- • • • 
s°*' tr n t1rn.r M ·stal ı..cm Mevki Yerli fabrikalar mamulat1ndan 
~. Al. Kom. na ml rAca3t arı. (350,000) metre çamaşırlık bez 

(5991 (:.610) kapalı zarf'a m"ra' a-; ya kon· 

1 • • * muştur. lhales· 10 A • ustos ... 932 
ı .. n;irC:e:~ ·, '-ı 'at ·ç·ın ~sn~oo 
" rı - 7.J tarıh ne müsadif Çarşamba günü 
t 

0 Uı, 1 apaJ. ıarf.a n üna .nsa· saat 15 te yapı 1acaktır.Ta "p!erin 
s', lion.:ıu-1 ur. 1: a es 2 · 8 932 şartname ve numun'-sini görmek 
ı'p 1 

f.' nu u l '6, O dadır. Ta- üzere her gün An'rnra MerıieX 
Sa r 

0 lımır i' •' a ıl e:n M 'l~i Sa Al. Ko. na mür ca t ara ve 
· A · Kon na mtr"caa '!tı. 

müna'c~sııa .ş İr k c ece ler!n 
• • • ("'97ı (36C8) o gün ve saafndc ı ene teki.f 

lo ~r<leki kll'at ·ç 0 54 00 ki· ve tem'nat rrc tup'~rmın ma -
~=- 0 ~o elı h.apCJ.ı zarfa m na- l:.uz n u' abilindc9 mez' ür Kom. 
932~Ya ko, 1 uş ur. 1 ''Jlcsi 22 8- Rıyasetine tevd eylem 'eri. 

Paıırtes gun · sıat 15 dır 571) (3128) 

E:.b; M: klt: bi e (~ vıt ve kabul şeraiti r•p Fak.dl lesi Reisli;: n rlen : 
2 - Tıp Faküıtesı R yasetine ist da. 
3 - t ş iare foto·rc.f. 
'd Ma ıalıec.ıen nsrıiıbal ve ik mclgah iln f hnbcri ( Po'.sçe 

4 a dal\ o acak ) 
S - Nut us lt-z tres· . 

6 - Aşı ŞC! ac.;clnau ui ve sıhh t rt:poru. 

7 - Tal p'erin y~ş·. rı \"Ü) <len şağı (35) ten yu1 aıı o'nııyaca'<. 
8 - Orta n ektep muon arı imtihansız kabul o unur . 

la._ - Alınacak talebe adedi (30 dur. Orla me' ltp mezun'arı 
'tçı~dede bal ğ o'maısa l'c . me t .. p nıezu ılarından mt hanla 

9 ttek talebe adedı t30J a çıkarı a • ktır. 
t,lciia Kayıt mua me esi her gün 1 C t 4 e kadar Haydarp şa Tıp 
• 

10 
ta n::fe yapı'ır . 

lçiQ - Taşra dan vuku bulan miir:ıca t ara cevap veri:e bıfm'!k 
11 •dreılerı yanı pulu z rf g5 · eıı me ı la ım ır. 

- Kayıt muame.esi Ey ülün 01 b ş cı un"i nıhayet bu ur. 
':-.....:--.___ t3o8J) 

•stanbul Deniz Levazım Sôı.m
:!ına Komisyonu dan: 
3() (; 
~ •z l\a a'ı z rfla rnliııal~·ası 17 As 9 ~Car am' a p;uııu .at 10 d:ı 
12 ~nzın . 17 .\,~ C}J.? 

i3tJo 1 111111 
' \çık mu a :ıa'ı 1 :- \ . ~Mı 

'I de 
14 ıe 

\J tre mu \ rcn!.re Şalı \çı m J~llk 1 ı J 8 U!'.'OS 9J..? f'rsl mbc 
l>eıf g ınu sa:ıt 15 t 

te illi~: tlvvetl"j ihtiyacı 'ç'o satın • 'ın c:ı 1< o1an yukarda c· s 
.. it,.. ar •.rı Yaııh malıemenın hizalarındald larib!erde müna 'a
... llıaa1c'•pı •cağından şartnamelerıni görmek is iyenlerin her gün 

~ te~~· i't rak edeceklerin mrnakasa ~ı.inü usulü m!v1ua
lilcte 1( •n hızuhyacakları teminat ve teklif meklup'arile bir-

.......,.._ı...."lb(~S\~:a Deniz Levazım satına.ma komİS} o •. una mü· 

lzmir • p,,e • lskenderıy,e 
post sı 

Ozmir) 9 A u us tos Sah 11 de. 

rabzon po sı 

(Ankara) JO AITTıstos Çar· 

~amba 18 de. Gidi le Zon-
'd "' gu. aga da uğraya-

c ,tır. 

fzmir • • ersin po"" ası 

(Aırnf rta l O A us es Çar· 
ramba 10 da Galata rıhhmm· 
~an kal ar ar. (:.859) 

1 
A"lteri f· brike-ı 

lar i a hırı 

] 8 1 on < o um kol.u 
EJ ,, Tutya 

Yl karıd ki n aızemenin kapı
lı z rf ılc 3ı · 8 • 932 t r h 'nde 
s t on d rtte ayrı rı i a'e eri 
yapı, en! ır. Ta "p'er·o şartname 
iç n her g··n ' e en sorıra, mti· 
na' asaya g ım iç.o de o ün 
temın..t \'C te' lifat i l' mur c·ptı. 

(37.:3) 

al na kon~ o u 'a 
işbu ev f a n a ı o 

ecı '"e 'en ısl re ı 
na 1 ıy s· idar m"z.. :-it om c 
i zere Lid y le ı n cc nen o".lar 
ton verce er ve kın c fabrı 1.a

ları nızda bu n"rrıunc r iizerine 
amc i ıecrübeler ) apı 1ar.ık mu· 
vafık çı c~rlar ara ııı a n 
e s itti!. z o u m:ık ş ti mü· 
na kasa y pı ca hr. Fa ri a nı· 
mızın oa·m i ıt \ c ndan o an bu 
m v.ıddın m t dah d rı 

t c'arıki ııayem o u u u dan tı-
1 p erın Ağl s os ı ı l ) e ne ka 
dar nümune erinı hangı s s on· 
da v receklerini ~mum müdür· 
liiğ · miiıe b ldırmderi ilin o u
nut. (:i870J 

rrr rk Maarif Cemil- eti 

Leyi" ve e ari 

BU ~ A rrrz L.SESİ 
Res ni lise ere muadil oldu .u Ma r f Ve a etince tasdik 

o u;ımuştur. Saf hava, temiz gıdrı, n z h bir terbiye, iyi bir 
tahsil verır. 15 Aaus o-:;tan ıtıbar n bii ün sınıflara leyli Ye 

ve neb ri tal be kabul o uaur. M t bu kata o u u m"1ttep idare· 
3 79 

- . 
Er2urun1 {(ız ve E kek 

len müdür ük eı nden: 
Mektep-

iv.el lep er"m'zin erzak mahrukat ve melbl sah 1 · 8 · 932 tari
hinden itbaren ~O gün rr.üc'detle münak saya ~ onulmuşlur. Tal p· 
!erin me lep m· dür! 'k'erite mürac t etmeleri i an o uaur. (3727) 

Sıhhtıt ve lçt mai Muavenet Vekaleti Hudut 
Ve Sah"l er S hhat Umum MüdürJüğünden: 

50J ki o üstübıi ıle 280 ki o lrnul ve 78 adet Milli sancak 
ve 30 kılo sanca.< ipi aleni müna an suretıle mübayaa edilece
ğinden M .. nakasa 25 Ağ s os 932 per embe günü s~at on dört-
te Galntada Kara Mus afa paşa so' a • ında lstanbul limanı sahil 
sıhhiye merkezinde n üteşekkıl kom'syonda yapılacaktır. Talip
lerin şartrameler ni gÖ!rnek uzere An ara'da Hudut ve Sahiller 
sıhhat umu n müdürlüğü ayniyat rr uhas'pliğine ve lstanbul'da 
nıez~ur m rkez levazım memurluğuna mürac:'latları. (3863) 

~-------D_·_c_'v ___ e_t __ Il __ e_.,, ___ •_r~y-o __ u_a_r __ ı __ ıı_a, ___ nı_a_r_• ________ :I 
Bmsa - l\.u:l nya hattında yazın den z ban o arı mevsim;ede 

tatb k edilen ve m-nhasıran Mudanya'ya dönecek yo cu ara mah
sus olan tenezz .. h tarifes'n'n, aynen Mudanya· Bu s:ı aı'met ve 
avdet s yahatler ne de teşmil edildi. · W 1 o'u ur. t3739) 

E- ariciye Veka eii ubayaat Ko-
!iİsyo ndan: 

1 CO Ton kok l ö ürlı 
50 

" " 
,, 

150 
20 O Kılo mangal lcömürit 
3000 ,. ktrdmıı o-'an 

Vekalet için 

1\ isafırini Ecnebiye köşkü için 

Veka et ve misaf r ni ecneb ye öşl(U.'ç'n ma~nJlerinde teslim edil
mek l'zere mübayaa eai ecek olan yu <arda miktar arı yazılı 
mn rnl.attan ok liömürü kapala zarfla ve odun kömürü ile 
0 un p zar k surehle ve yirmi gün mi' ddet'e yeniden münal<a
ca• n ~o u mu tur. fha!csi 13 Av us tos 93? cumartesi günü s:ut 
16 d::ı icra edi cel t r. Şartname Anl.ara'da Har'c'ye Veka eti 
L \'RZl'll ve lstanbul'da An1rnra cadcles:nde Hazınei Evrak Mü

(3522) 

e d .. kkan 
Beş"ldaş Alıaratı va f"ye idare in en: 
Be ıkt. şta A "ret .. rde 86 numara.ı hane iki sene 93 numa· 

ra'ı hane ile 1 l ,27 r u ar ah dik a ılar birer se e 21 numaralı 
dükldin ıl<ı ve 22 numaralı dü üç sene müddetle icar edi
feceğinden ş ' ri h in '8 'ne' Per embe giin 'nden itibaren yirmi 
giin m d t e m' z ye eye v z i m ştir. Ta 'p o anlarm ve daha 
ziy de ına iim t a mak i tiyenlerin A ustosuo y'rminci Cumartesi 
g \niı saat o, \ ç kadar m halli m 7 <urde 54 numarada Müte· 
veli kayma mı ına v .. } evmi m z f un saat on üçünden on 
be ·ne kacar lslanlul Evk f ınüdüriyet'nde idare encümenine 

rı. · 6 6 

a komisyo-

r · : Açı. m'i r'< sası 13 Aju tos 932 cu· 

mü1 k "J:ı• a \o,ulan yukarda 
s 9.> \ r .. 1;11Je Y""P lan 

ı Öt • • de:ı y\;n: ... ~n müna· 
t "' icra kr.ı c:ığı dan şartna· 

· :ı v~ v r:nv • c ta ıp o. c::ı ·!arın 

ı l m uı ari e b rhKte K:.ısım· 

39)l) 
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Sergide Muvaffakıyet Necip Bey 
Itriyat fabrikası müstahzaratı en yüksek ailelerin ve bilhassa ecnebilerin rağbetini kazanmıştır• 
Kolonyaları, kremleri, sabunları, rujları, traş kremi, blryantini, diş macunları, podrası, esanları, A vruptı 

müstahzaratına faik olduğunu müttefikan kabul etmişlerdir. 

Adapazarı Bez Fabrikası 
Sipahi oğlu Hamit 

Çay ve yemek Takımlart. 

• 

Karyola örtUleri. 
Bluz ve çama!1rhk bezleri. 

Avrupa malından daha muvaffak 

-
ve hesaplı yeril malıdır. .... _.. Sergideki meşherinl ziyaret ediniz 1 

ÖLUM 
SİVRiSİNEKLERİN 
KANATLARİLE 

Seyahat eder. 

Hastayı yavq yava, ve muthif -ıcılıriçinde 
öldüren hastalıklar sivrisineklerin hortum
ları YUıtaıile naldohıaur. Her sene binlerce 
kitinin ölümüne sebebiyet weren bul müh
lik ııtmalann ılrayetiae vaııta olanlar 
sivrisineklerdir. Bunun için keJ1dinizi ve 
efradı ailenizi bunlardan koruyunuz ve bu 
ılllhlı katilleri imha ediniz. 

Sinek , sivrisinek ve bilcümle haşaratı 
sür'atle ve kat'r surette öldürmek için en· 
emin vasıta • bütün dünyaca tanınmış olan 
FLIT'tir. Sarı renk ve siyah çizgili teneke 
üzerindeki asker resmine dikkat ediniz. 

:ılı~.) "•j1• ~ :::,(i ~ • . 
.. ,. • G.,vcl..,. 
~:!! : Pire'•" 

''•ı·~·-~~ı 1 ()ld.;rv<' 
lilı ~ 

8 

Şayet mühürlü teneke üzerinde bu r••lm 

mevcut deOll•• aldıQınız mal FLiT deQlldlr. 

Umuml Deposu: J. BERT ve SÜREKASI lstanbul -Galata Voyvoda han 

~NEVROZiN~ o-==Mebmet KAzım~ 
Celal Ergun eczahanesi müs· • 
tahzaratındandır Ye emsali ara
smda fevkalade tesiratı itiba
rile bütün Türkiyede mzharı 

takdir olmuştur 
Diş, baş ve romatizma ağrıları 

NEVROZiN'le 
tedavi edilir. 1 

Celil Ergun eczabanesi asrı
mızın terakkiyatma uygun bir 

şekilde tesis olunmuştur. ~ 
~!!!!!!~!!!!!~~ 
Bir harikai ihtira 
Yirmi dirhem benzinle yani; 60 
para ile beş saat 250 mum 

kuvvetinde ışık: 
Müteaddit l~rnbalar, fenerler, ocaklar .. 
her biri birer şaheserdir. Yerli l\lallar 
sergisindeki meşheri ziyaret etmeniz. 

Menfaatiniz iktizasındandır. 
Mucidi ve FabrlkatörU 

Galatada Perşembe p ızannda 
Ticaret Hanında 

Mehmet Sadi 

Uğur Gişesi 
Tayyare piyangosunun tarihi 
tesisi olan altı senedenberi 
daima büyük ikramiyelerile 

binlerce kimseyi zengin 
etmiştir. 

Adres~ Cağaloğlunda Kapalı 

furun karşısında numara 42 

Sahibi: Omer Rılkı 
Telefon 20342 

Yerli mallar sergisindeki meı
here de uğrayınız. 

_ ... - Süreyya-• 
Paşa 

~lensncat fabrikasının her 
cins kumaşlarını Eminö
nünde Arpacılar cadde
sinde 51 numaradaki ma-

ğuzada bulursunuz. 
Sergideki meşheri ınutlak:ı 

Ziyaret ediniz. 

KOLONYASI 
Yüzde Yirmi Tenzilt\t 

Muhterem müşterilerimin müesscseme karşı gösterdiği te~ec• 
cüh ve alakaya bir mukabelei şükran olmak üzere toptan ft 

perakende satışlarda yüzde yirmi tenzilat yapılmıştır. 

Yerli Mallar Sergisindeki Pavyon ve Çemberlitaştaki 11 nd"' 
maralı mağazamızı teşrifiniz rica olunur. 

Meb met KAzılll 

Eyi ve tam bit sihhat için 
muntazam bir bazim Jazimdir. 
Tatli müleyyin ve taami latif 
olan Eno's "Fnıit Salt"' size 
bunu temin, mideyi takviye! 
ve barsaklari tanzim eder. 

'S ,FRUl'J-a,\,_J ·~ • .,.o =-=~i..:.:-.t..-: ~,,...,, 
~ lb.CJJt.Ull EaAJCEUlll)E SATUJK. • ~ 

Yerli mallar 

çok ziyaıet 

•• 

sergisinde en 

edilen • 
pavıyon 

•• 
1 
1 

ELİTE 
Yerlimallar Sergisin .. 
de en Fazla ra(Jbete 

MAZHAR OLAN 

~//;;V AKIT ın i l 
~~?,,~üz ~~!~lar~ ~!!i!i!!P~ııd~l:~~nk~ıe~ş~h~ur~•I 

Acele sabhk - Rumelikavak 

En çok beğenilen kums~ 
müsabakası 

alika uyandırdı 
5 ve 6 numaraları vitrinleri siz de fenerinde sahilde ı5 dönüm arazi 4 octatı A ' 'rupa pudraları aya-

hanesile 450 ve menba sulu 10 dönüm 
•• •• gorup • • • • • 

reyınızı verınız Çikolatadır. 
150 \'C 8 sönüm 100 lira sir~ecide Pıris rındadır. 
otelinde mü!Azırn Abidin beye 

Galatasaray seraısın-
Sat.hk - Üsküdar iskele civan ..., 

Garip Tesadüf fi~,.:;:.==• BURSA PAZARI"'-• ~ üs. bankası yanında 8 No. dükkan 2ooO deki tenzilt\tlı fiatlerden 
ve Üsküdar Kapıağ:ısı bostanı 2500 lira· 

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

1 
Sahibi: Sipahi zade Hasan Hüsnü 

daiıı>1 
·~~~~~~~~=~~•! l\Jücssesatı, her ~ün mütezayit bir rağbetle ~üksek sınıf halkımızın 

ya satılık, müstecirleri vasıtasile sahibine. istifade ediniz. 
ınııınıııımıım 1001001 11001 ı 

V A-,,-ı-ı tchacümüne sahne olmaktadır 

t 

ederim. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili Hastahklar MUtehassısı 

Cumadan maada her gün öğleden 
sonra saat {2,30 dan 5 e kadar lstan-

Esat Muhlis 

bulda Divanyolunda US numaralı hu 

susi kabinesinde dahili hastaJıkları 
muayene ve tedavi eder. Telefon: Is. 
tan bul. {2.22.398). 

1111••••••• Leyli ve Nehari •••••••• 

Kız F eyziati Lisesi Erkek 
(ARNAVUTKÔY) 

Ana sındı • ilk kısım - Orta ve Lise sınıflar1 

ı ağustostan itibaren kayıt muamelesine başlanmıştır. 
Cmnartesi, Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 10 dan 

J 8 e kadar mUraeaat kabul edilir. 

Telefon: Bebek 210 

ı•ııiıılll• a l ler nevi netis, dayanıklı ve ucuz ipekliler vesaır milll Bursa mamul.ttt 
lJANlMEFENOIU:R ! Kararınızı vermeden evvel.bir defa da Bursa Pa:z3rl

11
; 

muhakkak ziyaret ediniz. Merkttzl: latanbul Suıtanhamarn N°·_2ı,I 
Şu bel eri: Beroğlu lsciklAI caddesi No. 376, lstanbul lfağçekapu 1in~; 1 
hamam caddesi ~o.67, lst:ınbul l\lahmutpaşa. 13üyükçarşı v:ınında No 9 

Adres: lstanbul Ankara caddesi 
Vakıt yurdtL 

Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve 
2.7 832idare 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lscanbul Vakıt 

Abone şartları: 
1 J tı l'ı! • Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuru~ 
llariçte - 800 1450 2700 

!!!n !•rtlar1mız: 
Resmi 1 lusust 

Saun 1 O Kş I 2,50 Kş. 
Santim• 20 • 25 

KUçUk llln !&rtlarımız, 
1 ~ ,, ~ 1-10 Uef~ı 
30 50 t>S 75 100 Kuruş 
A - Abonelerimızin her üç aylı-

lı~ı için bir defa mı::c<.:anen<lir 
B' - 4 satın geçen il:lnl:ınn !azla 
satın için 5 kuruş zammolunur 

VA.KIT MATBAASI 
Sahibi: Mehmet Asım. Umumi 
N~şriyat müdürü: Refik Ahmet 

Şirketi Hayri yeden:.••' 
71 numerolu vopurda bir küpe bulunmuştur. Sahibi~ f" / 

idaresine müracaatı • ~ ...ııııı 

---- KARAMÜRSEL 
Mensucat ve Ticaret Anonim Şf rketl .,e 

K -~ aramürsel fabrikası mamulatından kumaşlar, battaoıy bO'' 
şapkalar safi yündendir. Piyasadaki buhran nazarı dikkate ~e"e' 
rak fiatlarda yüzde 30 tenzılat yapılmıştır. Paranızın ıneı:P 

tinizde kalmasını isterseniz yerli malı kullanınız. ,,at· 
Karnmilrsel fabrikası mamulatı Avrupa malların•. cJe"i 
mıyacak mükemmeliyettedir.Galatasaray yerli mallar sergi5

'
0 

-------• meşberini ziyaret ediniz. _____ ........ 


