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l>un,a gUzell Keriman Hanım ve onun do§up bDyUdUIU 
4. bir diler DUnya gUzell : ISTANBUL 

ltf n~elerimizden, büyük anna· rih tahit olmu§tur. 
lt lllıızden dinlediğimiz masallar En dermansız ve en bitkin gö· 

'
11nda. d'' ·· ı· · h l" d l 1 b llliıct unya guze ını aya ı· rün üğü zaman ar, bi mem ir 

lı~ e canlandırmak için çok ça· Kanize, bir Plevne, Erzurum, A· 
dlr 11.~Zdır. Fakat bu güzel oka- ziziye kahramanhğı tarihe akse· 
~ t\izeldir ki bunu dünya üze· der. Ve asalet ve necabetle dolu 
() a. e hulnıak mümkün değildir. bu kahramanlık tabloları ancak 
~i~C&k llıasallarda efsanevi bir büyük ve derin bir milletin ese· 
~ f e Ya~ar. Keriman Halis H. ri olabilir. 
't\iı.~ •aneyi hakikat yaptı. Bize Osmanlı imparatorluğunun en 
)l .. rııaaallarında yafıyan dün· karanlık günlerinde Türkler ara· 
lı..ıc~zelini bir efsane değil, bir sında ya§amı§, hakikati gÖ!.en ec· 
lllıı~ .. a.t ol~~ğ~nu, hem de ara· nebiler Türkün büyük meziyetle· 
Jı.kik \'e ıçımızde yaııyan bir rini teslim ve ilan etmi,ler ve bu-

Q·l a.t olduğunu göıterdi. nu bir vazife bilmişlerdir. Bu 
\,."' 

1 rtıeırı b" "k l · · .. k k . 1 w A •qıu . uyu anne erımız yer yu ıe mezıyet ere ragmen na· 
~r 11~ ınnıit bu dünya güzelinin dolu Türklerinin niçin medeniyet 
1-..? e~ ka.rıısında ne düşünüyor· sahasında geri kalmıt olduğunu 
~ d" n ırknnızın içinde çıkan izah etmek isteyenler, bunu Tür· 
'ile d:~!a. güzelini hakiki çehr-:- kün kendinde değil, yani onun 
h-ıqk Kıl, onu hakikaten efsaneyi ruhi ve uzvi bünyesinin kifayet· 
~la.tlkt !.a.~an bir tılsım remzi ıizliğinde değil, çefit çef İt tarihi 

b., 8'0 ruyorum. sebepler altında kabul etmi• ol· 
Q\IYi.ik x 

h'kike, bir ırkın büyük tarihi duklan bir takını müesseselerde 
tfaa,

11 
ten •on bir kaç asırlar bir bulabilirler: Din, hükumet tekli, 

"-ile e gibi dalgalandı. Ve bu ef· hukuki müesseseler v.s. gibi ... 
~il) lnca.k gönüllerimizde yafar, Ne vakit kUvvetli bir irade 
lt~tırııızda yatar, saf ve temiz Türkün hakiki mevcudiyetinin 
tihi ~2111 sinesinde gizli bir atef tezahür edebilmesine imkan ha-

J 8.lla.r l l'urk \'e Yatar oldu. zır amışsa ve bunu teshil ve teş· 
•i11c1 ırkının pek uzak mazi· vik etmitse orada Türk uzviyeti· 
"~~en b h . :"'l'ike,) a. •etmiyoruz. O mazi nın ve ruhiyetinin bütün mezi-
lutkun~rla. doludur. Ana.dolu yetleri bulut altından kurtulan 
tı"'d un aiy•·" · · • h gu"ne• gı"bı" p l l «< -. te -ı ve ıçtımaı aya- x ar amıştır. 
{ti tör:ıa.kkuf ve inhitat emare· Yakın bir tarihin Anafartalar 
l..~~e, Yer !beye ba.ıladıktan sonra harikası da bunun bariz bir de
"'\hr::ı_ Yer fırıa.t b ld k b liiidir. Hatır ve hayale gelmı"yen 

J \lat lrliller u u ça u 

l 
ın harikalarına ta· tahrip vasıtalarile İstanbul yolu-

~ ltılr il nu zorlıyan düşmanlar, orada 
il a,,tııuh .1!-lk Fırkası- Türk dehasının bir timsali, Bü
d t}'in 

8 
•rrıruniz Mehmet Asım yük Gazinin arkasında Türkün 

"tdtıncneyahat intibalarına ait çelik mukavemetini buldular; 
Wa11ıııdaJ•zıa1 bugün 6 ıocı çarptılar, fakat çarpıldılar; Ça-

ır. N. A. 
[ Alttarafı 2 inci sayfamızda ] 

KerimanH. NEDEN? 
Avrupada Ada 

Müsamereden 
Müsamereye 
DOLAŞIYOR 

Dünya güzeli Keriman Halis 
Hanım müsabakaların yapıldığı 
Spa tehrinden Oıtand ve Dovile 
gitmitlir. Bu iki §ehir de Avru· 
panın en zengin ve en büyük de· 
niz banyolarını ihtiva etmekte· 
dir. 

Keriman Halis Hanım bu §e· 
birlerde ıerefine verilecek mfü,:ı.
merelerde bulunduktan sonra 
Pariıe gidecek, orada da bir kaç 
gün kalacaktır. 

Keriman Hanımın tehrimize 
ne vakıt geleceği henüz belli de· 
ğildir. Fakat on beş günden evvel 
buraya gelcmiyeceği anlatılmak· 
tadır. 

TezahUrat ve hediyeler 
Dünya güzelini memleketine 

döndüğü vakit karşılamak üzere 
büyük tezahürat yapılacaktır. • 
Kadınlar birliğinin tertip edeceği 
merasimden ba§k& bazı müesse· 
ıeler de kraliçeye verilmek üze· 
re hediyeler hazırlamaktadırlar. 
Ayrıca İstanbul §ehri namına Ke· 
riman Hanıma gu2el bir halı he· 
diye edilecektir. 

1933 dünya güzellik müsaba
kalarının lstanbulda yapılması 
hakkında A vrupada bir cereyan 
uyandığı haber verilmektedir. 
Güzellik müsabakalarını tertip e· 
denlerden M. de Waleff bu fik· 
rin güzel ve muvafık olduğunu 

gelecek sene güzellerin İstanbul
da toplanmalarını temin için İm· 
kin ve fırsat bulunabileceğini 
söylemittir. 

Diğer taraftan dünya güzelliği 
olmadığı takdirde hiç olmazsa 
Avrupa güzelinin intihabı için 
gelecek sene yeni ayrılacak gü
zellerin lstanbulda toplanmaları 
teklif edilmittir. 

Evlenecek rnl ? 
Türk güzelinin dünya kıraliçe· 

liğini kazanması her yerde mü· 
kaleme mevzuunu teşkil etmekte
dir. Bu arada dünya güezlinin 
yakında evlenip evlenmiyeceği 
de merak edilmektedir. 

Keriman Hanımın büyük an· 
neıi bu suale şöyle cevap verı· 

gibi, Florya gibi güzel yerlere 
rağbet yo~? Çünkü yol par~ı ~ok .• 

E 
]#j 

Yukar1da bir Ada vapuru ve Adada ma,terl bekllyerek 
plnekliyen vesaiti nakliye ... Afal•da Kalamıf ve Moda 

gibi yakın sahlllerl dolduranlardan bir kısrnı ... 

Hiç cuma ve pazar günleri Altmkum gibi lstanbulun bir çok 
İstanbul civarındaki eğlence yer güzel gezinti yerlerine gidenler 
lerine giden nakil vasıtalarına azalıyor. Buna mukabil Kalamıf, 
dikkat ettiniz mi? Dikkat etti • Moda gibi yerlere gidenler çoğa• 
nizıe ve biraz hafızanızı kurca· lıyor. Bunun sebebi birincilerin 
laraanız derhal farkında olmut· yakın, diğerlerinin uzak olma• 
sunuzdur ki birkaç sene evveline ıı değil, birincilere gitmek için 
nazaran Ada gibi, Florya gibi, verilecek paraların ikincilerin i • 

yor: 
- Bizim en büyük arzularımız· 

dan biri kızımızın iyi bir izdivaç 
yapmasıdır. iyi ahlakli bir genç· 
le evlendirmeği düşünüyoruz. 
Zenginlik aradığımız yok. Fakat 
herhalde ailemiz içine alacağı
mız genci titiz bir itina ile seçe· 
ceğiz. 

Kerimanı ötedenberi çok isti
yorlardı. Fakat biz yirmi yafına 
gelmesini bekliyorduk. Dünya 
güzeli olunca it değişti. Zaten 
Keriman da Avrupaya giderken 
annesine şöyle demiş: 
"- Aman anne! Evvelce ben 

pek kapalı idim. Şimdi bu müsa· 

bakayı kazanınca herkes beni ta· 
nıdı. Adım çıkmadan beni ilk is-

. ' teyene verın .,, 

ki misli olmasıdır. 

Her fey ucuzladı, yalnız yi • 
yecek içecek değil, yol parasını 
indirmesi icap eden kömür de u· 
cuzladı. Fakat nakil masrafları 
olduğu gibi, demir atmıf duru • 
yor. Bet sene evvel neyse, bugün 
de o dur. Halbuki her şey ucuz· 
ladığı gibi para azalmıf, buh . • 
ran çoğalmıttır. Herkes üç kı,ıru
fu, bet kurutu aramaktadır~ 
Halbuki bizim vapur ve şimendi
fer idarelerimiz bu cihetleri hiç 
dü,ünmek istemiyor, bir kere -
kömür fiatlarının arttığını ileri 
sürerek - artan bilet ücretlerini 
indirmek cihetine yana~mıyor • 
lar. 
Şlrketlhayrlye ve ••rnendlferler 

================================================ 

Mesela Şirketihayriyeye ve 
Rumeli timendiferine bakınız, 

on be, dakikalık Üskijda~ iske
lesine gidip gelmek için 26 ku • 
ruf tediyesine mecburıunuz, bir 
Florya seferi adam batına 62 ku
ruıa bakar. Bu fiat kömürün 30 
40 lira olduğu zaman da böyle 
idi, bu gün kömür 8 _ 10 lira. 
dı·r, gene ayni fiatı görüyoruz. 
Ve bu yüzdendir ki, bir kaç ıe • 
ne evvel dolup botalan Florya 
bu sene pek tenha kalmıştır. Ge
n; .b~ yüzdendir ki canım Boğa .. 
zıçının fen, şakrak sahilleri her 
sene daha derin bir hüzne ve bi
kesliğe dalmaktadır. 

- Eyvah, cüzdanımın yerinde yeller esiyor, ğ"al:iıa çarptırdım. 
- Belki evde unutmuşsundur. 
- Daha fena söyledin ya, J'ankesiciler çalsa tekrar ele geçmek ümidi 

var. Fakat maazallalı karınun eline geçtise .. -

Seyrlsefalne gelince •• 
Vakıa Seyrisef ain bu şirket • 

lerle kıyas kabul etnıiyecek ka • 
dar ucuzdur. Fakat Seyriıefain 
de Ada seferlerini kaybediyor 

• • 
(Lütfen Bayı( al/& revirini:). 
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Beynelmilel 1 oahllt 1 Tel 1 B be le 1 1 Hubkkon~e~ -~-~d~~~-g_r_•~~~•~-r~-r~~~ 
La Haye, s (A.A) - Beyneı- italyad Kayser Amerikada 

milel ilk mukayesei hukuk kon- a 
greıi, muhtelif ecnebi memte- y apllan tevkif atın - Paraguay - Bollvlya 
ketlerin meıbur alimleri ve 200 mahiyeti nedir? Almanyaya d6nmeğe harbi ne safhada'! 
kadar hukukçuları haıar bulun· ka .. ar vermiş ! 
dukları halde açılmıthr. ROMA, 5 (A.A.) - Bir çok Buenos • Aires, 5 (A.A.) -

En kalabahk murahhH heyeti §'!hirlerde son günlerde mühim Berlin, 4 (Huıuıi) - Fcle· Lapazdan bildirildiğine göre, 
teşkil eden Italyan hukukçular1, miktarda tevkıfat icra edildiği menk gazeteleri Kayser Vilhel· Bolivya hükumeti bitaraf mem
konırenin beş şube8inin reislik· hakkında §ayialar deveran et- min Felemenkten kaçmak ıçın leketlerin muhasematı tatil için 
lerine intihap edilmiılerdir. mektedir. Bu haberin doğru ol· hazırlandığını ehemmiyetle ya· vaki olan tekliflerini kabul ede-

ilk içtimada ltalyan murahhas madığı ve komünistliğe mütevec- zıyorlar. cektir. Fakat halihazırda İtgal 
heyeti kongrenin he~ faaliy~t cih bazı mahafilde yapılan ve F elemengin küçük bir limanın· edilmiş bulunan mevazii muha· 
ıubesi hakkında mühım teblı- çok az olan tevkıfatm adi polis da bir tüccar namına kaydedil- faza etmek iıtemektedir. 
gatta bulunmuıtur. l?u tebligat tedbirleri kabilinden addedilmesi mit bulunan bir yat Kayseri ka· Bolivya matbuatı bitaraf mem-
devletlerin hakları hakkındaki icabedeceği salahiyettar maha· çırmak için hazır bulunmakta· leketlerin notasını tenkit etmek· 
tetkikabn bilhassa hususi hak- filde beyan edilmektedir. dır. Kayaer, müsait bir zamanda te ve bunun kabulünün Bolivya-
lınn tevlidi ıabasında, inkişafı- H 1 b k idi D 'd k k b ı· nın hukuku hükümraniıinin ter-na mUuair ıurette hizmet et- ava er ozu 9 yor orn an açara u ımana ge· 
meai ve haiz olduğu ehemmiyet ROMA, 5 (A.A.) - İtalyanın lecek ve buradan yatla Alman- kine muadil olacağını yazmakta-

bir çok yerlerinde hüküm ıür· k · dır itibarile tasvip ve takdir edil- yaya geçece tır. · 
mekte olan bozuk havaların e- Diğer taraftan Aasompsiyon· 

miıtir. Roterdam gazeteleri mesele· 
hemmiyetli zarar ve hasar iki et- dan iş'ar edildiğine göre, bitn-

Mütehassıs Rus 
Heyeti geliyor 

Moıkova, 5 (A. A.) - lntaat 
projeleri devlet tröstü müdürü 
Orolofun riyaıetindeki mütehaı • 
ııılar l'fUPU Türkiye hükUmeti 
tarafından bazı ıınai teıebbüıat 
hakkında plan ve projeler tan -
ziıni için yapılan davet üzerine 
Türkiyeye hareket etmittir. Bu 
projeler Sovyet hükumeti tara
fından batvekil lımet P9. nın 
Moıkovadaki ikameti eınuında 
Türkiyeye açılan 8 milyon dolar 
lık krediye tevfikan yapılacak ıi 
pari!lerin tahakkuku teklinde 
tatbik edilecektir. Grup azaıı 

meyanında fU zevat bulunmak -
tadır: M. Glagebin, mimar, M. 
Nikolayef, ıu mecrası ve kana • 
lizasyon müteha11ısı, Prof eıör 
M. Samgin, jeoloji mütehasaııı 
M. Troyauıki, kudret mütehaa -
1111 M. Voliıki, planlar ihzarı 

mütehassısı iktuatçı M. Kova -
lenki. 

Sovyet mütehassısları Türki· 
yede iki ay kadar ikamet ederek 
tabii !Craitin ve yapılacak itlere 
ait projelerin ihzarına lazım o -
lan diğer hususatı:ı tetkiki için 
Türk mütehassıılarile birlikte A 
nadolunun muhtelif mıntakaları 
nı ziyeı.ret edeceklerdir. 

tsvlçre gUmrUk kanunu 
Brüksel, 5 (A.A) - Resmi 

i•ı~tc bugUn yün ve pamuk 
mensucatı üzerine mevzu güm
rDk rDsumunu tadil eden kanu
nu neıredecektir. 

çünkü l:ilet fiatları fazladır. Bu· 
nun yerine daha yakın hatlar 
kaim olmaktadır. 

Seyrisefain uzak hatlardan 
ziyan ediyor ve bu ziyanı kısmen 
lıtanbul civarına itliyen vapurla 
rın getirdiği karla kapatıyordu. 
Yani yakın hatlar daima Seyri -
ıefaine kar temin etmitlerdir. 
Şimdiye kadar bu karın yüksek 
olmaaı lazımdı. Çünkü umumi 
bütçedeki açığı bu karla kısmen 
kap~ak mecburiyeti vardı. Fa· 
kat yeni tetkili.tla art1k böyle bir 
endi§eye lüzum yoktur. Seyriıefa 
in Adadan batlayıp Kadıköyüne 
kadar bütün hatların biletlerin· 
de tenzilat yapabilir. 

Bütün dünyayı ıarsan büyük 
buhran dalgası geçerken insam 
biraz teselli eden bazı mevat fi
atlarındaki ucuzluktur. Fakat 
hu ucuzluk kira gibi, nakil va· 
artalan gibi ücretler üzerinde de 
görülmediğindendir ki, umumi 
hayatta çok ıemere vermiyor. 
Şirketlerin kendiliklerinden insa· 
f & ıelerek bu iti yapacakları yok, 
hükümetin onları ellerinden tuta 
PÜ insafa davet e~eıini bekle 
ria. 

nin ehemmiyetinden bahaederek 
tiği zannedilmektedir. Felemenk hükumetini fazla uya- rafların notası Paraguay hüku-

Tiryeste civarında Conegliano metince hararetli bir hüsnü ka-
da çıkan bir fırtına ekinlerde bir nık bulunmıya davet etmektedir hule mazhar olmu§tur. 

ve: 
milyon liretten fazla haıara ıe· Maamafih, bu arada seferber· 
bep olmuttur. "Vilhelm Almanyaya gitmeğe lik devam etmektedir. 

Peıauo eyaletinde yağan dolu kat'iyyen karar vermi,tir. Hüku· 
met buna mi.ni olmak icin nasıl Topçu ate,ı 

ekinleri hmıen hemen tamamilc ~ B A' 5 (A A ) 
bir tedbir almı§tır. İzah etmeli- uenos • ıres, · · 

tahrip etmittir. La Naçyon gazeteıi, bir Bolivya 
Hara:un Ver,ove aaflrllOt dir .. , Demektedirler. tebliği reımiıi ncşretmektedir. 
ROMA, S (A.A.) - Her tür· Bu tebliğe göre, Gran Şako 

lü ihtirazi kayıtlarla alınan ma· Ottava {llıntıkasında Pilkomayo mevzi-
lumata göre, ltalyanın Atina se- inde fiddetli bir topçu ategi bat· 
firi M. Baıtiyarini pek yakın- - la.mıttır. 
da Varıova orta elçiliğine tayin Konteı ansta neler Kuvvete delil, hakeme! 
edilecektir. •' " .. , • · 9 Vı'cby, 5 (A.A) - Mı'lletle ce-Ç}O[ll ŞU llVOf f 

Fransız 
Kabinesinde 
Paris, 5 (A.A) - M. Herriot, 

nazırlar meclisinde harici işler 
hakkında beyanatta bulunmuş· 
tur. Naurlar meclisince yakında 
Franöadan memleketine bare"et 
edecek olan Annam imperatoru 
Bıode'ye Lejyon Doner nişana
nınm büzük salip rütbesi veril
mesine karar verilmiıtir. 

Yahudllerln grevi ! 
Nevyork, 5 (A.A) - Erkek 

elbisesi sanayiiode müstahdem 
bulunan ve büyük kısmı musevi 
olan 20 bin iıçi, ücretlerin ten
zilini protesto etmek için grev 
ilin etmişlerdir. 

Makedonyada 
.. ımı ............. ... 

Yugoslavre, bu sahadaki Bul-
11•rlerın hicret etMealne 
mUsaede etmiyormuş 1 

Sofya,S(Hususi)- Vaktile Ma
kedonyadın Bulgariatana hicret 
eden yüzlerce aile reisi make
donyada kalan arfelerinin hicret
lerine müsaade edilmesi hakkm
da Sırp hükumeti nezdinde teıeb
bUste bulunmak üıere hariciye 
nezaretine müracaat etmişlerdi. 
Bulgaristan hariciye nazareti bu 

müracaat üzerine Yugoslavya hü
kumeti nezdinde tctebbüı yap· 
mış ise de bir netice vermemiş· 
tir. Haber verildiğine göre Yu
gos'avya hükumeti Makedonya
daki bulgarlarm hicretlerine mü
t;aade etmemektedir. Yalnız garp 
havat=sindeki Bulgarların hicret
lerine müsaade etmektedirler. 

Bulgerlatan ve elecakhları 
Sofya, 5 (Huıuıi) - Bu:garis· 

tan ile alacakh!arı arasında de· 
vam eden müzakere müıpet ne
tice vermi~tir. l:ulgaristanda yliz
de 50 nispetinde vermek teklifi 
alacaklılar tarafından kabul edil
diği gibi bu paranın ecnebi dö· 
vizi değil Bulgar levası olarak 
verilmesini c!e kabul etmişlerdir --Amerlkeda 4500 domuz yandı 

Şıkago, 5 (A.Aı - Şehrin 
cenup • garp sanayi mmtakasm· 
da iki bUyUk ticarethanenin ha
rap olmasına sebep olan yangın 
6 milyon dolardan fazla hasarah 
mucip olmuştur. 
Yangın eınasmda 4500 domuz 

kömür h•line ielmiıtir. 

Soviyet dampıngıne mani 
olmak için tedbir ahnecak 1 

Loodra, 5 - lngiltere hüku
meti Ottava konferansında, Ka
ndda ile Avustralya hükümet
lerinin talepleri üzerine, Sovyet 
dampinaına mani olmak için, 
Rusyadan gelecek olan butün buğ-
day, odun ve tahta muvaridahna 
kısmen veya temamen ampargo 
koymağı kabule mütemay:ldir. 

Kanada mensucat fabrikaları 
mümessilleri ile lngiltere mensu· 
cat fabrikaları mümessilleri ara· 
larında tekrar müzakerat başla· 
mıttır. Mütekabilen tercih mese· 
lesi mlisbet bir neticeye doğru 
görüıülüyor. 

lnglltere Kanadesında 
Ottava, 5 (A.A) - Kt1oada 

hükumeti Büyük Britanya e~ya 
ve mamulatından bir kısmına ve 
ezcümle demir, çelik, kömür ve 
manifatura maddelerine rüçhan 
bahıetmeyi teklif etmiştir. Guna 
mukabil Büyük Britanya hükü
meti de Kanada lehinde rüçhan 
esasına müstenit müsaadat gös· 
terecektir. Bilhassa Kanada buğ
dayi, hayvanat, kereste, mcyva· 
lar ve sebzeler, tereyağı ve pey
nir, balıklar ve bakır, nikel, 
tutya ve kurşun gibi madenler 
bu rüçhan sisteminden istifade 
edecektir. Kanada teklifleri ser
best olarak ithal edilen eşya 
miktarının ziyadeleşmesi şeklini 

ihtiva etmekte ve Büyük Britan
ya mamulatile ecnebi mamulatı
na mevzu rüsum arasında daha 
büyük bir fark muhtevi bulun
maktadır. 

Pmra meselesi 
Ottava, 5 ( A.A) - Ottava 

konferansındaki muhtelif heyet
lerin noktai nazarlarırım para 
meselesinde bir ekseriyet tesi
sinin muhtemel olmadığını gös
termekte olduğu ve binaenaleyh 
konferansın yalnız Londranm 
1Lüstakbel para siyasetinin cihan 
iktısat ve nakit konferansında 

istihsal edilecek muvaffakiyetin 
nufuzu altında kalacağını tesbit 
edecek olan bir prensip esasınn 
müstenit takrir suretini kabul 
etmekle iktifa edeceği ıan ve 
tahmin ediliyor. 

miyeti reiıi Matos, 2·8 tarihli 
notasında Bolivya tarafından ve· 
rilen cevabı almııt.r. M. Matos, 
derhal La Paz ve Assompton 
hükumetlerine verdiği cevaplar
da kuvvete müracaat etmiyerek 
hakem uıulOne mliracaat etme
lerini bildirmiştir. 

Franaanın mUzaheretl 
Paris, 5 ( A.A ) - Hükü:net 

Milletler cemiyeti reisi M. Mato· 
sun talebine müzaheret etmeleri 
için Bolivya ve Paraguaydaki 
miimeasillerine talimat vermittir. 

Peru'da idamlar 
Lima, 5 (A.A) - Divana harp 

1 O ihtilalciyi idama ve 15 ini de 
hapse mahkum etm'ştir. 5 Mah
kum bu srtbah idam edilmiştir. 

Rusya ... Japonya 

iki hUkOmetln· arası gUn geç· 
tikçe daha ziyade açllıyormuş 

Londra, 4 (Huıusi)-Harbin

den bildirildiğine göre Rusya ile 

Japonya rasındaki münasebat 
günden güne tehlikeli bir aafha

ya girmektedir.Rus muhafız gan· 
botları ile Japon muhafız gan
botları Kamitka sahillerinde 
çarpıfmıtlardır. Çarpıtan iki fi. 
lotilla yarım saat kadar birbirini 

bombardıman etmişlerdir. 

İki hükUmet arasındaki müna
sebatı ninkıatı gün meselesi ad
dediliyor. 

Haber verildiğine göre Mos
kova hükumeti Mukden ve Har
bindeki konsoloslarını gerı ça
ğırmıttır. 

Maliye vekilinin KUtahyada 
hasbuhah 

Kütahya, 5 (A.A) - Mezuni
yetini kısmen burada geçirmek 
üzere Kütahya'da bulunan Mali-
ye vekili Mustafa Abdülhalik 
Bey, dün Kütahya Halkevinde 
fırka ve teşekküller mümessille
ri ve münevver bir halk kütlesi 
ile samimi hasbuhalde bulun· 
mustur. 

Hapisaneden firar! 
Nevyork, 5 (A.A ı - Formar 

hapishanesi mevkuflarıaın firar 

Dünya 
Güzeli 

1 
Ba nıakalcmizden maba•t 

' ·ıd'ler nakkaleyi bırakıp çckı 1 ·, b' 
Milli mücadele baıtanbaJ. tf 

. . dent1• 
destandır. Büyük bır ırs ~ 
rehberin arkasında bütüıı ~; 
milletin muıl zafere ~~; G• 
olduğunu lamel Paıa ~uy h• ıt 
zinin heykeli önünde hır d.~ -
büyük bir beliıgatla tebaru~ b' 
tirdi. Gün geçtikçe, Türk~~ 
yuca destanını daha vazıh, .,,.i 
büyük göreceğiz. Gelecek 

1 
~ 

lcr bu milli mücadele ıeııe;bf 
de ıarfedilmit enerjide ve '"' 
}arının göstermit olduğu harl til' 
larda kendileri için bitI1181 ı,ul' 
ken.mez bir kudret kaynai• 
caklarında asla şüphe yol<t";~~ 

Lozan muahedesi elbette . it' 
dehasının bir eseridir. Keııd~ 
de ve enerjisi ile harp ıah•1.)cttl 
da hayatiyetini İspat ettlted 
sonra ve çetin mücadeleler.ıJf 
ki Lozanda bu yaıamak ve ~ 
şaf etmek hakkını bütün d 
ya tasdik ettirdi. 1 

ismet Paıanın çok yerind• ~ 
diği gibi "Türk milliyeti blJ dl 
natta diğer milletlerin veya 1 
(etlerin lütfü ile doğma.mıtıf~ 
kiye cihan içinde varlığını • 
kendi iradesile ispat etmittir",ı 

Enerji ve irade kaynaiı 011'1 
haaaasını tamamile muhaf•'j 
tiğini bir çok cıerlerile götl , 
Türk, Türk kadınının ba911ıd~ 
sırlarca musallat olmuı te"f 
belası kalkınca dünyanın eli 1, 
zel insanı olduğunu da ıöıt ili 
Kerinma Hanımın da dedij~ 
kendisi Türk çocuklarının el ; 
en güzeli değildir.'. Aaı~!~r~n ,:, 
ın-.line rağmen guzelhgını s'f 
fuz tutan Türk neılinden i~.61 
burada, köylerae, kua~~f 
daha nice Türk güzellerunı~ 
§&maktadır. Ankarada tarih~ 
gresinde antropoloji profeıö ::I 

takdim ettiği altın ıaçlı, . ';İ( 
Türk çocuğu Ankaranın bır 
lü yavrusudur • J) 

Demek olur ki kafeı v~ ";j 
kalkınca Türk ırkının bır il' 'f 
yeti daha tebarüz etti: Türlı \} 
zı büyük. analarımızın mat~~' 
rında yafattığı dünya ıüselı 
tam kendiıi imi§! " 

Bu fıtri meziyetin saki~~ 
bir çok yüksek evıaf dolaYİ 
Keriman Hanımın kazanJIUf iıl'' 
duğu muvaffakiyetten h~~f 
zin iftihar duymamamız aııı ~ 
değildir. Fakat Türk ırkı bU ti~ı 
güzelliğine iradesinin hatOS~t 
ve güzelliğini de ili.ve edeC' 1", 
Ve Büyük Gazinin ifade b~,_,ıl 
dukları gibi Türk neslini~ J'1' 
uğra§m&ğa mecbur olduıu ~· 
analarının ve atalarının ol~-~ 
rı gibi yükıek kültürde ve 1~ tı»l' 
fazilette dünya birinciliiİJ\1 

maktır.,, ti'' 
O zaman, bugün KerinıaJ' d,J 

nımın ıahsmda toplanan ~1,ti
güzelliğimiz, bütün bir il'~ 
cihan medeniyetinde tefe ·t/P' 
ndaki muht:şe°? gü:ı:ell.ije d~~' 
lap edecektır kı o vakıt ,r;• 
güzeli bir Türk kızının ~i.,i~ 
ıahsında değil, Türk nı.il1'tist'' 
büyük ve derin mevcudıY' 
tebrik olunacaktır. .. lı .;' 

Bugünkü ve yarınki 'furl•'' 
linin iddiaı;ı budur ve bu 0 

tır. pıı. ,.. Is' 
·---------.-_ ..,, ,. 
teşebbüsleri neticesinde, e o~ 
puslardan dördü ötmOt • ·"' 
yaralanmıştır. tıd'"-

Hapishane haricine çı ~ 
muvaffak olan mabpuılar dil" 
zabıta tarafından tevkif e 
lerdir. .., 
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[ Tlearet 1 1 G tl D 1 D B a b e r 1 e r 1 1 1 Ce mJyetlerde t 
Çekoslovak . Askeri mütekaitler 
liükfımetinin ._Y_e_r~li~M-=-a==ıı~a--r_s_e-rg-:-is-:i-~d:-:Ü:-n~2~3~b~i=-n_. IKongrelerini 

8ir kararı • • f d • t d•Jd• 1 Yaptılar :ı1111r tacirleri vekA· kışı tara ıD an zıyare e J J • Haı•or okundu, yeni 

e~: müracaat ettiler ou··nkü rakam:- ziyaıetçilerin yekUnunu birdenbire 1 ~~~~mı~~::.~!in~~~~~~! 
h racat tacirleri bir istida He b 7} b 
•c~ıat veklletine müracaat et- arttırmış Ve eşgÜnlük raka ffi İOİ geçmiştir cemiyetı., dün Beyazıttaki cemi· 

b~ .ter, istidanın bı"rer ,.,uretı·nı· . d d 1 h l'-- ~ yet binasında s enelik kongresini .. yerli mallar sergisi dün Cuma aergiyi 23 bin küıur ki~i zıyarct erece e ucuz o uşu a ıun rcg· i 
•rıcı ticaret ofiıile lzmir tica- d""f etmı·"' o'""aktaclır. betini arttırmaktadır. Sergiyi zi· yaptı. Kongreye cemiyet umum ret olduğu ve tatil günüııe tesa u :r .... k ~ b" R·· li o · · t · de odaaına vermişlerdır. Du··n ak•am u·· ·erı' •ergi kapı· yarel edenler içinde bot dönen atı 1 uşt Leyın rıyase ın ı ettig~ i için çok kalabalık olmu§· :r ., 0 b 1 cJ R · tü B "d he ı_ ınıir tüccarlarını lktısat ve- h k I b 1 k yok gibidir. aş an 1 uş ey, 1 are • 

•lleti d tur. Bilhassa ak§am saat 18 den aında alk biiyük bir a a a ı yetin n b r senelik faaliyetini 
ne müracaata sevke en d l f tf!•kil ettiğinden vesaiti nakliye• Dördüncü yerli mallar &ergisi· ltbep ç k 1 '- b k sonra sergiyi ziyaret e en er ev· ~ anlatan bir rapor okuC:u. Rapor-

ili o os ovaKya ü umeti- kalade çogalmıf, bu vaziyet knr- nin mururu uburunda büyük bir ni dün fehrimizde bulunan ıey· da nCkumetin alakası takdir ve 11 ıon zamanlarda verdig-i ka- k · ı·v· · a·h mü~külnta tesadu""f edilmiıttir. yahlar da ziyaret etmiftir. Sey- R rard I §ısında sergi omııer ıgı ız ı a· ~ T minnetle kaydo!uouyordu. apor 
1 ır, zmir tüccarlarının istida- l k · · t db" l 1 Tramvay ,irketi sergiyi ziyaret yalılar Türk ıanayiinin az zaman- b" 
•randa anlattıklarına göre lzmir ma mani 0 ma açın e ır er a • daki bu terakkisini takdirle kar· cümhuriyet hükumetinin son ır 
lllınt k mağa mecbur kalmıştır. edenlerin kolayca naklini temin kararla, miitekaitlerin emlak ve 1 Hının en iyi müşterisi Dördüncü yerli mallar ıergiıi· için dün ak!am Beyağlu servisini şılamıılardır. eytam bakasından yüzden 12 
:
1
•n ~e. h~r ~ene 4 bin ton ka- ni ziyaret edenlerin yekunu dün takviye etmek lüzumunu gömıüı- Sergi temsillerinden ikincini faizle istikraz yapabilınelerini 

~ lr bırıncı cını Uzüm alan Çe- birdenbire kabarmııtır. Dün ak- tür. Sergide dün ıatı~ da fazla Pazarleıi akıamı (Cümhuriyet temin ederek onları yüksek fa-
h;~lovakyaya geçen sene Çek §ama kadar yani beş gün zarfın- olmuıtur. Sergide yerli malların Gençleı· Mahfeli) tarafından ~er· iz'.er!e para veren tefecilerin 
- lıneti tarafından vaudılen da sergiyi ziyaret edenler 71,380 heriçte bilhassa Avrupa mamula· gi binaıı ve salonunda verilecek· elinde" kurtnrı~ını da büyilk bir 
Ontenjan usulü yüzünden diğer kişiyi bulmuştur. Bu ıuretle dün tına nazaran nisbet kabul etmez tir. şiikranla karşılıyordu. 

ltnetere niıbetle yüzde on de- Cemiyet, geçen senenin işleri 
receaiade aahş yapılabilmiş, bu Ayaspaşa mezarlığı- y k d Seyyahlar arasına hükfııı:ete müracaat et-
•eı:ıe rekoltesinden de kontenjan nın vaziyeti 3 10 a Dün gelen miş ve yeni askeri tekaüt kanu-

~\lr~tile Eylül, Teşrinievvel tes· Yeni belediye kanunu muci· Yalovada Büyük Dün Amerikan bandralı Pre- nunun eski tekaütler hakkında 
lllı ••tatları yapılmıştır. hince belediyeye devri lbımge- sident Jhonson vapurile şehrimi· da tatbikini, bilumum mütekait-
~ Fakat Çekoslovakya yeni bir len mezarlıklar hakkında tetki- Bir balo verilecek mize 350 Amt:rikah seyyah gel- lerin nakil vasıtalarmdan ucuzca 
a rıroam~ ile memJekete kuru kat yapan muhtelit komıs on Haber aldığımıza göre Yalo- mişHr. Seyyahlar tehri gezdik.. istifade edebilmelerinin teminini 
Llilnı ithaline ancak şekerle ta- mesaisini bitirmit ve raporunu vada büyük bir Halk fırkası bi- ten sonra akıama ltalyaya ha· istemişti. 
11

• 11 tabi tutulmak t•rtile mü- hazırJamııtır. nası yapılacaktır. Yalova kayma· reket etmiılerdir. Raporda cemiyetin azalarile it d 150 sayfa kadar tutan rap~r 
.1' e etmiıtlr. Bu kararname rapor iki kısma ayrılmıthr. Bı· kamı Şefik Bey, basılatı binanın sonra saat 23 te Yalovaya Yarı· olan münasebahna dair de ma-
lt Iınıir tüccarlarının Çek mü- rinci kısımda Ayaspaşa meıar· inşasına sarf edilmek iizre büyük lacak ve burada evvelden hazır· Jümat vardı. Cemiyet bir ıene 
llaf t&aillerile yaptıkları mukavele hğının vazıyeti tetkik olunmu!, bir yaz bo'osu tertip etmiştir. !attırılacak otobüslerle davetliler zarfında67 fakir azanın aileainı~ 
tabedilmiş o!maktadır. ikinci kısımda da evkafa aıt Büyük re"simizin de şereflendi- kaplıcalara çıkarılacaktır. Balo, kömür, 74 aıleye erzak, 37 mü-
8 mezarlıklar meselesi mevzu bah· recekleri ümit edilen bu balonun kaplıcaların en güzel mevkiini tekait çocuğuna elbise almış, 16 

d u vaziyet üzerine Yunanlılar sedilmiştir. Rapor yarın Dahiliye şimdiye kadar memleketimizde olan büyük gazinonun salonlarında hasta mütekaidi hastaneye yabr-
,.,'~~al faaliyete geçmişler ve vekaleti vasıtasile Başvekalete yapılan kır balolarının en güzeli verilecektir. Balo, mehtaplı bir mıştır. Yüzden faz'a mütekait 
"'•oılovakyadan 5 bin ton şe· gönderi'ecektir. olması için lazım gelen her hu- geceye tesadüf ettirileceği için h l f k 
lce 1 susat temin olunacaktır. Yapılan çocuğunu mu te i me teplere 

' ı mak ıuretile ilk parti o!a- 1 d davetliler zümrüt Yalova kaplı· yerleştirmiş, zaruret içinde olen ~~k. 70 vagon iiıüm aatmıılardır. Gaz k Um pa oyaları bir programa göre ba 0 avet- calarıoıo latif manzaralara ara .. 
!_,efi1 Türk liıUmlerı·ne aJ•can Haber verildig-ine göre Vakum lileri, bı lihare tesbit olunacak l beş mütekaidin cenazesini kal-

' :r sında çok güze ve şairane gece d Ik k · .. · b ti k Ayl gaz kumpanyası TOrkiyedeki günün saat 20 sinde, Seyrisefa- ırmıştır. i müt~ aıt çocuguna 
\.' pıyauıını u sure e ay· f 1 • B . b" .1 k.. .. d y l geçireceklerdir. Bu vesile ile o 

1 
k d' .. k "d ·~.tnıemı'ı ·ılitıma 1• bat go··ster- aaliyetini tsıti etmiştır. una inın ır vapura e opru en a o- k l l d b k d mua lımli ve yı: ı mute aı e 

b·ı 175 ·1 d l h k d kl d" D gece ap ıca ar a sa aba a ar 'ı~tir. muka ı mı yon o ar ser· vaya are et e ece er ır. a· iş bulmuştur. 14 mütekaidio ma· 
1. b k b" A ·k tı·ı · Y l o k da kma egy Jenccler yapılacaktır. Bu ay Y maye ı Bf a ır merı an gaz ve ı erı a ov ya a r sı • ac tahsisi muamelesini takip ve ~ni ka ·ı 'th r k k k d"I d b t içinde yapılması kararlaştmlan 7 l rarname ı e ı a ı ser- şirketi Türkiyede iş yapma fiz- ma ma sa ı e vapur a caz an intaç etmi<tir. 

vtıt b k 1 k ) · ilh" hük • t - t t · t· hatta ine~ saz bulundwulacaktır. büvük balonun iımi "Yalova ., b• ıra ı an ıe er erm m ım re ume e muracaa e mıı ır. Dünkü kongrede yeni idare 
d~r kısmı Çekoslovakya cekeri- Bu müracaat tetkik edilmektedir. Güzel bir deniz: gezintisinden Balosu,, dur. 

ı 
7 

·-;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~iiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;, heyeti inli ha bı da yapıldı. idare •ı'· Çekler bizim onlardan şeker 1 1 heyeti azalıklanna Ferit Paşa 
'1 llıatruıa mukabil biz.den üzüm -emle'·et Haberleri ile, miralay Talit, mirally Hi-ı. ~dıktan başka evvelce yapı- IW& A mit, doktor Cemil, binbaşı Rüş· 
j1~ •livre aatışları da iptal etmek tü, binbaşı Hüsnü, Hüseyin, 

ellıektedirler. B . . h ı .. .. k . . dı· r Mustafa, Emin Ali, Hasan Nuri, 
)\~~~r tacirleri ihracat mevsimi Ü sene JDCJr ma SU UIDUZ pe JYJ Liitfü. Hayri Beyler ve Hakkı 
b· lfhtı cihetle bu meselenin Kaptan seçildiler. 

ı~:~n t

9

vel hallini istemektedir· ı•ncı•r kurtları•ıe cı•dd"t surette Kongre münasebetile de Gazi 
Hazretlerine, başvekil ismet Pı. 

~esele, prensip 
1'•eselesi ! 

~~lll~t isminde bir Amerikalı 
-ı edıye aleyhine 3 sentlik, bi· 
l~ ~ıramıda yedi buçuk kuruş· 

S b~r dava açmıştır. 
tb .. lllıt, belediyeye olan bir bor-
~u 6d · •iııd erken bu paranın kendi-

llı ;~ fazla ve haksız olarak 
"'" 

1i•nı iddia etmektedir. Dahkrt P•ranın ehemmiyetli bir 
~t brı olmadığını takdir etmekle 
d,11' er bunun prensip noktasın
ttti" ~~kOUe karıılanmaması icap 

s• ıu ıaylemektedir. 
rtıit bu d • · h '"'-le 1 ava ıçın en moş ur 

"'llb· •tları tutmuş ve bunlara 
"'td~~. llliktarda vekalet ücreti 
ftılbkıt gibi yüzlerce dolar da 

[) tıne lllasrafı ödemiştir. 
dikt:"•, bir çok safhalar geçir
litlb~ •onra nihayet temyize 
•ltyL·ı ve te111yizde davacı Smit'in 

q rıe v ·1 
'lt1ıin· erı en hükmü tasdik 

""ır. 

t.t. S111·t 
~- ~Ok ~U dav.ayı kaybettiğin-
'-IQıt• Alc teaaır olmuştur. Bu 

)tfı'tt b ••ın cemiyetine ve 
tıı-. 111u:Y11elınilel adalet diva-
' •caat ed . 

f •tınekt d" emıyeceğine te· 
e ır. 

mu,, cadeleye başlandı Hazretlerine tazim telgrafları 
çekilmesi kararlaştırıldı. 

Aydın, (V AKIT) - Türkiye· 
de en keıif incir mıntıkuını teı· 
kil eden Aydın vilayetinde bu 
seneki incir ımahıu]ü pek iyidir. 
Taze incir yeti~iştir. Ağuato

ıun on beıine doğru kuru incir 
de çıkacak ve lzmirde bu ilk 
mahaul ıerefine tezahürat yapı• 
lacaktrr. Geçen ıeneki mahsul 
iki milyon kilo miktarında idi. 
Geçen ıenenin İncirleri lngilte· 
re, Amerka, Franıa, ve Ruıyaya 
ihraç edilmit ve müstahıil elinde 
atok mal kalmamıttır. 

Aydın vilayetinde en iyi incir· 
ler Erbeyli, Kötk ve Germencik 
mıntıkalarında yetifmektedir. En 
İyi incir cinsi sarı Lop denilen 
incirdir ki son zamanlarda diki· 
len fidanlar hep ıarı Loptan di· 
kilmektedir. Son za.manlarda Ak
ça incir denilen bir incir de rağ
bet bu!mağa baılamıştır. 

Pek yakın zamanlara kadar 
incirlerimiz kurtlu olarak ıevke
diliyordu. Bu kurtları incir bah
çelerinde Efestiya denilen beyaz 
kelebekler yapmaktadır. Bu ke· 
lebekler geceleri incirlerin buru· 
ıuk yerlerine yumurtalarını koy· 
maktadırlar. 

f 
Her kelebek 270 yu. 1 Erzurumun geçirdiği kalıyarak adam akıllı dvmüttür. 

murta bırakmaktadır. Yumurta· Su f&CJ881 Aradan epey zaman geçtik· 
lar 4 - 6 günde yarılarak küçük Trabzon - Erıuruma sorı ten sonra evvelki gün yolda ço· 
kurtlar haııl olmakta, bu kurtlar günlerde yağan ıiddetli yağ· ban Ali, Haıanla ve arkadaşı 
incirin aözünden içine girerek murların birçok facıılara sebep Mehmetle karıı1aımııtır. Bu ıe· 
yerleımekte ve incirleri bozmak- olduğu buraya gelen haberler- fer de çoban Ali kinini yerine 
tadır. Kurtlu incirler bilha11a A· den anlaşılmaktadır. Yağmurlar· getirmit ve Hasan Ağa ile Meh-

din husule gelen seller bir çok d" ·1 ı t t M h t merika ve Jngilterede fena kar~ı- me ı sopa ı e ıs a mıo rr. e me 
evleri temellerinden söküp sü- dayağm te5İrile yere düfmüıtür. 

}anmakta vemütteri bulamamak· r-uklemı·c, mag· azalara hücum d · z .., Hfsan bun an sonra !roban A-tadır. Bunun içın iraat Vekale· ederek insan ve mal zayiatına 
ti bu seneden itibaren kurtlarla 
mücadeleyi mecbur tutan bir ta· 
limatname kabul etmiıtir. Sekiz 

maddeden mürekkep olan bu ta-
limatnameye göre, incirler kere· 
vetlerde kurutulacak, incir ko· 
nan dam ve ambarlar kireçle ha· 
dana edilip temizlenecek, ve in· 

cir iyi kurumadan aergiden kal· 
dirılmıyacak ve nihayet kuru 
incir dört gün iç.inde, yani yu· 
murtalar kurt haline gelmeden 
tütaülenecektir. 

Aydın vilayetinde on bin ka· 
dar müstahsil mücadeleyi bu se• 
neden itibaren mecburi surette 
tatbik etmektedir. Mü~adeleyi in· 
circiliği Kaliforniyada tahsil et· 
mit olan kıymetli mütehassıs Na· 
dir Bey idare ediyor. 

liyi korkutmak için silahını çek· 
sebep olmuştur. Sellerin şidde- miş ve havaya bir kaç el atmı~tır. 
tinden bazı köprUler de yıkıl- ~ 

Fakat bu suretle de yakayı ııyımış, bir köprünün Uzerinde bu· 
lunan 22 kiti sular içinde kay- ramıyacağını anlıyan Hasan da· 
bolmuştur. Buraya gelen haber· radar çoban Alinin köyünde otu-
lere g3re nüfus zayiati elliden ran Salimin evine iltica etmiıtir. 
fazladır. Bu seferde İbrahim isminde di 

Bir Adana köyünde ğer biri de Hasanı kuı·tarmak 
için ayni eve gitm i~tir. Haıan 

Yapılan cinayet tbrllhimin kendisini kurtarmak 
Adana, 4 (Hususi) - Melet· için yanına ge1mesinden cesaret 

mez köyünde feci bir cinayet ol· alarak evden çıkmış ve gene köy 
du. Cinayetin cereyan tarzı ıu· lüleri korkutma}< için tabancaaı-
dur: nı çekerek ınkmağa başlamııtır. 

Meletmez köylü Cuma Ağanın İşte tabancadan çıkan bir kursun 
Çobanı Ali, otlattığı sürüyü, Ki- ayn· k.. d M f ~ 1 oy e usta anın karısı 37 
rik köylü Bekir Ağanın buğday yaşlarında Ommügülsümün sağ 
tarlasına sokmuıtur. · l 

memes1 a tına rast gelmiı ve he-
Buna fena halde kızan Bekir men öldüra.ıüştür. 

Ag~anın oğlu Hasan da bir kaç a· H Jb 
asan ve rahim hadiseyi 

damile beraber çoban Aliyi ya- müteakıp kaç.mı§lardır. 
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1 GtiDID Ballerleri 1 
Hiddet ve Çakı 
Cambaz oyununa 
Gidileceği Yerde •• 
Dün saat 12 de Üsküdarda 

bir cerh vakası olmuştur. Bah· 
'riyeli namile maruf Hasan, dos
tu Cahide hanımı cambaz oyu· 
nuna götürmek istemiş, fakat 
kadın bu teklifi kabul etmemiştir. 
Hasan onun bu tarzda mukabe
lesine pek kızmış ve hiddetini 
çakısile dostunu sağ ve sol bal
dırından yaralıyarak teskin et
mek istemiştir. Hasan yakalan• 
mış ve derhal hakkında kanuni 

1 
muamelenin yapılmasına başlan· 
mıştır. Kadıncağız tedavi altına 
alınmıştır. 

Bu da bir alacak 
Yüzünden .. 
Pangaltıda Ahmet B. sokağın· 

da 68 numarada oturan kömür
en Anderyamn, Taksim Mişe so· 
kağında 7 numarada sakin ko
misyoncu Haçik Ef. de alacağı 
vardır. An derya evvelki gece 
saat 22 de, yolun bir dönemecin
de Haçik Ef. ye rastliyiverince 
birdenbire içi götürmemiş ve 
zavallının yakasma yapışarak 
alacağını istemiştir. Haçik Ef. 
yolun ortasmda uğradığı bu mu-
ameleden haklı olarak bir utanç 
duymUf ve bu kızgınlıkla red 
cevabı vermiştir. Anderya da, 
diğer vak'anın kahramanı Kemal 
i'ibi, eline geçirdiği tesbit edi
lemiyen bir cismi Haçik Ef. nin 
kafasına indirmiştir. Zorba ala
caklı polis tarafından yakalan
mıştır. 

iskemleyi kapıp 
Başına indirmiş! 
Evvelki gece saat 22,5 te 

• te"ni Ali tfJndi küçük pazarda 
27 numaralı dükkanda kundu
racılık eden Kemal Efendiye 
gitmiş ve alacağıni istemiıtir. 
Fakat bu talep her nedense 
Kemal Efendiyi fazla kızdırmış
tır. Hatta bu hiddeti okadar 
şiddetli olmuştur ki bir aralık 
eline oturduğu sandalyayı geçi-
ren Kemal Efendi bunu Ali 
Efendinin kafasana geçirmekten 
kendini menedememiştir. 

Başından yaralanan zaYalb 
Ali Efendi hastaneye kaldırıl
mış, Kemal yakalanmıştır. 
Kavga etti, kolundan yaraladı 

Evvelki gün saat 19 da Ka
sımpaşada Süruri mahallesinin 
Mevlevihane sokağında 102 nu· 
marada oturan Ligor oğlu Y orgi 
ile aynı mahalle sakinlerinden 
Viktor arasında kavga çıkmış 
ve bu, Viktorun Yorgiyi kolun
dan yaralamasile bitmiştir. 
DUkkAnında me,gulken fena .. 

ıa,tı ve cildU 
Okçumusa mahallesinde Yanık 

kapı caddesinde suculuk eden 
Yani dükkanında meşgulken bir
denbire üzerine fenalık gelmiştir. 
O esnada devriye gezen polis 
memuru Sureyya Ef., hastayı bir 
otomobile bindirerek Sen Jorj 
hastanesine nakletmek istemiş, 
fakat Yani yolda ölmüştür. Ya
pllan muayenede kalp durması 
neticesi öldüğü tesbit olunmuş· 

tur. 
Kocası tarafından dövUlmUşl 

Beşiktaşta Alaybey sokağında 
2 numaralı evde oturan Güzide 
H. dün karakola müracaat et
miş, ve kocası Ali Ef. tarafından 
dövüldüğü iddiasında bulunmuş
tur. Tahkikata hemen baılanıl· 
mışbr. 

Meşhut cUrUm haUnde1 
Dün saat 11 de, Küçük Mus· 

tafapaşada Çifteçeşmede oturan 
Kasımpaıa iskelesinde kayık ta-

Romen kadınları 
Birlik reisi duygu

larını anlatıyor 
Rom.en kadınlarına meb'us olmak 

hakkının verilmesi için çalışan bir 
birliğin reisi bulunan Mm. Mortans 
Samatri birkaç gündenberi şehrimiz
de bulunmaktadır. 

Ayni zamanda Romanya kadın

lan hars enstitüsü reisi, Bükreş be 
lediye meclisi azalaruıdan bulunan 
Mm. Samafri birkaç ay evvel şehri
mizde toplanan Balkan konferansı 

müzakerelerine Romanya murah • 
hası sıfatile iştirak etmişti. 

Mm. Samatri dün bir muharriri. 
mize şunları söylemiştir: 

- Reiai bulunduğum birlik 
on bet sene evvel teşekkül et • 
mittir. Birliğin gayesi Romen ka 
dınlarına siyui haklar verilme 
sini temindir. Muhtelif memleket 
lerde şubeleri bulunan birlik ay 
ni zamanda terbiyevi ve harsi bir 
müessesedir. Birliğe yalnız ka· 
dınlar değil, Romanyanın en ile 
ri gelen şahsiyetlerinden bazda
n da dahildir. 

Birliğin faaliyeti sayesinde 
bugün Romen kadınlarına bele
diye reisi, belediye azası intihap 
edilmek ve belediye intihabatın· 
da rey vermek hakları verilmiş· 
tir. 

Birçok Romen kadınları, da
rülfünunda, güzel san'atlar mek
tebinde profesördürler. Avukat 
dişçi olan Romen kadınları var
dır. İki ay evvel de kadınların 
adli teşkilatta vazife almaları 
köylü hükUmeti tarafından kabul 
edilmiştir. 

latanbÜla Balkan konferansı 
esnasında memleketimin murah 
haslanndan biri olarak gelmiş
tim. O zaman diğer murahhaslar 
la birlikte reisicümhur hazret • 
leri tarafından kabul edilmek şe 
refine nail olmuştum. Bu büyük 
adamın bende hasıl ettiği intibaı 
size anlatmaktan kendimi acız 
görüyorum. Gazi Hz. nin sade
ce gözlerine bakmak kendileri • 
nin ne büyük bir dehaya sahip 
bulunduklarını insana anlat • 
mıya kafidir. 

Adliye vekili 
Dün geldi 

Adliye vekili Yusuf Kemal B. 
dün sabah Ankaradan şehrimize 
gelmiştir. Bu seyahat hususi ma· 
hiyettedir. Vekil Beyin lstanuul
da ne kadar kalacağı malum 
değildir. 

DarttlfUnun heyeti 
Yarın gidiyor 

Darülfünun müderrisi ve tale
belerinden mürekkep yirmi beş 
kişilik bir heyet yana tetkikat 
için Anadoluya gidecektir. 

Heyet e'f'veli Band1rmaya gi· 
decek, oradan sırasile Balıkesir 
Kütahya, Eskişehir, Ankara, Sı
vas ve Çankırı vilayetlerini zi
yaret edecektir. Heyet ziyaret 
ettiği yerlerde halka konferans
lar verecektir. Heyete dahil mü
derrislerden ceza müderrisi Veh
bi B. yeni hukuk, Behçet Sabit 
B. de yeni Türkiyenin sıhhat si-

yaseti hakkında birkaç konferans 
vereceklerdir. Heyete her fakül
teden ikişer talebe dahildir. 

mircisi Osman ustanın on lira 
kıymetinde saat ve kordonunu 
yüz otuz kuruşunu çalmakta olan 
sandalcı Rizeli Ali meşhut cü
rüm halinde yakalanmıştır. 

-r-- Takvim--.., 
Cumartesi 

6 AQustos 
3 Rebi.ahir 
Gün doğu§u 5,01 
Gün batışı 19,20 
Sabah na.msı.zı 3,32 
Öğle '" 12,20 
İkindi • 16.13 
Akşam • 19,20 
Yatın • 21,07 
İmsak .. 3,02 
Yılm geçen } 

Günler 
210 

Pazar 
7 Ağustos 
4 Rebi.ahir 

5,02 
19,19 
3,34 

12,20 
16,13 
19,19 
21,06 

3,03 

211 

Yunanistanda intihabata Hazırlanırken 

Averof Kruvazöründe 
müzakereler ! A 

sıyası 
• 

Muhalif ga_z_e_t_e-le_r_,_o_r_d_u_m_e_o_s_o_p_l_arının ~~ 
tıdar mevkitni elde etmek için hertara 
faaliyette bulunduklarını iddia ediyor181 

Atina, 5 (Hususi) - Jeneral 
Yılm kalan } 

Günleri 154 153 Metaksu kimdir?. Askerlikten L---------·---,.j siyasi h'\Yata nasıl geçmiştir?. 

hem fikir değildir. ; 
Askeri unsurlar, işe karı~ii' 

dığı takdirde YunanistaJl.111 di 
tün intihap dairelerinde k~,ı· 
programını kabul eden arka. ~ 
larıyla birlikte intihabata i§tır 

HAVA - Dün sıcaklık azamt 27, 
aagar! I 9 derece olarak tesbit edilmiştir. 
Bugün rüzgAr poyrazdan mütehavvil 
sür'atle esecek, hava ekseriyetle açık 
olııcıktır. 

a--I . __ R_A_D_YB~gün j 
İSTANBUL - 18 den 19 za lrnda.r 

gramofo:ı, 19,30 dan 20,30 a kadar Ha
fız Ahmet Bey ve arkadaşları, 20,30 
dan 21 e kadar gramofonla opera. 21 
den 22 ye kadar Hafız Ahmet Bey ve 
arkadaşları, 22 den 22,40 a kadar or
kestra. 

ViYANA (517,2) - 14,45 plak -
16,15 konser - 17,45 musiki - 19,40 
keman konseri - 21 konser - 23,15 
konser. 

BüKREŞ (394.3 m) - 13 plak -
18,IO konser - 2!,40 opera. 

ROMA - (435,4 m) - 12,30 
plak - 14 musiki - 18,-4,5 musiki -
21 musiki - 21,45 musiki. 

BUDAPB:ŞTE: (5505 m) 10,15 sen· 
fonik orkestra - 13,05 konser - 18,30 
musiki - 22,45 konser - 23,45 Çigan 
orkestrası. 

OSLQ (1071,4 m) - 19,15 musi-
ki - 21 orkestra konseri -
şarkı. 

23,15 

VARŞOVA (1411 m) - 13,45 plak 
t4,35 plak - 16,10 plak - 17,0f mu
siki - 18 konser - 20 musiki -
21,15 musiki - 23,50 dans. 

KÖNIGVüSTER CIAVZEN (1635 
m) - 7 jimnastik - 7,15 konser -
12,30 kenstr - 15 lwnser - 17,30 
konser - 22,10 konser - 23,25 or
kestra konseri - 24 dans. 

PARIS 0720 m) - 7,45 jimnastık-
8,30 jimnastik - 13 hafif musiki - 20 
musiki - 21 edebi müsababe - 21,45 
konser - 23,30 musiki. 

Bu seneki buğday 
Mabsuliimüziin 
Yekdno 

Allkadar daireler memleketi
mizde yeni buğday mahsulü hak
kında esaslı tetkikler yapmakta
dırlar, Bir tahmine göre bu se
neki buğday mahsulü 285090 
tondur. · Memleketin muhtelif 
mıntakalarında ·buğday mahsulü 
ton itibarile şudur: 

Isparta 5400, Aydın 1900, 
Bbrsa 47000, Adana 43000, Uzun 
köprü 8600, Uşşak 30000, An
talya 33000, Eskişehir 15000, 
Balıkesir 87000, Muş 14190 Zi
raat bankasının buğday almıya 
bugünden itibaren başhyacağı 
anlatılmaktadır. 

Eski borçhır 
Paristen Ankarada alakadar 

makamlaı·a, Saraçoğlu Şükrü 
Beyle hamiller arasında cereyan 
eden müzakerelerin iyi bir şe· 
kilde ilerilediği hakkında yeni 
malumat gelmiştir. 

Düyünu muvahhide tahvilleri· 
nin Borsada 57 kuruıa kadar 
yükselmesi de bu müzakerelerin 
iyi bir safhada ilerilediğine bir 
delil olarak gösterilmektedir. 

Bir Amerikah gazeteci geldi 
Mr. Max David isminde bir 

Amerikalı gazeteci şehrimize 

gelmiştir. 
Amerikada çıkan Statisika 

gazetesi muharrirlerinden olan 
Mr. David memleketimizde iktı· 
sadi ve· mali statistilder toph· 
yacaktır. 

Bugünkü vaziyeti nedir?.. Bun-
ları bildirmeği faydalı buluyo· 
rum .• 

Jeneral, Balkan harbinde, Yu .. 
nan erkanı harbiyei umuıniyesi 

ikinci reisliğinde bulunmuı, mü
teveffa kral Kostantin ile Al
manyada beraberce tahsil etmiş
tir.Bu jeneral; Çanakkalenin dü-
veli mütelife kuvvetleri tar~fın
dan lstanbulu işgal maksadile 
sıkıştırıldığı bir zamanda Çanak· 

kale boğazının bir iki fırka yardım 
cı Yunan askerile geçilemiyece .. 
ğini iddia etmiş ve Venizelosun 
harbe derhal iştirak hakkındaki 
arzularına karşı koymuştur. Har 
bin bu pek ateşli bir zamanında 
Yunanistanda Venizelistlerin 
harbe iştirak hakkında yaptıkla
rı propağandalara nazaran Ge
liboluya gönderilecek bir fırka 
Yunan askeri, düveli itilafiyenin 
lstanbula girmesini temin ede • 
cekti. . 

Geç kalmadığı takdirde Yu
nanlıların Bizans imparatorluğu 
hülyaları suya düşecek, istical 
olunduğu halde iae Ruslann eli .. 
ne geçmesi muvafık görülıniyen 
ve Garp devletleri arasında pay
laşılamıyacak olan İstanbul sahi
bi hakikileri olan Yunanlılara 

terkedilecekti. 
Kralın riyasetinde, ricali mül .. 

kiye ve askeriyenin iştirak eyle· 
dikleri içtimalar yapılmış ve je
neral Metaksas, erkanı harbiye 
reisi sanisi sıfatile Boğazın bir 
iki fırka yardımcı asker ile iş .. 
galinin mümkün olamıyacağı 
hakkındaki noktai nazarında 
ısrar eylemişti. 

Bilahare isabeti tahakkuk e
den bu görüş, Yunaniatanda ka
bine buhranları, ve ihtilaller 
meydana getirmiş, ry1ösyö Veni• 
zelos düveli müttefike kuvvetle
rine istinat ederek ihtilal hükU
metinin başına geçmiş ve harbe 
aleyhtar rical ile birlikte jeneral 
Metaksası da nefyeylemişti. 

1922 intihabatında, M. Ve .. 
nizelosun mağlubiyeti nefyedi
len ricalin ve bu arada jeneral 
Metaksasın da menfadan avde· 
tini mümkün bir hale getirmiş, 
ve kendisi yeniden erkanı harbi
ye reisliğine tayin olunmuttur. 

Anadolu harekatına öteden· 
beri muhalif olan jeneral, vazi
yeti tetkik ederek hükUmete bir 
rapor veriyor, ve Asyaisuğramn 

tahliyesi noktai nazarını serde
diyordu. Bu defaki görüşü kabul 
edilmekle beraber, İngilizlerin 
tazyiki yüzünden tavsiyelerini 
yerine getirmek mümkün olamı 
yor, nihayet jeneral Metaksaa, 
istifana.mesinde Anadolunun 
Yunan orduları için bir mezar 
olduğunu işaret eyliyerek isti
fa ile teşkil eylediği "Hür fikir
liler,, fırkasının başına geçiyor. 

Vaziyeti yakından takip eden 
ve bunu asla beğenmiyen jene
ral Metaksas, bugünkü şekli hü· 
kUmete taraftardır. Yani cümhu· 
riyetçidir.. Hükumeti hazıraya 

muhaliftir, ve bütün diğer muha
liflerle beraber siyui hususatla 

eyliyecektir. • 
1
, 

Jeneral Metaksas, askerı J 
nasırın vazifelerini ihmal eder ıl' 
siyasi itlere karışmalarına J'JdJ 
arız dır. Ve onun prograııı1~.el 
askeri üniforma altında sifb~ 
peşinde koşanların orduda 8, 
mevkileri olmamak lazundır: Je 
gün askeri mevkileri eller11

\, 
... ..ıe" 

bulunduranların hoşuna gıw-, ,P 
ği için, büyük rütbeli ıab1~ır• 
kendi aleyhtarları arasınd' 

• * * ( 
Askerlerin iş başına g~. 

si hakkında deveran edeıı rGt 
yetler tekrar edilmektedir. I 
zeteler, birinci kolordu kıı1'1,ı"' 
danı jeneral Manetas, bar~ 
nezareti umumi müdürü jell 1' 
Protosnikelos, erkanı harbiye / 
bitanından Anagnostopulo• ·r 
ve diğer büyük rütbedeki ı~~ 
lerin içtimalarını bu iş ile al' 
dar görmektedirler. 

Bir takım miralaylar tarsf~ 
dan imzalanan bir beyanıı"' 
üzerine hükumet reis vekili j1 
ral Gonatas, müfettiş askeri .J 

neral Kondilis meclisi meb''Ç 
arasında halen faal hi:unelt•J , 
lunanlar varsa haklarında 'e 

• • kibat yapılması emrini ver~1~ 
harbiye nezareti yüksek rut . 
zabitanın birinci kolordu kar~ 
hındaki içtimalarının vazif~ı J'ıf 
keriyeleri icabı olduğunu bıl 
llliştir. ~ 

Bu tetkik elllirlerine ve t t 
ziplere rağmen askerlerin jıJJ 
habatta M. Venizelosun nı"~~ 
f akıyetini temiı_ için icap e il' 
bütün tedbirlere baş vurac.Jı 
rı beyan edilmektedir. '( 

Muhalif fırka reislerinde~, 
neral Kondilis meclisi meb ,1 
na mensup olmıyan anuırı ~l 
keriyenin bu tarzda bir hare 0~ 
te bulunacakları kanaatinde Jİ' 
madığını, bulunsalar bile Jce~ 
sinin böyle bir harekete itt )f 
etmiyeceğini bütün vatandaf t'' 
gibi yalnız siyasi surette Ç,.lı 
cağını söylemiştir. ,ı;ıı 

Muhalif gazeteler, jeııer te' 
bu beyanatını gayri saınio>i l 
lakki etmekte ve her taraft" ~;ııi 
kerlerin donanma meıı~ll ette 
de dahil olduğu halde faah~,.ı 
bulunduklarını ve bahri~e tJ >te' 
Mösyö Vasilyadiain eınrıle .1,,ı 

f kr .. .. l .. •' "' ro uvazoru sa onunu.,. . t'' 
bir mahf el haline geldiğİJ11 

maktadırlar. / 

----~~ 
Bir tashih iıı'İ~'. 

4 ağustos tarihli nüsharnııd~ 1' o.:01 . ··rur ıı~ eden Ahdullah Battal Beyın .. uıııl 11~ 
• c;Ut ıı 

yası,, başlıklı yazısının birine• - ,1r. ~ 
ŞrrııŞ .,, 

sonlan tertip esnasında kaı• btJW. ıe 
sütunda aşağıda 16 nc1 saurd• ~) ıi 
'bu listenin,, ibaresinden sonr

35
'111etii'<' 

d.. l . k .. ~~u··keıJJ ..ıe uze tıp o ·unacaktır: ,vı eıwd, 

iddia edilemez,, cümlesini il!~e ille! • 
lüzumlu bulmuştur. Aşağıd~ derı soıı 4ı 
tırdaki "yalnız Türk,, ibaresın ll'r•f''t 

•·f;[110t> ;' 
sı da şöyle okunacaktır:_ bUYU~ 
na dair kitapların isimlerı l 5 
fa tutmaktadır.,. 



!:,os Anjelos'dan gelen yeni haberler 

Olimpiyatta güreş müsa
bakalarının neticeleri 

Muhtelif milletlerin saba ve Blstlerde 
l kazandıkları muhtelif sayılar 

ttok:• ~ng.eles, 4 (A. A.) _ 
l'l ~ .. Hındıstan takımı 1 sayı 
Jtıı rtı 11 sayı ile Japon takı • 
~c:a. galip gelmiıtir. Chand ile 
&ty •:ongh her ikisi de dörder 
ah~ .:yd~iılerdir. Kermitsin· 
cJı. Yı ıle Japonyalı kalacı in 

raya galebe çalmııtır. 
lik ts~ üzerinde 100 kilometre· 

11, ıııklet müsabakası: Kaza • 
lttn: Parvesi (İtalya) 2, 28, 5 sa 

e. 

l NiŞAN ATMA 
l>e a.banca ile nitan atma asri 
ltıen~~tlon müsabakası: Mayo (A 
\>e 

1»1 
a.); 197; Axenstierna (la

t>uç '194, Sinonetti (İtalya), 191 
an. 

CatKo • ROMEN GÜREŞ 
(F' Brendel (Almanya) Joskari 

enıa d. ) tlı' • n ıya yı tuşla mağlup et 
1!hr. 

·cı, ~İı:zola Otalyk, Thuvesson) 
Fr \teç) i ve Szekfa (Macaristan) 

an · ~· .Çoıs (Fransa) yı mağlup et 
1!lır l' . 
Oy SIKLETLER ARASINDA 
G GÜREŞ 

')') o:.ı:zi (İtalya), Kase (Japon· 
Sh Yı, Koakele (F enlandiya) yı 

lck (D . k e~. . anımar a) yı mağlup 
1!hr. 

deJ~audra (Çekoslovakya), Lin
~o~h O~veç) i, Thrl (Almanya} 
lijp orı (Macaristan) ın mağ • 

etmiştir. 

BlSlKLET ŞAMPiYONU 
da ~OOo metre bisiklet yarışın • 

So ~1ont şampiyon olmuştur. 
~ÜSA LOMETRE YÜRÜYÜŞ 

BAKASINDA DERECE. 
1) LER 

ı:-~0 anich 4 saat 57 dakika 20· 
··~,r~ , 

•hllel ıo 4 saat 59 dakika; Ha-
s •a 5 •aat 6 dakika 6; Rivolta 

at 7 d k'k ~an a ı a 39; Sievert "Al-
~ 5 saat 16 dakika 41. 

METRE BiSiKLET 
tt YARIŞI 

)'n' ~ont Ve Chaillot daima yan 
''fe '.1 akat Egmont at bir me • 
... 1 erd · . 
;1~tek i e. gıtmıştir. Holandalı 
·~ tek g hı geçerek yarı§ı ya • 
~•ttır. erlerk boy farkla kazan. 

~arn 
anı 12 dakika 6. 

S1~~I ORTA GÜREŞ 
~~hri 1 ır mücadeleden sonra 
~r ~~:.~1akibi Scarf'ıyı yen • 

---.:::::::_e fampiyon ilan e • 

Ollmplyaiiara ilk haz1rhk 
yapıhrken 

dilmiştir. 

BANT AM SIKLET GÜREŞ 
MÜSABAKALARI 

(Final) Pearce (Amerika) 
Jaskriyi 15 dakikada sırtını ye • 
re getirerek yenmİ§tir. 

Zombari ve Jaskariye galibi· 
yetinden sonra Perace ıampiyon 
unvanını kazanmıştır. 

TÜY SIKLET GÜREŞ 
MÜSABAKASI 

(Final} Pihlajamati 8 dakika 
44 saniyede sırtını yere getir • 
mek suretile Karlson'u yenmiş ve 
şampiyon ilan edi!.miştir. 

SERBEST GÜREŞ 
GALiPLERi 

1 - Pearce tüy sıklet (Ame • 
rika}. 

2 - Pihlajamaki yarı ağır 
(F enlandiya) 

3 - Mehring (Amerika) 
MUHTELiF MlLLETLERlN 
KAZANDIKLARI SA YILAR 

Gece yarısına kadar muhtelif 
milletlerin saha ve pistlerde ka • 
zandıkları sayılar: 

(Gayri resmi rakamlar) 
Amerika 151, İngiltere 28, lr 

landa 20, Kanada 19, Almanya 
18, Fenlandiya 16, Japonya 14, 
Lehistan 10, İsveç 8, İtalya 8, 
Fransa 7, Letonya 5, Filippin 4, 
Çekoslovakya 4, Macaristan 3, 
Yeni Zelanda 3, Cenubi Afrika 
3, Brezilya 1. 

Brezilya Atletleri 
Olirnpiyatlara gitmek için 

nasıl para buldular ? 
.. ()~o. Atlet = 50 bin çuval kahve ! 
l("d lllpıYat 0 tlı ar g<srnı Yu~Jarında şimdiye 

Uttur. rnenıış bir hadise ol-
8re ·ı 

()lioı .ıı Ya hGk 
L P•Yatıa iinıeti, atletlerini 
qtt ra gö d 
.. 1 2anı80 n erebilmek için 
~ b "erdi"' 
"er ~hta0 dolagı ~arayı, umu-
lt eı:nişr F yısıle hu sefer 

titı 1
• ak 'llt 11 olinıp· at milli renk· 

~lte lenı~fıatl:~da muhakkak 
e •lnıesini isıijııuı 

Hrezilyahlar, bu işi temin için 

garip bir çare bulmuşlardır. Bre· 
zilyanın kahve ihraç eden bir 
memleket olduğu malumdur. Bü
tün tüccarler toplanmışlar, bü
yük bir gemi tutarak, içine kah-

ve yüklemişler ve Brezilya atlet· 

}erini çağırıp: 

- işte, demiıler, bu geminin 

Bir defi 
Boks6r Y orgos Ef. 
Yunan şampiyonuna 

meydan okuyor 
Şehrimizin tanınmış boksörle 

rinden Y orgos efendi Yunanista 
nın yarım ağır boks şampiyonu 
Canonopulosu defi etmekte ve bu 
maçın Karaali - Atanas Vasil 
yosun güreıecekleri günde şeh· 
rimizde yapılmasını istemekte • 
dir. 

Yorgos efendinin bu teklifi 
de ıehrimizde bulunan, Atletik 
Foni ismindeki Yunan spor gaze
tesinin muhabiri tarafından Yu
nanistana bildirilmiştir. 

Y orgos efendi şimdi Fener • 
bahçe stadında kurdukları kamp 
ta boksör ve pehlivan Cemal 
beyle birlikte çalıımaktadırlar. 

Cemal pehlivan malum oldu
ğu üzre bu yakınlarda Bulgar 
boksörlerinden T anço ile stad • 
yumda karıılaşacaklardır. Ayni 
günde Y orgosun da ya Milado • 
viç yahut Rados şampiyonu Jo • 
zef Levi ile . karşılatması muhte· 
meldir. 

Y orgos - Süleyman Sırrı 
maçı, hasılatın tevzii ıekli yü • 
zünden çıkan bir ihtilaf yüzün • 
den kalmıştır. 

Beşiktaş - Izmlrspor 
Berabere kaldılar 

İzmir, 5 (V AKIT) - Beşik
taş takımı ile lzmirspor takımı 
arasındaki revan! maçı bugün ya 
pıldı. 

Sahada oldukça kalabalık var 
dı. 

Oyun gene hakem M. F ovle
rin idaresinde saat 17 buçukta 
Beşiktaşlıların hücumu ile başla 
dı. 

34 üncü dakikada İzmirliler 
sol açıkları vasıtasile ilk ve son 
gollerini kaydettiler. Ve birinci 

haftaym 1 - O lzmirsporun ga
lebesile neticelendi. 

ikinci haftaymda Befiktaşh • 
lar oyun üzerinde daha müessir 
olmıya başladılar ve lzmirspor 
kalesini sık sık tehlikeli akınlar 
la sarsıyorlardı. 

25 inci dakikada Be,iktaşlı • 
lar merkez ımuhaciminin ayağı i· 
le beraberlik sayısını atmıya mu 
vaffak oldular. 

Ve oyun 1 - 1 e beraberlik· 
le nihayet buldu. 

içindeki kahveler sızın malınız
dır. Gemi ile seyahate çıkarsı
nız, uğradığınız limanlarda kah-

venizi satarak olimpiyatlar için 
lazımgelen masrafı yapar ve 
yarışlara iştirak edersiniz. Eli· 
mizde naldt para olmadığı için 
size ancak bu suretle yardım 

edebiliyoruz. 
Atletlerden olempiyatlara işti· 

rak edecek olan 40 kişi, içinde 
50 bin çuval kahve olan ge· 
miye binip Bahrimuhite açıl
mışlar ve ilk uğradıkları Lort
land limanında yaptıkları satışla 
20 atleti Los Angelosa sevket· 
mişler, hamulenin üst tarafını da 
San Fransiskoda satıp ötekile
rin de olimpiyatlara iştirakleri

ni temin edbilebilmişlerdir. 

V AKIT 6 Ağustos 1932 ~ 

Bllyük maceralara nl~ln girişilir ? 

Hava rekorlarında para
nın oynadığı rol! 

Tayyare rekoru kırmağa teşebbüs eden• 
lerin \'Oğunu harekete ge~ireo şey, paradır 

Bugünlerde tayyarecilik ale • 
ıminde mühim teıebbüs!er vu • 
kubulacak. Miat Viktor~l'~'1 

ler büyü aceralara 
cek ve önümüzdeki iki üç a~ 
zarfında bir çok tayyare hadise· 
lerinden haberdar olacağız. Bun 
ların bir kısmı Atlas Okyanusu, 
nu, bir kısmı Avustralyayı, bir 
kısmı Şimal kutbunu istihdaf e
decek, bunların belki yüzde el • 
lisi muvaffak olmıyacak ve bir 
daha adı anılmıyacak, fakat bir 
kısmı da muvaffak olacak ve adı 
dillere destan olacak, bilhassa 
bunların içindeki kadınlar en 
hararetli tebriklerle karşılanacak 
ve mühim paralar kazanacak • 
lardır. 

Çünkü tayyare rekorlarının u 
cunda büyük nakti mükafatlar 

Dünkü 

da vardır. Ve rekorlara te§ebbüı 
edenlerin çoğunu da bu nakti mu 
kafat harekete geçiriyor. 

Rekor kıranların bir kısmı, 

nsanlığın terakkisi için çalııtık· 
arını, bir kısmı milletlerinin a • 
dıru, tanını yükseltmek için teh
likeye atıldıklarını, bir kısmı, in 
sanların henüz macera zevkini 
kaybetmediklerini ispat için ha• 
yatlarını istihkar ettiklerini, bir 
kısmı filin makine, motör, yağ, 
benzin ve aairenin en mükemmel 
olduğunu göstermekten zevk al
ıklarını söylerler. lçlerindeı 

biri parayı istihdaf ettiğini 

ez. Halbuki bütün bu 
.-.-·~da paranın da çok bü• 

e 

raların ıyorken ga. 

zete muhabırlerin" en birine he • 
"def acılCca ıövlemi~: 

"MalCsadım, her..şeyden evvel, 
(Lütfen aayfayı çeviriniz) 

Koşular 

OUnkU koşulardan tkl bftl• 
Koşuların ikincisi dün Veli 

Efendi çayırında icra edilmiştir. 
Birinci koıunun mesafesi 2 

bin metre idi. Dört ve daha yu· 
karı yaştaki yerli ve arap at ve 
kısrakları arasında yapılan bu 
koşuda Şemseddin Beyin Mes
udu birinci, Ankaralı Ahmet be· 
yin Tayyarı ikinci, Somalı Ah • 
met efendinin K. Ceylanı üçüncü 
gelmiştir. 

Mesafesi 1800 metre olan ikin 
ci koşu üç ve daha yukarı yaş • 
taki halis kan İngiliz at ve kıs
raklar arasında icra edildi. 

Bu koşuda M. Binns'in Y ean 
Hableri birinci, Madam Anna 
Sabri beyin Pazar'ı ikinci, Ali 
Haydar beyin Gözdemi üçüncü 
gelmiştir. 

Üçüncü koşu dört ve daha yu 
karı yaştaki yerli ve arap at ve 
kısrakları arasında yapıldı. 

r.1esafo5i 2.400 metre olan 
bu kotuda Prens Halim beyin 
Poruj'u birinci, Somalı Ahmet e 
fendinin Kameri ikinci, Niya:?:i 
Beyin Sabası üçüncü gelmiştir. 

Dördüncü koşu hendikaptı. 
Mesafesi 2000 metre olan bu 
kotu dört ve daha yukarı yaşta· 
ki halis kan İngiliz at ve kısrak
ları arasında yapıldı. 

Ahmet ve Fikret Beylerin 
Stromboilai birinci, Madaın An • 
na Sabri Beyin Piperi ikinci 
Ahmet ve Fikret Beylerin F riği 
üçüncü gelmiştir. 

Beşinci koşu mahdut hendi • 
kap idi. Üç yaşındaki yerli ve a· 
rap erkek ve dişi taylara mah • 
sus ve mesafesi 1200 metre olan 
bu koşuda Emir Salih Beyin Bo:ı 
kurdu birinci, gene Emir Salih 
beyin Klas'ı ikinci, Salahattin 
Beyin Oğuzu üçüncü gelmiştir. . 
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•mir Se!Jahati Jntihalnn11da1' ı ~ . ---- --- - --
Izmirde Halk Fırkası --Halk fırkasına iptida büyük de sevkeden fey bu binadan çı· 

bir methalden girdik. Bir kaç a· kan köylü kalabalığı idi. Onun 
dım yürüdük. Sola döndük. Bu- için tekrar sormağa lüzum gör· 
rası dolambaçlı bir taş merdiven- dük: 
dir. Yukarıya çıkacağımız aıra
aa altı yedi kitilik bir köylü ka
filesi ile karşılaştık. Bunlar bir 
dizi halinde yukarıdan aıağıya 

iniyorlardı . . Birdenbire arkada
fım ile beraber tereddüt ettik: 

1 - Acaba yanlış girmiş olmıyalım? 

Dedik. Bizi bu suretle tereddü-

-
para kazanmaktır!,, 

Hakikatte Mollison Nevyor • 
ka kadar uçup dönmü, ve bir • 
kaç bin sterlin kazanmı,tı. 

Londradan Avustralyaya u· 
çacak ve oradan dönecek olan ve 
bütün bu seyahati 15 günde bi • 
tirecek olan 16 yatındaki İngiliz 
kızı da 5000 ıterlin mükif at ala
caktır. 

İngiltere etrafında, yere kon
madan bir ay dönüp dolaşacak o· 
)an Mister Bruceile kocası ve bir 
üçüncü adam da büyük bir ser • 
vet elde edeceklerdir. Bunlar, 
havada oldukları halde ben • 
zjnlerini alacak ve havada yalnız 
27 gün kalan Amerikalıların re
l<orunu kıracaklardır. 

Mis Amy Jonson 1930 da A· 
Vustralyaya uçmakla (15,000) 

sterlin kazanmı§tı. Mister Bruce 
nin ıeyahati, niıpeten tehlikeli ol
mamakla beraber daha fazla uara 
alacaktır. 

Bu gibi tayyarecilere büyük 
müki.f atlar tahsisine imkan ve
Jen amil bu uçuılar vesilesilc ya
pılan reklamlardan edilen isti· 
fadelerdir. 

Meseli, bir tayyareci, filan 
fabrikanın çıkardığı ıütle ken· 
dini beslediğini söyler, yahut 
tayyareci kutupların burudetine 
kartı filin kremi kullanarak 

cildinin taravetini muhafaza et • 
tijini ilan ederse, bunun muka -
bilinde mühim kazançlar temin 
etmektedir. Çünkü bu sayede o 
ticarethaneler büyük karlar el• 
ae ediyorlar. 

Bu yilzden istifade eden mü -
e11eseler nyılmakla bitmez. 

Fakat bu it devam edip gide
cek mahiyette değildir. Çünkü 
'birkaç ıene aonra tayyare ile re· 

•kor kırmak, otomobil yarııına 
ıinnek kadar ehemmiyetıiz ola• 
cak ve ancak teknik istifadeler 
için yapılacaktır. 

- Hem!}eriler burası neresi.' 
- Halk Fırkaaı ..• 

Ancak bu son cevaptan sonra· 
dır ki yanlış kapı çalmadığımız
dan emin olarak merdivenden 
yukarı çıktık. Hacim Muhittin 
Bey yoktu. Fakat mahalli firka 

erkanından Sabri ve Şevki Bey
lerle beraber diğer bir takım ze
vat orada bulunuyorlardı. Bura
daki kısa müşahede ve mütalea
larımız ile anladık ki lzmirde 
Halk fırkası hakikaten bir halk 
müessesesi olarak çalışmaktadır. 
Her sınıf halk arzularını ve ihti· 
yaçlarını dinletmek için istediği 

zaman müracaat edebilmektedir. 
icabında her türlü tikayetlerini 
açık kalp ile ıöyliyebilmektedir. 
Nitekim fırka binasından içeri 
girer girmez daha merdiven ba
tında bizim karşımıza altı yedi 
kişilik bir köylü kafilesinin çık
masındaki sebep ve hikmet de 
bundan ba~ka bir şey değildi. Bu 
hal fırka müessesesinin kalaba
lık halk kütlesi tarafından benim
senmiş olduğunu gösteriyordu. 
Demek ki, bir sene evvel lzmire 
gelmiş olan Hacim Muhittin Bey 
ile arkadaıları bu muhitte bir 
emniyet telkin etmişlerdi. 

Mucibi memnuniyet bir nokta 
olarak kaydedebiliriz ki daha ilk 
defa yaptığımız bu kısa temas 
ile bizde hasıl olan bu intiba son
radan da değiımedi, bilakis da
ha ziyade kuvvet peyda etti. Fil-

hakika ertesi günü İsmet Pa~a 
Hz. lmıirin muhtelif semtlerin
deki fırka !Uhelerini ziyaret etti
ği sırada bu fırsattan biz de bir 
gazeteci olarak istifade ettik. 
Cümhuriyet Halk fırkası umumi 
reis vekili sıfatile Paıa Hz.ne 

Dolaplıdere, Etrefpafa, İki çef· 
melik, Tilkilik, Alaancak, Kartı 
Yaka semtlerindeki fırka ocakla
rında verilen izahatlar ile bura
lardaki mütahedelerimizin neti
cesinden ilk intibalarımızın teey
yüt ettiğini, lzmirdeki Halk fır· 
kaıının siyaai vazifeleri haricin
de olarak sırf mahalli ihtiyaçlara 
göre muhtelif halk tabakalarına 
yardım etmek, ayni zamanda 
gençliğin umumi terbiye seviyesi
ni yükseltmek gibi milli gayelere 
ehemmiyet verdiiini, bu yolda 
tayanı tükran eserler de vücuda 

Türkçeye 

gülüşlü kadın 1 çeTiren: 

Yazan : 

Morls 

USblan fa. Arsen LUpenln yeni bir macerası 
Tefrika l\o: 10 

Fakat Jorjöre mukavemet etmek 
iatedi. Zira, cü11e ve kuvvet iti
barile, kendini tutan ellerin sahi
bi Möıyö Raulden iri ve ona faik 
aörünüyordu. Bununla beraber, 

eller, bileklerini bırakmak ıöyle 
dursun, öyle garip hareketlerle 
teair icra ediyordu ki, baımüf et· 
ti§, hiddetlendi ve taşırdı: 

- Efendi, diye haykırdı, elle
rimi bırakacak m11ınız? 

Hay hay müfettit bey, bir fey 
yaptığım yok ki, yalnız içeri gi· 
riniz de tevkif müzekkeresini ve
reyim <liye .. 

- Tnkif müzekkeresi filan 
vız getir bana .. 

- Yok .• Olmaz müfettiı be>:·· 

Size vız gelirse bana gelmez .• 
Muhakkak onu size iade etmeli
yim .. Madem ki istediniz? 

- Evet ama, kız kaçıyor .. 

Kaçmaz canım, arkadaıınız 

aıağıda değil mi? 

- Aıağıda amma, hımbılın bi 
riaidir. 

Batmüfettiş birdenbire ken 
dini mösyö Raulün salonunda 
bulmu§tu. Hiddetinden tepini · 
yordu. Kapı da kapanmıştı. Küf .. 
rederek kapıya ıaldırdı, açılma· 
dı. Kilitliydi. Kilidi zorladı. Ol 

madı. Mösyö Raul karıısında du 
rup gülüyor ve ona bir kağıt u· 
zatıyordu: 

- Buyurunuz mösyö Jorjöre, 

Matbaamıza gelen eserler: 

Servetitünun 
"Sen·etifünun,, mecmuasının bu haf

taki nüshasında Halit Fahri Reyin son 
~ünlerde kitap şeklinde neşrolunan "Ne
dim,. piyesine dair Sehap i\'afiz Bey ta· 
rafından yazılan bir tetkik makalesi ve 
gene Schap Nafız Bey tarafından yapılan 
· ·~eler dediler ?,, scrla\·halı edebiyat an
ketine [ lalit rahri Beyin verdiği Ce\•ap 
vardır. 

Bunlardan başka, ~amık KAşif Beyin 
'On beşinde bir Se\•gilim vardı !" ismin
de bir hikAyesi, ~iir, fıkra. tefrika, muh
telif bahislere ait yazılar, bulunmaktadır. 

Bu nüsha ile birlikte, dünya güzellik 
kralıçesi Keriman 1 lalis Uanımın bir 
resmi de Hıh·e olarak verilmektedir. 

getirilmit bulunduğunu gördük. 
Mesela İzmirin Dolapderesi en 

fakir halk tabakasını temıil e· 
den bir mıntıkadır. Böyle olduğu 
halde burada fırka ocağı men· 
supları sırf kendi v'aridatlarile 
fakir küçük çocukları muhafaza 
ve terbiye edecek bir ana mekte
bi vücude getirmitlerdir. 

Diğer taraftan Tilkilik ve iki 
çefmelik gibi muhtelif mahaller
de fırka ocakları kreı teıkili.tı 
vücude getirmiılerdir. Çünkü bu
ralardan erkek amele gibi kadın 
amele de vardır ve oldukça yekUn 
tutmaktadır. Kadın amele henüz 
süt çağında olan çocuklarını mu· 
haf aza için sabahları bu kret mü
eueselerine veriyorlar, itlerine 
gidiyorlar, sonra aktam gene ço· 
cuklarmı alıp evlerine gidiyorlar. 
lzmirde fırkanın himayesi ve yar
dımı ile vücude getirilen bu kreş 
teşkilatı her gün tekemmül ve te· 
vessü etmektedir. 

Kezalik fırka teşkilatı mahalli 
gençleri yetiıtirmek cihetine de 
büyük bir ehemmiyet vermitler· 
dir. İzmirdeki hemen bütün spor 
teıekkülleri semt semt fırka o
caklarının himayesindedir. Bu 
teşkilata lazım olan yerler de 
fırka binaları dahilinde temin 
olunmuştur. Bu suretle İzmir mu
hitindeki fırka müesseseseleri 
gençliğin hakiki bir rehberi ve 
yardımcısı olmuftur, denilebilir. 
Şunu da ilave edelim ki lzmir 

ve muhitinde Cümhuriyet Halk 
fırkası tubelerinin muhtelif sa· 
halarda gösterdiği muvaff akiyet 
eserlerinde hükfunetin de büyük 
bir yardım hissesi vardır. İzmir 
valisi Kazım paşa kanun ve idare 
usullerinin müsait olduğu derece
de fırkanın muvaff akiyetine hiz· 
met etmektedir. Mahalli fırka er
kanı ile vilayet makamının müş
terek ve ahenktar mesaisi bu 
noktai nazardan çok hayırlı se
mereler vermit olduğu gibi bun
dan sonra yeni eserlerin inkişafı
nı temin edeceği tüphesizdir. 

Mehmet Aısm 

itte tevkif müzekkereniz. 
- Peki ama demin bu tevkif 

müzekkeresi paltomun cebinde 
idi, nasıl oluyor da sizde bulu • 
nuyor? 

Baımüfettiı hasmının gırtla
ğına atılmamak için kendini güç 
zaptediyordu. 

- Yere düımüt mösyö Jor • 
jöre, yerde buldum .. Ne yapa .. 
yım? 

- Martaval atıyorsunuz! Her 
halde beni Volter caddesine mah 
sus göndermediğinizi, yani ba
§ınızdan savmak istemediğinizi 

de iddia edemezsiniz ya? Şüp -
hesiz Klara buradaydı. 

- Evet, hem çok yakında. 
-Ne? 
- Bu bulunduğumuz salon· 

da! 
- Ne dediniz, ne dediniz? 
- Şu arkası dönük koltukta .. 
- Vay canına .. Demek bu • 

radaydı, ben farkına varamadım. 

- . 
Bir Mütehassıs Diyor kı 

Elbiseleı 
içkiler 
yemekler! 

Kömürden, bu gün yakmak 
için kollandığımız kömürden ev
ler inşa etmek, camlar yapmak, 
tefrişat yapmak, bu evleri, kö-
mürle ısıtmak, kömürle aydm
Iatmak hatta erkekleri ve ka
dmları kömürden yapılma elbi
selerle giydirmek, kömürden 
yapılma içkiler ve yemeklerle 
beslemek mümkün olacaktır. Bu 
suretle vücut bulacak şehrin 

kadınları kömürden istihsal olu
nacak kokularla kendilerini tatir 
edecek, şehrin yolları kömürle 
parkelenecek, şehrin vesaiti 
nakliyesi kömürle yürüyecek. 

Bu sözler hayalci bir roman
cının değil. bilikis kömilr üze· 
rinde çalışan ve kömürden elde 
edilecek istifadeleri ariz ve amik 
tetkik etmekte olan lngiltere kö
mürü tetkik müessesesınin erka
nından biri tarafından söylenen 
sözlerdi. 

Kömut, sanayi inkılabını ko
laylaştıran amillerden biri idi. 
ilim adamları onun yeniden da
ha mühim inkılaplara sebep ola
cağını söyliyorlar. 

Kömürden, gaz, zift, boya is
tihsal olunuyor. Fakat onun ver
dıği bundan ibaret kalmıyacak
hr. Çünkü bugün kömür, hak
kmda bildiklerimiz, elektrik bak
kmda bildiklerimizden fazla de
ğildir. Ancak son senelerde kö
mür hakkındaki malumatımız 

arth ve atiyen bütün ihtiyaçları 
kömllrlerle temin olunacak bir 
şehir yapmak imkinı anlaşıldı. 

Yeni şehri yapmak için kömür 
karboniıe ve hidrojene edilecek· 
tir. Kömürü karboniıe etmekle 
gaz istihsal ediyoruz. Hunun için 
kömürü bin derece hararete ma· 

Fakat siz ne hakla, nasıl onu 
sakladınız. 

Mösyö Raul yılı~arak cevap 
verdi: 

- Kalbim onu size teslime 
müsaade etmedi müfettiş hey, 
ho§ siz de benim yerimde olsa· 
nız böyle yapmaz mıydınız? Dü~ 
~ününüz bir kere, siz evlisiniz, 
belki de çocuklarınız da var. 
Naaıl olur da bu güzel sarışını 
hapse attırmıya kail olurdunuz. 
Muhakkak ki, siz de, eğer benim 
yerimde olsaydınız - tekrar e • 
diyorum - polisi Volter cadde • 
sine yollar, onu kurtarırdınız. 

J orjöre boğulacaktı: 
- Ne? Burada idi? iri Polün 

metresi burada idi de siz sakla
dınız demek? Bu size pek paha
lıya malolacak .... 

- Evet, iri Polün metresinin 
burada olduğunu iıpat edebilir· 
seniz, hakikaten bana pahalıya 

malolur. Fakat bunu muıl iıpat 

Her şey 
kömürden 
yapııacak 1 

o.e 
ruz bırakıyoruz. Buıün kCSlll bl' 
daha aşağı bir derecede k•'' 
nize etmek milmkündür. Bu I 
retle duman çıkarmıyan k611' 
istihsal olunuyor. ktıf 

Bu çeşit kömürün bıra J 
maddeye fenol denilir, kiOIY 
bir surette her renge boy• 
ve kmlmaı bale geliyor. Ort 
la her ıeyi boyamak ve onu 
şekle sokmak mümkündür. 

Kömür şehrinin bütün ef1 
bundan yapılacaktır. K6mür t' 
rit dumansız kömürle teshin °1 

nacak ve kömür gazile aydıO 
nacakhr. 

Sonra ayna madde sun'i İ 
telleri gibi, teller istihsal et 
mümkündür. Bunlarla kum•f 
kuyarak balkı giydireceğiz. 

Bugün bile kömürden f 
maddeler istihsal olunabilir. 
kat kömürden, Protein istih 
bugün oldukça pahal.dır. Jle 
bunun ucuzlatılmasma imklD 

içkiye felince kömürden 
bira istihsal edilebilir. Koklbİ 
üzerinde buhar geçirmekle el 
rojen ve karbon Monopide 
edilebiliyor. Kimyager bunl•rl 
rak mütbi§ bir tazyik ve b•' 
ile eziyor ve alkol çıkan~orj,of 

Sonra kömürden, yaaemısı. ~ 
takal, gül kokuları çıka~ 
mümkündür. Bunun için k ~ 
rün kimyevi bir muamele 
geçmesi kafidir. . , 

lngilterenin Gremich' dek• :Ut 
rukah tetkik istasyonunda 
bu tecrübeler yapılıyor. 

Kömürden bir şehir y•P 
1 bugün şüphesiz çok pab 

mal olur. Fakat yakm ttıd• 
nu da göreceğiz. 

edebilirsiniz? 
- Madamki siz bizzat 

ediyorsunuz! I 
- Baıbaıa iken ev~t, tı~ 

aksi takdirde, yani Jahıt 
runda hiç söyler miyi~? b',.;' 

- Başmüf ettit sıfatıle 
~ahadetim kafi... . . ., ti 

- Haydi canım, hıç 1~~ ,f 
çocuk gibi aldatıldığını ıtır 
debi lir mi? ~ 

Jorjöre artık hayretinc:le1'e~ 
rede ise sırt üstü yere dii,e~ M 
Kendisile alay eden bu •d~ ~ 
kimdi? Derhal onu istint• lı i 

k k . ld ~ .. ~ enııı• me , 1m o ugunu ogr ,J 
tedi. Fakat, onun bakıtl~tıb 
da o kadar şaşırmıştı J<ı, Jıt' 
beyhude olacağını anlaııı• 
cikmedi. Sadece: 

- Siz, iri Polün 
ahpabı mısınız? 

Diye sordu: 
- Ben mi? Hayır, ol1d 

üç dakika kadar ıördülll• 
(Devattl 



S Dö. E~ 
aray Uıunhacı Köy içinde .5 

" 

" 

•• 

,, 

.. 

Sınır dere 7 1 

,, Ar küstü 67 3 

Dutluk tarla 54 

'' Göçerler yo· 18 
funda ayazma 

yolu 
u Ada içinde 88 

" Ark altında 7 2 

" Değirmen 61 3 
tarla 

150 Şarkan, garben yol 
şimalen Hatice ha
mın, cenuben Meh
met bey ile mah· 
dut ev arsasının 

dört sehimde üç 
aehimi. 

50 Çatak ve Muti Ha
lil ile çevrili tarla· 

250 

1000 

nın tamamı. 

Eyüp ağa ye yol
larla çevril tarla. 
Ali, lbrahim, Sıvat, 
yol ile mahdut tar· 
Ia (halen aebıe bah· 
çesi. 

70 Çatak, yol, Emin, 
Bozhali ile mahdut 
tarla. 

250 Salih oğulları, Meh· 
met bey, Hüseyin, 
Halil, Ergene ile 
mahdut tarlr. 

200 Halil, Ark, Hü!lle· 
yin, Ergene ile mah
dut çayırm dört 
hissede bir buçuk 
hissesi. 

350 Değirmen, Ark, Er· 
ıene, yo1, sıvat ile 
mahdut çayırın dört 
biasede bir buçuk 
hissesi. 

) uka ndı hcreıi unıumh·e ve tamamlarına tahmin ed len kı \'mcıleri \'3 7. ılı •raa • • 
d ~c Çayır hi tsclerl~ le heş parça tarlı açık arttırma re konulmu, 'e ~artnımesl 
de dıvınhaneve talik cdılmi5tir. f) E\'l iıl 932 tarihıne mtisadı f sıılı ~ünü saat on 

dOfttcn on a ltı} a kad.ır Sarav icra dairesinde açık arttırma suretiyle satılacaklar· 
ır .ı. • 
•• ·"l 1 tıırma birlncid r. Arttırma \'a iştirak için ° 0 7 teminat alınır. 1 laklan tapu 

ııcıli 11 b • . . .. 
1 . c sa it olmıyan ıl lkadarl arın iddiaları n ı ilan tar ihındcn iıibıırcn yırmı gun 
,1Çlnde \'c~i 'ılar i\·le birlikte mem urİ\'etım i7.e bildirmeleri, ak<i takdirde satış bede· . ıııl\ • • . 
htr Pıylaşma~ından J1ariç kalacaklırı \'C icra k~nununun. ı 1? mıddc~ınc tedık~n 

e~ct ctmc'eri \'c dıhı fazla malOmat almak ıstC\ cnl crın ().53 932 numara ıle 
~ri~ etlmıze müracaa tla rı Jüzumu ilan olunur. • 

A. skeri fabrJka-ı 
lor ilanları 

~ti.k"":t:----.------
29o 'P Muhafız 
30o O adet Fi renk k ömle~i 
1 SS O ,. ince ten f anile 
298 O " Kalın ten fanile 
lio O ,, Fanıle don 
lso O .. Hav:u 
~ ıoo çift Siyah fotin 
127 220 " Çorap 
170 O " ls!<arpin 

O l O takım iş elbisesi 
O 10 ., Don, ıömlek 
~ 25 ,, Yaıitk elbise 
"'le ~)( ~ alem 

9 ----4 
t .. ~ıkeri aan'atlar mektebi tale· 
o._,ı 'l 
baı··~.~ Barut fabrikaeı muhafız 
ter ı..ı u efradı için balada muhar· 
lir şelbuıat mübayaa edilecek· 
bl~Jt ~a:tnaıne ve nümuneleri gör 
tthıbıçın her Pazartesi ve Per· 

~ günleri ve münakasaya 

girmek üzere de 18 Ağuıtoı 932 
Per§embe günü Tophanede eıki 
Salıpazarında Aıkeri Fabrikaları 
Yollamasında Satın alma komiı· 
yonuna müracaat eylemeleri. 

(3624) 

Kilo 
1000 
800 
200 

80 
hO 
25 
80 

200 
200 

9 

• • • 

Kuru sovan 
Patates 
Ayşe kadm fasulye 
Kırmızı domates 
Bamycı 

Yeşilbüber 
Patlıcan 
Libna 
Prasa 

Bakırköyünde Barut fa.hrikaıı 
muhafız bölüğü efradının 31 
Mayıs 933 gayesine kadar ihti· 
yaçları için balada yazılı 9 kalem 
yeşil ıebze mübayaa edileceğin • 

~.... ~ ,,. 

l'er,.11c8 ~ ~ Yazan: 

~0•• •s Boz Navar "'~· R~b· 
)', __ 1anskı 

k t.. Be d ... - -- - ~ 
orıuıu 11 e uyuyacagLm. Yarın Yataktan fırladı. Hemen giyinip 

tt.ı do ruı, olmaz mı? Bir kadr- kaçmak lazımdı.Titriyerek giyindi, 
"'"' •tu bı k ... d" .. t 1 t ••ijp • l ra bgı zaman UfU• uva e masa11nın önüne oturdu. 
ı~,ltl:t~neceğine herkesle dert· s.~y:ar ~atıcıların, arabaların gü
lltıe · İnsan ne kadar dertle • rultulerı arasında kapının çalr 
tl~tur 0 

kadar çabuk derdini u· nıp çalınmadığını duymıya çalı· 
N ' şıyordu. 

ıs.t-... b 
~'l" ko • ' a§ını yastığa ko· Ah! Şu sokakta geçenlerin a· 
tı t~ Yrnaı llYuınuştu. Uyandı· rasına karı§ıp gözükmez bir ha 
C.urıe . •n ••at dokuz buçuktu. le gelse .. 

tın ışıkl · · ı 1 · · .. h. b' ko '-ta'lllda .. ~~ı ınık pancur ar çını .~u~ 1§ ır rku kapla • 
tlenin .. n ~uzulüyordu. Şömi • mıştı. Ruzgarda sallanan asılmıt 
l'oı-uıın:~erındeki saatin rakkası adamlar görüyor, boğazı ııkıtı· 

O, sızın hkırdıyordu. yordu. Y atamaktan ba~ka dütün 
l'l'l rtıan b d . k eydana. ey eki evde her ıey cesı yo tu. 
k, onu çıkrnıı olacak. Mutia· Birçok planlar kurdu. Liman· 
l Ura.n1 .. •rı~orlardı. Zabıtanın daki büyük vapurlardan biri o· 
n ·• evı · 
1 

kaktı. B nı ~raıtıracağı mu • nu kabul edip meçhul ufuklara 
' ıgı.na. kiı!a~ın kazara sap • doğru götürmez miydi? 

ınanırdı ki.. Ah bir vapura atlasa... Fakat 

lzmlr • Pire - lskenderiye 
postası 

(lzmir) 9 Ağustos Sah 11 de. 

Trabzon postası 

(Ankara) 10 Ağustos Çar· 
şamba 18 de. Gidişte Zongul· 
dağa da uğrayacaktır. 

lzmlr • Mersin postası 

(Anafarta) 10 Ağustos Çar· 
~amba 1 O da Galata rıhtımın· 
dan kalkarlar. (3859) 

Tekrar ilan edilinceye ka
dar Karabiga Hattının Pazar 
aralık postaları yapılmıyacak
br. (3858) 

idarece aşağıda ismi yazılı 
malzeme münakasa ile satın 
alınackatır. Temin at % 1 O dur. 
ihale 15· 8. 932 saat 16. 

1000 Tane Kıl tomar fırçası 
1000 ,, Boya 
300 ,, Boğaz 
500 ,, Borda 

" 

" 1000 ., Faraş 
SoO ,, Maşrapa 

20000 ,, Çalı süpürgesi _ 
SOO ,, Çavalye 
500 ,, Teneke lamba 

maa makine 
300 ,, Yağ lambası (3484) ---

., •• , ...................................... , •• ,. ·····:::::ı: 

lr5Rll 
H KARA DENıZ POSTASI i~ 

llERZURUM!I :. :ı 
U vapuru p İ • :i 

Deniz Levazım Satınalma Ko· 
misyonundan: 
1000 Ton Lavamarin kömürü: Kapalı zarfla münakasası 28 Ağus· 

tos 932 pazar günü saat 14 te. 
70 ,. F ondcrikok kömürü: Açık münakasası 28 Ağustos 

932 pazar günü saat 15 te. 

iİ 8 Agv ustos azar eSl h .. r ..., 
ii günü akşamı Sirkeci'den hare· il 

Deniz Fabrikaları ihti v acı için münakasaya konulan yukarda 
yazılı l~ ömürlerin ihaleleri hizalarındaki gün ve· aatlerde yapıla
cağından şartnamelerini görmek istiyenlerin her gUfi ve vermeğe 
talip olanların da münakasa glin ve saatlerinde teminat mektup• 
Jarile birlikte Kasımpaşada Deniz Levazım satınalma komisyonu• 
na müracaatları. (3823) 

i' •ı .: ketle (Zonguldak, lnebolu, h 
U Samsun, Ordu, Giresun, Trab- Ei 
H zon, Sürmene ve Rize ) ye :· 
!i gidecektir. 
il Fazla tafsilat için Sirkeci 
İi Yelkenci Hanındaki acentalı
ii ğına müracaat. Tel: 21515 
:::t:::: :: ::ı:::: :: :: : ::: : : :: : : : :: ::: : ::: : : :: : : : : : : :: : : : : : : 1 

... - ..... ET ... --• 
Ucuz, hıyleıiz, birinci koyun, 
kuzu eti yemek için yalnız 
Pendik'te vapur iskelesi yanın· 

da 64 numeroya geliniz. 

den talip olanların şartnameleri 
görmek üzere her pazartesi ve per 
§embe gÜnleri ve münakasaya 
girmek i~in de 15 Ağustos 932 
Pazarteıi günü badczzeval ıaat 
14 te T ophnnede Askeri F ahrika· 
ları Yollama binasında müte§ek· 
kil aatın alma kc.misyonuna mü· 
racaat eylerneleri. (3623) 

hunun için bilet almalı, pasapor· 
tunu vize etmeli. Zabıtaya hesap 
Termeli .. imkana yok .. Vizesi ile 
Viyanaya dönse mi? Mura ona 
yol harçlığı verirdi. Fakat ya 
Uzunköprüdeki hudut memurla
rına tevkifi için emir verilmit • 
ıe .. 

Nereye gitmeli? Büyükadada 
Kalyopinin evine mi? Yardım 
etmiş olduğu ıefillerin yanına 
mı? Heybelideki manastıra mı? 
En iyisi Heybeli manastırı idi! 
Orası yüksek ve tenha idi. Zayıf 
papas adadl\ki birkaç hıristiyan 
dan başka aylarca kimseyi gör· 
mediğini söylemişti. Nata§anın 
or~ya kaçtığını kimse aklına ge· 
tiremezdi. 

Murayı uyandırmadan soka • 
ğa çıktı. Güneşin tiddetli aydın· 
lığından gözleri kamaıb, gözle· 
rini kırpa kırpa kalabalığa ka • 
rı§h. 

~ . 

Devlet Dem lryolları ilanları 1 
395 adet bandajın kapalı zarf ve takas kaydı ile mUnakasası 

19 Eylül 1932 pazarte5İ günil saat 15 le idare binasında yapıla.· 
caktır. 

Fazla tafsi lit Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer li· 
raya satılan şartnamelerde vaıılıdır. (3853) 

Bir sene zarfında Derince lıınanına gelecek malzemenin Tab· 
mil ve tahliyesinin kapalı zarfla mlinakasası Ankarada idare 
merkezinde 20 Ağustos 923 cumartesi günü saat 15 yapılacak· 
tar. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa ver.nelerinde beşer liraya 
satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. (3678) 

Ankara P. T. T. BaşmiidürlUğilnden: 
Başmüdürlüğümüze merbut bütün Posta n kliye müteahhitlik· 

leri 25· 7· 932 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle münakasaya 
çıkarılmıştır. Talip o!anlarm mahalli Posta Müdürlüklerine yeya 
Ankara Başmüdürlüğe muracaat etmeleri ilan olunur. (3660) 

VII 
Kiliseye varıncaya kadar kor· 

ku içini kemirdi. Tramvayda, 
rıhtımda, vapurda, kiliseye çı .. 
kan yoldaki ormanda, hep takip 
edildi~ini zannediyordu. Bir a· 
dam öldürdüğünü yüzünün halin 
den anlamıyacaklar mıydı? Pa
pa• Nikola kilisenin önünde o • 
turmuş, bir baş soğanla biraz 
ekmok yiyor, gökteki bulutların 
geçişini seyrediyordu. Nataşcıyı 
tanıdı, onu tatlı bir tebeaaürnle 
karşıladı. Genç kadın, manastır
da kalmak istediğini söyleyince 
sebebini sormadı, en güzel hüc· 
reye götiirdü. Çatlaklı dört du· 
vardan kireç tozları düşüyordu. 
Döşeme tahtaları biribirinden ay 
rılmıştı. Küçük pencerenin önün 
de haç şeklinde bir parmaklık 

vardı. Odada ena olarak yalnız 
dar bir karyola vardı. Papas Ni 
kola bir eski çar§ af, köhne bir 
perde getirdi. Telaşla i! görü • 

yordu. Riizgfı.rla havalanan ge • 
niş siyah kolları iki kanadı an • 
dırıyordu. Bir sandalye, yağlı bir 
yorgan, masa vazifesini görecek 

bir sandık, dolaplık edecek di -
ğer bir sandıkla odayı süsledi. 
Eksikler için özür diliyordu. Na .. 
ta!a dedi k i: 

- Ziyanı yok bunlar bana ka 
fi. 

Gene kadın yorgun bir tavır• 
la elli liralık bir banknot uzattı. 
Papas kadının kolunu yavatça i 
terek dedi ki: 

- Bana borcunuz yoktur c~ 
cuğum. Ma mafih eğer mum ; ,e 
saire için bir şey vermek isterse· 
niz ... 

Sözlerini ağzında karııtırdı 
ve kaçtı. Nataşa dü§ündü: 

- Parayı eliyle almak iste .. 
miyor. Parayı kilisedeki fıkara 
sandığına koyarım. 

(Bitmedi) 



Saraçhane Başında Münir Paşa kon:ığında: 

LeyU nehari • Ana - ilk - Orta - Lise - Kız - Erkek 

Hayriye • • 
1 

~-Faruki .. 
Pudraları en nıeşh 

Avrupa pudraları ay 
rındadır. 

Maarit \ 1ekAleti celilesinin 5·4·932 tarih ve 18676 numerolu emrile bütün mekteplere tamim edildiği Ül:re resmi muadeleti tasdik edilmiş olan mektebl

mizde talebe kaydına başlanaııştır. Ecnebi lisanlarına ilk ıınıflardan itibaren başlanır. Nchart talebe mektebin husust otomobil ve otobüslertle nakledilir. Her gün 

Galatasaray sergisi 
deki tenzilatlı fiatlerd 

saat 10 dan 17 ye .kadar kayıt muamelesi yapılmaktadır. T:ılep vukuunda posta ile tarifname ıönderi!ir. Telefon : 20530 istifade ediniz. 
• 

POLIT 
Yalnız P O L i T k ullananız. 
Muşamba, parket, mermer 
ve mobilyaya mahsus en ili 

Saray icra 

iNHiSAR - A81 
ciladır. 

BHHH BfORi 
KİLOiLE 

Tamamına (8000) lira kıymıt 
edilen Sarayın Uzunhacı köy~nde ki 
ne nehrinde kAin işler vazıyette . 
değirmeninin (144) hisseden (41) b; 
tekrar dört hisse itibariyle üç b 
açık artarma lle satışa konulup ş~ 
mesi divanhaneye talik edilmişdr .. ~ 
lül-932) tarihine müsadif salı gün~ 
14 ten 16 ya kadar Saray icra d 

Beroııu: Kuloğlu sokak Aliyon 
pasajında numara 4. 

lstanbul 
Deniz Kuman
danlığından : 

Gölcük Deniz fabrikaları U. l\Id. ait 
Gonca v:ıpurunun tamiri 8. Ağustos. 932 
tarihine müsadif pazartesi günü saat l 4 
te. Yukllrda yazılı vapurun hizasında 
g~sterilen gün ve saane kapalı zarf 
usulü ile münakasası icra olunacağından 
şartnamesini görmek istiyenlerin her gün 
ve tamiran yapmak istiyenlerin de mü· 
nakasa gün ve saatinde Kasımp:ışada Is
tanbul Deniz Kumandanlığında teşekkül 
eden komisyona lüzumu müracaatları 3309 

de açık arttırma ile satılacaktır. 

ikincidir. Birinci arttırmada (500) 
müşteri çıkmış olup bu k~rre en 
arttıranın üstünde bırakılacaktır. /. 
maya iştirak için °/0 7 teminat 1 

Hakları tapu sicilli ile sabit olmıya!I 
kadarlann iddiaları ·u iU.n tarihinden 
haren yirmi gün içinde vıslkalariYlc 
tikte memuriyetimize bildirmeleri 
takdirde satış bedelinin paylaşm••111 

h:ıriç kılacakları ve icra ve iflU ~ 
nunun 119 maddesine tevfikan b• 
etmeleri Ye daha fazla ma]Qmat · 

isteyenlerin 653-932 numara ile oıe 
riyetimize müracaatları illa olunur. 

- 1 Kuruş 
SPOR 

.ELiTE 3,5,10klloluk haall'h ve50kllolukfıçalar verlllr Getirilecek kapların temlzolmasınadlkkat edllmelldlr 

• Eğlence mahal 

inhisar Müskirat Satış Mağazaları 
Sergiyi ziyarete gelenleri ,. 
aUerce eğlendirir. Mu 
uğrayınız ve bu seneki ae • 

Yerlimallar Sergisin
de en Razla rağbete 

MAZHAR OLAN 
Çikolatadır. 

Beyoğlu, Parmakkapı Galata Rıhtımı bu fevkalAdeliğinden iatif• 

YERLi MALLAR 
PAZARI 

Her aene olduğu gibi bu sene de baıhca fabrikalan~ bulunan 
Hereke, Beykoz, F esane, Bakırköy fabrikalanndan mada diğer 
Konsinyeter fabrikaları ile birlikte Galatasaray "Yerli Mallar 
Sergisinde,.bir paYyon tesis etmiıtir.Bu pavyonu ziyaret edenler 
ınallann nefasetini ve gayn kabili kıyas ucuzluğunu göreceklerdir. 

Asarıatika Müzeleri Umum Mü
dürlüğünden: 

Kok kömürü 
Ton 

Mangal kömürii 
Kıyye 

Odun 
Çeki 

(47) (16700) (155) 
latanbul Asanatika Müzeleri için aleni mUnakasa ile miibayaa 

adilecek olan balada miktar ve cinıi muharrer mahrukatın Ağus· 
tosun 23 iinctı salı günü aaat (15) te ihalesi mukarrer olduğun
dan talipler ıeraiti öğrenmek Gzere salı ve cumadan maada her 
a-Gn Asarıatika Müzeleri Umum MüdUrlüğii Dahili Müdiriyetine 
müracaat edebilirler. (3736) 

NAZARI DiKKATE 

Ümidi istikbal 
BllyOk Tayyare Piyılngo Bayiliği 

M. Kemal 
On ikinci tertibin altı ketideıinde üç büyük ikramiyeyi kazana

rak tevkifatsız olarak mü§terilerine takdim eden Ümidi istikbal 
tayyare piyango bayii M. Kemal Bey bu kere on üçüncü tertip için 
de muhterem mütterilerinin tanılarını bir kere daha kıımetli ki• 
fesinden tecrübe etmelerini rica ve bilet tedarikinde azami ıühu· 
let göstereceğini timdiden vadeder. 

-~~~~~~~~~~Beyazıt Okçulerb•t• No: 66 ~~· 

Erzurum Kız ve Erkek Muallim Mektep
leri müdürlüklerinden: 

Mekteplerimizin erzak mahrukat ve melbusah 1 • 8 • 932 tari· 
binden itbaren 20 giln müddetle münakasaya kooulmuıtur. Talip
lerin mektep müdlirlüklerine müracaat etmeleri ilin olunur. (3727) 

Garip Tesadüf 
Daima talili biletler (Umit) 
gişesindedir. Hiç kazanmadım 
diyenlere, biletlerini Y erlimal
lar Sergisi müzik köşkü altın· 
da veya divan yolunda Firuz
ağa camii ittisalindeki O mit 
gişesinden almalarını tavsiye 

ederim. 

Eaat Muhlis 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahllt Hastahklar MUtehassısı 

Cumadan maada her gün öğleden 

sonra saat (2,30 dan 5 e kadar lstan
bulda Divanyolunda 118 numaralı hu 
susi kabinesinde dahili hastalıkları 

muayene ve tedavi eder. Telefon: İs· 
tan bul. (2.22.398). 

-VAKiT-. 
Adres: lstanbul Ankara caddesi 

Vakıt yurdu. 
Telefon : Yazı işleri 2.4379 ve 

2.7 832idare 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: Istanbul Vakıt 

Abone şartlar1: 
1 3 b 12 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
Hariçte - 800 1450 2700 

!!!" !•rtlar1mız: 
Hcsml Husus! 

Satın 1 O l\ş. 12.50 Kş. 
Santimı 20 .. 25 

KUçUk ilin prtlar1mız ~ 
1 ~ J 4 1-10 Uefalı 
30 50 65 75 100 Kuruş 
/\ - Abonelerimizin her üç arlı· 

lığı için bir defa mt:ccanendir. 
B - 4 s:ıtırı geçen ilAnl:ırın fazl11 
satın için 5 kuruş zammolunur. 

V AKIT MATBAASI 
Sahibi: Mehmet Asım. Umumt 

neşriyat müdürü A. Sun 

ediniz. 

Adaoazan 
Sipahi oğlu Hamit 

emek Takımları. 
Karyola örtUlerl. 

Bluz ve çama!1rhk bezlerl. 

Avrupa malından daha muvaffak 
ve hesaplı yeril malıdır. 

I • Sergideki me,herlnl ·ziyaret .ediniz ! 

Istanbul G:ümrük Muhafaza Baf 
müdürlüğünden: . 

1 - 13 N. Jı Yıldırım motörünün tekne tamiri keşifoametİI" 
göre pazarlıkla yaphrılacakbr. tJ 

2 - 8 Ağustos pazartesi günü pazarlığı icra edileceğiod ,
isteklilerin yevmi mezkurda saat 14 te % 7,5 teminatlarile dl 
diriyette hazır bulunmalan. (3819) 

llm•••••• Leyli ve Nehari ••••••91111111 
Kız Feyziati Lisesi Erlı~ 

(ARNA VUTKÔY) 

Ana sınlfı • ilk kısım • Orta ve Lise sınlflar1 

1 ağustostan itibaren kayrt muamelesine başlanmı~tır. 
Cumartesi, Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 10 daJI 

18 e kadar müracaat kabul edilir. 

Telefon: Bebek 210 

1 liraya yilzil ile kuştllyil yastık ,.~ 
Istanbulda Çakmakçılar. Sandalyacılard:ı KUŞTUYU FABRIK~&lciJfdfl' 

kuştüyünün kilosu 100 kuruş, yüzü ile yorgan 12, şilte I O liradır. Kııf 
mahsus kumaşlar bulunur. Toptan satışa tenzil:lt vardır. 

Tel. 23027·Ankarada satış mağazası: SALT FRANKO 

BESLER 
. ,lı 

Çikolata ve Bisküvi fabrikası Yerli Mallar Sergisine İft~iJIİ 
etmiştir. lstibsalitımızın en son Ye mükemmel nilmuoe e ,,. 
burada göreceksiniz. Sergi mioasebetile toptan fiatıoa ~:lıİ" 
kende satışlar yapılmaktadır. BESLER pavyonunda bir 

ka tevekkuf ediniz. 


