
Tarih 
El 

Kitabı 
~Yarınki sayımızda 

V AKIT 1932 kuponu 
Bu kuponu kesip saklayınız. 

ilk mektep talebesinden : 
50 tanesini 'etirene 1inci sınıf 

60 " " 2 " 
90 " " 3 " 

210 " " 4 - 5 " 
kitaoları idnrc tarafından hecii\'e edilir 

~ 

~ciYıl * Sayı : S151 Cumartesi, 14 -MA YIS----c5inci ay) 1932 Sayısı 5 Kuruş 

Fransız intihabatının Neticesi 
ııe~ecl.isi meb'usan intihabatının yeti Fransız milletinin hükumet 
flld ceıı artık kat'i surette anla- Blokuna karşı verdiği bir mah-
di ': Intihabatta Başvekil Tar· kfımiyet, şimdiye kadar Tardiye 
at~ nün riyaset ettiği sağlar kabinesi tarafından takip ve tat-
'ct 0 

U • haiz olduğu ekıeriyeti bik olunan siyasete karşı izhar 
ti Y~cttı; buna mukabil M. Her- ettiii bir ademi itimat karan 
&oot un riyaset ettiği Radikal mahiyetinde talakld ediyorlar. 
~· 1Yalistler büyük bir muvaffa- Fransız müntehiplerin verdikleri 
~~ k F a azandı. Bu suretle ran- reylerle kendi siyasetlerini ta-

dıı milletinin mukadderatı sağ- mamen taıvip etmiş bulunduğu-
~an sola intikal edecektir. Ya- nu kaydediyorlar. Hadiselerin 
Ilı llda yeni meclis toplandığı za- mantiki tahlili bu tarz muhake-
o~ll bugün iktidar mevkiinde meyi pek tabii gösterir. Herhal-
t n hükumet yerini sol fırkala- de intihabatın bu neticesine göre 
)llJ. Programlarını tatbik edecek Fransız efkari umumiyesinde 
ktııi bir siyasi teşekküle bıra- Tardiyeu hükumeti tarafından bu 
acaktır. güne kadar takip edilen hattı 

.: Vakia Fransız intihabatının berekete karşı bariz bir infialin 
''lnd' d' 1Ye kadar cereyanından Tar• mevcudiyetini kabul etmek li-
~tll kabinesini tutan fırkaların zımdır. 
'-~\'kilerini muhafaza edemiye- Acaba bu infialin sebep ve 
'oa ler~, bilakis radi~allarin ve hikmeti nedir? Bu infialin men-
~ Yalıstlerin daha zıyade kuv- şei sadece Fransız milletini ali
~tlenecekleri hissediliyordu. Fa- kadar eden bazı dahili mesele
-- t ıo\ fırkaların kazanacakları ler midir? Yoksa beynelmilel ma-
tt lltaffakiyetin asla şimdıki de· hiyette harici işler midir? 
~~eye varacağı t abmin oluna· Fikrimizce intihabatta sağ fır-
L ·Yordu. Bu itibarla intihabatın kaların uğradığı hezimetin sebe-
~günkü neticesi dikkatle tahlil bini dahili işlerden ziyade harici 
le 1rniye değer siyasi bir hadi- ve beynelmilel meselelerde ara-

dir. mak daha doğrudur. Almanyayla 
~ ~adikal fırkasının organı olan Mehmet Asım 
~z gazeteleri bu muvaffakı- A\tt3rafı 2 inci sa=yf=ad=a=l=== 

Lindberg'in çocuğu 
bulundu, fakat .... 

lıu, kaç aydır üzillen annesini, babasını 
sevin dirmedl : Çocuk, ölmüşiilr ! 

l\açıran haydutlai"' ~iddetle aranıyor 
t '1ir kaç ay evvel haydutlar tara .. 
~ kaçırılan tayyareci Lirıdbcr • 
1tı,,_9ocuğu, nwhtelif §ekil/erde aran• 
~· kaçıranlara yüksek miktarda 
teı· vadedilmesine ve vadin yeıin4 
te 1,,.ilmesine rağmen, bir türlü el~ 
~lilememişti. Dün gelen telgraf 
fıt etleri, çocuğun nihayet bulundu 
~~" bildiriyor. Fakat, bulunmasıt 
ııq~rca üzüntü içinde kıvranan an • 
~ '"i, babasını seı-indirecek mahi .. 
W.;ı ~ değildir. Çünkü, zaı'Clllı çocukc 

Olarak bulunmuştur 
~" lıususta dün gel~n telgrallcıl' 

Cltdır• lt . 
, ~ 0Pewell "Newjcrsey,, 13 (A. A.) 
~ .~\Vjersey hükumeti valisi, Lind· 
llı~ 11't çocuğunun ölü olarak bulun- Llndberg'ln nihayet 810 olarak 

\1 °l~uğunu bildirmiştir. bulunan çocuıu 
'-'nd~l~~ Lindberg'in yavrusunun polis ~ocuğunun resmen fethimeyit ameli -
~tlı•iiru. tarafından Lindberg'in Hop- yesini yapmış olan doktor, çocuğun 
lıtııh deki malikanesinin yakıninda ölü 
.ı "lld v kafa tasının sol taraftan krrılmış ol -
1111~ · ugunu kendisine bildirmiş ol-
~IQıu ilave etmiştir. doğunu ve kınğın tepeden sol kulağın 

"-.. İlop"',?topsi neticesi arkasına kadar devam etmekte bulan-
~11, 13 (A. A.) - Lindberg'in [ Alttarafı 2 inci sayfamızda ] 

~oskova seyahati intibalanndan : 

l 

Japonlar 
Kimlerdir? 
Japon diyince aklımıza Rus· 

Japon harbi, çekik katlı küçük 
boylu insanlardan mürekkep 
arı gibi çahıkan bir millet 
gelir. Son zamanlarda da Çin 
hadiseleri münasebetiyle on
lardan sık sık bahsedildiğini 
duy•yoruz. 

Japonlar kimlerdir? 
Hususiyetleri nedir? 

Pek yakında, VAKiT, çok 
kısa ve dört be' gUn sU· 

recek bir yazıda bunu 
anlatacak 

Suriye meclisi 
Dağıtıldı 
Halk galeyan 
halindedir 

Galatasaray kazandı! 

DUnkU maçtan bir enstantane 

Beyrut, 13 (A. A.) -Fevkalade ko- Dün Kadıköy tarihi günlerinden birisini yaşamış, Fenerliler 
miser M. Ponson istar ettiği bir tebliğ- sahaları merasimle açmışlar, atletizm müsabakalan yapılmıı, Ga· 
de Cemiyeti Akrnm misakmın 23 ün~ü latasaray - Fener birinci takımları müsabakası 1-2 Galatasaray 
maddesi mucibince kanunu esasinin lehine neticelenmiştir. Tafsilahnı beşincide ıpor sayfamızda bu-
muvakkat bir zaman için ilga edildi- lacaksıoız. 
ğini ve bu milddet zarfrnda Suriycnin ==================-==============ıı 
muvakkat hUkQmet tarafından idare /IR k • G k • l f • 
edileceini ve meclisin dağıtıldığını bil- ır.ıa Slm OT ı, an a ıyor • 
dirnıiştir. , 

Beyrut halkı bu kararı telin ,.e pre- R d 3 o o o o h • 
testo ederek nümayişler yapmışlar, us ya a ' mu arrır 
(Kahrolsun meclisi mebusan, kahrol • 
stm heyeti vükela) diye bağırmışlar - • f 
dır. Ve bazı mebuslara taarruzda. bu - ve şaır var e 
lunmuşlardrr. Halk bir cem'i gafir 
halinde ellerinde (i~ tisat, ıslahat, mü
savat ve vergilerin tenkisi) cümlele -
rini havi bayraklar olduğu halde hü -
kftmet konağı önüne giderek nümayiş -
]erde bulunmuşlardır. .Nümayişçi -
Jer hüktimet '<uvvetleri ta'rafrndan 
zorla dağıtılmışlardır. Büyük bir 
isyanın zuhurundan korkulmaktadır. 

Tedbirler ittihaz edilmiştir. 

Ba•vekllimlzln Roma seyahati 
Roma, 13 (A. A.) - Türkiye Haş -

vekili ı~met Paşa Hazretleriyle had -
ciye Yekili Tevfik Rüştü Beyefendinin 
Romayı ziyaretleri 22 mayısta vuku 
bulacakken 2-1 mayısa tehir edilmiştir. 

Kemal.ettin Sami Paşa iyileşiyor 
We'lmar, 13 (A. A.) - Türkiye sefi-

ri Kemalettin Sami Paşa kendisine Jel 
miştir. Profesör Sauerbruch şimdilik 
ameliyata lüzumolmadığınısöylemiştir 
Akisler:-· 

Garson mektebi 
Gazetelerde ~kudum: lstanbzılda 

bir garson mektebi açılıyormuş. 
Pek aUU- Dilencilerin bile rtwslek 

inceliklerini öğrenmek irin dersane 
açtıkları bu Maarif cumnda garsorılar 
niçin mektep açmasınlar? .. 

Her iş adamının mekteplisi, alaylı
sından iyidir! 

Yalnız merak ediyorum: Acaba bu 
mektepte ıne gibi dersler okutulacak? 
Mulıtelif lisanlarla ekmek, su, yemek 
isimleri mi ezberlettirilecek? Doğru 
cem yapmak nu öğretilecek? Müşteri 
nasıl karşılanır, "liste nasıl uerilir, bir 
gün evvellı.i ba!Jat yemekler nasıl met
hedilir, tabak nasıl tutulur gibi san'
atın malıaret tarafları rtu talim Ptli
rilecek? Yoksa. bizim bilmediğimiz 

daha nice, nice esrarı meslekiye mi 
var?. 

Görülüyor ki, o<>rsonluk mektebi
nin ders proğramı zengin olnuya hay
lı müsait,, 

Fakat, bana kalırsa, şimdilik 'unu 
öğretsinler kafi: 

"'Aynı masada yemek yiyen üç dört 
arkadaşın lıesabını, toptan bir ldşiqe 
değil, lıerkesin lwıabını ayrı ayrı ken
dine verdirmek!., 

Zira, karnımızı zorlukla do!Jurabil
diğimiz bu zamanda. garsonların se
haı-eti yüzünden lıer gün eşe dosta 
ziyafet çekmek kolay değil! 

Yusuf Ziya 

Her yeni hadise karşısında dllşilnen bu 
kitlenin önünde nlhsyetsiz manza

ralar bulunmaktadır 
blAKSIM-1 
1Uoskova matbuatı, il/aksim Gorkl-

nin Türk mulıarrir ı:e gazetecileriyle 
mülakatım neşretnıektc.1 <.- ve şunları 
yazmaktadırlar: 

•·- Ayın üçünde, alimler yurdun
da, matbuat reisi yoldaş Mihail Kol
zov'an Türk misafirler şerefiılc ter
tip ettiği bir kabul resmi yapıldı. Te,·
fik Rüştü Bey, l\loskova sefiri Ragıp 
Bey, l\laksim Gorki, Sovyet Rusya ba
riciye komiseri Litvinof yoldaş, Sov
yet Rusyanın Türkiye ~efiri Suriç yol
daş, Saveli~·et, Kerjenzev, Bakatov, 
Andreev, Dolezki. Prokofiev, Efim So
su], Leonit Leonov, Tairov, .Mcy~r

holt yoldaşlarla bir çok matbuat vv 
snn'at mensupları hazır bulundular. 

Toplantı pek hararetli olmuştur. ~Tcşhor Rus muharriri Makslm GorkJ 
Çay esnasında Maksim Gorki'yle Tev- asilzadelerin edebiyatı bilhassa l\los • 
fik Rü~tü Bey ve Türk muharrirleri (Lütfen sayfayı çeviriniz!) 
arasında, Sovyet, Türk ve dünya edi- ================;:;;;.,. 
biyatlannın vechelcri hakkında bir Pünkü konserler 
görüşme oldu. "Yeni Rusya.,, isimli --
eserin müeJJifi Falih Rıfkı Bey, l\fak
sim Gorki'ye, Türk karilerine Rus 
Sovyet edebiyatını n bilhassa Gol'ki
nin eserlerini tanıtmak için çalışmış 
olan Rüşen Eşref Beyi takdim etti. 

Rüşen Eşref Bey, Gorki'nin eser • 
lerinden tercüme ettiklerini sayarken, 
Gorki'nin Türkiye'de en çok okunulan 
bir muharrir olduğuna söyledi ve 
Gorki'nin eserlerindeki Rus tipleri -
nin, Türk haJkı tarafından en çok an. 
laşılabilecek Rus tipleri olduğunu f • 
Jave etti. 

Bu tipler, Rusya'nın cenubundan, 
VoJga, l{ırım ,·e Odesa. gibi limanlar 
halkından alınmış ·tiplerdir. Ruşen 
E~ref Beye göre, Rus edebiyatında 
hususi bir çoğrafi vazıyet vardır. Go
gol mevzulannı Ukrayna'dan, Tols
toy, bilhassa Moskova havalisinden, 
Dostoyevski Sibirya'nın cenubundan 
ve bilhassa Petresburg devairinden 
almıştır. 

Gorki, eskiden edebiyatın, idareci 
sınıfın edebiyatı olduğunu, ve ancak 
Kiiltürleri tekilmül etmiş havaliden 
mevzular alınarak muayyen sınıfa hi -
taı> ettiğini söyliyerek kısmen bu nok -
tai nazara iştirak etti. Bu suretle 

Mm. Meline Papelyan ve 
kUçUk talebeleri 

Dün biri"Glorya,, sioemaıında 
Mm. Meline Papelyanın küçük 
talebeleri t;;ri "UnyonFransez,,de 
M. Cbarles Berger tarafından 
iki muvaffak konser verilmiştir. 
Bu husustaki yazı , üçüncü say• 
fadadır, · 
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duğunu beyan etmiştir. 
Doktorlar, bu kırığa, kesmeksizin 

bere hasıl eden bir aletle sebebiyet 
Yerilmiş olduğunu ve yahut çocuğun 

gitmekte buhrnan bir otomobilden n -
tılmış olm~ının mUmkiin bulundu -
ğunu beyan eylemektedir. 

Doktorlar, daha çocuğun kaçırıl -
dığı akşnm, şimdi bulunmuş olduğu 
yere konulmuş olmasının muhtemel 
olduğu miltaleasını serdcdiyorlnr. 

Çocuğun naşi meydana çıkarıldığı 
zaman evde hulunmıyan Lindber~. he
men Hopwell'e miiteveccihcn yola çık
mıştır. 

Madam J,indberg. muhibbe)erin -
den birine sıhhi vaziyetıinin pek na -
zik olmasına rağmen bu haberi mu -
tadı olan cesaret ''e metanetle kaı ı -
lamakta olduğunu söylemiştir. 

Hopwell, 13 (A. A.) - Lindberg'in 
çocuğunun başının sağ tarafrnda da 
bir kmk vudır. Bu kırılma netice -
sinde ynrım pus kutrunda bir delil' 
hasıl olmuştur. 

Fethimeyf t ameliyesi esnasuıda ço
cuğun hüviyeti yalnız elbiseleri saye. 
sinde değil, aynı zamanda henüz çık
makta olan dişleri, kafa.1;rnrn \'e sair 
kemiklerinin te§ekklilil sayesinde tn. 
yin edilmi§tir. 

Doğdoğu zaman hazır bulunmu§ O· 

Jan iki <loktor da çocuğun hü\"iyetini 
tayin etmişlerdir. 

Çocuğun sütninesi de naızi gördüğü 
zaman. çocuğun vücudundal'i bi.11'İZ 
hususiyetleri tanımış olduğunu lıcyan 

Para konferansı f rftRSU~D~İ HCOH~İIHf Büyük bir yangın 
lnglltere ve Amerikansn vazı· lspany3da bır DarUlfUnunla 

yetleri, avam kamaras1nda Ne gibi bir muameleye kUtUphaneslni kUI haline 
konuşuldu tabi tutulacaklar ? getirdi 

Londra, 13 ( A.A) - Avam Paris, 13 (A.A) - Bugün M. Valence, 1~ (A.A)- Bu gece 
kamarasında harp borçları me- Tardiyuj'la adliye ve dahiliye na- darülfünunda bir yangın çıkmıı 
sel t>si program hcricinde bırakıl- zırları Ye zabıta teşkilatı meclis· ve süratle bir felaket şeklini 
mak şartıyla cihan fiatlarınm Jeri arasında yapılan bir içtima- almıştır. 
düşürülmesi ht.susunu tetkik ve da Fransa'da bulunan ecoebile- itfaiye efradının gayretine 
bir karar ittihnz edecek o!an rin tabi olacakları usul ve mua- rağmen darülfünun tamamen 
para konferansı hakkında Ame- melenin heyeti umumiyesi ve mahvolduğu gibi Romalılar 
rikanın ne gibi bir hattı hare- Riyaseti Cümhura ait muhafaza devrine ait bir çok mühim kol

teşkilatının yeniden tanzim ve 
ket ittihaz etmiş o!dugy una dair leksiyonlar ve vesikalar ve eski 

tesbiti hakkında tctkikatta bulu-
hükümete malümat gelip gelm~· kıtaplar itibariyle en mühim 
miş olduğu suretinde M. Chour- nulmuştur. kütilphanelerden olan darülfü-

Esas itibariyle bazı tedbirler k-t·· h · d ehil t;:.rnfından Sir John Simon'a nun u up anesı e yanmıştır. 
kararlaştırı!mışhr. Eu tedbirler 

bir sual sorulmuştur. 
pek yakında ilan edilecektir. 

Sir John Simo;ı, Amerika hü, Fransada matem 
kiımetinin haltı hareketini izah Pari5, 13 (A.A) - Bütün şehir-
vc teşrih eden matbuat haber- !er ve eyaletler, Dou:nerin ce-
lerini teyit edecek resmi hiç bir naze meras'mi dolayı.siyle yapılan 
haber almamıo olduğudu ve fa- milli matem merasimine iştirik 
kat bu mühim meselenin halli etmiştir. 
için beynelmilel teşriki mesaide Her tarafta dini ayiler yapıl-
bulunulması :zımnında vulmbula- mışhr. 
cak her tljrlü teşebbüsün hfüsnU Muhtelif ecnebi payitahtları da 
kabule mazhar olacağı suretinde bir takım mutantan merasimle 
evelce hazinei maliye müstetan bu mateme iştirak etmiştir. 

tarafından verilmiş olan temi- Belçlka krah 
nah tecdit için bu fırsattan isti- Paris, 13 (A.A)- Belçika krah. 
fade edebildiğinden dolayı mem- Lüksembug sarayında Reisicüm-
nun otduğunu söylemiştir. bur M. Lebrun,ü ziyaret etmiştir. 

Küçük itilaf 
Konferansı bir iş 
gUremiyecek mi 'l 
Sof ya, J 3 ( Hususi muhabri-

mizden ) - Bclgrattan bildirili· 

etmiştir· .. ;İ ~·;··;·~ti;i;~·; :·· ... İiÜtÜ~·h;İk:·j~;~·;.·;·: 
Polis müdürü miralay Schwnrz- terini nlfıkadar eden meseleleıi o!rn -

iki devlet reisi bir çe)'rek 
ıaat ğörüşmütür. Sonra kral 
Brüksele hareket etmiştir. 

yor : Siyasi mahafilde yapılan 
tahminlere göre yakında burada 
toplanacak olan küçük itilaf 
konferansı müıbet bir netice 
vermiyecektir. Çünkü Romanya 
kabinesinde yapılacak yeni bazı 
değişiklikler dolayısıyle hariciy~ 

nazın Giakanın bu konferasta 
Romanyayı temsil edemiyeceii 
anlaşılmaktadır. 

kop( şöyle demiştir.: yup yazmak fırsatına nail edilrni§tir. 
- Şimdi çocuk bulundu, artık im- Pek tnbiidir Jd, buradan yeni bir ede _ 

çıranları elde etmek için elden gelen biyat doğacaktı. Elaıeriyetle bu e _ 
her şey yapılacaktır. serlcrin pek zayıf \'e teknik tccriihe -

Polis, haydutlar grupundan şüııhc- sizliklcriylc dolu olduklarını sakla 
lenmektedir. 

Mm. Dumer 

mıyacağım. 
l\cntluk müddei umumisi, Lincl- Pakat gitgide pek müstesna tezn -

Paris, 12 (A.A) - Douİner'in 
cenaze merasimi biter bitemez 
Madam Doumer, bir kaç gün 
için taşraya hareket etmiştir. 

!.~!"f:'in ik~mrtgahına davet edilmiş- hürlerle karşılaşıyoruz. Zize lıir mi _ 

sal getireceğim. 19 yaşlarında bir 
' I. Schw:ırb:kopf, çocuğun kaçır.1-

Fevkalade nıiiteessir olan mü
şarünileyha kendisine gönderilen 
taziyet mektup ve telgraflarına 
şaluen cevap vermek imkAnını 
bulamadığmdan tlo!ayı itiraz et-

genç, kahramanı kimyager bir Alman 
rr.: ın<l:ı ıniitarnssıtlılc etmiş olan mühendis olan bir roman yazmıştır. 
C'on<!on'la Cnrtis'in ~·akında poli mer- Romanın başlanğıcı Şanghayda 
licziilc götürUlcrek isticvnp ve ınUtea- cereyan ediyor. Sonra kahraman, 
ı iben maddei ur.ıı:miliğc te.slim edile mektedir. 
ceklerini beyan etmiştir. 
Bunlnrın çocuğu kaçıranların ta'd -

binde f~n }'arayacak mahrem nıalti -
mata ııın.hip olmaları muhtemel bu -
lunduğu zıınnedilmektedir. 

l\I, Schwartzkopf, aynı zaı11anda 
fid}·cinecat taleWni mutazammın olnn 
mektubun da müddei umumiliktc bu
lunduğunu, fakat müddei umuminhl 
bu mektubun matbuata tevdi edilnıe
sine riza göstermemiş olduğunu ela 
ila"c etml tir. 

Na.şın bulunmuş bulunduğu mahal. 
Nevyork'a giden b:ışlıca yola doğru 
;:ötürcn yolun y:ılmıında ıJ\fountnısc 

üzerinde ve I.indbcrg'in malikanesinin 
takriben 5 mil cenubu şarkisindeclir. 

Çocutu anyanlar aylarca bu : ol· 
dan geçmişlerdir. ................. , .......................................... . 
.kova, Tula, Orel, Kaluga, Tver ,·e sair 
mıntakalarında tekfı.süf ettirilm1~ti. 

Bunun ıiçindir ki, bu eserlerin tipleri 
Ye bilhassa manzaraları, fevkal:ide 
yeknasaktır. 

Gorki, ilan etti: 
- Hali hazırda 30,000 kadar mu -

harrfr ,.e şairimiz \'ar. Bunlar geniş 
Sovyet Rusya'nın her tarafına dağıl -
mışlardır. Bu kitle, rejimin ve ihti -
Jfılin doğurduğu her yeni haüise knr -
~ısında düşünüyor ve aksülamc~ler 

yapıyor. Şimdi muharrir \'e şairle . 
ıin karşısında nfımüteıtahi mnnzarn -
lar bulunmaktadır. 

RUşen Eşref Bey, bu sözler üzeri · 
ne, bugünkü Sovyet edebiyatının na -
sıl teşekkül ettiğini soruyor. 

GorJd: 
- Bu edebiyatm nasıl teşekkfü et -

tiğini değll, nasıl doğduğunu ~ormal· 

lfizımdır, diyor. 1htn1Uden en·cl, 
Rusya halkının ekseriyeti, eski pofü; 
rejiminin tesirinde inliyordu. Halk 
fikrt hayattan dışarıda bırakılmıştı. 

Onlam lilzumsuz bir sürü angaı·y,dar 
yaptırılıyor ve bu arada da 1'iirklerc 
karşı harbe sevkediliyordu. ihtilal 
'e yeni rejim, bu kitlelere fcvlrn -
iade psikolojik bir hamle, km· -
' 'etlerini izhara bir \'esile, )Wep) eni u -
fuklar \•erdi. Halkın önünde mek -
trplertn, darülfünunların lmpıları 

açıldL Şimdi bir çok okumu~ ldnt -

Rusy·a'claki mücadele grupu an1elcle - ............................................................ .. 
ri arasına kanşıyor, orada büyük bir ye hitap ederek: 
şe\'k muhitine giriyor. Bir çok Jm - - Edebiyat sahasında, diyor, ihti
surJarma rağmen, bu kitap dikkate sasrm olmamakla beraber bu hususta 
şayandır. şahsi fikrimi söyJemiye müsaade bu

Eğer .rnnraları müellif düşmezse, yurunuz. Hissiyatrm, edebiyatı.1 va
büyük bir muharrir olacaktır. Hu gen - zifelerini ve takip edeceği yollar hak-
cin ismi Jüt Hermnn'dır. kında, tamamen M. Gorki'nin fikirle-

* * * ıine uyuyor. 1\1. Gorki'nin iş.u~t et-
Türk ediplerinden Ynkup Kadri tiği gibi nazan dikkati, Çar hükii.mct-

Iley, şu suali soruyor: ]erinin, halkı, Türl\'lere karşı istismar 
- Söylediklerinize nazararı, siz, etmeleri noktasma celb2tmck isterim. 

muayyen bir kültür mira~ır olan degil Bu hakikaten böleydi. Avrupa, ~s
de, halk Jdtle]eri Uırafmdan yaratılan mantı imparatorluğunu paylaşınıyn 

edebiyatı tercih ediyorsunu1 .. nizinı de hazırlanırken, Çar Rusya'sını, 'l'iirki
Türkiye'de sa) ısız halk eserlerimiz, ye'nin jandarması vazıyetlne soktu. 
halk şarkılarrmız \'ardır ki, halk ara - Hakilrntta Osmanlı imparatorluğunu 
sındnn çıkmış olan müelliflerin isim - ezen Avrupa değil, Rusya oldu. 
leri bile meçhuldür. Bu itibarla hen Ve nihayet Türkiye'nin umumi har
Rusya'da sadece yeni bir edebiyatın be iştiraki de, Çar imparatorluğunun 
değil, yeni bir kültüriin de doğduğu - inkirazı sebeplerinden birisini tc~kil 
nu zanncdirorum. etti. Her iki memlekette \'ukua ge

Gorki cevabında, Ru ya'dnki yeni len ihtilaller, haTici siyaset sahasın-
edebiyatın \'azıyetini anlatıyor: da bu milletlerin noktai nazarlarmı 

- Genç muharrirlerimiz arasıncln değiştireli. Eskisinden bir c er kal
henüz göze çarpan şey, yazı yazmnl\ madı. 
san'atmclan mahrum oluşlandır. Re - Eski Çar Rusya'stnda hakiki lıir mil
alist tarz, mliclliflcrimizi tamnmen Jetler ittihadı vücuda getiren Bolşe
tatmin etmiyor. Burada yeniden ya - vikler olduğu gibi. 1'ürkiye de halk~ı 
ratılan hayat, realizmden gayrı U?za - bir idare temin eden 1\emalistlcr, 
hür tarzlarına ihtiyaç gösteriyor. Bu yaptıkları jhtilallt', bugUnkü milli 
tarzlarsa. hakiki \'C san'atımızın mil · Türk hükumetini yaratmışlardır. 
essir bil" tercümanı olamıyor. Her iki memleket halkı, kenci! 

Edebi tarzlar, realist usullcrdrn mukadderatlarına haldm olnhlldilderi 
ileri aşmalıdır. gündenberi. miişterek hareketl.'!r için 

Uizim şeeniyetimiz dasitani, hinn - temas noktalan arayıp bulmanın ken
enalcyh romantiktir. Edebi meselc:er di menfaatları icabından olduğunu 
hakkında merkezi komitenin son ka - anlıyabilen hükumetler teşldl ett!ler. 
rnrları gens edebiyatımızın lrnnetli Bana öyle geliyor ki. edebiyatta da 
bir şekilde tekfımiil edebilme i için hu mbali takip etmeli, yani, bu saha-
yeni ufuklar açmnktadır. da da mütckahil lıirleşmt' ve anlaşm'l 

Ynlaıp Kadri Bey: yolları bulmalıdır. 

- Yani, sizde bir tek edebi mel\tep Tevfik Rüştü Hey. sözlerini, ı::ade· 
teşekkiil etmekte olduğunu söykmek ce kendi.sini derin bir surette miitehns-
is tiyorsunuz? si t'den değil, aynı 1.amandn kendisi· 

Gorki: ne ilham da veren Gorki'nin eserleri· 
- Hayır, diyoı·, henüz bundan ~lah- ni okuduğunu ve okumakta devam et-

setmenin 1.amanı değildir. Hayat, o tiğini söyliyerek bitirdi. 
kadar değişiktir l i, artistlerden şekil Göriişme esnasında, Türk \'e Rov -
ve tarz \'ahdeti istemek imkfın-ıldır. yet muharril'leri, 1'iirk muharrirleri -
Hal\ikat, söylediğim gibi, bütiin tlerdi- nin eserlerinin rusçaya ve Sovyct mu -
mizi tamaml'n ' 'erebilecek hir ifade harrirlerinin c erlerinin türkçeye 
tarzı istiyor. naklinin faydalı olacağına karar \'Cr -

Te,·fik Rüştü Hey, l\taksim Gorki- diler.,, 

Lozan konferansı 
i•tirak jçin muhteUt devlet· 
lero davetnameler gönderildi 

Londra, 13 (A.A) - Belçika 
da dahil olduğu halde beş bü
yük devlet ve lngiliz hükümeti 
16 Haziranda Lozanda toplana
cak tamirat konferansı için Çe· 
koslovakya, Yugoslavya, Ro
manya, Lebistan, Portekiz hü
kumetlerine, lngiliz dominyonla
rına ve Hindistana davetname
ler göndermiştir. 

Davetnamenin metni çok kı
sadır. Altı büyük devlet ara
sında mükaleme mevzuu olan 
programdan bu metinde bahse
dilmemiştir. 

Almanyada bir istifa 
Berfin, 13 (A.A) Ceneral Gro· 

ener, milli mUdafaa nezaretinden 
istifade etmiştir. 

ÇlnUlerle Japonlar 
gene ~arpıştılar 

Londra, 13 (A.A) - Mareşal 
Chang Hıueh Liani tarafından 
silah altına alınan bir göaüJlü 
müfrezEsiyle Japon askerleri 
arasında Sanhai Kvan civarında 
bir çarpışma olmu,tur. 

Kuvvetleri dağıMan gönüllü
lerden 130 kişi ölmüştür. 

inglltere kralına 
Yemin edllmiyecek! 

Dublin, 13 (A.A) - M. de 
Valera, krala sadakat yemininin 
ilgası ıçıo kendisine ve!<llet 
verilmiş olduğunu ve hari
ci hiç bir tehdidin lrland.ı bü
k Ü metini bu yoldan çevirmiye
ceğini beyan etmiştir. 

Ferudl öldU 
Paris, 13 ( A.A) - Methur 

aktör de Feraudy vefat etmiş
tir. 1859 tarihinde Jeinville • le· 
Pont'da doğmuş olan Marie 
Maurice de F eraudy, uzun müd
det Comcdie Françaiıe'de balkı 
teshir etmiş bir san'atkirdı. 

Bulgarlstauda kar 
Sofya, 13 \Vakıt) - Bulga

ristanin hemen her tarafında 
havalar birdenbire soğumuştur. 
Balkanlara ve şimal kısmındaki 
düı yerlere de kar düşmüttür. 

Fransız 
hnın 

intihaba-
• • 

netıcesı 
[Başmakalemizden mabaat J 

Fransayı ayıran tamirat mesel 
siyle orta Avrupayı orgaoiıe e 
mek planı, Cenenede mnıake 
o!unan tahdidi teslihat işi f 

saire hep bu meyandadır. 
Buiün dünya milletlerini ıs 

rap içinde inleten bir çok d 
ler var. Bu dertlere her tar 
çBre aranıyor. Şurada, burad 
konferanslar toplanıyor. BüyD 
ve küçük deYletler arasın 

müzakereler cereyan ediyor' 
Fakat bütün bu konferaosl 
ve müzakereler hep akaıııet 
müncer oluyor. Herkes buıı 
sebebini birbirine soruyor. Fr• 
sa hükumetinin umumi siyıııe 
tindeki hodgamlıktan şikayetle 
yapılıyor. Fransa namına s6 
söyliyenlerin tufanı içinde "q 
misini kurtaran kaptandır,, ıı 

niyetiyle hareket etmeleri bütOO 
beynelmilel itilaf imkanlarıP1~ 
önünde aşılmaz bir set teşk 
ettiği söyleniyor. 

Haklı veya haksız, buglin b 
şikayetler yavaş yavaş adet 
umumt bir kanaat haline ge 
miştir. Eğer bu kanaat haklıY 
takip edilen siyasetın FraD 
milleti tarafından tasvip edildi 
sine tabii imkan yoktur. Y 
haklı değilse bu ceryanm cih•0 

efkarı umumiyesinde bu kad•: 
yerleşmiş bir kanaat haline geif 
miş olmasında gene şilpbe• 
Fransız hükumetlerinin bir ıııe' 
uliyeti vardır. işte son mecli-' 
meb'usan intihabatı münasebe' 
tiyle Fransız milleti bu buıustl' 
ki hikmeti bütün cihana karf 
çok açık olarak vermiştir. 

lntihabalta kazanmış olan rtı 
dikaller kendilerinin iş baf1~ 
geldikleri zaman takip t" 
tatbik edecekleri progranıd~ 
bahsederken askeri masat"' 
tenkis ederek bütçede mUbİ' 
nisbette tas:uruf yapacaklar! 
Almanyayla ihtilaflarda itiJSJ ... 
cihan iklisadt ve mali meselele' 
rinde beynelmilel teavüne ç• 
şacaklarını söylüyorlar. Bual• 
hiç şüphesiz Fransa bUyük ~ 
nayi ve maliye müesseseler!"~ 
menfaatiyle F r ansıı milletıO~ 
umumi menfaatini artık iyi te, 

rik etme'< zamanı geldiğini .~~. 
terir sözlerdir. Bugün du"·.1, 
yüzünde mustarip olan her '°1

• 

let dertlerinden kurtulmak, ~ 
o!mazsa ıstıraplarını hafifletll'~• 
ancak beynelmilel i1Açları1 
mümkün o!abileceğini anh1~; 
Onun için Fransada, b•~1 
memleketlerin ıztıraplarıyla , 

ha ziyade alikadar olacağı ·~~ 
ncdilen sol fırkaların galebe• . .,, 
de dünya buhranının İ!tikb•1 

1
, 

lrnrşı yeni bir ümit noktası ,r 
yor. 

Mehmet~ 

Alfo11sa taarruz !t•' 
Marsilya, 13 (A.A) - td• ı 1• 

dan dönen sabık ispanya kr:,f' 
na Marsilyada karaya çı~ ld' 
sarada yu::nrukla taarruzda b':w 
nan lspanyol amelesi tevkife 
miştir. 

ispanya ve RusY",, 
r"' Madrit, 13 (A.A) - Ma 1 gf'' 

hafilde beyan edildiğine rl' 
hükumet ispanyayla Rus)~:.~· 
aında ticaret mübadeleleri . ~il 
kında bir plan bazır1•111' 
meşgul bulunmaktadır. 

Atina borsası ,,-
Atina, 15 (A.A.) - Bo"; 1 

kapalı bulunacağı mü~de~ 
Hazirana kadar temdıt 
miştir. 
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Hareketleri 
11 a 1 D. D B a b. r le r 1 1 

~uklann konseri -Ad-,i-,e-de-= ______ J_a_n_D_a_r_k--.... Pıııımoı-i.-fe-= -----

~ Mezarlık davası Kuzunun başı ._, lllnyetle verildi, küçilk __..._ 
D •tklrlar takdir edildi Belediye Evkaftan, abide komls· 

"Gı la ubah saat on birde yonu mUteveWlerden davecı 
....._orya,. ıineması salonunda Davalara sebep nedir? 
'-1.~e'ine Papelyanın küçük Belediye bir mezarlık mesele
'-ilaa ri tarafından bir konser sinden dolayı Evkaf idaresi aley• 

Sal İttir. hine bir milyon liralık bir dava 
d ... -- on, davetlilerle tamamôyle 
~Uf_ olduğu halde verilen açmıştır. Üçüncll hukuk mahke· . 
::""ltrd d d k" mesine verilen bu davanın mev· ....._ - e, 6rt yaşın an on i ı 
• .,.... kadar çocuklar, muhtelif zuu şudur: t:f eı musiki üstallarmın kısa Son belediye kanunu mucibin· 
~rini piyanoda çalmışlar, ce mezarlıkların Evkaf idarele· 
"1ıt na göre klfi derecede rinden belediyelere devredilmesi 
la~ffakıyct göstermişlerdir. icap etmektedir. Kanun çıktık· 

tad •kbat için büyllk ümitler tan sonra lstanbul mezarlıkları 
'- eden bu miniminilerin isimleri: belediyeye devredilmiı, fakat 
l&a tb Mansur, Ginette Aura, Oliç· Evkaf idaresi 11zürri ve evlidi .. 
J.ei~l~k, libam Osm!ln, Cilioka olduğundan bahsederek Ayaspa· 
f'Lb Yıtach, Süha Mazhar, Daysi 
~ şa mezarlığını belediyeye verme-._ A' M•rie Varjabetian, Su- miş, mütevellilere vermiş, müte-
llo .&_dil, Marcelle Danoo, Ni · velliler de burasını arsa halin4e 

"Vditi. 
.... ~çllk 1an'atkirlar, çaldıkları 
9' Ptrçadan ıonra, tiddetli ve 
~t~li aurette alkıılanmışlar, 
~e ayrı ayn buketler, kutu 
ttltı.. tekerlemeler , bebekler, 
"-' ll. tOrlU oyuncaklar verilmek 
lafftıyle de. gösterdikleri mu· 

1) 'kiyet takdir olunmuştur. 
lrt •lıa kOçük yaşlarında bu 
'ft,. dar muvaffakiyet g6stcrebi· 
'r bu çocukl<?rın musıki kabi· 
lıl-~~lerini inkişaf ettiren Mm. 
~e Papelyan da hararetle 
~lanmıf, kendisine de büyOk 
\i ~uket verifmiş ve konser 

... ittir. 
Ctrck Mm. Meline Pape1yan, 

lttek küçllk san'atkltları tebrik 
r!ı. 

BE.rgerin Konseri 
t>a. •aat OD yedide uOnyon 

ı,. salonunda viyolonist 
eı..rler B:rger tar:ıfından da 
lronaer verilmiftir. 

~· Berger, lstanbul için ya-
c:ı bir ıima değildir. Evvel

~e uzun mnddet burada lm
.... _:Uf, muhtelif kibar ailelere 
-..~i dersleri vermiştir. Ken
' llletbur musikişio; s Sevçikin 

eıi olarak yetişmiştir . 
._.ben, lstanbula dönüşünden 
lh.~" gOzel eserlerle do!u bir 
~"ltalQla verdiii bu konserde, 
W;; )llıkek besteleri, mükemmel 
L. telcaik ve aantimanla ifade 

r!~·-
~;~· parçalar arasında, 
'_t1c; IDaın "eerctus~,, O ısrarla 
!ftat •r ettirilmiı, gene ısrar üze· 
~ Prorram harici olarak da 
"'t Parç. çalmıştır. 

§.EKER 

satmışlardır. 

Belediye mezarhğın Beyazıt 
vakfına ait o!cuğunu ve binaen
aleyh kanun mucibince de alması 
icap ettiği iddiasındadır. 

Ayoı iddiaya g&re, bu mezar· 
hğın asıl ismi " Karanlık me· 
zarlık " tır. Sultan Sllleymanıo 
vezirlerinden Avlonyah Ayas 
pa,amn 933 tarihinde bıraktığı 
vakıf mez3rJık ise Fındıklı cihe· 
t ndedir. Paşanın mütevellileri 
burasını daha evvel satmışlardır. 
Şu hale r~re, Ayas paıa mD
tevelliicri, Ayas paşa mezarbğa 
ilzerinde hiçbir hakları olmadığı 
halde metresini 7 liraya almış· 
lar, metresini 30 - 40 liradan 
satmışlardır. Daha sonra 55 
d5nümlük olan bu yerin dönü
~ü .50 9iQ Jiray.a. ipotr:k et.tir· 
mişlerdir. 

Diğer taraftan Abideler ko· 
misyonu da mütevelliler aleyhine 
kabirlan nakletmedilcleri ve 
mezar tatlarını sattıkları için 
dava açmıtbr. 

Mütahassısların söylediklerine 
g6re ıimdi IJzerine 12 büytik 
apartman yapılaııt olan Ayas 
paıa mezarbğında, Şinasiden 
baıka meşhur tarihçi Fındıklalı 
Hasan halifeye kumbaracı başı
lara ve 17 nci asırdan ıonra 
Tophanede dökülen topların us· 
talarına ait kabirler bu!unmakta· 
dır. Gene ayDI zevatın söyle· 
diklerine nazaran, " Şinasi .,nin 
mezan Cilmüpuyundan takriben, 
otuz metre ileride ve mezarlık 
duvarında açılan bir pençerenin 
önllndeydi. Çok güzel bir taıı 
Yardı. 

Yazan z Yusuf Ziya 

~?.,.._aıNo.17 o s M A N 
't 
~ 'lafıacla, aatdan so'a döne· 

..... -::ıc1aac1. : . 
"-• •• gene ol Alem.. De-' J:•• ol deveran 1.. 
~ •11r.. Duvak, etekten 
lai.( L ""'• olmala.. Btri mavi, 
~aı.. Etek, küçük küçük 
~~ halinde dökülürken, 

1 bu dalralarm ilstllne 
er1n· 

k~~'tla ı yayacak!.. 
..._~ .. -: ~•dın terzisi Ratibe 
..... n •11dı, soluk yqil gözle-
~ .. lll11ı11t, iplik katlarını kal· 
~ ' . eliyle havada bir hayal 

'-:Z•ek, tairane cl\mleler· 
~ llltıdafu ediyordu .. 
L. ı O.aıan, bu dalga ve 
1'llt ~Pibine, ı11rgan gibi 

llıle ceYap Yerdi: 

- Gelin Hanım da, bu dal .. 
galar ve köpOkler araımda, 
yan in11n, yan babk ıeklinde 
bir deniz kızı sevimliliğiyle do
laşacak.. Öyle efendim ? .. 

lki saattir, modellrrin ilzerine 
eğilmiı, düğün elbisesi için bir 
karar vermiye çabııyorlardı •• 

Şeker Osman, bu hazırlıklar· 
da, Fehametin en yakın fik'r 
ve zevk ortaiı olmuıtu.. 

Genç kız, iskarpin, çorap, tu· 
valel. Hattı, iç çamııırı gibi, 
bir kadının en fizli eşyasına ka
dar, her tey hakkında onunla 
konuıuyor, renklere, ıekillere 
dair milnakatalar yapıyordu •• 

Bazen, bir kumaı llzerinde, bir 
biçim iiı.erinde karar verirlerken, 

Mektep kruvazHril 
dlln Jstonbula geJdi 
Şehri sellmıae11 ve sellmlandı 

••jeanne d' Arc11 Fransız mek· 
tep t<ruvazörü, dtin sabah dokur.• 
c!a Pireden lıtanbuıa gelmiş ve 
toplar atarak 4ebri selamış, Se· 
limiyeden ntılan toplarla muka· 
bele edilmiştir. 

Geıni Dolmababçe önlerine 
demirledikten sonra süvarisi Mir
alay Marquis Ye ikinci kaptanı 
Kaymakam Loudes saat 10,30 
da Fransız sefiri Kont de Cbam· 
brun'ü, 11 de Fransız konsolosu 
M. De Saint Jouan'ı ziyaren et· 

· miş!erdir. Bugün de saat 10,30 
da Vali Muhittin Beyi, 11 de 
Ko'ordu kumandanı Şilkrft Naili 
Pş. yı makamlarında ziyaret ede
ceklerdir. 

Gemi burada altı gtin kaldık
tan ıo:ıra Köstcnceye ve tekrar 
limaoımızdan geçerek Beyruta 
gidecektir. 

"jtanne d' Arc,, Fransızların 
kadro harici bırakılan aynı isim· 
deki geminin yerine "Salnt ·Na
ıaire., tezgihlar1nda yaptıkları 
son siıtem bir mektep gemisidir. 
içinde bahriye mektebinden me-
zun 155 zabit namzedi, 100 H· 
bit ve 400 nefer bulunmaktadır. 
7240 lo• bıcmında olan gemi· 
nin uzunluğu 170, genitlij'i 17, 70, 
çekti~i su 5,69 metredir. 

Silahları ikiıer, ikiıer dört 
tarete taksim edilmit 15,5 san• 
timetrelik 8, talyare için 7,S 
santimetrelik 4, 37 milimetrelik 
2 top ve 8 mitralyoıla 55 san
timetrelik 2 torpito kovanıdır. 
Üs~ güğertesinde icabında hu· 
susi tertibatla indirilmesi kabil 
'/. deniz tayyar~i de vardır. 

"jeanne d' Arc,, da uzun se
ferler yapacak bir mektep ge-
miıi için lOzumlu her tDrln 
tertibat alınmııtır. 

istiap bacmı 80 metre miklbı 
o'an gemideki frigorifik tesisatla 
11 ton taze eti Ye diğer kolayca 
bozulan maddeleri muhafaza et
mek kabil olmaktadır. Bu er· 
zalda gemi 40 giln hiç bir yere 
uğramadan ıefer yapabilir. Ge· 
mi de ayrıca icabında sinema 
vedam ıalonu olarak kull•nıla· 
bilen bUyOk bir konferans aa
lonu vardır. 

"jeanne d' Arc,, ın buharla 
İfliyen tllrbinleri gemiye saatte 
27,844 mil ıDr'at temin etmek
tedir. Geminin bllyük topların
dan F ranıızların milli kahramadı 
"jeanne d' Arc., ın ailih arka· 
datlarından birinin iımi veril
mittir. 

Şeker Oıman, kDçük bir taka, 
ince bir iıtibzayla projeyi altüst 
ediyor, yeniden uzun uzun araı
brm.alara, soruıturmalara, üzün· 
tnlere yol açıyordu .• 

Şeker Oıman, bu hazırlıkların 
nasıl bir gllne ait olduiunu dti· 
tOnmiyordu bile .. Kendisini, Fa· 
hametin ellerine, rüzgira kabl-
m11 bir yaprak teslimiyetiyle bi· 
rakmıftı •. O ne isterıe yapıyor, 
nereye isterse gidiyor, onunla 
beraber olmaktan, onunla bera
ber dolaımaktan, beraber dü· 
ıüomekten, beraber konuımak· 

tan, ona ait 9eyleri onunla bat 
bata mllnakaıa ederek, zevkle
rini, hiılerini birbirine karııtıra· 
rak seçmekten zevk alıyordu.. 

Bu fasılamz beraberliğin, bil· 
yük ayrılığa bir hazırlık olduğu-
nu anlamıyor dejildi.. Fakat, ga· 
rip bir his aldaoışlyle avunuyor, 
onu bu tatlı 11rho1luktan ayılta-

--Evin önUnde, eti ve derisi 
karrolan1n artında bulundu 1 

Kesen, saklıy~u kim? 
Keçecilerde Karabaş mahal· 

lesinde Dilber sokağında 22 
numaralı evde oturan Siirtli 
Hasan, dün kaybettiği kuzuıuou 
ararken kuzusunun kesilmiş ba· 
flDI Nuri isminde birisinin evi 
önünde bulmuş ve polise müra· 
caatla vaziyeti anlatmıştır. Ya
pılan araştırma neticesinde Ha
saoın kuzusunun eti ve derisi 
karyola alhnda b11'uomu11 Nuri 
ile aynı evde oturan Şükriye ve 
Nermin Hanımlar yakalanmışlar
dır. Kuzunun parçafanmıt etleri 
sahibine teslim edilmiştir • 

Tabkıkat yapı'maktadır. 

Kira meaele•lr.C:en kavga 
Dlln Beııktaıta köprübatı so

kağında 14 numaralı evde otu· 
ran Osman Efendiyle evin 11bi
bi Sabri Efendi arasında kira 
meselesinden dolayı kavga çık· 
mıı ve Sabri Efendiyle ailesinin 
Osman Efendi ve zevcesini döv· 
dlllderi iddia edildiğinden polis 
tahkikata baılamııtar. 

Karak8yden geçerken 
Dün gece saat üç buçukta 

Galatada Mumbaue caddesinde 
oturan Safvetle Mandra aoka
ğında oturan kardcıi Necati, 
bir kaç arkakaııyle Karaköyden 

ieçen kebapçı Kamile tabanca 
çekerek yumruk ve taıla Kimi
çenesinden ve dilinden yarala
mışlardır. Kamilin feryadı üze· 
rine yetiten polis memuru bun· 
lan yakalamııbr. 

Bıçak çekdl 1111 ? 
Din 8efiktaıta helvacı Acem 

Aliyle Haaan isminde birisi 
arasında alacak meselesinden 
kaYga çıkmıştır. Bu sırada Ha
saaın Aliye bıçak çektiği iddia 
edildiğinden polis tahkikata 
batlamııtır. 

TNmv••d•n athyan 
Karagtımrükte Beyceğiz ma• 

halle91nde oturan kafesçi Meh· 
met ağanın oğlu 11 yaılarında 
Recep, dDn saat 13 te Edirne
kapı· EminfSnU seferlerini yapan 
36 numaralı tramvay arabuın· 
dan atlarken mu•azenesıni kay
bederek yere dDımDş ve aiır 
surette yaralanmııtır. Yaralı 

Recep Etf al hastanesine yatın!
mıtbr. 

cak Perıembe aabahına kadar, 
sızan manhkını, uğuıan mubake· 
mesini uyandırmak istemiyordu. 

Her g6n, her gece beraberdi· 
ler .• Terzi de beraber, sofrada 
beraber, eğlencede beraber, ıez· 
mede beraber •• 

Bu esnada, Osmanı için için 

sevindiren bir kıskançlık vak' aıı 
bir daıgınlık hadisesi de oldu: 

Mevsimin, Uk açık hava l>alo
ıu, Y atkultlpte veriliyordu. Meb-
rure Hanımefendi partisi, bir 

kafile halinde gitmiştiler: Faha· 

met, Şeker Osman, Cemal, Tev· 
fik, Emine.. Salonu bahçeye 
bağlıyan alçak setin Ozerinde ve 
bliyOk bir masa etrafında top· 
landılar. Burası en mlikemme) 

yerdi. Hem içerisini g~rüyordu

lar, hem dııarııınL. Adanın en 
tık tuvaletleri bu gece teşhir 

edili7orda. itte madam Şev~et 

.. - -. ----
o.u·N,U .. N ~~ 
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-~ .$:J.,~~.4 S,_l·'f.·J 
Parçalanan Suriye 
"Şarki Akdenız t•ranaız deY. 

letleri,, ni le~kil ediyor 
Şarki Akdeniz dev;etleri, Su

riye, Lübnan, Litakya, DürzDler 
dağı devletlerid:r. Bu birbirin• 
den ayn, idaresi ayrı, bayrap 
ayrı, kanunları ayrı, posta pul• 
ları ayrı <ört devleti bir nokta 
birleştirir. Bu nokta bepıinia 
Fransa hakimiyeti altında ya9a
malarıd1r 

Her biri Suriyenin bir parça• 
sından mütetekkil olan bu dev• 
Jetlerin mahiyetini tayin etmek 
müş' ;üldür. Lübnan cümhuriyeti, 
Fransanın Suriyedeki bikimiye• 
tini idame için en çok güven· 
diği yerdir. Buranın bıristiyaq 
olmasına, bıristiyan kalmasına 
ehemmiyet verilir. Ermeni mil
liyetçileri hep buraya ycrlettiri• 
lir. Fakat Lübnana, Berut ve 
T ar•blua havaliai de ilhak olun
duğundan LCibnauın ekıeriyeti 
lu:ristiyan değil, müılilmancbr. 
Lübnanda bu ayın ıonlannda 
yapılacak umumi intihapta, en 
kuvvetli namzet, Şeyh Ceıir ., 
idi. 

Lübnanın vazıyeti bu 1 
Lübnanın tevıiinden makıat, 

Suriyenin müılGman milliyelper• 
v~rlerine karıı onu daima engel 
olarak kullanmak, ilerde Su· 
riyeye Irak gibi istiklil verilecek 
oluraa, onu daima sıkı bir kon• 
trol altında bulundurmaktır. 

Latakya devlettyae Nasirilerle 
fomaililerin ikamet ettikleri kö
şedir. Dürzüler dağı, benilz bir 
gizli cemiyet halinde yapyan, 
itikatlarını dinlerini belli etmiyea 
Dürznlerin ikametgihıdır. 

Büttin Suriye içinde Franm 
idares:ne kartı relen ve tam bir 
istiklalden baıka bilt6n Suriy.
nin ittihadını istihdaf eden bir 
parça, Suriye devleti uiuu veri• 
len yerdir. LObnan, ve bilhaua 
Lübnanın 300,000 hıriıtiyanı, 
Fransız blkimiyetinin temelini 
teşkil ediyor. Latakyanın Na
sirileri ve lsmailileri de Fran
sız idaresinin idamesine mlttema• 
yildirler. 

Dnrzlller, Franıız idareal altm
da yaıamak iıtemeı.ler ve f.raat 
bulduklan takdirde yeniden lu
yam ederler, fakat Suriyeyle 
mOttehit yaıamayı istemezler. 

Bfttlln bu bGkümetlerden baıb 
Suriyeye Jlfzen tabi, fakat ayn
ca idare olunan lıkenderon san-

(LIJtlen ıagfa111 çer1'rinuJ 

Seoibin Avrupadan getirdiği 

alev rengi tuvalet, gözleri bir 
haset ateti içinde yakıyordu .• it· 
te madam Beni: llerlemit yaıına 
rağmen hail genç, hail gOıel 

ve hali şık.. Birçok eski Aşık· 
lan onu bu gece gördükler 
zaman, muhakkak, mazi, ikinci 
bir kalp gibi göğüslerinde çarp
mıştır ••• 

Maamafih, bu zarafet imtiha· 
moda, F aba metin de en ylikaek 
dereceyi aldığma onutmıyalım. 

Göğsüyle ıırbnı, kartıbkh iki 
mcs~lles felclinde açarak bir 

omuzunu çıplak bırakan donuk 
süt mavisi tuvaleti, uzun etekle-
rinde bütün g8zleri sllrüklOyor
LU .• 

l:u aralık, güzel kızın karp
ıanda pini pırıl, siyah bir bq 

eğildi : Dt>klor Refik Suat 1 
<BllıMtlQ. . 
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1 Ticaret ve Iktısat .Haberleri 

Şeker Meselesi 
Fiatların yükselmesinin sebebi ?-iki ayda 

ihtal edilecek şeker hakkındaki 
kararname bildirildi 

Geçenlerde gümrükten bir 
haylı şeker çıkması üzerine pi
yasada şeker bolJanmış ve toz 
şeker fiatleri bakkallarda 48 ku
ruşa kadar inmişti. Fakat bu 
bolluk bir iki günden fazla sür
memiş ve piyasaya çıkan şeker
ler ortadan kaybolmuş' fiatlerde 
kenar semtlerdeki bakkallarda 
tekrar yükselmiye başlamıştır. 

Bakkalların söylediklerine gö· 
re, gilmrükten çıkan şekerleri 
toptancı ve ikinci le tüccarlar 
ıaklamaktadırlar. 

Dün kendisiyle görüştüj"ümüz 
bir bakkal bu huıusta şuaları 
söylemiştir: 

- Memlekete itbal edilen ıe
ker piyasaya çıkarılmış olsa, ka
tiyen şeker buhranı duyulmaz. 
Fakat tüccarlar çıkardıkları mala 
ihtikar yapmak maksadiyle sak
lamaktadırlar. Şeker almak için 
müracaat ettiiimiz tüccarlardan 
evvela yok cevabını alırız. 

Ve nihayet parasını 46 dan 
vermek, f•turayı da 42,5 dan 
almak tE klifi karşısında kalırız. 

Takipten kurtulmak için fatu
rayı 42,5 dan fazla vermedikleri 
gfüi, şekeri de kendi depoların
d11 tutmayıp başka yerlerde sak
lamaktadırlar. Hepsi değil, fakat 
her halde böyle yapanlar vardır. 

Binaenaleyh, bu işi esasından 
halletmek zamanı gelmiştir: Aksi 
takdirde şekeri ucuzlatmak ka
bil olamıyacakhr. 

Bakkallar cemiyeti de, güm
riikten ve tüccar tarafından gü· 
nü gününe ihrEı.ç ve satış liste
leri verildiği takdirde şeker et· 
rafında yapılan hilelerin meyda· 
na çıkacağı kanaatindedir. 

Geçenlerde icra vekilJeri he· 
-······················· ........ -...... --.---. ........ . 
cağı vardır. Burası Türklerİe 
meskundur. 

F ransamn Suriyeyi parça par
ça ederek vücuda getirdiği "Şar 
ki Akdeoizde Franıız devletleri,, 
bunlardır. 

Suriyeyi idare etmek işi pek 
pahalıya malolmaktadır. Her 
memlekette ayrı ayrı idareler 
tesisi, bir sürü lüzumsuz ve bü
yük masrafların ihtiyarına saik 
oluyor Te bu masrafları çeken 
mükellefler inim inim inliyorlar. 

Sonra. bu parçalanma yüzün
den Suriye müslümanlarıyla 
hıristiyanları bir arada yaşaya
rak birbirlerine ahşacaklarıoa, 
gittikçe birbirlerinden soğuyor, 
birbirlerine karşı adavet ve nef • 
retle mlitehassis oluyorlar. Buna 
rağmen Suriyede milli hisler 
gittikçe inkişaf ettiğinden yalmz 
cıüslümanlar değil, hıristiyanlar

da da müttehit bir Suriye teşkil 
etmek fikri günden güne kuv
vetlenmektedir. O kadar ki bu 
gün Suriyeliler kendilerine bıra
kılacak olsalar, ayrı ayrı parça
lar halinde yaşamaktan derhal 
vazgeçerek birleşecekler ve al· 
tmde inledikleri yükleri kısmen 
kaldırmış olacaklardır. 

Fransanm buna sonuna kadar 
mümanaat edeceğine şüphe yok· 
tur. Onun Suriyeye ileride istik
lal verildiği takdirde Suriye 
milliyetpenerlerinin herhangi bir 
harekette bulunman.ası için şim
diden tertibat alması bunun en 
canlı delilidir. 

o. r.. 

yeti tarafından mayıs ve haziran 
aylarında memlekete ithaline 
müsaade edilen 3,4cO,OOO kilo 
feker hakkındaki kararname 
gümrük ve inhisarlar vekaletine 
tebliğ edilmiştir. 

Vekalet bu nisbet dairesinde 
bugün gümrüklere iazımgelen 
taksimah yapmış Te telgrafla 
gümrüklere tebligatla bulunmu,
tur. Bu tebliğe görn IstanbuJa 465 
bin 800, lzmire 256,200, Haydar
paşaya 186 bin 300, Mersine 
232,900 Samsuna 128 bin, Zon· 
guldağa 46600, Trabzona 176,600 
Urfa ya 23,300; Ayıntaba 11 ,600, 
Karsa 116,400, Ankaraya 58 bin 
300 kilo isabe~ etmiştir. 

Bu tevziat gümrüklerde mu
kayyet beyannamelere ııra ile 
ve altıda bir nisbetinde yapıla

cak ve bu vazıyet 25 Mayısa 
kadar devam edecektir. Ayın 
yirmi beşinde eide kalacak olan 
son kontenjan miktarı da en 
çok ihtiyacı olan gümrüğe veri
lecektir. 

GUmrük ba!ifmUfettişliğinin 
raporu 

Haber verildiğine göre, güm
rük ve inhisarlar vekili Ali Rana 
B. tarafından gümrük işlerinin 
ıslahı için gümrü başmüfettişli
ğinden istenen rapor hazırlana

rak vekalete gönderilmiştir. Ra
porda tarifenin tebdil ve tefsiri
ne, muamelat ve bazı tüccarların 
bu husustaki müracaatlerile lü
zum görüldüğü kaydedilmek
tedir. 

Ticaret mUdUrlUjU bazı kah• 
veclleri mahkemeye ver.,cek 

Ticaret müdüriyeti bazı kah· 
vecileri yaniden mahkemeye ver
mek üzere tetkikata başlamıştır. 
Kahveciler birer birer çağırılarak 
defterleri tetkik olunacaktır. 

Mektupçu Osman Beyin riyase
tindeki komisyon bundan evvel 
haklarında şikayet edilen kahve
ciler hakkındaki tetkikabna de
vam etmektedir .. 

Beynelmilel sergilerde 
TUrk mahsuliiıll 

ihracat ofisinin sergi iıleriyle 
me,gul şubesi önümüzdeki sene 
zarfında Avrupada açılacak olan 
beynelmilel sergilere Türk mah
sulihnı ve orjinal eşyalarını hak· 
kiyle temin etmek için çalışmak
tadır. 

Şimdiye kadar beynelmilel ser· 
gilere hususi mahiyette iştirak 
ediliyordu. Bundan sonra umumi 
mahiyette iştirak etmek için ted
bırler alınacaktır. 

GUmrUklerde açıcı olan amele 
ücretlerinden şikiyet var 
Bazı tCccarlar gümrük ambar 

ve antropolarında açıcı olarak 
çalışan amelelerin ücret olarak 
çok para istediklerinden şikayet 
etmişlerdir. Geçenlerde Ticaret 
odasında gümrük murahhasları

nın da işfrakiyle yapılan top· 
lanmada açıcı ücretleri tesbit 
edilmişti. Halbuki şikayete gö
re açıcılar tesbit olunan miktar· 
dan fazla para istemektedirler. 

EyUpte Hilaltahmer dispanseri 
Hilaliahmer cemiyeti yeni ve 

büyük bir dispanser yapılmak 
üzere Eyüpte bir arsa satın al
mı,tı. Öğrendiğimize göre dis· 
panserin inşasına pek yakında 
baılanıiacak ve son baharda da 
resmi küşadı yapılacaktır. 

Meraktı şeyıer ~ Rusyada Aşk, 
H' ti' I ı Yazan: Lui Sari R11

9
Y in 1 er nası Piyangoda büyük ikramiye : Devriale 

yaşarlar 7 seyahati, semaverin ı1:~cazı manası:Kadı 

Gandinin maksadı nedir, 
nasıl çah,ıyor ? 

Mr. Ernest Wood adfı tanın
mış bir lngiliz filozofunun zev
cesiyle birlikte şehrimize geldi
ğini ve Beyoğlunda Y. M. C. A. 
Amerikan kulübünde bir konfe. 
rans verdiğini yazmıştık. M. W o· 
od şehrimizde on gün kaldıktan 
sonra dün Hindistana dönmek 
üzere hareket etmiştir. 

Mr. Wood evvelce de yazdı
ğımız gibi yirmi beş ıenedenberi 
Hindistanda bulunmakta ve Hin
distanın medeniyeti eserleri hak· 
kında tetkikat yapmaktadır. 
Kendisi Hindistanda iki büyük 
milli darürlfünun tesis etmiştir. 
Şimdiki halde Havdarabat Sent 
darülfünununda müderristir ve 
Hintlilerin felıefe lisanı olan 
Sanskrit'ceden muhteJif eserlerin 
lngilizceye tercümesiyle meş

guldür. 
Mr. Vood'un senelerce Hindis-

tan da bulunduğunu düşünerek 
Hindistan ve Hintliler hakkın
daki fikirlerini öğrenmeği faideli 
bulduk. Profesör hareketinden 
evvel kendisini ziyaret eden bir 
muharririmizin Mahatma Gandi
ye dair olan ilk suale şu ceva
bı •erdi: 

- Gandi, tahsili kuvvetli ve çok ze
ki bir adamd1r. Tahsilini İngiliz da
rülfünunlarında yapmıştır. Kendisi· 
ni de Tolstoi'in fikirlerine karşı büyük 
bir meclfıbiyet görüyorum. Arzusu, 
Hindistam istiklaline kavuşmuş gör
mektir. 

Moskova'dan Leningrad'a her 
gün birçok tren kalkar. Bun
larm en serii, en rahat, en şıkı 
akşam 10-30 da kalkan trendir. 

Hu trenin kaç kişi alabilece-
ğini saymadım amma, beş alb 
yüz kişi kadar alabileceğini tah
min ediyorum. 

Yalnız bu trene bilet almak 
için birkaç gün evTelinden te
darikli bulunmaı.. 

Leningrad'a gitmiye karar ver
diğim gün, acentenin bulunduğu 
Pietrocka sokağma saat ona 
doğru gitmiştim. Benden evvel 
gelenlerin sayısı iki yüz kadar
dı. Bereket versin üç gün son
ra gideceğim için beklemedim· 
Ertesi günü, saat 8,30 da gitti
ğim halde gene kalabalık vardı. 
Fakat bilet aldım. 

Yalnız gitmiyordum. Luba da 
beraberdi. Ben, iki yataklı bir 
kompartıman tedarik etmek ni
yetindeyken ancak dört yataklı 
bir kompartımanda iki yatak 
bulabilmiştim. 

Gişeye bilet parasmı verirken, 
gözüme, şimdiye kadar görme
diğim bir para iliıti. Üzerinde 
bir ruble yazıyordu. 

Luba'ya sordum. Bana bunun 
bir piyango bileti olduğunu söy
ledi. Bu pıyangoda tunlar kaza· 
nılıyordu : 

1 - Büyük ikramiye: Dört 
ay devam eden bir devrialem 
seyahati, yahut, 10000 ruble kıy· 
metinde bir ziraat traktörü. 

2 - iki ikramiye: iki ay de
vam eden bir devrialem seyaha

ti yahut, altı aylık benziniyle be
raber 500 ruble kıymetinde bir 
ziraat traktörü. 

3 - Beş ikramiye: Damızlık 
bir haynn, yahut bir deniz mo
törü. Beherinin kıymeti 1000 
ruble. 

Şimdiki halde Hindistmıda İngiliz 
mailarına karşı büyük bir boykotaj 
hareketini faaliyetle idare ediyor Bu
nun için her mağazanın önüne kendi 
fikrine sadık olan kadınlar bırakıyor. 
Bunlar, memlekt dahilinde yaınlmı -
yan bütün malların satılmasına her 
vasıtayla mani olmıya çalışıyorlar. 

Hatta daha ileri bile giderek her aile
nin yünü kendisi bükerek elbiselerini 
bizzat yapmalarmı sitiyorlar. 4 - Otuz ikramiye: Bir at, 

lngiltere yavaş, yavaş, Hintlilere yahut bir marangoz alet ve ede
istiklıil hukuku veriyor. Fakat Hint- vatı: Beherinin kıymeti 500 ruble. 
Uler, taşkm tabiatli ve aceleci olduk- 5 - Yüz ikramiye: Bir biaik
ları için istiklal hukukunun kendileri- Jet, yahut bir av tüfeği, ziraat 
ne birden verilmesini istiyorlar. 

Den şahsen Hintlilere derhal istik- aletleri yahut bir sanatoryumda 
lal veri1mesi taraftarıyım. bir aylık istirahat. Beherinin 

Bu suretle kan dökülmemesinin ö- kıymeti 200 ruble. 
nüne geçilecek ve Hintlilerin lngilte- 6 - iki yüz elli ikramiye: 
reyle iyi geçinmeleri mümkün olacak- Bir dikiş makinesi, yahut bir 
tır. musiki aleti vesaire.. Bebe-

Hintlilerin hayatını ve zekisınr iyice rinin kıymeti 100 ruble. 
anlıyabilmek için onların yanında .. 
bir müddet yaaşmak, evlerine girmek 7 - Uçvüz ikramı ye : Tek 
lazımdır. bir av tüfeği yahut bir saat, 

Yemek saatinde bütün aile efradı yahut gümüş bir tabaka vesa
bağdaş kurarak bir daire teşkil eder- ire. Beherinin kıymeti 50 ruble. 
ler. Büyük muz yaprakları kendileri- 8 - Dörtbin ikramiye : Bir 
ne tabak vazifesini görür. Yemeği 
elleriyle yerler. Buna sebep olarak mandolin veya bir balalayka, 
ta, çatalın bir çok kimseler tarafından yahut bir radyo ahizesi yahut 
kullanıldığı için kirli ve pis olması ih· bir tayyareci elbiseı;, yahut 
timalini ileri sürerler. Hiç et yemez- hayvanlar için otomatik bir ya
ler. Fakat bunun sebebi, eti pis bul· lak, yahut bir k>zak. Beherinin 
malan değildir. Hindistanda başlı- kıymeti 20 ruble. 
ca gıda pirinçtir ve bu da oldukça pa- ============== 
halrdrr. bulunduğu için hakiki bir fakiri tanı-

IIintliler günde üç defa yrkamrlar mak oldukça güçtür. 

ve her defasmda çamaşrr değiştirir- imam Yahya'nıo 
ler. 

Fakirizm'e gelince, bilmek icap e- Oğlu boğuldu 
der ki, bu bahis üzerinde an1atılan1a- Bağdat gazetelerinin verdiği 
rın ~ir krsmı doğru, bir kısmıysa ta- malumata göre yemen hüküm-
mamıyle yalan ve uydurmadır. ~ 

Fakirizm'in tetkiki sabra ve uzun darı imam Yahyanın oglu Bed-
zamana mütevakkıf bir iştir. Hindis- ı rettin Mehmet Hudeydeden yaram 
de bulundunnak suretiyle kollarını saat mesafede bi: adada yüzer
bir daha aşağıya indiremez bir hale ken tehlikeli bir vazıyete düşen 
gelmiş kimselere tesadüf edilir. arkadatlarından birini kurtarmak 

Çünkü sinirler ayni vaziyette kal- istemiş fakat bogv ulmuşt M • 
k t. · d tl · , ur. er ma ne ıcesın e ser eşmış v.e oy- h d' b 1 k '- l 

namaz bir hale gelmiştir. umun cese 1 u unara çıK;arı -
Sivri çiviler üzerinde oturanlar ve- mış ve defnolunmuştur. 

ya göğsü üzerinde taş kırdıranlar da imam Yahyarıın daha başka 
görülür. Fakat bir c:ok şarlatanlar oğulları vardır. 

9 - Altmış iki bin ikra01iY 
Bir gaz maskesi yahut bir ~ 
pan. Beherinin kıymeti 10 rub 

Her ikramiye, sahibi arzu .~ 
tiği takdirde nakten de verı 
biliyordu. 

Tren kalktı, yerleştik. J(o 
partımanda, benden başka· da, 
doğru11u bizden başka - bir ka0

1 la bir polis memuru var. po 
memurunun Luba'yı öteki kadı 
tercih ettiği dikkatli ve ısrar 
bakışlarından anlaşılıyordu. f-lıı 
buki ben, polis~e öteki kadı~ 
beraber olduklarmı zaone 
yordum. t 

Luba bunun aksini iddia et 
Esasen biç de l<onuşmuyorlsr 
Polis, bir aralık, Luba,ya o kad 
yaklaştı ki, kız, kenrlisinin yalıı 
olmadığını söylemiye mecbur 0 

du. O zaman polis, nazartard 
öteki kıza çevirdi. Fakat ~ t 
yüz vermedi. Esasen vakıt 
gece yarısına geldiği için, ö~el 
kız, Lubanm da muvafakatı~ 
elektrikleri söndürdü. iki kı:ı 
yattı. 

Kadınlar üst yataklarda Y' 
mlşlardı. Ben ve polis alt yata 
lardaydık. Biraz sonra hepiıJI 
uyuduk. 

SEMAVER 
" Tula'ya gidilirken 

götürülmez. ,, 
Bu darbı meseli bana dosttld 

Mi,el, Luba'yı da Lening~~· 
beraber götüreceğimi bildırdıfr' 
zama söylemişti. 

Tula, semaverleriyle meşb 
bir şehirdir. Fakat burada ~ 
maverden kastdtiğim mec 

manayı elbet aolamışsımzdır. o. 
Benim semaverim Luba~ 

Ve hakikaten onunla berab 
Leningrat caddelerinde geı . 
ken, Mişel'in darbı meselill

1 

doQ-ruluğunu anladım. . 
Güzel kadın meraklıları içı 

Rusyanın eski payıtabtı, yeoisd', 
den daha tavsiyeye şayao 1 

Burada, kadınlarm omuzları o: 
ha az geniş. boyunları d3 ç 
uzun, vücutları daha ince, s~ 
ları daha yumuşak, gözleri ' 
ha tatlıdır. . 

8 
Moskovalılarda henüz bır 

mujik kanı vardıri Lenin!I';e 
taysa, eskiden, birçok asıı:ıa 

1
, 

ler dolaşıyordu. Şüphesiz oP b 
rın kanlarından bir parçası 
kadmlara da geçm~tir. 

* * * . 
Bizzat şehirde asilzadedir.~~ 

den ziyade saray var. Taıt• 
çok ta mermer. 

Hatta, rıhtımlar bile, yük j~i1' 
purlarmdan ziyade, yatlar bite 
yapılmış gibi. Dükkanlar ıİ' 

camekanlarına, MoskovadaP "'' 
yade itina ediyorlar. Mos~0ı..e' 
lı(ar işe aşkla giderlerke~, 1,, 
ningrathlar eldivenle gidıyor 
ği bi. ktİ'.J 

(Devam edeCl' 

Kadıköy d' 
SUREYYA Tiyatrosurt~~:/ 
l:RTU~UL '3AOETTIN we .ı>.RJ{J\~ '"' 

Ercument Behzadın ;~tıı 
Pazaı tesi 

günü akşamı 

gala suvare 

Oteli o 
Yerler şimdiden 

satılma:, tadır. Iler 
tarafa otobüs temin edilmiştir. ('r 

Salı akşamı lBakırköy Ule) .''~ııı•" 
şamba akşamı (Erenk:öa Ailel sııı 
ıında: 

Beşte Gelen 



ı_ Bir senelik Hayatımmn Bililnçosu 1 

Yaşasın Istanbul spor ! 
Yeni senenin futbol şampiyonu 

"Istanbulspor,,kendisinden mühim eserler 
heklediğlmiz gen.; bir teşekkiildttr 

Futbol 
Sönüyor mu 7 
lngllizler profesyo
nellerin ücretlerini 

azaltıyorlar 
Londra gazeteleri haber veriyor: 

Jngilterenin prof esyönel futbolculuğu 
mühim bir buhran geçirmektedir. Hal
buki futbolcular bu sene gayet parlak 
ve muvaf fakiyetli bir mevsim geçir-

i meyi ümi:t ediyorlardı. Halbuki fut
l bol kulüpleri, şiddetli sıkıntılara uğ
\ ramışlardır. Bunun sebebi sarahatle 
l a.nlaşrlmamrştır. Çünkü umumi buh· 

ranın halkı profesyönel takımları sey
retmekten alrkoyması kadar pro
f esyonellerin halktakii merak ve heye
canlan da çok muhtemeldir. 

Belki bu iki sebep bir araya gelmiş 
ve profesyönel futbolculuğu buhrana 

1 sev'ketmiştıır. Profesyönel, futbol 
J teşkilatı, hesaplarını yaptığı zaman 

\' 

mühim zaralara düştüklerini görecek, 
ve futbolculuğu meslek edinenler en~ 

1 
~ 932 ,ampwyonu lstinbul spor takımı 

1 t ....A futbol şampiyonası maçla.. Fenerıbahçe stadmda bir sa)'I farkh 
u sene emsali görülmemiş bir te- yenildiğini görmedıik. mi? Ve bu neti- [ 

ı~v!~.geçirirken, Galatasaray, Fener ce hiç değil~ M!stanbul sporu,, un 
llsa~ıktaş takınılan birer birer ve F~er_ve GaW~a.ra.yJrolüp_leriy)e H~ 

dişeye düşeceklerdir. Çünkü bunlara 
ücret vermiye imkan kalmıyaaktır. 

Hala çalışmakta olan profesyönel 
futbolcular mühim ücretler alama -
maktadır. BunJarm en ileri gelenleri 
senede dört yüz Sterlin kazanabili -
yor. Büyük kulüplerin bir çokları 
istihdam ettikleri :futbolcuların sayı -~a gı Y'Ukan hangisinin makul ve 

d ll.tıkt olduğunu bir türlü anlayama- • smı aza1tmışlardır • ,. 
d~~!lruı sebeplerle liğten ç.ekillrlerken, 

111 1
ikodulara kulak asınıyarak çalış • 

lQa. al'llıda devam eden mütevazı k:u-
~er a:ra.smda "lstanbulspor,, bu ça- ı . 
~ anı:n en güzel mükafatını bih3k- ! 

kaıanmış bulunmaktadır. 
tııı"lstanbulspor,, 931-932 İstanbul ) 
ııq,tl Şampiyonudur. Ve bu genç ku- f , il 
deti genç takım bu şampiyonluğa bir j ~ 
~ ... ı, bir kaç cihetten tam bir liyakat ~:{f'.~ 
~llınıştır. 1 ( 

llı~&ir Çok kimseler göriiyoruz ki bu 
9aıtt aff akiyeti yadırgıyorlar ve bu ~ 
Ilı~~ Piyonluğu Adeta tesadüfi addet - ~ 
>~r gibi haksız bir düşünceye düşü
lqı~· Vakia. 'İstanbul sporlular,, Ga.
lıtd tay, Fener ve Beşiktaşsız bir 

~ae kazanmışlardır. Bunu kimse 
l~ l' etınez. Fakat acaba bu tiç ku-
9altı ç~kilnıesıeydi "İstanbul spor,, bu 
~i? l>iyol\Iuğu gene kazanamaz mıy -
a~ınpiyonluğu "3.zanmasa bile 

bir ~ellik. lıa_tta. hiı'az 4a. - Merl<ez muavfn Hasan Bey 

'''-"b S._ı, .. ~ •Porun fkf yrfdızı 
lıa ~ • in ve Samih Beyler 

~lıl~iş davrllllarak bir üçüncülük bu 
ıq.dll? 'Oblllktan daha az şerefli ıni o -

~ llll tn 
~lJ. l)tj 

8 
~affakiyett yadırgıyanların 

~l\f .. ııad le de ~vap vermelerini te -
"' erdik 

~~ı~. bu • 
~~.._,....,_suallerin cevabı, saha -
b it )''lutt-""' defa verilm~tir. Daha 
llf~~ b· • ıanıanda Zekisiz bir Fener
~ ı,., ırıncı ta 

uqo ~ krmmın, Saiahattin-
l &por takımına hem de 

' • 

pacağr •maçlann neticeleri hakkmd<.. 

maçtan evvel kafi bir kanaatle hare
. et etmenrlze ihak vermemiş olmaz mı? 

• * * 
tstaınbul spor kulübü 926 senesin • 

de, İstanbul lisesinden mezun ve li -
seye mensup gençlerinin teşebbüsle -

riyle kurulmuş bir teşekküldür. Ku -
rulduğu günden itibaren fasılasız bir 
gayretle adım adım yükselmiş ve her 
sene memlekete sayılı ve münevver bir 
sporcu kitlesi yetiştirmiştir. 

Bu kulübün, Süleymaniye ku- • 
lübünden ayrılmrş bir sporcu kafilesi 
tarafından tesis edildiği iddiası doğ -
ru değildir. İstanbul lisesinin, li . 
seyle aUkadar bir kulüp olmaması 
bu feyizli yurdun, sp-0r heveslileri " 

ni müstakil bir yuva kuruluncıya ka -
dar civar spor teşekküllerine yazıl -
mıya mecbur etmişti. 926 da "San -
Siyah,, ailesiıne mahsus kulüp kuru • 
lunca, bu ailenin diğer teşekküllerde 
çalışan· çocukları da bittabi kendi ku -
lüplerine döndüler ve çalışmıya baş • 
ladılar. 

Lise mezunu ve mensuplarından, 
sporcuları faal aza olarak kabul et -
memesine rağmen "lstanbu1 spor,, bu 
gün iki bini geçen azaya maliktir. 

Nihayet altı senelik bir maziye ma

lik olan bu genç t~ülün nasrl ~ 

remmuz ve ağustos ay1annda işsiz 
futbolcular ( I) çoğalacak ve kulüpler 
ücretlerini tasarruf edeceklerdir. 

Hali hazıroa kulüplerin seçme ta -
lmnlinnda çalışanlar da haftalık o • 
larak sekiıı SterJin verjyor. Oyun -

cular seçme takrmlardan aynlınca 
ücretleri de düşüyor. 

Eskiden futbolcuların daha fazla 
seyirci bulmalannm, daha başka se • 
hepleri de vardır. Eskiden h~rkes 

tatil günle:rıinde futbol maçı seyıine 
gidiyordu. Çünkü yapacak başka işi 
Yoktu. Halbuki şimdi sinemalarla 
daha başka eğlenceler halkı cezbet -
miş olduğundan futbolculuk zevki 
~ki hararetini kaybetm~tir. Halk 
ancak mühim ve meraklı maçlara. gi • 
di.Yor, ve bu gibi maçları seyretmeyi 
başka suretle eğlenmiye tercih ediyor. 
Bu vaziyet ikarşısmda İngiltere futbol
culuğu yeni bir takım tedbirler almak 

mecburiyetini hissediyor. Fakat buted
birler henüz takarrür etmemiştir. .................................................... -·-·-· 
lıştrğını, bu sene aldığı ınetice o kadar 
beliğ bir surette isbat ediyor ki, uzun 
tafsilatı fazla buluyoruz. 

"İstanbul spor,, cem, muvaffaki. 
yetlerinden başka yetiştirdiği Sala-
hattin ve Veysi gibi yıldızlarla da çok 
iftihar edebilir. 

Bunlardan ikıisi Milli takımdaki 
yerini bihakkın almış, ikincisi de vata-

na gülle ve diks te sık sık yükselttiği 
iki rekor kazandırmıştır. 

"İstanbul spor,, denilebilir ki, ya -
rın, Milli takıma en çok eleman ve -
ren ve hazırlıyan bahtiyar bir kulü -
bümüz olacaktır. Tevfik, Samih, A -
ziz, Hasanla takımın kalecisi Kemal 
sonra henüz üçüncü takımda oynryan 
Orhan, Danyal ve Nuri Beyler yarmm 
muhakkak en iyi yıldızı olacaklardır. 

İstanbul spor kulübü futbolde ol -
duğu kadar sporun diğer sahalarında 
de Yükselmiye çalışmaktadır. 

Büyük :muvaffakiyetler gösteren j. 
dare ve teknik heyetlerinin bütün he
defleri budur. Atletizm şubesini ya
kında futbol şubesiyle elele yürür bir 
seviyede bulacağız. Voleybol, basket
bol şubelerine gelince, bunlar da ayni 
muvaffakiyetli yolun üzerindedirler. 

Bu kıymetli teşekkülün bütün spor
cularrnı ve idarecilerini büyük l>ir sa
·mimiyetle selamlıyor ve tebrik ediyo
rum • ...-

A. Sırrı 

Galatasaray kazandı ! 
Fenerba~çe kendi S(3jhasında 

rakibine yeni~di 
Fener stadının açılma resmi ve atletizm 

müsabl!-_ka-arı_ yap~!fı .,, 

KadıkiSy stadında atretlzm mUsabakalannaan.....__ 

On dört aydır karşılaşmıyan Ga ~ 
latasaray - Fener takımla.rı dün ge -
ne karşılaştılar ve Fener sahasında 
yapılan maç her türlü tahminin hila -
fma Galatasarayrn kazandığı yerinde 
bir galibiyetle neticelendi. 

* * * 
Fenerbahçeliler, kendi himmetle • 

riyle ıslah ve tadil ettikleri Kadıkö -
yündeki spor sahasının açılma resmi -
ni 13 mayısta yapılmak üzere karar -
laştırmışlardı. 

Fener aynı günde Enosis ismindeki 
Yunan takımiyle karşılaşacaktı. Fa -
kat Yunanlılar gelmeyince, açılma 

resminin heyecanını kaybetmemek i -
çin hemen bu tarihten üç dört gün ev • ı 
vel Fener idarecileri Galata.saraya 
müracaatla maç teklif ettiler. Gala . 
tasaray da maçı kabul etti. 

Galatasaray - Fener maçı bu ara. 
Irk hiç beklenmediği için Galatasaray 
hazırlıksızdı. Birinci takıımın yarısın • 
dan fazlası idmansızdı. Bundan baş · . 
ka Galatasaray çoktanberi takım ha. 
linde maç ta yapmamıştı. En can 
alacak noktaysa, Galatasarayın Fe • 
ner sahasmda maçı kabul edişiydi. 
Bunun içindir ki, maçı Fenerin ka • 
zanacağına, muhakkak değilse de, ol -
dukça. emniyetli bir tavurla hüküm 
ediliyordu. 

Bir kaç dakika sonra Fenerliler ileı 
taraftarlarının hararetli alkışları a • 
rasında sabaya çıktılar. l 

Hakem Mister AllendL Taknnla:e 
sahada şöyle sıralandılar: 

Fenerbahçe - Hüsametthı, Ziya:. 
Hadi, Cevat, Sadi, Reşat, Niyazi, AIA.c 
ettin, Zeki Müzaff er Fikret. 

Galatasaray-Avni, Bürhan V't~ 
Subhi, Nihat, Mitat, Celal Şefi~ 

Kemal Faruki, Mehmet Salim7 Rebil, 
Kemal Şdik. 

Oyunun tam birinci devresinia 
dörtte üçü Fenerbabçelilerin hafif blı: 
hakimiyeti altında geçti. Onuncu 
dakikada Fikretin bir şütünü evvel<İ 
direk, sonra A vninin üç mühacimin. 
ayakları altına atılarak topu yakala ıı 
masr kurlardı. 

Galatasaray kalesi ilk ağır tehli ~ 
keyi atlatmıştı. Şuphi ve Vabhtin 
kötü oynamaları Galata.sarayı kendi 
nısıf sahasına çekilmiye mecbur edi .. 
yordu. Hele Suphi, Fikret Reşat, 

Muzaffer müsellesi içinde bunalmarun 
gon haddini yaşıyordu. Buna. mu .. 
ıka.bil Fikretin bel"Illutat mübalağaya 

kaçan çalrmlan Fenerin m!ruf mü ... 
hacim hattı için faydalı olmuyordu.. 
Fener takımındaki parlayış arasmr 
söner ~bl ~!11:().!'ı il~~~ ,. 

Halbuki netice bunun aksi ~ıktı ve 
bunetice gene isbat etti ki, nazari 
hükümlerde isabet yoktur, maçı, iyi ' • 
oynıya.n, ağır basan kazanır! 

* * * 
Fener sdadının caddeye gelen du

varları betona çevrilmiş, yeni bir ka· 
pı, içeride de eskiden kalma kapalı 
tribünün karşı tarafında üstü a
çık yirmi otuz uzun ve kademeli sıra.
dan mürekkep bir tribün yapılmıştı. 

Sahada dört bin kişi kadar seyirci 
vardı. Bununla beraber bu seyircile -
rin maçı rahat rahat takip edemedik -
Jeri aşikardır. Elinde tribün bile -
tiyle ayakta kalan ve sahayı ayakta 
görmek i~in bir aralık yer arıyanlara 
sık srk ras t geliniyordu. Her şeyi dil. 
şünmekle mftruf Fenerbahçe idareci • 
]eri gazeteciler için bile küçük bir yer 
tahsis etmeyi düşünmüş değillerdi. 
Neyse •• 

* * * 
Sdadm açılma merasimine bir bu -

çukta başlandı. Bunu geçit resmi ta • 
kip etti. Ondan sonra atletizm mü • 
s::ı.bakaları yapıldı. Saat beşte de fut • 
bol maçına başlandı. 

Günün en ehemmiyetli hareketi bu 
maç olduğu için evvela maça ait b.f • 
silatı yazalım: 

Takımlar sahada 
Saat beşe beş Jmla sahaya evvela 

Galatasaray takımı çıktı. 
Galata.sarayın bütün maruf ele -

manları hazırdı. 

OUn Gaatasarayhların :Jçlndt 
iyi oynıyanlardanı M. Salim B. 
Jrşan1ar daha ziyade göze çarpıyordu.. 
Vaziyetin bu şekline rağmen, Gala • 
tasaray ikinci akınını Leblebinin he • 
saplı ve oldukça uzaktan atılan bit 
şütüyle golle neticelendirdi 

Otuz beşinci dakikada Fener ikin • 
ci ve bu sefer daha kat'i bir sayı fır .. • 
satını kaçırdı. Zeki, top ayağında 
ve Galatasaray kalecisiyle altı yedi 
adımlık bir vaziyet~e karşı: karşıya 
kalmıştı. Fakat hafif bir şilt J;ale 
kenarından sıyrıldı gitti. 

Iürkıncı dakikada güzel bir Fener \ 
f.Lütlen saylayı ~evirinizJ.. 



6 -VAKiT 14 MAYIS 1932 

1 Müsamereler 1 ---· 
lstanbul kız 
Orta mektebinde 

Kurtarıldı ! 
Kayaya oturan 
Transatlantik 

Son sınıf talebeleri, dUn veda TUrk tahlisive vapurlarının 
mUsamerelerini verdiler çalr~malara neticesinde 
lstanbul Kız orta mekte ui son dUn yUzdUrUlmUştür 

sınıf talebeleri, dün veda mü- lstanbul, 13 (A.A) - Bir bu-
samerelerini vermişlerdir. Müsa- çuk ay evvel lmroz adasrnın 
merede mektebin eski mezunla- Migor burnunda kar fırtmasm-
rıyla talebe velileri, talim heyeti den rataıını şaşırarak kayalar 
ve maarif mensupları ve daha üzerine tam yolda oturan, mii-
birçok zevat bulunmuılardır. teaddit büyük yaralar alan ve 

kurtulmasından tamamen ümit 

r--Takvim ---.ı 
Cumartesi Pazar 

14 mayıs 15 mayıs 

8 Muharrem 9 Muharrem 
GUn doğuşu 4.44 4,43 
GUn ba~ı 19,IQ 19.19 
Sabıılı namazı 4,39 4,;18 
öğle 12,!0 12,TO 
!kindi " I 6,07 t 6,07 
Ak§am " 19,19 19,10 
Yatsı 21.08 21,09 
İmsak ~.40 2,R9 
Yılın goc;cn 

' 134 135 
GUnlerl J 

Yılın kalan \ 232 231 
GUnlc rt J ... Müsamereye lstiklll marşıyla kesilen Fransız bandralı 12,000 

b ı t la nı• HAVA - Dlin sıc:ıkhk ıı.umıi 10, ıı.sgııri 
aş anmış, ayyare marşıy - tonluk Prov'ıdance Transatlantik 

h t "! • t" MU d 7 derecc~nll. BugUn ha•.-ıı bulutlu olacıı1>, rıi1.-
aye verı mış ır. samere e ~apuru Türk zemi kurtarma şir- giır po3 rıız4an esecektir. 

munllim Zeliha Osman Hanımın ketinin Lanina, Lavalet, Sezar ·----R A D y o ___ _ 
eseri olan " Çahıan kazanır " Türk Tahlisiye vapurlarının fev- ,- 1 
iımindeki mektep piyesi, talebe kalide fedakarca çalışmaları ne· ı--------- Bugün -
tarafından muvaffakiyetle temsil ticesinde kurtarılmıştır. Denizin t&tanbul - 18 den 19 a ltııdar gramofon, 
l t 19,80 dıın 20,SO n kndnr DnrüJtnllm mıısı;,:ı, 

• unmu§ ur. dı'bı'ndck·ı kawalar hava tazyikıy-U J 20,80 dan 21 e kndnr AidB opcruı, .21 dt'n 
Galatasaraydakl m sam•re la delinmiş, dinamitle patlatılmış 22 ye Jtııdar D:ırlilt:ıllm musiki, 22 <1e11 22,so 

Dan Galatasaray lisesinde ta- ve gemının yüzdürülmesi için o lmclnr orlmıtrn. 
lebe tarafıodan bir mü11mere kifi derinli!{ açılmış, gemideki '1l'ANA (oli,2 m. 20 l•Uovat) - J:?,ııo 

'' u M kon,e. , 16,20 D:ınlmarlm hnvnlı\rı, 17.SO mu 
verilmiş, Moliere 1D uhayyel müteaddit yaralar kapatılmış, su- atkı, 19,10 konser, 2l Frankfurtt:ın n:ıl<il, 
hasta ., komedisi temsil edilmiş· Jarı boşaltı lmış ve bu suretle 28,fa orkestra. 
tir. Temsil, çok muvaffak ol- gemi bugön saat 14, 1 O da yüz- HEtLSBFmG (216~1 m. 75 kllo,·at) - ; 

jlnınnstlk, 9,30 lmdınbm m:ılı..'i1I8 jlıunn:< -
muştur. dilrülmüştfir. tık dersleri, 11,15 Dnm:Igdm nakil, 12,SO ._ -ııı---·----·--· ... · .... -·-· .... ··-···-·••• .. •••• .. ••••••••••••••••••••••••••H••••u•• .. •••••• lionscr, 16,15 Danrlgden nakil, li,OJ orkc-ı.· 
akını daha gördük, Fikretin Zekiye, dı. tra, 20 org konseri, 2ı,ıo operet, 23,20 Bt'.'r· 
Zekinin Aldya gönderdiği yakın bir Maçın bitmesine on dakika ı~almış llnd"n n:ıkU. 
pas AlAnın hafif bir şütliyle Galata - ve netice aşağı yukarı belli olmuştu. BllKmı:ş (391,Z m. ıo kilovat) - 13 ııııı
saray ağlarına takıldı,. Birinci dev - Du arada Subhi tarafından atılan slld, 18 ırnnllf'.r, 20,40 musııı1, 21,tô pl~·ano 
re biterken Suphi güzel bir kul'tarış fakat a)-nı dakikada Suphiye a ı kndan l:onııerı, 21,tO ası.eri musiki, 22,45 haber. 
yaptı. yetişen Fikretin Suphiye çarptığı gö - HOIUA (UJ,ı m. 75 kllo\'at) - ı::, 1r, t:ı-

gnnnı \'C musiki, 18,30 konser, Jt),20 ımı~ı-
• • • rlildü. Bunun neticesi Suphi yere seril ki, 21 ,15 opera. 

İkinci kısım, tahminlerin aksine bir di, arkadaşlarının kucağında sahatlan nUDAPEŞTE (550,l m. :?S kJtovnt) -
manzara ıösterdi. dışarıya çıkarıldı. Maçın bitmesine 21 ,ııs 011cret, :?2,50 çt ... nn muılktıı, 23 Pcn-

Mahkeme ve 

Is. 5 inci Hukuk mahkemesinden: 
Madam Anastasya ' 'e Dimitri ve

resesinden Ziso, Aleksandıros, Mntrna 
:r.el Efiyeniya, Yorgi Harakoplo, Va
yaelinin Galatada Beyazıt mahalJesin 
de topçular caddesinde 165 - 167 nu 
marolu hanede oturan Nikoli , ·eledi 
Dimitri pipila Akopolo aleyhine ika
me eylediği tastiki hacız davasından 
dolayı evrak suretleri merkum Nilrn
lanın adresine gönderilmiş ise de ika
metg{thı meçhul olduğundan biliı teb 
liğ iade edilmiş ve bermucibi talep 
ilfınen tebligat icrasına karar veril -
miş ve mezkur istida sureti mahkeme 
divanhanesine talik edilmiş olduğun
dan bir ay zarfında cevap ,·ermesi 
lüzumu tebliğ makamına kaim ol -
mak üzere ilan olunur. (2936) 

Galatada Demirciler sokağmll:ı 9 
ve 11 Xo. lu mağazanın kiracısı iken 
halen ikametgahı meçhul Romanya 
teb'asından Madam Mari lstoyanovi
çe. 

Jstanbul 4 üncü icra menıurl11ğuıı
<lan: 

Onnik ,.e Mihran efendilere kirn be 
delinden 704,5 buçuk lira borcunuz
dan dolayı mezkur sokağın 12 numa
rnlr deposunda mahçuz bulunan bir 
ndet gayri faal Pilanya ,.e bir adet 
matkap ve bir adet tezgahlı torna ve 
bir adet küçük diğer matkap tarihi 
ilAndan itibaren üç gün zarfında 932 
- 2:>1 dosya numnı·asiyle memuriye -
timize müracaatla tesviyei deyin et
mediğiniz taktirde açık aı·tırma sure
tiyle paraya çevrileceği tebliğ ma. -
kamına kaim olmak üzere ilan olu
nur. (2935) 

Galatasaraylılnrm hemen hepsi iki dakika knla Pcner; bir sayı yapa - tonik ,.o Jnz orkcstr:ısı t:ır:ıfınd:ııı ltoıuıcr. lstanbul dördüncü icra mcmur!u-
b b k 1 1 • • k l l\tOSRO\'A (130-l m. 1000 kllovııt.> - 6,80 canla başla çalıcmıya bac;:Jamıştı. rak ern ere a ma { ıçın ·a edrn ge - ğundan: 

ll' :ı.- dan %4 I' lmdıır n~rlyllt. 
Hafiften başlıyan tazyik ya,·aş ya - len uzun bir havalenin peşincle son \'ARŞOVA (HU m. lfiS kilovat) _ 18,ıo Yorgi Kostantin Hiristofinin Yani 

vaş. Feneri kendi nrsıf sahasma kadar bir haoıle yaptı. Güzel bir şütU Avni ı..cmbcrgıkn, ıG,üO pl!\k, ıs,20 Gltnr, m:ın- Petredi veledi Yasil ile zevcesi Eteni 
sürdü. Bu tazyik Fener hatlan a - koyarak kornere gönderdi. J{orncr - dolln, akordeon konurı, 21,15 hafif m·ı ıld, hinti Ligordan seviyen istikraz eyle· 
rasında rabıtayı çözer gibi oldu. den gelen top tekrar Fener kaiesinc 28,ıo Şopen konseri. 2s~o damı. · dikleri 1500 liraya mukabil vefaen 

Aynı zamnda sevk ,.e idare tle bo - teveccüh ettiği esnada maç ta bitti. PAUts <1125 ın. 76 kUovnt) - 7•4~ Jlm- mefrug Reyoğlunda lla::;a:tağa mahal-
nnstll<, 8 ,4.i mıı~ikl, ıs.so pl!k, 20 nıli!laha-

zulmuştu. Mfthadın çok güzel oy - Umumi görüş · be, 20,10 umı musahabe, 21 edebi ınas:ılıa- lesinde Yenişehir caddesinde eski 7S 
ınamasına ve akınları kat'i bir şekilde Dünkü maçı oyun itibariyle Gala · be, 2ı,411 radyo tiyatro, 22,so plAk. yeni 61 numaralı maa oda bir bap dük-
kesmesine rağmen Fenerliler hep tnsaray hak etmişti. 10,16 lcoMcr, tS,03 ı;lgc.n muslltısı, 1 ı,11> e.ı- kimın sUIUSan hissesi 30 gün müddet-
•ıığdan işlemekte anudane ısrar cfü _ Leblebi Mehmet, Nihat, Mithnl cok ııı rnasll<I, 18,15 snlon orl<estrası, 19.40 ıl:tmı, le fhalei evveliye ilAnına konulrnuş-
yorlardı. iyiydiler. Leblebi gilnün en iyi merkez ............................................................ tu. MezkQr hisse 300 lira bedel ile 

1 · · d b · t k • · to ve re' u ı çın e ır e ·nesı çımen · 
kazan ve ocağı bulunan terkos 11 

Juklu bir mutbah 2 katta bir sofa 
hela iki oda üç katta bir sofa bir 
1fı iki oda dört katta bir sofa bir 
la ve iki oda beşinci taraça kaı;, 
zemini kırmızı çini döşeli bir 
bir kiler ,.e bir dolap ve zemini 

mızı çini döşeli çimento bir tekil 
terkos musluklu bakır yerli k 
ve ocağı ve alafranga ocaklı bir ffl I 
bak ve bir de zemini kırmızı çini 

~eli etrafı kısmen dinrlı üstil •~ 
ve denize nezareti bulunan bir tar 1 d'\'eıı olup bu taracadan demir mer ı ıı' 
çıkılır ve mezkur sofa ile mutbll 

üstünü teşkil eden diğer zemini ~ 
mentolu ,.e üstü açık bir taraca " 

dır. Bu taraca katı potreldir. Talı 
da zemini çimentolu ,.e yaprak 

mir kepenkli bir bakkal dükkAnı ol 
dükkanın üstünde asma ufak bir 

lon ve altında bir bodrum ve bodt 
da bir kuyu vardır. Elektrik, te 
tesisatı vardır. 

Hanenin iki ve üç katların 
ven başlan camekiinlı ve dört 
merdiven başı tahta bölmelidfr. 
min n birinci katın pençerelerl d 
parmaklıklı ikinci n üçüncU ve 
düncü katlardaki odaların 611 
zeminleri çinko döşeli etrafı d 
parmaklıklı ufak bir taracaları 
dır. Oda kapılan yağlı boyalıdır. 

Hududu bir tarafı Esat efendl 

resel eri al'S8.8ı sol tarafı tariki 
arkası Hoca Ali camit şerifi imad 
müezzinine meşruta mahal ce 
Hoca Ali çıkmazı fle mahduttu'f• 
çinde Dimosten Karolidi, lsak (e 

Bohor efendi ve dükkanda Jsta,·rl 

f e.ndiler kiracı olup bir kısmı bo 
li:ıymeti muhammincsi tamamı 

liradır. Talip olanların 16 - 6 -
tarihinde kıymeti muhammineniıı 
de onu nispetinde hisseye musip 

tarla ve 926 - 4927 dosya numar 
saat U ten 17 ye kadar bizzat 

bih·ekflle ve fazla ınaIUmat dos 
dan ita edileceği lüzumu ilan olU 
(2937) Fener müdnfaa.';ına geline(', yor - mühacimiy di. Zamanında pas veriyor, (Pera), 2 inci Sait (Galata aray), 3 ün talibi Uhdesinde olup ihalel katly~i 

ğunlaşmış görünüyordu. Fals olu ve atılıyor. zamanında şilt ntıyordu. ~i - cü Agop (Pera). icra kılınmak üzere yüzde beş zammi- 1 _____________ _,,. 

kaçırma ''uru§lar başlamıştı. hat ir~ ~ ' vle ' 'e düşiinceli oynuyordu. Uzun atlama: 1 inci Tevfik (Fener- le ve on beş gün müddetle ihalei kati-
Fener '.kalesinin tazyik YC tehlike fit b ·nci lnsımda iyinin de fev - bahçe), 2 inci Haydar (Galatasaray), ye müzayedesine konmuştur. 1\lnhal-

altrnda olmasına rağmen Fener ka . kine <: ,mrştı. Kemal Faruki geri 3 üncü Şeref (li'enerbabçe). li mezkur cebhede bodrumunu teşkil 
Jecisinin toptan ziyade adamla oyna - oynamaslyle Suphiyi koruyor, ileriye Yü!\sek atlama: 1 inci Haydar (Gcı- eden seviye, arkada zemin katıdır, 
dığr da burada görüldü. Bu kaleci, oynamasiyle l\lehmedi besliyordu. O - latasarny), 2 inci Pulyos (Pera). hahçe tarafından girildikte zemini 
topu yakaladığı Yakit Galatasaray nun bu hali sağ iç mc,·kiinde kcn • :Cç adım: 1 inci Calim (Galata.,"- toprak iki kisimden mürekkep önü ah
mühacimleriyle göğüs göğüse girr.cek disini istihliif edecek yok. diyenlere ray), 2 inci Tevfik (Fencrbahçe), 3 Ün· şap bir kismi salaş olup cebhesindeki 
,.aziyetler alıyor ve bu sıkışık ''azıyet- bir kere dnha hak verdiriyordu. eti Salis (Pera). kargir kısmın zemin seviyesine müsa-
te de kolla ve dirsekle iş görmiye ~a. Fenere gelince: ilk Mtll futlıole Disk: 1 inci Veysi (lstanbul jıor), dif sofa, bir merdiven altını mııhtevi-
Jı~ıyordu. Hatta bir aralık Kemal Fa - yeniden başlıyan Alılnrn ilk ciddi ıra - 2 inci Frnngakis (Pera), 3 üncü T.Hlr- dir. Kargir kısmın zemini tahta döşe
rukinin formasının mükemmelen yır - çı olarak Gnlatnsaraya karşı o~nııtıl - han (Fenerbah~e). meli ve maltız ocaklı ve tahta bölme 
tıldrğı göriildü. mnsiyle yapılmıştı. Gülle: 1 inci Veysi (İ~tanhulspor), ile ayrılmıştır. Dükkanm üst katı 

Halbuki Sedadı sol içe nlnrnk 2 inci Lnzari (Pera) 3 üncü İbrahim salaş kısmında bir kerdivenbaşı iize • 
Muzafferi snğ içe ve yerine getfrmek (Fenerbnhçe). rinde bir apdestane ahalli bir dolap, 

Oyunun yirminci dakikasına doğ -
ru Fener kalecisi aynı garip hareketi 
tekrar etti ve bu sefer bu !hadise ha -
kemin gözünden kaçmadL Fener a -
aeyftine bir ceza vuruşu nrildi. Top 
ayaktan ayağa dolaştı ,.e Rebiinin 
yirmi otuz adım nıe.saf eden çok vakı -
fane çektiği bir şilt ikinci defe Fener 
ağlanna takıldı. Bu sayıya bizzat 
ve lüzumsuz yere Fener kalecisi se -
!>ebfyet vermittir. 

Ve Galatasarayın daha ateşli oy -
:namasmı temin etmittir! 

Fener hatlan araaındaki rabıta -
sızltk devam ediyor ve Fener mü -
hacimleri aşağı yukarı muntazam bir 
akın yapamıyorlar, ancak açıkların 

ferdi ve çok seri sürüşleriyle Galata -
saray kalesine sokulabiliyorlardr. Bu 
aralık Fener aleyhine haklı bir penaltı 
cezas '\-erildL Fakat Bürhanm at . 
trğı ortalama bir şilt, Fener dale -
cisi ta.rafından yerinde bir sıçramayla 
tutuldu. Bu muvnff akiyetli hadise 
Fenerba.hçelileri biraz harekete ge -
tirfr, maç canlanır gibi oldu. Fakat 
bu parlayrş ve Galatasaray oyununa 
Ubi olmaktan kuTtalmayı hedef tutan 
hamle, ağır basan Galatasaray mü -
dafaası ve hafları karşısında ko -
laylrkla eridi. Taşmak istiyen nehir 
tekrar yatağına girmi~ti.I. 

Galatasaray mühacimleri ümit e -
dilmiyecek derecede ıkuvvetle hareket 
ediyorlardı. Fener kalesine atılım 
şütler sayılacak dereceyi bulmuştu. 

Otuzbeşinci dakikada Leblebinin bir 
§Ütiinü direk kurtardı. Top çarptı ve 
yere dü~tU, kaleci ve müdafiler hece -
l'iladzlfk içinde yürüyorlardı. Bereket 
versin kaleye en yakın Galata3a -
raylı kaleden on bet admı uza.ktay -

Fener mühacim hattını daha ziynde Cirit atma·: 1 inci Salim (Galata- kiırgir kisminda tahta bölme ile ikiye 
lrnvvetlendirebilil'di. saray), 2 inci Kurtyan (Beşiktaş). hölilnmilş bir oda kargir kisminin 

Zeki ağır ve isteksizdi. Sadi lüzum- Fenerbahce Stadının açılma dükkan altına müsadif bodrum alhn-
suz yere faul yapmakta ısrar ediyor- merasimi da diğer bir bodrum mevcut olup i-
du. Defans ilk krsımda ve yorul~a- Fenerbahçe Sdadmın açılma mera- çinde ı:; Jir:ı kira ile ,.e konturatusu-
mış vaziyette düzgün ve muntazamdı. simi dün büyük bir kalabalık huzu - nun hitamına iki ay vardır. Sağ ta.
Kaleciye gelince, yukarıda işare~ et- runda yapılmıştır. rafı lzıet ef. dükkanı sol tarafı fotoğ-
tiğimiz gibi fazla jest yapryor. kaley: Merasim lstanbu Vali ve belediye rnfçı dükkanı arkası Kostikol haneEi 
lmş bırnkıyor, sık sık şa.;ırıyordu. rei.< i Muhiddin Beyefendinin nutukln - cebhc,si t:ırikile mahduttur. M~•..;aha-

ltidal sahibi oluncıya Ye nefsim· hii rlyle haşladı. Vali Beyefendi kulii - sı 77 metre :>O !'antim mürabbaı olup 
kim bir vaziyete girinciye kada\· ken- bün mesaisini yadettikten ve müte - bundan ·10 metre mürabbaı kttrgir ve 
disini Fener kalesi için fazla hafif bul· şebbislerini tebrik ettikten sonra hu dükkanın mütebaki 37 buçuk metre 
mıya hakkımız vardır. eserin diğer spor cemiyetlerine de bir mürabbaında salaş kismini teşkil et -

Maç, umumiyet itibariyle fazın a- nümune teşkil etmesi lazım geldiğini mektedir. Elektrik ve suyu vardır. 
henkli ve heyecanlı olmadı. Hunda ,.e bu yolda teşebbüsler yapıldıkç:ı hü- Kıymeti muhammenesi 1700 ?irndır. 
belki Taksimden daha geniş ,.e "lnh:• kıimetin ,.e belediyenin memnuniyetle Talip olanl:ınn kıymeti muhamnıcne -
uzun olan sahanın da tesiıi vardı .. Sc- müzaheret göstereceğini söyledi. Hun- nin sülüsan hisseye musip yüzde on 
vinçli bir glinünde ve kendi sahasınn dan sonra Fenerbahçe namına ka- beşden pey akçesile 28 _ :> _ 93:? tn _ 
eze11 hir rakibine .yenilen Fenerlilerin tibi umumi Hayri Celal Beyle •rn- rihinde 926 - 8648 dosya numıırasile 
revans maçında bu vazıyeti telılfi e- lüp müessislerindcn Fuat Hüsnü Bey lılzzat veya bilvekfı.le müracaatları ve 
derek taraftarlarını sevindireceğini ve Galatasaray namına da ikinci reis fazla maIUmat dosya..ı;;ından ita edi -
ümit ediyoruz. lsmail Müştak Bey tarafından nutuk- Jeccği ilan olunur. 

Gnlatasarnyhlan maçı \'e kupaları lar söylendi. •----------------
kazan malnrından, Fenerlileri de bir Bu merasimin hitamını müteakip lstanbul 4 üncü icra nıcmurbığun· 
saha kurmıya rnuvaffakiyetlerinden Vali Mumiddin Bey pist üzerine çeldi- dan: 
dolayı hararetle tebrik ederiz. mlş olan kırmızı - beyaz kurdeleyi Anesti oğlu Andon velet Andriya 

A. s. makasla keserek sahanın resmi küş:ı- Andonyadinin Yervant efendi velet 
Atletizm mUsabakalar1 dını yaptı. Toros efendiden istikraz ~ylediği pn· 

100 metre: 1 inci Semih (Galntasn- Bunu geçit resmi takip etti. Fener- raya mukabil vefaen rnefruğ Top~a-
ray), 2 inci Hakkı (Ankara), :ı ünc:.i bahçe denizçileri, atletleri, tenisçileri, nede Hoca Ali mahallesinin Hor.n Ali 
Fotyadis (Pera). vol~·bolcularr. futbolcuları muntazam efendi sokağında atik 7 - 7 miikeırre.r 

400 metre: l inci Ziya (1',enerb;ıh- yürilyU e sahayı devredert-k, Ol'tadn cedit 1 - 7 kadimen te,·sii intiknlli 
çe). 2 inci Besim {Galatasaray), 3 ün- bir daire şeklinde toplandılar ,.e tıld - kargir maa dükkan hanenin on iki-
cü Fikret (Fenerbahçe). detle alkışlandılar. de beş hissesi otuz gün ihalei evveli-

200 metre: 1 inci Mehmet Ali (Ga- Bayrak koşusu: 1 inci Galatasaray ye ilanına konmuştur. 
latasaray), 2 inci Sadık (Galatasa- takımı (Semih, Enis, Sadık, Mehmet Müştemiliıtı: Sokaktan iki kanatlı 
my), 3 üncii Früzan {.Fenerbahc:e). Ali), 2 inci l<'enerbahçe takımı (Fikret, demir kapıdan girildikte zemini renk-

1500 metre: 1 inci Karançopulos Tevfik, Hakkı "Aankara.,, FrUzan). 1i çini döşeli bir antre bir dolap bir 
(Pera), 2 inci Fethi (Beşiktaş), 3 üncü Bu müsabakanın birinci ve ikinci - oda buradan zemin katma inildikte 
Remzi {Beşiktaş). lerim• l<'cnerbahçe kulühü tarafından zemini çimento bir aralık bir b<ıdru-

800 metre: 1 inci Karançopulos madalyalar tevzi edilmiştir. m bir hela bir dolap zemini çimento-

Yuvan ve Anas~as Efendilerin 
Keresteciyan Efen diden istikraz e 
oldukları rnebaliğa mukabil 1 inci 
recede teminat irae eyledikleri G 
da Emckyemez mahallesinde Okç 

sa sokağında atik 4S-46 cedit 50-öZ 
mara ile murakkam ve etrafı tra 

caddesi Psalti han ve labrikası 
Behmeran apartımanı ile mahdut 
den H2 halen bilmesaha 178 arşı.il 
ziden 169 arşın murabbaı arazi il 
ne mebni ve bodrum katiyle 
ber yedi katlı ve sokak cihetinde' 
kattan itibaren şahnişli ve arrıc;, 
dunluk ve kömürlüğü teşkil ederı at 
zeni ye tahtında dükkanı mevcut i, 
kat kargir ve muntazam müceddt f 
partıman tcsviyei deyn edlimeın~; 
sebile ihalei evveliyesi icra ve blıt ~ 
da talibi uhdesinde bulunmuf olol/. 
kere yüzde beş zamla ve on bet (,1 
müddetle ihalei kat'iye müzayed 
konmuştur.. il' 

Demir sokak kapısından girlld~rJ 
Zemini mermer döşeli bir aıt 1. 

mütenkip bir koridor ve kapıcı 1':/ 
rası mezkiir birinci dairede bir~ 
dor üzerinde beş oda, alafranı• bft ~ 
lı, terkos musluğu, bir mutfak Ol 
Jer \'e alafranga ha lası bir ,lki11cl. I. 
cü, dördüncü, beşinci dairelerd• ~ 
müştemilat olup bir kısmı karto"ıd ;': 
nltmcı dairede keza bir koridor 1 

0
'-. 

çük oda alafranga ocaklı bir 111,ı~ 
ve alaturka bir hali yedinci d ff ~ 
hir koridor üç oda bir mutfak .,, 

hfıl:i mevcuttur. lştirasına talf P 11114 
saf müştemilatı sairesile deru" Jıl 
ki müstecirleri hakkında dllııJt,11 
yade maHını:ıt almak istiY"~ 
926 - 67:>6 dosya numara ve f<I 

h i . 1 • • iİ' 11111 .J mu amm nesı o an y:ırmı ~ d' r.. 
yüz liranın yüzde onu nisbet111 sı ~ 
akçesini müstashiben 6 - 6 - 9d,.ıct~ 
hinde saat 14 -17 ye kadar ,ıD~ 
müracaat eylemeleri ve fazla "'wıt' 
tın dos)asında bulunduğu~ 

mzar _.,.,, 
Münderlcatımızın ço1<lugund•11 crel' 

kinsiz Konak,. refrik:ımızı b~~~~ 11~1.ı' 
medik. Okuyucularımızdan oz:ur 
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. 
ŞiRKETi 

lstanbul Tramvay Şirketi Evkat Tarifesi 
1932 senesi Mayısını 16 ıncı gününden itibaren 

ilAnı ahire kadar muıeberdir 

llk Son 
No Hudut HareKe ı Fasıla Hareket Hareket 

ıo Siıtı - rüneı 1 
~işlıde ı - Tünele 3,ô 5.30 24,15 

• funelden - Şişliye ı O 5,50 24,35 

1 
Kurtuluştan - Tünele ıs 23,07 23,37 

1 ı Kurtuluş-Tüne~ 
• Tünelden - Kurtuluşa 30 23,30 14,00 

1 
Harbiyeden - fatihe 5,6 5,38 1,00 12 

Harbiye- fatih Fatihten- Harbivevtt 10 5,40 ı,oo 

14 Maçka-Tünel ı Maçkadao-Tünele 15 20,34 23,50 
• Tünelden-Maçkaya 30 21,00 24,00 

15 Taksim-Sırkeci 1 
lô Maçka-Beyazıt 1 
- Mıçka-Emiönü 1 
17 Sitli ·Sirkeci 1 
18 Taksirn-fati ı 1 
19 Kurtuluş-Beyazıtl 

- Kurtuluş· E.önü 1 

22 Bebek -E:mfnönü 

ta Ortaköy-Aksaray 1 
N Beşiktaş-Fatih 1 

it Toptapı-Slrltecl 

Taksim en-Sirkeciye 4'S 7,26 21,08 

Sirkeciden - Taksime 10 7,48 21,30 

Mac;kadan-Beyazıta 7,8 6,23 24,07 
Beyazıttan-Mac;kaya 14 604 23,25 

Maçkadan·EmlnönUne 8 
E.önünden-Mıçkaya 14 

Şişliden-Sirkeciye 8 
Sirkeciden· Şişliye 16 
Taksimden-fatihe 13 
fatihten - Taksime 25 

Kurtul uştan-.Beyazıta 9 
Beyazıttan-Kurtulup 15 

Kurtuluştan E.önüne 
E.önünden· Kurtuluşa 

9 
16 

6,18 20,08 
6,46 20,36 

6,47 19.51 
7,19 20,23 

7,56 
8,34 

6.00 
7,45 

19,22 
20,00 

22,37 
23,22 

7,17 19,44 
6,45 20,45 

Beşiktaştan -Bebeğe S,36 

Beşiktaştan-Eminönüne 5 5,42 
Bebekten-Eminönüne 10 6,00 24,36 
Eminönünden-Bebe~f' J 5,30 6,00 24,43 
Eminöniinden B. Taşa l,16 
Bebekten ·B.Taşa I,24 

Ortal<öyden-Aksaraya 10 5,40 21,10 
Aksaraydan-Orbköye 16 6,25 21.55 

Beşik taştan-fatihe 
Fatihten- Beşiktaşa 

9 6,00 22,0S 
17 6 42 22,47 

AkSaraydan-Topkapıya 

Topkapıdan-Slrkcciye ıo 
Sirkeclden-Topkapıya 18 
Topkapıdan • Aksaraya 

S,12 
5,30 23,55 
6,04 24.30 

l,06 

-Şehremini Sirkeci ı Şehremininden-Slrkeciye 10 6,39 ı 9,59 
Sirkeciden-Şehreminine 7,09 20,09 

Aksaraydan-Vedi ku~~ 5,16 

33 YedltaJe·Slrtecl Yedikuleden-Sirkeciytt JO, 18 
Sirkeciden-Ye:likuleve 
Vediku leden-Aksarııya 

5,34 24.06 
6,08 24,40 

J,16 

6,33 20,03 
7,03 20,33 

- S.mıtya Sirkeci ı Samıtyadan-Sirkeciye 10 
• Sirtectden-Samatyıya 

Ak:>a.raydan-Edırnekapıytı 5.08 
Edırnekapıdan-Sirkeciye ı 0,20 5,31 24, l 6 

17 Edlnlıupı-Slrtect Sirkccldco-Edimekapıya 6.01 24.46 

Edirnekapıdan· Aksaraya 1,16 

Atlkılipışa·Slrkecl ı Atlkalipaşadan-Sirkeclye 10 6,31 20,01 
Sirkeciden·Atlkıtlpııaya 7,06 20,26 

L'. 3. K. Sa. Al. Ko. dan 1 
~ li;i; müstahkem mevki ihtiya:::ı için ayn ayrı şartname ve kapalı zarf 
~~&kasaya konulan un arpa bulgurun mikdar ve ihale tarihleri 
~ ltiet.erilmiştir. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve mü
~ ,;: ittirik edeceklerin ise ihale tarihlerinde lzmir müstahkem mevki sa-
~ komisyonlarma müracaatları (265) (1889) · 

' Mikdan İhale tarihi 
8 349,000 29 - 5 - 932 Pazar günü S. 15 de. 

lJ, 1llıar 100,000 29 • 5 • 9:.12 Pazar günü S. 15,30 da. 
589,000 29· - 5 • 932 Pazar gönü S. 15 de. 

~- .... 
~ ~t carııizonundaki kıtaat ih- kapalı zarf usulile miloakaaaya 
.. ~ oı._ 12,000 kilo sade yağ ile konmuştur. lbaleai 17-Mayıa 932 
~o un kapalı zarf usulile salı gOoQ aaat 16 dadır. Talip· 
" 2:a n konulmuştur. lhaJe gü- Jerin şartnamesini g8rmek Ozere 
't it - g - 932 pazartesi günii sa -
' lecur. Taliplerin şartnameyi al- her ıtın mOnakaaaya iıtirlk ede-
~ llftDek içm her gün ve mü _ ceklerinde teminat ve teklif 
' :!:.~ lttirik edeceklerin ticaret mcktuplarile ihale tarihinde 
S.~llnaamesi ile kapalı zarf ve Çorlu'da sabo alma komiayonu 
~-.... ••l'akka.telerile birlikte as- na mOracaatl~rı •• (2;6) (1641) 
'>~ alllla komisyonuna müraca-

llaelerf ilan olunur. (269) (1893) 

... tGtı ••• 
~ ~ bulunan kıtaat ihtiyacı 
~ llaQu kilo ekmeklik un kapalı \'1taa l'1 ~le Dtilnakaaaya konmuştur. 
~ taltıaıe;:na 932 salı günü saat 14 
t....w_lle? IU '8rtnamesini görmek Ü· 

"lerı. 11 l'e mUnakuaya iştirak e· 
"'l 1-l'ftı. de teminat ve teklif mek -

-ı..._ ~•l ınuayyende Çorlu sa· 
•iayonuna müracaatları. 

(225) (1640) 

't1cıt • • • • 
ıa,; ~da.ki kıı .. ı ihtiyacı 

kalo ekmeklik un 

Dörtyol'daki kıtaatı askeriye :hti
yacı için 120,300 kilo ekmek kapalı 
zarf uaulile münakasaya konmuştur. 
İhale tarihi 28 - 5 - 932 cumartesi 
günü saat 14 tedil'. Taliplerin şartna
meyi görmek üzere komisyonumuza 
her gtin münakMaya iştirak edecek • 
lerin ise teminatı muvakkate ve tek • 
lif mektuplarile beraber Dörtyol sa
tm alma komlsyonlanna müracaat • 
lan. (266) (1890) 

... . . 
K. O. kıt'atı ihtiyacı için 3,000 kilo 

patates pazarhkla alınacaktır. ihalesi 
16 - 5 - 932 tarila pazartesi günü' 
saat 14 te koınlsyonumuzda yapılacak-

ISTAFILOKOK AŞISI 
Sııfilokoklarda mütevellh (ergenlik • 
kın çıbanı, koltuk altı çıbanı ar· 
pıcı lı) ve bütün cilt hastalıkla-

rına k:ırşı pek tesirli bir a~ıdır. 
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tır. Taliplerin şartnamesini almak ü
ze-re her gün ve pazarlığa iştirak ede
ceklerin de vakti muayyende komisyo
numma müracaattan. (290) (2015) 

* * • 
K. O. kıtaatı için 2500 kilo sade yağ 

ve 2!l00 kilo zeytin yağı ayrı ayn şart
namelerle ve pazarlr.kla alınacaktır. 
!halesi 14 - 5 - 932 cumartesi gibü 
sade yağın 14,45 te, zeytin yağıııın da 
15,45 te komisyonumuzda yapılacak
tır. Taliplerin şartnamesini almnk ü
zere her gün ve pazarlıklarına iştirak 
edeceklerin de yevmi muayyeninde ko
misyonumuza mUracaattarı. (286) 

(2011) 
K. O. hayvanatı ihtiyacı için 2,000 

adet tımar fırça."' pazarlıkla alına • 
caktır. ihalesi 14 - 5 - 932 cumar • 
tesl giinü saat 15 teyapılacktır. Şart -
namesini ve nümunesini gömıek isti -
yenlerin her gün ve pazarlığa İ§tirak 
edeceklerin de vakti muayyeninde 
komiayonumaza müracaattan. (271) 

(1927) 

• * * 5 inci alay elektrik tesisatı pazar-
lıkla tamir "ttirilecektir. İhalesi 
H - 5 - 932 cumartesi günü saat 16 
dır. Şartnamesini almak istiyenlerin 
her gün ve pazarhfa iştirak edecekle
rin de vakti muayyeninde komisyonu
muza müracaatları. (275) (1931) 

.. . . 
K. O. kıfalan için 1000 kflo zeytin 

pazarlıkla almacaktrr. thaleal H - 5 
- 932 cumartesi günü saat l:>,:> ta 
komisyonumuzda yapılacktlr. 

Şartnamesini almak istiyenlerin 
her gün ve pazarlığa iştirak edecek • 
)erin de vakti muayyeninde komis -
yonumuza müracaatları. (276) (1930) 

* • • 
Birinci fırkanrn ktt'atı ihtiya.eı için 

.2.l,000 kflo un pazarlıkla ahnacaktır. 
ihalesi 14 - 5 - 932 cumartesi günü 
saat 14 te komisyonumuzda yapıla -
caktır. Taliplerin şartnamesini almak 
Uzereh er gün ve pazarlığa iştirak e • 
deceklerin de vakti muayyende ko -
misyonumuza müracaattan. (283) 

(1977) 

• • • 

2 - 9 - iV· 32 tarihlerinde mlizayedesi icra kılınan, müJga 
Eski malzeme depoıuodaki bin kalemi mtıtecaviı muhtelif eşya
om ibalei katiyeleri 19 • V- 32 tarihine mutadif perıenbe günil 
aaat lo da aynı mahalde icra kılmacaktır. % 10 yüzde ondu 
aıağı olmamak ıartiyle müzayede bedelatına tezyide talip olan
ların yevmi mezkiirda H. P. maiazaaına müracaatlan ilin olu
nur. (1984) 

hmit büfesi aleni müzayede ile kiraya verilecektir. MUzayede 
26 - S • 932 tarihine müsadif Perşembe günn saat 15 te yapıla
caktır. 

Bu huıuıta fazla malumat almak iıtiyenlerin Hardarpaıa gar 
Ye lzmit istasyon mftdürlüklerine müracaatla buna mtıteallik 
şartnamelere 15 şer kuruşluk pul yapıthnp imza etmeleri Ye 150 
lira teminat akçesile müzayede gilnünde lzmit iıtasyonanda 
hazır bulunmaları ilin olunur. (1983) 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Ankarada Yenişehirde Havuz başındaki zabıta abideli 

inşaab mukavelename tarihinden itibaren (Altı ay) zarfında 
ikmal edilmek üzere ve kapalı zarf usulile 25 • 4 • 932 tarihinden 
16 • 5 • 932 pazartesi tarihine kadar (20) gün mllddetle mllnaka
aaya konulmuştur. 

2 - Münakasaya iktidarı fenni ve itilian malilerini İ9pat 
edenler kabul olunur. Bunun için münakasaya dahil olmak isti• 
yenlerin: 

A - Teklif edecekleri fiahn °/o 7 buçuiuna Viliyet idarel 
Huıusiyesi hesabına bankaya teYdi ettiklerine dair makbuz 
ıenedini Yeya milli bankalardan birinin teminat mektubunu yahut 
milli esham mukabili Muhasebei Hususiyeden ahnacak ilmllhaberi 
ibraz etmeleri Jiz11ad1r. 

8 - Münakasaya Jiakal bir parçada 50000 lirabk bir bina 
inıaabnı muvaffakıyetle ikmal etmit olduklarını Ye bu gibi uart 
.Ucude getirebilecek teşkilitı bulunduiuou iıpat edenler kabul 
edilecektir. Y edlerindeki iktidar ve ehliyeti fenniye vesikalarım 
yevmi ihaleden en az 8 gOo evvel Viliyet Başmllhendisliğine gös• 
tererek münak11aya dahil olabileceklerine dair bir ehliyeti fenniye 
YCsikası almaları ve yahut ellerindeki vesikanın üzerine şerh ver• 
meleri iktiza eder. Bu Oç ıarb tamamen haiz olmıyanlarm miina• 
kasaya ittirakleri ıayanı kabul olmıyacağından teklif zarfları açıl• 
mıyarak kendilerine iade edilecektir. 

3 - Mllnakuaya eYrakı keıfiye ve ıeraiti mabausaama tem• 
kan icra edilecektir. 

4- Talipler 661 No. mUnakasa ve ihale kanununun onunca 
maddesi mucibince ihzar edecekleri kapalı zarfı 16-5-932 tarih 
ve pazartesi günü saat 15 e kadar Vilayet daimi enctımeni rei9-
liğine makbuz mukabilinde tevdi edeceklerdir. 

5- Mllnakasa 16-5-932 tarih ve pazartesi gin& Ankara Vt
l&yeti Daimi encümeninde yapılacaktır. 

6- Evrakı kqfiye ve projeyi g6rmek Yeya daha ziyade ma
J6mat almak iıtiyenlerin her giln Ankara Villyeti Nafia Bqmll
bendiıliğine veya Enciimeni daimi kalemine mOracaatlan illa 

K. O. ihtiyacı için 40 ton arpa pa. olunur. 
zarlıkla alınacaktır. İhalesi 14 - :i - 7- Projeler, fartnameler ve buna ait sair eYl"Bkı ketflye 
932 cumartesi gilnil saat 16 da !~omis - ldarci Huıusiye veznesine on lira tevdi edilerek Vill•et Nafia 
yonumuzda yapılacaktır. ı 
T~~e~prtnam~~~m~ü - __ B_aı_m_n_h_e_n_d_~_ı_~_~_d_e_n_a_lı_u_b_i_li_~ __ C_1_6_U_) ________ ~ 

Karacabey Harası Müdürlü· zere her gün ve pazarlığa iştirak e -
deeeklerin de vakti muayyeninde ko -
misyonumuza müracaatlarL (280) 

(1974) ••• ğünden: 
4 üneü fırka için almacak bakır Hara hayvanabndan 600 bat kuzu 2 k11ım ye 200 baı aafmal 

karavanaların müteahhit nam n he _ yanmkan koyun ile 200 baı yanm kan dif i toklu keza iki kwm 
sabına pazarlığa konulmuştur. thale • olarak ayrı ayn aleni müzayede ile 24 Mayii 93l Sah günll 1aat 
81 H - 5 - 932 cumartesi günü saat on dörtte Hara merkezinde satılacaktır. Teliplerin yevmi ma-
17 de yapılacaktır. Şartnamesini al • kürda muayyen zamanda Harada bulunmalıdır. (1942) 
mak istiyenlerin her gün ve pazarlı • ---------------------------
ğa iştirak edeceklerin de vakti mcay -
yeninde komisyonu.muza müracaatla -
rı. (278) (1972) 

• • • 
K. O. ve miiessesatı için 1000 kilo 

zeytin pazarlıkla alınacaktır. İhalesi 
14 - 5 - 932 cumartesi günü ~aat lG,!> 
ta yaprlacaktır. Şartnamesini -ılmak 
istiyenlerin her gün ve pazarlığa iş -
tirak edeceklerinde vakti muayyenin -
de komisyonumuza mtiracaatları. 

(282) (1976) 

• • • 
Çatalca müstahkem mevki kıt"atı 

ihtiyacı için 35,000 kilo un paznlıkla 
alınacaktır. ihalesi 14 - 5 - 932 cu -
martesi günü saat 14,30 da komisyo -
numuzda yapılacakbr. Taliplerin 
prtnamesini almak üzere her gün ve 
paazrlığa iştirak edeceklerin de vaK -
ti munyyende komisyo:ıumuza mUra -
caatları. (281) (197:J) .... 

Birinci fırka kıt'ah ihtiyacı için 
2.500 kilo patates pazarlıkla alınacak
tır. lhalesr 16 - 5 - 932 pazartesi 
günü saat 17,30 da komisyonumuzda 
yapılacaktır. Taliplerin şartnamesi
ni almak Uzere her gün ve pazıtrlığa 
iştirak edeceklerin de vakti muanen
de komisyonumuza müracaatları. 

(284) (1978) 

• • • 
Çatalca Met. Mv. kıt'aları ihtiyacı 

lstanbul Gümrükleri 
Muhafaza Müdürlüğünden : 
1 - Bahri zabitana mahsus elbiselik licivert ıayak (380-500) 

metre. 
2 - Bahri zabitana mabauı kaputluk IAcivert kastor (280-400) 

metre. 
3 - Bahri mOrettebata mahsus elbiselik licivert p1ak (780-

950) metre. 
4 - Bahri mDrettebahn kıthk caketlerine mahsus llcivert 

pyak (560· 750) metre. 
Balida nevi ve miktarları gösterilen kumatl•rm teıbit edilen 

evsaflara veçhile her birinden ayrı •yrı pazarbkla aboıcaimdaa 
hangi kısma talip ise 0 

0 7,5 teminatlarile 14 Mayıı cumartesi aaat 
(14) te MOdiriyette hazır bulunmaları! (1 !185) 

içm 1 Haziran 932 den 31 Temmuz 932 
ye kadar iki aylık yaş sebze pazarlık -
la alınacaktır. ihalesi 16 - 5 - 932 
pazartesi günü saat 17 de yapılacak -
tır. Şartnamesini almak istiyenlerin 
her gün pazarlığa iştirak edeceklerin 
de vakti muayyeninde komisyonumu -
za müracaatları. (279) (1973) 

* * * 
K. O. ,., 1 inci f rrkn hayvanatı için 

ayrı ayrı şartnamelerle çayır alına -
caktır. ihalesi 14 - 5 - 932 cumartesi 
gi.lnü saat ıı de komisyonumuzdn .}a -
pılacaktır. Evvelce çayırlarını 1myt 
ve irne edenlerin pazarlığı yapılmak 

Os111anh bankaaınden ı 
1932 mayısınm 18 mcı puaı1ml slbltlnclra 

ltlb:ırcn gelccı>.k lG eylWe kadar drde mallara 
rer banlrnlar gişelerinin saat 9 1 - 1 tan 11 
1 - 2 a kadar umumaktlfade oldula llAa • 
lunur: 

Amcrlc:ın Expreııe Cy, Banca Commercla
le ıt:ıll:ına, Bankı dl Roma, Ttırklye Ziraat 
bankası, Tllrkl~e it Bankuı, S. S. 0.1. Tt~ 
rC'tl Ha ric iye Bankası, 'Cmum Ticareti Harl
c!~ e bankaaı, Felemenk Bahri Sellt bankur, 
Osmonlı Bankası, SeUnlk Bankası. Ueutııebe 
Bank, Deutaelle Ortcntbank, ı,a.ıtrtkarlp Tlo 
caret Cankası, CrMlt Uyonnals. 

üzere vakti muayyeninde komis~"'>nU • 
muza müracaatları. (295) (2020) 
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Bursa umumi hapishane 
müdürlüğünden : 

Hapishanenin 1 • 6 - 932 tarihinden 31 -5 -932 tarihine kadar 
ekmek ihtiyacı kapalı zarf uıulile münakasay konulmıtur. Müna
ka•a müddeti 26-5 932 tarihine kadar 21 gündür. Günde azami 
( 800 ) kilo safi yerli buğday unundan mamul ikinci nevi 

ekmek vermeie talip olanlarm münaksaya şartnamelerini öğren
mek Uzere hapishane müdürlüğüne ve münakasaya iştirak etmek 
istiyenleriu ihale günü olan 26·5· 932 perşembe günü saat (15)şe 
kadar AdJiye dairesinde teşekkül edecek komisyona müracaatları 
ilan olunur. (1810) 

Müzayede suretile üç sene müddetle kirabk dükkanlar 
1stanbul E\·kaf Müdürlüğünden : 

Semti meşhur ve Cadde ve 
mahallesi Sokak 

Galata Şahkulu Erkim harp 

r ~ fl 

EmU.k 
No. 

J-426 
13 

Cinsi Ecri misli 
Lira 

Gramofonco dükktnı 55 
Kahvehane 35 

BaMda cinsi ve evsafı yazılı dükkAnlar 2 Mayıs 932 tarihinden itibaren 2I 
May1s 932 cumartesi günü saat on altıya kadar yirmi gün müddetle müzayedeye 
vazedilmiştir. Talip olanlar Eminönünde bir numarafı eczııhanede kaymakam valcıf 
Hüseyin Hüsnü Beye ve llıale gününde Evkaf Müdiriyetinde müteşekkil Encü
meni idareye müracaatları. (J 7 56) 

As. k. Sa. Al. komisyo• 
nu iUinları 

Maltepe piyade atış mektebine ait 
iki reis katır ve baytar rnektebme ait 
altı reis tecrübe hayvanı müzayede 
suretile satılacaktır. Müzayedesi 15 
Mayıs 932 pazar günü saat 10 da Cs-
küdar at pazarında icra kılınacaktır. 
Taliplerin mezkftr gün ve satte at pa
zarın da hazır bulunmaları. (270) 
(1956) 

* * * 
İdareleri merkez kumaındanlığrna 

merbut müessesat ihtiyacı için 30 ton 
şeker kapalı zarf u.sulile satın alına -
caktır. Münakasası 5 haziran 932 pa -
zar günü saat 14,30 da Tophanede 
merkez kumandanlığı satın almak ko -
misyonunda icra kılınacaktır. Talip -
Ierin şartnamesini görmek için ko -
misyona müracaatları ve iştirak için 
de şartnamesi veçhile hazırhyacakları 
teklif mektuplarını ihale gününün 
muayyen vaktinde müselsel numarah 
ilmiihaber mukabilinde komisyon ri -
yasetine vermeleri. (269) (19G5) 

öksürenlere: KA IRAN Hakkı Ekrem 

• 

Hanımefendiler 

Artık dünya modasını 
Takip zahmetindeıı 
Vareste kalacaksınız! ~ 

"'~ " 
~~ 
~ . .. 

~ 

Çünkü: 

İİ 11-1~ 11: I~ İİ /. 
•' 

Piyasaya çıkıyor 
lstanbul veAnkara muvakkat satış mağa 
zaları 21 mayıs cumartesi giinü açılıyor 

YAZ GELDi! 

lpeklilerinizi kurtarınız ???? 
sO • DO· RONO PERTEV 
Yalnız lüzumu olan ve arzu edilen 

mahaller deıd t(ri keser, vücude hiç bir 
mazarrat vermez. Sıhhat vek~letinin mü
sadei resmiyesini haizdir. 

Osmanh bankasından : 
Osmanlı bankası gi!Jelerl 1932 mayısmuı 

16 mcı pazartesi günündPn itibaren ge!eı•ck 
15 eyılile kadar zirde moharer saatlerde açılt 
bulunacaktır: 

GALA.TA MERKEZ! İDARESİ : 
Eyy;mı adlyede: Saat 9 1 - 2 tan 15 

1 - 2 a kadar. 
Pazar gilnlcrl: Saat 9 1 - 2 tan 12 ye 

kadar. 
YENİCAMİ ŞUBESİ : 
Eyyamı adiyedc: Saat 9 1 - 2 t:ın 15 

1 - 2 a l<adar. 
Pazar günler'I: Saat 9 1 - 2 tan 12 ye 

kadnr. 
BEYOCLU ŞUBESİ : 
Eyyamı adlycde: Saat 9 1 - 2 tan 12 ye 

kadar ve saat 18 1- 2 tan 15 1 - 2 a k:u.lar. 
Pazar günleri: Sa.at D 1 - 2 tan 15 1-2 

Acele satllık iki ev - Yeni 
inşa edilmiş k:lrgir altt oda, birer mut-
fak, banyo, kuyu. terkos, havagazı, elek· 
trikli. bahçeli haneler saalıkrır 

Süleyrnaniyede Kanuni medrese so
kajtında 7 numarada Recep ustaya mü
racaatları 

Acele satclık hane - Uskü
darda Tabaklar manallesinde Selim paşa 
yokuşunda 19 numaralı altı oda mutbak 
caraçıı kuyu bahçeyi h:ı vi hane sarılı irnr. 
T :ı.liplere bedelinin üçte birine müsaade 
edilecektir. !\ lezkQr h3neye müracaat (9 I 1) 

---varımı 
Adres: lstanbul Ankar:ı caddesi 

Vakıc yurdu. 
Telefon: Yazı ışleri 24379 ve 

2.3872 idare 24370 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lstanbul Valut 

Abone şartlar1: 
1 J b 12 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
· Hariçte 800 t 450 2700 

i lfin $artlarımız: -------Resmi Husus! 
Satın !O Kş 12,50 Kş. 
Santimı 20 _ 25 

KUçUk ilan şartlarımız : 
l ~ .j 4 ı-IO Uefalı ı 

30 50 65 7 5 tOO Kuruş 
A- Abonelerirnızin her üç aylı· 

3 g1 için bir defa meccanendir 
B - 4 satırı geçen il:lnlann fazla 
satırı için 5 kuruş zarnmolunur, 

VAKIT Matbaal!lı 
Sahibi: Mehmet Asrm. amumi 
neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

ve 

oaşağrılarını 1 - 2 Aspirin 

tableti bertaraf eder ; çalışma 

tevkini iade eyler. 

• 
jSRARLA • c _ 

ASPiRiN 

ıSm&!l!l~BlfJ!f'§ll.................... 

Herkesin tedarik 
edebilmesini teminell 

SATiE 
Buz depoları 
için yapmakta olduğu vere· 

siye muamelatını 

18 Ay Vadeye 
çıkarmıştır. 

Fiatı: Modeline göre 

525 liradan başlat 
Elekrik Şirketi markası pe 
olursa olıun, buz dolabına 

sahip müşterilerine 

O/o 75 Tenzilatı 
İcap euıren hususi bir ıarıfe tatbik eımektedir. 

:· ı , ·I: •• _ ... ~.) Yerli ve Avrupa kumaşlarmdau kusursuz ••••1 
lsnıurlunıu emiseler 20 liro~on ~osıur 

hazır pardesü ve elbiseler fevkalade ucazdur. !il•••• Eminönü, Kazmirci Ali Riza müessesatı ___ .,.. 

Zümrüt YAL Q VA Kaplıcaları 
AÇILDI 

Yeşillikler asasından fışkıran hayat ve neş'e kaynağı. 
Romatizma - Cilt - Mide, Böbrek - Asap 

Hastahklarmm kat'i ilacıdır. 
Otel ve lokanta fiatlarında büyük tcnzilal 1 

Yemek mecburi değildir. 

Her türlü malumat için telefon: J 
MIW•••l!WH!!tMA Beyoğ u 1760, Beyoğlu 1745 ----:7 
20-güo müddetle 

nan dükkAn: 
müzayedeye vazoltl' 

lstanbul Evkat Müdürlügünden : 
~okağı No sı Cinsi Müddeti icar 

Tophane Topçu- 326 DükkAn Bir sene 

·5~ 
Ecritfl1!W 
2s-il' · 

lar caddesi r'' 
BalAd J evsafı muharrer dükkftn (8 5·932) tarihinden itibaren (28·5-93:) 3~) 

rihlne ı ıı.dar yirmi gün müddetle müzayedeye vazedı lmiştir. ihalesi (28·:> 9 b"' 
cumart«-'sı günü saıt ı I 6 da) yapılıcakur. Mezk ılr gün ve saate kadar Ist::tll 
Ev :< ;ı( Müdiriyetinde Mülhak Vakıflar kalemine müracaatları. t1903ı 

Büyük Tayyare Piyangosu 
12 inci Tertip 5 inci keşide 

11 Haziran 1932 dedir 

Büyü~ i~rnmiye ~~,H~ liro~ır 
Ayrıca: 15,000, 10,000 Liralık büyük ikramiyeler ve 20,000 

Liralık bir mükafat vardır. 


