
' 

' 111.UzeH dUn memleketine 
"-- - .. "•rke ~ n, vagonda ... o ........._,, ___ ,_ılııı __ , ..... 

ttava 

~onf eransının 
tticesi 

l"aiı "ıtd, ~ere ile dominyonları ara-
... ~İtti~ tedilen Ottava konferan
~e .~urahhaalar dağıldı .. ln
lıi, ~ 1 e dominyonları arasında 
~~kaveleler imza olundu. 
~ mukarrerab hakkında 
lb.~'"'" ar ınemleketlerin matbua • 
l"t ile · 
:")ot ~rıyat oldu ve bili da o-
~ ~ • Ütün bu mukavelelere ve 
~rıya.ta nazaran bu konfe. S .,..&rdığı netice nedir?. Bu 
:-ı.t .e IÖre İngilterenin beynel· 

t 'ihaetinde bir tahavvül vu· 
'~~k midir? Gelecekae bu· 
~? 1Yeti neden ibaret ola • 
~'lrİi ~ık bu huauıta bir fi
~. Yebılecek zaman gelniit· 

.~" '-1 l&a. a •onf er ansı toplanırken 
~ lnailiz mahafili bu kon· 
>~: §Öyle bir netice bekli· 

~ ile dominyonlan ara· 
~ ~ ~aye eıaama müstenit 
*'~' . ıadi vahdet vücude ge
"-.. llır halde ki lnıiltere im· 
~••na dahil olan muhtelif 

-~erden ner biri a.....&i ib-
' 'el kendi aralarında te• 
~ .. ~ilainler, icap edene İm· 
.... ~~ haricinde kalan mem
-::.ı.İlıl ilrtıaadi münaaebab ke..... ~ h .. Eğer konferansta bu 
~ il . Uaule gelseydi bundan 
~~nya adaıı ahalisi ıade

.-.UU buğdaymı,Kap müa 
IQ' 

~ lQ meyvuını, A vuatu· 
~ ~il~illi yiyecek, imparator· ' 
'4WI. ti ~de yetiıen yün mamu· 
'"'~ ı:11ecek, inıaatta impara· 
,~ ~eıteai kullanılacaktı .. 
ti.: "-., b'~ratorluğu her taraf· 
~ "'~ b~r vazu İçerisinde ye· 
~i telıf renkli bir çiçek 
~~İni alacaktı. Bu ıayede 
~ ~ ulc hüyük bir feyiz ve 1 

~ .,to~f . •• ı ·1· b" \t ~i1ı· -.u rıt ngı ız ama-
-. .. -IQ. takip ettikleri bir nok
~ ıd' 1• Ottava konferan-
~ Mehmet A•ım 
-~ J ncl aagdatla) 

it. • .... aan çıkarken 
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Memleketine Avdet itti 

DDnra aUzell, Halk f1rkaaı 
namına verllen bukeUe •• 

,. ........... ıııııı111111ııııtı1111ııııııı111111flllll111111ıııııı11111ıııııııı' 

i DUn~a gUzell dlrorkl ı : 
f .. A,,..;.pada lkH watenımı \ . 

'

i annemi , Fatu,umu llrle i 
anadım ki - Fakat TUrk 1 

f kadınhlının rUkaek ,ereflnl ~ 
5 bUtDn dUnr•r• gBatercllllm ~ 
f için memnunen latanbula ~ 
~ d8nUyorum. Muvaffaklretlm ~ 

l:ltUn TUrk kadır.hlı na ~ 
nacldlr." J 

1ı1111111tuıuıııı1•ııt1-ınııı-ın ............. lllHlll 

Dünya rüzellik kıraliçeti Ke • 
riman Halis Hanım dün aaat on 
birde Paria Sempk.n ekapresile 
tehrimize gelmittir. 

Dünya ıüzellik kıraliçeainin 
ıeleceiinden haberdar olan bütün 
memleketl~r, Sırplar, Bulgarlar 
elr,.pJoain durduğu iıtaıyonda te
zahürat yapar&K kıraliçeyi alkıt -
lamıtlardır. 

Ebpreı Türk hududuna girin 
ce iıtaayonlarda toplanan halk 
Keriman hanımı alkıtlamıılar ve 
buketler takdim etmitlerdir. 

Keriman h•nımm ıelecejini 
haber alan lıianbul halkından bir 
ç.oju da erkenden Sirkeci ıanm 
dolduımuıtu. 

Saat tam on birde büyUk bir 
allat tufanı araaında ıara dahil 
olan kıraliçenin treni binlerce 
halk tarafından sarıldı. Vagonla• ' 
nn kapılan halkla doldu. lnzıba • 
bn iyi idare edilmemeai yüzün • ıf(erlmanH. Sirkeci latesronunda

1 

(Deoamı B ncl •a//llada), herecanla karellanırken .. 

Keriman tL dlln alleslne kaw111tuktan aonra _ Alleelnln araeında • 

Keriman H. dDn Jfalk Fırkaaını 
zlraret etU 

Gazi Hz. ve 
Başvekilimiz 
lstanbulda 
Bir mOddettenberi Y aloYada 

bulunan Reiaicllmhar Hz. db . 
6ğleden ıonra ıebrimizi tetrif 
buyurmutlardar. Gazi HL refa• 
katlerinde Bqvekil ismet P1o Hz. 
le Dahiliye vekili Ş&krtl Kaya 
B. ve diğer zeYat olduğu halde 
Ertuğrul yatile Y alonclan hare
ket etmiıler, Ertutnd Heybeli 
ada ISnlerhıde bir mBddet dur
mllf, bu mada ismet Pfe Hz. 
bir motlSrle Heybeliadaya geç
miılerdir. Yat budan 10nra tek· 
rar hareket elmİf ve 1aat on 
albda Dolmebahçe lSnlerinde de• 
mir1emiıtir. Reiıicllmhur Hz. ve 
refakatlerindeki zevat mot&rle 
uraya çıkmlflartlır. 

&met P1o Hs. ..,........ 
biraderleri Raa be,m k~e 
miAfir olmuflardır. 

Zafer bayramı 

Vatanın her tara
fında tes'it edildi 

DllD gece almıt oldupmuz 
telıraflarda Balıkesir, Çankarı, 
Aydın, Ordu, AdaDl, Kayıeri, 
Giresun, Zonguldak ve Upkta 
zafer bayramının pek samimi 
merasimle teait eclildiği bildiriJ. 
mektedir. 

MttşOr Fevzi Paşa Hz. 
nln teşekktlrlerl 

Ankara, 31 (A.A) - BDyllk 
Erkim Harbiye Reiai MBflr F ey. 
zi Paıa Hazretleri bllylik zaferin 
yıldönllmll mlinaıebetile ordu na• 
mına almıı olduklan resmi ve 
hususi tebriklere ayn ayn cevap 
vermek mlimklln olmadığından 
bilmukabele samimi tebrik Ye 
teıekkOrlerinin ibliğına Anadolu 
Ajan11m tavait buyurmutlar•r. 

Keriman H. Sirkeci latasro
aundaa •rnhrkea. 



Sayıfa 2 

Otta va 
Konferansının 
Neticesi 

(BaşmaJ.-alcmizden devam) 

ımch yapılan tecrübe bu fikrin 
ameU ıahada tahaa'k'kukunun 
mümkıün olmadığını göıtenniıtir. 

Bu imkinıızhğın ıebebi f ngil
tere ile dominyonlarından her bi
rinin ıatmak iıtedikleri mallar ile 
almak ittedikleri mallar ara11n· 
da muvazene bulunmamaaı idi. 
Bir taraftan dominyonların yetiı 
tirdikleri mevadı iptidaiye ile zi
rai mahıulitı ihraç etmeie ihti· 
yaçları vardı. Fakat lngilterenin 
bu mallara kendi gümrüklerini 
serbeıtçe açabilmeıi ancak diğer 
ecnebi memleketlerin zararına o· 
labiliyordu. Bu ecnebi memleket· 
Jerin mühim bir kramı ise lngiliz 
aanayiinin mü~erek olduklan i
çin bunların ihracatına gümrükle· 
rini kapatmak ıuretile kendileri· 
ni danltmak lngilterenin itine 
gelmiyordu. Kezalik ayni vui· 
yet mü,st.epılekeler il~ ecnebi ıuem 
Jeketler aracında da vardı. Hülasil 

• lngilterenin dominyonlan Britan· 
yaya. umum iatihsal&.tlarının ya) -
nrz yüzde yİnni betini ithal edi· 
yor, İngiltere iH dominyonlara 
kendi mahsullerinin yalnız yllzde 
otuz beJini tevediyordu. Bu iti· 
barla ~ Britanya aduı, ne de 
müıtemtekeler imparatorluk bari .. 
cinde bulunan ecnebi memleketler 
ile iktisadi ali.kalarrnı keameğe 
imkan görmüyorlardı • 

Bunun için lngiltere ile domin· 
yonlan birbirlerine kartı ellerin· 
den geldiği kadar konferansta 
müıaadat ve muafiyat göstereme· 
ğe çahttdar. Fakat İmparatorluk 
haricindeki alem ile aralarmda 
qdmaz gümrük setleri kurmanın 
bizıat kendi menfaatleri için teh· 
likeJi olacağıoı anladılar. Bu yol• 
'da daha ileri gitmekten çekindi· 
ler. Bu eıu dairesinde kendi ara· 
larında. mukaveleler imza ettiler. 

Ottavada aktedilen. muahede· 
lerin adedi on jkidir.F akat yalnız 
bunlardan bir tanesi (lngiltere 
ile Kanada arasındaki) üç ciltlik 
bir e er t~kil etmektedir. Bu iti• 
barla mevzuu baha mukavelelerin 
teferriiatından bahsetmek kabil 
değildir. Diğer taraftan bu mu• 
kaveleler alakadar memleketle .. 
rin parlament~lan tarafından 
tasdik edilmedikçe mer'iyete geç• 
miyeceği için neıredilmemittir. 

Bununla beraber umumi hatla· 
rı noktaımdan mukavelelerin e· 
•aJI şu suretle hüliıa edilebilir: 
.Bir kere İngiltere dominyonlarını 
bugijn ecnebi memleketler ithafa .. 
tına tatbik edilen (o/o 10) güm· 
rük resminden muaf tutmuıtur. 
Bu muafiyet bet sene için akte
dilen ve inlazaaından altı ay ev· 
vel feshedilmediği takdirde bir o 
kadar müddet jçin kendi kendine 
yenilqmeıi mukarrer bulunan 
mukaveleler devam ettikçe bu mu· 
afiyet baki kalataktır. Diier la• 
raftan dominyonlardan lngiltreye 
gelecek malların serbestçe girme 
sine mukabil timdiye kadar ithali 
serbeıt olan veyahut pek az bir 
gümrüğe tabi bulunan ecnebi 
memleketler mevadı iptidaiyeaine 
ve zirai mahıullbna yeni bazı it· 
halat reıimleri konacaktır. Ez. 
etimle bu ıuretle yeni reıimlere 
tabi tutulacak mevat arasında tun 
1ar vardn: Demir, kurıun, bakır, 
tütün, teksif edilımiı süt, yağ, pey· 
nir, yumurta, meyva, bilhassa 
buğday... Fakat ibunlara mukabil 
tahit dominyolarda İngiltere ıa· 
nayll için huıu.1i bazı menfaatler 
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Rayiştag meclisi açıldı 
Fakat galiba kapanacak 

1 EylU! 19'' 

Bir müsadeJll1 
.. 
un .._ 

Bir vapur battı 17 kl'I bol"~ Di 
Hakodate "jıponyıdı,, 'fCt 

(A.A) - Japon bandıralı or lnl'k 
mie Maru ile Raito Har '1~,-
ları arasında Hoilkaido 

1 rot ini 
açıklarında vuku bulan. ~l~ f. ~Eyi~\ 
sademe neticesinde bırı07 ~ dil k 

• minin mllrettebatındao l t'-tt, i 

ilk içtimaa ihtiyar kadın ~e'bus riyaset etti ve bu boğulmuıtur. akf)t ~ llaa, 

k •• • k d • k · ı b• k •• l d• Kumie Haru vapuru S d bl .,llllksıt 
OmUDISt a lll tıtre SeSI C il llllf U SOY e 1 zarfında batmııtır. MOretttfll'' ~ k 

Almanya ne istiyor? 
Berlin, 31 (A.A) - Alman 

milli müdafaa nazırı ceneral Fon 
Schleiher, Resto del Berlino ltal
yan gazetesinin Berlindeki nıu· 

habirine vaki olan beyanabnda 
Almanyanın terki teslibat mese· 
le indeki prensibine ait talep ve 
arzularının şunlar olduğunu ılSy• 
!emiştir : · 

1 - Milletler cemiyetinin eua 
vazifesi olarak 1919 senesinde 
ilan edilen şekilde kat'i ve seri 
umumi bir terki tealibat yapıl-
ması. 

2 - Almanya, ameli bir ıulh 
için mutlak surette lüzumlu ye-
gane şart olan hukukta müsavat 
prensibinin tasdik edilmesini da-
ha tiddctle talep eyliyecektir. 

Berlin. 31 (A.A) - Reicbtag, 
saat l S'te bDyOk bir silkôn 
içinde mesıiıine baılımııbr. 
Müzakerat salonu ve tribünler, 
tamamile dolmuı idi. 
Sağ cenah mUntehHında Uni

formalarını giymit olan Nıziler, 
Siyah gtlmlekli hncum kıtaatı 
bulunuyordu.. Bunlann kollann
dı kamalı 1alipli birer pazubent, 
ayaklarında açık veya koyu ıi
yah pantalonlar ve ıOvan çiz• 
meleri vardı. 

Bunlar, reialeri bulunan Frick, 
Strasser, Goebbelı ve yUzb~tı 
Roehn 'in arkııında sıralanmtJ· 
lardı. 

Hücum kıtahnın erklnı harbiye 
reisi olan yllzbaıı, Franıız piya-
de avcı kıtaatı erklrının elbise· 
lerine pek çok benzeyen koyu 
renk bir üniforma sriymiı idi. 

Clara Zetkin, iki kadın komtı. 
niıt meb'usun yardımile riyaset 
kOrıUıUnU iıgal etti ve ıerefioe, 
komUnisUer tarafından 3 def. 

demir mamulatı ile menıucatının 
rüchanh tarifeye tlbi tutulmumı 
kabul eylemiılerdir. 

Görülüyor ki Otta va konf e• 
ranaırun neticesi ne tamamile ıer· 
beıtii ticaret taraftan olan lnıilia 
Jeri, ne de lnıiliz imparatorluiu 
nu tam bir iktıaadt vahdet haline 
getirmek iatiyen himaye taraftar• 
larını menun etmemittir. Fakat 
konf er anıta nazariyattan ziyade 
fiU ihtiyaçlar ile imkinların telifi 
yolları aranmııtır. Bu 1ayecle kon· 
f erans neticeıinde imparatorlu· 
ğun dağılacağmı iddia edenlerin 
tahmin ettikleri bir tehlikenin 
vukuu §Öyle dursun, ibili.kia impa .. 
ratorluk eczaaı araaındaki rabıta· 
lar yeni iktııadi tedbirler ile kuv
vet bulmuıtur. 

Ottava konferansının neticeıi 
memleketimizin İngiltere ile olan 
münue'batr no!.-taıından tüphesiz 
şayanı dikkattir. Şimdiki halde 
bizim için mühim olan cihet Tür• 
kiyeden lngiltereye aevkedilecek 
meyvalar ile tütün mahsulünden 
ve halıdan ahnmaıı muhtemel 
gümrük resmi meaeletidir. lngil .. 
tere hükUmeti Ottava konferan-
11nda verilen kararlara göre her 
memlket ile timdi yeni ticaret 
muahhecleleri aktedileceii için 
bizim de yeni yapılacak ticaret 
muahhedelerinde bu ciheti nazarı 
dikkate almamız lazım gelmekte· 
dir. 

F esholunursa 
Berlin, 31 (A.A> - Reyiıtag 

feshedildiği takdirde Alman 
hilkfımetinin, kanunu esasi ah
klmına tevfikan iki aylık bir 
mOhJet zarfında icrası icap 
eden intihabatı talik eylemek· 
ten sarfınazar edileceğine ih· 
timal verilmektedir. 

Bu itibarla mUntehipler mun· 
tazaman rey vermiye davet 
edilecekler, fakat hali hazırda· 
ki intihabat rejimi de bir ka .. 
rarname ile derin bir tarzda 
tadil olunacaktır. 

Niıbt temıil uıulü, ihtimal 
veriJdiğine göre mahsOı dere- ı 
cede tahfif edilecektir. 

nin sahifelerini çeviriyorlar, elle· tan yalnız 7 ki~i kurtarı~ ~ dtğj 
rindeki risalelerin mütaleasına - il ~ Uttiııi 
dalmıf bulunuyorlar veya arasıra Madamın tavsıyeef •l tı•~ .. i,k, 
birbirlerine aşinalık ediyorlardı. ı ıt ... G 

Salonun sağ cihetinin yarısı Sidney, "Yeni Jskoç11''ıe" dtfild· 
ellerinde askeri miğferlerini tu· (A.A) - Madam Mollisooullf ~ l~ '". 
tan üniformalı insanlarla garip cine Iogiltereye avdet ıe ~ .. tit· llıi!Jttil!ıı 
bir kamp manzarası arzediyordu. · leı:O" L~ rı \lapmamasını tavsıye ey -·~ "it ı. 1 Clara Zetkin'in nutku hitam ' ,,., ~ • Ilı 
bulunca komünistler kendisini Çünkil Mollisou, ıon 11 

,e1'' t~ktt 
hararetle alkışlamıılar ve celse larda yapmış olduğu ba\'I b•" ~t1:1i 
hemen tatil edilmiştir. hallerinden ve uhdesinde ,dl' ~İl:ld 

Rayiştag. ikinci celsesini saat nan birçok içtimai vazifel:1..,.- ~~t ki 
16,30 da aktetmiştir. Reisin ta· dolayı sıhhati haleldar ~de 
yiui i çin kürsüde tayıni esami b · · d. l'ı; 
suretile iotibabat icrasına tevcs· ır vazıyette ır. ., ~ tk 
ıül edildi. Di~er taraftan hava ıer•' tJ 't ~k. 

Naziler, namzet olarak Hitle- de pek o kadar iyi olın•Y' ~Yıl 
rin ıiyaai müfaviri olan yUzbaşı anlaşılmaktadır. tt·· b 
Goebringi, sosyaliıtler de sabık ,fı ~~~ i 
Rayiıtag reisi M. Paul Loebei lspanyol kral taylt ,,b: .. 
namzet g&sterdiler. • .. 

Komünistler, Goebrioıe rey tarlarının nef . .1t11 ~ıı,, 
''Horra,, denildikten ıonra kOıat verecek olan merkezcilerin bu 8111"1- ' k 
meraaimine ait mutat a&ıleri ı~y- hatta hareketine kartı protesto Madrit, 31 (A.A) - ~ ~ l 
ledi. makamında olmak lizere Loebe nazırı, Espana ismindeki it # ' t 

Mumaileyhı, 4 reis muavinini rey vereceklerini beyan ettiler. gemisinin harekete amade l\ ~d 
yanı baıında yu almağa davet Kanlı arbedeler ğunu beyan etmiştir. "' ~ ~I 
ettikten ıonra mutlak bir ıUkun Scbvein, 3l (A.A) _ Hitler.. Bu gemi, 256 menfi. ~~ ~' 
içinde nutkunu okumağa baıladı. lerle Cumhuriyetçiler arasında bilir, fakat bu menfileruı ,1' 'kil 
Mumaileyhı. titrek, çok zaif vukua relen ıiddetli arbedeler rı ve hareket tarihleri b t 

fakat vaıib, bir sesle, kapitaliat eınaaında Scbvein'deki Hitler malum değildir. ..Jk !)il 
rejimin gerek Almaoya'da ve bOcum kıtaatı teflerile diğer bir G b • ı · k•P"."~ ' 
gerek dig· er memleketlerde bais Hı'tlerci ve cllmbur·ıyetrı· ıefler- eminin inzı at lf .ebnl, ·-:i;lt iL~ \.t 

Y na ve 40 gemiciye ı a e ',.- :"'i 
olmuı olduiu felaketleri muaba- den birisi ağır ıurette yaralan- C 1 ,.. I.._"' 
ze ve ittiham eden nutkunu o· mıılardır. cektir. Kruvazör ana ey 'f' :~ 
kudu. Hitlercilerle Çelik cephe teı· yıbati mOddetince &P'ıl' ~~ 

Mumaileyha. Şimcliki Alman killtı aza11 arasında daha vahim refakat edecektir. tıı~~ 
hOkOmetinin mlinhaaıran bOyOk arbedeler vukua gelmiıtir. d' " 
kapitalizm ile bOyilk çiftçilere Ravi•taatehiredildi Gelecek Ollmpl11ı ~!ı 
mensup bir takım kuklalardan J -Y a l U beJJ ı-. 1 

ibaret olduö-n~u ıöyledi. Berlin, 31 (A.A) - Rayiftai, oyun arı Ş p .ı.ı- u-a-- dün saat 20,30 da yeni davet 3 (H 111""· ~ Mumaileyhanın komünistler Atina, l usuıi mu "'~ ili 
tarafından tasvip edilen bu 16z- vukuhna intizar en tatil etmiıtir. mizden) - Teırinienelde ~j ltı~ 

b l d. k Rayiıtag, icabında davet et· ~ h. Jeri1 mecliste u unan ığer im- mukarrer olan Olimpiy•t '«b 
1 O • d h. b. k nıa ı mtai için reiı Goehring'e velrl· i ~11 ae er zerın e ıç ır .a s1.1 me 1 • . N larının i ası ıüphell b~' •" 

d. et vermı tır. asyonal Alman ~ 
huıule getirme ı. b' 1 d G f k .ımı9u.. Bünun sebebi, '.' JI t me us ar an rae i inci raia .,..,,. h 

Klara Zetkin, Sovyet Alman- vekili intihap ..c&•ı ... i9tıf. ~Tdıgı yat oyunları komitesinin ~· •I 
ya cllmhuriyetinin birinci koagre· reylerin mikdırı 335 tir. M. Loe· veıaitten mahrum bulundl -'. ~t 
sine riyaset edebilmek için daha be, 139; M. Toergler, 78 rey al· or · le •t · klll' =tt1 ~, 
uzun mnddet yapyacatını ümit mııtar. ımpıyat omı esl er .,;,.--.:. Q' 
etmekte bulunduğunu ı6ylediği Merkezci ·temayWleri izhar et- arif nazırile baıvekili ~ ~t 
zaman bu a6zleri umumi bir te- mekte olan Bavyera halkçıların· ederek hükümetin nıu•. fi" 
bessümle karıılanmııhr. dan M. Raucb, 350 rey ile DçUn- nakdiyeıini rica edeceklerd~ 

Nazi'ler, bUyUk bir ıUkQt ve cU reis vekili olmuıturr. M. Loe· kumet nakdi yardımını --~ 
ıDkOn muhafaza ediyorlar, Clara be, 124 ve Toergler 76 rey al· ise bu sene Olimpiyat 0~ 
Zetkin, ıöı ı6ylerken gazeteleri· mıılardır. icra edilemiyecektir. 

V enizelos, sulh siyasetinden asla ayrıl' 
mı ya cağını, bütün. gayretlerini 

sulh işlerine hasrettiğini söylüyor ,,.-
Atina, 31 (Hususi muhabiri

mizden) - Baıvekil M. Venize· 
loı, intihabat tOrnesine devam 
için Sellnikten garbi Makedon
yaya hareket etmiı, ve istasyon
da hOld~met, abrar fırkası erkinı 
Ye binlerce halk tarafından teıyi 
edilmiıtir. M. Venizelos evvell 
Kozana ıehrine gitmif ıtızerglb
taki iıtaayonlarda da tevakkuf 
ederek çiftçilere hitaben hıra· 
retli nutuklar irat etmiıtir. Baı· 
vekil bu nutuklarında kCSylDlere 
aTamfiriplerin sözlerine ve vaat
lanna aldanmamalarını. bedbin
liie kapılmamalarını taniye et
mit ve demiıür ki : 

- Yunanistan muntazam bir 
aai ve gayretle mesaii aulhper-

BlltOn gayret ve himmetleri .. 
mizi sulh itlerine hasr ve vakfet .. 
tik. Benim riyaset ettiiim abrar 
fırkHı kabinesi biç bir zaman 
bu ıllk6nu bozmıy~cak ve harp 
aergllzeıtlerine atılmıyacakhr. 

Baıvekilin bu ı6zleri, ıllrekli 
alkıılırla karıılanmııbr. 

Venlzeloa z•lf delll 
Aüna, 31 ·(Hususi muhabiri· 

mizden) - Sabık diktatör cene· 
ral Pangalos, Atina kolordusu 
kumandanı ceneral Otoneosa 
gönderdiği bir mektupta, Eylul· 
de yapılacak meb'uı intihabatı 
neticesinde, Cnmhuriyet ıekli 
idaresi tehlikeye dUıecek olur-
11, kendisile fırkasının onu mO· 
dafaa ve muhafaza edecek 
olanları ttıriki mesai edeceiini 

. di . tir. 

Kıra li yet çi ahali fırlı"' ~ 
M. <.;aldaris'in, intihabıtt' ~ 
riyet kazandığı takdird;,,Ji~ 
hükumeti tebdile ve ~I' 
iadeye teıebbüa etıni t etd'I' 
sarih bir surette taab~• 1ı'. 
mesi üzerine ilk ,nal ~ 
liyet fırkaaile muhalif ~ 
yetçi fırkalar rneaall. • ,,, 
yeni intihabatta tefflki tol ~ 
hususunda garDlen te~: ~ 
şemiş ve botun mubauı til':".J 
rının intibabatta M. '/• ~ 
karşı mtııterek bir ceph:& 
ları ihtimali fevkali~e tel ~ 
tır. Muhalif cllmburıye riJıİ ~ 
lar, kıraliyetçiler ile. !" t•~ 
saiden cümhuriyet ıçill,r ,., 
edecek tehlikeleri takdı 
baılamıılardır • 
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~~-·····-···----, 
,~nun lşaretlerii .............. : 
D. .... .. ·-·················-·· 

ıl kongresi 
ln •. 

l'l\ dili nln bttyilk 
" lnlllet mecllst 

L.'"tl~I 
~ dit k ortalarında Istanbulda 
hatt .kngresi toplanacak, si
~ ~. \ tısat, hukuk inkılipla
oı-,k 51 

Gazi ve siyasi fırkası 
iiı._ ••tın t 
ı~ k .... asavvur mümkün de· 
bıt dc~·ulture ait bir inkilibın, 
ltliUtti:.•Şrnenin başıoda da Türk 
~ iıık 1~ şuuru, Türk mi1leti-
0~ıı Gı &p hamlelerinin ifadesi 

~tfiJd;,~ziyi b?l~a~ak mümkü.n 
~tk ltıilJ ~azısız, ın\nlapçı hır 

~llcu11 • etı nasıl mevcut değilse, 
~ kıttı ifadesi olan kültürde de 
~tkct 1 

dan?1a, bir infilak, bir 
~-ttıj ' .Yenı bir istikamet keşf 
~ il link- k llb 'titıd anı yo tur. amını 

t~t ki ~~ alan bir dil cemiyeti 
t~Clıd Urk dilinin milli misakını 
~6r~ ~e.tirebilir. 

~~nk, ~'..lı~.in milli misakını biz, 
~"Y1.ıcu u~uk şahsiyetlerden ve 
\~ b,._ ~umresi az m.ıharrirler· 
tt·· 11:lıyern . o·ı· . iı İıık _ eyız. ı ın geçıre-

~tli ltJ ılap hamlelerinin istika-

tb•ııc a~rn~ur. Türk dilindeki 
Qt1 

1 
k akımiyetini, hatta ya· 

''kt •nblarını hudut haricine 
~ e.,''· Bu vazifeyi yapabilmek 
'"d tela dilin hudutlarını düş
._ h •n ku t •lk . ~ ~rmak l azımdır. ~on· 
~~· dılını hcılk g ibi hAkim 
~lı~~çıkarmak zarureti vardır. 

\okta ')a dil cemiyeti (dilde de-
81 tesis edecektir. 

l)ild • • "' 
~~h ~ demokrasi, siyasi de
'(' .... 'b• 
!t.~i de gı. ı aynı unsurları taşır, 
~~tt bır cemiyet kökünden 

llcırı :!•r: Dil demokrasisi, dile 
J.t,lk akım olmnsı demektir. 

~lt~kıtı dili şerefli bir mevki 
lı~ hr. 

~•lk1ıı laptüraptı, yani kanunu, 

\~h, • •tlika.sında~ alı~acaktır. 
tı.!ll ~ ~ık bır tabırle fürk di-
~ "1dcı · ~ lıs1.ı ıı erı, yazma ve konuş-
•b~i l':rı Tttrk;;;:.grameri, Tiirk 
~~"ıla ll rk dilinin bünyesinden 
L •t. .ı c.•l<tır. Alelacayip nsur· 
11•1· \lQ .ll 
, . 1tc8i · b ır ülke olan Osmanlı 
ıt tıe b . 
ij -•l k enzıyen Osmalıca 
b)~tlat 'Pitülisyonlara, dini im-
t:b9tt~~ iktısadi muafiyetler 
tl~ğ .. '' olan Osmanlı impara

~ .\rtb~a benziyordu. 
~ •kibi 

1
' Farisi vasıfı terkibiler 

... '"~ı .. , 'tafiler, tetabuu izafa~ 
~tif .. •il ·· .. 
~ . ~b· Ustunde yaşayan şer•i 
~il içil kapitülasyonlarla Türk

~· l>i ~ilde Ömür sürüyordu. 
t~1~dtltti Ilı~? var ki Arap, Acem 
t~'•r. kus küs şark yolunu 

~i 'ktt hı 
~tıi tl ktar 

1 
li kelimeler, cümle-

•tr 
11 

Ufu bize asıl dilin zev· 
l' llltkten uzaktır. 

~ Grk • • • 
• "-d· diliııd k ı· k ·~ •r, ÇQ e e ıme ço mü-
~t ~t'tarlu~~li. uzun bir zaman 
ln~~ltri >çınde bunalan mü-
tQi;~ '•ıllll le T.Orkçesi bir çok 
~'ttd~ir. 1 N~Jımeleri ihmal et
'- ' 1-t •tekim Fatih zama-

t,) •rıbula b. ı· l . 
~" ı.ıe., ır a ım ge mış 
ikt llttiıliıl•Upları kendisini Acem 

~t~~~'daerb bOyük izazlarda, 
~c "'llin T ulunmuşlar, nihayet 

1(: ~ttbaı Grk olduğu anlaşı
~itı ~ ... tler •uratları asmışlar. 
~t )' llğ de böyle hakarete 

t1ı1 k rıya Y 1 • • 
L Ştiıld tlirııeı ~r erını Arap ve 
~._ i biı erıııe terketmişler. 
Sc. keurıı ••lımıza dönüşü ya
>,i) ~tli eleri atarak yerine 
t"-iıı."''1'' almak suretile "'lt b, . 

keluneleri nereler-

VAKiT 
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Taksim de kanlı bir hadise 

Dün akşam bir kadın ve bir 
erkek birbirlerini öldürdüler .. 

Dün Taksimde Pire::nehmet sokağında 13 
numaradaki apartımanın üst katında bir cina
yet olmuş, aynı silahla bir Rum kadıni işıkını 
ve o da Rum kadınını ö!dürmüştür. 

Bu adam Karslı oğlu Alidir. Kadın Erini 
isminde genç bir Rum kadınıdır. Bunlar uzun 

berdir. Fakat Ali de buraya gelip gidiyor. 
Dün akşam saat altıda Ali eve gelmiş, yuka
rıya çıkmış, Erini ile bir odaya kapanmış, bir 
az sonra işitilen silah sesleri üzerine odaya 
girenler ikisini de cansız olarak yerde bul
muşlardır. Anlaşıldığına göre evveli Erini Ali-

zamandanberi beraber yaşıyorlar. Yani kadın 
Alinin metresidir. Fakat Ali uslu oturmamak
ta ve diğer bir kadınla münasebette bulun
maktadır. Erini bu apartımanda aileıile bera-

yi vurmuş, Ali can havlile kadının elinden 
kaptığı sillhla metresini vurmuştur. ikisi de 
aldıkları yaralardan müteessiren ölmüşlerdir. 
Tahkikat geç vakte kadar devam ediyordu. 

..................................................................................................................................... 

Taksimde 
iki çocuk 

Bugünden itibaren 
·······································•·············· 
Kostenjan 

Amerika 
Sefiri Hz. 

Kararnamesi tat.. Memleketine gitti 
Diğer iki çocuk bik edileceğinden Hakkımızda 12 konfe· 

bunları kurtardılar •• tüccar hara tli iç- rans verecektir 
Evvelki akşam Taksimde feci re 

kuyuya düştü 

bir kaza olmuş, iki küçük çocuk timalar aktetti 
bir kuyuya düşmüşler, içlerinden 
biri ölmüştür • 

Dört yatlarında bulunan Vasil 
ve Hamparsum Taksimde Sa
mancı meydanındaki bostanda 
oynarlarken orada bulunan ağzı 
açık ve derin bir kuyuya düş

müşlerdir. iki çocuk bir arada 
kuyuya yuvarlanırken taşlara 
çarpmışlar, Vasilin beyni parça· 
lanmış, Hamparsom da yaralan
mııtır. 

Kazayı gören 13 yaşlarında 
Yorgi ve V asil isimlerinde iki 
çocuk kuyuya inmişler ve Ham
parıomla Vasili dişarı çıkarmış· 
!ardır. Hamparsom hastaneye 
kaldırılmıştır. 
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den alacağız ? 
Bu kelimeler 
A) Ya halkın ruhudda yaşı

yan mefhumlara tekabül eder. 
O zaman Arapça, Acemce, 
frenkçesini atarız bu kelimeyi 
alırız. Meseli telgraf yerine tel
yazı gibi. 

B) Y abut henüz halkın ruhun
da mefhumları yaşamıyan keli
melerdir. Bu zamanda kelimeleri 
ya yeniden ihdas edeceğiz, ya· 
but eskiden bu mefhuma yakın 
manalar ifade eden ve fakat 
terkedilmit olan kelimeleri ala
cağız. 

• • • 
Gramer ve nahiv meselesi dil 

cemiyetinin muhakkak ki en 
mühim meşgalelerinden biri ola
cakhr. 

Sevgilinize mektup yazarken 
sarf ve nahvi osmaniye göre bir 
satır yazarsanız gülilnç olursunuz 
çünkü osmanlı sarf ve nahvi sa· 
mimiyeti inkar eder. 

En iyi konuşan, en hoşunuza 
giden söz sahipleri muhakkak 
ki gramer ve nahiv kaidelerine 
göre söz söylemiyenlerdir. Çün
kü oımanlı sarf ve nahvi söz 
söyleme sigasına uygun değildır. 

Dil kongresinin bilhassa bu 
mesele üzerinde, Türk dilinin 
demokrasisini ilin edecek bir 
Türk dilinin millet meclisi olma
ıını temenni ederiz. 

Sadri Etem 

Son kontenjan kararnamesinin 
bugünden itibaren tatbikine baş· 
]anacağı için, ticaret odasında 
dün · bir içtima aktedilmit ve 
muhtelif tüccarlar tarafından 
müracaatlar vaki olmuştur. DOn· 
kü vaziyeti sırasile yazıyoruz: 

ihracatı tesbit için vekiletce 
birinci ve iki numaralı olmak Ü· 

zere iki komisyon ayrıldığı ma· 
lümdur. Bu iki komisyon azaları 
dOn öğleden sonra ticaret oda· 
sanda toplanmışlardır. Komisyon 
azasından Bican bey Bursaya 
gitmiş olduğundan içtimada ha· 
zır bulunamamıştır. 

içtimadan maksat; her iki ko
misyonun ayni esas üzerinde iş 
görmeleri için müşterek bir me
sai programı bazılamaktır. içtima 
geç vakte kadar devam etmiştir. 

TUccarlaran mUracaatl 

Kontenjan listesine şimdiye 
kadar dahil olmayan ve A, B, 
C, D, G, H, F listelerinde 
muharrer eşyanın bugünden iti
b0aren ıon kararname üzerine 
kontenjan listesine dahil edile
rek memleketimize ithali tahdit 
edilmiştir. 

Aynı maddeler üzerine vaki 
siparişler 31 Ağustosa ka
dar müstesna olarak serbest 
ithal edildikleri için alakadar
lar dün ticaret odasına mtiraca
at etmişler ve aynı maddeler 
üzerine vaki siparişlerin tahdi
dinden istifade edebilmeleri için 
bugünden, yani 1 EylUI tarihin
den evvel müracaatta bulunduk
larını tesbit ettirmişlerdir. 

Hah ve tiftik ihracı 

Hah ve tiftik ihracı için mev
cut yüzde yüz takas usulü de 
dün nıhayet bulmu~tur. Bu usul
den istifade ederek evvelki gün 
akşamına kadar fazla miktarda 
ihracat yapmak istiyenlerin mü
racaatları da hitam bu'muş ve bu 
usul üz ·rindeki kayıtlar dün ak· 
şam kapanmıştır. 

Bundan sonra hah ve tiftik 
ihraç edenler ihracatmin yüzde 
50 si nisbetinde mal ithal ede
bileceklerdir. 

Ticaret odası divanı bugün 
öğleden evvel toplanaca'< ve ıi
pariıl.erin taadiki için Yaki müra-

Amerikanın Ankara sefiri Mr. 
Ckarles H. Sherrill dün akşam 
saat yirmi birde hareket eden 
Semplon ekspresile Fransaya 
hareket etmiş, Sirkeci istasyonun
da samimi bir surette teıyi edil
miştir. Sefir Fransadan vapurla 
Amerikaya geçecek ve hariciye 
nezaretine vazifesi hakkında iza 
hat verecektir. 

Mr. Sherrill bundan başka, 
evvelce de yazdığımız gibi, Ame
rikada bir kaç hafta ikametinden 
istifade ederekk timdiye kadar 
Türkiye ahvali hakkında yaptığı 
tetkikat etrafında Amerika 
efkArı umumiyesini tenYir ede
cek ve " Gazi ,, Türkiyesi 
hakkında bir seri konfe
ranı verecektir. Sefir Hazretleri 
on iki kadar konferans verecek 
ve Gazi Hazretlerinin yüksek 
şahsiyetlerile inkılap Türkiyesini 
anlatacaktır. 

Mr. Sherrill 29 Teşrinievvel 
Cümhuriyet bayramı merasimin
de Ankarada bulunmak iste
mektedir. Bunun için önümüzde
ki T eşrinievvelin sonlanna doğ· 
ru memleketimize dönmüş ola
caktır. 

Felemenk sefaretin
de kabul resmi 

Holanda kraliçesinin yıl dö
nümü münasebetile dün akşam 
Felemenk sefaretinde bir kabul 
resmi yapılmıştır. Merasimde şeh
rimizdeki Felemenk kolonisi ha
zır bulunmuş, sefir tebrikleri ka
bul etmiıtir. 

Llk maçları 
Futbol mevsimi yaklaştığı ıçın 

Istanbuldaki gayri müttefik ku
lüpler aruında yakında büyük 
lik maçlarına başlanacaktır. 
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caatlar etrafında 
bulunulacaktır. 

müzakerede 

Fabrlkat6rlar içtimaı 
Son kontenjan kararnamesinin 

sureti tatbiki hakkında fabrika
törlar tarafından intihap edilmiş 
olan 27 kitilik heyet bugUn saat 
onda Sanayi birliğinde içtima 
edecektir. Bu içtimada kontenjan 
kararnamesi hakkında müdellel 
bir rapor hazırlanacaktır. 

Sayıfa 3 

................................................... -..... 
j Talebe aleminde i . . ··········································-·············· 
Bursa lisesinden · 
seçilen namzetler 

Hılmi Ef R:ısim Ef. l\Jehmet l':f. 

HulOsi Ef. Avni Ef. Şahide H. 

Burhan Ef. l fali t Ef. Faik Ef. 

Avrupaya tahsil için gönderi
lecek talebe namzetlerini tanıt· 

mıya başlamıştık. Bugün de Bur 
sa lisesinin namzetlerinin isim 
ve resimlerini neşrediyoruz. Bur
sa kız lisesi ile kız san'at ensti
tüsü yeni oldukları için bu sene 
mezun vermemişlerdir. 

Bursa lisesinin namzetleri 19 
talebedir. 

930 senesi mezunlarından 101 
Mazhar, 156 Mustafa Sami, 290 
Abdülkerim, 252 Memduh, 103 
Ibrahim Efendiler. ) 931 mezun· 
larından 75 Avni, 298 Tevfik, 
175 Burhan, 323 Faik, 341 Meh
met Halit Efendilerle 311 Şahi
de Hanım (bu Hanım Ziraat Ve
kaleti hesabıoa gidecektir.] 

932 mezunlarından 12 Meh
met Ali, 213 Kemal, 405 Pars, 
425 Hulusi, 212 Muhtar, 292 
Hilmi, 591 Mehmet, 454 Rasim 
Efendiler namzet olarak seçil
mişlerdir. 

Bir sahtekarlık 
iddiası 

Üsküdar müddeiliği nezdinde 
kendisine reisi cumhur hazretle
rinin yaveri Naşit beyin süsünü 
vererek ve sahte üniforma taşı
yarak muamele takip ettiği sıra
da derdest edilen Hüseyin fik
rinin muhakemesine Eylfılün on 
beşinde ağır ceza mahkemesinde 
başlanacaktır . 

Mersin llmanının 
faaliyeti 

Son bir sene zarfında Mersin 
limanına giren vapurlar hakkın
da bir istatistik hazırlanmış ve 
şehrimiz ticaret odasına gönde
rilmiştir. Bu ist atistiğine göre 
bir sene zarfında Mersin limanı
na 407 adet gemi girm iştir. 
Bunlardan başlıcaları 114 ı Türk 
98 ı lngiliz, 82 ı ltalyan, 43 ü 
Fransız, 25 ı Alman, 18 i Belçi-
ka, l O ü da Rus bandıralıdır 
ve hepsi 66951 tonilatoluktur. • 

Bunlnrdan başka gene bi 
sene zarf::-;da Mersin limanma 
giren ve Türk, Fransız bandıra 
larına mensup yelkenh adedi· 
de 677 dir. 



Sayıfa 4 

Yazan CASUS Tôrkçeye 
So111er- Çeviren 
set Mog• Beynelmilel Esrarengiz Kunetter 

.. 
ham O. Rıza -20-

Sefirlerin acaba bu işlerle hiç bir 
a akaları yok mu idi ? 

Demek ki sefirle hiç olmazsa 
iki saat geçirecekti. Çok g~e· 
den yemeğe oturdular .. Yemek o
dası altmış ki~inin rahat rahat ye· 
mekyiyebileccği geniş bir oday· 
dı. Yemekte san'at ve edebiyattan 
balwettiler. Sefirin bir kitap kur
du olduğu, hatta ,Aşendenin e· 
scrlerinden bir kaçını okuduğu 
belli idi. Sefir, güzel konu • 
şuyor, sözünü ince nüktelerle süs 
liyordu. Yemekten aonra kahve
lerini içtiler. 
Aşenden sefirin elinden biran 

evvel kurtulmak istiyordu. Cünkü 
Herbartus onu bekliyordu. - lkisi 
A vusturyarun silah fabrikaların -
dan birini berhava etmek için 
tertibat almakta idiler. Plan ha
zırdı. Fakat onun tatbiki ile Ga
liçyalı Lehlilerden bir çokları da 
mahvolacaklardı .. 

Herbartus bunlara mensuptu. O 
nun için planın tatbiki, an -
cak knt'i lüzum takdirinde hahiı
kerdi. Aşenden bu gece karar ve
rece'b.1:i.. Almanlar, müttefiklerin 
bir çok silah fabrikalarını berha
va ettiklerinden onlara mukabele 
edilecekti. Bu hareket, harbin 
meşnıiyet verdiği işlerden biri 
Jdi. 

.Bu suretle harp cephelerine 
mühimmat yetiştirmek işi geçik
tikten başka gayri muharip in • 
sanların maneviyetleri de sanıh • 
yordu. Görünüşte sefirlerin bu iı· 
lerle bir alakaları yoktu. Çünkü 
onlar nasiyelerini tertemiz tut • 
ma:k, şerefli insanlara yakışmıyan 
hareketlerden uzak kalmak ister
ler. Fakat bu işlerin neticesinden 
en çok istifade edenler de onlar· 
dı. 

Her Bartus, A§endeni bekli-
yordu. Karar verilecekti: 

- Merhaba! 
- Merhaba ! 
- Geceniz iyi geçti mi?. 
- Oldukça .. 
- Sefire bir şey açtınız mı?. 
- Asla! 
- iyi etmişsiniz .. Onlara böyle 

ciddi işlerden bahsetmemek daha 
doğru olur. 
Aşenden1 sıçramak üzere olan 

bir kaplan gibi oturmuş, düıünü· 
yordu .. Nihayet arkadaşına ıor· 
'du: 

- Balzak'ın (Goriot baba) 
adh eserini .okudun mu? • 

- Yirmi sene evvel çocukken 
okudum .. 

- Rastignaç ile Votrin arasın
aaki muhavereyi hatırlayor mu
sun? Hani ikisi Çindeki bir man
darini öldürerek servet kazan
mak bir işarete bağlı ise o i§a -
reti verip vermemeyi konuşurlar. 

Her Bartus sırıtmıştı: 
- Bunun bizim işimizle alaka· 

81 ne? Siz bir takım Lehlilerin 
nahak yere mahvolmasını dü~üne· 
rek tereddüt ediyorsunuz. Fakat 
bir jeneral askerlerine ilerleyiniz! 
Dedi mi onlardan şu kadarının 
'da telef olacağını bilir •• Harp bu! 

- Kötü bir harp!. 
- Onun sayesinde memleke-

tim hürriyetine kavuşacak.. 
- Kavuşacak da onunla ne 

~apacak?. 

Her Bartus cevap veremedi. 
'X alnız kollarını silkti. Sonra aaıl 
meseleye döndü: 

- Bu fırsatı kaçırırsanız bir 
'daha elde edemezsiniz. Hudut • 

tan her gün bir adam geçirmek 
mümkün değil. 

- Bu kadar hemşehrinizin 

bir anda telef olmaları, bir çok· 
larmn sakatlığa uğramaları ıizi 
hiç düşündürmüyor mu?. 

- Nasıl düıündürmiyor? Bunu 
ben ıize pe§inden .öyledim. fakat 
icap ederse hemşehrilerime de kı· 
yarım ve bu yüzden ne iştilıam ke
silir ne de uykum kaçar. 

- Ben öyle düşünmiyorum ! . 
- Olabilir! 
- Ben çok yorgunum. Gidece-

ğim! 

- Öteki esele ne olacak?. 
- Kur'a çekelim!. Şu parayı a· 

byorum. Yazı tarafı çikarıa a

damlarna emir ver, fabrikayı he
men berhava etsinler. Öbür tarafı 
çıkarsa bu işten vaz geç! • 

- Pekala ! 
Aşe.nden cebinden çıkardığı 

madeni bir parayı masanın üze
rine attı.. lkisi de masanın üze
rine eğildiler Tedikkat ettiler. Pa 
ra döne döne durdu ve yazt tara
fı üzerine diqtü. 
· - Artık gerisi ı na ait l • 

- Hay hay! 
AfCllden elini cebine tarak tık 

hm tıklım dolu bir zarf çıkardı .. 
Her Barl.us zarfı: cebine ntarak 
gitti. 
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Blr tesadili 

A enden vapurun gövertesinde 
karşısındaki bembeyaz §ehri te· 
mqa ediyordu. Güneş henüz doğ
mamı'1ı Deniz, parıl parıl, mas 
mavi idi. Burası vıadivustok'tu. 

Ve AJenden kendini dünyanın ö
bür ucunda zannediyordu. Nev
yorlc ve Sen frnr..$isko tarikile 
hareket eden Afenden bir Japon 
Ta.purile buraya varmı,tı. Kendisi 
buradan Rus demiryolile Petro· 
grata gidecekti. Onun §İmdiye 

kadar derhuhte ettiği itlerin en 
mühimmi bu idi. Başında. bir a
mir yok ve cebinde muazzam bir 
meblağ vardı. 

Atenden daha Y okohama 
iken Rua trenlerinin yolundaki 
köprülerden bir çoğunun berhava 
edildiğini, aıkerlerden bir çokla
rının firar ederek eıkıyalık yap· 
bklarını haber almııtı. 

Fakat kendisi trene atlamakta 
tereddüt etmedi. Aıenden, vapur
dan Vili.divustok'a inmek üzere 
iken halinde yahudi olduğu anla
~ılan 

(Bitmedi) 

Türkiye ile Yemen 
arusında dostluk 

muahedesi 
Bağdatta çıkan ( Ehrak ) ga

zetesi tarafından verilen malü-
mata göre Türkiye ile Yemen 
arasında dostluk muahedesi akdi 
içir.. mUzakereler cereyan etmek· 
tedir. Muabedenin esası, Türki-
yenin Y ~men istiklilini tanıma
sıdır. 

Ertuğrul Sadettlnl 
çarptılar 

Evvelki akşam Eminönünde 
artist Ertuğrul Sadettin Beyin 
cebinden 44 lirasını yankesiciler 
aşırmışlardır. Sadettin Beyin :za
bıtaya mUracati Ozerine yanke
siciler aranmaya başlanmışhr. 

VAKiT 

dliyede 
te eddül 

Hakimler arasın
daki değişenlere 
tebligat yapıldı 
Adliye kadrosu Tasdik aliye 

iktiran etmiştir. Yeni tebe.ddü
Jat ve tayinler şunlardır: 

Ku, adası hukuk hakimliğine 
Adana Sulh hakimi Tahir, Gi
reson reisliğine Sıvas müddei 
umumisi Osman, Gireson, aza-
_j:ğ&naKöylühisardan Vecihi, Ber· 

~ama reisliğine Bolu azası Ihsan 
Mersin iizahğma kırşer iza mü
lazimi Ramiz, Yalova kaza ha· 
kimliğine Niğde kaza hakimi 
Mustafa, Vezir köyü azalıRına 
Elbustan azası Ihsan izzet 
Karaman azalığına Mersin 
azası Sadık, Elbistan azalığına 
Mellzgirt hakimi Veysi, Giresun 
azalığına Çanakkale müddeiu· 
mumisi Müfit BalJkesir hukuk 
hakimliğine Afyon hukuk hakimi 
Ata, Ankara sulh hakimliğine 

Ankara sulh ceza bakimi Cevat, 
Bursa lzalığma baş müddeiumu
mi muavinlerinden Osman lıtan
bul azalığına Eraziz reisi Ali 
Hikmet başmüddeium umimua
vinliğine T ekirdağı müddeiumumisi 

Hiiseyin, başmüddei umumimua
vinliğine Yozgat müddeiumumisi 

lbrabim UtifT o kat müddeiumumi· 
liğioe Pınar Hisar ıulb bakimi 
Mustafa F az.ıl Acıyayan müddei· 
umumiJiğine Mülga Burdur sulh 
hakimi Bekir Sıtkı Ayancık müd .. 
deiumumiliğiae mülga Akçeşebir 
sulh hakimi Ömer Macit, Boz
kır müddeiumumiliğine mnl
ga Zir sulh bakimi Bekir, 
Mazkert müddei umumiliğine mül
ga Duraklı sulh bakimi Ismıtil 
Hakkı, Akseki müstantikliğine 
iÖnen suHı hakimi Feyzi, Ordu 
müstantikliğine Gürbüzü sulh ha-
kimi Mürteza Ordu sulb hikim
liğiile Esenkale sulh hakimi 
Hüseyin Avni, Ankara sulh ha· 
kimliğine Karacaviran sulh ha
kimi Orhan, Mazgert sulh hA
kimliğine Sultanhisar sulh bakimi 
Ahmet hüsnü, Gireson müstan.: 
tikliğine Gergi sulh hakimi Ab
dürrahman, Mihalıççık müstantik
liğioe Hukuk mezunu Abdulke
urim, Niğdeye hukuk mezunu 
Elal, Giinen müstantikliğine mes
lek mektebi mezunu Osman Si
verek mü:;tantikliğine hukuk 
mezunu Ihsan, Ankara müstan
tikliğine zat işleri tetkik memuru 
Sabri, Rize ceza hakimliğine 
Gümaşane aza mülazımı Cevdet 
Çanlcakkale miiddei _umumiJiğine 
Bandırma azası Kadir, Mustafa 
Kemal Paşaya Manisa müddei-

umumisi Mehmet beyler tayin 
edilmiştir. 

Köylü kooperatifi 
Bakırköy kaymakamlığı öte

denberi kaza dahilinde bulunan 
köylerde birer kooperatif teşkil 
ettirmekle meşguldü. Son za· 
manlarda kaza mülki memurla
ranm sarfettilderi miltemadi gay· 
ret neticesinde bu teşkilat vü
cut bulmağa başladı. 

Mahmut Bey nahiyesile, Çıfıt 
Burgaz ve Şamlarda birer koo
peratif teşekkül etmiş, Litros, 
Vidos, Avas, Safra, Küçükçek
mece Ye Ambarlı da teıkilit 
neticeleomekte bulunmuştur. 

• 1 L 
' 

Aile mahiyeti muhtelif bir takım harı 
şartlar olmadan yaşıyamaz rıJ 

MUterciml: Zonguldak meb'U9
11 

-4- ~o~ 
edilen üçüncü nevi ıııiit r Aile bir külfettir. Bu sozu, 

başa aileoia kadrini af ç,ltmak 
için degil, yükseltmek için söy
lüyoruz. Bu necip küJfetledir ki 
aile içinde herkes, her şeyi, her· 
kese borçlu olur. Daima taraf
tan kalacağımız aile reisliği bile 
bir nevi ( esaret ) ten baJka bir 
şey deiildir. Bu itibar ile aile 
mefhumunun " remz ,, i şu temiz 
ve güıel cümle ola&ilir: " Eeıı, 
hizmet etmek için geldim, baş· 
kasını kendime hizmet ettirmek 
için değil. ., 

Bütün büyük mutasavvıflann 
fikrine göre sevgi, "çünkü bu 
yuca mevkide AUab sevgisi ile 
insan sevgisi biribirine benziye
bilir.,, karşılığı istenilecek bir 
ticaret muamelesi değildir: Bu 
kar ı•ıtr, ancak' onu nremaksızın 
sevene nasip o\abili:-. Sevgi, fe
dakarlıkla yaşar ve büyür; o, 
sevil en varhkta mündemiçtir. 
Bundan başka sevgi, mütekabil 
olduğu için herkes verdiği kadar 
alır. Sevgi, namus ve fazilet müs
tesna olmak şartite hiç bir feda
karlıktan geri kalmaz: Bedelsiz 
Ye ıvaısızdıt', yoksul ve çıplaktır. 
Sevgi, ancak böyle olursa sev· 
gidir. 

2 - Aile, mahiyeti muhtelif 
bir takım harici şartlar olmak
sızw yaşıyamaı : Ailenin bahtsız 
veya babhyar olması, iyi veya 
kötü ahval içinde bulunması hu· 
susunda pek büyük tesirleri olan 
bu şartlann fevkalade ehemmi· 
yetleri vardır. Benaberin bunları 
ihmal edip de silenin esasen 
sert Ye ağır olan vu:ifele-
rini bir kat daha muğlak v~ mü
şevveş bir hale getirmek doğru 
değildir. Halkın; soy, servet ve 
içtimai mevki itibarile biribirine 
denk olmıyan gençleri birleşmek
ten menetlen nmeli baairctlerini 
tamamen tasvip ederiz. Çünkü 
bu kaideyi mühimsemiyeo izdi
vaçlar, ailenin, dahili huzurile pek 

nadiren uılaşabilirler.Ebeveyin ek
seriya ev kurmakta ıaruri olan bu 
tedbir ve ihtiyat kaidelerini pek 
iyi takdir ederler. Buna mukabil 
genç kimseler1 bu hususta daha 
mübalatsızdırlar. biç olmazsa 
eskiden böyle idi diyelim: Çün· 
kü §imdiki gençlerin, ihtiyarlar
dan daha hesaplı oldukları iddia 
ediliyor. Bu iddiamn ne derece
ye kadar doğru olduğunu bile· 
meyiz. Falrnt madem ki; biri 
tecrübeden ve hadisatın tabii 
cereyanlarını tetkik etmekten 
hasıl olan, diğeri de kalbin per· 
vasız temayülatından doğan ve 
vazife kanunundan başka birşey 
tanımayan iki türlü basiret var
dır; haddı zatında hürmete layık 
ve kalbin intihabına set çekmek
ten uzak bir an'aneyi • kestirme 
ve fakat mülabazalı bir azim ile 
hareket etmek suretile • feda 
eden bu cesur ve atılgan ruh
ların · cesaretini kırmak istemeyiz. 
Yalnız iki şart dermiyan edece· 
ğiz:: Birincisi bu intihabın, hafif
likten veya alçak bir ihtirastan 
doğmasına meydan verilmemesi, 
ikincisi de bilahare zuhuru mel
huz olan müşkülAtı çiğneyip geç· 
miye değil1 fakat bunlara ta· 
hammill içio cesur davranmıya 
hazır bulunulmasıdır. 

3 - Aile hayahnda tesadüf 

ablak ve tabiatlarda kerP" 
11 

mutabakat mevcut ofaıatll 
dan doğar. . . doi 

Şcphesiz birbiri ıçın 

iki ruh arasındaki_ . eıPte 
his ve tabiat abengının ·~ 
ettiği devamla bir huzur ~I 

d .. f eo' 
yaşıyan ailelere .tesa u oı8' 
gibi tabiatlerdeki tezat ~j(I 
den hazin ayrılıklarla P~jflf 
nt'n bahtsız ve talisi:ı ~ 
lar vardır. Izdivaçlann e bİ.' 
ti - Samia.iyet, itimat "~ 
tiyarlığın mütefavit def I_ 
le - bu iki münteha ara5

' ~ 
dır. Her tabiatin nabOf '
tarafı olduğu gibi ins••" ~ 
basiretkarlık derecesi ~~ ~ 
değildir. Bu itibarla dal .~ 
muaşeret hayabnda eheJll~ 1 
veya ehemmiyetsiz neticel~ 
açacak bir takım tab~~ 
vukubulmaması pek ıııu ~ 
Fenalıkla ısrar, fenaJığıO ~ 
metini artırır; bu yüzden ,şl 
lar, yara; yaralar da . ~ 1. 
müşkül çıbanlar şek~~ 
Birbirini affetmek, b~ 
karşı müsamahakar bul ej 
ev bayahnm pak ve latif ·~ 
lerinden - hiçbir acıhk i 
maksızan - istifade etı" • .ıı' 
yegane vasıtasıdır. Iııs..._~ 
hata ve noksanlarına kart1 ~e' 
samahakir bulunmak e-,_ı· 
umumi bir insaniyet vaı·f~I' 
Fak at aile hayatında müs• ~ ~ 
mübrem bir vazifedir, ~t~ 
basiretkarlıktan doğan bıt ~,/ 
fe. Çünkü hiçbir şeyi çt ~I 
yenin kendi de çekilernet·ıır:~ 
kesin hata ve no!<sanı oıdwı,& 
ve kendimiıden istiyerııİre;lı 
miz mükemmeliyeti ba;~; 
talep c menin baldı o!ıt' l 

b.,. k bıJ .:" düşünmiye alt a ı ırse 'IİJ'' 
aa ah11yı kolayca öğrenebl i~ 
fakat acaba, biz bir çok • t~ 
leri mahveden bütün b",~ 
girdapları ve manialan b fi~ 
kirlığımıtla izaleye ııı11 ~ 
olabilirsek beşeri tabj•; ~ 
bu kadar şevk ile ara '"'~ 
Jutsuz ve şaibesiz huz:urat et~ 
bilir miyiz? Buna müsbe ~,, 
vermek, eğilmek bilrn~)'e:ol ~~ 
ve kaderi düşünmeksizı~ i bitfc 
seden bahşiş vermek gıb 'I. 
olur. -felı~I 

Bazı kere ailelerde ıniJ tlet t 
yi alt üsst eden musıbel lı ~ 1 
ku bulur: Cihanda rn.ut :,ki~:~ 
savat olmaması nasıl bır ol•" , 
ise, musibet imtiyazlısı klı'~~ 
leler bulunduğu ıııub:urlO ~il· 
Teşekkür o'unurki b~ c1Jl 
yük musıbetler umutnı -~~ 
Fak at istiraplar, insanfsrd•~.J 
da müsavi nisbetlerde 

0 
btf"".4, 

olmasalar bile bunlarda t ol~ıt 
birer suretle hisse ıne~ ıı•d~( 
Istırabın aileye girrnesı, 

0111 
-' ~ 

ağrılar içinde toğurP13:.f•' ,:ıı 
kadder olduiu günden oıe" od~ 
ailenin yenilenmesi d~ o>'~ 
ŞU oario mini miniJerıO yoil' cJtıt 
vc1rlığını his eden ebef:~ift ıı' 
duydukları merak ve e ya fır 
itibaren delikanlının rrue ~~ 
kızın dünya mubatarr : "'': ~
cadeleye girişecek 0 8 

.. 1 CJ~ 
varlıklarının duğura~::jt ~;.
müessir ve daha taı)'• tt 1':4 
şelere kadar, aile . haY:e1ı f;ıf 
çocuğun tebessürnıle eril" t~~ 
adamın muvaffakıyet! . 15jleflv.ıll. 
şan uzuo bir ıstırap 51 <P''' 
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'1t1Si1fMANLAR ARASINDA-, TürkiyeveLehistan Karaköyde J> • r cinayet 
---.•n•nn•• ... •n•••n••••••••••••••••••••••••••••tın ....... •m•n•••n•P•• A . t•h d . . Leh hariciye müs-

rap ıt 1 a 1 ıçın teşarının Ankarayı Dün bir hamal , sırtında yüklerle 
giderken caddede öldürüldü • 

t takarrür eden kongrenin nerede 
0ı>lanacağı henüz takarrür etmedi 
~ 
~•d lllllddettenberi bir Arap 
~lQ 1 

kongresinin Bağdat 'da 
' •cığındın babsolunur. A· 
~Pk 111•1aaıata göre kongrede 
~ lconuıau botun milletler 
dtft b• olunacak, kongrenin he· 
h... '" 

0
A · k ·11 · ·:p'-k rap mısa ı mı in 11 

~p . olacak, bununla bOtün 
U. 

111
:•Uetlerinin "Emperyalizm11 

'ltkj tıdelede tutacaklara yol 
~ tdÜ edecekleri program tes· 
' ecek l 

~trıfilcrin menbaı, Filistindir. 
~ •ene de bir lılim kon· 
~ blcti fikri Filiıtinde dağ· 
~'ti Utıun iç.in bir çok mem· 
;'litti~de11 ıelen murahhaslar 
~e tıplıaarak bir tıkım 
~ •ermiılerdir. Fakat bu 
~ ~oaıreıiaio Filiıtin iç.in 
Sıcb faide temin etmiyeceği 
~ t it11dan bir Arap kon· 
~. 0PI.mık IOzumu hissedil· 

~ lconrreai fikrini Heri 
'~ Arap memleketlerinin 
~'~ ~lırını bir naya toph· 
~ ~ıllt bir miaak vUcude 
-.; ,,;: iıtibdıf eden Filistin· 
'lll•k li~lllciler,, unvanile ta
~p tıdırlar. Bunlar muhtelif 
'lil ~eın)eketlerioin rftesa ve 

' llıOııkere halindedirler. 

~ ~"•ph91n Merkezi 

~~ için bütlin Arap mat· 
~ il . en belli baılı mcvıula
\, biri, bu Arap kongresi· 
~ l\ongrenin nerede ve ne 
~. itti toplanacağı liıerinde be· 
'f-ıc basıl olmamııtsr. 
~ ı~';e taraftarlarının bir kıs· 
~ d;,.14dıt) ta toplanmak fikrin· 
~k,~' tsı.auı .... aöre Araplığın 
~ olmıya IAyık en mlltilm 
~i~ ~•ltbr. Eıaa itib rile kon
"ııİ!itt~ tdefi, Irak. Suriye ve 
d~id,' ittihadı olduğundan 
~ ~·· ta toplanmak bu he· 
bit •kkuk ettirebilir. 

~ ··~et bir fikre ıöre kongre· 
~ '--. ~ltei Mnkerreme,, de top· 
ij ~ aqu:ndır. Çünkü (Mekke) 
~' teıirlerin tamamile ha· ij • •1011 bir yerdir. Kongre 

ır Mektup 

orada son derece serbeıt içtima 
eder ve kararlarını verebilir. Bu· 
na mukabil (Mekke) de toplana· 
cak bir kongrenin daha fazJa 
dini bir mahiyeti ibraz edeceği 
bundan baıka kongrenin orada 
toplanmakla 8'1İni biltlin dOnya· 
ya duyuramıyacağı ve istenildiği 
derecede kendini tamtamıyacağı 
Ueri sürülmektedir. 

Üçüncll bir ceryana g6re kon
greyı Avrupanın bitaraf tehirle· 
rinden birinde toplamak daha 
muvafıkbr. Fakat o takdirde 
kongrenin masraflarına tabam· 
mili edilemeyeceği s6ylenerek 
bundan vaz geçilmesi terviç o· 
lunmaktadır. 

Bu itibar ile en kuvvetli cer
yao, Arap kongresinin Bağdatta 
toplanması lehindedir. 

Irak matbuatının ifadeıin~ bakı
hraa, Iraklılar bu kongrenin kendi 
payitahtlarında toplanm111na ta• 
raftardırlar. 

Arapların " milli bir miaak ., 
vDcude getirmek iıtiklll ve itti· 
bat yoluna girmeleri, bunlar ara
sında milliyet ıuurunun uyandı· 

ğıoı gösterir. 
Şimdilik vaziyet bu merkezde

dir. 

Hicaz ve Neclt devleti ile Şe· 
rla emareti ara111nda harp vu• 

ku bulacak mı 1 
Bir kaç gündür matbuat Hi· 

caz -ve· Necit •ile Mavrai • Şeria 
hOkCımetleri arasında yeni bir 
barbın vukuu ihtimalinden bah• 
ıetmektedir. 

Son posta ile gelen Mısır ga· 
zeteleri bu haberlere dair malO· 
mat vermektedir. El • Mukattam 
gazetesinin verdiği malOmata na· 
zaran Hicaz bük4metioia Mııır 
mtımessili F evzan Sobrik Efendi 
Hicaz ve cit bllkt\metinin Mav· 
rai Şeria hükumetine her hangi 
suretle tecavüıkirano fikirler 
beslemediğini söylemiştir. 

Buna rağmen bQtün Necidio, 
tenkil olunan lbnirrefade hare• 
ketinin Mavrai Şeria hfikdmeti 
tarafından ihzar edildiğine kani 
olduğu için galeyan içinde oldu· 
-

Ve .. Cevabı 
-a-

- KGçük Roman -

.Atultattid t .JL $. • 
""-----._. .......... ----~--------------~ ~ iı:" batmmdal ( - Bilmem, aormadmı, dedi, 

~,~hılir.. . onlar d.a. birinde~ itibnitlerdir 1 
~: Bey biraz gezindikten - Bırınden, kimden? 
~ 't Saide Hanım dudaklarım bük· 
~? ~i ~il o e•i nereden biliyor- tü: • · 

' ' ~e ıc_>r~u. - Bilir miyim? dedi. 
S~, e'ti bılmiyorum; mektu· - Sormalıydın. Elbet hu lakır-

' S~ iCStürdü, dedi. dıyı bir çıkaran var! 
'ili~ llereden biliyormuı? Saide hanım gülümsedi: 

~I~ t, S eın aorma.chm. - Hangi lakırdıyı? diye sordu. 
~tldi1t? atanın bildiğini aen na• - itte benim oraya gittiğimi. •• 

~ı':' 't~. - Sizin oraya gittiğiniz Y.alan 
~let, •rı ettim. Hizmetçiler mı? 
~ ~· - Yalan olmasa da gene bir 
~n:-1 ° eve gittiğimi de çıkaran var elbette .••• 
\~ ~-~ ~i ı<Syledi? - Çrkaran demeyin, kimden 
~1-d~nu Ali Beyin kızlan duyuldu demek doğrudur! 

~' .\ıt ~ - Olsun, beniıiıle kim uğrqı· 
~~ıet? .il kızları mı? Ne yor? 
S ~lf? Onlar nereden Lili· - Kimsenin uğrqtığı yoJC ca• 

'
1de l'f nım, bu bakkalın çakkalm herke-
~ la.vrmı bozmadı: ain bildiği bir ıe~, gizli delil kil .. 

• • 
zıyaretı 

Pariı, 28 (Hususi muhabiri· 
mizden) - Belgraltan gelen tel·· 
grafnamelere göre Sovyet Rusya 
ile Lehistan arasında bir ademi 
tecavüz misakı akdi münaıebe· 
tile Lehistan hariciye müsteşarı 
miralay Bek'in Ankaraya vaki 
olan seyabatından bahsedilmek· 
tedir. 

Katile nazaran cinayetin sebebi 
maktülün, katilin karısını iğfalidir 

Ozbor gazetesi miralay Bek'in 
Türkiyeden avdetinde, Lehistan 
hariciye mfiste§arı tarafmdan 
vaki olan tatminkarane beyanata 
rağmen bu ziyaretin Bükrcş ma· 
hafili siyasiyesinde hayret uyan• 
dırdığından bahsediyor ve diyor 
ki: 

"Romanya, Sovyet Rusyanın 
komşuları ile milnasebatını dik-

katle takip ediyor. Fakat Lebia· 

taDID son hatb hareketi, siyaıeti 
hariciyeıioin istikametlerinde 
esaslı bir tebeddül vuku buldu· 
ğunu gösteriyor. ,, 

Edlrnekapı - Rami 
şosesi 

Daha bundan iki ay evvel ya· 
pılmı~ oları Ediınekapı - Rami 
şosesi birçok yerlerinden taşlar 
dışarıya fırlamak ıuretile sırıtmı• 

ya baılamııtır. Daha ıimdiden 
bu hale gelen bu ıose yann 
yağmurlar baıladıktan sonra 

kimbilir ne hale gelecektir? 
Doğrusu iki ay evvel yapılan 
m11rafJara yazık! 

ğu illve olunuyor. 

Mülk lbnissuut Hazretleri ef· 

klrı Ammeyi teskin için çalış· 

maktadır. Haber verildiğine gö

re, Mnlk Hazretleri, bntün mem· 

leketini temsil eden e§raf ve 
eklbirden bir kongre loplıyarak 

lbnirrcf ade hadisesi gibi hadise-

leria tevaliıini men için tedbir· 
ler alacak. ve ahnan tedbirler 
hakkında malumat verecektir. 

Şimdilik vaıiyet bundan iba

rettir. Binaenaleyh iki taraf ara

sında bir muharebeden. bahset· 
mek henüz nabehengamdır. 

Diln sabah saat 11 de Kara· 
köyde feci bir cinayet olmuş, 
Bekir isminde bir hamal beynine 
sıkılan bir tabancanın kurşunla
ri)e CSldOrülmilştUr. 

Katil Kuledibinde Sllreyya 
apartmanında oturan Yakup is· 
minde Şibinkarahisarlı biridir. 
Su iskelesinde hamallık yapmak. 
tadır. Maktul Bekir i!e katilin 
arası bir aile meselesinden do· 
layı açıktır. 

Hatta Y ıkubun bir kaç defa 
bu yOıden Bekiri 6ldürmek is· 
tediğini ı&ylediği de rivayet edil· 
mektedir. 

Yakup bu mıkaatla Bekirin 
yolunu bir kaç defa beklemiı, 
fakat tesadllf edememiıtir. 

Yakup diln 11at on bire doğ· 
ru Karak6ye inmit. bu 11rada 
Bekirin Topane cihetinden doğ· 
ru sırtında bir tavuk kafesi ol· 
duğu halde kendisine doğru gel
diğini g&rmDıtnr. Yakup bunun 
Ozerine Bekirin yolunu bekle-

Yunan - \ oguslavya 
Takası 

Şehrimize ticaret odasina ge
len malOmata gl>re; Yunanistanla 

Yugoslavya arasında bir eşya 

mübadelesi mukavelesi aktedil

meai için Sırbistan hUkfımeti ta• 
rafindan teklif vaki olmuf ve 
bu hususta her iki hilkumet ara
sında müzakereye baılanmışbr. 

Değişen polis me
murları 

Son günlerde yeniden tayin 

edilen veya vazifeleri değiştiri· 

len polis memurları bugilnden 

itibaren yeni vazifelerine baılı

yacaklardn·. 

Istanbul polis şube mOdlirleri 

Nuri, Ata, Mehmet Ali, Dani~, 

Kenan Ye Faik Beyler eski va· 

zifelerinde ipka olunmu§lar ve 
bir derece terfi edilmişlerdir. 

miş, tam Galata bonmarıesinin 
önüne geldiği zaman sırtında yfik 
bulunduğu için iki büklüm ve 
başı eğili olarak ilerliycn Beki
rin beynine tabaacasile beı el 
ateş etmiştir. Beş kurşun da bey• 
nine isabet eden zavaU. Beltir 

hiç ses çıkarmadan cansız olarak 
yere düşmüştür. Günün kalaba· 
hk bit saatinde Karaköyde ifidi· · 
len silnh sesleri etrafta boynk 
bir telaş uyandırmış, halk öteye 
beriye kaçışmıya başlamıştır. Fa
kat katil vak'ayı müteakıp ta• 
bancasını yere atmıı ve gelen 
polislere teslim olmuştur. 

Yakup karakolda cinayeti na· 
musunu temizlemek için yaptığı• 
nı söylemiştir. Söylediğine göre 
maktul Bekir yirmi gün evvel 
zevcesini memleketine göııdermiı 
ve kendi zevcesi Hatice hanımı 
kandırarak onunla yaıamıya baı
lamııtır. Katil cinayeti bunun 
için yaptığına ıöylemektedir. 

"Hiç bir şeyden 
haberim yok !,, 

Maksut, Mehmet, Abdürrah· 
man isminde Uç gemicinin elbise, 
saat, çizme, tabanca gibi eşya• 
)arını çalmaktan ve bekçi Ah· 
medi silah!a tehditten suçlu 18 
yaşında mavnacı ka~irioin mu• 
hakemesine dUn Ağır cezada 
başlanılmıştır. Maznun, davocıla• 
rın iddialan karıısında : 

- Vallahi bigüoahıml.. Htç 
bir şeyden haberim yok. Bu e§• 
yaları çalao ben değilimi 

Demiştir. Mabeemc şahit dia
lemiye karar vermiştir. 

Halkevl konferanstan 

Bugün saat 18 de Halkcvinde 
Ahmet Cevdet Bey tarafındnn 
"Lisanın içtimai ve milli mabi· 
yeti11 hakkında bir konfernns 
verilecektir. 

Kooferansç& milli dil şuurunun 
ehemmiyetini izah ederek mev• 
ı.uunu tenvir edecektir. 

Biraz durduktan .onra Saide kolayca. saklanacağını ean· dığı günlerde bir gün Saide onel 
Hanım ili.ve etti: mıf, ıevinmit olduğunu hatırladı. demişti ki: "Ben çocukların oda• 

- Bakkal öteki evin de heaa• Kimin aklına aıelir ki bu ismi her· sında yatacağım; siz geceleri geç 
bmr sizin adınıza yaııyor. Onlar kes ititain, öğrensin ve bu iaim o· geliyorsunuz, geç yatıyoraunuz. 
da bizim bakkaldan ahı verit e- nun başına bir bela olup kalsın? Biz eskisi gibi erken yabp erken 
diyorlarmı9. Geçende bir yanlıt· Bu itlerden nasıl kuıtulmalı? kalkıyoruz. Böyle daha rahat o• 
lık bile oldu. Sarayı yolladım dü- Dcrtleıecek kimse yok. Kansı ona lur.,, Bu sözleri o .zaman Şinasi 
zeltti. lnıan Güzide gibi cihanın yabancı, çocuklan ona yabancı, Hıılil Bey çok tabii, çok doğru 
tanıdığı bir kadınla yqar da hiç kimaesi yok ki gidip bqına gelen bulmu ve kansından ayrı düşece• 
ıizli kalır mı? Herkes arkanızdan bu felaketi anlatsın. Saide iıtese ğini hiç dü§ünmemişti. Zaten em• 
size "Eniıte Bey,, diyor. lıim bile onu rezalete dü,;nekten kurtara· zikli olduğu zamanlar da Saido 
takmışlar! bilirdi. Saide onun bafka bir ka· aY?_,ı yatardı. lnıan itine gelen. şey: 

''Eniıte Bey,, ismini itilince Şi· dınla y&§adığmı öğreniyor da, i lerı ne çabuk kabul eder. Şına.sı 
.... ·ı· Bey fana halde bozuldu, kı- k b bey dalğmlığma §&§tı. Demekken• ·- ""' baksana, san i ya ancı imiı gibi 
Zardı -e dudaklannın arasından·. dini tanımıyormuı ! " kayıtsız. Kocasını seven kadın 

R 1 d d. - Ayrılmağı düıtünmeden ev~ - eza et, e ı. böyle mi olur? :r 
Utanıyordu. O kendini ,.~ıc ve· vel senin için başka yapacak bir 

r"' Karısının önünde durdu: k 
karlı görür, herkesin ona bir hör· şey yo muydu? 

- E, Saide, dedi, aen bunları Saide Hann"" dü1.ündü ve: met borçlu olduğunu ıanırken hiz· ~·· :r 

metçilerin, bakkalların eğlencesi öğrendin de ne yaptın? - Bilmem ne söylemek iatiyor-
olmuı ! "Eniıte bey,, diye ona gü· - Ben ne yapabilirdim? Sizden ı sunuz? dedi. 
lüyorlarmış I Saide mektubu yaz· odamı ayırdım. Daha batka türlü - Demek sen beni hiç ıevmi• 
masa Şinasi Bey de bugün ona yapabil..... yormuşsun? •.• 
ıormua demek bu rezalet böyle Şinasi Bey karnının lilardısıru Saide gülümsedi: 
ıürüp gidecekti. ister misin bu kesti: k - Ha, sevme .•. aramızaa tim• 
"Enitte bey,. bir damga gibi onun - Odanı nuıl ayırdın? dedi, diye kadar böyle bir söz ıeçme• 
sırtına asılıp kalaın? Ne iğrenç! ben farkında değilim! mİ§tİ ! · 
Handan onu, Enitte bey, diye ça· - Siz neyin farkında oldunuz? 
lırdılt gün bu isim arkasında Geceler eve geç gelmeğe bqla· "(Bltmedl.! 



VAKiT 

Fotoğraf 
San'atı 

Filim sanayiinde giizel 
resim çekmek mühim bir 
san'att1r. B~ iş filim çek
mekten büsbütün başka bir 
san'attır. Bu san'~t, resim
leri çekilen artistleri güzel 
gölge oyunları ile tabii gü
zelliklerinden daha cazip 
bir şekilde göstermektir. 
Sağdaki resimde Çinli yıldız 
Anna May Vong'un yalnız 

başını ve bir elini görüyor
sunuz. Soldakinde ise Jül-
yet Konıptoı1'un bütün vü
cudu meydanda. Bu iki 
resmin hangisini tercih e
dersiniz ? Şaşırıyorsunuz 

değil mi 'l Zira ikisi de gü
zel ve artistik. İşte fotoğ
rafın mahareti budur. 

• 

J __________ ....., _____________ ....., ___________ ..., __________________________ -.,ı--------··----.... ---~---- - - - - - -- - - - . ~ ı 

Bir Mektup Ve Neticeleri 1 Dekupai Ne Demektır ·;~: 
Adanalı bir okuyucumuzdan aldı. 

ücmız t •c sinwıa işlerile meşgul olan 
mulıabirimiz hakkında kıymetli te -
rcccülılerlc dolu şu mektubu neşre -
diyoruz: 

Kıymetli yazılarınızı Yakıt 

gazetesinde okumaktayım. Diye -
bilirim ki Türkiyede çıkan gaze
teler içinde en güzel sinema say • 
f asına malik olan gazete V AKIT 
gazetesidir. Şuradan buradan 
toplanmıt uydurma haberlere bu 
kıymetli. gazetede hiç tesadüf et -
medim. Bunun yegane sebebi çok 
güzide muharririnin tam mana
sile sinema işlerinden anlayışlı ol 
ması, daha doğrusu sinemanın ru 
huna vakıf olmasından ileri gel • 
mektedir. 

Bir seneye yakın bir zaman • 
dan beri Holivut isminde bir si • 
nema mecmuası çıkmaktadır. ln 
san bu mecmuanın yazılarını okur 
ken çok büyük bir sıkıntı hisse • 
diyor. Çünkü bu mecmuadaki ya 
zılar baştan aşağı düşük cümle • 
lerle fena bir tarzda yazılan ya • 
zılardan ibarettir. Hollivutda bu
lunan uydurma muharrir yetiş • 
miyormuş gibi son zamanlarda 
ortaya yeni bir yalan daha çıka
dılar. Selma hanım isminde bir 
Türk kızının (Marian Marsh) is
mi altında Hollivutta film çevir· 
diğini yazdılar. Hatta onun tara
fından guya bahasına yazılmıt 
mektuplar bile neşrettiler. 

Bu sebepledir ki, bu yazıyı si
ze yazmak mecburiyetinde kal -
dım. Bu artistin Ameri· 
kada çıkan bir sinema 
mecmuasında annesile beraber çı· 
kartmıt olduğu bir resmini yollu· 
yorum. Liitf en bu resmi V AKIT 
ta çıkarınız ve yalanlarını bir ay· 
na gibi yüzlerine vurunuz. Biz 
memleketimizde böyle yalan ve 
uydurma değil, doğru yazı yazan 
sinema mecmuaları istiyoruz. Bil 
vesile hürmet ve selamlar efen • 

Okuyucumuzun göndermek zah 
metinde bulunmuı olduğu reami 
dercediyoruz. Yalnız şunu ıöy • 
liyelim ki, bu "Marian Marsh,, 
masalı bizce malu.m bir ıeydi. Ve 
kuvvetle zannediyoruz ki bu ma
salın hakikatle alakasının derece 
sini bilenler arasında Adanalı o • 
kuyucumuz yalnız değildir. Şimdi 
ye kadar sustuğumuzun sebebi i· 
se, mahdut vesaitle neşredilen 
bir mecmuaya kartı kendimizi 
mesleki bir müsamahaya mecbur 
telakki ettiğimiz içindi. 

Mamafi Holivut mecmuasının 

bu hafta çıkan sayısındaki şu yazı 
yı aynen nakletmeden kendimizi 
alamadık.. Ta ki.. Okuyucuları· 
mız bu yazının garabeti karşısın· 
da kahkahalarla gülsünler ...• 
"Akşam saat 7 Champs - Elyse

es caddesindeyiz ... Paris en gü
zel saatlerini yaşıyor.. Genç ve 
güzel kızlar .. şık madamlar .. genç 
ler dolaşıyorlar .. 

Birden bire ezecekmiş gibi ya
nımda bir otomobil duruyor .. ba
Jında güzel bir beyaz kasket .. üs
tünde gayet şık bir gri kostüm ... 
bu Rolland T outain • di yanında 
"Snaky Hips,, isimli köpeği vardı. 

E ! Ronal d nası lamız?. 
O! nerden çıkiyorsun?. 
Cote d, azur' den .. ya sen?. 
Budapeştede 

Rusiness 
E ! tabii? 
"Rouletabille tayyareci,, isimli 

filmimi ikmal ettim, yanımda Le 
on Belieris, Listte Lamin'de oy-
nuyordu.. · 

Filim güzel mi?. 
Tabii, a canım .. her halde çok 

iyi çalıştık .. daima ne!' eli filim 
çeviririm .. 

Şimdi ne yapacaksın?. 
Daha bilmiyoru.m ama, onu • 

müzdeki tatilimde New -york'a 
gitmek istiyorum. orada bir küt
le arkadat beni bekliyor •• 

d. • · Karilerinizden: Cahlt Zeki 
ım. ~ 

Demek "Rouletabille gangs· 

• t ettP~~,; 
Vazn sahneye verilmeden ev- Mutlaka bir ıeY ıca e ~f:·l\ıf 

• • 1 " ; ... ak d herkef ı ve], hır senaryonun nası hazrrlan zmı. F at o a cıef• b'' 
dığıru gözden geçirelim: "Senar· ıer değil. Bilm~m ~aç jgır•.t'~e~ 
yocu takriben 100 satırlık bir hi· lerde, jönprömıyenı~ :. ,eb111i1~1 

kiyecik yazmıştır. "Sinopsis,, na· kasını sonra çakmagı 1~ l 
mı verilen bu hikayecik sonra 1 çıkardığını, sigarası~• ..... ii~iJ,ı ,~ 

kf''' · gorv- ~ "dekupör,, lere, parçalayıcılara bir nefes çe ıgını l<' W 
teslim edilir. Dekupajın ne oldu- dür. Pek o kadar z~. 1~tl'--f'p' 
ğunu izah etmeden geçmiyelim. parçalayıcı sahneyi su•_. .,e .1. 
"Dekupaj,, "Sinopsis,, si kısa cüm iyi bir e bu amadıY• .~ 
lelere ayırmaktan ibaret değildir, sın? . yıı1'şt~' ~ 
üç hassa ile canlanan yaratıcı bir: Kompozısyon: ş1ı1'1 ~ 

- li k t b" h · alarıı1J ,,tı ~ harekete aah~ptcU..~ Bu uç are e ır sa nenın par~ •'" ııtı 
ıunlardır: mü,tük. Kompozı•Y0~ i t1'1 ~' 

Tefekkür, kompozisyon, muva- min muhtelif sahnelerıbıı,.ğl,ıJ1'1~ 
Marlan Marıib annesi Hıı.rı'leı ıtranth ile b. 'b" ·ne 'ıt" 

beraber .. Yanında, kendisine iyi bir akUrls zene. ve ahenkle ırı ırı . ·ı·1'fet1 tıİ1 
k ıyı 1 "" olmasını öğretuğl tçin yıidIZ - Burada yeni vak'alar, entri a- tır. Kompozisyonun bşf ~ı~ 

gülUmsemektedir • • • lar yaratan tefekkürden bahsede biri de: Bir sahneden Jctİf· J 
--- _,..__ meyiz. Zira o it senaryocu tara • arka arkaya göste.r~ee biti1~ .. ~e 

ters'ler arasında isimli bu filim P ,,,,. 
fından yapılmı,tır. Parçalayıcının sahne ı'ki aya·k· ü.zerıa~· uıe1_·,, 

-
mevzuu bulabileceksin.. ~ -:c 

vazifesi, küçük i,aretlerle vak'a • öteki sahneyı ıkı aY ·ıd el ':er 
Y o! o gangster'lerle oynıyaca-

cağım .. ha! benimle gelsene .• 
Doğrumu söyliyorsun?. 

Tabii doğru .• 
Ya 
Vapura... giin bineceğim ... 

vallahi daha günü kararlaştırma
dım sanatelefon ederim. • ha -
vullarını hazırla .. 

iki iskemlenin ve bir masanın 
üzerinden atlıyarak Ronald oto
mobiline biniyor .. işte yeni ma • 
ceralar peşinde •.• 

Michel Gerac 
"Holivut,, arkada~ımıza gayet 

samimi olarak anlatmak isteriz 
ki, bir gazete veya mecmua, sade 
resim ve klişeden ibaret değildir. 
Çok nefis çıkmağa dikkat, gay
ret eden ve muvaffak da olan bu 
arkadaş biraz da içindeki yazıla
ra dikkat etmelidir .. Kıymet zarf 
ta değil, mazruftadır.. Ve hem 
sonra ba,ka bir mecmuanın - ec
nebi de olsa- muharririni benim
sememek doğru değildir. Unut • 
mamalı ki, "Cinemonde,, ve "Pour 
Vous,, gazeteleri Türkiyede yedi
ıer yüz kadar satılıyor, 
dır--ıindekic .. 

yı süsliyecek tafsilat çıkarmak, k b ... lanın•t 1 
' \' 

eşhasın karakterlerini tebarüz et- ba,lama ' agl d"riyorsa, ırtı1 - rinde nihayet en 1 İJlde ·rıP 
tirmektir. 

Senaryocu şöyle bir cümle yaz 
mıştır: "Çılgına dönen Ayşe, ka
rarından caydırmak için Ahme • 
din evine koşar.,, Ala. işte sah -
nenin ana hatları. Ayşe Ah.medin 
evine nasıl gidecek? Nasıl ona 
yalvaracak? Aralarında münaka
şa edecekler mi? Ahmet hisli mi 
hareket edecek. Ayşe, mağrur mu 
duracak, yoksn yalvaracak mı? 
Ahmet bir aralık fikrinden vaz • 
geçmiş gibi duracak mı? 

Görüyorsunuz ya, mesele yeni 
bir vaziyet ihdas etmek değil, va 
kayı iyi idare etmek, karakterle
ri iyi tebarüz ettirmek seyircile
rin heyecanlarıyla o~namaktır. 
Bu kadar çok ve mühim mesele
lerin de hiç olmazsa biraz tef ek· 
küre ihtiyacı olduğunu kabul e • 
der:ıiniz "S · · · ınopsıs,, lerin ekseri· 
sinde bazı boşluklar vardır. Mese
li ıu çeşit cümleler bulabilirsi -

. "B· nız: ır ay sonra "b. k .. ,, ır aç gun 
sonra,,. Edebiyatta k .. l 
1 

ço guze o -
an b ·· ı l ~ cum e eri beyaz perdeye 
aksettırmek kolay bir it değildir. 

'k. l üzer e'ı ıi 
bağlanmış ı ı e •ar ss!/ ~t 

· buh:ş· ı.1rt • 
mak. Bu çeşıt btelif '' ~eb 
bir fiLmdeki üç ın~l ıaıdP e 

rka 1 e A 
sıkılmadan a a ııev 

liriz. hnetere ~ -1l 
Muvazene: Bu 5~ oıetr'' Jı>' 

"tenasıp . ae . " 
miyetler!le mu Mesele )lıÇ P''~ 
mck san atıdır. ....1 pe~ f11' 

.. d .. g" üniiz gibi desı . celi sfl ı•" 
şun u 1 ve eeiletı 0ıı A.' 

başında güze. ka~ııara1'. jı· r, 
lerin cazibesın~ ebiJir51

" ı1J1 • 
. etr:ıJ ver b'' ~ı uzun hır ın 1 oııYa 11tı sıl sahnc!eri h~zırda ba1'ar•' ş~~ 

~·ı bır e ı .• ltıl ~ 
ğınız zam•· · ~... •" 

d 1 ~ f ınetraJ ,.ıtı JI 
eliniz e ;: 1 biJeıı v eti " 
Bu hatadan kaçı~~idir· çs~f·' tt 
ne hemen yok g ''sinoP5 1'1"pl' 

d 
... u arıcı, . de Je' 

ha ogrus r btt il ' 
l ~ basit sahne 1 b"' -" 

evve a tekrar o ııtS"Y 
yapmak, sonra . parç!l 
kupajı tafsilatı ıle j ~ 
tır. a cıe1'ıf~ 

G .. üyorsunuz Y • bir h 
or 'k -ve 111ühıı:Jl ...; 

kadar nazı .,~-
tşıetıl' 

ı::. l]. ScnıırY0 uul"f!rı }.. f &J-' 
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• 

SAH 
• 
1 

\J sta .. Çırak 
'tt~i Efe d. ıf lftbe bi bn ı eski, çekirdekten 
1
" ltöıeı· r akkal idi. Mahalle· 
~· •ndek· d''kk4 .. 
1 .. _ ır le 1 u anı sıttm se-
~ •- •Yaf etini d .... . . . 
a~ 'QI>~ • egıştırmemış, 

~ ~lıtd ınçde, yıkık dökük bir 

~~ı/ :ınına bu küçük mezbe· 
ı c.fend· .. h 

~ •ahib· ıyı ı ya etmiş, bir 
~· ~i E 1 Yapmıştı .. 
it eııd· fendinin yalnız büyük 
~ •§eai v d . h· ' 'Sık .. ar ı. Kendıne uy • 
~ r 1 go:ı el1· a "" d.. ·· ~ l'l\lı: ' yagı uzgun s '-• ... 

eıtı:ı 
~"'l& on sene e l bö· l b' d ~ı "ard vve Y e ır 
~· lıı!a. I 1" Fakat bir gün ne ol
-~,.... l'ı aınad B 
() ~,, k"' 1• u çırağı çok 

J ... rıaı · 
"' sıka ' ısteınemeye başladı. 

J• Şirtıd:111 1Ya mecbur oldu. 
~lltt bu ~ ... Yanındaki Vaşile ge-

ıı. A.. glanı hir b .... · 
ı.ı "'1ıı!1Jcı 1·... ~ egenmıyor • 
~· . gıne t'kt• ·t)in a ı ı amma Ar • '-d aradı... ' dit· l da 

11 
k gı evsaftan bir çoğu 

L. ~e ta ~ sandı. Onun için ken-
~ Vaıye . ~ )tnı e<lılen diğer bir cğ-
ı dükk~a ülmak üzere bir sa· 
~: ana ı· ge ır gelmez Vasi • 

h_' Cali °"" . l?ler · .... . ıı. hır 14 f a Vasıl oglum, senı 
""t l\ ını 
t ~?!ıttı var .. Heni gocen-
~lL ~ e sen f 
S ~!'on ıcaret işinden pek 
·lth... .. SaJ.ı 1 ..... k ·"rı •u a Yo vereccg;m • 
ı~ L l' t-aaın Id' . "'hanı n ~ ge ın gelelı hele 
\'"il h e orgendin ki ..• 

enıcn 
ı.' () cevap verdi: 
' h rgen 
L • 'l~ ?1ez olur muyum, us-
~~ §eyı .. 
•e ; t\ 3So di orgendim .. Bir hok-
~ ~anırıd r~~m olduğunu da 

'"lak h a orgendim. 
' 

1 un · · · f
1 

E:fe,.· u ışıtınce yılı~tı: 
!)) )ok ·vlin.: İ&tiydadına bir la· 

' atıl · · , ı~ıne hah evladım. 

1 
t, Maalesef 

I{ l>ı ı 0~u!ıtı:a ınınış, Mehmet birisile 
'la.._ t, kap. k 

-..11di 
8 

.apanmıştı. 

'l\.irtı ey Mehmedi çağırdı: 
'h. 0 gelen' 

Qır· · · · 
' l'ie 

1~1 efendim?. 
......._ Ş ıatiyordu? er .. 
' Sö 'j Şey .. Efendim •• 
's· l' eaene' 

l~i .. . .. 
'- ~İç' t?rmek istiyordu .• 

4-' tre~~Çeri almadın?. .. ,d~ın. kafanızı kıracağın· 
'- S 1Yordu 

~I\ •• 
.ı.' '• ne dedin? 
il~ 'Yl~J .• 

·· eaef hey burada yok de 

........ 

.. = =;;g 

- Kocasından öğrenmif olacak • O da top atmakta meıhurdur. 
- Garip ,ey ••• Kocası da futbol~u mudur ? 
- HayJr •• Manifaturacı •• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Düğme parası Kolaylık 1 Sadaka 

Bir mağazaya giren müşteri Ahmet Şefik B. Buraadan la· Mehmet Bey yolda elini uzat· 

numrasıru söyliyerek bir poplin tanbula geldi. Kamında durup mı,, bekliyen bir dilenciye yirmi 

gömlek istedi. Mağaza sahibi ke· dinlenmiyen ağrılar vardı. Bu ağ para uzattı. Dilenci hemen arka· 
mali itina ile beş, on gömlek gös· sından: 
terdi.,TY1ü!lt;ri gömleğin hangisini 
eline aldı ise hepsinin düğmeleri 
sallanıyordu. El atınca düğmeler 
birer ikişer koptu .. Müşterinin is· 
tifhamkar yüzüne baktığım gören 
dükkan sahibi: 

- Eğer, dedi, düğmeleri sağ· 

lam dikilmiş bir gömlek isterse· 
niz on beş kuruş fazla vereceksi· 
niz .. 

- Ne parası bu?. 
- Düğme parası efendim .• 

Nezaket 
Hanım - Kız, Ayşe, sütçüye 

dün getirdiği sütün bozulmuf ol· 
duğunu söyledin mi?. 

Ane - Nasıl aöyliyeyim, ha· 
rumcığmı, bu akşam beni sine· 
maya götürece.2.ini vadetti. 

rılar yüzünden liarısınm rahatsız - Beyefend~ beyefendi •• Ben 
olmasına aldını etmiyecekti. Fa· yirmi parayı ne yapaymı?. 
kat kendisi de tiddetle mustarip· Diye söylenince, Mehmet Bey: 
ti. - Fukaraya sadaka veriniin!. 

lıtanbulda tavsiye edilen bir o· Cevabını verdi •• 
Daynk paratör müracaat etti. Operatör 

kısa bir muayeneden sonra: 

- Ameliyat, dedi.. Baıka çare 

yok .•• 
İyi olup Bunaya gittikten on 

beş gün sonra tekrar geldi. San· 

cılar devam ediyordu. Methur o· 

peratör kısa bir muayeneden son

ra ikinci bir ameliyata lüzum gör

dü .• 
- Gene 200 lira mı? 

Diye sordu. 

- Tabii; maamafih tunu bili

niz ki burada ameliyat olanlar 

ameliyat masasından sağ kalkmı· 

yacak olurlarsa kendilerine aldı· 

ğımız paranın yarısını iade edi· 

yoruz. 

Ahmet Şefik Bey bu teahilat 

karııaında fazla söz söylemeyi a· 

bea buldu. ikinci defa ameliyat 

oldu. On beş gün sonra tekrar 

geldi. Meşhur doktor gene ameli

yata ihtiyaç gösterdi. 

Beıinci defa Buraadan doğru 

operatörün muayenehanesine ko. 

şarak müthit sancılardan tikayet 

-ettiği zaman operatör: 

- Ah, evet, dedi.. Geçen sefer 

de galiba midenizde bizim küçük 

makası unutmuşuz! Karnınızı 

tekrar açacağız. 

Şefik Bey bunu işitince artık 

dayanamadı: 

iki çingene nasılsa bir lokan· 
taya girip karınlarını doyurmuf• 
lar. Fakat ikisi de birbirine gü· 
vendiği için sıra hesaba gelince 
biri ötekine: 

- Paran yok mu?. 
- Bende metelik yok, ya ıen 

de? •• 
- Bende de yok.. Öyleyse he· 

men f Uracıkta üç taş oynıyalmı .•• 
Kim yenilirse lokantacıdan daya· 
ğı o yesin .• --. 

Şöhret bu 
Mahalle kahvesinde konu kom• 

fu toplanmış; havadan sudan 
bahsediyorlardı. Söz postalara, 
adreslere intikal etti. içlerinden 
biri yeni yazı ile adreslerin güç 
okun.ması yüzünden mektupların 
hazan yerine gtirmediğini söyle· 
di. Maamafih arkadaşı: 

- Efendim, dedi .. insan kendi· 

ni dünyaya tanıtınca adresi öyle 

bir yerine gider ki .. Bana gelen 

mektupların üstünde hazan sade 

ismim yazılıdır. Postahane hemen 

evin adresini bulur. Dediğimi gi· 
bi töhret sahibi olmak kafidir. 

Kötede Meşhedi nargileni to
kurdatıyordu. Şöhret lakırdıum i· 
titince durmadı: 

- Sen ne deyüpaün hey peder 
aohte, Mene mektüp yazanda zar 
fm üstüne namımı da yazmay{ip
tnrler; mektüp gene haneme ola• 
şüptür. 

Tarihe alt bir sual 
Tarih deninde hoca talebeden 

kulağı biraz sağırca olana 80l'du: 

- Fatihten sonra hangi padi· 

tah gelir?. 
Fatih kelimesini ltlten talebe : 

- Fatihten sonra mı?.. Edir· 
nekapı efendim •• 

Bir san'atkAı 
Meşhur roman muharrirlerin· 

den E. geçenlerde Babıali cadde· 
sindeki kitapçılardan birisine gir
di: 

- "F eliket günil,, iaminde yeni 
bir romanım var. Basar mıaımz?. 

- Buarım .• 
Kitapçı romanın müıvettelerini 

gördükten sonra ı 

- On be§ forma kadar olacak. 
On lira vereyim. 

Dedi. E. kemali hiddetle müa· 
vetteleri geri alarak ı 

- On bet formaya on lira ha •• 
Ben daha açlıktan ölmedim 
ayol.. 

Deyince kitapçı kemali ıükUnla 
mukabele etti: 

- Peki, beklerim., 

- Beyefendi elinde bir ka · ıt parçası ö •. d koca 
...... ~.._. ''h... l'._'bır llanun, hemen uyuyor musun ?. ki 
~'ltie "Yuyacağım •• Bütün vaktim sualenme e, 

- O halde doktorcuğum, ikide 

biri sizi uzun uzadıya yormıya· 

yım.. Karnıma bir kaç düğme di

kip bir kaç da ilik açsanız .• 

bir paket içeride baygın yatıyor •• ' nun e 

- Aman ne iyi, demek ki terzim . . 
masraf puslasını göndermiı •• yenı elb.semle 

leçecek değil ya ... 
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oya G ·· ze i Keriman Hanım soO 
rece h yecan içinde karşılandı 

aşka memle etlere gitmemesine sebep memleketini ~e 
ce özlemesi olmuş, onun için hemen gelmİŞ·· 

• • 
esınıson 

(Ust tarafı 1 inci sayfada) 

den, kıraliçe vagondan inince bü 
yük bir sıhntı içinde otomobile 
l ad r yürüyebildi. Bu e&nada kı· 
raliçe baygınlıklar geçimıit ve bir 
çok hanımefendiler de ezilmek 
tehlikesinde kalmı§lardı. 

Kıraliçeye takdim eçin getiri • 
len yüzlerce buketler de ayaklar 
altında ezilmişti. 

Dünya güzeli babası ile olomo· 
bile binince kendisine ailesi er • 
kanı ve gazetemiz namına idare 
müdürümüz Ulvi bey refakat et -
miş ve gazetemiz namına bir bu
ket takdim eylemi§tİr. Keriman 
Hanım vilayete, belediyeye ve 
Halk fırkasına giderek .ziyarette 
bulundu. 

Keriman Halis hanım bu res· 
mi ziyaretlerden sonra evine git· 
miştir. 

Keriman Hanımın evinde •• 

Keriman Halis hanımın evi 
dün düğün evi gibi idi. Ak§ama, 

'gece yarısına kadar uzaktan ya • 
kından akraba, taallukat, tanıdık 
ahbap herkes dünya güzeline hoş 
geldine gelmi§lerdi. 

Çatalcadan lstanbula •• 

Keriman Halis hanımı karşı • 
lamak üzere Çatalcaya gönderdi· 
ğimiz muharririmiz kıraliçe ile 
birlikte geçirdiği saatlerin intiba· 
larını şöylece anlatıyor: 

Paris semplon ekspresi: 31 a· 
ğustos Çatalca - İstanbul 

- Dün gece Çatalcaya hareket 
etmiştik. Trenimizde dünya güzeli 
ni İı;tanbul namına karşılamak Ü· 

zere Hadımköytine giden he • 
yet vardı. Yollarda, bütün istas
yonlarda ak§amdan toplanmı~ o· 
lan halkın ilk ıuali şu oluyordu. 

- Güzellik Kraliçesi yann kaç• 
ta geliyor? 

Hadanköyüne geldiğimiz za· 
man büyük bir halk kitlesi istas· 
yonda toplanmı§lı. İstanbul heye· 
tini karşrlıyan bu halk, dünkü Za
fer ve Tayyare bayramından son· 
ra gece yan11na kadar bu heyeti 
beklemi~ti. 

Catakada ise Kraliçeyi kar§ı· 
lamak i~in aktamdan otoı_nobiller, 
arabalar tutuluyordu. 

Sabahleyin 6,50 de Çatalcaya 
gelecek olan Semplon eks 
presi gecikti. Halk saatlerce 
bekliyor ve her saat biraz daha 
sabırsızlanıyordu. 

Nihayet keskin bir düdük aeai .. 
Halk §Bpkalarmı, mendillerini çı· 
kararak (yaşa) diye bağırmağa 
başladı. 

Onun heyecanı 
Güzellik Kraliçesi Keriman Ha 

nım vagonun pencereıine çıkarak 
halkı selamladı. 

Bu selam alkışları çoğalttı. Da· 
kikalarca süren alkı§lardan aonra 
ben de trene bindim. Keriman 
Hanr.mı ve babumı ıeli.mladım. 

Keriman Hanımm arkaamda ma 
vi renltte çok güzel bir elbiae var• 
'dr. Başında da mavi renkte bir be
re taş~ordu. 

- Gazeteci. Derdemez yüzü 
güldü .. Ah efendim. Size öyle mü· 
tetekkirim ki •• diyebildi. 

er 
Heyecandan sözünü tamamlı· 

yamıyan Keriman Hanımın sözü· 
nü keocrek İstanbul yolundaki ih· 
tisaslarmı sordum. Çok güler bir 
yüzle şu sözleri aöyledi: 

- Avrupada iken lıtanbulu, 
vatanımı, vatanda§larımı bilhasn. 
annemi ve Fato§umu öyle aradım 
ki .• Son günlerde mütemadi3·en 
hep bunları rüyamda görüyor· 
dum. M amafih Avrupa • 
da Türk kadınlığının yük-
sek §erefini bütün dünyaya gös • 
terdiğim için memnunen 1stanbu •. 
la dönüyorum. Bu memnuniyet ve 
muvaffakıyet bana değil bütün 
Türk kadınlarına racidir. lstan -
bulu çok göreceğim geldi. 
Fakat kalbim de öyle çarpıyor ki .. 
Adeta heyecandan bayılacağım 
diye korkuyorum.,, 

Bu eınada hemen Keriman Ha
lis Hanıma Dünya güzellik müsa· 
bnkasındaki heyecanmdan bah
settİ.111. Ona da gülerek şöy • 
le cevap verdi: · 

- Fakat beyefendi, biliyor mu· 
sunuz? Vatanıma büyük muvaffa
kıyetle dönerken duyduğum he· 
yecan,müsabakadakiheyecandan 
daha kuvvetli .. ,, 

Trenimiz Hadımköyijne gelmiı· 
ti. 

Şark demiryolları ta • 
rafından sabık Padişah Sultan 
Reşadın bindiği s=ılonlu vagon 
Güzellik Kraliçe&inc ve yataklı 
vagon da lstanbul hPyetine tahsis 
edilmişti. Bayraklarla ve defne 
yaprakJarile donatılmıı olan bu va 
gonlnrda heyet azasından bqka 
Şark Demiryo)u hareket müfettiı· 
leri de hazır bulunuyordu. 

Tren Hadı:mköyünde durduğ~ 
zaman müthi§ bir kalabalığın al
kışları yükseldi. Arkasından ses· 
ler çoğaldı. 

- Yatasın Keriman Hanım .. 

- Buraya kadar hepiniz bir· 
den ho geldiniz. 

Yaktaıırk6n •. 
Keriman hanımın bulunduğu 

vagonun salonu kar§ılayıcılarla 

dolmuıtu. Dünya güzelinin bir ta 
rafında büyük annesi, diğer tara• 
fında polis betinci şube müdürli 
Kenan, İstanbul meb'usu Ziyaet • 
tin beyl«:r oturuyor. Kar darında 
da Keriman hanımın annesi, ya· 
nında Nakiye hanım, İstanbul 
meb'uıu Salah Cimcoz, Alaettin 
Cemil beylerle fırka idare heye • 
tinden Hüsnü bey bulunuyordu. 

Keriman hanımın pederi diğer 
gazeteci arkada§larla konu,uyor· 
)ardı. 

Keriman hanım bütün k&rfıla· 
yıcıları derin derin süzdükten 
sonra derhal annesine döndü ve 
sordu: 

- Anne F atut hani .• Niçin ge 
tirmediniz? 

Annesi güldü. Fakat dünya gü 
zeli biricik sevgilisinin bulunma· 
yı,ına müteesair ilave etti: 

- Fakat anne. Hiç de doğru 
yapmadınız? Neyse .. Saraylı ha· 
mm nasıl haata mı? 

- Hep iyiler .. 
Bu aözler uzadıkça Hadımköy 

halkı dııarda sabırsızlanıyor mü· 
temadiyen alkı§lar yağdırıyor. 
(Yaıa) diye bağmyor ve Keri -
man hanımı bir kere daha gör • 
mek iıtiyordu. 
(, Keriman hanım halkın bu aa • 
mi.mi tezahüratı kartısında aya • 
ğa kalktı. Vagonun penceresin • 
den halka kar~ı ha!• ile bir ıelam 
verdi ve elini sallamıya başladı. 

Keriman hanımın büyük anne 
ıi Haliı beye: 

- Oh ma§allah Haliı.. Keri • 
man iyi ahımıı .. 

Bu sözlere Keriman hanım 

rayı hayretle seyrederken hakem 
heyetinden Osman Vehbi bey ile 
İıtanbul meb'usu Salah Cimcoz 
Bey atıldı: 

- Küçük hanmı gelecek sene 
de siz müsabakaya giriniz. Biz 
reylerimizi aize veririz. Bu sözler 
söylenirken vagonun diğer tara • 
fında bulunan halk gene alkışla • 
ra başlamıtlardı. 

- Keriman hanımı görmek is· 
tiyoruz. 

Nihayet Keriman hanım pen • 
cereye geldi. Bu esnada da tren 
hareket etti. Tekrar yükselen al • 
kışlar aruında Keriman hanımın 
AIJaha ıamarladk sesi duyuldu. Bu 
sözlere gene halktan bir kadın se 
si cevap verdi. 

- Artık rakibim kolro;dı; 
ma .. Zavallı kızcağızlara ' 
acıdım. Çok meyuı oldulat·· ol f 

- lstanbulda neyle ıııefl 
lacaksınız? Ja lı'f 

- llk günleri F atutU111 ~ 
başa geçireceğiz. Ondan ~ 
dinleneceğim .. Oylc yorl~ 
ki, baksanıza adeta zayıf ~ 
Sözde Avrupaya gittik .• o .. ~ 
memleketleri rüya gibi. . •ı:,ı ~ 
geçirdim. istediğimiz gıbı ~~ 
gezemedim. Bir §ey göreJll 
desem bana gülmezsiniz ~ 

Ah , latan bul ~, 

Tren Küçükçekmeceye ~ 
ce Flurya plajınaaki bı ·fi 
halk istasyona doldu. lpekfi 
makineıi kuruldu. 1' • - Allah anaıma, babaıına ba 

ğıtlasm .. Yavrum .. Milletin yüzü· 
nü ak ettin .• 

Kıraliçemiz ilk defa yetf,, 
di. Peyami Safa Bey güz~l~ /.' 

Habra .. imzalamaz IDJaınız ? ben çok güzel bir nutuk ır 
ti. ~ 

Halis bey Paria hediyesi ola • 
rak aldığı çikolata kutusunu çı • 
kardı. Keriman hanım misafirle • 

- Safa geldiniz. Diye l 
bu nutukta Peyami Safa~, 
zelin Avrupadaki muvaff ~
tinden bahıederek gözle~.,. 
yollarda kaldığını ıöylüyO ~ 

Kıraliçe bu güzel sözlere 

re birer birer ikram etti. Çikola • 
talar ağızları tatlandırırken Halis 
Beyin bütün sal'ondakileri hareke 
te getiren bir muzipliği ortaya 
çıktı. 

§U cevabı verdi: ~ 
- Avrupada Türk kad1

1 
ı' 

Keriman hanımın fotoğrafları.. temsil ettim. Muvaffakıy~t~ 
Belediye reisi muavini Hamit de_t ederken duyduğum hı• d~ 

Bey eline geçirdiği bu kartlar i - çok memnunum. Türk k• ~ 
çinde en güzelini seçerken diğer bu büyük hürriyeti veren Jı'' 
zevat da Hamit beyin elinden fo. Mustafa Kemali hürmetle 11 

toğrafları kapmıya çalışıyordu. Bu larım. Y a§tum Gazi .• 
İ§te en açık göz davranan latan R • • • • l~ 
bul meb'usu Ziyaettin bey Keri • Kıraliçe tekrar vagon• ~ir 'f 
man hanımın en güzel bir portre· halkın alkıtları arumd.ıı , 
ıini ta~ıyan kartı aldı. Derhal kı· dm sesi yükseldi: 1 
raliçeye uzattı: - Çamatımnı bıraJctl1"1 ~ 

görmiye geldim kızım. B•11' /) 

pencereden bak da göreyirO·ı 
yavrum. Melek gibi.. Seıı 
var ol.. E mi? ... ·~ 

cevap verdi: 
Keriman Hanım burada çok he· H .. 1 d - enuz a ııama ım anne .. 

yecanhydr. Çünkü uzaktan anne• K · h t kr · 

- Hatıra .. imzalamaz mııınız? 
Ziyaettin beyin açtığı çığır üR 

zerine eline kalemi alan Keriman 
Hanım, hpartakuleye, Küçükçek· 
meceye kadar mütemadiyen kart 
imzalamakla me§gul oldu. Zaval 
lı kızcağız her reımi eline aldıkça 
hediye ettiği §ahsı muayene edi • 
yor, ona göre İ§tİhalı iştihalı İm· 
za atıyordu. 

Vagonda ıeıli film çe~~ 
batlandı. Nakiye hanmı b ti 
kaçıyordu. Salah Cimcoı ~ 
rar Nakiye hanıma ıerar ettı• 

erıman anım e ar yerme 
si ile büyük annesini görmÜ§lÜ. oturdu. Gene F atu§a dair ıualler 
Büyük kalabalığa ıelamlar vere· b 1 d N"h t M h'~ 

ıormıya aı a ı. ı aye u Hl 
rek ko a kota vagondan indi. Sabahattin beyin keri.meıi Melek 

Annesi de yürümek istiyordu. hanım cevap vermiye batladı: imzalar bittikten aonra büyük 
anne dakikalardan beri tetkik et· 
tiği torununu bir kere daha öptü. 
Annesi kızını bir kere daha ku • 

Fakat yürüyemiyordu. , _ Ablarn gelecek bana çiçek 
- Hanımefendi .. dedim. Kızı· 

nız koşuyor. Siz .. 
- Helecandan bir adım ata· 

cak takatim yok. Yavrumun bu 
saadeti karşısında ıevincimden a· 
deta ne yapacağımı taşırdım. 

Bu esnada Keriman Hanım gel
ınitti. Evvela büyük annesi daha 
sonra annesi ile kucaklaşma.ar, Ö· 

pü me i çok uzun 11ürdü. Hiçbir 
kelime söylemeden bir kere a~ne· 
aini kucaklıyor öpüyor, nrkasın .. 
dan büyük annesini öpüyordu. An 
ne, büyük anne sevinçten ağlar· 
ken Keriman Hanımın da gözleri 
ya§ardı. 

Kucaklaşmalar ve öpü9meler 
bittikten sonra evvela Şark tim en 
diferi namına Dünya Güzeline ga· 
yet güzel bir buket takdim edildi. 

Şehir namına da Belediye reiı 
muavini Hamit Bey tarafından 
daha güzel bir buket verildi. 

Güzellik Kraliçeıi buketleri al· 
drk~a te§ekkürler ediyor ve kartı· 
Iamıya gelenlerin ellerin ııkarak 
§u &özleri ıöylüy:orduı 

getirecek diyor .. Biilbül gibi ko -
nufuyor. 

cakladı ve öptü. Nihayet tehir 
- Oh .. Oh ne iyi .. Demek be· 

meclisi azasından Nakiye hanım 
nim F atuıum bülbül oldu ha.. da dayanamadı, dünya güzellik 

Fakat halk gene ıabıraızlanı • kıraliçeıini kucaklıyarak yanak • 
Yor. ıkl. dak"ıkadan fazla oturamı 

farından öptü, öptü. Salah Cim • 
yan Keriman hanımı görmek is • coz bey bu hareketinden ıonra 
tiyor. İtle bir kadın ıeıi daha Nakiye hanımı alkıtladı. 
yükseldi. 

- Allah rızası için Keriman Niçin kongreye gitmedi ? 
hanımı görelim .. Siz bol boJ görür Keriman Halis Hanımı yalnız 
ıünüz. Biraz da biz görelim. bulunca tekrar sordum: 

Keriman hanım tekrar ayağa - Hani Kopcnhağa ıidecck· 
kalktı. Çok zarif giyinmiı bir ha· tiniz? 
nım elinde me

0

ndili ile gözlerini - Yallah beyim .• Böyle karar 
ailerek Kerl.man hanıma bağırdı. vermittik amma .. 17 eylulde ya • 

- Y &fa Kerman Hanım ya§a.. pılacak bu kongrede bulunmak 
Halis bey bu hanımın göster· benim için zor geldi. Her gece rü 

diği alakaya kartı bir mukabele yamda annemi görüyordum. Fa • 
olmak üzere Keriman hanımın fo tuşumu tekrar tekrar özlüyordum. 
toğrafını verdi. Güzel kadın fo • Dünya matbuatının 300 murahha· 
toğrafı eline alır almaz öptü, ıon· tıının toplanacağı bu kongreye 
ra bir öpücük de Keriman hanı • vatanımın haaretini, değiıeme • 
ma yolladı. dim. Derhal vatanıma avdete ka • 

Salonda oturan meb'us, ıa - rar verdim. 
zeteci, muharrir herkes bu manza - Rakipleriniz ne alemde? 

- Filmde gözükecekaif1•' 

Nakiye hanım: 'I 
- Aman .. dedi .. Bir Jce~ 

dimi sinemada gördünt· af', 
sonra kendimi artık pe!,'1:.,;I 
rinde görmiye tahamınıJl 
yorum. . . . ~ 

Ye§ilköy, Bakırköy, 1'~' 
halkı kamilen istuyona d~it dl' 
tu. Keriman Haliı hanıJ1'1 ti 1 ' 
kika bile oturmadan pence~ 
nünde duruyor yollard• b 
olan halkı ıelamlıyordu. d• I 

Bu esnada bir tayyare. d• el 
temadiyen ekspresin üıerı~ 
maı ederceıine alçaktsn 
ve taklalar atıyordu ... 

"' ft\ • 

- Ah deniz... , 
- Ah lstanbul.. d• ~ 
Keriman Haliı han~~.:J 

tanbu) hasreti o kadar b0
.,,; ır 

Birkaç dakikada bir anne~,-/, 
yor ve Fatuıu ıoruyor. f:" 6~ cH yokken neler yaptığıl'lf "1\ f'"J 
n ı· k istiyor ve gazeted.let~~' 
larından bahsediyordu. f.' 
Ahırkapr önlerine gelince ,,Jll 

(Lütfen sayı/ayı ~eı:lri 
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~~h~~n~~~r.i!::~ b\!t~ SP.8 it ft~kJ K!~~as~~:~i~rı Çalman ve bulu-
tb•ııı ve b't B .. .. k B Jk T . ~ nan eşya ~6tıb•t tar·ıçhleı e. d31 Ağustos ve uy U a an enış Kitaba ve kitaplara karşı u-.. • ı-k d' · k Biiyükderede Malhz çarşısmda 
. . •1 b rın e defterdarlıkta mu mı a ay ıyı sarsma için ta-ı..:. ul d'l b ı f Artin efendinin evine evvelki ge-

t\
'}111 b' . Unan memuriyetler ş • savvur e ı en mu te i projeler-

ır ımt"h ampıyonası d 'b t b" t . d ce hırsız girmiş, birçok kıymetli de ı an icra edilir. en nı aye ır anesı ün ta-
"lonıınd darülfünun konferans hakkuk etti. Selim Nüzhet Bey eşya ve bu meyanda bir elmas 
lıt a bir imt'b l arkadaşımız hemen kemen yal· küpe, bir kırmızı taşlı altm 

•11 ı arı . stanbul, .A - vve ce era er erm e u uoma uzre b b"'t·· • ı· . yüzük ve yüz us rublesi ça a· 45()• I""l'h 1 an yapı mış- 1 31 (A ) E l b b 1 · d b l k ·· R l 

d dı·r. B n gırenlerin adedi · k nız aşma u un mes u ıyeh üz:e· 
d ld ~ b 'le tenıs omitesinin teklifi üzerine k k tftttd 1 unların ekseriyetini e yazmış o ugumuz veç ı rine aldı. Gazeteleri ayn ayrı ra açmıştır. 

.. ar k 1- k' ti t' f d syonu esasen iyi birer tenisçi olan Ib- . ç l d b" k ""'tkt .. d· ı rnenıurları t"".şkı"l et- ur ıye a e ızm e era h" B zıyaret etti. itiyatlarının tesirile a man eşya an ır ısmı er-
" 1 .-; T f d · ra ım ve ülent Cimcoz: beylerle k o'-

1 
r. Inıt'h d enis komitesi tara ın an terhp adeta d-kk. ı hl lesi gün hırsız giren evin alt a· 

~1411 itd ı an a kazan mı§: 1· k s b b u an arma mı anmış 
an b' k T edilmiş olan büyük Balkan tenis an a ur ey, misafirlerimi- b l t b'l · h k hnda bu:unan kahvedeki berber 

der ır ısmı elde ettik- zin mihmaodarhk vazifesini yap- u unan a ı erı are ete getirdi. 
~'•k :ceıer nazan itibara ah· turnuvası 2 Eylul cuma günü Ka- mayı maalmemnuniye kabul et· Her yeniliği, her teşebbüsü bir Cafer, hamal Emin ve eskici 
oı... -· •aıevc t dıköyünde Fenerbahçe kulübü · l d' · b ı d k' ı Ahmedin yatakları arasında bu-\·~cakı u münhallere tayin mış er ır. emrı mu a zanne en ıtapçı a-
ıtijlli is ardır. imtihanda ehli- tenis sahalarında başlıyacaktır. Turnuvnya 2 Eylfıl Cuma gü- rımızı ikna etti. Bastıklan kitap- lunmuş, bunun üzerine üçü de 
tıır: Pat d' Komşu memlektler tenisciJiği ile .. v ı d 14 30 d l D Ulfü d d k' tevkif edilmiştir . . "llbaı e ıpte tayinleri için og e en sonra saat , a arı ar nun mey amn a ı 
~~ llıUtıbYer1 buiunmıyan kimsele- bizim tenisciliğımiz arasındaki başlanacak ve 4 Eyliil Pazar ve pav)onlara naklettiler. Ve teşhir Bir kavuncunun 
"ll) a farkı köstermek ve bizim tenis· 9 E r l c 11 E 1A 1 p tt'l B t bb- h k .k A tti vuku buldukça ta- ·y u uma ve y u azar e ı er. u eşe use ü fımetin şı ayeti 

" Yapıl k cilimmizin hakiki kıymet ve dere- günleri sabahlan saat 10,30 da b" "k ı H lk · ıA u f aca tır &" uyu memur arı, a evı 8 a- Çatalca ahalisinden Süleyman 
ııın t terdar M · ce'.eri hakkında bize bir fikir ve öğleden sonra 14,30 da baş- kadar oldu. Ve haık, talebeler ı dOr;: B ustafa ve varidat vermek noktası nazarından bu-- l k .. d d k oğlu Hasan Karagümrük mer-~ ... 1 ama uzere evam e Hece tir. b tt h · l b'l b ld w a~ft• ey er dün darülfünun a a mu arrır er 1 e ası ıgm· kezine müracaat ederek kavun 
~ •aıı yük bir ehemmiyeti haizdir. Bu miihim ve meraklı turnu- d h b 1 • l d v k" ı ,t, i"'t'bs sa'onunda bu'unmuş· an a er erı o ma ıgı ıtap ar satmak üzere arabasile Çatalca-
" "I 1 1 

Eu turnuva Tür~iye sporu için vayı görmelerini bütün spor Te - d""l B k d' h b tcl. arı ara nP.zarct et mic:- 1 1 gor u er. en en ı esa ıma dan Edirnekapıya geldigw i &ıra-
~ mübim bir hadise teşkil edecek· tenis merak ı arma tavsiye ederiz. b h d h · · "'--- lstanbul, 31 (A.A) - Roman- emen er pavyon a ayrebmı larda Neslişah mahallesi sakin-

lha... ----- tir. Memlet et haricinde yapılan B 1 mucip olan kitaplarla 'karşılaş- ]erinden Tumbul na.mile maruf 
'1 •tı ve muvaffakıyetle neticelenen ya. u garistan ve Yunanistan 

ŞeL SarJar vekili bir iki temas müstesna olmak Federasyonları tarafından kendi tım. Ahmet tarafından sekiz lirasının 
lll'inıt memleketlerini temsil etmek Hele Nurullah Cemalin Leo- dolandmldığından bahisle şika· 

!~,... Ze geliyor üzre tenisçilerimiz şimdiye kadar nardo da Vincinin eserleri ve "! "llt 
31 

üzere lstanbula gelmiş Tenis yette bulunmuş, bunun üzerine 
"'t • (H ] yalnız kendi aralarında müsaba· h t h kk d b' k" b ~-.~ "ekil· ususi) - nhi - şampiy~nlarının iştirakile Kadı- aya ı a ın a ır ıtap as· Ahmet hakkında takibata baş-
l'bıtll l 1 Rana bey yarın İs - ka yapmak imkanını bulmuşlar köyünde Fenerbahçe kortlarında tırmış olduğunu görünce hayre- lanmıştır. 
'lt~r >ıarek t el' l h ve fcnebi tenisçil~rile karşılaş- l tim b b' t .. k l' 8 it d "Ot\! c c ıyor. n isar yapı acak olan Balkan Tenis ma cu ıye e mun a ıp aşının a ID an 
~'<!tın tebliğ edilecektir. mak fnsatım bulmamışlardı. şampiyonası müsabakalar1 bu oldu. Talebelerim "kitapr,, diye l k Ik 
d,~ h~n·~=== Atletizm federasyonumuzun Cuma günü başlıyacaktır. Maç· feryat ederken ben san'at tarihi ça mı ya 8 mış 
'' '.ıtı<!~ın dnha fazla clayanama davetine derbal ve memnuni- )arın programı berveçhi itidir: nin en mOhim adamı hakkında Evvelki gece Balat vapur is· 
~ tJılle iaPkasmı giydi, çantası yetle icabet eden Romanya, Yu· Cuma 2 EylQI çıkan bu kitaptan haberdar de- kelesi civarmda bağlı bulu:ıan 
t~lıtcr<!"~ dı. Eldivenlerini taktı. nanistan ve Bulgaristan federas- A kortu : ğildim. kömür kayıklarmdan birinde 
~it .. ır1 .. .. uyumakta olan tayfa Mehmet 
~ ~İt d·· onune geldi. Tren kes yonları hususi birer seçme Saat 14,30 Yordanof-Surmeiof Fakat sonra dütUndllm. Kaba-
''lt • Udii]· rn} k s· k . müsabakası yaparak en iyi te- (B 1 . ·ı z k" K k h t b d d • ·ı k. B b 1 oğlu Eminin başı altından bir >~ aıtdi"· • ~ara ır ecı ga- u garıstanr ı e e 1 • ara •t • en e egı 1•• en öy e takım elbiseyi çalmıya teşebbüs 
'da: &ı zaman, dünya güzeli niscilerini göndereceklerini bil- ( Türkiye ) hakem (Ohanesyan) bir kitabın çıkhğından nasıl ha- eden sabıkalılardan Kasımpaşalı 

~ ......_ ~ dirmişlerdir. Saat 15,45 Bunea (Romanya) berdar olabilirim? Yunus oğlu Hasan cürmü meş-
~·tl>ıi h ~n .. Bu ne kalabalık.. Bulgar oyuncuları dün şehri· ile Davit (Türkiye) (Hakem Lav· Casuı teşkilatım yok ki ... Ga- but halinde vakalanmıştır. 
1''"- eıııı:n . . . 1 . t . ·ı r tara f) t 1 d k't nt k ,1_.<ıı ka ıçın mi? Dedi. Ken- mıze ge mış ve enısçı e • ro ze e er e ı ap s unu yo . S i üt h 
~ 'lt~lrrt Zandığı muvaffakıycti hndan istikbal edilmişlerdir. Ro· Saat 17,00 Yordanof (Bulga· Tabiler ne gazetelere, ne anay m e assıs-
l ~-lldı" ca, güzellik kıraliçesi; manya ve Yunanistan oyuncula- ristan) ile (Ahmet Ferit) (Türki- münekkitlere çıkan eserlerden )arının seyahati 
't~ Ilı b·· .. rı d c .. ·· l l k ) (H k B' ) b' 1 d l D l 31 T q, ~Ut uyuk zaferden biha _ a uma gunu vası o aca - ye a em ınns uer tane o sun gön ermiyor ar. eniz i, (A.A) - ürk ve 
t: evlzı bir kahraman ae _ tardır. Turnuvanın icrası mukar- , Vermiyorlar. Binaenaleyh Peya- Sovyet sanayi mütehassısları 

>~ıı''t, rer ohm KadıköyUnde Fenerbah- Bir deniz motörü mi ~afanın dediği ~bi yeni daha esaslı tetkik yapmak Uze 
~ki' A.l>?1a, ben bu kadar ne çe kulübü sahaları yeniden tan- M neşriyat bir esrar perdeıile ka- re Denizlideki ikametlerini tem-
llı.ı ~,".. ıy.ebildi.. zim ve ihzar edilmiş ve seyirci- armarada yandı riden saklamyor. dit etmişlerdir. Mütehassıslar 
~\.. ·•tda · lerin maçları takip edebilmeleri Bu itibarla Selim Nüzhet Be- dün ve bugün şehir civarmdaki 

ti--. .... hini ıstasyonun içini dol- Evvelki gun Marmara deniz.in· 'l\ t,..,. erce hall"n .. Jkıı::.ları Ke için sahaların etrafında lazım d b' l" k- .1 t yin teıebbOsil ve Halk evmın su kuvvetleriyle arazinin kabili-q.... u .. ~ e ır mo or amı en yanmış ır. 

1~ ~8 llıilttı:nın aözlerini kesti.. . gelen tertibat alınmıştır. Misafir lnebolulu Mahmut kaptamn yardımile yapılan bu panayır, yetini. Acıpayan ve Daves ka-

l 
cı et g" 

1 
.•. d oyuncularm Istanbulda ikamet· d b' senenin en mühim hadisesi diye zalarındaki el tezgahlarını tetkik 

1 b a.".,, uze ı ıcm c muznf idaresin eki büyük ır motör 
·• •" - · leri unasında esbabı istirahatla- kaydedilebilir. etmişlerdir. 

~;'dil ~U~eı"rk kadınlığının timsa- karpuz ve saman yükile Bandır· ıı l kı b rınm temini için de her türlü madan gelı'rken FJorya açıkların- Panayır hiç ıüphesiz ki iste-
t. · ~ lla,)ı z; rnütevazı ir şe -t4\.ı ttın tertibat alınmış ve Moda <la Mo- da şı· ddetli bir rüzgara tutul mu•, nildiği kadar milkemmel olm.ıı· 
ııııı::U ı.ı .. k arasına karı§h ve la- r 

11 
·• al b da palas otelinde hususi odalar bu sırada motörün ekzoıt boru- mıştır. Fakat bunun hiçbir ehem-

ll.. a alığı içinde kay - ı k ilk d d ayrı mtşhr. sundan çıkan kıvılcımlar saman· miyeti yo tur. a ım aima 

t~ Zeki Cemal 
~lliı 

~U~IJ· er namına büket 
~'il lllJt ık kıraliçesine Erivelik 
)'" ~t'li;;·hıetelerile ermeni ka : 
.. ·ı •- ,1 na 
,~.-..t'a.f1 !lıına ımadam Agop-

lt', ttdan birer buket veril-

1(,~tl 
t,~. illan Hanımın 

~İL~tittı 
1"'•t telgrafları . 

ı_ "l~ll 'n h 
~'\ ~ '<>rır .. ~nırn lıtanbula gel-
ı.\ '-ltet~ ~gle üzeri Reiıicüm
~ l-f,l.. 1 rıle Ba,vekil İsmet 
~ •et · 

h,. '°'de......_~rıne tazimat telgraf 
~..._ · &lllttir. 
1 ,., ıı-· 

~ı. ~ Uze)i ve lpekjı 
) ~.. t ltt" ' tıL ~Ud .. ueaaeaatınrn latan bul 
t\,~lirıiu;.ü Ali bey, dün, dün
~ t ~, li ındrklıdaki ikamet -
~ :)~t l:~ret etrniş ve kendisi
\"-~t~"elt r~f "e. mükellef bir bu 
~ ~htilt ıralıçeyi lpekiş na -

~ı., ·~l'i.... etnıi§tir. 
~'\l• "'Qln li 
\' l..~ he~, (tliı .ha~ım ve pede 
l'tq;.. Pekı!) ın bu alaka
~ 'q\)~l lir " k \ (l ~U, e ıraliçenin bey-
f~kit) khakada giymiı oldu 

~~)'de ~atlarının Avrupa 
(~~ ~e b ır takdire mazhar 

~' -..ı:. ~ürk kumaıları
'-'~,. lltıına begw endik -
' "\ltı' •Yelle ifade etmiı-

Gerek tews komitesi azası ge- ları tutuşturmuştur. Rüzgarın ıid· ıendeliyerek atıhr. Ümit ederiz 
rek turnuvaya iştirak eden tenis- detindeu ateşi söndürmek kabil ki bu teşebbüs gelecek seneler-
çilerimiz burada ikametleri müd- olamamış, bunun üzerine kaptan de daha ziyade tekimül edecek 
delince misafir oyuncularla meş· motörü Y cşilköy civarmda Çiroz- ve matlup gayeyi temin edecek 
gul olacak ve memleketimizden luk mevkiinde karaya oturtmuş- bir bale gelecektir. Arkadaşımı-
iyi bir intiba ile ayrılmalarına te· tur. Motör kamilen yanmış, için- zı hararetle tebrik ederiz • 
minen şehrimizin şayanı temaşa deki tayfalar güç halle kurtul- Burhan Ümit 
mahJJlerini göstermek ve daima muşlardır. 

Yüksek Deniz Ticaret mekte
binin kayıt ve kabul şartları 

Mektep leyii ve meccanidir. Tahsil derecesi yüksektir. Gayesi 
tüccar gemiJerint: kaptın ve makinist yetiştirmektir. Mezunlar 
için bir hiimeti mecburiye yoktur. Ali ve tali olmak üzere tabsil 
müddeti dört senedir. Kayıt muamelesi 1 Eylülden 1 T. evvele 
kadar devam eder. Ali birinci sınıfa lise mezunlara 1 ili 
birinci sınıfa beş sınıflı san'at mektebi mezunları ile lise 
dokuzu ikmal edenler veya o derecede tahsil gördüğü alelusul 
tasdik edilmiş olanlar kabul olunur. Ali birinci smıfa gireceklerin 
asgari 18 azami 21 ve tali birinci sımfa gireceklerin asgari 15 
azami 18 yaşında olmaları lazımdır. Kabul muamelesi muayenei 
sıhhiyeden ve talipler fazla olduğuna göre yapılacak müsabaka
dan ve noterlikten musaddak taahhütname verdikten sonra liespi 
kat'iyyet eder. Taşradan geleceklerin Yüksek denir. ticaret mek
tebine girmek üzere hangi tarihte memleketlerinden hareket 
ettiklerini müş'ir bir mazbatayi beraberlerinde getirmeleri muk· 
taıidir. Taliplerin istidalarma nüfus cüzdanlarını, aşı şehadetna
melerini, mektep şehadetname veya tasdiknamelerini, polisçe 
musaddak hüsnühal ilmübaberlerini, dört adet vesikalık fotoğraf
larını ve Yelilerinin muvaızah adres ve imzalarım raptederek 
Ortaköyde Çırığan sarayı ittisalindeki mektep müdürlüğüne 
müracaat eylemeleri veya taahhütlü mektup ile göndermeleri 
ve 1. T. evvelde mektepte yapılacak muayenei aıbhiyede bizzat 
ha11r bulunmalan llzımdır. (4192) 

Maarif veklll K lllste 
• 

Kilis, 31 (A.A) - Dün zafer 
bayramını Antep halkile birlikte 
tes'it eden maarif vekili Esat B. 
refakatinde Antep vaJisile ku
mandan Beyler olduğu halde 
Kilise gelmiş ve hararetle kar
ıılanmıştır. Vekil B., C. H. Fır
kası merkez.inde bir saat has· 
buhalde bulunduktan sonra mek
tepleri teftiş etmiş ve noksan
Jarım sorarak Gaziantebe avdet 
etmiştir. 

Esat Beyin yarın, F eni paşa 
tarikile Mersine ve Silifkeye azi· 
metleri muhtemeldir. 

AdHnada yeni bir 
kız lisesi açılıyor 
Adana, 31 (A.A) - Kapanan 

Amerikan kız ko\leji yerine şeh
rimizde bir kız lisesi açılması 
takarriir etmiştir. Bir haftaya 
kadar kayıt ve kabul .muamele· 
sine başlanacaktır. Kız velileri 
bu karardan ıon derece mem· 

1 aundurlar. 

Görelede Türkçe 
ezan ve namaz 
Görele, 31 (Hususi) - Kaza

mızda Türkçe ezan okunmıya 
başlanmış Ye Ramazanda Türkçe 
namaz kılınmıya devam edilmesi 
tekerrür etmiştir. Halk bu te
şebbüsten fevkalade memnundur. 

On beş sene hapis 
Ağırce2a mahkemesi dün, E

yüpsultanda Islambey mahallesin
de bir kahvehanede Ömeri öl
düren Velıpi hakkındaki kararını 
vermiştir. Davanın birkaç gün 
evvelki son celsesinde iddia ma
kamı suçlunun 448 inci madde ile 
cezalandmlmasım istemiş ve ve· 
rese vekili şahsi hukukundan fe. 
ragatle bu cezayı az bulmuş, 
idam talep etmişti. Mahkemenin 
dün tefhim olunan kararma göre 
Vebpi on beş sene hapse mah· 
kum edilmiştir . 

Bir ada keşfedildi 
Moskova, 3 l (A.A) - Sı blri

akov namındaki buzkıran 74 
derece 42 dakika arzışimaiide 
ve 72 derece 16 dakika tulü
garbide yeni bir ada keşfetıniş
tir. 

: : ::: :: ::: : :: : : :: : : ::: : : : : : •=:::::::::::::::::::: •••••••• 
~~ ÜroJoğ ······!~ 

~~ ?r· Hakkı Rüştü ~~ 
H li:Jrar ve Tenasl; I yollan birin- s~ 
:: ci sınıf mütehassısı "P ARiS ii 
:: " :: 
H den Diplome :: 
i!lstiklfıl Caddesi YılElız apartıman No.s2cı!$ H······················· ""il •••••••••••••••••••••••:::::•••••••••••••••••••••••vnı ........................ , ... 



Sayıfa 10 

Yağmurdan doluya 
Nakleden: 

HlkAye fa. 

f-lamdune hanımefendinin ver 
mi§ olduğu çay ziyafeti fevkala • 
de kalabalıktı. Biltün misafirler 
büfeye toplanmışlar, kimisi 
pastalara, kimisi dondurmalara, 
kimisi buzlu içkilere hücum edi • 
yorlardı. "Kibar,, denilen sınıfa 
mensup davetliler, sanki üç gün
'dür yemek yememiş kimseler gibi, 
büfenin önünde itişip kakı§ıyer : 
lar o halde ki, Afife Selma, bir 
ıandoviç olsun almıya fırsat bu -
lamıyordu. Nihayet, bir koltuğa 
oturup bu hali seyre daldı. 

- Müsaade eder misiniz sizin 
için soğuk bir şey getireyim .. 

Kulağının dibinden gelen bu 
ya'bancı erkek ıesi Afife Selmayı 
§afU'tmıştı: 

- Fakat beyfendi .. 
- Merak etmeyiniz hanıme • 

fendi, ben her zaman Fatih Har· 
biye tramvayına bindiğim için 
kalabalıktan çekinmem •. 

Ve yabancı, genç kızın cevabı· 
nı beklemeden kalabalığın içi • 
ne bir daldı, iki dakika sonra, bir 
elinde bir d-0ndurma, öteki elin· 
<le birkaç pasta, kıravatı bir ta • 
rafa kaçmıı olduğu halde, o • 
muzlan ile yol açarak döndü, e • 
lindekileri Afifeye uzatarak: 

- Hele §unları bir tutunuz, de 
"di, ben bir daha zorhyacağım. 

Bu ıef er, yabancı genç, çene• 
sinde hafif bir tırmık ile kurtul· 
muştu. Fakat buna mukabil, bir 
tabak yem itle bir tabak aandoviç 
alabilmişti. 

- Eh, §İmdi rahat rahat yiye· 
biliriz. 

işte Afife Selma, ressam Şa • 
kir Halimle böylece tanıpnıtlar • 
dı. 

lki genç derhal ahbap oldular 
ve konuştular. Fakat her §eyin bir 
sonu olduğu gibi, o günkü çay zi· 
yaf eti de bitti. Ayrılmak icap et
ti. Y almz, Şakir Halinı, Afife 
Selmadan portresini yapmak için 
müsaade istemiş, hatta ısrarla ri· 
ca etmiş, genç kız da reddetmek 
nezaketsizliğinde bulunmamıfb. 

Binaenaleyh "iki genç, ertesi günü 
ressOAJlm atölyesinde saat üçte 
buluşmak üzere sözleştiler. 

Muayyen saatte Afife Selma, 
Şakir Halimin Beyoğlundaki atöl 
yesine gelmi~i. Y almz, ihtiyat o· 
darak yanma arkadaşlanndan Sa 
imeyi de almı~ı. Bu gibi vaziyet
lerde 'usulden olduğu veçhile Sa
ime, çirkin bir kızdı. Diıleri, di1 
etlerile beraber, kulaklarına ka -• 
'dar gelen ağzından fırlıyor, alnı 
bir top atan kavununun teklini 
andırıyor, saçları ise, çalı aüpür • 
gesi gibi diken diken duruyordu. 

Şakir Halim bu refakatten pek 
~inirlenmişti. O, Afife Selmanın 
• 
yalnız geleceğini ümit etmi§, o • 

nunla baş başa geçireceği tatlı 

saatlerin hulyasile o gece gözüne 
uyku gimıemişti. Naçar, §övaleıi 
nin ba§ına geçti, ve Saimenin yü: 
:mne bir defa olsun bakmadan 
çalı~ıya bR§ladı. 

'.Afife Selma kıpırdamadan du 
~or, re.minin ne dereceye ka • 
~ar ilerlediğini şiddetle merak et 
mekle beraber gözlerini, diktiği 
muayyen noldadan ayırmıyordu. 

'f' 

Saime, bir türlü istim tutmıyan 
Eyüp vapurları gibi fosur fosur 
'dumanlar çıkarara~, ayak ayak 
~tünde sigara içiyordu. 

iki saat ıiadar "poze,, ettirdik
ten sonra Şakir Halim, Afif enin 
J.orülmıya ba§ladığıru hissetti ve: 

- Bugün}~ dedi, bu kadar 
~etiıir. Yarın teşrifinizde de ça • 
lrıınz. 

• 

- Ayni saatte geliriz, değil 
mi Saime? 

Afif enin ıeytan bir gülüt le sor 
duğu bu suale Şakir Halimin deh 
§etli canı ııkılmıfb. Fakat için -
den yarın olmazıa öbür gün el • 
bet yalnız gelir,, diye dü§i.inerek 
müteselli oldu. 

Erteai aünü iki kız atölyeye 
gelince, Şakirin bir gün evvel 
ye.pmıı olduğu resmi bozduğunu 

görerek ıaıırdıle.r: 
- Niçin bozdunuz? 
- Beğenmedim. Bu ıün yeni· 

den yapmak istiyorum. Maksa • 
dım, bir şaheser yaratmak! .. 

O gün de öyle geçti, ve aene 
bir aün evvelki gibi Afife ertesi 
günü Saime ile beraber geleceği
ni vadedince, Şakir az kalım çıl· 
dıracaktı. Ne yapsın? Portre ne -
rede iıe bitecek .• Sonra, pek ta • 
bii Afife Selmayı görmek ihtima 
li de azalacak.. Düşündü, ta • 
tındı ve batından Saimeyi atana 
kadar, her gün yaptığını, gecele· 
ri kazıyarak erteıi gün yeniden 
baılanuya karar verdi. 

Artık timdi, genç kızlar, her 
geliılerinde, bir gijn evvel yapı • 
lan reımin bozuhnuı olduğunu 
görüyorlar, kızıyorlar, maamafih 
ertesi gün gene ııeliyorlardı. 

Böylece, aradan sekiz gün 
geçti. 

Şakir Halim, dokuzuncu gün 
sabahleyin atölyeainde bir "eskiı,, 
yaparken kapısı çalındı. Genç res 
aamm yüreği hop! •• etti. Bu aaat· 
te kim gelirdi. Beklediği kimıe 
yoktu. Gitti, kapıyı açtı ve Saime 
ile karıılatınea fqırdı. 

O gün her zamankinden fazla 
boyanmıt ve üstelik kavun kafa· 
ıına bir talebe beresi geçinni§ o· 
lan Saime: 

- Beni beklemiyordunuz, de • 
di, değil mi? 

Sonra, kırıtarak içeri girip bir 
koltuğa oturarak sordu: 

- Hali. devam edecek misi • 
niz? 

- Neye devam? .. 
- Şu portre meselesine .. Her 

halde bu kadar da anlayıısız ol • 
duğumu zannetmezıiniz değil mi? 

Şakir Halim auıuyordu. Saime 
devam etti: 

- Hem canım ne diye mese • 
leyi bu kadar müşküIIeştiriyonu· 
nuz, ilk gününden beni sevdiği • 
nizi ıöylemit olsaydınız, her hal· 
de Afif eyi atlatmak için bir se • 
bep bulurdum. 

lr 

Bogaziçinde : Kandillide m.ek· 
tep sokağında 34 No. lu hanede 
mukim iken halen ikametgAhı 
meçhul bulunan madam Sofya· 
ya. 

İstanbul ikinci icra memurluğundan: 

lstefan efendinin zimmetinizde 
alacaiı olan ezgayrı faiz •e ma· 
sarif (1000) bia liranın te'mini 
için. ıayian mutasarrıf olup tahfı 
hacze alman Beyoğlunda Şah
kulu mahallesinde ester çıkmazı 
sokağında kain eski 29-31 yeni 

.. 19-21 No. larla murakkam iki 
bap hanenin berveçbi talep ve 
karar paraya çevirme muamele• 
sine esas olmak üzue 28·8-932 
tarihinde erbabı vukuf marife
tile mahallen yapılan •az'ıyet 
ve takdiri kıymet muamelesi 
neticesinde me%kiir iki bap ha· 
nenin tamamına (Beşbin altı yüz 
altmış iki ) lira kıymet takdir 
edilmiş olduğu malumunuz bu
lunmak ve · olbapdaki tebligatı 
muktaziyenin ila11 makamına 
kaim olmak üzere ilanen tebli-

• gi keyfiyet olunur. (3173) 

VAKiT 

TAKViM 
Perşembe Cuma 

1 EylUI 2 EylUI 

29 Rebi.ahir 30 Rebi. ahir 

GUn doğuııu M6 S,2S 

GUn batıııı 18,44 lll,41 

Sabah namazı 4,30 4,3[ 

Öğle namazı 12,14 12,13 

İkindi namazı 16.56 1M4 

.Aqam namazı 18,44 18,41 

Yatsı namazı :!0,22 20,18 

l.mek 3,39 3.41 
Yılm geçen ) 235 236 

gUnleri I 
Yılm kalan } 130 129 

günleri 

Hava- Dün aıcaklık azami 29, asgnrt 20 
derce olarak tesbit cdllmlşUr. Bugün rilzgQr 
mUtehavvil eııecek, hava açık olacaktır. 

RADYO 
BugUn 

İstanbul - ıs den 19 a. kadar gramofon, 
19,30 dan 20,30 a kandr Samiye Hanım 
20,80 dan 21 kadar grıımatonla opera, 21 den 
22 ye ko.d:u' Veldan Nlynzl Bey ve arkadaş
ları ve Fikriye Hanım, 22 d&n 22,40 a kadar 
orkestra.. 

vtYA..'lA (517,2 m.) - 12,30 Konacr -
13,40 P!Ak - 14,10 PlA.k - 16,20 Şarkı -
17,155 Muslld - 18,8!5 Örkestrn - 20,40 Ko
ro - 22,45 Koruıcr. 

BtlKREŞ (394,2 m.) - ıs Pla.k - H 
Pldk - 18 Konser - 19,10 Konser - 20,40 
PIA.k - 21 Tagannl - 21,20 Senfonik kon
ser - 22,115 Konser. 

ROMA 4•U,2 m.) - H Musiml - 18,0:S 
Haber - 18,30 Konser - 21 PIAk - 21,4!5 
Sen!onlk konser. 

BUDAPEŞTE (5lro,5 m.) - 10,15 Kon
ser - 13,0::i l{ODBCr - lS.25 Kooser - 20,15 
Konser Çlgıın orkestrası - 21,45 Orkestra. 
kanseri - 23,l!S Dans. 

OSLO (1071,4 m.) - 19 PlAk - 21,80 
Oda mus1.kls1 - 23 Mwıahabe. 

MOSKOVA ().304 m.) - 15 Muslkl -
17,l'l Musiki - 18,10 Muslkl - 19,10 Mu
ılkl. 

V ARŞOVA (1'11 m.) - 1Ul5 PlA.k -
14,35 Musiki - 16,10 PlA.k - 16,35 PlA.k -
18 Solo konser - 19,20 Dans - 21 Hant 
uu.slld - 2ı Daıı:s - 23,lSO Dans. 

KÖN1GVüSTERHAVZEN (1635 ın.) -
2' JimnasUk - 7,15 Konser - 13,80 Konacr 
- ııs Konser - 17,lW Kon.ser - 23 Yusfld. 
PARİS (172:S m.) - 20 Musiki - 21 Ti

yatro - 21,40 Haber - 21,45 Konser 
22,80 Hatif nıus!ld. 

Yarın 

ViYANA (517,2 m.) - 12,30 konser 
13,40 p!Ak - lf,10 plAk - 17,20 km.ser -
21,lı:i BC'nfonl- 23,10 Çalyaplr- 23,30 dan& 

BOKREŞ (894,2 m.) - 18 plAk - 14 plAk 
- ıs konser - 19,10 koruıcr - 20,.ıo plAk 
- 21 konser - 21,45 :nut solo - n.u p1-
J1Ul0 konseri. 

ROMA (441,2 m.) - 13,30 pltlk - H mu
ıslkl - 18,30 konser - 21,10 pl(ık - 21,45 
:tonau - 23 musfkt - 24 cl&ııs. 
BUDAPEŞTE (550,5 m.) - 10,15 koııııer 

- 18,5 Çıgan orkestrası - 16,(5 konser -
18,~ pl&k - 20,30 konser - 21,10 kon.ser, 
Çıgan musf1dst. 

OSLO (1071,4. m.) - 19.30 aak.s&fon -
21 orkestra konseri - 22,15 koro - 23,15 
bar. 

MOSKOVA (13G4 m.) - 13 edebt - 15 
15 mu::ikl - 16,30 musiki - 17,10 muaikl-
18,10 musiki - 19,10 musiki. 
VARŞJVA (Hll m.) - 13,45 p!Ak -

14,35 pllk - 1a.ıo plAk - ıs mnndotın 
konseri - 19,20 dans - 21 sentoDik konser 
- 22,10 l<oruıcr - 23 dans. 

KöNtGVO"STERHAVZEN (1639 m.) -
1 jimnastik - 7,15 musiki - 13- konser -
ı:> konser - 22,15 senfonik konaer - 24 
dııruı. 

PARtS (1725 m.) - 20 muslkt - 21 mu
sahabe - 21,30 haber - 21, 40 musahabe -
21,45 kODBer - 22,SO musiki. 

lstanbul Dördüncü icra ~Jcmur lığın· 
dan: 

31 

Nukut 

20 !. Fransız 171.-

1 Sterlin 743-

1 Dolar 211-

20 Liret 219-

20 ı. Belçika 1 17 -

l şnın ı.v· 
ı pezeta 

1 :uark 

,, 1 zoıotl 

ı rcnı;6 

:?O LeY 

Yuvan ve biraderi Anastas 
veledi Panayot Madencidisin hali 
hayatında Osmanlı bankası mü
dürü sanisi Kiyork Berç efendi 
veledi müteveffa Mığırdıçtan is· 
tikraz eyledikleri paraya mukabil 
birinci darecede teminat irae 
edilen Galatada emekyemez ma
hallesinde Okcu Musa sokağında 
Şiıbaoe yokuşunda atik 46 • 48 
cedit 50-52 No: lu tahtında ec-

20 Drahmi 
20 lsviçre 

29 - 20 l)inar 
624- 1 ÇcJ'\'oncÇ 

za deposunu havi maa dükkan ıo Leva 2s- ı Altındl ~ • 
ı F1 rt 85- 1 ı.recl ) 

Madencidis apartımanı kırk beş 20 ı<:ro: Çek ıu- 1 BaJlltllot 
gün müddetle müzayedeye vaz 16! 
olunarak yirmi bin beş yüz lira· Çek flatları ~· 
da talibi uhdesinde olup bedeli Paris 12.06 ı Prnğ ' 

müzayede haddi layikinde ğöril· Londra 733.- Viya.na 

b dd ı New York O 4<35 Mndrit 
lemediğinden ir ay mü etae Mllft.no Q.2.'3- Bcrlln 

temdiden müzayedeye vaz olun· Brtık8eı 3.4095 

muştur. Huc!udu: cephesi tram· Atina 

P Cenevre 
vay caddesi, sağ tarafı salti sotya 

hanı, arkası Psalti fabrikası, alt Amırterdam 

tarafı Behmeran apartmanile 
mahduttur. Meıabası 178 arşın 

75.64 

terbiinde araziden 169 arşın mu· ı, Bankası 9,20 Terko• .M· 

b b • b d Anadolu 19- Çimento rab aı üzerine me Dl o rum Reji 430 Unyon pc1· 

katile yedi katlı ve sokak ciheti- şır. Heyrtye 1450 şark DeY· 

nin ikinci kabndan. itibaren şah- Tramvay 4550 ltniya cer; 
U. Sigorta 112 Şa.rlt "· 

nişli, apartmanın ayrıca kö- Bomontı 21.;s \ Tclefo~ 
mürlük Ye odunluğunu teş-

11
,,, 

kil eden mahzeni mevcuttur. istikrazlar T~ 
mezkur apartımaoıo tahtında ıst. dahlll 

zemini renkli çini dö§eli bod
rumlu halen Asri ittihat ıirketi· 
nio eczabanesi isticanndadır. 
Kapı vitrine seddedilmek sur~ 
tile ittisalinde ahara ait dükkAn

şark D.yollan 430 
D.Yuvahhlde 53,75 
GUmrüklcr 510 
Saydl mahJ 425 
Bağdat 450 
.Askeriye 

Elektrik 
Tnı.mvaY 

Tünel 
Rıhtım 

AnadolU 1 
Anadolu :ıı ' 
A.. MUrnes~ 

dan geçilmek suretiJedir. Demir . ·l)Cİ ~ 
sokak kapısından girildikte ze- ayna olup bqinci kat bırı ~ 
mini mermer döşeli bir antreyi tın aynı olup yalmz kaP' / 
müteakip beş basamaklı merdi- arkesı saçla ayrıca kap~i I 
venle çıkıldıkta, kısmen buılu ğu, taraça kısmı kırmııı ~ 
camlı ahşap kapıdan girildikte şeli bir koridor üzerio~e ~ 
zemini renkli çini döşeli bir ko- yine kırmızı çini döşeli ~ 
ridor, Ye camekanı havi kapucu ahşap sakaf ve duvar k0~1 
odası olup koridordan iki kanat· lu tarasada üç oda bir h ,.~ 
lı albncı daire kapısı açılıp gi· mini kırmızı çini döşeli fe,Jİ fi 
rildikte bir koridor iki küçük kazan Ye mozayik tekil 1". 
oda ve zemini renkli çini düşeli ocakla bir çamaşırlık var~~ 'I: 
alafranga ocaklı terkos muıluklu diveoler kimilen moıaY1 .J'ı/ 
bir mutfak, alaturka bir hell korkuluklar demir pardl 1' ~' 
birinci koridorda taı merdivenle dır. Dairelerdeki odalar dil, 
yedinci daireyi teı kil ed~n bod- kısmı karton pi yer otur off 
rum kahnda iki kanatlı daire sahanlıkları renkli çipJ ~ 
kapısından girildikte bir koridor terkos, elektrik ve h•"' l 
üzerinde üç oda, zemini beyaz tertibatı vardır. Merdife~ ~ 
mermer döıeli bir mutfak ve lannda aydınlık maballe!~,,dı" 
bir helisı, sekizinci daireyi teş- dairelerin banyo mahaller• 

1 
A( 

kil eden bodrumda bet kömür- Derununda: Tacettin be '~f. 
d·ıer ~J lük bir koridor, iki aydınlık "ma- ram, Moiz Anof efen 1 ~~ 

halli ve bir majazadan ve bir tecirdir. Kıymeti muha 'f•~ 
heladan ibarettir. Taş merdiven.. tamamı otuz bin liradır· e~I 
lebirioci kattaki bir No.lu dairenin olanlar kıymeti mubaoıoıell ,~,( 
ikiıer kanatlı kapısı olup içeri gi- yüzde onu nisbetinde Pt~9 ;/ 
rildikte, beş oda zemini renkli çini sini müstashiben 926 • 6 lll~ 
döşeli alafranga. ocaklı, terkoe ya No. sile ve fazla. ~;o-9 1 

musluklu bir mutfak •e :ıemini dosyasında ita edileceğı , ~ i'~ 
renkli çini döteli mukaddema tarihinde lstanbul dördii 11 )°' 
banyo olup elyevm kiler ve ala· memurluğuna saat 14 d;~eıi ~ 
franga bel!sı vardır. ikinci, Oçün- kadar bizzat veya vekı Jerİ ;ı~ 
cü, dördüncü katlar birinci da- sıtasile müracaat eylerıJe 
iredeki bir numaralı dairenin olunur. (3975) ~ 

jAskeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ilhl•~ 
50 Ton Elektrolit bakır 29 -10 · 932 
15 ,, ,, Tutya 22 -10- 932 
80 ,, adi ,, 31 • 8 - 932 dl f.ı 

Şartnamelerinde tebeddülat yapılacağı cihetle hizalarırı tıd'~ 
zıh tarihlerde müoakasalarmın yapılacağı ilan ~dilen yuk• "I'. 
malzemenin bu tarihlerde münakasaları yapıffiııyacakt~~· ııJ~ 
şartnameye göre münakasa gününün ayrıca. ilan edilecegı / 
daranın mulumu olmak lizere ilan olunur. (4464) / . 

. / .dt;r 
Denız l~evazun Satınalına Koı .. 

yon undan: ,~ 
On bet kalem muhtelif boya: kapalı ıarfla münaka9a5'l t ı' 

· · ve malzemenin lül 932 Cumartesi günü ''' ~ 
Dena kunetleri ihtiyacı için kapah zarfla münakasa)'» ;.?ı:, 

lan boyaların ihalesi yukarıda yazılı tarihinde icra kı!ıoaC~ıP ~ f 
şartnamesini görıMk isteyenlerin her giin ve Yermeıe r~ ı.l 
cakfarm da miiaakasa gün •e saatta Kasımpaşada Deuıı 
zım Satınalma komisyonuna muracaatları. (3912) 



---==-

• 
- Hayret ! bu adamın sırhndaki ne 1 

• 

- Ne olacak! btr dağ! 
- ? •• ?il 
- Hem de 10.000 ton sıkletinde 1 
- 1? il 
- Fakat ·dikkat et! nereye basıyor! 
- Evet ! Qördüm : 

ZiRAAT BANKASI 
nın kumbar rına 

Tamamu. Bu adamın 
ZiRAAT BANKASI 

nda bir 

Tasarral Hesabı var ! 
- Öyle ise, dahn bunun Qibi iki yük tatır ve . 

Sırtı Yere Gelmez 
. -· . ., .·.' 



Sayıfa 12 

• 
1ecı 

Cünbüş 
.-------ıııiılll Fabrikası: 

lstanbul, Beyazıt No: 39 · 41 

AVKIT 

Mekteplerin açılması 

1 EvJül 19" 
Dişlerin kıymettar hftmlsidh. Dl~ 

'inci gibi beyazlatır, ~üriimesıoe ~ 
olur. Fiyatı her yerde 15 kurııŞ 

1 LAN .. . 
uzerıne Tal<simde Sıraservilerde 

N ıo 

1 LAN İstanbul'da: Bahçekapı'da 
53 eski ve 12 yeni 0 • oi 
bahçe hanenin tashiheo Y~ 
sarruf senedinin alındığı • - lunur. (3962) 

Mezktır h:ıne mutasnrrıfe:ı 
Dorotra. vekili YorJanakt· 

Beyoğlunda Kalyoncu kullu
ğunda eczacı başı sokağında 5 
numaralı hane derunundaki mev
cut kendi malım olan muhteli
fü lcins eşyalarımı bu defa 18 
ağuitos 932 tarih ve 144377 nu· 
maralı Eminönü 3 cü noterlığin
ce bedeli mali mukabilinde zev· 
cem Bolikseniye beyu furuhtedüp 
bedelini nakden ahı eylediğimi 
nabk işbu keyfiyetten a la kadar
ların malumu olmak üzere ilan 
olunur. (3968) 

TiCARETHANELERi 

1 ila 15 Eylül 932 tarihine kadar 

Mühim bir kısım eşya 
fevkalade ucuz fiatla satılmaktadırlar. 

Doktor 

Hafız CeınBI 
Dahili Hastalıklar MUte"' 

Cumadnn maada her sün öğlcdell 
saat 2,30 dan 5 e kadar tstanbuldl' 

1 Jtl 
yolunda 118 numaralı husus! cô'f! 
dahill hastalıkları muayene \'e t 

Telefon: İstanbul (2.22.398). imza: Dimisten Velet l~dos 

Feriye Saraylan 
Kabataş Erkek Lisesi 

1 - Leyli ücret! 225 liradır. Memur çocuk
larından ot' 10 kardeşlerden o/° 15,20 tenzilat 
yapılır. 

2 - Eylii ~ün birinci gününden itibaren Ey
lülün beşinci günü akşamına kadar leyli ve 
nehari talebelerin tecdidı kaydı yapılacaktır. 
Bu müddet esnasında tecdidi kaydettirmiyen
lerin yerine yeni talebe alınacaktır. 
3- Birinci ve ikinci devre mezuniyet ve 

ikmal imtihanları Eylfılün birinci günü başla
yacak ve on beşinci günü nihayet bulacak
tır. (4404) 

ıstanbul Belediyesi 116nları 

Mübayaasına lüzum görülen 695 metro mik'abı gıranit taş 
kapalı zarfla münakasaya lı:onulmuştur. Talip o 'anlar şartname 
almak için her gün Levazım müdürlüğüne müracaat etmeli mü
nakasaya girmek için de 234,5 liralık teminat makbuz veya 
mektubile teklif mektuplarım 5· 9-932 pazartesi günü saat o.ı 
beşe kadar Daimi encümene vermelidirler. (4082} 

Beşiktaş Belediyesinden: Ortaköy Dereboyu istinat duvarları 
pazarlıkla tamir ettirileceğinden talip olanlarm 11 ·9 · 932 pazar 
günü saat 16 30 da Daire Encümenine müracaatları. l4495) 

Beşiktaş Belediyesinden: Nişantaş Bostan tokağının kaldırım
ları pazarlıkla tamir ettirileceğinden talip o'anlarm 11-9-932 pa
zar günü saat 16,da Daire Encümenine müracaatları ilan o~unur. 

(44~3) 

Beşiktaş Belediyesinden : Beşiktaş Abbasağa yokuşunun kal
drrımlarınuı tamiri için 50 metro mik'ap taş pazarlıkla mübayaa 
edileceğinden talip olanların 11-9-932 pazar günü saat 14 te 
Daire Encümenine müracaatları. (4497) 

Eminönü belediye şube müdiriyetinden: Sahipsiz olarak başı 
boş bulunup daireye tönderilen ve tahtı muhafazaya alınan iki 
keçi yavrusunun sahibi her kim ise bir hafta zarfında almadığı 
takdirde alelusul satılacağı ilin o!unur. (4500) 

Ankara Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

t - Bedeli keşfi 14406 lira 88 kuru~tan ibaret Ankara-Ayaş 
yolundaki taş ibıaratı kapalı zarf usulile münakasaya ko:-ı muştur. 
2 - Yevmi ihale ıS-9 932 Perşembe günü saat on beşte Vili
yet Daimi Encümeninde icra olunacaktır. 

3 - Talipler münakasa kanunu veçhile yevmi ihaleden % 7,5 
nisbetinde 1 fl81 liralık teminat ve teklif mektuplarını ve Ticaret 
OdaSJndan rnusaddak iktidarı mali vesi kalarını Encümeni Daimi 
Riyasetine tevdi etmiş bulunmalıdırlar. 

4 - Keşif, şartname ve sair evrakım tetkik etmek isteyen
lerin her gün Başmübendisliğe müracaat edebilecekleri ilin o!u
nur. (4473) 

1 

1 

A&FMM~ 

SEYRiSEFAiN 
!\lerkezl idaresi Galata köpnihaşı B 2623 

~u1 ·c A, Sirkeci :\1ühürdar zade Han 22640 

Tente bezi 
Muhteli f kalınlıkta 1600 met· 

re tente bezi münakasa ile sa
tın alınacaktır. ihale 5 Eylul 
932 saat 11),30. Teminat % 10. 

1 Eylfıl petş ~mbcdcrn itiba· 
ren Bandırma ve Karabiga 
oostaları lstanbul'dan saat 18 
de kalka caklardır. (4470) ı .1 ............... .:.-•• 

İsc:ınbul döı<lüncü icra mcmurlu~un 
dan: 

Tem mına üç bin otuz sekiz 
lira kıymet takdir edilen lstan· 
bu!da Zincirlikuyuda Eftalzade 
mahallesinin Nışancı caddesinde 
eski ~ 6, yeni 9 numaralı 1519 
züra terbiinde bir kıt'a arsa olup 
derununa cari üç çuvaldız mai 
lezizi havi taştan yapılmış iki 
maa tavan bir odala gayri men· 
kulun temamı. Ve yine lemamı
na altı yüz on altı buçuk lira 
kıymet takdir edilen lstanbulda 
Zincirlikuyuda Atik Alipaşa ma
hallesinin eski Mehmet ağa yeni 
Arifefendi so'rnğında esk i 8 mü· 
kerrer yeni 8 numaralı 4l1 zü
ralı arsanın temama açık artır
maya vazedilmiş o up 19-9-932 
tarihinde şutoameleri divanha
neye talik edilerek 6 -10-932 ta· 
rihine mGsadif perşembe günü 
saat 14 den 16 ya kadar lstan· 
bul dördüncü icra dairesinde 
açık artırma suretile satılacaktır. 

Artırmalara iştirak için yüzde 
yedi pey akçesi alınır, mütera
kim vergi belediye vakıf icarcsi 
müşteriye aittir. 

icra ve iflas kanununun 119 
nucu maddesine tevfikan hakları 
tapu s'.cillerile sabit olmıyan ipo· 
tekli alacaklılar ile diğer alaka
daraaın ve irtifak hakkı sahip-
lerinin bu haklarını ve hususile 
faiz ve masarife dair olan iddi
alarmı ilan tarihinden itibaren 
20 gün içinde evral<ı müsbitele
rile bildirmeleri lazımdır. 

Aksi halde hakları tapu s:cil· 
lerile sabit olmıyan!ar satış be
delinin paylaştırılmasından hariç 
kalırlar. 

Atak adarların işbu maddeyi 
kanuniye ahkamına göre tevfiki 
hareket etmeleri ve daha fazla 
malumat almak isteyenlerin 932-

0 1 t M tb M •• d •• ı ·· ...., •• d . 640 dosya numarasile memuriyeey e a aası u ur ugu n en. timize müracaatları ilin olu ;. ur. 
llkmektep kitap listesine dahil olup henüz fiah teıbit edil- (3965) 

memiş bulunan eserlerin birer nüshasının fiat takdiri için müel- ,..-
lif veya bayileri tarafından matbaa müdiriyetine tevdii ve 3 Ey- iş arıyorum 
MI 9~2 akşamına kadar fiatı tesbit edilmiyen kitapların listeye 
koaulmıyacağı alikadaramo malumu olmak üzere ilin olu-
nur. (4487) 

Fransı zca ve muhasebeye vakıf 

ciddi bir genç kız vaziıc ıııyor. lst 

P. K. 46 N. B. adresine ya:ııl mı~. 

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

Ha11r pardt: s "i ve elbiseler fevkala de ucuzdur. 
•mmne. Eminönü, Kazmirci Ali Riza müessesatı m11~.,... 

Bakırköy Malmüdürlüğünden: 
Semti 

Yeşil köy 

.. 
" .. 
.. 
.. 
.. 
•• 

i\ lah allesi 

Şe\'keıiyc 
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.. 
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Kö~·içi 

Şevket i ye 

sokağı 

Arslan 

.. 

.. 
Dibek 

" 
istasyon 

.. 

No: 

6 

8 

12 H 
10 

7 

9 

3 

Lira Ku. 

168 

480 
600 
480 

60 
~lj 

180 

96 

00 

00 
00 
00 
00 

00 

00 

00 

Cinsi 

l lane 

" .. 
.. 

Ahır 

" 
·Gazino 

Dükk~n 

.. 

.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 

... f latboyu 6 90 00 .. 
., Buh-:ır 19 600 00 ~1:ıabahçe köşk .. 

,, üçüncü 6 36 00 Ahşap hane •• 

... ,. 18 1 '\O 00 ,, .. 

.. ,. Kalaycı 49 36 00 l\ftrgir dilkk~n •• 
,. Gü,·ercin 13 72 00 Ahşap hane " 
.. ,, lscasyon 68 88 300 00 ,. • 

.. " " 90 92 300 co .. .. 

" 
., ,, I 08 1 1 O 180 00 ,, " 

,. ,. Çekmece 2 30 00 ,, " ·ı S 
., Rih·iç Köy civarı O 108 00 flört kıta tar!ıı8 12 932'10-
" ~c' ke ti Ye bcas~on 1 240 00 Gazino 10 9 93~ il! 

Ye~· l .. i)yde "ııdin numara. ve evsafı sairesi yukarıda yazı lı em'dk ~e 
hiza' ,.: ı .~ıa ~österilP.n müddctlerle icara verileceğinden talip olanların ih:ıle Jf 

·olan 3 ı•:ylill 932 Cumaıtesi ~ünü s:ıat on üçte pey ahçalerile; faıl·~eıııe 
almak isteyenlerin de her gün Uakır:.öy malmüdürlüğüne mı.ir:ı.c:ıat e) 

lstanbul l;ı :ı rirasetinden: 

lstanbulda Çiçekpazarında Fın

dıklıyan hanı altında 1 numardtı 
mağazada Kağıtçılık ticaretile 

müştegil Mehmet Kehnemuni e

fendinin alacaklılcirile konkorda· 

to akdetmek üzere vukubulan 

ta:ebi lstanbul icra dairesi itiraz 

mercii ilisince nazarı itibare a!ı· 

narak kendis;ne iki ay möhlet 

verilmiş olduğundan mumailtyb

ten matlubu oian alacaklılarıo 

icra ve iflas kanununun 283 cü 
maddesi mucibince tarihi ilandan 

itibaren yirmi gün içinde alacak

larım bilcümle vesaikle lstanbul

da Bahçekapısında Birinci vakıf 

hanında 50 numarada mu!<im ko

miser ve Avukat Fahreddin be

ye bildirerek kaydettirmeleri ve 
hilafına hareket edenlerin kon

kordato müzakeres:nden hariç 
bırakılacakları ve keza borçlu· 
aun konkordato teklifini müza-

kere etmek üzere alacaklıların 

17 T. evvel 1932 pazartesi günü 

saat 14 de komiser ve Avu'cat 
Fahreddin beyin mezkur ya:ııha-

nesinde toplanmaları ve toplan

maya tekaddüm eden 10 gün 
zarfında vesikaları tetki '< edebi· 

Jeceklcri iJln olunur. (3964) 

GUndellk Siyası aaa:et.8 
İstanbul Ankara Caddesi, V/.f(.11 

Telefon Humar•''", 
.. ıs1 

Yazı işleri telefonu: " ·t 
:z.ıS• ! dare t elefonu : 

- <J 
Telgrat a dresi: İstanbul --

Posta kutusu No. '8 -Abone bedellerl : 
Türkiye 

Senelik 1400 

6 aylık 750 

3 nylık 4.00 

1 aylık 150 -llfin Ucretlerl : 
--- --- - 10 -Resmi ua.nıarm bir satırı 

n:) 
T icari i!An.larm bir satırı ı ... 

,,5 
Ticari ilA.nların bir s::uıtlılli " -KUçUk llinlar: 
-- {lÇ 
Bir defası 30 iki defası 50 

0 
ıc 

dört defası 75 ve on defası l~~ 
Uı; aylık iH'm verenlerin bir d s,td> 
nendir. Dört satırı geçen il~ııt• 
satırları beş kuruştan heııe.P 

Fabrikası: 59 
Istanbul. Re yazıt No· 


