
Tiirk tarihi tetkik cemiyetı dün Dolmabahçe sarayında toplanmış ve 
tetkiklerine devam etmeğe başlamıştır. Dünkü toplanmada enelce yalnız 
yüz nüsha olarak basılan "Tarihin ana hatlan,, nın noksanlarının ikma
Jile yeniden tab ve neşredilmesine karar verilmiştir. Bu işin bir sene 
içinde bitirilmesi düşünülmektedir. Bugün bir toplanma daha yapılarak 
vazifeler azaya tevzi edilecek ve kat't kararlar verilecektir. 
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Kl,inln rey verdlll intihap 
Berlin, 1 (A.A) - Rariştağ 

meclisinin tecdidi için dün ya-
pılan intihabat 

,....-;;~,,.~· sükfıo•t 1çinde 
ve hiç bir va
him hadise ol
maksızın cere
yan etm:ştir. 

Havanın çok 
gDzel olması ha
sebile münte
hiplerin bir an 
evvel sayfiyele
re gitmek iste
melerinin bun
da dahli bulun-

ARİF 
Kimdir? 

AG;R BiR 
IDDiADAN 

SONRA beraat ..• 

Bir müddet evvel, Amerika· 
dan limammıza gelen vapurların 
birinde "Taşnak Hoybon,, teş
kilatına meosup olduğu zannile 
Ar.f ismini taşıyan şüpheli bir 
adamın yakalandığım yazmışhk. 

Ağırceza mahkemesi dün bu 
adamın muJıakemeaini gördü. 

1 Aluarafı 2 inci sayfamızda j 

iDAM MAHKÜMU 

i DÜNYA GÜZELİ 
KERiMAN HANIM NASIL 

EDiLDi? iNTiHAP 
llakenı he!lel' bu gii'::elı niçin iuıihop ettiklerini 

onlat11ıor. Kerimnn llanınıın annest diinııa !J1İz.el

lifjini evlatlanwn bu·a knn!Jrıca klan ü11zül11uled11·· 

"Hem okşayıcı, hem vahtl bir bakıp olan bu g6z
ler kadar cazip ve tatlı, siyah göze ben hayatımda 
tesadüf etmedim.,, Lüsiycn Abdülhak: Hamit 

Keriman hanımın dünya güzeli 
olması birçok kimseleri hayrete 
düşürdü. Çünkü onun lstanbul
dan ayrılmasını, Avrupa güzelle
rinin arasıoa gitmesini bile mu· 
vafık bulmıyanlır vardı. Onu Is
tanbulda intihap eden hakem 
heyeti erkanından bazısı da bu 
fikirdeydi. Ahmet Haşim ve Çal· 
lı lbrabim Beyler gibi... Hatim 
ve Çalh ona reJ vermemişti. Fa
kat Keriman H. bu iki reyden 
başka bütün reyleri toplamııhr. 
Bunda hakem be etinin ne de
rece hakh olduğu da bugün Av
rupada, Brüksel şehrinde otuz 
üç güzelin içinden en güzeli in
tihap edilmesile sabit olmuştur. 

Bu intihap neticesinde Keriman 

hanım doğru lstanbula geleceğini 
ve burada evlenmekten başka 
gayesi olmadığını söylemiştir. Bu 
suretle bir çok sinama kumpan
yalannın, bir ço~ mlieueselerin 
cendisine vermiye hazır olduldan 

Keriman Hanım ve Venüs 
1 Hakemler diyor ki : Ulz ondJ bjr 
heykel güzelliği bularak intihap enik.} 

- Evet amma benim gOzelli· 
fr=nı fanidir. Halbuki Hamit Bey 

'i gOzeldir. 

\ı)deu intiltap 
Elliler'! 
Hakem heyeti azasından Ln

siyen Abdülhak Himit hanım 
ıunları söyliyor: 

1 1 

~~--İİıllliı----~-=---= 

- Ben Keriman Halis hanıma 
şu veya bu tarafını güzel bul
duğum için rey vermedim. Oau, 
heyeti umumiye itibarile güzel 
bulduğum için böyle yaptım. 
Esasen bu bir zevk meselesi •• 
Güzelliğin milnakqa edilmiye
.Ct>ği ise muhakkak •• 

t:eriman hanımın, ince, hey• 
!. ... ! gibi, aaf dolgun fakat ıit
man olmayan bir viicudu var. 

Keriman Hanımın bUyUk anne• 
si ve annesi 

binlerce liraya karşı mOstağni 
gürünmekle beraber Keriman ha· 
nım Belçikanın en gilzele ayırdı
ğı 10 bin franğı yani 8 bin lirayı 
alacak, daha bir çok hediyelere 
sahip olacaktır. 

GUzel bir söz 
Keriman hanım hakikaten aii· 

zel midir, ifadeli bir güzel midir? 
Bilhassa hanki noktalarda onun 
güzelliği daha vazihdir? Bunlan 
hakem heyetini teşkil eden sanat· 
karlardan bazısına sorduk. Bazı
sı onun ifadeli bir güzel olmak tan 
ziyade bir heykel güzeli olduğunu 
söyledi. 

Mamafi Keriman hanım intihap 
edildiği gün söylediği, zarif bir 
söz ile manidar bir kadıo oldu
ğunu da isbat etmiştir. O ıün 
Abdülhak Hamitle yan yana olu· 
ran Keriman hanıma Cenab Şe
babettin Bey bakmış, bakmış: 

- Biri maddi ve diğeri man'!
vi iki güzel yan yana ... 

Demi,. Bu söze Keriman hanım 
ıu cevabı vermiştir. 

Sonra gözleri alan pudrasız, 
makyajıız bir ten.. Kq blikAlı, 
ruj ve saire gibi sun'ililder yok. 
San aaçlann yumuşakbğma ma· 

lAlt tarafı 6 ma Nyfada] 

Fransız, TUrk (ortada) ,,. Leh 
11Uzellerl BrllkHlcle 
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~;~ ~:;ıdir? 1~::::1 Telgral Haberleri f ~h~:d!ie dahili 

id~i~~~~i~!!~.~a .. Merkez bankası mukavelesinin bazı D~s!!.~~~;., mıha,., • 

Maznun kırk bet yatındadır. maddelerı• tadı•ı edı•tdı• dan kaldınlarak Soıvaliıt!e~ ~ •• 
Maişetini temin için yirmi sene l nız ve zaif dırakmak pro1e• ktıf• 
evYel Amerikaya gitmiştir. Ora- f ha büyük n ü ı külita uğrıyact ili' 
da 2•5 ' 3, 4 dolar yevmiye ile j ANKARA, 1 (V AKIT) - ı kararı ve banka muamelatının ı ıecek döviz alabilecek, kartılıklı GörOlüyor ki Almanyıd• "'" 
otomobil fabrikalarında amelelik M k yiştag intihabatı bittikteo '1t·•'A 

Y ı \ er ez Bankası esas mukavele- ikmalinden sonra olacaktır. Ban· karıılıkaız avans almaia ıalihi· t .,I"' 
yapm11tır. irmi sene evve ev- t fırka mücadeleleri nibaye . .,, 

f k k A · sinin 13, 20, 23, 26, 32, 44, ve 72 ka, borsada muayyen devlet tah- yettar olacaktır. .ıf• 
lenmif, a at arısı, onun me- 1 muı olmıyor. Bilikis dab• ''·•" 
rikaya çıkışından biraz sonra 81- nci maddelerinin tadilini Heyeti vilıitını veya devlet kefalet ve HükUmetin talebi mecliıi ida- de ehemmiyet kesbedivor. ,4;da 
müştür. 1 

vekile kabul etmiJtİr. Tadile na- taahhüdünü haiz olup resülmal renin kararile (A) aeriıi aeneda- ba bu mllcadeleler Alrn.all~Y 
H- · ti t b"t' b'tı'nce istin h'"kA M k b ile faizlerin altın eıaaile teıbit e- be d uvıye n es ı ı ı - zaran u umet er ez ankasın· tı ıermayenin yüzde yirmi tine dahili bir harbe kadar gı ıet 

tak kararnamesi okundud, bu kka- daki hissesini yüzde on beften dilen bir para ile tediyesi meırut iblai edilebilecek münzem hi11e- midir ? Buna ihtimal vere.~ .... 
ramameye göre, üzerin e çı an .. d . . b "blA ~ d k . tahvilatı veya tediye edilnıit ıer- ler bedelı.nin altın olarak teıTi· d F k t b' ü h ·z tÇIJr" 
vesikalardan, Arifin Türkiye top· yuz e yırmı ete ı ag e ece tır. mayeıi akalli beı yüz milyon az ır. • a ıç f p es er 
raklanndan b·ır kısmını elden Maliye, tahsisatı nisbetinde ha- yeıi mecburi olmadıiı gibi hi11e- mücadele ço~< şiddetli Y~ dt .. ._ 

Türk lirası olan Türk bankaları- kOI ı k B · ·ba I• ,.. 
Çıkarmak irin ug· raıan " Kürt riçten hisse senedi almağa batla- )erin yüzlük kupon olmaıı da f&rl 0 aca hr. u ıh r 

1 .ptl.ıt 
w nın tahvilitını alıp ıatmak hak- d h·ı· d Ra ., 

fa ;nak Hoybon,, komitesine men· dığı zaman memurlardan, hisse değildir. manya · a 1 ın e son d•' 
kını haiz olacak, vadesi dokuz . t'b b t ·ı b ' ae• 

sup oldugu· anlatılmııtır. Bilinme- senetlerinin yu"' zde yetmı' •ı"nı' ta- s d · k ın 1 
• • 

1 1 e aş .ıyan 18 ··=.1ı 
:r ayı tecavüz etmiyen ziraat senet- ene at ıs ontosuna veya mu- Je asıl bundan sonra g6rOleP:' 

yen bir maksatla lstanbula gel- mamen ödemi§ olanlardan, müte· leri de ticari senetler gibi iskonto kabili kredi ve avanslar tahsiıen b" .. k d l l · b' ; 
mi•tir. istintak hakimi onu ceza uyu müca e e erın ır el ır .,. kaitlerden, küçük memurlardan edilecektir. Bankanın yapacag"ı emisyon ban- batla ı k t ıakkı· e 1 
kanununun 125 inci maddesi ile ngıcı o.ara e 4 

mahkemeye sevketmiştir. Bu baılamak üzere hisse senedi ala- Üç imzalı iskonto bonoların- ka sermayesinin yüzde yetmi9i· bilir. ~ 
madde fUdur: caktır. da resen iskonto edilecek hazine nin tahsilinden sonra yapılabile- Fakat bütün bunlarla beti, 

" Türkiye Cumhuriyeti toprak- Hisse senetlerinin ferağ mua- bonolarile ticari. zirai ıenetler cek ve bu emiıyoo bir komiıyon itiraf etmek lizımdır ki Hıtler f'ff' 
)arının tamamını veya bir kısmını meleıi, banka meclisi idareıinin üzerine avans ve kredi verilebi- marifetile yapılacaktır. Almanyada mühim bir ka;.,, 
bir ecnebi devlet idaresine geçir- o!muştur. Bundan sonra Al fiP 
meğe veya devletin istiklalini Yenı· Alman mecıı·sı· ı·ıe ı·dare mu·· mku·· n mu·· 7 yanın •İyaseti ve mukadd• ._ 
tenkise, memleketin bir parçasını üzerinde yegane değilse bile~ 

hakim nnfuz Hitlerin olacak"'' 
hükumet idaresinden çıkarmağa BERLIN 1 (AA) H hl ku d . k Mehmet A••"' tetebbüs eden kimse idama mab- • · · - avaı mensup meb'usların yeni meclisi mek o vücu e getırme üze-
kiim olur.,, ajan11nın hususi muhabiri tara- teıkil eden 607 azalığı aralarında re 20 azalık daha temin etmeğe 
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Arif, Isticvabında şöyle diyor: fından: taksim edeceklerini g&.termek- mecbur kalacaklardır. milyon İŞİJ1 
- Amerikadaydım, bir giln Dün intihap edilen Reichstag tedir. Von1'~n kabinesi, aceba ye- Rey verdig"" i 

bazı kimseler yanıma geldiler, meclisi hakkında idaresi ve ken- ı ni meclisle m • · tirakinde bu-Bu teıekkü ve tevezzü tarzı • t• h 
.. bir bayır cemiyetidir, sen de disile idare mümkün olamıyaca· h lunmaksızın mı idar~~ e- ın 1 ap sırf sağ cena a .mensup bir ekse-
gı· r l,, dediler, hayriyun komite- g"ı iddia edilmektedir. Filhakika decektir? Bu münaıeebtle Oh üsr tarafı ı inci sl\fadıl riyet vücude gelmesine imkan ı·•= ı · 
sine bundan iki sene evvel gir- alınan son haberler, 133 müttehit Papen kabinesinin Cumarteıi gü- IK en ewıünaaebetile Almall ;f 
dim, dokuz dolar para verdim. sosyalistin, 230 Milliyetçi sosya- bırakmıyacaktır. nü Almanyanın fırkalardan ta.. fareti mas-ı...ı.sıtgtlzan baron 1/ 
bana bir vesika verildi. Buradan listin, 89 komünistin, Merkez ka- Diğer taraftan milliyetçi ıoı· mamile ayrı ve müstakil bir hü· Rintele'nin evina"ı...: oencetelef: 
ayrıc:ı bir de defter aldım, ba· tolik fırkasına mensup 76 meb'u- yaliıtler, milliyetçi Almanlar, ik- kumete her vakitkinden daha zi· den birinde bulunan pa.""" 
wlumun bir kenarına attım ... ,, tıaadi fırka ve Halk fırkası bir d h ld d bir Leh bayrağı takılmıı o 

Reis, istintak hlkiminin evraka sun, 22 Bavyera halkçr fırkası ya e mü taç o uğuna air net· pndan maalahatgüıar, bu b~ 
rapttettiği yefil kaplı hayriyun a::asının, 22 Milliyetçi Almanın araya gelseler bile istedikleri rettiği beyannameyi hatırlatmak rağın kaldınlmUIDJ bi&llllt\ .. 
defterini tetkik etti : vediğer bir kaç küçük fırkalara tarzda bir hükumet tetkil edebil- icap eder. vasıtasile talep etmiıtir. d 

- Sen Hoybona gireli Te bu Ôlen vatandaıların cenazesını e· ....L.- u k ş k Bina sahibi bu talebi red 
defteri .alalı iki aene oldu, di- kldıran, dOtgllnlere yardım eden ır -uarp Z8 . ar ta tiğindtn hizmetçi bayrajı. _,,,_. 
vor8Wl ... , t!a!buki .. deftu geçen bu cemiyetç bir gün bende aıa 1 diliğniden 1'aldırmııtır. o 
sene tabediJmi.f. Uzerinde 1931 ld Gene neıe'r oluyor'? tızerine bina sahibi, derhal 

·b· 0 um.,, Bolivya ile Paraguay b b k k tarı ı var... iddia mekamının talebi üze- CHANGHAI, 1 (A.A.) - ir ayra ta brmııtır. ~ 
- Bilmiyorum, Re!s Bey .. iki rine, Arifin bavulunda bulunan arasında Nankio'den bildiriliyor: Saat 15 de bir adam bu:;,: 

sene mi, yoksa altı ay mı?.. bir iki mektubu okundu: "hu· LONDRA, 1 (A.A.) - Wa- M. Soung, Japonya tarafından maklıia yaklaşmlf ve .. ıı ~...-
iddia makamı da defteri tet- nan bayraiı ikinci defa .. ~. 

ldka lüzum gördü: zuru alilerine ... muhterem iki gö- shington'dan ve Latin Amerika.. Mançuri'deki gümrük ruMımuna çıkarmııbr. ~ 
Müddeiumumi _ Bu defter zümün nuru biraderim Hüsnü dan alınan haberler, bütün uz- vazedilmeıi dolayııile bokaörler Civardaki binada bul 

A k tb d b 1 efendi,, diye başlayan mektup- la•ma gayretlerine ragvmen Boliv- tazminatından Japonyaya düten F f t · tra n ara ma aasın a ası mış... k d k 'ı' ranıız ıe are anesı e '":;Jı/ 
Maznun vekili, defterin müek- lann birinde, kırı 6 Ok bir ya ile Paraguay arasında harbin ve Temmuz ayına ait olan hiı- n6bet bekli yen bir polis, 111~ 

ki ifade ve bozuk cOmlelerle Arif · d" d'I · · · be d ~ 'linin üzerinde çıkmış olmayıp gayri kabili içtinap olduğunu göı- senan te ıye e ı mıyeceğını - hele etmif ve bu meçhul a ~_..,, 
ıunlan yazm11tı : · · b.. 11 k ...-A Polis müdiriyeti tarafından gön- termektedir. yan etmıttır. ta ııyet vtSİlllHIDl garme dll" 

derildiğini söyledi. .. Polisler bana bir Parça zah- Washington'dan bildirildiğine Japon mahafili, "Selameti u- miştir. Cu adam, Baron voD,"'j 
Reis - Amma, Arif bu def- met verdiler. itler iyi oldu. bir göre, Amerika hariciye nazır mu- mumiye,, iımi verilen Çin cemi- terien namına tanzim edildi~_., 

teri baYulunun bir kenarına at- ıey yapmadılar. Dedemin keri- avini M. White, Bolivya ile Para- yetinin umumi meclisinin Ağus- yasi bir pasaport ibraz et~ 
bğma söyliyor... mai almilftür • Allah rahmet guay'ı biribirinden ayıran ihti- tos ayında içtimaa davet edilme- Bir çok polis memurla~ ~ 

Maznun vekili - Makbuz için eylesin... mektubun tarihinden . k bayramnı mOdafaa ve mu~ 
b l k · "d lafı münakaıa için kendi nezdin- sıne arar verilmeıi Japon aleyh• •· kofl'., diyor, efendim... et gDn sonra mem e etıme g e- için ve yeni hadiseler vur:-;~ 

Neticede, Ağndağı hadisesi- cejım. Memleketimin ahvalini de toplanınıt bulunan Cenubi A· tarı hareketin artmıt olduiuna mahal vermemek üzere ~ 
ni anlatan yeşil kapb defterin, bildireceğim, efendim.. eurada merika siyasi müme11illeri kar- delil addedilmektedir. diplomatının oturduğu bi 
istintak hi.kimliiine Hoybon teş- zahire l:;oldur. Yalnız bir parça tısında, harp tehdidinin bu iki Jener11I Cbang'ın etrafında nöbet beklemekt 
kilitı hakkında bir fikir vermesi para kıttır.,, memleket arasında çok vahim ol· 610 U 
için polis mUdüriyeti tarafından iddia makamı iddiasını söyledi, maaına rağmen ihtilaftan İçtinap m Ege mın lakasınd 
1'6nderildiği anlatıldı. dediki: edilmesi huıusunda Cemahiri TOKIO, 1 (A.A.) -Moukden 

Mlteakiben, Arifin üzerinde - Maznun, çok ağır bir tüh- müttahide tarafından timdiye den Rengo ajansına bilc:\iriliyor: Yeni altın madenleri bll ..,, 
çakan . ve Hoybon tqkilitının metle sevkolunmuıtur, bunun da kadar hiç bir tedbire müracaat Japon askeri memurlan, i.ıi je- IZMIR, 1 (V AKIT) ~ 
resmi mlibOrilnö t•myan vesika sebebi onun Amerikada te•ek .. ül neral Chang'ın cuma ıünü Hai- müddettenberi Eıe mıntı j, 

-r .,. edilmeınit olduğunu beyan eyle- ~ 
okundu. Maznun: etmiş olan maksat ve gayesi vatanı· lun yakınında An· Vu .. Chen'de maden taharriyatı yapnı 

"- Cemiyetin ahvaline vakıf mızın bir parçasını devlet idaresio-,_m_i_•_ti_r. ___________ vukua gelen bir müıademe eına- lan iktıaat vekiletinin üç 
değilim.. Ben hayır cemiyetlerine den çıkarmıya vedevletin istikli- tandaşlarına yardım eden bir 11nda ve bir eve iltica etmeğe haaıııı itlerini bitirmiılerclit• ~ 
Para veririm, meseli Hililiabme· lini tenkise ça!ı~an ve "Hoybon,, bayır cemiyetine muavenet mak· çalıştığı bir ıırada bir top ate•i· teha11ıılar bir çok yerlerd• 
re de §İmdiye kadar 600 dolar namı alhndaki cemiyetin azası sadile verdiğini ifade etmiştir. Bu nin tesirile telef olmu9 olduğunu· altın madenleri bulmutlar~"z'~ 
verdim. Üzerimde diğerile bera• bulunutudur. Bu cemiyetin mak· ı·fadenı·n aksı·nı· ne tah'-ı·kat hl- k d. nı· madenlerin nümunelerl 
ber bunun da makbudan vardı.,, a bildirme te ır. 

sadı aziz vatanımız için çok kimi ve nede polis isbat ede Mumaileyhin etyaar araıında aandık içinde vekilete ıöll 
Ne demı,tı ? / 

Demekte israr ediyordu. Reis, tehlikelidir. Suçlunun memle· bilmiştir. Ahval ve harekatından 20 çubuk demir, iki sandık Ja- mittir. ----::;.f 
Arifin miistantiklikteki ifadeıinin ketimize muntazam bir pasa· tahsilsizliğindenArifin böyle bir pon banknotu ve afyon ıandıkla- H I R .,.,-· 
okunmumı emretti. Suçlunun bu porUa ırelifi, üzerinde komiteye -emniyeti lstanbulda temsil ede- rı bulunmuttur. . Osey n agı p 
ifadesi ı.Syledir. mensup bulunduğuna dair mak- miyeceği yek nazarda anlaşılıyor, Japon müfrezeleri An. Vu • Mezuneo gellyot ~ 

"1912 seneaiade Framaz Pate buzlar bulu1?uşu Ye ceplerinde ıoçlunun Hoybon komitasının Chen'e hareket etmit olup Hai- MOSKOVA, 1 (A.A.) .,,., 
vapnnma amele yazılarak Vik· kıyafetile tezat teşkil edecek Tftrkiye hudutları dahilinde faal lun'a ıitmekte ve müteveffanın kiye Büyük elçisi HüaeJİll 
toryaya gittim. Bir aralık Detro- kadar fada bir para zuhuru, bir azası olduiu hakkında hiç ceıedini ıötünnektedir. Bey, mezunen Türkiyey• b 
di ıebrinde teker ve meyva dük· zabıtamızı haklı olarak şüp!·.eye bir ihbar olmadığı gibi bir delil etmittir. Gaybubeti e • ~ 
kam açtım, çok para kazandım. dOtürmüş, memleketile muhabe- de yoktur, beratını ve paraları- 44 komünistin maılihatıüzarbk vazifeti~ 
Fakat. soma ıaa11m dandil. Kay- re edişi, A'l>erikadaki hain bir nan kendisine iadesini talep ret müıtqarı Mehmet C• 
bettim, ayni ıehircie bir kiğıt cemiyetin iıaıından oluşu, ederim. idamı ifa edecektir. 
fabrikaamda çalışan HOsnll iımin· lstanbulda faal bir azası sıfatile Maz"un vekı'lı' mu .. dafaasını LIMA 1 (A A ) R t t b 

de bir arkadapm bana yardım etti. .. • · • - eam • -
Fabrikalarda çalıfbm, memleke- harekete r.eçmesi için gönderil- yaptı. Muhakeme bitti. Mahkeme liide geçen ay Trujbe komünist 
timde üç kardetim vardır, Bun- diği zannı husule getirmiştir. heyeti müzakereye çekildi. Uzun- iıyanına ittirak eden 44 komüniat 
ları görmete gidiyordum. Suçlu, müdafaası esnasında, ca bir mOzakerelerden sonr.: Çartamba günü idam olunmuf-

Üzerimde çıkan makbuz, Hoy- makbuzda yazıla olan 9 doları Arif hakkında berat kararı lardır. 
boD tqkillbnın makbuzudur. Amerikada ıakat ve mallll va- verildi. Lima - Perunun merkezidir. 

--~--- -

lzmlr rıhtım şl 
Davası 

IZMlR, 1 (VAKiT) -
tirketi .aui istimali daY.,,,
devam edilecektir. 



O 0tnatescilik 
l~erinde bir etüt 

~~~ret odası raportörü Hakkı 
dt lrl~b~ey domatescilik hakkın
~ llb ~i~ etüt yapmaktadır. 
'etictıi Neııbı bey bu tetkikatı 
1\ ~ nde kaleme alacağı rapo

~ tb:d•r. m~kamlara vererek 
~klti lbınıyetı hakkında nazari 

C, celbedecektir. 

~tlte ~~ seneye kadar memle
~'ı•ri~ç domates yetiıtirmeyen 
~•c tan domatesin Avrupaya 
...._ •ndakı" f "d • .• ü """lle d aı yeı gom ş geçen 
lg • oınates zeriyatı yapmış ve 
~11:11Y0n levalık ta ihracatta 
8 tlıuttur.~ 

itdb~ 
1
•ene d~ ihracatı artıracak 

a~' er alrnışt ır. 
•tt tlı IÜn Hotandanm miıli ser
~tea ~lbbatarmdan biri de to-

Şi ıbracahdar. 
~Qltıdi dOnyada tomates ihraç 
~dır ~eaı)eketler sırasile şun-
lli_oı_~d 
"1111, . •, ispanya, ltalya ve 
)._t, ~tarı bilhassa vasi mik· 
-eırıı k 0 rnates itbalntı yapan 

r.,..' ~tler sırasıle şunlard11 : 
~Qatt'~a, Ingiltere, Almanya, 
~~kl Po!onya, Avusturya. 

dt ırı, 1 Nezihi B. , bu raporun
tollltt tlıleketinıiıin arazi itibarile 
.llı~i:• Yetiıtirmiye fevkalade 
''-•ctt olduğunu ileri sllrerek 
de,, 1.ırıı11 yalnız birkaç mad-
tİbi •nhisar ettirmektense bu 
,,?-"' 1~yler de yapmakhğı· 
•t . 1t_:':Uva:Fık olacağını bildir-

..ıır. 

L l~ li8h fiatları 
ııeı •ttt 
b~ ıı;ı''-d od ası balıcılığımıı 
dt ltf1c·İ tetkikata başlamı,tır. 

~. h 1 
:at neticesinde Bordur-

~k d:·~ tezgihlarının, fiatların 
h re t~ Gn olması yhünden, 
~tttıif . 'rniyerek kapandıkları 

Ş ll>ıftir. 

d .\ıPu~ker piyasası 
b~JQİ'G u şeker fabrikası mü
)~.,. . tt;ke Ticaret müdürlüğüne 
f bı 11ı,h re yazarak piyı:saya 
t •bttı, auı şeker çıkaracakları 
lıt hke · 

t • J.ındo r pıyasasını sormuş· 
e~tktir tlOk buna cevap ve-41 . 
lb "''" ~~ t•c,1~:f~·~ •flron lth•l•ll 

ili rt "11 ıııne gelen malumata 
d11.,.: flıanyanın afiyon itbalih 

~ 193() 
~-d•'tl:~a lürkiyeden : 65000, 
-~, ltu OOoo, Yogoslavyadan : 
y 'aı d 'Y•dan : 35000 kilo. 
ı~oıt.. e TUrkiyeden 90000 
""U '°Yıd 250 , ~ilo an , Rusyadan 

it ~.,~el 
ht ~ )•d• • aertun raıı 
&t ••tl, Q ıeytun yağı müsait 

t~'llı),;~llnUma bulmaktadır. 
od 111 Unun memleketimize 
-;:- ltt~ı dildcata alınarak 
l'· •ı" fi at Yapılmaktadır. 

"'' "'-'~ ••••tını artbranlar 
\K. "alek,r _nıGdUrlüğü yalnız 
·'tıt 11!ıızd b ' 
'' d "'11,. b le e enzin fiatlarını 
~~e e.,111 : kındaki tetkikah-
~~~lbtll :;ektedir. Muamele 
~ .... _~illh •nce müsebbipleri 
~ ... :~e •e ·ı 

--.119' rı eceklerdir. ), ••ı " ~"-ltlat ll•ht~""' mUdUrU 
"" tQ Q baı.1c ••• ~ • da11 umum müdürü 

l',~~İftir.J\nlcaradan tehri· 
ij~G 1 •e111 
~ l teaeil "'1~en esnaf 
~le hlJclrıQd ediJıniyen ktıçlik 
Od ''P l • ne "b· b" ' - ı •c•i gı ı ır mua-
~, 'cliai11d 

1 Yarın toplanacak 
it,._ Gaq_ e lıallediJecekt" 

" ıır '.... q• ır. '---' '-eti •tine resim 
~ Gıaın Q ••mkı Arabi 
~ Zerine mevzu 

artbtlllıftır. 

1 Glala Baberlerl J 
Ankarada bir inşaat mektebi yapılıyor 
Mektebin mıiallimleri Avusturyalı mütehassıslar olacak 

ve binanın inşaatını talebe tamamlıyacaktır 
Maarif Vekili Beyin muharrlrJmlze beyanatı 

Maarif Vekili Esat Bey dün 
Ayasofya camiini gezmiş, Ame· 
rikah mütebaSSJs tarafından 
meydana çıkarılan mozayikleri 
tetkik etmi7, sonra dariifşafa
kaya gitmiştir. 

Vekil Bey, darüt§afakada bir 
saat kadar kalmış, saat yedide 
Galatasaraydaki yerli mallar 
sergisine gelmittir. 
Bu~ün vekil beyin riyasetinde 

Maarif müdiriyetinde vekilet 
umumi müfettişlerile viliyet ilk 
tedrisat müfettiıleti toplanarak 
mesleki meseleler görüşülecek

tir. 
Esat Bey dünkil tetkileri hak

kında ıu beyanatta bulunmuştür: 
Arasofra mozaylkleri 

uAyasofya mozayikleri ilmi 
surette ve büyük bir ihtimamla 
temizlenmektedir. Bu suretle kıy· 
metli eserler meydan• çıkmak
tadır. Bu mouyikler kablelmilat 
bin kDsDr sene evveline ait eser
lerdir. Elimle baktım meydana 
çıkan ufak mozayikler öyle tes
bit edilmiştir ki ancak kazma 
ile sökmek kabildir. Dediğim 
gibi nakıılar ve ıekiller pek 
kıymetlidir.Gelecek sene de çalı
ıılarak camiin dabilindek imoıa· 
yiklerde meydana ç.karılacakhr. 

DarU•••fakada 
Darüşşafakayı çoktanberi gör· 

mek istiyordum. Burası iJim na· 
mına açılmış terbiye ve şefkat 
müesseselerinden biridir ve mü
himdir. Millete, memlekete hiz
met etmiş büyük adamlar yetiş . 
tirmiştir. Bugün onları idere eden 
cemiyet içerisinde ve cemiyetin 
riyasetinde ve müdüriyetinde pek 
kıymetli zevat vardır. Kendileri 
memleket ve miUet aşkile böyle 
bir şefkat yuvasını idare için 
yorgunluktan çekinmedikleri gibi 
mektebin varidatını idame ede
cek şekile lazımgelen hadde çı
karmak vazifesini de Üzerlerine 
almışlardır. 

Mektebin 300 talebesi vardır. 
Sırf mektebte ikamet eden tale
beler 100 ü müt,cavizdir talebe
lerle grüştüm. Meklepdan daha 
evvel çıkmış selefleri gibi onla
rında cDmhuriyetin itiJasına biı· 

met edeceklerine eminim. Mek
tebin temizliği, yatakhane ve 
yemekhanelerin muntazam bu
lunması ıayanı talctirdir. Binanin 
bir kısmı henüz ahşap vaziyetini 
muhafaza etmektedir ve muhtaç 
tamirdır. Djğer · kısmı tamamile 
kagir bir hal~ konmuştur. Mer
divenler mermerle yapılmış, tan
zim edilmiştir. 

Kalan ahşap kısımlarının da 
önümüzdeki sene içinde diğer 

kısım gibi kirgir olarak tamam-

]anacağını ümit ederim. Mekte
bin tatil zamanma tesadüf ettiği 
için tabiatile derslerinde bulu
namadım. Fakat müdüriyet da
iresinde bir sınıfın üç senelik 
randmanları arasında bir muka
yese yaptım. O vakitten itiba
ren müspet bir terakki vaziyeti 
gördüm. Bu bana derslerde de 
büyük himmet sarf edildiğini göı-
termiştir. Kıymetli müdürlerini 
ve mektebin başında bulunanları 
hararetle tebrik ederim. 

San'at mektepleri 
Memleketimizde aan'at mektep

lerinin çoğalhlacağını, bu me
yanda Aokarada bir inşaat mek
tebi açılacağını ötreniyoruz doğ
ru mudur? 

Gni enestitüsünUn arkasında 
inşaat mektebi yapılmak üzere 
bir bina yapılmaktadır. Ankara 
san'at mektebinde bir şube ha· 
linde bulunan inşaatçılık şubesi 
buraya nakl olunacak ve bu su· 
retle bir mektep vücude getiri-
lecektir. Mektep düleger, Maran
goz, duvarcı ustası yetiştir~cek
tir. Bu gibi İfçilere memleketin 
çok ihtiyacı vardır. Mektebin 
muallimleri Avusturyalı mutahas
sıslar olacaktır. Binanın bir kısım 
inşaatı na tamam bırakılacak ve 
talebeler burasını tamamhyacak
lardır. Mektebe ilk mektep me
zunları alınacaktır. 

Mısırlılar bir Türk tebaasını mahkôm etmişler 
Şehrimizde bulunan bu zatla görüştük 

Bu iftiradır.. ben Ttirkilm, mUteahhltllk yapıyorum, gayrı 
meşru işlerle alilkam y~k diyor. 

Son posta ile gelen Taymisin 
verdiği malumata göre •'Mısırda 
yapılan kaçakçılık mahkemesin
de 25 maznundan 15 kiti beşer 
seneye ve biner mııır lirası nak
di cezaya mahküm edilmişler, 
iki kişiye daha hafif cezalar ve
rilmiı, lstanbulda mukim ve 
Türkiye tabiyetini haiz Mısırla 
Minyair Beyde gıyaben muhıke· 
me edilmit ve Mısır hükumetine 
teslimi istenilmiştir :., 

Bu haber üzerine düo muhar
rirlerimizden biri lstanbulda bu
lunan ve ticaretle meığul olan 
Minyair Beyle gürüşmüıtüt. Bu 
"zat mubarririmize şunları söyle· 
mittir: 

Bundan bir kaç ay evvel biri 
tarafından lstanbul ıabıtasına 

Ekmek flatları 
latanbul Belediyesinden: 
Ağustosun ikinci salı günün

den itibaren Ekmek aekizkuruş 
otuz para, francala on ftç kuruı 
on paradır. 

Kamyon \'ltrptı 
Dün aaat 11,45 de toför Arti· 

nin idaresindeki kamyon Maçka 
caddesinden ıeçerken Mehmet 
Aliye çarparak vücudünün muh· 
telif mahallerinden yaralanması· 
na ıebep olmuıtur. 

Bir yaralama 
Dün saat 16 da kunduracı Yu· 

ıuf Ziya ile Sıvacı Ali kavra et· 
mitler ve Yuıuf Ziya Aliyi çekiç
le bqından yaralamıttır. 

aleyhimde l:ir ihbar vuku bul
muı, bunun üzerine zabıta der
nal yazıhanemi ve evimi aradı, 

bütün evrakımı tetkik etmiş ve 
neticede böyle bir işle her han-
gi suretle alakadar olmadıiım 

anlaşılmıştı. Bunun üzerine ben
de muhbir aleyhinde iftira dava
sı açtım. Dava muhtelit sulh 
ceza mahkemesinde rüyet edil
mİf, mahkeme geçen 12 mayıs· 
ta davayı ağır cezaya havale 
etmiştir. Eylülün on ikinci ıünü 
dava görülecek ve adalet yerini 
bulacaktır. Bu gibi ihbaratta 
bulunanlar, Ruıel paşa ile çalı
şan ve Japacak bir şey bulama· 
yınca namuslu insanların namu
sile oymyan Mısır hükümei Mısı· 
ra celbimi istediği zaman, hüku
meti melbuamın yapacağı tahki· 

Poliste: 

Nakkaş Hasan ile 
Yuvan arasında 
Galatada Balkanik otelinde 

nakkaş Arnavut Hasan dün sa· 
bah saat 8,20 de Şişli istasyo
nunda, bir alacik meselesi yü· 
ıünden, Bostanbaşı karal<ol kar
şısında 3 numaralı evde nakkaş 
Bulgar tabasından Yuvan Yuva· 
lofu bıçakla başından yaralamış-
tır. Mecruk Zükiir hastanesine 
kaldırılmıştır. Yaralıyan kaç
mıştır. 

Bir deniz kazası 
Evvlki gece Büyükdeı ede bir 

deniz kazası olmuştur. Gece sa· 
at 24 siralarında, Kireçburnunda 
oturan Snleymanla Mustafa f<a. 
yıklarına binmifler ve Büyükdere 

katta benim masumiyetimi ve bir 
takım şahsi endişelerle hareket 
eden hasımlarımın mahiyeti te
beyyün edecektir. 

Bundan başka bütün davanın 
gerek Türkiye ve gerek lstanbul 
ile hiç bir alakası yoktur. Kaçı· 
rılan esrarın Suriyeden ve Ce
beli Lübnandan kaçırıldığını Hfi· 
tün Mısır gazeteleri yazıyor, bi· 
naenaleyh Türkiye veya İstan· 
bulda oturan bir kimsenin bu 
dava ile alakadar o!masına im
kan yoktur. 

Hen yedi seneden beri Tür
kiyedeyim dört seneden beri 
Türk tabısıy,m, zaten ebaencet 
Türküm. ihracat ile ve vapur
lara müteahhitlikle meşğu!um. 

Gayri meşru biç bir işle meşğul 
değilim. 

1 

Afyon rekoltemiz 
Memleketin hemen her tara· 

fında 1932 afyon mahsulü top· 
lanmıştır. Bu seneki af yon mah
sulü miktarlarına ait son rakam· 
lara göre TUrkiyenin 1932 senesi 
afyon rekoltesi beheri 60 okka· 
lık 975 sandıktan ibuettir. 

ile Sarıyer arasında kılıç balığı 
avına çıkmışlardır. Bu esnada 
Yenimahalle istikametinden ge-
len Y1ldmm ismindeki tenezzüh 
motörü, Süleymanla lbrabimin 
denizdeki serili olan balık ai
Jarım tahrip etmit ve kay;ğı de
virmiştir. iki balıkçı denize düş
müşlerdir. Mutör kazayı yaptık· 
tan sonra kaçmıştır. Süleyman, 
arkadaşı lbrabimi boğulmaktan 
kurtarmıştır. Poliı tahkikat yap· 
maktadır. 

Adliye,--=---
----HaberJerl 

Resmi vesikalar 
üzerinde sahtekarlık 

Odeme emirlerinde tarafeyin· 
den birini iltizam ve resmi ve
saik üzerinde sahtekarlık ve bu 
sahtekarlığı yaptığı eserleri im
ha etmekten suçlu mübaşir 

Hamdi ile Pakize is winde bir 
kadına ait ödeme emrini zim· 
met muk3bilinde merciine iade 
ederek memuriyetini sui istimal 
etmekten suçlu Cemal Efendi
nin muhakemeleı ine dün ağır 

cezada ba,lanmıştır. Muhakeme 
şahit celbi için 22 Ağustosı 

bırakılmıştır. 

Floş ){açakçılığı 
Floş kaçakçılığı muhakemesi

ne dün sabah 8 inci ihtisas 
mahkemesind~ devam edilmış, 
iki şahit dinlenmi~ gelmiyeo 
şahitlerin celbi için muhakeme 
perşembeye bırakılmıştır. 

3 sene 9 ay hapsa mahkOm 
edildi 

Unkapamnda Hasan isminde 
birini öldüren Salih dün ağuce
za mahkemesinde 3 sene 9 ay 
müd~etle hapsa mahkum ediJ. 
miştir. 

iki gezete hakkında 
dava açıldı 

Şehrimizde çıkan Fransızca 
11Istanbul,. gazeteıi bir intihar 
haberi yazdığmdan ve Türkspor 
mecmuası beyanname harici ili
ve çıkardığından dolayı hakla
rında müdde!umumilikçe da•a 
açılmıştır. 

Maznun seyrlsefain momurla• 
rının muhakemesine başlandı 

Dün Ağırcezada Seyrisef ain 
havuzlarında muhasebeci Sabri, 
Katip Ihsan ve kaptan Musta 
Ef.lerin sui istimalden suçlu ola· 
rak muhakemelerine batlanmış 
tır. İddia makamı evrakı mut:ı le-
aya almıttrr. 

Beyaz Ruslar 
Gorgulofa mektup 
yazmadık, diyorlar 

Fransız Reisicümhuruna sui
kast yapan Gorgulofun muhake
mesi sırasında iddiasını serdeden 
müddeiumumi, Istanbulda bulu
nan bir beyaz Rusun Gorgu'ofa 
mektup gönderdiğini söylemiş ve 
eline geçen bu mek tuou mahke
mede okumuştu. Dün bu mesele 
etrafında adliye, vilayet ve po· 
listen malumat istedik. Adliye 
mahafili ademi malumat beyan 
etti. Vali muavini Ali Rıza Bey 
bu hususta şimdiiik birşey bilin
mediğini fakat tahkikata başla
nıldığını söyledi. Pol"s müdürü 
Fehmi B. de şöyle dedi: 

- Bize terettüp eden vazifeyi 
yapacağız. Bu meseleyle de ta
biatile alakadarız. 

Şehrimizde bulunan beyaz Rus· 
lar içlerinden birinin Gorgu:ofa 
mektup yazabileceğir e ihtimal 
vermemektedirler. Bunlardan bi· 
ri diyor ki: 

"- l!urada beyaz Rusların bir 
teşkilatı yoktur. 8iz burada Ce
miyeti Aavam teşkilatına tabiiz. 
Türkiyede çok iyi muamele gö
rüyor ve para kazamyoruz. Bu 
vaziyette böyle bir mektup ya· 
zabilmek için mecnun olmamız 
lazım gelir. lstanbuldal<i beyaz 
Ruslar içinde siyasetle iştigal 
e~ecek bir şahsiyet kaJmamaştır. 
Eger bu mektup bir adam ta
rafından şahsi olarak yazılmıt 
a-önderilmiıse bunu bilmeyiz.,. 
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Olimpiyat oyunlarından 

SAADET Mi 
FELAKET Mi? 

Türkiye güzeli Keriman hanım 
dünya güzeli ilin edildi. Bu netice gelen son haberler belki bir genç kız için arzu edilecek 
en büyük bir zevk ve gurur ve-

-~--

Dördüncü manialı koşu : Jo· 
nath, Youbert, Pearson. Zaman: 
10-5. 1-10, 15 metre ile kaza· 
nılmışlır. 

Los Anceleı, 31 (A.A) - A· 
yak koşusunun 1 inci turunda 
hazır bulunmak üzere v irrn bin 
seyirci gelmiştir. 

100 metrelik birinci tur: Mor· 
gan Taylor Amerikalı, ve onun 
arkasından Letterson lsveç, ve 
Cbo Japonyalı gelmişler ve bu 
suretle ikinci tura ayrılmışlardır. 

100 metrelik ikinci manialı 
koşu: Simpson, Wright, Ko'!r· 

1 ninğ. 10 7. 1· 10, 30 mette ile 
kazanılmıştır. 

100 metrelik koşu: Tolan Ame· 
rikah, birinci gelmiştir, Almeida 
Brezilya ve Ortiz Meksikyh ikin
ci ve üçüncü olmuşlardır. 

400 metrelik manialı koşu: 
Healy Amerikalı, rakiplerine ga
lebe çalmış ve ken~isini ta~iben 
Adelbim Fransa, ve Ares Roug 
lsveç, gelmiştir. Amerıkah Healy 
bu mesafeyi 25,1-5 saniy~de ka
tetmiştir ki bu bir Olempiyat re
korudur. 

400 metrelik 1 oşu: F acelli ltal
yan, birinci gelmiş ve onun ar
kasından Burghley lngiltere, ve 
Golding Avusturalya, gelmiştir. 

400 metrelik koşu: Tisdalle 
lrlanda, Alman Nothbirnk ve 
Amerikalı Hardio. 

100 metrelik koşu: Sinpson 
Amerikalı, Page logiliı, En~el 
Çekoslovakya zaman: 10·9 10 
saniye. 

l 00 metrelik koşu: Janabt Al
manya, Etliot yeni Zellanda, An· 
no Japnya, 10·3 5 saniye: o!em· 
piyat .rekoruna müsavidir: 

100 melre: Zuti Aargentin, 
Koernig Almarıya, Villiams Ca· 
nada, zaman: 10 saniye, 8· 10 
100 melr~: Vetcalfe Amerika, 
}?~ar.on• Gaoada, Lombron Yu· 
nanistan, 11 saniye. 

Altıncı manialı koşu: Juobert 
Genubi Afrika, Vright Canada, 
Geering Almanya, 11 saniye. 

Losnjelos 31 (A.A) - Aşa· 
ğıdaki atletler, bugün yapılacak 
mütekaddem maçlarda yapıla· 
cak gülle atma finali için ayrıl· 

mışlardır : Sexton ( Amerika ) , 
gülleyi 15 metre, 70 santimet· 
reye atmıştır : Bu, bir O!enıpi
yat rekorudur. 

Mumaileyhten sonra Rotbert 
(Amerika ) , Gray (Amerika 1, 

Hirschfeld ( Almanya ) , Sievert 
(Almanya) ve Douda (Çekoslo· 
vakya) gelmektedir. 

100 Metre: Yochioka (Japon· 
ya), Beuger (f elemenk) Berra 
( A~gentin), zaman: 10 9/10 
sanı ye. 

Gülle atma finali: Sexton, 
15-96, Olempiyat rekoru Rot
bert ikinci, Douda üçUncü, Hir· 
schfeld dördiincü, Gray beşinci, 
Siviert altmcı. 

800 metrelik koşu : Birinci 
ravunt Hornbostel (Amerika), 
Vilson Kanada, Ptltzer Alman
ya, zaman: 1 52 4-10, koıuyu 
kazanan rakiplerine 5 metre 50 
santimetre farkla galip gelmiş· 
tir. Heksi de seçilmişlerdir. 

Üçüncü manialı koşu: Hampıon 
(logiltere), Martin (Fransa), Tur· 
ner (Amerika) • 

Zaman : 1·35. Kazanan, rakip
lerini 2 metre 60 santimetro geç
miştir. 

100 metrelik manialı l•oşu, 
ikinci tur: Tolan, Duti, WıJliams 
10-4: Olimpiyat rekoru· 

Gülle atma Finali : lngiliz 
kadem ve parmağı hesabile me• 
safe: 51·8, 51-2, 21. 50·9, 49 5. 

Üçüncü manialı koşu : Metealf a, 
Y ocbiska, Elliot, zaman l O· 7. 
9 desimetre ile kazanılmııtır. 

Hafif sıklet ••mpiyonlare 
mUsebakalere 

Lo' Angeloı, 31 (A.A) - Ha· 
fif sıklet 4ampiyonları arasında 
yapılan sıklet kaldırma müsaba· 
ıında Fransız Duvergen 715 lib-
re kaldırarak bisinci olmuştur. 

Avuıturyalı Ha.Es, ikinci ol
muştur. 

Los Ange!os, 31 (A.A) 
Hass 675 l·i; ltalyan P.erinti 
671, ltalyan Gabetti 660; Ame
rikalı Sundberg ve Zagurski 627 
libre kaldırmıştır. 

Yarem aıır sıklet 
Los Ange'os, 31 (A.A) 

Frar s:z l lostin, 813 libre kaldı
rarak yarım ağır sıklet şampi· 
yanları müsabakasını kazanmıştır. 

Davls kupası 
Fransızlarda kaldı 

Paiaten ıelen son haberlere 
göre Davi11 kupaaınm son maç· 
lan yapılmış Borstra rakibi Ame· 
rikalı Aliuon'u yenmi~tir. 

Cocbtt ise hariku'ade bir maç 
yapmakla beraber mağ' up olmu~ 
neticede Davis kupası Fransızlar· 
da kalmııtır. 

Stadyom • klUpler 
Ankaradan gelen haberlere göre 

stadyomun Yeni bahçede yapıl· 
ması kat'i surette kararlaştırıl· 
mışlır. istihlak heyetleri de se· 
çilmiştir. Vilayet bütçesine tah· 
sisat &<oyacak, hükumette yardım 
edecektir. Dört sene sonraki 
Balkan oyunları burada yapıla· 
caktır. 

Aynı telgraf klüp~erinde inzibat 
a!tına alınacaiını ve bu mevzu 
üzerine bir kanun tanziminin 
muhtemel l: ulunduğunu bildir· 
mektedir. 

Sağ tarafta 
Kalp olur mu? 
Geçenlerde İngiliz doktorları, 

kalbi herkes gibi ıol tarafta de· 
ğil, fakat ıağ tarafında olan bir 
adam ketfettiler. Muaye.ne neti
ceıinde bu adamın sol tarafında 
olmaıı icap eden bütün azasının 
ıağ tarafta ve sağ tarafında ol
maıı icap eden azasının sol ta· 
rafta olduğu anlatılmıştır. 

Azasının bu tekilde ters mev· 
kilerde olmasına rağmen halin· 
de hiç bir gayri tabiilik yoktur. 

Hatta bu adam, cr.numi harbe 
iıtirak etmit, o sırada vaziyetin· 
deki terslik görülmekle beraber 
bunun harbe iştirakine mani ol· 
madığı anlatılmıştır. 

Londra doktorlarının gazete· 
lere vukubulan beyanatına göre 
bu gibi tabiat yanlıtlıkları elli 
milyonda bir oluyor. Bu gibi a· 
damlardaki yanlışlıklar çocukla· 
ra intikal etmemektedir. 

Meşhur mugaunlnln 
Açtığı dava ! 

Methur muganni Çalyapin, 
Sovyet Rusyanın Fransadaki ha· 
rici ticaret mümeuilliğini dava 
etmiştir. 

Bu davaya sebep şudur: 
Sovyet hükumeti kitapçılık 

resmi müme11illiği olan Fribai 
müe11eıeıi, Çalyapinin (Hatırat) 
isimli eıerini müsaade almadan 

silesidir. Hiç şüphesizbu kızın 
mensup olduğu memleket itin de 
belki bir propaganda muvaffa
loyeti olarak telakki edile bilir. 
Fakat aceba genç bir kııao böy· 
le dünya güz~li ilin edilmeıi 
onun şahsi saadetine ve iilevi 
iyiliğine hizmet ede bilir mi? 

Şimdiye kadar gördüğümüz 
yakın tecrübelerden hiç biri bu 
suale ( Evet 1) diye cevap vere
cek bir netice vermemiştir. Bil· 
&kis bu kızların hemen hepsi için 
saadetten zirade feJaket adde
dilecek hadiseler ile karşılaşmış· 
tır. Neteİ<im evelki sene dünya 
güzeli ilan edilmiş olan Yunanlı 
matmazel diplara~umn Aynaroz 
vak' ası hala kulaklarımızda akis· 
ler yap maktadır. 

Hatta genç bir kızın dünya 
güzeli olarak ilan edılmiş o 1 ması 
ilk bakışta zannedildiği gibi o· 
nun iıdivacım bile teshil ~tmiyor, 
Bilakis müşkülata uğratı}'or. Çün
kü bu güzel kızı almıya talip 
olabilecek gençlerin gözünü onun 
güzelliği etrafınd• yapılan dai
dağah neşriyat korkutuyor. ÇOn· 
kü güzellikkraliçesi ilin edilen 
luu alacak gençler şahun kral 
olmadıklannı dütünerek kendi
lerini ona muvafık bir eş olarak 
yak•ştıramıyor. Netice itibarile 
giizellik şöhreti zavallı genç kız-
lar için bir saadet değil, belki 
bir afet oluvor. 

Masraf! 
Silahları tahdit 

konferansı 
Aiti senede mııyonlar sarfettn 

Cenevrede toplanan teslihatı 
tahdit konf eransımn dağılmaıın· 
dan 5onra, onun masrafı nazarı 
dikkati celbetti. Londra gazete· 
lerinin verdiği malumata göre 
son altı sene zarfında Cenevrede 
harcolunan para, birinci sınıf bir 
harp gemisinin masrafından pek 
az farklıdır. 

Milletler cemiyetinin teslihat 
konferansı için tahıiı ettiii maı· 
raf 140 bin Strelindi. Fakat ikti
sadi buhran yüzünden bu para· 
nın ancak 35 bin ıterlini harce· 
dilmiştir. Bununla beraber muh· 
telif murahhas heyetlerin maı· 
rafları oldukça ağırdı. Hesap e· 
dildiğine göre, muhtelif murah
ha3 heyetlerin demiryol masrafı 
37 bin sterlin, sonra hunların iate 
masrafı takriben bir milyon ıter· 
lin tutmu,tur. 

Tele fon, telgraf nıasrafları da 
500 bin sterlin kadardır. Nazır 
ve mütehassısların seyahat mas· 
rafları da bir hayliye varmıt bu· 
lunuyor. 

Milletler cemiyetinin ihzari iç· 
timaları da 25 bin sterline var· 
mıştır. Velhasıl dünya milletleri· 
nin teslihat konferansının ihzari 
celseleri için beş milyon sterlin 
sarf ettikleri anlatılmaktadır. 

Cenevre şehri konferansın iç· 
timaı için tahsis olunan salon 
mukabilinde 40 bin sterlin almıt· 
tır. 

ne§retmi! ve müellifin idduına 
nazaran Hatırat'ta br çok yerleri 
de tahrif etmittir. Bu eserin bir 
çok nüshaları F ransada basıl· 

mıttır. Çalyapin mahkemeye mü· 
racaat etmiş, dava neticesinde 
harici ticaret mümessilliği müel· 
life on bin frank vermeğe mah· 
kum edilmiıtir. 

OObl çillerinde L 
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. orın~n ırt.~ ~ ~~mı kemali dikkatle ölçerek tayın.r ~"' 
veçhıle Tarım gol unun kaybolmasından beri arzm kışrı bı flı' 
tahavvüllere uiramıştır. Çiinkü !İmal aahil hattı ~adctan •: tr 
doğru bariz bir surette di.:~mektedir. Şayet Norin Lon LortU tf 
~alindeki sahil hat.tında bir noktaya "sıfır,, iJe iıaret eder~,lı' 
nı hat, Aksu yakınında 300 metrelik irtifa peyda. ediyor• 
fazla garpta irtifa iki yiiz dli metreye iniyor. . IJI'~ 

Arzın kıt nndaki bu tahavvül ve hareket ııeticesı ' ~D' 
T arinı gölü şarka doğru atılarak ve havzanın şark ta::-afı11d•r 
rinin "Büyük Lop Nor,, tesmiye ettiği bir göl hasıl olınu§tıır·r,dı 

. Buz devrinin en fazla kuvvetle eridiği devrin b~ . . •• 11111' 
nıhayct bulduğu anluşılıy .... :. Çünkü daha evvel Tarim gohl· 
rın metrukatı ile f!arp larafmdan dolmuftu. ~ 

.. ..Büyük. ~o~ Nor gülü küçüle küçüle küçük bir tuzl~.1181~~ 
dondu. Son ıkı bı:ı ,ene zal'hnda e-ölün bir ada del!: uına do iııİ' 
seyyar bir hal alması tarih devrine tesadüf eder. f 11.hat Nor

1
or 

telakkisine göre büyük Lop Norun sahillerinde insanlar y•t'per 
du. Çü11kii 1tendisi eski gölün şimal ve garp s~hiHerinde Jst.11dt 
den yapılma ok başları bulmuştur. Büyük Lop Norun ıahilltÇiiır 
yaııyau insanlar melı.zul miktarda içilecek ıu bulurorlarcl1• 
kü b~ s':' ~a, aftlrfi ol~n T3:rim ~uvu .e-ibi tatlı i~i. ~ 

Çınlılerın Ho nehrı dedıklcrı Tarım nehri hınlerce .en• Jil 
~emleketin ditzlügü ve arazinin yumuıaklıiı dola)·ısile :-·ı 
hır çok tahavvüllere u~rıyarak bir yataktan bir r•ttığa B r· 
ve her sene, kah burada, kah ötede kendine yollar bubntıt!~d~ 

Bu tahavvüllerin en miihimlerinden biri de tal~riben Mı ş; 
330 senesinde vuku bulmuş ve Şarki Türkistan havalisirıİrt 4iJ' 
taraflarının teklini Han hanedanının devrinden. belki de 
eskiden haiz olduğu f~kli değittirmittir, . ,_I, 

Bu ıırada Tarim nehri ile onun kolu Konçe derya e1kl ,ıf'_' 
rala.rını fel'ka do~ru hırakmıJlardı. Onların bıra.htıklarJ .,, '11 
benım 1A900 de keşfettiğim Kuruk derya yatağı id; , Bunlar ç( 
~ farkı ve cenuba ?ogn. giderek Astin dağı şimalinde L0f. ııf 
l~nl\n ~nuhunda b'ıaharc Kara Ko,um namile tanılan golı.ı 
kıl etmı,Jer-". i 

PrıhevolıkY tib w«i.lü 1877 de ketfederek onun Lop Not 
duiunu. id~ia .etti. . ,l 

Y ırnıı hır ıene ıonrıı yanı ~ seneıinde Tarim ııela ~ 
en ,ayanı dikkat ta.havvü1lerinden bir i (Uı\_ vuku buldu. Stl ~ 
havvülün pek mühim olmasının sebebi, bizim Zc'""'anınıııd• 'f 
gôzlerimizin önunde vukubulması, biı:im bu hadiseyı '-·•kil<.'J.. 
kan bulmamızdır. Yoksa lıakikatte on altı asır ~·ıvE:l vuk\ı v)I 
tahu•vül daha miihimdi. Ciinkü o tahavvül netice1i olar,.lc• ~ 
yanın kalpgi.hındaki hars ve medeniyet aahaıı zeval buldu. ~,ıer 
hayı Tarim uırlarca iska etmi, ve tahavvül netic~ıinde !':1,' 
lel'kolunarak harabezara dönmüş, insanlar hicret etmiş, mıJ Al~ 
la hC\tlRrı ·.e yollar kesi!miş1 3öller kurumu,, nebatlar ve h•J 
lnr ınahvolmu~tur. bil' 

Tarim ife Lop Norun vaziyetindeki son tahavvül pelı 
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yük bir siyasi ve tarihi ehemmiyeti haiz değildi. Çü-ıkü btı ti~ 
vül vuku bulduğu zaman nehir kıyılannda ve K.J.ra Kototıtçı / 
üzerinde Loplik kabilesine mensup bir kaç yüz fakiı bab1'~;1 
le ya,amakta idi. Bunlarsa cenuptaki en yakın ~ahalara pli~ 
ettiler. Gölün !1İmale doğru seyri daimi ise o zanıan ceP11~ 
milyonlarca ~ahklar, mafımlıız hayvanlar ve haıera! mah~d·ıe' 
kum olacaklar, belki ku~larla dört ayaklı hayvaniar ken 1 

kurtaracaklar. . . .. ~~( 
Fakat bu tahavvüllcrin coğrafyayi kıymeti pek bor;fl'i~ 

Bunların siyasi ve ticari ehemmiyetleri de, belki bizim ts V 
mizden de büyüktü. İ~ 

Turfanda aldığım malumata göre 1921 de Tarirtıı 1'~{ 
hrien, yahut Kara Kum namındaki küçük kuabanm ~e~ııe ~ 
dan 15 kilom~trc mesafede mecrasını değiştirerek kenclı•,Jed" 
ni bit yol açmıı ve Kt•·rnk deryaya doğru giderek K 'lnçc f 
da birlihte alıp götürmüt?tür. t . 

Norin 1930 Şubatmdtt ve Martında bu havaliyi te~itt~ 
yaret ederek ik1 ıene evvelki tetkikatını ikmal etti. Nnr~r ;Jt"'~ 
naatine göre 1600, 1700 sene evvel Lon Lon ile dağ •1 • el 
arasınd2'. göller ve hatc.ıklıklar vardı. Bu suretle Lop Norıı' 
hinde yeni bir devir c..•;ddı. 

3 
Lop-Nor 

,6f 
Vuku bulan ~ah&vvüller hakkında tarihi bir kaç söı d~h' ~ 

lemek ica~ ediyor. . de / 
Doktor Albret Herman 1910 da inti,ar ed~n eserli'' bit,,. 

ıene evvel Çin ipeklcrini romaya getiren yolları ali11t•"Ş.ıı'' ~ 
rette tasvir etmif, bu yolun asıl Çinden başlıyara'k Ka11 _, '°J' i>_ 
kip ettiği ve Tun Hua.1g, Yu Men Kuan ,ehirlerine teOI 11 f'I' 4' 
ıon tehrin tam gıubında ikiye ayrıldığını, fimal yoluj.İot_,, 
Turfan, Kuca ve Kiı,gara, cenup yolunun Lon Lon. t1;_' 
K&tıara vardığını göıterir. ;,.o ,r 

Dördüncü asrın başlangıcında Tarim ile kolu oi•:,1ıe' ısJ' 
derya yollarını değiştirerek cenubu tarki ve cenubn h•daıjsJ1"'11' 
tikleri ve bu suretle şima.ldeki göller ve su yollan l;ur&J Jııl 
man bu yol ehemmiyetini kaybetmİ§ ve bu yol i:e ~u . ~f! 
münakalat durmu~tur. . ~o~de~ 

Son tahavvüller ile vaziyet 2000 sene evvelkırıe ·c1erı f.. 
Ve eski ticaret yolunu açmak imkanı haııl oluyor. f.ı~~ ~I~;/ 
ler bu yolu dört ayda ceçiyordu. Bugün otomobiHI!." ·}d ..,.- . 
ni Pekinden Kitgi.rın ıarkına kadar olan meıafeyı ' 
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Yerl. 
Türk mal, 
8u senek· 
t ~İlli sanayi birliği tarafından 
.~r~ıp edilen yerli mallar sergi-
ırıın dördüncüsü dün öğleden 
•orıra Galatasaray lisesinde me
tas' 1 ıın e açılmıştır. 

Merasime davet edilen zevat 
:•at on beşten itibaren Galata-
1 •l'ay lisesine gelmiye başlamış
b•rdı. Gelenler arasında Istan· 
B uı meb'usları Alaettin Cemil 
R ey)e Ihsan Pş. , lzmir meb'usu 
li~~~i B. , Hakkı Şinasi Pş, , 
M ılalıahmer reisi Ali Pş. , vali 
d'uhittin B., meb'uslar, banka 

11ektörleri ve diğer birçok ze
~at bulunuyorlardı. Saat 16 da 
li. M. Meclisi reisi Kazım Pş. 
f z. 1 Emin Fikri ve Cevdet Kc-

1?1 Beylerle birlikte sergiye gel
lllı4 \'e bahçede hazırlanan yere 
2tçnıiştir. 

Sergi komiserinin nutku 
Sanayi birliği umumi katibi 

\'e se · k · · N · N · B b rgı omıserı azmı un • 
•hçede hazırlanan kürsiye ge-

ç,fek şu nutku süylemiştir: 
Muhterem efendıier, 

. ~Ördüncü yerli mallar sergi
~ınııı küşnt merasimine liitfen 
ıcabetinizden dolayı gfüıterHen 
t~ksek n ezaketc Sanayi birliği 

llha,sa teşekkür eder. 
za~.ı ves:ıe ile kısaca bazı maru· 

't.! buluna y ·11 ı 
q, 

t •aıümdur ! : Bir milletin, ik-
b 

8
il '"' i i-.le.mciej{i mevkii sanayi 

)'. 'Y.atında göıterdiği muvaffaki
\:tın derecesi!e ölçülür. Sanayide 
'el~kk; eden bir memleket ilim 
teka.erı. ıahasında da o nisbette 

S lllUl göstermiş addolunur. 
te .. ~llayiin terakki derecesini gös 
"•f~n. nıikyası d sergilerin mu
oltn aıyetidir. Tabiidirki sanayi 
dt •Yan bir muhitte sınai sergi 
rin llçdaaıaz. Bu sebeple scrgile
llıUt 2'11ginliği sanayiin terekkisiJe 
J:) .. enasiptir. 

Ort s 
•er ·ı e~edenberi açılmakta olan 

gı erı...... • k d - - b \te 1 .. k •&ltzm azan ıgı rag et 
iün a a a milli sanayiin günden 
tanı~ a~tan inkişafını isbat eden 
Bi lllısaUerdir. 

ı her .. 
•ııc~.ıc &un artan bu tekamüle 
Y\lr t6aıburiyet devrinin gay· 
duk. ve feyizli teıviki ile nail ol-

Ciban "k İtt<Je 1 ~sadiyahnın son sene-
ıdellı ınnvazenesini gaip ederek 
llıtsi •~rnül bir buhma sUrüklen-

lsebile paramızın emniyet 

dördii ciisii • 
ının allar sergi 

.._ ... ._m&ııımm ... ı-----------------------------------

T ürk güzeli gibi dünyanın birincisi olacaktır 
ergi geçen ~~nekine nazaran daha mütekitmildir 
ve selameti içjn tam zamanında tertip heyeti balarından 
alınan tedbirler memleketi kurtar · ve mal sahiplerinden izahat 
mış, kontenjan usulü yalnız milli almıştır, sergide eıya teşhir eden 
parayı değil milli sanayii de bari; her zatı ayn ayrı tatyipkar 
istoklarının biamın milcadele· t sözlerle tebrik etmiştir. 
sinden ko:-umuştur. Keriman Hanım ve yerll meller 

Büyük hükumetin milli para Kazım Pa~a Hz. lpekiı maırıu-
milli servet namına ittihaz ettiği }atının tethir edildiği salonda 
faideli hareketler neticesi TUr· kumaılara bakarken dün hemen 
kiyede çimento, ipek mensucat, her yerde muhavere mevzuunu 
çorap, trikotaj gibi sanayiimiz teJkil eden dünya güzelliği b&h· 
ihtiyacın fevkine çıkmış yeniden ıine temas etmit ve: 
cam şişe, kağıt kontr plak, ma- "- Keriman Hanım yerli ku-
deni sanayi, lastik gibi kuvvetli maılardan elbise giydiği için 
sermayelere mütevekkıf olan bü- dünya güzeli seçildi .... ,, demittir. 
yük sanayi teessüse başlamıştır Meclis reisimiz Ahmet Necip 

Çok büyük sermayelere müte• Beyin imal ettiği ve yalnız lim· 
vekkıf olan ve memlekette vü· Yerli mallar sergisi açılırken.. baları hariçten getirilen yerli 
cudu gene milli paranın korun- " DördUncü yerli mallar mallar sergisini de açarız. ,, ı:adyoyu da beğenmiı, bu ıalon• 
ması için zaruri olan bir kısım sergisini açarken büyük bir ifti- KAz.ım paşa bazret1eri bundan dan çıkarken: 
mühim imalatın ferdi teşebbüs- har duyuyorum. ,, sonra ıerğinin bntün dairelerini "- Türk malı, Türk rüzeli ıi-
Jerle .meydana getirilmesindeki Demiş ve ilave etmiştir : uzun uzadıya büyük bir alika bi dünya birincisi ola.caktır.,, , 
mi!şk ütatını gören hükumetimiz, " - inşallah kırkıncı yerli göstererek gezmiı , ıergi Dem ittir. Karamürsel fabria• 
bu nevi sanayiin ihdasmdalci la- sı mamulatı da Pata Hz. tarafın. 
ideyi takdir etmiş filen işe bat· R A s E F A L E T dan çok beğenilmit, Ki.zım Pata 
lamış sanayi ofisi teşkil edılmif memleketimizde Avrupa ma11an 
sanai kredi ba!'Jkasmın tesisi ik- derecesinde iyi kumaılar yapıla• 
tisabı kanuniyet etmiştir. yüzünden ÇOCUklarJnl öldüren bir baba bildiğine iıaret ederek az zaman 

imal hayatımızda kredi ban- - zarfında vücude getirilen bu mu• 
kasının bizlere yapacağı faide BERLlN (Hususi) - Erfurtta tır. Zira, hu adam, o güne kadar vaffakiyetin şayanı takdir oldu• 
çok mühimdir. Bilhassa te§ekkür müthiı bir iinayet keşfedilmi~tir. Başman ile gayri meıru olarak ğunu söylemİ§tİr. 
ederi%. Batman isminde bir amele, meş- beraber yatadığı kadının evinde Ka:ıim Paşa Hz. aergide iki sa.• 

Görülüyor ki, memleketimiz ru zevcesini, ve zevcesinden olan üç çocuk görmü§tü. ate yakın bir zaman kalmıf, saat 
seri bir hareketle sınai boşluk- on bir çocuğunu terkederck gidip on yediye doğru Dahiliye Vekili 

Hadise polise aksedince, Bat· 
farını doldurmaktadır. gayri meşru bir surette bir kadın- Şükrü Kaya Bey de sergiye gele· 

istikbal sergileri fabrikaları- manın, gayri me§ru çocukların- rek meclis reisile birlikte bütün 
la yaşamağa başlamış, ondan da d 

mızın geçirdiği istihaleleri biıe an üçünü öldürdüğü, ve kendi 
g6sterecek setgih~r, sunai terak· altı çocuğu ol~uştu. Fakat İ§!İZ elile bir tarlaya gömdüğü teıbit 
kı'nı'n barometresı' olacaktır. Bu- kalrncaı m §ru . zevcesine on bir 1 o unmuş, ve katil baba. da. cürmü· 
na misal olarak: çocuğunu bes!iyebilmesi için ver-

F abrikalarimmn ilk senelerde· diği aylığı verem emeğe başlamıf-
ki istibsaltita henüz iptidai ve tı. aKrısı da mahkemeye müraca-

' mahdut bir madde iken zaman at etmİ§, ve hükumetin kocasına 
ile artan tecrübe ihtisas ile ima-
lat cins, ve metanet itibarile çok 
tekamül etmiş ve hem d~ mik· 
tar itibarile pek fazla artmıştır. 
Bu farkı ipekçilik, çorakçıhk sa· 
halarında aynen görebiliriz.,, 

Yerli bıçakla ... 
Nazmi Nuri bey nutkunu, sa• 

nayımızm terakkisine delalet 
eden bu farkların bundan son
raki sergilerde daha bariz bir 
surette görülmesi temennisile bi· 
tirmiş ve KAzım Pş. Hz. dea 
sergiyi açmasmı rica etmiştir. 

Kazam Pı. Hz. bunun üzerine 
mektebin büyük kapısı 6nüne 
gerilmiş olan kurdeleyi yerli bir 
bıçakla keserken : 

vermiş olduğu işsizler aylığını 

haczettirmişti. Bunun üzerine 
Batman gayri meşru karısını ve 
onun çocuklarını terkederck eski 

karısının yanma dönmüttü. Fa
kat bu sefer de, Batmanın gayri 
me§ru olarak beraber ya§adığı 

kadın, kendisine bir tehdit mek

tubu yazarak gelip beraber otur-
madığı ve çocuklarını besleme

diği takdirde, aleyhinde mahke-

meye müracaat edeceğini bildir· 

mitti. Bu mektup, tesadüf en kom· 

fulardan birinin eline geçmi9 ve 
mektupta kom§U altı çocuktan 
bahsedildiğini görerek şa§ırmı§• 

nü itiraf etmİ§tİr. Başman, itsiz .. 
Iik dolayısile bu çocukları besli· 
yemiyeceğin~ anladığı için onları 
öldürdüğünü söylemittir. 

Assomptlon'da umu
mi seferberlik 

ASSOMPT10N, 1 (A.A.) 

Hükumet meb'usan meclisinden 
umumi seferberlik ilanını talep 

etmittir. 

.BUENOS AYRES, 1 (A.A.)-
Paraguay sefiri, gazetecilere be

yanatında Bolivyalılar tarafın· 

dan Paraguay iatihkimlarma 

karşı yapılan taanuz neticesinde 

harbin bilfiil ilin edilmiı oldu-
ğunu söylemiştir. 

salonları gezmiştir. Sergi gezil• 
dikten sonra Kazım Pa~ ve Şük
hazırlanan büfeden ikrllm edil
rü Kaya Beyle bazı davetlilere 
mi§, Paıa Hz. ve Vekil Bey ko
mitıerlik odasında bir müddet 
kalmışlardır. 

Kazım Pa§a Hz., dün ıergiyi 

gezdikten sonra bir muharririmi· 
ze 9unları aöylemiıtir: 

- Bu seneki sergi, geçen se
neye nazaran daha çok müteki.• 
mildir. Mnli sanayiimizin sür'at• 
le inkişafı milli iktısadiyatın in
kişafı noktai nazarından çok ha· 
yırlı ve ehemmiyetlidir. Sana=~ 
erbabının gayretlerini takdir et· 
mek vazifemizdir. Halkımızın da 
milli sıınayic alaka göstermeıi bu 
muvaf fakiyetli neticede imil ol .. 
muştur. Yerli sanayiimİ7. bugün 
memleketin mühim ibtiyaçlarma 
tek bü! edecek bir hale gelmiıı· 
tir. Bununla ne kadar iftihar et• 
ıek yeridir. 

... iki gülüşlü kadın 1 
Yazan: 

Morla 

L6blen 

- O halde sizi beklerim. ~e
çerken uğrarsınız, beraber bir 
çay içeriz .• 

- Ne çayı möayö? .. Rica ~
derim.. Bir yanhşlıktan istifade 
etmek istiyorsunuz .. 

ha? Sahiden iri Polün metresi 
mi? Zannetmem. Belki İri Pol ile 
ayni meselede methaldardır, fa
kat böyle bir kız İri Polün met
resi olamaz, ve böyle ahmak hi· 
kayeleri ancak polis uydurabi -
lir .. 

daha tiddetle: 
- Size söylüyorum. Mesele 

çıkarmayınız. Gidip zatı hat • 
metpenahilerine haber verme • 
nizi söylüyorum. Eğer söylemez 
seniz kıraliçe hazretleri memnun 
olmazlar. 

Cen k 

Ar en LUpenln yeni bir macerası 
Tefrika l\o : 8 

..._ J s. ız <>muzlarını silkti. 
hilbı· rı Polün kim olduğunu 

•:Yoruın. 
.._ Ga. 

lluı? 2:eteleri okuyor musu • 

:: Nadiren! .• 
.,.,,.. lırnin· S .. ,,? ız arı Klara değil 

..._ lia.yır l · 

..._ O h 
1 
• •ınım Antonindir. 

lltıı? a de n~ korkuyorsu • 
.._ li' 

lli t ıç .. Fak t 
evkif a ne de olsa be· 
" etınek . . 
ullrd ıstıyorlar .. 
~ l ll, ıank' h iz •iın 1 eyecanının rna 1 a.nıa 

1 
.._ 1(0Yd hlı§ gibi oldu. 

ttı d~ belJi :~ fehre geli im na -
tkulat ka ~Yor, değil mi? tik 
ke.çırıy0r~rnda hemen akh

.• Neyse .• Allaha 

ıamarladık mösyö. 
- Bu kadar acele mi? Bir 

saniye müsaade ediniz.. Size 
söyliyeceklerim var.. Gayet gü
zel bir gülütünüz, yanaklarınız
da mini mini çukurlar ve .. 

- Daha fazla sözlerinizi din 
liyemiyeceğim mösyö. Allaha 11• 

marladık. 

- NasıJ, daha demin 
kurtardım ve .. 

- Beni kurtardınız mı? 

sizi 

- Tabii. Hapisten, cinayet 
mahkemesinden ve belki de cel
ladın pençesinden .. Elbet bunun 
mukabilinde bir şey olması la -
zım. Marki d'Erlemont'un ya -
mnda ne kadar kalacaksınız? 

- Belki yarım saat. 

Genç kız bu sözleri o kadar 
masum ve saf bir eda ile aöyle
mitti ki, Mösyö Raul teklifinin 
münasebetsizliğini anladı. 

- Mat.mazel, dedi, ister ist;. 
mez tesadüf bizi bir daha kar
ıılaştıracaktır ve doğrusunu ıister
aeniz ben de bu tesadüfe yardım 
edeceğim .. Dünyada öyle karşı .. 
la~malar olur ki muhakkak te -
kerrür ederler •. Hem de çok te
kerrür ederler. 

Genç kız, merdivenden çıkı • 
yordu. Y ~rı yolda durdu ve cli
Ie sevimli bir selam gönderdi. 
Raul kendi kendine: 

- Ne cana yakın fey, diyor
du, ne taze kız! Fakat markinin 
yanında İ§İ ne? Hem kim aca -

Fakat birdenbire, Jorjörenin 
nerdeyse geleceğini, yalanının 
meydana çıkacağını düşündü. 
Her halde kızın yakalanmasına 

mani olmak lazımdı. Salona gi • 
rer girmez, Mösyö Raulün aklı
na bir şey gelmişti: 

Azkalaın unutuyorum, ne ap-
talım, 

Diyerek telefona koştu, açtı: 
- Allo ! Biraz çabuk matma • 

:zel.. Berviç terzihanesini veriniz. 
Kıraliçe orada değil mi? (Sabır
sızlanarak) ıize zatı hatmetpe
nahilerinin orada olup olmadığı· 
nı soruyorum? Öyle ise, Mösyö 
Raul telefonda bekliyor deyiniz. 

Bir müddet bekledi, sonra 

Sinirli sinirli bekledi. Nihayet: 
- Sen misin, dedi, Olga? 

Ben, Raul. Ne? Ne var? Prova • 
yı yarıda mı bıraktın? Hemen 
hemen çıplak mısın? O halde 
seni hu halde görenlere ne mut• 
lu, ilahi Olga ! .. Sen, orta Avru • 
panın en güzel c.muzlanna ma • 
lik kadınsın! Ha .. Ne diyecektim. 
Maalesef saat beşte gelemiyeee • 
ğim. Müsterih ol. Bir j~ için ko
nu~acağım .. Yok canım.. yok .• 
Emin ol.. Darılma, ak,ama gelip 
aeni alacağım cicim, beraber ye
mek yeriz, olur mu güzelim? 

Tele fonu kapatarak, hemen. 
yarı a~alık bıraktığı kapısının 
önüne gelip, beklemiye ba~ladı. 

- ncwnm P:dcuk -
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(fiıttarafı l nci sayıfamzıda) 

lik siyah, gölgeli saçlar .• 
Sıhhat fışkıranf Adeta çiçek 

açmıı bir bahçe hissini veren 
bir yüz • Bilhassa siyah gözleri 
harikulade. Bu gözler ayni za· 
manda hem okıayıcı, hem de 
vahşi bir bakışı olan bu gözler 
kadar cazip siyah göze ben ha· 
yatımda tesadüf etmedim. Yalnız 
bir kerre.. Merhum Süleyman 
N nifin gözleri .• 

Keriman Hanım muhakkak ki 
çok güzeldir. 

- Benim nazarımda dünkn 
veya bugünkü güzel diye birşey 
yoktur. Yalnız bedii noktadan 
güzeUik mevzuu bahsbr. Binaen· 
aleyh böyle bir su•l varit ola· 
maz. 

- Sizce makyaj yapan bir ka· 
dın mı güzeldir, yoksa yapmayan· 
mı? 

- Bu sual bu ıekilde sorut
dup takdirde cevap vermek 
oldukça mütküldür. 

Bir kerre genç bir kızda wnak
yajın kat'iyen aleyhindeyim. On 
sekiz yaşında taze bir kızın mak
yaj yapmaıı kadar feci bir şey 
tasavvur edilemez. 

Fakat bir kadının muayyen bir 
yaştan sonra makyaj yapması 

caizdir. Bu da çehrenin hatlarını 
"retoucher,, etmek için olmalı 
ve itidal dairesinde yapılmahdır. 
Halbuki lıtanbul hanımlan umu· 
miyetle makyajda biraz milbaliga 
ediyorlar. Tanıdığım ve güzel 
tanınmış hanımlar arasında öyle
leri var ki boyasız çok daha gü
zeldirler. 

İld nzisli cazibe 
Güzellik kraliçelerinin intiha· 

bında daima faal bir rol alan 
hakem heyeti azasından Peyami 
Safa Bey di) or ki: 

- Bu sefer ben her zaman
kinden fazla ilmitli idim. Klasik 
güzelliğin en mükemmel örnek
lerinden olan bir vücut, aynı za
manda ırkının manasinı da ta
şırsa, tenasüp ve ifade itibarile, 
yani iki misli cazibeyi haiz de· 
mektir. Keriman Halis hanımda, 
bugün hasretini çektiğimiz eski 
Yunan vücutlarının ideal mükem· 
meliyetine yakın bir vücut ve 
halinde, edasında, yüzünde, ma· 
sumiyeti zekAsına mani olmıyaıı 
Türk kadınhğın>n tatlı ahmlığı 
var. Yani güzelliğinde miUiyetile 
İnHnlığı temsil ediliyor. Ben 
hem Türk, hem hakem, hem de 
insan olarak onun bu muvaffa
kiyetile kat kat öğünüyorum. 

ifade ve heykel 
Güze il 

Hakem heyeti azasından ve 
gllzel san'atlar mektebi muallim
lerinden Burlian Ümit bey Ke
riman hanımın güzeliğini ve onu 
niçin intihap ettiğini şöyle anlat· 
mışbr: 

- Keriman hanımda heykeli 
güzellik, vücut güzelliği vardır. 
Yani Allah onu yaratırken bir 
heykeltraş gibi çalışmıştır. Sene· 
lerce böyle bir vücut güzelini 
insanlar güzel bulmuyorlardı. ifa
deye bakıyorduk; ifade kafada· 
dır. Yani yüz güzelliğinde .. Hey· 
kel güzelliğini eski Yunanilar 
Milattan beı asır evvel tesis et· 
tiler. Onlar hissiyatı, ifadeyi in
kar ediyorlardı. Çünkü Yunan 
san'ah Çıplaklığın ve jimnasti· 
ğin san'atıdır. 

Yunan çıplak kadın ve erkek 

vücutlarını görerek heykel gtizel
liği buldu. Yunan sanab hissiya
tı inkar ediyor, heyeti umumiye 
güzelini arıyordu. Onların indinde 
başın koldan fazla ehemmiyeti 
yoktu. Bu noktai nazar Avrupa
da bir müddet, asırlarca terk 
edildi. Biz güzeli ifadede ve his
siyatta arıyorduk. Fakat Sporun 
bu günkü gibi umumileşmesi eski 
Yunan zevkine yeniden vilcut 
vordi. Avrupanın Keriman hanı· 
mı dünya güzeli intihap etmesi 
de bu sebeptendir. 

DUnya gUzeUne tebrikler 
Ankara, 1 (A.A) - Türkiye 

güzellik kraliçesi Keriman Halis 
H. ın dünya gllzellik kraliçesi 
intihabı vesilesile Hariciye veki
leti tarafından Brllksel sefirimize 
atideki telgraf gönderilmiıtir: 

"Keriman H. ın dUnya kraliçe· 
si intihap olunduğunu ajanslar
dan memnuniyetle okuduk. Bu 
intihap bir vatandaş ıahsında 
milletimiz için de bir mazbari· 
yettir. Duydüğumuz meserrete 
zatıalilerinin de iotirak buyurduk
lanna ve Tnrk mOntebabına ta
rafınızdan lizım gelen iltifatın 
deriğ buyurulmadığına eminiz.,, 

Kl6slk gL'zel 
Hakem heyeti azasından Hn

seyin Cahit Bey de diyor ki : 
- Keriman Halis Hanımı inti

hap eden hakem heyeti arasında 
ben de bulunuyordum. Reyimi 
bu Hanıma Yermem de, onda 
ıet·imliliginden ve cazibesinden 
ayrı olarak ciddi bir gDzellik 
amil olmuştur. Keriman Hanım 
daha ziyade klisik bir K6zeldir. 

Keriman hanımın evinde 
Dlin Keriman hanımın Fındık-

lıdaki evi ailesini tebrike gelen· 
lerle dolup boşalıyordu. Anneıi, 
bnynk annesi memnuniyetlerini 
gizlemiyorlardı. Keriman hanımın 
dünya güzeli yetiıtiren annesi 
bize dedi ki: 

- Biz dünya gilzelliğini eli
mizden başkalarına kaptırmaya· 
cağız. Kızımın yerini tutacak, 
yenileri yetişmektedir. işte bir 
tanesi •• 

Bunu söyliyerek hanımfendi 
bir buçuk yaşındaki küçük kızı 
F atoıu göstermiı ve devam et
miştir: 

- Doğrusu biz Kerimanın 
lıtanbulda bile kazanacağını 
ümit etmiyorduk. Onun lstan· 
buldaki muvaffakiyetinden ıonra 
bir de Avrupanın göbeğinde, 
Avrupalı ve Amerikalı güzeller• 
den daha güzel olarak seçilmesi 
tabii bizi memnuniyete garketti. 

Çlçeklerlme bakınız 1 
Bundan sonra Keriman Hanı· 

mm büyük annesi muharririmize 
dedi ki: 

- Ben torunumu tam bir ev 
kadını olarak yetiştirdim. O ne 
dans bilir, nede sinamanın müda· 
vimidir. Yanlız eni sever. Bunun 
işte başlıca misali : Bize son yaz· 
dığı mektupta Avrupanın alayi· 
şinden bahis bile etmiyerek bal
kondaki çiçeklerine bakıp bak
madığı mızı soruyor. Çünkü çiçek
leri çok sever. 

Bari panay1rı 
Bari panayırını tertip heyeti 

sergide torizm için Türkiyeye 
10 metre murabba yer ayırmıı 
ihracat ofisi de bu hususta Tu· 
ring klübe malümat vermiştir. 

Sergiye hükQmetimiz resmen 
iştirak etmese bile Turini klübiln 
seyyah celbi için bu fırsattan 

iıtifade etmesi kararlaıtırılmııtır. 

At - Her nevi yemek. Açın 
taıkmlığı ortalığı altüıt eder. 
Aç aımr tatnırsa dünyayı fatı· 
rır. Çünkü: açla eceli gel\!n gü· 
letir. 

- Azı dişi kalmamış. Bdld koz 
kırmak ister. . :,. . 

Aslyakı devleti bir lıar da olsa 
döndürür. 

Bursa valisi iken birisi Ahmet 
Vefik patanın hükumet dairesin 
deki masasına bu mıuaı yazar 
bırakır. Pata hiç aldırmaz. Aiti"' 
na: 

Döndürür anıma r~ekçesine dön
dürür. 

Y azmıf. Gene yeı ine bırak· 
mıf. 

Hakikaten patanın "(Atalar 
sözü eserinde bu meıel zımnına 
bu söz ilave edilmittir.) . "' . 

Aıı yok oruç tuf<lr. lıi yok na
maz kılar. . . "' 

- Ağalar yer baklaı·a gülldç. u. 
ıaklar yer bulgur 1Julamaç. Sabalı 

olunca onlar da aç, biz de aç. 
• ı:. :/o 

- Ağalann ya9an yürüyeceği, lıa 
nımlann yavan yiyeceği zamanda· 
yız. 

Yavan yemeyi hanımlara tah· 
sisinin sebebi: Eski zamanda e• 
fendi yemekte bulunduğu vakit 
orta halli kadıncağızlar tatlılı 
tU21ulu muktedir olabildikleri ye 
meği yerler idi. Efendi yokken 
ıöyle böyle bulduğu ile karnını 
doyururdu. Halbuki öyle bir za .. 
man gelınit ki ağalar yani kibar 
le yayan yürümiye mecbur ol • 
muf. Öyle bir zamanda arli ka· 
dıncağız değil; hanımlar dahi a .. 
ğa yokken yavan bir §eyle karnı· 
ru doyurur. 

• • 4 

- Ağanın gözü tok olur. Yiği. 

din sözü pek olur. 
• IJto • 

- AıU adam celdlli olur. 

- Ağır yükün allına girmeden 

tartmalı. .. :,. 

Hakikaten hamallar 
nirken ıöyle bir kere 
Sonra götürürler. 

• :(. ?" 

yükle· 
tartarlar. 

- Ağız adamın can kapmdır 

(Hem girer, hem çıkar) . ~ "' 
- Ağaç dünyanın rü:isldir. · 

.y. y. ,,. 

- Ağacın yemiştJizi olur anıa 

gölgesizi olmaz. 

Güzel hava, güzel hayat ağaç 
sayesinde elde edilir. 

.y. ,,. .\• 

- Ağzındaki virde bak, şu tut· 
t..ı6u yurda bak. 

Kurbağalar pis, yosunlu bir 
su birikintisinde bir a~ızdan vak 
vak vak vak kıyameti ko • 
panyorlarmıf. Bir bozkurt gel -
mif. ''Nedir bu yahu! nedh· bu 
gürültü,, demif. Rızkımızı celp 
için cellecelutiye virdi okuyo .. 
ruz, demitler. Kurt da o müpte • 
sim diılerini göıtererek balada • 
ki meseli söylemi~tir. 

.. 4- "' 

- Ağlatma öksüzü, qüldürme 
yüzsüzü. (Çünkü ik~i de durup din· 
lenmez). 

- Ağlıgacak 'ocuk babasının sa-

Umumi harpten evvel lımirin sasmda mevkiini kaybetmiş ol•• 
başlıca ihracat eşyası tunlardı: hububat ihracatı da eski 'I aıiyr 
Üzüm, incir, zeytin yağı, hubu- tini yeniden alamamışbr. dl 
bat. .• Vakıa o vakit de ihracat Vakıa bu hastalığın mab• 
eşyası arasıoda tütün vardı; fakat iktısadiyatı üzerine verdiği zarar' 
bu madde çok mahdut bir mik· lar bu gün artık anlaşılmaya b . .r 
darda idi. Ancak dört bet mil- lamıştır. Onun için bir çok. kı~ 
yon liralık bir tütün çıkardı. ı;eler tütün zeriyatını keodı ke t 
Halbuki umumi harpten sonra dilerine tahdit etmişlerdir. fak• 
vazıyet değişmiştir. lımirio tütilo bir kerre bozulmuş olan muvaıl" 
ihracatı birkaç sene içerisinde ne avdet etmemiştir. Tabii cibd 
tahmin edilemiyecek derecede buhranının verdiği tesirler de fr 
artmıştır. Yani 25 milyon lirayı nahğı artırmıştır. 
bulmuştur. Fakat bilahare yeni· Zeytinyağı ibracatı vaıiyetiııdl 
den ihracat düşmllştür. Buna ehemmiyetli bir fark yoktur. 
mukabil arpa, bakla, mercimek lımirin ihracatında balının bl
gibi hububat ihracatı billkis tü- yük b:r mevkii vardır. fak•t 
tfinün arttığı zamanlarda tenakus son bir iki sene içinde lzmir ~ 
etmittir. Fakat tütün ihracatı ek- havalisinde hah işi de büyilk bit 
ıildikten ıonra bunlar artmamış· buhran l'eçirmektedir. iki ıeol" 
hr. incir ve llzümle zeytine ge· denberi halı ihracatındaki teııer 
lince bunlar eıki vazıyetlerini zül o/o 50 derecesini bulmuşt,,,.• 
muhafaza etmiş, Hatta biraz da- Diğer taraftan fiatlarda pek çok 
ha artmıştır, denilebilir. düşmüştür. iki sene evvel nıel-

lzmirin ihracat maddelerini resi 640 kuruş olan halılar şi.0-
teıkil eden bu e•yaya att mua· di 300 kuruşa kadar inmiştit• 

'il Hah amelesine evvelce 30 kurdf 
meledeki bu tabavvülfin manası · ~"' 
ıudur: yevmiye verilirken şimdi yev .. 

O ye 12 kuruştur. Evvelce 100 kır'' 
zllm ""• incir lzmir ve mu- l 

h
. . . . ruş o an yapağı fiatı da şidl 
ıtı ıçın en si~·- ihracat mal· 40 kuruıa düşmüştür. Maamafila 

larındandır. "ktır hdalldei'ı l> .UQ:,.,_ '"' hükOmetçe ittihaz edilen takd 
kn cihan ı ısa buhranına uıs'°"" . ..ı b. d f 1.M 

d"ld~en ır erece ayda e ""' 
rağmen bu mallann bariçtekı e ı ıgı • .. ııaşılmaktadır. 
müşterisi eksilmemiştir. Fiatları Burada şayanı --•Qlnuniyet ol .. 
da eski seviyede bulaomaktadır. bir noktayı daha kayt ... tJeyiaıı ı 
Binaenaleyh bu malların iıtik- Halı imalinde argac olarak ıt. .. Lı 
bali de emniyet içindedir. Janılan ve hariçten ithal olund 

Tütiln mahsulnnün ihracatı, bir nevi iplik vardı. ( Kaşgadl) 
bir kere fevkdlade tezayllt gö· denilen bu argacı ıon zamanlar~ 
rlllmesi, sonra tenakus etme1i Gördila köylüleri el ile yapm_. 
hadiıesi İle Ege mıntıkası de- ·~ çaresini bulmuşlardır. Hariçt
diğimiz iktısadi sabaya mahsus okkası (30) kuruşa mal cdıl
olan iktısadi bir hastalığın teza- hu mal timdi köylülerin çıkrık' 
burundan baıka bir ıey değil· lan ile yapılmakta ve aynı fjatl 
dir. mal edilmektedir. Onun için gl' 

Bu hastalığın mıthiyeti de şu· lecek eylftlden ıtibaren artık K.r' 
gamın harirten ithaline bact* 

dur: Tütlln lzmir muhitinde harp· T 

ten sonra inkişaf bulmağa baş· kalmıyacağı söylenmektedir. 

layınca yalnız topraklarında iyi 
tütün yetişen kasaba ve köylerin 
ahalisi tütün istihsaline meylet· 
memiştir. Tütüncülerin para ka· 
zandıklarını gllren diğer yerlerin 
ahalisi de topraklarının kabiliyeti 
ni nazarı dikkate almakıızın bu 
mahsule ebmiyet vermiılerdir. 
Okadarki bazı yerlerde ahali 
bağlarını sökerek tütün ziraatine 
başlamışlardır. Yahut evvellce 
tarlalarında arpa, bakla, merci· 
mek gibi hububat yetiştirenler 
bundan vaz geçerek tütilncillü· 
j'e dökillmilşlerdir. Bu suretle bir 
taraftan tlltün zeriyabnı ve istih· 
salatı artmış ise de Diğer taraftan 
arpa, bakla, mercimek gibi bu· 
~ ubat istihsalitı ve ihracatı 
azalmııtır. 

Fakat tütnn istibsalitının art
mış olması dünya ibtiyaçlarile 
mütenas:p olmadığından, ayni 
zamanda fena topraklarda ye· 
tiştirilen fazla tütnnler iyi tntün 
cinslerinin kıymetini bozduğun· 

dan bir müddet sonra tütün ih
racatı tevekkufa, daha sonra te· 
nakusa başlamıştır. Tütün buh· 
ranı Ege mıntakasının her tara· 
fında ıiddetli akisler yapmıştır. 
Bununla beraber tntün ihracatı 
teneızül ettiği halde lzmir piya· 

kalüe oynar. ' 

Manası rana malumdur. Bu 
mesel tatarlarda da vardır. 

- Yaylası kilgcn bala c!tasının 

sagalı mman uynar. 

Kastamonu mrb'usu 

Velet Çelebl 

Mehmet Ası,. 

Mısırda bir 
Plaj hadisesi 
Avusturya sehrı, pijama il• 

karakola lötUrUldU 1 
Kabireden (Taymis) e bildiriliyor: 

İskenderiye plajları, inzibsl' 
ile maruftur. Bu inzibat, ,otJ 
günlerde diplomatik bir hadise,. 
sebebiyet vermittir. 

Suların sert ve rüzgarların ti~" 
detli olmasına mebni plajda ıf' 
yah bir bayrak dalgalamyord• 
Bu bayrağı görenlerin hepsi d,. 
nize girilemiyeceğini anhyarıal' 
çekiliyorlardı. 

Buna rağmen Avusturya sefiri 
Baron Verbot, denize girmek ~ 
temİf, fakat plaj müfettiti tat'_. 
fından görülerek yakalanmıt.t~' 

Müf ettif, Mant deniı• _, 
yüzerek geç.meğe muvaffak ol. 

·dit• meıhur sporcu lıhak Hibn• el 
ishak Hilmi, sefire biraz k•ı,ş·t• 
muamele etmit ve onu pija111••

1 

polis merkeizne götünnüttiir~,_ 
Sefirin hüviyeti, polis 111e d~ 

zinde anlatılarak kendiıİ11 1"' 
özür dilenmit sonra, bu maıe 6" 
hükUmet tarafından da retti' 
tekrar edilmittir. w-

Sefir, bu itizar ile iktifa etdl ..-
d• v • d h''k"' ·1 h•ı,e ıgın en, u umetı e mu 
etmektedir. •JJ" 

T aymis muhabiri ıu satır• 1 

ve ediyor: ıı--1 
. "Avusturyanın bu sırada. ~ 

gemileri bulunmaması, be11'• 
hüsnü talih e•eridir !,, 
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....... y ...,... 

sp~;d·;-· .. ·i;bi;·;;~~i~ki ... 
lstan bul sporlu F ahrettin Bey 

anlatıyor c düsüncelerini 
>it •lata köprüsünün üzerinde
}~ lstanbuldan Galataya geçi· 
,.._~~ Fab!ettin B., Muhlis 8., 
•e b r artast Nurullah Kazım 8. 
•Çtk en.. Güneş bütün şiddetile 
l{a

2 
başımıza vuruyor. Nurullah 

eti ~ın . Beyle beraber bugün 
.. ~ Urıyet gençler mahfelinin 
)oru il Ve sahnesini gezmiye gidi-z. 

illa~ Fahri Bey sporla ne za-
anberi meşgul oluyorsunuz? 

l\ll ıHernen bütün sporla meş· 
•~v, 0• dum. Bilhassa futbolil çok 
oı rını. Yalnız futbola farkında 
~:1Ya:11ak başladığımı babrlayo· 
O • "'ütareke senelerinde idi. 
tn ... 11oıanlar daha pek küçük
ke~· .Balnrköyünde Fransız as· , lstanbulsporaan Fahri Bey 

)•p c~ı aralarında futbol mnçları or. Gazetenizde amatl5r artfrlt 
ttoı a~ ardı. lıte ben bunları seyr· ıerin bayatlannı ve fikirlerini ta· 
dıoı e ~!en o kadar zevk duyar- kip etmekteyim. Amatörlerin fi. 
b- ~ 1 nihayet günün birinde kirleri çok hem de pek çok 
he:iff1nıa bakmadan o dev gibi doğrudur. Nasıl Türkiyede Da
d~ er arasına kabldım ve ben rillbedayi artistleri varsa ve on
ÇoJc0~ar gibi futbol oynıyordum. lar nasıl filmde, tiyatroda, rad· 
ct" ere başım1D, gözümnn, ba- yoda hatta karaközde gözükü
)o~lllırı kırıldığı, yaralandığı olu· yorl:uaa futbolda da milJI takı-
)Q 

11
• Aradan seneler geçti. Kö- mın eski emektarları Türkiyeyi 

)t ~~lde bir idman klübü açma· temıil etmelidirler. Anc3k yuka
ollr fllndük. Bir kaç genç bir rıda dediğim milli takımın A. 
latik~:l ~alurköyllnde Bakırköy ve B. takımlarına ayrılmasile 
bir ıdman yurdu namında inhisarcılık ortadan kalkar. Aksi 
~it klilp açtak.Klübümüıün yaptı· halde gazetenizde bazı amatör 
~ib, bntnn maçlarda oynadım. artistlerin söylediği gföi bu in
Jet'11tet mektebimin klübll olan bisarcılık devam edecek olursa 
Gra.... '1lspor klübOnlln açılması 
k--a~ d md on ıene sonra darüJbedayi ar· 
•dlt '-oraya gir im ve lİ iye tistleri sahne hayatından çekilir

larıaı qtanbulsporun bfitün maç· 
._ l iştirak ettim. lerke~ Türkiyede tiyatroyu da 

daıı f-"•t ayağınızın hınldığın· beraberlerinde götürecekleri gi· 
tiıı. op cynamadığınızı iıitiyo· bi şimdiki milli takım oyuncuları 
bilctt~ abri bey birdeobire asa- da çekildıkleri vakit milli takım· 

....... ı. Yüzünü buruşturdu: da yer alacak oyuocu bulunmı· 
kırıtaı Azizim Melih Bey, ayağım yacaktır. 
() 

21 
1 tanı bir sene olmuştur. - Hangi sporcuları beğeni-

kad,. Qır •ndanberi son zamanlara yorsunuı ? ... 
.. t - Zeki, Nihat, Aliettin, Ve· 

tı~. G opa ay~ğımı sü~memiş- bap, Avni, Tevfik ve Salihattin 
kiaj ... d eçende bır ekzersızde es· 

.. erı d h Pey' er tak dit ettiğim oyuncular-
~, •ık a a ıert oynadığımı d 
~u ıc~ tötler çektiğimi gördüm. ır_. Türk futbolu bakkmda fi-
latiy e takımda haf oynamak kirleriniz ? 
... oru111 A 
... •tac .. · rhk muhacim oyna· - Son maçlara nazaran biraz 

....... ~aını gözüm yıldı. terakki eder gibiyiz. Bununla 
h.112• 'dk beynelmilel maçımz beraber çahşmak lizım, rnOkem-

tı1ıc''1 ir? mel bir antrenör nezaretinde ça-
ttçe11 Y•pbğım beynelmilel maç lışmak Hlzım. Yalnız inhisarcılık 
Gç gQ •ene ayağım kırılmadan zibniyetinı kaldırahm. 
Sltp t~ evv.el Iatanbula gelen r.ıellh Nazmi 
() RGn b~nıı ıle yaptığım ma~tır. 
Çoı{ İy' ır devre oynadığım halde 
Okud ~ 0Ynadığımı gazetelerden 
hir ~~ • Halbuki ben o giln hiÇ 
l'ordu Yapamadığımı zannedi-

oı. 

iıt~ 111~i~lt. takımda oynamak 
•••nız? 

lai~1!:n f !1tbolu zevk için oy· 
~'ta iatij Eger miUi takımın ben-
11_ ~ne •~.e edeceği bir eleman 
~ 0 le le •rıem tabiidir ki ben 
floıalc !rnıt ızı beyaz formayı ta-

..... il erirn 

k.._d, lialibaıır milli takım hak
kı._, 

1 
ne dtııünüyor sunuz? Ta· 

..... sC:Çleıtirrnek ister mi? 
~•lıdırnc:~ milli takım iki tane 
h· Un•~nın Unlar A ve 8 takım· 
•çhit za 1 alınalı ve bul'lara 

)tp illan k . 
._ lıtıloıanı 

1 
arıı karşıya maç 

t,~'Y, F'ene!bdbr. Sonra Galata· 
~.da ba 8 çe rekabeti bu
, .. ıllı t ~ 26sterir. 

telin 8111•nıın . 
ti._ı ce : Hali b gençleşrnesıne 
t •de eılc· •znda memleke· 
'1t.c: '- ı oyun 1 't ,._:• oyunc: cu arın yerini 

IDe•cıat~evc:ut değildir. 
fakat biliıımi-

Haberler 

Bir birleşme 
Gençler tem••• grupu, Edebi 

sahne ile blrle'tl 
Üç ıenedenberi amatör tiyat· 

ro aleminde töhreti olan "Genç· 
ler temqa grupu,, nun bir kıaım 
azası merkezi Betiktaıta bulu· 
nan "Edebi ıahne,, de birletmit· 
tir. 

"Edebi ıahne,, ye iltihak eden 
yedi kitidir. Gençler temata gru'" 
puna mensup diğer amatörler 
Sultanahmektteki merkezinde 
Eylul sonunda temıiller verecek· 
lerdir. Bu müsamereleri idare e· 
decek olan bir arkadat yakında 
tayin edilecektir. 

"Edebi sahne,, ile birleıtikten 
sonra ilk temsil edilecek eser 
"itiraf,, namındaki hef perdelik 
operettir. ikinci piyes "Sönmiyen 
sevda,, adlı üç perdelik faciadır. 

Operetin ıarkılarına şimdiden 
baılanmıştır. Önümüzdeki hafta 
ilk müsamere eBşiktaş aile par· 
kında verilecektir. Bu ayın 10'" 

Liselerin Kamp Hayatı 1 

Pendikte on 
ve istiklal 
Kampında 

beş 
•• gun 

Kabataş 
Liseleri 

- Ne o, elinde bavul nereye 
böyle? .• 

Haydarpaıa garının beyaz 
merdivenlerinden koıarak çıkar· 
ken bu ıualle karıılatbm .. Va • 
kit daı•h., tr~:ıi kaçırmam ihti • 
mali · ... ~•.l' lı; ınuhatabımın suali· 
ne, onu birkaç basamak a~r ğıda 
bıraktıktan sonra cevap verdim: 

- Pendiğe kampa •• 
• • • 

Pendik.. Burası, bize göre, 
cennetten kopmuı bu parçadır .• 
Tozlu yollu bir sahil ve onun k~ 
narını kaplıyan hafif çıkıntılı, 
toprak renkli kayalıklar, yetil 
çam ve zeytin ağaçlarının deni
ze bakan gölgelikleri .. Ve daha 
bizim genç ruhlarımızın içinde 
yıkandığı bin bir güzellik .• 

Velhasıl burası bir cennet, her 
sene tavafı lazım olan kutsi bir 
yer .. 

ilk günün aktam üzeri hoca • 
mız, Şükrü Naili paşanın yaveri, 
Hüsnü bey bize bir hitabe ıöy -
ledi. Arkasından hepimize birer 
kat asker elbisesi verildi. Şimdi 
tam manasile birer askerdik. 

Elbisesini giyen Pendiği boy· 
ladı. Şu bizim son sınıf arkadar 
larında askerlik hevesi daha kuv 
vetli, daha ateşli. Pendik sokak .. 
larım adım adwı dolafmıılar • • 
Belki bir zabit görürüz diye .. 

Nihayet muratlarına ermifler; 
ıelam vermişler, selim almıtlar! 

Akıam üzeri, çadırlarının ö • 
nünde, bu meseleyi biribirlerine 
öyle hararetle anlatıyorlardı ki .. 

Haydi bu neyse; dahası var .• 
Onuncu sınıfta Tevfik isminde 
bir arkada§ mevcut .. Çocuk etra• 
fındakileri neşelendirmek için ya 
ratılmış galiba.. Kampın ikinci 
günü lstanbula indi .. Akşam ü -
zeri gelince bizi gece yarılarına 
kadar uyutmadı .. 

Haydarpafa garında trenden 
inmif; karşısına lacivert elbiseli, 
kollarındaki halka sırmaları pırıl 
pırıl yanan biri çıknuı: çocuk .. 
çağız da "Eh selam vermek vak
ti geldi; itle bir bahriye zabiti,, 
demit, ve vemıİf selamı .. Adam 

nunda Anadoluya bir turne yapı· 
lacaktır. 

Gençler temalfa grupu fllm 
çevirmlye başla-Jı 

eGnçler tema~a grupuna men· 
sup amatörler son zamanlarda 
küçük bir sinema makinesi satın 
almıılardır. Gençler elde ettikle· 
ri bu makine ile sessiz bir film Çe"" 

virmeğe baş]amışlardır. Bu film 
biter bitmez Gençler temaıa gru· 
pu salonunda halka ve gazeteci· 
lere gösterilecektir. Filmin mev· 
zuu ( a Ybancı) piyesinden alın .. 
mııtır. Vak'a ePndikte bir balık
çı kulubesinde geçmektedir. Ya· 
bancı piyesinde rol alan gençler 
filmde de rollerini muhafaza e· 
deceklerdir. 

lstanbulun güzel manzaraların· 
dan ve güneşli havasından isti· 
f ade ederek filmin harici kısım· 
ları Cuma günü cevrilmeğe bat· 
lanmıfhr. aDhili kısmı ise yakın .. 
da haılıyacaktır. 

Filmde rol alan gençler: Avni, 
Hüseyin, Naci, Recai Beylerdir. 

1-lstikltl Usesl talebe kampında 
2- IstiklAl l iıesi tılebeşl kımp-

dan dönüfli hazırlı ğında, 3- As· 
kertik dersi lttblkatındao alev 

__ _ _ _ makin ası, 4 -lbrahim Şevket Bey 
çadır bağlarken, 5 - Kamptı deniz eğTencelerf, 6 - Ticaret mektebi talebesi atışta. 

gülmü§. Fakat arkadatımız o yanına yaklaıarak ıordum: 

anda arkasından bir ses duymuf: - Ne o, bu gün ters tarafın • 
- O, Cemal kaptan, ne alem· dan mı kalktın; yüzünü neye 

desin yahu .. Ege geldi mi.. Sen hurufturdun? .. 
böyle buralarda geziyorsun?.. - Üç karavana attığımı bili· 

Çocuk hemen arkasına dön • yorsun da, üstelik bir de eğleni· 
müş ve selam verdiğinin seyriıe • yorsun, değil mi? .. Ben şimdi o 
fain kaptanlarından biri oldu - üç karavanayı nasıl yiyeceğim 
ğunu anlamış.. diye düf ünüyorum .. 

Artık mahcubiyetini hiç sor.. Tam bu esnada üç karavana'" 
mayın .. Kendi kendine hem kızı· cımn annesi gelmez mi?.. Çocuk 
yor hem gülüyordu. yerinden ok gibi fırladı, anneıi • 

' nin boynuna ıarıldı .. Annesi bq· 
Sabahleyin "kalk!,, borusu 

ötünce çadırda bir faaliyettir ko· 
puyor, maahaza kalk borusunun 
yemek borusu kadar sihirkar ol .. 
madığını tahmin edebilirsiniz. 

Fotoğraflardan bıktık artık. 
Sabahtan akşama kadar objektif 
karşısındayız .. Geçen günlerimi .. 
zi tesbite uğraşmamız neye ya -
rar acaba? .. Onlar nasılsa ölme· 
diler mi, bir daha hatırlanırsa 
bizi yeise düşürmiyecekler mi? .. 
Fotoğraf çekmekte ileri varan 
bir çocuk var: Nedim .. Eh, sade 
ben~m dört pozumu çekti .. Öte· 
sini siz düşünün artık .. 

ıc: * * 
Kampın ikinci haftasının ilk 

günüydü. Atış talimleri başla • 
mıştı. Aramızda o kocaman he-
defi görmeyip de karavana a • 
tanların haddi hesabı yoktu .. A
rasıra, bazı zorlulnr (12) vuru· 
yorlardı .. Nihayet öğle oldu .. He 
pimi~ çadırlarımıza döndük .. Bi
zim bir çadır yukarımızdaki mü· 
samereciler grubundan bir arka 
daş derin bir düsünce içinde ça· 
dırın içinde, çadırının karşısın • 
claki ıeytinin yere iş!enmiş göl
gesinde dinleniyor buldum. Hal~ 
buki bu çocuk her zaman şendi; 

ladı ağlamıya: 
- Ah yavrum, senin askerli • 

ğini de görmek bana nasip ola • 
cakmış .. Oh, allahıma bin tükür .• 
Diyordu. 

Arkadat kızardı, anneıini ça• 
dırlardan birine soktu .. 

ertesi ıabah müsamereciler 
grupundan bir kahkahadır yükse 
di .. Meğer üç karavanacı arka
da§ın annesi yavrusu içsin diye 
yastığının altına bet yumurta 
koymu§; çocuk da dalgınlıkla, 
yumurtaları kaldırmadan, yastı • 
ğına batını koymamış mı? .. Ya· 
tak vıcık vıcık olmuş.. Arkadaş 

da geceyi, çar naçar, nöbet bek· 
lemekle geçirmiş .. 

il- ilf. ••• 

Nihayet hepsi bitti. Kamp da, 
Pendik hayatı da .. Bu hayata ne 
kadar çok alışmıştık .. 

Kamp cumartesi günü öğle • 
yin bitmişti.. Biz üç arkadaş 
Pendikte akşama kadar kaldık .. 
Kimbilir neden, bu güzel köyü 
çok sevdik .. 

Pendik günleri ve ah, ey bizi o
raya bağlıyan güzellikler .. Sizi 
terkedeli birkaç gün olduğu hal· 
de o kadar çok özledik ki .. 

lbrahlm Şevket 
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Ahmet uıta çilingirdi. Oğlu 
Remzi küçükten beri onun ya • 
nında çalıtıyordu. Anahtar yap 
makta belki babaıından daha 
usta olmuıtu. Bu çalııkan çocu
jun bir iptilası vardı. Spor, bil
haua futbol! Mühim olıun ol • 
muın, maçların hiçbirini kaçır
mak iatemudi. 

Bir sün arkadaıları ona ehem 
miyetli bir haber verdiler: Pazar 
pnü bir ecnebi takımla büyük 
bir maç var. Remzi bunu dünya .. 
da kaçırmaz. Mutlaka gideceği· 
ni söyledi. 

Cumarteıi •kpmı babaıın • 
dan para ve müaaade istedi. 

Ahmet uıta her cuma ojluna 
stadyuma gitmek için para ver· 
mekten u...nmıfb. Evleri de u • 
zakta, Sarıyerde vapur, tram • 
vay ve duhuliye parası, az ıey 

delil. Bu pazar günü için de ve· 
remezdi. Katlarım çatarak dedi 
ki: 

- Artık kifi, cumaları yetit· 
miyor gibi, bir de pazar çıktı. 
Bet para veremem. Hem yarın 
benim itim var. Şiılide bir evin 
kilitlerini takmıya ıidecejim. 
Sen dükkinda otur. Gelecek 
mGl\erlere bak. 

Remzi itaatli bir çocuktu; ba
basına itiraz etmedi. Fakat pek 
müteeuir olmuıtu. 

Pazar pnü dükkanda mah • 
zun mahzun o~ken kıyafeti 
d~ıiin bir bey geldi. 

- Oğlum baban nerde? 
Dedi. Remzi o gün babasının 

ıelmiyeceğini; bir it varsa yapa 
bileceiini söyledi. 

- Anahtar yapmaıını bilir 
miıin? 

- Babamdan daha iyi yapa• 
rım. 

- iyi ama ya kilidi ıetirmek 
kabil deiilte? 

- Kolayı var efendim, bal • 
mumundan kalıbını ıetiriniz, ki 
fi. 

Bey cebinden bir kutu çıkar • 
dı 

Onu yaptım. itte bu kutu 
;- · .ıd edir. Eğer iatediiim ıibi 
bir anahtar yapabilirsen ıana 
fazla para verecejim. 

Dedi. Remzi kalıbı ıözden 
aeçirdi. 

- Pek güzel. lki saat sonra 
tetrif ederseniz istediğinizden 
ıüzel bir anahtar takdim ederim. 

Mütteri gitti. Remzi ocağı ya· 
karak ite bqladı. Meçhul bey 
tekrar geldiği zaman anahtar ha 
sırdı. Bu zat pek memnun ol • 
mut olmalı ki çıkarıp bir lira ver 
di. Çocuk memnundu. 

Fikrinden fena bir rüzgar eıti. 
Böyle bir anahtar yaptığını ba • 
bası nerden bilecek? Söylemeıe 
lira kendiıine kalır. Cuma günkü 
maça da bununla gider. iptila 
imanı böyle fena dütüncelere 
hatta hareketlere kolayca kaptı· 
rır. Remzi de bunun teıirinden 
kurtulamadı. 

Erteıi ıünü Ahmet uıtanın 
dükkanına yakın bir bakkal dük
kanı önünde bir kaç kiti toplan· 
mıı hararetli hararetli konuıu • 
yorlardı. Çilinair merak etti ve 
ne oldujanu anlamak için oğlu
nu gönderdi. Mesele bir bırıızhk 
vak' uı idi. O taraflardaki bir 

• • • 

gece, hırsızlar anahtar uydur 
muılar, içerden bir çok kıymetli 
,eyler çalmıtlar. 

Bu havadiı Ahmet uıtayı .ala
kadar etmezdi. Etmedi de. Bir 
saat sonra dükkina iki poliı ıel· 
di. Birinin elinde bir anahtar var 
dı. Çilinıire sordu: 

- Siz böyle bir anahtar yap· 
tınız mı? 

Ahmet uıta bunu tetkik etti 
ve malumatı olmadıjım söyledi. 
Polis izah etti: 

- Gece hırsızlar, elmasçı dük
kanını bununla açmıılar, telit 
ederek anahtarı kilit üzerinde hı 
rakmıılar. Bütün çilinıirlere ao· 
ruyoruz. Belki bu sayede hırsızı 
elde edebiliriz. 

Bu izahat •erilirken diler po

lis .411Fk•~ arat~•.dtı· Yer~~ 
bir ıey bQJup aldı ve muvaffakr 
yetle bağırdı: 

ı . ' - ıte, ışte ... 
Bu balmumundan yapılm~t ka 

lıptı. Artık ıüpheye mahal kal • 
madı. Polis Ahmet uıtanın bilek 
)erine kelepçeyi geçiriyordu. 

Remzi buna tahammül ede • 
medi ağlıyarak poliıin önüne 
geçti ve dedi ki: 

- Ah, hayır, hayır! Bu kaba .. 
hat tamamile bana aittir. Dün 
buraya iyi giyinmit bir bey gel· 
di. Bu kalıbı getirerek bana bir 
anahtar yaptırdı. Babam burada 
değildi. Bundan haberi bile yok • 
tur. 

Polis tahkikatını ilerletti. Bu 
on bet Yatındaki çocuğun bilmi· 
yerek böyle fena bir ite vaııt.L 

olduiu anlqıldı. 
Remzi ağlıyllrak babasından 

af diledi. Ve bir daha maça git
mek fikrile böyle bir harekette 
bulunmıyacağını vadetti. 

Poliıin tevkif ettiği bazı ıer 
seriler Remziye gösterildiği za • 
man, anahtarı yaptırmak için 
dükkana gelmit olan adamı tanı 
dı. Hiç olmazsa poliıe bu suretle 
bir hizmette bulunmuı oldu. 

A. 

Geçen haftaki bllmecemlzln 
halledilmi' •ekll 
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Şen ~ralar 

Dalgınlık! 
Bu sayfayı yazan muharrir ayni 

zamanda bir lisenin idaresinde 
de bulunmaktadır. Geçen hafta 
Jiıenin mlldDrile karıı karşıya 
geçmiş defterler llzerinde meşgul 
oluyordu. Epi yorulmuşlardı. Mil· 
dür bey bir cigara vererek biraz 
dinlenelim demişti. 

Mubanir masa üzerindeki kl
ğıtları toplarken mlidilr bey yan
mıı kibriti uzalh. •Muharrir de 
biç tereddüt etmeden dudakla· 
nnı aleve doğru uzatıyordu. Mn
dllr bey gülerek sordu: 

- Cigara nerede ? 
M~ğer, çocuk sayfası mubar· 

riri cigarayı yanına bırakmış fa. 
kat dudaklarında tuttuğunu zann
ediyormuş. 

Adamına göre 
Teneffüste idi. Zeki sınıf ar

kadaşı Cevdete bir ıeyler anlatup 
duruyordu. Cevdetin caDI sıkıla
rak dediki: 

- Aman, sus arbkl abclalca
nözler ıöyleyip duruyorsun. 

- Tabii, senin anlaman ıçın 

bqka tfirlllsünü söylemek imkA
nı varmı? 

Daha evvel söylemeli 
Semiha o gün sabah saat bet

te kalkacaktı. Annesinden ken· 
disıni uyandırmasını rica etmişti. 
Sabahleyin annesi odaya girdi. 
KıZJnı çağırdı: 

- Semiha, kalk kıZJm, saat 
bet oldu. 

K8fGlr iM fe.lerial açarak 
dedi ki: 

- Saat beş mi? Ah, anne bu
nu daha evvel gelip söyleseydin 
olmaz mıydı 1 

1 Uzak memleketlerde J 
Maorisler 

Okyanusya adalarmın bir kıı· 
mında oturan Maoriıler en ıimal
de bulunan adaya lkoa Maui is· 
mini verirler. Maui, taptıkları a• 
tef Allahımn adidır. lkoa da ba
lık demektir. Yani adamn İlmi 
ateı Allahının balığı manasında· 
dır. Bu ismi vermekte biraz hak
lıdırlar. Bu adalar hepai volka• 
niktir. Bahuıuı kralın oturduiu 
adada yüzlerce yanardağ ağzı 
vardır. Hatla yükseklere kadar 
ııcak su fıtkırlan ıayzerler de 
az değildir. 

Bu adada eski zamandan kal
ma ibadethaneler bulunur. Bun· 
lann içi tahtadan yontulmuı ka
ba ıaba heykellerle doludur. 
Heykellerin bir kıımı pya ma .. 
butlarım bir kısmı da iyi ruhları 
göstermektedir. 

V aktile Maorialer bu ibadetha· 

Geçen sün Yılmaz 
ıöriifüyordmn. 

- Küçük karilerime anlata • 
cak yeni bir .eyahat maceran 
yok ma? Dedim. Gülerek batı
m sallaclı: 

- Yok olur mu? Benim tibi 
dünyanın bütün denizlerinde 1& 

yahat eden bir deniz kurdu az 
mı macera ıeçirir? Bu defa ıana 
benim batımdan ıeçen bir ha• 
diseyi değil, tayfalardan Şen yil· 
zün ıeçirdiii bir vak'ayı anlata· 
caiım: 

lzlanda aduınm timal taraf· 
larında seyahat ediyorduk. Yaz 
naevsimi geçtiği için buzlar ço • 
ialmıya ve aemimizi ııkıttırmı • 
ya baıladı. Etrafı iyice anlamak 
makaadile Şenyüzü bir -.dala 
bindirip keıfe göndermittim. Ba 
tayfa çok ceıurdu. Bir feliket 
karıııında bile neıesini metane • 
tini kaybetmezdi. Bir müddet 
ıandalla gittikten aonra bir 
buz ovasımn ıahiline çıktı, ıan • 
dalı da buz üıtüne çıkardı. 

- Ulan, kanum amma da a• 
cıkmıt. Zahir ıoğuk yerlerde in
san çok yemek iıtiygr. 

Diyerek çanturm açtı. Bir 
konıerve kutuıu çıkarıp içindeki 

yajlı etlerden yemıye bati~ 
O ırrada uzaktan bir beyd 
mn ıelmekte olduğunu ıöılll~ 
mi! 

- Hele, hele! Şu davetaİS 
safire bak! Bu kutu içindeki ~ 
tün eti yeHn difinin deliiiaİ ,ı 
durmaz. Ben de aç kalD'Ull· 1 
ma mı •ar? 

Diye bajırdı. Fakat ayı taılr 
çe anlamıyordu. Gittikçe 1 
tı. Şenyüz, hemen sandalın-' 
kuma saklandı. Ayı ıelmit 
lan yemiye batlamıfb. 

Bizim kurnaz tayfa, bird 
re 1a11dalı ayının üzerine 
verdi. Kendi de üaütne 
zıplamıya bqladı. Kuvvetli 
van ilk tatkmhktan kwtul
yağa kallanq büyük bir kap 
baia ıibi, aandalla l»eraber 
mıya bqlamıftı. Fakat bu~ 
da bir ıilkinerek Şenyüzü, 
açılmıı olan bir delile yuv 
dı ve ıene ıandalla yeluna clt 
vam etti. 

ŞenJiiz, bin mütküJltla d 
ten çıktı. Misafirpe"er olao 
Eskimo bbil. tesadüf 

Biz oaataı'IJI& '°'"a orada 
kurtarana katlar neler çektik 
ler. 

,,HiLELi OYUNLAR,, 
Arkadaşlannızın gözü önünde hat on para, yirmi para, • 

bir parayı, meseli bir nikel ku· ıini iıteneniz Yeriniz.. Ben 
l'UfU elinizin sıcakbğıle eritmek elimin ucakbiile eritip 
iıtermisiniı? Bu pek eileaceli haline •• ıetirec~m. 
olur ve arkadqlarınızin hayreti- ~·~~ buna man~ular ... 
ni celbeder dejilmi? tedifinız para,. verirler. s .. __ .. _ 

Fakat unatma,.ımki nikel pa- ciYah kala11 aldadıpn. 
ra değil, hatta kurıun yahut ka· avucunun içine koyar ~~a.ı'~ ....... 
laydan yapılmıı kağıt kadar ince ıma, Fakat o~ara hill 
herhanii bir şey bile elin bara· ~e~ ~abucak bır yere u 

·1 · Obald · b'l rırımız. retı e erımez. e ııo ı e S b t L 1 eJi- f-'-
k k b"id' Bun er e1 aa an ....... 
. ~rıımaaı pe ta ı ır. un det parmatım ateki eliaild• 
ıçın yapılacak ıey kolaydır: lunan civalı kalay 6zeriad• 

Biraz kalay tom ahnanız. Y •· clirir bir u ela balbnraall-
hut bir parça kalayı eıe ile parayı eritmeje 
yontanamz. Çıkan parçacıkları gibi ... 
biraz cıva ile kanıtmnca hamur Sonra ançlann111 açar .. 
gibi birşey olur. Bunu bir eliniz- kadatlannıza flateriniDis. ,,... ..... _ 
de saklanımz. nn civa ile kalaydan malt-

Sonra arkadatlannıza deniniz yoktur. Ebnizde palnJ•D 
ki : hamuru, erimit paradsr 

- Bana bir nikel kurut ya· decekler. 

nelerde eairlerini piıirip yerlerdi. 
Şimdi bu adetten eser kalmamıı
tır. 

Eski itikatlarına göre babala· 
rının ruhları denize dalarak Ata 
Mira dedikleri cennete ıider ve 
orada ebedi bir zevkle yatarlar. 
Fakat bu ruhların ceıetleri, mu
harebede yakalamp düflllanları 
tarafından yenecek ve hatlan 
düıman elinde kalacak olursa, 
Puke - Tapu dedikleri mukaddea 
dağın etrafında ebediyen dolqa· 
rak bedbaht olurlar. 

Bunun için ea-ki Maorisler mu· 
harebede büyük cesaretler ıöate
rerek düıman eline ıeçmemeie 
çahıırlardı. 
Reımin yukanıında bir Maoris 

mabudu ve aıaiııında eski bir İ· 
badethane ıörülmektedir. 

~---------------Yeni bllmecedl 
Apjıdaki clmleleriD bi 

sinden iki, diterlerindell 1.,_ 

harf ıeçecelrainiL Cı•t•.-
harflerin hangileri ola.:41~ 
g6steriyor. Harfleri • ......-
zince kendinize llyık ltir 
bulacak81nız. 

" Keçi bir defa ba1trda. kt!"1., 
çıkardı. Ava tttitin ucunı dol""ş;ı 
dedi, palazın kafasını nişanla. iı~ 
fı deligin orıaıındadır Atef er.ıı 

ortasını d~ccek "' • 
Bilmecelerimizi halletlOif 

karilerimi•in, birikmİf tak 
• • meleri bu hafta adrealerill 

derilecektir. Adres bil .ı.. 
olanlar, idareden aJmab .. 

Bu haftadan aoara 
halledenler için ~eai b 
takdim edecejiz. K~'~lr"'I 
vırakua pcler__.1, 
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çimento merdinn vardır. Kapı ve 
pencereler yağlı boyah, kıymeti mu
hamminesi l9a00 liradır. 'ralip olan
ların bu kıymetin yüzde ıo nu nisbe
tinde pey akçelerini n 927-8 sı dos
ya numarasile 3-8-932 tarihinde saat 
14 ten 17 ye kadar bizzat veya bilve
kale ,.~ fazla mali'ımat n tafsilat al-
mak istiyenlcr dosyasına müracaat
la malümat ita edileceği lüzumu ilan 
olunur. 

l"··~ x .., 
ag~~~:~ Boz -~a~a_r _ ~ ~3~:~j 

t1l11~tk • ~ sözlerle alikadar lar, roblar, karma karışık bir hal· 
' t.ı ıçın tasdik etfr · de yerde duruyordu. Nataca he· 

t\ l. 'lalde ' Y 
li ~'-ta ~n var Muroşka [Rus- yecanla aordu : 
~~ cagını] senin ıözünU din- - Ne yapıyorsunuz? 
~iL' b~· Müsaadenle bir az B~riki tabii bir eda ile ctvap 
~b, 

1 
\tulumu sana getireyim. verdi ~ 

)Ql Cln~:arladık. - Eşyanız arasıoda bir şey 
" '~ık glilc.. Tagaminin de kalmasın diye bakıyordum. 

olsun 1 - Ne gibi bir şey ? 
L l', .y. ~ • q,

11 
Ratııi od - Meıela .. Bana ait evrak? .. 

~il ~tri lilte:.da değildi. Nalaşa Nataşa kıp kırmızı i<esildi : 
•orıra t ın altına sakladık· - Bir şeyinizi çalıp çalmadı-

' l atlı t ti y lti 1 itti k a ı seılcndi: ğımı araştmyorsunuı öylemi ? 
~d ıııc,t'ıdlrı { 8 ! neredesiniz? Ben hnsız değilim itti benim 

, \l: agaminin sesi du· bulunmadığım sırada eşyamı ka-
~ 8urad rıştırmak yakışır bir hareket sa-

,..._ dın "Y•nı 1 yılamaz ! · 
..... -...\ Yukarı ' t d ~"' ~ İllde N çıktı. Tagami -T gaminin mes u iyeli var ır. 
~) lf İçbıd~·taıanıo ba.,ulu- Mecburdur ... 
~~~ eıyayı güzden Mes'uliyet? Mecbur olmak? Bu 

eleler, çamaıır· sözleri tekrar ederek Japonyabyı 

HAYA - Dün sıcaklık azami ~ 
asgari ıs derece olarak tesbit edil· 
miştir. Bugün rüzgar mütehavvil ese
cek, hava ekseriyetle açık olacaktır. 

--RADYO-
Bugün-f 

JSTANBUL - 18 den 19 za kadar 
Gramofon - 19,:JO <lan 20,30 za kadar 
Hafız Ahmet Beyin iştirnkile saz -
20,30 dan 2ı re kadar Gramnfonla 
opera - 21 den 22 ye kadar Kemal 
~iyazi Bey ve arkadaşları tarafın

dan saz - 22 den 22,40 ka kadar or
kestra. 

ViYANA (:lı7,2 m) - 12,:JO kon
ser, 13,40 org konseri, ı:; plak, 1~,o:; 
konser, 21 konser, 22,l:i haber, 2.'l,85 
dans. 
BUKREŞ (394,2 m) - 13 plak. 14 

plak, 18 hafif musiki, 19,10 konser, 
20 radyo, 20,40 plak, 21 konser, 2ı,45 
musiki, 22,0:l konser. 

ROMA (441,2 m) - ı4 sekstet. 18 
haber, 1, ,30 konser, 18,40 muc;iki, 21 
plak, 21,45 konser, 23 konser, 23,30 
dans. • 
BUDAPEŞTE (:>50,:i m) - 10,15 

konser, rn.05 konser, 17 konser, 18,30 
Macar havaları, 20,ı:> Musiki, 21 
konser, 21,30 çigan musikisi. 

OSLO (107ı,4 m) - 19,4:i harmo
nik konseri. 21 konı;;er, 22 Piyano kon 
seri, 23,l:l haber. 

y ARŞOV A (1411 m) - 13,4:> plak. 
ı4,:ı:; plftk, 16,ıo plftk, 16,40 plak, ı7 
spor, 18 c;;enfonik konser. ı9,20 dan::;, 
21 konser, 22,15 konser, 23 dans. 

l{ÖNlGVÜSTER HAVZEN (16:1:)) 
- 7 jimnastik, 7,1:> konser, 8 konser. 
l:i Berlinden naklen konser, 17,30 kon 
ser, 19 plilk, 20 I...ohengrin, 21,20 
Bertin, 2ı,:>o konser, 24,50 Dans. 

PARlS (ı72:i m) - 7,4:; jimna.<i• 
tik, 8,30 jimna tik, , ,45 musiki. 1:1 
plak, 20 plak, 21 konser 2ı,40 haber, 
23,:JO plak. 

Yann 
ViYANA (:lı7.2 m) - 12,:lo kon

ser. ı:J,10 opera, ı:; plak, 17,:lO konser, 
19,:W koro musiki, 21 konser, 23,05 
konser, 24 dan!'I. 

IltlKREŞ (a94,2 m) - 13 plak, 14 
plak, 18 romen mu iki i, 19,10 kon
ser, 20,40 plftk, 21 piyano o;;olo, 22,l:l 
ske~, 22,3:'.i mu iki ,.e pliik. 

RO~fA (441,2 m) - 13,30 plak, 14 
mu iki, 14,30 haher. JS,30 kon er. ıs,4:J 
musiki, 21 plak. 21,43 musiki. 

BUDAPEŞTf~ (:>:>O,:i m) - 10,15 
konser, ı:ı,o:; çigan orkestre ·i, ı7 
plak. ıs,:30 konser, 20,45 konS{?r. 22 

süzdü. O, hakh hareket ettiğine 
vicdanen emin bir tavırla doğ· 
rulmuştul O vakıt Nataşa eğildi 
ve bir şişe esansın dökülerek 
ayakkabılarını, kombinezonl:ınnı, 
ipek gömleklerini, babasının res
mini, bir Meryem tasvirini sırsık
lam etmiş olduğunu gördü. Ta· 
gami mazeret makao;ıında de· 
di ki: 

- Şişe iyi kapalı değiidi. Le
keciye gönderirsiniz. 

- Esans lekeleri çıkmaz. Ku· 
maşı yakar. Ziyanı yok. Aldır
mayınız. Lekeli eşyaya ihtiyacım 
yok. Artık birşeye ihtiyacım kal
madı .. 

- Tabii! Gençsiniz, güzelsiniz! 
Zengin aşıklar bu:ursunuz. Size 
mükemmel elbiseler yaparlar. 
Fakat arlık yalan söylemekten 
vaz geçiniz. Bundan sonra na
muskar olunuz emi? 

Nataşa dalgın dalgın vadetti: 
- Tabii... Biraz durunuz itti 

Ankara P.T.T. Başmildürlüğilndeo: 
Başmüdilrlüğümüze merbut bütün Posta nakliye müteahhitlik· 

leri 25-7-932 tarihinden itibaren yirmi gün möddetle münakasaya 

çıkarılmıştır. Talip olanların maballf Posta Müdürlüklerine yeya 
Ankara Başmüdürlüğe muracaat etmeleri ilan olunur. (3660) 

inhisarlar Umumi Müdürlüğünden: 
1 - Ediroede Kale içinde ( Pu1ak ) mektebi namile maruf 

çiftçi ambarının fenni şartname ve keşifoamesi mucibince icrası 
mukarrer tamiratı (10·8 932) çarşamba günü en muvafık fiat tek· 
lif edene ihale edilecektir. Taliplerin plan Ye tartnameyi görmek 
üzere tarihi mezkure kadar Istanbulda Miidiriyeti Umumiye bi· 
nasında Mimari ve Edirnede Başmüdiriyet Muhasebe Şubelerine; 

ı - Fabrikalarımızda sigara kağıdı kapaklarında lrnllanılmak 
üzere nümune ve şartnamesine tevfikan (25,000) kilo ikinci ha• 
mur kağıt. s!ltın alınacaktır. Talip olanlann pazarlığa iştirak et• 
mek uzere muvakkat teminatlarını hamilen (13-8-932) cumartesi 
günü saat 14, 1-2 ta Galata Mübayaa Komisyonuna müracaat• 

Jarı. (3567) 

Istanbul Asarı Atika Müzeleri 
Umum Müdürlügünden: 

lstanbul Müzeleri idaresince Mayıs 1933 gayesine kadar aldı
rılacak fotoğraflarla yaptırılacak kopyalar için kapalı zarf uıulile 
mevcut ıartname dairesinde 14 Ağustos 932 tarihine müsadif 
pazar günü saat 15 te talibine ihale olunacaktır. 

Şeraiti öğrenmek için Müzeler Dahili Müdürlüğüne salı ve 
cuma günlerinden maada her giin müracaat edebilirler. Talipler 
teklif mektuplarını ve teminat akçelerini muhtevi olduğu halde 
Üzerlerine (fotoğraf) iıareti olarak Müzeler Mübayaat Komisyo
nuna teslim etmeleri lazımdır. (3493) 

• 
Matbaamıza gelen eserler: 

GUI bahçesi-turfanda karanfil 
Liitfi Arif bey çi~ek ziraat \"e e

debiyatında maruf bir simadır .. Dün 

iki güzel eserini gördük: biri, lt,000 
gül ~eşidi, aras:ndan seçilmiş en na

dide hin gülün nasıl yetiştirileceği
ni öğretiyor. lkinclcıi turfanda Ye en 
büyiik bir çiçekti karanfil yeti~tiril
mesi u-ullerini bildiriyor. 

Çiçek merakı en necip meraklar• 
dan biridir; e eri evlerini güzelleş-

tirmek H kendilerine en tatlı bir 

me~-·ıle bulmak istiyenlere ta,·siye 
ediyoruz. 

çigan orke. ırası, 24.ı;; dans. 

OSLO (J07ı,4 m) - 20.:JO musiki 
21 konser, 23,15 dans. 

Y ARŞOVA (1411 ın) - 13,4:> plak, 
ı4,3:> plak, ıG,ıo plftk, 17,05 plak. ıs 
kon er, 19.20 dans, zı.o;; mu iki, 22,30 
oda musiki i, 2.3,:lO dnns. 

KöNIGV(1STER HAVZEN (163:> 
m) - 7 jimna~tik. 7,ı;; musiki, 13 
plak. ı;; kon. er, 17 .. '30 konser, 19 mu
siki, 2ı enfonik konser, 21,50 man• 
dolin konseri. 

PAR1S (172:> m) - 20 musiki. 21 
edebiyat, 2ı,4:; kon~cr. 2230 keman 
konı;:eri, 2:3,30 plak. 

sonra çıkarsınız. Lütfen Kohar'ı 
çağırır mısınız ? 

Ermeni karısı asık suratla içe
ri girdi. Nataş ona bavulla için
dekileri verdi, dedi ki: 

- Uyamaça verecek bir şeyim 
yok. Size gelince itti bana yap
tığınız hizmetlere karşı memnu
niyetimi göstermek için şu he
diyeyi kabul etmenizi istiyorum. 

Taba1'ayı uzattı. Japonyalı pa
keti açtı. Tabakayı evirdi, çevirdi, 
sonra başını sallıyarak dedi ki : 

- Som altın.. Kimbilir kaça 
aldınız. Japonyaya ... 

Nataşa onun sozünü kesti : 
- Evet, gittiğiniz zaman ta-

bakayı her açışta beni batırlıya
caksınız 

- Bunu size vadediyorum. 
Cok nazikıiniz. Uyemaç'a gelince 
onu düşünmeyiniz. Ona lüzumu 
mikdarı para verdim. Kohar ba
vulu kapadı. Dudaklarının ucile 
bir teşekkür mırıldanarak aldı 
göturdü. 

lstanbul 5 inci icra memurluğun· 
dan: 

Mahçuz ve satılmasına karar veri• 
len otuz çift erkek iskarpini ve on 

heş sift çocuk sandal \"e ayakkabısı 

8 - S - 93:? tarihine müsadif pa7.ar-

te i günü saat 011 ü~ten itibaren 
Kadıköyde J\öprü caddesinde (10) 

l 'o. da Cümhuri)et mağazasında a
çık arttırma ile satılacağından isti· 
yenlerin mezkur gün ,·e saatta ma • 
hallinde bulunmaları ilan olunur. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahilt Hastalıklar MUtehassısı 

Cumadan maada her gün öğleden 
sonra saat.(2,30 dan 5 e kadar lstnn
bulda DivanyoJunda llS numaralı hu 
susi kabinesinde dahili hastalıkları 
muayene \'e teda,·i eder. Telefon: ı. 
tanbul. (2.22.398). 

Kad;;;-;e doğum bastahkları 
Mütehassısı 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hilaliahmer binası 

No. 10 Tel. 22622 

Japonyalı, Rus kadınının ince 
istihzasım anlamamıştı. Bilakis 
Nataşa•yı gayet terbiyeli bulmuş.

tu. Dökülen esastan dolayı kız-

mayor, bundan başka kıymetli 
bir hediye de veriyordu. Üstelik 

hizmetci Kohar'ın yanında kcn• 
disine teşekkür de etmişti. 

Tagami memnun bir tavırla 

banyo salonuna girdi. Kurnasına 
oturarak YÜcudünü sabunladı ve 

sıcak suya daldı. Nataşa Japon
yahnın karşısında kanapeye uzan-

mış, dar göğsünü, çöl<ük karnını 
kemıkli arkasını, nahif omuzları• 

m, tüylü baca~larını seyrediyor 
ve düşünüyordu: 

Ne kadar küçük yapılı! sevdi· 
ğim bu ha! Hançeri nereye sap
lamalı? Atkasınamı, yoksa ka· 

burgaları arasına mı? Yahut kar
nına mı ? Acaba en iyi vuruı 
hangisi? 

(Bitmedi) 
~ 



- 10 - VAKiT 2 Ağustos 1932 

Askeri fabrika-
lar Hanları 

Mektep Muhafız 
290 O adet Firenk kömleği 
300 O ,, ince ten fanile 
155 O ,, Kalın ten fanile 
298 O ,, Fanile don 
170 O ,, Havlu 
150 100 çift Siyah fotin 
800 220 ,, Çorap 
127 O ,, iskarpin 
170 O takım iş elbisesi 

O 110 ,, Don, gömlek 
O 25 ,, Yaziık elbise --Kalem Kalem 
9 4 
Askeri San'atlar mektebi ta

lebesi ile Barut fabrikesı muha· 
fız bölüğU efradı için halida 
muharrer melbusat mübayaa 
edilecektir. Şartname ve nümu· 
neleri görmek için her pazartesi 
ve perşembe günleri ve müna
kasaya girmek üzere de 18 
Ağustos 932 perşembe günü 
Tophanede eski salıpazarında 
Askeri Fabrikaları Yollamasın
da sahn alma komisyonuna mü
racaat eylemeleri. (3624) 

"' .... 
Kilo 
1000 Kuru sovan 
800 Patates 
200 Ayşe kadın fasulye 
80 Kırmızı domates 
80 Bamya 
25 Y eşilbüber 
80 Patlıcau 

200 Lahna 
200 Prasa 

Kalem 

9 
L . . ırköyünde Barut fabrikası 

muhafız bölüğü efradının 31 Ma
yıs 933 gayesine kadar ihtiyaç-
ları için balada yazılı 9 kalem 
yeşil ıebze mübayaa edileceğin
den talip olanlann şartnameleri 
görmek üzere her pazartesi ve 
~er§embe Künleri ve münakasa
ya g&mcK: içın de 15 Ağustos 
932 pazartesi günü badezzeval 
saat 14 te Tophanede Askeri 
Fabrikaları Yollama binasında 
müteşekkil satın alma komisyo
nuna müracaat eylemeleri. (3623) 

ZAYILER 

Orman d1J>ozitosu. olarak Gülnar 
maliyesine teslim eylediğim seksen 
lira altmış Jruruşa alt 20- 3 - 1930 
tarlıi :ve ?>Si009 numaralı makbuz U• 

~~~~tndnn hilkmll olmadığı nan 
Gülnarlı 

riibdürralıman Oğlu Süleyman 

J.slan'6ul on altıncı ilk mektepten 
:!}l11$ olduğum şe.hadetnamemi zayi 
ttİD!i tı1'enfstni alacağımdan eskisi • 
n hUICrnll olmadığr ilan olunur. 

ltfuzaller 

·., lstanbul '4 cü icra memurluğun • 
raıı: 

Olombfyanm borcundan dolayı 
aııcuz ~paşada ahaf Masla

' ~ttin: malınUeslnde ~eşme okağın-

18 1Q. lu bostanın otuz altı hisse 
barile 1iç russesinin icra kıJınan 
üuıyedcli ınetice inde )irmi beş li

jA nıukabfltnde talibi uhte ine tiha -
l~J cvveliyesl icra kılınarak on be 
~~·10'Uddetle ve yüzdt 5 zam ile 
ih"al(!t kat'iyesinin icrası takarrür et 
~ 
f feıfdır bostan t~rbian 4 dönüm O· 

lup ;yuvanaki n Keserciyan efendi -
lere ait tarla ve Baruthane deresile 
maliduttur. 

Derununda bir oda bir ahır , .e 
bir bostan kuyusu yirmi kadar eşca• 
rr mü.snıire mevcuttur. 

Derununda hi sednr Hasbi ağa 
sakindir. Kıymeti muhammenesi 
1000 Jiradır. Tnlip olanların kıymeti 
muliammenenin hisseye musip mik
tarınrn Yilde onu nispetinde pey ak
çesile 340 - 838 dosya numarasile 
müracaat etmeleri 'c 8 - 8 - 932 
tarihine müsadif Perşembe gü
nü saat 14 ten 17 ye kadar 
jhaJel kat'iyycsinin icrn olunacaiı 
ye fazla :rnalUmat istiycnlerin <ıvra. 
kından J;Lzım gelen rnnlUmatı alabi· 
Ieceklerl JJan olunur. 

~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~ 
ğmda eıki 28 ve yeni 24 - 4, 24 Ze~iye H. 
- 5 numaralı yüz dokıan altı ar • fmniyet ~on~ıiı fmlft~ Mü{oye~esi 

KAT'I KARAR ILANI 
A..rttırmı hesap Merbunıtın ci11 Ye nıv'ilo mnki 

't'I Rrl!flt•llltJ 
Hor~aaun 

111111 hede ti No. 
Lira 
700 9163 

903 8308 

1200 4026 

168 3320 

100 8273 

130 8377 

800 9308 

Gedikpa§ada esir Kemal mahal- Mehm_et Sedat B. 
lesinde Tiyatro caddesi elyevm fı· 
rın sokağında eski 23 yeni 8 nu -
maralı altmış dokuz arşın arsa ü• 
zerinde kargir üç buçuk kattan İ· 
baret olup bodrum katı bir mut • 
fak, bir hala, methal, birinci kat: 
bir antre, iki oda, ikinci kat, iki 
oda bir ufak ıofa, üçüncü kat: 
İki ~da bir ufak sofa, bir hali., da
raçada uf ak bir oda, ikinci kattan 
itibaren iki tarafa çıkma ve elek • 
trik, terkos, tertibatını havi bir ha· 
nenin tamamı. 
Eyüpte Topçular mahallesinde Mustafa ve Nimet 
Kıt la caddesinde Bahçe sokağın - Ef. ler 
da eski 46, 48, 50, 2 ve yeni 50, 1, 
5, 2, 52, 2 No.Iu yüz kırkk .. alt! adr~m 
arsa üzerinde bir katı argır ı • 
ğerleri ahıap olmak ~zere üç b~-
çuk katta sekiz oda uç ıofa, . hır 
mutfaIC iki guıulhane beş ICuyu, 
bir kömürlük, ve çini tatlık, üçün-
cü katta bir balkon çatı katında 
iki taraf~ ıaliaflı balkon vardır bet 
kuyu ve seksen üç artın arsa üze• 
rinde ahıap garaj ve üç yüz ar§ın 
arsa üzerinde ot mağazası ve dok· 
san beş arşın ana üzerinde kar.· 
gir samanlılC ve altı yüz yetmı§ 
arım ana üzerin'de bir katlı duvar 
ta§ından ahır ve li11men üstüne 
müsadif iki samanlık ve ah9ap 
bir oda bir sofa, ve elli artın ar• 
ıa üzerinde kahve ve yeCli dönüm 
bir evlek otuz yedi arım bahçe ve 
tarlayı havi bir köşkün tamamı. . 
Galatada Y olcuzade mah'alleıin.de Cemile DUriye H. 
Y olcuazde ve Safran ıolCağmda 
eski 2, 4 Mü. 2, 4 Mü. v~ yeni 2, 
4 8 numaralı yüz yirmi dört ar• 
,;n ~na üzerinde kargi~ 'dört bu· 
çulC kattan ibaret ~lup hır ~um~ • 
ralı kat: bodrum hır .oda, bır ko. • 
mürlük birinci kat: dört oda, hır 
mutfak' bir hala, iki taşlılC bir bal· 
kon iki numaralı daire dört oda, 
bir 

1

sof a, bir mutfak, kömürlük 
üç mı.maralı daire . 2 ~u~.arahnın 
aynidir 4 numaralı <laıre uç oda, 
bir daraça, bir mutfali, .k~mürlük, 
'(daraçanın üzeri galvanı:zlı saçtır 
bodrum katının ayrıca iki methali 
vardır.) ve iki yüz ıekıen artın 
bahçeyi havi bir apartımanın ta • 
mamı. B h. H 
Kadıköyünde Osmanağa m&hal • e ıye • 
leıinde Hüdaverdioğlu sokağında 
eski 6 yeni 81 numaralı yetmit iki 
artın arsa üzerinde ahıap iki bu • 
çuk kattan ibaret olup ze~in .katı 
bir malta tatlık bir mutfak, bı~ o• 
da bir hala, bir JCuyu birinci kat: 
iki oda bir sofa, bir hala, ikinci 
kat: bi; koridor, bir o"da, bir dara· 
ça, bir şahniş, elektrik . ter.tibatıl'!ı 
ve otuz üç arşın bahçeyı havı, 
muhtacı tamir bir nanenin tama• 

;~İ~ymaniye'de Süleymaniye ma • Halil irfan B. 
hallesinde Kemeraltı caddeıinde 
eıki 36 ve yeni 32, 34 numaralı 
otuz arşın arsa üzerinde üıtünd~ 
ahıap bir oda .ve çıkmasını havı 
(tonostur) bir dükkinm tamamı. 
Eyüpte Camiliebir mahallesinde Mustafa Ef. varis-
eski Eyüp iskelesi yeni Camiikebir lerinden Mahmu
ıokağında atik 13, 13 Mü. cedit re Nebahat, Nec-
13, l~ -. 1 No: lı. o~~z beş ar~ın miyc ve Saniye 
arsa uzerınde kargır uç kattat?- .1 - H. Jarla Mehmet 
baret olup tahtında bodrum bırın· Ar B 
ci kat: çimento taşlık (bu taşlık ~ • 
adi bir tahta ile bölünerek ufak 
bir dükkan halin.de müsta.meldir.) 
Önü kısmen tahta kısmen demir 
kepenklidir. '(ikinci kat: bir oda, 
bir hali., bir merdiven başı üçün· 
cü kat: Bir oda, bir sahanlık ve i .. 
kinci, üçüncü katlarCla birer çık • 
mayı havi maa dükkan bir hane • 
nin tamamı. 
Çırçırda Hacıhasan mahallesin· 
de Haydar' caddesinde eski 33, 35 
ve yeni 43 numaralı kargir bir 
katta ahırın üstünde cephesi ah -
şap samanlık bahçede harap ve 
saloş halinde iki taraflı (bir tara• 
fı bir katlı üç, diğer tarafı bir bu· 
çuk katlı yine üç oda ki cem'an al· 
h odası vardır. (ve üç yüz altı ar· 
şın bahçeyi havi maa ahır bir bap 

Haci Mehmet Tev
fik ve Ismail Hak· 
kı B. Jer 

arabalığın tamamı. . 
Sultanselimde Çırağıhamza ma- Dcmır Mehmet ve 
hallesinde Cır akçı çeşmesi ıoka • Hasan Ef. !erle 

150 9310 

So 4263 

60 9259 
• 

50 4264 

1514 4905 

70 9284 

250 20473 

2000 3779 

120 5554 

!ın ana üzerinde ki.rgir iki kat • 
tan ibaret olup altında bodrum bi· 
rinci kat: bir ıofa, dört oda, bir 
mutfak, bir hali, ikinci kat: dört 
oda, bir ıof a, bir mutfak, bir hala, 
ikinci kat: dört oda, bir ıofa, bir 
mutfak, bir hali, bir balkon, bir 
kuyu, ve yüz altmı§ yedi artın bah-
çeyi havi hanenin tamamı. (yeni· 
dir). tL 
Şehzadeba§ında Kalenderhane ma· HeybetuUıb 
halleıinde Şehzadebatı caddesir 
de eıki 72 yeni 64 numaralı yirm 
ıekiz ar§ın ana üzerinde bir kat 
kirgir tavanı bir kemer tonoı ze 
mini tahta önü kepenkli ve elek 
trik tertibatını havi bir dükki. 
nın tamamı. 

Üsküdar Bulgurlu mahallesinde Ali Ziya S. 
Abdi efendi sokağında eıki ve ye· 
ni 2 numaralı yüz otuz dört ar§ın 
ana üzerinde ahşap iki kattan i · 
baret olup birinci kat: malta dö· 
ıeli ev altı bir oda, bir mutfak, 
bir harap kömürlük döşemesi kal-
dırılmıı bir oda, ikinci kat: bir ıo-
fa, dört oda, bir hala, dört çıkma, 
dört yüz dokuz arşın bahçeyi ha-
vi bir hanenin tamamı. S jfl 

Beylerbeyinde Burhaniyet ma • lamail Vefa bili" 
halleıinde Çamlıca caddesinde Şazime11t ti. tice 
eıki 2 yeni 22 numaralı yetmit ıe· sale ve fla , 
kiz artın ana üzerinde bir katı Hadiye ti. t•''t 
kirgir bir katı ahfap olmak üzere f d Şaıi01e11 

·k· k "b 1 b' · · k t ın an ı ı attan ı aret o up ırıncı a : b. il 
1 zemini çini antre, bir ıof a bir oclf. H. il ve Y 

bir hali, br kömürlük ve elli arıın 
arsa üzerinde bir mutfak bir hali., 
birinci kat: bir ıofa, üç oda, bir 
hali, bin dört yüz yetmif iki ar§m 
bahçe bir kuyu ve ayrıca, iki dö • 
nüm üç yüz yirmi arşın fazla bali· 
çeyi havi bir hanenin tamamı. 
Üıküdar Bulgurlu mah.alleıinC:le Ali Ziya B. 
Kartallı sokağında eıki 2 ve yeni 
3 numaralı yüz altmı§ üç artın ar-
ıa üzerinde ahfap bir kattan iba .. 
ret harap toprak eY altı bir ıaka• 
f ı yıkılmış ev altı ocak mahalli, 
hali, bir oda ve yüz kırk arım 
bahçeyi llavi bir hanenin tamamı. flı 
Üıküdarda Hacehaınahatun ma. Behice, Münire 
halleıinde yağhane Paıalimanı larla Behçet ' 
ıokağında eıki 7, 9, 13, 13 Mü. ve 
yeni 14, 16, No: lı 340 arım ana 
üzerinde ki.rgir iki katta sekiz O• 

da, bir sofa, iki mutfalC, bir sarınç 
ve 644 arım arsa üzerin'de bir de· 
poyu .ve iki yüz elli artın bahçeyi 
havi '(altındaki bir o·duı 'dükkana 
tahvil edilmittir.) ıeneden maa a .. 
hır ve arabalık bir hane, mahal • 
len maa depo bir lianenin tama • 

~ ~~ 
Cibalide Karabat mahalleıinde Halet Ye .ı- · 
eıki Y enikapr yeni Çukurçe§me Dilber H. l•t 
ıokağmda eıki ve yeni 1, 3, 4 nu· 
maralı aoksan yedi artın arıa üze-
rinde ahtap iki buçuk kattan iba· 
ret olup zemin kat: altı tahta önü 
camekanlı Te tahta kepenkli dük· 
ki.n birinci kat: bir tatlık, bir oda, 
bir hali, bir mutfak, üst liat, bir 
ıof a, bir hala, üç oda, biri odada 
olmak üzere üç dolap bir yük, bir 
balkon, bir çıkma ve elektrik ter• 
tibatını havi maa dükkan bir ha .. 
nenin tamamı, ve karıısmda vaki 
balayı hisar sekrum mahalli. 
Boğaziçi Y eniköy Güzelcealipa
şa mahallesinde Köybaıı cadde· 
ıinde eski 350 ve yeni 336, 336 -1 
numaralı yüz sekıen yedi artın ar-
sa üzerinde ki.rgir bir kattan iba-
ret bir taıtlık, bir mutfak, bir ha-
li., bir koridor, iki oda, bir kuyu, 
on bin bet yüz kırk beş arşın bah-

r:-eJe~fd 
Hayriye '" 
H. 

çeyi ve derununa cari bir maıura 
mai lezizi havi bir kötkün tamamı. t ~ 
Galatada Sultanbayazıt mahalle • Ahmet C0"' 
sinde Maya sokağında eski ve ye· 
ni 19 numaralı iki yüz kırk artın 
ana üzerinde kargir her katta be .. 
şer oda, birer mutfak, birer hala, 
birer koridordan ibaret beş dai· 
reyi ve alt katta dört kömürlük 
ıabit kazan, buvata, iki mermer 
tekneli çamatırlık, her merdiven 
baımda bir sahanlık camekanlı 
aydınlık mahalli bir sarnıç 
(tulum balıdır) birinci kattan iti • 
haren balkon, bir küçük kapucu o· 
dası elektrik, terkos, tertibatını ve 
yetmit he' artın bahçeyi havi bir 
aparhmanın tamamı. 

Boğaziçi Çengelköyünde, Lekeci-
bozu ıokağında eski 53 yeni 2 nu.. d• ,,11 

- Devamı 11 inci ••r•• 
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ark Malt Hulisası H~:::::d. 
"S yahat 

.. Meccanı e 
Leipz\g serg·u;i ıç1n 

Tafsılnt baslıca se,·ah:ıt accntalan 
lstanbuldald fahri mümrssili: ~lübcn· 
dic: 11. zı.-:Cl\Sl:R Galatada Ahcn 
ve l\lünih han 5 inci kat ~o. 1 
28 A~ustos ila 1 Evlül (dahil) nümu· 
neliı.lcr sergisi. :ll A~u5tO~a kad.ar 
mensucat sergisi • 28 A~u~tos ılt 
1 F:ylule kadar inşaat. ve lc\'11.ımıtı 
\·e mevadrlı ıptidan·e seq(sı. 

• • 
sergısı Leipzig 1932 Sonbahar 

Acele sabhk - Ramelilm·ak 
fenerinde s:ıhilde 15 dönüm arazi 4 odalı 
hanesile 450 ve menba sulu 10 donüm 
t 50 ,.e 8 sonüm ı 00 lira sır'.ecide Paris 
otelinde müliz.ım .\bidin beye 

.... 

ffo,s ~·llUIT SA&.1",..· 
~~ Susama, yazın beşenyete 
V olan cezasıdır. Tabii havası 

ETİ 

OK ~OOllOOIMllll@lırmı~ ılllıl11'.!ll ! ıll ıı ııı ıılliı~I ıı ~!11 

hazmiyeye malik Eno"s 
11 Fruit Salt" gazOzlü toza 1 

bir mıkdar limon sıkıldıkda 1 

susamayı gideren latif,1 

sihbi ve mükemmel bir 
ınüstahzır teşkil eder. 

/~ . . 
-\ EDiNiZ! 

~J.I\ 

Sivrisinek, siz tatlı uykunuzda iken vızılda· 
yarak ve keskin hortumlle ıokırık size 

.. "'-_ _..~ hücum ve rahatınızı ıelbeder. BlltUn yaz 
~b&..,..-~j esnasında esbabı lıtirahıtlnlzl lhW ettiği 

gibi aynı zamanda ıizln için muthif bir 
tehlike teşkil eder. Zira mUhllk hümmılarla 
sıtma bize yalnız " yalnız sivrisinek n· 
sıtaıile ıiraJll eder • 

Sinek , sivrisinek ve bilcümle haf1Rh 
sur·atle ve ke.t'I surette öldürmek için en 
emin vasıta, bUtun' dilnyaca tanınmış olan 
FLIT'tir. Sarı renk ve siyah çizgili teneke 
üzerindeki asker mmine dikkat ediniz. 

-- Karcc ğer, Mide, barsak, taş v~ kum hastalıklarına 

TUZLA i Ç ME l: ER i 
l\.aprüdeıı 6 30- 8,'.LO • 9,30-11,40 da Haydarpaşaya hareket eden 
\'apwrlarm trenleri ve Cuma sabahları ilaveten 7 vapurunun treni 

.._ tnembalara kadar giderler. içmelerden son tren l 5,55 dir. 

A.€~ah Mülhakadan Topçubaıı Abdülmümin 
la Va&< fı Müte vellili ğinden : 

Stı:ıır Bir sene mUddetle icara verilecek emllk 
1 meşhuru \ c udde \'C 1\umarası Cinsi 

l'o ••hailesi soka~ 
P•ne · Kılıç Ali Topçular 324 KArgir dükkAn 
" •• ,. ,.. 326 ., •• 

ıi;..ı ,, ,. .. 328·2 " .. 
2~ A~da cinı;i \ e e\ safı gosteri'en cmlıU:in f Ağustos 932 tarihinden itibaren 
\'•7.td usıo~ 932 pazartesi güniı saat J 4 e ~adar 20 gün müddetle milzay~deyc 
kılcını·hnıştır. Talıp olanıar her gün l~t:ınbul E\'ka( Müd riyetinde l\lülhak vakıflar 
~ YC\'mi ihale ol:ın ı;tin \C same de Encümen idareye müracaatları 13772) 

maralı yüz eJli ar§m araa üzerin-
de bir katı ahşap diğerleri kargir 
olmak üzere iki buçuk kattan iba· 
ret olup: bodrum kat: iki göz kö • 
mürlük, birinci kat: çini bir taş • 
Irk, üç oda, bir mutfak, ikinci kat: 
bir sofa, dört oda, bir sandık od~· 
11, bir hala, bir balkon, ve iki bin 
sekiz yüz yirmi d"okuz arşın bahçe 
ve bahçede meyva, çam ağaçları, 
ve bir kuyuyu havi bir hanenin la• 
mamı. 

SO 6389 Ayvansarayda Hocaali mahalleıin Ane Tıflı H. 
de hamam sokağında eski 54 54 
Mü. ve yeni 54 numaralı altmrt 
yedi arşın arsa üzerinde kargir iki 
kattan ibaret olup birinci kat: bir 
toprak avlu (tavan tahtaları yok • 
tur) bir ocak, bir hala, tahta ile, 
bölünmüş, içi tahta kaplamalı dııı 
kapla.masız bir oda ikinci kat: iki 
oda, bir sofa, elektrik tertibatını 
'\'e on üç ar§ın aralığı havi bir ha· 

'i :nenin tamamı. 
I• . ukarda c' ··1 k" .. 'l" 1 ~hı rn ku ıns ve nev ı e mev ı ve muttemı atı yazı ı emvali 
~llda. a:s~ .1enin icra kılınan aleni müzayedesi neticesinde hizalaw q' ""' erılen b d 11 l .. ·ı . .. . t k .. . . . ..,e:ıkfir b e e er e muşt erı erı uzerıne a arrur elmıt ıse 

'."~ rrtüddetıed.e~ler haddi layıkınd a görülmediğinden tekrar yirmi 
!'i~ııte mu, d~ ılan edilmelerine karar verilmit ve 25 ağustos 932 ta-
te>rı a ıf Pc b dd' l"' kı d tl. ... u diifu takd" rıe.m e günü arttırma bedelleri ha ı ayı n a 
~-cı.. taı· ırde kat'i kararlarının çekilmesi takarrür eylemiı ol· 
ll \lçuta lcada ip olanların yevmi mezkfırda aaat on dörtten on be§ 

~... oa-..7 r •andık id . .. l l . 1" ·1· l vı 3) areııne muracaat ey eme erı uzumu ı an o u· 

Kızıltoprak 

Aile Tiyatrosu 
Karago:ı: Hüsevin ne,· kumpanyası hi!SI 
v• nezih temsiller, danslar, cazip \'aryete 
numaralan. duetol:ır 'e saire duhuliye 

J 5 kuruş 

SEYRISEF AIN 
i\lcrı.:cıı idaresi G:ılata koprul a~ı B 2fı2J 

Suhc A. Sirkeci !\luhurllar ude ilan 22640 

lzmlr • Pire • lskenderiye 
postası 

(Ege) 2 Ağustos Sah 11 de 

Galata rıhtımından. 

Trabzon postası 

(Karadeniz) 3 Ağustos Çar· 
şamba 18 de Galata rıhtımın
dan. 

lzmlr • Mersin postası 

(lnebolu) 3 Ağustos Çar· 
şamba 1 O da Galata rıhtımın· 
dan kalkarlar. (3689) 

idarece aşağıda isimleri ya· 
zıh malzeme kapalı :zarf usu
lile münakasaya konulmuştur. 

Şartnameler mübayaa komis
yonunda görülebilir. Usulüne 
tevfikan yazılmış teklifnameler 
bir zarf içine konularak temi-
natlar da diğer bir zarf içine 
koyarak kapablıp mühOrlen· 
dikten sonra ihale günü olan 
11·8 • 932 saat 12 ye kadar 
Levazım Mübayaa ve müna· 
kasa komisyonuna tevdi etme
leri lazımdır. 

15000 Kilo Ustübü 
3000 " Pamuk ipliği 
5000 ., Ağrıboz nefti 
5000 .. Aıa üştübcç 
5000 ,, lngiliz beziri 
6000 " Kaynamış be!.ir 
1000 0 Vernik (muhtelif) 

20000 ,, Karpit 
2000 ,, Külçe kalay 
5000 Mt. Bez hortum 

500 ,, Lastik hortum 
(!'l:; 17) 

ı--VAllmT-
Adr••= lstıınbul ,\nkara l."addesı 

Vaku }urdu. 
Telefon: Ynr.ı ışleri 2.4379 'e 

:-82.32idare 2 4370 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lstanhul \"akıt. 

Abone şartlara: 
ı .~ tı 12 Aylık 

1 lııhilde ı 50 400 i50 1400 Kuru~ 
Hariçte - 800 1450 2700 

1 lln ••rtlaramız: 
_.... ıtcsm 1 fususr 
Satın 10 l\ş 12,50 l\ş. 
antimı 20 ~ 25 

KUçUk ilin ıartlarımız : 
ı 4 " " 1·10 IJetah • 
30 50 o5 75 ıoo l\urus 
A - Abonclerimızın her Uç aylı· 

lı~1 ıçın bir deta mc:ccanendir 
H - 4 saun geçen ilAnlımn fazla 
Satın için 5 kuruş zıımmolunur 

VAKiT MATBAASI 
Sahibi: Mehmet Asım. Umumt 
~eşriyar mtıd.Orü: Refik Ahmet 

- ""'" S.h • • , • cno· 
tılmhcrU• 
elltıeUm 
fabnlı:1111a 

allmdl 
Wllı:.._.. 

Sabah ve akşam bir ba,... 
dak au den1nunda bi' 
kahve l<a~ıgı mıkdannda 

k/Jfidi,, 

İstanbul Deniz Levazım Satın
alma Komisyonundan: 
Ton 
30 Gaz! l{ap:ılı zarfla münak:ısası J7·Ağs .93_ Çar~amh:ı günü saat 10 da 

20 Benzin:., ,, l?·Ağs-932 

12 Yağlama yağı : Açık münal,asası 17· Ağs. 932 .. 
.. .. ı 1 de 

" 
14 te 

4500 i\1etrc muhtelif renkıe ~ali : Açık mün:ıkac:ası J 8 Ağustos-932 perşembe 
günü sant 15 ce 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için satın alınacak olan yukarda cinı 
ve miktarları yazıla malzemenin hizalarındaki tarihlerde münaka· 
salan yapılacağından şartnamelerini görmek istiyenlerin her gün 
münakasaya iştirak edeceklerin münakasa günü usulü m~vıua· 
sına tevfikan hazırlıyaca\darı teminat ve teklif mektuplarile bir
likte Kasımpışa'da Deniz Levazım sahnaJma komisyonuna mli
racaatları. (3535) 

3. K. Sa. Al. Ko. dan 1 
Aşağıda cins ve mıkdar ve garnizonları yazılı mevaddı iaşe 

kapah zarf usul ile münakasaya konmuştur. ihalesi 7-8-932 Pa· 
zar günli saat 10,30 dan itibaren hizalarında yazılı şekilde icra 
edilecektir. Taliplerin şartnamelerini görmek {il.ere her glln ve 
münakasaya ittirlk için Balıkesir de Askeri Sa. Al. Kom. na 
muracaatları ilin olunur. (533) (3235) 

Cinsi Mikdarı Carniıon ihale tarihi 
Saat 10,30 Un 520,000 Balıkesir 

Un 385,000 Edremit 
" '' " 466,000 Bursa u " it 

270,000 Bandırma " 
tt " ,, " 
" 

260,000 Mudanya 
" " " 

Sade yağı 
Arpa 

23,000 Bursa 
700,000 Bursa 

Saat 11,30 
On iki buçuk; 

• • • 
Izmirdeki lut'at için 100,000 

kilo bulgur kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. lbaleai 23·8-
932 Sı'ı günO ıut 17dedir. Ta· 
liplerin lzmir Müstahkem Mevki 
Sa. Al. Kom. na müracaatlara. 

(599) (3610) . . .. 
lımirdeki kıt'at için 589300 

kilo un kapalı zarfla münakasa· 
ya konmuıtur. ihalesi 23·8· 932 

Salı gilnll ıaat 16,30 dadır. Ta· 
liplerin lzmir Müstahkem MeYki 
Sa. Al. Kom na müracaatları. 

(597) (3608) 
• • • 

lımirdeki kıt'at için 54000 ki· 
lo koyun eti kapalı zarfla mllna• 
kasayn konmuştur. ihalesi 22-8· 
932 pazartesi günü saat 15 tedir. 
Taliplerin lzmır Müstahkem Mev• 
ki Sa. Al. Kom. na müracaatları. 

(598) (3609) 

Beşiktaş Mal Müdürlüğünden: 
Mahallesi 
Sınan pa§a 
Viıne ıade 

Sinan paşa 
Kılıç Ali 
Beşiktaı 

Sinan paşa 
Cıhannüma 

Sokağı 
Değirmen 
Vişne zade camii 
lıarşısında. 

Tuğla 

Numarası Cinsi 
7 Hane 
1 Kahvehane 

icar müddeti 
1 sene 
1 tt 

13 Arsa 1 •• 6 Hane 1 
ti Salkım 

Ihlamur lcöıkü 
karşısında. 

bill meyva ağaçh bostan. 1 
tt 

Hayrettin iskelesi 1 ve 2 Arsa 5 ,. 
Çirağan bili 3225 metre murab- 1 

" bamda arsa ve havuz 
Baiada cins ve evsafı yazılı emvali gayri menkule 17 Ağıu

tos 9::S2 tarihinde saat 14 de hizalarında gösterilen müddetlerle 
icara raptedilmek üzere 27 Temmuz 932 tarihinden itibaren 20 
gün müddetle mtizayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin Betiktaı Mal 
MildürlağOndc Sah~ komisyonuna mOracaatları. (3595) 



• 

TURKIYE ZiRAAT 
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