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Tali kuşu 
Plyankonun çekilme

sine dlln başlandı 
On ikinci tertip tayyare pi· 

yan2osunun dördUncü keşidesine 
dün başlanmışhr. Bu ayın bil· 
yllk ikramiyesi olan 40,000 lira 
2190 numaraya, 10,000 lira 
47,272 numaraya çıkmıştır. Ke-
şide)'.e bugün öğleden sonra de
vam olunacaktır. 

Kariler dün kazanan numara· 
ların muntazam lisetesini onuncu 
sayıfamızda bulacaklardir. 

B. M. Meclisi 
BugUnkU ruznamesinde 

neler var? 
Ankara, 11 ( Vakıt ) - Yarın 

meclisin bir ruznamesinde ıu 
maddeler -.ardır ~ 

1 - Bazı meb'uılıra mem· 
niyet, 

2 - Hazineden takıitle mal 
almış olanların taksitlerinin tecili 
liyihasmın seri verilmeıi, 

3 - Urfa meb'usluğuna se· 
çilen Mehmet Emin Beyin inti· 
hap mazbatası, 

,~~~~ovada . 1 Mayı• tezahDrahnın tayyareireng~rDn~,u- . 4 - Askeri, millki tekaüt 
~ ""üdurümüz Gıresun mellusu Bok- bir çocuk, bir parkın çımlerınt>ı seril- kanununa fıkra ilavesi, 
Q 1'arık Beyin Rusya lntibalanna mJş baygın uyuyan perişan bir adanı 5 - 2 Numaralı Barem cet-
1 ·t tnektuplarım.n befl1U!isinl dün sizi yanlış tahminlere sevıkeder. Vakti- velinin tadili, 
::<litıı etmiftlk. Tarık Beyin dünkü nJz dar olunca yapılacak şey böyle bir 6 - Eıtern kumpanyasıyla 

1 ıltstcı11ıa gelen dördüncü mektubunu yerin asıl kendim k~ndine ~uer yer· mUn'akit mukavelenin feıhiyle 

Sabab karada 
-

ürk ordusu dan ızıl 
rduya_selimgötürüniız! 
Başvekilimizle Hariciye vekili Anka
raya gittiler, ceneraHer şerefine 

• # kolordu tarafından ziyafet verildi 
~ 

Başwekll istasyonda veda elerken 
Başvekil lsmet Paaş Hazretleri-ve dnktan so~ saat on altıda tekrar 

hariciye vekili Tevfik· Rüştii Bey dün Perapalas oteline gelmiştir. 
akşamki ekispresle An.karaya gitmiş.- Başveıkilimiz burada bir müddet 
lerdir. ıfstira.ha.ti mütea.kip otomobille Dolma 

Başvekil Paşa evelki geceyi Pem- bahçe sarayına gitmişler ve oradan 
ıpalas otelinde geçiıımiş ve dün-orada Sak&J7!3. _ motörüY.le BaY.darıJa~Y.a 

bu aün takdim ediyoruz. lerden ayıran hususıyetleriıııi tanımak yeniden mukavele yapılmasına 
' lt~O!dtova, 2 mayıs 932 - Bogiln 31· vya ufak büyiik başka yerlerde eşi salahiyet verilmesi, • ....~ _ _.._....-......-ı-.........., 

~ ~ll evvel, ben de Sovyet !!eminin görülebilecek müesseseleri işletirler- 7 - Takas komiıyonu teşkili, Kolordunun Sovyet cenerallerl şerefine verHen ziyafette 
bıaYıs tatiline iştirak diyorum. ken her hangi bir sebeple işleyişine 8 - Askeri mükellefiyet ka- halyan sefiri M. Pompco Aloizi'nin geçmişlerdir. 
~ .\.rkadaşlan (Kremlin) de eski çar- verdikleri hususiyeti wtkik etmek fır- nununun iki maddesinin tadili, ve Avusturya sefiri M. Ogiist Kral'm Haydarpaşada 
illi ll hatıralarını ve hazinelerini gez- satını bulmaktır. =============== ziyaretlerini kabul etmiştir. Başvekil Paşayı Haydarpa.,.q.da a&ıı 
~~e götürdüler. "Hükümdaranı ma· Biz şimdi bir kısım memleketlerde Akisler: ismet Paşa Hazretleri öğleyin To- ker ve polis müfrezeleri selamlamıŞs 
t~ 11 BerniırQn olmuş efserleri,, ni ıinkar edilmek ist.enen bir diyarın 8 v 1 1 ıkatlıyan otelinde, Kolordu tarafın - teşyilerinde vali ve belediye reisi Mu .. 
~~i!kten oturup dinlenmek bana misafiriyiz. Fikirleri dalaletten kur- ugaz Ç dan şehrimizin misafirleri Sovyet as- hiddin .&y, Kolordu kumandan velrf.< 
t~ tatır göründü. Rusların altm tarmaık bir vazifedir. Dün, gök rengi bir deniz üstünde keri erkanına verilen ziyafette bulun· f Altt:ır:ıfı 10 uncu sayfamızda ] 
l'il'\i ti.~. inci elmas gibi ölü servetle- isabet ki böyle düşünmüşilm. 1ıki ve deniz rengi bir gök altında Boğazi- ==;;;;;;;;;;;=============' ===========::a 
ti~.~ınaşadansa gittikçe daha ye- üç anyan oldu. Sonra her sabah önU çini dolaştım. O yeşil bahar yuvası -u1·ı· ı- r lstanb- ul-d~ a f 
t,ll. t~?~~aha uyanık bir nesil olan me gelen bir Ylğm gazeteden ah bir artık siyalı bir kömürlük olmuş! 
~'ti ltinin stadyumdaki canlı kıy- tanesi olsa demiye başladım. lstan- Sular ağarıncıya kadar saz sesle-
tıld'Qhlini görmeliyim. Gelip g~ici bul dan çıktığımrzın dokuzuncu gü - ri di.nmiyen ve her dalga üstünde bir Ş k f k 1 b • 
~t l\Uz bir yeri tanımak kolay bir nündeyiz; henüz bizim gazetelerimiz- avize billiırunun yedi :renkli ışığı ya- ar ta ır asını temsi e ır 
~a değildir; mazisini bilmezsiniz. den bir ses yok. Bu fasıladan istifade nıp sönen eski yalılar şimdi ya tütün mnw hendİSİ memur etti•• 
~l'~ kalmış bir bina, yeni döşenmiş ettim, buldurdum. Yeni gelmiş 25 ta- anbarıdır, ya kömür deposu! ~ 
~§ ldırım, tesadüfen karşınıza çm- hakkı tarık Her cuma günii ve her mehtap ge- Mümessil Rener, Hitlerin ve arkadaşla-· 

a~e lsiaze tyuamrusğuanu.rgaösteyrmi-ş FreA1nttarafıe5rlnbci saa ahmızdça le ! cesi, Kanlıca körfezini, Bebek koyu

._.. ._,_,, 
1 •:tc18 "b Yapılacak mDhlm maça dair yazımızı 4 Uncu sayfa• 
'"• .. lh "tlacaksınız.Resmlmlz Galatasaray ve Fener kaptan· 

a ve Zeki B6ylerl gösteriyor. 

nu, esrarengiz d r-iz kuşları gibi ~üs- rının maksatlarını gazetemize anlatıyor 
liyen fıtaların yerine, şimdi mötörlü 
mavunalar, boyaları dökülmüş ro
morkörler, 'gaz yüklü takalar dola-
şıyor ••• 

Bu tenlıa kıyılarda, henüz elektri
ğini yaknuya11, henüz tramvayını iş
letmiyen, henüz sinemasını oynatmı
yan medeniyet, karnı kömür ocağı, 
gözleri petrol kuyusu bir canavar gi
bi dolaştıkça, Boğazın her gün biraz 
dalıa boşalmaması ne mümkün! 

Şirket vapurlarının ıssız salonla
rinda uzak rüyalara dalan ak saçlı 
başlar da gösteriyor ki, artık bu .'Jüzel 
sahiller, yarı uhreviler diyan ol
muştur. 

Siyah selvileri mavi sulara bakan 
bu cennet toprağında, galiba ilelebet 
kalınak istiyen bir onlar var! 

Yusuf Ziva 

Alm anyanın reisicümhurluk intiha
bında flindenburga karşı 14 milyon rey 
almıya muvaffak olan Hitleri tanım1yan 
yoktur. 

Taraftarlarının noktki nazırına göre, 
Bitler Alm:ınyanın kı:.rtarıcısı olacaktır. 

Bu iddianın. doğru olup olmadıgını 
bilmiyoruz. Yalnız .. Nasyonıl sosyalist,, 
olan Bitlerin tarnftarları günden güne 
çoğalmakta olduk lan kuvvetle iddia edil
mektedir. 

Hitlerin Nasyonal Sosyalist fırkası 
Almany:ı dahilinde olduğu kadar hariç
teki Almanl:ır arasında da kuvvetli teş-

lik~t yapmıya devam etmektedir. 
Son gelen Hitler taraftan gazetelerin 

yazdıjtına göre, dünyanın her tarafındaki 
Almanların Hitler fırııasına iştir~kl için 
muhtelif propagandacılar memur edilmiş 
ve murahhaslar seçilmiştir. 1 

Bu murrhhasl:ır her memleketteki 1 

-
MUhendis Rener 

Alm~nlarla temas ederek Hitlerin fikir
(Lütf en sayfayı ~erıirlnl.ıl, 
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Rusyadan alaca- ı __ ::_;~~:-__ '[ __ ~-----=•-s:m~~•-b_e_r_l_e_ri _ _.I Neşriyat daval 
gvf mlZ makı'neler - - TDaalvik

8
' e1d5tJmdi8yısa Raeichstag meclisinde gttrültil koptu . 

Başvekil ismet Paşa Hazret· Hı• •ı t ı•ı ' Kibrit kralı Kreugerio 1' 
ferinin Rusya seyahatleri esna· ere er t aarruza geç ) er • harını yazdıklarından do 
sında hükdmetimizle Sovyet hü· Cümburiyet, Milliyet, Ak . 

kumeti arasında aktcdilen itilaf Başvekil M.Brilning,ecnebl tazy. lkioe boyun eğmekle itham edtl- Haber gazetelerinin n~ff 
hakkanda ıalahiyetlar zevat şu müdürleri dlln üçfincll celi 
malumatı vermişlerdir: mlş,dahillye ve harbiye nazırı şiddetle mukabelede bulı.omuştur muhakeme edildiler. 

- Siyasi ve askeri hiç bir Berlin, 11 (A.Al - MUfrı't m'ıl- sı·n·ırlerlerı·ne tamamen sahı·b ol- l o 1 Al 1 t (C h · ) N d' fe itillf mevzunbahs değildir. An- 0 uy r ar. man par amen ° ma- üm urıyet ten a ır 
cak Başvek 'l Paşa Sovyet erkıi- liyetperver mebus'ardan M. Gö- madığı intihabıni veriyordu. hafifi ve bilhassa merkez fırkası bidin Daver beyler çağrıl111 
myle konuşlu, beynelmilel me• ring, kiitsüye çık arak birclenbire Müfrit milliyetperverlerden Ştra mensupları M. Ştraser'in irat dı. Nadi Beyin meb'us ol 
ıeleler tetkik edildi ve iki dev· hlikümete şiddetle hücum etmit- sser, "Milletin böyle bir ada- etmiş olduğu nutkun Hitler fır· hasebile te•rii masuoiyetiaio 

t . ~ 1 h dö k b kasının hükumet idaresi husu- Y letin noktai nazarları arasında ır .... o cena a nere şu e- mm Alman ordusunun başında icabediyordu. Bundan dol•JI 
h. 'h ·ı ~ f ı d w ) ld yanatt b ' t sondaki kabiliyet ve meziyetleri· Ab ıç ı tı a o ma ıgı an a~ı ı. u . unmuş ur. bilip 1 almayacafönı intizamı te· · b' k hakemesi tehir edildi. 

H. et· t · b h · d "' nı tes ıt etme için sar· 
Yapılan kredi itilMı mucibince ıyan ı ~a anıye a ıın e min edebilip ed"'miyeceği husu· Daver B. muhakeme edildi. 

R 1 b. k' ·ı d l sizden talimat isteyebiliriz. Çün· fetmiş olduğu mesaiyi göstermek .,..Jf 
us ar ı2!e se ız mı yo:ı o ar- sunda bir hüküm verebilmesi için b ·ı k h B. mfidafaaıında milotebir ,_.,... 

Jık sanayi makinel~ri verecek- kü siz bu bahis te s elabiyet sa- iti arı e pe ma irane olduğunu A . 'b tt• • 
M. Groner'in nutkunun plaklara b ı. d' ı ri vrupada ıntı ar e ı 

lerdir. Hükumetimiz alınacak bibisiniz. eyan etme~te ır er. :-- -~ 
Ş. d. k d · · ·ı · b.. alınmasını ve radyoyla neşredil- Müfrit milliyetperverler Jideri- matbuat kanununca bu DP' 

makineleri kendisi tayin ede- ım ıye a ar ışılı memış u- k b d ı · d k' 
cek ve anlaşıldığına göre pamuk yük bir gürültü içinde M. Gör- mesini talep etmiştir. nin geniş zirai istismar progra· se TOr u ut arı ıçln e ı .. 
sanayiini korumak için icap eden ing, hücumlarına devam etmiş Bu gürültü içinde ve Hitlerci mına dair olan izahatı merkeze yia ait o1maması dolayiıiyl• cll. 
makineleri istivecektir. Makine ve M.Brüning'i müfrit milliyet meb'usların ardı arası kesilrniyen mensup par!Amento azasının bil- maddeye tevaffuku ola>'J 
fiatları cihan fiatı üzerinden he· perverler kıtaatını feshetmek su- mlidahe\eleri karşısında c~lsenin hassa nazarı dh~katini celbetmiş· noktasında ıırar ederek rel 
sap edilecektir. retiyle ecnebi tazyikine boyun tatiline mecburiyet hasıl olmuş- tir. Merkezciler, bu meseleye koymakta bunun için ıDI 

Kredi mOddeti yirmi senedir eğmiş olmakla itham etmiştir. tur. büyllk bir ehemmiyet atfetmek- ıürmediğini ı5yledi. 
Ye faizi verilmiyecel<tir. Kurula.. Gürülü son derece şiddet en- Nutuk, Rieichstag meclisinde tvdir. Mahkeme; müdafaa vekili ~ 
cak makinelerin başka sermaye· miş ve döğüşme tehlikesi baş hayret ve heyecan uyandırmış· M. Ştraser, harici siyasete Emin Beyin talebi tlzerine ~ 
darlara devri mevzuubahs değil· göstermiştir Dahiliye ve harbiye tır. müteallik meselelere doğrudan din Daver Beyin ikinci cell~ 
dir, hükumet kendisi iıletecek- nazırı M. Groncr, gayet şiddetıi Nasyonal-Sosyalistler ilk defa doğrnya temas etmemit yalnız aynı maddeye uygun bir da~ 
tir. tabirler kullanmak 5uretisle mu olarak parlemento hu?urunda dolayısiyle bazı telmiblerde bu- • ı t b't d'l k o 1°lsl"' 

Dig~ er taraftan haber verildi· ııy ~ ev ı e ı me zere 
kabelede bulunmuştur. Nazır, müsbel bir program izah etmiş lunulmuştur. kl' k d' 

ğine göre kredinin iki milyonile cezaya na ane arar ver ~ 

Şeker fabrikaları için icap eden Gümrük Yenı· tu" tu•· n nızamnamesı· Milliyetten Etem izzet 
mnlzeme alınacak ve Eıkiıehir Mahmut Bey dahili dava idL~ 
veya Sivasta bir oeker fabrika11 Memurları Mahmut Bey, mebuı olot 
kurulacaktır. Memleketimizde ki D l f d k k dolayııiyle davası ayrıldı. ~ 
iki şeker fabrikası şeker ihtiya- Vapdan Uiylhaya göre rıza• ev et şurası tara ın an tet i ve hem lz•et Bey Abı'dı'n D•"' 

d lar1na bakllmaksızın tahvil k IJ h k b ( d ld .. cımızın yüz e otuzunu temin et- edilebilecekler ve İ er eyetince a U e İ İ Beyin mntaleasına ittirlk e 
mektedir. Yeni fabrika işlemiye Ankara, ıı (Yakıt) _ Güm· b · 
başladıktan sonra şeker istihJA- rük muhafaza kumandanlığı mu· Hükômet memurJarı, hakimler, tlltlln tn- eyan ettı. ,ti 
kimi:ıin yarısı memleket dahilin· hafaza ve mmtaka memurları hisar memurları tiltlln ekemlyecekler Bundan sonra Aktam t ;i-
de temin edilecektir. hakk1nda inzıbati abluımi muh- müdürU Enis Tahsin ve bat; :.-

Mensucat fabrikalarından bir Ankara, 11 (Vakıt) - Devlet mesai haricinde tiltün rıkarılmak harrir Necmeddin Sadık b~r .. tevi layiha Meclise geldi. y - ' ).ıl 
kısmı da pamuklu menıucata ait L f şürası tetkik edilen tütün nizam- icap ederse inbisnr memuruna çaö-rıldı. Enis Tahıin bey .,....si. .. 
olac l~ ve Adanada açılacaktır. ayihaya göıe muha aza mm- · h t' k.l k b l • ı d ~ 

taka memurları rızalarına bakıl- namesı eye ı n 1 ece a u ilk saat için elli, mütebaki saat- kem ede hazır bu uoma ı •. ·9 
iki Rus lllml gellyor edildi. b I".'. 

Ynkında 1·ı. 1• Ruı llı'mı' memle- maksızın tahville inzıbat komis- ler için 25 kuru, tllccar tara· mahkeme ayın on eıine ~ 
.. " .1 b'l ki d' Ih Nizamname e göre Yunan sa- f d · ·ı k . V •1 h' l<et ı'mize g_~lerek konferanslar yonuna verı e ı ece er ır. raç d t h k'' . k ın an peşınen verı ece tır. edildi. c mumaı ey ın 

• d b k 1 rısı enen ° um e ı.mıycce ' Nakı'I ve ı'mba edı.lecek tlltu"n· d vereceklerdir. Bunlardan biri Le- czasıo an aş a memur arın f celbine karar ver i. 
' t . 1 • • . k d ide yeliştirilmiyecektir. Tütün ler ı·nh'ııarın malA-atı hırı'cı'nde ~ 

ningrad ziraat enstitl1sünlln mü- re sen eczıye en ıçın uman a- k ) k ki · b uw Müteakiben Haber aazel~9', 
dü U f ıı y ·ı ft B t na aalihiyet verilmektedir. e en er e ece erı sa ayı on beş imha edildigy i takdirde zimmetten d H • 
· r pro eıvr anı 0 ur. u za gün evvel mahalli ihtiyar heyet- neıriyat mli Urii asan ~ 

bUtiln dünyada tanınmııtır. Ve lnııbat komisyonu merkezde Jerioe biJdirnceklerdir. Ev bah· tenzil edilmeyecek; nakil, imha ı B. çağırıldı. Haaan Raaim ~ 
çok gllzel bir bujday koleıiyo· kumandanlık arkanı harp reisi- çelerine muhtelif mahallerde ol· esnasında tutulan tUtünler kaçak Kreger hadiıesinin meml~ 
nuna maliktir. nin riyasetinde adli hakimle zati dugu halde mecmuu 450 meh·e addedilecektir. dahilinde cereyan etmedi~ 
leri hakkında doğru mı!Omat nrecekler 
bu suretle Almanlan tenvir edeceklerdir. 

Hitler fırkasının Azasından M. 
F, Rieoer namında bir mühendis 
elyevm ıehrimizde bulunmakta
dır. Mtıhendiı Rienerle gUrUşen 
bir muharririmize mumaileyh 
Almanyadaki Hitler ve taraftar
larının faaliyetleri v~ maksatları. 
hakkmda ıu malumatı vermiştir: 

* • • 
- Almanyanın son senelerde· 

ki Yazıyetioi bilmeyen yoktur. 
Mlltemadiyen tlzyikler içinde 
bunalan Almanyada anamız kız 
kardeşimiz, arkadaşımız açlıktan 
ölürken bizden bir çok şeyler 
isliyorlardı. Biz bunlara nasıl 
mukavemet edecektik? Yaban
cılara kurban olamazdık. Buna 
imkan yoktu. Mukavemet ede-
mezdik. Işte bugün Hitlerin mU
dafaa elliği tez budur. 

- Yaşamak, hürriyet ve 
ekmek.· 

* • * 
Tabii Tllrkün büyUk kurtarı

cm Gazi Mustafa Kemal Pş.nın 
Samsuna ayak basarak sevgili 
milletine mQcadele için haykır
dığı gündeki hislea le Adolf Hit
ler de bağırıyor. Hitler kimdir? 

Hitler köyltı bir gümrük me
murunun oğludur. 1889 senesi 
nisanının yirminci günU Avust
turyada Hraunau kasabasında 
doğmuş!ur. 

17 yaşına geldiği zaman an:.>.· 
sız babaaız kalan HitJer karnını 
doyurabilmek için çalışmıya baş
ladı. inşaat ameleliği yaptı, res
samlık yaptı. Bu müddet zarfın
da mektebinide ikmal etmedi. 
Mun~h'de akademiden me'zun 
oldu. Onun gençlik bayati çalış
mak VP. tasarruftan ibarettir. 

Hitler içki içmez, cigara kul-

itler mUdiirlUğünden, taşralarda murabbaına baliğ olm:yan yer- Şehir, kasaba, köylerde, pana- bundan dolayı polisin mOaa•d", 
gümrük başmüdürü, gümrük mü- lere de tütün ekilmiyecektir. yir, konser pazarlarda, bahçe, k . . .. ta 
dnrü Ve muhafaza mu-du"rUnden d f 1 d . sini isteme ıçın muracaa . " 

Hükümet memurları, hakimler şimen ö er istasyon arın a, tı· b l ı d ğ b h•D"' 
terekküp edecektir. . h. l k ,. yatro, bar klüp, gazino, lokanta zum ası 0 ma 1 anı, u · 1' 

Mczkür inzıbat komiıyonunun tütün ın ıaarı memur arı at ıyen ı. b 1 · h l' · t aJ'ans verdiiini, (Haber) in r~ 
tütün ekmiyeceklerdir. aa ve, ote ve saır a a mm op- b' l h ,,.,. 

kararı kat'i olacak, diğer ko- lu olduğu yerlerde sigara sahi· koymadığını, ınaena ey 
mı'syon kararları temyiz edıle- TfitUnU kaçak sattığından do- k rim sayılamıyacaaıoı söyled~L· )ayı iki defa mahkum olanlar, masıoa müsaade edilecc tir. • 
bilecektir. iki sene tülün zeriyatından me· Ruhsat isteyenlerden evvela Mahkeme, bu haberin "':J 
Çlnde yeni Japon kuvvetlorl nedileceklerdir. malul gazilere, mlllki askeri mü- tarafından verilip verilmedi,..., 

Tokio, 11 ( A.A) - 14 üncü Tüccar tütunleri inhisaran da- tckaitlere ruh!at verilecektir. öğrenilmesi için bu dav•.11 
fırka kuvvetlerinin muvasalltiyle imi kontrolil altında bulunacak, Satıcılara yüzde altı iskonto ayın 15 şine talik etti. 
Cora ve Mançurideki Japon fır- depolar ancak inbisarın ruhsatı, yapılacak, inhisar icabında is- ~ 
kalarının mikta'rı altıya baliğ ol- inhisar memurunun nezareti al- konto mikdarını muvakkaten Rusyada 
muştur. tında olacaktır. Depodan saati yüzde ona iblağ edebilecektir. 

)anmaz. Harbi umumi gelip ça- çıkınca muhalifler gale_y_a_na-g-el_d_i.--o-lm_ı_r_an-s-iy_a_s_et_t_e_k_fi_l_r_o_l _o_y_na-r. Türk mlltehassısl• ... 
tınca Hitler, bir Bavyera alayına Lakin Hitler ve taraftarları ha· Binaenaleyh 14 miiyon taraf- t ti fkat yapıyot 
gönü11ü olarak kaydoldu ve cep- kikat güneşi kar§ıSmda ileriyor· tar kazanan Hitler ve arkadaş· e { .., 
h 'tt' K h ı ki d ı d lvansbesnsveskl'ye here eye gı ı. a raman ı arından lar. Muhakkak ki müca e elerin e !arının fikirleri muhakkak suret· 
dolayı 2 nci rütbeden salip ni· muvaffak olo.rak hür, borcsuz te Almanyayı refaha kavuştura· ettiler ·roel.. 

ld Bundan So b. k b Al k ki d Meskova, 11 - Sanayi. a•j 
şanı a ı. nra ır ço ir manyaya avuşaca ar ır. caktır. Çünkü fikirlerim'z açık, ıl'.. 
muharebelere girdi. Nihayet Mü- Hı'tler hııı1:. l919 senesindeki k d ri umumisi Şerif beyin rıY ti 

ıı" programlarımız açık ma sa ım2z l d b ı b d• 
nihe döndü. Mütarekenin feci azim ve ciddiyetle mücadelesine a tın a u unan ve ura . .J 
zamanlarında Almanyadaki ko· devam etmektedir. Çünkü onun ıayemiz açıktır." kikat için kalan Türk rnOt•~ 
münistlcrle Sparta kistlere knrşı kalbinde bir tek sevgi vardır • • * • sıslar heyeti, Sovyet Ru•1 vJ 
mücadeleye girişti. Ve bu mü- A lman milleti, Alman hürriyeti.. Aldığımız maiumata göre Mü- Mançestreri addedilen iv•~ 
cade!ede müthiş bir yara aldı. Hitleri:ı mücadelesine muhalif hendis Riener ıehrimizde bulun- msevski mıntakasındaki r:O~ ... 
Bu yaradan akan kan onun Al- olanlar onu ve onun taraftarla- duğu müddet zarfında Hitler cat fabrikalarını ziyaret ve t' 
mantıkla c:arpan kalbinden akı· rını memlekete ihanetle ve eski fırkasının şark mümessilliği va· için oraya hareket etmiş,V 
yordu. Almanya hu1yasiyle itham edi· zifesini yapmıyıı memur edilmiı· 

Hitler 0 karışık zamanlarda yorlar. Halbuki Hitler ve arka- tir. Bu hususta kendisine Münih- dağılmışlardır. ~ 
mütemadiyen mücadele ediyor daşları yepyeni bir Almanya teki fırka merkezinden emir ve- Heinevhren'ler, ancak S ~ 
ve Alman yanın bertarafındaki bu iıth•orler. bunun için ug· raşıyor- ·ı · · valisi M. Riotelen'in batınb.~ 
kabil mücadelelerde sokak mu· " rı mıftır. ifP'r 

lar. Bu Almanyada yalnız hlirri- Mühendis Riener bu mesele lunacağı bir kabineye 
harebelerinde gözüküyordu. 191~ yet ve yalnız iş bulunacaktır. d kl d. ,,ıJ 
senes nde 7 arkadaşı önünde ilk l f hakkında da demittir ki : c ece er ır. ,.. 
defa olarak mefkuresinı' ilaA n eden Gene bir çok mu ha i ler, Hitle· Siyasi vaziyet, son derec• 

rin nazariyatmm tatbikata uy- - Böyle bir vazıyet me\'cuttur. kk' d'I kt dit~ 
Hitler 192 l senesinde ( 5000 ) Maamafih henüz resmt \'azıvetim tesblt gergin teli ı e ı me e 

mıyacağını söylüyorlar. · • k kişinin huzurunda aynı mefdure· edilmediği için bu hususta fazl:ı maJQ. Milli meclisin feshi ta ~ 
. . d h ü •ı- b' k'ld Hitlerin tecrübe edilmemiş mat veremivecejtim hıristiyan sosyalist fırka11, k• ._ ~ 

sını a 3 ş mu ı u ır şe 1 e bir siyasi recül olduğunu buna "' 
il~n ettı ve nihayet bütün heye- ye iştirakten imtina edec•

1 
•-"' 

canı ile dünya memleketlerini· mukabil Hitlerin kuvvetli bir Avusluryada vaziyet f ft r ıt'I' mesuliyeti esih. tara a 
selamladı: hatip olmaktan ileriye geçeme- k 1 dl ~ 

H 1 ! diğini ıöylüyoriar. Halbuki ne ÇO gerg D r üzerine atacaktır. """ 
Faka:ygü~den güne kendisini kadar yanlış.. Viyana, 11 (A.A)- Gece ya- O zaman buhran, bir rne 

takdir edenlerin yekunu 7 den Hitler ve arkadaşları bir kül- rısından yarım saat sonra fırka- kabinesi teşkiline doğrU 
5 bine ve nihayet 15 milyona dür. Bir tek tabıs mevzuu babı lar, hiçbir netice elde edemeden cektir. 



A.dltye 
Haberleri 

Sabıkası azmış 1 
lı z.f 8PnıadıkdlyorJar 
~ k ~1 rne~urlarını dö•mekten 
tezı ' telerınde esrar içirtmek
h.k llıçlu Bilal ve Abbasın mu· 
-.ı.~llıelerıne Ağırcezada başla-
.L:"fhr y· · "k d l ~ • ırmı ı t yaşın a o • 

OJ>ba n ı6yliyen Bilal, eYvelce 
lorı hede kahvecilik yaparmış, 

~lllanldrda da gene Top
taı..~ e, Boğazkesende ufak bir 
~, . . 
" •tletiyormuş. Reis, sa bı· 

~lıl olup olmadığını ıorurca 
....., '1ılun Yerdiği ceYap şu : 

DarUllUnunda ı 

Rapor 
Daha fazla çahşıla

blllr, diyor 
Darülfünunun t ekamülü esas

ları hakkında b;r rapor hazırla
mak üzere Cenc:vreden çağırılan 
profesör Malche yaptığı tetki
katı tamamiyle bitirmiştir. Pro
fesörün hazırladığı raporun ya· 
zılması da iki güne kadar bite
cektir. 

M. Malche önümüzdeki hafta 
içinde Ankaraya giderek rapo
runu maarif vekaletine vere
cektir. 

Devrialem 
~ -

Bir 1'Urk genel A ,. 
rupayı dolaştı 

'ti Eb. efendim .•• Bir iki tarc 
e ... 

'B· >•bir ır !ki tane sabıka olmaz .. 
. ...._ 'Ya ıki olur •• bir mi, iki mi? 

k Ab efendim, bir iki didiy· 
'-b~kY•oiya ki topu topu üç sa
~. •.ı:rıız var .• bir kere Ağırce
llıeı,'. •ki kere de ceza mahke
. ~-~~~de mahkum oldum .. üçüde 

Öğrendiğimize göre profesör l 
Malche raporunda, darülfünunda 
sarfedilen mesaiyi takdir etmek- ICemaı e. 

Qilt n •.• 
dia •.•• 1• suçlu bulunduğu son ha-

...Yı .. J ...._ Şoy a anlatmıştır: 

•e güki<Anda bir lira yeYmiye 
~h ernalın Boğazkesendeki 
~"eh~neıini tutmuştum ..• bizim 
~ll;nın müşterisi kelli felli 
~~İaj'~n, beyden olacak dcğilr .• 

le beraber daha fazla çalışabi.: 

Jeceği ve daha iyi neticeler alı· 
nabileceği kanaatini ızbar ve 
ayrıca liselerde ecnebi lisanı ted· 
risatına daha fazla ehemmiyet 
verilmesini tavsive etmi~tir. 

1'ıbbıyeliler bayramı 
12 Mayıs Tıbbiyeliler bayramı 

olarak kabul edilmişti. Üç sene
c!enberi olduğu gibi bugün de 
TıbbiyeJiler bayramlarını parlak 
bir surette tesit edeceklerdir. a· e hamaldı .•• 

~t 1'. Riin bir polis efendi geldi... üzre Bılalin kahvesine gittımdi. 
''•rkat olmuş... Bazı efendi- tam bu sırada polisler geldiler • 

ser 1 k Ben esrar içirtmed_im. Polisleri ele 
puş arını, ce etlerini gü-

\. ~düz aşırmışlar. Memur Ff. dövmedim. 
'« ış· Bilahare iddia makamı , 

~ 'lıal l 1 
yapan her halde burada maznunların tevkifini istedi. Mü-

' ' 
11

' dedi. Ben de cevaben zakereye çekilen heyeti hakime 
"'1

1
ki: burada, dediğin hır-

pekaz sonra dönerek tevkife lü-
J'apacak adam yok... Ek- 2um olmadığı, tah~ilrntın derin! 

alnının terile kazanan leştirilmesi için evrakın müddei-
ada mlarız hep... " Sen umumiliğe iadesi kararını vermiş-

• :amları muhafaza ediyor- t" l ır. 

·• Gene görüşürüz senin· Belediye cezalarını tetkik 
~iye çıktı gitti. Günlerden edecek mahkeme reisligl 

t tı~, bekçiJer hep birden Belediye tarafından verilecek 
erılerin Üzerlerini aradılar.. cezalara vuku bulacak itirazları 

f' •;arako!a g0ötür~ldük. tetkik içın bir mahkeme teşkil 
'Yora a polıslerı dovmiye ne olunmuıtur. Galatada bulunan Ye 
, Un?.. "ikinci sulh ceza,, mahkemesi 

~~~ ~aıa Reis Bey.. Dinimiz namını taşıyan bu yeni mahkeme 
iiijt. 1 •çin polisleri dövmüş de- reisliğine Münür B. tayin o~un· 
~ttı,' ı Y •loız, baskın sırasında muştur. 
~ M Deli oldu§u an taşı ldı, 
l tı1 ıa uavin efendinin baca- beraet etti 

~t tdr'ece çimdirivermiş .. Dik- Üç c!ört ay evvel Maçka ec-
~di .Yor musunuz Reiz Bey !.. zahanesinde, eniştesi Fevzi beyi 

••• 
119trrniş.. Ufacık bir çim- on iki yerinden yaralamakla suç-

1930 senesinde lstanbulda. 
devriilem seyahatine çıkan Ke
mal Bey ieminde bir Türk seyya
hı Bulgaristan, Romanya, Maca
ristan, Avusturya, Çekoslovakya, 
Almanya, Holanda, Belçika, Fran
sa, Isviçre, Italya, Yoğus!avya 

ve Yunanistanı dolaştıktan sonra 
lstanbula dönmüştür . 

Kemal Bey buradan tekrar 
seyahatine devam etmek üzere 
Irak ve Suriyeye gidecektir. Kart 
satmak suretile seyahat mauafım 
temin etmektedir. Kemal Bey 
kendisine refakat edecek bir Ha
nım seyyah aramaktadır. Kendisi 
Istanbulda Feri köy Rum kil" sesi 
ön sokak 35 numaradadır. 

Cidden feci 
Yedi aylık blrçocuk 

köı•.ek ağzında •• 
Dün Firuzağada bir köpeğin 

7 aylık bir çocuk görülmüştür. 
Çocu~un başı kopuktur. Adliye, 
çocuğun parçalanarak ölümüne 
sebep olanlar hakkında tahkikata 
başlamıştır. 

SaraçoOlu ŞUkrU B. P 3rlse 
Pazar gUnU hareket edlror 

Bir müddettenberi şehrimizde 
bulunan Saraçoğlu Şükrii B. 
pazar günü Osmanlı hükümeti 
borçları hamillerile müzakereler
de bulunmak üzere Parise hare
ket edecektir. 

Belediyede : 

MÜ tehassıslar 
Abideyi yeniden 
tetkik edecekler 

ıj Taksim abidesinin çatJamıya 
l başladığını b3şlangıç halindeki 

bu çatlaklıkların geceleri meçhul 
bazı eller tarafından kapatıldığı, 
sonra belediyenin de a bide!lin 
gösterdiği bu pürüzlerden dolayı 

1 son taksiti vermek istemediği 
yazılmıştı. 

Yaptığımız tahkikata göre, 
abide yeniden bir Türk mutah
hassısa tetkik ettirilecek tahmil 
kabiliyeti ve tamirat derecesi 
tesbit ettirilecek ondan sonra 

l belediye abide meselesini kökün
den halledecektir. 

Bundan başka abide komis
yonu reisi olan lstanbul meb'u· 
su Hakkı Şinasi paşay. a da bu 
hususta temas edilecektir. 

Esasen A.nkarada bulunan be
lediye reisi muavini Hamit bey 
bu işe memur edilmiştir. 

Vazıyetin tavazzuhuna kadar 
son tal<Sit ödenmiyecektir. 

Tramvaylar ve sıcak 

Havaların ısınması üzerine be
lediye, tramvayların gittikleri is
tikamette sağ taraf pencere'eri
nin açık bulundurulmalarına mü
saede etmiştir. Diğer taraf pen

cereleri kapalı tutulacaktır. 
Şinasi'nln mezara meselesi 

tetkik ediliyor 

Ayaspaşadaki Şinasinin meza
rı meselesi hakkında evkaf ve 
belediye ayrı ayh tetkikat yap
maktadır ! . Evkaf buranın naııl 
ve bilinmiyere" kimin tarafından 
satıldığı noktasını araştırmakta

dır. D ~er taraftan Şinasinin ke
miklerın:n bulunduğu yerden, 
üzerind ebniyeye zarar ver
meden, çıkarılmasına manen im
kan olup olmadığı hususu da 
tetkik edilecektir. 

T emlzlik işi eri 

Belediye temizlik işleri müdür
lüğü dünden itibaren şehrimizin 
birinci ve ikinci derecede ki so
kaklar mı sulatmaya başlamıttır. 

Sulama amelesi şimdilik günde 
bir defa yapılma1'tadır. Fakat 

' ~ lu Neşet efendinin Ağırcezada 
te"'.ı· rı Şimdi kendini anlat.. görülen muhakemesi dün bitiril-
)l' ~ •vukatiığını yapma... miştir. 
~Ciii lalı ömfir versin Reiı Maznunun deli olduğu bakkıo-

~-G_e_ıe_n_ı_e_r_, _o_ı_d_e_n_ı_e_r __ t 1 
Seyrisefain umum müdürü 

sıcaklar daha 'ziyade baştırdığı 
vakit bu iki defa olacaktır. 

Bundan baş"a sokakların sü-
pürülmesinede azami dikkat 
edilmesi Ye halka mikrop sala
cak şekilde hareket edilmesi 
tanzifat memurlarına tenbih edil
miştir. 

ll.1bit:1".. da tıbbı adlinin verdiği rapor 
..... , t <f r ~~znuo lranlı Abbas ta nazarı itibare almmış ve kanuni 

-..... ' 1111f•ttir : takibat yapılamıyacağından bera-
O ıün yevmiyeyi almak atine karar verilmiştir. 

tE KER Yazan: Yusuf Ziya 

~frika:No.15. o S M AN 
la~-~,~ Ninıet Hanımın·dudak- nada, meyva almak, çatal ver-
":_~"' ·r _ ~d, 1 ıraz cümleleri tamam mek, su doldurmak gibi ufak 
~:· lldea kemiği, çıt diye tefek vesilelerle, her iki taraf 
~k •n kırılıvermişti... biribirini aldatmak tecrübesinde 

~~-~ Oarnan. kız kardeıinin bulundular .• 
"-ıd,11J~ttine şefkatle bakarak Yemekten kalkihnca, eYİn içi 

'1d ()~l • gezildi. "Şeker Osmamn yatak 
) 'tap b ille Nimet.. Ben onu odasında haylı çapkın şakalar 
-~ dt urada bir hafta alıko- yaptılar ve kahveler, gene bü· 
~ 'I, t le IÖraUn! yük ağacın altındaki hasır kol-

ldıı_ .. ' rar bir başka bahse tuklarda içildi .. 
~beııi· Cernal bey, güzeJlikle Artık, Şeker Osman hastalığı· 
'~ " ay ~ '- h rı ayrı şeyler oldu- nı unutmuş gibiydi.. Bastona da-
lı..~ "rıır Ye emniyetle izaha yanmadan kalkıyor, bahçede, 
.. «lCt ı er]' 
~~il babaı l~rapların nefase- sevinçli bir çocuk tellşiyle koşa-
L~"'lt ~ ettı. Nimet hanım rak dolaşıyordu. Fakat, ak~amı 

"\i'•ıırıd k. . . . . ' · a ı mını mını ta- yaklaştıran saatler gelince, yüzü, 
ı •nl t dec1·1c a tı. F abamet, gene güneşin ışıklarını kaybetmiş bir 

1 
•du Y•pb Ye bu es- pencere gibi kararnııya, gözleri 

Sadullah B. idarenin yeni sene 
bütçesi hakkında hükumete iza
hat vermek üzere dün akşam 

Aokaraya gitmiştir. 

gölgelenmiye başladı ve gönlü, 
kanatlan düşük, gagası göğsüne 
gömülü yorgun bir kuşa döndü! 

Artık, göküo l!Smer perdesi 
önünden, takım t.ik. ~ karga 
filoları geçiyorlardı .• 

Günün, karşı camlarda yanan 
kızıllığı ansızın sönüvermişti .• 

Fehamet, telaşla koltuktan 
fırladı: 

- 0... sizin köyde, galiba 
akşam olmadan gece oluyor! 

Hu aklkış, Şeker Osmanı çü
rük bir enkaz haline koymıya 
kafi gelmişti. Y erind~n kımılda
nabilmek için tekrar bastonuna 
dayandı • Şimdi, bir şeyler 
bir şeyler söylemek istiyordu, 
Düşündü.. Kelimeler, hasta kış' 
sinekleri gibi başında cansız 
cansız colaşıyor, dudakları bir 
cümleyi tamamhyamıyordu. 

içinde, nedamet, gurur, isyan, 
ıstırap, bin türlü his bir meydan 
muharebesine tutuşmuşlardi .• 
Ağlamak istiyordu, haykırmak 

istiyordu, yalvarmak istiyordu ... 
Fakat, bütün bu faydasız çır· 
pıntılardan ne çıkacaktı? .. On
dan ayrılmamak için bir çare 
Yardı : Ladeste aldanmak ! 

Halbuki, Fahamet, geç kal-
manın telaşiyle, bu çocukça 
oyunu artık unutmuş gibiydi ... 

Şeker Osman, gözlerinde me
calsiz bir kedi yalvanşıyle genç 
kızın etrafında dolaşıyor, ona, 
kendisini aldatması için vesileler 
hazırlıyordu. 

Nihayet, Nimet Hanımın çığ
lığına karışan F aham etin kah
kahaları arasında, Osmao iste· 
diği saadete kavuftu : 

- LAdes !... 
Filhakika: 
- Ne olur, müsaade ediniz, 

mantonuzu ben tutayım !.. 
Diye uzanan Osmanın so!uk 

ellerinde, F aha metin zeki göz
leri, adeta açılmış birer avuç 
yalvarışı görmüştü ... 

"' "' "' 
Otomobil, seyrek kötkler sı-

-
Ticaret--------~ 

lktısat 

Balkan Haftası 
Murahhaslar seçildi 

Ticaret ve Sanayi odası Bal
kan haftası hazırlıklarına devam 
etmektedir. Bulgarlar ve Yu
nanlılarla temas edecek murah· 
haslarımız ayrılmışlardır, şunlar- , 
d ır: 

Nemli nde Mitat, Habip Edip, 
ihrac~t ofisi raportörlerinden 
Avni, Hasan Vafi, fabrikatör 
zümre zade Şakir, Ticaret ve 
Sanayi odası umumi katibi Veh
bi, lktısat meclisi alisi umumi 
katibi Nurullah Esat, muhtelit 
mübadele komisyonundan Milat 
Beyler Eulgarlarla; ibracat ofisi 
müdürü Cemal, Habip zade Ziya, 
t icaret borsası nmumi ı.. atibi 
Nizammettin Ali, Habip Edip, 
Hiiseyin Hüınü Emir Paşa, Şev
ket, ticaret odası umumi katibi 
Vehbi, ticaret odası tetkikat 
müdürü Hakkı Nezihi, Moralı 
zade Natl ve lktısat meclisi alisi ' 
umumi katibi Nurullab Easat 
Beyler de Yunanlıları~ meşgul 
olacaklardır. 
Fransaya yaş moyv6 ihracı ! 

içb1 şartlar 
Fransa hükumetinin neşrettiği 

8 Nisan 932 tarihli bir kararna
me mucibince Fransaya ithal 
edilecek yaş meyvalar içini sıh
hat şabadetnamesi istenrcektir. 
Bu şahadt.lnameler iki nüsha 
olacak, bıriıi malların e\'rakma 
bağlanacak, birisi de ihracatçı 

tarafından doğrudan doğruya 

Fransa ticaret nezaretine gönde· 
rilecektir. ' 

Fransaya yaş meyva"" ihracı 
başlamak üzere olduğundan ala
kadarların bu tedbiri nazarı iti
bare almaları lazım gelecektir. 
Akıi takdirde Fransaya gönde
rilecek yaş meyvaların ithaline 
roüsaade edilmiyecektir. 

Sovyetler Kanadada 
Alınan malumata göre Sovyet 

hükumeti Kanadadan 1,5 milyon 
Boasso buğday almağa karar 
vermiş ve satıcılarla mukavel~ 
yapmıştır. 

Piyasada fiyatlar 
Borsada dün Buğday fiatlan, 

evvelki güne nisbetle, on para 
düşmüştür. Evvelki gün 7,5 kuruş2 
satılan Buğdaylar dün 7 kuruş 
on paradan muamele gürmüşlür. 
arpa da beş kuruş yedi parayla 
oniki para arasında satılmış ve 
nıuamele istekli olmuştur. 

Afyon 12-13 liraya satılmııtır. 
Alıcıların hararetli olmasına 

( Lü tf "" sayfayı çevirirıiz ! ) 
t3 

ralan:ın yeşil düzlük üstünde, 
ufala ufala kaybolunca, Nimet, 
gözlerinde iki damla yaşla içeri 
girdi ve alaca karanlık içinde 
dalları iri kollar, yapraklan si
yah pençeler gibi sarkan dev 
vücutlu ihtiyar aiacın altıoa tek 
başma çöktü .. 

Şimdi, hayalinden, o h~stalık 
geceleri, ateş levhalar çızerek 
geçiyordu.. Artık herşeyi anJa
mıf, herşeyi öğrenmişti.. Hatta, 
bir aralık, Fabamet ismini bile 
hatırlar gibi o!du.. Bir buhran 
saatinde, kardeşinin, hararetten 
kavrulmuş dudakları bu ismi sa
yıklamıştı! 

- Zavallı Osman!.. Zavallı 
ağabeyiciğim!.. 

Nimet Hanım, yalnızlık içinde, 
kendi sesinden kendi ürperdi .• 

Bu babar gecesiııde, renkleri 
silinen çiçekler, fidanlar, ağaç-
lar, ona, bahçenin tarhları üze• 
rine çömelmiş isimsiz mahluklar 
gibi esrarlı, korkunç görünüyor• 
du. 



... 

~ 4 - VAKn 12 MAYJS 1932 -~~~ ~~~~~~~~~~~-~~!~~~~~ ..... ~ ......... -===========::::~ 
Şehir Meclisinde Ankara sergisinde 1 S P O R 

şirketininvazıyeti :=a~:~:;:.::=~:.:ayi Evet.o Nihayet yarın gen 
Darülaceze n-ız_a_m-naln-esi ve ::~ı;.i~~n~:;;:r~~·~:k:ç:;;~n~.~~ karşılaşıyorlar ! 
Haliç 

O ··ıbedayı· bu··ıçesi mıştır. müsabakaya şimdiye da- . d"' aru dar 3000 kişi işıiraıc ermiştir. Galatasaray - Fener maçı, doima ol 11~· 
lstanbul umumi meclisi dün 

birinci reisı vdrlli Sadettin Ferit 
Beyin riyasetinde top1anmıthr. 
Bütçe encümeni, Yaridat bütçe
sini tanzim ederken sinemalar
dan alınmakta olan darüflcue 
hi!seıinin maktuiyete raphnr 
teklif etmişti. Makam bu l'es· 
min eskisi gibi n:sbi ohmık 
ahnmaST fikrindeydi. Dün· bu 
cihet · miinakafa o'unmuş ve 
remin ahkamı nizamiyeye na:r:a
ran bilet satı~ı üzerinden niıbi 
olarak aJmması kararl&-ftırıJmıf
tar· 

Haıtabanelerde ayakta mua
yene edilenlerden küçük bir 
ücret almmamaıı hakkında ev
velce bir karar verildiği muzu 
bahsedilmişti, makam namına 
reis moarini Nuri B. izahat ve
rerek bu hususta •erilmiş bir 
karar bulunmadı~ı tetkikat ne
ticesinde anlaşıldığını söylemiş, 

rağmen aahcılarıo teklif edilea 
fiatlarla ıatmak istememelerinden 
fazla miktarda satış o:mamış, 
yalnız 8 sandık muamele gör-
müştür. Buğday fiatlarınıo dün on 
para kadar dilfmeai mevrudahn 
fazlalıima atfedilmektedir. Çün-
kü gelen haberlerde Şikaa-o bor
sasında buiday fiatılarının yük-
ıeldiği Ye yükıelmeye mütemayil 
olduiu anlatılmaktadır. 

Dilnktl mevrudat 69 vagon 
buğday, 10 vagon arpa, 1 vagon 
~Ydar, 518 çuval fındık içi, 173 
çuval kial:nıklu fındık, 7 balya 
tiftı ve if balya yapağıdır. 

""'4cer meael6slnde lhtlklr 
F!(i gibi enel gümriikten mti-

i ~, mtktarda şeker çıkanldığı 

ve pij...n teker bollaadığı 
halde dld ıeker almak &zere 

toı;»t1••• ~ye ikinci el ttkcar-...,..d eden bakkallar 
H••enmlz ublmtttır, teker 

,. cevabım almıtlardır. 
• başka bazı tOccarlar da 

42,5 ~ satılması icap edea 
ıekeri 45 lira Uzerinden satmıt
lar fakat faturayı 42,5 lira he· 
r'iden ftrmişlerdir. Bi:- kısam 
tOccarlarcla hiç fatura vermemek 
ıartile bakkallara 46 lira üze
rinden şeker satmışlardır. 

Haber aldığımıza göre dün 
bakkallardan bir grup Ticaret 
müdürü Muhsin beyi ziyaret 
ederek bu vaziyeti anlatmıılar 
ve şikAyette bulunmuşlardır. Ti-
caret mOdüriyeti gilmrükten ıe
ker çıkaranlann mallannı nereye 
ve kimlere ve kaça sathklanm 
tetkika baş1amıttır. 
YunanlstAnın fthalAtın tah· 

didine dair karantamesl 
Ihracat ofisine gelen malumata 

göre Yunanistan hüktlmeti tara
fından itbalitm tahdidine dair 
hazırlanan kararname bugünler
de neşredilecektir. Bu kararna-
meye göre tahdidat şu suretle 
yapılacaktır: 

Hariçten ithaline müıaade 
ohınacak eşyanın miktarını g6s-
teren mufassal tablolar neıredi
lecek •e her ticaret odası mın-
takası için ayrı birer tablo ya
pılacaktır. Bu tah!oJano tanzi· 
minde de mınlakalarm 193 t se
nesi ithalih esas olarak nazarı 
itibara alınacaktır. ltbafltçtlar 
için de son üç sene zarfında 
yaptığı itballt esas tutulacaktır. 

~inaeualeyb Yunanistan hilk6· 
metinin ba tedbir n karan kar
trsında ibracatçılarım111n Y•oan 
ithal.itçılariyle tımasa gelerek 
ibıacat miktarJarnu tesbit dme
leri icap etmektedir. 

bunun üzerine bu hususla karar Bu miktarın Verilen mühlet bi- gibi, mevsimin mühi!'l bir spo!' hadise!!~~ 
ı'ttı"L-z•na lu-zum görülmemiştir. tinceye kadar 5000 kişiye baliff - "" 

ua • olacag· t tabm;n edı·ıme'-tedır" . ı 1 lıtrı futbol mll..'l:lbak.ıılıın;rs:ı sa:ıt 1• • • E\·et .. Nihayet gene rnrşı ,ışıyor-Hasta11elerde ayaktan muay~- ertrre~·ktir. 
1_. • .b. Müsabakaya gfreu hanımlar Jar. Kendileri?!i yarın sah:ıda gene 

3 
_ ınasım ~ raüsıthk:ılıl"' _ ne edilenlerden aene esKı.sı gı ı - · D - u ·-

• mücsseaenin sergide teşhir edi- karşı kal'şıya göreccgn.. ognısuRu zevda ::Wyrlsclam ld:ır~ _., ....,, 
ficret alınmıyacaklır. •- 1. ı· 1·nran~11 •· " il· 1ıı uı;i , .. v-Jen kumaşlaundan üç tanes:ni süyleaıeıı. zum gc ırse. maç • • 4 - dil hnrrket •·tme,; .. zere '' uı J( 

Bundan sonra Hariç şuketinin nıa birdenbire verilmesi. he~cstea sis t"dlJıffğj ı:'}bi döırtr,, .. erert ıçrn de ı,J 
vazıycti hakkında tetkikatta bu- seçecekler, bunlar en fazla rey evvel gazetecileri atlatmış olmakta - ~MıNtea 19 '-e 19•30 da kaJkmak ._. 

' alan kul'ft..ular o 'ursa müsabaka- ., 1 • !\isi , .n(JUr <fa ilim oulnmupw-. ti!' lunan komisyonun raporu oı<un- --T dır. Fakat bu atla \'e gecı,\mc rnn - 9 Bil t f' tı ıantır· Trl 
da kaıanncakıaJ'dll. Kazananl'ara d r - e ıa nrı şun . ~ H · k t" 

1
- t d l"'r hesabına biraz da hoş ve fay a ı Odıl'''"""· muştur. aJiç ş•r e 1 Sltı;ln 1 a .. ,m!'r itin 1.50 lmmı; tmh"tp m - _ •• ~ 

b • d" muhtelif hediyeler nriJecektir. teliikki edHehilir de.. rünkii lfr~kal t:.tdıetu ıttn ıoe kıın11; •.ımllYf! ~ .. zararda oldug· u için e .e ıyeye h _ ..... &ıa"" 
"lpekiı:, bu sene sergide ma- bir h,.ftahk detlikodu, beyanat ve ta - 100 kıını5, k;ıtüp müul'lmleri ~ oril 

vermesi !Azım o~an hasılatı gay- miır okumakbn knrtnlmu~· olmakta- lt>bc ı•;ın .'iO kuruştur. Hu<ıuıJi mrvıol" 
rı ıafiyenin yüzde sekizi n sbe- muJib en fada beğenilen müessc- dırlar. ru~tıır. BUrflfor fM'!r~tıe 90btah~ 

d. d Se Oİmu~tur. k rı>n Milli !'ıpor mağaz.a!lmda ve ~ tindeki belediye hisse sene ıo en lk k"J' M f Ş f ııu iste bize, biraz Galatasaray ·u-
1
_., 

hsat ve ı ı usta a ere ~ . ııaut ı ı den ltJb:m~ Stad Ariel' 
m6s!ebsiJ yirmi bin lirayı •ere- bey ve vekalet müsteşan sergi- liihü de atlanu~. hazırlıksız bir va:u- <·aktır. 
mryeceiini bitdirmiş, komrsyon yette yakalanmış gibi geliyor. Uilmem ltafyanlar Macarlarla b 

11.1 yi gezerken bilhassa ipek iş kıs· bu hu-ı.,- mü nasıl tclıiI~ki edersiniz'?!. kaldllar da bu alacaaın tecilini te:< ı et- l ı 
• mında tevakkuf etmişler, " pe- • * * Budapeşte. 11 (A. A.) -mişti. eu bah's iir .. inde <ere- kiş., in bir çok senelere müte· Şaka be7lnraf; Y"rınk; maç, d•ima n ~facnr milli takımları a~, 

yan eden münakaşada azadan vakkıf bir tekimmül derecesini olduğu gibi, n1evsiınin ehemnıiyetli pılan futbol maçı bir bire berab' 
Mehmet Ali. lamail Sıtlut Naımi · · b d ı kt • 

Ptk az zamanda elde etıı::ek su- ıo;por hadisclennın aşın a ı;e me · (!· neticelenmiştır. .-_ 
Nuri, Avni. Galjp Baiıtiya.r, Hu- <lir. Bu maç kin iki taraf nası! l>ir ltalyanlerın bfr kannrll 
imi Ertuğrul, I.auıil Şevket, Dr. retiyle memieket iktısayadiyatı- tertiple çıkacaldardır. Bunu anc:ık Blorans, 11 (A. A.) - Miftf ~ 
Hikmet, Cevdet Kerim ve bele- na yaptığı büyük hizmetten ço~ ı~at'i şekilde sahada görece~iı... Yalnız yan takımiyle Ma.car "Ca.dest. 

· · N · b J memnun oldukfaı:mı söylemiş- bı"r •·1hmine göre, Fenerbahçe. llusa- rasında yapda• mafta ltaJyall .ır-diye reis muavıaı mı ey er ., JeP" 
söz ıöylemi,ler, Haliç şirketinin !erdir. mettin, Cevat, Ziya, Şaban, Sadi, R~- ikiye. karşı dörtle galip gelmit ,1 
evvelce fena idare edildiği, aba- "lpeklş mUdUrUnDn izahat.,, şat, Niya7.i, Alaetti:1, Zeki, Film~~. Milli gUr-. takı•ı ·~ 

· Ankara sergisindeki "lpekiş,, l\.füzafferden, Galatasaray da, Amı, JııtaobuJ, ıo (.\. A.J - Güre' Y 
linin bu şirketten çok çektiği, k d Bürh.an, Vahi, Suphi, Nihat. Mitnt, nu11dıan t8Ut «!dilmtşttr: _ -~ 
fakat .on ıamanıard. a cı'rke'ı"n kısmı için An araya gi en mües· el t Mım t.ak- gilnıt 9"(me müııa...,... 

T ' R b Kental, Scfi" Mehmet Salim. n ~e ' ~ .. sese umumi müdürü eşat ey C> a, tl<.'<'Slnde ~Uip muallimin nezare_.-idareıinde ulah görüldüğü mev- Kemal Faruki ve Rebiiden mürekkep 
"lpekiş,, in 21 mayısta lstanbulda <'dilen rürtl$çll!'r: 

zuu babsolmuş, cu tirkd faali- olacaktır. ı··ııız slklette: ~.f Bt>y (~J· ~ 
yetini tatil ettiği takdirde Haliç açılacak muvakkat satış mağa- Ma~ı kazanmak için tahminleri• B<'y (.Beşiktı.,), Hikmet BeJ" (Aaald" 
h·ıı · d Ü k f • • · b zasınm hazırlıklarına nezaret et- mühi; bir kısmı Fener lehindedir. En hafif sikıett .. : B<.'drl Bey (V~,. • sa 1 erıo e m na a e lŞIDln e· knpı), Yn ar ll<"y (Vefa _ Kumkapl}• 

dil d·ı k ·· şehrı'mı"ze gelmı"şlir ''üakii Fener ~Jemanlannın idmanla-lediyece temin e · ebilip c ı e- me uzere · ~ H4'!y (Hali('). 

b k d . J • rı verindedir. Eğer takım. en büyük miyeceği hususlar1 münakafa o- Reşat ey en :siy e görüşen · nam lilklette: v~.fik Bey (\·eı• • 
·ı d · t• k. no1.:.~."'nı oldui;.u ileri sürülen "ahenk,. 1 ) 1\lil u Be (H rb'"'*J _ _ .#fi 1 "L k ' b t gazeteClıere eMIŞ lr t: • " "' mpı , ı il r )" a ıJ., , l'H~ 

UDIDUf, maayet ma amm ıza a meselc-=ı·nı· de temin ederse i.l'i hir A d ı .. 
"- Yerli ve ecnebi bütün "" < nn ° u). .f'" vermeai ifin mlbakerenin dev.ır- mnç y:ıpabHecek kabiliyettedir. 'l°ftn vaat .ıkıettt: sam. lk!y 

mı tehir edilmiştir. halk ''Ipekiş,, mamu'atını hayret Gnl:ıtas:ırnya gt'lince, birinci ta - Kumkapı), Yu~n.ı Bey (11.aUçJ, şcoJ 
ık • · l d 1. • •• t kd' 1 k l t A k k J (Ankara). ıncı ce se e •••anın encume- ve a il' e arşı am.ış ır. o. ara krmlannı tertip edece oyuncu ann Vasat alklett.to: Nnrı Bf>y (HnJKJ• 

ninin seçen aene hazll'laoan da- sosyetesine mensup hanım efen- ynrı~ından fazlası idma.nsı:ıı: olduğu ~Y (llal~). r~ 
rl\llceze nizamnamesi projesi diler ilk tki· günde kumaşlanmı· gibi, bu oyuncular ~oktanheri tam ta· ~·uı aıtır sık'letfo: Faik Bey 1"' 

k ıı almak için adeta nöbet bek- kım halinde maç ta yapmamışlardır. ::\fıısfata Rry (Vera - KumkapıJ . .. -• hakkındaki mubatas.ı o unmuş- b ...... ,r ıılkıeU.e: xeıun~t BeY. (BaJ~J· 
Jediler. Serviste sür'ati temin Ahenk rne.selesi rakil:ine na1.aran. u ~-

tur. Encümen, •İıamname yap- talomın daha. ehemmiyetli bir derdi- met 8(-y (Ilallt). 
1 · edebilmek için sergideki memur- Yukarıda isimleri nzılı \'('! aıklet mak kevfiyetinin ıehir mec iıınio dir. Ve niha,·ct bu maç Fener sah:ı- · ~ 

' larımızın adedini 2 misline çıkar- " - ayrı ayrı f691erl1"t gih'CŞ(Derle ller 
aal&hiyeti haricinde olduğunu mak sayesinde taleplere muka- sında yapılacaktır. teu oJura o1ao11 miılabeka yaplllll~ 
ı6ylüyordu. Encümenin mazbata Alışkın olduğu bir sahada oynıyan milsccceı her gürr.ıçı Fedtraayon_,.... 
muharriri Şevket bey bu noktai bele edebildik. Bu vazıyet bize takımın kabiliyetinden muhakka!\ aı raeaatl:ı mtisabaka Japmıık taleblııılf 
nazarı iıah ve delillerini irae serginin bu sene kazandığı mu- çok bir şey kaybetme::;i tabii olduğu· nablllr. _I 

vaffakiyette ''lpekiş,, in de bü- na göre Galata.c:aray i~n me.;ıt"lt" hu Fenerbahçe kulUbU mll• etmiıtir. Bu mevzu üzerinde söz d lerinl davet ~ 
alan Avni bey darülacezenin bu yük bir bissesi bulun uğunu an- cihettt>n d~ mühimlcşiyor demektir. İstanbul, 11 (A. A.) _ Feae 

· · l b lattı. Bütün hunlarla beraber ortaya çıka- katibi umumiliğinden: 13 ınaY'*. gunkü nizamnameaının ıs. a ~ rak: ı' 
muhtaç Oldneunu, ıslah keyfiyetı k ti UdU u tarihine mfu;adif cuma günü Y 

-
6 Tramvay şlr e m r _ Marı Fener k:ızanac:ık ! Diye d.l F bah tad ırı hftkAmete aı't olmakla beraber ı ld - inşa e 1 en ener çe 8 1• •' 

u n t•n • ı knt'l bir hüknm vermek te haylı hü- · d ı.. b ı ı... u .. zeJf . . resmm e u.a:ırr u unma-. :.ııa ıebir mccltstnin ıslah lüzumuna Belçika bükOmeb tramvay şır- yük bir cesaret eseri olsa gerektiı·. lübümüz müessisle.rinin saat .ı~ 
dair mDlibazaJarını temenni şek- keti direktörü M. Gindorf,a Bel- Tc-menu.imiz iyi, temiz ,.e gü 7.cl bir kulüp merkezini teşrifleri rid 
linde bük6mete bildireceğini söy- çik:ının milli nişam olan "L' ord- maç seyret~ktir. nur. ~ 
lemiftir. Sadettin Ferit bey, da- re de la croixe nationale,. i ver· A. Sırrı Yaren KadıkCSyUnde aıettl~ 

d b .. miştir. Jddia)J boks m&,._l gUre~ mUsabakalart yapll r&IAcezenia tesisin en u gune ıw- Ankaracia yapılacak sene~ 
kadar geçirdiji kanuni ve nizami yet olmadığı mülahazasını ser- Bugftn yapılıyor hiriııciliklcriue h.a:ıırlık 

0
1

81
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teldller ve idare noktasından detmiş, şekil üzerindeki hasaıi- Rodos şampiycnu Joz2f Levi Eren- yarın Kadıköyünde .Mısırlı oiJıJ 
olan merbutiyet usulleri hakkında yetin aza üzerind~ . ~asasiyet diyle ~ehrimiıin iyi boksörleri.ıden çesinde öğleden sonra güreş " 
izahat YalBİf, hiikfametten yalmz uyandırdığım, kendısmın de bu Yorg«K Efendi arasındaki iddialı r:ıa~ kalan yapılacaktır. 
bir tehir dariüittzesi için nizam- uzayıp giden akadamik müna· nihayet bu akşam Beyoğlunda Gar - Karşılaşacak olan pebli\•anll~jı-1 
name iatenilemiyeceğini, nizam- kaşa kar~sanda hasasiyetten asa- den salonunda yapılacaktır. gaıistandan yeni gelen Arif ~ıJ~ 

1 büt.. 1 k t "l bı"yele gect:g .. ini söylemiş, Da- iki tarar ta iddialarında büyiik bir la, Cemal, Dıramah Ha.san, . .ııı· • 
name er un mem e e e ıamı • lbrahim. Uzunköprülü ıuıstr(ı, ldnan•a g&e lstanbulun böyle ru"llc•zeye Janm olan yeni nizam kuvvetle ı~rar <'ttiklerinden ma<;ın .i 

O -e-
0 

" büyük bir heyecanla ~yredileceği noplu Mümin pehlhanlardır .. ~"' 
bir talepte bulunmasının munf.ık ve abkimm konulması için hü- muhakknktır. ter altttarka Yapılacaktır. ııır.,.· 
olmadığını ıöylemiş-\ir. kümete müracaat edilmekte ge- Bu ma~tan evet daha bir ka~ maç ı:;o, ikinciye, 7:; lira \'erilere~ 

Tevfik Salim paş3 hukuki mü- ciki!memesi fikrinde bulunmuı- yapılacak ,.e ma~lara saat dokuzda 
IAbaıalar ne olursa o'ıun esasın tur. Kavanin enciimeni namma ba,lanacaktır. 
ehemmiyeti olduğunu, bu günkü Ismail Şevket Bey asabiyetle Galabsaray • Fenerbahçe 
dar01lceze nizamnamesinin işi cevap vermiş, encümeni~ kanuni mUsabakalare 
YürGtmediöi, tadili icap ettiği, vazifesini yaptığını, fakat mec- t<ıtanbut, ıı (A. A.J - FMf'rbattc;o w 

·• d Oalatuaray kulüplerinden tf'bllt eluıuac1 -bunun lemini için hükumet nez- Jisi de temenni izharın an menet- tlJJ': 

dinde icap eden teşebbüsün ya- mediğini söyJemfştir. 
pılması miltaleasında bulunmuı- Hamdi Bey, mevcut 1332 ta-
tur. ribli nizamnamenin bugün ihti-

Beyoğlu azası Mehmet AH B. yaca kifi gelmiyen maddelerinin 
bu işin nizamnameyle de halle· makamca tesbit edilerek bunlann 
dilem.iyeceğini, darüJiceze vari- tadili yolunda hükumet nezdinde 
dalının kanuna temas ettiğini teşebbüste bulunulmasını, geçen 
ve keyfiyetin teşrii salibiyet sene muhtelit encümence vücuda 
meselesi olduğunu, müegese getirilmiş olan nizamname pro-
sıhht milessesattan · sayıldığı için jesinin de bu arada istifade edil-
hatta dahili talimatnamesinin de mek üzere makama tevdiioi tek-
belki Sıhhiye vekl:etiııce yapıl- lif etmiş, bu teklif kabul olun-
ma11 icap ed~ceğini söylemiftir. muştur. 

Münakat• uza.ut, lsmail Sıt- Daimi encümence tetkiki bi-
kı, Hamdi, RMf, Gatip Bailtiyar, tiriten Darölbedayi bütçesi encfi-
Eı"t, Tevfilc Alllİr Beyler söz mene havale edimi,tir. 

&aylemişler, Te9iik Salim Pş. kava- Meclia içtimama bugün saat 
Din aıcimeainintdQl iie pek amkay- oa d&tte devam edecektir. 

J - Eno"I" kulübüniln gclmeroe'll ü:.:erlıw 
F~~ \'e Oıdataı.ar.ıy lrnHlpt rl lk\ mlt
ııabal>a ynıımayı kararı:ı,tırnııP..nhr. 

2 - Bıınlnrdarı blriııC'isl Fı>ıH•rbalı'<' 

ııtadmın kii at ~n1in!' m&ııadif m:ı:n,.ı•ı 

ıs üaeli ruma glittti F~';;e ıMbuJmıta 
lcrn edlıl<'rf'lülr. f'ııtbol Fedrras~·oau bu ma

çm galibine ,·erll~k üzem bl r kupa l<1>~ mal< 
neu.kf'ttnı ı;ist.P..mılştlr. ttactan ~nl at

letlun rnüubllknJıan l!'za <'4.ilecıcktir. 
3 - tkinrl mil'3b:ıka tarlltl gclı•C"f'l; ı•c .. 

nebi takınıl3rınn 11117.aran ~7 mtı),sbı 17 bu

dnuı a.rumci.'\ olmak hrre tıKblt tCBlııl-;-

tir. 
4 - Bu iki maçta l'TI l~i netice~·ı •·lllı- I'· 

den klalWle e"<'loe Hin f'lilad.lğl ...,,... Ollln
plyat Ukl lwpıuı ~erilecckiU. 

l5 - HC"r lkl marm da hnkl'ml ~lister Al· 
le1t'dlr. 

1 - StaMI lditat merulml taaı Mat 1 f 
u- ~·e nUetıı;m müMbnk:ıları ı.ı,so da b:ı,ıı
yacnktw. 

1 - Feneıt.aiı9e - Gala&aaaray &.akall • 

VilA••.,.•••: 

Çanakkale Yit-eti ..... " 
bir •lkAyetl ._;,·. 

Çanakkale vilayeti şebri2 
peynir, Balık gibi bir ço~ 
maddeler yollamakta ye ~ 
da doğrudan doğruya çjl• 
bava mahzenine alınmakta .~ 

Çanakkale dün viliYjtı~ 
müracaat ederek Istaobu ;~I 
bahaıJiyle buz depolarınd8~1;,I 
yet etmit ve fazla para 
ğmı ileri si?rmnstiir. ~ 

iki Finlandiyah -~ .. J 
u. eeıdı ,.ı 

T ayy&reyle bir dünya se~ 
yapan M. Bremer ve .- d~' 
Roşenbeıg adlı iki f~eJf 
genç dün Mısırdan tayyase 

1
;1u 

şehrimize gelııH~lerdır. r~d~ 
ciler bu sabah Pofyaya I' la'~ 
ler, oradan da muhte1if !d~ 
J'e oğr ayarak memtek 
d6Bacdderdir. 
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1 M8yıSt8n sonra 
Şüpheli bir adam 
Yakalandı .. 

:ıırı1blllr insaniyet, hangi devirde tek bir 
z n resmini indirmemek üzere asacak? 

Uzerlnde çıkan veslkalar, 
Hoybon kotnltecilerlnden 
Oldu§unu gösteriyor 

lstAnbul zabıtası Amerikad.u &Chrimlzc 
gdrn Arif isminde ıüphell bir !JllhM yBk:ıla
mıştu. Öğrnndltlnıl:r:e göre, itterindı• lıu
lunan b:ın vesall<, im adamırı m~ut lfrb

JOn tc~kllAtıul\ meııııup bir komitocl oldu;;tı· 
nu nıeyd.ant\ çıkarmı,tır. Poll• birlntl ,u. 
bMi, kııktlAta 11.lt '~slkJtları ,.e doku.% YÜ7'. 

kUsUr doları, baı.ı m11kbuı.ları havi millıllrlü 
büyük bir zarf taıııyan Arffl diln adllY"' • 

rihı· <Baş tarafı I inci !ıyb.d:ı 
bi 

1 Yani tam bir hafta enelki tek 
l ftll.L_ hat -ıa... Halbuki bana aynlah 

la.trtal~r geçti hissi geliyordu. Sayfa
~ rozden geç.irdim. Çocuk haftrun
hır ikinci günii hakkında bir yazı, 
lerı1eshn var. Af erin, balo da ,·ermi~-

tıı!~ bizim dünya g'idi~ine nasıl göz 
~ Ufumuzu gösteren bir Mdise ! 
dtıt il Yıl ıene bu yavrularm ellerin
lltf tat~larak valilik, belediye reis
Itn' hlıs müdiirHiğü makamına, fi
litf ve filin gazetenin başmuharrir -

111:~.idare Amirliğine yedilip götü
h.. ":tin il gördüğüm zaman çocu -
••1atı Pap olursun, inplla.h dl.ren !n 
l'\.r erin tam halefleri olmakta ıs -
ICtaab ettiflmizden §ikiyet etmi~tim. 
tttL IUr, bu baloyu gene neler takip 
ili C SaJan bu serzeni§imi görüp de be
laat e~Vftde oturarak İkdama ı~la
ltatt llla.kaleleri yazan üstadıımız Ah
dtttJıe Cevdet Beye benzetmeyin. Den 
O)d t vazifelerinin amme hizmetleri 
M 11hna ve mfftll bir marangoz. l
if bit- elektrikçi, iyi bir toprak ameJe
~tılştirmekteki 1ilzumu takdir et-
01111 kadar, ~ocuklan devlet memuru 
1

11 
aktan tiksindirecek bir terbiye yo 

tt.ı~1lt1ttanın da bUyük mahzurlarını 
Oa 'ftl tttirmek isterim. Ancak sekiz 
ı.-!'&ftnda bir kafanın yumu~ak bey
ı-...:orla bir t8hakküm arzusu a~ı
~ - bizde - niçin? Ömür zaten 
~ nla g~en bir çocuğu dört duvar 
tflede ıun't ve ya mUMnna bir dans, 
bt llt!t havaaına kapatmak neye bir 
~raın hııftasmm bir günü olsun? 

.. 
1 

ura da ayrıca bir cocuk ha ft:t!C;J " u J ' 

lll' P olınadığınr Himayeiet fal reisi -
d ıı tiipheaiz öğrenmiştir, ben sorma
~'ffı; fakat bütün gördüklerim ~ocu
te~' ~e.nçliğin terbiyesine bir inkılii.ıı 
ıi Jlnıı:un ne kadar dikkat ve ha!l!la-

~~1e n iifuı .e!t~ğini !'Öyler. 
Jt •ıdr cok kı~ı ınkılı\bı !ladecc huku- · 

-~ e~~Y~ menua ~nneder. Ö) le 
d, c.errettir. nazari hır ,eydir. Bura: 
lıı •nkılllbı gözle görülür. elle tutu
lt r hitle ~et.irmişler: İnkılap d~yince 
ll~Yanın iktısadl bir cüzütam' olma _ 
, .. ~ıı~ b:ı~lıyar:ık fabrikanıa yılda 
~ bın w· ·· · ._ . mo ru on hın fazla.sıyle vcr-

ltı~ınf, ~rutte ~ıücn~ele teşkilUı • 
ttlb §U ı.ndar çckırge ımha, kimycyi 
hıı re ?nfkt:ı.rını 1933 te bu, 1931 te 
ı, ... ta.kaına iblAğ etmesini kaıtcdiyor. 
it~ Az !llh~ma, ~o!c rdP.h, bunun e
ı,r olacak. Vakla kilçük ya~ta çocuk 

1 
burada da İ§lere karıştırılıyor. 

11,._ llta11sta çocukları taraf taraf ta
$0t:.: i§te bugün tıpkı bizim bayrımt 
Ilı ~~an ribi bunlann da hurralan
'to delerde dola~tıran kamyonlilr, 
~~bfUer bizzat böyle bir çocuk 
"-ıı.tAtnun nz'ıyediyle temin olun • 
t~ ~ur Bu •. . d' -.r • gun ıste ıklerini ç~uk • 

lJ hesabına alıyorlar, i~letiyorlar. 
-'·ı llıunıı bir temizlik ayı kabul et 
ıı," er li -~ t er oeyde, her yerde temiz -
ae,clJ ier asliyeti muhafaza olutınbil
~la bi&ım ramazan sibi bir ay. Ço
t,.ler: ~u temizliğin müraluplfri: 
1-t. lla gtriyorlar, üste başa bakıyor
' ~rlan en kıymetli teftiş, teş· 
0l'llrt ";rı.k h~kmilnde.. Fakat bu bir 

}{. eğıl, hır iş. .. 
lııırtak tıl Dıeydar.dan akazı kalabalık 
tUclİIE oınuzlarda, bir çok ellerde kil 
~ ~«>taklar da ta§ldı: Hem de 
Sıı bu:uzlarında, erkek ellerinde. 
"lı. be kapı çekme ç_ıkmışlar de\'i· 
tı,,.,,a il Çocuğa süt yerine inkıl~p 
l"tııı 

3
. ~i \'eri3·orlar, diyeyim. Netice 

O)lra)( \rn nesli Mil İnkılap nesli 
t"tıtıaıc hnek, tanımak, ona göre yo
tatt,l'a~khatta bütün zaruretlerini 
ı,,11, bu ta Yetiştirmek olur. Bu inkııa 
:!uııur 

1
thtklenin kendisi müdafan 

q ' 0 un er itle ınaz, bu başka ıue~ele ! 
dl tocu.~leket kendj tekamülü yolun 
:~arız b~rına maddt ,.e iktısadt ren
~·tel'Jtıelf~· hedef, bir hücum hedefi 

t. ır. Burada bunu görüvo -
il otu . 

itil n ren . 
dt' bUt1in ÇperJenn kendi m:ıhsulü-
k l'ttaltltılA~naf ' 'e fabrikatörün ken 
~~~ı..,11 ını :ilkin ortaya koymasr. 
o:.~ ' ~~ukJarının yiyeceğini, 
""- ' liYece~· · , 1 t~rtd ısını, kuUanacağını ""- ın::· 1 sonra, yetecek kadaı· 

narı tatmin edebllmekj 

ısın ruhların her şaibeden yık<ınmı~, 
temizlenmiş bulunması lazımdır: ken 
di muhitinden bnşlıyarak hangi dili 
konuşursa konuşsun adem oğullannm l 
doğru dürüst gidip biribirlerini al -
datmıyacağı, fert \'eya devlet halin
de bir tarafın öbür tarafa !laldırısın
dan, istilbından, zapt ve ka.hnndan 
karşılıklı olarak emin bulunduğu j 
hakkında derin bir iman taşıması lfı. 

zımdır. 

Dütün maddi ihtiyacımız görüldük 
t~n sonra da falan güzelin falan gen
ce kısmet oJması tabiatın artık hük
mümüze ramedemiyeceğimiz esrarlı 

bir işi halinde kalmı~ nihayet bunda 
bir tevekkül faziletiyle boynunu 
bükmesi lbımdır. Bütün bu Hlzım o
lanları hareketlerimizin mihven yap 
mal< içln de se\·ki 1abil haline getirin
ceye kadar mek~p ve muhit tcl'biye
sini bütün un~urlnıyle işletmel•te ele 
vam ve ıMar litzımdır. 

Uus inkılabı bize der ki, bu mana· 
da bir urbiye3i tamim edincey kadar 
ben bütUn askeri kuvvet ,·e kudretim 
le .i~ başındayım. Kendi gücümün yet 
tiği, kendi ~esimin duyulduğu bir ~a
bada bu aklr selimin mU~ün gördü
ğü, biMi selimin takdir ettiği, vicda
nı selimin dilediği hayali h:ı.kikat 
yapm:ya Mva.şıyorum. 

YakaPanan edam 

,-f'rml,tır, Sultanııhmt"t ' 't birinci u•:z..ı 

mahkcmrsl bu adanır- ·ne llhum ı;ür-

mU, ve Arif mevkuh _ .. ai mlııtıuıtlkli

~e ,·erUınlftlr. Polla , ~ •• .t e bu eüJ.lhell a
dam h:ıkkmdakl tahkikatına "hıomnıiy~U·! 
devam etau•ktodir. 

Bu huıu&tl\ it.abat almak liı.erc kcndı~ıne 
mlir:ıraııt cttlğlmlı: polis mlldUrll All r.ı.w 

B•y bl:ı:c ıJll beyanatta bulunmı:ıııtur: 

- Follıı, Arif isminde oUphell bir :ıd:ım 
yablamı,tm Arifin üurinde Ameril;?.dıı· 

ki Bob.) on teıkllAtrıın alt ahl:ıt malı:buzl:lrı 

Bir ameliye, en az zayiatla en yıı
kın zamanda tahakkuk ettirebilmek 
içjn Zihinleri böyle bir neticeye yat
kın kılllbilmek insanl:k hayatmd:ı 
şüphesiz bir tcrnkkidir~ neukim Le . 
ninizmin imamı Azamı Sta1in olduğu 
na göre ,.e So,·yetlerin bu gihı ~m<>l 
de m2zhebi Sosynlizmi yalnız bir mc:n çıkmıştır. Kcndlslnln Hobyon teşklıntın:ı 
J k men9Up klmlleler tarafmdan ~yartılıırtık ce-
e et hududu içinde tatbik etmek o- mlyete alınıwş bir ,·ataııdaf oımau ihtiınııl· 

lur. Bir memleket hududu içinde ka- ıt"rl kuvetlldlr. Mn:tm:ıfih netice, tahkik:ı-
lan sosyalizm de hudut haricinde lıii tın ııonun~ll anl:ı~ılar.al<tır. 

tün ,·ns: CJarıyle dc,' lct sermayeciliği •• .. ·············:····:········••tıı•••········ .. ···· .. ······· 
sayılmak tabii ve aynı hudut içinde !evh:ısını ındırmek ! l\fu~.~kak olan 
milli\:etciliğin en tabii mey,· alarmı ınsanın fani olmasıdır; olumden .son
,·erm~ ~arurtdir. . . 1·~ya süren manevi hayatın hilC' l.!fr 

Bu b;r '"'erhaledır· G" .. 1 ... ·· .. eceli n bic cenne , cehennemi varcl ıı ! • •.• • uruş ugumuz • 
kbmünistler boyle diyoi'lar ve bir fümbilir, insanjyet, ,hangi de\·ircle 
merhale olmak itibariyle inkılabın bü tek bir azizin re~mini indirmemek Ü· 

tün sermayeci veya. istismarcı mam!e- ıere asacak? 
ketlere hükmü•:ü geçirebilmesi için Stadyum yeni yapılmış olmnkla 
de sc!si~ <!urr.myorl:ır. beraber, l\foskovn Sovyeti 120 - ;l:lO 

1 m:ıyıs ge9it resimleri bütün te- hin kişi alır bir yeni stadın pl~mlnl'ı
ferrüatına mrmc:ya kadar bu lıük • m hazırlıyor. Uç milyonluk bir şehir 
mi.in t<>zahürlerinc malikti. için burasını dar buluyorlar. Gördü • 

• • • ğümilz kırk elli bin itişi olacak. Tri-
Dlin Tas ajansı buradaki matl.ıuat bünler o kadar sıkışık oturan insıın

mensupları şerefine Metropol otelin- larla dolu ki, daha geniş bir stat is
de bir büylfü ziyafet verdi. Saat biı· trmckte haksiz değiller diyorsunuz. 
buçukta hazırlanan sof raya, saat üç 
te güçlükle yetişenler oldu. Sokaklar Rus takuııı) le Ukrayna tak ımı a· 
öyle geçilmez bir insan cereyanı için- r:ı ında bir maç yapılıyor. &) azlar. 

deydi. 
Bu ziyafette beni ş:ıhsen memnun 

eden hir şey öğrendim: Biz1.at aleyh
tarr Vala Nurettin Bey bir kart gös 
tererek haber veriyor ki, burada chı 
majüskül aleyhtarlan vardır; ben ,de 
.Abidin Daver Beye haber veriyoı·um. 
Bir fikrin doğru olması için mutlnkn 
ekseriyette olması lı\zım değil. 

Ak~am füdü Vok.-un yani bura ti 
caret evinin kabulü, ziyaret kon~ni 
ziyaretimizin en kıymetli numarala -
rından biri oluyor. İki gecedir de 
:Moskovıının şenliklerini dolaşıyoruz, 

bugün dörtten yedi bu~uğa k:ldar 
stadyumda lrnldık. Karşı tribünün 
ba' tarafında uzu:t bir bant: '"'Türk 
spor teşkiJ:itının reisi hmet Pa,a Haz 
retlerine Moskova terbiyeibedeniye 
teşkilllh tarafından setrımlar.,, 

S:ıhanın bize bakan zemin seddi 
üstünde bir diğeri: "Türk misafirle
rimize Sovyet ittihadı tcrbiyeibedeni
ye teşkilatı tarafından selamlar ... 

üç büyiik resim, en bilyük nokta 
ve en büyük irtifadıt: l\larks, T,enin, 
Stalin. 

Yolda gelirken bir kilisenin soka
ğa bakan penceresine konulmuş ~os
kocaman bir aziz resmini gören Yer
vant Efendi: Kiliseleri a~ık bırakmış 
lar, neyse; ya bunları niçin nçıktn 
bırakmışlar? diyordu. 

Bir hanım Tavari~ te bir sof rad·t 
"Allah sizi de, bizi "de Sel'iyl)rnıuş, 
havayı açtı!,. diyen Kizım paşaya s;ü
lerek: "O ali ah da kim? Biz onu hu
dut haricine çıkardık!,, Demiş. Fik
ret in dediği gibi: Öyle, evet! Yeni a
zizin leYhasını asmak için eski azizin 1 

Ukraynayı, kırmızılılar Rusları tem -
sil ediyorlar. Ukrayna taktmmm km· 

veti kendi kalecisinin hemen ilk haf
taymd:ı. eli nr1rnsına bağlı gibi durma 
srndan anlaşılır. Hoparlör her mü· 

him safhayı belki bütün Mosko,·aya, 
belki bütün Uusyaya söylüyor. mz 
de sahadan akislerini işitiyoruz. Ilita 
bette de Rus terbiye ve tesiri? \ · ;:>ro

şilofun nutku bana enelki sene Sof· 
yada Jeneral Uzarofun nut-kunn h:ı
tıtlattıydı, buradaki hoparlör d c hi-

ıim Kastamonu meb'usu Hasan F,•h 
mi Beyin kürsüde tane tane söyleyi· 
şini hatırlatıyor. 

ismet Pa§a mis2lfirlere aynbn tri
büne girer girmez. hoparlör bütün 

tribünleri ayağa kaldırdı: Takımlar 

derhal bir saf halinde toplanıp dizil 
diler. Bir alkış tufanı. Ka.c;ketlcr ve 

şapk:tlarla ~elamlar, hurralar. Marşı 

mız. İsmet Pn~, etrafı se;gi dağı
tan samimiyetiyle selrtmlıyor. 

Bütün gözler bizim tarafımızdn. 
1nzıbnt l'aşayı görmek için aşağıdan 
gelip ge~meyi adeta güç menediyor. 

lsmet Paşa buranın spor teşkilatı
nı merak ettiler. Reis, büfede, iz:ıhat 

verdi. Bizim spor faaliyetlerimizle da 

h:ı !'ık karşılaşma arzu!lundalar. ls · 
'lhet paşa da bunu tasvip ve arzu edi
yor. Bu temasın ~arelerini bulmak ni 
)'etindedir. B:ına bu tcŞkilatm nasıl 
inkişnf ettiği yolunda tafsilat alma~, 
emrediyorlar. 

Alkışlar. hurralar .. Operada yeri
len ilk ihtilal b:ı lctini görmek i<•in 
stadt.ın ayrılıyoruz. 

hakkı tarık 
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Rusyada Aşk! 
Yazan: Lul Sari Ruaye 

Fuhuşla ülfet edenlerin cismen ve manen 
tedavi edildikleri müessesede bir saat .• 

- 10 -
Vza, uyandığı 

öğle olmuştu. 

- Fyvah, diye 
rikayı kaçırdım. 

zaman; yakit 1 

haykırdı, fab-

Kalkıp masadaki sürahiden 
öıt üste dört bardak su içti. 
Kendisini mfimkün mertebe te

scili ettim. Sonra, Uzanın etek· 
Hğini, iskarpinlerini dolaba sa·k
ladım ve garsonun ziline bashm. 
Liıa da karyo!enın altına girip 
saklandı. 

Bu tedbirlere Jüzum vardı. 
Zira, sovyet tel>easınden kim 
olursa olsun, saat onbirden son
ra ecnebilere mahıus otelde 
katması yasaktır. Eğer Vzayı 
görürlerse, hem onun ışı fena 
olur, hem de, beş senelik p!An
dan bir gün aşırmış olmak iti
bari~·le benim işim fena olurdu. 

Garson geldi. Bir sütlü kahve 
ısmarladım, getirdi. Bereket ver
sin, Lizayı görmedi. Oturduk. 
Yan yarıya paylaşarak içtik. 
Sonradan alçak sesle konuşmıya 

başladık. 
Liza, karyolanın alllnda yarım 

şiıe votka bulmuıtu. Aldı, bir 

~ udumda bitirdi, sonra, bana, 
hayahnı anlatmıya baıladı. 
Babası, zabitmi~. Daha harp baş

lar başlamaz vurulmuş, o da, bir 
teyıesile yaşamıya başlamıı. 
1917 senesinde, ihtilal olduğu 
zaman, Liza 13 yaşındayımış. 
Bütün gün evde kapanıp durur
larmış. Geceleri Liza !okağa 
çıkar, yiyecek alırmış. 

Bit gece, Uza ıokakta ıbir 
1 l • 

askerle karşılaşıyor. Asker, genç 
kızı görilyor, hoşuna gidiyor. 
Lizanm da asker hoşuna gidiyor. 

Sonra ... Sonra beraber eve dö
nüyorlar: Teyzesi sesini çıkara
mıyor. 

Bir hafta sonra asker kalkıp 
ba~ka bir t3rafa gidiyor. Fakat 
Liza ynlm:ı kalmağa tahammül 
cdemiyeceği için, başka birisini 
bu'uyor ve iki sene beraber ya
,ıyorlar. Bir müddet sonra ma
ka il ihlilAt. 

- O zamanlar, diyor, Liza 
iyi idi ve zengin adamlar gelip 
beni yemeğe davet ediyorlardı. 
Hatta birisi, beni Kırıma kadar. 
seyabntc götürdü. Döndüğüm 

zaman teyzem ölmüştii. Evimize 
başl<aları yerleşmişti. Fakat ba

na da bir li öşe verdil~r. Yen iden 
bir çok lşıklanm oldu. 

Sonra, tekrar ihtilAI. Zengin 
adamlar kaçmıştı. Eu sefer, evi
mize kiracı olarak bir karı koca 
geldi. Karısı, kocasinı benden 

kıs':Canıyordu. 

Liza, o zaman sokaklara düş
müş, Kendisini "profilaktuar11 

müesıeseaine almışlar. eurası 
fuhuşla ülfet edenleri c:smen ve 
manen tedavi eden bir mües

sesedir. 
- Vah zavallı Liıa, demek 

seni polis yakaladı? 

- Hayır, burada polisin b:r 
kadından şüphe etmeğe hakkı 
yoktur. Yanız ne iaşe, ne de 
ikamet vesi!:am varc!ı. Onun içiıı 
gidip bizzat müracaat ettim. 
eurada, Fransada olduğu gibi 
fahişeler in cemiyetleri fılan bu· 

lunmaz. 
- Ya, demek Fransada böyle 

bir cemiyet var zannediyorsun ·? 
- Tabii. Olmasaydı, herkesin 

eline nasıl bir vesika verirlerdi? 

Doğrusu bu mantık karşısında 
şaşırdım. 

-Müessese rahat mıyıdı? 
- Evet. Gündüzlerı örgü örü• 

yordu m. Akşamları, sokağa çıkıF" 
gurup halinde geziyorduk Saat 
on birde hep beraber dönuyor
duk. Sonra, iyileşince, bana bir 
iş buldular. Şimdi fabrikada ça• 
lışıyoı um. iaşe ve ikamet veai• 
kam var. 

PROFiLAKTUAR 
L'zanın sözleri bende bir me

rak uyandırmıştı. Gidip bu mil· 
esseseyi gezmek istedim. Burası 
hem fabrika, hem hastahane 
diyebileceğimiz büyük bir bina 
idi. Geniş yatakhaneler, haata
bakıcılar, bir istirahat salonu, 
kukuyruklu bir piyonu. 

Müessesede on altı yaşından 
yirmi beı yaşına kadar 300-400 

kadar genç kız var. Milessese 
müdürü, bana i:ı.abat veriyor. 

- İhtilal ve inkılaptan evve\ 
Moskovada 18,000,000 nüfus 
vardı. Fahişelerin adedi 25,000 
idi. lnluliptan sonra bütün evleri 
kapattık, her tarafta gizli fuhuı 
ile mücadele ettik. Bize bu hu
susta amele kadınlar da yardım 
ediyordu. Netice şu oldu. Üç 
senede, Moskov anın bu müddet 
zarfında nüfusu 2 300,000 olmuı 
olmasına rağman, fahişelerin sa• 
yısı 3,000 e indi. Bugün nüfusu 
Uç milyondan fazladır, ancak 
400 kadar fahişe kalmıştır. 

Rusyada bizimki gibi 35 ml1· 
esse.se vardır kind~ bw».Ptı!IJa· 
mı sayısı da 4000.,dir. Bu mü· 
esaeselerda bu:unan kızlara gün• 
de yedi saat iş veririz, fabrika
larda çalışanlar gibi llcrct alırlar. 
Bu ücretten 22,5 unu iaşe ye 
jskan masrafı olarak mücsseye 
bırakırlar. 

Müessese müdürü, bana Uıa• 
nın söylediklerini teyit etti. 

Hastalar, akşamlara grup ha· 
linde geımeğe çıkarılırmış. Emin 
olduklarını yalnız da bırakırlar• 
mış. 

-- Yalnız bıraktıklarınız geri 
dönerler mi ? 

- Kaçanlar pek nadirdir. Fa· 
k0t ekseriyetle pişman olup ge• 
ri dönerler. 

Zira, Rusyada fuhuş bir mes-
lek değildir. 

Bu sözleri ve kapitalist mem• 
leketlere yapılan telmihi dinle-
dikten sonra çıktım. 

Gidip Uza'yı buldum. Gece 
saat 11 den evvel odadan çık· 
ması lbımdı. 

( Oeram edecektir.) 

M. Oumer'in l•tlrahatl 
ruhu için ayin 

Geçenlerde Pariste öldürülen 
Fransız reis ' cümburu M.Doumer'in 
ruhi istirahati için bugün saat 
10 da Pangııltıda Saint - Esprit 
kilisesinde ruhani bir ayin yapı
lacaktır. Merasimde şehrimiz
deki biitün ecnebi sefirler ve 
Frar.sız sefiri Kont de Chambrun 
hazır bu '.unacaktır. 

itizar 
Yazımızın çokluğu dolayııiyle 

"Tekinsiz l.onak,, tefrikamızla 
"Tarih el kitabımız,, bugün ve
rilemı) or. Ozür dileriz. 

Kadıköy 

Süreyya Sinemasında 
12 mayıs 1932 per~embe ııkşımın

d:ın it bıırtn mc,·, :min süper fibnlcrindca 
Siyahh Kadının Kokusu 

1 lugeıte l X Uutlos - llonald Toutıio 



BiR FACiA 
öldürdüğüm adam 

Sovyet Rnsyada 
Sinema 

Moskovada "Altm dağlan,, is -
minde bir film gösterildi. Bu film, 
Sovyet sinemacılıimm büyük bir za. 
feri olarak tel!kld edilnıekt.edir. Fil 
mm kıymetini yayan, içtimai bir 
mevzuun f evkalAde muvaffakıyetle 

oynanmış olmamdır. Filmin başlıca 
rolünü bir köylü oynamaktadır. Bu 
köylü, köyünden kalkıp bir f abrlkaya 
girmek üzre şehre geliyor. Ma.kAadı' 
para kazanrp bir at satın alabilmek
tir. (Vak'a 1914) senesinde geçiyor. 
Fabrikada çalışan köylü, orada te
mas ettiği kimselerin ve fabrika ha
yatının tesiriyle tamamen değişiyor 

ve şuurlu bir ihtilalci amele oluyor. 
Filmin rawıiki kısmı çok günldir. 

Halk ~arkılan muvaffakıyetle tatbik 
edilmiştir. 

• • • 
Se!li olarak "'Ufuk., himli bir tilm 

1 yapılmıştır. Almanca ve Rusça söz.:
lüdür. 

"Şarlo" Sorbunda 
Sorbon darülfünununda Şarlodan 

1 bahsedilmiştir. Mesele sadece film 
hakkında bir konferans değildi. Fe -
lika Gef isminde bir profe15Ör "Giil -
mek ve Fransız sahnesi,, isimli bir 

' 
il 

eserde topladığı denlerinde 15f ne~ 
11 da unutmamış, Şarlonun muhte!if 
filmlerinden bahsetmi§tir. 1 

"Gülmek,, bir çok muharrirlere eı5er 
1R ::"nam etmiştir. Bunların başınd:ı 
me§hur Bodler gelir. En son olarak 1 
Bergsonla Fabr bahsetm~tir. Sorbo-
profesörü, Bergl50ndan §U eilmleyi ; 

1 byor: 
- Komik, halis zekAya hitap eder 

llAh .. 

• Sllvla Sldney ile Flllp Holmea 

Sonra, gUlmenin, ailıyacak bir va
ziyete gelene ndar gülme demek ol
madılmı, bir teeYür duyarak eğlen· 

:Amerfkanm ... en büyük romancısı 

"Teodor Drayzer,. Amerika faciası 
ıisimli bir şaheser yazmıştı. Bu kitap, 
dünyanın bütün Jisanlarına - tabii 

türkçe müstesna - tercüme edilmiş 
ve büyük bir muyaffakıyet kazanmış 
tır. 

Meşhur romancmm bu e.c::eri, Ame· 
rikanın içtimai . bir yarasını hassas 
bir ne~terle deşiyor, f ecaa.ti, tedavi8i 
kolay olsun diye, ortaya çıkarıyordu. 

Pek tabü bu kadar meşhur bir e • 
&er, sinema şirketlerinin gözünden 
kaçamazdı. Bunun için, (Amerika fa
ciası) nm filme alınma~r kararlaştı -
nldı. Drayzer razı oldu. 

Filmi yapmıya karar veren şirket, 
bu muazzam iş için, şaheserle müte
nasip bir rejisör aradı ve bu gün sl-

11ema dünyasının en büyüğü sayılan 
Rus rejisörü Ayzenşta.yn Amerikaya 
davet edildi. 

Ayzenştayn eseri okudu, tetkik et
ti, karannı verdi. Eserin en göze çar
pan tarafı, bizzat müellifinin de söy-

lediği gibi, içtimat faciaydı, binaena
leyh film, bu cepheden yapılmak la
JımdL 

Fakat, sinema şirketi bu noktai na
zara iştirak etmedi. Şirketin "ticari 

müdürü" bu mevzula, bu ana hatla 
yapılacak bir filmin piyasada tutmı-
yacağıru ileri sürerek itiraz etti, ve, 
filmin vak'a tnraf ının bir poli!ı dra
mı şeklinde yapılma5ında şiddetle ıs 

rar etti. O zaman Ayzenştayn bu şir
ketle mukavelesini feshederek başını 

alınca gitti. 
Bir müddet Mnra, bu filmi, Stern

berg bir polis dramı olarak yapıyor 
ve Amerikada gösteriyordu. Drayzer, 
eserinin mevzuunun değiştirildiğini 
görünce mahkemelere müracaat otti, 
dava etti ve hak kazandı. 

lşte üzerinde bu kadar dedikodu 
yapılan film dün akşamdan itibaren 
gösterilmektedir. Yalnız, Amerika fa
da..c;ı ismiyle meşhur olan bu filmin 
ismi (Öldürdüğüm kadın) şekline ko
nulmuştur, o l!luretle g&teriliyor. 

Otellerden birinde garson yamak
hğı eden ~ Gritit, genç ve güzel 

bir delikanlıdır. Günün birinde 'tek demek oldufunu söylüyor. lşte 
kabahati olmadan vuku bulan ıı.. • bu neticeye, filmleriyle ancak Ş:ırlo 
tomobil kazasında tevkif edilmekten erfşebilmiştir. l'tl~lA, en son filmi 
korkarak ailesini bırakarak kaçıyor. olan Sehir Işıklarında, Şarlonun mil-

Bir çok macera. geçirdikten sonn yoneri kendini öldürmekten kurtan
Nevyorka vasd olarak büyük bir ça- ~ hem güldürücü hem de heyecan ve
maşırhane sihibi olan dayısmı bulu- rici değil midir? 
yor. Dayısı kendisini fabrikay:ı ınü· Profeeör diyor ki: 
fettiş tayin ediyor. Klayt bir miiddet - Şarlonun filmleri şimdiye kad:ır 

!'ıonra fabrikaya alınan Roberta Al
den isminde bir genç kızla tanı~ryor. 
Bu genç kız Klayd'rn cazibesittden 
kurtulamıyor ve d~liJr·•nlınm kendisl
le evlenmek husu.c:••"'loa vermiş olduğu 
söze itimat ederek metresi olmakta 
tereddüt etmiyor. 

Fakat bir müddet 'Sonra hamile kal
dığını hisseden Roberta izdivaç için 
delikanlıyı şıkıştırmrya başlıyor. De
likanlı genç km aldatmıya ve.sile ol
mMı için karnındaki cenini dtişürmf
ye sevketmek istiyor, ve buna da sebep 
olarak evlenmiye kAfi paraları olmadı-
ğını ileri sürüyor. Deli.kanlıya kartı e

min bir aşkla. merbut olan genç kız 
kendisine vaki olan teklifi kabul ve 
kalbi ileride evlenecekleri ümidiyle 
dolu olduğu halde işini terkederek 
ailesinin yanına avdet ediyor. 

H:ı~~ik:ıtte ıse delikanlı Fhışley i~ 
ır.inde bir ı.engin kızla sevişmiye baş-

lamıştır. Fakat Roberta çocuğunu dü 
şürmekten korkuyor ve tekrar deli • 
kanlıyı tazyike başlayınca bu ,ııçef er 
zengin kızla evlenebilmek gayesiyle 
Klayt lekelediği biçare km ortadan 
kaldırmıya karar veriyor. 

Klayt, genç kızı öldürmek mak!a
dıyle, gölde bir gezintiye davet edi-
ediyor, sandala binip açılıyorlar. Fa
kat delikanh, yapacağı cinayetin fe-
caati kar~smda ürküyor, ve, fikrin
den vazgeçiyor. Ukin ~adüf onun 
wavvur etti#f cinayeti yerine getiri
yor ve sandal devrilerek kız boğula· 
yor. 

Şimdi, delikanlı tevkif edilmiştir. 

Düşündüğünü tatbika karar verdiği, 
fakat va.ıgeçtikt.en sonra tesaclUten 
yaptığı bir cinayetin hesabını vere • 
cektir. 

bize gösterilen komik filmlerden çok 
yüksektir. Çilnkü bu artistin yarattı-

S6n•ryo ı 

SARHOŞ 
-Geçen haftadan ve ıon-

- Evet dostum, abidenin yanın • 
dan dönerek gene buraya geleceğiıı.. 
Başım açık le~ gibi otomobilin bir 
kö~ine yıkıldım. 

Evet, eskisi kadar içkiye tahammü 
Jüm yok.. Ah bu eter, serin et.er .. 

Bu tenha e.a.ddelerdeıı eilratle geç 
mek, gecenin serin ha.vasmı doya do. 
ya Jçmek ne kadar iyi.. 

üç sene evvel bir kış gecesi otomo
bille gene böyle süratle giderlcen yı • 
kık bir duvara çarpımşt:k .• Bize bir 
~Y olmadı. Yalnız otomobil sakat • 
landı. Ve biz yağmurun altında t'n· 
ha. sokaklardan kol kola avdet ettik. 
Evde ocak yanıyordu. Büyilk bir o • 
cak .• O yorgun bana. 80kulnyordu .. 
Ah bu nüva~ler •• Hallbuki demin on 
dan ne kadar nefretle kaçtım. 

Neyı,e bu da geçti.. Galiba bir gün 
de bindiğimiz araba tramvaya çarp • 
tr .. Yok, o 'gün yalnn;dnn ve ona gidi· 
yordum. 

Bu ak~m cebimde parla var. lste. 
diğimi satm alabilirim. Ve sonr& bir 
t.ek kadın için geceleri aykulannı kay 
beden zavallı ıençlerf düşünUyoram. 

Bu manatıTdıklann hayatta büyük 
mevkileri var ha •. 

Hayat nedir? 
Buzlu içkiler ve dekolte k3dmlar 

deiil mi? 
Yalnız şu var ki o sevdifim ıarkı

lan biliyor .. Sonra ne bileyim viieat
Janmız biribirfne al~km, beraber ~ek 
iyi da.nsediyerur.. Belki teki ahbap
lardan bahsederiz. Onlardan ıördfik
leri vardır .. Bu aqam oaua hayali 

Greta NI ••• denUen artist lfte budur 
ğı tip, bir vahdet ve hayat hissi ver-ı Jeri Ronald Kolmanla Anna Ste11 •f 
mekt.edir. Bu suretle ta~ entellektü- namaktadırlar. 
el bir memnuniyet duyuyoruz. § Pola Negri ikinci filmini yaP~ 

ya başlamrıJır. İsmi "1tiramı1' 
• - dır. 'I 

Kısa haberler. , § Uç sili ··,orlar filminin sesli 1, 

~ 

§ Moris Şövalye Nevyorktan Holi· 
vuda di>nmüştür. Şimdi "Yeni bir ge
ce sev) isimli bir film çevirecektir. Bu 
filmi sahneye koyan Rober Mamu • 
layndır. "Mamulayn,, Moris Şövalye 
ile oynamak üzere Janet l\fak Donal· 
dı intihap etmi,tir. öteki artistler de 
Mina Loyla Şarli Ruggers'tir. 

§ King Yi<' or, "Karamnzof kardeş
ler,, L,imli filmi yapacaktır. Baş rol-

gcnümün önündeyken başka bir k:ı· 
dınla konuşmak, onun noksanlannr o 
yabancıda bulmak .• Hayır .. Gene or:ıya 
gitmeli. Onu bulmalı ve demeli ki: 

- Fannf, sen ... 
Ne kadar çok içtim .. Neler düşü -

nüyorum? 
Muhakemeden de mi acizim 1 
- Azizim, sen sarhoşsun, kadın 

ve içki istiyorsun. Hakkın var .. Ya • 
hancı bir · kadın yerine tanıdığın gü
zel bir kadmla bulunacaksın. Ve y:ı

rm sabah odada bir tarafa, mesel! 
masanm il!!ıtüne birkaç k~ğıt bmı.ka. • 
rak ı:idecebin .. lşte bu .. 

• • • 
Bardayım. 

O da burada. Fakat yanmd:ı bir 
adam var. Ne çirkin bir herif. Şunun 
kafasına bir imcemle indirmek fena 
olmıyacak ... Fakat meMle uzar .. Bir 
garsonla haber göndereyim. 

- Garson, rakı, viski, ~mpanya .. 
Bir ~Y getir .. Bu~ da getir .. l\.faes • 
troyu çağır.. Al maestro.,, "Siyah 
gözler,, i çal .• Söz dinle.. Yanımda.. 
Nasıl, kızım 1 Çiçek mi?.. Evet, ;ste
rim .. Bütün sepeti ver •• Al §a parayı .. 
Hayır, bın; derim... Senin olsun.. Çi
çeklerden hangisini befeniyor!lan 
röfsüne tak •. İçki isterMn otur, i~ 
Ah senin de Mçlann siyah ve gü~l 
fakat onunkiler gibi değil.. 

Fanni kalktı. Geliyor.. Bana i~a • 
ret ediyor. Buna hacet yok.. Ortada 
giı;Ji bir şey yok ki .. Fenni sen bir fa
hi~in. İstediğin para delil mi7 İs
tediğin kadar verecefim, benimle 
gel .. O •• Çantanı rahat brrak.. İçinde 
tabanca mı any&T'!un7 Bu1aınusın. 

Fena günlerde onu 8&tnu~mdır •. 
Hem bir kadın ancak l!levdifini ::ru· 
rur .. 

; 

nüshasının çevrilmesine karar veri 
miştir. Dortanyan rolünü Rotan 1' 
ten oyruyacaktır. 

§ ".Cengizin evlatları., isimli fil~ 
hayran olduğumuz Rus artisti 1 İ 
jinof, meşhur polis romanları ınU 
lifi Simenon'un "Bir adamın tJJf' 
isimli ese 'ni oynıyacaktır. 

§ Liyan Hayt bir tiyatro tur11~ 
ne çıkmış ve bilhassa Yiyanada 
yük bir muvaffakıyet kazanmı~.ı 

Sabah saat dört. Bir otmobil 111' 
siiratle eve, onun evine götürUyO~ 

. Serinlik •• 1'emiz bir hava.. J;ufi~ 
nıyle mavi arasmda bir gök. JJ• 
bir sis.. Uzaktı bir tren sesi- ri' 

- Biliyorsun ya bir zamanlar~ 
ya.naya gidiyorduk.. Of 1. Ne kil O' 
et'r kokuyorsun .. Çok yorulduın, ~ 
lunu çek de yaslanayım. 

- Gel Fanni.. ,
Şimdi her ~ey bitti .. Bu canıı~; 

ömrünü geçirdiği yere gidip de oll , 

kokusuna koklayıp, onun nilvaıi~lt , 
rini tattıktan sonra sigarasrnın ~ 
mantarını 15avurarak lakayt gft tiJ 
mümkün değil .. Uç sene e-vve_l 11'' 
h~tahktan kaçar gibi servetiın•~ -' 
kiye.c;ini alarak kaçmıştım. Şiınd• 
çamryacağım. 

Şimdi cesaretsiz ve yorgunu~ tı~ 
Şimdi, oh .. Kolumun asabi bı~ 1,. 

reketi üzerine gözlerini, güzel gı;:,ıi 
rini açtı. Sonra gene kapadr. s~·~, 
çözülüyordu. Zanneder5em bu .ıııı. Od' 
tim üzerine hafitçe gUlümsed•· 
daklannda hal! o tebessüm -va:,· rd' 

Geliyoruz 1 .. J~te eski tahta f[O~ 
Şimdi şoför arabanın süratini 
taca.k ve eski köprüyü ge~eceğiı-;J 

Eski köprü, eski.. Eski kadın• 
kalp .. 

Ah, şoför eğilecek.. .,fi' 
Birden nasıl oldu bilııti)'ol' f 

köprüye üç dört metre kala dıth~ıı1I' 
tör bir harekette bulunmadan ~~ ı' 
tiddetle dilrttllm. Eski köprUnU\eı 
ki tahtaları titredi. Ve ben titr~~'._. 
bir elle direbiyonu snğa çeYır ;,, 

Bir ıeyler çatırdadı .. Bo~lul< .. 
ninin !~ini i~itir gibi olduın. 

Fannil 
I· 
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Boğaz .Meselesi 
.. ,~rlahvayı okuyunca, siyasi ve 

ııter~ b 
a.i 1 ir makale zannetmeyi-
~ Çanakkale, Karadeniz bo
~ rından değil, insan boğazın· 
~Ilı• daha doğruıu kendi boğa-
a:~an bahsedeceğim. 

' g~zını seven, gırtlağına düş
he bır millet olduj'umuza şüp
ÇokYok. ~atta boğaz üzerine bir 
•• d hakımaoe ata sözlerimiz de 
( ,' ~r: ( Can boğa7.dan gelir) 
~ ıç te keyfine bak, hiç dü
ftr ille ferdayı - sana bağışladı-
0 llli yalancı dünyayı!) (Aç ayı 
~b~nı~z) gibi... Vaktiyle, kürail 
d 1 lerı, cennet köşlderini de, , 

tk'•rlan muhallebiden, tavanlan 
td lllek kadayifinden diye tarif 

erlerdi! 

L Dikkat ediniz bizim iç' in 
Qtt ' 
d&k Yer Jokaota, her taraf ahçı 
L k&ıu, her köıe meyhane, Qer 

lbasa sofradır : 

~~arrı~mda turJU yeriz, porta
lla • Yerız, susam helvası yeriz .• 
~ 1tP.riz, ıazoz içeriz, limonata 
triz ... 

} ~İYatroda simit yeriz, pasta 
~tız, kabak çekirdeği yeriz, 
~~d, fıstık yeriz.. çay içeriz, 

Ve içeriz, cıgara içeriz ... 

~iiğüu evlerinin kapısı, bir 
>4.; Yir yerinden farksızdır: 
'ı hallebiciler, dondurmacılar, 

0uncular, sı."'lamcılar ... 
~d lcı çıkan evlerin mutfakla
~a, merhumun ruhu için 
fe.: •lar piıer, lokmalar dökü
tıJi~ sokaklarda sular sebil 

t~;;,,lanmız da böyte'dir: Müş· 
~. tn çok satıcı görürsünüz • 
~t lae tekeri, limon şekeri, çiko-

a, kurabiye, ıu, ıazoz ..• 
~llrlEskiden Şirketihayriye va
htı~ •tında birer küçük meyhane 

•ardı! 

~~~~h, hayatımızın her mer
~ 1 bır ziyafetle geçer : Doğa
~" ftrbet dağıhr. mektebe baş-
1)1'1 ltız, lokma dökülür. Sünnet 

ta~z, Pilav, zerde pişer. EYle
~tlt 

1 
kazanlar kaynar. Ölürüz, 

'•r dağıhr f 
~-t~•liba, bundan dolayıd1r ki, 
~tı babalıhğı denir denmez, 
~ yalnız ekmek, ıeker 

gibi şeyler geliyor .• ihtikar denir 
denmez, sadece kahve, limon 
gibi ıeyleri düıüoüyoruz. Kimse
nin ak boa apartıman kiralarıodaki 
ihtikar, terzi llcretlerindeki baha
hlık, doktor vizitelerindeki insaf
sız rakam gelmiyor! · 

Ve galiba, gene bunun için· 
dir ki, her kapanan ticarethane
nin yerinde ya bir lokanta, ya 
bir meyhane, ya bir manav, ya 
bir muballeblci açılıyor ! 

Akbaba 

Cevap 

Muallim, talebeıine sordu: 

- Cevdet efendi, sizi bugiin 
nasıl oldu da Hk derste göre
medim? .... 

Gelmemiştim de ondan 
efendimi 

Et yemezk 
- Semtiniz? 
- Et yemez! 
- Böyle umumi adreı olmaz •• 

Vazih bir yer söyleyinizf 

Helal olsan ı 

Y'an1' ~et '"»P4J~L!!!_:~~Ta_?~ 
kilisede günah çıkarırken eapas 
efendinin saatini çarpar. S~nra 

' .... 
aralarında şöyle bir konuşma 

olur: 
- Günahım çok bilyilk papas 

efendi .• 
- Üzülme.. Allah · büyüktür, 

affeder.. Ne ettin ki ? 
- Hırsızlık ettim! 
- Ne çaldın? . 
- Bir muhterem zatın ıaatini ! 
- Kolay •• Hemen geri ver l 
- Size mi Yereyim ? 
- Hayır, bana verme •• Ben 

kabul etmem .• 

- Kime vereyim ? 
- Kimden çaldıysan ona ver! 
- Verdim, almıyor •• 
- Almıyor mu ? 
- Evet almıyor .• 
- Demek 1&na hediye etmiş, 

öyleyse sende kalım, hiç günahı 
yoktur 1 

' / 

A.maoyada ilk bahar J •• .... . - -- - --· .. --- -· ·---· 

Tahdidi Teslihat Konferansında Vazıyet: 

" M*W: R:ıt! • W#M 

Fransa - Dünya .. .ılhu namına deniz kuvvetlerinin tahdidini iıtiyorumt .• 
lngiltere - Dünya sulhu na."mına kara kuYvetlerinin tahdidini istiyorum!.. 

TATLI ŞAKALAR ••• 
1 

Ahmet Beyle O.Stu Sal•mon 
Efendi gazinonun ytu bir kö
şeeine çekilmişler, biribirlerioe 
dert yanıyorlardı. , 

Ahmet Bey: 

- Ah azizim, diyordu, başım 
öyle terliyor ki; hiç şapka da
yandıramıyorum .• 

Salamon sordu : 

- Bir senede kaç şapka alı- · 
yorsu-ı? 

- Dört!.. Ya ıen? 

- Ben, tam akıine •• 

- Yani? 
- Yani dört senede bir şap· 

kal 

- Yok canım •• 

- Vallahi, billahi •• 
- Yahu, şunun -sırnoı bana 

da öğret be.. Nasıl dayandm-
41 

yorsun? 

- Çok kolay. Bak dinle: 
Birinci senenin sonunda içinin 
meşinini değiştiriyorum.. ikinci 
senenin sonunda üstünün kurde
lisıoı değiıtiriyorum.. Oçüncü 
senenin sonund4' boyacıya Yerip 
rengini deiiştiriyorum~ •• 

- Peki, dörClüocü senenin 
sonunda? 

- O zaman da, kalabalık 
bir lokantada şapkayı değiıtiri
yoru1D. .olup bitiyor J. • 

Bir kafe11te 

Hayri, gayet abtal bir oğlan
dır. 

Zebra, rayet gllzel sesli bir 
kızdır. 

Bu abtal gençle bu güzel 
sesli bir gün evlendiler •.• 

Bu izdivaç haberini alan Avni 
Bey hayret etti: 

- Acayip iş •. Kazla bülbül 
bir kafeste nasıl yaşar 1 -- - -----~ --

MaQşallah ! 
Şişmanlar cemiyeti reisi kitap· 

çı Akif Bey, elbise ısmarlamak. 
için terziye gitmişti. 

Terzi, pantalonun bel ölçüıünü 
almak istedi. Fakat, . elindeki 

şerit, Akif Beyin yarı belini bile 
kuşatmamıştı. Çaresiz, çırağına 
seslendi: 

- Küçük, çabuk koş, iki ta· 
ne mezüre daha al, biribirioe 
ekle de getir.. Beyefendinin öl
çüsünü ..alalım ! 

Ba!.>a aranıyor ı 

Agop Efendi, dostu Y ervant 
Efendiye dert yanıyordu : 

- Zo Y ervant, bilirsin başı
mı gelenleri .• 

- Hayrola ahbar ? 

- Ah ciğerim, sorma.. Kızım 
Sllrpiki tanıram .• 

- He .. Tanırım elbet! 
- Yavrucağızı iğfal etmişler-

dir! 
- Vah, vah, vah... E, timdi 

ne yapoorsun? .. 
- Kızı iğfal edeni aroorum ... 

- Nasıl, bulacaksıor .• 
- He, bir kaç tanesini bul-

muşumudur .. Ama, bir daha müoa· 
ıibialaroornmf .• 

Zamane 
Hamdi Bey, geçen gün köprü 

üstünde ağlayan küçük bir gazete 
müvazzii ııördü. Acıdı. Yaklaşıp 
sordu: 

-Neden ağlıyorsun çocuğum? ı 
- Beş kuruş kaybettim. 
-Al sana beş kuruş •• Nerede 

gaip ettin bakayım? 
- Şey • • Kumarda •• Arka-

daşım bacaksız Ahmetle yazımı 
rakkammı oyna~~k J 

Yetiıiyor ••• 

Perla, kocası .Yişondan ayrılı· 
yordu. Çocuğuna soadu:>ırı .1rnA 

- lzak, babandan aynlıyc, 

rum... Benimle mi yelccekıin, o· 
nuola mi yidecekıio? 

- Onunla! 

- Aşkolsun be.. Neden? 
- Neden olacak, kasanın a• 

nahtan onda be!.. 

Davet 
Meşhur hasislerimizden Cev• ' 

det i:ey , bir gün lokantaya gi• 
diyordur. Y~lda arkadaşı Celil 1 
Beye rasgeldı. 

- Merhaba •• 

- Merhaba .. 
- Nereye böyle? 
- Lokantaya... Haydi ıen-de 

gel.:. 
- Gelemem .• 

- Tees:süf ederim •• insan ah• 
babının davetini kabul etmez mi? 

- Parasızım azizim .• 
- Parasız mısın? .. Zarar yok· 

canım.. Sen bir ıey yemeyiverir• 
ıinl.. 

Olur a 
iki kişi arasıoda: 
- Sen beni sersem mi sanı· 

yorsun? .. 
- Hayır... Fakat, ... aldanmıı 

ola bilim! 

'~ 

Arzulat" 
iki kadın arasında: 

- Ne iyi kocan var.. En kft. 
çük arzularını bile yerine getiri
yor ... 

- Evvet.. IElhassa en küçük 
arz.ularımı! 



== ....... -...... ......._,,~ ---- -···-·· .. ······---.. ' 
Dikenler ii 

=: 
En mes'ut olan adam, ~n mc.ı;- !l! 

gul olan adamdır! ~ 1ı • • • 
Güzel dişli kadınlar, muhakkak n 

güler yüzlü olurlar! si 
• * • :: 

El ihsanda bulunmazsa kalp ih- ~i 
sanda bulunmalıdır. n 

* • * ii 
Göz ve kulak •. işte kalbe gtden iJ 

iki kııa gol! b . . . ~ 

Yola pkmadan evvel nereye 11j

0 

deceğini düıtın / 

::=::ı::::::::ı:::::::::::::::::::x:::::::::::: 

Yaı mea'eleai 
MUıtakbel enişte. küçük kayın 

biraderi Ekreme sordu: 
- Ekrem, söyle bakyım, sen 

kaç yaıındaaın ? 
- Alta J 

- Ablan kaç yatında? 
- Yirmi beşi 
- A .•• olmadı .• 
-Neden? 
- lnaan kadınların yaşın~n 

babıederken biraz kllçllk söyle· 
melidir. 

- iyi ya enişteciğim .. işte ben 
de onunu için otuz demedim yal. 

--- - ----------

I 

Benim köpeğim şıkbr, 
Her cefaya alışıktır 1 
Kovsam da gitmez kapımdan, 
Tıpkısı aari lfıktır l 

Gicllı, gellı 1 
- Beyefendi evdeler mi ? 
- Ne yapacaksınız efendim ? 

- Aramızda küçük bir hesap 
Yar da .• 

- Diln akşam A .. '.· ··~ gitti 
efendim .• 

- Vah, vah, vah.. bu hesabı 
kendilerine tesviye edip borcu· 
mu ödeyecektim .• 

- Fakat bu sabah ilk vapur
la geldi efendim ! 

•••H•::ı•n•eonoooooo::l""llZ"• -~·-· ..... -·········-· ... ·- ..... 
Çiçekler H 
Kan kanla yıkanmaz I 1 

• • * r: 
Kalp, ekseriya fikri iğfal l'der ! ~ .. 

* * ı;. :: :: 
Aşk izdivacın befiği, izdivaç mı- ii 

kın tabutudur I • g .. .. : • • * :: 
Haki/..i buae, Uk buıedlr. öteki· ~i 

ler onun birer hatıraaıdır ! ii 
• • • Ü 

1 
Kadınlar için aaç taramak, beş :i .. 

yaşında işkence. yirmi IJQ§ın<la H 
1 .. 

zeıık, otuz yaıında san'attır. U 
wu:ı::ı:ı:11111 • ._.mı:m::::::::::::::::. 

AKBABA 

Asri musiki! •• 

Erkek - Siz ne çalar··..,ız 7 
Kız - Otomobil kornesile her havayı! 

1 Telgraf 1 
Birinci sahne: Köprü üstü. 

Ahmet B. le M~hmet bey, iki 
eski arkadaı karşılaşırlar: 

- Ooo .. Merhaba yahu, mer
haba .. Neredesin?.. Ne alemde
sin ayol? 

- Seni gördum daha iyi ol· 
dum Mehmetciğim .. 

- Ne zaman ıteldin Ankara· 
dan? 

- Dün.. Yaran akşam da d&
nüyorum .• eh, nereye böyle? .. 

- Evli adam nereye gider 
ayol?.. Malüm: Mihnetbaneye f 

- Vazgeç caD1m.. Bu gece 
seninle şöyle bir llem yapalım .. 
Bir ilemi !pi.. 

- imkanı yok.. Karım bur
numdan getirir •• 

- Hay kılıbık, bay .. 

- Hayır, ondan değil .. Ancak 
malum ya, kadın milleti!.. 

- Efendim, herşeyin çaresi 
var .. Bir telgraf çeker, bir yalan 
uydurursun .. Mesela, son Yapuru 
kaçırdım diye! .. 

- Bilmem ki nasıl olur? •. 
- Nasıl olacak, pek mükem-

mel olur! 
- Haydi bakalım, Allah ka-

Ôyle ya! 

- Birader, 
borcunu nıçın 

vermiyorsun ? .• 

Şimdiye kadar 
tam on beş ke· 
re istedim., 

- Maşallah 
Beyim.. Ya sen 

bana kaç kere 
istedikten son• 

ra vermiştin, o· 
nuttun mu? .• 

* •• 
Ne mutlu! 

iki erkek a· 
rasında: 

- Birader, 
biıim Hanım aı 

tık ne alacağım 

ne istiyeceğioi 

bilmiyor .. 

bul etsin!.. 
Ve iki arkada,, kolkola a-irip, 

güle oynıya telgrafhaneye gır

diler. 
• • • 

ikinci sahne: Ertesi gün, Ah
met bey evde, karısi!e lıırla~ı

yorlar: 

- AJJabaşkma surat asma ..• 

- Surat asma mı? .. Surat as. 
ma mı ?.. Bu kadarla kalırsa 
~ükret.. 

- Yahu, sende hiç insaf, 
merhamet yok m•ı?.. Telgrafımı 
almadın mı? .. 

- Aldım.. ~ldım da sersem
liğine kahkahalarla güldüm! 

- Canım, karıcığım .•• 

- Sus, sus.. Hilekar.. düzen-

baz •. AbdalJığına bakmadan bir 

de adam kandırmağa çıkınışl. · 

- Yahu.. Biraz nezaket.. Sa
na, son vapuru kaçırdım diyo-

rum .. Anlamıyor musun? 

- Anlamaz olurmuyum hiç .. 
Saat sekizde çektiğin telgrafı 

sekiz buçukta aldım .• Dokuzda 

kalkan son npuru kaçırmışsın .. 
Değil mı? .• 

Hanım, asabi bir kahkaha ile 
odanın kapısını şiddetle vurarak 
dışarı çıkar! 

Çimdik 

' 

\ 
{ 

I 

inat! 
1 

Ali beyle Veli bey iki mektep 
arkadaşıdır. Bir gün, geçmiş za
mandan bahsederlerken, söz 
çalışkanlığa intikal etti. Ali: 

- Doğrusu Veliciğim, dedi, 
sen mektepteyken çok zeki, çok 
çalışkan bir çocuktun •.• 

Veli tastik etti: 
- Oyle .• Çahıkandım .. Ama, 

sen benden daha zeki, daha ça
hşkandm ... 

- Yalı, yok.. Sem clUa zeki. 
daha çalııkaudm .. 

- Hayır efendim, ne mlina
sebet.. Ben bilmediğim şeyleri 
senden öğrenirdiDi ... 

- Asla ••. Unutmuııun .• Bilakis 
ben senden öğrenirdim .• 

- Y abu, olur şey değilsin .• 
Hail eski inatçılığın devam edi-
yor .. 

- Yoook.. inatçı ben deği-
lim sensin .. 

- Ama bu kadarı saçma .•• 
- Saçma asıl s~oin söyledik-

lerindir! 
- Terbiyesizlik etme! 
- Terbiyesiz, edepsiz, hepsi 

sensın .. 
Ve müthiş bir söğllşmeden 

sonra darılıp avrıldı!ar .. 
* * * 

On ıene süren uzun bir dar-

Büyllk kalp 
i iki kadın a
rasında: 

-Benim çok 
büyük bir kal
bim vardır .• 

- Evet, tıp
kı garaj gibi: 
Her zengin oto
mobiJini oraya 
çekebilir 1 

En iyi çare 
iki Hanıma

rasında: 

1 r l""llllDDllWM:r.CU:::::::::: 

ii Çl~ekler 
H Güzel doğmuş bir kaJın. al t' 
:: zengin detMktir I 

il Bir kızın ~u:a en iv' .,.. 

l·ı çUlk eden çirkinliktir!. 
.. * * * 
jj .4Jk, el:.ıeriya iyi hıanlart 1' 
ij na, fenn iru;anları iyi eder! 

·ı * * "' 1 Kadın kalbi, Bigeroglifle y(Jlll· 
h mış bir &ayladır. 'il erkeı ok8'ı" 
:f maz! .. .. 
•• • • • n ç· , __ . ~ ı __., 

L 
ıçe-ız agaç a IMIJVa .,,,,_ 

g:~~k~=~--=-~=~::nı bir ıoa A' 
Beyle Veli Bey, bir ah 
evinde karşılaştılar .• Ali ,Ol 
sedi, Veli gillnmsedı ve iki 
dost kucaklaıtılar : 

- Ah kardeşim, affet k 
rumu.. Kuıur, kabahat b 
bendevdi .• 

- EstağfuruJlah gözüm, 
tağfurullb.. Bilikiı kusur, k•bt 
hat bendeydi. 

- Hayır azizim, havır. 8" 
hakşinas adamım . KuıurU ... 
itiraf ederim .• 

- Ben de hakikati se••~ 
itiraf edeyim ki, o gün be.~ 

=-====--Q2 

Kadın - Bititiğimizdekilet ~ 
tuhaf flile : Otomobilleri ~ 
radyoları yok, gramofonları 1 
şık elbiseleri yok.. ~ 

Erkek - Belki biraz par 
var karıcığım!.. 

silik ettim.. ~ 
- Allah, allah.. Sen 

eski İnlldında sabitıin be 1 ~ 
- Ya ıen değil miıin ••11 

Hep o inatçı adam 1.. ot' 
- Ali... Biraz nazik koO 

Kafamı kızdırma !.. . el 
- Vay .• Beni tehdit 111• 

yorsun herif? · 1 
- Herif sensin.. T erbiyefİS 
- Utanmaz l 
- Rezil !.. ,ef' 
Ve iki eski doat, oo lıİ~ 

dargınlıktan ıoora, on dd;J 
barışık kalmadan tekrar d 

dılar ! Kat»:. 
~--·•--• r.? !!IS - ~enim ka· ,- ........ _ .. __ .... ... --

dar pıyano çal- ;: Dikenler 
masanı bilsen :i A k kad. nl k .. A 1 ... er~ :ı f ·, · ı arın ze .,. , .. , 
ne yaparsın ? . a! /erin aptallığım çoğaltır! 

- Derhal bır !: * * * , 
h d :: ld'' oca tutup er- :: Cesur a11kerin kılıcı kua 0 

se batlarım 1 !i ,.. * * . ..ı1 
Zamane 
Hizmetçileri 
Hanım-Kı-

zım, orta halli 
bir aile yemeği 

•• eli' 

1

:1: Ekmek olan yerden refah 
olmaz! 

ük ; 
Küçük aık geveze, bili/ 

* • • 

dUsizdir! 
• • • 

piıirebilir miıin? Nasihat çirkin kaduıtı - Ne mutlu 
sana azizim .. Bi
zimki biliyor 1 

Erkek - Biraz dur .. Güneıte yanmak istiyorum .• 
Hizmetçi - r..• · k' t , 

P . . . · n ınıse ta ·ıp e nıez. 
· ıırırım ama ~ 

Kadm - Aman kocacığım, emret, ben seni kül edeyim! .• yiyemem l ... - .... • .. ·-·--.... -~.-····-· .. ··--·······-·· ...... -



~akta gençlik Gazi Mektebinde Müsamere 

~ulıabirimiz yazıyor: 
ıençliğin firmediği 

.lıal111amııtar. Her it genç 
• Nerede oluna olsun hi\ 
bulunmaz diyebilirim. 

Kadıköyünde iyi hazırlanmşı bir mek
tep müsameresi verildi 

..___.Yefitin bir ayran yeyiıi 
~er. Burad3 da milmeyyizi 
hL~.ik arasında umimi 
~~r. 

den ben daha iyi olaca-
• •enden ben daha iyi yapa· 

Mefküresiyle yapyan 
birbirinden fazla aarın 

-vıllii"·;.:· yolda adımla11m sık-
11_ .orl•r. 
..._lelcetin ima11ndan baıka 

d&ttmmi1en belediye genç 
zinde dOtünceleriyle 

l.Lı"7: __ ameliyata d6kmilttür. 
_:"'bile tirketi de gençler 

"- · Ye memlekete nur ve· 
b.ı tirketin efradından bazı 
er tene cıemlekete bir IU 

baiaşlamayı k'1rmuılar, 

ua .. mereyel vrenl.•11den bir gurup 

Geçen giln Kadık6y6nde Gazi mektebinde bir mnsamere Ye· 
rilmııtir. Çocuklar diğer •enelere nazaran kendi gllnlerini daha 
iyi idrlk etmit g6r0nilyorlar ve daha ıuurlu oynuyorlardL Halk 
da gCSsterdiği bOyilk allkayla bunu takdir ettiğini g61teriyordu. 

c ..... ,"VlllliJetlı:Jai"••erdir. MDumerede bilbaua cin, ıeytan ve melek dan•lar1yla zey-
er biltOn gençliğin 

hararetiyle do!u gençler 
kueağında bir mut9i, ti· 

beokler sabneıi çok alkıılanmıtbr. . 

..__'Por, klitüpbane ıubele
., -..yor. 

Genç Nesil Arasında 
ltaelron idman yurdu •po· 

bqka orke.tra takuıu 
•e ıençleri talimle ug •. 

Cftmhurlyet gençler mabfelloden Ali ZDhttl 
8. tiyatro artlstl~rf ~1to film artisti 

olerbol maçı 
~ıar günü 11 inci il mektep 

1yle Fransız mckt • ..ıf vo 
1111 arasında ı 1 inci ilkm~ktep 
bJr maç yapılmış neticede 

~ 8 • J 5 sayıyle l 1 inci ilk-
labaıı galip gelmi,tlr. Mezkıi· AH ZUhtU & 

\'ol ev bol takımını çaltı::ı - Aman dekorlara di . 
fo~a .ilanım \·e ~aha lh 

"tdirclir !diniz! 
~ ..... yll dfJnUmU Sahneyi ıeçtik; Makyaj ôda-
~~ ll~sl onuncu sınıf talebesi smdayız. Denebilir ki odada on 
~1~ lene vefaJ eden arkadqlan beı krıiden fazla ,enç var. Hep
~ ıı...;•n tnezanna bir çelenk vazcde- ıi de biraz evvel oynadık lan 

111nı taziz etmişlerdir. 
ıı oyunun makyajlarını bozuyorlar. 

~ •••lnA mUsamere t"-t IUrıü_ E~nkö~. kız Jiseıi onun- Ali B. beni büyük bir nezaket-
~ .. ~~ıı bır musamere vermiş- le kabul etti. 
:.~ -...ıere programını muzik ve - Ali Zühtü 8. ubneye ne 
~ bt!.ordu. Bilahere mektep talebe- zamandanberi çıkıyorsunuz? 
~ti ilin adapte ettiği IZeynep\ S h ·ık d f l k "' 111...:- temsil edilmiştir. Hanımlar - a neye ı e a o ara 
~ı- ~~den muvaffak olmuşlardır. bundan on sene evvel Topkapı 

~ ~ .,.....,, Kolejde mahfelinde çıkhm. Sıra•iyle Islan· 
'1\. ~el Türk tale~si bir kon· but gençler mahfelinde ve hali 
i.c"'t ~ . 'r.. Bu konserde kıymetli hazırda Cümhuriyet gençler mab-

lılı •·- sınden parçalar çalınmış gü- felinde oynamaktayım. Herkes 
~~at geçirmişlerdir. 

L"-1;""161 llsealncle gibi bende ele sahnede oynamak 
~ ~lseıı son sımf talebesi tara· hevesi mektepte başlamıo ve 
• ~•nda (insan umfı Ahmet böylece devam etmektedir. Ama-
ı. ~di temsil edilecektir. tör olarak oynamaktan zevk 
~ de konHI' . duyduğum için profesyonel ol· 

Pezar günü sut beşte Feyzi-
~llnda beynelmilel şöhreti mak fikrinde detilim. 
•ern lat Karı Beraer tarafından bir - Amatörler tarafından oy-

~~ ,. •ittir. Konser hariçten gelen nanabilir piyes veya komedi 
....;.. talebe tarafından büyük bir yazdınız mı? 
~ lllİftlr. - EYet Yapıfkanlar, zo;nrt-

.. ltat on albda mektepte bir ler, Bir izdivaç tiyatrosu ve 
llecek ve bir operet temsil Sevda macunu komedilerini te-

·..---.. ..nçıer m•hfellnln lif olarak Olapn ıeyler vesair 
Oıı.... tefteaaaha -·- , , , .. ... .. .... - •• - -
~Jet gen,.t ahf 

1 
b dır. Bu seyahat iti gün sürecektir 

ıır.,...._ • er m e i u ayın 
-ıra Be,toza bir vapur te· Vefa orta mektebinde 
~ "Plcaktır. Tenezzlbte mahfe- mu .. mere 

"t 'bit Otta oyunu takımı da bu· Her sene olduğu gibi bu sene de 
ÇOt numaralar yapılacak· Vefa orta mektebi son sınıf veda mü· 

ıamereslnl Erkek muallim mektebinde 
v.,. lacllerl yapacaklar ve Bir Damla Yatı isminde 

.-lrtebf. lzc:Ueri yakuada bir piyesle tarkıh bir komedi te..,,ı _.... 

JIP'IC'klr- ceklerdir. 

sUIOyow-
' kaç komediyi adapte olarak 

y.ızdım. 

V csair bir kaç komediyi 
adapte olarak yazdım. 

- Türk prof esyoael artistler
den kimleri beğeniyonunuz ? 

- Darülbedayidcn Behzat ve 
Vasfa Rıı.a Beyler Diğer taraftan 

na' at itibariyle Raıit Rıza ve sahne 
tekniii itibariyle Ertuğrul Muh
sin Beylerin takdirkArlarmda
nım. 

- Türk amatör artistlerden 
kimleri beğeniyorsunuz ? 

- Neqet Kimil, Nurullah 
Kazım, Şadan Bedi Beyler Ko
medilerde, Baba, Supbi Beyler 
trajedılerde çok muvaffak o'u· 
yorlar. 

- Son samanlarda memleke
timizde büyük bir allka uyan
dıran operet ha!ikında ne dlltll· 
nllyor aunuz ? 

- Bu ıerait tahtında ope.-et 
yaııyamaz. Şayet bu uprda 
binlerce lira sarf edilir, himaye 
edilecek olursa baıka •• 

- Memleketimizde yeniden 
canlanmakta olan film sanayii 
hakkında ne diiflinüyor ıunuz ? 

Geçen sene çevrilen iki 
seıli filmle de tecrlibe edildi ki 
tiyatro artiatlerimiz heniz filmde 
oynıyamazlar. Gayet tabiidir ki 
tiyatronun ve filmin kendilerine 
mahsus bqka baıka teknikleri 
vardır. Düayanm hiç bir yerinde 
glrlllmemit ve ifitilmq bir ıey 
bizde yapıbye>r. Yeni açılacak 
ıtuC:yoyu ve çevrilecek filmleri 
gazetelerden iğrendim. Berlin 
Ye pari•te olduj'IJ gibi ipekçi 
kardeıler mlesıeaesi belediyenin 
yardıa11yle film artiıti yetiıtir
mek Ozere alqam karalan açar 
ve yeniden film artiati yeliftirirH 
o zaman yeni çevrilen filmer 
eYvelce çevrilmiş filmlerin dllf-
tntn akibete dOımez. Yoku 
elde mevcut tiyatro arti•tleriyle 
film çevrilecek oluraa evvelce 
çevrilmİf filmler aekadar IDUftf· 
ıakiyet kazanmıpa bundan 900-

rada çemlecek filmlerde aynı 
muvaffakiyeti kazanır • 

TeJekklr ederek a~ ........ 
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OCUK 
Çöllerde yataklı v~gon! 

Naaıl hot değit. mi? Afrikanın 
çöllerinde yaşayan Zurefanın ne 
kadar bızh gittiğini biliyorsunuz. 
Uzun boynuna bir asma yatak 
asarak içinde yattınız, üzerinede 
etyanızı koydunuı. mu lıte ken· 
dinize mahsus bir yatakla vagon 
vucllde getirmiı olursunuz. Ama 
bunu yapmak kabil mi ? orasını 
bilemeyiz 1 

-.., ... 
o cı 

En çok meyva 

1 
lngilizlerin pek çok et yedik

leri ıaylenir. Bu, b6) le olmakla 
beraber, lngilizler yalmz et değil 

yiyenler 

meyvayıda çok yerler. Huıı1Uaiyle 
portakala bayılırlar. Onlar 
kadra p6rtakal yiyen yoktur di
;ebiliriz. Geçen ıene sarf ettik
leri limon ve portakahn miktan-

nı bilseniz ı•ıarsınız. Tam iki 
milyar farankhk 1 Fakat teessüf 
edilecek bir ıey varsa buolan 
bizden almıyorlar. En ziyade 
ispanyadan retirtiyorlar. Ameri· 
kadan, Fılistinden, cenubi Afri· 
kadan aldıktan meyvaların yeku
nu pek mOthittir. 

içi su dolu şapka 
Cuma ifinll 1 

T urgutlann evi
ne bir misafir . 
ıef mişti. Bah· . 
çede Turgut 
annesile konu
ıuyordu. Yara• 
maz çocuk, de· 
nizden doldur
duğu bir kova 
ıuyu, r..isafirin 
masa üzerinde 
bulunan şapka
sının içine bo
ıaltb. 

Misafir bir 
mllddet sonra 
kalkıp veda etti ve biç. bak· maden 1aplct1S1n1 ahp başınJ geçirdi •• 
Eyvahl.. Zavallı adamın Ostli batı berbat oldu gitti. Tabii yaramaz 
çocuk da ceı .. ını gördil. 

1 Şen fıkralar 1 
Kırda 

Çocuk annesiyle k1rlarda ıe- 1 
ziyordu. Öteden ata binmit ka
dJDların geldiğini gördll. Anne· 
aine: 

- A... Ba~, suvari kadınlar 
ıeHror. 

Dedi. 
Annesi yeni bir ıey &ğretmek 

için dedi ki : 
- Oğlum onlara Amazon der

ler. 
Biraz sonra at üstilnde gelen 

erkekler g&ründll. Çocuk bu 
defa da: 

- Bak anne, oradan da Ama· 
zonlar geliyor. 

diye bağırdı 1 
T•m•m adres 

- Yanum, bey babanm .ma· 
ğazasımo nerde olduğunu s&y· 
ler miain? 

- Evet efendim, Sultan ha· 
mamında, numarası... Ah unut· 
tum; fakat zarat1 yok. Oraya 
sidince mağazanın kap111 ilıUin
de numarasını prebilirsiniz. 

Ne bll•ln 1 
Sabahleyin anne çocuğuna oo

ruyordu. 
- Nuıl, yavrum, geceyi iyi 

ıeçirdin mi? 
- Sabaha kadar uyudum. Jyi 

ıeçlp ıeçmediğini ne bileyim? 
lktıut zamanı 

Ktıçük Sevim amcaundu he
diye iıtiyordu: 

- Amca ba;ıa ne vereceksin? 
- lktasada riayet etmek na· 

ıibatini. . 
V akıt bilmece 

kuponu 
.... 1932 

Yeni bllmecemtz 
1 2 3 4 .s 6 7 

1 ' 1 ı-
- I • J ·ı-

1 
•J_ 

111 (il 
._,.__+--:ı--

• 1 
fil llJ 

•• 
Yukardan at•tı : 
1 - Bir vabut iki dersten muvaffak 

olaın yanlann · 'azı~ eti. 2 - Bılgiye aıt 
işlerde hepsine verilen isim. ~ - Keder 
manasına Türkçe bir kelime. 4 - Su
hudu mazinin birinci cemi şahsı 5 -
Bir haı r, bir harf. bir iZi isminin mu-
zarı. 6 - Hır taaccüp edata "l - Atla. 
nn takunyası 

Soldan aağa: 
1 - Bcşincı, sekizinci. on birinci St· 

nıfların yakında ~eçlreceklf'ri hal 2 -
Uüvük Türk hülı:Omdarlanna verılen isiın. 
.l - t;ydurma hiı.ircler. 4 - Bir emir. 
bir harf. !5 - Bir tarlsl edat. Türkçe 
bir sıfat 6 - Bir harf, pek sıcak değil 
7 - işlenmiş tarla 
Geçen haftaki bllmecemlzln 

halledllmi' ••kll ı 

G Ô Z L 0 K 

ULU llJT A 

L 0 LE llJL 

A 11)0 L K E 

K A M A • • 

• Y • M A T 
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Dünkü Keşidede kazanan Nuınaıralaır 
Beyaz11tta Okcular başında Yeni lkba.I kişesi sahibi Bahri Bey listemizde 

nunıaraların ikretnıive ve ınükaf atlaır11nıı tedive eder 
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Türk Ordusundan Kızıl Orduya Selam Götürünüz !.. 
(Üsttarafı 1 inci sa yfadaı Tank, Yunus Nadi, Ruşen Eşref~ Ve- tan dahili hareketlere ktırF mücadele 

dit, Kewtal Azi:r, Darüllüıum ~mini etmiştir. Yalnu bu sebep de iki 
Muammer Raşit, Fakülte reisleri Tev- ordunun birbirini seımzesi için kwidir. 
fik Recep, Mıımfa Ha~ Tahir,. Se.r- Bundan bafka Rus mi.iletinin ııe Kızıl 
risefain müdürü Sadullr.h, Ajans baş ordunun milli mücadeiemizde bize 
muharriri Kemalettin K!mi Beyler ve yaptığı kıymetli yardımları. umtlmuş 
dii.,r bir tok znat ha:rır buhırtmuş- değiliz. Bundan dolayı daima bir tc-

unutulmıya~ğıPt, Türk ordusunun 
çok yüksek kabiliyetlerine ve kalua
manhk meziyetlerine karşı duyduğu 
taktir ve hayranlığı ifadeden sonra: 

Rus kumandanı An~ 
U llüştü Paşa, Sovyet misafirler, 

S~t konsolusu, şehrimizde bulunan 
'mebuslar ve diğer bir çok zevat bulU1l-
moşJardır. 

Başvekilimiz te§yilerine geleli n -
n:tla ayn, ayn ftd11laştrkta:n 801t1"a 

vagonlarına geçmişler, tl'fll alktş1ar 

ve "Yaşa,, rodalan arMında saat on 
sekizde harekt etmiftir. 

Hariciye vekiHnl zrvaret 
Hariciye vekili Tevfik Rüştü Beyi 

dün Tokatlıyını otelinde Fransız se -
firi Kont de Charnbrun'la Avusturya 
sefiri M. Ogüst Kral tiya.ret eımişler 
ve bir müddet görüşmüşlerdir. 

Sovyet cenevallerl şsreflne 
ziyafet 

Başvekil Paşanın refakatlerinde 
şehrimi7Je g~lmiş olan Sovyet cen:ıral
lerl Fokin, Alha.zof ve Zolotof yt>lcl.3.J
lar ve diğer Sovyet misafirler şerefi· 
ne dün Kolordu ta.ra.iıııda:a Tokatlı
yan otelinde 7{) kişilik büyük bir ~Ja· 
f et verilmiştir. 

Ziyafette ismet Paşa HazretJeriyle 
Tevfik Rüştü Bey~ ve refikalan Hanı
mefendiler S&vyeC ceıtuaHeri, ~a
firlerden SoTYet harciye lomiaerliği 

ida.:d lkısmı .müdürü Arkaki Semenof 
yoldaş, Sovyet profesörü uvin yol
daş, Sovyet konsolosu :Maligin. yolda~t 
Tas auba.biresi l\lmr Astalıof, Saraç 
oğlu Şükrü. Vali Muhiddin, Recep. A
li, Fazlı, Ordll. mümettifi Ali Sait, 
Kelonl• ka.mandanı Ye.kili Rü,tti, 
Harp Alcadenıeıi reisi Ali :i'oat Paşa
]~, Ali Rıza1 Nemli zade Mitat Hakkı 

lardır. §ekkür lıi&Bi besliyoruz. 
RU,tU Paşan1a lıtltabeal Çok yazık ki, vaktiniz dardır. Aziz 

Çok scuniıni bir llava içinde geçen mi8afirlerimizi istediğimiz gibi izaz 
ziyafetin SGnlannda Kolordu kuman- edem.edile. Bu sözlerimi Jekle, etike
daR! vekili Rüştü P• ayağa kalka- te tr.tletm.eyiıd.z. Bil aözler inanımz 
rak misafirlere hitaben bir nutilk s4ly- ki, rafıtaıı gelen samimi ifatlelerdir. 
]emiştir: S6%lerimi. bitirmeden.. mrılıterem 

,._ A.~iz mi.$alirlerimiz. ıizi. yani nıi8alirleriml.z, •izden rictı ediyorum: 
Kızıl erdunurı ın.ııhterem mümesıUle- Ti.irk wdu8•ndan Kızıl orduya •~lam 
rini aramuda g.öraukle 9fJk nıe11utun götürü.1tüz, sevimli Başvekil.imize K• -
ve mea'uduz. Türk ordıı&u nanmta zıl ordunun gaptığı aalnimi tezahli -
sizi aeldmlar, "Hgş geldiniz, derim. rattl11t dola.y.ı derin teşekhürlerimizi 

Başvekil Pa~ Hazretlni mensup iblağ ediniz. Muhterem hazıru.n, her 
olduğunuz ordunun aamimi selamları- iki ordunun aaadd ve §Crefine içme .. 
nı bize getirmek lfJ.tfünde bulundular. mize müsaade buyurunıu." 
Bilha.ssa Kızıl ordunuıt memleketimiz- Entranasronal mar~ 
de kendi.erine karıı ,ö&terdiği 1tamimi Rüştü Pa.şaIUJl alkışlarla karşıla -
tezahuratı nıemnuıti1Jetle anlattılar. nan nı.ıiku :rusçaya tercüın~ edilmiş, 

Biz tle ço1' haklı ofarak zaten bunu bu sırada orkestra Enternasyonal 
bekliyorduk. marŞTnı çalnnya başlannştır. 

AMrlardmröeri fJirbirini tanıyan Hazer btı1onanlann ayakta ''e hür-
iki kom~u memleketin bugünkü rejim- metTu dinledikleri Enternasyonal ruar
Jeri!rin tlt1ğurduğu ordular, kendi ta- ,ındaıı Mnra istiklAJ marşı çabnmı~ 
rihleri.nde hemen, hemen aynı rolü ve ayakta dinlenmiştir. 
yapnu,lardıı-. Büyük harpten sonra Mi•afirlerimJzjn hitabeleri 
naıl ~Türk ardzıau biz Jl41Ula1t mii:- Rüştü Paşanııı nutkvna misafir 
•twli dl,,n"Jl'llüt ortbıktrltı •ğraf&r· heyetin reisi Fokin yoldaş rusça kısa 
ken. dahilde de nwhahfct kümeleri11- bir nutuk •Öy1üyerıek Milli mücadele 
le mücatl~le"" MHkr olmuıtur. l ~nelerinde Türk ve SoTy~t orduları 

A,,,.; nn?tle Kınl ordu da bir ta- ara8lnda ~Jamış olan fkJetFttk ve ar
rılftan. haricl tecavüzl~re, diğer tarllf- ka.daşlrk hatı:ralannın hiç bir zanıan 

"Türk ordusuTıUn her zaman gös -
terdiği ve biUıassa istiklal harbinde 
yaptığı, ifadesi gayn kabil fedakar -
lılc ve kahramanlık §e)'efinc ve kalı -
raman Türk ve Sooyd ordu_lal'ının 
büyük kumandanları ~erefine içiııo · 
rnm.,, 

Demiştir. 

TUrk orkestrası 
Ziyafet esnasında "İstanbul Türk 

musiki san·atkarları cemiyeti,, ne men
sup sekiz kişilik bir Türk orkestrası 
mll'htelif havalar çalmıştrr. 

Mis&Urlerin büyük tak1irini kaza. 
nan orkestra eYvela Becthoven'ia. '"Eg
ım~nt,, u;nrt.üriinü. sonl'a sıra.siyle 

Zichrer'in bir valsini, Bizet'nin "Arle
sienne suite,, ini ve Çay Koviki'n in 
"Pique Dame,, operasının fantezisiyle 
geae aynı Kus musikisina1;mm bir ro
masını n Maskaıı:yi'nin "Cavah.'1ia 
Rusti.ca.na,. operasını çalmıştır. 

Saat on altrya. katlar devanı edtn 
zi.ya!ette.n sonra. mi.sa!irleı: ı:efaka.t -
!erinde mihmandarları olduğu hal · 
de şehirde ufak bir gezinti yapmış -

Reisicümhur Hazretkrine ;,~ 
hiiıkfımetl tarafından hediye e:nlf 
takdime memur kumamlaıt Y- i 
akşan1 Attkaraya gitmiştir. G~yt 
retlerine ve Daşveldlimize htdli;f' 
len atlar da düıt AnkataY'flı g 
müştür. ti 
Recep ye Hakkı Tıtnk e.• ~ 

Halk fırka~ı umumi kit~tJf 6, 

Bey gazetemiz müdürü, Gı~ e · 
busu. Hakkı 'farrk B'eylerle lrd' 
den bazı zevat ta BaŞ'"ekil. ~t4i<' 
ı·iyle Ankaraya harclet etnttŞ ıfıt 

Başvekile Roma seys"' t 
refaket edecek :ı••~,.e 

Başvekil Ismet P'a~a Jfil ptil' 
evvelce de yazdığımız gfbf. }i 
21 inde Romaya gitmek uzcreıesl 
racfan hareket edecekler ~e er Jt 

··11 
şehrimizde kalarak aynı gu 
purla ltalyaya gidecektir. •ıJtııl 

Daşvekflimize Roma sc)ırıtl~ 
Tevfik Rüşti.i Beyle Fırka ~fi f!'~ 
tihi Ree-ep, Afyon mebtIS11. rtf~P 
n gazete baş muharrirten 
deceklerdir. ,,ırf 

lardrr. 

Tas AJansının mu.": jıd; 
lsmet Paaş Ilazret1eı1n re~r 

seyahati münasebetiyle nıeıtlr~ 1 
gttmiş olan 'ras njansm1n v5fl> 

Şehirde gezinti muhabiri Yablonski yolda~• ~11 <' 
Misafirler dün geceyi Perapalasb elen :\ta.dam Astohof iKi gün lÖıJ" 

geçirmişlerdir. Bugün Gruzia vapu- karaya gidecek \'e eskiden °}tııbitl 
riyie öğleye doğru Rusyaya dönecek- . Tas ajansının Ankara J1JU / 

ferdir. Misafirlere dün belediye ta- yapacaktır. ~~ 

rafından birer şehir _afbümü h~ye Yahlonski yoldaş bu a)~tlt• 
ediJmiştir. -~ Rusyad'an şehrimize gelece 
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111111 

dürlüğünden: 
14.} O. ha:rvanatı ihtiyacı için 2,000 a ey Perşembe Cuma 
takt tı:nıar fırçası pazarlıkla alma - H •• d "" l •• ğ ·· d 12 mayıs t3 mayıs 
w .~r. İhalesi 14- 5 - 932 cumarte- arası mu ur U UD en: 6 Muh•rrem "'ilin" k'I "" 7 Muharrem 
ll&bl ~.sa.at 15 te yapılacaktır. Şart- 1 0 GUn doğuşu 4 47 4.46 
~ esinı Ye nümunesini görmt'k isti- 40000 Motorin 
td~e~ her giin ve ·pazarlığa iştil'ak 8000 Gaz 
-ıs e lerin de vakti muayyenincle ko- 3500 Vakum 
(l Yonumuza müracaatları (271) 1500 Benzin 

927) • 1 hOO Gres 
* "' * :lOO Valvalin 

1(..,~1Ha· K. O, 1 inci fırka Çataka l\lst 
2
8
5

0
0

0
0 

Vejetal;n 
tan' Ydarpa§a ve Gümüş.suyu has- Zeytinyağı 
)zkıeierı sıfır ve koyun etleri pazar- 700 Sabun )az: a~acaktır. İhalesi 16 - :l - 932 1300 Şeker 
ko!lt·l'tesı aşağıda yazılı saatlerde 1700 Pirinç 
llıtıtı ısyo?umuzda yapılacaktır. Şart 6000 Tuz 
tilll tlennt görmek istiyenlerin her 2000 Orak ipi 
de 're pazarlığa iştirak edeceklerin Kapalı zarf usulü ile münaka-
1& ~kti rnuayyeninde komisyonumu- saya vazedilen balada cins ve 

k.rrı racaatlan. (Z17) (1929) mildarı muharrer on üç kalem 
• O. nun Saat 15 erzak ve rnevaddı müıteileaio 

1• Jı'. Saat 15,30 1 Haziran 932 çarşamba günü 
Çatalca Saat 16 saat on dörtte Hara merkezinde 
lla..,tane Saat 16,30 ibslesi icra edilecektir. TaJiplerin 

* * * ~i · teminatları ile ihale günü muay-
.. ı_ 2;ınci fll'kanın kıttatı ihtiyacı i -.~qı a ooo yen zamanında Hara müdüriye· 
tlktt ' kilo un pazarlıkla ahaa. • tine müracaatları. (1965) 
te&i r:. ~alesi 14 - 5 - 932 cumar • 
n runu !'IMt ı.ı te komisyonumuzda Kadıköyünde Osman ağa ma
,ı!_1 acaktır. Taliplerin şartnam~sini hallesin in pazar yo:unda 108 N o 
tfıı:k Uıere her gün ve pazarlığa iş - hanede sakin iken elyevm ika 
de k e~eceklerin de vakti muayyen - metğahı meçhul Salih Hasan 

0ntısyonumuza müracaatları. efendiye 
(283) (1977) l\adı',öy birınci sulh hukuk mııh. 

* * * ll kemesindc:n: 
3S ~rincl fırka kıt'atı ihtiya<'t için A •aattirı bey t:ırafmdan aley· 
~l .kı:o un pazarlıkla almacaktır. hinıze i tame edilip ilcametgahı
~tesı h - 5 - 932 cumartesi günü :mm meçhuliveti h15ebiyJe ilanen 
l• 17,30 da komisyo;numuzda yapı -"taktı T valci tebliğat üzerıne gıyabmızda 
'llltk .. r. alipleıin şartnamesini al - cereyan eden Kadıköyiinde 
~ uzere her gün ve pazarlığa işti - Osman ağa m3halleı n,n pazar 
konı edeceklerin de vakti muayyende 

iayonumuza müracaatları. yolunda kain 1 OH No dükkanın 
(2S:J) (1979) hakkındaki muhakemesi netice-

* * * . sinde tafsilatı zabtında yazılı 

Gün batışı J9.16 19,17 
Sabııll namazı 4,46 4A7 
öğle I2.IO 12,10 
İkindi 

.. 1606 16,06 
19.14 19.16 

Yam .. 21.03 21,05 
tmsak 2,45 2.43 
Yılın geçen 132 133 l 

l 
Yılm kalan l 1 

~bm.--•--~-2-~4 ... _. __ 23•3mmm•J 
Gtinlcr1 

Günleri 

-

"'· HAVA - Dlin 11cakllk ıu.:ıml ıı.' a~z:ı· 
rI 8 dı>rece~ dl. Bu gün ;mva hafif bıılııtlu 

olacak ve rliz~M ,:ırktan esl'cektir. 

___ RADYO--

--------- Bugün_) 
tSTANBUL - 18 dl'n. 19 a kadar graıno· 

fon, 19,30 dan 20,SO a l<:ıdar Bcdayli muııi
kl he-yl'tl tarafından, 20,3Q d:ın 21 t' kailin 
Selim ~ırrı fl<'Y tarafından konfcr:ııııı., 21 
den 22 ;ye kadar Brlkis Hanımın lştiral.;i~·l~ 

s.<t:r, %2 den 22,SO ıı kad:ır orkestra. 
norııa halwrlni. 

\'ll'A-"liA (517,2 m. %0 kilovat) - :i.'?.50 
ltonııer, 13,·10 plAk, 15 plAI<, 16,55 Icont.er, 
18,05 kon~r. 21 tagannl, 22 skeç, 22.30 ktın 
ser, 21 danı. 

HEILSBERG (776,S m. 75 kilovat) - 7 
jimnıı.ııtlk, 9,80 Pv kadınları için jimna .. tik, 
lS,SO kon81'r, 16,SO Dıuı:r.igden nakil, 22,10 
konser, 22,SO haber. 
BÜKltEŞ (891,2 ıu. 16 kilovat) - 1:; 

pUl.k, 18 konııt'r, 21 ltan5<'r, 21,·15 tngıınni, 

22,0:l konser, 22,·15 habt'r. 
ROMA (4!1,2 m. 'l1 kilovat) - 13 plı,1•, 

111,30 taganni vo musiki, 21,!5 l•onser, 2~.30 
komedi, ZS konser. 
BUDAPEŞTE (550,5 m. 23 kilo\.at) -

10,15 sahn orkeıtrası, 13,05 konser, 18.SO 
konser, 20,ı5 taıaıınnl, 28,1:5 Tslgan mılbiki

sl. 
MOSKO\'A (lSM m. 100 kilovat) - 6,81) 

dan 22,55 ~ kadar ne,riyat. 
\'Alt!;IO\"A (UU m. 158 kilovat) - 13.~5 

filarmonik lconııer, 15,55 plAlc, 18,S.'i 1.:1:1..;il< 
rr.mukl, 21,lG konser, 2S,SO dıı.n8. 
PARİS (l72iS 10. '75 kilovat) - 1,ı;ı jim

nas11k derslrrl, 8,15 musiki, lS,SO nııı.slırl, 

to Bergsonun frlet"f09l, 21,45 musiki, 22 
komedl. 

Yarın 

ta ~ O. ihtiyacı irin •o ton arpa pa _ olduğu veçhiJe mecur dükkaoın 
Da; 1kla alınacaktır. İhalesi 14 _ 5 _ tabliycsine ve altı yüzdolmz ku
bıls cumartesi günü saat 16 da ko _ ruş masarifi muhakemenin tab
li Yonumuzd& yapılacaktır. Taliple - siline 4 5 932 tarihinde gıyaben 
~,il ~rtnaın~ni almak U:ıere her s·iin karar verilmiş olduğnndan tarihi 
"akPlıarhğına iştirak edeceklerin de ilandan itibaren sekiz gün ur
b\U ti rnuayyendnde komisyonumuza fında temyiıı dava etmediğiniz 

taeaattan. (280) (1974) • ..,. * "' takdirde hültmün kes'Ji katiyet VlYA.NA - (517,2 nı. 20 kilovat) - u 
tat.al edeceği tebliğ makamını ka=m so l<on11er, 1MO Ilı\~fes'ln plAklan, 15 pl:'ık1 

ı,.1 ca Mst. Mv. kıt'alan ihtiyacı I k k f 1'7,·l:S konaer, 23,0.> !{on!lf'r. • 
dl 1 H • 

93
? d o ma üzere ey iyet ilan ~~ k a:ııran .. en 31 Temmuz 9:12 olunur. (2921) HEtLSBERG (2'76,G m. 7:S kilovat) - 1 

'lt adar iki aylık yaş sebze pazarlıkla jlmn:ı!ltiö, 9.30 ev ltadmlannn. jlmmı!!ltil< 
~ 1lacaktrr • İhalesi 16 - 5 - 932 der!'llt'rl, 1'7.SO U.ypugdcın nakil, 21,l;j Dan 
"ltta_,.. • ...! • A k S Al k 1 rlgdcn nakli, 22,05 koııser. 
tır · ~· günü M3t 17 de yapılac-ak· s. • 8 • ' om syo• RO:\IA (441.2 m. '15 kilovat) _ ıs,tı; ta-
~· Şartnamesini almak istivenle- nu ilAnlara ~anni ve musiki, 18,30 hafi musiki, :!1,J5 

ı~ti her gün pazarlığa iştirak edecek- kon:tMlr, 22,so komt"di, 2s konser, 23,5~ b.'\· 
'llQ !\ de vakti muayycninde komisyo- Askeri mekteplerle hastaneleı· ilı- tıer. 

lt!tı:ıa müracaatları. (
279

) (1S7:3) tiyacı için 16,800 kilo pirinç pazarlık- BUDAPE:)TE ( 33M m. 23 kilo,:ıt) _ 
* * * la satın ahnacaktır. Pazarlığı 14 nıa- 10,15 kons~r. 18,05 kon~er, zo,ıs sa.ıou eır-

lli • yıs 932 cumartesi günü sa.at 16 ya ka- l<estra.ın konseri, 22,10 Mozart konııı>.rl, ~s 
t)Oo rınci fırka kıt'atı ihtiyacı icin dar Harbiye mektel>indeki Satınalrna ('iga:ı muslklsi, 

ttr, ;no patates pazarhk1a ahnac;k- komisyonunda icra kılmacaktır, Ta- MOSKOVA (1804 m. 100 kllovnt) - 6,ao 
tıı .... haleei 16 - 5 - 932 pazartesi dıtn !2,5lS e kadat ne,rlynt. 

••ll -·t 
17

,3
0 

]iplerin komi~yona müracaatları. PAnts (l'/Zö m. 75 kllo,,•t) _ '·""' Jlın-
l'ıt"ı] ..,.._ da. komisyonumuzda 7 ) "' .,.., ,. ac k (2 4 (1997) nll!ltik, 8,48 plAk, 13r'10 plt&k, 17,45 musi!d 

ili ili a t~.r. Tahplerin şartnamesi- * * * konferansı, %1 mU,uıhabe, 2l,4S radyo tiyai 

i~re:ak uzere her gün ve pazarlığa. Askeri mektep ve hastaneler ihti- ro8u. :ıs mn"ıkt. 
de le edecekterfn de \'akti muayyen- yacı için 8600 kilo sade yağı iki şart- Dr. Ihsan Sami 

Olftt'8yonumuza münıcaatları. ---=!! namede pazarlıkla satın alınacaktır •• 
* * .,. (!?84) (1978) Pazarlığı 14 mayıs 932 cumartesi gü- Oksilrfik Şurubu 

tataı nü saat 16 ya kadar Harbiye mekte- Oksürük ve nefes darlıg-ı için 
i~tl ca Mil4>tahkem mevki kıt'a "ı k )'acr i 

1 35 
. ~ bindeki satın alma komisyonunda ~c- pe tesirli ilaçtır. Dilvanyolu 

'hllıt ç n · ,ooo kılo Un pazarlıkla k ı kt T r ı · t · 1
• Sultan Mahmut ttirb•sı· No. 189 ,, ... taktır • ihalesi 

14 
_ 

5 
_ 

932 
ra · ı ınaca " ır. a ıp erın şar uame .,. 

... ,l"t.eei sini görmek için komisyona müraca- ıw.!W!!a~H~c!r_e=:c:z~a~n:!c~d~e~b~u!!iu!!n!!u~rj. !!~j 
)>ontı rünü saat 14,30 da k•>mis _ ır 
lllt-tnlllu~a yapılacaktır. Talipledn ~~!~:ı 1,:e.n~!~:~~aiç~z~: ~u~~~::ı:~: t-__ S_E_i _V_..R_i_S_E_F..;....A_i_N __ _. 
11\~t~Jneaini almak üzere her gün Vt' (Z7l) 0957) ~'lll""~h. fştirdk edeceklerin de vakti * * ,,. Mcrle7.I idaresi G.1l:ıt.t köprü: aşı [3 2623 ,, .re d ,. Subc A. Slrkeci MühiirdJr ıade Han ~21ı·l0 

'tı n e komisyonumuza müra - Askeri mektepler hayvanatını otlat- - ~ 
-rr, (281) (1975) Mersin postası 

,.. • • mak için 262 dönüm ~ayırın pazarlı· 

11
• lt o ve .. . ğı 14 Mayı!I 932 cumartesi günü sa:ıt (laebolu) 13 Mayıs Cuma 
~wı · muessesatT ı .. · 1000 k'I · 
1 
"~ il 'Pa. yln 1 0 16 ya kadar Harbıye mekt~bindeki l O da idare rıhhmmdan kai-

l
!,:' s _ta9r3ı2rkla alınacaktır. lhalesi satın alma komi~yonunda icra kılına· 
'">\l cumartc · .. .. kar. 

bı •• t. Yapı] aktır Ş sı gunu. ~aat caktır. Taliplerin komiı-yona müra· --------------
i'""' İ$tiyenl a~ · ~am~nı al· caatları. (272) (1958) M d ~t!Jc d enın her gÜJ). Ye pazarJtğa ........ , ............ , .................... ~,•••••• .. ••• .. •• a eliı 
._,ilde k e ~ceklerin de vakti muayye- za müracaatları. (276) (1930) 

<>nusyonumuza müracaatJarı. * $ * Do~· k:~mnTI 
(282) (1976) 5 inci alay elektrik tesisatı pazar- M ~ 

( " • * hkla. tamir ettirilecektir. İhalesi l f-
it Uncu f ara'ran ırka için alınacak bakır 5 - 932 cumartesi günü saat lli <lıı-

Müteahhitliği bir sene ıçın 

ihale edilecektir. Teminat 0ı'ıı10 

ihale 23 - 5 - 932 saat 16. 
~bırıa aların müteahhit nam ve he • Sartnnmesini almak istiyenlerin her 

1~114 ~~zariığıa konulmuştur. Iha • ğun ve pazarlığ:ı iştirak edeceklerin 
'1 de Ya 

1
- 932 cumartesi günü saat de ,·akti rnuayyeninde komisyonumu Büyükada iskelesi 8 numa

ralı dükkan müzayede ile kira· 
~ lst• Pl acktır. Şutnamesini al . 1.a. müracaatları. (275) (1931) 
lt ıttıır~~enJerin her gün ve pazarlı • 
r6billıde k ed~ceklerin de vakti muay -

• # .. 

-~ (27S)0Jnısyonumuza miiracaat • 
0972) 

'1:1- * "' * t' ~ o. kıt' . 
~ llazarhkl alan ıçin 1000 kilo zey-
'- S -

932 
a a1111acaktır. ihalesi 14 

S- kolllisy cumartesi günü sa:ıt 15,5 

tQ l'tttaırı~st ~numazda yapılacaktır. 
~ tı l'e .. tı almak istiyenlerin her 
"t l'•1. .. aıal'hğa i t• • ""ti ltlua .... y < • ~ ırak edeceklerin 

" enınde komisyonumu~ 

Eskişehirdeki kıa'aların ihtiyacı i- lanacaktır. Tenıinat 0
/ 0 10 dur. 

çin on bin dokuz yüz elli kilo sade ya-
ğı kapalı zarf usulile münakasaya __ Ih_a_l_e_1_-~6-..-_ı_9_:J_2~sa..;.a..;.t;;...;;1;.;6.;.. __ _. 
konmuştur. İhale tarihi 26 - 5 - 932 Zayi berat 
perşembe günü saat 10 - 11 dir. 'l':ı- Zevcim merhum Cemal Beyden mu 
liplerio şartnameyi görmek üzere 1.o- muhassas maaş beratımı kazaen zayi 
misyonumuza her gün münakasaya iş- ettim, bu kere yenisi ita edileceğinden 
tirak edeceklerin ise ihale tarihinde eskisinin hükmi.i olmıyacağmı ilan 
teminat ve teklif mektuplarile birlik- ederim. 
te Eskişehir Satm alma komisycınuua 
ınüracaat1arı. (26-1) (18-i:>) . 

Sılıhiye kalemi malısm; mü
dürü Cemal Bey merlıumun 
ztı•celfi Zehra. 

uhammen 
kıymeti 

650 

4444 

2928 

20400 

lkrıız l\1erhunaun cins ve ne\· ile Borclunun 

No. meYki ve mli~tC"milılcı ismi 

3477 Yedikulede Kürkçilbaşı Hüseynağa Zemci Ef ve 
mahallesinde Yedikule caddes'nde Fatma Yaıar 
atik 63-63 Mü: ve cedit 93-95 nu- H . 
marah bir hanenin tamamı. 

5708 Zencirlikuvuda alik Alipaşa mahal- Mustafa ve 
lesinde Nurettintek kesi so',rn ğında Kadri B.lerle 
atık 14-16 ve cedit 28 numaralı Emine Milr
maabahçe bir hanenin tamamı. şidc Ayşe Nafia 

ve Fatma Muhsine ve Saniye Nefise H. )ar 
5814 Kuzguncukta Kuzguncuk mahalle· Elyazar Ef. 

ıinde lcadiye caddesinde 26-28·22 
Numarah müfrez bir kıt'a arsanm 
tamamile maabahçe bir hanenin 
tamamı. 

6213 Alacahamamda Çelebioilualiettln Abdullah Ef. 
maballes'nde Fındıkçılar ve Hasır· 
cılar sokağında atik 17-17 ve cedit 
16-17- 19 numaralı üstünde odalan 
havi iki dükkan ve deponun tamamı. 

920 6220 Ayvansarayda Tokluibrahimdede Fatma ve Ay 
mahallesinde Tokluibrabimdcde so· ıe Mehpare 
kağıoda atik 5 cedit 9 numaralı bir H. lar 
hanenin tamamı. 

1872 8285 Hasekide Başçımabmut mahallesin- Ibrahim Lüt• 
de Haseki caddesinde 60·60 müker- fü B. Ye Fat• 
rer numarala tahtinde dükkflnı müş- ma H. 
teoıiJ maabahçe bir hanenin tamamı. 

48560 8479 Ortaköyde Ortaköy maballeıiode Mangosaryan 
Yalı ıokağında eski 3-3 3-3 müker· Ef. 
rer ve yeni 9.9/1-912-9/3 numaralı 
maaarsa beton ve galvanizli saçla 
mamul bir demir hanenin tamamı. 

2486 8908 Eyipte eski Sofular yeni islim B. Zeynep H. 
mahallesinde Sofular sokağında eski 
16 yeni 18 numaralı bir hanenin ta• 
mamı. 

2200 9105 Boğaziçinde Paşabahçesinde Atik 
Ahmetefendi cedit Tepe sokağında 
cedit l:l numaralı bir hanenin ta· 

2265 9599 

2188 9778 

5800 9780 

1275 9792 

2542 9804 

5060 9851 

mamı. 

Kadırgada Bostanli mahallesinde 
!Çatipsinan caddesinde atik 31 MÜ. 
ve cedit 47 - 49 numaralı 
tahtında dükkana müştemil maa-
bahçe bir hanenin tamamı. 
Fındıkbda Hacırecıp mahallesinde 
Kmlağasıçeşmesi çıkmazı sokağın-
da atik 2 cedit 2 • 4 numaralı bir 
hanenin tamamı. 
Fenerde Tahteminare mahallesinde 
Külba11 sokağında atik 22 - 22 MÜ. 
ve cedıt 34· 36 numarala iki hane
nin tamamı. 
Nesibe, Zehra ve Feraset ve Hüsni• 
ye H. Jar bilasale ve Emine H• 
tarafından Hüsniye H. bilvekale. 
Küçükpazarda Hocabyrettin ma
hallesinde Leblebici sokağanda 
eski 32 ve yeni 24 numaralı bir 
hanenin tamamı. 
Beşiktaşta Abbasağa mahallesinde 
Veliefendizade sokağında eski 37 
yeni 39 numarala maabahçe bir 

bap hanenin tamamı. 

Boğ~ziçinde Anadoluhisarında Ana
doluhisarı mahallesinde Kandilli cad-
desinde atik 7 mükerrer ve cedit 
40-40 numaralı maabahçe bir köş-

Riza B. ve Ce
mile H. 

Fatma ve Is· 
in~t H. lar 
~/: 

Süleyman Ef. 

-
Aliağa ve Fat· 
ma H. 

Havva Saa • 
det H • 

Ahmet Sadık 
Bey ve Hati
ce Afife H. 

kiin tamamı. 
Yukarıda ikraz numaraları yazılı emlakin vadesi hitamında 

borcun ödenmemesi hasebilc 61 gün müddetle satılığa çıkarıldı
ğından talip o~anların veya fazla tafsilat almk istiyenlcrin Sandık 
Satiş amirliğine müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. (2000) 

Tuz İnhisarı İstanbul Başmüdürlüğünden: 
44 X 26/5 eb'admda 2/5 lngiliz }ibresi ağnlığında (8) Arğaç 

ve (8) erişli birinci nevi Jütdan m~mul iki parmak genitliğiode 
mavi ç:zgili ve kenarları kıvrılmış, çifte dik i şli l<atranh veya 
ı<atransız ı 25000) adet Kalküte çuvalı pazarlıkla satın alınacak· 
tır. Taliplerin 12-5-932 perşembe günü saat on beşte lstanbul 
Tuı inhisarında müteşekkil mübayaat komisyonuna müracaatlan 
ilan olunur. (1962) 

ist. Evkaf Md. ilanları 1 
Terkosda ~alabao burun c .vannda göl kenarında Evkafa ait 

mandıracı çayırıoın 932 senesi kiyühı 12·5-932 tarihinden itiba
ren müzayedeye vazedilmiştir. 4 - Haziran • 932 tarihinde müsa• 
dif cumartesi günü ihalesi icra kıhnacağmdın talip olanların 
yevmı mezkftrda lstanbul Evkaf Müdiriyetinde Orman ve Araü 
diaresine müracaat eylemeleri ilan olunur. ( l 969) 
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MUjde 

Alaturka Saz Heyeti 
BEL - VU - BAHÇESiNDE 

Bu Cuma A~ılmıştır 

75 

' Herkesın tedarik 
edebilmesini temin en 

SAITB 
Buz depoları 
için yapmakta olduğu vere

siye muamelatını 

18 Ay Vadeye 
çıkarmıtbr. 

Fiatı : Modeline ıöre 

525 Jiradau başlar 

Elekrik Şirketi markası ne 
oluraa oJıun, buz dolabına 

sahip müıterilerine 

Tenzilitı O/o 
fcap ettıren hususi bir tarıfe tathik eınaektedir. 

Satıhk Dükkan hissesi 
Emin6nll Malmlldllrlllğllnden: 
Yemişte Hacı Mustafa mahalleıinin Taıçılar caddesinde eski 

201 yeni 7 No. h dükkAnın 1-8 biueıi ıekiz sene sekiz müaavl 
taksitte ödenmek ıartile 3287 lira 50 kuruş muhammen bedel 
nzerinde açık arttırma usulile satılacaktır. Y evml ihale 26 Mayıs · 
932 perşembe günil saat on birde Eminönü malmüdürlüğünde 
yapılacaktır. (1709) 

Gedikpaşa jandarma satınal-
111_,i! ~~pmisyonu riyas·etinden:., 

Şapka •e toz luğu ile beraber on sekiz bin ifA yirmi iki bin 
yazlık elbise imaliyeıinin kapılı zarfla mlinıkasası 1 Haziran 932 
tarihine müsadif çarıamba günü saat on beıte yıpıf acaktar. Ta· 
liplerin tartname ve nümuneyi görmek üzere her gün ve milna· 
kasaya iıtirak için teminat ve teklifoamelerile beraber mezkür 
günde muayyen saate kadar kon:iıyonumuza müracaatları. (1899) 

Peodlk Belediyesinden: 
Pendik Belediyesince inıası mukarrer beton arma ( 280 met

re tuliinde) mezarlık dıvarının 2-5-932 tarihinden 22-Mavıs-932 
tarihine kadar münakasaya konmuıtur. Keıfi Evveli (69686) ku
l'Uflur. Bu bapta şartnameyi görmek isteyenler her güı:ı Beledi· 
ye riyasetine müracaat edebilirler. 22-Mayıı-932 tarihine mnsa
dif Pazar günü saat on beıte ibalei kat'iyeai icra kılınacaiından 
talip olanların % 7,5 teminatı muvakkate akçesiyle birlikte ve 
vakti mezkilrde Pendikte Belediye dairesinde miltetckkil Daimi 
Encümene müracaatları. ( 1967) 

20 gün müddeti e müzayedeye vazolunan deklkln 
Sertubi Rpdülm6min Ala Vakfindan: 
Sokağı No. Cinsi Milddeti icar Ecri misil Lira 
Tophane topçu 324 Düklcin Bir ıeae 15 
lar caddeıi 

,, ,, ~ ,, " 25 ilA 30 
Tophane medrese çıkmazı 4 .. .. ı3 

MezkOr dilkkAnlar 26·4 932 tarihinden itibaren 2r-5-932 tarihine kadar rirml 
gün müddetle müzayedeye vazedilmiştir. Ihı itleri 2 ı ·5·932 pazarteal ~nü 11at 
16 ya kadar yapılacaktır. MezkOr giln ve saate kadar Istanbul evkaf müdüriyetinde 
mUlhık nkıflar kalemine mürıcaatlan. (1630) 

Karacabey Harası Müdürlü
ğünden: 

Karacabey Haraıı hay•anabndan (34) bat muhtelif doğumlu 
yarım kan Arap, yanm kan lngiliz, Noniua taylarile (11) bat kıı· 
rak Ye keza (60) bq inek, diye Ye manda 26 Mayıs 932 tari
rihinde ayn ayrı müzayede ile satılacağından talip olanların mez
kQr tarihte kDşat edilecek Karacabey panaymnda hazır balun
maları ilin olunur. (1885) 

Karacabey Harası Müdürlü-
ğünden: · 

Haranın Uludağ yay!alannda sağılacak koyun sütleri kapah 
zarf usulile milzayedeye konulmut ve 22 Mayıs 932 pazar gtıntl 
saat on dörtte Burta baytar mOdiriyetinde ihalesi takarrllr etmit· 
tir. Şeraiti anlamak istiyenlerin Hara mlldiriyetine müracaatlan 
ve taliplerin de yevmi mezk6rda yGzde yedi buçuk niabetinde 
teminat akçelerini ve teklifnamelerini hamilen Bursa Baytar 
mlldilrlOjilnde vakti muayyende hazar bulunmaları. (1884) 

Kütahya Kicetnidi 
MARSILYA kiremidi ayarında ve bazı evsafça ona faiktir. 
KUT AHY A~NIN eıki zamanlardanberi maruf ~ini toprakların• 
dandır. Sallhıyettar makamlardan müteaddit fenni tahlil ra· 
porlan varcJır, en ıonuncuıu aeatıdadır. 

ISTANBUL ViLAVETi FEN HEVETiNCE 
yerli kiremillerı arasında DEVLET mşaatmda tercihan kullanılmakıadır. 

Mühim şehir ve kasabalarda ajanlan vardır. 
~Jamul~~ı K ÜTAHY A'DA FA BRIKADA veya fSTANRUL satış deposu 
olan Gt\LATA'DA KALAFAT yeri No. 74 f Nihat Bey lde görülebilir. 
Telefon Beyoğlu 4~98 .. 

r. C. NAl'1A VEKALETi YUK81!K MUHENDIS MEKTEBi 
kimye•I tahliJAt Moderriai ve TiCARET BORSASI LAboratuvar 

Mndorn NUREDDiN BEYiN analiz raporundan 

1 lnlıina mukavemeti 
(Mesnet •çıkhğı 3o ım) 

il Sikleti (Kuru halde) 

KGtahya kiremidi 

213 kilo gram 
2400 gram 

Manilya kiremidi 

111 Niıbt meaamJyet ha11111 

229 kiJo ıra• 
27(/J ~m 

(Mu Ye cezbettiii au mıkdarı .24 saatte) 
iV Don tecrDbeıi 

Ynzde 13 Ynıde 13,5 

(Brart usaJO) 

v Bir 'metre mura&banH ne kadar arter 

Vezni ekıilmemit 
ve patlamamııbr. 

14 

Yemi ekailmemft 
ve patlammmfbr. 

14 

Analiz, piyasadan tedarik edilen 15 kiremit üzerinde yapılm1tbr 
~iiiiiiUWU& il 1 w .... 1 uaa: •• , 

••suıc z : ı 

YAZ GELDi! 

Fat'h M•lmdddrlaltfnden: 
Fatihte Karamanda Hoca Hay• 

rettin mahallesinde kllçOk kara• 
man caddeıinde ·atik 25. cedit 
33 No.lı maa oda dGkkAnın icarı 
9 mayıı 932 tarihinden 28 mayıı 
932 tarihine kadar yirml rtıa 
mOddetle mUzajedeye konulmut· 
tur. Tarihi ihale olaa 28 mayıs 
932 taribiae me.adif ca•arteai 
~nn saat onda mlllayede Ye 
ihale komiıyonuna mllrJcaatJan. 

(1934) 

T ZAYILER 1 
Maat mllhOrlmO zafl ettim, 

yi11iaini yaptaraeatımclan eski.i
nin hnkmn yoktur. t • 

Kaıımpaşıda Y altya klhya mıhıllfft! 
orta mektep sokağı No 27 Vasfiye 

..-VAllT.--. 
Adre•ı lstanbal An~an caddesi 

\1akıt yurdu. • 
Telefon ı Yazı işleri :!.4379 ve 

2.3872 idare !.4370. 

Poat. kutuau ı 46. 
Tel9n1f ı lstanbol VakıL 

IGone .. ru.nı 
ı 3 o l ! : Aylık 

Dahilde ıso 400 750 1400 Kanı, 
Hariçte - 800 J4SO 2700 

!!! f!rll•r1111 ııı " 
Resmi Hasu11 

Saan 10 Kş. 1!.50 lef. 
Santitnt !O .. U 
Kasık Hin prtl•nnua • 

1 ~ •l 4 l • I O Def ılı ·· 
130 ~o 65 1 s ıoo Kuruş 

la- Abonelertmızin her üç ıyb· 
S tı için bir defa meccanendir. 

A - 4 saan geçen Utnl•nn fazl• 
11un için 5 kuroe Hmmolunor, 

V AKIT llatt.am 
Sahil»!: llelamet !il& ama.ı 

Mi'bat ·••Mı ..,. Ahmet • 

ıstanbul Beledlye~l il Anları 

Cerrabpııa bastanesesinde mevcut kok kömDrll kBlleri Ma 
16 ınCı pazartesi ınnD aaat onda mahallen müzayede ile Ahi 
iından taliplerin h11tanede bulunacak memura milracaatlan. (1 

Kadıkay Belediye Şubesinden: 106 lira 74 kunıt b.-U k 
lkbali1e mahallesi Borulu m11lak 10kağı adi piyade kaldınm1 
açık ~~akaaa ile ihalesi 12·5-932 pertembe günOne talik e 

mitli. T'l p14rll} }eymf mezk6td• aaat 10 buçukta teminat ak 
makbpl'-;t:u' hamUea dair~ encftmeniae milracaatlan illn ola 

.. ına. . (19 

fatibie çarwamba caddesinde dabbat zade Meb..t 
me.dreıesi enkazı: Koskada ÇobaçaVM medreıelİ T. 75 
enkaza : "2,5,, 

1 

Yukarda y•zıh mahallerin enkazı sulmak llzere mllzayecl 
konulmuıtur. Talip olanlar tafaitlt almak için herrtın Len 
mOdürlOfUne ve ihale srtınn olan 2 6·932 perıembe 
teminat makbuzu veya mektubu ile saat onbep kadar 
encllme·n~ mllraeut etmelidirler. (1995) 

KadıkCSy Belediye ıubeainden: Bedeli keıfi 180 lira 60 k 
Kızıltoprak'ta Hatan Klhya aokafı adi kaldınm tamiratının 
m6naka11 ile ihalesi 12 ma111 932 perıembe aGntıae talik e 
mittir. Taliplerin ye•mi mezkQrda ıaat on buçukta teminat ak 
makbmlannı hamilen daire encOmenine mtlracaatlan illa 

(1990) 

MeYcat nOmunesi Yechile Ye pazarbkla 250 battaDi1e Ye 
pamuk yatak alınacaktır. Talip olanltr tafailAt almak için 
.-Sn levazım f!l6dOrlGtDne ve pazarhk için de 16·5-932 paza 
182 liralık teminat makbuz Yeya mektubu ile saat oa bete ka 
Daimi EncOmene milracaat etmeleri. (1991 

· Devlet Demlryolları Uanl6rı 

2 - 9 - iV • 32 tarihlerinde mlzayedeai icra kılınan, m 
Eıki malzeme deposundaki bin kalemi mlltecaviz muhtelif 
nın ibalei katiyeleri 19 • V- 32 tarihine muHdif perte11be 
uat to da ayaı mahalde icra lnlınaeakhr. % 10 Jlscle 
qajı olmamak prtiyle mllzayede bedel&tmı tezJide talip 
ların yevmi mezkQrda H. P. mafazaıına mllracaatlan iJAa 
nur. (1984) 

Gedikpaşada jandarma sa 
alma komisyonudan : 

lki adet disk, kırk metre uzunlujıında çekme balah, ild 
baaketbol ajl, bir adet huketbol topu, bir adet voleybol 
adet voleybol topundan ibaret ·spor edevatanm puarlap lS 
93Z parar pil Aat ondan onbire kadar lıomiayoncla ya 
Taliplerin ıeraiti anlamak için her tin ve pasarlıfa iftirak 
muls6r ,anele ıaaaJJeD Aatlerde komiıyona mOracaatlan. (1 

GecUkpaşa'da Jandarma Sabnal 
' . KolQl&yonundan: .. 

iki ytlı kilo naftalin pazarlıkla Aba ahnacakbr. 't 
14 - Mar11 • 932 cumartesi rtınl ıaat ondan on bire kadar 
aJ.,oncla yıpılacak puarhta iftirakleri. (1981) 


