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Akbaba, G-fllk, Çocuk .,. ......... .., .... " 
Berlln Sefirimiz 

Velmar, 92 (A.A.) -Tehlikel 
bir otomobil kazam geçirmiş 01a11 

TOrkiye BOyOk elçisi Kemalettia 
Sami daıa tamamen iadei afiyet 
ederek hastahaneden çıkmqbr, 
Bir kaç hafta otelde istirahat 
edecektir. 

15 inci Yd • Sap ı 5198 Per .. mbe, 30 llaziraa (6 ıncı ay) 1952 

Almanya hudutlann tashihini istifa 
"''" • .. • ' •• i"' ,/ 

ltalya ıeyaluıtine ait intibalardan : 15 
Kahve, şeker 

Musolini ve Muahedelerin Tadili ve çay 
M. MU10lininiD Venedik Ara· 

yında umumi bir haıbuhal 11ra
aında biıe a8ylediii a8zler için 
de beyuelmilel siyaset nokta· 
ıından en ziyade tayam 
dikkat olanlan muahedele
rin tadili hakkındaki fikirleridir. 
Muhterem ltalya Baıvekili, bu 
babıe tema ederken: .. Benim 
muabedelerin tadili hakkındaki 
fikirlerim en ziyade yanbı tefalı'· 
lere uğramıı olanlardır.,, Diye
rek izahat verdi Ye ba hqaustaki 
izahatına f11 ıuretle deY•m etti: 

- Ben, muahedelerin tadili 10-
zumanclu bahsettikçe derhal 
baza mabafilde ''Bu na11I olar? 
Mevcut mukavelelere ria1et et
mek Jizımdır. Alcıi takdirde 
"9,nelmılel emDİJet naml teaiı 
ol•a bilir?,. Gibi a8zler ile mu
kabele giriyorum. 

Hatbai maabedeleria tadili 
hakkında benim ileriye drmek
te oldujum noktai nazar, bay
nelmilel mukavelelere asla mu· 
halif dajildir. Çllnkll l'eDe meY· 
cut olan bu be111elmilel muka· 
veleler icap ettiği zaman bu 
muabedelerin tıdiledilebilecefini 
kabul etmiftir. Meseli cemiyeti 

ak,•amın maka•elei esuiyesinde inhisara tAbl totol• 
bir madde Yardar. Bu madde, maları kah•µ edildi 
meycat 1D11abedelerden birinin Ankara, 29 (Vakı) - B&tçe 
tatbikinde devam etmek beynel- encOmeni ıeker, kahve ve ça· 
milel ..ıha tehlikeye ilka ede- yın inhisara t&bi tutulmasını, 
cek bir vaziyet ihdas ederse balen mevcut vergi ve resim-
harp tebJikelini bertaraf etmek lere berhanri bir kesir inzimam 
için o muabedenin yeniden tet· etmemesi, hulba ba ifte bir 
kiki JDmmuna taırih etmittir. mall pye takip ohanmamam 
Bir harbin mucip olacap zuar· kaydile kabul etti. 
lan isale Ye ma1raflan iktı1at , ... _........,..__. ..... .-..._ ________ ....,...ı 
etmek için mevcat baza maabe
delerin mutlaka tadili icap 
ederse, bunu yapmaktan daha 
makul ve manhkl bir ıey olur 
mu ? Kaldıki •••• 

Ben bazı muabedelerin tati
linden bahaediyor1am, bUDlann 
tamamen ort•dan kaldmlmamnı 
istemiyorum. Muahedeleria ek-
•er ahklmı ıae 'balti blacakbr. 
Y alaaa baa maddeleri reaidea 
tetkbt olunacaktır.,. 

itte M. M...-hli'llia milahede
lerin tadili baklnadald claYallDln 
eaam bUDdan ibarettir. ltalya 
Baıvekili, clavU1m bu ıuretle 
iuh ettikten sonra, arkadafiar· 
dan birisi bir nal sordu : 

- Şu balde zatı Aliniz mua
Mehmet -Asım 

l Alt ıanfJ t lnd sayfada 1 

Hitlercilik 
Maearlstanda da 

ba,ıadı 
Macariıtanda " Milli aoayaliat 

çiftçi ve İfÇİ fırkua,, · namı albn· 
da yeni bır farka tetekkOI et• 
mittir. Macar meb'ualarmdan M. 
( Zoltaa Mesku ) • Almuyacla 
Hitler farkallna beasiyen ba 
yeni fırkanın programma oka
muıtar: Hitlerciler fibi kalaYe 
renginde bir f8mlek Jriyiyor Ye 
bıyıklannı da Hitler tertibinde 
keatirmif bulUDuyordu. 

Hakiki genç kimdir? 

Yeni fırkanın beclefleri Maca· 
riıtamn eıki huclatlarmı kazan
mak, din bBrriyetiai temin et· 
mek, milli iatiklAU muhafaza 
etmek, Ye bOtOn ntandatlara 
milaavi hakhr ve~öektir. Bun· 
dan bqka farka, aı!aa Tura.ı. 
o mıyanlann Macar tabiiyeti•• 
almmamumı; Macariıtama mu• 
hacereti men etmesini istiyor. 
Ve murabahacdann, idam Yeya 
kOrek cezasına mabk6m edilme· 
lerini, 1914 den ıonra memle
kete giren ecnebilerin ihraç 
olunmalarını talep ediyor. 

Resmı••• Km~..,. naıweWlnln .,, .... 111eraslmınde bul•· 
nenlan 98sterlror. Bu merasimde K.yaerl llaealnln genç 
ve kıymeıll 111DdDrD Yunus Klzı111 bey •hemmlretll bir hitabe 
Irat etmı,ıır. S inci .. ,ıtemızd• oku~unuz. 

Fırkanın bedefleril!ı4en biri de 
gayri milli mahiyette O:an ede· 
biyat ve san'at eserleri sahiple
rine kartı ıon derece şiddetli 
kanunlar vapmakhr. 

932 bütçesi 
DDn 111 ta.tik• iktiran etti 
Anara, (V akıt) - Bugan 932 

bOtçeai Alt tastika ikhran etti. 

Tarihçiler Ankarada 
Çmh9m• proıramı rad~o 

ile verilecek 
Ankara, 29 (A.A) - 2 Tem

muzdan 11 Temmuza kadar de
vam etmek llzere Tilrk tarihi 
tetkik cemiyeti anlan, dar&lfO-

F f tb lcularl sehr• •zd nun tarih m0derriı ve muallimransız u o ımı e leri, lise, muallim mektebi ve 
;-.ı orta mektep tarih muallimleri

r-:--::~r::·q:~il~~~~~7:1:~g~~r:;..- nin İftirakile aktolunacak tarih 

KUIDt ..... futbol blrlacl talnmı din ı•llrlmlıe relmiftir. 
Ba takımda .,.yan lzmirli OJ'llllCll Vahap b., de takımla bera
.. • 'i& fr •• ftıtbolcalarmm bllpleri hakkmda •erdikleri iza· 
••b Yalaap beyin .azlerini ...... · A,famızda bulacakmnız. Rea· 
mlmiı Fnnaazlan iltaJoada · lcarfdamrkea pteriyor. lfaretli 
aenç Vahapbr. _ 

tedrisata içtimaı herflhı 9,30-
12 ve 14.30 • 18 arasında 
Ankara Halkevinde açılacak, 
konferanslar radyo ile neırolu
nacaktır. 

Hergtın çalqma priramı iki 
~n. ~Yvel r~dyo ile ajanasla 
bıldmlecektır. ilk Kflne ait ça
htma proğramı ıudur: 

· 1 - Maarif vekili Beyefendi 
tarafından açma nutku. 

2 - Türk tarihi tetkik cemi
, yetinin bir azam tarafından (ta· 

rihten enel Ye tarihin fecrinde) 
mevzuu Ozerine konferans; 

3 - Bu konferans hakkında 
lıtanbul DarlllfDnunu mllduriı· 
leri tarafından mütalea beyanı; 

4 - Tnrk tarihi tetkik cemi
yetinin bir azuı tarafından Tllrk 
lllk ve medeniyet tarihine umu• 
mi bir baluf memm lzeriH 
koaferau. 

Lozanda gerginlik 
devam ediyor 

Makdonald de Alman tekliflerinin 
kabul edilemiyeceii fikrinde .•. 

-M8hl• ..... , ,.. .. ,._. Hhne olan Lo•nd•n bir .m•n..,. 
ı.ıa.•-, a (A. A.) - ,..._....., M. Herrlot, M. von Papenie bq ha 

Jarla Almanlar arasmdald mbaker. p mfilAkatta bulunmuştur. M. Ger • 
ler, bugb ubahleyin saat 10 da iek· main Martin ile M. Von Kroslgk' de 
rar baflamıfg. ( Alttarafı 2 inci sıvfamı2'da l 

Gazi Antep Kahramanı Anlatıyor: 

Şehr as l girdim ? 
Ermeniler Fransızlarla beraber Ttlrk 

mahallelerine ateş ediyorlardı 1 

Vıtııoerıer Hıteplilerio Kı~rıııoııtlırı 
-7-

Mera, mDcahltlerlnden bir mUfreze 
(Baş taralı dünkü sayınuzda) Fransız kuvvetinin Kilise silmek 
lıte bu buhranlı anlarda bir üzere şehirden çıkhtım, cemha 

ı~bab ~6rt gün c:vvel Antebe d • l aldı· ıni haber alc1ım. 
gıren pıyade suvarı ve topçudan ogru yo .g . .. 
mürekkep ve bir çok makineli Fırsat mllbımdı. Bntun ku.-
tilfenkle mücehhez mllbim bir (Lfitlen sayfayı çeviriniz) 

Harici ticaret ofisi bir anket açmıf •• 
[ Gazeteler ] 

- Y•hu, Uc:11ret ofisi naall zengin olunur ? Diye bir aual .... ~.; - ~lbnlr•cek ne w•r 1. lhUklr r•p111•k ..... 
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Gaziantep 1 °:~ill 1 Telgral Haberleri 1 
kahramanı Harici 

~----.a-----------------ııiiiiiiiiı-------------------------·--------------~~i;i:~~~~[u~ü f:!. ı~~~~ İngilizler yeni bir proje hazırlıyorlar! 

Musolinive 
Muahedelerin 
Tadili 

k6yllne yllrüdüm. 
Küçük Kızılhisara vardığım 

zaman düıman da buraya evvel· 
ce ikame ettiğim Maratlı Osman 
çavuı kumandasındaki mlifreze
ye temas etmİf, bunnnla ve Ka-
rataştaki seyyar müfrezelerimiz· 
le müsademeye başlamış bulu· 
nuyordu. Müfrezeleri derhal tak
viye ettim. Ateş şiddetlendi. Fran
sızlar yllrüyüı kolundan harp 
nizamına geçmiye, toplarmı çö-
züp tabiye etmiye mecbur oldular. 
Franıızların bu kuvveti (Andrea) 
kumandasında idi. ilk ate~imizle 
biri zabit olmak Üzere dört mak
tul verdiler. 

Dilşman kesif topçu ve maki-
neli ateşi ile piyadesini himaye 
ederek çekiliyor müfrezelerimiz. 
de cenahiardan, gerilerden izle
rini tal<ip edip sapa yollardan 
sokularak yürüyUf kolunu iz'aç 
ediyor Ye ateş menziline ıoku
Jup dUımına zayıat verdiriyor
du. 

Takip akıama kadar devam 
etti. 
Beıg&z k&yUne gireceğim sı

rada dllşmanın gece yürüyUşünü 
tehlikeh bularak lul'--larını K • 
zıklı da konaklatmıyn başladıfını 
gördUm, 

Fr:-ıısız l umnnclanı süvarisini 
Beşgöz ilerisine silrerek emniyet 
tertibatı alıyordu. Düşman geceyi 
Kaul h l.lSyünde ben de Bostan
cıkta geçirdik. 

Fransızlar bir gece baskını 
yapnıamızdrm korkarak sabaha 
kadar teovir fiıekleri yakıp çok 
müteyakkız bulunuyorlardı. 

Ertesi gün düşmandan evvel 
davran!'rak şos& üz rinde onları 
gene.ıyıilrüyiiş kolunda yakelaoıak 
iste\ ordum. Daha gün doğmadan 
şosa üzerindeki .Jandarma kara
kolunun geri sırtlarında puıu kur
muştum. 

Fransız ar yürüyüş koluna he
nüz girdikleri bir sırada iyi ter-
tip edilen bu pusuya düştüler 
şiddretli bir. ateş altında kaldılar 
Düşman epey zayiat •ermeıine 

rağmen derhal tertibat aldı top
çusuou indirdi ve mevzilerimizi 
tiddetli ıurettc bombardımana 
başladı. 

Bu tiddetli topçu aletine rağ
men siperlerimizi terk etmiyor-
duk. F raoııılar bizi kaçırmak için 
genİf miky&1ta çeYİrmc hare
keti yapmıya ve açılmıya baş· 
)adılar. 
Duımanın zayiatı oldukça idi. 

Bizde biri ağır olmak üzere dört 
yaralı vermiştik. 

• • • 
Antepte müsademe başla-

mıştı. Ermeniler Franıızlarla 
beraber Türk mahallelerine 
ateş ediyorlardı. içeride ki 
kuv.-etleri takviye etmek va
ziyete bakim olmak için şehre 
girmek için baııoda bulunmak 
ve düımana yeni kuvvetler ilti
hak etmeden içerde bazı nokta
ları işgal edip düşmanı yıldır
mak faideli olacaktı. Bu kararı
mı büyllk reisime bildirerek Ma
raştaki dokuzunca alay ve top
larile takviye edilmemi rica 
ettim. 
Akşama doğru idi; beni istik

bal etmek ve şehre götürmek 
üzere (Nophanı) köyündeki ka-
rar~lhıma gelen şehzade Musta
fa Efendi ıle beraber yola çık-
tık, bütün piyade ve süvari kuv
vetlerim beraberdi. 

Nisanın üçüncü günü akşamı 
idı; şehir kapılarında beni bek-
ü,q, pı.k Ç9C"k, kadın erkek 
binlerce halkın vatanpcrYerane 
tezahüratları arasında Şara 
KüstO cihetinden ıebre gir: 

( Bış mıkalcmlzden mab:ıat ) • 

Silahları tahdit konferansı dünkü ziy.afetlerl e 
faaliyete başlamış sayılıyor 

bedelerin ebedi olamıyacaiı ka; 
na atinde bulunuyorsunuz, de
mektir. 

Dedi. M. Musolini bu ıualo 
tebessiimle şu şevabı Yerdi : 

- Ona tt\phe mi var? 
Cenevre, 29 (A. A.) - M. Ender -

son, bugün bazı heyetler azasına bir 
öğle ziyafeti vermek suretile fahdidi 
teslihnt konferansının faaliyct:ni kü
şat etmiştir. 

Mumaileyh, konfernnstn öniimüzdc 
ki haftalar 2arfmdal•i mesaisine ait 
programı haJ kında izahat vem.ek i
çin hu fırsattan istifade edecektir. 
f sviçre heyeti murahhasının 

teklifleri 
Cenevre, 29 (A. A.) - Terki tesli

hat konferansı nezdindeki İsviçre he
yeti murnhhasn ı hava tcnlilıatınm 
tenziline yardım etmek için müspet 
tcklifntta bulmmıuşur. 

nu foldifler, Frnnsız tezini takviye 
edebilecek rnahiyettccir. 

Ç'Unkii, ev\·cJ t bombardıman tay • 
> arelerinin rnenedilmcs.ini, ımniyen si
vil tayyarecilik için bey.net milel hi r 
ıtiznmname kabul edilmesini, bu tny -
yarcclllğJn kezalik beynelmilel 'c bil
farz Cemiyeti Akvamın yUk ek neza
reti nltınn ''nz'ını derpiş eylemekte . 
<lir. 

Hoover projesi ve Fransa 
Cenevre, 29 (A. A.) - Fc\'knlflde 

bir hnl zuhur etmiyecck olunın M. 
Hcrrlot bugUn Cenc,·reye gelecektir. 
Orada Fransız heyeti f evkala<le bir 
içtima nktedecck ve ihtimal bilhassa 
Amerikanın tahdidi tesllhat t~kJifleri 
Juıı ~ı ındn nlınacnk vaziyeti tayin ey-

M. Meclisinde 
Hava mensuplarının 

zamaimi kanunu 
kabul edildi 

Ankar, 29 - Bugün B. M. 
Meclisi toplandı. · Bazı hesabı 
kat'li r hakkındaki mazbataların 
müzakeresini tehir ederek hava 
sınıfı mensuplarına verilecek za• 

maim ve tazminat hakkındaki 
kanun liyıbasının mtizakeresine 
geçti. 

Bu kanun milstaceliyetle mü
zakere ve kabul olundu. 

Buna nazaran tayyareci zabitleri 
bıılon rasat zabitleri ve pilotlara 
her ay otuz Jira, nişancı, bom
bardumancılarına 20 şer lira 
uçuş zammı verilecektir. 

Bunlar1 almak için her altı 
ayda on beş uçuş yapmak ll
zımdır. 

Bu kanuna göre hava şehitle
rinin ailelerine bir defaya mah
sus olmak üzre 2500 lira nakli 
tazminat verılecekti. 

Mecliı, yarın mlizakerelerine 
devam edecektir. 

Anlcara, 29 (Vakıt. - Mecli
sin bugün veyahut cumartesi 
günli tatili muhtemeldir. 

Meclisin teırinisanide içmai 
yalnız bu devreye mahsus ola· 
caktır. 

Adliye intihap encUmenl 
Ankara, 2.9 (Yakıt) - Adliye 

intihap encümeni 10 temmuzda 
toplanacaktır. 

ve çehrelerde metanet ve azim 
vardı. Karargahımı Mevlevi tek
kesinde kurdum ve derhal İfe 
başladım. Kahraman Antepli
ler Ermeni ve Fransız taarruzu 
karşısında silaha sarılmışlar, Ma
raşta olduğu gibi sokak müsa
demelerine başlamışlardı. Bu mü
sademe noktalarının zayıf kısım
larını derhıd takviye ettim. Bil
hassa ehemmiyet verdığim Ko
zanh cephesine mühimce bir 
kuvvet sevkettim. Müsademe 
tiddetlenmişti. Antepliler bü
; ük kahramanlıklar gösteriyor
lardı. 

Fransızlardan daha bilyUk 
cUlpnan 1 

1iyecektir. 
Harbiye nazın M. Boncour, bahri

ye nazırı M. l.eygue, hava nıızırı M. 
Pa.fnleve müstcmlekat nazırı M. Sar
rout Amerikanın tekliflerini tetkik 
etmişlerdir. 

JJu zevat, Fransanrn müdafnnsın
dnn mes·uı yüksek ze,·at ile görüş -
müşlerdir ve miltalealarını heyet~ ar
zcd ccekJ erdir. 

Bunun üzçrinc heyet Hoover tck
llflcı·lnin ne 1ıi pet dnhilinde nn1.arı 
dikkate alrnat·ıeceğini ve Fransa ta
rafından kabul edilebilecek nasıl u -
mumi bir tahdidi teslihat mukavelcnn 
meslnc <lcrcedilebileceğini araştıracak 
tır. 

ingHtere bir tahdlel tesllhat 
pJftnı hazırladı 

IJondrr.. 29 (A. A.) - Resmi lngi • 
liz mahafilirıdc İngiliz nazıl'larının 
dlin tahdidi tcslihata müteallik bir 
plfinın nna hatlarını ihzar etnıi~ ol -
dukları ve bu plftnın evvelce Cene\• -
reele İngiliz heyeti tarafından serdc
d ilen ve teslihatın nevi veya miktar 
itibarile tahdidi formUJleri arasında 
bir uzlnşmıı. zemini lıulmağa matuf o
lan teklifleri ihtfra cyleıneJ\le olduğu 
beyan edilmektedir •• 

Sir John Simonun Jıafta nihaye -
tinden evvel Ccnevrede bu plıinın esa
sını heyetlere bildirmesi muhtemldir. 
Domlnyonlarla Jrnnfranstaki miimes -

Lozanda 
(Üsttar:ıfı l inci sayıfamızd:ıı 

difer taraftnn uzun uzadıya görüş -
rntişlerdlr. 

Nihayet M. Julien Durand, M. l\lo 
rmbolk ile birlikte tnsavvur edit<·hi -
Jecek iktısadi itHfıfları tetkik eyle -
mişlerdir. 

Lausannc, 29 (A. A.) - ' . l\lac 
Donald, von Papen ile M. I .ııot ve 
her üç devletin maliye nazırları ara
l'lında yapılan btiilaknt ~,ı; :"ant si.ir -
müştür. I~u mülakatta. bu sabah için 
derpiş edilen .Fransız Alman heyeti 
tesadüfünün tehirine karar \etiJmiş
tir. l\laamafih, M. Yon Papen ile M. 
Herriot ve M. Martin ile Von l\ro -
singk arasında. hu!!lusi mük!Hemeler 
yapılacaktır. 

Almanya lnrar ediyor 
Lausanne, ~ (A. A.) - .Alman he 

yetinin bir: tebliği Fransız matbuatı -
nın Fransızlarla İngilizler ,.e Alman
lar arasında dün yapılmış olan mü -
zakerelere müte:tllik olarak vermiş ol 
duklnrı haber1erfn yanlış olduğunu 
beyan etmekte ve ibu müzakeratın bi
dayetinden beri 1\1. Von Papenin mü
temadiyen tamiratın tamamen 'e kay 
dü şartsız olarak ilga~ını istemiş ·ve 
bunun Avrupanın ihyası ve itimadın 
yeniden tesisi i~in elzem oldu~unu i
leri sürmüş bulunduğunu temin et -
mektedir. 

Esasen l\f. von Papen dün fikrini 
tasrih ederek M. Macdonalda şöyle 
demiştir: 

"Cihanda yeniden ftlmat tca1s1 mU?.afCer 
devletlerin Versay muahedes!oln C:ovlctler 
arasında gözetmekte olduğu ayrılıklıırm n
gasma karar vermeleri sayesinde ınUmkUn 
olabilir. Bu suretle Almanyaya h11k1tk mil • 
savatı ve enuıU aelQmet temin edildi~ tak
dirde Almanyaı:ım clluınm iktl.8&\l!yatnıt uı

lah içtn aarfolunacalc umumi mMnlyc bir 
mUkellc!iyet ııckllnde f!Jtlrak etmoıl l'nUnı • 
kUn olacaktır. Du mUkellefiyct bittabi ;:e • 
rck Almanyada ve gerek bUtUn dUnynda 
JktuadJ muvazenenin yeniden ve tamıunen 
tesis cdllmcsını istilzam edecektir. 

Fransızlarla Almanlar arasındn 
sabahleyin aktedilmiş olan miikftfome 
]er bir netice ''ermemiştir. Bir Al • 
man menbaından temin edildiğine gö 
re M. Von Papen Versay muahedesi
nin şark hudutlarına ait ahkfımının 
yeniden tetkikini talep etmiş ve iki 
memleketin testihatı arasında Alman
yanın bugünkü kuV\'etleri sevlye!in • 
de bir muadelet vücude getirilmesi -
ni istemiş Ye altın teniatmm yeniden 
icrası suretiyle paraların kıymetleri . 
nin )'eniden tesbiti fikrini izah eyle -
miştir. 

Fransanın noktal nazarı 
PaTis, 29 (A. A.) - Havas ajansı

nın muhabiri mahsusu bildiriyor: 
1\1 Herriot, J,ozanda atideld Fran

sız tezini izah etmiştir. 
Almanya, tamirat bedellerinin borç 

Ju bulunmakta ve bunlan tasdik et -
mektedir. 

Fransa, bu alacağım muhafazaya 
azım bulunmakta ye bunu maltul bir 
tarzda istimal etmeyi kabul etmek -
tecUr. 

Almanya normal zamanlarda bu 
borcunu nakten tedire edebileceği gi-

siJleri vasıta!tiJe bir proje hakkında Evet, her hangi bir muahede, 
istişarede bulunması çok muhtemel • bir milletin iıtiklilioe taal!Qk e
dir. Fakat, Cenevrede İngiliz mlimt>.s-
siJleri ile dominyonlnr mümessilleri den eıaslı hak'uının teyidi fek· 
arasındaki mütemadi temas dolayısi· linde bazı ahkamı ihtiva ederse 
le dominyonların hu projeye kolay - bu gibi ahkamı daimi olarak ka-
lıkJa muv~falmtletl m.uhtemef dfr. bul etmek tabiidir. Fakat bu 

Sır Jhon Sımo':' . ahkim ce?ai mahiyette ise, el-
Cen~~Tc, 29 (A. A.) - Sır Jchn Sı- bette bunun için bir zaman haddi 

mon, dun akşam saat 17 de tayyare 
ile buraya gelmiş ve M. Hcnclcl'r.:ona olmak mantıki bir zarurettir. Filha-
kısa. bir ziyaret ynptık+an sonı·a Lo • kika hukuk sahasında baıı mem
y.ana azimet ve orndn l\L Mac Donald leketlerin ceza kaounları fertlere 
ile terki teslihat ve hususile lngit:ı 
knhinesinin derin tetkiklerine mevzu 
teşkil etmiş olan Hoover tekHfatı hak 
kında görlişmUştUr. 

Slr John Slmon, M. Mac Donaldc 
knbinc celsesine ait olarak bir ıapor 
verecek ve yakında :M. Jibsona tenli 
edilecek tcklifatı başvekile ilıl:ığ' ey -
Jiyccektf r. 
Heyeti umumiye içtimaı kaldı 

Cenevre, 29 (A. A.) - M. H:rnıans' 
m rahatsızlığı hascbile bugün öğle -
den sonra akti musammem lteycti u
mumiye içtimaı cumaya tehir edilmi~ 
tir. ~ 

Lehistan heyeti manevi terki te.sli
hat lrnmitesine matbuat sahasmdn. da 
manevf ~rki teslihatın tesbitin(' ait 
olarak bir konferansın ictim:uı dnve -
ti telkinatını serdeylemiŞtir. 

gerginlik 
iktısadi menafi temini ''e bil Carı; şa
rap, madeni maddeler n turfanda 
sebze ve meynlar ithali suretile tes
viye edebilir. 

Nihayet Almanya, Fransa için mü
tezayit ve emnUselAmet tatbikı H~ ha
kilct bir sulh teminaı vücut bulması 
suretile hali hazırda mevcut iktısadi 
buhranı iktiham jçin mutlak surete 
lhım olan .Anopada iimat n emniye 
ti;n iadesine yardım etmiş bulunur. 

Bittabi Fra~saıun bu vaziyeti ayni 
zamanda Almanya hakkında da ır.üsa 
Yi bir hüsnü niyet ,·e menfii umumi
ye namına bir anlaşmayı ihtiYa et -
mis bulunacaktır. 

·Maalesef, dünkü mükttlemeler bu 
hususta hiçbir hayale kapılmamak 
Jazımgeldiğini Jspat etmiştir. 

M. von Papen, bazı kuyut ve şürut 
tahtında bilfarz Fnınsız tesllhatının 
Almanya Beviyesine tenzili ve Fransn 
bankası ihtiyat akçesi ile karşılığı tcs 
viye edilecek paranın kıymetinin ten
zili şartlarile götürü bir miktar tes -
vfyesini aahhUt edebileceğini beyan 
etmiştir. 

Almanya biltiln bu metalibata. mu
kablJ, yalnız muslihane nlyetlerfol ib
Ufdan ba~ka bir şey yapmıyacaktır. 

M. Mac Donald, daha Fransız n~ 
zrları bu hususta beyanı mlitnlea et
meden evvel bu tekliflerin gayri bbi
li kabul oldufunu beyan etmıştlr. 

Anla-•bllecekler mi? 
Lozan, 29 (A. A.) - Alman n 

Fransız heyeti murahhasaları arasın
da dün yapılan mükalemeler noktai 

verilecek terhip ce~aları arasın· 
da ebedi kürek cezası, yahut 
idam 2ibi ceza maddelerini ka
bul etmiştir. Fakat beynelmilel 
hukuk sahasında milletlerin ha• 
yat haklarını inkar eden hiç bir 
usul mevcut olmadı~ı ııibi meseli 
haklı veya haksız giriştiii bir 
harpte mağlup oldu diye bir 
milleti veya bir milletin bir kıs
mını ebedi bir esarete mahkum 
etmek gibi bir ceza usulü de 
görülmemiştir. Onun için M. Mu
solini'nin "Muahede1er ebedi ola• 
maz,, şeklindeki sözlerinde mü• 
bim bir hakikat hissesi bulundu• 
ğu şüphesizdir. Babusuı berhan• 
gi bir harbe nihayet vermek için 
imza cdilmiı olan bir muabede
nin tatbikatı bir gün yeni bir 
harbın zuhuruna sebebiyet vere· 
ceği anlaşılırsa, böyle bir lehli· 
keyi göze almakdansa her halde 
mevcut muahedeyi yeniden tetkik 
edip icap eden noktasını tadil 
etmek insaniyetin selameti namı
na daha doğru bir yoldur. 

Mehmet Aaım 

Akvam cemiyeti 
Davet haberi bugUn veyahut 
cumartesi gUnU bekleniyor 

Ankara, 29 - Halk Fırkası 
meclisi grupu dün Türkiyenin 
Akvam cemiyetine davet edil
mesi meselesini görOımDı ve da· 
vet vukubulduğu takdirde Tür· 
kiyenin Akvam cemiyetine gir· 
meıine karar verilmiıtir. Akvam 
cemiyetine girmemiz için 40 dev
let murahhası bir takrir vere• 
cektir. 

Ayrıca Yunan murahbatı M. 
Mibalakopuloı mtlhim bir nutuk 
a&yliyerek TOrkiyeoin Akvam 
Cemiyetine girmesi etrafındaki 
faydalan izah edecektir. 

Cemiyete iıtirak davetinin per• 
ıembe ve yahut nihayet cu• 
martesi gUnO Hariciye veklletine 
geleceği tahmin olunuyor. 

nazar ihtilaflarınm mevcudiyetini BuX-day laf 
m~ydana çıkarmıştır. ~ "i' 

Bu noktai nazarların biribirine EncUmen gUmrUk resminin 
yaklaştınlma~ı için bugün son bir tenzlll kabul etmedi 
gayret daha sarfcdilecektlr. Ankara, 29 - Buğday kanu• 

M. Mac Donald, öğleden sonra nu liyihaaı encümence kabul 
6 davetçi devleti içtlmaa çağıracak - edilmiştir. 

tır.l.'ıl. Chamberlain, bu akşam hareket Buğday üzerinden alınacak 
edecektir. M. Herriot ise perşembe gilmrilk resminin icabında indi· 
günü Parise dönmek niyetindedir. rilmeıi hakkında hlik<imetin iı· 

lnglllz gazetelerlnın fikri tediği aallbiyete dair olan fıkra 
Londra, 29 (A. A.) - Matbuat, liyibadan tayyedilmi9tir. 

J..ausanne konferansının nazik bir Buna sebep geçen mevıimde· 
noktaya gelmiş oldutunu yazmakta i- b b l 
se de, birçok mahafilin efkdnna ter • ki fiyat dDşkünlüğll ıe t i e 
cüman olan gazeteler, konferansın a- eıasen buğday zeriyatına kartı 
kamete uğrıyacafına inanmamak IA • temaylllll aarıılmıı olan çiftçile• 
zım geldiğiııl beyan eylemektedir. rin bu veıile ile bu yanlıt dil· 

Times diyor k1: Almanya, tamirat · l 
meselesinin kat'i surette halli için ma fllncelerini takviye etmemıt o· 
kul ,.e Fransaca kabule ıayan bir tek mak mUlihazaamdandır. 
lifte bulunmaktan imtina edecek o - Ziraat ve Baytar mekteplerl 
lursa bu imtina, bir facia olacaldır. AnkaH, ı9 (Vakıt) Ziraat Ve
Bütün dünya, Almanyanın teklifini lclleti buğday kanununun tatbiki 
bekliyor • 

Son çere 1 Tehir hakkında liıım ıelen ibzarata 
Pariı, 29 (A. A.) _ Berlinden hil· _t,;.i_m_d_i_d_e_n_b_a..;.t_la_m_ı_ş_tı_r. ____ _ 

diriliyor: rnektedir. 
M. von Papenin menfi ukliflerine Bu gazete, konferansın tehirı ile 

karşı M. Herrlot'nun dün ileri sür - gerginliğin izalesi kabil olabileceği -
müş oldujıı Jhtlrazt kayıtlar mlinaM ne kaildir. Mesele .Alman hcyetfniıı 
betile Beri in matbuatı konferansın M. Grandlnfn müzahereti ne istinat e
kat'i bir safhaya girmiş olduğunu e - derek ufak bir fedakarlıkta bile bu • 
hemmlyetle kaydetmektedir. Junmıyarak bu son vaziyeti alıp alnt"" 

Gazetelerin ekserisi konferans ne- ya cağını bilmektir. Almnn heyetinin 
tayici hakkında treddüt izhar etmek - Fransızlarda bu kadaT sarih bir aksil 
tedir. ~aa!"afih, Berliner Tagablatt lamel hasıl olm~ın~ intizar etmemek 



Adliye -=--·--
---Haberleri 

Sürp Agop davası 
Son safhada 
Yeni hisar mı, Rumeli 

hisarı mı? 
Ermeni patrikhanesile belediye 

arasaoda . Sürp Agop mezarlığı 
yQıünden çıkan Ye uzun bir 
mOddettenberi dördüncü hukuk 
mahkemesinde görülmekte olan 
daYa artık son safhalarına gel
miıtir. Muhakemenin geçen cel
sesinde, patrikhane vekili Necati 
Bey, davada ehli vukuftan biri 
olarak tetkikat yapan Ahmet 
Refik Beyin iddia ettiği gibi Ye· 
nihisarm Rumelihisarı olmadığmı 
bu hisarın Beıiktaşta olduğunu 
söylemiş, batta Beyaııdı Veli 
vakfiyesi denilen varakın birinci 
Beyazıt, ikinci Beyazıt, F ai:ih ve 
ikinci Selim zamanındaki Beyazıt 
devrinde mi olduğunun da tas-
rih edilmediğini ilave ctmiı ve 
bunun ispatını istemişti. 

Öğrendiiimize göre, Ahmet 
Refik B. patrikhane vekilinin Be-
tiktaşta ayrı bir hisar olduğu 
şeklindeki iddiasının varit ola
m•yacağım, çünkü eğer Beşiktaş
ta da bir hisar olsaydı bunun 
da Anadolu ve Rumeli hisarları 
gibi baki kalacağını söylemek-
tedir. Gene Ahmet Refik B. 
§Öyle demektedir: 

- Mezarlığın içindeki Losnvorlç ki· 
lisesi, Gnlatadaki Losıvoıiç kilisesinin 
mıhzenidir. O bina N'erses Patrik znma· 
nında ticaret mektebi olarak bin ı lcıı ile 
ynptınimıştır: l lntt:ı md:tebe varidat ol
mak üzere Karagoıyan ailesi ga ~ rı met· 
ruk nıeznrlık: arsasına akar da yaptırmak 

istemiş. fa kat müc;~nde edilmemiştir. () . 
ranın kilise olara ı.. i n şansını müsaade 
cdild •)?ın e dair, Necati Bey patrikhane 
mıhzenınden bir \ CSikn çıkarabilir mi ?,, 

Muhakemeye dün de devam 
edilmiştir. Fakat mahkeme, tet
kikatın henüz noksan olduğuna 
ve noksanların ikma.line karar 
vermiştir. Ehli vukuf yeniden 
tetkiklerine devam edeceklerdir. 
Ancak bütün noksanlar bittikten 
sonra muhakemeye denm jm-
klnı hasıl olabilecektir. 

Temyiz edilen bir karar 
ŞükrU çavuşu öldürmekten 

ıuçlu eski arabacılar kahyası 
Hayn Efendinin evvelki gün 
Ağırceza mahkemesince be~aetine 
karar verildiğiniyazmışbk. Oğren
diğimize göre, iddiasında Hayrı 
Efendi için ceza istiyen iddia 
makamı, mahkemenin kararını 
temyiz etmiştir. 

SUryanli kadim cemaati 
arasında 

Süryanii kadim cemaatine ait 
bir mütevellilik almak isteyen 
Hanna Barsum Efendi isminde 
birinin süryani patrik vekili Ab
bulak Efendi ile refik aıı Mar
yam, kızları Viktorya ve Behiye 
gelini Gemile Hanımla:-la oğlu 
Selim ve damadı Abdülgani 
Efendiler aleyhine Beyoğlu birin
ci Sulh ceza mahkemesinde aç
tığı danmn rüyetine dün sabah 
devam edilmiş ve mahkeme ka
rarım vermiştir. 

Celsede, lbrahim, Sait Rami, 
Aleksan ve Şükrü efendiler şa· 
hit olarak dinlenilmişler, bunlar
dan bir kısmı Patrik efendinin 
lianna Barsum efen diye "allah
tan kork, benimle uğratma,, de
diğini, bir kısmı da "sen aforoz
ıuo,, dediğine şehadet etmişler, 

aynı zamanda Abdullahat efen
dinin zevcesi Maryam haııımla 
davacı Hanna efendinin birbir
lerine tükürdüklerini söylemiı
lerdir. Şahitlerden bazıları da 
leıia • Abdulgani efendilerin 
Hanna efendiye hücum eltikleri
lıi, Hanna efendinin Patrik efen
diye tahkir amiz bazı sözler söy-

GIDID Haberleri 1 
Odalar kongresi dağıldı 

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

lstan bul Ticaret odasının iktısadi mıntaka 
odası haline getirilmesi isteniyor 

Ticaret odaları kongresinin 
dünkü toplanmasında Gazi Hz. 
le iktısat vekili Mustafa Şeref 
beye çekilen tazimat telgrafla
rına gelen cevaplar okunmuştur. 
Bundan sonra ticaret odası umu
mi kltibi Vehbi beyin verdiği 
raporun tetkikine başlanmıfhr. 

Vehbi bey rapor sahibi sıfa
tile, rapor hakkında malumat 
vereceğini ve raporun uzun uza
dıya okunmasına lü2um olmadı
iını söylemiştir. 

Fakat mıntaka ticaret müdü
rü Muhsin bey demiştir ki: 

- Efendim •• Gazetelerde Aon;.1rc
lerin cansızlığı mevzuu balısolurken 
raporun okunmaması doğru değildir. 
Evvelce verill'n kararın bozularak ra
porun okunması lazımdır. /Ju surr.l
lc kongrenin carı sıklcı uaziycti lıal· 
lolsun ••• 

Sen benova 
Sen Benova papaslarıyle def

terdarlık arasında, SeobenoYa 

papaslarınıo, varissiz vefat eden 

eski Avusturya hükumdar aile
sine mensup kontes Le Opol 

Brandiye ait emliki nam müs
tear ve sahtekarlıkla tapu sene

di almak suretile Üzerlerine tes

cil ettirmelerinden mütevellit 

davalardan lstanbul cihetinde 

bulunanı hazine lehine bitirH
mi~tir. Senbenova işi, yedi da-

vadır. Bitirilen ve hazine lehine 

hülıcme raptolunan dava bunlar

dan ancak bir tanesidir. 
Dördüncü hulıuk mahkemesi 

Senbenova papasları tarafından 

sahtekarlık suretile yapılan tes-

Bu teklif üzerine Vehpi Beyin 
raporu baıtan sonuna kadar o
kunmuştur. Vehpi B. raporunda 
mıntakanın zirai, iktisadi, ticari 
vaziyeti itibarile diğer mıntaka· 
Jarm fevkinde bulunduğunu zik· 
rediyor ve mıntakanıo inkişafı 
için temennilerde bulunuyordu. 

Bundan maada Vehpi Bey, Is
tanbul ticaret odasının nziyeti 
itibarile iktısadi mıntaka odası 

haline kalbedilmesini ve bn su
retle tanınmuını istiyordu. 

V chbi Beyin raporunu tetkik 
eden encümen azalrı da ayni 
maksadı müdafaa ediyordu. Ra
porda arzuların temenni mahi
yetinde kabülünden sonra Vehbi 
bey yeni bir teklifte bulunmuş 

ve: 

papaslarından 
cilin iptaline ve emvali menkule 
kayıtlarının tashihi için defter
darlığın tapuya müracaatta muh
tar olduğuna karar vermiştir. 

Beyoğlu cihetindeki davalara 
gelince; haber aldığımıza göre 
kontes Le Opoldan kalan emla

ki Üzerlerine geçirten papaslar, 
Beyoğlu mahkemesine bir vera
set senedi vermişlerdir. 

Defterdarlık vekilleri bu sene
din doğru olarak alınmamış ol-

duğunu iddia etmiılerdir, mahke
me defterdarlığın gösterilen ve
raset senedini iptal için üç ay 

zarfmda iptal davası ikame ede
bileceğine dair karar vermiıtir. 

Senbenova işinin Beyoğlu cihe
tindeki davaları defterdarlık le-

- Gelecek seneki, kongre 
faaliyetinin şimdiden tesbit edil-

mesini ve bu hususta ticaret 
müdürüyetinin faaliyette bu

lunulmasını istemiştir. 

Ticaret müdürü Muhsin Bey 
ise ticaret müdürünün bu hu

susta müessir olamıyacağmı, bü· 
tün arkadaşların elbirliğile ça
lışılması lazımgeldiğini söyle
miştir. 

Reis de gelecek seneki faa
liyetin daha faydalı olmasını 

temenni ederek murahhaslara 
hayırlı yolcu 'uklar temenni etmiş· 

tir. Rııznamede başka görü,üle
cek mesele olmadığından 1932 
senesi mıntaka ticaret odaları kon
gresinin faaliyeti bitmiştir. 

kalan emlak 
hine neticelendiği taktirde hazi

nenin kazancı gayet büyük ola
caktır. 

eonaz komisyonunda yaz tatili 

Boğazlar komisyonu dünden 

itibaren yaz tatiline başlamıştır. 

1 Gelenler , Gidenler 1 
On gün kadar evvel memle

ketimize gelerek Ankaraya da 

giden Bulgar iazetecileri dün 
Varnaya gitmişlerdir. Butgar 

meslekdaşlarımız kendilerine ls
tanbulda ve Ankarada gösteri

len misafirperverlikten çok mü
tehassis olduklarmı ıöylemişler-

dir. 

l __ M_e_•_l_ek_e_t _B __ a_b_e_rı_er_ı ___ I 
Barzan şeyhi memleketimize iltica etti 
Ağrı şakilerlnden Kolu banla avenesi de jandarmalarımız 

tarafından yakalandılar 
Irak Kürtleri ile lngilizler ara

sında Irakta bilyilk bir muhare-

be yapıldığını eyvelce yazmıştık. 
lngiliı ordularına dört ay muka
vemet eden Banan kabilesi 
şeyhi Ahm et son günlerde adeta 
yalnız kalmış gibiydi. Vaziyet 
merakla takip ediliyordu. Son 
haberler şeyh Abmedin maiye
tile birlikte hududumuza iltica 

ettiğini bildirmektedir. Şeyh mü
nasip bir yerde iskan edilecektir. 
İngilizlerle aramızda siyasi müc
rimleri iade ıçin bir muahede 
me~cut değildir. lngiliz gazete
leri bu bahse dair tafsilat ver
mekte, Şeyhin yüJ: kişi tutan 
maiyetile Türk hudut muhafız
larına taslim olduğunu yazmak
tadırlar. lsyan sahasında sükun 
teessüs etmiştir. 

Ele geçen AGr1 şakileri 

Karaköıeden gelen haberlere 
göre Ağrı ve Zcylan asilerinden 
o'up firara muvaffak olan şıki 
Vuli Han ile oğlu Bekir ve 14 
avenesı jandarmalarımızın şid

detli takipleri neticesinde niha
yet yakayı ele vermişlerdir. Bu 
azılı şakiler adliyeye teslim edil
mişlerdir. 

bir suiistimal davaSı 
Operatör Nuri Bey beraet etti 

Adanada 0 Türk sözü,, refiki
mizde okudğumuza göre, zim
metine hastane eşyasından bir 
kısmmı geçirmek suçundan maz
nun ve mevkuf bulunan memle
ket hastanesi operatörü Nuri 
Beyin muhakemesi yapılmış ve 
neticede Nuri Bey beraet et
miştir. Muhakeme çok alaka 
oyandırmıştı. Birinci celsede 
Nuri bey ve ıahitler dinlenilmiş
tir, Nuri bey isnadın doğru ol-

lediğint ifade etmişlerdir. 
Mahkeme neticede, Maryam 

hanımın, tükürdüiünden dolayı 
üç gün hapis üç lirada para ce
zasile tecziyesine karar vermiş 

fa.kat bu hareketi mukabele su-

madığmı söyleyerek i:ıabat ver
miştir. 

Muhakemeye evvelkigün devanı 
edilmiş, şahitlerin dinlenmesini 
müteakıp miıddeiumumi muavini 
Mürüvvet Hanım mütaleasıoı 
söylemiştir. Mürüvvet H. hadiseyi 
tahlilden sonra maznunun hare-
ketinin temas ettiği 202 inci 
maddedeki cürüm unsurlarının 
noksan olduğanu, isnat o!unan 
fiillerden beraetini, vazifeyi sui
istimal mahiyetinde görülen ef' -

retile olduğundan bu cezası is
kat edilmiştir. 

Abdülabat efendinin kullan
dığı " Allabtan kork, afaroz· 
sun,, gibi tabirler iki tarafın sı

fitları ohnarak hakaret mabive-

alden hakkında kanuni muame
leye lüzum olup olmadığı ciheti
nın merciince tetkik edilmek 
üzere evrakın kendisine tevdiini 
iste~iştir •. 

Müdafaalar ve Nuri beyin söz· 
!erinden sonra mahkeme şayia
ların aslı olmadığı anlaşıldığından 
maznunun beraetine, tevkif mü-
zekkeresinin geri alınmasına ve 
evrakın ~üddei umumiliğin tale
bi gibi memurin muhakematma 
verilmesine karar vermiştir. 

tinde görülmemiş, ancak bu ha
reket biraz itidal haricinde gö· 
rüldüğünden Abdülahat, Selim 
ve Abülj'ani efendilerin dörder 
lira hafif para ceıasile cezalan
dmlmaluına karar verilmiıtir. 

1 Günün 
ı- Meselelerlndn~ 

Kuruçeşmedeki 
Kömür depoları 
SlkAyetler çoğalıyor, 
yeni davalar açılıyor 

Eoiaziçinin en güzel yerlerin
den biri olan Kuruçeşme, kö
mür depoları yüzünden hemen 
hemen metruk bir vaziyete düş
müş bulunmaktadır. Kuruçeşme 
halkı, istisnasız, depoların gad
rine uğradıklarından, büyük mad-
di zararlara maruz kaldıkların

dan yana yakıla şikayet etmek
tedirler. Bugün dördüncü hukuk 
mahkemesine, Kuruçeşme kömür 
depolarrndan zarar ve ziyan 
talep eden bir çok istida veril-
mektedir. Geçenlerde Ulviye 
Hanım, irfan Bey tarafından 
Kuruçeşmede kömür deposu 
bulunan Hayrı arap oğlu şirketi 
aleyhine dava açılmıştır. 

Dısvacılar, kömür deposunun 
bahçelerindeki ağaçlara, çiçek
lere, ev eşyalarıoa zarar verdi-
ğini; evlerine yalılarma gene kö
mür depoları yüzünden kiracı 

bulamadıklarım, kira bedellerini 
en küçük hadde endirmek mec
buriyetinde kaldıklarım, iddia 
etmişlerdi: 

Bir müddet süren muhakeme 
ve erbabi vukufun Kuruçeşme 

muhitinde yapmış olduğu keşif
ler neticesinde davacılar haklı 
bulunmuş ve Hayri arap oğlu 
şirketinden 3948 lira tazminatm 
tahsilin~ karar verilmitti. Dava 
tahkikatı noksan görüldüğünden 
dördüncü hukukun Yerdiği bu 
karar temyizce nakzedilmiştir. 

Ülviye hanım, Adnan bey Ye 
Hayri arapoğlu davalarına yeni
den başlanırken, son günlerde 
hukuk mahkemesine bir başka 
dava istidası daha verilmiştir. 
Bu yeni dava. Ali Vafi bey ve
resesi tarafından Rus deposu 
aleyhine ikame olunmaktadır. Bu 
davacılar da, kömür depları yü
zünden bir çok zarar ve ziyana 
uğradıklarını iddia etmekte ve 
depodan, erbabı vukf marifetıle 
takdir olunacak bir tazminat is-
temektedirler. Mahkeme, ke~fe 
karar vermiştir. 

Dördüncü hukuk mahkemesine 
verilmiş böyle daha bir çok da-
va istidası vardır. 
. Kuruçeşmede oturanlar kömür 
depoları huıusunda her türlu ted
bire baş vurmaği kat'i surette 
ahtettıklerini söylemektedirler. 

Hususi idareler 
Bu idarelerden maa' alan• 

lar1n tekaUtlUklerl 
Ankaradan bildirildia'İne göre 

hususi idareler bütçesinden ma-
aş alan muallim ve memurların 
tekaütleri hakkında kanun layı
hası millet meclisine tevdi edil· 
miştir. 

Buna g~re hususi idare büt
çelerinden maaş alan bilumum 
memur ve muallimler için bir 
tekaüt sandığı teşkil olunacaktır. 
Eu sandığın idaresi Dahiliye ve 
Maarif vekaletlerine ait olacakhr. 

Her sene idarei hüsusiye büt-
çelerinin maaş tertiplerine mev
zu tahsisatın yüzde ikisi müşte
rek tekaüt sandığı için tefrik 
olunacaktır. Sandığm veznedar
lak vazifeleri Ziraat bankası ta
rafmdan ifa edile.:ektir. 

Hususi idarelerden maaş alan 
1

• muallim ve memurlar mer'i bulu
nan tekaüt kanunundaki mülki 
memurlara ait umumi ahkinı 
dair~sinde tekailt edileceklerdir. 
Mezkur muallimlerin ve memur
ların yetimlerine ve dullarma da 
bu kanuna göre maa§ labaia olu· 
nacaktır. 



1 Giiaiın Baberlerl 1 
Poliste: 

ingiliztuzu 
Eczaneden Uaç nasıl 

çalınır? 
Dün Edirnekapıda Mehmet A

rif beyin eczasesindt: garip bir 
hırsızlığa teşebbüs hadisesi ol
muştur. Eczaneye midesini tuta
rak bir adam girmiş ve lngi!iz 
tuzu istemiştir. Tuz verilince ce
zacıya bunun yapılmasını sö~·le
rnif, kendiıine bu işin holay ol-
duğu anlatılmış isede müşteri is
rar etmiştir, Eunun üzerine ec· 
zacının kalfa~ı çalışma kısmına 
girerek lngiliz tuzunu hal için 
su ısıtmaya, başlamış ve işini bi· 
tirince müşterin:n yanına gPlrn"ş!ir. 
Fakat bu eınada hazırlanmış iki 
iliç paketinin yerinde yeller es· 
diğini görerek arl<ndaşına sor
muştur. Ilaçlrın gdp o1 m<'sının 
nazarı dikkatini celbcttiğini gö
ren müşteri ökıürürgibi yaparak 
eğilmiş ve bu arada ilaç paketi 
tekrar masanın üzerine yerleşmiş 
olarak bulunmuştur! 

Fakat işi anlayan kalfa bir ta
raftan polise hnber gö:ıdermiş, 
po iı gelmiş, müşterinin üzeri a-
ranmış \'e nef cece başl<a ccıa· 
ne!cre ait olduğu tahmin edılen 
çir çok ilaç paketleri çıkmıştır. 
Bu kurnaz müşt..:rinin sabıkalılar
dan Recep olc!uğu anlaşılmıştır. 

Sandal iskelesinde bir yaralama 
Sandal iskelesi idare memuru 

Maksut Efendi öteden beı i ara
ları açık olan sabık idare me-
muru Mustafa Efendi ile kavga 
etmişler ve Maksut Efendi Mus· 
tafa Efendiyi tabanca ile yara
lamıştır. Mecruh h~slaneye kal
dmlınışhr. 

Yaralanan çocuk 
Yenişe.birde oturan Dimtiri 

isminde bir çocuğa vatman Va
hidin idares"ndeki tramvay ara
bası çarparak yaralamıştır 

18 kaçak sıgara kGA&dı 
Beşiktaşla Mısırlıoğ:u soka

ğında 85 numaralı evde oturan 
Bekirin kaçakçı!ık yaptığı haber 
alnmış ve ~vi aran;rak 18 def
ter sigara hağıdı bu'.urmutlur. 
Bekir yakalanmıştır. 

Rfkl fabri~asının bacası luluş\u 
Galatada Mumhane caddesin

de Bil~cik ralu fnbrikasının ba
cası tutuşmuş, derhal fÖndürül
müştiir. 

Belediyede : 

Muhiddin 8. üskll
darda tetkikat yaptı 

Belediye reisi Muhiddin Bey 
refakatinde fen heyeti mcdürü 
Ziya Bey olduğu halde dün Üs
küdara ge~miş, Üsküdar tram
vayları ile seyahat etm'.ş ve lh-
saniye, Salacık, Harem sahiline 
bu sene dikilmiş olan ağaç fi
danlarını tetkik etmiştir. 

Bu arada Hart>m ile Salacık 
arasındaki sahaya lıömür depo
ları inşası meselesi mevzu bal-:s 
olmuş, Muhiddin Bey bunnu şeh
rin manzarası ve Üsküdarlılarm 
sıhhati itibarile as!a muvafık 
olamıyacağını söylemitir. 

Etfaiye milzesi 
Fatihte itfaiye müdüriyeti bi

nası arkksındı. bir· arsa beledi
yece ıatın alınmış ve buraya bir 
itfaiye müzesi binası inşasına 
baılsnmıttır. 
Ah1rcılar daimi encUmene 

mUracı1at ettiler 
Ahırlarını asri bir şekilde ta

dil etmiyen bazı ahırcılar bele
diye daimi encümenine bir 
istida vererek mali vaziyetlerinin 
iyi olmadıft'ıoı Te birkaç sene 
daha ahırlarını asri şc~ildc tadil 
edemi eceklerini söyliyerek en· 

jnh1sarlarda: 

Ucuz sig-aralar 
Yakında piyasaya 

çıkartılacak 
Tütün inhisar idaresinin altı 

kuruşa sat.lmak üzer halk s:ga
rası namı altında yeni bir s gara 
çıkaracağını Te şimdi allı kuruşa 
satılmakta olan köylü sigarasının 
fiatını da dört kuruşa ind rece
ğini yazmıştık. Yeni sigaraların 
piyasaya çıkarılması için hazır· 
hklar yapılmıştır. Piyasaya veril
miş ve depolara dağıdılmış olan 
eski köyiü sigaraları tamamile 
bittikien sonra yeni sigaralar 
piyasaya çıkarılacaktır. 

Birleşme işleri 

Tütün ve müskirat inhisarları 
merkezleri birleştirildikten sonra 
inhisarlar umum müdürlüğü teş
kilatının da son ve kat'i şeklini 
alriıası için faaliyete davam edil· 
me~tedir. 

Yaprak tütün, mamul tütün ve 
z·raat fen ~ubeleri tütün ihtisas 
kıs.aı, imalat ve ticaret şubeleri 
de n:Uskirat ihtisas kısmı halın
de faaliyete geçm şlerdir. Mül
lıakattaki tütün, tuz ve müski
rat inhisar idarelt>rinin birleştiril
mesi için de hazırlıklara başla

nıla:ıştır. lnhisarforın mülhakat 
şubelerinin birleştirilmesi ne tem· 
muz içinde başlanacaktır. 

Merkezde tütün ve müskirat 
inhisarlarının matbaaları ve kim
yahaneleri birleştirilmiştir. Şim· 
diden bina kirası, ele"- trik, tele· 
fon ve sair masraflardan senede 
10 bin lira kadar tasarruf temin 
edilmiştir. 

Barut inhisar idaresinin diğer 
inhisar idarelerile birleştirilerek 
iohisar!ar umum müdürlüğüne 

bağlanması barut inhisarını iş~e
ten şirketlerin tasfiyesi bittikten 
ıonra olacaktır. 

Tütün inhisarı e~sper kursu 
eylii 'de mevcut talebuini yetiş

tirerel< l:apanacakhr. Kursun lağ
vı tütün inhiı;arımn haziranda 
teb!iğ edilen münferit bütçesile 
kararlaştmlmı tı. Kursun lağvı 
tasarruftan ziyade mevcut eks· 
perlerin ihtiyaca ~afi gelmesi 
hasebile yeniden eksper yetiıti
rilmesine lüıum görülmemesidir. 

lnhisarlarda tayinler 
Ankara, 29 (Vakıt)- inhisar· 

lar umum müdürlüğünün içkiler 
ve tuz muavinliğine Asım, tülün 
kısmına reuhtelit mübadele aza
sından Mitat, bir:eşik haldeki 
sair muameleler wuavinliğine 
esl<i Erzurum meb'usu Münir 
Hüsrev Beyler tayin edilmişler
dir. 

cümenin haklarında b;r han r 
vermesını rica etmişlerdir. 

Sebze ve meyva halinde 
neter oluyor ? 

Sebze ve mevve halinde bir 
kabzımalın belediye namına ok
truva resmi tahsil ettiği hak
kında belediyeye bir ihbar vaki 
o!mutlur. Belediye hale iki mü
fettiş göndermiş ve müfeltifler 
dün tahkikata başlamışlardır. 
Yeller niçin çabuk bozuluyor? 

Beşiktaş- Ihlamur caddesi parke 
o'arak inşa edilmek ü1ere dün 
(39) bin lirayaya ihale ed_iJm:ştir. 
Dün Daimi Encümen azalan 
Edirnekapıya giderelc geçen sene 
yapılnn Edirnekapı - Balmköy 
yoluııu teftiş etmişlerdir. Yalnız 

hu yolun üzerinden bir kış geç
mesini müteakip fazlaca bozul
ması aazarı dikkati celbetmİf, 

sebebinin tahkikina karar vcril
miıtir. 

Ticaret 
---Ve iktısat 

Tütün ihracatımız 
Yarıya indi 

ihracat ofisi 1930, 193 ı sene
lerinde muhtelif memleketlerde 
yepılan tütün ihracatımızın kıy· 

metleri hakkında bir istatestik 
neşretmiştir 

Buna nazaran 1930 senes:nde 
Almanyaya 8, Amerikaya 10, A· 
vusluryaya 1, Be!çikaya 2, Çe
kos!ovakyaya 1, Fransaya yarım 
lngiltereye 1, Holandaya 1,S, 
Isveçe yarım, Isviçreye yarım, 
ltalyays 12, Macaristana yarım, 
Mısıra 2, Lehistaoa yarım, milyon 
Türk lirası kıymetinde tütün ih
raç edilmiştir. 

1931 ıenesinde ise Almanya 
ya 2, Amerikaya 7, Avusturya
ya bir, Bclçikayt> yarım, Çekos· 
!ovakyaya 3, Fransaylc lngilte
reye yarım, Holandaya 2 buçuk, 
lsveç ce lsviçreye yarım, ltal-
yaya 9 Macaristana yarım, Mısıra 
1, Lehistana ve Romanyaya ya· 
rım, Suriye, Yugoslavya, ve di
ğer memleketlere de bir milyon 
lira kıymetinde tütün ihraç edil
mİitİr. 

Bu suretle 1930 da (42,981580) 
ve 1931 senesinde de ('l8,811,423) 
milyon lira kıymetinde tütün 
ihraç edilmiştir. 

1932 senesinde ise ilk beş 

aydaki yeldin (lU,556,024) lira 
hıymetindedir. 

UzUm ve incir rekolteleri 
lzmir 1 icaret odasından ihra

cat ofisine gelen malumata na
zaran bu sene üzüm rekoltesi, 
havalar mt;sait gittiği takdirde 
50 milyon kiloyu bulacağı tah
min edilmektedir. 

incir rekoltesinin henüz tama
men tcsbiti kabil o'mamakla be
raber mahsulün doğuş itibarile 
geçen sene rekoltesinden yüzde 
on nisbetinde fazla olacağı tah
min edilmektedir. 

ihracat ofisi üzüm, incir rekol
teleri hakkındaki kat'i tahmin
lerini bildirecektir. 

Fındık mahsulUmUz 
Giresun ile civarında bu s~ne

ki f ınclık mahsulünün 400 bin 
kantar olacağı tahmin edilmek
tedir. 
Bulgarlar dokuma fabrikalart 

yapırorlar 

Eu'garistan hükumeti, memle
ketin manifatura eşyuına sene
de bir milyar leva verildiğini na
zarı dikkate alarak buna mani 
olmak için bazi tedabir almış ve 
mcm!ekette fazla miktarda do
kuma fabrikalan teıis etmiye 
başlamııtır. 

Ancak yun ve pamuk gibi ip 
tidai mevad az olduğuadan Bul
garistan hükumeti hariç memle
ketlerdc::n fazla miktarda pamuk 
satın almıya karar vermiıtir. 

iniyor mu, çıkıyor mu? 
Pamuk fiatlarmın yükselnıeai 

dolayısile ticaret odası ile ihra· 
cat ofısi arasında başlayan dedi
kodu devam etmektedir. 

Dün ofisle temas ettik. 
Ofıs herhafta bütün dünya 

memleketlerinden ve borsalardan 
aldığı malumata istinat ederek 
rapor neşrctmektedir. Liverpol 
bors3sında 12 haziran pamuk 
fiatı 3 pen 83 santim ve Nevyork 
borsasında 4 pen 97 santimdi. 

21 haziranda ise Liverpol bor
ıaıında pamuk fiatı 4 pen 14 
santim ve Nevyorkta ise 5 pen 
23 santim olmuştur. 

Diğer piyasa!ardaki fiatlarda 
bu nisbet dahilinde çoğalmışbr. 

Bu Hatlar geçen haftalara na· 
raran piyaaanın yükıeldiiini ispat 
etmez mi? dediler. 1 
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Standa Miyav manastırı • 
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•Develerin isyanı 
Temmuzun yirmi ikinci günü hareket edecektik . Saat beşte 

uyandım . Gü:n henüz doğuyordu • Fakat çadırımın ıçı 
o kadar karanlıktı ki, eşyamı, ışık yakmadan bulamadım . Bek· 
lediğimiz gün hülul etmi§ti . Artık kira develerile değil, 
fakat kendi develerimizle hareket edyorduk • Çadırlar ıehri, 
gürültü jçinde idi . Larson'un bir emrile develer yükleniyordu. 
Ben de not dP-fterlerimi, haritalarımı, puşlalarımı, kitapla• 
rı.mı, annemin kitabı mukaddesini, ilahiler kitabımı ve ctaha 
başka eşyamı el çantalarıma yerleştirdim. 

Altıya çeyrek kala kahvaltmm:ı ecliy.lrduk. 
Amerika ze11cilerinden biri, ben Mongol Maren, Larso• 

nun önüne gelmiş ve Larson sormu,tu: 
- Her şey hazır mı"! 
- Hazır. 
- Develerin hepsi yüklendi mi? 
- Yüklendi. 
-·Develeri saydın mı? 
- Saydım. 150 deve, bizimle gidiyor. 98 deve burada 

kalıyor. 
- Pek ala. 
Larson kalktı ve bize; "Allaha ısmarladık,, diyerek kar• 

vanm başına gitti . tlk grupa, o kumanda edecekti • 
İkhıci grupun kumandası, Muhlenburg' da idi • 
La?"son'un yanında on bir Mongol vardı . Biz iki saat sonra 

hareket edecektik . 
Larson tam altıda önümüzdeki tepenin arkasında nihan ol

du . Kendisi yirmi deveyi çekiyordu 

- 30 oont çöu.EnlNDE 

Onu, elliıer deveden müteşekkil kafileler takip etmekte 
idi. 

Bu sırada bizim cadırlarımız sökülmüş, yataklarımız top-
lanmış, biz de hareket~e hazırlanmıştık . 

Birdenbire yanımızdaki Mongollar bağırdılar: 
- Larson'un develeri! 
Ve timali garbiye doğru işaret ettiler . 
Bizim Mongoilar hemen sür'atle develerine atlamışlar ve 

şimali şarki7~ doğr~, bütiin sür'atlerile hareket etmişlerdi. 
Maksatları; bu tarafa kaçan dokuz devenin önünü almaktı • 
Kaçan develerden birinin yükü hala sırtında idi • 

Ötekiler yüklerini atmışlardı . 
Hadiseyi anla.nmk güç değildi . Bu .dokuz deve, örkmü~ 

ve kaçmak istemişti . Daha ötede doktor Hummcl'in on bet 
devesi, deli gibi şimale doğru koşuyorlardı . Felaket bü
yüktü. 

(Larson) un maiyetindeki Mongollardan biri koşa ko§:ı gel-
di, ellerile, kollarile bir takım işaretler yaptıktan sonra 
basını !!alladı ve ilave etti: 

~ - Her şey altüst oldu! 
Sekizi yirmi geçiyordu . Doktor Hummel ve Dettman ile 

tepeye çıkarak vaziyeti dürbünlerimizle takibe bqladık • 
İki kilometre mesafede eli: deve otluyordu. Fakat bunlar 
Çinli bir tüccara aitti . Daha ileride parlak bir takım noktaiar 
görünmekte idi . Bunlar develerin sırtlarından attıkları san• 
dıklardı • Sol tarafta beyaz bir deve sırtındakilerle ka
çıyor ve onu bir Mongol takip ediyordu . Mongol, deveye 
yetişerek yakaladı . F akatdeve inat ediyor ve kampa gitmek 
istemiyordu . HummP.l ile Dettman heman koşarak Mon
gola yardıma ba!-ladılar • 

Şimali garbiye doğru kaçan develer de yakalanmıştı • 
Beyaz devenin bacakları kanıyordu . Çünkü koştuğu za• 

man sandıklar onu incitmişti . 
Vaiz, benim yanıma r.elerek anlattı: 
- VazİyE:t çok kötü. E,yamız öteye beriye dağıldı. Yüz 

devemi.: eksik! • 
- Larson ne diyor? 
- Larson iki kova ıu istiyor ve kafileyi yeniden teşkil 

etmek ica:> ettiğini söylüyor. 
Arkadaşlardan biri sordu: 
- Bu hadise bize neye mal olacak! 
... d" ~evap ver ım: 
-· İki hafta gecikmiye ! 
Vak':\ yeriııe hareket eltim. Develerimizin altısı, Çinli 

tüccarın develerine karışmışh . Bunlar he.men iade olundu . 
Vak'a yerine varmadan evvel dağılan, atılan, birbirine kan• 

,an eıyamızı gcrdük • Sandıklarımız, çuvallarımız, bavul• 
lanmn:, çadırlar11n1z, çadır direklerimiz, masalarımız, ıan• 
dalyelerimiz ötey" beriye fırlamıştı • Bu manzara kaı-tısında 
hatıra ıelen ıey: Harpti • Sandıklarımızın ancak bir kaçı açıl• 



Fransızlar şehrimizde 
Bu sene Paris ıampiyonluğunu 

kazandıklarırıı söylüyorlar 
hap bey de takımımızda merkez mu
hacim metkilnde oynamaktadır. Ye -
habın oyunu hakkındaki fikrimi so -
ruyorsuauz. Vehap bey ıek!sile oynı
yan iyi bir oyuncudur. Fakat biraz çe 
kingen oynaması belki bl r kuıuru ola 
rak gösterilebilir.,, 

Gelen takım ıu •utetle teşkil edil· 
mittir: 

Tassin, 
Niko, Mairesee, 
Riu, Gautherous, (Takımın kapta. 

nı) Schanath, 
Lhotka, Delfour, Vehap, Velnante, 

Goley. 
ihtiyat oyuncular da sunlardır: 

Delesse, Durant, Memord. 
fransız futbo'cuhtn dün üfleden 

sonra Bofazl~fnde bir gezinti yapmı~ 
tardır. 

Vehap ne dıror ? 
Vehap bey, fiSyle sliylemektedir: 

Muhııririmize tı kımı ve Vahap t:aktında - Takım ~ok kun·etlldir. Galibi • 
fikirlerini sf:Syliıvcn sol müdafi yetini kuvvetle tahmin ederim. Ra • 

ıinı kulüp yeni prof ayonel olmuş • 
M. Msresse 1 tur. l\faamatih içimizde amatörler de 

Raclng Club de France·ın birincil vardır. MeselA ben .. BiltUn dedikodu
futbol takımı oyuncuları dün sabah lara rağmt'n tamamile amatHrüm ve 
saat on birde konvansfyoneJle şehd· ifyle kalacatım. Pariste bana bulunan 
mize gelmifler, Sirkeci istasyonunda bir itte çalıpyor, hayatımı kazanıyo
Fenerbahçe ve Galatasarar klüpleri ~~m. Memleketimi tekrar gördüğüm 
müm...ıllerile bjr çok Türk sporcu • ıçın çok memnunum. 
lan •• J'ransıF. kolonl~i namına M. 

tn M V 1 u G ı · l\I Franaı•lcıınn n••••I Cresp , • a ery, A•.. uil oıs, . 
Calmette tarafından karşılanmı~lar • Kafileyi terkip eden Franmı oyun· 
dır. culannın büyük bir kıımı çok gen ve 

Fransız futbotculan yirmi dokuz alaycıdırlar. Meseli içlerindO!n birisi 
senedenberi kulübün azuı bulunan ntelde odasın:ı pince bavulundan çı· 
M. Vletor Meatre'in riyuetl altında kardıfı, mllthft ve acalp sesler ~k•· 
14 kl§idlr. Hepsi Londra oteline in • ran bir oyuncatı yere atmıt Te etel • 
mfşJerdfr. Gelen oyuncular arasında delrilerin bir cofu. eamlar kınlryor, 
bir müddet evvel Fraasaya giderek diye telaşa dfitmUthrdrr. Diğer bir 
bu kltibe dahil olan bmirli oyuncu oyuncu da, keadiaine Vehabıa nerede 
Vehap bey de bulunmaktadır. olduğunu soran bir gazeteciye aülı • 

Fransız oyuncıılanndan .sol bek rek cepJerlnl araştırmakla mukabele 
M.. Maircssc diin bir muhaniı'imi&e etml~tir. 
lmutbil ve takım hakkında şu malU • Maçlar 
matı nrmiştir: Dil d ğ b' ı 

"- Racıng l.lulı Fransanın en es . n yaz ı ımız gl ı f k maç ya • 
ki klUplerlnden biridir. 18SS senesin - rın Fcnerbahçe ile Takslm<le.. ikinci 
dt teaiı edilmi ti r. maç da pazar günü Galatasarn:rla ge-

J{ ı·· b 1 ne TaksimcTc, üçüncü maç ~a öbür cu-
u up i f:isti c;na her nevi sporla maya l\aköyünde Galatasaray - Ji'c-

meşgul olur. 4 hokey. 15 basketbol, 10 h ıı 
buz üzerinde hokey ekipi vardır. Tı • ner mu te tile yapılacaktır. Fra.nSJz-
nJsle meşgul olan azası altr bindir. Jarla tatboJ Ahmlnde ilk defa temaııı 
M-hur teniı şampiyonlarında"' Bou- ett.itimlı ~la bu ınaçlana çok heye • 

- :a- u canla ve entereun olacaiı muhakkak· 
sson, Rochet, Merlain kulübümüz aza .. .. r. 
sındandrr. 

Takımımız H haziranda Parfatcn Yun•nblar Romenlere 
hareket ettl Zairepte iki ve Belpat- 3 • O ~enlldl 
ta bir maç yaptık. Zafrepte yaptıfı· Atına, - Balkan futbol kupuı 
nuz maçlardan birinde ve Belgratta maçlanna devam edilmiştir. Yunan 
mağlftp olduk. Fakat bunun sebebi ve Romen milli takımları karşılaş • 
bu maçlarda tam takımımızla oyna • nuştrr. Çetin bir maçtan Nnra Yunan 
mamaklıfnnzdır. Nıteldm oyuneuJarı- millf takımı Romen mllll takımına 

. mızın hepsi geldikten sonra Zagrepte 3 - O mailfap olmuştur. 
)'llptığımız ikinci maçta bire karşı DarUlfU11un takımının Ru•r• 
dörtle galip geldik. 

Buraya ge]en takım bu 1ene Parls ee,.ahatl 
pmplyonlufunu kazanmıştı'!'. Fran- Darülfünun spor talumının !3 tem 
• kapar maçlarında da Fransa hl • ~uzda Ruıyaya hareketi kat'ili'fmiş · 
rincfsi Kan talumına son maçta mai· tır. Takım Moskovada iki, Ler.ingrat
]ftp olmuş, yanf kupa ma~lannd3. fina ta bir ma~ yaparak dönetektir. 
le kalmıştır. Ayni takımda oyıııyan Tenlsçllerlmlz Sofrada 
sekiz oyuncu bilahare lnatltere pm- beklenıror 
piyonlufllnu kazanan NIYka.tel takı- Sofya, 29 CA. A.) _ (Balkan mu-
mile Rutnı arasında yapılan ına~ hablrf mahsusumuz bfldiri"'or) •• ts -
o;ynamışJardır. .T 

Buraya gelen takım oyunculann _ tanbul tenia heyetinin bir ka~ m~ 
dan kaleci ve müdafiler, merkez ma- yapmak üzere buraya muvuala.tJan • 
avin ve sol muavin, sağ açık, saf iç na natfzar edilmektedir. 
ve sol iç beynelmlJel futbolcttlerden · l;i'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii-]iil 
dir. Kaleci Tasaim'le sol muavbı ve {) L u·· .'I 
ben Fransız mlJll takımı oyuncula - :t 
madaa bulunuyoruz. 

Takımımız oyuncularından sağ nıU Dlvam lılubuell&t evrak müctUrlllfOnden 
nfite saf açık beynelmilel Macar o- TOocardaıı Salt lbrablnı aey1er1n bllyUıc ıca
yunculanndandrr. Türle oyunca Ve - YDl valideleri ve Ankara belediye mektup • 
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Natqa · masa batına oturmuo, 
baknotlan seyrediyordu. Tam bu 
sırada merdivende bir b~stonun 
blurdııını, sert adımların muttarit 
pabrdısını dr1ydu. Korktu, ini 
bir hareketle banknotJan aynah 
dolaba koydu. Kapı vurulmadan 
tiddetle açaldı. 

lçeri1e Taıami pcli.. 
Şapkaıını takaklar1na kadar 

ıeçirmif ti. PardesOstl yatmurdan 
aar11klam olmutlu. Ba~:ııı met' -
umdu. EUndeki bastonu sallaya
rak Nataıaaıa yanına kadar git
ti. Kacll- arlra11nda Mura ta
rafuadan lrraba parası ile 1eai 
ahDQ bir rop ...-ela. Roba ya-

• 

~ 

kaıından tutarak 1ert ıert baktl, 
- Şimdi ... ;. inen yeni ifa· 

kanız değil mı? Onu kapıda g&r· 
dOm. 
Kadın kekeledi. 
- Hayır itti o.. Bir sinema 

rejis5rlldUr. 
Na1ıl orupta Japonyab ona 

tekrar bulabilmitti? Hayretinden 
donmuı kalmlfb. T apmi Roba 
yukardan aıaia a8zdll, acı ft 

elemli bir lrahkaba koparclL Oda11 
koWadL Natııayı bir tarafa iterek 
dolabı açtL Baıka rublar arqb- . 
nyorda. Birden bire dolapta is-
terlla llralanaı pr&ace tekrar acı 
acı gllcllL Batmam uca ila hepli-

Bu akşamki 
Boks 

Y orroı efendiyi defi eden 
Radoı şampiyonu jozef Levi, 
yapılan maçta mağlup addedil
miı, fak at bunun haksız olpup
nu ı&yliyerek detil Y orpsla 
onun bocasiyJe bile maça amade 
olduiunu söylemiıti. Yorıoıun 

Bu •k'8m Mlladovlçle kar· 
•lla,acak olan .lozef Lavı 

bocaıı olan MiJadoYİç bu daveti 
kabul etmiı, Y orgoıta döğü9-
miye amade olduğunu bildirmiı
ti. 

işte jozef Le•İ ile MiJ&do•İÇ 
arasındaki bu iddiah maç bu 
akşam Şehıadebaıında millet 
tiyatrosunda yapılacakhr. 

Maçlara 9,45 te batlanacaktır. 
E•vell Afif Şalomla, .Maks Sa· 
beti ile Adnan Alberle, V asil, 
Tanatla K. T anaı dimitri ile 
kartılaşacaklardır. 

Bunlardan Maks•Sabeti maçı 
tüy siklet fampiyonluğu içindir. 
Defi eden Sabetldir. 

Miladoviç· Jozef Levi maçı en 
sonra yapılacaktır. Maç ikişer 
dakikadan 0:1 dakika snrecek
tir. Geçen defa baksıılığa uğra-
dığını ve maharetini ıöster~me• 
diiinl iddia ed,.n Jozef LeYinin 
bu sefer çok çalııacatı ve ma
çında bu ibba~la hayli heyecanlı 
ve alika uyandancı olacai• an· 
latılmaktadır. 

1 DAVETLER 

Maıoe mUtekaltlere 
Beyofla ukerllk ıu~lnden: 
l!mtakamJS d&hllinde maıaten mUtel:&St 

olup on aıeııellk maa§lrını def'aten alan bl
lAmum ümera. zabitan ve menauoinl ıı.ske

rlye ile efradın 932 aerıeat tUtUn ikramJye
tllccardan Salt İbrahim beylerin bUy'JI< ka
atııe dahil edilmeleri tçtıı bebemehAl gu'be -
1'S1ae 20 Temmuz 932 tarihine kadar mllra 
cıa&t&ln: Aksi t&kdlr<1e iddialan kabul olun 
mıyacatı illUı oıwwr. 

328 dotumlul•ra 
Yalmz •llll nuntakaaınd& mukayyet ve 

mukim bulunan 328 dol'umlu yerli n y:ıban 
cdarm Dk yoklama1annı yaptırmak üzere 
~u ukerllk tubetrine 29 Hutrandan 10 
Temmuz 932 tarihine kadar mUracaatıan 

lüzumu Uln olunur. 
(4 adet fotoğratile ve yeni harfelrıe yazı

lı lllltulı otbdanlarile gelecekler.) 

CUlll TaJuıbı Hlll(aal Beyin bUyUk valdesl 
Arlte bamm duçar olduğu hastalıktan rı:h&· 
yap olanuy&rak irtihal eytemlttfr. Alla'ı rah 
met eylealla. 

ni yere dütUrerek •aydı. Natata 
donmuı kalmııta. Aşıkının yap
taklarına bakıyordu. Nihayet Ja· 
ponyah bopk bir •••le dedi ki: 

- Tebrik ederim. gelin•zde 
evden k6petinizle etyalannıza alı· 
nıı. Arbk onlar1 evimde istemem. 

- Peki itti yarın alırım. 
- Hayır bu glln alacaksınız. 

K6peğiniz beni rahatsız ediyor. 
Nat8fa içinde tarif edilmez bir 

HYin~ bİHİ duydu. Titriyerek 
cevap verdi. 

- Peki itti bu akıam gelirim. 
- Saat yedidir. Haydi benim· 

Je feliniL 
Kadın hemen gitti. T agam 1 

mantonun kamapnı ellerile yok· 
ladı: 

- Bu mantoyu •İze Tagami 
almJfb. ParaDlll almayı unutma-

1 Memlekette V AKIT 

Hakiki genç kimdir? 
Kayseri Halkevi açılırken ... 

Kayseri huıusl muhabirimizden : 
Kayaeri Halke•inin açıbıım 

telgrafla bildfrmlştf m. ' Açılma 
merasımınde nutuk dyleyenler
den lise mlldDrll Yunu• Klıım 
beyin sözleri memleketin herta
raflnda itidilmeıi, duyulması ve 
iiyce anlatılması icap eden eaaalı 
icap eden etaılı fikirlesi ihtiva 
ediyordu. Kay.eri liıeainfa kıy• 
metli mOdOrll heyecanlı dyledi· 
ti hitabetinde memleket iılerıa
de ıençlere dllıen vazifeyi, cenç
litin ne demek oldujunu anlahr· 
ken ıunlan ıGyledi : 

- Gençlik yaıla olmaz, g6· 
nOUe olur. içi her an yeni emel
lerin havasile mqbu olan, ken
disinde daima ileriye hamle için 
gllç duyan her insan ıaçlan ak 
olsada, beli iki bDldOm oltada 
bizdendir; yeni bir emelin, bir 
içtimai menı'e malik olan yiluek 
bir meylin ceabuini duyan her 
ia11n bu itıbarla her an infilaka 
bıar bir kuvvet demektir. Bu 
kuvvet ıeaçlitin farikuıdır. bu 

bOcra kaıeıi demek gOnah olar. 
Halkevl ıubelerine kaydolan 

aza adedi günden gOne tahminin 
fevkinde çoğalmaktadır. Doku 
defterin sayfaları blribirlae raka· 
betle dulmaktadır. Şimdilik tlıel 
men'atlar, temsil Ye k&ycDIGk ... 
beleri en çok aza kazanacak gibi 
prOaDyor. 

Komite intihıbab 4 Temmn
da yapılacakbr. 

ı--Takvini ---
Per,embe Cuma 

30 Haziran 1 Temmuz 
2S Sefer 28 Sefer 

GOD dofulu 4,32 4,St 
Gllll a.tıtı J9,4S 19.41 
Sabah D&IDUI 3,21 3,18 
Oll• • 12,17 li,17 
tJdııdl • 16,18 J6,J$ 
AkfalD • 19,45 19,4' 
Y•t.a • it,48 21,48 
lmak • ~.ıı !,it 
T1lm PQell 

} 175 ıre 
QQDleJ4 

"lllm bl&D 181 

farika, baıka bir tabirle, mefk6- i•--··--------~ 
reye imandan ibarettir. Şu halde 

} 189 
OQnleıt 

HA VA .. Dl1D sıcaklık a.azm1 H, upd U 
olarak teabılt edllmltt1r· Tarm l'llllrlt P'1I. " 
rud&D mutedil .aratıe eaeoeJr. MTI 11111 

aramızdan ıenç olmıyanlan tef
rik için miyan bulduk demektir: 

Kim ki ınphe ve tereddlt için· 
dedir, kim ki dOayada yapacak 
bir it olmadıtma kanidir, ~ 
ki yapılan itlere •eyirci lralmak 
vaziyetindedir, kim ki bqkalan-
için verecek bir zerre kuvveti 
yo!dur, lcim ki bedbindir, kim ki 
mnıtekirdir, kim ki hayab far· 
tatların en rOzeli eayacaimdan 
onu simsiyah görecek bir rul:ı 
hastalığına tutulmuıtur. Bu men
fi adam, bu biçare mahlük ya
tı ne olursa olsun artık koca
mııhr, 6JmiJftOr, bizden ayrıdır. 
bizimle allkası vllcudua ad~me 
niıbetinden ileri geçemez.,, 
Akıam lise ıalonunda Halk· 

evi klitadı ıerefine hazırlanan 
.. Akın ,, bUyUk muvaffakiyetle 
temsil edildi. Resim muallimi 
Halil Beyin aan'atkir fırçasmdaa 
çıkan dekorlar pek beienildi. 
Liıe talebesinin sahne kabiliyet
leri ayrı ayrı takdir edildi. Perde 
aralaranda keman ve piyano ile 
bir çok klasik parçalar, milli 
nağmeler çalındıktan baıka Kay
ıerınin en m ah ir s1z san'atklr· 
ları mahalli tDrklUer çaldılar Ye 
s8ylediler. 

Milaamerede meb'uslanmız Reşit 
ve Ahmet Hilmi Beyler, birço!< 
güzide aileler ve arzu eden Halk-
evi menıupları hazır bulundular. 
Misafirler fevkallde bir gece ge
çirdiklerinden memnuniyetle ay
rıldılar. 

lıtanbul ve Ankaraya yakııan 
bu müsamereyi gördükten sonra 
arhk Kayseri için Aoado'unun 

yanız. Çok paranız var. iyi çalı,. 
mıııanız. 

Bastonunu merdivenlere çarpa 
çarpa 6aden indi. Kadm t~lifle 
arka11ndan koşuyordu. Tagami 
ilk geçen arabaya seslendi: 

- Çabuk! Çabuk! 
Evde kapuyu Uyemaç açta. 

Herifin yOziinden bir şey belli 
olmıyordu. Yemek odasına gir
diler. Oda sıcak Ye samimi bir 
hava ile dolu idi: Uyemaç emir 
beklemeksizin sofraya bir kiti· 
lik takım daha laoydu. Tüyleri 
pislenmit olan Ç6rtik mutbak· 
tan kotlu ıevlnçle yerde yuvar
lanmıya baıladı. Nataşa pek 
emin deiildi bir davetli gibi 
duruyordu. Tagami ıert bir ta
vırla ıordu: 

- Sofraya otaracak mısınız? 

olac&ktn'. 

--RADYO----. 
1 Bar&a.J 

t8TAXBt7L - 11 l1lll lt a ball' ..... " 
foa, lt,IO dlla IO,IO a lmdar ..... - .. 
OelUlet •amml•rm lftlraklle -.., I0,11 tla 
il • kadar rnmofonla opera, il dela n ,.. 
kadar VDdaa NIJUI Be, " l'lkrlJ9 ....... 
alnıt lftlnldle ..., u cı. 11,U • utar 
orkeetn. 

VİYANA - (3l'U m .) - ıt,SO k tJftlflt, 
ıs,.ao plAk, u plAk, ıe.so komer, n.11 H .. 
keetra koaaerl, 20,11 plJano kODMrl, ts,eıs 

cıan .. 
BCKRl!ı, (ltl,t) - 11 plllr, 11 plllt, l 

koUer, ıı,ıa lulaler, IO,ü plllr, Si lflM"lı 
21,!0 ııenfonlk komer, ! 2,15 kon..r. 

BOMA (441,S m.) - IS pllk, 11,11 - • 
alJd, !1 pllk, 11,415 kemer, 11,11 ..... 

MOS&OVA (UM m.) - I0,10 ....ad, il 
alma nca neırtyat, U ln&1llzce netrlJat. 

\'ARŞOIA (HU m.) - 11,41 ~ 14.11 
pWc, 18,10 pWc, 18,11 pWr, 18 bmer, it.ti 
mulld. !1 ko ... r, t!,G6 UJatn, U .... 
!l,50 dana. 

Röıırtovnsn:a BAVZE!f (lW) - t 
Jlmnaatlk, 7,15 kon11er, U BellbMlla ....... 
19 keman kon11erl, !1 opera, D,IO ..... 

PARIS (1'7U m.) - !1 t17atro, n,tl kalıt 
aer, H,IO romen mullldal. 

Matbaamıza oelen eurler: 

Yolların sesi 
Yolların Beai atlı yeni blr edebiyat ...,._ 

muası neçedllmlftlr. Bu mecmuanın mı:m • 
der1catı yepyeni lmWarm eMl'lerUe dola • 
dur. 

Yolların Sesi'nde, BUrban Sahir..,. Rem.. 
zt Danlt Beylerin §ltrlerlle, A. Baha. Be7fD, 
ll'ÜUİ btr ettldil uzan dikkati cıelbetmell • 
tedir. Okll)'Uculanmıza tavsife ederlL 

Hnliv"t 
Memleketimizin yıglne liaema mec

muası olan llolh·ut'un tkincl sene 1& el 
sayı sı serıei d \'riyesi münasebedle fn· 
kalMe bir nüsha olarak en son ud• 
resfmfeıinl ve Anupa sinema hnadl,. 
lr-rlni havi ren 11 o1arı < intişar etmlfd&, 

E 
- Evet.. Teıekkür ederim. 
O halde sıidip entari deji.

tiriniz. Bu entariyi görmek iste
mem. 

Kadın merdivenleri brmancb. 
Odaya girince beklemediii bir 
sıcaklık hissetti. 

Kapın•n arkasmda gDıel yeni 
bir fayans soba duruyor. Sobada 
çatardayarak odun yaniyordu. .. 
Arkasında beyaz dekolte elbia6 
oldup halde aşaiı indi. YGıDnl 
podralamı7 lavanta sürllnmDıtt. 
Yemekte gayet ciddi durdu. 
LOzumsuı biç bir hareket yap
mıyordu. 

Yalnız Çörtik hislerini apkp 
ifade ediyordu. Birinden eteldae 
koıuyor, ıslak çeneallll dilletl 
arasına ıokuyor, otqa,..ıar Ye 

yiyecek lokmalar tlleai1ofcla. -, .. 



San'at ve Güzellik bir 1 

yıldız için kili mi? 
Bir sinema artisti 

için güzel Ye sana't
kar olmak kafi mi· 
dir? Hayır. Bir sine
ma artisti istediğ'f 

kadar güzelliğe Yf 
istediği kadar yük
sek bir san'ata ma· 
lik olsa bile, eğer 
Amerikada ise, mu

vaffak olabilmekı
çin daha başka şey
lere sahip olabilmesi 
lazımdır. Aksi tak
dirde, birçokları gibi 
o artiıt de mahvol
mağa mahkumdur. 
Misal olarak size bu 
gün, unutulmuş bir 
vaziyette olan Klara 
Bov ile BiUi Doyu 
gösterebiliriz. 

Mademki bu iki 
ve vaktile meşhur 

olan yıldızın ismini 
zikrettik, bunlardau 
biraz bahsedelim • 
Klara Bov'un nasıl 
bir rezalet neticesin
de ıinema hayatına 
terketmek mecburi· 
yetinde kaldığı ma• 
lômdur.Klara Boy'un 
aşk mektuplarım ki• 
tibesi aşırmış, neş 
retmişti ve iÜzel kızın aleniyete 
vurulan aşk maceraalrı meydana 
çıkınca, Amerikanın sahte vekar 
cemiyeti: 

- Aman ne ahlaksız şey! Ar· 
bk onu içimizde tutamayız, 

Diye bir zamanlar karşısında 
tapındığı mabudesini, yaramaz 
bir çocuğun taş beboğini kırıp 
atması gibi, devirerek üzerinden 
yürümüş geçmişti. 

Billi Dova gelince, Amrika 
güzelliğini temsil eden bu ar· 
tist, bundan iki sene evvel ko
casını kaybedince, bütün haya
tmın sırrını meydana vermişti. 

Kocası onu mütemadiyen dö
vermiş, ve bu güzel kız, vakitsiz 
ibtiyarlamıya başlamış: 

- Hatta, demiş, saçlarıma 

1 
·bakınız, vakitsiz heyazlaşmıya 
başladı. 

Sen misin bunları söyJ1yen, 
zavallı kızın aleyhinde "Artık 

saçları beyazlandı ,, diye bir 
propagandadır almış yürümüı. 

Hoş BiUi Dov da bir çoklarının 
tddia ettikleri gibi henüz aizı 
süt kokan bir genç kız değildir. 
Billi Dov bugün yirmi dokuz 
yaşını bitirmiştir. 

Bu gibi dedikoduların yer bul
madığı saha Avrupadır. Orada 
bir san'atkarın başı, saçının be
yazlanıp beyazlanmayışı mevzuu 
bahsolamaz. Buna misal olarak, 
heman heman Eyfel kulesi ka
dar meşhur olan Mistenget ile 
ondan daha ar; meşhur olmıyan 
Sesil Sorel'i getirebiliriz_ 

Stüdyoda Beş Dakika 
Nişantaşta durunuz. Maçkaya 

sapmayınız. Sola, Osman beye 
çıkan caddeye de sapmayınız. 
Yürüyünüz. Hafif bir yokuş. Bir 
az daha yürüyünüz solda bir 
fabrika bacası sonra parmaklık
larla çevrili bir bina. Kapıdan 

giriniz. Korkmayınız. Sizi kimse 
çevirmez. ilerleyiniz, sola sapınız 
bir baıka kapı.. içeri giriniz. 
Kulağınıza bir piyano sesi çar· 

par ve, bir çok sesler, kadın 
erkek, bir şeyler heceler.. Mi .•• 
Mi.... Mi ••• Re.. Mi... Mi... Mi •• 

Sonra ö ı s:irilklü bir ses: 
- Aman canım efendim .• pi· 

yasada bir haber çıkm1ş. herkes, 
Fahir Bey Muhlis 5abahattine 
bir otomobil alacakmış diyor .. 

Bu sözlerin sahibi, monu'dünü 
düzelten Muhlis Sabahaddinin 
ta kendisidir. 

Telefonu henüz kapamış olan 
Fahir Bey: 

- Yanlış azizim, otomobil 

değil. daha yükselesin diye bir 
tayyare alacağım. 

Diye cevap verir içerden bir 
ıes güler: 

- Hay yaşayasın üstat!.t 
Burası ipek - film stüdyosudur. 

:(. :(. :(. 

işte ~azeteciier düşmanı Er· 
tuğrul Muhsin .. Rejisör. Bere1<et 
versin sade sarhoşların düşmanı 
olduğu için benimle arası iyidir. 
Bu, onun ve benim içki içmedi
ğimize delalet etmez. Sadece 
bir prensip ve çok doğru bir 
prensip meselesidır. 

- Güneş bekliyoruz, diyor, 
hem Ferıha Tevfik le basta 

~ J(. il(. 

Bu kaytan bıyıklı delikanlı da 
Kim. Tanıyacak gibi o'uyorum. 
işte merhabalaşıyoruz. :Sesinden 
ve kaşlarının hareketinden tam· 
yorum. Ayol Haz1ml.. Evet. 

Fakat bu Hazım, eskisinden 
bin kat güzel. Bıyık yakışmış 
doğrusu. 

* * • 
- Görmiyeli yıllar oldu .. Na· 

Amerikan ilimleri 
"Rasputin,, filmi 
Avrupada iken realist filmlerile 

şöhret kazanmış Framsz vazu f\ahnesi 
Jak Feyder, iki buçuk sene Ho
livut'da çalışbktan sonra geçen yaz 
tatilini geçirmek üzere avdet ettiği 
zaman gazete muhabirlerine yanı

la yakıla şunları anlatmıştı : 
"- Ne zannediyorsunuz? Holivut

da insan istediğini yapamiyor ki, ev
vela düşünüşii tamamen başka halka, 
sonra sansüre, ve nihayet i~in mali 
tarafına çarpıyorsunuz: için den çı
kılmaz bir muamma!,, 

Değerli vazıı sahnenin bu sözlerini 
kim tekzip edebilir? 

Avrupadan Amerikaya giden, İ"ter 
vazıı sahne, ister aktör olsun derhal 
benliğini kaybediyor. Ve bir iki haf
tanm içinde Amerikan mukallidi o
luyor. Buna sebep Amerikalılar 
rrn, Avrupalı artist ve vazıı sah
nelere zorla kendi yaşayış ve düşü

nüş tarzlarını aşılamaları ve onlara 
karakter ve zihniyetlerine nynuyan 
filmler çevirtmeleridir. Size bu 
hastalığa tutulan bir çok Avrupalı 
artist gösterebilirim: J. Von St-en
berg, F. E. Murno, Emil Yannings, 
Konrad Vayt, Ivan Mosjokin, IJ
ya dö Pütti, Lili Damita, Ernest 
Lübiç .•• 

Amerika'da vazu sahneler, kese
lerini doldurmalüan başka kayguları 
olmıyan iş adaınlarmrn oyuııcakları
dır. Körükörüne onların emirlerine 
itaat etmiye mecburdurlar. Alcs i tak 
dirde, pıhyı pırtıyı topJıyarak Av
rupaya avdet etmek lazımdır. Tabii 
bu suretle avdet hiç birinin işine 
gelmediğinden ••• 

Bu vaziyet karşısında, Amerikan 
vazu sahnelerinden orijinal bil' eser 
beklemek abes olur. Amerikan fllm
leri fort otomobillerinde olduğu gibi 
seri halinde imal olunurlar. Bir 
mevsim, bütün firmalar harp filmle
ri çevirirler, diğer bir mevsim de ge
ne hep beraber operet filmleri •• 

Bütün Amerikan filmleri birer 
"Happy end,, le bittiğine göre ka!1ra
manları için korku yoktur. Atlat· 
trkları tehlikeler ne kadar büyük, ge
çirdikleri maceralar ne kadar r.ıüthiş 
oluı·sa olsun, sonunda birleşecekler 
ve . • . • Büyük planlar bir buse sah
nesi .• 

Umumiyetle Amerikan fihnlerl ya 
ciddi bir surette sinemaya rıaklediJ
memiştir, yahut ciddi bir mevzua 
sahip değildir : Tarihi kadimin an
lattığı gibi nakledilmesi icap eden bir 
eserde, meşhur yıldız Dolores Ros
tello'nun son moda bir gömlek giydi-

sılsınız? 

Bedia Muvahhit her zamandan 
daha güzel, sadeliği zarif, zara
feti sade olan bir toYalet giy
miş. Fakat Bedia Muvahhidin 
bu hasret sahnesine rağmen, gü
zleri meçhul b ır noktada... du
daklarında huşu içinde dua okur 
gibi kıpırdanışlar var... Bir şarkı 
ezberliyor, 

:(. :t- ~ 

- Gel, ivladmı .• nerelerdesin., 
Aman bu makina harffarını da 
hiç okuyamıyorum, dur şu şar
kının bir Türkçesini yazay•m da •.• 

T anıdıoız değil mi : Halide •• 
- Talatta nerede, seni pek 

sever .. 
- Eksik olmasın bende onu 

pek severim. Şimdi taksimden 
geçerken gördüm ... 

* * * 
Nota sesleri.. Açılan kapanan 

kapılar ve s1k sık "karım beni 
aldatırsa, eserini yazan "Temkih 
mizan,, nin "üstadım! sesı,,. 

Burası ipek film stüdyosudur. 
fa. 

nasıl çevrilmeli 
ğini görebilirsiniz.. 

Amerikalılar hayatın her hangi bir 
erkek veya kadınının tipini staudardıi
ze etmişlerdir: OnlaT ıçın bir 
Fransız, mutlak siyah elbise giymeli, 
uzun bıyıklı ve çapkın olnıalıdır. 

(Adolf Menjqu'nun yarattığı tip) Bir 
Alman zabiti mutlak tek gözlük 
takmalı, yüzü podralı olmalıdır. Bir 
lspanyol aşıkı favoriler laşımalr

dır. 

(Ramon Novarro, Don Jose l\io
jika). 

Bir tehlikeli kadın ekseriya büyük 
gözlü, yolunmuş kaşlı, tek kat kir · 
pikli, kanbur gövdeli, adt kadın ta
vırlı olmalıdır. Genç bir kız ya çok 
mahçup ya çok serbst olma -
Iıdrr. Umumiyetle bütün aşık ro
lünü yapan erkekler genç olmalı ve 
her fırsatta sevgilisine sarılmalı, has
mına yumruk atmasını bilmelidir. 

Farzedelim ki, genç ve az çok a
kıllı bir vazn sahne ticari bir mevzu 
bulup sinemaya nakletmiş... Der
hal ondan daha az akıllılar zavallıyı 
taklide koyulurlar. Bir vazıı sahne 
güzel bir harp filmi çeker: "flüyük 
resmi geçitt, ötekiler derhal "Küçük 
resmi geçit,,, Son resmi geçit,, ile onu 
takip ederler ••• Ve nihayet resmi ge
çit kelimesi o kadar ticarileşir ki, 
meşhur Alman vazıı sahnesi Esııest 

Lübiç bile "Paramunt resmi geçi
di,, ile takip edilen "Aşk resmi geçi
di,, ni çekmekten kendini alamaz . 

lşte bir kaç senedir bütün dilnya 
filmlerinde gördüğümüz kurad:Jık ve 
yeknesaklık, yukarıda anlatruıya ça
lıştığımız usul ve kaideledn bütün 
dünya sinemacılığına sirayet etmesin
den ileri gelmektedir. 

Bizim fikrimize ka.Jrrs~, bu gayri 
tabii vaziyet, Avrupa sinemacıları 
kapılarını Amerikan sistemlerine ka
payıncıya kadar devam edecektir. 

Bitirmeden evvel, tanrnmış bir 
Fransrz muharririnin Holivutta se
naryoların nasrl hazırlandığım gös
teren bir fıkrasınr anlatmak iste
rim: 

••Büyük bir firmanın müdürü blr 
düzüne muharriri etrafına toplar: 

- Efendiler, der, büyük bir film 
çevireceğiz. Bir fikrim var: Raspu
tin senaryosunu hep beraber hazırlı
yacağrz. 

Muharrir1erden biri atılır: 
- Pek iyi amma, Rasputin bir 

papastır. Halk beyaz perdede kilise 
adamları görmek istemez. Bana ka
lırsa o papas olmamalıdır. 

Muharrirlerden bir diğeri arkada
şının bu fikrini tasdik eder: 

- Benim bir itirazım var, der, 
Rasputinin sakalı vardı. Halbuki sa
kal hiç sinemaya gitmez . Sakalı ol
mamasr daha iyi değil mi? 

Bir üçüncüsü: 

- Çok doğru, Ylnrz bundan daha 
ehemmiyetli bir mesele var: Ras
putin Çan ağar ağar katlediyordu. 
Bu siyasi bir takım meselelerin çıkma 
sına sebep oJabilir. Bana kalırsa film
de çan katletmemelidir. 

Bir sonuncusu daı 
- Hepinizin söylediği doğ·ru , hi

kaye Rusyada geçiyor, halhu!<i Rus
ya karanlık bir memlekettir. Halk 
daima güneşli memleketleri tercih 
eder. 

Vak'ayı biraz daha cenuba naklet
sek ne dersiniz? Daha iyi olmaz mı? 

Müdür meseleyi toparlar: 
- Mükemmel, efendiler, görüyo

rum ki, siz benden ziyade, benim ne 
istediğimi anlıyorsunuz. Bir llas
putin çevireceğiz ki: Papa.s olmıya
cak, sakal taşımıyacak, çarı iildür
miyecek, ve Rusyada yaşamıyacaK. 
HüJasa mükemmel bir tarihi film ya
pacağız, ve milyonlarca Dolar kaza
nacağız.,, 

E. U. Senaryo kursu talebesinden: 

Aı· Fuat 

40 sinema gazetesi ve 
mecmuası muhabiri 

Nazlı oğlu 

Beyoğlu sinemal arına gidenler 
muhakkak surette, bekleme sa-

lonlarında veya içeri girerken 
kısa boyu, daima gülen yüzü ile 

çocuk mu, büyük adam mı ol· 
duiu belli olmıyan bir zatle bir 

dafa olsun karşılaşmışlardır. 

Bu zat Türkiye'de bulunan si· 

nema gazetecilerinden en mühim 

olanıdır, Zira, kendisi Avrupa ve 

Balkanlar' da çıkan kırk kadar 

gazetenin Türkiye muhabiridır. 

Ve ismi Fedon Nazlıoğlu'dur. 

Bu ismi gıbi kend is' de mıılı 

vatandaş, bu kırk gazete ve 
mecmuaya ne yazar? lşte bu 

nokta meçbuldur. Bana kah r~a 

Nazlı oğlu gazetesine, pardon g a

zetelerme, "So 4 H 2,, nin, as t 
solforik olduğunu yazar. Z ra 

F edon Nazlı oğiu esasen eczacı
dır, ve sinema y1Jdı2 l arından zi

yade "Eau de vie allemaude, . le 
meşgul olur. 

Maamafi, eczacılıkla, sınema
cıhk arasında münasebet de yok 

değildir. l.aç ve ecza, s inemaya 

ve sinema yıldızlarına daima la
zım olan şeyl erdir. 

Fedon Naz!ıoğlu'oun en ıyı 

ahpabı okuyucularıml7.ln şüphesiz 
pek iyi tanıdıkları karikatürist 

Teo Togo dur. Nazlaoğ'lu ne ka· 
dar küçckse, Togo a ksi nisbette 

büyüktür, ve lstik!al caddesinde 

bu iki dostun geçişleri daima 
bir hadise olur. 

Togo ile Nazlıoğlunun müşte· 
rek vasıfları, ikis inin daima neş· 

eli olmalarıdır, T ogoda bunu 

bildiği ve nazlı oğlunun darıl
mıyacağına emin olduğu için 

onun gördüğünüz bu karikatürü
nü çızmif ti. 

Netekim, bu karikatürün çok mu
vafık olduğunu gören Nazlı oğıu, 

kendi karikatürü olmasına rağ• 
men, bu resmi, sırf güzel ve mu• 

vaffak bir resim olduğu ıç n 
ictirip bana hediye etli. ben d9' 

okuyuculanma taiuiım eciiyorunı. 

Fa. 
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••• Pazartesi , Perşembe Günleri Neşrolunur Mizah Sayıfası • •• • 
Terkosu Belediye alıyor .. 

Tcrkos şirketi - Eyvahlar olsun. ben şimdi ne ya payım ?.. 
Belediye Reisi - Yangın yerl erini imar için bir inşaat ş irk eti yap !. 

~~---. 
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YA TUTARSA? .. 
Babıali yokuşunun eski kitap

cı camekanları, bir kaç zaman
dır, piret tahtakurusu, sivrisinekt 
tatarcık kabilinden, yülc:te de 
hafif, kıymette de hafif, ufak 
tefek, birer, ikişer formalık ki-

. tapcıkların hncumuna uğradı .. 
Bakıyorsunuz, bir şiir mecmu

ası.. tam on sekiz sahifa ... Oku
yorsunuz: Dam üstünde saksa
ğan! .• 

Bakıyorsunuz, bir hikaye kita
bı .. Tam on dört sayfa. .. Oku
yorsunuz : Koca karı masalı bun
dan daha düzgün ve daha ma
nalıdır .. 

Galiba, ne kadar mektep ço
cuğu varsa, büliiğ yaş ının hezi
yanlarını bir arada görmek he
vesile g ündelikleril"den biriktirip 
k itap çıkarıyorlar ! .. 

Bana, bu cüce ümitler, Nas· 
raddin hocanın göle yoğurt atma 
hikiyesini hatarlatayor : 

Bir gün Nasraddin boca Ak
şehir gölünün kenarına oturmuş, 
eJinde küçük bir kase, kaşık ka
şık göle yoğqrt atıyormuş •. 

Hu hali gören yo.cunun biri 
sormuş: 

- Hoca ne yapıyorsun ? 
- Göle maya atıyorum, yo-

ğurt yapacağım ... 
Yolcu gülmüş: 
- İlahi hocacığım, demişt hiç 

göl maya tutar mı? .• 
- Ya tutaraa ? ... 
- Evvet, bocamn hakkı var .. 

Ya tutaraa ? .. O zaman yiyebil· 
diğin kadarını ye.. Yiyemediğini 
ayran yap iç, yayıkta çalkayıp 

yağ çıkar. 

Fazlasını okka okka, lenger, 
lenger sat !.. 

Maşallah, bizim zamane şair
ciklerinin nikbinlikte Nasrettin 
hocadan farkları yok .. Oalar da, 
tıpkı merhumun göle yoğurt at
ması gibi, koca matbuat cadde
sine iki zibidi yaprak atıp tut· 
masını bekliyorlar !... 

Akbaba 

Acemi yalancı 
Küçük Ali mektepten kaçmış

h. Erteşj gün sahte bir,. niazeret
name getirdi. 

Müdür sordu: 
- Bu sizin pederinizin ımza-

sı mı? 
Evet! 
- Ama pek benzemiyor. 
- Ne yapayım efendim, daha 

fa:ıla benzetemedim!.. ....._ 
Yaşşşa ! •• 

iki ayyaş arasında : 
- Azizem, dün akşam meyha

nede öyle içtim, öyle içtim ki ... 
Galiba, tek başıma bir buçuk 
o1'ka yuvarlamışım .• 

- Naııl, tuttu mu? 
- Tuttu ama, rakı değil, po-

lisler! 

Zamane 
iki hanım arasında : 
- Küçük hanım kerimeniz mi? 

Evet efendim •• 
- Kaç yaşında? 
- On altı •• 
- Daha pek küçükmüş.. Ni-

şanlımı? 

- Hayır, dul ' 

Çankırı Manileri 

Karşıdan gelen atlı, 

Altında kilim katlı, 

Anam babam hoş görsün, 

rarim hepsinden tatlı/ 

• 
B en aşıkım ezelde~ 

Okunun lemyezelden/ 

Dii.nya dolu yar olsa, 

A.ynlmam a• güzelden! 

Çankırı 
Manileri 
Baab der; kalk gidelim, 

Çobuğu yak, gidelim • 

Yüzüne bak, gidelim! 

Dilber e doyum olmaz, 

• Bir dalda lkl ceviz, 

Aramız derya dı>niz, 

Sen orada, ben bura.da 

Zifı basar l 

@ 

- Hanı mefendi, yemek bızır.. Bu
yurunuz! 

Itiyat ! 

rlindistanda fıl sırunda seyahate alı
şan bir mi hı aceıı in Pariste otomobille 
tenezzühü! . 

Randevi!ye dair ••• 

- iki saat daha beklerim . Eğ'er ge
ne gelmezse, "affPdersin, i~ im çı ı.. tı, ge
lemedim.,, diye bir mektup yazar, gön
deririm! 

Dill.:re destan ! 

- Adada en çok neyi ıcversin • 
- Dilde dolaşmayı L 

Tehlike karşısında ••• 

- Hanım, sana kaç kerre söyledim, sokakta yürürken soğma, solona bık

ma.. Ayıptı.!! 

ŞEN FIKRALAR!. 
Aşk imtihanı 

Cevdet Bey, genç, dinç, yakı· 
şıklı, şık bir adamdır. 

Cevdet Bey, Müj~ao hanım 
efendinin kızı Leylidan hotlanı
yor .. Halbuki, Cevdet Beydende 
Müjgan Hanım Efendi hoşlan
makta .• 

Zeki genç, Leylayı elde ede
bilmek için çaresiz, annesinede 
güler yüz gösteriyor .• 

Fak at bir gün, delikanlı çetın 
bir aşk imtihaoma çekildi. Buzlu 
limonataları henüz içmişler, bal
kondan boğazı seyrediyorlardı. 

Müjgan Hanımefendi birdenbi-
re sordu: 

- Cevdet Bey .•• 

- E:nrediniz efendim? .• 

- Bir gün, sahilde dolaşırken, 
Leyla ile benim ayaklarımız ka
yup denize düşsek .. Evvela han
gimizi kurtarırsınız? .• 

Cevdet Bey, bu aşk imtihanı
nın sıkıcı suali karşısında bir 
hayli terledikten sonra şu müp
hem cevabı verdi : 

- Hamm efendiciğim, siz ga
liba iyi yüzme bilirsiniz değil mi? 

Bilakis 

Tren istasyonda durunca yol
culardan biri telaşla aşağı atlar. 
Biraz sıkııtığı halinden belli
dir. Arkadaşı arkasından ses· 
lendi: 

- Yahu nereye? 
- işim var. işim ..• 

Bir şey mi içeceksin? 
- l3illkisl.. 

istintak 
Karı koca arasında: 
- Sen dün akıam kaçta eve 

geldin bakayım? 
- Sen kaçta yattın bakayım? 
- Ben onbirde yattım .• 
- Ben de on biri beş geçe 

yattım: .• --
Saf hizmetçi 

Alacaklı ile hizmetçi arasında: 
- Beyfendi burada yoklar mı? 
- Hayır efendim .• 
- Ne vakit gelecek ? 
- Vallahi efendim ne yakit 

çıkacağı belli değil ki !.. --
YaJan değil 1 

iki kiti arasında: 
- Azizim, sen 

( Aptalın birid ir .• ) 
Doğru mu? 

- Doğru ama, 
vallahi!.. 

Eğlece! 

benim için 
Demişsin •• 

ıöylemedim 

- Vay doktor Bey, tavla mı 
oynuyorsunuz ? 

- Ne yaparsınız azizim, biraz 
vakıt geçirmek için ... 

- Acayıp.. Tedavi ettiğiniz 

hastaların hepsi öldü mü ki L. 

ispat 
I~i kız arasında : 
- Bu genç hakkında ne dü

şünüyorsunuz? 
- Budalanm biridir •• 
- Benimle evlenmek istiyor• 

da .•• 
- D emedimmi? •.• 

Çankırı Manileri 

Akşamın vakti geçti, 

B ir (!Üzel baktı geçti .• 

Zülfünü kement etmiş, 

Boynuma taktı geçti! ... 

• 
B ahçelerde taUin ı~ar., 

Beni derde salan var, 

Gönül , durma gidelim, 

Gözii yolda kalan var! 
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D. v kilimizin nutku 
Dahiliyenin uğraştığı meselelerden 

biri de nüfus ve iskan işleridir 
Halbuki şimdi biz doğrudan doğ- de bizim ihtiynçsızlığımızdır. Doğ-

ruya o farkr da gözetmek lazımdır. rudan doğruya maddi bazı manialar
Hakikatcn şarkta çalışmış olan vali dır. Fakat kendi vasıtalarile gcl
ve memurların bir çok fedakflrlıkla.n- dikleri takdirde, memleketin i.stedlk
ına şahit olmaktayız. Sırası geldikçe Ieri yerine geldikleri giindeıı itibaren 
lm kürsüden takdirlerimi arzcttim. fısil bir vatandaş olarak yer bula
:Bugün de bilvesile tekrar ediyorum • caklardır. Takdim ettiğimiz yeni 
Dir insanın her şeyden eHel en kıy- bir kanunda, bunlara daha fazla mu
metli şeyi canı ve kanıdır. Ilu mem- afiyetler vermekteyiz. Bu kanun 
Jeket uğrunda, orada bugün de dokü- geldiği \'akit ayrıca münakaşada ke
lcn t.emiz kanlar vardır. saf eti nüfus ,·ardır. Karadeniz sa-

Onları burada şükranla yfıdetmek hillerinde Avrupanın çok kesif sayılan 
elbette vazifemdir. Diğer taraftan J<"'ransasmdan bile daha fazla nüfus 
memurların idarede noksanları varsa kesafeti mevcuttur. Halk bugün ge
onlan da ıslah etmek ,·azifcmdir. cinmek hususunda orada zahmet rek
Herkese mütesaviyen muamele ya- mcktedir. Tabil vatandaşlarrmız#da
pıldığıdır ki, memurun amirine karşı Jıa iyi yerler aramak onları gay
olan vazifesini ve amirin de memura retleri nh;betinde Iayik oldukları de-
1..arşı olan şefkatini yerinde tutnbi- recede mes'ut, müreffeh bit· hale ge. 
lir. Dahili.renin eski bir an'aııc ola- tirrnek vazifemizdir. O kanunla bu
rak uğraştığr diğer bir mesele da- nu da temin etmek istiyoruz. 
ha vardır ki, bu da iskan \'c nüfus '.Maatteessüf bütçemizde buna dair 
meselesidir. İskan davamızı, rnüba- olan tahsisat tamamen kalclırılmıştr. 
dele me~lcsini bir kanunla halletti- Çünkü kanaatimiz şudur ki, nüku
ğimizi geçen sene arzetmiştim. Şim- metin her şeyden evvel yapmasr lazım 
di yalnız bonolar meselesi... Ilu olan vazifesi; hütçeeini ternzün etti
bonolar 120 küsilr bindi. Bunun rcrek ithal:it ve ihracabnı ınü,·a
biiyük bir kısmı tevzi edilmişti. Da- zeneleştircrek parasını korumaktır. 
hiliye vekaletinin ve idare amirleri- Her zaruretin fevkinde bunu görerek 
nin yaptığı 120 küsür bin karardan bütçemizden encümeni başka başka 
binde iki nisbetinde itiraz edilmistir yerlerden imkfm bularak :n7 fasla 
li'aknt. bunların bir ~oğu yapılan ~mu- 50 bin ve fasla da 2:;0 bin lira 
amelenin doğru olduğuna kani 'o- koymuştur. Memleketin hakiki bir 
Jarak itirazlarından vazge<;mişlerclir. ihtiyacr bu suretle kısmen olsun gö
Bazılarınm itirazları da Şurayı Dev- riiJecektir. 1'abiivet meselesi rle Da
let tarafından Dahflf ye vekaletinin hilfyede görülmektedir. Esasen bu 
kararı kabul edilmek suretfü~ redclo- işin Dahiliyede olması lazım gelirdi. 
lunmuştur. Bonolar sahiplerinin e- Yaktile kapitülasyonların t~siri1e Ha
line verilmiştir. Birinci sınıf bono riciyeye verilmi>:ti. Şimdi Dahiliyeye 
sahipleri satılan mallara i5tirak et- alındı.. Mitli bir iş olarak milletin 
mektedir. Ve Zirnat bank~L;;ında bir yaptığr kanunlar dairesinde görül
milyondan fazla para vardır. Birin- mektedir. Memleket için bir cok ha
~i sınıf bonolar biter bitmez, ikinci inlikleri zahir öz Türkler de geldik
sınrf bonolara, ondan sonra da üçün- leri günden itibaren günü A"Ününe mu
cii ~ımf bono1nr olacaktır.. f~itti- ameleleri derhnl ikmal edilerek Türk 
ğime göre, bu ikinci ve üçünci\. sı- vatandaşlığına kabul edilmektedir. 
nıf bonoları Juimil olan rntnndaslar- Sırrr Rey, bir şey kaldı mı, zntrftlini-
<lan bnzrları bonolarrnt yüzde ze cevap verilecek? 
30 - 40 noksnnile satıyorlarmış. Bu - Devam Edecek -
tama mile bir zararı haizdir. Bu 
hem-;~rilermi temin ecJedm. füınu 
Maliyeden behemehal alnraklardır. 
Satmasınhr, satarlarsa; her halde 
kıym<'' 'ni nazarı itibarc alarak satsın
lar. Maliyenin bütün bunlara bor
cu :; milyon liradır. Emvali rnet
rükc.nin kıymeti hazırası ise 6 mil
yon liradır. Mübadillerin kendi pa
ı-alannı böyle heder dmcmelcrini cok 

itizar 
Maliye velıilimizin nuckunun 

neşrine, maddi imk:msızlıktan, 
buiÜn devam edemedik. (tizar 
ederiz. 

rica ederim . ~ 
Oğlum Kemal, Fakilltcde yapılan l:ir o-

N Ufus siyaseti perruıyond:ın sonra septisemi olmu~. kanma 
Hükumet bu memlekette nüru~ si- istirıı.ptokok va ıste.tuokok ltıırı§m~t1. Ço -

yasetile çok uğraşmıştır. Her millet cuk füUmle rnUcadelc eder bir hıı.ldJ iken bir 
nüfusunun te:1..ayüt veya tennkusu ile de difteri arazı g6rUldU. 
alak~dar olmakta sıtma derecesinl' Ilu vaziyette artık hayatından timtdimt 
bakar gibi her sene bununla rnes- lt stığlm oğlum, Eaydarpa.,a emr:ııı:ı 15tilıil
gul olmaldadır. TUrJdye hal ı.ındn ye hastnıesı burun \'e boğaz mUtehMsısı 
eskiden beri hasıl oimu~ sakin hir fihir Dr. MUkcrrcm Emin beyin hazakat. ıo!Iw.t 
vardır. Hunu her zama:ı 'C her ve- '\'c ıhtımnmı sayeeinde kurtulabildi. K1:ma
silc il<' t., h 'lı etmek cok lıizınıdır. lln hayatını bnna ikinci defa l<azaııd:ran 
'l'ürliİ;>C'11in me ahai sathlycsi 760 MUkerre.n Emin beye ııclnon teşek1t0ril btr 
bin 1 · ometredir, nüfus u ise, H borç b:Urim. 
milro ır. füloınetre J :-ışnu 20 Ttirkspor tahrir §C!i 

Salim Hamdi nüft , rlüşet . Halbuki, llelcika'nm 
şu kad"r niifusu vardır. hunu mesn ---------------
hasma tal\sim ederken, ı:ıu kadar d ü B Q R s A 
şer, bu mukayese kadaı: s.:ikim lıir ~ -
§l'Y olnmaz. Memleketimizin d:ığl:ı-.1 29 Haziran 1932 
rı, tn)arı. dilleri Ye saire i bu _ 
n1csah:::i sathi veye dahildir. Hnllıukı Nul<ut (Sacı~ı 
Ilekikn.da dağ, faş, ~öl gibi hir şey 
yoktur. ller kilometresinde insan 
barınahilir. Fransa da, Bclçikaya 
nisbetle kesafet itibar 'tc azdır. M~
sclfı bizim .A~rı dağının mesahai sat
hiyesi 2:>00 kilometıc 1ir. Halbuki 
bu kndar geni~ mu tnknlarda hir J\işi
:nin bile ya ... ıyabilmesi imlmsızclır. 
Sonra .i .,adolu yarlasıııdn yaşıynn 
Türklerin ne kadar müşkülrltln otur
TUr derin rıe kadar mUs!cülıHla otur-

--
20 f 1 rnnsız 

1 S er in 
t l>rıl:ır 

!zln lire: 
20 L Bdçlkı 

20 drahmi 
20 r. tsvlçre 

20 le\•n 

ı,uruş 

170, 
770-
212.-
217.-
117.-

2Q,-
8~0.-

27,50 

1 şllirı A\'. 

ı pezct:ı 

1 !\Inrk 
ı z•ı'oll 

t len~o 
20 ley 
20 dinar 

1 çen•oncç 
1 Altın 

<lukla.rı hepimizin ma](ımudur. Yağ. ı !lorin 85,- ı J\lecld ye 

Kuruş 

26-
16,-
:iO-
~4.-

31,-
25.-
70,-

92:',-
40,-

234,-
-

rnurl:ırın yağmaması yfü:ündcn kaç ~o kuron Çek 123,- ı Ilan!rnot 
senedir ne l ela r sıkıntı cl'l;iyoruz. ı- - -

Türk eocukları daha sulak yerlerde ,_~ __ C_c_k __ f_la_t_ı_a_r-:-ı_lk_·a_p_. _s_a._ICi_) __ 
Ye yeşil ovRlarda yaşnmıya lfı) ik de- P:ıris 
J'.;'11 m1dir? Tabii nüfusumuz arttığı 
gün, bu Ti.irk çoe ,u ile memlcketi
rniıin en iyi yerJc:n 1 lolacnktır. nu. 

J.ondr.1 
Xe\·york 
MllAno 

12.03 
76-ı, 

Pra# 
\·iy:ın~ 

l\1:ulrlt 

giln Tiirliiyede, Tiirkün muhtac ol- Rruk•e' 3,40- V:ırşova 
m1c?ı.;.1 tek bir !rnrış toıırak yokiur. Atlnıı 72,82 2 Peşte 

0,4:'':?'-
1),33- Bcrlln 

"")•ı ru, bravo,, BugUn biz, lıizıa1 Cinene ~.4305 Rukrcş 

15,97-
4,31-
5,7472 
t [IQ69 
4,2130 

Jıepsfne avrı ayrı muhtacız. Onun j. Sofya fill.6:231 ı neıgrnt 
cin Ti; .. ı ı .,, '"ll t<.'tkik eıiildi'Pi za- Amstmlam ı,1107 ' :\tnskO\'.:ı 1087.rn 
ı n ... ,.r:t ' ener le rn 'iknyl'se ,_ Esham ______ _ 

-ı.o ı;-o 

80,99~5 

:m.:-5-

~ "nm: ~ 1 .-LİJ ~.ı doğru clc~llclir. 
Kor -ıl ·cı mecbur o'duCıun1uz 

nü us 

n 

Is b:ınkısı 
Ar.:ıdolu 

Reji 
Şlr hayrl}c 

9.20 
17 35 
4,05 

l .J,50 

Tr:ınıl'ııy 44.75 
['mum! ~igorıa 11,2-

~ ,.:ıomonti 23.BO 1 

r isıikrazlar 1 
:-

. lsı. d:ıhlll QS,25 

- Sark d. \'Olları 2,85 

. I>. l'llll\'ahlıldc 44.!!5 

- Günırüldcr 5,10 
Saydl mahl 5,75 

- ı ajtdat. 4,50 

e Askeri ve -
eı 

Terkos 
Çimento Ar. 
Cnyon dcy 
Şark dev. 

1 aly1 
Ş:ırk m. CC7.a 

Telefon 

26,10 
R,-

21,90 

2.-
95-
15,55 --Tahviller 

Elektrik -
Tramvay 4,95 
Tunel 5,-
Rıhtım 56,CJO 
Anadolu 1 ~B.20 

- il 25,1)0 

. mümessil ~4-.35 

.!:.== O C U K-...................... ·-··--ı ............... -... -............... . 
!: .. 
:: 
:::::::::::::::::::::::::-.:::::::::::::::::-:::::::=:::::::::-.:::::::=::::::::.-::::::::::::::::=-.:-..:..-..:.-:-.:=::::==r::::::::-.:::::.-:::.::::::::::::::::::::::::::::-.1 

I1ileli oyunlar 
Kağıt oyunu 

Onünüzde oyun kağıtları var
sa bu bileli oyunu pek kolay 
yapabilirsiniz. Üzerinde örtU bu· 
lunan bir masamn başına geçer
siniz Elinizdeki kağıtları bir ar
kada.,ınıza verirsiniz, ·bir taneıi· 
ni seçip ayıumlar. Öt~ki klğıt· 
Jarı masa üzerine, deıte halinde 
koyarsımz. Arkadaşımım seçtiği 
kağıdı da size göstermeden bun· 
ların üzerine koymalarını ıöyler
ıiniz. 

Bundan ıoora hile tarafı ge· 
liyor. Arkada9larınızdan birinin 
elinin tersile kağıdın üzerine 
bızh basmasını söylıyecekainiı., 
Na~ıl yapılacağmı göstermek 
için bir defa siz yapacaksanız? 
F al<at elinizin ters tarafında 
yapışmış bir parça balmu:nu 
bulunmalı. 

Siz hızlı basınca kağıt elinize 
yapışacak ve e\inizi süratle çe
kip kağıdı masa altına doğru 

sakhyacaksınız. 
Arkada,ımzı hızlı bastıkça, 

ııiz masayı alhndan kazıyor gibi 
yaparsınız. Ve bir iki defa, 
"daha bas, daha bas,, dersiniz. 
Sonra aşırdığmız kağıdı ma1a 
altından çekip çıkarır. 

- Kağıdınız bu mıydı ? 
Dersin!z. Tabii üıtte bulunan 

kağıdın, masa altına nasıl gitti
ğine hayret edeceklerdir. 

Para yerine ! 

Muallim B. - Evvelce alış veriş 
için para kullamlmazdı. Meıela 
öküz, koyun, aıeyva, buğday mil~ 
badele edilir, yani para gibi kul
Jamhrdı. 

Şükrü - Para gibi kullanılan 
bütun bu şeyler para çantasına 
r.asıl girerdi!? 

Barometre nedir? 
Herhalde şimdiye kadar bir 

barometre görmüşsüoUzdür. Gör
medinizse bile tabii ne dernek 
olduğunu biliyorsunuz. Havanın 
tazyilderinden müteessir olarak 
ondaki değişildiği gösteren ter
tibattır. indi mi havanın fena 
olacağına delalettir. 

çıktımı iyi olacağına alamet. O 
halde insanların çok işine yarı· 
yan, bahusus ziraatte onlara 
mükemmel rehber olan bir ma· 
kinedir. 

Öyleyse yaşasın onun hassas 
ibresi 1 Yalnız ne var ki çocuk
lar, b!z pek bu barometrenin 
hassas ıgnuine benzemiyelim. 
iyi günlerimizde de, fena günle
rimizde de metanetimizi kayb
etmeden so~uk kanhlık göstere
lim. 

Hayat bize yar olduğu, talih 
bize güldüğü vakit şen ıabr neş' 
eli olmak kolaydır. Mesela asıl 

işler tersine döndüğü zaman bu 

Yeni icat şemsiye! 
ve intizamı ıever bir hanım kızdır. Sabahleyin 

1 Şen Fıkralar __ _. 

Bürçler 
Bir orta mektebin birinci sınıf 

talebesi fen bilgisi dersindeydi
ler. Muallim yıldızları anlatmıştı. 
Biraz da müzakere etmek için 
arka sıralarda kayıtsız gördüğü 
talebelerden birini çağırdı: 

- Bürçleri tekrar et bakayım! 

Canım daha şimdi söyle
dim. Saysana! Akrep .. 

- Evet, efendimi Akrep, yı
lan, çiyan ... 

imtihandaki muvaffakiyet 
ilk kıaım beşinci sımf talebe

sinden bir çocuk ıon imtihan
dan geliyordu. Annesi dedi ki: 

- Nasıl oğlum, muvaffak ol-
dun mu? 

- Evvet anne ! Dört kişi sı
nafta kaldı. 

Ya sen? 
- Ben geçtim. 
- Şehadetname alıyorsun öy-

le mi? 
- Hayır, sımfıma geçtim. 
r,,'hktuı:> yazmak usulu 
Mualli:n mnıfta anlatıyordu! 

. - Çocuklar, mektup yazmak 
güç değildir. lnu:a nasıl söy!:mJe 
öyle yaz.!lr. Haydi bakayım. 
Şimdi uzaktaki o!uabanın birer 
mektup yazınız. 

Bir çeyret< ~a~ı sonra tale
beden biri yazdığı:u getirdi : 
<< da da da dayıcıiım, ııi si ni 
sizi ... » muallim biddet!e oordu: 

- Bu cac1~ ş~y böy:e? 
- Efencim, oö, o-5, oöylen-

diği gibi ya ya va yazın deme- . 
mişmiydioiz? 

na göğüs gerebilmektir. 
Emin olun aziz dostlanm bu 

da pek güç değildir. Evvela 
gündelik hayatın yekdiğerioe zıt 
küçük hldiselerinden müteessir 
olmamağa çalışarak sükunetimizi 
mubafaza edelim. 

O zaman görürüz ki büyük te-
J bcddüller karşısındada sarsılmayız. 

Marifet barometre ibresi gibi 
hassas olmakta deiil, fırtınalı 
havalarda da iyi havayı göstere· 
bitmektedir. 

Yeni bilmecemiz 
2 

1 ·3 

2 4 

3 

Yukarıdan aşağıya : 
1- Ço~ ince bir kumaş 2-

ilk ııcak ay 3 - Bir emir 4 -
Bir harf. 

Soldan .ağa : 
1 - Bir harf 2 - hamama 

lazım olan şeylerden 3 - Düz
mek fılioden bir isim 4 - Bir 
nevi maç 5 - Bir harf 6 - Kır
mızı taneli bir mcyva 7 - Bir 
harf. 

Gecen haftaki btlmecenin 
· halledllmlm şekli 

G A Zf EIT E 

H A N 1 1 M E L j 

A NIA KIE L 

N i K A 

E N - 1-

Çocuklar, dikkat! 
Çocukların en zayıf tarafla· 

rmdan biri de ehli hayvanlara 
karşı olan mecHibirctleridir. Fil
hakika kediyi, köpeği, tavuğ\ı. 
güğercini, kuşları bütün çocuk· 
lar pek çok severler. 

Çocukların bu muhabbetleri 
çok tab 'i ve güzel olduğu kadar 
onların kedi ve köpeğe kırşı 

muhabbetlerinde biraz ihtiyatlı 

ve dikkatli olmaları çok elzem
dir. Çünkü aileler arasına giren 
bu hayvanlardan kedi ve köpek
ler kuduz tehlikesine maruzdur• 
lar, 



9 -VAKiT 30Huiraa 1932-

GEN L i K 
1 Genç Nesille Baş başa f Ticaret filomuza iltihak eden kaptanlar 

Film sanayii nasıl inkişaf eder ? 
Deniz ili tica- -

ret mektebi im· 
tibanlan bitmiı 
ve bu sene sor 
ıınftan Celil Ha• 
san, lbrabim Ze· 
ki, Şahabettin1 

Genç tezylnaıtçı Taceddin 8. mevzu O.zerinde fikirlerini sUylDyor 
S.j'a solu bodur ıelvi ajaçla· 

tile çevrilmit asfalt bir yol üze
riaJe tezyiaatça Tacettin Beyle 
fanyana yllıtlyoruz. Kopyorm. 
Eneli anketimize cevap vermek 
later gibi bir bal aldı: 

Akademi mllcuesesi. Hamdi 
Beyin heykeli önOne gelmiftik. 
l anlanndaki tq 81ralann birine 
oturduk ve Tacettin Bey haya· 
tuu anlatmağa baılada: 

- San' ata ve edebiyata daha 
Uçlkten b•tlamııtım. Kolejden 
IOnraki lise tahaillerim esnasında 
resim hocalarımd:ın bu tarafa 
latiaabı miçin tqvik görllyordam. 

Kendimde buldu!um hevesin 
Ye bunlardan cesaret alarak ,U. 
&el MD'atler akaclemiaiain mimari 
.. mma pdim. Bir "ne kadar 
.,_.da okudum. Batlln derslerde 
-vaffak almama rağmen resim 
•e tezyini 1&D' atlera fazla mec· 
ltbiyetim dolay11ile mimari ıube
llDi terk ile tezyini s:ın'atlar tube
liae ıeçtim ve 929 senesinde 
leayiaat fDbeainden mezun oldum. 
Ba tahsilim e•nasındo iki !cere 
AYnpa konkuruna gir~im ve 
lsawacbm. Fakat tabaiaabuzhktan 
Amıpa1a aaac1er1ıemedim. Hali 
laamda pek aevdiiim gOzel 
-'•tler akademisinden ayrdma-

.U ve talebelik hayabmdaki o 
lan'at bavaaım tekrar teaeffla 
edebilme~ için akademide idare 
lllemuru olarak kaldım. MB•lt 
lamanlanmda Jine relim ve toz-
11natJa mef1Ul olmakta11m ve 
eatetik Dzeriae ihbau Japmak· 
tayım.. 

- Yapbjma .._1. hakkm· 
da malOmat •erir misiniz? 

Tacettin B. 

- Yaptıtım bir çok eaerler 
vudar. Bunlar akademi mllze-
sinde bıfudilmektedlr. 

- Hangi sergilere iftirak et· 
tiniz? 

- Akademinin aılDlf oldup 
bOtGn aergilere ve Galataaray 
sergilerine, bazı dijer hariçte 
açılan aerfilere iftirak ettim. 

- Yerli ve ecnebi hangi 
san'atlıiJan t:akdir edeniniz? 

Tacettin Bey bu mal &zerine 
birdenbire durdu ve bqmı bah
çenin abit bir k&,nine çevire
rek bjr. m.Ocldet dlfllnd.a ve: 

- Şabiı Ozeriade birtey 16Jle-1 
.. , ...... ....._ ıın•t!Wı• k... 
.., m.llllU bli medyetl ftrdır. 
Y ... f1111U llylemeclea ıeçmi• 
1ecetia: amumi1et itibarile bu· 
,a.kı Alma aan'at ve irfumı 

cliier m1Wlerilk'9adea daba flk· 
lek slr&Jonm. 

- Saa'at Ye latlrbaliaizl ...ı 
baluyommz? 

- istikbalden çok Omidim var 
çlbakO hayatımın faal devri bn 
vatana b8y6k hizmetler edilebil
mek için fırsatlar veren bir za· 
mana teaadnf ediyor. 

- Yeni inkitaf etmiye çal11an 
film ıanayii baklandaki dOtlln· 
ceniz nedir ? 

- lfte timdi &mit var olmadı
lam ciheti buldunuz 1. Nedendi· 
yecek olursanız bug6n bi&de 
fllm sanayiini idAre edenler ara
ıında, b11le mOhim ve içtimai 
bir cereyanın yllrGmesi ve yOk
aelmeai için ilzam gelen ilmi bir 
tqkillt yok. 

Bu itler ıadece bqlamakla ve 
hevesle olmaz, tiyatro ve film 

....JİIDİ ha!;!pf ettirecek yegl
ne lmil bu itin, ı•rek teknik ve 
gerek mevmunu ve bitin san'at 
mahiyeti ile tayin edecek ilmi 
yani estetik ilmine iltiaat eden 
bir lalllbarekeai olmalıdır. Son
ra bu mahakke almchktan ve 
btltlln diter milletlerin bu saha
daki eatetiklerile ve nuaryelerile 
makayese eclHdiktea aoara ytl
rGnecek yolda muvaffak oluna
cağım tımit ederim. 

kaebeple tlfatro ·~ filiııı 
itleri hirbç fikre ve ~ha in· 
hiar etti~, tielld bir çok 
kab~in vefildrlerin birlet
mui ve mukayeffleri neticesin
de ketfedilecek yeai ve iz ka
biliyetlere, yqamalan için ıenio 
ve m&ait bir zemİD ,Werilme
liclir. 

Mellh ....... 

Mustafa Kemı 
Beyler kaptanlık 1 
phadetna meıi 
almlflardar. Uzun 
bir tahail dev
resinden sonra 
Ttlrk ticaret fi-
lOIUDa iltihak e• 1 
den gençlere '. 
mes'ut bir istik- Tlclretl flah~e ın 111ekteblndeli lmpbİİI .... 
bal temenni e- hadetna111MI alan .. nçlen S.iün IU...,._ 
deriz. Celll, lbrahl111, lfahabettln, Mustafa Berter. 

.ZVIekteplerimizdo Spor: istik/Al Lisesinde 
Spor şubesi reisi Medeni 8. mektepteki canlı. 

spor faaliyetini anlabyor 

JstfkW lileliacle bir spor o9'a
& Ortada kOçllk bir masa, al
tmcla yedi aekiz top, duarlar 
spor temularma ait remimlerle 
dola.. Kenarda bir camh dolap 
içtacle bir kaç defter, pompa, 
•• - mllteaddit tekilde san 
llcivert formalar, biraı ileride 

de idim. O uman heals OD alb 
yap11da balmnıyordam. Mahalle
mizde mektep arbclqlarile bir 
kulOp t .. ldl ettik. Soma Eald
tehrin en kunetli talamlırmclaa 
biri olan idman yurdmua pdim. 
Kaleciliiiai yıpbm. Fakat tabail 
için lataabala Kabatqa plcliii• 
uman Yui,et icabı futbola terke 
mecbur oldum. O menelenle Ka· 
batq voleybolda en pulak dev• • 
rini yapyorda. Voleybola merak 
ettim, ve rr i temadiyen çahfbm. 
929 da içinde balmaduğum ta• 
kımda •• Y. M. C. A " tomova• 
mada biriacilji almca heYeaim 
bir kat daha artt. Sonra lati\lil 
liaeaine geçtina. Elyevm mektep 
takunmde kaleci OJDUJorum ve 
fakat daha ziyade voleybolle 
m..,..ıtlm. 

- Sparda paçlilr. lldiprlak 
maeleai memababa mdW? 

- S.jlam blayeler itfa apor 
iyi oldup pi ç&rllk ftcatlar 

Darüşşafakahların Edirne Sevaba ti 
dizi dili fut!>ol ve llatik ayak
kı.,ı.n. itte bu dekor içinde 
apor pıbesi reisi medeni beyle 
kargı kaqayayaz, Medeni hey 
auallerimi:e p cevaplan •ereli: 

için de ok.dar urarltclar. Genç
likte inaaD Ylcaclwnı iyi lmlJa.. 
nana ihtiyarlıkta okadar nhat 
eder. Ba,an Avrupanm ea met· 
har futbol talamlarmda kırk ya
tında oyancular oldaia gibi 
muhtelif aporlarda da iftibar 
etmif ihtiyarlar varcllr. Fa1-

--- -

- Bu sene mektebimizde te
ıekkll eden akademi bir çok 
ıraplan ihtiva ediyordu. Bunlar
dan biri de spor f'lbeaiJdL ilk 
içtimada bir çok mllhim meae
lelerle mef1Ul olduk. Bunlardan 
ta1le blyle tiden ıpora yeni 
bir tekil vermekti. Gayemiz te
klmUle mOateit ricutlan çabf-
tarmak ve onlara iyi bir istikbal 
laamlamakb. Ve lyle zamaedi
yoram ki biraz da muveffak 
olduk. Mektebimiz muhtelit ol
dutandan kız talebeyi voleybol, 

...... 18. talebeaı Edirne 111ulU.. 
11111debl eaande 

edim•..,..... ......... . - erkek talebeyi de bil6mam spor
la mqgul edi1orduk. Kısa bir 
zamanda kız talebeain Ameri
kan ve ameli ha1at mektepleri 
ile yapbp maçlarda muvaffaki
yetli oyunlanaa ııhit olduk. 
Erkek talebenin de, Galatua
ray latanbal, Kabatat. liaelerile 
muallim mektebi. Tıbbiye, tica
ret, Seabenava ile yapbjı fut
bol ve Voleybol, basketbol ml-
1abakalarmda muvaffaldyetlerlne 
phit oldajumuz ıibi ıeçea ıe
nelere nazaran çok terakki etti· 
pi memnuniyetle ılrclllk. 

Dar&wafab 1iaea talebelerin
"- 20 P8' inaallimleri dolrtor 
41.met SaHm bey ve latanbul t:: mektebi muallimlerinden 

beyle birlikte latanbal, 
~ Silini, Çorlu, Llllebur
Jal. Babaeski, Hana tuilrile 
\ir Edirne seyahati yaplDlflardar. 

Gec• hafta Pazar akf8•• aa
'l •birde baradm kamyonla 
'--ket eden kafile mehtabm 
~-un .bir otomobil yolca--

IOllr& sabahleyin ... t 
~ ~ Ediraeye vasıl olmuw-

~ ... 

mektebi ıemltlerclir. <>ileci• 
aonra ... ı binle Edine Erkek 
muallim mektebi m&dllrl ve ta
rih muallimi Abdullah be1 ve 
muallim mektebi talebel.U. Wr
likte tehri ıezmete ~ .. 

Parkta bmmwa be,ke-
liai mqbar camileri ba • .,, ..... 
Saltan Selim camİIİDİ llyaret 
etmifler. Ve camiha mllftemill· 
bada11 bulunan mln ve kDtOp
baaeyi de ıer.miflerdlr. Gerek 
cami Ye gerekse mlsec:le bahmu 
Tllrk eserlerini tetkilc etmiflw
dir. Gençlere •ise ... .,. 
Necmettia Ahmet BeJ ft IQ.. ..... ~ 

bir .... 

Saat bqte muallim a.eldebin· 
ele Darlffefakahlar terefiae ve
ril• çay ziyafetinde doktor Sa-
lim Ahmet Bey bir kaç kelime 
ile Muallim mektebİDİD glstv-
diii bu miufir pelftfliie le· 
tekidir et.it MGclllr Beyde bana 
mukabele ederek çaylar içilmif 
sonra llaaUim •ldebi tarafm.. 
du l>araeefakalalara bir buket 
takcliaa ol•amtbar· saat albda 
samimi Ye ksclet tezab&rleri 
armada Darlflefabhlar gel
dddm J01c1u ~..... d&a
m11~ 

- Peki afz apora aual baı· 
laduuz? 

- ,....... llyaıdellllll ....... 

~ ifrat ...... .... 
yapanlar, nlatm çlkerler we 
buren apora bırakmak mecbari
yetiade kabrlar. Sporu ıpor ~a 
yapmak ve bir )Oldu yllrllmek 
mporda gençlik, ibtiJarbk mese
lesini ortadan bldanr. 

- Sporu muvaffak olabil
mek içia bapca neler yapmalı? 

- Şurası muhakkak ki ıul 
istimale uinyan .Ocutltr az bir 
kalori urfile çabukca 1oıulurlar. 
Billaaaa aiıara ve içki 8J*Un 
bqlaca cloımanlarıcbr. Spora 
bafhyaa enel emir.de blyle 
teJler kuUaamamalL.. Banlar ol· 
mayaaa 'biraz iatid~ ve azm 
.. nifak olm11a kili plir-

• • • 
Kapa açıldı reen beı alb ta

lebe flrdL Maçlan oldujip:laa 
fonaalan iıtiyorlardı. BeD de 
fazla metıul etmek iltemedi,m 
ve aynldım. Çıkarken her mek• 
leple lpOI'• ba kadar .......... 
Jet Yerille.. ne iri m .-,. 
~ 
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illo ye birinci fırka ih:iyacı için yacı için (30) zar bın kilo un ğlnden mUsaddak 16 Temmuz 928 tarllıll ,.e -
ayrı ayn şartnamelerle, pazarlık- kAletno.mc ne tcvklledllen avukat Azrl -350,000 kilo un ayrı ayrı şart• la alınacaktır. ihalesi 2-7-932 T. yel Hnzruı Efendi bllmUracaa mih·ckkllleri 

Damelerle ve pazarlıkla alma- k k"&n.da 20 "". cumartesi gilnü saat 17 de o· bulunduğu Parla'te Drouot ao -- .no. 
caktır. ihalesi 4 1-932 pazartesi misyonumuzda yapılacaktır. Ta- da mukim banger L. Gamburg ve 

günü aaat 15 te ve 15,30 da 1 · • 1 l - E canon efendilerin sahip ve hamJI bulun -
Jiplerio şartname erını a ma c u- dukları 51 No. lu bir adet Ereğli şirketi 

komisyonumuzda yapılacaktır. Ta· zere her gün ve pazarlıkianna 
k mUcssls hlsseaiııl 1919 ııenestnde zayi 

liplerin şartnamesini alma üze· iştirak edeceklerin de vakti mu· etmcelrlne mebni scbkeden talep ve ısttdası 
re her i\in ve pazarlığa iştirak ayyeninde ~ om:syonumuza mü- Uzcrtnc mezkur mncssıs hissesine uit t'! -

edeceklerin de vakti rr.uayyende recaatları. (479 (2912) dlyatm t.nrlhl ııo.ndan itibaren 3sene nıUdtleUe 
komisyonumuza müracaatları. * * • mcn'tne 24 Teşrinievvel 928 tarihinde 

(484ı (2917) Tıbbiye mektebinde mevcut karar verilmiş ve ı Te§rintnasl 92S ta -
ııı • • 41 kalem l.öhne eşya paıarlıkla rlhll ve 1781 No. hı vııayet ga7.ete.slnde 

Edremit'teki kıtaat ihtiyacı için 
J.360,000 kilo odun kapa!ı zarf
la münakasaya konmuştur. iha
lesi 9-7-932 cumartesi günü saat 
15 tedir. Taliplerin şaıtnameyi 
ve evsafını görmek istiyenlerin 
her glln ve ihaleye iştirak ede
ceklerin de vakti muayyeninde 
teklif ve teminat akçelcrile b

0

rlik
te Edremit satın a!ma komisyo
nuna mUracaatları. (459) (2797) .... 

K. O. kıl'aları ihtiyacı için 
24 ton arpa müteahhit nam ve 
heaabına aleni münakasa ile ah
nacaktır. 1halesi 18-7-932 pazar
tesi günü saat 16da komisyonu
muzda yapılacaktır. Taliplerin 
şartnamr;sini almak üzere her 
gtln Ye münakasaya iştirak ede
ceklerin de vakti ınuayyende ko
misyonumuza mürac"\ntları. (475) 

(2896) 
••• 

Edremit'teki kıtaat için aleni 
münakasaya konulan 10,000 kilo 
pirinç ve 13500 kilo nohut 18000 
kilo kuru fasulya talip zuhur et
lllediğinden bir hafta daha tem
dit ~dilmiş iıede yine talip çık-
mamıştır. Komisyonca pazarlıkla 
alınmasına karar verilmiştir. iha
lesi 9-7-932 cumartesi günü saat 
5 tedir. Taliplerin her .gün Edre· 
mit aatm alma komisyonuna 
müracaatları. (427) (2~90) 

• • • 
lzmit'teki kıtaat için 116,340 

yüz on altı bin üç yüz kırk kilo 
bulgur kapalı zarf usulile müna-
l<asaya konmuftur. ihalesi 30- 6 
9:i2 perşembe günü saat 10 da
dır. Taliplerin şartnameyi gör
mek üzere her gOn komisyonu
mu7a ilialeye iştirak edeceklerin
de v•kti muayyeninde teklif Ye 

teminat mektuplarile birlikte İz
mit satın alma komiayonuna mn
rıcaatları. (426) (2591) . "' " 

K. O. ihtiyacı için 37,000 kilo 
aade yag kapalı zarfla münaka
saya konmuştur. ihalesi 13-7-932 
çirıamba günü saat 11 de ko
misyonumuzda yapılacaktır. Ta
liplerin prtnamesini almak Ozere 
her pn ve münakaaaya ittirak 
edeceklerin de vakti muayyende 
teminat ve teklif mektuplarile 
birlikte komisyonumuza müra
caatları. ( 446) (2712) 

••• 
Çatalca müstahkem mevkii 

kıt'ah için 50,000 kilo un pa
zarlıkla alınacaktır· ihalesi 4-7-
932 pazartesi günü saat 16 da 
komisyonumuzda yapılacaktır. Ta· 
hplerin şartnamesini almak üze
re her gün ve pazarlığa iştirak 
edeceklerin de vakti muayyende 
komisyonumuza müracaatlan. 

(483) (2916) 
• • • 

Çatalca müstahkem mevkiinin 
ihtiyacı için 410,000 kilo odun 
kapah zarfla münakasaya kon· 
muştur. ihalesi 9·7·932 Cumar· 
tesi giinü saat 11 de komisyo
numuzda yapılacaktır. Taliplerin 
ıartnamesini almak üzere hergün 
ve münakasaya iştirak edecek· 
leriıa de vakti muayyende tem
aat we teklif mektuplarile ko-
misyonumuza müarı;;11atları. (: ,.,) (2680) 

satılacaktır. ihalesi 2· 7-932 pa- intişar eden ntının tı:ı.rlhlnden bugUn-.: l~a·!ar 

6 _ı k · tlç sene geçmtı olduğu halde nu.kiar zar günü saat 1 ca omısyo-
numuzda yapılacal.tır. Taliplerin muessis hıssestncı hlc bir mu.ateiıl)• zciıur 

etmemiş olduğundan mezkur mUessl.i hisse -
şartnamesini a!mak üzere her lerlne ait faiz ve saırenın ltast iı;tn lt. 
gün ve pazarlığa iştirak edecek- tlhaz karar edilmesini talep eyıem~ş ve u -
lerin de vakti muayyende komis· caret kanununun 437 inci madtlcsl mu -

yonumuıa müracaallan (469) clbtncc Bııngcr L. Gamvurg ve E. C'lllon 
(2873) Efendiler lddialı:ı.rmm sıhhatini yemin Ue te • 

••• 
Kilisteki kıtaat ihtiyacı için üç 

ayhk ekmek kapalı zarfla müna· 
kaaaya konmuştur. ihalesi 7 tem· 
muz 932 pertembe güniı saat 9 
dadır. Taliplerin vakti muayyerr 
de Kiliıte dağ alnyı satın alma 
komisyonuna müracaatları. (398) 
(2564) ..... 
Haydarpaşa' hastanesi bir ay· 

lık francala ekmeği pazarlıkla 

alınacaktır. ihalesi 30·6-932 per· 
şembe günü saat ] 1 de komis
yonumuzda yPpılacaktır Talip
lerin ıartnamesini almak i'zere 
her gün ve pazarlığa ış'.irak ede
ceklerin de vakti muayyende ko· 
misyonumuza müracaatları. (485) 

(2918) 
• • • 

Konyadaki kıtaat için 210,000 
kilo un kapall :zarf usuln ile 
münakoaaya konmuştur. ihalesi 
7·7-932 perşembe günü saat 15 
tir, Şartnameyi görmek istiyen
lerin hergUn ve taliplerin vakti 
muayyen nde 1370 lira teminat 
ve teklif mektuplarile Konyadaki 
beşinci K.0. alım satım komis
yonuna müracaatları. (438) (2657) 

• • • 
K. O. ve birinci fırka ihtiyacı 

için 3360 kilo mercimek aleni 
münakasa ile alınacaktır. ihalesi 
18- 7 • 932 Pazartesi günil saat 
15 de komisyonumuzda yapıla
caktır, Şartnamesini almak üzere 
her gün ve münakasaya iştirak 
edeceklerin de vakti muayyende 
komisyonumuza müracaatları. 

(471) (2898) 
• • • 

Teahbndnnn ifa edemeyen 
müteahhit namına bir miliyon 
ı:det muhtelif renkte makara ka
palı zarfla münakasaya konmut· 
tur. ihalesi 4- T emuz 932 tari-
hine mUaadıf pazartesi günü saat 
15 te yapılacaktır· Taliplerin 
şartnamesini ve nümuneı;ni 

ıörmek üzere her gün Ankara 
Merkez satın Alma komisyonuna 
müracaatları ve münakesaya 
iştirak edeceklerin o ıün ve sa· 
atinden evvel teklif ve teminat 
mektuplannın makbuz mukabi
linde mezkur komisyon riyasetine 
teTdi eylemeleri. (249) (1773) 

lstanbul yeC:inci icra memur
luğundan: 

Bir borcun temini zımnındıı paraya 
çewllmesinc karar \"erilen elverişli Sin
ger diııiş makinesi dökme soba maa bo
ru ...antratör mermer taşlı müstamel do· 
lap ı asketler \'eı;aire 7 Temmuz Perşen-
bc günü s:ı:ıt ondan jıibuen Sirkeci flü· 
da\·endlgar caddesinde 9 No. lu terzi 
dükklnı önünde h:ızır bulunacak memur 
tarafından açık arıtırma suretile saulaca:ı 
ilıin olunur. ·---------lstanbul icra dairesi birinci 
iflas memurluğundan: 

E\·elce HIAsı ilan olunan Mimar An
tuvan Ratenslii efendinin hiç bir malı 

bulunmadığından mahl.:emcce tasfiyenin 
tatiline karar verilmiştir. 

Alacaklılar tarafından (10) gün zar
fında Hl:lsa müteallik usulun tatbiki ta
lep edilmediği ve masraflar da peşin 
verilmediği takdirde iflAsın kapatılacağı 

icra Ye ifltı K. nan (212) inci madde-
. sinı atfen llln olunur. (3249' 

yit eylemi§ oldultlarmdan rne7.kui." 51 
No. ıu bir adet Ereğli şirketi mUe.;;;.1s hi3se -

sinin faiz ve temettü Un Un mumaıı~:. hl maya 
itaya Ereğli şirketinin mccbu:- bulun -
masma ve keyfiyetin nıı.nına ve ayrıca i~J:>;.: 

kararm Ereğli l}lrketıne Borsa Komser -

llğine tebliğine 26 - 5 - 932 tarilılnde ka -
r:ır verildiği ııan olunur • 

Istanbul 2 nci icra memurlu
ğundan: 

Bir alacağın temini 11mnındı mahcuz 
olup açık arttırma suretlle paraya çev
rilmesi mukarrer muhtelif numaralarda 
konduralarla l:lstik \'e camekanlar 4· 7· 932 
tarihine müsadif pazartesi günü saat 17 
den 18 ze kadar Pangnltıda Osmın bey 
de Hamamcı zade apartmanı tahtındaki 
dükktncb satılıcığından talip olıınlann 
mezkur gün ve saatte mahallinde hazır 
bulunacak memuruna müracaatları ilAn 
olunur. 

lstanbul 7 inci icra memurlu
guodan: 

Tema mı 1J506 lira kıymet muham
min eli Be}Oğlund:ı l lüseyin3ğa mahalle· 
sinde t:ırlabışı caddesinde l 44 atik ve 
156 cedıt No. lu maa düklidn hanenin 
beşte bir his~esi tarihi ilAncan itibaren 
) irmi gün müddetle ikinci açık artrırmaya 
çıf,arılmı~tır. Birinci ırturmada 1800 li• 
rı)a talip çıkmıştır. Bu kerre en ziyade 
arttıranın üzerinde bırakılacakdır. lııinci 

arttırmada 25· 7 -932 tarihinde saat 16 da 
dairede icra olunacaktır. Arttırmaya işti
rak içın kıymeti muhamminenln yüzde 
yedisi nisbetinde teminat akçesi alınır. 
l\lütcralıim vergi ve belediye ve vakıf 
icaresi müşteriye aittir. 

icra ve iflds Kanunun I 19 zuncu 
maddesine tevf:k:ın haklın Tapu sicillile 
sabit olmayın lpotikli alacaklar ile diğer 
nl dkadarın ve irtHık hak sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve mes:ırife 

dair olan iddialarını iliı.n müddcli zar
fında evrak milsbitelerile bildirmeleri ld· 
ıımdır. Aksi halde haklan 'fıpo sicilile 
sabit olma}ınlar satış bedelinin paylaş· 

mısındın hariç kalırlar ve etabı fazlı 

malumat almak isteycelerin 931 - 2180 
doH'I numarasile memuriyetlmize müra
caatİarı ilAn olunur. (3243) 

Istanbul 4 üncü icra memur· 
1uğundan: 

Temamını (5130) beş bin yüz otuz 
lira kıymet taktir edilen Samatyada San· 
cıktar Hayrettin maballeılnde Inebey 
sokağında eski 19 yeni 29 halen S9 
numaralı bir bap hanenin temamının 3 
üç hisse itibariyle 2 iki hissesi açık art· 
cırmaya vazedilmiş olup 2·7·932 tarihin· 
de şartr.nmcsi divanhaneye talik edilerek 
2 l • 7 · 932 tarihine müsadif pazanesl gün il 
saat l 4 den I 7 ye kadar lstanbul 4 
üncü icıa dairesinde açık arttırma ile 
satılacaktır. Arttırma ikincidir Birinci 
arttırmasında (500) liraya talip çıkmış 
olup bu kerre en çok arturanın üstünde 
bırakılacaktır. Arttırmaya iştirak için 
) üzdc yedi teminat alınır. Müterakim 
vergiler ile belediye resimleri vakıf ica· 
resi müşteriye aittir. 

icra ve iflAs kanunumm l 19 uncu 
maddesine te\•fikan haklan tapu ılcille· 

ri) le sabit olmıyan ipotekli alacaklılar 
He diğer alAkadaraoın ve irtifak hakkı 

sahiplerinin bu haklarını \'e hususiyle 
faiz ve masarif e dair olan iddialarını illn 
tarihinden itibaren (20) giln içinde evrakı 
müsbireleı iyle bildirmeleri IAzımdır. Aksi 
halde baklan tapu sicilleriyle sabit olma
yanlar satış bedelinin paylaşmasından 
haıiç kalırlar. AIAkadarlann işbu maddei 
kanuniye ahk!mına göre tevfiki hareket 
etmeleri ve dııha fazla malOmat almak 
isteyenlerin 931 · 631 No. it d<>!ya nu
marasıyla memuri7etimize muracaatleri 
illn olunur. 

57,000 01 
400 100 8,000 Süvari binicilik Mp. 

5,000 1000 6,000 Topçu Nakliye Mp. 
Yukarıda yazılı mahallere bizalarındaki miktarlarda sığır, ko

yun, kuzu, eti pazarlıkla sabo alınacaktır. Pazarlığı 2 - Tummuz-
932 cumartesi günn saat 14 ten 16 ya kadar Tophanede Mer· 
kez kumandanlıtı ıatın alma komiayonunda icra kılınacakbr. ~ a
liplerin şartnamesini görmek için komisyona müracaatları ve ış• 
tirak için de muayyen vaktinde komisyonda hazır bulunma

lan. (40) (2919) 
"' . "' 

Harbiye mektebi ihtiyacı için 
9000 kilo yufka, 4500 kilo yo· 
ğurt iki ıartnamede aleni milna~ 
kasa ıuretile satın alınacaktır. 
MQnakaıaları 2 Temmuz 932 
cumartesi günü saat 14 ten 16 
ya kadar Tophanede Merkez 
kumandanlığı sabo alma komis· 
yonunda icra klınacaktır. Talip
lerin prtnamelerini ıörmek için 
komiayona mllracaatları ye itti
rak için de muayyen vaktinde 
komiayonda hazır bklunmaları. 

(43) (2922) 
• • • 

Merkez Kumandanhğına mer· 
but Müessesat ihtiyacı için 70,000 
kilo sığır eti bir şartnamede 
180,000 kilo koyun, 20,000 kilo 
kuzu eti ayrı bir prtnamede 
olarak pazarlıkla sabo alınacak· 
tır. Pazarlıkları 2 Tem muz 932 
cumartesi günü saat 14 ten 16 
ya kadar T opbanede Merkez 
Kumandanlığı aatın alma komis
yonunda icra kılınacaktır. Talip
lerin şartnamesini ıörmek için 
komisyona mllracaatları ve itti
rak için de muayyen vaktinde 
komiayonda hazır bulunmaları. 

(44) (2923) 
• • • 

Hava mektebi ihtiyacı ıçın 

3000 kilo koyun. 2000 kilo aığır 
eti talibi ubtaiD~. Münaka· 
saaı 4 • Temmuz- 932 pazartesi 
günü saat 14 ten 16 ya kadar 
Tophanede Merkez kumandanlığı 
satın alma komisyonunda icra 
kdınacaktır. Dabaucuz talip 
olanların şartnamesini g6rmek 
için komiıyona m6racaatlari ve 
iıtirlk içio de vakti muayyeninde 
hazır bulunmalar1. (51)· (2965) 

lstanbul mahkemei asliye ikinci 
hukuk dalreıinden: 

Burıaz adasında mukiman Yorgi 
Manavı efendi ile Marika ve Katina 
hanımlar tarafından mukaddema Dur 
gaz adasında Manastır caddesinde ce
dit 17 numaralı hanede mukim i
ken elyevm Midillide ikamet eden ve 
Midillinin neresinde bulunduiu meç
hul olan Blryandos ve Vasil nam
lannda iki kUçüfUn peder ve velileri 
Panayot veledi Vaail Manavl efendi 
aleyhine ikame olunan ve Burgaz a
dasmda atik 11 cedit 17 numaralı 
maa bahçe bir bap haneye müteallik 
ldllfı kanun vaki f erağın ve bu-

. na mtiatenlden muta tapu senedinin 
iptali ve intikali lazım gelen hisse· 
nln uhdelerine tashihi kaydı ve nam
Janna tapu senedi itasına mütedair 
ikame olunan dava dan dolayı müd
deialeyh mumaileyh namına vaki teb
lltat ikametrahının meçhuliyetl ha -
aebile ilinen icra kılınmış ve Mart 
932 tarihli son celsei muhakemede f e
rağl vakiin iptaliyle mezkur hanenin 
dört hisse itibariyle üç hissesinin 
müddeiler namına tashihi kaydına \ 'e 

18~1 kurut masarifi muhakeme ile 70 
lira ücreti vekAletln müddeialeyh
den alınmasına dair verilen kararı 
havi 27 - 4 - 932 tarihli ve 9:32 - 63 
numaralı ilam dahi ikametgahının 
meçhuliyetl sebebiyle bili tebliğ iade 
edilmiş ve sebkeden talep veçhile bir 
ay müddetle müddeialeyh hakkında 
ilAnen tebllğat icrasına karar nrilmiş 
ve ilamın bir nushası mahkeme divan
hanesine talik kılmmış olduğu hu
kuk usulü muhakemeleri kanununun 
141 ve 144 üncü maddeleri mucibince 
ilanı keyfiyet olunur. 

lstanbul mahkemei asliye ikinci 
hukuk dairesinden : 

Angeto lskoto efendi vekili avukat 
Andlre Pirim efendinin Beyoğlundı li
nardi aokatmda 9 numaralı hanede mu· 
kime iken halen ikametgtbının meçbu-
liyeti hasebile iJAnen vukubulan teblitata 
rağmen gelmedllfnden rg11•btnda tabti
bcı badelikmal evrakı dava mahkemeye 

Harp Akademisi ihtlyacı için 6250 
kilo aığır eti pazarlıkla satın ah .. 
nacaktır • Pazarlığı 2 Temmuz 
932 Cumartesi günü saat 1·1 d.en 
16 ya kadar Tophanede Mer~ez 
Kumandanlığı Satınalma Komis .. 
yonunda icra kılınacaktır • 

Taliplerin tartnamesini görmelC 
için komisyona müracaatlar ve İf .. 
tirik için de muayyen vakıtta k0'9 
misyonda hazır bulunmaları. 

.( 47) (2M5): 
• * "' 

Gülhane hastanesi için 12,000 
kilo yoğurt, 20,000 kilo süt pa .. 
zarlıkla satın alınacaktır. Pazar .. 
lığı 3 - 7 - 932 pazar günü saat 
14 ten 16 ya kadar Tophanede 
merkez kumandanlığı satın almaı 
komisyonunda icra kılınacaktır. 
Taliplerin §artnameaini görmek i .. 
çin komisyona müracaatları ve ;, .. 
tirak için de muayyen vakitle ko
misyonda hazır bulunmaları . 

,(48) (2946) 
"' . . 

Çengelköy Askeri Orta mekt~ 
bi talebesi için 674 adet maa ae~ 
puf elbise pazarlıkla imal ettirile 
cektir • Pazarlığı 2 Temmuz 93 
cumartesi günü saat 14 ten 16 y 
kadar Tophanede Merkez kuma 
danlığı satın alma komisyonund 
icra kılınacaktır • Taliplerin fart 
namesini görmek için komisyo 
mü .. acaatları ve iıtirak için d 
muayyen vaktinde komisyond 
hazır bulunmaları. (50) 2964) . "' "' 

Hava mektebi ihtiyacı içiıa 
23000 kilo ekmek aleni mlua
suretile sabo alınacakbr. Müna• 
kasa kasası 4-temmuz·932 pazar· 
teıi günü saat 14ten lfiya kadar 
Tophanede Merkez kumandan• 
lıiı satın alma komisyonunda 
icra kılınacaktır. Taliplerin ıart• 
namesini görmek için komisyona 
mllracaatları ve iştirak için de 
komisyonda hazır bulunmalan. 

(52) (2966) 

lstanbul 4 üncü icra memurlu 
ğundan: 

Seniye n Fatma Zehra ve llatic 
Seniha hanımlann seYiyyen 11htei ta 
sarruflarında olan ve Madam Artem 
siya binti Kostantinoya vefaen mefru 
Kabataş'ta mukaddema Umer Avni e 
yevm Hace Fatma hatun maha 
lesinin atik Gümilşsuyu cedit lzze 
paşa sokağında atik 7 - 9 cedit~ -
numarah murakam kayden tevaf 
intikal müfrez bir kıfa arsa elye 
apartiman esbabi kanuniyeyc meb 
(15) gün milddetile yeniden ihale! 
veliye ilanina konmuştur. 

Hududu: Bir tarafı Ay Yıldı:ı 
manlr Anonim Çimento Şirketi a 
ve su hazinesi Ekselsior Apartıma 
Çeşme güzel Hüseyin efendi a 
fzzet paaş sokağıle mahdut olup ka 
den ve bilmesaha üç metre murab 
olup bunun yüz beş metresi il 
rfne dört kat tam kargirdir. Un 
arka tarafta bahçedir. Müştemell 
bir antre 011 sekiz oda üç gezinti rrı 
halli, üç koridor, üç aralık, beş h 
la, üç banyo maha11i. beş mutfak, b 
tarasa, sabit kazğanlı çamaşırlık. · 
mağaza kömürlük ve odunluk aydı 
lık mahalli, denize nazır üç balko 
apartiman kı\rgir terkos: elektrik 
sisatı vardır. Derununde ki raci o 
rak Davit Marsel bulunmaktadır. 
meti muhamm<?nesi on dört bin lira 
dır. 

Talip olanların kıymeti muham 
nen:n yüzde onu nispetinde pey • 
çeslnin müstcshaben 6 - 7 - 932 
rihinde saat 14 ten 17 ye kacl 
927 - 8881 dosya numarasile bizzat 
ya bilvekale müracaat edilmesi ,.e f 
la malumat dosyasından ita oluna 
ğı lüzumu ilan olunur. 

tevdi kılınmış ve yevmi muhake~ 
13·7·932 çarşıımbı günü sut 13.80 tar 
kılınmış olduğundan vevm ve vakti dl~ 
kOrdı mahkemede isbatı vücot etıı:ıf"' 
ve aksi takdirde hakkında muhakemeııi' 
gı}"aben icra kılınacağı malQmu ollll' 
üzere keyfiyet gazete ile de il!n • 
nur. (4109) 
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ıstanbul Belediyesi ilanları 

Galatada Su iskelesinde bilinumaralı baraka icarı müzayedeıi 
bu kene temdit edilerek 7-7-932 Perşembe gününe talik edilmiştir. 
Talip olanlar yevmi mezkdrde 13,5 liralık teminat makbuz veya 
mektubile saat on beşe kadar Qaimt Encümene müracaat etme· 

lidirler. (2999) 

Eminönü Belediye şube Müdiriyetinden : Sirkecide Muradiye 
caddesinde elyevm Viyana kıraathanesile Şapkacı arasında bulunan 
eski Belediye mevkiinin bulunduğu mahal pazarlık suretile icara 
verileceğinden talip olanların temmuzun ikinci cumartcıi günü saat 
on b~şte encümene i'elmeleri ilin olunur. (2997) 

Resai beyin Yesaiti nakliye resminden olan borcunun haczan 
tahsili için haciz alhna ahnan Fiat markalı otomobil 4· Temmuz· 
932 tarihinde saat 14 de Istanbul Belediyesi Mezat ldareıinde 
bilmüzayede sablacağ1 ilin olunur. (2998) 

Eminönü Belediye şube Müdiiriyetinden: Abırkapı iskeleıi ya
nındaki mahal icara verilecektir. Talip 0Janlar1n Temmuzun üçün
çü günü aaat on dörtte Encümene gelmeleri ilin olunur. (2996) 

Keşif bedeli 2613 lira 65 kuru• olan Arnarutköyde !!.. !.2, il, 
~ 5 '21 2~ 

~ !.!., :?2 numaralı hanelerin tamirikapah :zarfla münakasaya 
43 23 l)J 

konmuştur. Talip olanlar şart name almak ve kefif evrakını 
görmek üzere her gün Levazım Müdürlüğüne mllracaat ehlieli
dirler. Münakasaya girmek için de yüz doksan alh Jirahk teminat 
makbuz veya mektubile teklif mektuplarını 21-7-932 perşembe 
günü saat onbeşe kadar Daimi encümene vermeleri Jazımdır. 

(3003) 

Fatihte Kirmaatı mahalleıinde Bahrisiyah medresesi kiraya 
verilmek üzere açık müzayedeye konmuıtur. Talip ola.olar tafsilat 
almak için hergün Levazım mUdllrlüğüne ve ihale günü olan 
21-7-932 Perşembe günü de 37 lirahk teminat makbuz veya 
mektubu ile saat 011 bete kadar Daimi encllmene müracaat 
etmelidirler. (3000) 
........... _ ........ ,....... . ... ~ .. .;.. ... ·~ ... ' ... ,., .. ·, • '. r.· .... -.w .,.,., ................... ~..... . ......... ~·.# ,. ' .. .,. • ·. .! i ' . . 1 • ..: • • • .., ' ~·~ . , ... .,.:.r-....... ~ •''";"'.'""f\. :; .. '- • 9ır .. • - •••• • • • 
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1 

on ya 
ekiş'e 

Hanımları da 
kavuşuyorlar 

•• 
1 
1 

~ onya Milli Sanayi 
Sergisine iştirak ediyor 

Üsküdar Malmüdürlüğünden: 
Satılık arıa: 24-14 hissesi numarası atık 6 cedit 8 Derebeyi 

ıokağı Çengelköy mahallesi Çengelköy: Mesahası miktari 28 
metre murabbaı muhammen lnymeti (160) lira. 

Satılık arsa: 24-14 hisseıi. Numar11ı atik 1 cedit 10 Derebeyi 
ıo\.ı:ak Çengelköy mahalleıi Çengelköy: Mesahası miktarı 171 
metre murabbaı. Muhammen kıymeti (120) lira. 

Sablık arsa : 24-14 hissesi. Numara11 atik 6 cedit 12 Derebeyi 
ıoknğı Çcngelköy mahallesi Çengelköy: Miktarı 2188, 23 metre 
murabbaı. Muhammen kıymeti (876) lira. 

Balada evsafı muharrer 3 kıt'a arsa mahallesinin şerefli Ye 
etrafında oldukça meskun bulunup bina inıaaına elverişlidir. 
Tahmin olurıan kıymetler sekiz ıene ve 8 taksitte verilecektir. 
Müzayedeye iştirak edeceklerden % 7,5 pey akçesi alınacaktır. 
Satış muamelesi 4 • 7 - 932 pazartesi günü saat 14 te Üsküdar 
malmü~ürlüğünde aleni müzayede suretile yapılacaktır. (2645) 

Şirketi Hayriyeden: 
Vapurlarımızın kahve ocaklarının icar müddeti 12 Temmuz932 

tarihinde munkazi olacaiı cihetle yeniden iıticarına talip olanla
nn heyeti teftişiye riyaaeetine müracaatları. 

lstanbul Barosu Riyasetinden: 
Heyeti umumiycnin 30 Haziran 932 tarihine müsadif perıem

be gUnü içtimaa davetine karar verilmit olduğundan rüfekanm 
yevmi mezkörda saat 15 te Baroyu teırifleri •rica olunur. 

Ruznamel mUzakeratı 
1 - 931 ıenesine ait heaabahn tetkik ve kabulü 
ı - Hesap müfettiılerinin intihabı 
3 - 1 Temmuz 932 tarihinde müddetleri hitam bulacak iki 

aza 1erine yenilerinin intihaba. 

k~VA·OTın==, 

~~~~~uz !~'~'~lar~ ---
Memur istiyoruz - Işinız ol-

madığı zamanlarda çalışaca1•sınız muha· 
sebe t:ıhriı :ıt k:ılemler!nde tapu idaresin· 
de bulunmuş olanlar mureccahcır. 9 I2 
arasında müracaat. Jstanbul dördüncü 
vakıf han ısmakat 2~ 

81 r piyano aranıyor - l\laruf 
markalı az kullanılmış iyi bir piyanosu 
olupıa ehven fiatle satma!• istıyenler 
Vakıt ;;azeteslnde 1\1. 1\ rumuzun:ı tah· 
riren müracaatları 

Satılık akaretler 
Fenerde mremit mahalle inde l\a

palı fırın itti alinde 71, 73, 7:i. G9 mı. 
maralı haneler biri beş odalı diğerle· 
ri dörder odalı \'e sarnıçları vardır. 

Arzu edenlerin 73 numaralı hanede 
Lutfiyc Hanıma müracaatlrı. 

Sah; yR;klG · ~uı~ ~iler1 
1 18 ay vade ile 

'9 .. SATi 
Ekmek fiatları 

lstanbul bolediyeslndon: 
Haziranın yirnıı dokuzuncu 

Çarşamba gününden itibaren 
ekmek dokuz buçuk, francala 
on üç buçuk kuruştur. 

Zayi makbuz 
lsıanbul lıhalftt giımrüğunün 30480 

numarnh 10-4 932 tarıbli bcyannamcsile 
muamelesini ifa ctm"ş olduğumuz Msls 
markı bi14 numara 14- fıçı süt Kostiğe 
ait 465242 vcz·n 465243 numaralı 
10 4·932 tarıhli depozito m:ıkbuzlannı 
kazaen zayi enik Yenisini çıkar ac ğı· 
mızd:ın eskisinin hiıkmu olnıaclığt ilan 
olunur. 

Mensucat Santral Llınitet Şirketi 

Beyoğlunda ikinci icra memur
luğundan: 

Bir brırçıan dolayı rnahcuı ve satıl· 
mnsı mukarrer Krıstal aynalı raflı Jardin· 
yer, Akaju mcr mcr tıışlı ma<a, \ esairc 
12 7 ·932 tarihine musad f salı güoli sant 
17 • 18 arccındo. Altın bakkal icadiye 
sok:ık Dard n·ı ııp:ırtımnnı anünde cı:tı· 

lac ~ından tıılıp o'ıın rın m:ıhalli mcz· 
kOr a hıızır bulun:c k memuruna mü 
r:ıcaaılıırı ilAn olunur. 

l3eyoğlunda ikincı icra memur
luğundan: 

Bir borçtan dol:ıyı mahcuz ve sıml

mıısı mukarrer farnenak C\1ııka sesli 
sinema makina ı, sinema Amplilikat0ru 
elektirik tablosu 'esairenln 6 7 932 ta
rihine musıdif Çarşamba uunü saııt J 7. 
18 ete Beşı ı.. taşıa ) eni sinemn önünde 
birinci açık arttırması icra kılınıcnktrr 
Talip olanl:ırın muan-ın gün ve ~aaue 
hazır bulunacak memuruna mürnca:ıtları 
il!n olunu~ 

r VAKii 
Adres: lstnnbul Ankara caddesi 

Vakıt ) urdu. 
Telefon : Ynzı işleri 2.4379 ve 

2.3872 ld:ıre 2.4370 

Posta kutusu : 46. 
T lgraf: 1 tan bul Vııkıt. 

AbOn şarti ru 
1 .~ o 12 Aylık 

11ulıilde 150 400 750 1400 Kuruş 
Hariçte 800 1 ~2700 

~ !Brilarımız: 
Hcsml 1 Jususı 

aun 1 O Kş J 2,50 Kş 
. antlmı 20 .. 25 

KUçUk ll!n gftrtlarımız ı 
ı "/. ,, 4 l • l O Uefalı 
SO 50 b5 75 100 l\uruş 
A - Abonelerlmızın her Uç aylı 

lı~ı ıçın bir defa meccancndir 
ı~ - 4 s .. urı geçen ilanl:ırın ıazlo 
satırı için 5 kuruş zamrnolunur, 

V AK11' MATHAA81 
Sahibi: Mehmet Asım. Umumi 

Ud ·· ··: e i · Ahmet 

J Devlet Demiryolları ilan;arı 1 
1) Anhara-Kayseri battı üzerinde Şefaatli c:v rında km. 244 

deki ocaktan çıkarılacak 4000 M3 Balast. 
2) Konya-Yenice hath üzerinde Hacıkm civarında km. 305 + 

900 ve km. 311 deki ocaktan çıkarıJ-cak 7000 M3 balast ka
palı zarfla münakasaya konmuştur. 

4000 M3 balaıtm münakasası 20-temmuz-932 çarşamba gü· 
nü saat 15 de 

7000 M3balashn münakasası 1 S·ağustos 932 pazartesi günü 
keza saat 15 de Ankarada Umumi müdürlük binasında yapı
lacaktır. 

Tafsilat Ankara Ye Haydarpaşa veznelerinde her biri beşer 
liraya sahlan şartnamelerde yazılıdır. (2990) 

Pendik Tuzla arasında kain "!çme,, namile maruf su mahal
line gidip gelecek yolculara bir suhulet olm:ak üzere bu sene de 
1 - 7 - 1932 tarihine müsadif Cuma gününden itibaren iş'an 
ahire kadar atideki banliyö katarları mezkur mahalle kadar 
devam ettirilecektir. 

Katar Köprü Haydar a 1 içme Köprü 
No. Har. H· Muv Har. Muv. 

12-19 6.30 b,5:> K- 8.03 10.-
[1] 14-21 7.- 7.28 8.37 8.40 11.-

18-23 8.20 8.45 9.50 9.55 11.45 
22-27 9.30 10.- 12.- 12.05 14.20 
24-29 11.40 12.08 13.55 14.- 15.35 
28-33 13.55 14.20 15.45 15.55 17.30 

f1] Bu katarlar yalnız Cuma günleri seyrüsefer eder. 
içme katarları seyrüsefer ettıği müddetce banliyö yolcu ka

tarları vaktı hareket cetvelinde atideki şekilde tadilat icra edi-
1eceldir. 1 - 7 - 9_,2 tarihinden itibaren 11 No. lu katar yalnız 

Cuma S?"Ünleri Pendik - Havdarpaşa arasında seyrüsefer etmeye

cektir. Buna mukabil valnız Cuma ızünleri atideki tarife muci

bince 14 No. lu katar Bostancıdan Pendiğe kadar devam ve 17 
No. Ju katar da Pendik'ten hareket ettirilecektir. 

14 No. lu katar 
Bosancı Hareket 7.56 Pendik 
Küçük yalı ,, Yunus 
Maltepe 8.05 Kartal 
Kartal 8.13 Maltepe 
Yunus 8.17 Kllçükyah 

Hareket 7.56 
7.59 
8.03 
8.12 

Pendik Muvasalat 8.20 Bostancı 8.22 
Daha fazla malumatın, islasyonlarm bekleme salonlarına talik 

edilmiş bulunan ilanlarda mevcut olduğu muhterem ahaliye ilin 
olunur. (2960) 

l ma .. "" .. a 
den: 

gun· 

Cmsi Bulunduğu } er :\luhammen btdeli l\ üzayede 
lwrl 1 

ilhale gilnD 
t:ırıhl 

Kahvehane Maltepe 500 lira 20 6-932 10-7-932 pazar 

Hane ,, 150 " 20·6 932 10-7- 932 
" 400 " 20·6-932 

400 " 20-6-fJ32 " " ,, ,. 
10-7-932 " 10-7-932 " 

800 20-6-932 
" 250 " 20·6-932 

Arsa 
" Hane 
" 

10-7-932 tf 

10-7-932 
" 

Baraka il 
150 ,, 20-6-932 10-7-932 " 

Hane Bostancı 750 ,, 21-6-932 11-7-932 pazartesi 

it " 
510 21-6-932 11-7-932 .. ,, 

Ars:ı Yakacık 1000 ,, 21·6 932 11-7-932 ,. 
B lada evsafı maharrer on parça 2"ayri menkul şartnamedeki 

şcro·t dahilinde temliken satılmak üzere müzayedeye. çık:ı_rılmış
tır. Beş yüı lirayı tecavüz edenlerin bedeli dört takzıtledır. Beş 
yüz lirayı tecav:.iz etmıyenlcrin bedeli ihaleyi müteakip peşindir. 
Daha :ıiyade malumat almak üzere talipler yüzde yedi buçuk 
depoıitotarile Kartal ma müdürlüğllne müracaat eylemeleri ilin 
o:unur. (2885) 

Tütün inhisarı Uınumi 
Müdürlüğünden: 

1 - Azapkapı deposunda mevcut takriben ( 40) bin l<ilo 
köbne kaneviçe, çul, ip ve kınnap, 

2 - Samsun Başmüdiriyeti ambarlarında mevcut ( 4000) 
kilo köhne kantviçe Ye (1000) kilo ip parçalarile Karacabey me
murluğu ambarlarındaki (218) kilo ltöhnc çu1• 

Nev'i ve miktarları yukarda S!Österilen hurda levazım için 
tücc r tarafından teklif olunan fiatlar haddi layık görülmemiı 
olmııl<la yeniden yapılacak müzayedenin ( 14 • 7 • 932) Perşembe 
günllne taliki kararlaştmlmıştır. Taliplerin o gün saat (10 112) da 
Galatoda mübayaa i<0misyonuna müracaatları. (2889) ---
Kira ılc Kagir Hane Ve Dükkan 
Beşiktaş Akarnh Valdiye idaresinden: 
Beşikta§'ta Akaretlerde 14 numara!. hane bir sene, 91 numara· 

h hane üç sene, 11 numarah dükkan bir ve iiç. 11 ım rah diikkan 
iki sene müddetle icar edileceğınden Haziranın on hcşicci çar{am 
ba günl'nden itibaren yirmi gün müddetle müzayedeye vazcdiJmit
tir. Tahp ol n!arın ve daha ziyade ma ümnt almnk istiycnlerio 
temmuzun altmcı çarşamba günü saat on üçe kadar mahalli mez
knrda 54 numıırnda mütevelli koymnl(amJığına ve yevmi meık6· 
run snat on üçünden on beşine !tadar lstanbul Evkaf müdüriyetiD-
de idare encümenine müracaat etmeleri. (2647) 
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- Hayret 1 bu adamın sırtındaki ne ? 
- Ne olacak! btr dağ 1 
-1 
-

- Faka dlkkl't et 1 nereye basıyor 1 
- Evet ! Qötdfim : 

ZiRAAT BANKASI 
T .ımam.... Bu adamın 

-- -

lÜRK!'rf ZiRAAT 
Or\NkASI 

]'(g [ı ~~ 

nın kumbaraların 

ZiRAAT BANKA~ • 'r Tasarnl Beıallı va 
deha bunun Qibi iki yük tatır ve 

Sırtl Tere Gelmez ı 

' 


