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'-'erli Sanayi 
Sergisi 
~laaaray bina11 dahilinde 
~ el defa olarak açılan yerli 
ttk d lergiai tabmin edilemiye
~ erecede bOyGk bir muvaf-
b.a det kazandı. Muvaffakıyetin 
'-Yii~~e~esıni gürüpte milli sa• 
l'&rk • •~n inkiıafı namıoa bir 
tlQı •çın derin bir iftihar his 

8~111ek mümkOo olmıyor. 
-,:r f le ene serğinin tesisine ait 
tir,ka falcıyetin ilk eseri buna iş
~ eden sanayi erbab1nın ge-
.._i,ı· "nelere nisbetle bir kaç 
t,,~1:!hıııı o'.muile batlamııtır. 
1-t, 1 ıenelerde sergi pavyon
'- lllektep binasının dahili ak· 

"•na ü h ltııe = 111 n asar kalıyordu. Bu 
td •it mektep binası ittirak 
İlt~ nıubtelif sanat ıubelerini 
~İr ~p kedememiştir. Zaruri olarak 
Çtaj 

0 Pavyonlan mektebin bab-
~111~d~ tesis etmiye mecburiyet 
~•t ~ lbuştu . Fakat şayanı dik
l&.• 0 .•n cihet sadece sergının 
le~i~t.~den ibare c!eğileir; Deni-
1"'1'"• lceyfiyet itıbarile serğide 
tlt~ •n ~elcemmill geçen senelere 
tıe dt bile kabul etmiyecek de-
~t e mGbimdir, 

ili edeaberi yerli mal deyince 
'- kefbum birden ifade edilirdi: 
~ tre IDevzuubahis olan ıeyin 
~ lan'at eseri olduğu ıCSylen
lt ~hırdu; ikinci derecede iae 

Jaa Avrupa mamullboa -
_...,...__ ikinci, Jabut lçOncO dere-

• f\f.lcr~ 11nlatalmıt ohirdü. 
• -~Da. defaki aana_yi aergisi 
C~ •ide tanzim edilmiıtir ki 
~ •aa!~Jın bGyGk kapıs1ndan 
~ )e aırıpte bir az ilerileyince 
~it ' kendisini hemen hemen 
~İt ~•ru~a sanayi sergisinde 
~~ •• .., •nedıyor. Mektebin dahili 
1~ d~fnd!'ki pavyonlara gidince 
~ tk ~ ·~•anda basıl olan bu 

Caı'dnııyor, bilakis artıyor. 
teıı ,

0
•tasaray s~rgıs:ni gördük· 

~ ~ll ~a a_rtı~. hıçb ir taraftan 
ttaı id~· le b r ıbraza ujramaksı· 
te ~,,1 •a edebiliriz ki ipekçilik-
11,Yii dı •anayiimiz Avrupa sa
b. .. 1 ı '''~eaine varmııhr. Bil
lbılırı Pekıı pavyonn bu iddia-
~. '

11 canlı bir şahididir. 
"-"aı::1klu mensucat lusm1nda 
'-t1aııau1a~elcemmOl de büyilk bir 
~r. 8· •Yet verecek derecede-
~ç .~::e~al~y? bnkn~etçe bir 
t .. ~'-"'•:td ıç~rııınde yerlı pamuk
="'••t •n ınce iplik yapacak 
le'tlb •Ob~de getirilebilir ve 

la ıpleri muhtaç olduk· 
At Mehmet Aıam · 
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~ız~ gelen ; 
esıınler i 

~Ya lllzeUik mOsabaka- 1 
"-reu 'aPlldığa Spa ıehrlnden ~ 
"'-a.._ lllabıuaada gazetemiz İ 
~ Ye d&n .ıeç. Y~ki~ 20 ye ~ 
lllelllit P ~enı, biç ıntişar et· ~ t,..... reı1111 g 1 • • G = 
t ... ,:tin bil e mıttır. aze- ~ 
hı~, etriiYtık fedakirhklarla ~ 
•k,..,. bı bu resimler m6ıa- E 

t . ı• • t ' : 

d
'lib bı· t •n •onuna kadar E 
ır r ıu = • 8ıanı rette anlatmakta• ~ n.. •rdan b. k = hlu,., ır ıımım bu· ~ 

::e~._de b~decek Haber ga· ~ 
" iti ••v le lrıı1111nı da ya- E 
""" • ıt t b = lai "1t..a.,. " a ulacaksımz. § 
'"et y llllza bununla bir ~ 

._ ti batı:;~biliyoraak kendi- j 
-..........:_.r~r 1•Yarız. ~ 

~ ................... .... 

idare Telefonu: 24310 Pazar , 7 - Aiaatos • ı 9!2 es 1nc1 •Y> Tahrir Telefonu: 24379 Sayısı 5 Kuruı 

I•k. H Keriman Hanıma Hizmet Eden Kadının Anlattıkları 
ı anım .. .. . 

Merkezmemuru DUTUN MANASIYLA BiR KADIN 
olacaklar 1 o·· G.. ı· 1 .. " .. d 100 b. 

istidaları Polis mlldtl· unya uze 1 50 gogSllD e 10 
rlyetlne havale edildi F k k tİnd ki h d• • l 
~ - ran ıyme e e ıyeyı aşıyo~ 

.. _ ................... 
mezun olan Hace• ti. 
lstanbul villyetinin Polia kad

rosundaki mOnhallere memur 
ahnacatnn illa etmni llserine 
dttn iki H•••• biaat •ali lh
biddin Be1e iıtida ile mlNcaat 
etmiştir. Muhiddin Bey bu iaU· 
dalan Poliı müdüriyetine bavale 
etmiıtir. Bu iki talip hakkında 
zabıta tahkikat yap11c:ak Ye ne· 
tice Ankaraya yaularak ta,la
leri takarrOr edecektir. 

Halcuktaa meKH .bulanan 
Hanımlann ikiıi de •tlabuvan 
merkez memurJuğ11nu iıtemek
tedirler. · 

Bunlardan biri Emin6o& kay· 
makamlığı baytara Hilmi Beyin 
kızı HOceate Hanımdır. • Diieri 
Kısıklıda oturan Seher Haaım
d1r. Hüceate ve Seher Hammlar 
Hukuk mezunudurlar. 

Buna ait malGmatımız Kadan 
sayfamızdadır. 

KAYSER 
Ağır basıyor ! 

" Ben sağ iken 
Alman yanın 
imparatoruyum!,, 

k•••• ......... 
Berlin, 3 (Huaual) - Holanda-

da ikamet eden aabık Kayaer 
Vilbelm Alm&1Jyanın geçirdiği 
aon intihabın neticeaiDClen hiç 
memnun dejildir. Hlll ihtiruanı 
bırakmamıt olan bu adam son 
gOnlerde bGyGk oilunun tabta 
geçeceği hakkındaki rivayetlere 
karıı aynen ıunları ı6ylemiştir: 

- Ben aai ba:undukça Al
manyanıa imparatoru benim. Ben. 
den baıkasının Alman tabbna 
geçmesine imkla veibtimal yoktur. 

V AKIT - Almaayaya ait di
ğer te!ıraflar 2 iaci aayfamazdadar. 

Briikael, 4 (Hususi) - Keri· 
man Halis Haıum elyeYJD (Do• 
Yil) dedir. Do'ril Franaanm en 
methur plij tehirlerinden biri • 
dir. Orada elyewn Pariain ye ln 
silterenin binlerce zeqini banyo 
ye kumar 'için toplamlut bulun • 
maktadır. Etrafında toplanan 
,UZlerce .fotoirafçı laraliçenin 
banyo yaparken reamini almıya 
plıf&C&ktır. 

Enelce ıüzellik müaabakaaı· 
uda lmaliçeler mayo ile hakem 
..,_inin önüne ıeliyorlar •• vU 
callumm bütün inceliiini ltiate
nrek intihap olunuyorlardı. Bu 
aene Belçikada (Malin) brdina· 
lı böyle güzellerin mayo ile ade
ta çıplak bir halde çdcmalarmı 
münasip aönnemifti. Omm için 
heyeti tertibiye Jmaliçeyi •• dl • 
ier süzelleri aahil tehirl..uhle 
aadirmektedir. Banlara yalnız 
Franaa süzeli refakat etmİJ'ol'. 
O nevmit bir halde pri dlllllriii-
tür. 

Türk ,.._li (Ottand) pllJ 
ıehrine sol l'Sb&Nh müsabaka 
~ .................. 
100 hin franklık pırlanta olclalu 
halde a•lmittir. 
Dflnya ıllzellaln le.-

Dünya kıraliçeai Keriaum Ha• 
lia Hanım vali Muhittin Beyin f8 
hir namına yolladıiı tebrik tel • 
grafına fu cevabı ıöndermittir: 

•sıç ltll!lk olmatlıiım bir ıaa

düfun dolagı vaki Utlfatınısa ar.ıı 

uıekklJr eder ve memleketim için 
elimMn 11eltllli kadar 1MSal earlet. 
Uğlml be,,anla ellerinizden i;perlm.n 

Onun odast 
207•u ...... ıı od8nın oulunduıu 
zamen ve gittikten sonnkl hall 

8u araııt Bel~d& bulunan bir 

mulektqqım Keriman Halllı 

Hamm dUQ& g(lzeU llln edildik· 
ten llOlll'&. l'ldlp, onun oturdulU 
Gtelde. kendiahıe hbmet elmlf o
luı kadın oda blzmetçlll Ue glS

l'UfmUflUr. Çok oayuıı dikkat 

olan bu garip mWAkatı memnunJ· 
;veue nqredlroruz: 

$pa (Hususi) - Sabahın par· 
lak aüneti altında dünya ıüzeli 
•e maiyeti Oıtanda, plija ıit • 
miflerili. Otelda büyük bir nefea 
alabildik ve derhal ortalıiı dü -
zeltmiye bqladık. Her k&irt ae 
pelinin içinden aayıaız tebrik 
kartları çıkıyordu. Her taraf 
lavanta, misk ve güzel kokular 
kokuyordu. Otel müdürü, beni, 
odama ıötürürken dedi ki: 

- Sizi, vatandqınız dünya 
pzeli olan Keriman Halia ha -
nıİmn yanına ıötüreceğim. 

F nkalide aevinerek yukan 
k.ottum. Burası 207 numaralı o -
da idi. Se'Vincime sebep, dünya 
ıüzelinin yatbiı yatakta yata -
bilmek fıraabna nail olutumdu. 
Böyle fırsat her zaman ele ıeç -
mez. 

Oda, a üattü. Fakat Türk 
ltapajı, bütün uametile bal • 

. D1"'8 Glnft n 98tarllldalB Dovll .. r1 .. nrosa 
konda el'an · dalplaıİıyordu. O.. incecik ıeylerdi ki, doğruıu in. 
da him..tçi&i kidm içeri tirdi ve ıanm acıyacaiı ıeliyordu. Bir 
daha •keıHliaiDe ·bir · kelime aöy; • doktora muayene olaalar, muhak 
lemeden: kak zafiyet ilaçlan verirdi. 

- Anlan, dedi, aizi • tebrik - Türk güzeline hizmetiniz· 

\ 

ederim. ~u pzellerin IÜ • den memnun musunuz? 1 
zeli idi. Hem, bütün manaaile de - Evet. EYVeli Fransızca. bil· ' 
bir bdm. Oç ~llk ,kıraliçeai- miyordu ıibi bir ıey. Bunun için 
ne daha hmo.tt etmitti~ öyle r Alt tarafı 4 üncü sıyfıo:ıızdı ı 

Şirketlerden El' aman 
lngiliz .liraşı düştü, her şey bir az 
ucuzladı , onlar yerinde sayıyorlar 

1 

Jnglliz lirası d6rtte bir nisbetinden fazla düıtü, fakat 
onlar fiatlan diittlrmüyorlar ... 

DDn memlekette her ıeyin bir 
az daha ucuzluğa doğru gittiğini 
yazarken bazı tirketlerin Ye bu 
meyanda . Şirketihayriye ile Soy-

riaef ainin bilet fiatlannın fazla 
olduğunu baldirmiştik. 
Doğrusu memleketimizi hata

___ {Lütfen ıa11fagı ~virlnlzl 
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Yerli Sana 
Sergisi 

Amerikada bir banka 12 bin /ngiltere_yi Alakadar Eden Miihim Meseleler 
dolar dolandmlmıtbr. Hadise 

.a~:~'b•nk•••nn pa•• Loit Corç , " lngiltere , şimdi dönen 
aaldiyab bir firketin huıuai oto- d d ' d 
mobilleri ve miiaellllı resmi el- bı·r merdiven üzerin e ir . " iyor 
biteli memurlan tarafından ya· 
pılmaktadar. Bir gDn Himik ban· 
kaıına .bu ıirketin otomobillerin· 
den birisile tir"etin reımt elbi
aiDi tatızan bir pb11 ıelerek, 
Federal bankasniclan 12 bin do
lar istendiğini veznedara söyle· 
miftir. V emedar da biç fDpbe 
eımeden istenen parayı derhal 
vermİf, fakat bir müddet sonra 
Federal bonkasına telefon ede
rek istenilen paraya 16aclerdiifni 
bilcliriDce, buradan b6yle bir 
para iatenmediji cevabını almıt· 
br. Bu ceYap llzerine meaele an
la11lmıı Ye polise mOracaat olun
m"flr. ZabataD1n S1lu taharriya
bu rajmen failin iıi beaDz bu
hmamamaıtır. 

HilkOmel aleyhinde şiddetli bir nutuk slyledl. otter taraftan 
lrlanda mecllsl, BOyUk Brltanya ile lktısadl mUcadelede 
sarlolunmak nzere, Jkl milyon loglllz llrası tahsis etmiştir 

Loedr1, 6 (A.A) - M. L'oyt 
George, Port T albot < GaUes 
memleketi• ) de bir autu~ irat 
ederek miln hOkfımet aleyhin-
deki tenkit ve hicivlerini tekrar 
etmiıtir. Hakimeti beynelmilel 
metelelerde ahi bir vaziyette 
kılmak auretile hiçbir ıey yap-
ma mıf olma le la muabaze etmiş
tir. M. Lloyt Georp, "Doatane 
itillf,, Ye imparatorluk konfe-
ransı ile istihza et.it ve bu 
konferansı hayır ile t•r araıın· 
dald niıaa tqdit eclea Ta•bau
ıer'in bir temtiliae benzetmiş, 

Büyük Britanya ile bir aureti 
teaviye bulunabileceği tamamen 
bedihi idi. 

Müatakil işçi mebu's Antoni'
de M. de Valetayi himaye eden 
kuvvet yağmacı, banka hınazı 

'" batta daha fena feyler olmak 
kabiliyetinde bulunan erkekler
le kadınlardan mürekkeptir.,, de 
mittir. 

M. de Valera cevap vererek 
tunları söylemittir: 

~deceii cihetle ıeyahat mllddeti 
pek az olacağını Ye binaenaleyh 
arzu etliği takdirde ı·mali irfanda 
siyaaelinin mOme!sillerile ı&rDş 
mek için tam iki~a vakti oldniu 
ebea.miy.tle ka,dedilmelc tedir. 
Amer•.,• olen harp borçıare 

Lonclra, 6 (A.A) - Rumi in· 
giliz mebafili, lntilterenin Ame· 
rikaya olan borçları meaelea ne 
müteallik otarak ortada do!aıan 
ıayialara bir niba1et vermeyi 
d6tDnlyor ııibi alrllnmektedir. 

ca kamiı olaa baza ecnebi ıir- .. Hangisi ıalebe çalacak? Bunu 
ketlerini bir tarafa barakarak ben detil, mlellif bilir,. d•miı

"Talep edilen paranın nasıl 

nrfediJeceiini timdiclen bildir
mek mümkün değildir. Şimdiki 
halde lnıliz .piyualanDJD yerine 
yeni mahreçler ihdas için sö• ö
nünde hiç bir te,ebbüa yoktur. 
Maamafih maksada vüaul için 
büyük ıayret sarfetmekliiimiz 
zahmete dejer.,, 

Mllaait bir u .. a ıellr gelmez 
herhalde · Amerilcada yapala
cak reWclmbur intibabattndaa 
ıonre Amerikan efkAri umumi· 
yesini iacitmiyecek bir aarette 
bu meıelenln mlbakeresine airi
tileceği saylenilmektedir. Bugnn 
16aterilmekte olaa ihtiraz ve ib
t iyıt ve borçlar hakkındıki mü
zakerelerin dalla aonraya tehiri 
ile lngiltereain V atinrton aefiri
ma Londraya a.dtti araSJnda 
siyasi rical pek tabıı bir mOna· 
•ebet g6rmektedirler. 

yalmı iki Tflr': mlelHseainden tir. 
fikAyet etmek bak delildi. Bunu M. Lloyd Georp, aetice ola-

nk, uıatutere'ain •ltemadiyen bap tamiH çabpcıjız. 
latanbahm terko., tramvay, ric•t et.ekte oldujuau n tim· 

di d6neD bir mercliYeD herinde 
elektrik ııibi fir~etle:i arasında bulundutuau,, be1u etmiftir. 
elektrik firketi eYftlki pnkO Son siz olarak clemlftlr ki: 
ilha ile iuafa ıelditiai ıhterdi. "Bu merdlyeDi ne kadar sOratle 
Dehfetli bir ioaaf 1.. Kilont ba- çıkaruk Çlkabm, o daha ziyade 
... yirmi para ekaik alacak f... ratle iaiyer. 

Mumaileyh bundan bqka tun
lan ili Ye et.mittir: 

Eier yarın bir umumi intiha
bat yapılmıt olsaydı, menfaatle
ri nisbetinde bir çok da mazar
ratları bulanan bir cemiyete men 
aup bulunmaktansa, Danimarka 
ve lıviçre ıibi tam ve klmil 
bir iıtiklile maz'hariyet için bu 
hareket lehinde taliimi bir kere 

Ma16m ya, firketler mlUaıeke- Dublen, 8 (A.A) - Muhtar 
deDberi inkıta•z bir surette dnlet meb'uaan meclisi, Büyük 
fiatlan artbrdalar. Oç, bq, on Britanya ile J&pılan iktiaadt mü· 
elerken bufllaktl fiab buldular. cadelede aarfeclill6ek üzere 2 
Bam•r fıatlarmı artbnrkea lngi· milyon laıills liralık mebaliiin 
lls ......_ kale a..,.,lutla. Jasi- t•h=Wni dan ... mrliftm llıllilleııaıat 

Altln •• MUceYhe;.t .. b,ı 
Loadrs, 6 ( A.A ) - Bir kaç 

aylık f uılan sonra yeniden altın 
rıyının biıhaua .ı k · 

• a ın sah masana 
u. ca fla w.cn- teldlflnı • .-.ililllııı .. .aırw.. lllil*clb11ilıdın ••r•h•tl 
riJOrlardl.. B'abaae olarak kı>:nDr nlMal eylemittir. Londra, 6 ( A.A) - M. Mıc 

başlanalmııtır. 

fiatlan111, palaalalaiı ileri ıürüyor· Müzakerat emaaında M. de Donald, her ne kadmr re1men 
lardL Fakat ba aamlana esası Valeranın Büyük Britanyaya leh Leuienouth'a jitmqae de bqve· 
ı.,ilil liruuun fırlamasına isti- tar olmayan ıiyueti fidc:letle ten· kilin baYa itleri nazarı Lord Lon
aat etmektedir. Banda tirketle- kit edilmiftir. donclerry ile birlikte Ulster t1ri
rİll bir noktai ....,elan haldan Sabık Ziraat Nazın M. Hoaan, kile aYdet edeceği haber Yeril-

mektedlr. 

ilkbahar bida1etinc:le 1Brtlleo 
hararetli Hbf muamelelerinden 
ıoara albn fiatlarının diifmüt 
oldutu prilmOtse de ba fiatlar 
fimdi teknr yllkselmittir Ye H· 

t11 ••ameleleri bilbHsa Ye dalaa 
müsait şerait alhnda batlanmıt· 
tı, zira alhn ıterling'ın fiab 28 

da Yardır. MeMll telefon tirketi demittir ki: y alDJı M. Mac DonaJd, Leuie· 
gibi elektrik fi*eti de mflze- M. de Valera, tiyuetinde cid- mouth'a ancak pazartesi giinii av
meaini lnıiltereden getirir. 80- diyetaialiii terketmit ol.aydı, det ve seyahatini tayyare ile icra 

~~~m,c~ew~~ı-------G--D.--.-i--~--~----------------------
larımn mıatlan:ıı lngiliz lirası gı·zıı· anlacmalar ' 
Ozerinden tediye eder. lnııiliz 9.f • 

filine çıkmatbr. 

lirUI 11 liraya çıkınca bu yüz
den fiatlar da arttırıldı. 

Gayet tabiiclirki lnjiliz lirası 
dlfünce fiyatlarda dlifmek ica
beder halbuki ıirketler buna 
biç yanaımamıılar, bu iti tedvir 
eden komisyona Yerdikleri heaap
ı.1a .... alattarcbklan fiyatla
rı muhafaza etmiflerdir lnjiliz 
lirS1 d&feli bir buçuk sene oluyor. 
11 lira iken bu ııOn 7,5 liradır. 
T elefoa firketi zam.. büaae 
olarak ileri 16rdliğii kömilr fıyat· 
lan malzeme n aylık Gcretlerinde 
yllzde 25 dea fazla taıarruf yap
mlf ikea bill bir tenzile yanaı· 
mam11br. Elektrik tirketi ite an
cak iki gla enel buau akıl ede
cekmiı, fakat yOzde yirmi bet 
otuz yerine kiiçiik bir tenzil ile 
iktifa etmittir. Şirketlerin halkı 
ae olana olama ezmek ve kendi 
menfeatlanna yontmak buıuıun· 
da ne derece cliretkArane hara
ket ettiklerine bir misal daha 
pterecej'tL 
Şimdiye kadar Ankara ile te

lefon muhaberesi yapabilmek 
içia telefon ıirketine ayr1ca An
karaya dair bir mukavele imza
lamak ilamda. Dahiliye nlclleti 
bu kaydm kalkma11nı ve her 
aboaeala Ankara ile konutabil
•eaİDİ t..- etti. Fakat bana 
nekahll telefon firketine de daha 
u bir lcret almayı kabul ettir-

Rltler ve Şlayşer relslcOmburluk ve kabine meseleleri Uzerln· 
de blrblrlerlyle m8~adele etmlyeceklermlşl 

Berlin, 6 (AA\ - MDfrit mil- lerine •e bilbf~ Markiıiztm kümeli, Cemiyeti akYam azası 
Jiyetperqrlerin saltık lideri Otto aleyhinde ve Almanyanan yeni- sıfatile ldeyeceii lttirak hiaeıi-
st ,. t • 1 "F t den aillhlanması lehinde amansız nin 1932 ı·--•• aı·t olan bı·r rauer 111 ga· e eSI o u ron bir mDcadelede bu?unmalarına -
Noir,, pletrliM p., Hitler ile mDıaade etmeyi teabbUt etmek- kııminı ,..ı 500,008 markı ıon 
mUll mldafaa naan Von Scb- tedir. günMNe CemiyetlakYam kltibi 
leicber anamda gidi bir miıak Almanı•, Akvam cemlretlne uıntnlliiine pnderil111ittir. 
Yanlar. fetlrek hissesini Bdeyorl Ancak Alman,amn paraca va· 

Hitlerin asgari 2 ıene mOd- Berlin 6 ( A.A' - Alman ho- • dolayısile bu meblli Ce-
detle Vm Schleicber'clea illaam 81tlkanlarda eye ı&nderilmemiı fakat mi-
alacak bir kabineye karı• müsa· Hudut hadlselerl ! cemiyeti lieaabıaı olarak 
mabalı davranmayı taahhOt et- Selinik, 6 ( Hususi ) _ Toy- "n ba11kalanndan birine mırk 
m;, olduiu rivayet edilmektedir. randan alınan haberlere naıann k ldenmemittir. 

Buna mukabil Von Sebleicber BulgarJardao milrekkep bir çete Mllleller cemiyeti kAtibi amu· 
Hitlerin re:s:cümbur olmasına ma· Sarbiatana gir mit ve hudut mu- illi 'ı IMa maili kabul .... iye-
ni olmamıj'ı Ye Nazilerden bir hıfıı.Jarı tarahndao haber ahna- s.nnmda bulundup Ye bu 
kaç kitinin kabineye girmesi- rak bir mOfreze ite takibata bat· pa laviçreye naklini &tiyece-

lanmıttır. Bu mtıfreze ite komi-
ne ve m~frit milliyetpernrlerin teciler arasında başbyao mltta- i'i b ._._ alınm11br. 
bazı prenajplerinden m6pbem deme gOn doğınazdan biraz ev- Bu ha , Berliade oldukça bll
bir aiyaaet takip etme- vele kadar biı. muharebe tek· yiik bir teeuür ve heyecan uyan

linde devam ctmiı ve çete bir dar-.br. 
dl. Ancak iıe bakın ki bu Oc
ret bltnn telefon abonelerine 
tetmil edilmif. Şirket Ankara 
ile telefon etmeyi aklından ge
çirmeyen abonelerinden de zorla 
bu Ocreti tablile kalklDlfbr. 

HOlua aboneler bu tirketlerin 
elinde bir oyuocalcbr. Daha doğ
rusu nnlan ı engin etmiye mec
burdur. 

Artak ba adamlara da halle
rini bfldirmek zamanı ıeldi, de
lil mi 1 

aralık Yunan hududuna girmek Çiinkii Berlin mabafili, bu ta
iıtemif iıe de muvaffak olamaya- lebi AlmaayaDtn •Dtkül vaziye
nk Bulgaristan• çekilmiıtir. iki tinia taaaa .. mı... bir allmet 
taraf ansında denm eden 1nn- ıddetme1dedir. 
udemede bir Sırp aeferi ağır 
aurette yaralanrDJfllr. 0.nalg't• 

Vart0va, 6 (A. A.) - Dan· 
ziı iyan mecliai, üıtü açık yer
lerde Dümayifler ve ala11ar ter
tibini ma~ut bir müddet için 
memtmiftir. 

Hitler taraftarlan tarafından 

Ayni ıece bir ikinci çete de 
hududun diier bir taraftan Sır· 
bistaoa girmek iıtemiı ve hudut 
muhafııları ile komiteciler ara
llDda yapılan mO.ademecfe iki 
Sup nefer1 yarala.., ve Bal
ıarlar emellerine ıliuvaffak ola
mayarak rüc'at m~cbuıiyet.Uade yann için yapdmaıı mukarrer 
kalmıtlardar. nUmayiı, ıeri kalmıtbr. 

Başınıkılemizden mıbdt 
lan cinı ıplilcleri hari("t .. 
mek zaruretindtın kurta 
memleketimizde pımu' . e it 
cat meselesi kendi keadıa 
ledilmiı olıcıkhr. 

Bundan batka aerıide 
len diğer aanayi fi' 
hemen hepeinde eıki 
kıyaa kabul edılmiyecek 
terakki eseri buluaduj• 

l szdir. Onun için aer~ 
defa giden lcimae aaatıarct 
ııp dolathktın aonra 1 
evine, yahut itine d&nDJG'• ~ 
icat dönerken rene clij'el' '1 
gün gelerek sergiyi telcrll' 
mek arıuıunu İf inde 
olarak hiı ediyor. 

Yerli mallar ıergisinin bl 
ne gördilğil rağbet bu . 
olduğu için ilk gOndenberı 
retçiler gittikçe artmı 

Hergün aabahtan aktama 
biUlln serıi aabatı ı'yaretçi 
ile iine atılmaz derec~d• 
bir halde görülmektedir. 
retçilerin adedi 6 sOnde 90 
bulmuttur. Sergiye itlirak 
sanayi erbabının çoğa!mıı 
ıı 'Ye aerııinia tetkilinde 
fazla muvaffakiyet eteri 
rilmİf bulunma• nekadaı 
metli iae tabii tergiye ı.a*" 
rafından g6sterilen ra 
evYelki senelere niabetl• 
olma•• milll ikhaadiya 
inkiıafı noktai nazanndan 
recede haııi ehemmiyettir .. 
ciheti bUyOk bir mem 
kayıt ve itaret ederiz. 

Mehmet 

••ı•ldenbere , •• un asır 
Bu 111Unaaebetl• Mısw _. 
glllz ıezetelerl araaıa .. 

n•k•••l•r oldu 1 ~ 
Birkaç pn evvel, lnıi~ 

Mıaırı i11al etmesinden beri 
yarım aıır ıeçti. Mwrda 
ve lnıilizlerin fikirlerine 
man olan "Egyptian Gaz 
münasebetle yudıiı bir 
de, Mııırın nuıl itıal ol 
nu, i91alden eYVel lıkend 
nin naııl bombardıman edi 
ni anlattıktan sonra, lnai 
Mıaırı itıal etmek f ikrind' 
madıjını, fakat Avrupa 
nin onu bu harekete ıeY 
söylemiı, Mııırın bu itıald" 
tif ade ettiiini, iki millet 
daki münasebetlerin çok ifi 
tunu ve lngilterenin Y~ 
ralini kaldırmasının ÜJllit 

dujunu iliYe etmiıtir. _..M 

Milliyetpe"er ıasell"'t 

tarafmdan yapıldıjıolt 

ahali aruma kanprak ~ 
yapbiını, o ıilnden IMt 
dar Mıım:s vulnıhulall ~ 
hktan lnıilterenin ..... 
tunu izah etmittir. 



lrınki 

~nizamı: 
~'rapa ve Asya 
ı,_ ee-phelerl 

clı Almanya ve Fran• 
lalı tÇelik Ye Pot11) kartel· 

lettirmiye muYaffak olan 
ortaya yeni bir tez atb: 
lcar11 AmıYa bilhaaa fl •e Franaa birleı· 

~ elaherı) e pe Aaya pa• 
q.; 1..!"' ıeçtikçe Anupaya 

....,.llmaktaclar. ' ... ~le •e Franaız çelik ve 
"'- t ~rtellerini birleıtiren ada
~· buınn A•manyada ıCS· 
!..; \' llaetlemedir. Çnnkli or 
'- .._:.r1ay muahedesi varken 
!ıit ~_. ede ile Almanya Dan· 
~arından ve m8atemleke
~ •abram bulunurken bir 
S"; •e F ranaıı meMİ ittiraki 
'-itti llr&n&r. Fakat (Rebberı) 
~GrdntG proje Anupanın 
.. ._ Hctıaadi bllnyeai, bu,nu
~ ~Je hareketleri, ve Aı
~ •lct11adr manzaraaı itibarile 
~•.,ana atılacak bir fikir 

"ıı ~b.,.ı nin projeoıle Hitlerin 
1ttL.-:•1111da 11ddıyet Yar ıibi 
L;~ de hakikatte ikiai de 
~ tamamlayan feylerdir. 

ta..~ llra tertibi itibarile itleri 
~ lbamdır. Alman bOn
~ laaıaran: 

ltTell, Hitlerin tezi tabak· 
._eUdir. Almuyaya eeld 

•erlllaelidir. Me.temlelre· 
~ olunm4ladır. s..._ a'Gif neticeai olarak 

.. ..,_ • •n ıenit pazın olan 
~ ~r .aanayı memleketleri 
....... ıatiımar için açalma-

b..... • - • 
~-~•n Triyeateye çekile
N;. ıırbinde Triyeateden 
~ tita IQ Oıtllne çekilecek bir 
~ la~linde kalan memleket• 

't be 1D •llrea makine aana
~ ... ~ille lcapitalizm eski dtln· 
~ e bllmlfllr. DOnyayı 
~ ;ten atelye •mtakaıı, 
~. a! e tire Anupa bura· S 'le~ll haricinde kalan •e 
r.'""" ı Je.ine ucaı 11da, ham 
\~'-deren Ye mamul etya• 
~ • •'- :reolerdir. Asya 
~......_ ._ pek tipik bir n&-
~ • Siı bu Aayaya maki· 
~:- zirai Amıpaya Bal
~ Aa cea.retle tllve ediniz. 
..:.~ ~ COirafyama Aaya
~ . ıenittir. Bu Aaya 
-.; . ~idi.ayet bulmaz! Fab
,~ hrler '1laıa •art, ıırta ver-
~~ de ta orta Avrupa· 

~"""'dl a,..ıaıur 
,~., ..;llatemleke Ye 

,_... lıeleria nihayet bal-
a..___ laadatlanır. 
~~ ... 
~' ~ IODunda yalnız 
~ ~1Pİtaliıt memleket· 
'-~ ~11lcar.11kbldar olmadı. ~ Pelt AYnıpada geçen 
r~ ..... lldcletli oldu ve 

., g1 lek tlan,ayı urdL 
• ••yan mD•· 

~ '-~kapamp 
~lldl,;. it. ~e denm 
~ rina IOD1111-

~ ............ R 
.. • aa,a 

" Çin 
..... -.L" Hindi.tan 

AWlılpa7ab-

••••• Ballerlerı 1 
Yerli mallar sergi .. 
sinde dekorasyon 

D&clladl yerli mallar aerıi•i 
dlhı havanın bozuk ve kapah 
olmııma rıtmen ıene b&yllk 
bir kalabalık tarafından ziyaret 
edilmiftir. Serfİyi dlln akpma 
kadar ziyaret edenleria yelchu 
89230 kifiyi bulmQftur. Bu p 
pazar olma11 dolayJaUe aerıinin 
daha kalabalık olacajı tahmin 
edilmektedir. 

Din aabab aerfiyi clBn phri
miıe ıelen ıtımrak Ye lnbiaar· 
lar vekili Ali Rana Bey ziyaret 
etmittlr. Rana Bey Ankara tre· 
ninden çıkar çıkmaz doğru ser· 
siye ptmif, uzun mOddet kal· 
mııtır. Rana Bey bilhaua ıBm· 
rllk noktai nazar1ndan aanayici· 
lere baza aualler 10rmut ve fikir
lerini al11111tır. Serıi bilh .... ıe
celeri çok kalababk olmakta, 
halk bir tllrlD serriden ayralmak 
iıtememektedir. 

Serti pomta merkezi çok İf 
yapmaktadar. Allkadarlarm 16y· 
lediklerine 16re aerıi poataha
neai ıebrin en itlen pmtabaDe
leri dereeeainde fazla mektup 
almaktaclar. 

Serti tertip beveti dDn bir 
toplanta yaparak dltdlacl yerli 
mallar serliai tlekor•JOD Wria
ciliii we ikieciliii için keadiaiai 
bitaraf pre•edijinden jllri he
yetinin bitaraf ze•attan intibaba
nı kararlqbrmıtbr. Neticede jüri 
heyetine latanbul melt'uau Salih 

~~ lf#U --- ... .iktaMt 
cemiyeti lat•nbul re •i Danif, 
A•idia Oaver. Sedat Simavi Bey· 
lerle Melibe Fuat Hanım intihap 
edilmiflerdir. 

Serti dekorasyon biriaciliti 
iotilaabı 1 O Aimto.t• yapılacak 
ve 11 Apatoata birinci plene 
KOtabya Azım çini fabrik111 
mama'ltından hediyeler yerile
cektir. 

l DtUnctllDk 
Kongresinde 
TlltilnclllDk kongresi burün 

ikinci içtimaını yapacakbr. 
içtimada 1071 numarab tllttin· 

cllllk kuununcla, tqkil edilen 
komiayon tarafından yapılan ta• 
dillt mtlzalcere Ye mln•kata e
dilecektir. 

panm1thr. Ataiı yukarı en u· 
ıarl beaapla AYrupab aahca 950 
milyonluk bir pazar yerini kay· 
betmiftir. 

• • • 
Alman, Fran111, lng'liz ka-

pitalizminin mllftereken dllfOn
dlğtl .. , bu pazar yerlerini eald 
haline koy makbr. 

Haıbald mlatemlekelerin, yan 
mlatealekeleria harptenberi kı
mald-. Jalaıa aersB•eıtçilerin 
re ıuetecileria beyecanh haber
lerinden ibaret detildir. Sene· 
lerin ticaret iatatiatilderi Hindia· 
tanda, Çiacle, Ru11acla alım eı· 
yıaımn n•l ualdlfma tlater
mektedir. 

Alman ikh•tça11nm ileri alr· 
dOfl proje mOıtemlekeleria aya· 
n•• kapitaliat manbkile cephe 
kurm•kbr. 

Avrupa dabill mea•lelerini hal
lettikten tOIU'A hakiki harp cep
hesi batla nıuhile meydana 
çıkacakt1r. Erer Am1pa kalbi 
durmada kendi ddaliai bitire
bilir ... 

Şadrl Etem 

Buğday 
Kilosu Sekiz 
Kuruşa Çıkh 
latanbul villyeti, iıtibul mın

takaaı olmadığı cihetle, ziraat 
banka11nJD bura tubeıi tarafın· 
dan, ıoa kararnameye tevfikan 
pbrimiıden buğday aatın alan· 

m .. na batlanılmamııtır. Ancak zi· 
raat t-anka11 Tllrkiyenin i11tihaal 
mıntakalanndan 5,S kanqtan 
buğday mubayaa etmiye din 
baılamlf olacağı için bankanın 
bu faaliyeti ıebrimiz buğday pi· 
yaıa11na tesir etmi,ur. 

Şimdiye kadar borsada azami 
yedi, Veya yedi OD para llzerİn• 
den muamele görmekte olan 
buiday dOn sekiz kurut• kadar 
fırlamııbr. Maamafi bu yllkael
menin devam etmiyeceji ve bui
dayın 7 ile 8 kurut ara•ada 
muame1e g6rece;ini allkadarlar 
iddia etmektedirler. 

D&n ikiai Trakyadan olmak 
llzre ıehrimiıe yeniden 52 vaıon 
butday ve bir vaıon da un ıel· 
mlftir. 

Kasten 
Bir dtlkkAnla bir 
Han yaodı 
Din aabab aekiz buçukta T •· 

vakpazannda bir yanım olmUf, 
Mabmutpap ıokatında 21 nu
marah Osmaniye bam ve altın· 
daki ahçı dOkklnı tamamen yan· 
mlflır. 

Zabıta raporuna nazaren yan· 
ğın dükklaı bin liraya ıijortalı 
bu:unan abça Limbo tarafından 
kaıtea yapılmqhr. Limbo, yu
bının kuyruk yap eritirken oea
tı• parbyarak yağları tuhlftur
ma11ndan ileri ıeldiğini iddia 
etm f isede bir kaç ,nn ·ıvel 
s6y1ediii 16zlerden dOkki .ıı· 
ten yak biı anlaplantbr. Keudiai 
tevkif edilm.,tir. Yangın eanaaın· 
da kundakta bir çocuk ile yedi 
yqında bir kız ve bir itfaiye 
neferi alevler ara11nda kalmıt
larsada kurtaralmıelardar. 

DUo akşam 
Bir tra111v•r•• bir· otobtla 

çarpıablar 
Dnn ıaat 18,38 de Oımanbey· 

de Tllnel • Şifli aeferini yapu 
69 numaralı vat.aın ve 66 nu· 

marala kond&kt&r Eueyit Ali Rıza· 
nın idaresindeki 127 numarala 
tramvay tuğla ylklO 3599 numa· 
ralı kamyonla çarpıımlfbr. Ara· 
bama 6nllnden Nİ• geçmek iı· 
tiyen kamyon bOt&n k11mile 
tramYayın baaamajın yanından 
aıyırtarak in tarafından kuv\'etle 
ylklenmiı Ye kaplamalar1nt tik· 
mDflDr. 

Fransız Seyyahları 
Bu aabıhki k'onYanıiyonel tre

nile ıehrimize otuz Fnnıız ıey
yabı gelecektir. Merlceıt ve pr
kl AYrupada bir tetkik seyaba· 
tine çıkan Fran111 aeyyabları on 
bq ı&n kadar evYel Pariıten 
hareket etmitlet ve birçok Av· 
rupa tehirlerin• uiramlflardır. 
Bun1a Sofyadan ıelmekte o'an 
seyyahlar latanbulda Oç ıaa ka· 
lacaklar, aonra vapurla Y unallİl
tana aidecekler •• memleketle
rine d&necelderdir. 

Fr&Da1ZHJJ•hları te,kil ettik .. 
leri kafileye •Mon Voyap,. ker
ftlll aclma wer81İ11erdir. 

Yanm milyon 
Lira istiyorlar! 
J:v•elki ılln Tllrk· Yunan muh· 

telit hakem mahkemesinde 13 
davaya bakalmıı, bepı\ hakkında 
red karan verilmitti. Yunan te· 
beasından olan 13 davacı bOkd· 
metimiıden 156000 lira iıtiyordu. 

ÔnOmUzcleki Perıembe ,nnn 
14 dayaya bakalacakhr. Bunlar 
arUJnda Mawomati Andre vere
ıesinin dava11 en mübimmtdir. 
V ariıler Tanusta bırakhklan de· 
polar ve dejirmenlerin tazminat 
bedeli olarak yanm milyon lira• 
ya yakın para iıtemektedirler. 
Bundan bafka yeniden bOkdme· 
timiz aleyhine iki dava açılmlf· 
br. Davacalardan Kostantin Dlo
yelidiı Niidede eıyuı ve evi 
için 54300 lira, Panayotia lunir· 
deki gayrimenkulAtı için 61000 
lira tazminat iıtemektedir. 

Gümrük Ve 
inhisarlar Vekili 
Şehrimizde · 

GGmrllder Ye lahiaarlar Tekili 
Ali Rana B. din •ltahki trenle 
tehrimiıe gelmiıtir. Ali Rana B. 
din inbiaarlar uma• mOdlrlİ
ilne plmif Ye akpma kadar 
orada kalarali: lıadroAar Ye iahi
aarlana birl91tirilmeleri ....._ 
leri etrafıada l8efltll olmafltir. 

Yeni mezarlıklar 
Şehirden uzak 
Olursa ... 

Belediyenin şehrin haricinde 
yapacajı a1rl mezarbklarıa bir 
çok aemtlere ...-k olacajı, ce
uze ile meurhta sidecel:lerin 
pek fasla o'fomoftil parua vere
cekleri ileri ıerllmekteclir. Be
lediyede allkadar klmıelerin 
ı6yledilderine nazaran fimdiden 
tellp dlfmiye ikam yoktur. 
Belediye na11I parila ve paraiız 
olarak ceeaıe naklini deruhte 
edecekae cenaze ile birlikte me
zırht• sidecelderi de dlt&nmek· 
tedir. 

Cenaze otomobillerinden ma
ada ayrıca baauıt llç otobiia az 
bir Ocretle iltenen yerdea me-
zarlaklara mitleri tqıJacaktır. 
Bunlar yetiımezae cfiter otobBı· 
lerde cenaıe m&fterili tapmıya 
mecbur edilecektir. 

KuM81' or11a111ıflar, -r• k•v· ••r• tutut•u"9r 
DOn Sirkecide iataıyoa arka-

11ndv iki kifiaiıı kavı• ettiii 
g6ıOlmDı, merkeze 16tDrlllerek 
ist•cvap edilmitlerdir. Bunlardan 
Merıinli Ratil Ef. kumarda 30 
lira, Ankara oteli ıabibi SOley• 
man Ef. de 1 S lir" kaybet tikle· 
riaden dolayı .kavı• ettiklerini 
16ylemitıerdir. Buolano içinde 
kumar oyoachklan kahve ıabibi 
Ahmet Ef. yakı lanllllf, hakların
da kanuni takibata baılanmıflu. 

Kardeşi nl UldOrdD ı 
Malatya - Burada Atmalı 

k6yllnde bir cinayet olmUf, Ô· 
mer oj'lu Oıman adh birili 5z 
kardeti lbrahimi 61d0rmlif ve 
ceaedi bir matarada ıizlemiıtir. 

Ceaet teaadOfea matarada bu· 
lunmUf, katil de yakalınmıttır. 
0.man kardqini zevceaile mil· 
naaebette bulunduju için 6ldir· 
dqono llylemektedir. 

•• 
Uç 

Aylıklar 

Yoklama 
DOn sabahtan ltlba· 

ren başladı 
Eytam, eramil ve miltekaitle

rin maat yoklamalanna dün sa· 
babtan itibaren batlanılmııbr. 
Defterdarlık yoklama itini ko· 
laylaıtırmak malcsadile biz liste 
yapmıtbr• 

Bu listeye giSre Emin6nli mal 
mlidOrlOğli Beyazıt tediye ıube· 
sinin ikinci sifeıinde 6 ili 1 S 
ağuıtos tarihlerinde millkiye ye· 
timleri, 16 da ilmiye tekaüt
leri, 17 ill 23 de mOlkiye te
kaOtleri, 25 ağuıtoıta ilmiye 
tekaOtleri; birinci riteainde 6 ali 
16 tarihlerinfle aıkeri yetimleri, 
17 ill 25 de aıkerl tekalitler\ 
yoklamalannı yapbracıklardır. 

Sultanabmet tediye tubeainin 
ikinci giıeıinde 1-15 Ajuatm· 
ta mtilkiye yetimleri, 16 Ajua
t osta hizmeti vataniyeden maq 
alanlar, 17 -24 te mlllkiye te• 
kaBtleri; birinci ıifeainde 6-16 
da aıker yetimleri, 17-25 de 
a1kPr tekaOtleri yoklamalaruu 
yapbracaklard1r. 

Kadıköy malmllclllrllli"Dtha 
ikinci ıiıeainde 6-16 tarihlerin· 
de mlllkiye dul ve yetimleri, 
17 - 22 de mlllkiye tekalltleri, 
23 de ilmiye tekatıtleri, 24 te 

" ilmiye yetimleri, 25 de hizmeti 
vataniye tertibinden maq alan
lar, birinci sriteainde 6 ili 16 
Apıtosta aılreri dul ve yetim• 
leri 17-25 de aıkerl tekalltleri 
yoklamalarım yaptaracaklardır. 

Oıklidar malmtıdnrlOğlhıOn ikin
ci gişesinde 6-16 da mnlkiye 
dul Ye yetimleri, 17-24te as
keri tekalltleri, 25 de ilmiye te
kaltleri, birinci ılfeamde 6-16 
da aakert dul ve yetimleri , 
17-25 de mtllkiye teka&tleri 
yoklamalannı yapbracaklarclar. 

Beyotlu kaza11mn Galataaa• 
ray pbeıi ikinci ıifeainde 6-11 
de aaker yetimleri, 13-16 da 
MOlkiye yetimleri, 17-21 de 
MOlkiye ve ilmiye tekalUleri, 
22-25 de asker tekaOtleri; birin
ci ıifede 6-11 de uker ye
timleri, 13, 14 tarihlerinde mlU· 
kiye, ilmiye yetimleri, 15, 16 da 
mOlkiye tekaOtleri, l "'/ - 25 de 
aakeri tekallleri yoldamalannı 
yapbracaklardar. 

Caialotlunc:la dtıyuau umumi
ye binasındaki F atib yoklama 
ma mahallinde 6-14 Ajustoıta 
aakert dul ve yetimleri 15-16 
da mOlkiye yetimleri, 17, 18, 20 
21 de aılcer tekailtleri, 22, 23 
24 te mlllkiye tekalltleri, 25 de 
ilmiye tekaUtleri yoklamalannı 
yaptıracaklardır. 

Samatya yo~lama mahallinde 
6-11 Atuıtoıta askeri dul ve 
yetimleri, 13, 14 de miUkiye dul 
ve retimleri, l S - 21 de askeri 
lekaDtleri, 22, 23, 24 te mOlkiye 
tekaütleri yoklam .larını yapbra• 
caklardır. 

Eyup yoklama mahallinde 6 
' 7, 8 Apıtoıta askeri dul ve 

yetimleri, 9, 10, 11 de mlUkiye 
dul ve yetimleri, 13, 14, ıs de 
11ker teka6tleri yoklımalannı 
yaphracaklardar. 

Betiktat kaza11 yoklama ma
hallinde 6-13 tarihinde asker 
yetimleri, 14, 1 S, 16 da mlllkiJ• 
yetimlera, 17-22 de aıkeri te
kıll~le~i, 23, 24, 25 de mBlki,. 
ve almıye tekaOtleri yoldaDMla
rını yaptıracaklardır. 
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Keriman Hanıma hizmet --ve iktısat : ......................................................................................... --

eden kadının anlattıkları Rekolteler Çenkel köyü yolund3 

Ziraat veklileti vili\- Komiser muavini -SaU\hattin Efcııcl~ 
Matmazel Martayı nasıl yaralaııuşll' 

(üıttnrafı ı nci sa~ ırarn:ı:ıdaı 

hiçbir §ey istemiyordu. Halbu
ki ötekiler, daha odalarına yer -
!eşmeden evvel mütemadiyen zi 
le basarak şunu getir, bunu ge· 

tir diye patırtı ediyorlardı. Ba -
zan öyle şaşırıyordum ki.. Hep 

ıi birden zile basıyor, hangisine 
gideceğimi bilmiyordum .. 

- Ne de olsa güzel güzel kız 

lara hizmet etmek fena bir şey 

değil. 

- Evet. Fakat biz, sakin müş 
terileri daha çok severiz. Laf a· 
ramızda, asıl güzellik kıraliçele
rinin akrabalarından şikayetçi -

yiz. Gidip bir de berbere, manü
kürlere sorunuz. Kızların anne -
leri, yavrucuklarının tuvaletle -

rini yaptırmak için hep ayni sa
atte onları çağırıyorlardı. 

- Aralarında uyuşuyorlar -
mıydı bari? 

- Ne gezer ... Herbiri kendi 
lisanında homurdanıyordu. Kıra
Jiçelerin annelerinden bahsediyo· 

rum tabii. Kızlar, zavallılar bu 
halden şikayetçi idiler ama, ne 
yapsınlar, bu kadar güzel kız -

larm yanlarında anneleri olma -
dan seyahat etmeleri doğru de -
ğilcİi. Tabii. 

- Güzellik kıraliçcsi olmak 
güç !ey olsa gerek. 

- Evet. Hele insan kaybeder 
se. Mesela, Fransa güzellik kı-

raliçesi, Ostanda gitmekten vaz 
bile geçti. Zavallı pek yorgun 
görünüyordu. 

- Keriman Halis Hanım 

dünya güzeli olduktan sonra ne 
dedi? 

- Her zamanki gibi. Yani 
bir ~ey &öylemedi. Yukarda da 
aöylemittim ya, fransızca pek ko 

nuıamıyordu. Fakat halinde bir 
fevkaladelik gönnedim. 

Sol. 

Gelecek sene 
lstanbul, sonra 

Japonya mı? 
Haftalık "Candidc,, mecmuası, 

Spaya, diinya güzellik kıra/içesi in· 
tilıabında bulunmak üzere lıususi 

bir muhabir göndcrmi tir. ismi Pi

ycr Dey olan muharrir makalesine 

§Öyle başlıyor: 

"Britanya otelinin ilk katında, 
ikinci Giyyomun hal'ini İmzala -

mıya mecbur olduğu salon var -
dır. Alman imparatoru, başı ö-

nünde olarak bu salonu geçmİ§, 
ve kendisini Holandadaki men -
f asına götürecek olan otomobi-

le binmişti. Bugün ayni otelin sa 
lonunda, gene bir Alman sesi 
yükseliyor. Bu bir kadın sesidir, 

ve bu sesin olması, §ık seyyahla 
rın nazarlarım üzerine çekmiye 
matuftur. Mis Almanya, saltana-

tını bütün dünyaya teşmil ede -
cek olan, ve kendisine bunun la 
yık olduğundan hiç şüphe etme
diği dünya kıraliçeliği unvanı -
na taliptir. 

"Geçen intihaplarda olduğu 
gibi, bu sene güzeller mayo ile 
sahneye çıkarılmadı. "Maline,, 

kardinalı, bu hareketi tasvip et -
miyeceğini zımnen bildirmiş ol -

duğu için, güzeller, suare tuva -
Jeti ile ortaya çıkmıılardı. O ak 

~am, bütün güzelleri gördük. Her 
kea Mis Yugoslavya ile Mis Al -

manyanın kazanacağını zanne -
diyordu. Türkiye güzellik kıra

liçesi, şöyle bir geçmiş, kimsenin 
nazarı dikkatini celbetmemişti . ., 

.Jtufıarrir, ertesi gün gazinoyu 

dolduran kalabalığı, güzeller ctra -
fında dolaşan muharrirleri fotoğraf 
ları tarif ettikten sonra intihabı §ÖY 
le anlatıyor: 

"Hakem heyeti dünya güze 
li olarak Türkiye kıraliçesini i -
lan eder etmez, büyük bir heye
can ve sürpriz oldu. Vakıa bu 

heyecan sade seyirciler içindi. 
Öteki kıraliçeler yerlerinden kı
pırdamadılar bile. Bir çok kimse

ler, ayılıp bayılmalar olacağını 

tahmin ediyordu. Fakat hu iş i -
çin oraya davet edilmiş olan sa

libiahmer heyetine ihtiyaç ha
sıl olmadı. Türkiye güzellik kı -

raliçesi İMlli söylenir söylenmez, 
ayağa kalkmııtı. 

TUrk mer'ı 

"Tuhaf şey .. Garip bir tesa -
düf eseri orkestra derhal, sanki 
hazırm;ş gibi, Türk milli marşı· 
nı ç.almıya başladı. Mar, başlar 
başlamaz halk bir hafif tereddüt 
geçirdi, fakat derhal hiaaedilmi§· 

ti ki, bu, Gazi Mustafa Kemal 
Cümhuriyetinin milli marşıdır, 
ve herkes ayağa kalktı. 

Sonra, bu havadisi, yepyeni bir 
havadis diye Brüksele götürmi 

ye döndüğüm vakit akşam gaze· 
telerinin, §İmdiye kadar emsali

ne tesadüf edilemiyecek bir mes
leki kablelvuku hisle, kazanan 
kıraliçenin ismini ve resmini, in
tihabına neticesinin bizlere Spa-

da bildirildiğinden daha evvel i 
lan etmİf olduklarını öğrendim.,, 

Herkes ayakta •• 

Bütün salon ayağa kalkmıf, 

Mis Türkiyeyi alkışlıyordu. F o -
toğrafların güzelliği hakkında 

pek yanlıt ve eksik bir fikir ver 
dikleri dünya güzeli hakikaten 

hot bir kızdı. Turuncu bir İpekli 
giyinmit olan Mis Türkiye tatlı 

bir letafet ve zar af etle etrafı se 
lamlıyordu. ince ve ahenktar o
lan vücudu hakikaten mükem -
mel ve tam olsa gerek. Mösyö 

Marke, gelip sol göğsüne yüz 
bin frank kıymetinde pırlanta 
bir plak taktı. Spa ıehri namına 
bir vazo hediye edildi. 

,'Jfulıarrir makalesinde halkın salı 
neye çıkııını ı-e öteki güzellerin Ke· 

riman Hanımı öptüklerini yazdıktan 
sonra dgior ki: 

"Genç kızın burnuna bir mik
rofon dayadılar ve "Bir şey söy
leyiniz,, dediler. Dünya güzeli 
meyus bir hareket yaptı. Birisi 

"Telefonda olduğu gibi bir şey 

söyleyiniz,, dedi. Fakat bu Türk 
kızı yalnız türkçe konuşuyordu. 
Bir zemzeme hıı.linde bir §eyler 

söyledi. Şüphesiz, bu herkes için 
güzel aözlerdi. Hakem heyeti sı· 
caktan mütemadiyen terleyip du 
ruyordu. Kendileri, dünya kıra • 

liçesi kadar memnundular. Bun· 
da anlaıılmıyacak bir şey yok
tu. Zira, Türkiye, iyi bir intihap 
doğrusu. Gelecek sene için gÜ· 

zel bir seyahat var demektir, O
rada, öbür sene tatilini geçir -
meyi temin için, Japon güzelini 
intihaba çalıtılacak. Siyasi müş 

külatın tamamen bertaraf edil -
miş olduğunu da saymıyoruz. 

Hakem heyeti (Sabık bir düt • 

yellerden nıahimal hk . d ·, . ·ıı· "de oldıl·· 
istiyor Ağır ceza ma emesı ün, sıyatı mı ıyem rencı ~,r 

Ziraat vekaleti bütün vilayet- genç bir matmazeli tabanca kur - de biraz da "sarhoşluk,, j~tı 
·ı l b" k · B d ·· · · b"l 'yorutı1 tere bir tamim göndermiş ve şunu ı e yara ıyan ır omıser mu un an otesını ı mı hid 

hububat rekolteleri haki<mda avininin muhakemesini gördü. Maznundan sonra bi~ şıt di~ 
malümat istemiştir. Bu cümle- Muavin heyin ismi Salahattindir. ifadesi dinlendi. Bu şahtl 
den olarak her vilayette buğ- Zayıf, yaşlıca bir adamdır. Mat- ki: trt 
day, arpa, çavdar, yulaf, mısır mazelin adı Martadır, hadise bir _ Matmazel MartaYı 

0
° g 

vesaire gibi maddelerin rekolte· gece Çengelköyünün askeri li- ne evvelinden tanırıı11·· b 
lerini, ve bunların ihraca kafi seye giden yolunda geçmiştir. Ve bir tesadüf Çengelköyünde .. 10ı 
olup olmadıklarını, vilayet da- katil kastı mahiyetindedir. Mat buluşturdu .. Yan yana yütıl b'ı 
bilinde kuraklığm hüküm sürüp mazel Marta, on beş gün hasta - duk .. Bir aralık arkanuıdıttl pıı 
sürmediğini, ithalata lüzum var- lığı mucip olacak §ekilde yara al ses "Dur!,, diye haykırdı ... 

1
, 

sa bunun hangi maddelerden mıştır. Salahattin efendi, naaıl duk .. Döndiik .. Ve, birdeıt •:,. 
ne miktar nisbetinde olması olup da matmazeli yaraladığını patladı .. Karanlıktı. Silahı ,.St 
icap edecegv i sorulmuştur. soran reise şöyle dedi: k" ld v b"I · ru111" ım o ugunu ı mıyo ili 
Pamuk ibr-acatımız -Tabanca attığımı hil~iyo- sin geldiği tarafta üç ~arJJoi 

rum, kendime malik değildim... ruyordu. Korktum, denııe jı' 
Pamuk ihracatımızı tanzim Sarhoştum.. k K ıele 

etmek ve asrileştirmek ıçın l oıtum. urşun matma "'" 
Reis - Bir po is muavini bet etti .. Bir ah.. Bir feu ıA 

Ziraat vekaleti bazı tetbirler h h ı h b ıı .,. 
ern sar oş o ur, em ta anca a Marta düşer gibi oldu .. Se 1 ı1 • 

al mı ya karar vermiştir. Bu cüm- t ? 1'I ~ 
ar mı· çarken, üç el silah daha sı 

leden olarak ptımuk mıntakası M H" b·ı · aznun - ıç ı mıyorum.. ğmı duydum .. 
olan vilayetlerden pamuk nizam- Reis - Bu mazeret sayılır ... k f 
name suretleri istenilmiştir. mı? Reis - O gece birli r f 

Adanada teşekku .. I ed<:n bir düğünüz sırada matmaze 
Maznun - Sayılmaz efendim. 

h h l d · söyledi mi? eyet azır a ığı nızamname Salahattin efendi hadiseyi de 
suretini Anlcaraya göndermiştir. §Öyle anlattı: - Hayır.. ~f 
Yakında lzmirde de bir heyet _ O gece Çengelköy askeri - Bir yerde Sakarya 
faaliyete geç.:cektir. lisesinin bahçesinde müsamere çalındı mı? 

Devlet bankası lzmirde vardı. Mızıka bilhassa Sakarya - Hayır.. 1 

bir şube açacak mar~ını birkaç kere çalmıştı... Maznun muhakemesiniJ1 ·~ 
Devlet bankası, lzmirde Eylül Geç vakit yanımda iki arkadaş- ri mevkuf olarak devaı11ııı1 / 

ortalarına doğru bir şube açmı la müsamereyi terkettik. Yolda di. İddia makamı bunda k,.ıı' 
ya karar vermiştir. Bu şube önümüzden iki karaltı yürüyor - bir mahzur görmedi. Mah~~ 
açılınca bankanın biri lstanbul- du. Bunlardan biri bir kadındı. Salahattin efendinin muh' 
da diğeri de Izmirde olmak Bir aralık ince bir sesle Sakarya mesinin gayri mevkuf olar~ 
üzere iki şubesi olacaktır. marşını söylemiye başladı. Fa- raaına karar verdi. Mube. / 
Yunanhlar meyve ihracahnı kat, alay ediyordu.. "Türk as - ~olis Sabri efendinin şahit/ 

tanz1m edlyorl•r keri,, yerine, "Türkos geri !11 d i· tı le celbı •~~"' .. ,..ı:..ı :;" on 11 

Yunanlılar meyva ihracatını , yordu .. Birden beynim attı .. His- ne bırakıldı .. 

arttırmak için mühim tedbirler Bekçi Rüstemi kim öldürdü ?. 
1 almıya karar vermişlerdir. Bu iP'. 

cümleden olarak Frigorifik oda- Bekçi Rüstemi öldürmekten ağır cezada görülen ceı..e•; 
lar tesis ederek meyvaları T eş- suçlu Sali.hattinin davasına dün müdafaasını behemehal bıt V 
rinisaniye kadar bu odalarda ağır cezada bakıldı. le yaptırmakta ısrar etmiş ~ 

• ti• 
muhafaza edecek ve Teşrinisani Salahattin, bir gece, Hanife vanın bırakılmasını isteınıf ~ 
den sonra ihracata başlıyacak- hanım isminde bir kadının evini Dün davaya devam ohJıı, 
tardır. Bu sene Yunanistanda soymak istemiş. Pencereden eve Müşteki gelmemişti. Mahkeıı'~, 
incir reko!tesi hem çok iyi bem girmiş, fakat, görülmüş .. Feryat nun hazır bulundurulmasıJ1' 1" 
çok fazladır. Buna rağmen Yu- ları duyunca, girdiği yerden ao - rar verdi. Hafize kızın "~ 
nanlılar incirlerini kurtsuz ihraç kağa atlamış .. Tabanları kaldır- dört aydır mevkuf bulunaJ1 /, 
edebilmek için memleketin dört mış .. Gürültüye bekçi Rüstem ye ekkilinin tahliyesini ve rıııJ~ 
muhtelif yerinde "takim,, yerleri tişmiş. Kaçmakta olan meçhul mesinin gayri mevkuf ol3 t / 

açmıya karar vermişlerdir. karaltıyı kovalamış .. işte maznun rülmesini İstedi. Bu talep ~i~ 
Orduda fındık rekoltesi Salahattin bu anda birdenbire ve kadın derhal tahliye ~dl 

Ordu vilayetinin fındık rekol· geri dönmüs ve zavallı bekçiye Muhakeme eylule k::ıldı. ·~ 
tesi 5,760,000 kilo olarak kat'i tabancasını,. ateşlemiş.. Rüstem yedeki yaz tatili o zaman b~t İ 
şekilde tesbit edilmiştir. Fmdık- ölmüş .. Salahattin yakalanmış - bulunacağı için bu davayı '~ 'f 
tarın toplanmalarına bugünden tır.. duğu asliye ceza mahlcerne•' 
itibaren başlanılacaktır. Salahattin, o gece bekçi Rüs • kacaktır. ,~ 

temi öldürenin kendisi olmadı - ı "'''" I 
man) devletin mümessilini se -
çerek, bu ~ün için büyük bir e -
hemmiyeti haiz olan . milletleri 
yatıştırma prensipine hizmet et
miş oluyordu. Vakıa Alman gü
zelini seçmediler ama, her halde, 
kim ne derse desin, henüz pek 
hususi hatıralar bulunan bir mem 
lekette, bu biraz fazla olurdu.,, 

"Candide,. muhabirinin bu dii -

şiincclcri pek §alısi lıükiimler olsa 

nerl'k. lJJaamafilı, mrılurrririn, maka 
lesine biraz "espri., sıkıştırmak iste
mesi mazur göriilccek ·eylerdendir. 
Nitekim, yazısını şöyle bitiriyor: 

"Sandalyeler, koltuklar atlr -
yarak dünya güzelinin yanına 

gittiğim zaman yanında, elinde 
kalem ve kağıt bir ga'zeteci duru 
yor ve ona şu suali soruyordu: 

- Matmazel "sutiyen - gorj,, 
kullanır mısınız? 

Doğrusu ben, henüz bu ga
zetec: k~ ·1 

.... • ı.. ı • 1 -; V" cilr' ete sa
hip değilim, hemencecik savuş
tum.,, 

Transit şapka ar1 me ,ı~ 
ğı iddiasında .. Halbuki Hanife sokanlarni muhake"'el' 
hanım, acaba o gece evine gi - devam ediliyor ~'' 
ren adamı layıkı veçhile teşhis e Transit suretile limanıtl''ıl 
debilmiş midir? .. Hadiıe mahal geçmesi icap eden şapkale.'~t( 
linde bir de keşif yapılmııtır. suz bir muamele neticesi 111 l ( 
Ve hu keşif neticesinde anlaşıl- . . k k ·ı it~' ıı 

kehmıze aça suretı e d'e 
mııtır ki, evin bir küçük idare den dokuz kişinin muhake""''~ ' 
lambasile aydmlanan odasında 1 ,.. ( 

rine dün 8 inci htısas tt'' 
oturan Hanife hanım, pencere- kemesinde devam edilrllj~, edili 
sinden giren yabancı adamı pek p ~ 

nunlar birer birer istic"3 ~el'· 
güzel görebilir ve le§his edebi - flJ'" 
1. rek şahit celbi için JJlll 
ır .. 

lıte dün bu keşfin raporu o - talik olunmuştur. ~l' 
kundu .. Bilahare bekçi Rüıte - A ti 1 )169 
min babası mahkemeye bir isti- r stleri n ro ce1 

da verdi. 2150 lira tazminat is - ŞIDJ beğenme~l~"'~,r 
tedi. Kennedi isminde bır ,rt'I 

iddia makamı evvelki celse· kalı, bir seans esnas!ocl'1,p~ 
lerde iddiasını serdetmi,, ceza lcrin rollerini hakkıle t•"'' 'I 
istemiıti. Muhakeme karar için dıklarıııı ve hile .. yaPtiı>İll ~ 
ağustosun on üçüne bırakıldı.. iddia ederek bilet ucr~ 8ıe 
Şoför Rızanın yUzUnU kesen desi için tıyatro ınüdi.i!~ b1'el 

ı~·' .,ı kadının mahakemesl ne bir dava açmııtır. ddett1'1 / 

Şoför Rızanın yüzünü kesen davacının davas10ı re . ıt1 
1. yıı. 

Gülizar diğer ismi le Hafize, mu Fakat Kennedi eırı ·,tit• 
hakemcsinin bir hafta evvelki kemesine müracaat eto>• 
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seksen beş gün kaldı! 
Aklı ve pa\rası olan sade apartman yaptıracağına 

birazda klmtlre yatırsa ••• 
Aıi-·-to böc" ... ·ı ı __ 

parasını 

llııı ·- ı egı ı e .-.nnca -
l11e -~hur hikiyeaini bilirsiniz. 
İ)i ~İrin fU iki manzaraya 

...:• unutmayınız ki bugün 
'- it afuatoaun yedisi, hem de ru• 
'Jaınn doban betidir, yani 
tif1 • efendi hazretlerinin tet • 
bt erille Mlraen bet ıün kalmıt• 
..:..Seır.en bet ıün dediiiniz 
-..il" ki? 

9'I ~ bu ıu bqında, yan~ 
.... ~~ ibir sün filan bağda 
...... bir de bakanınız ki, tur
"i L~.~•ada zarif zarif "reı• 
q i:"'" ı_. çizmit ~ "Yol ıörün 

'Yasını çalıyorlcr. s . 
ı11 t~ın pınar bqları. ılık kum-
.. ,.~hıller ve etrafları t\ltın çehlth ay. çiçeklerile çevrilmit şef
cl' 'llltirdüm kokulu bağlar tim
~ Ço~ enfes ama, ah, ıu yukar
-.,. l'eaunlerde gördüğünüz man • 

I 
tane Jiaruı eaerken brmeadan 1 
ıu tok cevabı alırıınız: 

- Yazm nerdc çaldın, oynadııı, ncr· 
de öttün zıpladınsa şimdi de git, orada 

•lar olmaıaydı ! 
hı !:y rüler yüzlü, ıürmeli göz
ti~bayani manda1ar, ıiyah in
..... Ç~val çuval taııyın baka • 
~ .. Şımdi okkası dört buçuk • 
'lıh~Panm elinde kalan bu çu 
d •-.mı kadir ve kıymeti bun -
tı:.. •eksen bet gün ıonra anla-

Jr. llrJc ıuyun ortasındaki kızgın 
ı·ı hlara ra.mpa eden ıu yelken· 
~ tte halctılcça, insanın, bunlar· 
..;: lı.1 .. iııin cU.•eiine çıksam da 
..... di~i oradan denize fırlat • 
Iİll. dıyecefi geliyor. Fakat, bu, 
~iki temenni. Seksen bet gün 
lr, da ne bu ılık aulu, kızgın kaya
~lı 1lraun ıahili, ne bu sahilde 
IU"i Yaz uykusuna dalmış yelken 
lııaa hatırlar11nız. O zaman ak 
ltrtaı, f~kriniz, hissiniz, hayaliniz 
deJc~ıle bu yelkenlilerin için -
•--. •ıınıiyah hamuleye sapla -
~ •e size: 

~;! kömürlükte kömür, rnangal bası 

S ~&r'cıııru çağırtacaktır. 
L. ıı ei . d' . ..._.1 ' er tını ı serın pınar 

~ -..ıııda, ılık kumsallarda ve 
1-tıe 1 •!tın çehreli ay çiçeklerile 
Jr..ı ._ı,, teftali ve mürdüm ko-
ı-..~•ila~da . fing atarken la • 
~ un koıeııne, bucağına ara· 
l •taı, k ~ lcı ~ ve ayık kayık taşınan 
~&ününün iyi dostuna yan 
~ nız, ıonra karıımam ha, 
llit• •iustosböceğine dönerai-
~doiru acı acı kes • 

l'. 

ısın ! 
Gerek arabada, ıerek kayık• 

ta, gerekse deve sırtında kömü • 
rün okkası hep dörtle dört buçuk 
arası.. Aklı ve parası olan aade 
apartıman yaptıracaiına para • 
aını biraz da kömüre yabraa ! 

Dört buçuk, eekiz buçuk .. A
rada yarı yarıya kir var. lnaan 
iki üç sene bu itle me11ul olsa 
zannederim ki, Fatih yangın yer 
)erinde mükellef bir "Kömür pa 
lu,, yapbnr. 

Kıt kömürcülüiünün zevkini 
pek bilmem ama, yaz kömürcü
lüğünün de kendine ıöre pek 
lio§, pek şa1rane zevkleri vardır. 
Mesela ıu ımar..da arabuını, ta 
Çatalca köylerinden, Karadeniz 
ıahillerinden çekerek buraya ıe· 
tirenler burada arabayı botalbp 
da bir mehtaplı ıecede ıeriye 
döndüler miydi, deimeyin keyif 
lerine ! İçi yumutak saman dolu 
olan çuvaldan tiltelerin üzerine 
yan gelip, gecenin serin poyrazı· 
na göğüs açarak yarı uykuda, 
yarı uyanık, gacır gucur köyün 
yolunu tutmak az doyulur zevk· 
lerden midir? Hele suıadıkça 
kalkıp heybeden bir karpuz ya• 
kalamak ve onun ıulannı çene • 
den aıağı akıtarak -§apır fupur 
yemek, sonra ilk mola verilen 
ağaçlıklı bir dere batında ıüler 
yüzlü, sürmeli gözlü, babayani 
mandaları ıuya ıalverereık, IÖ • 

ğüt!erin altına yanlayıp onlann 
dere içinde geviı ıetirmelerini 
ıeyretmek ne ömürdür, ne ıade, 
ne raiyane bir keyiftir. 

lirkÇty, 

~'iten: iki gülüşlü kadın 1 Yazan: 

· Morla 

Laltlll11 Ar•en LUpenin yeni bir 111•c•r••• 
Tefrika No : U 

..... O halde 7 

· ..... O hald · · tıtti. eıı .... Pek hoıuma 

..... Bu lcada .. kA f. . ? ._ Be . rcıgı a ı mı . ...__ . :tın için evet. Hem ho
'11ildii1.1 .•~ kimselerin rahatsız 

J •Ilı ııte 
Otj" ınem ... 

t.ı.ctiU:: b ~ruiunu ııkarak 
~~ ır Vaziyette Raulün 
~İfiııi bo l&lladı. Fakat Raul hiç 
~ bit- Zinadan ve bili.kiı bü· 
~ IEa lle2-Jtetle ilerliyerek sa· 
.::!!_ 11ıe::•uıı açıverdi. Baımü· 
~il f&Plcaaını kafasına 
..._ .. ._, çı.:•il~p. bir Yaziyette 

'"'· ~ llttı. reden, onun mu • 

avini Flament ile yavq yaTaf 
caddeyi tuttuklarını ıörerek 
müsterih olmuttu. Şimdiki hal • 
de ıarıtın dilber tehlikeden kur· 
tulmuıtu. 

Raul, eline bir buton alarak 
tavana vurdu. Bir dakika sonra 
içeri marki d'Erlemont'un kiti· 
bi Kurvil ıiriyordu: 

- Yukarıya demin rüzel bir 
sarıtın kız geldi, ıördün mü? 

- Evet efendim, marki ile 
konuıtular. 

- Dinledin mi? 
- Evet. 
- Ne duydun? 
- Hiç •• 

A Ya 1'ayıktardaki zev'li? -Şile • 
den, l"adan veya daha öteler • 
den kıvrak bir poyrazla yelken
leri doldurup küçük, kıvırcık dal 
ııalarla hafif hafif ve seke ıeke 
sallanarak bojazın yolunu tut • 
mak; Karadenizin tabii bir iksir 
gibi ciğerleı-i yelpazeliyen kar • 
puz kokulu hava.sile ıık ıık acı • 
karak elile esmer köy somunla • 
nnı kınp zeytin ve domates sa· 
latuma blaç atmak biz tehirli
lerclen hangisine nasip olmut can· 
dan ıelme bir lezzet ve bir itti· 
hadır? 

Kömür kayıklarının diğer bir 
zevki de burada bulundukları 
zamandır. 

Yelkenlilerde ne pire vardır, 
ne tahtakurusu, ne ıivriıinek, ne 
diier haıarat ! Bat taraf da, kıç 
taraf da ıece ıündüz ne cibinlik 
iıter, ne f ilit, ne de kilit! Biz 
kapalı evlerimizin kafeeli, pan 
curlu, perdeli, saksılı ve kuvet• 
li odalarında ııcaktan, sıkıntı • 
dan, terden aman allah çağırır • 
ken onlar yoeun kokulu sahiller• 
de denizleri yalıyarak gelen pü
für püfür rüzgarlara kartı öyle 
hafif, öyle deliksiz, öyle tifab bir 
uyku çekerler ki .. Sabah aktam, 
iıtedikleri gibi doya doya ve en 
tabii tekildeki banyolan. da ca• 
ba! 

Doiruıu kömürcülüğün bu te
killerine pek bayılırım, fakat, ma 
halle aralanndaki kıt kömürcü· 
lüiünden hiç hotlanmam ! Za • 
ten latın kendiıinden lıotlan • 
mam, karıncanın tok cevabından 
korktuium için bunu kendimle 
beraber ıize de hatırlatıyorum. 

Oaman Cmal 

- Hımbıl!. 

Raul da, tıpkı bapnüfettit 
Jorjörenin maiyetine söylediii 
gibi bu aözü kullanırdı. Fakat 
Raul söylerken, adileşmiyor, her 
zamanki eevimli tarzını kaybet· 
miyordu. Ku"il beyaz ve dört 
köte aakalb muhterem bir cen • 
tilmendi. Daima redingot giyer, 
tıknaz bir hakim gibi hareket e • 
derdi. Konuftuiu zamanlar gü· 
zel kelimeler arar, bulur, sesine 
bir hueuıf ahenk verirdi. 

- Marki ile misafir kız o ka· 
dar alçak bir ıeıle göriifüyor • 
lardı ki en haaau bir kulaim bi 
le sözlerini duymak ihtimali yok 
tu .. 

Raul Kurvilin sözünü keeti: 
- Bana bak, dedi, ıenin bu 

kiliıede vaız veren bir papu e • 
duı ve mantıiı ile söylediğin bu 

.. 

f:vvclki ıı;ün yapılan at llo~ulnrının 
nttlcclcrini dun kısacı yazmıştık. \' a· 
rışlan takip eden mütehassıs arkadaşımız 
bu yarı,lara ait görü$1erini ve tenkitleri
ni şu suretle tcablt ediyor : · 

Durgun bir lodos havasının 
arttırdığı boğucu sıcaj'a rağmen 
"Veliefendi., Cuma günü tenha 
denmiyecek kadar kala~alıktı . 

Yarıtlar en mütkilpesentleri 
tatmin edecek tekilde oldu. Her 
kotuY• tam ilin olunduğu saatte 
batlanıyor, mütterek bahis he
saplan çabuk yapılıyor, tediyat 
kotularan hemen akabinde ifa 
olunuyordu. Bu suretle tertip ' !! 

tanzim hususunda mOkemmeli
yete yakın bir tarzda yap•lan 
yanşlann ıırf spor itibarile 
balkın beyecamnı tahrik edi
ci sahnelerine de t•hit olduk. 

Gllnl\n başhca kotusu 375 lira 
mnkaf atlı ve (2000) metrelik yük-
10 koşu idi. A. Sabri Hanımın 
Romanyadan getirttiği Piper ilk 
dafa olarak memleketımizin bu 
seneki en kuvvetli bayvanlann· 
dan ikiıi ile bu koşuda karşıla
t•caktı. Geçen haftaki kolay ka
zancına istinat edenler çok ol
duğundan . Piper rakiplerinden 
ziyade tutalmuttu. Ekıeriyet P~
perin kazaaacaj'ana hOkmetmifti. 
Halbuki netice berakis oldu ve 
Strombolia, ŞaeJey'iD zorlu bini
ıile yanıı kanada. 

Kotu, tabiri amiyaneaile kıran 
kırana oldu. Çık11ta Stromboliı 
öne atılarak alabildiğine hızlı 

koşmak ıuretile arkadıtı Frig'in 
lehine koıunun revişini tanzim 
ediyordu. Bir boy gerisinde Pi
per onu kolayca takip ediyor 
Frig iıe ıon derece hızlı giden 
6ndekilere yetiıebilmek için çok 
~abmet çekiyordu. Son devir d6· 
nlUdOkten aonra Oç at arasında 
mücadele baıladı. Pek uzun silr· 
miyen bu mücadele neticesinde 
Strombolis, Piper'in iki boy ile
risine reçere~ vazıyete tamamile 
bakim oldu. F rir ahır arkadatı· 
nan yarım boy arkasında rakip 
ata yaklaımıya çahıırken son 
gayretini ıaıfedeceje benziyordu. 
B3ylece yanı kolan yerine yirmi 
otuz metrelik kısa bir mesafe 
kabocıya kadar devam eder ve 
Piperia kazaoaca;ına hükmolu
owken Stromboliı ıon ve kat'i 
bir bamb ile Piperi yaoladı. 
Tekrar kamçı kamçıy~ çetin bir 
mücadele bqladı, Sonunda St
romboliı bu mücadeleden galip 
çıkarak yarııı bir bllyük farkla 
Piperden alda. 

sözler fena halde canımı ııloyor. 
Bana cevap ver, fakat benimle 
konuıma .. 

Kurvil bu eözleri birer iltifat 
telakki ediyormut ıibi, hürmetle 
iğildi. Raul, devam etti: 

- Möıyö Ku"il, yapbğım i
yilikleri kimıenin yüzüne vur • 
mak adetim değildir. Yalnız şu· 
nu söyliyebilirim ki beyaz ıaka
bnın ve görünütünün verdiği te
sire rağmen, evveli seni ıonra 
ihtiyar annenle babanı sefalet • 
ten kurtardım. 

- Mösyö Raul, ıize kartı o· 
lan minnettarlığımın hududu yok 
tur. 

- Sut. Bana cevap vereıin 

diye konuımuyorum. Maksadım 
ıadece küçük bir nutuk irat et
mektir. Seni bir çok itlerde kul
landım. itiraf edersin ki, hep • 
ıinde büyük bir acemilik, bir ik 

St!'ombo!is'm, cesuet, gayret 
ve az m gibi hasletler ve Şme• 
ley'in iyi binişi sayes"nde "•zan. 
dağına şFphe yo'<tur. Ancak 
Piyerle kendi arasında ve lehi· 
ne olan beş kilo yük farkıoın 
net ce üzerine tesir yaptığını da 
kaydetmek lizı~dar. Yani bu 
mesafefle Strombolis Piyere 
yalnız dört kilo verebilir kanaa· 
tindeyim. Piyer, taraftarlannın 

kendine kartı besledikleri itima· 
da layık olduğunu gtızel koıu· 
ıile ispat etti. 

Yerli ve Arap at ve kısrak· 
!arına mahsus olan satıı koıuıu 
da spor nolctai nazarandan çok 
güzel oldu. Acemi ve uıta bini
ci arasındaki fark bu kotuda 
bariz surette meydana çıkb. 

Koşunun baı,ndan sonuna ka
dar en önde koşarak hayvaomın 
ayağına uygun ve bu işten biraz 
fazla bir sür'atle gitdek uaullhıtı 
takıp eden Bayram b6ttbl yarlf 
imtidadmca ideta yalnız kottu 
demek caizdir. Bqg6zde olarak 
yar1şa giren Tayyann bini~ 
belki sahibinin tenbihlerine itti· 
baen Mes'udun arkasından gidip 
k oıunun sonlanna doğru faaliye
te l'eçmek ve o ıaretle kazan
mak yolunu ihtiyar etmiı olabi· 
lir ki zannımızca bu tarz kendi 
aleyhine neticelenmiıtir. Ba yOz
den Tayyar bir daha gtlç ele 
geçirebıleceği nadir fınatlardan 
birini kaçırdı yarııı Mes'ut bir 
buçuk boy farkile Tayyardan 
aldı • 

• • • 
MOıterek babiıten kuanılaa 

para miktarı: Çifte bahiaten 150 
kurup mukabil 51 lira; 

Kazanan hayvan tizeriae balı
aolunan bir liraya mukabil 811'&• 

ıile, 510, 390. 270, 175 kuruş; 
S1raya giren hayvanlar llzerine 

babıolunan bir liraya mukabil 
ıırasile, 240, 180, 145. 12s. ııo 
100 kuruştur. 

Galatasaray 

Olimpiyatlardan 
Haberler 

Luı Angelesten ıelen aon ha· 
berlerin hulisuına ıöre üç adım 
atlamayı Namba kazanmııtır. Bu 
atlet 15, 75 atbyarak dünya reko 
runu kırmıtbr. 

Cirit atma finalinde Matti 
kazanmı~ ve dördüncü defa o • 
larak olimpiyat rekorunu kır • 
mıttır. Derece 69,08 dir. lıkrim-

( Lütl•n aa11ıfa111 çeairlnlz) 

tidarsızlık gösterdin. Sakalına _,, 
ve namuslu bir adam ıekline kar· . 
tı duyduğum hürmetten dolayı, 
sana darılmadım. Fakat seni 
tayin ettiğim yeni vazifede ne 
yapacaktın? Marki d'Erlemont'· 
un entrikalarına kartı beni mu• 
hafaza edecek, çekmeceleri a. 
çacak, içinde neler olduğunu öi 
renecek, kapılardan dinliyerek 
konuşulanları dinliyecektin. Ne 
tice ne oldu? Hiç .. Markinin sen 
den çekindiği muhakkak. Niha • 
yet, ne zaman gizli telefonu kul 
lanmak iıtesen .. burada bulunup 
geçirdiğim iki saat içinde tam u 
yuduğum zamanı bulup beni u
yandırıyorsun. Bu ıerait albnda •• 

- Bu §crait albnda benimle 
çalııamıyacağınızı ıöylemek iıti• 
yoraunuz, zannederim •• 

Kurvilin hali cidden acına • 
cak bir haldi. (Bitmedi) 
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Pazar Pazartesi 
Cumhuriyeti - r--•--Takvim--, .. 

• 7 A§ustos 8 Al)ustos 
4 Rebi.ahir 5 Rebi. ahir 
GUn dOMU 5,02 5,03 
GUn batıfı 19,19 19,18 

iki taraflı bir Cumhuriyet 
Sabah namazı 3,32 3,'34 
Öğle • 12,20 I 2,20 
Dclndi • 16.13 10,13 

teşkili fikri 
Atina, 6 (Vakıt) - 1922 is

yanının reislerinden bu'unan M. 
Plastiras Tabidromus gazetesi
ne Türkiye ve Yunanistanı ali· 
kadar eden mühim hf'yaoatta 
bulunmuştur. 

M. PJastiras burada büyük a
ldsler uyandıran beyanatında ol
dukça garip fikirler ileri sürmüş 
ve Yunanistanla komşuları ara-
sındaki bir iştiraki mesainin fay
dalarını izah ettikten sonra şun
ları söylemiştir : 

- Bilhassa Türkiye ile · ştiraki 
mes:ıi bzhsinde, e•velce imza· 
lanmış olan itilafların ha:-icinde 
olarak iki memleket arasında 

iktısadi sahada sıkı bir iştirakı 

mesai lc:!sisine çalışılması şayanı 
temennidir. 

Iktısadi sabada böyle bir ça
Jııma iki memleketin siyasi işti. 
raki mesaisini de intaç edecektir. 
Bu ıuretle merkezi Istanbul ol· 
mak üzre iki taraflı bir cümhu
riyet teşkiline muvaffakiyet el
Yerecek, bu takdirde Istanbul 
tamamile serbest bir şehir ola
caktır. 

Yunan başvekili 
Atina, 6 (Hususi) - Paris'en 

gelen telgrafnamelere göre Yu
nan başvekili M. Venizelos, Çar
şamba günü buraya avdet ede-
cektir. Abrar fırkası, baıvekiJi 
parlak bir surette istikbale ha
zırlanıyor. Başvekil avdet eder 

de İtalyan şampiyonu Marzi hiç 
yenilmeden her müsabakayı ka
zanmıştır. 

5000 metrede Lehtinen birin
cidir. 400 metreyi de Carr ka • 
zanmıttır. 

Mllletlerfn dereceleri 
Los Angeles, 5 (A. A.) 

Şimdiye kadar muhtelif millet -
ler tarafından kazanılmış olan 
puanların yekunu: 

Amerika 271 1 - 2; Fransa 
89, İtalya 77 1 - 2; F enlandiya 
58, Almanya 57 1 - 2; İngilte
re 54 1 - 2; İsveç 43; Kanada 
38, Japonya 31, Lehistan 25, İr· 
landa 23; eÇkoslovakya 19, Fe
lemenk 17; Avusturya 13, Maca 
ristan 12, Danimarka 12, Avustu 
ralya 10, cenubi Afrika 7, Le -
tonya 5, Arjantin 4, Filippin 4, 
Yeni Zelanda 3, Brezilya 1. 

1 

lnglltere krah, yara,ta kazandı 
Londra, 6 (A. A.) - Kıral 

"Britania,, namındaki yatı ile 
bu hafta "Coves,, kayık yarış -
larında üçüncü muvaff akıyeti 
kazanmıştır. 
Bir ay havada kalmak lstlyen 

kadının teşebbUslerl 

Londra, 6 (A. A.) - Mrs. 
Victor Bruce, refakatinde iki pi
lot bulunduğu halde, havada u • 
bun müddet kalmak rekorunu 
kırmak üzere Portsmouth'dan 
havalanmıttır. 

Mumaileyha, bir ay havada 
kalabileceğini ümit etmektedir. 

Londra, 6 (A. A.) - Kesif 
bir sis içinde 15 saat devam eden 
yorucu bir uçuştan sonra kadın 

tayyareci Mis Bruce, Manş deni 
zi üzerinde benzin kaçma11ndan 
ve telsiz cihazının fena işleme • 
sinden dolayı Veight adası açı· 
ğında denize imniye mecbur kal -
mıftır. 

Deniz tayyaresi, sahile çekil
mittir. Mis Bruce tamiratın vakit 
ve zamanile yapılacağını ve ya
rın üçüncü teşebbüsüne baılıyabi 
leceğini ümit eylemektedir. 

b b k Ak§anı • 19,19 19,18 etmez, inti a at turnesine çı a-
k ı • G. 'd ·d kt• Yatsa • 21,06 21,04 ca ve evve a m e gı ece ır. lmsak • 
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,
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Başvekil, bu turne esnasında, YılıD geçen } 
uğrıyacağı yerlerde siyasi nu- Günler' 211 212 

tuklar irat edecek, bankalara Yılın kalan Jl 
153 

mevdu olan ecnebi kambiyosu- GUnlert 
152 

nun drahmiye tahvilini icap et- ... -------------~ı 
tirir sebepleri izah edecek ve lJA VA - Dün sıcaklık: azamt 30, 

asgari 18 derece olar3k tesbit edilmiştir. 
bu mesele ctrafmda muhalefet Hugün rüzg!r poyrazdan mütehavvil 
tarafından yapılmakta o!an de- sür'atle esecek, hava ekseriyetle açık 
magojiye cevap verecektir. olacalı:ıır. 

Darbel hUkOmet 
Atina, 5 (Hususi - Askeri 

bir darbei hükumet ettirileceği 

rivayetleri bugün de devamlı 
bir surette deveran etmiıtir. Bu 
rivayetlere göre askeri kı; am, 
Atina, Selanik, Patras, Golos 
şehirlerinde aynı zamanda vuku· 
bulacak, kıyam, şekli kükiimetin 
müdafaa ve muhafazası baha
nesile yapılacak, fakat gayesi 
askeri diktatörlük tesisine ma· 
tuf olacaktır. Hüktlmet mabafili, 
bu şayiaları nefret ve şiddetle 
tekzip ediyor. 

Kabine reis vekili ve Harici· 
ye nazırı Mihalakopu)os'un da 
istifa edeceği şayialara asıl ve 
esastan aridir. 

Kraliyet taraflarlar1 
Atina, 6 (Hususi) - Kraliyet 

taraftarları ahali fırkası safların· 
da ayrılık hareketi başladığı mu
sırran söyleniyor. Hatta deveran 
eden rivayetlere göre kraliyet 
fırkasmm nafiz erkinından olan 
Atina belediye reisi Merkurisın 
ahali fırkasından ayrıldığı, mez· 
kür fırkadan daha baza iftirak
lar vuku bulacağı rivayetleri de-

d. ' Yerao e ıyor. 

Drahmi hakkında bir 
kararname 

Atina, 6 (Hususi) - Banka
lara mevdu olan ecnebi kambi
yosunun drahmiye tahvili karar
namesi resmi gazetede intişar 
eylemiştir. Bu kararnameye gö
re, eşhasm bankalara mevdu 
kambiyoları, bankalara olan 
kambiyo borçları, bankaların 
eşhasa ve eşhasm eşhasa olan 
kambiyo borçlan drahmiye tah
vil edilecek ve her lngiliz lirası 
350 drahmi üzerinden hesap 
edilecektir. 

Muhalefet fırkaları hükumet
çe ittihaz edilmiş olan bu mali 
ve iktisadi tedbire şiddetle hü
cum eylemekte ve memleketin 
kredisini sıfıra indireceğini be
yan etmektedir. Hükumet bu 
kararnameyi neşretmezden evvel 
siyasi fırkalar rüesasının fikir 
ve mntalealarmı sormu,, onlar, 
bu tedbirin aleyhinde bulunduk· 
)arını beyan etmişlerdir. 
Venlzelos neden gelmiyor ? 

Atina, 5 - Türkiyenin Atina 
sefiri Enis Bey hariciye nezare
tine gelerek, M. Venizelosa ve
kalet etmekte olan meclis reisi 
M. Gonatası ziyaret etmi, ve 
hariciye vekili Tevfik Rüştü Bey· 
den gelen bir telgrafı tevdi et
miştir. 

Hariciye vekili Tevfik Rüştü 
Bey bu telgrafı ile M. Venize
losun bu yu Yalovaya gelme
mesinden dolayı Gazi Hazretle
rinin çok müteessir ve müteessif 
bulunduklarını bildirmiştir. 

M. Gooatas Enis Beye demiş· 
tir ki : 

- Bu seyahat her halde ola 
caktır. Ancak intihabattan son· 
ra olacaktır. M. Vemzelos inti
ha bat dolayısile timdi çok meş-
2ul bulunmaktadır. 

RADYO-. 
1------Bugün -1 

ISTANBUL - 18 den 19 za kadar 
gramofo:-ı, 19,30 dan 20,30 a kadar Be· 
dayi musiki heyeti, 20,30 dan 21 e ka· 
dar gramofonla opera. 21 den 22 ye 
kadar Tanburl Refik Bey ve arkadaşları, 
22 den 22,40 a kadar tango orkestrasL 

VlYANA (517,2) - 12,25 orkes-a 
konser - 14,25 musiki - 16,30 oda 
musikisi - 17,30 konser - 21,30 ope
ra .-- 24,05 dans. 

BüKREŞ (394,2 m) - l 1,30 <iint 
musiki - 12 orkestra - 13 plak -
18 orkestra - 19,10 konser - 20,40 
plak - 21 orkestra - 21,45 tagannl-
22,05 orkestra. 

R0:\1A (441,2 m) - 11,15 musiki-
13,30 hafif musiki - 18 1'oner -
2~,30 opera. 

BUDAPEŞTF. (550,5 m) - 11 dint 
merasim - 12 musiki - 15 plalc -
16,45 konser - 18,30 konser - 20,30 
Çigan orkestrası - 21,45 operet. 

OSLO (1071,4 m) - 18,30 piyano 
konseıi - 19,10 konser - 21 orkestra 
konseri - 23,35 dans. 

VARŞOVA (1411 m) - 13,15 mu
siki - 14,10 konser - 15,50 keman 
kon5er - 16 25 kenstr - 17,05 plak 
18 konser - 19,10 askeri konser - 21 
konser - 22 konser - 23 dans -
23,55 dans. 

PAH.IS H445,8 m} ~ l.9. ~s h..Dcr-
20 45 çocu\:larıı 21 ,30 ıians - 23 e 
kadar konser. 

KÔ~lGVüSTER JlAVZl':N (1635 
m) - 7 jımnastiK - 7,25 ~onser -
13 konser - 17,IO orkc tra konseri -
19 orkestı a konseri - 19 4Ş nıusi i -
22,50 opera - 24,10 haber - 24,30 
dans. 

Yarm 
ViYANA (fl7.2 m) 12,30 kon· 

ser - 13 40 plak - 18 plak - 18,!0 
konser - 22 orkestra - 23,40 konser. 

BüKRF.Ş (394.2 m) - 13 plak -
14 plak - l 6 orkestra - 19, 1 O orkes· 
tra - 2(i,40 plak - 21 keman ve pi
yano konseri - 21,4-0 konser - 22,15 
öaos. 

R0'.\1A (441.2 m} - 13,30 plak -
18,SO şarkı - 21 plak - 22 15 musiki 
23 Cigan musikisi 

BUDAPEŞTI~ (550,5 m) - ' IO 15 
polis orkestrası - l (J,05 konser balalay
ka orkestrası - 18 Çigan oıkeqtrası -
19.30 salon orkestra;ı - 20 SO pfok -
22 serenat - 22,30 Çigan orkestrası. 

OSLO (1071,4 mı - 19,SO kemaıt 
konseri - 21 konser - 23,15 piyano 
konseri. 

VARŞOVA 11411 m) - 13,45 plak 
14,35 plak - 16.1 O plak - 16.40 
p13k - 18 solo konser - 19.20 ha lif 
musiki - 21 opera - 23,55 dans. 

PARIS 1445,8 mı - 19,45 filmler-
20 haber - 21.:ıo konser. 

KÔNlGVü"')TER !IAVZ~:N (1635 
m) - 7 jimnastik - 7 15 musiki -
13 plak - IS konser - 17,30 konser 
22 orKestra - 23 40 konser 

Atina - Selanik 
seyahati 

lzmir Himayei Etfal cemiyeti 
tarafından tertip edildiğini ev
velce haller verdiğimiz lzmir -
Atina • Selinik seyahati çok 
rağbet görmüştür, Vapur Çar
şamba günü öğleden sonra şeh
rimizden hareket edeceki:ir. Se-
yahate iştirak etmek suretile 
bu fırsattan istifade etmek isti
yenler için pek az zaman kal
mıştır. Cemiyet, iştirak edenlere 
bedava pasaport çıkartmaktadır. 
Yarın akşama kadar müracaat 
kabul olunacağı haber alınmış
tır. 

Memlekette : 

Bursa tenezzühü çok 
güzel oldu 

IstanbuldlinBursaya giden GillnlbalcU~; 
gllnil tıklım tıklım dolu idi. Bu kalaba 1 

bir toz deryası ile cennet kadar yeşil 
Bursayı ııezdl 

Mudanya ialtelealnde vapurun geliıinl seyredeiıl;t 
ve vapurdaki inceaaz takımı 

Cuma günü Posta ve Telgraf mek hisaini veriyor. Yol bir dl~: 
memurlarının Gülnihal vapurile det ıonra tozdan kurtuluyor, ç:. 
tertip ettikleri Bursa tenezzühü kü Merkez caddesine yakıO ~ 
çok güzel oldu. Herkes memnun Gazi heykelinin ve hükiımet ..• ~ 
kaldı, yalnız sabahleyin sekizde ğının ve bütün imtidadınca b1l1:' 
kalkacağı ilan edildiği halde beş bir çarşının önündeki cadde ~ 
dakika kadar da süvari Celal Be- zel ve tozsuzdur. Bundan bW 
yin müsaadesini kazanan vapura bütün sokak ve caddeler otob~ 
bir aile sandalla koştu, yetişeme- lerin ve otomobillerin kaldırdı 
di. l§te bu tenezzühten belki yal· ları tozlarla dumanlı bir hale g( 
nız o aile memnun kalmamıştır. liyor. 

Vapur çok kalabalıktı, o dere- Evlerin pancurları, parmakl~ 
cede ki hiç bir tarafta oturacak ları toz tabakarile metruk b• 
boş yer kalmadığı gibi ayakta halde bırakılmış zannım veri!.~~ 
kalıp münavebe ile istirahat e· Bunların temizlemnesine iıııY1 den er de vardı. az ant ve ince yoktur. Çtıhl.~ ı. ... 4akikş t 

saz tenezzühe iştirak edenleri bulutlarile muhattır. Bursa be1" 
eğlendiriyordu. Sekizi bet geçe diyesi bu toz deryasına bir ~.~ 
Seyrisefain rıhtımından kalkan yet vermeğe muktedir olabıh , 

h d M d 
.b. ,, 

Gülni al yarım a u anyaya Yeşil Bursamızı cennet gı ı ~ 

geldi. Mudanya iskelesi ve ya- vaf edeceklerin adedi yüz bi~I t 
nındaki gazino ve bütün vagon- varır. Az çok bir masraf ihtl~e 
ların imtidadmca istasyon fevka- ederek İstanbuldan gelen kafi 
iade kalabalıktı. Bursadan gelen- avdetinde bu rahatsızlığına r~ 
ler ve Mudanyada bulunanlar is· men Bursadan çok memnu~. ıe 
keleye ve istasyona koşuyorlardı. duklarını söylüyorlardı. 8°~ 
İstanbuldan gelen kafileyi seyret- bir tenezzüh daha yapılırsa r 
mek merakını gösteriyorlardı. ne geleceğini söyliyenler de ~· , 

Tenezzühe iştirak edenleri an· dı. Avdetle vapurda çok eğl~. 
cak iki lokomotif zorla taşıyabi- celi ve neş'eli geçti. Posta ve feti 
liyordu. İki buçukta Bursaya graf memurları teavün ce"':~)'~~ 
muvasalat ve on sekiz buçukta heyeti tertibiyesi cidden bo~i· 
avdet ettik. Bu müddet zarfında bir gayretle mütenezzihinin 11~,. 
halk kafile kafile Buraanm bir rahatlarını temine çalışıyorlar 

1
, 

çok yerlerini dolaıtılar, gezdiler Reis Yaşar ve katibi umurni Ş~ 
ve Bursanın ucuz meyvalarını ket Beylerle muhasip Baki, ~;· 
kucak kucak vagonlarına tatıdı- nedar Hasan, azadan Refik, ·te' 
Jar. Bursadaki ucuzluk nazarı zım, tlharn.i Beyler bütün kııfı 
dKikkaktidcelbedecekk bderdecekdekdir. nin teşekkürlerini kazan~:Jar· · 

üçü enmiyece oy a i ar· 
puzların yüz paraya satıldığını 1 () L Ü '1 
zikeredersem meyva bolluğu ve _ ~ 

ucuzluğu hakkında bir fikir ver- Şair Halit Fahri Beyin ba.b~: 
miş olabilirim. tıp fa kültesi sa bık mUder;• b~ 

Yeşil Bursanın munis ve sevgi- rinden mirliva doktor :t•-
li halkı böyle ziyaretçilerin hü- paşanın, uzun bir rahatsııh 

91
, 

cumundan çok memnun bir vazi- sonra 72 yaşında o' arak d0°,M11i 
yette bulunuyorlar. Beşuf ve mü· bah on buçukta irtihal etti!' 
tebessim halk, aralarına giren derin tees~ürle haber aldı.k· ço1' 
bir kaç yüz kitilik kafilenin mev- Bir çok talebe yetiştirrnıŞı "e 
cudiyetini sevinç ve alkışlarla kıymetli ve emektar bir ;lirO 

11
,,, 

karşılıyorlar. Bursa balkının yal- fen adamı olan Fahri P9:~rde 
nız bir şeyden mustarip olduğu· cenazesi, bugün saat orı ~·I· 
nu hissettik. Şehrin merkez cad- Cerıahpaşa hastanesinden ,,. 
desinden başka bütün caddele- dmlacak, Aksarayda Valideopte 
rinde memleketi beyaz bir du- misinde namazı kılınarak EY k ,e 
mana boğan toz halkı da, tenez- aile kabristanma götürüle'~e,di 
zühe gelenleri de bizar ediyor. orada allahın rahmetirıe 
Bu yeşil yurdun bu kusuru az za- olunacaktır. te' 

d k d 1 b "fret man a al ın ırsa öyle ziyaretçi Merhuma sonsuz rnag '. 13e1l' 
kafileleri çok sıklaşacak ve Bur- menni, oğlu Halit f abrı bO' 
sanın İstanbul ile olan ticari mü- ailesi efradına, tale beterine, eııll" 
nasebetleri çoğalacaktır. Tozlar 1 tün kendisini tanıyan "'e sd~ ril' 
istasyona gelince imana geri dön-1 re samimi taziyet beyan e e 



btlaya tiyatrosundaki llabraaıa 
sebepleri nedir 7 

-1-,.. 
"'i •Yatroda buhran .. Bu umu • 
d •e klite olmuı keli.meyi mo
'>~Ya llYnıak için kullanmıyorum. 
<.ıra. ı,· 1 
!le ız er, bundan dört beş se-
lıir evv~l mesleğimizin bu derde 
dlik~dıgını bariz bir şekilde gör 

t\ah~~ halde bugünün iktısadi, 
11 ' uhranına, tiyatro buhra • 

1 ~akaddüm ediyor demektir. 
~ar f kıtı .. P. ıyatroıunda buhran, eser 

tir. 
1~1 de kendisini hissettirmiş· 

ler f a~ •onunu müteakip eski
S..Jcın evkınde tiyatro muharriri 
• adı, eser yazılamadı, sarsıcı 
e orj" fiu Jınal mevzu bulunamadı. 

l\e.I umumi kanaatin tabii ki istis 
k' arı Vardır. Fakat o kadar az 

1 
\te b • · !'tl lı u ıstısnalar da o kadar az 

rıa.a ·~ul verdi ki bu kökleşen ka· 
atı d .... . . 

fıkda e~.1!~~remedı. Bakın bu 
t....... n Yuzunden Almanlar mü· 
""'ad' la d •Yen Franaız eıeri, Fransız 
r a .. 

\ta l mutemadiyen Amerikan 
" n ·1· gı ız eseri oynuyorlar. 

h.t liulasa eser kıtlığı, yeni ti • 
t~ eserlerindeki teknik tan -
llis;· ~ Ve daha ziyade sinema tek 
l>,~•nın hakimiyeti, seyirciyi ti • 

rodan uzakla§tırdı. 
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<t· 'r Yatro, atağı yukarı refah iti 
~ Bilhaaaa "Lyrique,, tarzı tam 
.... lokraai harcıdır. Bir bakı -.... , .. 
~· ~ore umumiyetle tiyatro yir 
t~rıcı asır iptidasına kadar aria· 
vıtra · . 
~1 l sının ağından kurtulama • 
bi! ır. Öyle değil mi ya? Gar -

., Pa ' h 
b0 •. Yıla tlarında saraylarla 

l' ol " 
'-dı ÇU§en muhteşem binaların 

tıa "l-l"k" tal r u umet tiyatrosu,, "Kr 
d 

1Yatr01 "O d . u b h u,, pera,, enıyor -
.-e • ı· 

''ta l a. a. da deniyor. Bu san'at 
'lllo'· a~.ının seyircilerini, fraklı, 
ediy ın ı, tuvaletli tabaka te§kil 
L ..... or. Bu devirde rub'u mes· '\U••a .. h 
tlllırı 40 ret salan san'at ilahla -
ha.ti> ~etittiğini görüyoruz. Fakat 
to,t . enen taun - tiyatroya 

erıı al. . .. 
ile , b ' ayıt ıçın ve ya her 
ti,t0~ ebe mebni gelen - bu a • 
llı,ı İt'ba.t •eyircileri silip süpürdü. 
k l a.rl r d ıldi S a ıya.tro an servet çe· 
del: ._ an'atkarJar hediyelerden 

"'<leoed , 
'~ktta. k en m~hrum bir kuru 
bırı aldı. Şımdi tiyatro iki 

\'ıı Z\lll : M. Kemal 
(Sarah • Bernhardt) (Lucien 
Guitry), (De Max), (Silvain) ve 
nihayet (De F eraudy) gibi na • 
zirsiz üstatlar kaybetti. Bu isim 
ler, Fransız tiyatro san'atını dil· 
Jere destan eden kudretlerdi. 

Zamanımız her ue kadar tiyat 

Aktör M. Kemal Bey 

royu ferdi kudretten kurtarıp 
kollektifin "Realite,, sine er • 
dinnek istiyorsa da seyircileri 
sempati cezbesinden ayıramıyor. 
Bakınız (Comoedia) gazetesi aç• 
tığı bir ankete Theatre Antoine 
nın müdürü Rene Rochernin ver 

diği cevapta şu kısa cümle naza
rı dikkatimi celbetti: (amateu· 
rie.me tiyatro için 
dü§mandır.) 

Rene Rocher 

met'um bir 

bili.hare bu 
cümlesini etrafile izah ediyor ve 
hakiki tiyatro adamlarımn or • 
tadan kaybolufu, ihti:ıa•ı ve isti• 
dadı olmıyanların bu ite bu • 
runlarını sokutu tiyatroda 
buhranı doğuran sebepler• 

.naya nakletmeıinde buluyor. 
Rene Clair'in bu iddiasını buh· 
rana sebebiyet veren en mühim 
ve betinci amil olarak kabul et
mek lazımdır. Hakikaten evvelce 
bir çok tiyatrolar idare eden ka· 
pitaliıtler sermayelerini daha 
çok kir getiren sinemaya hasret
tiler. Hem bu it daha rahat .. Ti
cari sahası daha vasi.. Lakin 
maddi sermaye ile beraber "ıay,, 
"san'at,, hicreti de başlamıştır. 
Şimdi sinema konuşunca en bel· 
libatlı tiyatro ıan'atki.rları of • 
jektifin önüne geçti. Büyük bir 
istikbal vadeden genç muharrir -
ler senaryo yazmıya ba,ladılar. 
Meseli Fransada Jean de la 
Lune'ün muharriri Macel A • 
chard ve Chotard et Cie'nin mu-
harriri Roger F erdinand gibi 
genç töhretler bir iki senedir si· 
nema eseri yazıp duruyor. Neti
ce itibarile manevi ve maddi ser 
maye tiyatrodan taıınıyor, uzak
lqıyor. Hatta büyük üstat Rein -
hardt bile bu geçen kıt tiyatro • 
larını batkalarına devretti. Va • 
kıa Reinhardt bu hareketile ne 
yapmak istediğini vazıhan ıöy • 
le!nedi. Fakat insan bu büyük ve 
kadir insanın bu hareketi karşı· 
sında tiyatrodan bütün bütün ü• 
midini kesiyor. 
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Seali sinema, se11izi kadar bü 

yük inıan kitlelerine hitap ede -
mi yor. Bu neticeyi tiyatronun le
hine tefsir edenler var. Amerika 
da da en ağır tiyatro eserlerine 
fazla rağbet vukubuluyormuf. 
Yeni dünyadaki bu aksülameli 
de tiyatro için bir f ali hayır le • 
likki etmek lazım. Kommünizm 
dünyasında da tiyatronun baıka 
bir veçhe alıır, geni,lemesi, her 
ıınıf halka hitap çareıini bul • 
ması bu dünya kadar eski ve 
Hilki aan'atm baaübadel
mevte mazhariyetine bir ali.met
tir. Şimdi bütün bu hareketlerin 
daha doğrusu bulunan çarelerin 
arasına bir bağ, vaslı müıterek 
lizmı. Bu bağ teeaaüs ettiği gün 
tiyatro kurtulmuı olacaktır. 

Aktör 
M. Kemal 

TLA 
Portre ı 

TOPAL 
Ayni mahallede oturuyoruz ... 

Onu uzaktan tanıyoru -n... Vücu
düne nis~etle çok cılız kalmıı 
hareketsiz bacakları tutmuyordu. 
Ve yürürken koltuk değnekleri· 
ne dayanıyordu ... 

Arkasında kamburu vardı, gök· 
sü. harap bir konak şahnişi gibi 
ileri doğru çıkmtı yapmıştı, ufak 
başı, ö:ı ve arka iki çıkmhnın 
arasında kısık duruyordu. St1ka 
yüzü kara sarıydı, avurtları çö-
küktn1 zeki bir parıldayışla ışıl· 
dıyan siyah gözlerinin sev:mlili
ğini bir an görmeyinİL Ne kor
kunç bir insani Diyeceksiniz ... 
Adı nedir? Bunu ben bilmi

}Orum. Belki kimse bilmiyor ... 
Ona mahallelinin verdiği isim 
şudur : Topal l.. 

Cami kabristanıoa bakan so-
kağın içinde, viran kapısı acaıp 
iğriHş büğrülüşlerle yaopırı, 

boduçka bir ev vardır. Bu ev 
Topalın evidir. Mavi, çipil gözlü. 
buruıuk yüzlü ihtiyar anasile. 
o burada oturur ... 

Sabahleyin ne zaman çıkhğını 
bilmiyorum. Mahalleye. gece ya
rısından bir az evvel dönerdi ... 
Niçin ? Belki göze batmaktan 
çekiniyordu. Belki utanıyordu. 
Belki hakarete uğramaktan, ar
kasına mahalle çocuklannın 
dOımesinden korkuyordu ... 

Karanlık bir gecede onun dö
nüıüoü seyrettim. Koltuk değ· 

nekleri, bir düıOye giden bir 
ahenkle kaldmmlan dövüyordu, 
ve.. birer eski papucun nazardan 
koruduğu ahşap, karanlık evle
rin viran saçaklannda.. Kafesleri 
sllzlllmüı bir kumaş parçası gibi 
seyrek CUmbafarında iSteD / bu 
sesin akisleri, bir garip adhk 
tafıyordu .. 

Ben o gece, gözl~rim yaşlı, 

hep onu diltündilm .. 
Anası, doğurduğu bu garip 

mah!üka kim bilir ne kadar üzül-
müıtü. Ve belki, loğsa döşeğin· 
de onu görmiye koşan babası, 
sevinmek mi, kederlenmek mi 
lizımgeldiğioi takdir edemeden 
uzun bir müddet şatkıa kalmıştı. 

O Allaban garip bir cil\'esiydi. 
Ne denebilirdıl.. Ana, baba bel
ki üç, belki beş, belki yedi se
ne, insana çok az benziyen bu 
eciş bücUf mahluku -acı bir 
utançla- bir yere çıkarmamışlar, 
saklamışlardı.. Fakat.. Nihayet. 
şüpbes'ı ki bir gün, mahallenin 
marangozuna, mini mini bir çift 
koltuk değneği sipariş V4'rilmiı
ti.. Ve ihtimal gene bir gün, bu 

talis=ı mahluk, değ- k 'Tİne da
ya· a ık sokağa çık ı . ı ... 

l~te, doğuşundan üç gün son
ra babasının kulağına fısladıiı 
ezanlı adım kaybedişi belki bu 
tarihten başlıyor .. Mektepte, so
kakta artık ismi "Topal,, dı .. 
Oyunlara giremezdi. Sağlam ak· 
ranlarının arasana sokulamazdı, 

çelims'zdi. Sakattı. Belki ölürdü. 
Bazan itilirdi. Bazan dövülürdü. 
Ve. kendinden küçük mahalle 
kız!arı, onu hazan himaye eder
lerdi. Zavallı topalın kim bilir 
ne kadar iÜCÜne giderdi bu .•• 

Gene çok muhtemeldir ki, kü
çücük yaşında zulme uğrayan 

"Topal,,, bir gün zalim bir in
san olmuştu... Artık bilya oyna-
mak, topaç çevirmek için arka
daş ar~mıyordu. Y ep yeni bir 
oyun bulmuştu: 

Kurbağaların bacaklarını ko· 
parıyor, gözlerini oyuyordu ... 

Kedi yavrularını cami şadirva
nında boğmaktan zevk alıyordu. 
Arkalarına birer kibrit çöpü so
karak havalandırdığı sineklerin 
uçuşu hoşuna gidiyordu •• 

• * • 
Onu bir ikindi vakti, üç kişi

lik bir cemaatin omuzunda taşı· 
nan bir tabut arkasında gördüm. 
Değneklerine yaslanarak, hırıltılı 
nefeslerle soluyarak yürüyordu •• 
Bu ölll, anasımıydı? .. 

ZavalJı topal.. Eier anansa, 
Allah sabır versin sana •• 

• • • 
Bir başka gün, diğer bir ce-

nazenin peşinde sürüklendiğini 
görünce merak duydum.. Bu da 
kimi oluyordu? .. Bu adam, yok
sa, bir iskatcımı?. 

• • • 
Öğrendim: Topal her cenaze-· 

ye koşmayı bir vazife biliyor. 
Çünkü. içinde bir hicran var •.• 
Buou bana mahallenin ihtiyar 
bekçisi anlattı, on sene evvel, 
yirmi yaşında ikende ''topal,, böy 
le çelimsiz, hastalıklı bir insan· 
mıf... Babasının öldüğü gün, 
onun kabristana kadar giderek 
fenalaşmasından korkmuşlar ... 
Kultuk değneklerini saklamıılar. 

Babacığıoın cenazesinde bulu
namayan topal, şimdi her rastla
dığı ölünün peşine takılıyor ••• 
Kulluk deyneklerine dayanarak 
hırıltılı nefeslerle soluyarak, en 
uzak kabristanlara kadar yürüyor. 

Retat Enis 
~ne . ' 

)~ Çalt evvelkı gayesine dönmi· 
~b~ !•Yor. Sadele!mek, gölt 
'el>İrci ~hnda oturmuı binlerce 
~k h'· 0 Plamak, (Humain) ol· 
bi_. cİ· Uliin insanları birleştiren 
ı. ın h 1. 

den biridir diyor. Bu adama hak 
vermek lazım. Nasıl hak vermi· 
yelim ki, Mounet • Sully'nin ve· 
f atından sonra F ranıada hakiki 
bir "Otello,, bir "Hamlet,, oy .. 
nanmamııtır. Sarah - Bemhardt 
Ladam o Kamelyayı mezanna 
aldı götürdü. Silvain de (Papa 
Lebonnard) ın canım sürükledi. 
Bugün Franıada bu rolleri oy· 
nıyacak adam arıyorlar. Kome
di Fransezin müdürü umumisi 
Emile F abre evvelsi sene şehri • 
mizde bulunduğu aırada Ertuğ • 
rul Muhsine bu san'atkir buhra· 
nından bahsetmiıti. 

111 Saa•at Ve Genç Kızlar ••• 
4ttl\ ı,- a. ıne gelmek istiyor. La s· •ra.2 k '"eın aeç almıı değil mi? .. 
b'tarı; •eııiz ve dilsizken bu işi 
~ ti}' Ordu a2 kalım .. İşte sine· 
j"-ldey~lto~a asıl darbeyi bu 
e teldi~n •ndinnittir. Yoksa di • 

ten •onra değil ! .. 
ly· -3-

''rı' ı eıer Ve .. ll'f kı 1 w . atın nıue ı t ıgı, 
''Ye \l2un m'·dd k t eair l u et aristo ra • 
'Jlı . o Ufu . 

.J ••tih l ' seıı12 sinemanın 
\l\tL a e d · 
e..ı ıueıi t' evrıne isabet eden 
\lerı ,., •Yatroda b h 1· 

d·· \iç hell'b u ram tev ıt 
t ordiirıcu ı,· ı ... aılı 8.nıildir. Bir 
~tle . ır a.ın ·ı 

l' tın .. 1.. 
1 var ki o da söh 1Yatr o Ul'fıiid .. ~ 

iti o •an' k ... ur. Alemşur.nul 
~ • ı_ at a.rl 'e4_ Yı oırakJn arı yerlerine 

bt. l'alrıı2 F adan ölüyor. Me
~ i . tansa. k b' Çtnde ( ısa ır za • 

Mounet • Sully) 

Louis Vernuel'ün Mösyö Lam 
berthier unvanlı, yalnız iki ki· 
tiyle oynanan (3) perdelik dra• 
mını F ranaada oynryacak ve 
halka dinletecek babayeğit bu· 
lunamadı. Bu eseri yalnız Ame -
rikada ( Con Barimor) ve Alman 
yad~ da Basaerman oynıyabilmit 
lerdır. Şu halde bir Amerikalı 
muharririn "Amerika sinemacılı. 
ğım Greta Garbo buhranı teh • 
dit ediyor,, diye haykırıtını gü • 
lünç bulmamalı. 

-4-
Geçenlerde F ranaız sinema 

rejisörü Rene C1air (Temps) ga 
zete~inde bir makale neşretti. 
Genç ve kıymetli rejisör sinema 
tiyatro bahsini tazeliyerek bu er 
ki san'atta görülen buhran ve 
inhidamm sebebini büyük ser • 
mayenin tiyatrodan çekilip sine • 

Biliyorum, hepinizin bir albü 
mü, ve bu albümün içinde bütün 
dünya yıldızlarının resimleri 
var. Hepiniz, beğendiğiniz artis
te benzemek için, saatlerce ay • 
naların karıısında kaılarınızın 
biçimini değİ§tiriyor, gülüıünüzü, 
bakıtınızı prova ediyorsunuz, ve 
tercih ettiğiniz artistin bir filmi· 
ni kaçırmıyor, onun kaç defa ev 
lenip ayrıldığını, kaç itıkı oldu· 
ğunu, hangi yemekleri sevdiğini, 
hususiyetlerini, servetini velhasıl 
her ıeyi kendisi kadar, hazan 
ondan daha iyi biliyorsunuz. 

Bütün bunlar niçin? 

Bir gün ona benziyebilmek 
için. Evet. Bu his, sizin içinizde 
vardır. Ne kadar dudak büke· 
rek: 

- A, hç de yok .• 
da ne? 

Delimi bu 

1 
deseniz, gene dudağınızın bir 

köıesini titreten gurur tebessü • 
münüzü saklıyamaz, gözleriniz -
deki memnuniyeti, uzun kirpikle
rinizin arasından bile örte.mezsi· 
niz. 

- Hem, diye dütünürsünüz, 
daha geçenlerde bir aktam gaze 
tesi ile cazip isimli bir sinema 
mecmuasında Holivuttaki Türk 
yıldızının hayatını okumadık 
mı? Benim ondan ne eksiğim 

var? 
Sizin ondan büyük bir eksiği-

niz vardır. O da şu: 
O sinema yıldızı bir hayaldir. 

Siz ise hakikaten mevcutsunuz. 

Bu kayın valde nasihatini si
ze vermekten maksadım: 

- Sakın böyle havai §eylere 
kapılmayınız, 

1 
Diye ukalalık etmek değildir. 

Bilakis, sizlere: 

- Genç kızlar, artist olmıya 
çalııınız. 

Diyeceğim. Bugün memleke • 
tin bir çok sahalarında kadınla
rımız, genç kızlarımız hayata a • 
tılmıılardır. Hatta, bir genç ka
dın, polis merkez memuru olmı
ya bile talip olmu~tur. Avukat , 
doktor, hakim, muallim, ve da • 
ha birçok mesleklerde kadınla • 
rrmız var. Yalnız, sahne hayatın 
da kadınlarımız pek az.. O ka
dar ki, parmakla sayılacak ka • 
d~ · -

"' "' ~ 
Eskiden sl\hneye çıkmak bi; 

bid'attı, bir ahlaksızlıktı. Bunun 
için sahnelerde bulunanların 
hepsine fena nazarla bakılırdı. 

(Lütfen sayfayı çedriniz) 
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Yeni istinaf mahkemeleri hukuk ve 1 

ceza dairelerinden mür.ekkep olacak 
Ankara, 5 (Hususi) - istinaf 

mahkemeleri hukuk ve ceza dai
relerine ayrıla:caktır. Bu dairele
rin adedi ihtiyaca göre çoğaltı

labilecektir. 
Bu mahkemelerin her dairesi 

bir reis ile iki azadan teıekkül 
edecek, lüzumu kadar aza müla
zımı da bulunacaktır. Jstinaf 
mahkemelerini daire reiılerinin 
fevkinde temyiz hakimliği dere
cesinde bir birinci reis temsil ey
liyecektir. 

Birinci reisin yanında tefti§ ve 
tahkik işlerine yardım etmek ve 
icabında azalık vazifesini de gör
mek üzere lüzumu kadar müfet
tiı hakim bulunacaktır. Birinci 
reis sair vazifelerinin müsaade
sine ve daire işlerinin azlığına 
göre daire reis!iklerinden birini 
ifa edebilecek vaziyette ise bir 
daire reisinin tayininden vazge
çilebilecektir. 

İstinaf mahkemelerinin kat'i 
daireleri: 

1 - İlk mahkemelerle hikim
liklerin 25 liradan yukarı 300 li
raya kadar miktar ve kıymette
ki alacak ve menkulü ayn dava
larile hüküm ve kararlara ve ni
zasız görülen itlerin hakimin 
kendiliğinden yapacağı muame
lelere müteallik istinaf davaları
nı kat'i olarak halledebilecektir. 

2 - Birinci fıkra haricinde 
kalan itlerle kıymet takdiri müm
kün olamıyan hususlar hakkında 
verilen hükümlerden istinaf olu
nanlara müteallik davaları tem
yizi kabil olmak üzere görebile
cektir. 

3 r......:. istinaf mıntakası dahilin

deki mahkemeler nraamda huku-

Bu gün, bu ıofta telakkisi ve 
zihniyeti, bir kaç san'atkir ka -
dının medeni cesaretlerile kırıl
mı!tır. Fakat bu kafi değildir. 
Şimdiki halde ortada kırılan bir 
an'ane bir eski zihniyet var. Hal 
buki bize san'atkar laznn. Bu -
gün sahnede mevcut olanlardan 
birkaç tanesi müstesna, ıan'at -
kir telakki edebileceğimiz kadın 
artist yok gibidir. Çünkü, san'a
ta küçükten batlanır, ve bu itte, 
küçükten yetitilir. 

,,. .. 
Artık mektep halinde bir ti

yatromuz, bir balet heyetimiz var 
dır. Bir study~muz da oldu. Yani 
meydan var. Bundan sonra ça -
lı!ıp yeti§mek, genç kızlarımıza 
düıer. 

Fahrettin Arif 

Şapkasını, mantosunu çıkar 
dı ve bitap bir halde sert hasırın 
üzerine uzandı. Kanı dorunuı gi
biydi, batında bofluk hissediyor
du. 

Az ıonra uzaktan gelen bir 
ıeı, bir farkı duydu. Düıündü: 
"Papas Nikola olacak!,, Kiliıe· 

ye kadar gitti, sandıktan bir kaç 
mum aldı ve Meryem ana tasviri 
önüne dikti. Sonra kilisenin en ka
ranlık köıesine büzülerek duayı 
dinledi. Duadan sonra papas cüp 
pesini çıkardı, bahçeye çıktı. Na 
taıa onu takip ediyordu. Deniz 
tarafındaki çınarın altına var • 
0

dıkları zaman papas sordu: 
- Aç mısınız çocuğum? Ke -

fimi aağayım, sütle ekmek yiye-
)iın. 

Az ıonra bir toprak çanakla 

ka müteallik merci ihtilaflarile 
dava nakli ve tetlciki yukarı mer
cie ait hakim reddi hususları 
hakkında karar verebilecektir. 

Ayni mahkemelerin ceza dai
releri ise: 1 - llk mahkemeler
le hakimliklerin 25 liradan yuka 
rı 300 liraya kadar para ve ale
litlak hafif hapis cezalarile üç ay 
ve daha az hapis cezasını muh
tevi hükümlerinden istinaf olu
nanlara ait davaları kat'i olarak 
hal ve fasledecektir. 

2 - Birinci fıkra haricinde 
kalan ve ilk mahkemelerle mer· 
butu hakimlerce görülen İ§lere 
müteallik hükümlerden istinaf 
olunanlara ait du·aları temyizi 
kabil olmak üzere görecektir. 

3 - Birinci ve ikinci bentler
de yazılı suçlar hakkında delil
lerin kifayetsizliğinden dolayı 

verilip istinaf mahkemesince tas 
dik olunan beraat hükümlerile 
mahkumiyet kararlarının feshin
den sonra gene delillerinin kifa
yetsizliğinden dolayı istinaf mah 
kemeıince ittihaz olunan beraat 
hükümleri kat'i mahiyet alacak
tır. 

4 - istinaf mahkemesi dahi
lindeki mahkemeler arasında va
zife veya salahiyet ihtilaflarile 
dava nakli ve tetkiki yukarı mer 
cie ait hakim reddi hususları da 
bu dairece görülecektir. 

5 - Ağır ceza reir.lerinin iti
razı kabil olmak üzere verdikle
ri kararlar aleyhindeki itirazları 
da bu dairece tetkik olunacak
tır. 

istinaf mahkemelerinin kat'i 
olan veya temyiz 'lllticldetl ~ 
meıinden dolayı kat'ileşen ceza 
ve hukuk hükümlerinin diğer 

kat'i hükmün içinde kanuna mu
halif bulunanlar gibi; kanun ne
fine bozulmasını müddei umumi
lerin ihbarı üzerine bat müddei 
umumi temyiz mahkemesinden 

istiyebilecektir. Adliye Vekili da
hi böyle bir halde bat müddei 
umumiliğe yazılı emir verebile
cektir. 

Bir istinaf mıntakası dahilin
deki ilk mahkemelerin hukuk ve 
ceza hakimleri arasında çıkan va 
zife itilafları istinaf birinci rei
sinin reisliği altında hukuk ve ce
za dairelerinden birer aza ile te
ıekkül eden heyet taraf mdan 
hallolunacaktır. Azaların daire
lerce tevzii birinci reise ait bulu
nacaktır. Birinci reisin gaybube
ti halinde bilfiil riyaset ettiği 
daireye mahsus kanuni vazifeler 

~ 
Y•zan: 

~1m. Rube 

janski 

sütü getirdi. Tahta masaya o • 
turup İ§tiha ile yemek yediler. 

Yemekten sonra Na taşa hüc
resine çekilip yattı. 

Manaıtırda bir çok tahta ku· 
rusu vardı. Yeni bir misafir gel
diğini hisseden hayvancıklar he· 
men onu karıılamıya koşuştular. 
sürülerle tahtakurusu her taraf
tan hücum ediyor. Nataşanın sı
cak kanını keyifli keyifli emip 
şİ§İyorlardı. 

T ahtakurularmın bu hücumla 
rma rağmen Natafa baygın bir 
halde uyudu. Yalnız ertesi gün 
seher vakti gözünü açtı. Yüzü, 
gözü kolları kırmızı berelerle do 
!uydu. 

Hemen hücreden dıtarı fır -
ladı. Ormanın reçine kokuları 
ile dolu saf deniz havası vücu • 

den maada vazifesini daire re
iılerinden kıdemlisi ve bunda 
müsavi iseler en yaılısı görecek
tir. 

Reislerden birinin gaybubeti 
halinde mensup olduğu daire a
zalarından kıdemlisi ve bunda 
müsavi iseler en yaşlısı vekalet 
ed~ektir. Daire azalarından bi
rinin gaybubeti halinde müfet
tif aza veya aza mülazımı alına
caktır. 

Bu suretle heyet teşkili müm· 
kün olmıyan zamanlarda istinaf 
birinci reisince ilk mahkeme ha
kimlerinden biri davet ve onun
la heyet ikmal olunacaktır. He
yette birden ziyade aza mülazı
mı veya vekil bulunamıyacak

tır. 

İstinaf birinci reisi, mmtakası 
dahilindeki hakim ve mahkeme· 
ler üzerinde nezaret haklnnı ve 
istinaf mahkemesinin her daire
sinde riyaset salahiyetini haiz o
lacaktır. Bundan batka, intihap 
ve inzıbat meclislerine riyaset 
etmek, merkez ve mülhakat ha
kimlerinden birınin gaybubeti 

halinde i şini muvakkaten ba,ka
sına gördürmek, adalet kuvveti
nin ıerefini bozacak hallere kar
tı bütün cüzüleri üzerinde basi
ret ve hassasiyetle mürakabede 
bulunmak, her sene merkez ve 
mülhakat hakimlerinden her bi

rinin hal ve hareket ve ehliyet 
kabiliyeti derecesi hakkında ad
liye vekaletine ayrı ayrı müta
leanameler vermek vazifelerile 
mükellef olacaktır. 

Birinci reis müralıia~ ~azife-

sini kendi aai;esinde tetkik olu
nan evrak münderecatmdan, is
tinaf mahkemesi ikinci reisleri
le müddei umumisinin gene 6u 
yolda tetkika müstenit müdellel 
rey ve mütalealarından, refaka
tindeki müfetti~ hakimleri rapor 
larından ve icabı halinde bizzat 
teftiı ve tahkikten edineceği ka
naatlere müstenit olarak yapa
caktır. 

Bu vazifelerin kemalile ifasını 
temin için birinci reis merkez ve 
mülhakat mahkemeler nezdinde 
bizzat veya refakatindeki müf et
ti§ hakimler marifetile teftiı!cr 
yapacak ve ıtla hasıl edeceği yol
suz hal ve hareketler hakkında 
gene bizzat veya müfettişler ma
rifetile tahkikat icra edecektir. 
Bu itler hakkındaki raporları, 
tahkikat dosyasını icap beyanile 
veklete gönderecektir. 

dundaki hümmah hali teıkin et
ti. Kalyopi ve Sofya ile yıkandı
ğı kumsala kadar indi. Soğuk 

kumun üzerine yattı. Asabı bir 
az sükunet buldu. 

O vakit hareketinin dehıeti -
ni, vaziyetinin korkunçluğunu bir 
denbire anladı. Mini mini par .. 
maklı küçük Japonyalı Tagami 
artık yok olmuştu. 

Niçin Japonyalı hançeri al
mak isterken Nataşa kabzeyi 
elinde sıkmıştı? ikisi birden yu
varlanmıştı. Hançer Japonya
hrun göcsüne tesadüf eseri ola .. 
rak girmişti. Fakat Natata bunu 
hisselmifti. Derinin mukavemeti
ne rağmen bastırmış, bile bile 
sokmuıtu. Silahı satın alırken 
işıkını kaçırmaktansa öldürmiye 
karar vermemiş miydi? 

Bu hareketi makina gibi yap
mıftı. Maamafih iıteseydi kendi
ni tutabilirdi. Şu halde mes'uldü. 
lstiyerek evvelden taammüt ede-

lstanbul d. cü icra Alemurluğıın
dan: 

l\tüfli Mehmet fikri Beyin öhtei 
tas arrufunda bulunan Beşiktaşta 

~enlikdcde mahallesinin ihlamur 
caddesinde atik 71 cedit 12:>. 127 No. 
Ju iki kıt'a arsa otuz gün muddetle 
ihalei e\'nliyeye mzedilmi ~tir. 

12'.i No.lu arsanın hududu: Sağ 
tarafı borçluya ait arsa arkası Vasil 
ve his edarlal'I bahçesi sol tarafı 

Mehmet "e Kamber ağalar ve Daut 
er. ve saire bo tanı cephesi lhlflmur 
caddcs ile mahduttur • 

l\lcsahası: Yüz. altmış altı metro 
olup kıymeti beher metro u dörder 
liradan altı yüz altmış dört Jir:ıdt r. 

127 ' o.Ju ar anın hududu: Sağ 
tarafı O man Cemil Bey ,.e zevcesi 
1''atma Hanım hane \'e bah~e i arka
' Va il ve hi eda rları cephe i lh-

litmur caddesile sol tarafı borçluya 
ait 12;; ·o.lu ar a iJe mahduttur. 

Mesaha ı: 172 metre tcrbiinde olup 
beher metresi dörder liradan 6 li
ra kıymet muhammenelidir. 

Talip olanların 927-8977 dosya 
•o. ile saat 14 ten 16 ya kadar l -

tanbul 4 üncü icra memurluğuna 

yüzde on pey akçesile birlikte mürn• 
cnat etmeleri \'e fazla malümat do • 
ya ından ita edileceği 12-9-932 ta· 
rihinde ihalei u-veliye i icra kılmaca 
ğı Jüzumu ilan olunur • • 

lıtanbul 2 nci icra Memurluğun
dan: 
Tamamına (yedi yUı. elli) lira kıy

met takdir edilen Ay,·ansaray'da 
Korucu Mehmet Çelebi mahallesin
de Kalafat meydanı okağında atik 
\'e cedit numaralı bir bap dükkan 
ile keza Ay\·ansanıyda 'foklu İbra
him Dede mahallesinde Kefe çi so
kağmda atik 3 cedit :; numaralı ve 
tamamına (bin) lira kı) met takdir 
eclilen mnnbahçe bir bap hanenin ic. 
ra kılınan birinci açık artırması ne
ticesinde mezkür gayri menkulattan 
dUkkfının (iki yüı) lira \'e hanenin 
i (üç yiiz) Urn bedelfıt mukabilinde 
tıılibi uhdesinde 1 almı;; i e de mez· 
kür bedeller gayri menkulatı mezku
ı·enin kıymeti mukadderelerine naza. 
ran hftdd4 •A~n ~tl~ni~ ol
m~kla 7~~9'.l2 tarihine müsndif. 
Çarşamba giinii saat U ten 16 ya 
kadar keza dai rede icra kılınmak ü
zere i!,incj artırmaya ,·azedilmi tir. 

Artırmaya iştirak etmek i.stiyenlc· 
rin meıkur gayri mcnkulatın kıyme· 
ti muhammineleıini•ı yüzde yedi bu· 
çuğu ni. betinde teminat akte i ver
meleri lfızımdır. Haklan tapu sicil
lerile sahit olmıyan ipotekli alacak
lılarla diğer alakadarların irtifak 
hakkı ahiplerinin, bu haklarını ve 
hu us ile faiz \'C masrafa dair olan 
iddinlnrını mın tarihinden itibaren 
20 gün znrfında enal,ı müshitelerile 
birlikte daireye bildirmeleri Jfmm
dır. Aksi takdirde hakları tapu icil
Jedle sabit olm:yanlar satış bedelinin 
paylaşma ından hariç <kalırlar. Mü
terakim \'ergi ile belediye rusumları 
ve vakıf icare i müşteriye aittir. Da
ha fazla mali'ımat almak istiye.nlerin 
3-..,Q_932 tarihinden itibaren daire 
dh·anhane ine asılı ve açık bulundu· 
rulacak olan arttırma şartnamesile 
929-196:1 numaralı evrakına müraca• 
utla mczkür mahallerin evsaf, mesa-

rek bu fiili yapmı§tı. 
Dü§ündükçe çıldıracak gibi 

oluyordu. Nihayet dayanamadı. 
içindeki tazyiki azaltmak için o 
lanca sesi ile bağırmıya baıladı. 
Kafasını tatlara vurup kanalı -
yor, saçlarını yoluyor, acı duymu 
yordu. 

Nihayet baygın, hareketsiz 
bir halde yere düıtü. Ayıldığı 

zaman sürünerek kayalığın tepe 
sine kadar çıktı. Papas Nikola 
eteklerini toplamış, odun yarıyor 
ve ~arkı söylüyordu. 

Nataıayı görünce seılendi: 

- Gelsenize tembel! Size ek
mekle domates hazırladım. İyi u
yudunuz mu? 

Fakat kadın yaklaşıp da yii -
zünün halini görünce, hayretle 
bağırdı: 

- Aman yarabbi! Yüzünüze 
ne olmuı? Düıtünüz mü? Yara· 
landınız mı? Geliniz sizi tedavi 
edeyim. 



Sinema ve .Moda 
Saç modasına Brigit Helm 

hikim oldu 

~ .... 
.. bah modasına uyd11• 

F· ruı"'u' bir b•• 
,•balerin moda üzerine ne de· 
a~ le.dar teıirleri olabilir? 
IU h&1ı ~ada.r bu meıele bir tür· 
ç.ak tdılenuyordu. Çünkü bir 

....,, :oda ınüe11eseleri: 
'llentadaki artiatleri giyindiren 
ltl t tuuaıetlerini yapan, ıaçları
oı.,;"ıı,,. eden biz değil miyiz? Naaıl 
di) do ntodal/l ıinema "lame,, eder? 

a. .. ~rl~dr. Buna mukabil sinema 
~--,il . 

....,, nın batında olanlar: 
'•"ıt eVet anıa, diye cevap veriyor
L 1, Iİz b' 
,..,. 

11 
ır moda çıkarıyorsunuz, 'e"' tuvalet icat ediyorıunuz. 

~fit '1 bizim artiıtl"imiz giyiyor. 
,,. ta f 

rt~ ra a, lıerkcsc tanıtıyor, mo-
~ fcarnlrn ediyorlar. 

~a.d, bu iki nazariye tıpkı 
~a nu tavuktan, tavuk mu 
~İt h)·adan çıkar meselesi gibi, 
~. J:' an hikayesi olup gidiyor· 

alcat bugün .... 

b * * * Q11a·· 
deli) uıı, artık elimizde kat'i bir 
~~ar. Geçenlerde, Pariste 
til,ll b• tahıiyetler tarafından ve· 
~oda bayramında met· 

Atman ınistf: 
Brlglt Hehn 

hur kadın berberi Antuan'ın e· 
linden çıkmıt olan ıaç tuvaletle· 
ri herkesin nazarı dikkatini cel· 
betmittir. Bunlardan bilhuıa, 
fotoğrafını netrettiiimiz Madam 
Jean Bonnardel'in saç tuvaleti 
büyük bir muvaff akiyet kazan· 
mııtır. 

Bu tuvaletlerin hususiyeti, saç
ların tıpkı mermer veya tunç 
heykellerin saçları gibi taranıp 

durdurulmut olmasındadır. 
Fakat meıelenin mühim olu· 

fu bu deii'I. Antuan bu modayı, 
ıon zamanlarda Alman rejisörü 
Palest tarafından tekrar filme a
lınmıt olan Atlantit eserinde rol
almıt olan yıldız Brigitte Helm 
in, bu filmdeki saç tuvaletinden 
almııtır. Piyer Benua'nm eserin· 
de Antinea rolünü bir heykel do
nukluğu, ve bir heykel güzelliği 
ile oynamakta olan Alman artis
ti resimde gördüğünüz gibi bir 
saç tuvaleti yaplırmıflı. 

lıte sinemanın moda üzerinde
ki tesirine bir misal. 

ta. 

Bu Sıcaklarda 
,. '1ısarırıere neler 

0

lkram edlleblllr? 
taL.ır e,. h 
• ~~ an.nnr, bilhassa bu ıı-
fe.iıı· a, ırrıisafirlerine kar§ı bü
,d~ Rayet İtina ile tutmak la
~1-.. ~ 8u rnevsimde hafif pas
t' • Q-f"f 
ltj ~ ı ıandovicler serinle-•e ~ ~ • 
~ i uhtelif içkiler bulundur-

l' ~eder. 
~', \lz ve Ağuıtoı sıcakla
... "", :eYva kokan buzlu bir iç
~ lca~~- güzel bir ıey taıav· 
~. ıl rnidir' 

~ ~~;;ıer~n o kadar çok çe!it
~tlt ·ı,~ kı, limonatayı tavsıye 
~ 1 alelade bir tavsiyede 

, e"" k değiliz. Şurupların bir -.iJ. "'•aı v· it, le Vardır: Gül §urubu, 
. ~~ tu ay,, turubu, Turunç, 
~~de ~-:Uhu. Billur bardakların 

'

, "'1-r ••afire verilen bu §U· 
• •o'" ... .....1". lCutulduğu zamanlar 

.... - •n ı,· 
il "-'ıııı11 dır lezzet ile insanı 
'· e er H nkl . t · ern de re erı 

· "de h ~i~ ı. ~ırl . 
)i Qİr P anan lımonatanın 
" ~lı.r. ··~arca nane konulurıa İ· 
~it lci, ~rlciz,, denilen bir içki 
~•illa unu aözü masraftan 

"-lır Yap.abilir. 

"t- ~elırn: Biraz porto, 

' ' •uJU, tampanya 

"Bishof,, denilen bir başka İç· 
ki: Limon kabuğu, kirf, teker, 
beyaz tarap. 

Miıııfiirler çok ise ve muhak
kak alkollü bir teY içmek iıtiyor· 
lana koktey yaptırılabilir. Fakat 
en iyisi, bizim memlekette de ya· 

· V&f yavat yayılmağa batlıyan 

limonlu buzlu çay hazırlamaktır. 
Yahut ta içine biraz bal konulan 
suya hafifçe Malaga ilave edip 
vermekte kabildir. 
Dondurmayı tavsiye etmeği de 

fazla buluyoruz. Fakat ıunu da 
ilave edelim ki dondurmanın 
meyvalı olması daha iyidir. 

- -
Annelere 
Nasihat 
Mini mini çocuğunuz denize 

girmiye korkuyorsa, zorlamayınız 
evvell onunla, sahilde oynamıya 
başlayınız, sonra ertesi gün vya
hut tecrübe muvaffakıyet verdi 
ise, bir müddet sonra onu deni-
ze doğru sevk etmiye çalışınız. 
O zaman göreceksinizki, denize 
girmeyi kendisi istiyecektir. 

• • • 
Bilhassa yavrunuzu şıklığa 

&Ufbrmayınız. 11tlam, pratik Ye 

HücesteH. 
Neden merkez 
Memuru olmak 
istiyor? 
iki Hanımın VilAyete merkez 

memuru olmak için mllracaat 
ettiğini haber alınca derhal ad· 
resini öğrendiğioı Hüceste ha· 
nımın Divanyolundaki evine 
gittim. Kapıyı temiz giyinmiş 
kırk betlik bir zat açta : 

- Hllceste hanımla görüımek 
istiyorum dedim. Seni kibarca 
karııladı. Ve: 

- Ben pederiyim içeri buyu· 
runda gürüıün diyerek yol gös· 

ı terdi. 
Tramvay yoluna bakan bir oda· 

ya alındım. Bir az sonra içeriye 
orta boylu sırıtın ciddi bakıılı 
vakur bir genç kız girdi. 

Hücesle hanımın pederi Hilmi 
Bey kızını ve bir dakika sonra 
içeri gelen oğlu tıp fakültesinde 
stajyer doktorlardan Afif Beyi 
takdim etti. Dördümüzde otu
ruyoruz. Hilmi Bey yetiştirdiği 
oğlu ile kızından memnuniyetle 
bahsediyor ve diyorki : 

- Oğlumla, kızımın yüksek 
tahsil görmelerinde büyük bir 
imil oldum. Fakat meslek ter
cihini kendilerine bıraktım. Oğ
lum doktor oldu. N as:p olursa 
kızımda polis mesleğine girecek 
hevesle şevkle çalışması için kı-

zı mm tercih ettiği mesleği mu· 
vafık buldum. Memlekete mille-
te nafi o:sun gayem bu!... 

Hilmi Bey sözü kızı Hüceıte 
hanıma bırakıyor ve Hüceste 
hanımla konşuyoruz. 

- Üç sene evvel lstabul lise· 
sinden çılctım ve hukuka girdim 
bu senede hukuku aliyyül ili 
derece ile ikmal ettim. Yirmi 
bir yafındayım. 

- Nasıl olduda polis mesleği
ne girmek istediniz ? 

- Küçükten beri z.abıta vak'a· 
larile yakından alikadar o'.ur, 
bilhassa esraren gız, heyecanlı 
vak'a!arm çözUlmuini merakla 
takip ederdim. Bu merakım ben 
büyüdükçe, e~ sileceğine arttı 

hukukta iken ceza dersini daha 
büyük bir ehemmiyetle takip 
ettim. Mektepten çıkalı henüz iki 
ay o!muştu. intisap edeceğim 

mulek hakkında bir karar ver
memiştim. Nihaye bir ka.ç gün 
evvel gazeteltrde lstanbul vila
yetinin ilanını gördüm. Düşündüm 
ve nihayet karar verdim zabita 
mesleğine giterek hem memle· 
kete hizmet edecek ve hemde 
heyecanlı vak'alarm arasında 
yaşayacaktım. Bu gün vi!iyete 
istida ile müracaat ettim. Merkez 
memurluiuna talip oldum. 

- Merkez memurluğu yapaca
ğınız11 emin misiniz? 

- Tabi değilmiya emin olma
sam kendime güvenmesem iste
mezdim. Eu sırada Hüceste 
hanımın biraderi Afif Bey atıldı: 

- Hücestenin muvaffak ola· 
cağından eminim dedi. Veda 
edip ayrıhrken sonra memur 
o'.ursam daha çok glirüşüriiz 
diyordu. 

Yekta Ratıp 

sadeliğe a~ıştmnız. Y avrolar ser· 
bestçe oynıyabilmelidirler. Onlar 
asla elbiselerin esiri olmamalıdır
lar. Eğer hava serinse, iyi yün
den yapılmı~ baştan geçme bir 
fani:i giydiriniz. Sıcaksa, bütün 
vücudu çıplak olmalıdır. Küçük· 
lerin en çok ihtiyaçlara olan ıey 
ise, f Üphesiz dondur. Bunu unut· 
mayınız. 
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Soababar -modası 
Nasıl olacak? 

EYVelce bel ile kalçaların 6ze· 
rioe istinat eden moda, bu aon 
bahar mevsiminde, dikkatini gö· 
ğiis!e bel arRsına teksif etmiıtir. 
Sonbahar ve kış modasının ta
biye merkez.i "Hicabı haciz:,, dir. 

Vücudun bu kısmı göze çarp-
mıyacak kadar kllçük olacaktır. 
icap ederse, masajlarla kilçültü· 
lecektir. (Resim: 1) 

Belin bulunduiu tabii nokta, 
artık, tuvaletler için bir ölçü 
noktası olmaktan çoktan çık
mııtır. Sonbahar tuvaletlerinde 
bel, "hicabı haciz., den başlar. 
Etekler kabil olduğu kadar ve 
fimdiye kadar görülmemiş bir 
derecede yüksekten, adeta he· 
men hemen göğıün altından iti· 
baren başlar ve kalça, ıimdi 
olduğundan daha fula uıun 
olan etekliklerin altmda kaybo· 
lur. Göğüs genittir, kolların 
üzerine doğru yayılır. 

Kol ret 
Bunu "ı<o!ret., lerle elde et· 

m~k kabildir. "Kolret,, ler arka· 
dan kapalı ve bunu oldukç.a 
yüksek bir surette kapıyan bır 
çeıit "Kap,, tardır. Ne kadar 
genİf ve yüksek olurl.araa, yaşı 
0 kadar küçük gösterır. Kolret
Jer arzu edilen renkte yapılır ve 
hem gündllz htm alcşam giyebilir. 
(Resim: 2) 

Kollar 
Ko!lar, büyük bir rol oynıya

caktır. Geçen mevsim çekine çe-

kine ortaya çıkmış olan kollar 
bu meYSİIJl artık resmen kabul 
edilecektir, Sebebin en başlıca· 
sı da, tuvaleti erin omuz ve üst 
taraflarını genişletmesidir. Tab· 
lolarda gördüğünüz eski zaman 
tuvaletlerini hatırlarsanız, bu hu• 
suıta bir fikir edinmiş olursunuz. 
Kollardaki bu genişlik bir ''vo
lan,, veya bir balon şeklinde ya• 
pılnıak suretile elde edilir. Dir· 
aeklere kadar inen geniı bir ba· 
lon, veya kısa dilimler, yahut 
sarkan kollar yapabilirsiniz. Key-
finize göre. Pek tabii bunlar 
akşam tuvaletleri içindir. Gün
düz için de kollar kullanılabilir. 
Fakat nisbeten daha az ve kısa 
olmak şartile. (Resim: 3) 

Açık renk 
Bu mevsim, tuvaletlerin Gıt 

kısımlarının açık renk oh11u, 
büyük bir hadise teşkil edecek· 
tir. Sabah ve akıam hep buna 
rasgeleceğiz. Bu tezat sade 
renk itibarile değil, etekliklerle 

· kumaş itibarile de kendini gös· 
terecektir. Ağır bir krep eteklik 
üzerinde saten bir beden f6re· 
bileceğiz. Bu suretle elde edilen 
galatı rüyetle kalçalan ince ol
mayanların kalçaları daha zayıf 
görilnecektir. 
Akşam tuvaletleri için açık 

renk bunun üzerine küçük bir 
jaket kuymak münasip olacak, 
bir çok muhtelif hisler tatmin 
edile bilecektir. Meseli, siyah 
elbisenizden bıktı iseniz, üzerine 
açık bir renk bülüz kuyarak 
onu değiştire bilirsiniz. Hem sa
de bir defa değil, zira bir çok 
baıka baıka renklerde bülüzler 
yapıp giye bilirsiniz, ıörülüyorki 
moda bu mevsim, ikıtsadi buh· 
ranr da nazarı itibara alıyor. Yu· 
karada bahsettiğimiz kolretler de 
kullanılırsa, tamamen modaya 
uyğun bir tarzda giyinmiş olur
sun uz. 

Etekler 
Sırta veya ~nü açık geniş etek· 

ler var. Fakat, muhakkak aıağıya 
doğru açılması lazım, ve geniılik 
belden itibaren baıhyacaktır. 
Her halde kalçayı geçmeden. 
Geniş ve koyu renkte parçalar, 
boyu uzalhr. Fakat renkler mu· 
hakkak birbirine zıt olmalıdır. 
Eteklerin uzun oluşu, bednlerin 
da mümkün olduğu kadar bo
yuna yakın olmasına sebep olur 
ki, tenasüp bozulma11n. Bunu da 

yukarıda da söylediğimiz gibi Kol· 
ret ile veya Bolero ile temin 
kabildir. (Resim: 1) ve (Resim: 4) 

Kazanan bir genç kız 
kolaylıkla evlenebilir .. 

- - ·~~-

Ş eh r l m l z e 2elen Romanyalı bir kadın 
gazeteci anlatıyor 

Romen Kadın gazettcilerinden 
Mm. B. Madelcine tetkikatta bu
lunmak üzere şehrim ze gelmiştir. 

Memleketimizdeki kadınlık ha
reketleri hakkında bir anket ya· 
pacak olan Mm. Madeleine dün 
bir mubarririmize şunları söyle· 
m'şt:r: 

- Romanyanm en büyük gün-
lük gazetelerinden biri olan ve 
her gün 164 bin nüsha b~sılan 
Deminiala (Sabah) gazetesı mu-
barrirlerindenim. Ayrıca muhte
lif mecmualara da yazılar yaza-
rım. 

Sık sık yaptığım seyahatlerde 
ziyaret ettiğim memlehetlerin 
hemen hepsinde Romanya ede
biyatının bir nevi propagandası 
mahiyetinde olan konferanslar 
veririm. 

eu maksatla bir çok Romen 
eserlerini F ransızçaya, Fransız
cadan Romenceye de "Sefiller,, i 
ve Henri Eordeaux'nun, Georges 
Sand'mn ve Marcel Prevost'un 
eserlerini tercüme ettim. 

Merkezi Pariste bulunan ve 
Neo • Li.tin milletler arasında 
fikri m~nasebat tesisile meşgul 

(Luti en say! ayı çeviriniz). 



HtkAye DALGIÇ HASAN Nakleden: 
fa. 

Dört gündür açık denizde ça
hııyorlardı. O gün, Hasan, deniz
den çıkarılınca, her zamankinden 
fazla endişeli görünüyordu. 

Mesele mühimdi. Fakat mü· 
him olan 58 metre derinlikteki 
(Vatan) denizaltı gemisinin ye
rini tayin değildi. Mesele, onun 
tekrar yüzdürülüp yüzdürülemi
yeceğini anla.mak ela değildi. 

Asıf lierkesi alakadar eden ..... 
Şimdi "anlatacağımız şeydi. 

Hasan çok konuşmazdı. Deni
zin dibinden çıkıp, soyunur so· 
yunmaz aşağıda gördüklerini an
Jat.mıya başlamazdı. Fakat buna 
rağmen, o gün, herkes, garip bir 
surette susuşunu farketmişti. Yü
zünden, her halde pek de iyi ol
madığı anlaşılan bir sır sakladı· 
ğı belli oluyordu. Kaptan, Ali re
is sordu: 

- Ey .... Ne var ne yok Ha
&an? 

- Bir !ey yok Kaptan baba .. 
Hasan bir :;igara yr.ktı. Her za

manki adeti hilafına, gidip isti· 
rahat edeceği yerde, güvertede 
dolaşmıya başladı. O kad .... ı- si • 
nirli görünüyordu ki, Ali reis tek
rar sordu: 

- Hasım, sende bir şey v;:ır? 
- Bir şey } ok ... 

- Haydi, beni aldatamazsın ... 
Söyle bakalım ne oldu? Aşağıda 
bir şeyler mi gördün? daha doğ
rusu canını sıkan şey nedir, onu 
anlamak istiyorum .. 

Ha3an bir müddet düşündü. 
Kaıları çalıktı. Sonra fena bir 
düıünccyi silker gibi ba~ınx sallı
yarak kaldırdı ve tcl:rar etti: 

- B~r ~ey yok. ... 

- flasan, saklama yavrum ... 
Hem sana bir şey soracnğnn .. Sen 
hayatında hiç korktun mu? 

Tekrar kaşları çatılan Hasa;, 
bu suale başka bir suo.l!c cevap 
verdi: 

- Ne diye bunu bana soruyor· 
sun Kaptan baba? 

-,..Hayır ... Belki aşağıda teh
lilieli bir şey gördün zannediyo-

olan LAtin akademisi bu faaliye· 
timden dolayı bana akademinin 
bütün Romanya için milli katip
liği unvanını verdi. 

Bükreşte Paris kulüpleri gibi 
bir kulüp ve serbest bir kürsü 
tesis ettim. Bu kulüpte mühim 
mevzula~üzerinde konferanslar ve· 
riJmektecHr.,, 

Mm. Madeleinc Romanyadaki 
kadınlıkbareketleri hakkıoc!a da 
şu malümah vermiştir: 

-..Romanyada kadıa, meb'us 
intihap edilmek hakkı müstesna, 
her sabada erlteklc müsaYi hak
lara sahiptir. istediğini yapmakta 
temamile serbesttir. 

Kadın ve erkek araamda zeki 
cihetinden bir fark l:utunmadı
ğına göre böyle olması da gayet 
tabiidir. 

Kadın, şimdi hayatını kazan
mak mı.:cburiyetindedir. Bunun 
içindir ki Romanyada bir çok 
kadınlar dişçi, avukat, hatta 
tramvay ve otobüs biletçisidirler. 
Romanyada tramvay ve otobüs 
biletçileri hemen kamiien kadın
lardır. 

Şimdi hayat şeraiti güçleşmiş
tir. Evlenebilmek için para ka
zanmak ve bir meslek sahibi 
olmak lizımdir. Kazanan bir 
genç kız kolaylılda evlenebilir. 
Ve koca ile kadmın müşterek 
mesaisi aileye müreffeh bir ha
yat temin eder. 

rum da .. Tabii bana söylerdin, 
haber verirdin değil mi? Hatta 
bu gördüiün §ey... Fevkalade, 
harikulade, inanılmıyacak bir şey 
hile olsa, şüphesiz rapor vermek 
mecburiyetindesin? Böyle bir ha
diseye gülecek diye zannetme. 
Haydi, yavrum, söyle bakayım, 

gemide bir şey mi vardı? Yok 
mu? Denizin dibinde mi yoksa? 
O da yok ha? O halde ne? Hava 
borusu mu işlemedi? Herhalde 
afağıdan telefon ederdin ... Söy
lesene yahu? .... 

Hasan, Ali reisin ta gözlerinin 
içine bakıyordu. 

- Bir ~ey yok, dedim, kaptan 
baba... Sadece aklvına bir ıey 
geldi de ... Bir fikir de değil bir .. 

- Bir ne? 

- Bir evham deıek daha doğ-
ru olur. 

Ali reis, Haaamn ağzından 

batka söz alamadı, çekildi, gitti. 
Akşam olunca, ne olur ne olmaz 
diye, geç vakte kadar güvertede 
kaldı, ancak her 9eyin yolunda 
olduğuna, ıayri tabii hiç bir ~ey 
olmadıiına kanaat ıetirdikten 
sonra yattı. 

Ertesi günü ikinci dalgıç Ke
rim, kaptanın yanına çıkarak, 

Hasanın geceleyin tuhaf tuhaf 
,eyler yaptığını bildirdi. Kerim 
ile Hasan ayni kamarada yatı· 
yorlardı. Gec~ yarisı, Kerim, Ha
sanın birdenbire sıçrıyarak uyan· 

dığmı, yatağında doğrulduğunu 
görmüttü. Sonra, yavatça ve gü· 
rültü etmeden kalkan Hasan, gü
verteye çıkmıttı. Kerim de, gö
rünmeden onu takip etmitti. Ha
aan 1rüverteye çıkınca etrafa kulak 
vermit, hiç bir aes duymayınca 

dönüp yatağına yatmıştı. Fakat 
ne Hasan, ne de Kerim sabaha 
kadar uyuynmam:şlardı. 

Bir saat sonra, Hasan, gene 
"Vatan,, denizaltı gemisinin bu
lunduğu yere inmeğe hazırlanı

yordu. 

Ali reis, gidip bizzat Hasanın 
dalgıç elbisesini muayene etti. 
Her şey yerli yerinde idi. En kü
çük vida bile mükemmel işliyor
du. Bu dalgıç elbisesi esasen pek 
mükemmel bir ıeydi. Onu yapan 
mühendis Cemal, bu dalgıç elbi
sesini bir tek nümune olarak. ve 
fennin en aon bulutlarından isti-

fade ehnek tart ile yapmııtı. Bu 
dalgıç elbisesi, filhakika hiç bir 
bedii hatta malik değildi. Esasen 
ona (dalgıç elbisesi) demek te 
caiz değildi. Bu, adeta kendi ken
dine hareket eden bir nevi ma
kine insandı. Boru teklindeki 

kollarının ucunda, iri yengeç kıs
kaçları vardı. Bir taraftan da, bu 
eski ıövalyelerin zırhlarına ben
ziyordu. Bunun içinde bulunan 
bir kimsenin, en derin yerlerde 

bile hiç bir tehlikeden korl.."'lnası· 
na sebep yoktu. Nerede kaldı ki, 
bütün bu makinenin aletleri mü-

kemmel bir surette itliyordu, i
çinde değil Hasan gibi eski bir 
deniz kurtu, küçük bir çocuk bi
le olsa, onu harekete getirebilir
di. Bir kelime ile, bu alet, içinde 
bulunanın emrine itaat eden bir 
denizaltı devi idi. 

Kaptan, muayenesinden müs
terih oldu. Hasan, herhangi bir 
tehlike ile karşılaıabilecek dere
cede mücehhez idi. Fakat haki
katen tayfalarına bir baba olan 
Ali reiı (muhayyel) kelimesine 
verilmeıi icap eden ehemmiyeti 
aklına bile getirmemişti. Bunun-

la beraber dalgıç Hasanm, maki
nenin içine girip dalgıç elbisesi
nin zırhına bürünürken yüzünde 
öyle garip bir ürkeklik vardı ki, 
Ali reis: 

- Bugün, dedi, sen inme .. 
Hasan bir baş işaretile kabul 

etmedi. Kafasına etrafı camlı 

başlık geçirildi, vidalandı. Sonra, 
korkunç bir bebek şeklindeki bu 
cesim kuklayı, vinçler harekete 
gelerek güverteden kaldırdılar, 

denize sarkıtı~ bıraktılar. Çelik 
halat çözülmeğe, hava borusu, 
telefon hattı makarası azalmağa 
başladı. 

Hasan bir saat kadar deniz al
tında kalmı~lı. Kimse onun ne 
yaptığını bilmiyordu. Korkuyor 
muydu? Meçhul. Yalnız, zc:.man 
zaman aşağıdan telefonla tek 
tük sözler :;öylüyor, işin ne kadar 
ilerlediğini, yapılacak bir manev
renin şeklini bildiriyordu. Zaten, 
demiştik, Hasan az konuşurdu. 
Konuştuğu zaman da ancak icap 
eden şeyi söylerdi. Fakat o gün, 
konuşmağa başladığı zaman, her 
şey olup bitmiş, dalgıç Hasan 
garip kaderinin elinde eriyip git· 
mişti. Telefon başında duran 
kaptan ancak şu feryadı duymuş· 
tu: 

- Çabuk çıkarınız, artık ha
kim olamıyorum. 

Sonra her şey susmuştu ve çe· 
lik halatı çekmeğe başladıkları 
zaman, ha1tıtın ucunda hiç bir a
ğırlık hissetmc:mi~lerdi. Acaba 
Hasan neye hakim olamamıştı? 

Bunu öğrenmek kabil olmadı. 
~ ~ ... 

Vinç. harekete gelip çelik hala
tı 58 metre derinlikten çekti. 
Dalgıç, ucunda yoktu. Halat k~ 
silmigti. Muayene edildi. Çeliğin 
bizzut dalgıcın makası ile kesil
diği anlaşıldı. 

Derhal aşağıya ikinci dalgıç 
Kerim indi ve esrar o zaman da
ha fevkalade bir şekil aldı. Aşa· 
ğıda Vatan denizaltı gemisinin 
teknesi yanında, hiç bir şey, ne 
dalgıç makinesi ne de Hasan var· 
dı. Vakıa, bu, bir dereceye kadar 
anlaşılabilir ;;eydi. Dalgı~ maki
nesinin hususi bir hava tertibatı 
vardı ki, boruları kesildiği tak
d irde bile bir saat kadar daha, 
içindeki kimse yaşıyabilir, ve ha
reket edebilirdi. 

Sonradan yapılan tahkikat, 
Hasanm çıldırmış, ve "kendi nef
sine hakim,, ola.mamış olduğunu, 
çelik halatı bizzat kestiğini gor 
teriyordu. Sonra Hasan, denizal
tının esrarengiz ormanlcırı arası· 
na dalarak, bu sonsuz alemin ye• 
ganc hakimi olmak istemişti. 

Bazıları da dalgıç makinesinin, 
hu garip makine devin, istiklal 
ilan ettiğini ileri sürdüler. Ha
san, onun kendi başına hareket· 
ler yaptığım, kımıldadığını gö· 
rüp işitmiş imiş, ve hatta Hasan, 
bir gece yatağında uyurken, ma
kine devin hareket ettiğini duy
mu~, güverteye fırlayıp dinlemiş
ti. Fakat, bu makineyi imal eden 
mühendis Cemal bu hususta bir 
tek kelime bile söylemek isteme· 
mişti. 

Doğrusu ben hu sonuncu nok
tai nazara iştirak etmiyorum. O
kuyucularım bu hususta ne düşü· 
nüyorlar bilmem. Y almz şunu da 
ilave edeyim ki, mühendis Ce· 
mal, o gündenberi, bu denizin 
dibinde kaybolan dalgıç makine-

. sinin bir eşini daha yapmak i~te
medi. 

~~~~~~----~---~~~....._----~~~.~.~i 
Evkafı Mülhakadan Topçubaşı AbdülnıU 
Ağa Vakfı Mütevelliliğinden: 

Bir Hne müddetle icara verilecek emlik C nsl 
Semti meşhuru ve Cadde \'C l\umarası 1 

ızıahallesi ııoka~ı d k~I' 
Topıne - Kılıç Ali Topçular 324 l\Arglr 

0 ~ 
" " " " 326 .. " 

328 .<> •• 'ti '(f ... ,, ... ,, - J 
Bal:\da cinsi ve evsafı gostcrilen ernlAkin 1 Ağustos 932 tarihindenuza)ıd 1 

22 Ağu~tos 9.12 p:ızarcesi günü saat 14 e kadar 20 gün mücldede .. ın k ,, '. 
vazedılmiştir. Talip olan tar her gün lo;ıanbul f., kaf l\lüdıriyetinde .;\lulh

1
a p:• 

kalcmiRe yevmi ihale olan giın ve saatte de ı:ncümt'n idareye müracaat art 

lstanbul 4 cıi icra ı'Jfenıurluğun- ı 

dan: 
Beyoilunda Kamer Hatun mahal

lesinde Kalyoncu Kulluğu sokağında 
kfdn olup Sofya binti Yuvanın tahtı 
tasal'l"ufunda bulunan atik 92 dört 
defa 94 n 92 cedit 128, 130, 1;12 :\o. 
l:ırla murakkam kadimen tevsii İn• 
tikalli 2 bap dükkanı mü,temil bir 
bap apaıbmanın üçte bir his.sal Pa
nayot oğlu Pandeliye olan borcunun 
verilmemesinden dolayı ihalel evveli
yesinin icrası için 4:> gün müddetle 
müzayedeye konularak 14000 lirada 
talibi uhde6inde olup bu kerre bedeli 
müzeyede haddi layıkında görüleme· 
diğinden bir ay müddetle tecdiden 
müzayedeye vazolunmuştur. 

Hududu: Cephesi Kalyoncu kullu
ğu caddesi bir tarafı Engonopulos 
hanesi diğer tarafta Kutu sokağr ·re 
diğer tarafı l{otopulos ve Onnik me
suli n• Koço hanelerile mahdut 278 
arşın terbiinde araziden 2:>t arşın Ü· 

zerinde mükemmel ve tam kargir o
larak inşa cdilmi-ş olup 16 arşın ma
halli de aydrnlıktrr. 

Evsaf ''e müştemilatr: Bodrum kr8• 
mrnın merdh·enleri mozaik ve yan 
sokağa demir kap:sı çini ve beton ko
ridorlar ü~rinde ıı tepo bir tulum· 
balı kuyu ve ~içekli ~ini kapı antresi 
ni muhtevidir. Zemin katında Z<'mini 
çi~ekli ~ini döşeli arkasında kargir 
bölmt'ler birer aralık bulunan iki 
dükkan mevcut olup birinde bakkal 
Nikoli, diğerinde berber Ari.stidi müs
tecirdir. Apartıman üç ayak merdi· 
Hnle çıkıldıkta demir kapı üzeri ar· 
navu camlıdır. Büyük antre cama· 
kfınla ikiye tefrik edilmiş tavanları 

ve tavan etrafları kartonpiyer tez~;. 
natlıdır. lsbu antrede bir daire bir ko 
ridor iiZerinde ~ oda biT hala ttmin 
lmmızı çini alafranga ocak sabit do• 
lap ve musluklu mutfağı ha,; olup 
1 tamadiyadi ·in tahti isticarindadır. 
Diğer daire bir koridor üzerinde 4 
oda bir hal:iyı muhte'\'İ olup deru· 
nunda kapıcı sakindir. 1,2.3,4, ci kat
lann beherinde bir mermer merdi
''en başı üzerinde ikişer daire olup 
her birinde bir<'r methal sofa üzerin
de iki~er oda 'e bir koridor üzerinde 
ikişer oda birer alafranga hala aynı 
tarzda mutfak mevcuttur. !) ci katta 
yine mermer merdi\'en başı üzerinde 
hir aralık sofa ~e 2 koridor üzt>rinde 
S oda bir mutfak 2 hala bir beyaz 
emay~ çiniden etrafızar ve döşeme 

ve kendinden sabit banyo emayeden 
musluk taşlı mermer musluk ayna 
Ye kazanlı banyo me'\·cuttur. 6 cr 
katta 1, 2, :J. t <'Ü katların aynidir. 
7 ci kat mermer merdiven başında 
sağ taraftaki kap:dan girildikte ze. 
mini kırmızı çini dö~eli uzun koridor 
üzerinde zemini kırmızı çini 2 sabit 
kaaın ve hobrata mahallini ha,·i ça
maşırlık :; depo ve koridor münteha· 
sında zemini kırmızı çini döşeli ve Ü· 

.zeri ahşap çatı ile mestur etrafı kar• 
J,rir koıkuluk kı men demir çamekan 
çerc:i\"e ile mestur taraça ve sol ci
hette bir koridor üzerinde :; depo bir 
ha lfı :ıyni tarzda diğer çamaşırhk 
menut olup burada kapalı taraça 
yalnız ct'phede vardır. Uuradan gene 
mermer m<'rdivenlc çıkılrr açık tara· 
ça kısmında mermer merdiven ba:.r 
iizerinde çerçi\'eli camekanla mestur 
aJ dınlık ve tarafeyinde demir kapı· 
larla v;irilir etrafı kıirgir korkuluk
lu 1emini çim<'nto çini dö~eli tarasa 
mevcut olup burada bulunan aydın
lı}, mahallerinin iizeri demir çerçi. 
veli <'anıek:inla mesturdur. Binanın 
iki cephesi Arnavu tezyinatlı ve <"ık· 
ma şehneşin ve 1 cj k~ttan itiba~en 
üc kö:;;ccle etrafı demir parmaklıklr 
~ıkma balkon Ye 1 ci kattan itibaren 
pençereler umumen p<'ncurlu zemin 
ve bodrum katın pençerelcri demir 
parmaklıklıdır. Derununda elektrik 
ve terkos tesisatı me\'Cut ve zemin 
katından maada apnrtımanların oda
lan kartonpiyer tezyinatJ:.drr. Boci· 
rumclıın maada merdivenler mermeı· 
etrafı korkuluklu demir parmaklıklı 
üzeri ihlamur köpeşteli ve umum ka-

Askeri fabrl1'3" 

lar ilan ıarı 
138 Ton döküm koku 
80 ,, Tutya • 1'• 
Yukarıdaki malzemeoill ~ 

lı zarf He 31 • 8 • 932 t. ;ı.ı 
saat on dörtte ayrı ayrı ıb 
yapılacaktır. Taliplerin 
için her gün öğleden soP 
nakasaya girmek için de 0 

teminat ve teklifat ile 111 ( 

• • • 
Fabrikalarımız ihtiyaca ici' 

lomit ve Mağnezit sabD-_1 ., 
tır. Bu maddelere aite,... t 
alma komisyonunda 111efC:e 
Jşbu evsafta mala olanla~ . 
ede.::ekleri istasyondan atı 

1 
nakliyesi idaremize ait 0 

üzere bidayeten meccaneO"" 
ton verecekler ve kmk fa 1 
Jarımızda bu nümuneler o• 
ameli tecrübeler yapılarak 
vafık çıkarlar arasında n0111 

esas ittihaz olunmak ıartil• 
'k• nakasa yapı~acaktır. Fabrı 

mızın daimi ihtiyacında• ol~ıı ıJ 
b'lilJO' 

mevaddm memleket da 1 ~ 
tedariki gayemiz olduğuod•0 'I 
tiplerin Ağustos nihay~!ioe,; 
d11 nümunelerini hangı 1ıt•1.._ 
da vereceklerini umum _, I 
lüğümüze bildirmeleri illO 
nur. (3870) 

1 3. Ko. Sa. Al. Ko. d•~i 
Yerli fabrikalar maqıull~. 

(30,000) kilo çoraphk yOO Y. 
kapalı zarfla münakasaf' ,t; 
muıtur. ihalesi 16-8-932 t 1~ ~ 
müsadif salı günü saat~ 
yapılacaktır. Taliplerin 18 et'~ 
ve nümunesini görmek üı l 
gün Ankara merkez satıll l 
komisyonuna Ye münakastf;; 
tirak edeceklerin o gün ff 
tinden enel teklif ve t~ 
mektuplarının makbuz O? 
liodc mezkür komisyon rı 
ne tevdi eylemeleri. (561) ( 

• • • 
Bursadaki kıt'at için b~d 

lik odun ve ot ayrı ayrı r 
melerle kapalı :zarfla ve 
madaki kıt'at otu dahi nıOs'~ 
aleniye ile münakasaya ıı;t 
tur. Odunlarm ihalesi 1 
Cumartasi saat 14 de d 
14-8-932 Pazarttsi saat 14 d 
Şartnameler komisyonuOJ~,t 
Taliplerin Bursa 11. f · ( 
ma Kom. na muracaatlar•• (' 

rail' f' pı \'e pencereler maun ,.e ) JJY' 
Jıdır. 1 R. No.lu dairede 1119 40 
ra, 2 djıirede doktor Shiıt~~O ~ 
3 No. da Koço Yezapu!os 'Jf P 
No. da Madam Despııtıı 40 
5 No. da Madam Avlon?·a rzl"" 
6 No. da Li imahos 4:i Jırllı S rJ" 
~1adam Markopulo 39 JiJ1l, d'..., 
(' t• " d. 4· I' 9 10 ]'JO• "l' us ınıa ı .ı ıra, , ııJ'' 

!'ahibi, 11 No. da Madaın ). gt 
ra, 1~ No. da Yorgi 3:i Jif11• 
dükkanında Ari.c;tidi 12 Jit11;'1e ._ 
dükld'ınında Nikoli 28 Jirı~~ilıi& 
cirdirler. Daha ziyade tB ı:ı e(" 
ıot.i9 :No.lu do. ya ınd:ı ~rlt'' 
lstiyenler miiracaat cdebı)laJ"; 
liı> ol:ınlnrm kıymeti ıtı•\e !"/. 
olan 4, 000 liranın iiçte bt JO ,. 
eden 16000 liranın yiiz?e. ,.e1ıı'; 
tinde pey akçe ini teshl111 lV 
mek \'e S-9-932 de saat ıCJ1' 
kadar ihalei kat'i) e icr1l .1'',11ef> 
dun m üstcl'ilel'in ta rih1 ı,iJt , ,.e .. • I' 
bizzat yeya musaddak . ~il 
ile İstanbul 4 ci lcrn dn1~ 
zır bulunmaları ilan oıuıı 



, ... ,.. -Alenl teşekkftr i 

Şak ika 

tabir olunan 

yarım 

Ağabeyim merhum doktor Nımıkın 
cenaze merasimine iştirak lütfundı 

blllunın Cümhuriyet Hıllc fırkası Is· 

tan bul idaı e heyeti reisi Ce,·dct Ke
rim, Fatih kazası mutemedi doktor 
Hikrrıet. Şehremini nahiyesi heyeti 
mümessili, ccmlveti beledive azasından 
Bican, f:dremitll fabrikatö~ Sezai Ö-

mer \'e Ali Rız•, iş hanı.ası Ankar• 
merkez müdürü Yusuf Ziya ve mer· 
humun Galatasaraylı, lstanbulı;porlu 
arkıdqlırı Beyefendilerle ze,·aıı ıai· 

ba,ağrılarında hastaya evvelA 

nıutlak bir sükun temin etmelı, 

nıüteakıben 1 - 2 Aspirin tableti 

rei muhtercmeye, bilhassa kardeşimi 
tedui hususunda bütün ihtimam ve 
gıyretlerinl cidden esirgemiyen Gurc· 

J .~ 1 hı hastahane!;! hneti tıbbiye 'e hem· 
;.{ı ~ firelerine pek tabı! olan teessürüm 

\ ~ :.E" • ayn ayrı tC$ckkürü imkAnsı;ı; bıraktı-
\ C,.ı ''1.:,~)J rı ~ndan lütfen muht~rem 1'1'3Zetenizin 

vermelidir. { \\ -~ "' 1. ~./)..- /""- tavassutunu rica ederim ~lendim. 

.TAKLiTLERDEN SAKININIZ t ~~f:( \). \ Me~humun ıile!li namına 
1 S RA R LA • • .);)f j J1.! ~~'::ı As P 1 R 1 N ->( ~ h•lkı., ıc.e Dairesinden• 

l 
., ).) Borcundan do14yı satılmasını karar 

f/JV/J#Jw~~L !~})))J· ~:~!;~~ ç~~~0s~~ra. 1;;ra\hsa~~~1 ıe~~ .. c::~; 
7//§ff/J } mıusı, pencere perdesi 13 8-932 tıııihi-

/ 
~/ "--- ı•t.. ne müsıdif olan Cumaılf'si günü saat • /T' l"il~-v - 14 te bilmüzı) ede sandal bedesteninde 

1 STE Y İ N W;:- pıra)'I çcvrilcccğındcn talip olanların 
......_ _ hıztr bulunan memuru mahsusuna mürı-

f" _-----------·------------- caadın llAn olunur. 

~nakkale Maarif Müdürlüğünden: r--~S~E~V-R-IS_E_F_A~IN~-ı 
k~·~.1• kazaıa merkezinde inşa edilecek olan (11132t lira bedeli 
ıo;8 ' mektep binası peyler haddi liyık görüldilğü takdirde 
til& 932 ~aribine mDsadif Cumartesi günü saat 1 S te Encümeni 
20 Jetçe ıha lesi icra edilmek üzere 1·8 . 932 tarihinden itibaren 
t.., 1111 .milddetle ve kapalı zarf uıulü He münakasaya konulmuş-
8ı • Tat~p olanlar1n feraiti münakasaya ve tafıillta 1aireyi anlamak 
.. :re Bıga kaymakamlığı ile Çanakkale Maarif MDdllrlotftne 
~caat eylemeleri ilin olunur . (3825) 

Gazi Terbiye EnstitüsÜ-n-de_a_ç_ıla- .. 
cak lise hakkında 
Gazi Terbiye Enatittlsll Müdürlüğünden : 

ta Ankara'da Gazi Terbiye Eostitüail biauında yanbı leyll ve 
r nı teşkilatlı bir lise açılacaktır. Panaiyoa Gereli aenede 300 li
roıadır'. L•ıan muallimleri ecnebi o)acakbr. Çocuklarını kaydettir
t ek _ııteyenler için namzet kaydının Aiuştosun on beşirıe kadar 
taadıt edilditi i'in olunur. (3840) 

Merkc:ı.I idaresi Galatı 1:öprUlıaşı B 2623 

Şulıc A, Slrlı;ecl 1\lühürdar ıad~ lian 2'2640 

lzrnlr • Pire • lakenderire 
poatası 

(lımir) 9 Ağuatoa Sah 11 de. 

Trabzon poataaı 
(Ankata) 10 Ağuatos Çar

ıamba 18 de. Gidifte Zonpl
daia da ufrayacaktır. 

lzrnlr • Mersin postası 
(Anafarta) 10 Ağuıtoı Çar· 

pmba 10 da Galata rıhtımın
dan kalkarlar. (3859) 

Çocuklara 

HAYAT 
mahsus 
KiTABI 

-

11 - VAKiT 7 Ağuatos 19:J2 ~ 

1 ıstanbul Belediyesi ilanları 1 
Sandal bedesteninde Çarıı cıhetındeki kapıda mevcut aralık 

mahalli büfe yapJlmak üzere k r Jya verilmek için açık mlluye• 
deye konulmuştur. Talip olanlar talsi'it almak için her glln Le
vazım Müdürlüğüne müzayadeve girme~ için de 9 liralık teminat 
makbuz veya mektubu ile 29 8-932 Pazartesi günü aaat on bete 
kadar Daimi Encümene müracaat etmelıdirler. c'.'.)888 1 

~eıiktaş'ta Dere sokağında 29 No.h hanenin tamiri: Teminat 37,S lira 
Üsküdar' da Atik Valde su takaim kulübesi tamiri: 1t 38,5 " 
Sarıyer'de karakol sokağında çetme tamiri 1t 17 " 
Eeyazat yangın kulesi işaret ıepet'erinin tecdidi : ., 29,5 " 

Yukarda yazılı tamirat pazariıkla yaptırı!acaktır. Talip olanlar 
pazarhia girmek için hizalarmda yazıla temınat makbuz veya 
mektubu ile 10-8-932 Çarşamba günü saat on bete kadar Le· 
vazım Müdürlüğüne müracaat etmelidirler. t3893) 

Beher metro murabbaına 8 ııra kıymet konulan Aksaray yan• 
gın yerinde Mesih paşa mahallesinde 4,40 metre murabbaı arsa 
sahlmak üzere açık müzayedeye konulmuştur. Talip olanlar taf• 
ıi!lt almak için her gün Levazım MüdürlOğüne müzayedeve gir• 
mek içinde üç liralık teminat makbuz veya meİ(tubu ile 29 8 932 
pazartesi günü sut on bete kadar Daimi Encümene müracaat 
etmelidirler. t3889) 

Galatada Fermeneciler caddesinde 17 • 161 No dOkkln bir 
seneden üç seneye kadar kiraya verilmek üzere temdiden ve 
bir hafta müddetle müzayedeye konulmuştur. Talip olanlar mO-
ıayedeye girmek için 8 · 8 • 932 Pazartesi gfinll bir seneliği için 
67,S lirahk ve çil seneliği için 20l,5 liralık teminat makbuz veya 
mektubu ile saat on beşe kadar Daimi Encümene muracaat 
etmelidirler. (3747) 

Ebe Mektebine kayıt ve kabul şeraiti: 
Tıp FakOltesl Relsllğlnden : 
1 - Tıp fakültesi Riyaaetine istida. 
2 - Beş tane fotoğraf • 
3 - Mahalleden hüsnühal ve ikametgah ilmühaberi ( Polilce 

musaddak olacak ) 
4 - Nüfus tezkeresi • 
S - Ata pbadetaameai ve sıhhat raporu • 
6 - Taliplerin yaıbarı (20) den aşağı (35) ten yakan olmıyac:alr. 
7 - Orta mektep mezunları imtihansız kabul olunur. 
8 - Alınacak talebe adedi (30) dar. Orta mektep mezunlan 

hu adede baliğ olmaua ilk mektep mezunlarından imtihanla 
ıeçilerek talebe adedi (30) a çıkanlacakt.r. 

9 - Kayıt muamelesi her gün 10-14 e kadar Haydarpaıa Tıp 
FakOlteıinde yapılar. 

1 O - Taşradan vuku bulan milracaatlara cevap verile bilmek 
için adresleri yazıh pullu zarf gönderilmesi lazımdır. 

11 - Kayıt muamelesi Eylülün on beşinci gllnü nihayet bulur. 
(3881) 

NIN 

llayat·k amllaraıı 



ır;~; AK1Tın1:JI ~~~~.~~~~~] 
lngiliz 
Yalnız Ağustosa kadar 

Acele satılık - Rumelikavak 
fenerinde sahilde J 5 dönüm arazi 4 odalı 
hanesile 450 ve mcnba sulu JO dönüm 
I 50 ve 8 sönüm J 00 lira sirlı;ecide Parls 
otelinde miiJAzım Abidin beye 

Bilumum yazlık fantazi kumaşları üzerinde 

Sabhk - üskiidar iskele civarı 
fis. bankası yanında 8 No. dükkıtn 2000 
ve üs'küdar Kapıağası bostanı 2500 lira· 
ya satılık, müstecirleri vasıtasile sahibine. 

0/o 20 tenzilat ELfTE 
Gario Tesadüf 

PEIGNES • SCOTCHS • FRESCOS • Maruf markalar mamulAb vesaire .. 
Yerlimallar Sergisin" 
de en Fazla raabete 

MAZHAR OLAN Daima talili biletler (Umit) 
gişesindedir. Hiç kazanmadım 
diyenlere, biletlerini Y erlimal
lar Sergisi müzik köşkü altın
da veya divan yolunda Firuz
ağa camii ittisalindeki Ümit 
giıesinden almalarını tavsiye 

D:KKAT : Bu münasebetle ve mahza muhterem müşterile
rini memnun etmek emelile hakiki Ingiliz kumaşları hakkında 
vaki olacak muhik bir şikayet üzerine değiıtirmek veya tama
men ger~ a!mak suretile hakiki bir teminat teklif ve takdim eyler. 

Çlk olatadır. 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: ol 
Ahmet Nuri Bey 3 Ağu•~ 

1930 tarihinde sandığımıı•59ı rakbğı para için verilen 11;.:.J 
numaralı bonoyu kaybetti~ 

\.\. JJ a6ylemiıtir. Yenisi verile~ 
Eaat Muhlis ~ ~ den eskisinin hükmU olmıyact•· 

ederim. 

ilin olunur. __.,/ 

HAZIM müleYyin vemüshil HAPLARl:Sıhhatin nizımıdırBe!r~~~~~~ 
> 

YERLi MALLAR 1 Karagt~!ü~::~!?~~~p?.~.~ hissi /1 e et Kizı 
P A Z A ~ 1 ve nezih temsiller, danslar, cazip varyete J-<QLONY ASI 

.K. numaralan, duetolar ve saire duhuliye 
ıs kuru•· Yüzde Yirmi TenzllAt 

Her sene olduğu gibi bu sen~ de batlaca fabrikalan bulunan 
Hereke, Beykoz, F esane, Bakırköy fabrikalanndan mada diğer 
Konsinyeter fabrikaları ile birlikte Galatasaray "Yerli Mallar 
Sergisinde,,bir pavyon tesis etmiştir.Bu pavyonu ziyaret edenler 
mallann nefasetini ve gayrı kabili kıyas ucuzluğunu göreceklerdir. 

lstanbul Merkez Kumandan
lığı Satınalma Komisyonundan: 

Bu aene mektebimize tam devreli lise mezunlanndan talebe 
kd'b.l edilecektir. Tabip, Eczacı ve kimyager olmak ve şeraiti 
anlamak istiyenlerden latanbul'da bulunanlar Mektep Müdiriyet 
kalemine Ankara'dakiler Sıhhiye Müfettişliğine lzmir ve ciYann
dokiler lzmir Müstahkem Mevki baştabipliğine sair mahalde bu
lunanlar ise en yakın Kolordu ve Fırka baıtabiplerine müracaat 
eyliy~eklerdir. Taliplerden iyi derecede not alanlarla Fransızca
ya vukufu bulunanların tercihen alınacağı ilin olunur. (140) (3854) 

~ Kemal itriv.at f a~ri~asının c::. ~ 
En sabit ''e nıodern kokularını, losyonlarım 
Galatasarayda yerli mallar sergisinde görünüz. 

Sultanhamam Sadiye Han.. - , 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

600 Ton Kazan Mayi Mahruku : Kapalı zarfla münakaaası 
8 Ağustos 932 pazartesi günü saat 14 te. 

50 Ton Dizel Mayi Mahruku : Açık münakasa ile 8 Ajustos 
932 pazartesi günü saat 15 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda cins ve miktarı yazılı 
malzemenin hizalarındaki tarihlerde münakasaları icra kılıneca· 
ğından şartnamelerini görmek istiyenlerin hergiin ve münakasa• 
ya iştirak edeceklerin lstanbul defterdarliğı veznesine muvakkat 
teminatlarını yatırarak alacakları makbuz ilmühaberi ile birlikte 
münakasa iÜn ve saatinde Kasımpaıada Deniz levazım satınal
ma komisyonuna mllracaatlan. (3351 ı 

---~.!----------------~~---------~ 

fi 
Türkiyede birinci olarak son modeller üzerine yerli zarif ve lüks kndın ve erkek 

çantalan imaline mu\•offak ve müşterilerinin fazla rağbetine mazhar olmuştur. 
ls..'D•rlama ve tamirat kabul olunur ve sür'atle yetiştirilir fiatları pek ebycndir. 

Beyo§lu : lstiklAI caddesi I<:thnmra pasajında numar 3 

-

~ ·gğ~r Gi esi~ 
Tayyare pıyangosunun tarihi 
tesisi olan altı seoedenberi 
daima büyük ikramiyelerile 1 

binlerce kimseyi zengin 
etmiştir. 1 

Adres: Cağaloğlunda Kapalı 

turun karşısında numara 42 

Sahibi: Ömer Rıfkı 
Telefon 20342 

Yerli mallar sergisindeki meı
here de uğrayınl%. 

r/NEVROZi 
Celil Argon eczahanesi müs· 
tahzarahndandır ye emsali ara
sında fevkalide tesiratı itiba
rile blltün Tdrkiyede mazharı 

takdir olmuştur 
Diş, baş ve romatizma ağrıları 

NEVROZlN'le 
tedavi edilir. 

Celil Argon eczahanesi asrı
mızın terakkiyahna uygun bir 

şekilde tesiı olunmuştur. 

-VAKiT--.. 
Adresi lstanbul Ankara caddesi 

Vakıt yurdıL 
Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve 

2.7832id:tre 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: Istanbul VakıL 

Abone ,artlars: 
l 3 h l ~ Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
rlaricte .:._ 800 1450 2700 

!!!n !artlarsmız: 
Resmi l Jususf 

Sacın I O Ks 12,50 Kş. 
Santim• 20 _ 25 

KUçUk llAn !•rtlarsmız : 
1 2 ,j 4 1·10 Defalı , 
30 50 t>S 75 100 Kuruş 
A -Abonelerimizin her üç aylı-

lığt için bir defa mı::ccanendir 
H - 4 satın geçen i!Anlann fazlıı 
Satın için 5 kuruş znmmolunur. 

VAK11' MA'l'HAASl 
Sahibi: Mehmet Asım. Umumi 
N eşriyat müdrüü: Refik Ahmet 

Muhterem müşterilerimin mlleueseme karşı g&ıterdiği te•eC'° 
cüh ve alakaya bir mukabelei ınkran olmak llzere toptan .. 

perakende sabşlarda yüzde yirmi tenzilat yapılmııtır. 
Yerli Mallar Sergisindeki Pavyon Ye Çemberlitaştaki 11 nr 

maralı mağazamızı teşrifiniz rica olunur. 
Mehmet KAzıdl 

Is tan bul üümrük Mu haf aza Bar 
müdürlüğünden : . 

1 - 13 N. lı Yıldmm motörünün tekne tamiri keşifnamelİI" 
göre pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - 8 Ağustos pazartesi günll pazarlağı icra edileceğiad: 
isteklilerin yevmi mezkiirda saat 14 te % 7,5 teminatlarile dl 

diriyette hazır bulunmaları. (3819) / 

Adap~zan Bez F'abrikası 
Sipahi oğlu Hamit 

emek Takımları. 
ar ola örtUlerl. 

Bluz ve çama!1rhk bezlerl. 

Avrupa malından daha muvaffak 
ve hesaplı yeril malıdır. 

........ Sergideki me,herlnl ziyaret ediniz l 

Istanbul Asarı Atika Müzeıetl 
Umum Müdürlüğünden: ~ 

lstanbul Müzeleri idaresince Mayıs 1933 gayesine kadar iiJ' 
ralacak fotoğraflarla yaptmlacak kopyalar için kapalı zarf usiJ dd 
mevcut ıartname dairesinde 14 Ağustos 932 tarihine ınüs• 
pazar gllnü saat 15 te talibine ibate olunacakbr. .,t 

Şeraiti öğrenmek için Müzeler Dahili Müdürlüiüne sa11~ ı,t 
cuma günlerinden maada her gün müracaat edebilirler. Ta 1~ı 
teklif mektuplarını ve teminat akçelerini muhtevi olduğu b. t"' 
Üzerlerine (fotoğraf) iıareti o!arak Müıeler Mübayaat Koıı>'5 
nuna teslim etmeleri lazımdır. (3493) 

BESL B 
·~ 

Çikolata ve Bisküvi fabrikası Yerli MaJlar Sergisine ;şt~iJJİ 
etmiştir. lstibsalahmlZln en son ve mükemmel nümune er~ 
burada göreceksiniz. Sergi miaasebetile toptan fiatın.a ~:lıİ" 
kende satışlar yapılmaktadır. BESLER pavyonunda bır 

ka tevekkuf ediniz. 


