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• 
Iktısadi 

Bizde ötedenberi vatan hıya
ı:Jeti çok mahdut bir şekilde ta

nınmış, mahdut bir manada te-

Jikki olunmuştur. Bir adam 
nıem'eketi aJeyhine casusluk 

edeı se, yahut harp halinde düş
nıan tarafına geçerse vatan ha

ini olur. Rejim aleyhine hareket 

de böy:edir. Fakat birtakım kim· 

selerin öyle hareketleri vardır ki 
net cesi itibarile miJlet aleyhine

dir; l:u hareket.er memleketin 

umumi menfaatlerine kar~ı açık 
bir suikast mahiyetindedir. Bu
nu nla beraber bu hadise er as
~eri veya siyasi şekil ve mahi

yette olmadığı ıçin o kadar na
zan dıkkati celbetmiyor. Hatta 

vatan hıyaneti o lmak şöyle dur

sun, alelade bir suç olarak bile 
gör"ilm:yor. 

Halbuki bu telakki tarzı çok 
Yanlıştır. l:ilforz ötedenberi mem-

leketimizde öy:ea adamlar vardır 
ki bunla r birtakım tesa düUerin 
yardımile, yahut karışık ve ka· 

ranlı '< yo far ile ço~c par akazao· 

mak fırsatını elıerine geçirir!er. 
Kazanırlar, kazanırlar. Fakat ka
zançlarının hasılatını memlekette 
lutmaı'ar. (\'1illi budutlar haricİ[\e 
lcaçmrlarlar. Ecnebi memleket
lerde saklar. Bu no!<tai nazardan 

~u adam ar mem eke~etini 

Aldığımız habere göre Sanayi ve 
rn:ıadin bankası yakında ikiye ayrıla 
caktır. Bir kısmı sanayi ofisi, bir kıs
nu kredi bankası şeklini alacaktır. 

Sanayi ofisi teşkil edilince, şimdi 
Sanayi bankasına merbut bulunan 
f nbrikalar, bu ofise raptedilecek, 
ofis tarafından idare olunacaktır. 

l\redi bankasına gelince, bu banka -
da sanayi erbabına kredi temini işile 
rneşgul olacaktır. 

Hiyanet 
mütemadiyen harice akıtan bir 

nevi ememebasma tulumba rolünü 

oynarlar. Bunlar memleketin ka
nını ({urutmak için milletin vücu· 

duna yapışmış bir nevi iktıs:ıdi 
ve mali sülüktürler. 

işte bu nevi harekete (iktısadi 
hıyanet) diyoruz, bu c:ns adam
lara da (vatan haini) nazarile ba

kıyoruz. Çünkü bir memleketin 
mıHi müdafaa kuvveti yalnız ıi

tabtan, istihkimdan, tayyareden, 

muhtelif harp gem:lerinden niha

yet bütün bu harp vasıtaJarını 

ku!lanacak o lan askerlerden ve 

zabitlerden ibaret değildir. 
' Kezalik bir memleketin milli 

müdafaa kabiliyeti sadece idare 
şekliı1den, rej :minden gelen bir 

kuvvet de değildir.Bir memleketin 

her tür'ü müdafaa silahlan milli 

servet menbalarıoa istinat eder. 
Milli servet milli müdafaanın 

temelidir. Binaenaleyh bu te
mele her ne suretle o!ursa olsun 
zarar ve hasar yapanlar, o servet 
menbaının kuvvetini ber ne ıe
kiJde olursa olsun kıranlar ve 
eksiitenler, buna mukabil mem
leketten aldıklarını ecnebilere 

verenler vatana hiyanet etmit 
olurlar. Bu itibar ile Türkiyede 

Mehmet Asım 
1 Alt tarafı 2 inci ~avfamızd1 l · 

Bu husustaki kanun layihası, rnec \ 
lise sevkolunmuştur. Meclisin bu se
neki içtimaında müzakere edilerek ~·-tr.ı .. .:ı; 
kanuniyet ke ·pedecektir_ ~ ·Jıiıi-•I 

Yeni kanuıı meclisten çıktıktan 1.;;::ı;,ı;;.....,;;.;;.ı-..---·---~"':-'-·......_~---------""'-"" ... 

sonra, sanayi ve maadin bankası tas-, '. Sanayi ve llaadln bankası'" 
'!Y~ olunacaktır. Gerek sanayi ofj - İerl Ankarada olacak, Istanbulda dıı 
sının, gerek kredi bankasının merkez şubeleri bulunacaktır. 
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Gobi çöllerinde •• 
Tilrkün il le ana yurdunda yapılan bu seyahat neticeıinde 

lhcydana çıkan 
harikulade eser. 

dUnyamo her ta
tafında büyük 

bir alika ve 

takdirle karşı
lınmaktadır 
Ömer Rız .. B.in 

kalcmile dilimi· 

le çevrilen bu 

lbübim eser her 

itin dördünciJ 
sayfamızda ve 

kolaylıkla bir 

kitap haline ge· 
lirilecek bir ıe· 
kilde Yakıt ka

tilerine takdim 

edilmektedir. Reımimiz ha eserde bahsi geçen Çinli akt6rleri 
r&ıteriyor. 

Spekülisyon muhakkaktır ! 
Mutlaka büyük suçluları aramak lazımdır 

Birkaç gün içinde meyda;:ıa çıkan ve yağmurlardan sonra birdenbire kapanan ekmek ihtik:irından 
maznun olarak bir çok fırıncılar n~ahkemeye sevkediliyor. Hiç şüphesiz bu fırıncılar arasında hakikaten 
mes'ul olanlar vardır. Fakat bu fırıncıların arkasında a.4'ıl buhrana sebebiyet veren bir de değirmenci
ler grupu bulunduğunu unutmama!ıdır. Hal böyleyken küçük fırıncıların ve ekmek satıcılarının ihtiktı -
nndan ve suiistimalinden feryat ediliyor da değirmencilerin suiistimallerinden ya hiç bah edilmiyor, ya -
hut işin bu safhası gayet ehemmiyetsizmiş gibi görülüyor. Doğrusunu söyJiyelim. Hadiseyi bu tarzda 
bir mantıkla muhakeme etmek, çok yanlış bir harekettir. Bir kere lstanbulda çıkan ekmek meselesinin bir 
ihtik<1r ve spekülftsyon eseri olduğunda şüphe yoktur. Enclki hafta çarşamba günü İstanbul belediyesi 
ekmek narhını, buğday fintı yedi kuruş olduğuna nazaran yedi kuruş olarak tayin ve ilan etti. lki gün 
sonra birdenbire buğday dokuz kuruşa çıktı. Ilu fiat yüksekliği iki üç gün siirdü. Aynı zamanda fırınlar
da ekmek buhranı başladı ve demm etti. Fakat üç gün sonra yağmurlar haşlayınca buğday liatını sun'i 
olarak yük5ıeltenler, tekrar fiatla rı dokuz kuru~tan yedi kuruşa ind irmiye mecbur oldular. 

Binaenaleyh şimdi ihtikar meselesinde birinci derecede aranacak şey şudur: Buğday fiatları na
sıl olmuştur da birdenbire yediden dokuza çıkmış, bir kaç gün demm etmiş, sonra gene birdenbire yediye 
inmi~tir? Bu müddet zarfında piyasada kimler kaç kuruştan, ne kadar buğday alıp satmıştır? 

Her halde lstanbulda değirmencilerin ve buğday tacirlerinin defterleri, zahire borsasının ka),tlan 
ile değirmencilerden un almış olan fırıncıların makbuzları ve defterleri,. bu vaziyeti olduğu gibi göstere -
cektir. Bu vesikalar üzerinde yapılacak tahkikat kimlerin buğday ihtikarına teşebbüs ettiğini, bu işten 
mes'ul olan asıl büyük mücrimlerin kimlerden ibaret bulunduğunu i~pat edecektir. 

Yunan güzellik 
Kraliçesi 
Aynarozda ! 
Erkek kıyafetine girerek 
papaslar1n ranın• niçin 

11itmlt 1 

• 
Italyan maarif nazırı 

Diln Yunanlstandan geldi, ve akşam tlzerl 
memleketine hareket etti 

ltalya Maarif nazırı M. Balbino 
Giuliano, dün sabah Loit Triyeıti 
no kumpanyuımn Avantino va• 
purile Yunaniıtan' dan ıehrimize 

1 
gelmit, akıa.,..,..!:d trenle ltalya'ya 
hareket etmiştir. 

Misafir İtalyan nazırım hüku " 
metimiz namına ıelamlıyacak o • 
lan lıtanbul Valiıile Belediye tü • 
rizm ,ubeai müdürü Ekre·m Beıim 
Beyler, yeni Sayyat mutile va• 
pura geçmiıler, Vali, M. Giulia • 
no'ya "Hoı geldiniz,, demit, ken -
diıini Perapaliıta, ıerefine veri • 
lecek öğle ziyafetine davet etmİf, 
nazır bu daveti kabul etmittir • 

' Dün ıabah Ankara' dan gelen 
İtalyan ıefareti maslahatgüzarı 
M. Koch'la İtalyan konsolosu M. 
Salermo Mele, ikinci konıoloıu ı 
M. Sili, tehrimizdeki ltalyan 1930 Yunanve Avrupa güzellik kraliçesi 

-Mel. Ali• Dlplaraku 

Atina, 15 (Hususi muhabirimiz -
den) - 1930 Yunan ve Avrupa gü -
zellik kıraliçesi matmazel Alis Dip. 
Iarakunun birdenbire ortadan kay -
bolması, fevkalade merak ve alaka u
yandırmıştır. 

Güzellik loraliçesinin ne olduğu 
araştırılmış, neticede erkek kıyafeti
ne girerek, Aynaroza gittiği öğrenil
miştir. Aynaroza kadınların her nt! 

suretle olursa olsun girmesi, asırlar 
danberi yasak olduğundan, matma -
zel Alis Diplaraku, oraya ayak basa
bilmek için, erkek kıyafetine girmi -
ye mecbur olmuştur. 

Aynaroza niçin gittiği henüz b~lli 
değildir. Herkes bunun sebebi
ni merak etmekte ve muhtelif tah -
minler yürütülmektedir. Diğer taraf 
tan, memnuiyet hilafına bir kadının 
Aynaroza girmiş olması papas~arı 
çok kızdırmıştır. 

Yunanistanın her tarafında bu 
hadiseden hararetle bahsedilmekte • 
dir .. 

~-:ıi:-
1
1 V:~tdatımızla 

Masarlflmlz 
ı Miltevazlndlr 

Ankara, 15 (Yakıt) - Biltçe 

encümeni 932 bütçesini ikmal 
etti. Varidata 169,084,000 kü
sur lira, masrafı 169,072,000 
lira olarak kabul . etti. Ônll· ı · 
ml1zdeki hafta mllzakeresine 
b atlanacaktır. 

-•ıı·rmı·=•mr ·n-ıl! 1 

Naz1r vapurda 
mektepleri müdürleri, Koloni na -

(Lütfen sayfayı reııiriniz) 

Yeni bir maskaralık daha! 
Fransızlar Tllrklyeye sattıkları malın 

parasını pek zorlukla alırlarmış ! 
Istanbul ticaret mahafiline Pa - da şunlar söylenilmektedir: 

risten garip garip bazı l1aberler gel
miştir. Bu haberlere göre merkezi Pa 
!·iste olan Türk - Fransız ticaret O· 

dası adını taşıyan teşekkül son haf
ta içinde toplanmış bir hayli müna
!iaşalardan sonra hazırladığı raporu 
alakadar yerelre göndermiştir. 

Bu raporda Türkiyenin ve Türk 
tacirlerinin aleyhinde bir çok sözler 
kuJlanılmaktadır. Bir fıkrası ~udur: 

"Türkiye - Fransa lktısadl mllna!M'batı
nı lnkitaf ettlrmt>k için çok tımltler besli
yoruz. Fakat Türkler batka tarafa tevec -
cUb etmektt>dlrll'r. Maamaflh Türkiye a -
çıkça Fransaya tevec:cüh edene bu mt\na
aebet kolaylıkla lnklpf t'der.,, 

Raporda Türk tacirleri hakkında 

Bazı taclrlerlınlz mii!ltesna olma1< tızere 

biltü.n Franı~ tacirleri Türkiye ile Türk tıı• 
clrlerl tle muamelu yopmıya h:ıJıl"''" .. do
fllcllrler. Çünkü bu taclrlerlmlz TUrklyl'~ e 
mal satmanın pek çok zor oldu{;"llnu ve bu· 
na mukabil paranın da bin bir mU.)külatJa, 
t.ereddl1tle alındığını söylUyorlar. 

Bu çok doğru- lnııan bu vaziyeti ne su
retle tavslf edeceğlnl blJcmJyor.n 

Raporda bundan maada, Türk ta
<·irleri aleyhinde gene bir çok sözlere 
tesadüf edilmektedir. 

İstanbul ticaret odası bu raporu 
tetkik ettirmekte ve Türkiye ile Tiirk 
tacirleri hakkında söylenen sözleri 
tesbit ettirilmektedir. 

Ticaret odası bu fikirleri protes· 
to edecektir. 

italyada gençlik teşkilatı 

Baş muharririmiz, Mehmet Asım Beyin, İtalya seyahati in\iba
larıoa ait 11 inci yazısı bugün dördaocü sayfamızdadır. Reamwuz 
bu ya~ıda tetkik edilen, teıkilita mensup gençlerden bir kıımım. 
evuelkı ıeoe lslanbula yıpbkları bir ziyaretle · gösteri7or. 
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ita yan maarif &1'1=-----~--------------------------------------------·--------------·· lkhsadi 
Hiyanet Nazırı 

Dahili 
ve 

Harici Telgral Haberleri 
mına bir çok zevat, Darülfünun 
namına Tıp Fakültesi reisi Tevfik 
Recep ve Etem Akif Beyler Loil 

Emir Faysal Hz. Ankaradan hareket ettiler 
Triyestino kumpanyasının bir Uıi hükumetin mllnasebetlerlne taallO.k eden biltlln işlerde tam 
muşile vapura ge;mişler ve M 
Giuliano'yu selamlamışlardır. bir görüş ve düşünüş birUğl mevcuttur. 

İtalyan nazırı vapurdan çıktık
tan sonra doğruca P~rapalas Ankara, 15 ( A.A ) - Emir kralı Abdülaziz lbnüssuut Haz-
oteline gitmi~, burada biraz din Fe)'Sal Hz. t . bu akşamki trenle retlerinin mükerrem mahtt,mları 
lendikten sonra İstanbul Vali • lstanbula hareket etmiştir. Emir Faysel Hazretlerile Hicaz 
sini makamında ziyaret ederek, Emir Hz. jstasyonda Başvekil Hariciye vekili Fuat Hamza 
ziyaretini iade etmiş, sonra Bey · Ismet Pş. Hz. le Hariciye vekili Beyefendi, Rcisicümhur Hazret
oğlundaki muhtelif İtalyan mek - Tevfik Rüştü, Büyük Millet Mec· Jeri tarafından kabul buyurul
teplerini ziyaret etmiştir . 

Saat on üçte İstanbul vilayetı Jisi reis vekili Hasan, Riyaseti-
tarafmdan verile nziyafette bulun cllmhur umumi katibi Hikmet ve 
mak üzere tekrar Perapa!asa seryaver Celel Beylerle Birinci 
gelmiş, ziyafette Vali ve muavinı ordu müfettişi Ali Sait Pş. , fır· 
Ali Rıza Bey, Şükrü Naili Paşa, ka ve merkez kumandanları, 
Darülfünun Fakülteleri refolerin .. 
den Tevfik Recep, Tahir ve E. Başveb11et müsteşarı Kemal B.' 
tem Akif Beyler, halya sefarelı Hariciye vekaleti ve Sovyet se
maslahatgüzarı M. Koch, İtalya fareti erkanı, Sovyet hükümeti 
sefareti ve komolosluğu erkanı ve teşrifat umum müdürü Florenski 
diğer bir çok zevat davetli o • tarafından teşyi edilmiı ve u· 
larak hazır bulunmuşlnrdır. kari lutaat resmi selamı ifa ey-

M. Giuliano, saat on be~e ka • miştir. 
dar devam eden ziyafetten sonrn Resmi teblig"',. 
yanında İtalyan konsolosu M. Sa .. 
lermo Mele olduğu halde otomo - Ankara. 15 (A.A) - Resmi 
bille şehir içinde bir gezinti yap • tebliğ "muhterem m:safirimiz 
mı§, saat on yedide T epeba - Hicaz ve Necil ve mülhakatı 

muşlardır. 

Müşarünileyh Emir Hazretleri 
ve Fuat Hamza Beyefendi ile 
Başvekil Paşa Hazretleri ve 

Hariciye vekili Beyefendi arala
rında müteaddıt mülakatlar ol· 

muştur. Bütün bu 
çok samimi bir 
cereyan etmiştir. 

mükalemeler 
hava içinde 

Karşılıklı itimat hislerinden 
ilham alan bu temaslarda yakın 
sulhün muhafaza ve takviyesi 

sulh ve müsalemet içinde in"i" 
şaf etmekte bulunan iki tuafm 
menfaatlerine ve halisane arzu-

larma tamamen uygun olduğu 
tebarüz etmiştir. 

Bundan maada iki tarafı ıerek 
doğrudan doğruya ve gerek bil
vasıta alakrdar eden bilumum 
meseleler ile iki hiikümetin mü
nasebetlerine taallük eyliyen bü
tün işlerde de tam ve mutlak 
bir görüş ve düşünüş birliği 

mevcut olduğu müşahede olun
muştur. 

Emir F aytal Hazretlerinin An
karayı ziyaretlerile büsbütün kuv
vet bulan bu samimiyet havası
nın her iki devlet mUnasebatında 
idamesine ve sıkı temasların 

muhafazasına karar verilmiştir.,, 
Emir Hz. Krrıkkalede 

Ankara. 1 S (A.A) Emir Fay
ıel Hz., bu sabah huıusi trenle 
Kırıkkaleye giderek orada mü
essealeri gezmişlerdir. 

sında Casa d'ltalia kulübünde se· -------------------------------------------

t~::m~~~~~n çay ziyafetinde Yeni konferans Yunanistanda Hitler'in vaziyeti 
Resmen faaliyete 
geçmek üzeredir! 

M. Giuliano, gece saat 21 d~ 
hareket eden· Semplon ekispre -
sile şehrimizden ayrılmış, Sirke -
ci istasyonunda İstanbul Valisı 
,,e ftalya sefareti erkanı tarafın. Yapllan hususi içtimalar, mU· 

zôkerelerle hazırhk bitti 

Muhalifler niçin 
telaş ediyorlar? 

dan teşyi edilmiştir. Cenc\'rc \"6 ı,oznnda nıilzııl;:erelcr res - M v i ı ' 
Terc:Umel hali men b:ışlıımıılc üzeredir. l•"rnnsız \"C lngiliL • en ze 08 soruyor. 

M. Bıılbino Giuliano Jb79 senesinde ba~·eklllcrl Oeııcvre.re gl'ldlkteıı sonra, Ge· Atina, 1.") (Hususi muhabirimizden) 
lta1ya'da Fossano §Chrinde doğ - ııenede şimdiye kadar yapılım içtimalar, _Yunan Başvekili 1\1. Venizelos, ka. 
muştur. hususi mııhtyette olmu~tur. Bu arada muh· nunu esaside yapmak istediği tadilat 

En·ela Cnmerino lisesinin tarih ve telif de\·lctıcrln murahhasları arasında mit- . • ••. 
felsefe hocalığını yapmış, 190;') sc - ltıkntlnr da yapılmı:Jtır. yüzünden muhahfler arasında goru -
nesincle hükumet mekteplerinde mu - Ccnl'HC \'e ı.ozandakt konferanslar, a~- len telfış ,.e asabiyetin sebeplerini an -
a11imliğe ba~lıyarak muhteJif lise - nı znınanlıır zarfında faaliyette bulunabi - Jıyamadığını dostlarına :söylemiş ve 
Jerde tarih \'e felsefe, jimnajlar _ ıecel•lerdir. İki fiChlr arasmdald mesafe, o- bu arada şöyle demistir: 
da da edebiyat okutmuştur, Bir a • tomobllle bir, bir buçuıc 21ant kndar ~ur - . ~ 
ralik Floransa felsefi e erler kütiip nıektedlr Bu ıtıbarla mescııı. Ccııc'lirl"d!'.kl - Benım tarafımdan kanunu esa -
hanesinin müdürlüğünde buhtncın l\f ıconrnnrı~m s:ıbnh cciseslnda hazır buln : ' side icrası tekllf'cdilen tadilfrt, Reisi -
Giu1iano Umumi harbe, ikinci mii1;1 nıınlar ıeaı> ederse Lo:undııld konfor sın cünıhurun değil, fakat hü/,:unıctin 
zim rütbesile iştirak etmiş, 1923 d; öğlede~ sonraki cl'lsl'slne lııtırıık edl'bile - salôlıiyctlcrine matuftur. 
mebus intihap edilmiştir. Maarif cekclrdlr. Bu nıcnulıır etn:ıfmda dlln ~u Fillıakika Alman kanunu esasisinin 
nazırlıı'bna, Maarif müsteşarlığından teıgrnflar ı;cımıstıc: 48 inci maddesi mucibince, Yunan ka -
gelmiştir. Cejtene 1;; (A A) _ Tahdidi tes nunu esasisinde yapmak i8tcdiğim 
:M. Giualiano, muasır ltalyn'mn fik J'h k f' d' · 1\f 11 · tadil<it, hükumetin saMJıiyctlerini 

riyat aleminde mühim mevkii ol,a ... · ı at ·on cransı ıvanının . ern- tevsi ediyor. Ben, o kanaatteyim ki, 
.. ot ile M. Paul Boncour hazır oldu•"'u Al k · • d ld v bir <:ahsiyettir. Bilhassa felsefe ile .., man ·a;ıunu esas ısın e o ugu veç -

iştigal etmiş olmakla beraber ken - halde aktetmiş olduğu hususi celsede lıile Yuan lıükümetinc ele nizam ve 
disinin edebi bnzr tetkikleri de var . reis M .. Henderson, teknik komisyon siikıinu muhafaza için, icabında ka • 
dır. larm vcrmiı;: oldukları raporların bir nunu esasinin bazı maddelerinin mil. -

1906 da yazpığı "Tarihin ruhu rnef _ takım ııoktai nazar ihtfütflan ile do- vakkaten mer'iyetini tadil etmek sa -
humları,, ; 1911 de yazdıgvr "JJe(J'eliı ltihiyeti verilmelidir. 
h ,., 1 lu olduğunu, binaenaleyh bu şerait 

atalarr,, ve "ldcnllerin kınnetleri M. Venlzelos, lylle•lvor "b" f ı r· 1 · · 1' altında muhtelif heyetler arasında "C" /1 gı ı c sc ı eser erıle Ariost'nn 
"Cümhuriyet., j ' 'C tlripid'in "Les bir takım itilaflar husulünü teshile Atina, 1:> (Hususi muhabirimizden) 
B.acchantes., i hakkinda yazdığı tet _ medar olacak hususi mükalemeler iz - Başvekil 1\f, Venizelos'un sıhhi va· 
kıkler, eı:;erleri arasında bilhassa har tcmenin ihtimal daha ziyade n:u ziyeti, gün gestikçe iyileşiyor. Bu 
zikredilelı'lir ... !'alfth üzerine Başvekilin öniimüz -

vafık olacağını siiylemiştir. . _ N. 'az .. ır ayni za. mand. a. tanınmıcı hir deki salı günü Haricıye nazırı 1\f. Mi -h- t " l\J. Hcrrlot, Frnnsa heyetinin Alman mu 
a ıptır · Faşızme ıntısap ettikten ral>-'ı:ısr tnrnfından tc,·di edilmiş olan \'esi- halftkopulos'a iltihak için Lozan'a ha. 

sonra fırkasının prensiplerini, Ital . ka mııhtc\·lyntına ıttıla kcspedcceğını ,.e reket edebileceği ümit edilmektedir. 
ya.!' l·e ecnelıi gazetelerinde yaz - vnıctı gcllııcc bu b<>ynnatın thth·ıı etmeıcte l\I. Venizelos'a gaybubeti esnasın -
dıgr makalelerle oldugvu kadar, na ld v b da, 'ıLfakedon~.·a umumı· "alı'sı· 11.ı. Go. - o ugu prensiplerle buıılnrın tat illi buım • .H • • !Y • 

tıkasile de mlidafaa etmi tir· tiuna nıt mütaıen1annı bllılirf'cl'ğini hf'~11n, natas'ın ,·ekftlet etmesi kat'i surette 

Adllye encümeni 
Adliyeye ait bazı l:iyihalar1 

mUzakere etti 
Ankaral5(Vak1t)- Adliye en

cümeni bazı layihaları müzake
re etti. Hakimler kanununun rı
zaya bakılmayarak tahvili mad
desine şu ilave edilmiştir : 

irtişa kanununa göre gerek ilk 
tahkikat sırasında tevkif olunan
lar, gerek lüzumu muhakeme ile 
mahkemeye sevkedilenler mah
kQm olmasalarda mücerret bu 
tevkif ve sevkten ifk dafada 
mecburi tahvil göruyorlardı. Ya
pılan ilaveye göre bu talivil mec
buriyetinin üçüncü dafasında ken 
dileri hakimliikten iskat oluna
cakbr. 

imtihanla veya meslek mek
tebinden çıkma müstantik olan
lardan hal ve ıiretleri itibarile 
edtlemiyenleri vekalet, kabul 
istifade olunan maddeye göre 
adliye hizmetlerinden affedebi
leccktir. 

Encümen temyiz hakimlerinin 
13hai cürümlerden dolayı ceza 
heyeti umumiyeıinde muhakeme 
oluomaaıw kabul etmiştir. 

fııknt ı~rnnsnııın daha cn·ell'e bıı meııE"lc kararlaştırılmışır. 

haJ.l.md.'\ ileri elirmUş olduğu ihtiraz! l•ay- Londradakl mUzakereler 
dl tecdit otmlştlr. 

Bundan sonnı İtalya, A\·mıtıırya Ye Sov· 
lct Rusyıı m:.ırnhhnelnrr, Aım:ın tııldifim• 
miizaheret ctml31crd!r. 

Netice olarak ıkonf erans divanr, 
sonra tayin edilecek olan tarihten ev 
\'el umumi komisyonun içtimaa dave
tinin muvafık olamıyacağına karar 
vermiştir. 

Binaenaleyh, gerek Laussanne'd~ 
ve gerek Cenene'de önümüzdeki gün 
ler zarfmda hususi mükalemelcr ic-
ra edilerek konferans mesaisinin mü-

Atina, 1:> (Hususi muhabirimizden) 
Yunan borç taksitlerinin tecili i . 

çin İngiliz dainlerile müzakereye gi -
rişrnek rnaksadile Londra'ya gitmiş o -
lan Yunan l\filli banka~n dirckto -
rundan Hariciye ne1,.'lretine bir telg -
raf gelmiştir. Bu telgrafa göre, 

İngiliz dainJerile '·uku bulan temas -
lar, ümit verici bir.safhadadır. Yu -
nan l\lilli bankası direktörü, Lond -
radan Lozan'a hareket etmi~tir. 

essir bir tarzda yeniden başlam:lsın.ı Meclisin feshi 
müsait olacak şekilde siyasi zeminin 
ihzarına çalı;;rlacaktır. 

MUUlketlar 
Cenevre, l:> (A. A.) - M. Ilerriot, 

hu sabah ı·efakatinde .M. Doncour ve 
:M. 1\fassiligli bulunduklarr halde İn
giliz murahhas heyetinin işgal etti • 
ği daireye gitmiş ve orada M. I\fac 
J>onald ve Sör John Simon ile uzun 
uzadı •a görüşmüştür. 

Atina, I:> (Hususi muhabirimizden) 
- Muhalif gazetelerin yakında me -
bus intihabatı yapılacağı hakkrn -
daki iddialarına rağmen, Yunan 

parlamentosunun ne zaman f eshedi -
leceği henüz malfım def?ildi!·, l\lec. 
lisin feshi. içtimai sigorta kamı -

nunun, meclisten geçmesine bağlıdrr. 
Bu layiha ise, Lozan konferan -
srndan sonra müzakere olunacaktır. 

Bn müJiikatJardan sonra 1\1. Jier- ........................................................... . 
riot 'M .. Gibson ve M. Grandiye zira· 
retlerini inde etmiştir. 

1\1. Herriot tamirat konferansmı'l 
yapacağı ilk içtimada hazır bulun -
mak üzere saat 16 da Lozana gidecek 
tir. 

Lozen konferansı açılıyor 
Cenevre, 15 (A. A.) - Lozan kon-

tam sa:ıt 11 de resmen küşat edile • 
cektir. 

Bugün ı-<aat 17,.~0 da Ouchy şato -
sunda nim resmi bir içtima aktoht'l;l 
<"aktır. 

Cenene, ı:; (Gece yarısından son
ra) - 1\f. Herriot saat ıs,ı;; te Loza
na, P:ransız haYa işleri nazrrı M. 

feransı, önümüzdeki perşembe günü Penlove Cenevrcye gelmiştır. 

Cenup hükumetlerini 
kuşkuJandırıyor! 

Hindenburg, Hitler'le blrkere 
daha konuşmıya IUzum gördU 

Berlin, 14 ( A.A.) - Hinder
burg, öğleden biraz sonra Von 
Papen hükumeti tarafından tan
zim edilmiş olan ve mali, içtimai 
ve hazineye müteallik tedbirleri 
ihtiYa ededn kararnameyi ımza 
lamışlardır: 

Siyasi tedbirlere müteallik 
olan kararname ve bilhaasa 
Hitler kıtaabnın faaliyetine ait 
memnuiyeti ilga eden kararna· 
me henüz imza edilmemiştir. 

Cenup hükdmetlerinin bu hu· 
ıusa dair olan şiddetli itirazları· 
nın Almanya hükumetini mezkür 
hükümctlui bu bapta bir nebze 
tatmin etmeği dUşünmeğe sevk 
etmiş olduğu zannedilmektedir. 

M. Fon Papeo, Hitler iJe Na
zi meb'uslardan yüzbaşı Goch
riog'i kabul etmiştir. Araların
daki mülakatın mevzuunu cenup 
hükfımt.tlerinin mukavemeti me· 
seleıinin teşkil etmiş olduğu mu
hakkaktır. 

Lazi matbuatı, Von·Papcu hü
kumetini muhafızlara karşı zaaf 
göstermekle muabaze etmiye 
başlamıştır. 

Hitler'in sağ eli olan Gobbefs 
Berlin gazetelerinden Angriff' de 
şöyle yazıyor: 

"Von Papen, Sert Da vranl ,, 
başvekili sosyal demokratları~ 
komünistlerin iazetelerine karşı 
şiddetle hareket etmiye davet 
etmektedir. 

Hltler, faallyette 
Bertin, 15 ( A.A ) - Hitler, 

fırkasının ali kumandahğmı ye
niden tensik etmeğe başlamış 
ve yeni bir daire ihdas etmittir. 
Bu daire, münhasiren mecburi 
say senisleri ile meşgul olacak 
ve ordu emrinde bulunan miralay 
Hirelin idaresi altında buluna· 
caktır. 

Hitler fırkasının bütün teşki· 
litınm umumi idaresi, meb'uslar
dan M. Ceorge Strasser' e tevdi 
edilmiş olup kendisine ıı Alman-
ya müfettişlikleri,, ünvanı verilen 
beş daire reisi muavin olarak 
refakat edeceklerdir. 

Bu müfeqişliklerclen birincisi, şark! 
ve mukezl Almanyayı ihth·a etmekte 
olup, Sainte Yt>hmc'deki kanlı hadiselerle 
yakından :ıl:lkadır bulunmuş olan mül:l-
zlm Schultz tarafındın idare dilmcktedir. 

ikincisi cenubl ve garbt Almanya ile 
Avu~ruryayı ihtiva etmektedir. 

Uçüncüsü,' dahiH \'e harici siyasi 
meselelerle askerf. sıhhi ve hukuk! me
sai! ile iştigale memur olup aynı zaman-
da bir de teknik subesi vardır. 

Dördüncüsü, mali işlerle, beşinci!i de 
zirat mes:ııl ıle tcvaggulc memurdur. 

[Baş makalcmizden mabıtt] . 
yüz binlerce lira kazandıktan hal" 
de bunlan memlekette tutmayarak 
ecnebi memleketlere kaÇU'aıılat 
ve oralarda saklayanlann hare• 
ketlerinden daha açık bir hıya
net ıuçu tasavvur olunabilirmi ? 

Bu yolda hareket eden adam• 
ların 1 ürkiye hudutları dahilinde 
Türk tebeası sıfatile oturmai• 
hakkı olabilirmi? Bahusus bugibi 
adamların hükumet daireleri ile 
alışveriş ederek servetlerini müte
madiyen artırmalarına, arbrdık• 
lan bu servetleri gene mütem•"' 
diyen ecnebi memleketlere 16-
rllrüp oralarda 1aklamalar1na 
karşı sükut edilebilirmi? Nihayet 
şahsen Türk tebeası olduiu hal· 
de Türkiyede kazandığı paraları 
ecnebi memleketlere götilren ve 
oralarda saklayan bir adamın 
bu tarzı hareketi vatandaşlık ıı· 
fatıyle telif olunabilirmi ? 

Acaba bu adam niçin paraaını 
memleketinde tutmıyor da mu· 
hafaza için ecnebi memleketle
rını tercih ediyor? Bu tarzı 

harekette bir taraftan memleke· 
tine karıı bir itimatsızlık hi11İ 
açıktır. Böyle bir haleti rubiyede 
olan adam biç bir vakit kendi 
hayatını Türk milletinin hayatına 
ve istikbaline bağhyamaz. Onun 
için bu ahlakta, bu kıratta olan 
adamlarm Türk camiası içinde 
yaşamalarından i~e çıkıp gitme· 
leri memleket ve millet için 
elbette daha hayulıdır. 

Vakıa bu nevi vatan hainlerinin 
bir kısmı bundan yedi sekiz aene 
evvel tabii tekilde bir kere ce· 
zaya oğramışlardır. lngiltere hü· 
kiimeti altm esasını terkettiği 
zaman paralarını sterline çevire· 
rek Londra bankalarına yatırmıf 
olanlar servetlerinin yüzde otu
zunu birden kaybetmişlerdir. 

Fakat lstanbul piyasasında bulu"' 
nan bazı zeYaltan tiki.yet suretinde 
işittiğimiz sözlerden anlıyoruz lci 
bu cins adamların mühim bir luı• 
mı hali akıllanmamışlardır. Hail 
Türldyede kazanılmış olan para• 
larını ecnebi memleketlerde lu• 
tanlar vardır. 

Binaenaleyh hükumetin para• 
mızı ve iktısadiyatımızı korumak 
maLsadile aldığı tedbirler ara'" 
smda bu kabil vaziyetleri nazarı 
dikkate almak adetleri mahdut 
olmakla beraber zararları büyük 
olan ve hemen btpsi Türk ka• 
nından olmıyan bu adamlarıo 

milli iktısadiyatımız için tahrip
kar hareketlerine mani olmak 
çareıini aramak lazımdır. 

Mehmet Asn" 

Darülbedayi artlstJetl 
iki ay kadar evvel Anadolud• 

bir turneye çıkan Darülbedayi 
artistlerinden bir kısmı dün FeY"' 
yaz vapurile Bandırmadan ıeb"' 
rimize dönmüşlerdir. San'atkir' 
lardan lsmıil Galip ve Vasfi Rı
za B. ler henüz şehrimize geloıe"' 
mişlerdir. Vasfi Rıza B. buıüo 
Bandırmadaot lsmail Galip Be1 
de yarın refikasile birlikte iz
mirden Ege vapurile şehrimize 
döneceklerdir. 

Neyyire Neyyir hanımla Tal&t 
B. üç gün eYvcl şehrimize d60 .. 
mü~lerdir. 

ismet Pş. kız enstitUsUnde ••''
1 

Ankara, 15 (Vakıtı - Yarıo 
ismet P,. kız enstitüsiinde seaıe" 
lik talebe elişleri sergisi açıl•" 
caktır. Vekiller, meb toslar bil~o; 
met erkanı, gazeteciler aer'JI'/ 
davetlidirler. 



Makslm Gorki 
8akem olsun 

• Pttaksim Gorki Türk ediplerile 
lurDıtüğll zaman : 

- Sizin de halkın hayatından 
latbıeden edebiyat eserleriniz var 
"1? diye sormuş ! 
~barrirler düşünmüşler, ta

lllall'aıflar, başbaşa vermişler mü-
!:•ere etmitler, kendi eserlerini 
~Jle bir gözden geçirmişler de
lldfler ki: 
L_:: - Bizde baılı başına köy 
...._ının, fakir sınıfın hayatın· 
dta alınmış uerler yoktur. Her 
llaıabarrir eıerlerinde parça, parça 

layden, fakir halktan bahsetmiştir. 
• • • 

Makıim Gorki ile Türk edip· 
~~~ arasında geçen bu muhavere 
~hudutlar içinde işidilince mat
"Qlt ıemtinde bir •avcyladır koptu· 

Gnmbürtn halk romancısı Aka 
COndlziln indirdiği ~amar sütu-
"'111un Yorulmasından çıktı. Son
'- tözler aldı, yürüd ii • 
• Halk edebiyatı vardır. Muhar
~lerimiz Maksim Corkiye bizde 
bır hayli eseri olan aşık Tarziyi 
latden söylemedıler diye sütun, 
16tun yazılar yazıldı. 
L~ Bana kahrsa sütunlarda esen 
.._Yada Makıim Gorki He görü
lea ediplerden Rus muharririne 
~ir TUrk edipleri listesini verme-
trini bekliyenlerin aldanma hın

ta bir rQzgir gıbi do!ıışıyor. 
• • • 

Birbirlerinden en az haberdar 
~lanlar bizde muhakkak muhar
tirlerdir. ÇDnki kendi yazılarını 
lllıaralarını, sntunlarını, kitapla
~aı Tirgüllerden, noktalardan, 
qarflerden mürekkep bir kale 
halinde ruhlarının etrafına çe
tirmiılerdir. Onlar kendi ruhla-
tını~ cümleler, satırlar, mısralar, 
Qeyıtler halindeki kale duvarla-
tlndan başka bir yeri göremez
ler. Dünya onlar için ruhlarının 
lcale bedenleridir. Baş!ta adam 
~r nu, yok mu, onlar için böyle 
ır mesele mevcut değildir. 

• • • 
bi Kalelerin üstüne çıkınız ve ede

Yat Alemimizi böyle seyrediniz. 
d Edebiyatımızın hudutları için-

e yer, yer hususiyetleri taşı/an 
~ likiaeler göreceksiniz. 
l.1ı1~ malikineleri hep tanırsınız. 
ı..~9 dan sonra başlıyan Garp 
"'Veketlerinden ilham alan l: u 
~)erde köylü ve fakir halk l 
'e.I değildir. Hatta ona acım::ı.: 

IDanaaız birşey telikki edilmittir 
L! Eıerlerimizde ya büyük zengin 
~ hayatın arzuları canlanır, ya
"'Qt kendisine müreffeh bir ha
~tisi arıyan kariin dine tu-
11_.. rulan rakı ve kokain nevin
""q 11nıfsız edebiyattır. 

KaylU ve fakir halk kendini 
t:rlu bir şekilde htssetmeden 
L .. -kaim Gorkinin istediği san'at· 
"er TOrkiyede bereketlenemiye
~r. Fakat Türkiyede ltöylü ve 
~ halk tabakası yok mudur? 
~~ bayatı hakkında eserler 
·oqqmamıt mıdar? 

..!:una birdenbire hayır demek 
·~Or. 

'a .\Jca. Mahmut Yesari, fakirden 
~met ve zenginden hiciv Jisa
r...~ bahseden Hüseyin Rahmi, 
~bulun fakir halk tabakala
~~ semtlerini tanıtan Ahmet 
""•ıııı bütün inkarlara rağmen 
'lulamıyacak insanlardır. .. "' 

~P.fubarrirlere birşey tavsiye 
~Yorum, iÜrü!tüyü patırtıyı 
~ir ~•rafa bıraksınlar, topu topu 
l~l'fıa· eybe yükü tutmıyan ~ser
"-! ı Makıim Gorkiye gönder-

er •• 

~alım ne netice çıkar? 
.. ardır J,, 
b7' Yoktur J" 
~e aarfedilen mürekkebe, 
' blan ıinire tüketilen zeki-

,_kbr. Sadri Etem 

Paramız Halkanlarda 
yükselmlye başladı 
Üğrendiğimize göre, paramızın 

kıymeti Balkanlarda ve Yunaniı
tanda yükelmıştir. Yunanistanda· 
ki yükselişi lira başına 2,5 di
rahmidir, Eu yükselmenin sebebi 
hükiimetimizce son zamanlarda 
alman kararlar ve bankalarda 
bulunan dövizlerin kaydedilmesi 
mecburiyetidir. Eilerinde döviz 
olanlar bunları Türk parasına 
tahvile başlamışlar, bunun neti
cesi olarak p2ram1zın kıymeti 
artmı~tır. 

Türk tarih tedklk 
cemiyeti toplanıyor· 

2 Temmuzda, bilyük Cazinin 
huzuriJe, Ankarada toplanacak 
tarih kongresi için hazırhklara 
başlanmıştır. Bu ;tibarle Türk 
tarih tetkik cemiyeti bugünden 
itibaren Ankarada toplanmaya 
başlayacaktır. Bu cemiyetin 
nasından, fehrimizde bulunan 
Ahmet Refik beyle Köprülüzade 
Mehmet Fuat bey top!anmalara 
iştirak için Ankaraya gitmişler
dir. 

Randman muarenesl 
netlcelerl 

iki hafta evvel yapılan ilk 
mekteplerin beşinci ve Oçüncü 
sınıflarımn randman muayenesine 
ait evrakı tetkik için ilk mektep 
muallimlerinden 50 kişilik bir 
grup seçilmiştir. 

Bu muallimler ayın sonuna ka
dar randman evrakının tetkikini 
bitireceaJerdir. 

tir. 

gelmiştir. 

2 vagon at pa ve 582 çuval da 
bulgur gelmiştir. 

Eunlardan maada 720 çuval 
fındık içi, 2CO çuval un, 732 ki
lo peynir, ve 48 vagon da tiftik 
gelmiştir. 

İzmirli Bektaşilerin Hikayesi 
lzmirde Bozyaka'da ayini cem halindeyken zabıta tarafından tutulup mahkemeye 

bektaşilerin ileriye sürdükleri mazeret Nasrettin Hocanın bostan fıkrasını hatırlatıyor. 
Fıkra malumdur: 

ıevkolunan 

Hoca bir gün komşusunun bostanına girmiş, karpuz ve kavunları /;oparıp bir ruvala <!oldurmıya 

ba§lanuş. /Ju sırada bostan sahibi çıka gelmiş. Hocayı bu halde görünce ne yaptığmı sormuş. Nasrettin 
Hoca: 

- Sorma azizim, demiş, sorma bapma geleni.. Biraz evvel bir kasırga çıktı. Beni az 'kaldı, gökle
re uçuruyordu. Bereket versin, sürüklene sürüklene senin bostamna /;adar geldim ve burada tutunabil -
dim.,. 

Bunun üzerine komıusu: 
- Peki, demiş, bu karpuzları ve kavunlan ·bu çuvalın içersine kim koydu:',, 
Hoca bu suale birdenbire ctvap verememiş, biraz duraklan:ı§, sonra bir mazeret uydurmuş: 
- Evet, demiş, bunu ben de düşünüyorum, düşünüyorum, fakat bir türlü /:im olduğunu bulanıı-

yorllnı ,,. 
lzmirde Bozyaka'da gizli fiyin yaparken basıJan bektaşiler de zabıta tarafından isticvap edilince 

kendilerinin bektaşi olduklarını inkar etmemişler. YaJnız tarikatlerin ilgasından beri asla ~kta~ilik pro
pagandası yapmadık1arını söylemişler. Fakat ayini cem halindeyken tutulan bektaşilerin yanında ka -
dınlar da varmış. Hatta bunJarın arasında genç kızlar bile bulunuyormuş. Bu lnzların \'C kadınların na
sıl hu gizli ayin yerine geldiklerini sormuşlar. Bektaşiler buna cevap bulamamışlar. Sadece: "Bu kadın -
lar bizden değildir" demekle iktifa etmişler. 

Anlaşılıyor ki lzmirin Bozyaka bektaşilerf kendilerfain nasıl gizli ayin yerinde toplandıklarını Li
liyorlar, fakat kadınların nasd olup da bu yere kendilerinin yanına gelmiş olduklarını bir türlü anlıyamıy 
orlar! · 

Doğrusu bu mazerete akan sular durmaz mı? • *. 

~-----------------------------------' 

Beylerbeyi sporcuları 
Beylerbeyi gençler ıpor klübü 

tarafından yarın Şirkctihayriye 
vapurile Yalovaya bir tenezzüh 
tertip edilmiştir. Vapur saat 7,lS 
te Köprüden hareket edecek 
Beşiktaş, Üsküdar. Kuzguncuk 
Beylerbeyi, Çeniclköy, Kandilli, 
Arnavutköy iskelelerine oğra· 
dıktan sonra tekrar Köprüye 
gidecek ve 9, 15 te hareketle 
Kadıköy, Büyükadaya uğrıyarak 
Yalo•aya varacaktır. Yalovadaa 
19 da avdetle ayni iskelelere 
uğrıyacaktır. Vapurda Beylerbeyi 
musiki beyetile bir cazbant ·ye 
ucuz büfe bu'unacakhr. 

'l'edfln 
Vefatım dün teessürle haber 

verdiğimiz Dr. Behçet Sabit B.in 
kain validesi ve n:erbum Rıza 
Beyin zevcesi Hanım efendinin 
tedfin merasimi, dün yapılmıştır. 

Behçet Sabit beve taziyet be· 
yan ederız. 

Bakalorya imtıhanları ba,ladı 

Dün Lise ve Orta mekteplerin 
bakalorya imtihanlarına baı!an• 
mııtır. imtihanlar gelecek hafta 
bitecektir. 



İtalya Se.1ıahatı inıioalanndan: 11 Ticaret 

Gençlik teşkilatı : Balila 
ve Avangardistler 

Ve iktısat 

İtalya ve 
Yumurtalarımız - -Bundan evvel Faş:st ordusu 

hakkında malumat verirken bu 
teşkil!bn as :eri vazifesini ifa 
etmiş İtalyanlardan ı;önüllü o'.a
ralc kaydedilen Faşistlerden mü
rekkep olduğunu söylemi~tim. 
Bunun haricinde italyada gene 
müıellah olınak üzere bir de 
gençlik teşkilatı vardır. Gc:nçlik 
teşkilatının bir kısmına (eahla). 
diğer kısmına (AYangard"st) teş
kilatı deniliyor. 

Balila ıekiz }'aşında başlar, 

on dört yaşına kadar devam 
eder. Erkek çocuklar gibi kız
lar da Bali la ola bilirler. 

Faşistlerin Balila teşkilatı, ta
rihi bir fıkraya istinat ediyor: 
VaktiJe ( Cenova) şehri düşman 
hilcumuna uğramış. Ahali düş

mana mukavemet edememiş. Şe
hir, dOşman istilasına düşmüş. 

Ahalisi esir olmuş. Fakat bir gün 
Balila isminde bir çocuk, düş
man askerinin Uzerine taş atmıı. 
Bu tat ile bir cıskeri yaralamı,. 

' Diğer taraftan çocuğun düşman 
üzerine Taş atması, yerli ahali
yi galeyana getirmiş. Kadm er
kek herkes taşla, tüfekle, sopa 
ile yenidendUşman askerleri ü
zerine hücum etmiş. Eu suretle 
ıehir kurtarılmış. 

Bu tarihi fıkra şu manayı ifa· 
de ediyor: Bir vatan toprağı 
üxerinde yaşıyan bütün çocuklar 
ıöyJe dursun, tek bir çocuk bi
le bazen milli müdafaa noktasın
dan memleket için mühim bir 
kuvvet olur. Bu kuneti iJ,mal 
etmek doğru değildir. Binaen
aleyh çocuk ve gençlik kuvvet
lerini tanzim etmek, terbiye et
mek, milli müdafaa nokks ndan 
büyük faydalar temin eder. 

işte Mussolini, bunun için ço
cukları da sekiz ya~ından itiba
ren Faıist fırkasına mal ediyor. 
O oları BaliJa teşkilatı içerisine 
alıyor. Adeta her birini küçük 
birer asker yapıyor. 

Fakat Balila teşf;ilah bazıları
nın zannettiği gibi sadece birnevi 
apor müessesesi demek değil

dir. Bu teşkilAta dahil olan ço
cukların el!ninde hususi surette 
kendilerine göre l<üçiik mikyasta 
yapılmış askeri si ahlar vardır. 

Bu silahlar haki!<i lrnrşun atar. 
Kezalik teıkilatın gene küçük 
mikyasta olmak üzere muzıka 
aletJeri, toplari, mitralyözleri de 
vardır • Hulasa BaJila teşkilatı 
demek sekiz ile ondl>rt yaş ara· 
aında bulunan çocuklardan mü
rekke-p bJr gönüllü asker orduıu 
demektir. Bu ordu, asil Faşist 
ordusuna menaup zabitlerin ida-
resi altında olmakla berabe ço
culdarın kendi aralarından seçil
miş bölük zabitleri vardır. 

Askerlerin kendilerine mah
sus mitli ıarkıları olduğu 2'ibi 
Balila teşkiJitJnrmm da l:öyle 
ıarkıları vardır. Bu ıarkıları bö
lük bölük, takım takım ayrılmış 
olan Balilalar, hep bir ağızdan 
okuyorlar. Balila teşkilatını ge
zerken rehberlik eden zat b:ze 
bu şarkıların mealini şu suretle 
hullsa etti: 

- Biz, dostlarımıza kalpleri· 
mizi veririz. Duşmanlarımıza taş 
atarız 1 ,, 

Buradaki ( Taş alma) tabiri 
ile yukarda arzettiğim tarihi fık
raya telmih ediliyor. 

Bizde (yaşasın!) yahut (şa .. şa .• 
şa .• ) gibi tabirlerle gençlerin 
bagarışlanna mu'lcabil ltalyan 
(BaliJa) Jarı şöyle haykırıyorlar: 

A .. A .. Aya!.. A .. A .. Ayal.. 
On dört yaşından on sekiz 

yaşına kadar olan gençlerden de 
gene gönüllü olarak avangardist 
teşkilatı vücude • getirilmiştir. 
avangardistler, askeri talimlerin 
ve hareketlerin hemen her ne
vini yapıyorlar. 

Avangardist teşki'.itını gezdi
ğimiz zaman bir kaç yüz gencin 
mitralyözler ile bir hücum hara
ketini gördük. Eu hücumun ha
kiki bir askeri hareketten hiç 
farkı yo'.itu. 

Bütün Italyada Avangardist 
tcşkilibna dahil olan gt!nçlerin 
miktarı üç milyondur. Bu miktar 
nazarı dikkate alınırsa Avangar
distlerin mühim bir kuvvet oldu
ğu anlaşılır. 

Avangardist teşkilatı mektep
lerde ve Maarife merbut bir 
tcıki!at değildir. Bu cuğrudan 

doğruya Faşist ordusuna mek
tepler haricinde merbut olarak 
tamamile hususi bir teşkilat 

halindedir. Onun için avangar
dist olan genç er içinde mektep
liler olduğu gibi ınektepde ol-
mıyan, şuradıt burada muayyen 
ticaret, san'at, yahut diğer mes
lek mensubu olan gençler de 
vardır. 

Avangarcüst teşkilatı bir ta
raftan gençleri askeri talimlere 
v~ hareketlere vaktinden evvel 
hazırlıyor. Diğer taraftan gele
cek nesil için tabii surette bütiln 
Italya gençliğini bir Faşist ordu
su haline getirmek gayesini ta
kip ediyor. 

Bize verilen malumata göre 
avangardist leşkil~tının faidele
lerinden biri de askerlik müdde
tini tenkis etmek suretile ordu 
masarifinde iktısada hizmet et-
mesiymiş. Çünkü avangardist 
teşki ' atı içinde askeri talimlere 
tamamile hazırlanan ltalyan genç-
leri için bilahare orduya iltihak 
ettikleri zaman bir senelik asker
lik J.:ifi geliyormuf. 

Mehmet Asım 

Yunanhlar alacE.ıklarena mu
kabil Almanlara tUtUn 

vermeyorlar 
Alınan malfıta nazaran bir çok 

Alman firmalarının Yunanistan· 
dan mühim miktarda alacağı 
kalmıştır. 

Alman firmaları hükumet vaıı
tasile Yunan hükumetine müra-
caat ederek bu alacaklarına 
Yunanistandan tütün mübayea· 
sına müsaade istemişlerdir. Fa
kat Yunan hükumeti memleke· 
te döviz girmesine mani olacağı 
yani para girmeden ma 1 çı~ c:c~ğı 
mülahazasile redetmiştir. 

Arnavutluk, kontenjan usulu 
tatbik etmlyen yegAne 

memleket! 
Son tetkiklere nazaran Avru

panın Te hatta dünyanın en mü-
him devletleri ithalatını tahdit 
ettiği gibi döviz esaslarını da 
kabul ederek para işini mun· 
lazam bir şekle so!<muıtur. 

Bu hususta yalnız bir hüku
metin istisna teşkil ettiği anla-
şılmıştır. Bu hükumette bir mil· 
yon nüfusa malik o1an Arnavut-
luk hükumetidir. Arnavut:uk hü
kumeti ıimdiye kadar kontenjan 
ve döviz esaslarını kat'iyyen ka
bul etmemiştir. 

Anıdoluhisanndı Küçü" su mesiresinde 
:rıilll orta oyunu temsil heyeti 
Ali Bey ve arkadaşları 

Bu cumadan itibaren her cuma gün
leri saat 3,30 da. 

Konulan resim, Türk yumurta• 
larını allkadar etmiyor 

ltalya hükümetinin şimdiye ka· 
dar gümrük resminden muaf olan 
yumurtalardan kental başına 

145,60 liret resim almak suretile 
gümrük resmini arttırdığı yaııl
mıştı. 

Aldığımız maifımata göre bu 
artma yalnız Yugoslavya yumur
talarma münhasır olup Türkiye 
yumurtalı-rmı alakadar etmemek· 
tedir. Bu hususta malumat al· 
mak üzre şehrimiz Italyan tica
ret odası ikinci reisi M. Marini 
dün harici ticaret ofisine davet 
edilmiştir. eu zat vaziyeti şu 

suretle izah etmiştir: 
- Mevzuu bahis resim Yugos

lavyadan Italyaya ithal edilen 
yumurtalardan alınmakta olup 
Türk yumurtalarına teşmil edil
memektedir. Bugüne kadar yani 
Yugoslayaya karşı tatbik edilen 
lrnrardan beri ltalyaya sevkedifen 
Türk yumurtaları biliresim m~m
lekcte girmiştir. 

Türk yu:nurtalarına karşı res· 
mi tezyit suretile bir tasavvur 
mevcut olmadığı gibi Italyaya 
fazla miktarda Türk yummtası 
ihracı için te,vik ve teşçide ~ u· 
lunulmaktadır. 

ltalyaya Türkiyenin yumurta 
ihracı gittikçe artmaktadır. lsta
t:stikJer de bu vaziyetleri teyit 
etmektedir.,, 

Yaptığımız tetkikata göre lt:ılyaya 
yum una ihr:ıcatımı z 1929 d:ı 43 36';", 
19.10 da ':"4.:ll6 kental ıkcn iCJ31 de bu 
miktar 88 <)86 kentala çıkmı~tır. 19.32 
ı;encsi ilk üç ayı 7.arfındakl yumurta ih
r:ıcııtırnıı: ise 15,I:i+ kentaldır. l 1a'lbuki 
gcçrn senenin hu aylaıındaki ihracatımız 
1 f ,56.1 kentaldır. 

Ecnebi vapur kumpanyalarenın 
akdları ba,ıarena geldi 

Şehrimizde yumurta nakliyatı 
yapan m11htelif vapur kumpan
yaları aralarında uyuşarak na
vul meselesini artır:nışlardı. 

Bunun üzerine marttan sonra 
· sandık başına Napoli için 100, 

Marsilya için 160, Barı!on ıçın 
320 krun, navlun almağa başla
mışlardı. 

Bu vaziyet karşısında ziyan 
eden yumurta ihracatçıları ofise 
müracaat ederek vaziyetin tet
kikini rica etmişlerdir. ihracat
çılar ayni zamanda Oryente 
Mare namında diğer bir vapur 
kumpanyasına müracaat ederek 
yumurta nakliyatı husunda mu· 
tabık kalmıılardır. Bu anlaıma 
üzerine l<umpanyanm F ede!ta 
vapuru karadeniz limanlarından 
yumurta tahmil ettikten sonra 
yarın Jimanımiza gelecek ve 
burarlan Napoliye, Marsilyaya 
hareket edecektir. 

Bu kompanyanm tesbit eti iği 
nav:unlar Nopali ıçın 80 
Bars on, için karadeniz sahilinden 
220 kuruş ve Iıtanbuldan 170 
kuruştur. 

Bunu haber alan birleşmiş va· 
pur kumpanyaları dün yumurta 
ihracatçılarımızı toplanmıya ça
ğırmışlardır. 

Bu içtimada ihracatçılarımız 
lehine anlaşma için müzakere 
başlamıştır. Müzakerelere bugün 
de devam edilerek bir karar Ye
rilecektir. 

lstanbulda yapılan çivitler 
Meşhur çivit kıralı Kalman 

lstanbulda bir çivit fabrikası aç· 
mışh. 

lstanbulda imal edilen çivit
lerin civar memleketlere de ihra
cına başlanmııtu. 

OOBi çillerinde L 
Türkçerc çeviren OMER RIZA 

GOBt ÇÖLLERİ:'llDE 

tırıyor • Biz de bu çeşit kasırga yüzünden Nobodin 
kalmıya mecbur olduk . 

Buralarda ani bir taarruza uğramak her dakika mühtedi 
olduğundan, gece nöbetçiliği meselesini müzakere etmek li 
zımdı • P;·ofcsör Hsu, bu meseleyi konu~mak için çadı 
geldi • Ona göre, bir eşkiya çetesi, bizim çadırlarımızı bed 
ittihaz edeceğinden, çadır haricinde yatmak daha doğru olurdd 
Sonra .muhafızlarımız olan askerler, cephanelerinin a 
gmdan şikayet ederek, bizden cephane istemişlerdi. Fakat P 
fesör Hsu, a~kerlerin yanındaki cephanenin az olmasını daha 
vaf ık görüyordu . 

Onun için bizm kurşunlarımızm, onların tüf eklerine ıı . 1 
yacağmı söyliyerek onlara cephane vermedik ve nöbet ifı 
hallettil< . Nöbetciler her iki saatte değişeceklerdi • , 

Gece1 fırtına~ın ulumasına, rüzgarların haşyet verici inil 
sine rağmen selametle geçti • Güneş doğarak, uçuşan tozlan re. 
ge boyadığı zaman, kafilenin hiç bir hasara uğramadı 
anlaşılmıştı • 

Heyet Gol clvaranda 

10 GOBt ÇöLLF.RlSDE .:) 

Kafile yollarda 

3 
•Kervanlar 

Mongolistanda 
Nobo • din köyüniin kendine mahsus bir maden JCuyuıu ~ 

dı. Fakat kömürleri iyi değil. Biz, May11ın 23 ünde harelı~ 
ettik . Hareket ederken köylüler; sepetlerle koşarak de 
gübreleri, develerin düşen kıllarını toplamıya koyuldular. -~ 

Kervan, tekrar bütün ihtişamile teşekkül etmiş ve ilerle tı' 
ye başk.mıştı . Yeni doğan güneşle bir tarafları aydıl1 f 
nan muazzam develer, gölgelerine karşı birer büyük be 
kel gibi duruyorlardı • 

Vzun alay. şimali garbiye doğru ilerlemekte idi • . ~ 
Biz, tepeleri tırmanarC\k, dar, dolambaçlı bir geçı~e bi' 

kıyoruz . En önde giden askerlere göre, burası, anı tı' 
taarruza uğramak ic_:in çok müsaitti . Onun için silahlı ad•~.,r 
rımızdan bir kaçının ileriden gitmesi daha muvafık 0 

du . kabul ettik ve yürüdük . . . 11;.Jİ Sema mühteşem bir mailik içinde, fakat hava soğukça ıdı.c:..J1'1'1 
nin bir kıvrımında bir kuyu ve bir yalak gördük · '.'11 11i' 
tarafında y;kık bir duvar göı·ünüyor ve onun vaktile yapı1':_11 d-' 
istihkamın enkazı olduğu anlaşılıyor . Buradan geçen dı~ıl'e' 
seyyahlar, buraya kadar emniyet ve selamet içinde g~ tı.f 
lerinin bir nişane~i olarak dağların ruhlarım taziz eden bır 
bırakıyorlar . dııt 

Burasmı geçtikten sonra ikinci bir geçide girdik • BurCigo 
çıkınca vadi geni~liyor ve sol dağın eteğinde Yagar vot' 
köyü, yahut Yaı;arin Göl:.. uzanıyor. Biz de Hung - .Jel' 
zu - Gung köyüne yakın bir yerde konakladık . Kort ı,eı
mak ve hareke~ etmiye o kadar alııtık ki, bunları vakit k•1 
meden yapıyoruz • Çünkü herkes ne yapacağım biliyor: . 
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Paris sergisinde 
Bir Türk gencinin eserleri dikkat 

ve aUAka celbediyor 

Ressam Halit B. 

Paristen gazetemize yazılıyor: 

Size burada açılan redm scr
fiainden bahsedeceğim. 

Beynelmilel ve milli namı a!-
hnda üç asırdanberi her ilk ve 
son baharda açılan resim, 
yağlı boya, heykeltraş ve m:ma-
ri kııımlaranı ibtiva eden bu ser
gi Parisin göbeğinde Chapmp 
Elyseedeki Grand Palaiste açı-
lır. iki ay devam eder bir kısmı 
yalnız Fransa diğeri ecnebi san'at-
klrlarına aynlmıştır. San' atkar
lar ancak iki eserle iştirak ede-
biHrler. Mutahhassıs ve büyük 
ıan'atkarlar tarafından müteşek
kil bir jnri heyeti eserleri ince-
den inceye tetkik etlikten son
ra kabul veya ret eder. 

Bu mevsimde açılan sergi 145 
incidir. Serginin alt kısmı kum
sa) ilzerinde Jeylak ve Jilelerle 
allılenmiştir. Sarayın yüksek ve 
cam kubbesi tenıiz bir örtü iJe 

kapalıdır. Bazı heykellerin altın
da çiçek mağazalarının reklam 
olarak koydukları rengarenk çi
çekler bu temiz mermerlerle gü
zel bir renk tezadı yapıyor. tlil· 
haasa eserler pek ince bir zevk
le yerleştirilmiş. . Bu manzarayı 
birinci kat bal1rnnlardao daha 
İyi görmek kabil. 

Burası bir resim sergisi değil 
adeta bir resim mektebi yıllarca 
ders almaktansa beş on defa 
oradaki asarı görmek kafidir 
denilebilir. 

Beynelmilel resim sergisi kıs
tnıoı dolaşdığım sıradada göğsü
IDQ iftiharla kabartacak bir man· 
ıaraya şahit oldum: 
Gördüğüm; altında Halit Mus

tafa lstanl;ulda doğmuş, profe
ı6r Rayno~t'ın talebesi yazıl anla 
iki çerçive içinde on iki resim-
di. Resimlerin bir kısmı Mısara, 
diğer kımıda lstanbula ait man-
zaralar ve figürdü. Merak ettim 
~ -- - -

Bun!arın biç bir gelirleri yok
tur. Amerika Salibi ahmerinin 
dağıttığı konservelerle yaşarlar. 
lier birisinin · hissesine ancak 
6lmiyocek kadar yemek düşüyor. 
I<uru yerde yatarlar. Elbiseleri 
Yoktur. Çoğu hastadır. Ölenle
rin sayısı yoktur. Bunlardan biri 
beni görmiye geldiği zaman utanı
Yorum. Çünkü benim bir odam 
\'ar. insanın şöyle kafasını din
liyecek bir bacağı olması büyük 
laadet miş! 

Allah sana acısın. Sen de her 
ltyden mahrum olan kardeşleri
~iıe yardım etsek olmaz mı? on· 

r ümitten bile mahrumdurlar. 
~liboluya gitmiye hacet yok .• 
'W111'ada 8yleleri o kadar çok ki •• 
d Nataıanın kalbi merhametle 
oldu. Bağırdı: 

srr portresi 

Halit bey namındaki bu genç 
daha iki sene evvel Is tanbulda 
Türk ocağında eserlerini teşhir 

eden Halit bey olduğunu anla
dim. Kendi kendine s~ssiz, sa
dası çalışan bu gerıç eserlerinde 
cidden muvaffak olmuştu bilhassa 
lstanbulun akşam manzaraln A
rap ve Kahire tiplerinde bariz 
muvaff akiyetleri göze çarpıyordu. 

Hariçte Türkleri eserlerile ta· 
nıtan bu genç cidden memlekete 
ve memleketin san'at hayatma 
büyük bir hizmet etmiş bulu-
nuvor. 

Türk san' <ıtkarJarmın vatan-
ları haricinde kendilerini tanıt
maları memleket namına pek 
arzu edilen bir şeydir. Halit 
Beyi tebrik ederken diğer Türk 
san 'atkarlarmın da bu hayırlı 
eseri takip etmelerini temenni 
ediyorum. 

Ş. t{; 

J Askeri davetler J 
Beyoğlu Ankcrlik fUbesinden: 

Yalnrz Beyo"'lu mıntakıı.sınd:ı m11la.;\·3·ct 
ve multim bulunan 823 doğumlu yeril \·e ya -
b:ıncıl'ırın ilk )'Oklamalnnnı 3·aptırmak U7-0 • 
re Beyoğlu Askerlik ııubeslne J 8 lla -
zlrandnn 28 Hazirana kadar mlirac.~utlıırı 
ı11zur.ıu ilan olunur. (4 ad"t vesll\:l fotoğ -
rafll~ :y<'nl harflerle yazılı nüfus cüroanla -
rllc gefoceklrr.) 

Em!nlinU Askerlik §Ubesinden: 
Eminönü Ask<'rlik şubealnde mukny3 et 

bulunan birinci dereced<'n malul Uu ı;ö-ı \·e 
lld ayak ,.e lkl koldan malUl olan efrat Yl' 

:z:abltıını bir hafta zarfında şubece k:ıyıtlıl'lrı 
icra l'dllmek üzere hem<'n süratle mllracruıt· 
la.rı ldzımdır • Bu müddet :r:.artmd;) mür:ı

Cl!llt etmlycnler h:ı1<kınd..'\ ıtubeml:ı; lmllyen 
mr.sullyet kabul etmez . 

EmlnönU Askerlik şubesinden: 
828 doğumluların ilk yoklamalarr Ha • 

:r:.lran nlh:ıyctlnde hitam bulacağından Eınl -
nönU l<a:r:.:ısı dahllinde bulunan yerli \'C ya -
b:ıncı S2S do~luların bu mUddet zar 'm -
da şuh~YL mürjcnatlle yoklamalnrmı yop • 
tırmalıırı. Aksi taktirde hakl3rmda. mil • 
kelfefiyetl :ısk<'rlye kanununun 88 lıncU mad 
desi mucibince muamele yaptınıacağı tt>k -
rıır ıınn olunur. 

~ 
Yazan: 

Mm. Rube· 
j:ınski 

- Hakkın var, onların imda
dma koşalım, bana yol göster ! 

O andan itibaren Rusya Ja
ponyayı istila etti. 

Tagami sefarette bulunduğu 
sırada piyadeler, süvariler, top
çular, tayyareciler parça parça 
elbiseli Kazaklar evinin kapısını 
çalmıya başladılar. 

Nyanya kiliseye gitmeden ev· 
vel yemek odasında semaverle 
çerezleri hazırladı Nataşa yanın
da Lola olduğu balde içtimalara 
riyaset ederdi. Sigaraların du
manı arasında bol yemek, sıcak 
şekerli çay, yakıcı votka ile kuv
vetlenen erkek sesleri eski gev
rekliklerini alırlar. Ve Mikado
nun resmi altında hep birden 
kaybedilmiş vatana ait şarkılar 
söylerlerdi. Birtakım planlar ku· 

Sulhcll kadınlar 
Rusyaya gittileı-
Bir kaç gün evvel şehrimize 

sulh ve hürriyet beynelmilel ka· 
dm birliği murahhasları dün şeh
rimizden Rusyaya haraket etmiş
lerdir. Heyet Varna, Burgaz ve 
Köstence şehirlerine de uğraya
caktır. 

He.yetin reisi Mm. Mıldred 

Scott AJmsted buradaki temas· 
!arından aldıkları neticeler hak
kında bir muharririınize şunları 
söylemiştir. 

-Istanbuldan, lemaslarımızd~n 
iyi neticeler elde etmiş ola
rak güzel in ti balarla aynh
yoruı. Temas etliğimiz Türk ka
dmlan birliğimizle muhabere et
meyi kabul ettiler, birliğimizin 
organi olan ve üç lisanla intişar 
eden Paks gazetesinde Türkiye
de temaslarımız hakkında ma· 
kaleler yazacağız. 

Türkiyeden, dediğimiz gibi, 
iyi intibalarla ayrılıyoruz. Ame
rikada iken bize, Balkanların 
harbın beşiği olduğunu söylemiş· 
lerdi. Halbuki Türkiyeye gelme
den evvel diğer Balkan memle
ketlerinde de tetkikat yapmıştık. 
Görüştüğümüz herkes harbm 
aleyhinde bulundu. F enahkların
dan bahsetti. Bu, Amerikada 
söylenilenlerin doğru olmadığım 
gösteriyor. 

Memleketimizde 
Yapılan ldrofll 
Pamuklar 

Memleketimizde Idrofil pamuk 
imal eden bir fabrika harici ti· 
caret ofisine müracaat ederek 
mallarına hariç piyasalarında sa
tış tem;ni için delalet edilmesini 
istemiştir. 

Tıcaret ofisi birçok memle
ketlere müracaatta bulunmuş ve 
birkaç yerden de müsait cevap
lar alarak bu fabrikaya bildir· 
miştir. 

Iran ve Iraktan gelen cevap· 
larda bu fabriicadan külliyetli 
miktarda pamuk istenmektedir. 

Bu fabrikamn imalatı ayda 15 
bin kilodur. Memleketimizin pa
muk sarfiyatı ise ayda 10 bin 
kilodur. Fabril~anm hali hazır
daki sarfiyatı 5, 6 bin kiloyu 
geçmemektedir. 

Bu sebepten hariçte cıüıteri 
bnlmak mecburiyetinde kalmıştır. 

Piyasamızda Avrupa pamuk
ları 240 kuruşa satıldığı halde 
yerli m&.h olarak bu pamuklar 
140 kuruşa satılmaktadır. 

Fabrika, imalatının memleket 
ihtiyacına kafi geldiğinden ba
hisle himaye tedbirleri alınması 
huıusunda iktısat vekaletine de 
müracaatta bulunmuştur. 

rulur. Planları tertjp edenler 
bunları müdafaa ederken kızııır
lar, salahiyet sahibi isimler söy
lenir, münakaşa edilir. Nihayet 
şiddetli ihtir~sh kavgalar çıkar· 
dı. Bu silah arkadaşlarının bo
ğuşmaması için onları birbirin
den ayırmak lazım gelirdi. Son
ra pisleşmiş, büküm yerleri es
kimiş, yırtık Rusya haritaları 
meydana çıkar, masaya, eşya 
üzerine, yerdeki hah üzerine ya
yılırdı. Kibrit çöpünden alaylar, 
kolordular, haritalar üzerinde 
hareket eder. Zapto!unan şehir· 
ler işaret edilirdi. 

"Zafer,, muhakkaktı. "Mağlup 
olmak,, kelimesi kimsenin hatırı· 
na bile gelmezdi. 

Esmer dağ taramasına gelin
diği, yahut bir ırmağın mavi çiı· 
gisi, bir ormanın yeşil lekesi gö· 
ründüğü zaman eğer oralarını 

çocuklukta dolaşmışlarsa par· 
maklar gayrı ihtiyari dururdu. 
Doğula.11 köyün ismi üzerinde bi· 
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Lozan konferansı 
------

Almanyanın tamirat bedelini tediyeden 
aciz olduğunu teshft edecek 

Artık bütün Avrupanıa, belki 
de bütün dünyanın gözleri Lo· 
zana dikilmiş bulunuyor. Avru
payı ve bütün dünyayı sıkan en 
mühim meseleler, orada konuşu· 
larak halledilecek. Gerçi henüz 
bunu ümit eden yok. Fak at Hı
tiınal verenler var. Bu ihtimale 
kuvvet verecek yegane amil olan 
Amerika ise sahne haricindedir. 
Ancak, Lozandan sonra Londra
da toplanacak konferansın Lo
zanda elde edilecek neticeleri 
takviye etmesi imkam mevcut. 

Şimdi lngiltere ile F ransanın 
oldukça anlaştıkları ve Mac Do
nald • Heryo miiiakatı neticesin
de "Entente Coriale,, yi ihya e<le. 
rek Almanya ile anlaşmak yolu 
tutulduğu, bu suretle Avrupayı 

buhrandan kurtarmak esasına e
hemmiyet verildiği söyleniyor. 

Onun için Lozanda bu üç dev
let arasında münakaşa, münazaa 
ve ihtilaf görülmiyeceği temin 
o!unmaktadır. 

Konferansta lngilte:enin harp 
işlerini kami1ea tasfiye lehinde 
bulunacağında şüphe yoktur. 

Almanya, tamirat bedeli na
mına bir şey veremiyeceğini kat
iyetle ifade ederek bunun imkan
sızlıktan ileri geldiğini izah ede
cektir. Almanya nüfusunun altı
da biri işsizdir. BerJin balh.mm 
hemen dörtte biri yapacak bir 
İf bulamıyor. Bu vaziyette olan 
bir milletten para alınamaz. Onun 
için Almanya, tamirat namı aitın
da bir şey veremiyecek. 

Buna karşı Fransa ne diye
cek? 

Heriyonun tehdit yolunu tut
mıyacağı. oltimatom vermiyeceği 
muhakkakhr. Bu gibi tedbirlerden 
bir şey çıkmaı onun için Heriyo, 

tamirar borcunu ilga edemiyeceğioi, 
Almanyanm tekrar kudreti yet
tiği zaman tediyatta bulunmak 
üzere borcunu kabul etmesini 
müdafaa edecektir. 

Çünki tamirat bedelinin ilgası 
için Amerikanın da harp borçla
rını ilga etmesi zaruridir. 

Acaba Amerika bunu kabul 
edecek mi? Amerika efkan umu
miyeıi henüz bu mesale üzerinde 
kat'i bir kanaat edinememiştir. 
Belki Amerikalıların ekseriyeti 
harp borçlarıD10 ilga edilmemesi 
lehindedir. Bunun sebebi Ame
rikada da vazıyetin iyi olmama· 
sıdır. 

raz fazla durulurdu. Hudutsuz 
stepler, derin nehirler çabuk ça
buk aşılır, memleketin hududuna 
kadar koşulurdu. 

Münakaşalar bitip düşmanlar 
kahredildikten sonra harita par
çaları ihtimamla büküJür, elin 
yordamile diizleni. Hüviyet vara
kalarile dolu eski cüzdanlara 
yerleştirilir ve herkes böylece 
vatanı cebine kalbinin üzerine, 
malını sakınan bir hasis gibi 
saklamış olurdu. 

Bu cemaat içerisinde bir tek 
çocuk vardı. O da Kotikti. O 
mukaddes Rusyayı kurtaracağını 
söyliyen bu masa kabremanları
nm harikulade projelerini gözleri 
parlarak ıydinlerdi. 

Onların hayali harplerini ta
kip eder, arkalarından takızafer· 
ler altından bir büyük kır at 
üzerinde geçerdi. Koca bir kılıç, 
mükemmel bir tüfek teşıyacaktı. 
Annesi onun bu hayalleri anla· 
tışını sevinçle dinler. Çocuğunu 

Orada da i~siz'er milyonlan 
taşmış, orada da iş sahipleri iki 
yakayı bir arara getirmekten 
aciz kalmış'ardır. Onnn için 
Amerikalılar, harp borçlarmı il
ga ederek kendi yüklerini art
tırmayı, vergilrrini biraz daha 
ağ!r !aştırma vı istemiyorlar. Şayet 
Amerika harp borç!arınm ilgası• 
nı kabul etmiyece!< olursa lngll• 
ere, müttefıklerinden bir.şey al· 
mamakla beraber harp borçları• 
nı ödem:ye devma edecektir. 

Amerikanın harp borçlan 
hakkında bir karar vermesi için 
oradaki cümhur riyaseti intiba· 
batının neticelerini beklemek 
lazımdır. Ancak o zaman Amerika 
nm vaziyeti leayyün eder ve onuolıi 
müza~~erelere girişmek mümkGn 
olur ve bir tarafta Amerika, 
diğer tarafta Avrupada.ki borç• 
lular karşı karş!ya gelerek anla· 
şa bilirler. 

Elhasıl Lozan konferanmım 
yapacağı şey, Aimanyanın ta· 
miratı tediyeden aciz olduğunu 
tesbitten ibaret olacaklar. .. 

O. R. 

1 SPOR 1 
Selanik mubtelltl 

yarın geliyor 
Galatasaray - Fener mubteli• 

tiyle iki maç yapmak üzere Se• 
lanik m uhtelitioin şehrimize 

yarm sabah geleceği anlaşılmak· 
tadır. llk maç yarın aktam 
Kadıköy stadında, ikinci maç 
pazar günü taksimde yapıl1tcak· 
tır. Hakem Misler Allen'dır. 
Bu cuma atletizm tallmlerl 

olmıyacak 
Istanbul 15, (A·A.) - Atletizm 

F ederasiyooundan teblii edil• 
miştir : 

Selinik Muhtelti ile yapacik· 
ları Futbo\ maçında karışıklığa 
mahal kalmamai( için yalnız bu 
cumaya mahsus olmak üzere 
Atletizm talimlerinin tehiri F e· 
nerbahçe kulübünden istenilmiı 
olduğmndan bu cuma Atletizm 
talimlerinin tehi" edildiği tebliğ 
olunur. 

Kamçatkadakl hadise 
Bir akşam refikimızin yazdığı· 

na göre, Kamçatka burnu açık
larında bazı Japon gemilerine 
Rus sahil muhafaza gemileri ta• 
rafından ateş açılmış ve bu ha· 
diseden dolayı Japonya Rusyaya 

_şidd~tli bir nota göodermiıtir. 
.. -

gururla öperdi. intikam harbinin 
tabiye tarzını dinliye dinliye 
Rusyanın bütün yollarını, ıebir
lerini öğrenmişti. • Gelenler ara• 
sında kel kafalı, "oca sakallı Ye 
göğsü nışan dulu bir jenral var
dı. Jenral ara sıra Kotikin yana• 
ğını okşayarak: 

- Rusyayı çocuklar kurtara• 
caktır. 

Derdi. Bu sırada Kohar mut· 
bağa siner ve adi adamlar ıürll
süne karşı l<üfürlcr humurdanır• 
dı. Böylece Os nan Bey cadde
sinin ortasında bir Rus müstem
lekesi tesis ediyordu. Nataşa bu 
müstemlekenin kraliçesi idi. Her 
kes onu taziz, tebrik, takdis edi· 
yor. Sevinç göz yaşları dökerek 
ellerini öpüyordu. 

istila günden güne fazlalaıı· 

yordu. Gelenlerin mıkdarı çoıal• 
dıkca her kes kendisini kendi 
malikanesinde sayıyordu. Misafir
ler yavaş yavaş ev sahibi tavrı
nı almışlardı. 

(BitTMai), 



memleketimizde ae 
lilmler yapılmalıdır 

Müstakbel sinema programla- lüzum kalmadan, kafaları saye-
rında dokümanter filimlerin mü· sinde meşhur olabilirler. Bugün 
him bir mevki iş2al edeceklerini işteo az çok anJıyan bir vazu 
bütün ıinemadan anlıyanlar söy- sahnemiz var. Fakat aradan se-
liyor, ve iddielarıoı da şöyle mü- neler geçtikği halde yerine 
dafaa ediyorlar: başkasının yetiştiğini görmivoruz. 

Vesaiti nakliye çoğaldıkça, in- Zira ife başlamak,alfabeyi sökmek 
sa:ıla r hudutlarını genişletiyorlar. isteyenlerin ilk fıkri büyük film-
Bugün telsiz telefon onları bin· ler, güzel artistler, zengin dekor-
Jerce kilometro uzaklara bağlı· lar kullanmak. 
yor. Her gece, haritada ismini Memleketioi ve onun ihtiva 
bile görmedikleri memleketlerin ettiği zenginlikleri yeni anlamı· 
musik isini dinliyorlar. Sade sesle- ya başhyan bizler için ne şa'şaab 
ri nakleden bu alet onların te- dekorlar ve ne de güzel artist-
cessüs hislerini tamamen tatmin ler lazım; (bunlar hiç olmasın de· 
etmiy or. Seslerini dillerini din- miyoruz.) Lazım olan doküman-
ledikleri adamların yüzlerini gör· ter filmlerdir. Ancak onlar sa-
mek, Ad-ttlerini öğrenmek adata yesinde mekteplimiz o'.ıun, me-
onlarla beraber ya~amak istiyor- murumuz olsun, amelemiz olıun, 
lar. Fakat o uzak memleketlere muallimimiz olsun, her birimiz an-
gitmek için ne Yakitleri var, ne cak onun sayesinde Türkiyeyi iyice 
de hlfi paraları. işte dokümenter tanıyabileceğiz. Urfa vilayetinin, 
film doğrudan doğruya insanla- Viranşehir kazasında vatandaş· 
rın bu ihtiyacına cevap verecek· !arımız nasıl yaşarlar, nasıl giyi-
tir. nirler, eğlenirler, vakit geçirirler? 

Resimli gazetelere karfı halkın işte bu sualler karşısında şaşı-
rağbetini görüyoruz. Resimli ga- racak olanlar ancak dekümanter 
zeteden bin kere daha entere- filmde cevap verebilirler. Hem 
san olan dokümanter filimlere de öyle bir cevap ki: 
halk niçin rağbet etmesin? Sanki senelerce orada kalmış, 
Münd•aıa kabul etmez bu oranın yerli!eriyle beraber yaşa-

mesele üzerinde durmıya 'ı . mış gibi. 
B:zim burada izaha çalıştığı· Bu cins filmlerin alınması için, 

mız dokümanter filmlerin yeni Hükümetin mümkün olan yar-
vazıı sahneler yetiştirebilmesidir. dımı esirgemiyeceği şüphesizdir. 
Orta bir filmin malkyet fiyati Ve bu çeşit filmleri gösteren 
100.000 liradan aşağı değildir. sinemalar vergiden de muaf tu· 
Bu vaziyet arşısında film yap- tulmalıdır. Tıpkı gazeteler gibi. 
mak için mutlıi~a büyük serma- Sayılmakla bitmiyecek, dokü-
yelere ihtiyaç dardır. Halbuki manter filmlerin bu faydalarını 
bu kaideden hariç bi r film nevi bildikten sonra içimizden heves-
kalıyor: dokiimanter ve reportaj kar gençlerin çıkmaması cidden 
filmleri. Bunların alınması için acıklı olur. 
bir manı.ara alma makinesi kafi. Dokilmanter filmler 
Kendisini halka tanıtmak, müs- nasıl yapılır? 
takbel komanditerlerine emniyet Ünceleri dolcümanter filmler 
vermek isteyen ne kadar müptedi gayet kaba sinemaya alınıyordu, 
vazii sahne varsa ancak bu sa- sade bir şehrin allka celbedecek 
yede muratlarına erebilirler. De· mahallerini, binalarını fotoğrafa 
kora, sun'i ziyaya, ~'yıldız0a almakla iktifa ediliyordu. Ope-

-· - -- --·---

Bir Rus DokUmanter Filminden Bir Sahne 

cins 
ratörün bütün mahareti filmi bir 
grup yahut göl ve deniz manza
rasıyle bitirmekle belli oluyordu. 
Tabii bu kordelaların sinema ile 
alakası yoktu. Sade parlak ve 
net bir fotoğraf irae ettiklerin-
den muvaffakıyet kazanıyorlardı. 
Ağır ağır sinema tekniği terak
ki ettikçe dokümanter filmler de 
hu mes'ut cereyanı takip ettiler. 
Bugün dokümanter filmler üçe 
ayrılmaktadır: 
1- Reportaj yahut terbiye 

filmleri, 
2- Tema (mevzu) filmleri, 
3- Şiir filmleri. 
10 - Reportaj filmleri bize 

mümk\!n olduğu kadar hakikate 
yakın bir seyyahati anlatırlar. 
Bittabi bu filmlerin evvelden ha• 
zırlanmış senaryosu filan yoktur. 
Seyyahat esnasında vuku bulan 
günlük vak'aları fevkalade ha
diseleri filme almakla iktifa edi-
lir. Bu cins fimlerde san'at mev
zuu babsolmaz. En canlı misal 
olarak: Amündsen'in kutbu şi-
maliye seyyahati, "Byrd,, kutbu 
cenubide, Mont Bilanc dağına 
çıkış filmlerini gösterebiliriz Bun· 
!ardan başka her hafta sinecıa• 
nızda zevkle seyrettiğiniz "Hava
dis filmleri., de bu çeşit filmler 
serisine dahildir. 

Aynı aerlavha altında yazdı
iımız terbiye filmlerine gelince, 
onların ıinemaya alınmasında 
ufak bir ı'naryo hazırlamak 
mecburiyeti 'vardır. zaten bu 
cins filmlerin ilham sabası na· 
mahduttur. Meseli mevadı ma
mfılenin muhtelif imil safahati: 
!pek roplar nasıl yapılır? (lPE
KIŞ'in kulağı çınlasın) ta koza
dan, maddenin dekolte bir 
suYare elbisesi olunciya kadar 
geçirdiii muhtelif imül safahatı. 
Plaklar ne ouretle imal olunu-
yor? Bir otomobil motörü naınl 
itliyor? Tayyarenin yapılı~ı. Bu 
cins filmlerde tafsilatlı bir senayo 
hazırlamak lüzumsuzdur. Zira 
maddenin imali doğrudan doğ
ruya size bu senaryoyu hazırlı· 
yacaktır. Fakat işi tamamen. 
talie de bırakmak olamaz. Onun 
için araya ufak tefek mevzular 
ıokmak, münasip yerlerde mi
zahi fikirler çıkarmak icap eder. 
Unutmamalıdır ki, halk sinemaya 
mektebe gidermiş gibi sade 
öğrenmek için gitmiyor. Onun 
asıl maksadı kendini bir parça 
eğlendirmektir. Eline nadir geçen 
bu eğlence zamanında da ders 
almak istemez. 

Dokümanter filmler çabuk 
çevrildiği zaman (maalesef mem· 
leketimizde çevrilen bütün bu 
cinsten filmler bu akıbete oğra
mışlardır.) Bir zevk olma~tan 
çıkar ve azap olur. Bir fabrika· 
nın içini gösterirken doğrudan 
doğruya makineleri ve ameleleri 
göstermek temaşegerler için en
teresan bir mevzu teşkil etmez. 
Esere can vermek lazımdır. Maki. 
nelerin bllyük plinlarıoı, i'çilerin 
çehrelerini alarak mevzua bir 
değişiklik verilmelidir. 

Bu kısımda sözümüzü bitirme
den evvel: Reportaj ve Terbiye 
filmlerine bir cins daha ilave 
etmek mecburiyetindeyiz: Bazı 

hususi usullerle balıkların ve çi
çeklerin hayatım bize göstermi
ye muvaffak olan filmler. Ral· 
anti film çekme sayesinde ( ki 
burada makine daha fazla ıür-

ilk ıııaı stiidyoları 
işe başladı. --

·- -
ilk çevrilen sesli TUrk fllmlerlnden kaçakçılardan bir sahne 

Bir aydanberi açılacağını ha
ber verdiğimiz ipek film stüd
yoları bütün tesiıatını bitir
miştir. Hükumet, bu stüdyonun 
tesisi Ye memlekette film sana· 
yiinin tarakki11i için ipek film 
stüdyolarını tesis için lazım ge
len makinelerine teşviki sanayi 
kanunundan istifade ettirmiş ve 
işlenmemiş film ithalatını da 
kontenjan harici bırakmıştır. 

Bu stüdyolar fevkalade mü· 
kemcıeliyettedirler. Hata, birkaç 
Avrupa film şirketleri, daha şim
diden burada film çevirmek için 
müracaat etmişlerdir. 

ne, iki milli film daha çevrile
cektir. Ayrıca bir de çocuklar 
için eğlenceli bir film yapıla
caktır. 

Memlekette başhyan film sa
nayiinin sadece bir stüdyo tesi· 
siae inhisarı kafi gelmez. Burada 
yapılacak filmleri göstermek ya• 
ni "işlemek,, lbımdır. Bunun 
için de şimdiye kadar sesli pro-
jeksiyon makinesi yapmamış olan 
sinemaların bu tesisatı yapmala
rı icap eder. Hatta bir çok şe
hirlerde, mekteplerde, hususi ce· 
miyetlerde bulunan seısiz ıinema 
makinelerini sesli {Jrojeksiyoo 
makinesi ile değiştirmek lazım• 
dır. Bu da pek kola,dır. Zira 
sesli sinema projeksiyon makine
leri şimdi pek ucuzlamıştır. Ve 
eYvelce otuz bin liraya yaptırılan 
bir tesisat bu gün 2500 liraya 
yapılıyor. 

Ancak bu projeksiyon maki· 
neleri de memlekette çoğalırsa, 
milli film sanayi o zaman ilerli• 
ye bilir. 

fa. 

Jlk film olarak "Beni Karım 
Aldatırsa .. ,, isimli eser çevrile· 
ceetir. Bu bir operet filmidir. 
Mevzuu plajlarda ve Istanbulun 
güzel manzaralı yerlerinden ge· 
çeceldir. Bu filme Darülbedayi 
artiotlerile operet san'atkirların
dan Refik Kemal, Ercüment Beh
zat Beyler ve Feriha Tevfik H. 
iştirak edeceklerdir. 

Filmin harici manzaraları düa- ~ Kısa 1-laberler 
den itibaren alınmıya başlanmış- im J 
tır. 

Bu ilk filmden sonra, bu se· 

atle işler) bir gülün yavaş yavaş 
açıldığını görebiliriz . Ralanti 
filmlerde operatör makineye sa
niyede lSo-200 tur yapacak b ir 
sürat vermiştir. işte, bir suvari
nin 3ttan dü7üşünü bize bütün 
bfsil!tile gösteren bu cins filru· 
!erdir. 

E. U Scnar yo !\ursu talebesinden 
A. Fuat 

• Krögcr'ın ha v::und:ı.n bahseden 
yeni bir film yapılıyor. . 

A Con l\ravfort "Yağmur., isimlt 
bir fılm çeviriyor. 

• Kolin ~lor nihayet tekrar film 
y:ıpmıya razı olmuştur. . 

.A L'f:ı şiı kı·ti Fcrnan Cravcy·e bır 

film ç:\'irtecel tir. 
A Bir lsveç filmi Bctho\·cn'in hara· 

ı ını filme nlacaktır. 

A lkrnctaynın me~bur l\ lelo .• isi01l~ 
eseri filme nlınncal.ıır. Baş rolu. aSl 

Pİ} esi jbd1 etmiş olan Gabi 1orle1 
oynıvacaktır 

A .\.1. jolson · A vrupaya gelecebtir. 
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Havaiyat 
Bir haftadır lstanbul havası, 

Yazla kış arasında mekik doku
Yur. Şimdi bakıyorsun, hararetin 
derecesi otuz sekiz.. ertesi sabah 
bakıyorsun, on sekiz .. yirmi dürt 
•aat içinde yirmi derecelik fark! 

Evvelki hafta, fanilaları, yelek
leri, ceketleri attık. Geçen haf· 
ta da do!aplardan paltoları, man
toları çıkardık!.. Gazeteler, bilmem 
he dağına bir metre kar yağdığı 
nı, koyunlar çobanlar doildu~unu 
bile müjdeledi .. Halbuki, iki gü~ 
~vvel, gene ayni gazeteler, lzmir 
de sıcaktan bayılanlar olduğunu 
Yazmıştı! 

Artık, Fatin Efendi Hazrt t!eri 
ne buyururlarsa buyursunlar . 
Bence muhakkak: Nizami siya
•ette, nizami cemiyette olduğu 

gibi nizami tabiatta da bir bo
ıukluk var. Galiba, üzüm üzüme 
bakarak karardığı gibi, gök yü
lü de yer yüzüne baka baka çi
leden çıkıyor! 

Bu vaziyet, bana şu fık"rayı 
hatırlattı: 

Delinin biri, yolda rridcr"en 
Çocuklar taşa tutmuşlar. Herif, 

korkudan hemen lcarşıdaki ca
mia gırıp minareye çıkmış. Fa
kat bu sefer de müthiş bir dolu 
yağmıya başlamaz mı?. Ceviz 
iibi iri buz taneleri altında ka
lan biçare mecnun, hayretle el
lerini göğe açıp : 

- Hey alJabım, demiı, sende 
mi çocuklara uydunu? .. 

Onun ıribi, ben de bir yer 
yüzündeki muvazenesizliklere, 
bir de gö~.: yüzündeki muvazene
sizliklere bakıp mırıldanıyorum : 

- Ayo', sende mi bize uy
dun?!.. 

Akbaba 

-----------Pot 
Bir çay ziyafetinde, ev nahibi 

müsafir hanımlardan birine rica 
etti: 

- Biraz piyano Jütfetmezmi
ıiniz? 

- Bu kadar kalabalığın için
de?.. Doğrusu cesaretim yok 1 

- Ne o1ur canım?.. Her ke:ı 
dedi kodu ila meşgul.. Kimse 
iyi çalmadığınızın farkına bile 
Vilrmaz ! 

-;- Hanımlar, beyllucle tramvay beklemeyin.. Haydi f.lzl otomobille götüreyim.-
- Hay bay • • Si& 1<>förUn yanına oturmak aartlle ! 

Şen fıkralar ,--
Aşk ci 1 veUerı 

iki sevdalı arasında : 
- Azizim, hiç unutmam .• 

Sevgilim, ilk defa pencereden 
baııma bir çiçek att2ğı zaman 
•ı kaldı sevircimden bayılıyor
dum ... 

- Sc!ninki birıey değil.. Ya 
Len ölüyordum • Bir buçuk ay 
laaatabaoede yattım .• 

- Haydi h~nım. mubalega 
tt111e t 
b '"":"' V.allahi yalan değil... Ama 
b en~mkı, daha büyük bir teza-

llru işikane eseri olarak çiçeği 
•aksisile beraber kafama atm2ştı! 

--
israf 1 

- Mişon .. 
- Ne var baba? .. 

l - Oğlum, yelecek hafta ev
tneceksin, bir hamama yitsene ... 

- Yaz yeç baba .• 
- Neden? 

) - Olur a, ya it bozulursa .•. 
llk değilmi masrafa 1 •• 

1 
Tehlike yok! 

Ahmet Bey kırd~ dolaşırken 
ihtiyar bir çobana sordu: 

- Baba, kaç yaşındasın? 
- Bilmem, oğul... 
- Acaip .. Kaç koyunun var? 
- Kırk ;ki ..• 
- Peki, insan kaç koyunu ol-

duğunu bilir de kaç yaşında ol
duğunu bitmez mi? 

- ilahi oğul, koyunlarımı sa
yarım, çünkO çalarlar... Amma, 
yaıımı ne sayayım? .• Onu kimse 
gelip almaz kil .. 

Mahviyet 
Torik Necmi, bir arkadaşına 

bıçak çektiği için muhakeme 
ediliyordu. 

Reis sordu: 

mi? 
Mahkumiyeti sabıkan var 

Var efendim .. 
Kaç tane? .. 

- Aman Reis Bey, b~yle 
şeyler sormayın.. Ben öğünmek
ten hoılanmaml. 

- Nasıl, bu ll<'ne de, geçen sene gl\11. 

Adada ~ekle ı;ezlyor musun? 

- Hayır, artık evlt"ndlm, kocamla gezi

yorum! 

Sarkı • 
Doğmazıııın eğer ufkuma een ey yüzü mAhım, 

Bir ı;on nefeıı olsun ll('nln uğrundaki Ahını! 

Göz ya,ıarı dökmekJc sillnmcz!'le gUnlUıım, 

Bir son nefes ol!'lun ıı ılln uğrundaki ihmı ! 

•• .y. 

Sevda, deli bir fırtına, ben bir kuru yaprak, 

Hl'r an edi3·or kt>ndlne davet beni t-0pmk! 

Bir gün bile kıııımette eğer yok!la kavuşmak. 

Blr son ncfeıı olsun senin uğrundaki Ahm1! 

Yusuf Zly3 

- Sen, görUndüJlilıı kadar aptal dt.•ğHııhı? 
- GörünU,e :ıldnnmamah azlzlm .. l\Jesclll 

acn de akıllı gibi görUnUyorııun? 

iskarpin 
Küçücük ayaklar ıUsler lçlnl, 

Görünce tltttrlm bir iskarpini? 

Ne gUzel,ne ince, ne minimini, 

Görünce titrerim bir iskarpini! 

11- 11- • 

Bazı dem dU,erlm hüzne, kedere, 

Derim: Öpliverııem tunu bir kere? 

Hep beni çlğn~sln, basDJ.Mm yere! 

Oörllnce tıtn-rlm bir lııkarplnl ! 

Çimdik 

- Oğlum, haydi sen in de, öndt'n gidip 
bizim otomobile gelmekte olduğumuzu babt•r 
veri 

--Göz ve kulak --
Dün akşam, Kerbelai Kasım, 

Meşhedi Cağferden satın aldığı 
tütüncü dükkanında ortağı Sa
lamon ile kcnuıurken ansızın 

içeriye Torik Necmi damladı: 
- Merhaba Moruk, merhaba 

Çiçekçi oğ:u. 
- Meriaba gardaşım .. 

- Hoş yeldin iki yozum .. 
- E, bu mubarek yaz akşa-

mında, iki ahbap çavuşlar ne 
yapıyorsunuz böyle? .. 

- llJe mübterem şerikim Sal
Jamun efendi gardaşımın cema
lin ~eyrediremf .• 

- Ulan şuou şairane söyle be: 
Mehtap temaşa ediyorum desene! 

- Hav çoh yaşıyasan Torih 
efendi.. Yahşi dimiısen: Mehtap 
temaşa idireml.. 

- Beni dinler miıin imanım 
moruk? .. Yaz geç bu temaşadan .. 
Hava sıcak .. Seninle gel Sa:.-ay 
burnuna gidip iki gıy gıy dinli-
yeJim.. Biraz kafa tütsüliyelim ..• 
Olur mu? 

- Özün ne diler ki men olmaz 
diyem .. Başım üstüne emredersen! 

- Pakali öyle ise.. Ben bu
rada sana emrediyorum.. Sen 
orada garsona emredersin.. Mü
kemmel eğleniriz.. E, Salamon 
Efendi HaıretlP.ri .. Zatı aliniz de 

teşrif eder misiniz? 
- Maşalla, maşalJa.. Bedava 

eylence olduktan sonra niçin 
yelmeyeyim? .. 

Beş dakika sonra, üç kafadar 
bir otomobile atlayıp Saray bur
nuna düştüler .. Derhal masa lm
ruldç, şişeler, kadehler, mezeler 
geldi ve neş~li, kahkahalı bir 
çakmt: başladı. 

Torik, b ı r yandan Kerbelai 
Kasıma, bir yandan Salamona 
takılıyordu: 

- Moruk, yavaş çek, bu nar
gile değil,vallahi dalgaya düşersin. 

Kerbelai, bunun manasını anla
mıştı.Denizi göstererek cevap verdi: 

- Merak etme gardaşım, düş
mem.. Dalga çob uzahtadı !.. 

Artık ortalık iyice kararmış, 
karşı sahilde, Üsküdar parkının 
ışıkları da yanmıştı. 

Bir aralı r ,1 orikNecmi,bu uzak
taki avdınlığı itar~~ ederek sordu: 

-Moruk, bak, Us!<üdar parkı
nın ışıklan yandı .. Görüyormusun 

Kerbelai başını salladı: 
-Yoh,görmirem .. Gözlerimn yıftı. 

Fakat, bu zayıfhğı telafı için 
derhal ilave ettl: 

- ille ışıbları görmirem amma, 
ince sazın sesini duyirecı, gulah
larım çoh guvvetlidi !.. Çekirge --

Erkek - Söyle bakayım ıtel·glllm, en çok ne yenu, aevcraln? 
Kadın - Mlr.ıı yemiş! .. 

---Duyduklarımız---
Bahtiyarlık 

Çallı lbrahim Bey, çok çirkin 
bir kadınırı yağlı boya bir res
mini yapmıştı. Fakat san'atta 
benzemek şart değildir.. Onun 
için, çirkin kadın res=mde hayli 
güzel o!muştu .• 

Kocası tabloyu alacaiı zaman 
hayretle sordu: 

- Bu şimdi bizim hanım mı? 
Evet .• 
Siz onu böyle mi gördünüz .• 
Tabii ... 

= Ne bahti;•arsmız! 

Merak etme! 
Bia kır lokentasında iki dost 

karşı karşıya sofrada: 
- Eyvah, ekmeğım yere düş-

tü, köpek kapacak .. 
Merak etme, kapamaz. üzerine 

ayağımı bastım ! _..., 
Bir iğne! 

Kadınların sakalı olsaydı, tıraş 

olurken muhakkak çınelerini ke
serlerdi. 

! Unutmuı;! 
Bir cumartesi günü, Salamon, 

oğlu Mişoou cigara içerken gör
dü: 

- Hay kör olası edepsıı, utan• 
maz, alçak hay .• 

- Ne var baba? .• ne o'.du? 

- Daha ne o~sun be? .. bugün 
cumartesi olduğunu unuttun mu? 

- Hayır, unntmadı:nl 

- Öyl isan cumartesi günil 
c· gara içmenin ) ünab olduğunu 

unuttun mu} 

- Hayır unutmadım 1 
- Eh, bunları unutmadın da 

nasıl içiyorsun be? .. 
- Şey, baba.:. Yahudi oldu

ğu mu unuttum! 

....;,:.-

Bekle,iyorlar! 
Delikanlı ile genç kız arasında: 
- Hanımefendi, vadettiğiniz 

mes'ut saati bekliyorum .. 
Ben de vadettiğiniz altın 

aaati bekliyorum! 



Adliyede: 

ihtilasla suçlu 
Memurların 
Muhakemesi 
Beş bin küsür lira ibtilbtan 

suçlu Çatalcalı 6 maliye memu· 
runun muhakemesine dün Ağır· 
cezada devam olunmuştur. Çatal
ca maliyesinin, mahkeme tarafın
dan sorulan bazı suallere eldn 
cevap vermediği anlaşılmış ve 
alakadarları hakkında kanuni ta
kibat için müzekkere tasdirine 
karar verilmiştir. Muhakeme 
başka bir güne bırakılmıştır. 

Niifus k&ğıdı 
Kendisinin değllmiş .• 

Bayram sokağında Ferit ismin
de birini öldürmekten suçlu Na
zımm muhakemesine Ağırcezada 
devam olunmuştur. Muhakemenin 
dünkü celses:nde suçlu Nazım, 
mahkemeye bir ilmihaber vere-
rek dikkate şayan bir iddiada 
bulunmuştur. 

Bu iddiaya göre, Nazımı 18 
yaşında gösteren nüfus tezkeresi 
kendisinin değiJ, kendinden bir 
kaç sene önce doğan ve ömerü 
vefa etmeyerek ölen ağabeyisi 
Nazıma aittir. Ailesi, küçük ya· 
şında ölen büyük Nlzımıo yerine 
sonradan doğan ve şimdi katilden 
suçlu o an Nazımı ikame etmiş
ler, nüfus dairesine malumat 
vermek lüzumunu hissetmemişler-
dir. Küçük Nazım, senelerden 
beri cebinde ağabeyisi Nazımın 
nüfuns tezkeresin taşımıştır. 

Maznun, iddias nın doğruluğu
nu isbat için köyünden birde 
ilmibaber çıkartmıştır, Mahke
me, suçlunun hakiki yaımm tes-
bitile nüfusa kaydını kararlaştır
mıştır. 

Kireç ocakları cinayeti davası 
devam ediyor 

lsmail ve Ihsan isimlerinde baba 
oğlun ve bazı arkadaşlarının 

suçlu bulunduğu Üsküdar kireç 
ocakları cinayeti davasına dün 
de ağırceıa mahkemesinde de
vam olunmnşlur. Muhakemenin 
evvelki celsesinde gayri meykuf 
amele Murat gelmemiş ve maz· 
Dunlardan birinin vekili, ötede 
beride, bazı hakikakleri ifşa· 
edeceğini söylemesi üzerine nme
le Muradın muhakemeye gele
memesi esbabına tevessül edil
diğini, hatta timarhaneye gön
derildiğini iddia etmiıtL Bu id
dia üzerine Muradın sıhhi vazi
yetinin hastaneden sorulmasına 

ve " bazı hakikatleri iffa ede
cegım,, şeklindeki ifadelerini 
duyanlarm şahit sıfatile celple
rine karar verilmişti. Dün vaki 
iıtilima henüz cevap gelmediği 

anlaşıldığından sualin tekidi, 
mhkemenin davetine icabet et
meyen şahitlerin de zorla geti
meleri karar altına alınmıştır. 

1 Gelenler gidenler 

T ekırdağı · merkez müskirat 
müdürlüğüne tayin edildiğini eY· 
ve!ce yazdığımız Sırrı bey dün 
vazifesine başlamak üzere lstan
buldan mahalli memuriyetine git
miştir. 

Romanya sefiri M. Karp, Stel· 
la Ditalia vapurile mezuniyet 
müddetini geçirmek üzere A Yru
paya gitmiştir. 

1 DAVETLER 
lstanbul ~1üddeiumumiliğinden : rs

tanbulda bulunan Mustafa Kemal Paşa 

kazası Aza mülAzimi Ali R11..a. beyin 
memuriyetimize müracaatı 

A Geçen h:ıhn ekseriyet olmadığın· 
dan toplanamıyan Kimyagerler cemiyeti· 
ilin yann Halkevinde saat onda toplıın· 
ınası \trdır. Cemiyet, azasının gelmcleriai 
rica etmektedir. 

Poliste: 

Şüpheli bir yangın 
Kadıköyünde Acıbademde 

merhum Süreyya beye ait ve 
halen Yakup efendinin tahtı ta
sarrufunda bulunan Çifte köşk
lerden birisi evvelki gece çıkan 
bir yangın neticesinde tamamile 
yanmış, diğeri kurtarılmıştır. 
Yangın slSndükten sonra itfaiye 
ayrılmış, yerine dönmüıtür. Fa· 
kst aradan saatler geçtikten 
sonra kurtarılan köşkten d~ 
ansızın yangın çıkmış, itfaiye 
tekrar yangın yerine gelmiş 
fakat bu ikinci köşkü kurtar
mak mümkün olamamıştır. Yan
gının tahkikatına Kadıköy mer
kezi ile Üsküdar müddeiumumi
ligi vazıyet etmiş, dün akşama 
kadar tahkikat tamik edilmiş
dir, 14 b "n liraya ıigortalı bu
lunan köşklerin sigorta bedeli
ne tamaan yakıldıiından şüphe 
edilmektedir. Köşk sahipleri 
dün isticvap olunmuştur. Tnhki· 
kata bugün de devam olunacak
tır. 

r.··············--················ ç 
li .. OCUK-----ı 

Dayak yiyece§lnl anhyan 
bir hırsız ne yapar ? 

Dün saat dörtte Azapkapıda 
yankeseci altın diş lbrabimin bir 
kadının çantasını çalarak kaçtığı 
görülmüş, peşine bazı kimseler 
düşerek takibe başlamışlardır. 
Ibrahim tutulacağını ve belki 
dayak yiyeceğini tahmin ederek 
deniz kenarına koşup kendisini 
denize atmışsa da çıkarılmış ve 
merkeze götürülmüştür. 

Bir tecavüz iddiası 
Samatyada Sancaktar Hay

rettin mahallesinda 13 numaralı 
evde oturan Melek haoım mer
keze müracat ederek Nazif is· 
minde birisinin gece yarısı evine 
tecavllz ettiğini iddia etmiştir. 
Tahkikata başlanmıştır. 
Yesllk altından aşırllan para 
'l akıimde Fiat garajında bek

çi Abmedin yastığı altında saklı 
bulunan 120 lirası dün gece aşı
rılmıştır. Tahkikat neticesinde 
parayı çaldığı anlaşılan adam 
yakalanmı hr. 

Türkiyeden mahsul 
Almak lstiyen 
Ecnebiler 

:ı 
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-·~-----------------Açıkta oyunlar 

1 
Sadanın aksi ! 
Bunda, oyuncuların çok olmasmı.ı 

zararı yoktur, bilakis fayda;;;ı ,·ar -
dır. Koşmaktan, yorulmaktan ziya -
de gölgelik bir yerde rahat rahat o -
turur Ye eğlenirsiniz. 

Oyuna iştirak edenler, bir daire 
şcldinde toplanırlar. Herkes bir 
meslek ismi, yahut o mesleğe men -
sup olanlara ait bir şey ismini alır. 
Sonra oyunu idare eden o meslek sa • 
hibine ait bir hikaye anlatmıya ha:? -
]ar. Hik{ıye içinde geçen isimleri 
evnlce kim almış ise, isim söylenin -
ce. ayağa kallrnr ''e iki defa tek • 
rnr eder. HikaJeyj anlatan, eğer 
o ismi iki defa birden söylerse, aya -
ğa kalkan bir defa tekrar eder. Bu 
nu bir misal ile anlatalım: 

I<'arzedelim ld, bir avukata dair bir 
hikfıye söylenecek. Biri avukat is -
mini alır. Diğerleri, avuk, tın ap
ka ı, ceketi, yeleği, pantolonu, el -
dh'eni, bastonu, ~antası n ·:ıi e o
hır. Bunlar da sırasile Ahmet, Şük· 

riye, !Aman, Hüse) in, Sadri, Or -
han, l\lelıihat, Muazzez ismindeki 
arkadaşlar olsun. Oyunu idare eden 
Feı·iha, hikayesine başlıyor: 

- Dün sabah erkenden Avukat 
Bey •.•. 

Ahmet - (Birden kalkarak) .A\'U· 

kat. Av!ıkat. 
l•'eıiha - (Devamla) J{ahvaltısını 

yedikten sonra kalktı. Bacağına pan 
tal onunu, pantalonunu .•• 

Sadri - (Kalkarak) Pantalonunu. 
Feriha - (Devamla) Yeleğini, ye

leğini ..• 
Hüseyin - (Kalkarak) Yeleğini, 

yeleğini. 

Bu suretle oyun devam eder Tek
rar etmeği onutan, yahut yanlış 
isim tekrar eden. oyundan !:•ktn• ve 

ıı oyun nihayetinde -cezasını ahr. 

f,_~_ş_e_n_F_ık_r_a_ı_a_r __ ( 

Babklaı:-ın hizmeti 
Muallim talebeden birine so

ruyordu: 
- Büyük balıklardan bir iki 

tanesini söyle bakalım. 
- Kıhçbalığı, Destere balığı .. 
- Peki bunlar neye yarar? 

Bir çok ecnebi firmalar Türkiye - Muharebe ile marangozluğa .. 
mahsuJatı almak ve Türk ihracat ta· -------------
cirlerile temas ve miinasehata gir 
mek üzere ihracat Ofisine rnüraca -
atta bulunrnaktndırJar. Ofis bu ka -
bil ecnebi fil'malan derhal ihra • 
cat tacirlerirnizle temasa ltoymak • 
tadır. Ofis bu müracaatları ayn • 
ca ilfına da karar ''ermiştir. llk 
listeye göre istenilen maddeler ve 
bun lan istiyen yerler şun tardır: 

Pamuk (Helsingfors'dan - Fen • 
Jandiya). Malt (Triesteden), Hubu -
bat, kuru sebze, hayvan yemi to -
ltumlnrı, Yapağı (l\lilano'dan), sabun 

Yeni bilmecemiz 
2 3 4 5 6 7 

1 8 

-imaline mahsusu prina ya~rı, kabak Yukarıdan aşaiıya: 
rekirdeği, fındık (Yafadan), yumur - 1 _ Ev. Q _ Zengin. 3 - Çok 
ia: (Bnt'Selondan), Keten <:lyafı 
(Harnbourg'dan), Deri (Prague'dar.), sevdiğiniz biri. 4 - Ar:ıp harflerinden 
Hurda maden (Londra'dan), Kuş birinin ismi. 5 - Bir emir. 6 - Bir. 
yemi (Hamhourg'dan), Zeytinyağı - 7 - Un için kullanılan bir alet 8 - . 
hububat (Cenova'dan), Soğan (Pra - Soldan sağa: 
gue'dan) (takas üzerine). 

Hububat bilhassa buğday. un l - Elini:r.deki havadis k~ğıdı. 2 -
(Hayfa'dan). Kokulu bir çiçek. 3 - Çok sevdiğiniz 

lpek ve yün men. ucat klaptan iş • biri, saçsız.adam 4-Manası:r. bir söz, bir 
]emeli - Pamuk idrofil, kereste - h:ırfm ismi. 5 - Bir harf, bir harf. 
eczayı tıbbiye - zeytin yağı (Bağ -
dat'tan), Kuru meyve (Prague'dan) 
l\teyan kökü ve escarnmonee (mah _ Geçen haftaki bilmecemlzln 
muze) (Paris'ten), Tiftik keçi ve de - halledilmiş şekli 
risi (Lahey'den). Çam kereste (Mı -
sır' dan). 

Alakadarlar malümat almak tize • 
re Ofis'e müracaat edebilirler. 

Bulgar gazeteciler 
Evvelki gün şehrimize gelen 

Bulgar gazetecileri ve artistleri 
dün muhtelif yerleri gezmişlerdir. 
Bulgar bale heyetinin yakında 

Darülbedayi tiyatrosunda temıil· 
ler vermesi muhtemeldir. 

Bir valinin takdiri 
Mardin valisi Talat B. kaçak· 

çılığın takibinde aösterdiği mu
vaffakiyetten dolayı Dahiliyece 
takdir olunmuştur, 
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Geçenlerde ı--ransada bir küçük çocuğun u Çocuk ıaıeteai" 
müdürü sıfatlle Fraosız BaıYekili M. Heriyo'ya müracaat ederek 
kendisinden bir mülikat ve mkkalc istediğini ve bu arada mD
likat almak için bekleyen diğer yaşlı başlı gazetecilere de bayii 
çıkıştığım yazmıştık. Fransa gazetelerinin "istikbalin en açıkıas 
gazetecisi,, diye bükmettiklerı bu Franıız çoçuğunu diğer mealek
daşlarile beraber Baıvckilin yanında görüyotsunuz. 

Zeki çocukların kafası 
Macar doktorlarından bir zat 

en zeki ve en gabi çocuklar 
üzerinde uzun bir tetkik yaptık· 
tan sonra aldığı neticeyi ilan 
etmiştir. Kafası büyük olan ço· 
cukiar diğerlerinden daha zeki 
imiş, Talebelerin en iyisi bun· 
larmış. Az büyük kıfahlar ara· 
smda da zeki olanlara tesadüf 
ediliyormuş ama, küçük kafalı

larda hiç te zekd yokmuş. 

iyi ama, ne kadar büyük, me
seli pazar ola Hasan Beyin ka
f aaı kadar mı deyeceksiniz. 

Ördek 
1- Yeıil baş 

Doktor bunun da cevabını veri
yor.: 

Yedi yaşında olan çocuklana 
başlarının muhiti kırk santimetre 
on dört yaşında olanlann da elli 
santimetre olacak lnzlann kafa· 
ları aym yaıtaki erkeklerin ka• 
falarından birer santimetre eksik 
olsa da ziyanı yokmuı, Bu eksik• 
lik onların da aynı derecede 
zeki olmalarına mani dejilmif. 

Bundan sonra bir muallim zeki 
blebeıini anlamak için hemen 
santimetresine mDracat etmeli! 

Masalı! 

ördek büyük bir ..-----~~:D"T~-.,.~~~:TTır-......,-'P'I._.~ 

üzerine 
yordu. 

konu-

4- Yeıil baş 

tiddetli bir ga
ga vurmasile si
neği yakaladı; 
fakat davulun 
derisi de bu hü
cumdan zarar 
gördü. 

5- Yeşil baş 
açılmış olan bu 
delikten içeri gir 
di. Galiba orası-
oı iyi bulmuş ola· 
cak ki dışarıya 
çıkmak istemedi. 

6- Çocuklar yemekten dönmüşler. Çalgılarmı alarak gOrGltl 
ile gezmiye başlamışlardı. 

7- Dawlun içinden dışından müthiş bir seda çakıyordu. 
8- Davulcu yere düştü ve ••• 

Tuhaf bir çiçek 

Bir sürahi alınız. Sonra bir 

parça çinko bulup bundan ıüra

hinin ağzından geçecek ıurette 

bir boru yapınız. Borunun iki 

ucunu iki parmak uzunluiunda 

dilimlere ayırınız. 

Bu, boruyu sürahinin içine so

kar, ince bir değnekle Oıt ve 

altta olan dilimleri açaramız. 

Üst dilimler arafından bir bord 
içine bir mazi yaprağı koyuaUS. 

Bu da bitince sürahiyi au il• 
delduracakıınız. Büyüklerden biri 
vasıtasile eczanenin birinden bit 
az kurıun tozu alıp bu saf• 
atar ve on iki saat bırakırtıDIS. 
Bundan sonra sürahiye bakıael 
çok zarif bir manzara g6recelr 
siniz. 



[ 
!nıatUr Sahnelerde --------
Gençler bu sene 
neler yaptılar? 

1_.!.azın çabuk geJmesi ve sıcak· 
da şimdiye kadar görülme

lldf bir şekilde artması amatör 
"1ınelerinin çabucak kapanması-
'- ıebep oldu. l 

Bu kıt eanaaında muhtelif ama
te, yuvalarınm temsil vermesine 
lllıit olduk. 

latanbul cihetinden Beyoğluna 
~an "Cilmhuriyet Gençler 
'1tbfeli,, her sene olduğu gibi 
b.ı ıene de en yeni eserleri oy
ltdı ve her on beş günde bir 
lllııaiki tubesinin de iştirakile çok 
t&ıcı eserler veren gençler teş
l'İılieyvelde tekrar faaliyete geç
~ üzre temsillerine nihayet 
•trdiler. 

• • • 
Bundan baıka "Gençler Tema-

k Grupu,, her on beş günde 
bir latanbulun muhtelif yerlerin
de temsil verdi. 

Son milsamerelerini pazar ak· 
9'1111 Teren, bu gurup, şimdi is
tirahat devreıine girmiş bulunu
laıayor. G~nçler temaşa grupunun 
lan oyunu olan "Bir kadın için,, 
Pİyeai hakikaten munffakiyetle 
ı.....u edildi. 

• • • 
Ba 1ene Türbede "inkılap 

hnçler mahfeli,, namile açılan 
~ip, laenUz tamamen faaliyete 
~IDlf değildir. Yalnız bu mah
feı bir iki yerde eğlenceler ter
lertip etti. Bu ~rup önümüz· 
deki kıı mevsiminde faaliyete 
hçecek. 

• • • 
''Ak1aray gençler mahfeli,, nin 
~ 1'11 bir iki müsamerelerin şahit 
Olduk. Bu kulüp, fazla bir faa· 
b)et ı&atermeden tatil devresine 
tirdi. 

• • • 
Bundan baıka muhtelif mek

teplerde milsamereler verildi. 
ŞiQ.di üç ay için tatil denesine 
tiren mektep ve amatörleri, boı 
ct..ruyor. 

............___ Necmettin Sabri 
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1 Cenç Nesille Baş başa Gezintiler, haberler 

" Istanbul spor,, 
kulübünü davet 

Mimarlar ; Yerli ustalar ve 

' 
yerli 

işçilerle çalışınız • Haber aldığımıza göre "lstan· 
bul spor,, kulübü Bursadan davet 
edilmiıtir. Genç mimar Faruk Beyin tavsiyeleri Borsada yeni yapılan ıtadyumun 

yecanlı seneden sonra diploma al
dım. Bugün muntazam teşkilat~ 

değerli hocalarile sessiz n mütevazi 
köşesinde çaJışan Akadecni, bızim za. 
manımızda, hareket dolu bir h~- - ' 
kaynağı Jdi • 

A·kademinin bugün maziye ka. . l 
şan, sergileri, tezgahlan, müsame- ~ 

açılma merasimi Cuma ,.nnn ya
pılacak ve bu merasimde 932 
lstanbul şampiyonu(lıtanbul spor) 
da davetli olarak bulunacakbr. 
Genç takım (17) kişilik bir kafile 
ile Perıembe günü saat ( 6) da 
Yalova tarikile Bursaya gidecek, 
Cuma günü maç yaptıktan sonra 
Cumartesi günü lstanbula dCSae· 
cektir. Muvrffakiyet dileriz. 
lstanbul Halkavi talebe temsil 

releri, bütün memlekette beklenen ve ..,... 
sevilen nezih san'at tezahürleri oı 
]urdu. 

Mimar Faruk B. 

.'Jlaç!.ada JJlinıar Faruk Beyin yap -
makta olduğu apartımamn en üst ka -
tında, balkondayız. inşaatı henüz 
bitmiş olan apartımanın uf ak tefek 
dalı ili noksanları ikmal ediliyor. Mi -
mar Faruk Bey, iş hususunda o ka -
dar titiz kı, ustaların yanından bir 
dakika aynlnuyor. Ustalar da on -
dan bir dakika ayrılmlgorlar. Fa -
ruk Beyi, benimle /.."Onuıurken bir kaç 
kere çağırdılar. yaptıkları ifleri gös -
tererek Faruk Beyin fikirlerini al -
dılar. 

Kendisine ziyaretimin sebebini söy
ledim. Çok memnun oldu. Bal
kondan başım uzaklara, ta uzaklara 
çevirdi. Baktı, baktı • . 

- Peki, dedi, yalnız barıa dedi-

O sergiler, o müsamereler, tenez. 
zühler, ne kıskanç, ne gürültülü, 
ne hisli itinalarla hazırlanır, günler-
ce münakaşaları olurdu. Uykusuz 
gecelrden, tükenmez bir çalışmadan ( 
sonra hazırlanır, süslenir, ve niha
yet Güzel San'atları sevenlere iyi 
bir gün daha geçirtilirdi. O gün, her 
şey biter, bütün münakaşalar, bütün 
muhalefetler kalkar, herkes, her tale-
be, misafirlerini ağırlamak, Akade
miye hizmet etmek için çalışırdı. Ben 
miye hizmet etmek için çalışırdı. Ben, 
bulaşıklarımızı yıkıyan, yerleri süpü
ren, çay pişiren arkadaşlar gördüm. 
En münakaşa yapan aricadaşın da 
o gün, benimle yanyana, güle güle 
hizmet ettiğini bilirim • Akademi, bu
günkü mevkiini, o 7.aman hocalarile, 
idaresile, elele çalışan talebesine 
borçludur. Akademiden çıktıktan 
sonra, üç sınıf arkadaşımla serbest 
hayata atıldım. Bizim şahsi teşebbü-
sümüzün ve birbirimize kalbi ra-

kodu yaptırmayınız.. bıtalarımızm kurduğu yapı bürosu, 
- Rica ederim Faruk Bey, mak- bütün arkadaşların durak yeri ol

sadım sadece sizleri halka tanıtmak- du. 928 Jiler, birbirlerini çok sever-
tır. ler n birbirlerine hayat zorlukla-

- Teşekkür ederim.. nnın verdiği kayğularla bağhdır-
Mimar Faruk Rey, altındaki san- ]ar. 

dalycyi balkonun biraz kenarına çek- Bir taraftan yurdumda çalışırken, 
ti ve başladı : diğer tarafta içtimai hayatımızın n· 

- Gi.izel San'atlar Akademesi mi- zifelerinde çalıştım. Güzel San'at
mari :_;;ubesi 928 mezunlanndanım. Jar Birliği mimari şubesi idare he
Sultanahmet'teki Sanayii Nefise mek-
tebi alisinin Fındrklı sarayında Aka- yetinde 928 denberi hizmet ediyo
demi oluncıya kadar, geçirdiği inkı- rum. Şimdi Halke~ Güzel San'atlar 
lfıp senelerinde tahsilimi yaptım. şubesi mimari murahhasıyım. 
Talebelik senelerim, hayatımın en u- 930 da Peşte'de toplanan beynelmi
nutulmnz, kısmını teşkil eder. Güzel Jel 12inci mimarlar kongresi münase
San'atlara, kendimi vakfetmiştim. betile beş arkadaş Romanya, Ma· 
Arkadaşlanmla geçirdiğim altı, he- caristan, Viyana'ya kadar bir seya-

şubesi talebe ahyor 
Bir haftadanberi " lıtanbul 

Halkevi,, temsil şubeıi Alay kiSt· 
künde talebe kaydına deYam 
eylemektedir. 

Dersler bu ay içinde bqlaya· 
Faruk Beyin bir eseri caktır. Şimdiye kadar bir çok 

yapılamıyacak daha baş.ka tertipler, talebe yazılmııtır. Milracaat eden
dah~ kolay iŞ!:ilik ve daha ucuz ler arasında yüksek tahsil görmllf 
malzeme hulu nacak.. Hanım ve Beyler Yardır. 

Mimar, bir san'atkardır. O, her za- Kamplar 
man eline geçen malzemeyi. en Her sene umumi imtihanlardan 
güzel tertip, tanzim eden, en iktisa- aonra lise ikfnci dene talebe.ile 
di n bedii e~rleri meydana ge-
tiren bir san'.\tkardır. darülfünun talim taburu on bq 

Bugünün Türk mimarı, memleketi günlük bir kamp kurarlar. Bu 
iyi tetkik ederek, kendi malzeme- sene de Temmuz 1 de Pendikte 
mizle, kendi i~ilerimizle, iktisadi bütün liselerin ittirakile büyUk 
\'e içtimai projeleri hazrrlamahdır. bir kamp kurulacakbr. 
'l'aklide lüzum yoktur. Türkler, sa- Ç1rçı spor kulUbUnde 
deliğe ve temizliğe titreten meftun- Çırçır apor kulübll geçen Per-
durlar. 

İçimizden parlıyacak Türk mi- şembe günü akşamı Hayriye mek· 
marları, atelye5inde daima müsbet tebi salonlarında bir mllaamere 
çalışan, okuyan, tetkik eden arka- vermiıtir. Fener bekçileri, ilmit 
daşlar olacaktır. En büyük düşün- Beyi ve insan ıarrafı namındaki 
ce, paramızı harice göndermeme-k, en eserler oynanmış, temsilde bilbaaa 
büyük düstur, kendi ustamızla, ken- Muıa Alaeddın, Enver, Mehmet 
di amelemizle, kendi malzememız· Beyler ve Suat Hanım çok muyaf· 
Je iş görmek olmalıdır. f T 

.. 1 ,_ . . d ·rt·h 1 ak oluılardır. emsilden baıka Bugun, mem el\etımız e ı ı ara . . . d L• 

gösterilecek Türk san'atkarları ye- . Hayrı Bey ıdaresın eaı cazbant 
tişmiştir. Mimar, heykel, resim, takımı da zaman zaman güzel 
tiyatro, musiki, san'atkarlarımız boş- parçalarla programı zenıinleı
Jukları doldurmuşlardır. tirmittir. Müsamere amatör ar-

Bunu görmek istemiyenlere karşı, tist Nrullah Kizım Bez tarafın• 
genç arkadaşlarıma sebatla çalış- d ·d d"l · t• 

w 1• rı d w • 1 1 k. an ı are e ı mıı ır. 
magı, a a egı , eser e mev ı yap- . 
malarını ı:ıöyliyeceğim. İstikbal, ça· Gene aynı kulilp geçen cuma 
Jışanındır. günü Beykoza bir gezinti yap-

• • • mıştır. 

• • 

6edikpaşa Amerikan mektebinde 
hat yaptık. Beynelmilel kongreye, 
kendi hesabımıza, ve müşahit sıfa

tile iştirak etmiştik. ~rek tanı

dığrm dünya mimarlanndan, gerek 
beynelmilel mimart sergiden, gerek
se gördüklerimizden çok istifade et- 1 
tik. 933 de kongre, Vaşington'da • 

31 ıncı mektepte 
Bir marangoz atelyesi kuruldu 

Son sınıf talebesi bir-uüs~mere verdı. 

.._ Qedikpaıa Amerikan orta 
'-tlctebi ıon sınıf talebesi, ders 
llı~~iıain bitmesi mllnasebetile 
~erinin Ye mektebin· eski 
._~larının huzurile bir müsa
~rmiftir. istiklal marşile 
~ mllaamerede Nerim 
~· Pervin Mustafa, Cemile 
~u...Sabiba Zeki, Afife Fevzi, 

' Hanımlarla Klzım Hilıe-
te Vedat Pertev efendiler 

t 

Reşat Nuri beyin - kay hocası 
isimli iki perdelik piyesini büyllk 
bir muvaffakiyetle temsil et
mişlerdir. 

Bu talebeden bazılarile diier 
arkadaşları bu Türkçe piyeıten 
sonra da "Mezuniyet hediyeleri,. 
isimli lngilizce bir piye1i temsil 
etmişlerdir. Resmimiz, bu iki 
piyeste rol alan ıençleri g&te· 
riyor. 

tekrar toplanacak. Arkadaşlanma 

hazırlanmalarını ve büyük kolaylık
lar gösterilen kongreye ve sergiye 
iştirak etmelerini tekrar hatırlat

tmı. 

930 kongresinde, bize, çok seven ) 
memleketin geçirdiği büyük inkılip-
lan yakinen takip eden murahhas
lar, 936 kongresini Türkiye'de yapma-
ğı bile teklif etmişlerdi . 'ı 

Dünyanın yaşayış tarzına, içtimai, 
iktisadi, inkılaplarına uymak mec
buriyetinde olan bugünün mimar
ları, binalarını, şehirlerini, yolla
nnı, bahçelerini, hazırlarken, dün
den ayrılmaları zaruridir. Mimar, 
o günkü malume ile, o günkü yaşa
yışın ihtiyaçlarını, o günkü zevke 
göre bir araya toplıyabilirse, en 
mühim mel'kiini kazanmış olur. Biz, 

zamanında şaheserlerini vermiş. bü
tün klasikleri bugün de sever, ve 
zevkle, hayranlıkla tetebbü ederiz. 
Fakat bugün, onlan yapmıya imkan 
var mıdır?. 

Ne r.evk imkAnı, ne masraf imki
m, ne yaşayış irnkAnı, nihayet ne 
malzeme, ne ueta imklnı ••.• 

Bir da, buciln yapılan mimaride 

1 - Muaıllm Sadık Fehmi 
lıtanbul 31 inci ilk mektepte 

yavrular yeni bir usulle çalıştı
rılmaktadırlar. Mektepte güzel 
bir marangozluk atelyesi kurul
muıtur. Atalyenin güçDk eksik
leri vardır ki onlar da temin 
edilmek üzeredir . 

Mektepteki hususiyet ve tale
be faaliyeti dikkati celbedecek 
derecededir. 

Talebe mekteplerine lüzumu 
olan dolap, masa ve tavukçuluk 
için kümesleri imal ve bozulan 
11ralan tamir ettikleri iibi diier 

2 - M ualllm Niyazi Be9ler 
mekteplerden siparit verilirse 
yapmaktadır. 

Mektebin hususiyeti hemen he
men bir iş mektebi olmasında
dır. Her talebe arzu ettiği atel• 
yede çalıımaktadır. 

Cümburiyetin yılma bilmiyen 
azimkir yavruları atelyelerinde 
hummalı faaliyetle çalıımaktadar. 
Resmimiz yayruları muallimleri 
Niyazi Ye Sadık F ebmi Beylerle 
birli kteçalışma maaalan baflDda 
aı>stermektedir. MuYaffakiyetler 
temenni ederiz. 
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3 K S Al K d 1 Devlet Demiryolları ilanları 
• • a. • o. an ----------------·-------

K. O. kıt'atmın ihtiyacı için 
360,000 kilo un kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. halesi 
25 - 6 - 932 Cumartesi günü saat 
15de komiıyonumuzda yapılacak
hr. Taliplerin ıartnamesini almak 
üzere her gün ve münakasaya 
iştirak edeceklerin de yevmi mu
ayyende temir.at ve teklif mek-
tuplarile komisyonumuza müra
caatları. (385 (2407) 

* • "' 
Izmit'te fırka hayvanntı ıçm 

1127478 kilo kuru ot kapa.lı ıaıf
la mOnakasaya çıkarılmıştır. Hta
si 25-6.932 cumartesi saat 14 te 
yapılacaktır. Taliplerin şat tname· 
sini g6rmek ve miioal<asaya iş
tirak etmek isteyenlerin c:!e Takti 
muayyende lzmit'teki sahn alma 
komisyonuna müraca atla rı. (384) 

\2406} .... 
Milaı'taki kıt'atm i~tiya cı İ\in 

ıenelik sığır eti kapa!ı zarf u~u
lile münakasaya koamUJlur. l ba
l~i 18 - 6 - 932 cumartui günü 
saat J 5 te y.::pı!~ca!..:tır. Şartna
meyi ıörmek üzere her gün ko
misyonumuza münakasaya iştirik 
edeceklerin de ihale tarihinde 
Milis Sa. Al. Ko. mına müraca
atları. (340) (2229) 

* • "' 
lzmir müstahkem mevki kıt'-

atı için kapa~ı zarf usulile 10,644 
kilo sade yağ 70.1614 l<i!o sığır 

eli 170,676 kilo ekmek münaka
saya konmuştur. lhalesi 22· 6· 
932 Çarşamba günü aşağıda ya-
zılı saatlerde yapılacaktır. Ta
liplerin şartoameaini görmek ü
zere her gün komisyonumuza 
ve münakasaya iıtirik edecek
lerin ele teminatı muvakkate ve 
teklif mektoplarile birlikte lımir 
meni müstahkem sahnalma ko
misyonuna muracaat1arı. ( 380) 

(7402) 
ihale saatleri 

Sa edyağ 16 da 
Sığır eti 16-30 ,, 
Ekmek 17 ,. 

• • • 
Edremit'teki kıt' at jiçn 145,000 

kilo un 12,000 kilo sade yağ ka· 
palı zuf usulile münakasaya kon· 
muştur. ihalesi 30·6-932 salı gü· 
üdür. Taliplerin şartnamesini 
görmek üzere her gün lrnmiıyo
numuza münakasaya iştirak ede· 
celderin de vakti muayyende te· 
minah muvakkate ve teklif mek· 
tupları ile birlikte Edremit satın 
alma komisyonuna müracaatları. 

( 382) (2404) 
~ 1(. 1(. 

l" ekirdaiındaki kıtaat için 
'(tOSOO) lahana (12750) prua 
rcııooo )patlıcan (5500) dom:ıtes 
:(10000) taze fasulya (5500) ka • 
b'ali, 4,000 kilo bakla, 7750 kilo 
11panak aleni münakasa ile ahna· 
caktır. ihale.si 2 - 7 - 932 pazar 
günü ıaat J 4 le Çorluda ahm ıa· 
tun liomiıyonuna müracaatları. 
;(410) (2519) 

• • • 
Çatalca müstahkem mevkii re· 

viri için 2,000 kilo koyun eti a
leni münakasa He alınacaktır. 

ihalesi 18-6-932 cumartesi günü 
ıut 15 te yapılacaktır. 1 aliplerin 
şartnamesini almak üıere her 
giln .-e ihaleye iıtirak edecek
lerin de vakti muayyeninde ko· 
miıyonumuza müracaatlan. (435) 

12637) 
• • 

Selimiye fırınında mevcut 730 
kilo ekmek kırıntısı ve tekne 
kazmbsı ile 3580 adet çunl 
pa.zarlılda satılacaktır. ihalesi 
18·6·932 cumartesi günü sai\t 
16 da komisyonumuzda yapıla• 
cakttl'. Taliplerin ,artnamesini 
almak ilıere hergün ve ekmek 
kınntısını görmek ' çuvallara da 
görmek için mezkur fınna ve 
pnnhfa iştirak edeceklerin de 
vakti muayyende komisyonumuıa 
a:ıOracaatlan. (442) (2679) 

K. O. ve birinci fırka ihtiyacı 
için ya:ı ık patates alınacaktır. 

lbaleai 29 6· 932 Çarşamba günü 
saat 16 da yapılmak üzere aleni 
münakaaaya konmuştur. Şart
namesini aJmak istiyenlerin her 
gün •e münakasaya işfra'c ede
ceklerin de Yakti n· u:ıyyeninde 

komisyonumuza müracaat etme-
leri. (418) 12537) 

Uıak'ta bulunan kıtaat ıçın 
~500 kdo arpa kırması defaten 
pazarlıkla mütayaa edı!ecektir. 
lha!eıi 29· 6 -932 çnşamba günü 
saat 15 te yapılacaktır. Taliple· 
rin şartnamesini görmek üzere 

her ğün .komisyoau:nuu ve mü- R A D Y 0----
nakasaya i~tirak edeceklerin de ı ( 
teklif ve teminata muYakkate , _________ Bugün -

'-f la 1 b k M 1ST.\JSBL"L - 18 den l9 a k.ııdar grıımo 
me& up ri e İrlı te anisa la• f1>n, 19,so <Jım 2!l.30 n kadar Bedia fü7.a Jı:ı-
tın afma komisyonuna Vakti mu- nım 15Uraklle saz. npns lınbcrlcri \"C aat 

ayveninde müracaatları. (240) ayan. ıo.ıo dan ıı e ııncıar gramofonla o-
(2539) pera, .%1 den 2t ye IWbr 8bıdyo r: hrye

* * • 
Izm·r müstahkem mevkii ihti

yacı için 413,000 kilo kuru ot 
kapalı zarfla münakasaya kon-
muıtur. ihalesi 29· 6-932 çarıam
ba günü saat 16 da yapılacaktır. 
Taliplerin şartnamesinini görmek 
üzere her gün komisyonumuza 
ve ıhaleye iştirak edecelderfo de 
teklif ve teminat mektuplarile 
birlikte vakti muayyeninde lzmir 
mevki müstahkem satın alma 
komisyonun:ı müracaatları. ( 419) 

(2538 1 
• • • 

1. ci fırka ihtiyacı için 350,000 
kilo un kapalı zarfJa münakasa
ya konmuştur. ihalesi 25-6 932 
Cumartesi günü saat 16 da ko· 
misyonumuzda yapılacaktır. Ta
liplerin şartnamesini görmek üze
re her gün ve münakasasına i_ş
tirlk edeceklerin de yevmi muay· 
yeninde teminat ve teklif mek-
tup!arile 'komisyonumuza müra· 
caatlan. (387) (2409) 

• • • 
Çatalca Müstahkem mevki 

kıt'atı için 50,000 kilo un aleni 
münakasa ile alınaC4lkhr. ihalesi 
25/6/932 Cumartesi günü saat 

· 16·30 da komisyonumuzda yapı· 
lacaktır. Taliplerin şartnamesini 
almak üzere her gün ve müna· 
kasaya iştirak edeceklerin de 
vakti muayyeninde lrnmisyonu
mun müracaatJan. (386) (2408) 

• • * 
Izmittek i kıttat hayvanatının 

ihtiyacı !çin 237900 kilo yulaf 
kapalı zarf uaulile münakasaya 
konmuttur. lbalesi ihalesi 18 
Haziran-932 Cumartesi günü sa
at 14 tedir. Taliplerin şartname· 
yi görmek üzere komisyonumuza 
her gün münakasaya iştirak ede· 
c.e1derin ise ihale tarihinde iz. 
mitte 23. cü fırka Satın alma 
komisyonuna muracaatları. 

(354) (2267) 
• • • 

tl \.·e Bdld<J hanını, !!2 den 2'?,80 a luıdıır or 
liestra. 

~'lYANA (51'1,"ı m. - 12,SO plıik - n,::o 
kon1e.r - 1 5 konser - 16;sG konser - 11,,&0 
orkestra - 21,ıo lrn11sc.r - 22 urkestrıı. -
23,15 kon~r. 

B1'KREŞ (301,'? 111.) - 13 p&:ıı~ - ~ 1 
pük - 18 konser - JD konser - %0.4-0 pi J;: 
- %1 prkı - 21,%6 t>nfonil< kum.Pr. 

ROMA (4'11,2 m.) - I.S plük - 1::1,SO 
şarkı ve Jrnnsn - 21 lıah<•r - 21, I.> J,•ııııwr 

- 23,5.'') haber . 
BUDAPEŞTF.: (ii50,.; m.) - ıo.u konser 

- 18,0.S kon.&e:r - 18 orkcstre - 19.4.5 L:.on
!l('r - 21,80 Çigan konll('rl. 

OSW (1011,4 m.) - %0,SO pı1u - 21~0 

orkeure. 
MOSKO\'.\ (lSOi .m.) - 20,11'.> den 2:e.u:> e 

kadar ne'Jorlyat. 
VAR~VA (Ull m.) - 1S,t5 ,ıh\k -

18,lt plAk - 18,:t.5 plMc - 18 kon~r -
:19,20 konııer - 21.komer - %ı d:ıruı. 

KÖNİ0\1JS1'ER llA \~t;EN (183:> m.) -
'7 jimnastik - 7,15 konser - 13 pll\k -
l5 konser - 19 plll.k - ~l Ber11n't!f!n nakn 
- ıs.20 Bcrll•'cJe.n mıklı. 

PAU1S (17:!.'> m.) - 21 «>·:ıtre - 21,40 
Kroııl:<, 

~BORSA-i 

15 Haziran 1932 

Nukut 

20 1. 1 ransız 
ı S:er"irı 

1 Dotıır 
20 liret 

!\uru~ 

J:'O.
i80 -
209.-
213,-
117,-
2'),-

520,-

(S:ıtışl 

1 şlll n J\ "· 
l pezeta 
ı l\lıırk 
1 Zil Olİ 

ı renJO 
21) ley 
20 dinar 
ı ~n-oneç 

Kuru, 
25,
ltı.-

50.-
24,-
~D.-

2S,-

73.-

~o .L neı, • .ka 
20 drahmi 
20 r. ıs,i çrr 
20 lc:rn 26.50 ı .-\ltın !!31,-

1 florln 84,- ı l\lecidlye 40,-
20 kuron (,'el.'. 125.- ı Banknot 234,-

--~---- -
Çek flatları (l;:ıp. s:ı. 16) 

raru 
Londra 
l'\en·ork 
..Mil1no 
Rrukseı 

.Ati na 
Cinevrc 
Sof ya 
Amı;ter<lam 

12,03 Prağ 

"H5,50 Ylyana 
0,4i-40 ı\l:ıdrlt 

9,23- , Bertin 
!l,4:18(} \'ar~o,·a 

71,555 Peşte 
2,4B56 J\ukrcş 

67,04- De1grat 
J, 162'.l-i Mosko,·a 

Esham 

,_ 
1.5.'l'JS 
4,675 

5,75695 
2.-
4.2225 
3,9325 
78,6-$5 

~7.3325 
ıoss so 

~~~~~ ~~~~-

lş fıankası 9.20 
Aaa.dolu 15,SO 
Hejl 4Jl5 
Şlr h:ıyrlye l.J,50 

Tram,·ay 44,;'5 

Hmuml slgorta ı t.2-, 
Boıı:ıontJ 2."i,80 

l"e rk o s 
Çimento Ar. 
ÜJJ)'OD dcy. 
Şark: dey. 

Pal ya 
Sark m. crza 
Telefon 

26,l() 
(\-

21,90 
2,75 

2,-
95-
15.55 

K. O. ve birinci fırka ihtiyacı lstlkrazlar T Tah-;iller·
için oduo kapalı zufla ve ayn 
ayn şartnamrleı le münakasaya 
lco:- muJtur. lbaleıi 18 - 6 • 932 
cumartesi günü aıaitda yazıh 
gösterilen saatlerde komisyonu· 
muzda yapılacaktır. Taliplerin 
fatlnamelcrini almak üzere her 

giin •e münakasaya jıtirak ede· ,Sıhhi yemekler - Bur.lu içkile~~ 
ceklerio de vakti muayyendr te- 1 1 

minat ve teklif mektuplarile ko· ı F R 1 G E C O 
misyonumuza müracaatları (358) 18 ay vade ile 

SaaUeri(
2293

) \.-SATiE_~ ihale 
K. O. nuoki 15,30 da 

11 de 1. f. " • • • 
lzmit'teki kıtaat hayAanahmn 

ihtiyacı için 170936 kilo arpa 
kapalı zarf usulile münakasaya 
konmuştur. ihalesi 18-6-932 cu
martesi günü ıaat 15 tedir. Talip-
ler.in -1artnameyi görmek üzere 
komisyonumuza her gün, müna
kuaya iftirak edeceklerin ihale 

tarihinde lzmit F. 23 satın alma 
komisyonuna müracaatları. (353) . ... 

Çatalca müstahkem mevkiinin 
ihtiyacı için 410,000 kilo odun 
kapalı zarfla münakasaya kon
muştur. ihalesi 9-7-932 Cumar· 
tesi günü sa2t l 1 de komisyo
numuzda yapılacaktır. Taliplerin 
ıartnamesini almak üzere bergün 
ve münakasaya iftirik edecek-

Haydarpaşadan Halebe yapılacak bira nakliyatı için Adana· 
Nusaybin hattıle müıtereken D. D. /. 60 numarala yeni bir tarift 
ihdas edilmiştir. 

Fazla tafsilat için Haydarpaşa istasyonuna müracaat edilmei
dir. (2626) 

Küçük iİşeler ve binliklerle yapılacak su nakliyabna ait boJ 
şiıe ve ambalajların 15-6-932 den itibaren mabrcçlerine mec.cl" 
nen iadeıi hakkında 27 numaralı tenzilli tarifede tadilat yapıl• 
mışhr. Fazla tafsilit için istasyonlarımıza mDracaat edilmelidit• 

(2625) 

Görülen lüzuma mebni, 2 adet ıokomotif ile 15 adet muhte
lif yük vagonu H. P. dan Filyosa nakledilecektir. 

işbu nakliyatı icrayamüsait •apurları olan şirketlerle pazarlık 
yapılacaktır. 

Pazarlık, 18·Vl-932 tarihine müsadif cumartesi günü saat 10 
da Haydarpaşa mağazasında vuku bulacaktır. Talip olanlann şe
raiti anlamak üzere mağaza müdürlüğüne her gün müracaat edi
Jecekleri. Ve pazarlık gününde de pazarlığa iıtirakleri ilin olu
nur. (2495) 

Kiralık Dükkan 
Eminönü Malmüdürlüğüoden : 
Sultanahmettc: Divaoyo!n caddesinde Sıhhiye müzesi altmdaki 

150 Ne. h dükkan senevi 180 lira muhammen kira üzerinden 
açık arttırma usulile ve bir sene müddetle kiraya verilecektir. 
[halesi 30 Haziran 932 perşembe giinü saat 14 buçukta yapıla
caktır. (2560) 

1 Mahkeme ve 

Ayvalık icrasından : 
lstanbulda Calatada Omcr A hit han 

birinei \\at l 6 - yazıhanede mukim 
Saltbattin bey mahtumu tüccardan Ali 
Ramiz beye 20 eyliıl 928 tarih \"e 
9865-496 N. Bey<>A'fu beşinci noterliğin
den muı;ıddak mukavele mucibince 2000 
lira itasına borçlu ı\yçalıkt.a Edreroit cad
desinde bili N. mağazada uncu hacı 
Ka,•a.s oğullanndan Ba}·r:ıktar ( Insan oğlu 
Keuııal efendiye alacaldının talebiyle 
dairemizin 932·372 X do:;y:ısı mucibince 
çıL:arılnn ödeme emri tahkikat neticesinde 
bor:Çlunun ilı:aınetgahı meçhul bulunduğu 
anlaşılmış ve mübışır carııfından bili 
tebliğ iade kılınmış olduğnnd:ın nlacaklı 
rııJebivle Arvalıkıa müııct·~:r Aynılık g:ı

zet,sine n lstanbulda münteşir Vakit 
gazetesiyle ilAnen .tebliğıt ifasına karar 
'eritmiştir. lşbu i!Atıın tarihi ne~rinden 

itibar'n on beş gUn z:ırf ın<lı borçlu 
mumaileyh Kem:ıl efendi bu husu ta bir 
Jlir:ızı varsa şifahen vey a tahrrircn Ay
' ılık icrı dairesine b1ldirilmest. aksi 
takdirde itiraz ednmem:ş •ayılac:ığt tcb
li;!; makamına kaim olmak üzere ilAn 
ol un ~r. il 066 ı 

!erin de vakti muayycnde temi
nat Te teklif mektuplarile ko
misyonumuza müaracaatlan. 

(443) (2680) 
* • • 

Konyadaki kıtaat için 210,000 
kilo un kapall zarf usulü ile 
münakos:ıya konmuştur. ihalesi 
7-7-932 perşembe günü saat 15 
tir, Şartnameyi iÖrmek istiyen· 
lerin hergün ve taliplerin vakti 
muayyeninde 1370 lira teminat 
ve teklif mektuplarile Konyadaki 
beşind K.O. ahm satım 'komis
yonuna müracaatları. (438) (2657) 

.. 4 ~ 

Tıbbiye mektebinde mevcut 
41 kalem köhne eşya pazarlıkla 
satılacaktır. ihalesi 22 - 6 • 932 
çarşamba günü saat 15 komis
yonumuzda yapılacaktır. Şartna· 
rncsioi almak üıere her gün ve 
gazarhğa iJtirak edeceklerin de 
vakti muayyende komisyonumuza 
müracaatlan. (439) (2658) 

• * .. 
12-6· 932 tarihinde kapalı zarf

Ja münakasaya konulan 30,500 
ıkilo şekerin fiatı gali görüldü
ğünden pazarlıkla alınacaktır. 
fhaleai 18·6-932 cumartesi günü 
saat 10 dadır. Pazarlığı iştirak 
edecek taliplerin izmitte 23.cü 
fırka satın alma komiayonuoa 
müracaatları. {440) (2677) 

* "' * 
Çatalca Mst Mv fırın odunu 

pazarlıkla alınacaktır. ihalesi 
20·6·932 Pazartesi günü saat 
16 da yapılacaktır. Şartnamesini 
almak istiyenlerin her gün ve 
münakasaya iştirak edecekle
rin de vakti muayyeninde ko-
misyonu muza maracaa tları. 

(441) (2678) 

icra ilanları 

Eyüp Sulh Mahkemeıi Abki' 
mı Şahsiye Hakimlipdea: 

lJnkapanında Haraççı Kara .Mebtı1el 
mahallesinin Bostan sokajtında 24 mıa>'' 

ralı hanede mutasarrılen mukim l\uıuc• 
esnafından Halil oğlu Recep efendi Şef 
hnb:ıt ve Afazya ile müterafik csi.i bır 
falici eymene müptcl~ olup muhtacı ,-e· 
s:ıyct olduğu ve istim:ıınd:ı fa1de mcmıı\ 
olmadığı adli tıp işleri meclisinin 6~ 
numaralı ,.c 22·Mayıs-9.l2 tarihti rapô' 
rumia gvsterflmiş olm:ısınn mebni :i;cll: 
disioin hacredilmiş ı·e karm birade~ 
ı'.\albant Bas.an efendinin nsi uıdrütıl 
ve keyfiyyetin kendisine tebliğ \'e il!rıırı' 
karar 'c:nlmi.ş oldu und n h~rmuçfb\ 
k3rar alAkadaranın malômu olmak üzere 
keyfi) yet ilan olun UT. <3163) 

Üsküdar Hukuk Hakimliğin• 
den: 

l\uıguncuita Tusun hı ı>0kajında 4 
Xo. lu hanede sakine Madam Anna ı•· 

rafından :ı.,.nı hanede ~akin iken filh•1 

ikımetgAh; mecbut toca,;ı Niko ]'\jk(')1' 

Aryeropolo ale) hine ikame eylc.diği i~ 
da\':ı~ı üzerine &.anumı medenının 15' 
inci maddesi rnucibioce Müddea.aleyb1!l 

bir a\' zarfında hanci zc•·ciyete nrdctle 
e,·miğin uhtcsine tahnul ctti~i n:iiielctİ 
Ha etmesi lüzumunun ihtarına 8 6 9~' 
tarıhinde \:arar ,·erild ğindcn mom:ti!e,tı11' 
ikametgahının mechuliycti h:ıscbı1e ker• 
fiyct ı;-a%Clc ile fl!n u~ di\·anhaneye talı~ 
suı etilc tebliğ o!unur. (3 l 64ı 
--------~------------~---_./ 

fü\Oıtfonda Hamıı1 bafında Kıırdtll 
• o 1~ 

sokağında Amerikan ap:ırtımanında 

nurnnrada sakin iken b:ılen Yunanistandl 
huiooup Yııınanisıandaki ikametgiblı'1 
meçhul Pctridi \ ereses:nden ='otiri ,e 
madmazcl Soffu-ıı: 

lstanbul Yedinci icra memtd" 
luğundan: 

Saıu[ Todiri \ere.sesinin murifirU1 

Petridi efendi zimmetinde alacar;t ol-
·tiP' 870 rranın maa faiz '~ masınfı tabs O 

dair 48? 't\ lu \'t: 18 - W - 336 laıib 
mulga Cı::küdar Bida~·cc l lukuk mabkı' 
mesioin ıl!milc t.ab•:"line karar ,.crf1.,W 
\"e ikametgihını1.m mcchul bulunnı•6J 
ha sebile il!nen tebliğine karar 'erit..U 
olmakla ı.:c, fü et illnen tebliğ 01 ut1ıı'-

• . (31~ 

Istanbul seki:ıincl icrasındaO: 
Bir borçtan dolan mabcuz •;e {urulr 

·ı b: 1 ·ı .. .. ef' rnna kar ar \'erı en ır p yan o ı e ... • <' 
ya ı 18 6 32 cumartesi sut 9 dan ıt. 11 
kadar Bc~oğlunda ı..ulc dibinde ~~e 
hanınd.ı mükim jak cf endinin hane,. 
açık arıırma ile fuıutıt cdiJe.:;.eği i~" ,. 
lunur. (3108) _.-/ 

d-~rr utar.bul Yedinci icra -
sinden: . dl' 

Bir borçtan dolayı m.abciıı em ' ~ 
kadın mantosu i~bu 1 la:r.iranın 2l ~dl 
günü saat 9 <lan itib:ırcn Jcıan ô• 
Bahçekapısın<hı Sadikiye hının~ aıu;41 
61·63 N lu l1azır manıocu mağıas fi' 
bilmüzayide paraya çevrileceği il!n ° 
nur. (3160) 
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