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!!_eyelimiz ltalyada Büyük 

. 

1 ezahüratla Karşılandı . -- .. .. - --
Baş v 1 z 

J)anteone ve meçhul askere çelenkler 
~Ondu.Romalılar hararetle alkışladılar 

Ateşli bir maç 
Yarın Taksim 

gene karş 
ltalyan gazeteleri iki dost memleket arasında 

iştiraki mesai imkanlarına işar~t/ ediyorlar 

Galataaarayla F eperbabçe 
rnı gene karşılaşıyorlar 

intikam maçı bu sef 
kendi sahasında deiı 

Geçen maçta başta ıpor mu• 
harrirlerinin olduğu halde spor
la alakadar büyük bir kitlenin . 
ıerdettiği mUtaleaların, ileriye 
sürdükleri tahminlerin nasıl al
lak bullak olarak yıkıldığını gör-

ls .. et P •• Hz. 
• 8aa;. 25 ( Huausi) - Beıve· 
~tte mahsus bir katarle Bren· 
L~ ·den gelen Batvekil Hz. ve 

t
~İciye vekili Tevfik RDıtü Bey 

Yanın Ankara büylik elçiıi ve 
l....,., vekilimizin refakatindaki 
~t buraya vbıl olmutı.r Ye 
ı.;· ilde samimi meaaaimle 
"11llerce fqiıtia alkıılariyle kar· 
:1-ıımıılardır. Baıvekil pa9a Hz:. 
t' refakatlanndaki zevat şehri 
~ileten sonra şark panarmne 

' gitmiıler, sergi reisi tarafından 
iıtikbal edilmiılerdir. Sonra htı
lıGmet erkinı ve muauam bir halk 
kfitlesi tarafından teıyi edilerek 
naı 22,30 da Romaya hareket 
etmitlerdır • 

Roma da 
Roma, 25 (A.A) - lamet Pı. 

Hz. ile T emk Rllftli B. ve refa
katlerindeki zevat bu sabah nat 
9,30 da Roma'ya vaaıl olmuılar 
Ye iatuyonda M. Mussolini ce· 
naplariyle M. Grandi, ltalya Baş· 
vekAlet ve Hariciye nezareti 
Mllsteıarlan, Roma Valiai, F aıist 
fırkası umumi kitibi ve TOrkiye· 
nin Roma büyük elçiliji maıla
hatgüzan ile Sefaret memurini, 
ltalyan hükumeti erkim ve Ha
riciye nezareti yllksek memur
lan tarafından istikbal edilerek 
sellmlanm2,Iardır. 

Panteone ve meçhul askerin 
mezann• ç•lenkler 

Roma, 25 {baauıt) - Bqvekil 
lımet Paıa Hı. ile Tevfik Rllştn 
Bey kıralların metfun olduklari, 
Panteona, sonra meçhul askerin 
ruezanna çelenkler koymuılar, 
bu esnada halk tarafından ha-

Vuııanlsıanda Ra ıne 
buhranı devam ediyor 
lteıstellmhurla fırka relslerl arasındaki 

mftzakereden ne netice çıktı ? 
~ A.tina, 25 (Hususi) - Kabine 
tir !aranı dün de haHedilememiş
~l k~raliyet fırkası reisi M. 

Papa Anastalsyo 
di .darıa Reisicilmhura gönder- Yeni kabineyi te,kll ediyor -! lllektupta milli ittihat kabi- Atina, 25 (A.A) - Reisi-
'-~be ittirakten kat'i surette cümhur, M. Papa Anastasyoyu 
ıilt ~ etmiş, bu suretle kıraJiyet· Yunan kabinesini teıkile me-
~k~ de iftirakite bir kabine mur etmittir. 

~ •li letebbüsü akim kalmııtır. ıtırazlarını bertaraf etmek için 
'•ıııyet karşısında Reisicüm- meclisi meb'usanın fesbile yeni 
•~iti ~ün cümhuriyetçi fırkaların intihabat icra11nı bile kabul et
~b ~rıni davet ederek milli bir tiğini, fakat kıraliyetçilerin ıırar 
ftttit~ kabinesi teşkili için aar- ve taannüdü karıısında bu te
V ~ . 1 meaaiyi anlatmış, hatta M. ıebbüslerinde cıuvaffak olama· 
~loıun kıraliyet f1rkasının f Alt tarafı 2 inci sayfada ) 

TariJıi hili giimrük\'e 

Ju__ f"ere 
... ._111 - Geı arkada,, gel ••• ruwanuaı ıı.urara kurahm ... 

•I •Urecetl yok en emin yer buraaıs.,, 

Slnror Muaollnl Cenapl5rr 
raretle aJkıılanmıılardır. 
ltalran gazetelerlnln 111e,rlyatı 

Roma, (A.A) - Stefani ajansı 
bildiriyor: 
. BUtün gazeteler, Tfirk vekille-
rini. hoıamedi temenni ederek, 
haratte ıellmlamakta ve ismet 
paıa Hazretleriyle Tevfik Rüştü 
Beyin fotoğraflarını derç ve ter-
cümei hallerini neşretmektedirler. 

Gazeteler bundan başka iki 
1 Alt tarafı 2 inci sa ·famızda 

Bugün 

12 sayfa 
.--------

Akbaba - Gençlik 
Sinema sayfaları 

Çıplaklığın 
Tehlikeleri 

- 4 üncü sayfada -

Akisler: 

' stadında yapılıyo Maç beıte 
başlayacak • ılk maçın 
hakemi M' n idare ede-
cektir. 

Acaca b 
cak? 

kim kazana-

dükten sonra bu ıuale artık kat'ı 
bir cevap verecek gözü keskin 
bir adam olamıyacağına hükm-

(Lütf en sayfayı çeviriniz) 

Yarandan .... ->aren ''Vakıt"' karilerine ~eni .,. cok nefis bir - -
roman daha 
takdim etmiye 
başhyor. Bu 
romanın ismi 
" Rozouvar ,, 
dır. Rus mu-
harrirleri n d en 
Robejaoski ta· 
rafından yazıl
mıştır. Çok ca 
zip olan mevr 
zuun ilk husu• 
siyeti macera• 
nın şehrimizde 
cereyan etmesi 
ve mevzuun Is• 
tanbuldaki be· ~ 

·yaz rusların ha• · . . 
yatını anlatma ııdır. Eterla lier a,fumda ayn bir Jı:ıet •e heye• 

can bulacaksınız. 

Balkan Haftası bitti • 
Ay başında Belgratta toplanılacak, 

hususi meseleler görüşülecek 
Bugüo şehrimizdeki Balkan 

haftası tezahüratının son günü" 
dür. Balkanları alakadar edecek 
ticari, iktısadi ve sınai mevzular 
etrafında çalışılması kararlaıtı
rılmış bulunduğu için hafta için
de muhtelif memleketler murah
haslariyle Türk ticaret ve sanayi 
erbabı arasında tanışma temini• 
ne çalışılmıştır. Bu maksatla 
ticaret ve sanayi adamlarımızla 

misafir murahhasların bir arada 
Mucize toplanmasını mümkün kılacak 

\ 

Zaman zam.an gazetelerde okuyo- toplantılar tertip edilmiş, fabri-
ruz: llltanbulda temiz süt yoktur. katarımız ve sanayi müesseseleri 
Mikropsuz su nadirdir. Ekmeklerimiz gezilmiştir. Ayrıca ikinci Bal· 
len dairesinde değil, henüz evvel za- kan konferansının bir Balkan Haziranaa Bel~ı~ yapılacak top!anhda 
man usulüyle yoğrulmaktadır. d memleketimiz namına bulunacılt 

H d · · ticaret ve sanayı· odası vilcu a er tifo valtsın an sonra ışitıyo- murahha~lardan l\1iJderris 
ruz: Bostanlarda salatalara ,marul - [ Alttarafı 2 inci sayfamızda 1 Ahmet Samim B. 
~~~b~~~~d~funş~~~=G=======b~=d~.~ll~========~=====~ 
ğunlarıdır. ayri mü a ı er tekrar toplandılar 

Tanrının günü gözümüzle görüyo-
ruz: Sokaklar, ederin çöp tenekesi, 
hastaların tükrük hokkası, nezlelile . 
rin mendili, sıkışanların aptesluıne • 
sidir. 

Daimi tecrübelerimizle biliyoruz: 
Tramı·aya binmek, tramva11dan in • 
mek bir hüner, yolda yürümek bir 
marifettir. Zira, ııatman, arabayı ca
nı illtediği zaman durdurur, keyfi is
tediği azman yiirütür. iJtüştcrinin in
mesini, binmesini beklemez! .. Otomo -
billerse kaplunıbağaııla ejderha ara • 
sında garip birer malılükturlar. Şim· 
di gelin arabası gibi kırıta kırıta gi
derlerken şimdi ölüm katarı kesilir • 
ler! .. 

Gerçi, mucize asrında değiliz. /Jf a. 
lilm. •• Fakat ,saydığlm şartlar içinde 
yaşıyan bir §ehrin ahalisi, hilkatin 
birer mucizesi değildir de nedir?. 

Yusuf Ziya 

Gayri mübadiller dün tekrar toplanmıılardır. Resmlmn oa
toplanmayı idare edenleri göıteriyor, yazı11 dördüncü sayfadadır. - -~ 
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memleket arasında mevcut dost
luk münasebetlerini kayıt, genç 
Türkiye Cümburiyeti tarafından 
sarfolunan fevkalade gayretleri 
takdir ve bu iki memleketin 
iştiraki mesaisi imkanlarına işaret 
eylemektedirlcr. 

ismet Pş. Hz.nin beyanall 
Tevere vapurundan telsizle ve· 

rilen bir habere göre BaşTekil 
Pş. Hz. ltalyeya vuku bulan se
yahatleri h~kkında Tevere vapu
runnn Italyan sularına dahil ol-
duğu esnada şu beyanatta bu
Junmuşlur: 

- Roma ziyaretinin gayesi ıki 
millet arasındaki dostluğun bir 
lenhUrü ve dirijanlarJa yakın
dan görüşmektir. Faşizmin bü
yük reisinin ta hali kuk ettıdiği 
muvaffakiyetJeri görme1:t bana 
zevk verir. 

M. Muso!ininin hatırasını Llu
ıanne' danberi saklarım. iki mcm-
lcltelin dostluk miinasebatında 
dirijanların karşılıklı itimadı en 
büyük amildir. ltalyan - Türk 
dostluğu bu tecrübeyi gq~irdi. 
Siyasetimizin bir hususiyeti var: 
Teessüs eden her dostluk bi-
zimdir; aziz olarak muhafaza 
olunur. Tilrk - Italyan dostluğu 
bu .zihniyetle telif edilebiliyor. 
Noktai nazarlarda tam bir mu
tabakat var 
Romada TUrk gazetecilerine 

ziyafet 
Roma, 25 (A.A) - Italyan 

bUkumeti matbunt miidürü M. 
Golverelli, ismet paşa hazretleri
nin refakatlerinde bulunan Türk 
gazetecilerinin şerefine bugün 
bir öğle ziyafeti vermiştir. 

Müsteşarlardan M. Alfieri ile 
M. Serpieri ve meb'usan meclisi 
ikinci Reiıi M. Bodrero iJe di
ğer ze"'rat ve ltalyan gazetecileri 
bu ziyafette iıaıır bulunmuşlar· 
dır. 

ediyoruz ve hatta düşünüyoruz 
ki artık bir tahmin işi bile hay
lı cesarete bağlı olacaktır. 

Geçen maçta Galatasarayın, 
ancak kendi t:ıkımlarma bas 
ateşli ve istekli oyunu, Fener 
takımı hatları arasındaki zayıf 
bağları mükemmelen koparmıya 
muvaffak olmuş ve Galatasaray 
muhacimleri oyunlarına nisbeten 
daha kafalı bir maç yaptığı için 
bu koparış tan istifade etmiş, F e
ner kalesi önündeki didinme es
nasında sayı çıkarmanın yolunu 
bulmuştu. 

Bu maçta F enerbahçenin, ta
kımında esaslı değişiklikler ya-
pacağı anlaşılıyor. Bu değişiklik 
hP.r şeyden evvel Fener bahçenin 
en esasla difana nihayet tesbit 
cdebildiiine delalet eder. Bu 
değişme haf hathnda olacaktır. 
Mehmet Reşat hücum hattına 
alınacak, Fıkretle, Muzaffer haf 
hattına geçirilecektir. Muzaffer 
ve bilhassa Fikretle haf hattının 
daha kabiliyetli \'e Galatasaray 
için dahn becerikli bir set o'a
cağına şüphe etmemek li:ıımdır. 
Fakat buna mukabil Fener hücum 
hattı bugünkü kabiliyetinden 
çok kaybedecektir. Bu batta gö-
re Sedatta alınacaktır. Bununla 
beraber ferden ne kadar bece
rikli olursa olsun kafi tecrübe 
ve talim yapılmadığı için bu hat 
eski ıeklinden daha ahenksiz 
daha rabıtasız gilrilnecektir. Bu 
Taziyeti, bizzat Fener kaptanıda 
kabul etmekte, fakat takıma bir 
ıistem verebilmek için bunu za
ruri bulmaktadır. 

Bizce bu şekil esas itibarile 
Feneri kuvvetlendirebilecek bir 
ıekle benziyor. Bununla beraber 
bu ıeklin ilk defa Galatasaray 
6nünde tatbikini nede olsa iaa
l,etli görmüyoraz. 

• • • 
Muhakkak olan nokta bu ma-

Amerikada Kontenjan Japonvada 
Kararnamesi 

Katilleri bulanlara 
50 bin lira var 
Trenton ,25 (A.A) - Umumi 

vali, Yeni Jersey eyaletinin her 
iki meclisi tarafından tasvip ve 
kabul edilen ve istihbarat ve 
mulumatile Lindberg'ın oğlunun 
lsatillerinin bulunmasına yardım 
edecek olan şahsa verifmek üze
re 25 bin dolar mül<ifat itasına 
müteallik bu'unan kanun proje
sını im?a evlc rn ist"r. 

M. Herriot 
Bilkuvve J~ransız 

başvekili 
Paris, 25 (A.A) - M. Herri. 

ot, M. Tardieu ve M. Faknd'in 
bugün Elysee sarayında reisi
cllmhur ile yapmış oldukları mü
lakat iki saatten az sürmemiştir. 

Mülakattan sonra hiçbiri be
yanatta bulunmak istememişse 
de cnülakatın uzunluğu bile ne 
derecede ehemmiyetli olduğunu 
göstermiye kafidir. 

Gu mUlakata sebep olarak . va
ziyetteki fevkaladeliği jleri sür
mek ve böyle bir netice istihraç 
etmek doiru olamaz. Çünkü 
1924 senesinde de ekseriyet dev
rildiği zaman böyle bir mülakat 
vuku bulmuştur. 

M. Tardieu'nün vakit kaybet
meksizin halefine memleketin 
umumi vazıyctin ana hatlarını 

irae etmesi pek tabiidir. 
Re1mi beyanat mevcut olma

maıda beraber, mükaleme mcv-
ıuunun neden ibaret olduğunu 
tasavvur ve tahmin etmek ko
laydır. 

Resmi gazetede 
intJşar etti 

Ankara. 25 (Vakıt) - Vekil
ler heyetince kabul edilen kon
tenjan kararnamesi resmi gazete
de neşredildi. Buna göre mem
leketimizde halı ile tiftiklerin 
ihracı mukabilinde muadil kıy· 
metinde yabancı memleketler 
e~yasınm kontenjan harici itha
line müsaade edilmektedir. 

ihraç edilece!< hahlarla tiftik
lerin kıy:neti oda meclislerile ik
tısat vekaletinin en büyük me
muru tarafmdan tayin ve takdir 
olunur. Ve alınacak şehadetna

me :rümrüklere lastik ettirilir. 
Ve ihraç ediJen mal mukabiJin
de mal getirilebilir, Bu suretle 
ihraç edilen hah iJe' tiftikler için 
döviz verilmcyecktir, 
MaarH ve gUmrUk tayinleri 

Ankara. 25 (Yakıt) - Yozgat 
maarif müdürlüğüne Gümüşhane 
Maarif müdürü Safa, Eskişehir 
maarif müdürlüğüne Stvas ma
arif müdürü Hüsnü, Manisa ma
arif müdfirlliğüne ilk tedrisat 
müfettişlerinden Kasım Beyler 
tayin edilmişlerdir. 

Müfetti7 muavinlerinden Per· 
tcv, Rüıtü ve Cevat Beyler 
dördüncü sınıf giimrük müfettiş
Jiklerinc, maliye müfettişlerinden 
Fuat Bey de lstanbul damga 
müdürlüğüne tayin edilmiılerdir. 

B. M. Meclisinde 
Bugün neler müza

kere edilecek? 
Ankara, 25(Vakıt)-Yarm (bu· 

gün) meclis ruznamesinde müva
zene vergisinin ikinci müzakeresi, 
Konya sulama idaresinin, tütün, 
bar.ut tuz1 is_P.irto inhisarlarıoın 
932 bütçeleri, nakliyat vergisi 
layihası, Türkiye ile Amerika 
araoında aktedılen ikamet muka
velesiyle Iranla aktedilen ikamet 
mukılVclesinin tastiki layihaları 
vardır. 

M. Tardieu'nün, hariciye nazı 
rı sıfatile, Hü~fımetin gerek 
Cenevre konferansında ve ge· 
rek Lausanne konferansıoda 
harici meselelerde almış olduğu 
ve alacağı vazıyeti izah etmiş 

olmaaı muhtemeldir. Nihayet, 
merkezi Avrupadaki buhranın 
hususi bir tetkik mevzuu teşkil 

etmiş olması da muhakkak gi
bidir. 

Maliye nazırı M. Falndin'in, 
hazinenin va:ziyetini tasrih etmiş 
ve önümüzdeki bütçeye ait ihza
ri mesai hakkında malumat ver
miş olması muhtemeldir. 

Beynelmilel 
Parlementolar birliği 

Eu tam teknik izahatı bir mU· 
zakerenin takip etmiş olması 
muhtemel değildir. Müstakbel 
hül!ümetin teşekkülüne müteallik 
hiçbir siyasi müzakere icra edil
memiş olduğuna muhakkak na· 
zarıyla bakıJabiJir. 

En .ziyade nazarı dikkatı cel
betmesi lazım gelen nokta, rei· 
sicümhurun dünkü mOlakatı ter
t ip etmek suretiyle meclislerin 
içtimaıoda iktidar mevkiine 2e-
tireceği M. Horriot'un şimdiden 
Bilkuvve başvekil tayin etmiş 
olmasıdır. 

lstlmlAk vergisi hakkında 
bir tefsir 

Ankara, 25 (Vakıtı - istim
lak vergisinin mer'iyeti esnasın
da tarhedilen cezaların kanu· 
nun lağvından sonra tahsil edi
lememekte olduğundan tahak-
l(uk eden cezalar müruru zama
na uğramadıkça tahsili cihetine 
gidilebilmesinin tefsiri meclise 
gelmiştir. 

çın ilk maçtan daha hararetli 
olacağı noktasıdır. Biz"m temen· 
ni ettiğimizde, maçın, biç değilse 
on beş gUn evvellki maç kadar 
samimi olmaaıdır. A. S. 

TUrkiye B. M. meclisi grubu 
teessUs etti 

Ankara, 25 - Beynelmilel parla -
mentolar birliği, Türkiye B. M. Mec -
Jisi grupu bugUn tee.;;;;süs etmiştir. 
Grup, şimdilik 46 a2adan mürekkt.-p -
tir. Reisliğine Naci Ali Bey, reis ,.e -
killiklerine Xaci J>:ışa, Ahmet lh -
san Bey, kfltlbl umumiliğinc Rasim 
Ferit, Bey, rnuhasebeciliğinc Mazmar 
Müfit Bey intihap edilmişlerdir. 

Mersin limenmdan bir ayhk 
ihracat 

Adana, 25 [ A.A ] - Nisan 
ayı 2ıufında Mersin limanından 
Avrupaya 258,332 lira kıymetin
de 911 ,400 kilo pamuk ihraç 
edilmiştir. 931 Nisanındaki ih· 
racat 523,962 Jira kıymetinde 
1,446,489 kiloydu. ihracatın mü
him bir kısmı ltalyaya yapılmıı
hr. Gine nisan ayı zarfında 
215,5 l O lira kıymetinde ithalat 
ve 662,769 lira kıvmetinde ihra
cat yapılmıştır. 931 Nisanında 
745.421 lira kıymetinde ithalat 
ve 558,3t.7 liralık ihracat yapıl
mıştır. Nisan ayı zarfında Türk 
ve ecnebi olmak üzere Mersin 
limanına 37 vapur 46 yelkenli 
gelmiştir. 

Hariciye mUsleşarı 
Ankara, 25 (Vakıt) - Hariciye 

müsteşarı Numan Bey yakında 
tedavi edilmek üzere Almanyaya 
gidecektir: 

Yeni kabine te
şekkül etti 

Tokyo, 25 (A.A) - Vikor.t 
Saito milli Japon kabinesi teşkil 
etmiş ve başvekaletle birlikte 
hariciye nezaretini de deruhte 
eylem ittir. 

Kabinenin diğer başlıca azası 
şunlardır: 

Dahiliye: M. Yamamoto; har
biye: Ceneral Sanjuro Uyashi; 
bahriye: Amiral Zuruki O 'rnda. 

Mühim bir keşif 
Babll l<ulesinin 

leri bulundu 
iz-

Anna Arbour, 25 (A.A) - Mi
chigan darülfünunu müderris!e
rinden olup lraktaki asari atika 
taharriyatmı idare etmekte olan 
profesör Leroy Waterm~ n, eski 
Ahşak şehrinin kain bnlundu~u 
mahalde Babil ku!esinin izlerinin 
l<eşfedılmiş olduğunu bildirmiştir. 

Hlndenburg mahktım 
rakf bini affetti 

Bertin, 25 [ A.A ] - Marşa! 
Hindenbourg, dolandırılıcıktan 
dolayı Bcutzon'de bir tevkifha
nede mahkum olduğu halde ri
yaselicl.imhur intihabatında ken-
cisine karşı rakip çıkmıf olan 
komünist Gustave Winter'i affet• 
mişlir. 

Winter, intihabın ilk devresin· 
de takriben 100,000 rey kazan· 
mıştı. 

~Aançurideı -ı 
Btr·tecavttz uı..Ciu ... w 

Tokyo, 25 (A.A) - Mukden-
den Rengo ajansına bildiriliyor: 

Cenubi Mançuri demiryolları 
kumpanyası memurlarından biri
siy:lc iki refıki Japon kuvvetleri
nin him yesi altında ·ı aunkava 
mıntakasında bir teftiş devri 
yapmaktalarken cşkiya tarafııı· 
dan ablan kurşunlarla tehlikeli 
yaralanmışlardır. 

Oilmüş yiikseliyor! 
Londra, 25 ( A.A ) - Çin ve 

Hindistan hesabına bir takım 
mübayeat yapıldığından dolayı 

giimiiş piyasası biraz kalkınmıştır. 
Gerek vade i ve gerek vadesiz 
giimü~, 3/ 16 pen tereffü ederek 
her ikisi de ons ba~ına 16.13/ 16 
pens olarak kapanmıştır. 

Altın, iki pens kaybetmiştir. 
1 ;2· 7 12 şilin olmuştur· Biri Av
rupa hesabına satın a'ınan altının 
kı;•meti 15.000 lira olduğu haber .,. 
verı.ıyor. 

Aden'de kargaşahklar 

Aden, 25 (AA) - Hitama 
ermiı gibi zannolunan cemaatler 
arasındaki ihtilaf ve nızaiar, bu 
sabah yeniden baş göstermiştir. 

Yeniden Musevilere ait mağu:ı
lar yağma edilmiştir. Bir takım 
arbedeler olmuşter. 

Zabıta, vaziyete hakimdir. Fa
kat yahudilerle Arapların müoa
sebata çok R"er~indır. 

Alman meclisinde 
Bertin, 25 (A.A) - Almanya 

münakalat nazırı M. Frick Fre· 
viranus ile hariciye nezareti mUs
teşarı M. Yon Bülow, imperator
luk meclis'nde hazır bulunmuı
lardır. 

Başvekil, harici siyasete mU· 
teallik bllyük meselelerle, Ce· 
nevre müzakereleri, tamirat, ha
rici borçlar, tahdidi tealihat, Tu· 
na, MemeJ ve Daatzig mes'ele!e
ri hakkında izahat vermiıtir. 

Yunanistan da 
kabine buhranı 

tUst tarafı I inci sı \'fada) 
dığını anlatmış ve cü

0

mburiye 
fırkalar rüesasını sırf c[lmhuri1 
çilerden mürekkep bir kıb' 
teşkiline davet etmiştir. fır 
reisleri sırf cümhuriyetçile 
mürekkep bir temerknz kabi 
teşkil edilmezden evvel, kırali 
fırkası reisi nezdinde son bir t 
şebbüste daha bulunmaya k• 
vermişler ve bunun için Zavi 
nosu. Çaldarisin nezdine göod 
m'şlerdir. Fakat bu teşebbil•. 
akim kalmıştır. Bunun üzefl 
cilmburiyctçi fırkaların reisi 
Rds!cümhurla müzakerelerine d 
vam ctm :ş!cr ve evvelemir. 
mec is jn fesh ini tezekkür etrıı 
lerdir. Sonra Başvekilet M. ft 
panaslasvoya, müteal\iben di" 
cümhuriyetçi fırkaların reisler 
teklif edilmiştir. Reisicüdlb 
bunların Başvekaleti kabul e~ 
mekte büyük bir tereddüt 
terdiklerini görünce, Baıvek• 
tin Ayan meclisi reisi Paraşke 
pulosa, Şurayı devlet reisi R 
triana ve yahut sabık Paris ı 
ri Romanoa verilmesini te 
eylemiştir. Siyasi fırkalar rOel 
bu namzetler hakkında bu 
bir cevap vereceklerdir. 

Balkan haftası 
bitti 

• {Üst ıarafı t iuci sı)fomızdal ,ıi 
get:rilmesi hakkındaki kar 
filiyat mevkiine çıklı-ılmıştır. 

Haziranın ilk günlerinde 
BelıYrada'da bir Balkan haftası 

.> 1 
tip edilerek Balkan memleket· 
rini alakadar eden hukuki rll 
s<!leler etrafında meşgul of'
caktır. Bu top~antılara ml 
kelimiz nAmına Tokat me~ 
Faik lzıet, darülfi.inun mtıde 
!erinden Ahmet Samim Be 
iştirak edeceklerdir. 

Mis:ıfir murahhaslar dlla 
bab T opkapı sarayını ve ID&iz 
2°yaret ctaılç.lc•...lir Atrı•'" 

ticnrt:t ve zahire borsası refai 
B. tarafından şereflerine 
salonunda bir çay ziyafeti 
miştir. Murahbrslardan bap 
ço'< tüccar ve fabrika sahipler 
bulundukları ziyaf~t çok aa 
olmuş, misafirlerle ticaret a 
)arımız arasında Balkan 
ketlerine ait ticari mUnaıe 
inkişafı için alınması ilzam 
len tedbirler etrafında 
müştür. Gecede lstanbol 
ret Odası reıs Tekili 
bip zade Ziya bey 
fından Tokatlıyan oteUnde 
ziyafet verilmiş, nutuklar 
miştir. Mur~hhaslar b1I 
sekizde Seyrisefain vapurife 
lovaya gidecekler, &ğleyia 
!erine Yalova kaplıcalara • 
lüğü tarafmdan bir ziyafet 
lecektir. Murahhas ar a 
şehrimize döneceklerd'r. 

Şeref nişanı 
Vaşington, 25 (A.A) -

cumhur M. Hoover, Atlu 0 
nosunu geçmek suretile 1 
hava seyahatinden dolayı 
tayyareci Mis Earhart'a A 
kan ıeref nişanının salip rO 
sıni tevcih edecektir. 
Komisyon Mukden• 91 

Tokya, 25 (A.A) -
kardan Rengo ajansaoa 
yor: • 

Cemiyeti akvamın MançtJll 
kik komisyonu bu aaba" 
dene hareket etmiştir. 
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~ aberlerl ' ( ~~~i_•~~·-•~•~b~e~r~ı_e~r~ı~~~I flij~~MJ&;oaiıl 
llıılhtuas maznunu- El çabukluğumu? Ucuz mal Oktruva zammı Iktısat 

~ nıuhakemeslne ---
' t h başlandı Sürp Agop mezarlı- Maddelere ne suretle Erkanı harbiyesi 
~~~ lisiye idaresinin posta va- ğında bir marifet . Liman şirketinin koo- dağıtılacak Sanayi ofisi 
.,

111

1Yle Karadeniz Ereğlisindeki Sürp Agop mezarlığına bele· peratifinden halk da Sanayi mevaddından alınan Gazetelerde küçük bir te1-
. llrlarıoa gönderdiği 396 lira diye tarafından Yaz'ıyed edil- istifade edebilecek oktruva resmine bu sene 50 bin graf: 

~
ek)lllaaştan yüz lirasını ihtilas meıi üzerine Ermeni patrikhane- Dokuz aydanberi faaliyette bu· lira zam yapılmasına şehir mec· " Ankarada Iktısat Vekaleti 

( s' .ınaznun tahlisiye vezne- si tarafmdan belediye aleyhine I ı· · k . k 'f lisince karar verilmişti. Bu 50 tarafmdan bir sanayi ofisi teşkil 1 unan ıman .şır eh ooperatı i 
ıl'ta' l ım efendinin muhake• bir dava açılmışh. Ehli vukuf şimdiye kadar yalnız şirket me- bin liranın maddelere ne suretle edilecektir. " 
rNııd:b dün Ağırceıa mahkeme- tarafından yerinde yapılan keşif murlarına ucuz feyler temin dağıtılacağını tesbit etmek ve Bu küçük haber sanayileşme 
( l) lflanılmıştır. ve elde edilen vesikalarla bu ediyerdu. bir tarife tanzim eylemek üz- seferberliğine başlıyan •Türkiye-
''ıt.Orı •ta safbatından öğrenildiğine davanın belediye lehine netice- Haber aldığımıza göre koope- re belediyede bir komisyon top- nm normal yolda tekamülünü 
~: hadise şöyle olmuştur: lenmesi artık bir gün meselesi- ratif, bu sahadaki faide ve faa- !anacaktır. Komisyona sanayi işaret eden iyi bir teyakkuz 

(~tırı deniz Erğlisindeki idare dir. Bu vazıyet kartıımda Sürp liyetini, yalnız: şirk-et memurlarına murahhasları da çağrılmıştır alametidir. Türkiye sanayiinin 

~
:;!~rına gönderilecek maaş- Agop kilisesinin bahçeıi etrafın- inhisar ettirmeği · muvafık bul- büyük erkim harbiyesini teşkil 

1 a u en bir hey'et huzurunda da bulunan parmaklıkların gece- mıyarak genişletmeğe karar ver- Bisiklet Ue dünyayı edecek olan sanayi ofisi daha 
f lıtı korıulmuş, mühürlenmiş, leri harekete başladığı görülmüş miştir. dolaşacaklar evvel teşekkül etmiş olmalıydı . 
. 't iS•l~nın.ş, tartılmış ve vezne- Ye belediye mezarlıklar müdür- Bu maksatla liman şirketinin Lozan sulbundan beri Türkiye 
t-· alı f d' ı G ı Amerikada Kalifornyadan baş . · ~teı rn e en ıy e a ata pos- lügv ü, Harbiye mahallesi ihtiyar tam karşısındaki mağaza tutu· kanunlarla, iktısadi ve sıyasi 
·~ ile g- d ·ı · t' Za f lıyarak bisikletle büyük bir dün- d · • t ..... d on erı mış ır. r heyetinin buıurile bu mesele larak içinde icap eden tesisatın hamlelerle mütema iyen manayı· 

'«•e e d t t ı ya seyahatine çıkan Alfred Şel- ı h ı ı · ö t · ıı. b e ar ı mı~ ve vezne- hakkmda yerinde bir mazbata yapılmasma başlanmıştır. Ay so- eşme am e erı i s erıyor. 
ar. eraberinde gönderilen k d · don ve Spenser Milikon adh iki Türkiyede ilk fabrikanın açıl-

...... h b . . .. h l tanzim etmişlerdir. Bu mazbata nuna a ar yenı mağazanın bütün d 1 d' <41U ase esme aıt mu ur e genç ün cehrimiıe gelmiş er ır. d v ·· d 927 · k dar t D hazırlıklan bitirilecek ve Hazira- " ıgı gun en senesıne a 
ane d ft . d 1 t mahkemeye verilecektir. iier Seyahlır Amerikadan dört ay f b 'k '/.f e erı amga anmış ır. f S 1 nın birinde açılması mera•ı'mle memlekette çalışan a rı a 

lı..ı. ~ I k F k tara tan ürp Agopta yapı an ~ k d l h k t t · l iijıın .Yo a çı mıştır. a at yapılacakhr. a ar evYe are e e mış er, (400} ü bulmuyordu. 927 den 
·~1 

". bırinde za!fı alan Ereğli keşfe ait ehli bibere tarafından vapurla Avrupaya i'eçtikten son- 1931 e kadar 4 senede Türki .. 
~e,, bir hey'et huzurunda tanzim edilen rapor dün 4 üncü Mektftm emlak ra bir çok şehirlere uğrıyarak yede açılan fabrikalar [10001 i 
l~tt ltıaaıların nok!an çıktığmı hukuk mahkemesine verilmittir. buraya gelmitlerdir. Istanbuldan geçti. 80 senenin yapamadığını 
~~/ce bir zabıt tutmu=1 ve Mahkeme kararını yakında ve· Ve ihbar şekil Ankara, Adana, Halep, Kudus, dört sene sür'atle batardı. Dün-

'lf u- Mısır, Tarablusgarp, Fas, Tunus, yamn her tarahnda sanayileşme 0~1,.t~e .. yi tahlisiye umumi mü- recektir. Maliye Vekaleti mektüm em-
ı.: R'tıne bildirmiştir. Bunun ilkin ne suretle ihbar edilece- 1 1 1 p d k 

t
·•tıe dd Poliste : spanya yo iy e arise gi ece - hareketleri korkunç bir buhran 

ti! . ınü ci umumiliğe haber cekleri hakkında vilayetlere bir ler, oradan vapurla memleketle- , 1 k f b ik 
ıılllı.f, tahkikata ba.'}lanı!mı"' Fecı· bı·r kaza ti . .. d . t· B .b. sar asıy a ıvranır ve a r anın et d - ~ mım gon ermış ır. ugı ı em- rine döneceklerdir. b d"' k TU k' de seri 
t ıce e vezndar 5 .. _Jim ef.nin ı · k' k' · ı na zı uşer en r ıye 
Q ... d l d a m es ı ve yenı numara arı, 
. alc.eınesine lüzum görülmüş- Baknköyün e yapı an oğum sokak isimleri, sahipleri varsa bir hareket var. 
t> evinin yağmuro'.uklarmı yapmakta hissedarları hakkmda sarih ma- Bahçıvanlık sergisi Aynı hareketi merkerileıın 

. •tanın dünkü celsecinde şa- olan tenekeci Menteş isminde bir k Bugün A"ılıyor sermayelerde de görüyoruz. 
~ 1 k ._ b h liimat bulunaca tır. Bugibi ma- y 
r dinlenilmiştir. Tahlisiye genç e e tri~ ava attına temas h Bahçıvanlık ve tavukçuluk ser- 1920 de Türkiyede iki Türk, 

t lümatı avi olmıyan ihbarname-a'ai muhasebe mümeyyizi Na- etmiş ve cereyana kapılarak ça- ler kabul edilmiyecektir. gisi vilayet bahçesinde bugün üç ecnebi bankası vardı. 
t • ey tehadetinde, Salim Efen- tadan düşmüştür. Ağır surette saat 14 te merasimle açılacak- 1931 de Türkiyedeki bankaların 

. lanı postaneye götüıUrk~n yaralanan Mente.ş biraz sonra Tarihi evrak ! tır. Sergi kümes hayvanatı, sayısı 29 dur. Bunların (23) Ü 

. Sideb yüz liralık evrakı nakdi- ölmüştür. Bulgaristandan iade edilen meyvacıhk, sebzecilik, kuşçuluk, Türk sermayesiyle çahımaktadır. 
• 

1
• almasına imk iin göremedi- MahkOm bir yankesici tutuldu d 1920 de bankalara mevduat 
' , k d ' · · d llhami isminde sabıkalı bir tarihi enakm gümrük resminden çiçekçilik kısımlarını havi ir. 

saaen en ısının ürüst, f h l .. d Yalova Ml'llet çı'ftlı'gV 1·, yekünu 1 milyon lirayı biraz 
l'lı.. " ' ' l ' l d'V • •• il mua olarak it a ine musaa e 
d~ u bir memur olarak ta- yan esıcı evve ce ış e ıgı curum- a•ıyordu. Şimdi bu mevduat 38 
lDı •· ı · ) d d ı hk"' d'I · edilmesi hakkında gümrük ve Halkalı ziraat mektebi, Lütfi v ~ " nı ıoy emıştir. er en o ayı ma um e ı anış, milyon lirayı aşmıştır. ~ 

Sti
'ticede tahlisiye umum·ı mu .. _ fakat mahkumiyet kararından inhisarlar vekaletinden lstanbul Arif çiçekçilik, Ratip Tahir ta- S .1 t'b t 

d l P l ki B d · · · ç f anayı eşme lş ı asının, ve e-
ı.ı: .Necmettı'n Beyı·n mu"dafaa sonra orta an yok o muştu. o is gümrn eri aşmü ürıyetıne emır vukçuluk müesseseleriyle i tçi f ''11.ıd ı · t· F k t b · d merküziln siir'atle inkişa ettiği 
._ ı olarak dinlenilmesine ka- lıhamiyi saklandığı Dolapdere· ge mış ı. a a u emır e evra- kütüphanesi sahibi Akif Bey iş-
~ k k t · h · · l k ·t Ak f memlekette sanayileşmeyi, iktısa. ;~~trilmiş ve muhakeme 5 deki evinde yakalamıştır. ın on en1an arıcı 0 ara ı - tirak edenler arasıodadır. i 
ı.._~ltaba bırakılmıştır. iki otomobil kazası haline müsaade edildiğine dair Bey TOrkiyede şimdiye kadar di faaliyeti bir pilana göre ter• 
·:'ttıı Çorap a•ırarak &atanlar Şoför Alinin idaresindeki ~Qt~-1 bir ka_yıL ,,ııu~vcut olmadığından neşredilen zirai est;rlerden mü- tip ve tanzim etmek bize, yüıde 
~ ..... _ --··-·-- ............ _. ..... --- ,~-... ,.., _...... t'lotıuıra ve Nalı gümrük Başmüdüriyeti keyfiyeti y~ıe yakın bir kazançtır. 
'\t l rekkep bir kütüphaneyle iştirak 

la.. · r rnan maiazasında çalıştıgv ı isminde iki kişiye çarpmış ve tekrar vekaletten sormuıtur. Ve- Lozandanberi bilhassa ferdi 
.~d l etmektedir. ~ a ipekli çorapları çalarak yara amışhr. kaletten muvafık cevap geldiği sermaye hareketleri plansız iktı-
~~ ~ fiatlarla piyasaya sürmek- Beyaııtta soför izzetin kullan- takdirde evrak müze müdüriye- Tavukçuluk Juri heyeti de dün sat içinde başı bozuk bir iktısat 
) g .. J N d b 1 N k d b t ' t ı· d'J kt' Ak · teşekkül etmiştir. Kazananlara b · t' A l h' • ~d '4Ç u atan ve kendisine ıgı otomo i i o ismin e i- ıne es ım e ı ece ır. sı cep esı arzet ı. rzu ara, ıssı 'i 1trı eden babası Moreno, kar- rine çarpmış ve yaralamıştır. takdirde evrakın memlekete it- altın: bronz, gümüş madalyalarla temayüllere, hamiyetperverane 
~ Sarnoelin evvelce ağır ce- GJzli randevu evi hali için kontenjan sırasını bek- para mükafatı verilecektir. nıütalealara rağmen bir haylı 
~ •. RörUlen muhakemeleri ne- Gizli randevü evi işlettiği gö· }emesi zarureti hasıl olacaktır. emek, ve ıervet boşuna gitti. 
~~~•1nde karar verilmişti. Temyiz rnlen Cavide isminde bir kadın yeni otobüs hattı Bundan bir kaç sene evvel 
~ llkr. • b't t f d dl' .1 ViUiyet bahçesindeki taşların T k · A D l bb l · b ~ d ıAtnıyet kararını nakzetmiş ıa ı a ara ın an a ıyeye verı - a sım - yaspaşa - o - iktısadi tefe üs ere gıren azı 
b..ı Gn • t· yaradıaı işler b h d b'' · 1 .~)~ . .ağır ceza mahkemesi mış ır. v·ı ma a çe arasın a oto us ış e- zatlarla konuşurken kendilerine 
~ - "'«!. t 1 ayet bahçesinden çıkarılan 
'ltll ı tıba ederek davayı yeni- Bfr palto hırsızı yakalandı tilmesi için Belediyeye müracaat devletin iktısat işlerini bir pilana 

ga · b E Ik' B l d B taşlar bir yol mütaahbidine sa-l).. rınıye aşlamışlır. vve ı gUn eyoğ un a os- vaki olmuştur. Keyfiyet tetkik aöre idare etmesi icap ettigıv 'ni 
l.ı' lltıkü 1 d k l t b d 1 1 · k tılmıf, bunun parası Ziraat d'l k d' • ~~·~ ce se e maznun ve i i, an. aşın. a ta yan tı.caret me - . . e ı me te ır. söylemiştim. Kimi sermayedar 
l.'~ı K t b k il t ı sergısı için bahçede yapılan 
~ttl n . arlman mağazasında e ıne gırere ' mua ım ve a e- hukuk mezunu, kimi Sorbonda 
~ e f bd d'l ' d b ı · d b l d v b' temizliğe kullanılmıştır. Bu taş- Aylık bir ikttsat mecmua!Sı titı· ıs ı am e ı ıp e ilme- e erın erste u un ugu ır okumuş, münevver kimi hamiy• 
'ıtlı _ııı defterdarlıktan sorulma- sırada üç palto çalan Avram, larla da Rami yolunun inşa3ına çıkartılacak l' . 1 d kk 

1at k k batlamlmıştır. Liman şirketi umumi katibi yet ı zengın er en müre ep 
. ~lıh tıniştir. açar en nbıta tarafından ya- Reşat Bey tarafmdan, ilk olan bu dostlar bana çıkıştılar: 
1~ill a.keme bu cihetin istilamı kalanmıştır M J h t • " - 1ktısadi mes' e!elerde hü· 'ı~ lcba.ıka güne bırakılmıştır önlerine çıkmış ve yaralamış an sa as anesı ıayısı Haziranın birinde çıkacak 

· B • ı d B Man· d b' h t · l " k t"f ındaki kfımetin rolünü asgariye indire-01 ı~ın yUzUnU Jiletle kesen.. _ey o~ un . a . os~a~başında ısa a ır as aoe ınşasını o an oopera ı 11 nam 
l~.~R, ism· d b' t 

1
. Salahattın ısmınde bırı Katina vasiyet eden Musevi vatanda,- aylık bir halk ikhsat mecmuası bilsek biıe ne mutlu diye söylen-

h~t .. ın e ır ma maze ı . . . l d M E k k d'l 'kt t h k k . ~ YuzUnden yaralıyan Feyzi- ısmınde bır kadınla dolaşırlar- arımız an oiz s inazi Efen- çıkarılacaktır: Mecmuanın ma - ı er, ı ısa ve u u nazarıye-
~ ~tıbakemesine dün de üçün- ken önlerine Mehmet çıkmış ve dinin vasiyetnamesi ahkamım saclı kooperatifciliği halk arasın- lerini saydılar, döktüler. Ceh- · 
~ll c~~ mahkemesinde deYam ikisini muhtelif yerlerinden ya- tatbika memur Amerikan ban- da neşr ve ~amim etmek ve çe· limden yerlerin dibine girdim. 
te~~.ftir. Muhakemenin dünkü ralamıştır. Mehmet yakalan- kasıcın mümessili Mr. Turner'le tin iktısat mes'elelerini basit bir Fakat bütün meziyetlere rağmen 
-~ 111de tahkikat klfi görül- mıştır. . mimar Mr. Thompson'un ye lisanla halka anlatmaktır. benim dostlarımın döktükleri 
~)it \'~ rniiddeiumumi iddiasını B1r genç kayboldu arkadaılarının şehrimize gelerek sermaye başıbozuk hamiyyetli, 
'~ış, maznunun cezalandırıl- Davutpaşada oturan Rıza is- Ankaraya gittiklerini yazmıştık. lsviçreli tayyareciler şerefine fakat zabitı:ı, erkanıharbiyesiz 
~ 11lı • t · d b' b' k ·· M T A k lsYiçreden tayyare ile Avust-•• .. ıs enııştir. Muhakeme ka- mm e ır genç ır aç gun ev- r. urner n arada Sihhat bir ordu gibi ilk musademede 
~%:Çın Mayısın 30 na bırakıl- vel Dav~tpaşa sabilin~en bir vekaletiyle ternas ettikten sonra ralyaya gitmek üzere seyahate eridi. 
~~ • sandal kırahyarak ıezmıye çık- şehrimize gelmiştir. Birkaç gün çıkan ve şehrimizde bulunan Buna benzer daha ne kadar 

h&t teklif eden maznun mış ve bir daha dönmemiştir. sonra Manisaya ~idecektir. Karl ve Alfons Breitenbach şe- misalleri hepiniz görmüşsünüzdür, 
•: ~ihhb'ıahk. Om edildi Ailesinin ihbarı üzerine zabıta refine dün lsviçre sefiri M. Hen- yahut iıitmisıinizdir. 
"I~ .. ane d 42 b ki kaybolan genci aramıya başla- Mezarhkta keşifler ti Martin tarafından bir akşam 
t,t'l'a k M sın e in vara mıştır. Ayaspaşa mezarlığmda yapı-
l ·a .. b igıdı ve b' t b d J ziyafeti verilmiş, gecede lsvirçe 
,~ ~ ı ır or a 0 usu !============== lacak keşiflerin hazirandan evvel 

,.,,... u Undugu~ odan dolayı do· edıldig· ini yazmıştık. Garbı'sin bu b kulübünde bir suvare tertip edil-
""' .. cu itirilmesi kararlaştırılmıştır. 

~tıhak lhtısas mahkemesinde suretle hareketi, suçu işlediğine . miştir. 
llıı ~i d enıe olunan Garbis hakkın· dair aleyhindeki delH1eri bir kat 
~lıtı '"a dün bitirilmiştir. Mnz- daha kuvyetlendirmiş ve mahku· 
,. ba::hakemeıine gayri mev- intaç etmiştir. Garbis verilen ka-
\ ltı 

110 
nıldığı halde geçen cel- rar mucibince, rüşvet teklif etti-

~'t t~adtıunda adliye koridorun- ğinden dolayı üç ay zammiyle, 
lek)Jf ettiği bir şahide rüş- altı ay hapis yatacak ve 420 Ji. 

1 
etmesi üzerine tevkif ra para cezası verecektir. 

Gelenler, gidenler 

liirkaç gün evvel reiaicümhur 
Hz. !erine itimatnamesini takdim 
eden yeni Amerika sefiri Mr. 
Charleı H. Sherrill Ankaradan 
ıehrimize gelmiştir · 

l'urıu/,·i Aonser 
Yarın konservatuvar talebesi 

tarafından saat on altı buçukta 
Galatsasaray liseıi salonunda 
bir konser verilecektir. Proı-
-~ı çok dolgun ve caziptir. 

Sanayi ofisi kurulurken, arhlC 
iktısat seferberliğinin erkinıhar .. 
biyesi işe başlıyacak demektir. 

istiklal harbinin ikinci ıafhası 
için, birinci safhasındaki gibi 
değerli, f edakir ve hesaplarında 
şaşmıyan bir erkioıharbiye1• 
muhtacız. 

Sadri Et~ıa . 
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Lehistan Kuvvet değil hak 1 
Danzig şehrine 
hücum edecek 
olursa .. 
Berlin, 25 (A.A) - Rayiştag 

meclisinin hariciye encümeni A!-
manya deYletinin diğer millet· 
terle müsavi vaziyette bu'unma
sım ve Lehistan tarafından Dant. 
zig ıehrin~ yapılacak her hangi 
bir tecavüzün Alman milletinin 
hayatı menfaatlerini ihlale matuf 
bir hareket te '.akki edileceğinin 
Alr.ıao hükümeti tarafından Leh 
hükumetine bHdirilmesi talebini 
qavi Nazis takririni kabul eyle
miştir. 

Nazis'ler, kal'arnamelerin ilia 
ve feshine karar vermek üzere 
Royiıtag meclisinin adlen içtima· 
ını talep eden bir takr;r tevdi 
eylemişlerdir. 

Ahnanya ile Rus~1a 
arasınd mllzakere 

Berlin, 25 ( A. A. ) - 15000 
ton safiha hatinde mamu.a t isti-
rası maksadiyle Alın an e ıir 
sanayii mümessilleriyle So"3, ~r.er 
arasında evvelce icrasına gir şil-
miş olan müzakerelere bugün 
tekrar başJanac;:ıktır. 

Ayni zamanda Sovyet ı;pariı
Jerinin testimi şartJapnı tayfo 
edecek olan yeni hir muk avcJe 

akti için müzakereler yapılacak
tır. Esas itibariyle mevzuu hahs 
olan mesele Rus~ar poliçe vade
lerinin ink1Zası müddetini 21 
aydan 18 aya irıdirmektea imtina 
etmekte oldu"{Jarmdan, tediyata 
ait tefcrriht meseles"dir. 

Berezdy da kanlı 
had1seler oldu 

Riodcjene'.ro, 25 (A.A.) - Bu 
ayın 23-24 üncü gecesi, Sao· Pau
lo'da bükümetio şimdiki siyeseti-
ne muhalif o1an gazete büroları 
ahali tarafından yalulmış ve yağ. 
ma edilmi~tir. 

intizamı temin için fırka ma
haltine çağn~an suırari polis kı-
taatı, ıiddette müdaba1e clmek 
mccriyetinde kalmıştır. 

Bir takım kismselcrin ölmüş 
Te bir takımının yaralanmış 
olduğu temin olunuyor. 

Dün sabah sükün tama-
miy1e iade edilmiftİr.. Bur.aya 
gelen son haberler, bu l<argaşa
Iıklar dotayısiyla hükümetin i~ti
fa etmiş olduğunu bildirmektedir. - -

lnglliz başvekili 
nasyonalizm den 
bahsediyor 
Londra, 25 (AA) - M. Mnc 

Dooald, imparatorluk bayramı 
münasebetile ıöylediği nutkunda 
imparatorluk teşkilatları arasın· 

daki münasebetlerden uzun uza
dıya bahsetmiş ve ezcümle şun
lan söytcmiştir: 

"fmparatoriuk teşkilatları ara
sındaki meşruti bünyeyi lüzum 
görüldüğü takdirde tadile hazır 
bulunmalıyız. Fakat, kuvveti 
lıal<ka takaddüm ettirmek isti
yenleri Jrnt'iyyeo teşvik ve teşci 
ctmemeliyiı.. 

Muahede1erin kutsi mahi-
yetleri bu?unduğunu ifade et
me1de bunların ihtiva etmekte 
oldukları cs!lsların bizatihi mu
kaddes olduklarını düşündüğü· 
mütü değil, fakat muahede usul-
lerinin bir münakaşa ve mün
kere usulü olduğuna kani bu
lunduğumuzu söyf emek istiyoruz. 

Kar.şıhldı muvafakatlerle tadil 
usulü eski umana tamamen in
tibak eden bir usul idi. Şimdi 
böyle olmaktdo çıkb. Yukarda 
işaret etmiş olduğum usul, sulbü 
ve itimadı istikrar fıalinde mu· 
hafau edebilecek yegane usul
dür. 

Muahedeleri paçavra gibi te
lakki eden bir usul itimadı mahv 
ve tahrik eden bütün itilafları 

şeref ye haysiyetten ziyade kuv
vete istinat ettiren ve manevi 
tesanüdü parçalayan ittihatsızhk 
ve anlaşm'°mazlık usulüdür. 

Baıvekil, cibanm inkişaf ve 
saadetine bugün tamirat mes'cle
sinden sonra en büyük mlni olan 
şeyin ihtimal harsi ve ıiyasi 
yuvasından hariee çıkmış bulu
lunau nasyonalizm olduğunu ve 
bu0tı beynelmilel ticaretin tahdi
dini haklı göstermek: için kulla
nılmak ta bulunduğunun söyliye
rek bu tahdidatın bazı bevlet
lerin çıkarttılıcları o:..Sbete kadar 
yükseldiği takdird;} bütün ciha-
nın fakıu sefaleti manasını i~
rap evlivec';ini itavt> et:niştir. 

Italyada zelzele 
Roma, 25 (A.Aı s:cilya, Ka

labirya ve e?cümle Mesina da 
zetzeler olmuş sademeler Mac
ceraiaya kadar his ve kaydedil
miŞtiıtir. 

Gorgulof suikastı ev- Nakliyat vergisi 
velce kararlaştırmış.. 

~an.. 25 (A.A) - Katil Gor- Otomobllctler yeni bir 
guloffao isticvabına dün saat esas gösteriyorlar 
14 de tekrar başlanılmıı Ye !s
ticvap 19 da hitam bulmu~tur. 

istintak hikimi, Gorguloffu 
hüviyeti hakkında itirazlarda bu
Junmuı olan eşhasla muvacehe 
etmiftir. Bunların hepsi muvac
cebe esnasında eski iddiatarını 
geTİ almıılardır. 

Nakliyat vergisi kanun layıiha • 
ıı bugün Büyük Millet Meclisin -
de müzakere edilecektir. Layiha 
kanun §eklini aldığı taktirde hu -
susi otomobillerden makinesinin 
beher beygir kuvveti için senede 
200 taksilerden <le gene beygir 
kuv~eti baıına 50 ku.n.ı~ vergi ah • 
nacaktır. 

Şoförler ve otomob:!ciler ver -

Dün tekrar heye~anh 
bir toplunoıa yaptllar 

Gayri miibadiller, pazartesi günü 
llalkcd11de yaptıkları toplanmada 
miisbct bir lıarar ueremcdikleri için 
dün /Jarülfünun konferans salonunda 
te/:r,ar toplanmışlardır. 

Bu toplanmada gayri mübadiller 
cemiyeti azasiyl e cemiyete yazılı ol • 
mıyan bi11dcn fazla gayri miUıad~I 
vardı . • 

En·elfr toplanmanın idaresi için 
lsmail Jlüştak lJqy riyasete seçildik -
ten su11ra miizaker.eyc haşlanmış vr 
lsnıail Müştak Bey maksadı 1tôylece 
anlatmıştır. 

- Pazartesi günü söz söylemtl\ is· 
tiyen arkadaşların dertlerini sijyli • 
yememesi yüzünden müthiş bir karı -
şıklık oldu. Heyeti umumiye fısahi -
leşti. nu iısabiyet içinde cemiyetin in • 
fisahma kadar karar verdik. 

Halbuki bu doğru değildir. Biz 
gayri mübadiller cemiyeti idnre here -
tini istemiyoruz. 

Hu 12 ?.at imdi~·e kadar bizim 
hakkımızı müdafaa edemedi. 

Bugün cemiyet kongı·eısf yapı · 
lacaktı. Fakıtt bütün garri mübadil • 
!er cemiyet azası olmadığı için belki 
bu zevat ekseriyet elde ederek cemi -
yet idare heyeti olarak se~ilecekti. 

Del'hal fn·ka}"a müracaat ettik. Bu 
zernh çağırttık, konuştuk. Deş huçuk 
saat devam eden mii1.akere neticesin • 
de şu kararları \'erdik: 

1 Cemiyetin senelik kongresi 8 Ha • 
zirana bınıkı'dı. 

! - Cemiyete yazılı olmıran ibihi -
mum gayr.i mübadiHerin l:i gün içinde 
mutlnk surette ya'ltfmasımn temini 
düşünüldü. 

Artık o gün cemiyet azası sıfa.Uyle 
heyeti idareye 'hakkımızı müdafaa e -
decekaıikada~ seçeceğiz. Yapacağımız 
bu iş e'"Telı1 kanuna, sonra cemiyet 
ni7.amnarnesine uyğun olacaktır. 

!\Hişt.ak Beyden sonra idare he~·eti 
mühaJiflerinden Y~uf Hey söz .ala -
rak demi tir ki: 

- ldan heyeti şimdi~·e kadar hiç 
bir şey y.apmamıştır.. Kongrelerde 
rnrşımızı bir l ukuk~u ~!,;ararak bizl 
tehdit etmiştir. Bizi nihayet su~ -
turmuştıır. Neden susturufoyoı'tl'Z. 

Eğer bu menfaatli l>ir iş e, biz de 
bundan istifa.de edelim. Eğer !hami • 
yetse, biz de biraz hamiy.et gö tere • 
lim. 

Bu idare heyetini istemiyoru?~ Ye -
ni idare heyeti se~elim ,.e hakkımızı 

miidafau ederek kanun dairesinde ha -
rcekt delim, Iliiyük :\lillet l\lcclisinc 
müracaat edelim .. 

Alkışlarla biten hu sözlerden ~onra 
iki .zat öz almış, ida1·e heyeti h..ık -
kmdn çok şiddetli tenkitlcrCie hulun • 
muşlar, hak~ız gördüğü noktaları 1bi -
rer 'ıircr işa1·et etmişfü·. 

Şakir ney iisminc1eki bir gen~ te. 
gayri mübadillerin sabrından !bahı e -
derek. haklarrnın .nıiidafaa iç.in seç.ileri 
heyetin en lüks otellerde ~·aşadıkla -
rını, bonolarm dlişmesi knrşı..:ıncla 
idare ıheyetinin mütemadiyen u tu -
ğunu siiylcmi · ye: 

- Şimdi hak1omızı müdafaa için 
hepimiz ı:; gün ;<?inde cemiyete na e • 
lafım. Ye haklmnızı müdafaa edecek 
bir heyeti idaıre seç-elim. demi tir.. 

A!kt..Jarla karşılanaıı bu sözlerden 
onra Müştak Beyin teklif(yle 15 gün 

icincle c.e.mire1.e .aza olmıya karar ,.e -
rilerek içtirnaa nihayet verilmiştir. 

GorguloH'un harp esoasıodaki 
faaliyetine ait olan beyanatı ha
kikate mukarin telakki olunmi1'<· 
tadır. 

Gorgulff, suikati biday n 
tasmim etmiş olduğunu yen 
kabul ve teslim etmiştir. Mer 
Siberya'daki Beyaz Rusların 

ginin makine takati üzerinden =================::=:::::=::========11 
tarl,edilmesine itiraz etmektedir ~ çare bulduk. OtomobiUerin kazancı 

sarfetültlerj benzine göre hesap edit • 
1J 

m 
ki 

şefi olan amir.al Ko1tcha ... 
resmi altına iki tarih yania7/2/19~ıJ 
tarihi ile ( Bu tarihte Eolşevik
ler Koltchak'ı kurUfUaa cüzm:ş
ierdir.) 61511932 tariwnide yaz
mış olduğunu da kabul etmiıtir. 

Merkum, Çelrns'ovakya'da bazı 
ahlaki cürümlerden dolayı maz
nun olduğunu inkar etmiıtir. 

Hakim, bu noktayı tenYİre 
çahşaca'lctır. 

Şimdiki halde istintak kakimi 
tebabeti akliye mutahassıshırınm 
raporunu tetkik eyliyecektir. 

• 
~r .. 

Şoförler cemiy.eti reisi Nihat B. 
'ıu hususta tunları söylemiştir: 

- Yeni yergi lıi) ihasında mat· 
rah beygir 'kuneti o,nT:'lk knhul e<m · 
miştir. Yani mot.öri 18 he);gir ikuv • 
ı·.etinde ol:ın .bir otomobilden be.her 
be)·gir kunetin<Jcn 50 kuruş olmak 
üzere 9 lira a,macaktır. Bu mmmn 
tatbikatta hdaletsizliğe sebep olması 
ihtimali vardtT. 

Çiinkü beygir km ve ti fazla olan 
tak i otomobilleri eski "e demode a . 
rabalardır ~·.e bu yüzden az knzaru: te. 
min ederler. Yeni ,.e Jü~ olduklnrı 
içfo daha çok para kazandıran otorno -
bi1Jerin beygir km""l·etıcri daha azchr. 
Biıuumaleyh. :ar: kar.anauın .ço"k 'rn -
zannndan daha fazla n~rgi vermesi 
gibi hrr Taziyet hnsr1 olacn1<hr. 

Biz bunun önüne geçmek için bir 

meli ,.e bütün 1\'et·giler bu esas üze • 
rinden alınmalıdır. Yani ne lrnclar 
ço1\ beniin lrnHanır'-a o kadar ~ok 
Yergi \'ermelidir. 

Bunun idn -de ben'.ine maktu hir 
:mm .rnpıuak kafidir.. nu 'taktirde i -
şin randnuını nisbetindc Hrgl .nlın -
rnış olacaktır. 

OtomoMHerden alınan kar,.•mc, 'be -
le diye \'e nakliyat ı.~ergileı"ıi bu su ret -
le hih-a ıta bir ,·.ergi haline g{!lceck -
!eri için tahsil ma rafı ela çok azala -
cak. memur.dan tasarruf .e.dilecektir. 

Ben7.in fiatfanna Y.am ,apılmasmın 
gümrük 'tarifelerinde c1t! dei;rişikliği 

icap ettireceğini r.annetmiroruz. nen -
zinden memle.1<et<! girerken değil, de· 
podan cıkarken nrgi .alınması mak • 
sad1 1cmine kifayet eder. fü;asen bu 
usul Amerika 1-e Yunanistanda tat -
bik edilmektedir. 
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Çıplaklığın tehlikele 
-Bedii his, insanı her li:ullandığı şe 

lüzumlu, lüzumsuz bir zinet verınJ 
sevkeder •• O halde •• 

1) 1 • .. . 1 . - • • k k . .. ~d.,ı rensip itibariye .:"aturızm >ır rıcıne cı a1·a · ınsanm omr 
nevi pordur. Bu l"pora iştirak eden- tır. thayet nnutmıyahm kir 
lcr .ralnız lıirer ma.ro gİJ erek deniı insanın m"'kiini cemiyet ' 
lınnyo u alırmış gihi hep bir arada clü ürten hataları örten bir 
hava \'e ziya banrosu alırlar. Frnns:ı.- Yalnız bu nokta bile çıplaklı 
da hu sporun tatlıik edildiği merke7,- J atta tatbikını menedecek 
ler rnrdır. Hunlardan Vilen sür Sc - dir. lnsanlarrn kı.mı azamııt 
ne natürist olmıy<ınlar da kabul edi. 
lir. l\lant civannclaki Sparta kliipte 
i. e herkes ııarktar \"e hah~elerde çır
çıp1al\ gezer ' 'e hıll"içten kim c kabul 
olunmaz. Hu usulü Frnnsada }'apan
lar, bir taraftan doktor Dün·H diğer 
taraftnn Kiyer.c dö .Monjo}'la !:\:ırI 
Ügii. t Bontondur·. 

Bir Natliri t kampı vazi) eti umıı
miycsi itiba1·iyle bir plajdan fnrldı 
değildir. Phijlarda çıplaklık gayet tc'l· 
hii göz.ükiir. llalbutti ba§ka çıpJaki.:ır 
kaı·şısındn ç.rçıplnk soyunmak h:ıra
tı hususiyemizi .... aran an'anelerc mu
halefettir. l\laziclen kalma bir cinsi -
yet saklaması hareketi vardır. Bu, 
hıfzıs.<;;ıhhnnm yeni :ıtd,ğı şekle ki. 
mani olacak mahiyettt!dir. 

Hakikat :aranılacak olursa çıplak 
gezmek hevesi hir çok taraftarlar 
buluyor. takat bunlar mernkları 
müncl<.>fi olunca çekiliyorlar. Me ele
nin bir de psikolojiye taalluk t"den ci 
heti l'1ll"d~r. İki cinsten çıplaklarm hir 
arada bulunması tehlikeli olarak dü-
şüniilebilir. Bu bazr süjeler için va -
rittil'.. Pakat bunun bir de zıddı var
dır. Terbiye san~örüyle tabii tema • 
)iillerin imha edilmesi de \"arittir .. 
Hn ıtıi lerin bu snretle körleşmesi lıa
zan anut p ikolar tevlit edtr. Süje 
korkar~ tik ·nir kendisini tekrar ter
biyeye lüzum hftsıl olur. Diğer bir tclı 
lik~ de bunun aksi olarak düşünüle
bilir. 

Maamaüh iş l•alnız psikDJojiye ta
alJCık etmez. Çıplaklık tecrübelerinin 
haşında iiı.i,ro!oji n1ütehassrsları JJa
husus faaliyetsiz duran ıciğer verem
lerinde hiiy.iik tehlikeler m ii~ahcde 
ettiler. 

Diğer cihetten giineş 1>anyosu şe
dit ve tchliketi aksülfimeller · yapahi -
lir. 

VOcudu dayanık1aşbrmanın 
mahzurları 

Nntfü·izm ve "Çıplahlık .. ın tatlJi
katı sporda olduğu gibi Ye belki da
hR. •'liyade dinç ,.e r;ay1f gençlere mü· 
S:littir. Maamafih uniyetl<-rinin ani 
t<'beddüllere tahammül ecJelıilmesi 

şarttır. Daha iri bir hıfzı hha:ra ma 
lik olmak için ne mümkünse l·apması 
lftzım ,gelt-n bir de\'irdeyjz. .Şu Jıalde 
natürizmi de müsait bir nazarla gör
meli.yiz. Fakat bu usulde her şe.,Yden 
enci fenni .-.urctte hareket etmek Jü. 
'lJm geldiğini düşünmeliyi1~ Ilir çok 
Nıttüris'tler, Ç'lplak yaşamanın so~uk
tan kapılan hasfahkfara deva olaca
ğını ızanııe.derJeı·. Vasati Am!!rika 

ey~·alı1arı a"ıTlarrn !IPlıık geıdik1e 
ri n:ıjde ffneff ii-. ıCEEI ha!>1alddany 
le mahrnlup gidiyorlar. Orı:ları fuu;. 

talili.tan kutaı·mak i~.itı gty-dirmt•ik 
ve ~J<la lı.ın~·Je me..,kt>.nl.eıfoi n;lah et
mek Hi~ımg.eldi. 

Kılla11 !'ayesinde .bizden :d.rade 
mahfuz 11lan t>hli hayvanlar mukaYe· 
metılzclirler. A tlarm koşd uktan on
rn na7.ik \'Ücutlar gibi üstlerini ört • 
mek 1fızımgetiyor. 

Esa~en soğuk, canlı hücrelerin düş 
manıdır ve mikrobun istilasını U!shil 
ey1er. Pa~tör hir tavuğun .ayağmı 2:i 
derere banyoda tufara'k lıayrnnr şar
bon bnsilini a~mrya mü~tait bir ııtaıe 
sokmu;-tur. 

Şu h31d<> ç.plakl:ğa aAtrenman 
'°'npmak daima te-ltlikelidir. Biitiin 
maltlUldann \'e bahu us insanlann ,•ii 
cudu İ(.'.in muayyen hararet dtııe~!e· 
ri haricinde bulunması muzırdır. Hu 
lıarYani hararet meseıe~ine müstenit 
tir. Meseleyi bioenerjetik fenni naile· 
decek1ir. 

Ç:plaldık ve ideal 
Pilh:ık1ka NatiiTilm ve ~ıplftldık 

medeniyetin ifratlanna karşı umumi 
bir aksülamel olarak tetkik ıeditebi -
lir. Fakat .her ta.bil olan eyia e. mii 
kemmel ~Y oJaww pct değfülir. '.J'a· 
babct ekseriya tabiat usullerinin ha-

takım kusurla1· mevcuttur. 
d üztalıan. bi~imsiz \'iicotlu, 
memeleri düşük. 1ıereli, yara ' 
lt•keli olanlar had~izdir. Çıpl 
raftarlarr bir nokta daha un 
!ar. Hedii his insanı her ı1c11l 
şeye lüı:umfu lüzumsuz bir 
vcrmiye sevkeder. Müce\•her 
<:eler. nişanlar, bu 7,iyneti te 
mek i~İndir. 

Böyle olduğu halde erk~ 
aı.iz bir me\•zu olan kadın viit 
için ziynetJenirmi~? 

Şapkanın terki natürizmin 
dai şeklidir. Bonon tatbikı tıt 
ettiğine Ye tehlike tevlit ede 
ne göre bu noktada biraz ısrııt 
liıi74 

Ila \'ÜCUdl.İn en kry:mettat 
sıdır. Dimağı ihtiva eder. 
nıp Ü§Üme,i, ansefal üzer.iııdt 

nj göst~dr. Sık güneş lbanyal 
ği ihtilatlar tevlit edebilir. 
ğuması ise ölüme kadar sürü 
lecek ihtikanı demleri mucip 

Nezleden " Ansefalit 
Fakat çıplaklrkta gÖrülebil 

büyük zarar tene.fflli ~ihaz]S 

olacak zarardır. Nezle, anjin, 
jit Ye bronşit herkesin çekcce 
talıklardır. Nezle hafif bir Jı 

addedilir. I•'akat bu hastalık 
neticesinde sinüzit, ,.e otitdi 1 
debilir. lşin en fenası şurn~ 
ufunet, rakın olan sahayaya 

edebilir. Btı takdirde uzun 
elet sonra mühim dimaği has 
\'e cinnete iııktlip eden ".A 
hastahğma tutulmak telıt 

gösterir. Bol açlı, muluı~nı, 

g~nçle.rin moda)o'll :uyarak imf 
gezmelerine :kimse bir !" d 
Pa.kat açık hawda iherkes 'it 
ğ(.'7.eme7.. CcSt V.I/' jılm'!r<tSİJU)t:!rİ 

aç.ık dıırmak ımecbuııiyetinin 
hir.cok lıastalddar.a ''e hatta ·· 
sebebiyet ''ermesi kfıfidir. 

Doktor: T 

Cinsi .tefoblJüat ~emij·~tJ 
\ ' C llan.d Rusel fü'lstanesi 

dürü 
SO.N 

Kreuger şirketi 
dürü tevkif edl 
Stokbolm, 25 (A.A) -

j{Cr ve 'f.oll şirketi iflis 
de ıbu!unmuştur. 

Stoklıolm. 25 (A.A) 
I• • 

~r ın samımı mesaı e 
olan şirket müdürü 
tevkif edilmiştir. 

Fen fekWtesillin 
Fen fakültesi talebesi 

dan bugün Taksim b 
müderris ıve muallimleri 
bir çay :ziy.afeti verilece~ 

ÖL Ü ~J ._ ________ "":. 1 

l\ledıum Diy:arhekfr ı·~iif~a 
beyin bfr:ıdc~i Kimyager 1' 
,.e muarnm . Mnsa,-vcr ha~ı~;;I 
derlcri ve tıcaret mektebı •1 

lintle.ıinden Ufuu.it be,-iıı • 
miralay IL!Jit lıe.r müpte.J:.ı t 
Juıstalıktan kurtulamıyara1' ~~ 
gece gözlerini <.>bedin""' .:Zo 
mıştır. -Cenazesi diin E ti~ 
küşkü.nden ka.ldınlarak sıı.h 
kabristanına dcfnedilmiitıt· 
rrıhmet eyliye. 

Hazin bir frtitt-'. 1, 
- ··c~I!" 111 llanat acentası m_u 1Jt?.:..d' 

Himmet ude Mecdedd•R ; ~ 
tesi Ali B. el"Tclki gece ~11 (! 
tei kalpten vefat et~'!· ı:!_. 
ma.zı dün Şehremini call'I~ r 
badeleda Me\1evihane l\31JP~I 
dft.; aile ka1JristaRıAa d~ 
tir. Allah rahmet eyliye. 
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beşinci idman şenlikleri için bü

Baha Hulusi Bey anlatıyor: 
~ bunun içindir ki her yerde bir Operet Aal91nıd1r, ba•lada! 

t t •pur iskeleden ayrıldı. Gö· 
·{ edeyiz. Baha Beyle konuıa
lCtk en iyifırsat •• 
tnezzühe iştirak edenler 

eyce var. Herkes grup grup 

1 u, mütemadiyen bugün nasıl 
t encceklerini düşüniiyorlar. f o mevzu üzerinde konuşu

ar. 
~ba Beyin ku lağına eğildim: 
aadettiğiniz mülakoh şimdi 

'PabiJir miyiz ? ... 
a_ha Bey güldü v~ bizim 
BPa birer t-:rer bakh. 
. Unları ne yapalım demek 
Yordu. 

td':" Aşağıya Ka maraya ineriı, 
ırn. 

Baha Bey ve ben kalktık, 
•berce aşağıya indik. (C ••• ) 

:1111 gruptan ayrıldığımızın 
•na vardı. Ben de ona aus-

~ lıakkı olarak cebimden bir 
ç leblebi verdim. Ne yapar

·~. 
Beraberce kamaraya girdik. 
ha Beyle l< arşı karşıyayıı. 

....... Sahneyle ne zamandanberi 
i•darsmız ve yazdığınız eser-

- Altı sene evvel muallim 
tktebine girmiştim. Hemen be
en ilk baftalarmdanberi şahla
n bu arzumun esiriyim. Bil-••sa edebiyat hocam lbrahim 
temi beyin muhtelif vesilelerle 
~i teşvik etmesi sahneye olan 

1rııın hır kaç mis li fazlalaş· 
sına sebebiyet vermiştir. 

t
92? Senesinde, Güzel San'at
bırliğindeki ilk tiyatro kur-

' Una bu arzumu iyi bir şekil
~ tatmin ve sahne benliğimi 
ialtmak için devam ettim. Fa

~•t mektebin leyli olması tatil-
" L •. --,- ..ı______. ....... 

tUhi oldu. Evvela Topkapı malı
d, hde sonra da şimdiki arka
~11!!arımla teşkil ettiğimiz cüm-

1Yet gençler mahfelinde çalış· 

Baha if ulOal 111. 

hm. Hayata atıldıktan ıonra 
bu çahşmanm şeklini deiiıtir· 
mek icap ediyordu. Rol almağ
seyrekleştirmek yalnız eser yaz
makla iktifa etmek lazımdı. 

ilk eserim Remzi kntüphanesi 
tarafmdan tabedilmekte olan 
( Bir cesaret rekoru ) ismindeki 
kom edimdir. sonra bunu; (kalp· 
ter ve demirler) (Ôlmüş ruh· 
Jar) (Bostan korkuluğu) (Ağla-
yanlar) telif eserlerimle, çok 
sevdiğim arkadaşım Mücteba 

Salahattinle müştereken yazdığımız 
( Köprü altı çocukları ) ve nak
lettiğimiz ( Aktör kin gibi ) 
( Profesör Ematoel Rat ) isimli 
piyesler takip eder. 

Türk artistlerinden kimleri be
ğeniyorsunuz ve kimierin san•at
ları tesiri altmda kahyorsu-

nuz. • Ta ... - n K" ltfatro f eyzını a ıgım 

Ismail Galip Beyi çok severim. 
'Onun muhtelif tipteki rolleri 
muvaffakiyetle başarması; bende 
ona karşı alAka ve taktir de-

istiklal lisesinde muvaffakıyetli 
bir talebe gecesi 

1 ~ 

"••n sarrafı Molla Ahmllt komedisinden bir aanne 
~ Sığdan itibaren Tayyar, Refit, Tank, Refik beyler ] 

llJ ı~çe~ Çarıamba akşamı istik- sonrada iki perdelik, bir Yodvii 
t,"1,,eıınde mektep akademisi olan ( insan sarrafı Molla Ahmet ) 
f,~ıy 'tı· gr?bu tarafından muvaf- oynanıldı bu eserde de gençler 
ti e 1 bır O ·1 • t. P.to m samere verı mıı· muvaffak oldular. Uzun uzun 
'ı İçi •~merenin intizamlı olma- alkıılandılar. 
detL,

11
1 C:ıddi Ve itinalı çalışı ldığı B'lh z· b d'k 

~-ı q oa ı assa ıya ey naun ı -
~ eb ,e ze çarpıyordu. Mektep k · lb · -. ... 

1 
'•ınin o'-ud v .. atı ce ettı, Tarık, Mu!tafa bey-.. o~ı " ugu, şur ve mo- . . 

Q ... hl •rdan so ( G- dü"'.. lerde temayUı ettıler. Bu muvaf-
b .. ı , nra om gum f k . . . · 
~e • 11 ) isimli facia oynandı. a ıyeth gece ıçın temaşa gru-
1tı,k~ Yazılııı pek iyi olma- bunu takdir etmeyi bir vecibe "'ff•k beraber eser oldukça mu- biliriz. Bu programa hanımların 
"et, ti'etl.i oynandı. Siyret, En- ( Asri hülyalar ) piyesi ve mDzik 
"'""•ffakıul, Cavit beyler çok ilave edilerek dnn akıam talebe 

oldular. Bu piyesten velilerine tekrar ediJmiıtir. 

tün hazırlıklar bitirilmişti r. 
Bu sene şenlikler diğer sene

lerden daha mükemmel olacak
tır. Hareklt sabah tam onda 
başlayacak, on bire kadar de
vam edecektir. Harekatı Erkek 
muallim mektebi cimnastik mual-
limi Nizameltin Bey idare ede· 
cek, başmüfettiş Selim Sırra Bey 
de umumi nezaret vaı:ifesini ifa 
edecektir. Şenliklere 10 bin kişi 
davet edilecektir. Harekat yapa-
cak talebenin adedi 5 bindir. 
Yapılan umumi provalar çok 
takdir edilmittir. Bilhassa Erkek 
muallim ve Sanayi mektepleri 
talebesi nazarı dikkati celbet
mişlerdir. 

receıini bir misli daha fazlalaş
tırır. 

Arkadaşlanm, Iımail Galip 
Beyin temsil ettiği tarzda bir 
rolüm olduğu zaman; vakit 
vakit onun tesiri altında kaldı
ğımı söylerler. Ben bunu pek 
tabii bulurum. Çünki güzel san,
atlar birliğinde iken hocamdı ve 
hali şimdi beynimde, onun 
ıan ,at telkin eden sesinin akis
leri var. 

- Son senelerde memlekti
ınizde büyük bir alaka oyandı
ran operet hakkında ne düşünü
yor ıunuz. 

- Harbi umumiden sonra şuh, 
eilenceli eserlere rağbet fazla
laştı ve hailevi eserle sevilme· 
ineye başladı. Bunda milletler çok 
haklıydılar. Çünki umumi harpte 
miktarı kafi ağlamış, istiraptan 
kıvranmıştık • 

itte bunun içindir ki her yer
de bir operet salgınıdır başladı 
ve bizim memleketimize esaslı 
surette,_Jecaa - gelen tiu 
~sıngın çok tabii olarak aramızda 

kendisine ınabsus bir köşe ayırt· 
tı. Çünkü bizim de gülmiye ih
tiyacımız Yardı. Vakıa şimdi Av
rupadaki zengin operetlerden 
nDmuneler göremezsek te ileride 
mali vaziyetimizi düzelttikten 
sonra bunlara da beklemekte 
haklıyız. 

- Amatör olarak mı kala
caksınız ve amatör san•atkarlar 
araıında kimleri beğeniyorsunuz. 

- Mesleğimi ayardığım için 
şahlanan bu arzularımı amatör 
olarak tatmin etmek mecburiye
tindeyim ve öyle isterim. Sonra 
en mDbim mesele, bizim memle
ketimiıdeki profesyonelliğin çok 
yorucu, çok yıprandırıcı ve buna 
mukabil de maddi mükafahn o 
derece az olmasındadır. Amatör 
arkadaılarımdan faciada; Müçte
ba Selahattio, Şadan Bedi, Yu
ıuf Bebıat ve komedide Ali 
Zilhtll, Nurullah Kizım, V ~hdi 
Doğan ve Enver beyleri çok 
beğenirim. 

- Memleketimizde yeni baş
lıyan film sanayii hakkında ne 
düıünOyorsunuz? 

- Filim senayiinin inkişafında 
çok kuvvetli adımlar attığımizı 
ve ilerlemeğe azmettiğimizi inkir 
edemeyiz. Yalnız, memleketimiz 

de Avrupa ve Amerikadaki gibi 
çok sanatkarlar yok. Elimizdeki 
kuvvetli sanatkariarıda şimdiye 
kadar çevrilen filimlerde, muh
telif ,ekillerde gördük Ye kanık-
sadık. Onun için, Ruslarm ekse
riyetle kabul ettikleri tarza baş 
vurarak, filimlermiıi kuvvetli san
atkarlarla değıl, kuvvetli vaka
larla yapmaklığımıı elbette daha 
iyl olur. 

Toplı)ın: Melih Nazmi 

··········-·········· .. ···-··-··········••ff•••···································-······.__.·-···-·__..ı 

Cümhuriyet Gençler Mahfelinde 
Geçen cuma 

deniyesi olması 

T enezzQbe mah· 
felin faal ve fah· 

gUnU Cumhuriyet gençler mahfelinin senei 
mDnasebetile Beykoza bir gezinti yapılmııtır. 

ri azalan ailele
rile birlikte iı
t irak elmiıler
dir. Bundan 
baıka mahfelin 
caz heyeti ve 
voleybol takım
ları da beraber 
gitmiıtir. Mah
felin voleybol 
takımı ile Bey
koz spor kulü-
bü voleybol ta· 
kımı Nurullah ~dzımbeyinha kemliğile bir maç yapılmıı neticede 
bir sayı farkile Cümhuriyet gençler mahfeli galip gelmiştir. 

Resmimiz bu gezintide alınmışbr. 

Eyüp orta mektebinde 
Haziranda derslere nihayet verilmesi tekarrür ettiğinden b6Uln 

mektepler senelik gezintileriniyapm:ığa başlamıılardır. 
Eyüp orta mek· ' 

tebi talebesi de 
geçen çarıamba 

gilnii hususi bir 
vapurJa Kiğıtha· 
neye gitmitler 
ve oradan Çıra
j'ao sarayı bah
çesine geçmişler
dir. 

Havanın kısmen 
kapalı geçmesi .. 
ne rağmen tah
minden çok fazla 

eğlenilmiş, bu a- EyUp orta mektebi tal ebesi nden bir gurup 
rada da muhtelif müsabakalar yapılmıştır. Reımi:niz bu mektep 
talebesinden bir gurubu g~steriyor. 

Rober kollejde _ 
Profesör Murol mildir ~ 

tayin edildi 

•ıımıWHDllllllmıııımıı•lllllllllDllllllll!R~ 

Gençler 
Haber aldığımıza iÖre Rober 

kollej müdürü doktor Geyts ta
leb~ üzerine tekaüde ıevkedilmiş, 
yerme Kolumbia darülfünunu 
terbiye şubesi şefi profesör Mou
rol tayin olunmuştur. 

Rir müddet evvel memleketi· 
mize gelerek Ankaraya da giden 
ve Maarif Vekaletile temaslarda 
bulunan profesör Morul, profesör 
Con Duvey•le birlikte Amerika· 
nın beynelmilel şöhreti haiz jki 
terbiycc"sinden biridir. Kendisi 
evvelce maarif sisteminde ıslahat 
yapması için Irak hfikumeti tara
fından davet edilmişti. Profesör 
daha ıiyade tatbiki terbiye sa
hasında tanınmıştır. 

1 Biraz da gUIUnUz ( 

Krlstof koloınbun 
icadı 

Peder, orta mektebin birinci 
sınıfına giden tembel çocuğunu 
payhyordu: 

- Bu yaşa geldın, orta mek
tebe gidiyorsun, daha bildığin 
yok. Bütün ar k:tdaşların arasında 
zavallı bir cahilsin. Söyle baka-

yım, biç olmazsa Krislof Ko'omb'un 

Sizin için müfit olmayı dn
şünerek tertip ettiğimiz "Tarih 
el kitabı,, yazımız bitmek üze
redir. B~ kitap size imtiban
Jarınııda çok büyük yardımlar 

~ edecektir. 
Eğer bu yazılarımızı birik

tirmedinizse hiç endişe etme
yin. Bunları kitap şeklide olarak 

lii hek gün "' Vakıt" 
: yurdundan tedarik ı 

edebi lirsiniz. 
~ &"ı ~!· ·uu Ui11ııııu· ııı ınuııı ııııımN nııı ııınnnııııuınmım rll 

imtihanlar 
Darülfünun Hukuk fakültesinde 

bugünder. iti baren umumi imti
hanlara haşla nacaktır. 

Diğer fakültelerde bu ay so
nunda imtihanlara başl ayacaktır. 

11 inci ilk mektebin tenezzUhU 

11 inci mektep talebesi de 
geçen hafta içinde Boğaziçi 
Sütll.icesine bir teneuüb yap· 
mışlardır. 

kim olduğunu biJiyor musun? ,.. , ıı ıı11111 ıı11ııı ııııı1111ııııııı1ıııııııııııı111111ııııı 1 1111ıııuııı' 

- Biliyorum, Bey baba Ko C k f 2 

ıombia pilaklarmı icat eden adam. ~ Oc say amız ~ 
Hendese dersinde li :1 ~ 

Hoca hanım hendese şekilleri- f Daha mükemmel ve geni' ~ 
ni birkaç defa an'attıktan ve ~ olmasın ı temin için, çocuk ~ 
resimlerini de yaptıktan sonra ~ sayfamız önUmUzdekl hatta ~ 
Güzine sordu: - -

---~ içinde takdim edllecektlr. l 
- Söyle bakayım, murabba ~ 

nedir? ;, Gün En il ayrıca ilan ~ 
- Reçel peltesi boca hanım; ~ edeceğiz \ ( 

annem geçen gün ya pmışlı. l..111uııııııııuuıınıııı11111ııııııı11uııııııı111111ııı ııııı1uııım11111...I 
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ilk Portekiz Sesli Film· ipekçiler 
Stlldyosu •• Kısa Haberler 
ipekçi kardeşler tarafından 

açılacak olan sinema ıtüdyoıu· 

nun ses alma makineleri gelmiştir· 
Bugün gümrükten çıkarılarak 

Nişantaşnadaki ıtüdyoya götürü
lecektir. 

Stüdyo, on bet güne kadar 
faaliyete girecek ve film çekil
miye başlanacaktır. 

Stüdyo müdüriyetine artist ol
mak için birçok kimseler müra· 
caat etmişlerdir. Fakat böyle 
ceffelkalem artist olmak kabil 
olmadığı için, ve esasen gelen-

§ Duglas Fayerbanks, Tahiti ada
larındaki seyahatinden dönmüştür. A 
deti olduğu veçhile bir de film yap. 
rnıştrr. ismi "Cenup denizleri ltolıen
sonu,, dur. 

§ Jon Kravfort, meşhur muharıir 
Somcrset ::\loghem'in "yağmur,. isim
li eserinde ba~ rolü ounuyor. 

§ Dünya yüzme şampiyonu Vays -
mililer (Yeni Tarzan) isimli filmi bi
tirmiştir. Film çocukça olmasına rağ
men, ~ampiyonun filmde rolü olması 
hasebiyle muvaffakıyet kazanmrştır. 

§ "l\ik,. ve "isimsiz adam., iı;imli 
iki fi1m yapılmıştır. Bu filmlerde 

Arman Bernan'nın rolleri 
§ Fransada "Dantin,, isimli 

başlanmıştır. 

§ Foks şirketi Lilyan Har1' 
film yapmak için angaje etrıı 
yor. 

§ l\faı'SPl Şantalla Dom Do 
ret artil'ti olarak sahneye çıka 
dır. 

§ Paristeki Tobis studyolart 
gın nı-ticesinde yanmıştır. Za 
nüz tahmin edilemiyor. 

§ Almanyada 1931 - 1932 ı:;eJ1 

122 film yapılmıştır. Sene son 
dar 28 film daha. yapılacaktır· 

lerde sadece " baveskar ,, lar- Ln kı; ;,·n o{ -ven 1• Bı· dan ibaret olduğundan kimse il ı ~ 
aoaaje edilmiş değildir. 

oaıatasaraylı Film Yapıyor 
Bir Okuyucumuza Cengiz Evlatları isimlı filimde Sesli ıfnema arbk bütün milletleri alikadar ediyor. Ktıçük bir 

m .. ..., le ket olan Portekiz de ilk sesli filimini yapmıştır. Yalnız, bu 
filimi.ı ıesli kııımlan, ilk ıeıli Türk filimlerinde olduğu gibi, Pa
riste Paramunt ıtüdyolannda ynpılmışbr. Yukandaki resimde, 
Paramunt'un Pari• mümessiJini, Portekiz sefirine stüdyoyu 

Cevap hayranı kaldığımız Rus artist 

Mektubunuzu ok-udum. Burada, lnkijinof, meşhur polis romancısı 
size hususi bir cevap veriyorum. Ilu- Sinnon'le beraber, muharririn 
susi diyorum, zira, herkesin bu satır- bir eserini filme almakla meş· 
lan okumasına rağmen sualinizi bil- goldür. Pur Vu mecmuasının 
medikleri için, anlamaları ihtimali muharriri kendisiyle yaptığı mü

~zdirirken görüyorsunuz. Bu ziyaret esnasıoda, Portekiz sefiri, 
Paramunt,, şirketine, ilk sesli filimlerini çevirmek hu.sununda gös- azdır. 

Evvel8, haklısınız. Fakat ben 7ıak- lakatı şöyle yazıyor : terdiği koJayhklardaın dolayı birde niıan vermıştir. Görülüyorki, 
sanat ile siyaset birbirlerinden uzak iki meslek değildirler. 8lZ değilim. Çünkü, sizin aradığmı;z Yaklaştım. lnkijioof: . 

§Craitte bir muharrir, lıenüz bizim - .Bu sefer, dedı, a~aletm. 

Stüdyo tecrübeleri memlekette olamaz. Size, ben de bir pençesıoden kurtulamıyacaiım. Gı-
sual soracağım: Bir insan lıer gün yotin kafamı uçuracak. Dostum 
ıabah saat sekizden, akşam yediye ka Sineuon'la böyle karar verdik. 

Amerikanın tanınnuş kadın ıenar-
710 muharrirlerinden Lida Terkif "Ben 
senaryolarımı nasıl yapanm?,, ser 
levhasiyle bir makale yazmıştır. Bu 

.. maklf{f mn <:f.Jt~ljl4,a da sözlerini tevsik 
lrjn (Romans) filminin mükcilemele
nni naklet'inıştir. Bu yazıyı tercüme 
~diyoruz. 

Bir senaryo nasıl yazılır. Eminiz 
ki. birçok kimseltr bunu çok düşün -
müşlerdir. 

Senaryo yapmak için bir ~ok usul
ler vardır. Pek tabii bunlann en pra
tik olanı Amerikalılar tara!mdan tat 
bik edilen usullerdir. 

Sesli tilİn çıktığı zamandanberi se
naryo yazmak usulleri değişti. Ben, 
şahsen en münasip usulü şöyle bulu
yorum. 

Evvela, mevzuu ele alır ve mükale 
meleri yaparım. Bu mükalemeleri yap 
tıktan sonra filme alınacak sahneleri 
düşünürüm. Pek tabii bu Eıahnele.ri 
rejisör ve vazıı sahneye yardım ol -
sun diye hususi bir surette düşünü

rüm. Zira, bu benim işim değildir. 

Yalnız, bu tar.ı çalışmak bana daha 
kolay geldiği için bu usulü kullanr~ 

nm. Haddi zatında, bir senaryo mu
harriri bir nk'ayı ya7 .. ar verir. Beğe-
11ilirse, bu vak'a mütehassrslan tara
fından sahnelere, parçalara ayrılır. 

(Gag) denilen buluşlar il:he edilir. 
Kısmen ilaveler yapılır. 

Büyük romanların ne şekilde fil. 
me alındıklarını elbet görüp bir fi • 
!kir edinmişsinizdir. Çok kereler 
filmler, eserlerin aym değildir. Size 
ibir misal olarak, Greta. Garbonun 
oynadığı meşhur (Romans) e.c;erinin 
ilk sahnelerinin miikalemelerini gös • 
tereceğim. Eğer bu filmi gördünüzse 
veya eseri okudunuzs.'l, mevzuun fil
me nasıl alındığını yani nasıl bir se
ınaryo yapıldığını bu mükalemelerden 
anlarsınız: 

Yılbaşı gecesi. 
Beni i..ı;;temi~iniz büyük baba! 
Annen seninle ciddi surette görüş-

memi istiyor. 
- Anladım, bir aktrisle evlenmeme 

itiraz edecekBiniz amma onu seviyo -
rum. 

- Emin misin? 
- Tabii, fakat bunu siz anlryamaz-

sımz, rahiplik size genç olmanın ne 
demek olduğunu unutturmuş. 

- Sahi mi? Şu çekm('ceyi aç, için
de ne var? 

- Bir mendil .. Kurumuş bir gül. 
- Gülün kokusu çoktan uçtu amma 

- Bundan aşağı yukarı elli sene dar çalışır, Türkiyede ve Fransada - Demek bizi gene fevkala-
evvel, Sen Jil'e rahip tayin edilmiş- çıkan bütün gazeteleri okumak, siya- de heyecanlandırmıya karar ver· 
tim. Bir akşam Van Tuyl'u ziyarete s1, edebi, fennf, meraklı ve san'ata diniz? 
gitmiştim. Suza-:ı daha giyinmemişti. dair hadiseleri takip, dikkate değer- - Teşekkür ederim. Dostum 
Davetliler arasında şu mUkilemeyi lerlnl tercüme etme/., biT tefrikatyaz- Sineuon'la iki haftadır buraaa-
dinledim: mak, kahve, sigara, bir kahı·e, bir kah 

- Madam Kavallini geldi. ve dalıa içmek, güneş görmemek, elli yız (Roşel şehrinde) çok çalış ı!.t' 
- Yan Tuyl bizi tahkir ediyor. telefona cevap vermek mecburiyetin_ ve senaryoyı bitirdik. Artık filme 
- Kavallini gibi bir mahlô.ku bize de olursa sizin istediğinizi yapabilir başlıyabiliriz. Vaktimizde var. 

takdime cür'et.. mi? Pek tabii yapamaz. Odunluğa gidip bakarsınız, iki 
- Operanın baş muganniyesi detil işte ben de, bunun için yapamıyo- kış geçirebileceğimizi görürsünüz. 

mi? rom. Eğer, siz, yardım ederseniz, te- - Sizin oduncu olduğunuzu 
- Metresidir. şekkür ederim. biJmivorclum. 
- Hayır iftira etmeyiniz. fa. - Ben de bilmiyordum •• Fakat 
- Hem sade onun metresi olsa============================= d öğrendim. Simeuon harikula e 

neyse? tadır tanışıyoruz aska dair bir kelime b" d y d v 

Müsaade alıp gitmek istedim. Van 1 ,('d ır a am. azı yazma ıgı za-- söy emedi. Bir çok: efa onu uzaklaş- k 
Tüv bırakmak ıs· teme.ıı.: ·. F k man, odun esiyor, yahut köpe-

J "'"" tırmayı düşündüm. a at son dakika-
- Peki amma Madam Kavallini da cesaretim kınlıyordu. Deliyim ga. ği Yeya keçisile meşgul oluyor. 

şanı fiO \' lıyecek. liba. 
- Onu operada dinlemek bana da

ha münasip gibi geliyor. 
- Mösyö Van Tuyl, size bir şey söy 

liyeceğim. 

- Anladım, Suzan hakkında olsa 
gerek. 

- Hayır efendim, Madam Kaval
lininin şerefine emin misiniz? 

- Madam Kavallininin burada olu 
şu onun şerefli olduğuna delalet e
der. 

~iz konuşa konuşa dışarı çıkmıştık 
orada güzel bir kadın oturuyordu. 
Van Tuyl beni tanıttı: 

- Rahibimiz Tom Armstrong. 
Kadın: 

- Gözlerinde anlaşılmaz bir şey 
var diyerek arkadaşıma sitem etmiye 
başladı: 

- Çok güzel bir çıocuk. 
- Bu akşam hoşunuza gidiyor mu 

yum? Size dargın olduğumu az kal
sın unutacaktmm. Beni müthiş suret
~ ihmal ettiniz. 

- Gözlerinizde okuduklarımın şe
refine içiyorum. 

- Rica ederim, kim olduğunuzu 
söyleyiniz? 

- Tekrar sizi görmek isterim. 
- Bu güzel çiçekleri ister misiniz? 
- Çiçekler ölmek için yaşarlar. 
- Bu çiçekler tanışıklığımızın tim 

salidirler. 
- Yarın evdeyim, geliniz. 
- Hiç olmazsa isminizi söyleyin. 
- Kim olduğumu biliniz bakayım. 

• * * 
- O güzel akşamdan beri, sizi gö

remedim. 

- Gidersem beni kolay unutabile
cek mi? Her halde ben, onu asla unut 
mıyacağım. Zira onu seviyorum. 

- Onu hakikaten seviyorsanız bir 
daha gönnemelisi·rilz. 

- işte knıılmış bir rabıta daha. 
- Hiç sevmediniz mi? 
- Hatıranızda aziz olan hiç bir er 

kek yok mu? 
- Sizi seviyorum .. Ne hazin keli

meler? 
- Aşk .. gelip gecelerinizi rahatsız 

eden bir hayaldir ki saıbahla beraber 
kaybolup gider. 

- Rita niçin evlenmiyorsunuz? 
- Bana bir bekar ruhu taşıdığınızı 

söylemişlerdi. 

- Zannedersem size çok benziyo -
rum. 

- Daha romanı bitirmedik. 
- Yann benimle gezmiye gelir mi-

siniz? 
- Biraz istirahat edeceğim. 

"' "' * 
- Affedersiniz, ben Tom Arms-

trong, Sen Jil rahibL 
- Sen Jil mi? Amerikalr bir aziz 

mi bu? 
- Sen Jil Anglikan kilisesi tarihin

de mevcuttur. 
- Bizim memlekette işitmedim. 
- Siz Madam Kavalinisiniz zanne-

derim. 
- Hayır, bu kadın sizi alakadar e

diyor galiba, fakat bilmezsiniz, süpür 
ge sapı gibi bir şey, gözleri şaşıdır. 

Biraz da kanburmuş. 

Hen de beraber tabii. Son 
az yorulunca oturuyoruz. a 
man da Simenon hikayeler 
tıyor. Şüphesiz onun bir 
felıefi münakaşalara gird 
düşünüyor sunuz değil mi? Y 
lıyor sunuz azizim. Zira, Sim 
"Bir baleti ruhiye, diyor, sa 
le anlaşılmaz, hareket Jizı 

insanların haleti ruhiyelerinİ 
cak hadiseler karşılarında y 
cakları aksülimellerfe göre 
riz,, dostumun hakkı Yar, ye 
nu söylemekle, sinemanın il 

doğunu anlatmış oluyo. 

- Filminiz nasıl? •• 

- Film aynı zamanda poli 
. tetkik filmidir. Zaonederselllı 
yircilere, bir cinayetin ruhi t 
fım sıkılmadan seyHltirebil 
bir usul buldum. Öteki poJif 
korku filmlerinin aksi ola 
Yak' a güpe gündüz cereyan 
colc_ Ôyla gece yarıla••. fnlf 
lar, baykuş sesleri, karanb 
uzanan bir hançer gibi şe 

yok. Rolüm pek güzeldir. 
san rolümün hareket tarefıo 

ziyade ruhi tarafile meti'Jl 

Jıatırası yaşıyor, bak dinle.. 

- Bir an günahrnrzı çıkarıyorum 

farzediniz. Tom ile nişanJ.ı mısınız? 
- Bunu anlıyamazsınız. Altı haf -

- Sizin gibi güzel bir kadın mti.sa . 
maha:kar olmalı, \. mklJlnoı Cengiz Evlltlan rıımrnda 
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Belki ... Acaca?. 

Eüınden gelse, ıücüm yetse, muktedir 
~1-bilaem, bütün dillerden şu iki kelimeyi, 
~GtGıı hafızalardan ıu iki kelimeyi, bütün 
8tıatlardan şu iki kelimeyi söker atarım: 

iki, acebaf.. 
d Belki.. acebal.. işte her şü~benin, her 
erdin, her kaygunuo, her korkunun anası J 

t lıtırabı doi'lran kimdir diye sorsalar 
treddütsüz cevap Yerirdim : Belki, aceba !. 
Aşluiçio için yakaı:ı bu iki kelimedir. 

d .._ Acaba beni seviyor mu? .• Belki ben· 
'" ho1lanmıyor! .• 
SeYgiliyi gizli gizli üzen bu iki kelimedir: 

~ .._ Acaba beni alda!ıyor mu? •• Belki bana 
Yanet ediyor! •• 

k ~emuru derin derin düşündiiren bu iki 
tlııııedir: 
~~ Aeaba yerimde kalacakmı yım? •• Belki 

ı çıkaracaklar. 
liasılı, diplomatı sinsi sinsi te lişlandıran, 

"'1afı acı acı hülyalara salan, muharriri uzun 
~il tereddüte atan hep bu iki kelimedir .• 
~Selim verirken: Acaba .• Belki!.. Vapurda: 
C•ba.. Belki!.. Okurken: Acaba.. Belkil.. 

h. 1.fub:ırrir yazarken kendi kendisini imti
ll ediyor: acaba fena bir mana çıkıyor 

~ıı?.. Belki ma!rsadım fena tefıir edilir! 
ICari, okurken kendi kendine soruyor: 
~ba maksadı ne ? .• Belki dilinin altında 
it bakla gizlidir. 
liasılı, yazan: acaba, belki diyor. Okuyan: 

~Caba, belki diyor. Satan, acaba, belki 
Yor. Alan acaba belki diyor. 

~ Acaba, belki.. acaba, belki ! .. 
~e, seni, beni, onu, hepimizi, 

tUn dünyayı bedbaht eden, 
b~hbam eden, korkak, örkek, 
İlluzur eden iki kolimel 1 

Hakikat 

lki kişi arasında : 

· ı 
dt Acaba, bu acaba ile bu belki

ll kor~mıyacak mıyiz? 
ICim bibr belki 1., 

- Geçen Cuma nereye git· 

Akbaba 

Cennetlikler 
'liafız Ali efendi, bir gece geç 
d kıt Çakal dağındaki evine gi
~~~ken karşısına çoban köpek
.:! çıkmıı, adamcağızı parçala
••p Yemişlerdi. •• 
"ıcŞiıııdi blltün mahallede bunun 

•rdııı ediliyordu: 
'dt '- Allah rahmet eylesin, iyi 

llldı .• 
"' Namazında, abdestinde idi •• 
"' Hiç yalan ıöylemezdi •• 
"' Cömertti .• 
l\liçük Fatme sordu: 

tJ ......_ Anne.. Şimdi Hafız Ali 
~ildi cennete mi gitt? 
' Elbet kızım .. 

ııı........ Bütün ölen insanlar cennte 
'111111 • 

iirer. 
' Evet. 
......_ Hayvanlar? 
~ Onlar girmez .•• 

'Gçnk kız bir mü det düşün
teb sonra tekrar sordu: 

~""""' Peki, ya cennetlik Hafız 
€fendiyi yiyen köpekler?! •• 

iki Borç 
arkadaş arasında: 

~~ Y abu bana on lira borç 
lllisin? .. 

""""' Paran yok mu? 
~;;: Vardı ama, dün terziye 

...._'Ilı, hiç kalmadı .• 
-a)I Vab, vah, vah.. Keıki dDn 

taeyd· 
ın ... 

'~~.d~ a.. Demek dün istemiş 
...._ 1 Yrn verebilccektin, 6yle mi? 
~~· Ben ıenden bo:ç 

tin? 
- Adaya!... 
- Nasıl, ğezip eğlendin mi? 
- Gezip eğlenmeye vakit ol-

madıki •.. Tam yedi saatte git
tik ••• 

- Amma mubalega ha ... 
- Vallahi mubalaga değil ... 

iki saat vapar, bir saat tramvay, 
dört saatta karımın banrlanmaaı 
sürdü l 

Iatifade 
Karı koca arasında : 
- HaTa ne güzel deiilmi? 
- Enfes ..• 
- Haydi, bu güzel havadan 

iıtifade için bir yere gidelim .• 
- Hay bay gidelim ... 
- Nereye gidelim karıcığım? .• 
- Kuyumcuya gidelim!.. 

Ah, ah r •• 
Ran koca arasmda: 
- Cemil.. 
- Karıcığım ..• 
- Annen bize müsafimi ge• 

Jecek? 
- Evet l 
- Bari günü belli mi? 
- Yarın gelecekmiş ..• 
- Hayır, geleceği günü değil, 

gideceii günü soruyorum! 

Nafile öyleyese 1 
iki kişi arasında : 
- Yahu ıu kiralık apartma

nın alt ve üıt katında oturanlar 
evli midir? 

- Evet.. Neye sordun? 
- GürültüaDz bir yerde otur-

mak istiyorum da l 

Rus - Japon Vaziyeti 

Japonya - Acaba uyuyor mu? .• 

Fransada siyasi dalkavuklar: 

- Yaıasın T ardi .•• Şey, par
don.. Yaıasın Herriotl.. 

Fransız lntihabıanda Rıdikııl sosyalist· 
terin kazanması üzerine: 

- Haydi bakalım, sil,hı sağ 
omuzdan sol omuza!. · 

Tahdidi tesllhat konferan· 
sında ı 

Devletler - Yarabbi ... Bizi 
Fransa ile hudut komşusu yarat· 
madı2ın için sana şükürler olsunf. 

-' 1 
1 

Emsalsiz 

rııııııııırtıııı111111ııııı1J1111ırn, 

: = 
1 26 Mayıs 1 
) 1932 i 
'VAKIT'in ııavesi l 
L."''""''''"'ll'''''"''''''''''''J 

1 
Kumar 

1 
Kerbelii Kasım ağa, o akşam biraz hava 

almak için Kumkapı kıyılanndaki kahveler
den birine gitmişti. 

Tam nargileyi tokurdahr, çay fincanını 
şmgırdatırken Torik Necmi de damladı: 

- Akşam hayır be moruk... Ne aranın 
burada böyle tek baıına ? Gül dalına kon· 
muş bülbül gibi !.. 

- Hoı gelmişsen Torih Efendi dadaşım .• 
ille özüm burada hava alirem !.. 

- Al anam babam, al.: Zaten hepimizin 
aldığı o... Her keseye elverişli! 

- Hay çoh yaşıyasen.. Hele bir fÖyle 
gar~ımda otur .. Bir çay, bir nargile nuş eyle! 

- Olur.. Seninle birde tavla atalım mı? 
- Y oh.. Men tavla sevmirem ••• 
- Avallak etme be moruk... Hele bir 

başla, alimallah öyle lczetli oyundur ki, bir 
daha birakamazsın.. Ben bazı bir dalarım, 
hani efendimizin huzurunda katakulli atmak 
gibi olmasın ama, öyle yemeğini bile unutur, 
aabahtan akoama kııdar oynarım l 

Kerbelai Kasım, torik Necminin bu sözüne 
müıtehzi müstehzi güldü : 

-Ne demişsen, ne demişsen? .• zabbahtan 
ahşama gadar oyninirem mi demişsen! Bu 
heçti gardaşım, bu heçtif.. iUe ıen ıumar
bazları bizim Iranda göresenl.. 

- Vay canına.. Iranın komarbaz1anda mı 
meşhurdur? 

- Beli!.. Tahranda özümün amca zadeıi 
vardı: meşhur tabip mirza Cafer •• lylesine 
gomara dö~kündükim, bir gün oynamasa 

1 
iki genç .kadın arasında: 

çatlardı!.. Bir gün, onu ağrısı 
tutan bir gebbe ğarıya çagırmış
lardı. Şimdi gelirem diyüp gom
mara oturdu. lyle dalmıştı, iyle 
dalmışıkin, lohusanın hanesine 
dügnn vardı .• 

- Demek bu kadar ~ikilyetçi
misin ? .. 

- Ne düğünü gittiğimde? 
- Dugan püser evlenirdi •• ~ 

T obtor Mirza Cafer tam yirmi 
senne gommara dalmıştı. ağa!.. 

- Evet.. Maalesef öyle! 
- Fakat, evlenmeden evvel ko 

can için (eşi bulunmaz bir adaı:ı) 
diyordun .. 

- Yine aynı fikirdeyim .• 
- Anlamadım .. 
- Cayet basit: cidden eşi 

bulunmaz bir adam.. amma, ka
balıktan, aksilikten, hasislikten 
yana •• 

----. 
Evlat ı 

Yolda konu~a konu,a gidiyor-
lardı : 

- Kaç çocuğun var? 
- iki.. 
- Allah bagışlasın •• 
- Amin .. 
- Ne iş görüyorlar? 
- Biri katip . • öbcrü de şu 

eczanede .• 
- Eczacı mı? 
- Yok canım, işte, camekna-

daki kavanozda doruyorl 

Doğru söz! 
- Talebe ile muallim arasında: 
- Ahmet efendi .• 
- Buyurun muallim Bey .. 
- Yazdıiın tahrir vazifesini 

okudum. Güzel, iyi.. Ancak bir 
cihet var .. 

- Ne gibi efendim? 
- Senin vazif enle Fevzi efen-

dinin vazifesi kelimesi kelime· 
sine, noktası nokfasıaa aynı .. Bu 
vazıyet karşısında insan neye 
hükm~tmeli ? 

- Pek kolay efendim: Fevzi 
efendinin vazifesinin de benim 
vazifem kadar İyi oldu2:una 1 

Kanaat 
Sılamon, satmak ıçın at pa• 

zarına uyuz bir merkep getir· 
mişti. Bir alıcı sordu: 

- Bezirgan, buna ne istiyor-
sun? 

- Yüz kAğit! 
Müşteri güldü : 
- Deli mi oldun sen ayol ? 
- Salamon darılmadı : 
- Gücenme be pa,am, ıen 

de bir fiat ver ! 
- Beş lira vereyim 1 
Yahudi, uyuz eşeğin yularını 

hemen adamcağızın eline tutuş· 
turdu: 

- Haydi hayrını gör .. Doksan 
beş kağıt için pazarlık bozacak 
değilizya l --Olsaydı! 

iki ahbap arasında: 
- Bizim peder bugün doksan 

yaşına bastı .. 
- Hiç birşey değil .. 
- Ay, doksan yaş az mı? 
- Az ya.. Bizim rahmetli bü-

yük peder sağ olsaydı, şimdi 
tam yüz elli beş yaşında ola· 
cıktı l --

üç aptal 
iki kişi arasında: 
- Şu giden adamı goruyor 

musun?.. Aptalın biridir .. 

- GOnahtır yahu, öyle herke
sin arkasından Jakırdı söyleme._ 
O da senin, benim 2ibi bir adaml 
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Iktısat! 
Salamoa, geçen kış, Beyoilunda 

bir oda anyorda. EY sahibi kaclan ona 
1* oda g&ıterdi : 

- Buraaının aylığı on bet lira .•• 

- Peki, ka111ki odanın aylağı 1-
- Yirmi? 

- Ne fark var ? 
- Biri gilnet g6rilr, biri görmez 1 
Salamon bir dakika dOtllndükten 

ıonra karar verdi : 
- On beı liralığı tutuyorum •• Zaten 

ıimdi kıf, nasıl ol•• gOnq ,arlhımeı f 1 

intikam! 
- KocacıiJm.. 

- Ne Yar? 1 
- Yarın •eninle evleneli tam on 1 

sene oluyor .. 
_ Ali ..• 

- Bir hindi keselim mi ? 
- Neden karıcığlm ?... Birare hay-

vamn ne ,nnabı varki, ondan intikam 

1 
•ı 

Kabahat kimde? 
l!ıi kiti arasında : 
- Yahu, Cevdeti yanına kltip alr. 

yormupun, öyle mi ? 

- Evet ... Nuıl gençtir? 

- Eh.. Şayle b6yle 1 
- Doğru ıöyle.. Bir f enalıiJm 

biliyorsun ? 
- Şey.. Biraz eli uaundur da. .. 
- Ne ıöylilyorsun yahu ? .• 
- Maalesef b6yle... Ge,enl ..... 

biıim evden de bir ıey çaldı.. 

- Y ole canım... Neydi çaldıjı ? 
- Pek mOhim bir şey delil amı. 

Üç dört sene evvel ertesi gOıı ia 
edilmek Ozere bana ıemıiyeıini ariyet 
vermifti. ftte onu çaldı 1 

Niçin? 
i - Bir ay mezaniyet aldım.; 

1 
İ - Ne yapacak11n? 

1 
- Btlylikadaya ıidecefim .• 

1 - Ltirahat etmek için mi ? •• 
I • - Hayır.. Karımla beraber ıid• 

alabm 1 

--·····---·--.. ··-···-.. -~ 
- Ba otomobili aldın alalı, hlo :raabı manena JllpDD m? ... 
- Yaptım •.. Bir kere yolda kaynanamı çipemek Oıere iken cipemedi.r 

i 1 .. . 1 

~~::.::. -===--·--·-========' 
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-------·-········------·-·-------------·----------------------------------~-- ... ·---·-------···----·· rr WHllll 1 IHllllllll 1 COUHoeoo-ooOHHOW-WeWWllUI --·---------·~ ............. ,, 
'I Karşıma bir kız çıktı! ıı 

1 

TOnele biniyordum, karııma bir kız pkta, 
Kirpikleri kıvırcılr, aaçları kıYJrcıkb.. 
Hem ıevimli, hem gtızel, b~m tık, hem ufacakb, 
TOaele biniyordum, kartıma bir kız çrkta 1 

Bir parça sata gittik, bir par~a ıola sapbk, 
Nik lh memurlutuaa uzanan yola ıapbk 1 
Eski ıibi dejil, hem de kol ko!a aapbk 1 
Tünele biniyordum, karııma bir kız ç.kb 1 

- Şimdi bili· banda yalaıı sGreDI• 
koca derler, dejil mi ? 

- Derl~r tabii .• Elin 41j11 torba dejil J 

--·-------·-·············----------·------·--····--·····----------------·· Sinir 
Kankoca araıındaı 
- Hanım .. 
- Buyur .• 
- Annem haber yollamıt. bu 

p bize ıelip bir haf ta kadar 
mi•fir kaiacaklalf.. 

- Genemi? .. 
- Aman karıcajım, imal et.. 

Şimdiye kadar aanem bizde biç 
misafir kaldımı ki 1'Geae mi?,, 
diye tikiyet ediyorsun? 

- Yok, yani .. gene mi ıel

mek bahsini açh .. ,. demek iati· 
yorum! 

AlralUk 
-HaY, bav, ha•, bav!.. 
- Yahu, ne bakıp duru yor-

11111, çatarsan a fU mendebur 
papeği... Bak llsttlmU batımı 
parçalıyacak .. 

- Çajıracatım birader, ça
faracağlm ama ••. 

- E, ne çağl.-mıyoraun? 

- K&peğin ismini unuttum t 

- Şimdi Iİze Şopen'in dua-
81111 çalacatım .• 

- Peki.. Siı plmıya batla
,_., bls ele bira bahçede do
....... b1t111ceJe kadar plirizl 

Sevinç 
Salamonla Mişon karıılaıtalar: 
- Bonjor Salamon •• 
- Bonjor Miıonaçı .• 
- Nereden böyle? 
- ~orma... Hamamdan! 
- Ne? .. Hamamdan mı? .• Sa-

bih mi? 
- Vallahi! 
- Nereden aklına yeldi be? 
- Efendim, bu sabah evden 

çıkar çıkmaz, yolda bir cOıdan 
bulmayım mı? .• 

- E ..• Sonra? 
- Sonra birde açhm ki, için• 

de yitmit sikiı papel... Anbyor· 
ıun ya, arbk ne yapbğımı bil
miyorum... Sevinçten hamama 
bile yittim! 

Irat 1 
Kız babasıyla talip araSJnda : 
- iradın ne kadar? 
- Ayda Oç yDı lira .•• 
-- iyi.. Kmmın da ellç yllz 

lira iradı var. Demek ki ... 
-Şey.. Bendniz onu heaaba 

dahil ettim efendim 1 

Kanaat 
iki genç kız arasında : 
- Hayatta yeglne arıum, bir 

yat sahibi olmaktır. 
- Ben timdilik bir kaptana 

da razıyım 1 

Kaclm huyu! 
- Y abu geçmit olsun.. Sidn 

hanım hasta imiı .. 
- Sorma birader •• 
- Nesi var? 

lştibasiıhk •. 
- Hiç bir şey yimeyormı? 
- Hiç birıey... Hatta dokto· 

run menettiji yemekleri bile 
yemi yort 

- Ef encllm, .h•ndealı bir mu
cidim •• 

- Y L.. Ne icat ettiniz baka· 
bm? 

- HenOz bir ıey icat etme
dim •• Arıyorum! 

Tebrik 
Genç lrııla delikanlı araacla : 
- Hanımefendi.. Hanımefen

di ..• 
- Buyurunuz efendim • 
- Size... Şey... l~diYıç teklif 

ediyoruar -
- Maaluef kabul eclemiye

cejim BeyefendL. Fakat ılzi 
tebrik ederim .• 

- Neden dota11? 
- HOanO lntibabın11dan do-

layı 1 

Var kıya• et 
- Birader, ortabk çok pa

halı .•• 
- Öyle .. 
- iman varıdabJla ıeçbae· 

miyor •. 

- Hakkın •ar •• 
- Sen ne yapıyorsun? 

- Çok ıDklr ben rabahm •• 
- YL •• Nasd? 
- Varidabm Yok L 

Horlama! 
iki arkadq. otelde bir odada 

yabyorlarcb. 

- Ahmet .• 
- Ahmet .. 
- Hey ... Abmet be.. 
- Haı .. 
- Horlama! 
- Horlamıyorum .• 
- Nasıl horlam1yor11111? .• Eoru 

gibi 8tilyorıan be 1 
- Sana 8yle gelmiı.. Benim 

buorlamak adetim yoktur .• 
- Neaiaa iddia edersin? 

• - Nesine iatenenl 
- iki Jir111na .. 

- Kabul.., 
~rteai ıabab, iki arkadq ya

taklarında tekrar bu balui açblar: 

- Nalll, horladam mı? 
- Hayır.. ıqtım Yallabt. Hiç 

horlamadım 1 
- Allah kahretsin seni .• 

- Neden? 
- Neden olacak, uyuyorken 

borlayup borlamadıtımı anlamak 
için sabaha kadar uyanık dur
dum!. 

Saabn ayanl 
KOçllk Turban Cuma gGnll 

babasiyle ıeımeie aidi,orlardı. 
köprDye ıeldiler. Babua saata 
baktı, sonra yelelinin cebini 
yokhyarak teeullfle dedi ki : . 

- Eyvah aaatimi evde bırak· 
mıtım. Şimdi ayar edecekı.m. 
Tam dokuzu çeyrek geçiyor. 

Turban babumı pıemnun et• 
miye çalıtb : 

- Ziyanı yok baba. Dokum 
çeyrek ıeçiyor dejil ma"? Hiç 
unutmam eve ıiclince ana a&y
lerim, Sea de ... li a1ar eclerlia. 

Gaip aram1orl 
Baba ile ojul aruandaa 
-Ahmet... 
- Efendim.-
- Ôyle demindenberi ae 

şüollp duru1.orauıa? 
- K&11mı mllftereld 

ara yorum ••• 
Adamcaiız. hayretle 

salladı: 
- Allah, Allah.. Kırk 

evvel, bize de aratmıflardı •. 
mek hala bulan olmamıtf 

Çpcujun anlaJlll 
Koçuk Selmaya 11Ağall 

ceği ile karanca,, biklyealal 
latblar Ye Apıtos bec 
mtımkDn o'daiu kadar te 
göstemek için neler 18tlem 
Şimdi kOçltpn bir netice 
maAıaı iıtlyerek sordalar: 

- S&yle bakahm ba 
den ne anladın ? 

- 811 kınnca ne ka.tar 
dansızmıt 1 

MJJOURDıtUl 
llMİS? De (I'/ 

RlOUT.JV/e 



BEBEK SARA YINDAKi 
9 - VAKiT 26 MAYIS 1932 ~ 

ıı••••Yerli ve Avrupa kumaılarandan kusursuz 

lsmorlonıo emiseler 20 lirn~on ~HIHr MUzayedeye 27 Mazıs Cuma gUnU dahi devam olunacakhr. 

~tıkar sarayda bulunan bllOmum kıymetli ve müzeyyen eşra \'e bilhassa hakikt kristofl sofra, dondurma. şampanya 
tt Çay takımları, Hereke ve Lion ipekli kumaşlaıı, el işlemeli çarşaf ve çay takımları, piyano, Piyanola. perdeler. 

hazır pardesü ve elbiseler fevkalade ucazdur. 
••••• Eminönü, Kazmirci Ali Riza müessesatı •••lllil 

~ ipekli Hereke l\Tı~ ır ve Acem halıları, nadide salon takımları vesaire. t: 3. K. Sa. Al. Ko. dan 1 .. ,M_a_h_k_e_m_6_v_e_l_c_ra_il_n_A_t_a_rı_j 
Ofdu Sıhhiye ihtiyacı için 19 Edremit'teki kıta'atm ibtihyacı l\aracasuyun Cuma mahallesinden o-
Qı IDalzemei sıhhiya pazar- için münakasası icra edilen 16500 lup ikametkı\hı meçhul bulunan kestaneci 
•hnacaktır. lbalesi 28-5-932 kilo bulgura verilen 2kr. 95 san- Mehmet o. Durmuş Ali efendiye 

Beyoğlu Kazası Defterdar
lığından: 

Senelik ırtesi gilnü saat 16 da ko- tim fiat gali gürüldüğünden Karacasu tahkikat bakimliğin-
on d k ş 23-5-932 tarihinden itibaren bir den: 

Umuz a yapılaca hr. art- f d lı'- rann ız Karacasu•·un Cuma mahalle-
Kapı ıcarı 

ta' • ay zar ın a pazar Kla mübayaa " ı 
ını görmek istiyenlerin her edilecektir. Taliplerin Edremit sinde likine Hüseyin hacı Mehmet oğlu 

Mahallesi 
Kılınçali Paşa 

Sok ait 
Topçular 

No. Cins Lira Müddeti 
350 1 senedir 

•e pazarlığa iştirak edecek- SA. AL. Ko nuna müracaatları. Mehmet ı.ızı Ayşe hanımın aleyhinize 
347-337 DükkAn 

de Takti muayyeninde ko· (337) (2228) açtıi!;ı. boşanma davası üzerine ikametkı\-
011umuza muracaatları. (355) • * • hınızın meçhul bulunduğu anlaşıldığından 

" " " 
421-411 Üstü odalı dük

kln 

96 
" 

(2268) Edremit'teki kıtaabn ihtiyacı Avte hanım vekıli Mustafa beyin sepke- " Süheyil Bey Cami şerif 6 Hane 120 

11 
,, 11 ,, 10 Hane 180 " ,.. * * • için münakasası icra edilen 45000 den talebilc hukuk usulu muhakemeleri 

~6ınlişsuyu hastanesi süt ve kilo unla 12000 kilo sade yağan kanununua 14~ inci ve :ncvadı mahsu· 

d f 
sası ahkı\mına tevrikan il:lnen tebliğ-at 

Tophane lclaliye hem altında 195 Dükkan 192 
Süheyil B. Topçular 462-466 Muhterik fevziye 1320 

mektebi altında 

" 
r U pazarhkla alınacaktır. İatı gali gürülerek 31-5-932 sah icrasına " dava amıhnlinin bir nushası-

tıi 28 5 932 C t · ıı ·· günü pazarlıkla satın alınacaktır. • • umar esı g nu nın on gün zarfında cevap verilmek 

tt 

11 adet dükkanlar 16,5 da komisyonumuzda Talip lerin Edremit satın üzere mahkeme divanhanesine yapıştırıl-
bııL k alma komisyonuna müracaatları h k 20 - 03<) s ı ;ıtca hr. Şartnamesini almak masına ve mu a ·emenin o-o J _ a ı 
enlerin her gün ve pazarlığa * • (~42) (2231) günü saat l 5 te icrasına kar:ır verilmiş " Kılınçali Paşa Topçular 463-453 Dü"kin 330 · 

483-473 Dükkan 200 
" •• 

edeceklerin de vakti mu· olduğundan d:ı\':ıya karşı bir itirazınız ...,! K. O. kıt'alan ihtiyacı için 24 vırsa on gün zarfında bildirmeniz, mu- " 351-341 Üstü odalı dük- 245 
il " 

" " 
'llİnde komı·syonumuza mura- t 1 f "t hh•t h on yu a mu ea ı nam ve e- ayyen gün ve saatte mahkcmey~ gelme-

kin 

it Boğazkesen 2 Odalı dükkln 250 
" 

•rı. (356) (226~) aabına pazarlıkla alınacaktır. lba- niz lı\zımdır. Abi takdirde gıyabınızda 
~ • • • lesi 26·5-932 perşembe ~ünü muhakemf'ye devam olunacağı ilftncn " 

" Topçular 471-461 Dükkan 96 
" " 0nya'daki kıt'aların ihtiyacı saat 16 da komisyonumuzda ya- tebliğ olunur. " it ti 

359-349 " 
245 

210,0oO kilo un kapalı zarf pılacaktır. Taliplerin şartnamesini Jstanbul 5 nci icra memurlu- u ,, ,, 423·413 Askeri Sanayi 150 .. 
ile münakasaya konmuştur. almak üzere her glln ve pazar- ğundan : mektebi bakkali-

yesi eti 12-6·932 pazar günü saat lığa iştirak edeceklerin de Takti Bir borçtan dolayi mahcuz ve s:ıul-
dtd T ı· 1 · muayyeninde komisyonumuza mü- k ·r k ır. a ıp erın şartnamesini masına :mır vcrı en kanıpe; maro en ,, 

" 
,, ,, 381-379 Odalı dnkkin 130 

•k üzere komisyonumuza racaatları. (33.S) .<2!88) koltuk; iki Amerikan dolap 30 l\1ayis 32 

IGn m"nakasaya ı'cıtı·rak ede- pazartesi günü sa:ıt 12 den itibaren sa-
il " " 

404-414 Muhtcrtk feyıiye 300 
mektebi 

"' ~ K. O. ve birinci fırka Ye Ça- ı d ı · ı ı G 1 
'n ihale tarihinde SA. AL. u acağın :ın ta ıp o an arın o gün :ı a- Hüseyinağa Yeni çarşı 1 Dükkan 540 

talca nıüatahkem mevki ve bas- tada Merkez Rıh tim hanında ı O numa- " 
müracaatJarı. (352) tanelerin koyun ve sığu etlerine rolu yazıhanede hmr bulunacak mcmu-

(2265) verilen fiatları pahalı görilldil- runa mürıc:ıatlan ilı\n olunur. (3004) 

il 
,, 5 Dükkan 480 

7 480 

~ . . . 
. it'teki kıtaat hayvanatının 
tacı için 170936 kilo arpa 

zarf usulile münakasaya 
llluıtur. ihalesi 18-6·932 cu-
eıi gilnü saat 15 tedir. Talip· 
. fartnameyi görmek üzere 
•Yonumuza her gün, müna-
1• İştirali edeceklerin ihale 
ilde lzmit F. 23 satın alma 
Yonuna müracaatları. (353) 

l •• * 
:ctaıitteki kıttat hayvanatanın 

•ca !çin 237900 kilo yulaf ....... ,., .. 
zarf u1Ulile münakasaya 

• Uftur. ihalesi ihalesi 18 
l •n-932 Cumartesi günü sa:-
4 tedir. Taliplerin şartname-

tarı.ıek üzere komisyonumuza 
atin miınakaaaya iştirak ede
'rin iıe ihale tarihinde iz. 
~ 23. cU fırka Satın alma 

Yonuna muracaatları. 
(354) (2267) 

it. o ·b. ~ •. f k k ' · • ve ırıncı ır a ıt ah 
•ea . . b ıçın yaş se ze pazarlıkla 
b~lctır. ihalesi 26-5-932 per
e gilnü aaat 17 de komit
'!_~da yapılacaktır. Taliple
~tnamesini almak üzere 
~il ve pazarlığa iştirak ede-

,ettaı de vakti muayyende ko
°"ıaıuza müracaatları. (346 ı 

(2235) 
IJt. *** 

)Q tt •~ci muhabere alayındaki 
lqa gübre pazarlıkla sah

lbalesi 30-5-932 pazar· 
tllıın aaat 16 da komisyo 
tir~ !apılacaktır. Gübreyi 
~ llbyenlerin mezkür alaya 

~ ..... ~•nıeaini almak istiyenle
-.._ İtti.- rtin komisyona ve ihale. .. ~,,ak edecekleıin de vakti 
~u:;:nde komisyonumuza mil-

• (334) 2187) 
t..S-.. • * • 
~ ~C. 1Dllstahkem mevki kı-
~ ~!V•natı ihtiyacı için 
~~al do arpası aleni münaka
~,~~ıcaktır. ihalesi 26 5-932 ""-°' 1 

rGnn saat 15 te komis-
:"ll Uıda \.. ktta Ya~ı~acaktır. Taliple-

"- •meaını almak üzere 
~ki ~e münakasaya iştirak 
.....,:•n de vakti muayyende 

"aa111a müracaatları. 
(256) (1853) . ı 

ğünden tekrar pazarlıkla alına- Jstanbul 7 ci icra dairesinden: 
caktır. 1halesi 28-5-932 cumarte Blr borçt:ın dol:ıyi mahcuz olup pa-
si günü saatleri aşağıda yazılı rayı çevrilmesi mukarrer 46 :ıdct Ada-

" 
" 

" 
" 

" ti " 
" 

9 " 
240 

" 11 • 480 
" ti '• 

ti 13 " 
300 

" 
" 

15 
" 

144 
" taliplerin şartnamesini almak pazar Jsl:ım Ticaret Bankası hisse sene

üzere her gün ve pazarlığa işti. datt işbu :\l:ıyısın 30 cı Pazartesi günü 
rak edeceklerin de vakti muay- saat 10 dan itibaren 4 cı \'akıf han 

Tophane lcliliye hana altında 193 " 
10:~ 

" 
yende komisyonumuıa müraca- derunünde Borsada bilmüzayidc paraya 

Galata Kemankeş Mustafa paşa 

atları. (336) (2205) çevrileceği ilı1n olunur. 
\ 

ihale Saatlari · I M K. O. nunki 14. 30 da BeyoğJunda lkincı cra emur-
luğundan: 

" " 
Yenişehir mum· 
cu sokak 

" ,, 
Kamer hatun 

60 Hane 

35 Dükkln 
31 Hane 

240 1 sene 

" 

1. F " 15 te 8 b d 1 h ı 
Ç M 1 ~ ir orçtan o ayı ma cuz ve satı -

atalca S.MV.nuki 5-.:iO da ması mukarrer Yazıh:ıne. Kılbor, Kürek. 
Hastanelerinki 16 ,, Künk vesaire ı 6 932 t:ırihine müsadif 

* • • 
Topçu atış mektebindeki han

garın tamiri pazarlıkla yapıla
caktır. ihalesi 26-5-932 perşem· 

Çarşamba günü s.aat 16,30 - l~.30 ara-
sında Hcyoğlund~ K:ımcr hatun Kilise 
sokak 22 nu·lu dü!ckı\n önünde :ıçık art
tırma suretile satılacağından talip olanla

Balada evsafı yazılı emvalin muhammen icar ile ve bir sene 
için aleni olarak 20 gün müddetle müzayedeye konulmuştur. 1 a
lip olanların % 7 ,S teminat akçolerile yeYmİ ihale olan 11 Hazi
ran 932 cumarteıi günü saat 16 dan 17 ye kadar Beyoğlu Def· 

be günü aaat 16,30 da komisyo· 
numuzda yapılacaktır. Taliplerin 
şartname keşifnamesini görmek 
üzere her gün ve pazarlığa işti
rak edeceklerin de vakti muay-
yeninde komisyonumuza 
caatları. (333) (2186) 

• • • 
müra· 

K. O. ihtiyacı için 150 metre 
mik'abı taş pazarhkla alınacak
tır. ihalesi 26 • 5 • 932 perşembe 
günü saat 17,30 da komisyonu
muzda yapılacaktır. Taliplerin 
şartnamesini almak ilzere her gün 
pazarlığa iştirak edeceklerin de 
vakti muayyeninde komisyonu· 
muza müracaatları. (341) (2230) 

Az zamanda usta 

Dokumacı 
Yetişmek isti yen 

Türk Gençleri 
Balat'taki 

Süreyya Paşa 
Mensucat fabrikasına müracaat etsinler. 

Fatih sulh icrasından : 
Rebii bey 
ismi) ve ef ındiler 
Bir deynden dolayı tahtı hacze alınım 

bir çift demir kapı ile bir konsol vı iki 
labba \'C sur:ıhi ve tabakları ve bir ka
nıpa rn3h halin 3 [ inci salı günü saat 
on üçte 13 de sandal bedesteninde bil 
müzayede furulıt edileceğinden taliplerin 
sandal bedesteninde memuriyne müracı
ıclm ilı\n olunur. (3007) 

lstanbul birinci ticaret mahkeme • 
sinden: 

l\ferhun olup mahkemece satılma
~na karar ,·erilmiş olan lstanbulda 
Caferiye hanında dikiş makinaları ile 
iki adet masanın 30 - 5 - 932 pazar
tesi saat 10,:lO dan on ikiye kadar ve 
kabil olmadrğ.ı takdirde anı takip 
eden gün ve saatlerde aç* art • 
trrma suretile satılacağı ilan olunur. 

terdarlığına müracaatları. (2260> 

/stanbul 4 üncü icra menıurluğunnn muyycn gün ve saatte mahalli mez- dan: 
kurda 9.l2· 6 I 8 dosy:ı numarasile hnır Si~lide Kfığıthane caddesinde 181 
bulunmaları ilıln olunur. N. 1u apartımanda. mukim iken el -

ye\'m ikametgfıhı me~hul olan Karaos 
Beyoğlu Sulh mahkemesinden: man Zade l\lehı>are hanıma. 
Vasil Meçi ,.e Müteveffa Pandeli tıva l\lustaka efendinin zimmetiniz 

Metretidis ef. miras~rlarr. Zevcesi Kir de Jİ)()O lira alacağının temini zım -
yakiçe H. Ve oğlu Prodoromos efen- nında lstanbul asliye birinci ticaret 
di. Ve kerimeleri Sivasti, ermioni ha- mahkemesinden i tihsal eylediği 9:12 
nımlann şayian mutasarrıf bulunduk _ ;);l ııumara ve 10 - :J - 9:ı2 tarihli 
ları ve beyoğlu 3 üncü sulh hukuk ihtiyayi haciz kararile uhtei tasarru
mahkemesinin 931 - 1387 numaralı funuzda bulunan lzmirde Karşıyaka
karan mucibince şuyuunun izalesi mu da Bala\'ist.a caddesinde 47 No. lu 
karrer bulunan Şişlide büyük dere hanenizin ihtiyaten tahtı hacze alın
caddesinde Cephesi Biiyük dere cad- mas·na dair olan işbu karar dairemi 
desi arka tarafı eski despot ,.e yeni zin 932 - 2 s N. lu dosyasıyle infaz 
Şehap sokağı ve sol tarafı Pandeli ve namrnı1.a ait nüshai :,;aniyede tara 
Metridis veresesi arsası ve parsih ef. fınıza ilfınen tebliğ edilmi~ \'e bu ke
hanesi Ye sağ tarafı diğerlerinin apar re alacaktınız mumaileyh llya l\1usta 
tıman ve arsası ile mahdut eski 89. ka tarafından işbu ihtiyati haczin ic 
89 ve yeni 92..~, 930 numaralı bir bap raiye kalbi ve mehli'ığı mezkur 1000 
barakayı ha,·i arsa birinci arttrrmıya liranın tahsili zrmnında takip talebi
çıkanlmıştır. le tarafınıza göndeı·ilen ödeme emri-

1 - Artırma Beyoğlunda lstikli\1 ne mübaşirinin nrdiği musaddak meş 
caddesinde mahalli mahsusunda ifayi ruhatta ikametgfthını.zın meçhuliyeti 
vazife eden Beyoğlu sulh mahkemesi bildirilmiş olduğundan ilftn tarihin
salonunda 27 Haziran 932 tarihine den itibaren 1:; gün içinde işbu horç
müsadif Pazartesi günü saat 14 te ic - Iar:m tamamına \'eya bir kısmına bir 
ra kılınacaktır. itirazınız ,·ar ise ya bizzat ,·eya bir 

2 - lşbu gayriil menkulün mec - ,·ekili kanuni göndererek dermeyan 
muuna :>760 lira kıymet takdir edil - etmeniz ,.e işbu müddetle beraber 
miştir · tarihi ilfın meb'de olmak üzere 30 

3 - lşbu gayri menkulün şartna - gün sonra da i bu ihtiyati haczin ic
mesi 1 Haziran 932 tarihinden itiba - raiyc kalbedilmiş \'e icrai taklbede 
ren mahkeme divanhanesine talik edi - salfthiyet ~elmiş bulunacağına dair o 
leceğinden herkesin görebilmesi için lan işbu ödeme emri 932 - 494 tevhit 
açıktır. Fazla malumat i~in Sulh Ji 9:12 - 2 8 dosya numarasile tarafr -
mahkeme...,i l>as kitabetinde 932 - IS nıza ilfmen tebliğ olunur. 
numaralı dosyaya müracaat edebilir -
ler. ..!;!2~~ı ................................................ . 

4 - Artırmaya iştiri'tk için yuka -
ride yazıh kiymetin yüzde yedi hu~uk 
nisbetinde teminat gösterilecektir. 

5 - Hakları 'f:apo sicillile !'ahit ol -
miyan İpotekli alacaklılarla diğer a -
la.kadarlann ve bilhassa i~tirak hak -
ki sahiplerinin bu haklarını husuı:-ile 
faiz ve masrafa dahil olan iddiala -
nnı işbu ilan tarihinden itibaren :.?O 
gün zarfında e\'l'akı müsbitelerile 
mahkemeye bildirmelerini ve aksi 
taktirde hakları tapo siciJlile sabit ol -
mayanlar satış bedelinin paylaşma -
sından istifade edemezler. 

6 - Gösterilen günde artırmaya 
iştirak edenler şartnameyi okumuş 
n lüzumlu malônıatr almış ve bun -
lan kabul etmiş at olunur. üstünde 

birakılan gayri menkuliin bedeli heş 
gün zarfında mahkeme nznesine 
teslim edilmediği takdirde gayri men -
kul satışı mefsuh at olunarak faiz ,~e 
diğer zararlar hükme hacet kalmak -
sızın tahsil olunur. 

7 - İşbu gayri menkulün ,·ergi 
belediye Ye vakıf icareleri müşteriye 
aittir. 

S - Artırma birincidir. 3 defa ha -
ğmldıktan sonra en sok artıranın üs -
tünde hirakılır .. 

9 - Yukarıda yazılı barakayı ha -
vi arsanın 27 Haziran 932 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 14 de 
Beyoğlu sulh mahkemesi salonunda 
işbu ilan ve arfın'ma şartnamesi dai • 
resinde satılacağı ilan olunur .. (2998) 

1 
As. Mk. a. Al. Komla· 

onu lllnlart 

Cinsi Miktan 
Kilo 

Semiz oiu 800 
Taze bakla 1200 
Taze kabak 1900 
Patlıcdn . 1700 
Taze fasulye 1600 
Taze bayme 1350 
Dolmalık biber 1700 
Patates 4000 
Kırmızı domates 5500 
Soian 2390 

.Taze soian 1320 

Harp Akademisi ihtiyacı için 
ba ada yazıla mikdarda 11 ka· 
lem muhtelif yaıhk sebze aleni 
münakasa ile satan alınacaktır. 
Münak3Sası 18-Haziran-932 Cu
martesi günü saat 16 ya kadar 
Tophanede Merkez kumandanlığı 
satın alma komisyonunda icra 
kılınacakhr. Taliplerin şartname
sini görmek için komisyona mii• 
racaatları ve İJtlrik için de . mu
ayyen vaktinde komisyonda ha
zır bulunmaları. (289) (2270) 

• * * 
Harp akademisi ihtiyacı ıçıa 

6250 kilo sığır eti aleni müna
kasa suretile satın alınacaktır. 

Miinakasası 11-Haziran-932 cu
martesi günü saat J 6 ya kadar 
Tophanede Merkez Kumandan
danlığı sa.tın alma komisyonunda 
icra kılınacaktır. Taliplerin ıart
namesini iÖrmek için komisyona 
müracaatları ve iştirak için de 
muayyen vaktinde komisyonda 
hazır bulunmalan. (281) (2153) 

--' 
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Estanbul Belediyesi 

Fafıh B. Müdurluğiind~n: 
1 - 6 - 932 tarihinden 20 - 6 932 tarihine 

civarı Kaza belediye merkezindedir. 

uanıarı ( 1-~:m:mı .. Takvim -, 
ı Perşembe Cuma 

kadar Fatih nahiye ve 1 2 6 Mayıs 27 Mayıs 
20 Muharrem 21 Muharrem 

GUn doğ'tı~u 4 34 4,.13 
Giln batışı l 9,30 l 9,30 21· 6- 932 tarihinden 1 O· 7- 932 tarihine kadar Fener nahiye ve 

Devlet Demlryolları ilanları 

·-----------------------------~---~~---=-.~ 10000 ton kömürün ha•zai fahDıiyedeu Derince, HaydarpaŞ~ 
Mersia limanl< rına nakli münakasası kapalı zarf uıulile 16·.H•~ 
Perşenbe günü saat 15,30da Ankarada Umumi Müdürlük bm•,.e 
yapılacaktır. . 

civarı Fener nahiye merkezindedir. ' 
11- 7-932 tarihinden 3U- 7- 93Z tarihine kadar Eyüp nabiye ve 

civearı Eyüp nahiye merkezindedir. 

Sabah namazı 4,13 4, I I 
Oğlo n 

12,ı r 12.l 1 

Fazla tafsitAt beşer lira mukabilinde Ankara ve Haydarp31• tel 
I~ nelerinde satılan şartnamelerde yazılıdır. (2246) 

r 1·8-932 tarihinden 10-8-932 tari!1ine kadar Karagümrük nahiye 
ve civarı Karagümrük nahiye merkezindedir. 

11-8-932 tarihinden 25- 8- 932 tarihine kadar Şehremini nahiye 
ve civarı Şehremini nahiye merkezindedir. 

27 - 8 • 932 tarihinden 5 - 9 - 932 tarihine kadar Cerrahpaşa ve 
Aksaray civarı Haseki caddesinde eski belediye mevki•ndedfr. 

6-9-932 tarihinden 30-9-932 hrihine kadar Samaty::ı nahiyesi 
ve civarı Kocamustafapaşa belediye tahsil şubesindedir. 

.:>2 senesine ait evzan muayene ve damga muame!atıoın balada 

lldndl .. 16 10 16,10 
Akşam .. 19.20 19,,'lü 
Yatsı 

.. 21,25 ~1.27 
lms:ı.Jt " 225 2,21 
Yılm geçen } 145 146 

GUnlcr' 

Yılın kalan ' 219 218 
Günleri J 

lız, .. 
JIA VA - Dün sr«'.al•hk azami 22, wıgıırl 

9 derece)dl. P.u glln h.-ı\'a nçılc olacak "'e 
rü:ıgllr ııo~ rıızdan esecektir. 

muharrer eyyam ve tevarihte nevabi merkezlerinde mevcut bulunan ----R A D Y 0----. 
evzan muayene damgamemuru tarafından damgalanması mukarrer 1 J 

Buglin bufunduğundan mıntakalar dahilindeki esnafın müddet ve tevarihi --tS_T_A-~-n-r,-ı,--ı-s-d-cn-ı9 a kıı.dar grumo-

mezkfırda müracaatla damga muamelatını ifa ettirmeleri ilan ton, rn,so dan ıo,so a ıtndnr bedayfl musı~ 
olunur, (2277) ld heyeti, njnns h berk?t'lr 20,30 d3n 2l 6 ka 

d:ır S~lim Sırrr be) tarafından kon!ernns, 
Beher metro murabbaına sekiz lira kıymet konulan Çırçır yan· 21 den 22 )C ıcadar Belki<; hanımın iştira • 

aın yerinde Hoca Ferhat mahallesinde, 37,92 metro murabbaı ld)lc saz, 22 elen 2z,so n Jmd.:ır orl•estrn. 
o Vfl'AN:\. - 517,'! m. u kno,;at 80 3)-
arsa satılmak üzere müzayedeye konmuştur. Talip olanlar müza- n,83 org ı omwrt, ıs orkestra komıerl, 10,so 
yedeye g.irmek için 30 · Mayıs - 932 Pazartesi günü yirmi bir odn mnslkfsl, ıs ıconser. 22,sa piyes, 2!l pi· 

liralık teminat makbuz veya mektubu ile saat on beşe kadar Dai- Y~iEtLsmmo <276,5 m. v, Oktıovat ;o %J 
mi Encümene müracaat etmelidirler. <2275) '1 Jımnnstlk, 7,80 konser, 9,so ev kndmlıın --Hcy'efi umamiyesine 2190 lira kıymet konulan Beşiktaş'ta 
tramvay caddesinde 2 mımaralı mezarlık arsasl pazarlıkla satıla
caktır. Talip olanlar tafsillt almak için Levazım Müdürlüğüne ve 
pazarlık İçin de 164,5 lira teminat makbuz veya mektubile 
30·Mnyıs .. 93'2 Pauıtesi günü ıaat oa beşe kadar Daimi Encü
mene muracaat etmelidirler. (2276) 

Ü$kÜdilT beledipe ~ııbei idare$fnden: 
Yeni sene münasebetife esnaf yedinde mevcut bilumum terazi, 

dirhem, kantar, baskül arşın, metre, hububat,m3yiat ölçeklerile ecıaha· 
nater ve diğer bazı yerlerde insan vezni için istimal edilmekte 
olan otomatik basküllerin damgalanmasına bir Haziran 932 ta-

rihinde başlanarak 1 Eylfıl 932 tarihinde nihayet verilecektir. 
Bu müddet zarfında hangi mmtakada icrayı ticaret edenlerin 
hangi gün ve nereye müracaat edecekleri aşağıya yazılmı~ oldu
ğundan alakdarların müracaatla mevazini damgalatmalan ve bu 
müddetten sonra damgasız görülecek mevazin esbabının umuru 

Belediyeye müteallik ahkamı cazaiye kanununun maddei mahsu-
sasına tevfıkan tecziye edilecekleri ilan olunur. (2278) 
1 Haziran 932-30 Haziran 932 Üsküdar iskete zabıtai belediye 
mevkiinde. 
1 Temmuz 932-5 Temmuz Kuzguncuk TemizJik işleri binasında 
6 ,, ,, 20 ,, Beylerbey nahiye merkezinbe. 
21 ,, ,, 23 ,, Kandilli Temizlik işleri binasında. 
23 ,. 11 2 Ağustos Kısıklı nahiye merkezinde. 
3 Ağustos ,, 6 ,. Yeni mahalle eski belediye mevkiiode. 
7 ,. ,, 31 ,. Üsküdar belediye dairesinde. 

Eminönü Kaymakamlığı ve Helediye Şube Müdüriyetinden: 
Süleymaniye Elmaruf mahalles;nde Sülcymaniy~ sokağında iki 
yüz elli lira kıymet kC1nulan muhterik sekizinci mektep binası 
enkazı satılmak ve 29· 5-932 Pa:ı:ar günü saat on dörtte ihale 
edilmek üzere açık muıayede konmuştur. Talip olanların Encü
mene müracaatlan:ilan olunur. (2274) 

Gedikpaşada Jandarma satın
alma komisyonundan; 

Dört bin dört yüz otuz yedi çift çizmenin kapalı zarfla müna
kasası 5-Haziran-932 pazar gOnii saat on dört buçukta yapıla
caktır. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve münakasa
ya iştirak için teminat ve teklifnamelerilc beraber mezkur günde 
muayyen saate kadar komisyonumuza müracaatları. (2038) 

Yazan: Tekinsiz konak 
M. Şeref 

- 33 -
Derin bir süküt hertarah kap- Kubbe vezirlerile nakibüle.şraf 

lamııtı. iki yakaya dizili bütün Ye ulema, sırasile dizilerek kapı-
bu saray mubafulan, ortada da atlarından indiler. Kapıcılar 
se11iz duran amirlerinin ağzından kihyası, çavuşbaşı, mutad me· 
çıkacak emri bekliyorlardı. raıim üzre yürüyerek selam ağa-

Biltün sarayda bakim olan ıı gülbank çekti. 
ancak korku ve dehşet idi. Her Silihtaraia ile bostancıbaş1, 
kes bir ıeyler olduğunu, sarayın sağ ellerini göğüslerine koyarak, 
hayasından korkunç bir ruzgarın selamladılar ve alay, kubbe al-
geçtiğini anlayordu. Lakin kim- tının önündeki demir parmaklıklı 
se ıeıini çıkaramıyordu. divanhaneye dizildi. 

Topkapu ıarayının Ayasofya 
kapuıunun önünde hala ordıı
nun en yüksek mensabindc 
bulunanların kesilmiş kelleleri 
kanları sızarak duruyor, Şeyhul
islimm cesedi, Çekmece sahil-
lerindeki kumlar üstünde karga
lann gagalariyle parçalanıyordu. 
Kimıe bu müslümanm cenazesini 
kaldırmıya cesaret edemiyordu. 

HUnkAr1n huzurunda 
Kubbe • vüzerası, içeri girerek 

tertip Uzere ayakta, elleri kavu
şuk bir vazıyette durdular. Öte
den sim siyah kömur gibi yum
rulmuş suratında kıp kırmızı du
daklarmı oynatarak darüsıuade 
ağası göründü. Bu huzura da
vete işaretti. Lakin ortada ne 

itin jlnınnstlk, l'7,So l.onser, 2t,.ıo trio kon
Sl.'r~ 23,05 hnber. 
ntJJml!Ş (89t,2 m. 12 kITo,·ııt) - 12 

ıılnk, 13 pl~k, 17 lconscr, IR,10 komıeı-, 10,40 
ııtn, 20 tllganni, 20,20 senfonik: konser, 21,15 
koaser. 

:KO:UA ("41,2 m. M kllomt 100 %) -
18,80 plfik, 18,SO lrnnser, 21 pllik, 21,.ııs scn
fonilt konser. 
BTID.\PEŞTE (5116,5 m. 18 kDol·ııt 70,%) 

- ıo bnbcr, 11 musiki, ıs,so konser, 18 
pIAk, 17,10 jazb:uıt, 18,SO konser. 20 haber, 
2l dans. 

l\IOSI{O\'A (lSOJ m. 100 Jdlo\'at) - 11,80 
dan 21 o lmd:ır neşriyat. 
\'AHŞO\'A (1 Hl m. 120 kllo\'at 80 %) 

JS,J.; ıw.nfoır!Jr konser, 15,%0 mmfkt, 16 mu • 
siki, 17,%0 pliık, 18,U haber, 13,()0 Vllnad:m 
nakil. 21,15 bafif musiki, 23,10 düette. 2J 
d:ımı .. 

PAIUS (1725 m. 75 kilovat 80 3) - '7,45 
Jlrıınmıtllc, 8,·tG pllik, IS lconferans, 20 mfioıa
h:ıbl', 21 konser, 21,4p tiyatro. 

1 ZA'YILER 1 , __ _ 
'J'athik mührümii kaybettim. Bn 

mühürle ltiç liimseye borcum yoktur. 
Yenisini çıkartacağJımdan eskisinin 
hükmü olmadığını il:hı ederim. 

Divanı mulıasebat 'reisi Stmisl 
merlıum Hüseyin Hüsnü bry 
Kerimesi Nimet 

laşc rnülfı.zimicveli zevcim Ahmet 
Fevıi efendiden muhasses Samatya 
:'ulıcsindcn 43340 numaralı almış ol • 
duğum maaı;ı cüzdanımı kazaen zayi 
eyledim, Yenisini alncağrmdan eskisi-
11in hükmü olmadığı ilan olunur. 

/)iirriye 

Fatih Hal Müd6rlüğun
den: 
Kiralık bakkal dükkanı 
Defterdar' da askeri imalatha

nesi içindeki bakkal dükkanı bir 
sene müddetle kiraya verilecek
tir. Müzayede müddeti 21 - Ma-
yıs - 932 tarihinden 8 Haziran 
932 tarihine kadar yirmi ııün
dür. Taliplerin 8 -Haziran-932 
tarihine müsadif Çarşamba günü 
müzayede ve ihale komisyonuna 
müracaatları. (2207) 

sadrıazam, ne şeyhülislam vardı. 
Herkes bu naiİhan kayboluşa 
bir mana yeremiyordu. Şeybüı. 
islamm akıbeti malum idi. LAkin 
Sadrazamın ne olduğunu bilen 
yoktu. 

Enderundan bir alkış koptu. 
Hunkar taht odasına çıkıyordu. 
Şimdi tertip sırasile huzura gi
receklerdi. Büyük iç kapının sa
ğına tesadüf eden taht odası 
yüksek ve meşbekeli pencereler
den girebilen kifayetsiz bir ay
dınlıktan loş bir halde idi. Kar
şı duvara dayalı tahtın üstünde 
Padiıah kurulmuş oturuyordu. 
Kemerli alnının çatık iri kaşla
rının vaziyeti korkunçtu. Uzun 
kirpiklerinin örttüğü iri gözleri 
gazup ve korkunç bakışlarla dört 
yanı süzüyordu. 

Meşhur iri topuzu, meharetle 
kullandığı şişperi ve iğri kılıcı 
yanında idi. 
Sağ tarafında meşhur Silihta

rı duruyordu. 

l 

~ 

Bir sene zarfında Deriuce limanına gelecek malzemenin tab~ 
ve tabliyesiniıı kapalı zarfla münakasası Ankara'da idare ıner 
zinde 16 Haziran 923 Perşembe günü saat 15 te yapılacaktırJ 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer liraya sa 
makta olan Şartnamelerde yazılıdır. (2244) 

Ankara - Kayseri hath üzerinde Balışeh istasyonu cfu~ 
108+000 inci kilometrede vaki taşocağından çıkarıfacak ~ 
M3 balastın kapalı zarfla münakasası 14 Haziran 932 Sah g6 
saat on beşte idare merkezinde. yaplacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde ikişer lir•~ 
satılmakta olan fartnamelerde yazılıdır. (2178) 

Bilecik deposu kömür tahmil ve tahliyesinin kapah zarfla ~ 
nakasası 11 Ha.ıfran 932 Cumartesi ganfi saat 1 S te idare r1l 

kezinde yapılacaktır. tJ 
_ Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerile Bilecik iıta~ 

Müdürlüğünde birer liraya satılmakta olan şartnamelerde ya 
dır. (2150) 

1 - EskişehiT • Ankara hatta &zerinde Beylikköprü istasyoıı' 
civannda 479 + 200 K~ ocağından 7000 M 3 . 
2 - KUtahya - BaI.Ke-sir hatb üurinde KöprGöreu ciYa'1 

28+300 Km. ocağından 3000 M 3. 
3 - Kfttahya - Bafıkesir hattı üzerinde Değirmisaz iıw~ 

civarında 97 ve 99 kilometreler arasmdaki ocaktan 5000 M 3, 
4 - Eskişehir - Konya hatrı üzerinde Meydan - Pınarbaqı i 

yoDları arasında. 397 + 400 Km. Bozdağ ocağından 4000 M ~· 
BaJada mevakii ve miktarları gösterilen balastların kapalı 

münkkaaaları ayrı ayn olark 14 Haziran 9~2 sah günü saat 15 
itibaren idare nıerkezinde yaprlacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpa,a veznelerinde beheri beşer lir•f 
satılmakta olan Ftrt11amelel'de yazılıdır. •2243) 

Kiralık Souk Mekulat ve 
rubat Mahalli 

Eminönü Malmüdürlüğünden: 

lstanbul Adliye dairesindeki Souk mekülit ve mefl'Ubat ıit 
halli eski kirası olan 555 lira üzerinden açık artbrma .,_.,...41• 
kiraya verilecektir. llıalesi 28 - Mayıs - 932 cumarteıi -
11 de yapılacağından şeraitini öğrenmek üzere :ı!mi nü 
dürülğüne müracaat edilmesi • (1873) 

·------------~-----------------------------------~-----------~--
11caret işleri Umum MildOrltlğllnd~·= 

30 İkinci T~r.in 330 tarihli kanun hilkümlcrlne göro ~rk17ede iş ~ ıı", 
ğa izinli bıılunan ecnbi şirketlerinden Alman tabiiyetli CSiment'l1Ucl~\.."'C ~ 
nim şirkoıi • Siemens llaltke Aktien Gesellschıfr) şirked ba hri i'
şirketin Türkiye vekili bulunan Mösyö Pıul Loeskeyc verilmt la 
rcredildiğini ve yerine şirket namını yapacağı işlerden doğaeak dml 
ınıhkemelcrue davı eden. edilen -.·e üçüncü ~ıhı.s stfatlırile ~ha.zır Ulllll 

müştereken im;rnya setahiyettar olmak üzte Ali Bey ve Mösya Biel~J.'a 
lediğini bildirmiş ve Jftzımgelen vesikayı vermlşıir. Keyfiyet kannıiJ :!'fıit 
muvafık görülmüş olmakla ilin olunur. 

Ticaret işleri Umum MOdiirliiğilnden ~" 
30 fkincl Teşrin 330. ta~ihli ka~un hükümleri da!ccs~de !ürkiyad~- ~ )/. 

maga izinli bulunan ecnebı şır1'etlennden Alman tabıyetlı tSımen: • ~utet -1_ 
Anonim Şirketi - Siemens Sehukert Werke Aktien Gesellsch:ıft) Şirkıtı b• / 
müracaatla şirJ.:etfn Tıirkiye vekili bulunan Mösyö Paal J..ocskc';e vcrilmff 
vekı\letin rcredildijtini ve yerine şirket namına y:ıp:ıcaklan işlerden doğaca~ 
yalarda bütün mahkemelerde da,·:r eden, edilen ve 3 üncü şahıs sıfatlarilc: of 
bulunmak 'e mü~terell;en ,·az'ı imzayı sel:\hi5cttar olmak üzre Ali Bey ve ~ 
Bieliız·i t:ıyin eyl:diğini bildirmiş ve lazım gelen 'esikayı vermiştir. Keyfiycı 
nuni hükümlere muvafık gürülmüş olmakla ilan olunur. 

Hünkar çok korkunçtu. Hemen 
hemen bir fırtına kopacak gi
biydi. O yalnız huzurunda iki 
büklüm yer öpenlere hiç ehem
miyet vermeyordu . 

işretten genç yaıta suiisti
milın son derece.sine gelmekten 
hasıl olmuş yeşil san renkli yü
ZÜile bakmıya kimsede cesaret 
yoktu. O şimdi haşlıyan bir 
lisanla lstanbuldan bir muvakkat 
bir za'llan için kaybolmasım fır
sat bilerek kaynatılan fesadı 
soruyordu. Karşııındakilerin, diz 
bağı çözülmüş titriyorlar ve ye
minlerle antlarla bir şeyden ma
lumatları oldığım tekrar ediyor
lardı. 

- Bende biliyorum. Verdiğim 
nasibatların kadnnı bilmeyen 
hainler cazalarım buldu. 
O aralık kaybolan sadrazamın 
yerine tayin ettiği vezıre hilat 
iiydirildi • 

Ulemadan her biri beyaz fera· 

ceyi göılüyo-;du. Her sof~ .
1 tmde bu beyaz örtüyü hissed• 

ken hiç ummadıkları bit 
şeyhulislam olmuştu. 

Lakin oıteda " mührü . 
yun ,, denilen ve uiruna b~ 
fesat çevirilen, dereler ıib' 
dökülen bu şey yoktu. ka 
vezirle beraber mübarde k~J~ 
muştu. Hünklr verdiği şı 
bir emirle derhal çavuş 

deftardarı, saray ru~a"'.' ~ 
sarazam konağına gönderdi· 

~ağı altüst ettiler. Ne sadt•e 
ne ınühr meydanda yoktu ". 

it hayet koca arnavudun b ~ 
diği azim strveti miriye ı 
lundu. Defterdann yüıü . 
Sadrazamın konağıda Y~. 
bedilen sadrazama veri ~' 

BugünUn akşamı sara1 
ları kapandıktan sonra 
gıren kapıcılar kahyası t1ll 

(Bittn1 
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Askeri Lise ve Orta Mek- 1 cf:1{:;~f,~~~~~,~L Çorum Vilayeti Nafia 
teplere Talebe Alınıyor "~:~"~~:e~·};t~·a:~~.:~~s~l~~0 ~~:~s~!~~i Başmu11 hendı· s ı· aı·nden·. 

tı:ıstalıkları teşhisi. idrar, balgam, ce· 6 
t• l - 1932-1933 ders senesi için lstanbul'da bulunan Kuleli rahat. kazurat ve su tahlil:\n, Ultra Çorum - Merzifon tolunun 21 + 558 inci Kilometresi arasın· 
" Malt A k · L" l ·ı B 'd b 1 B A k mikroskopi, hususi aşılar istih1.arı J lia . epe s erı lse erı e ursa a u unan ursa s eri Kanda üre miktarının ta,ini ve kanın daki 7850 lira 14 kuruş bedeli keşifli 2 X 11 m açıklığında 

ti esıne, Konya ve Erzincan'da bulunan Askeri Orta Mekteple- sedimaitation sür'ati. Öivan)olu'nda. kirgir ayak ahşap tabliyeli Diiğenci köprüsü yeniden inşası 
ne talebe alınacaktı. ~ultan t\l:ıhmtıt türbt:si i\n, 1~9. Tc- ı· d f d k ı d'J ı 5 2 L ,,._ .. _ lcfonlst. ,_oorJSI ame ıyah ört ay ' ar ın a i ma c ı me c üezre l, ay müddet-

i - iseler 9, l O, l 1 inci sınıfları (1, '1, 3) üncü, orta mektep- 1
• etd le kapalı zarf suretile münakasaya konulmuştur. Talipler bedeli 

k.a t 6, 7, 8 inci (1, 2, 3) Uncü sınıfları muhtevidir. Ve liseler YAZ GELDi ! keşfin yüzde yedi buçuğu nisbetinde münakasa kanununa tevfi-
b·ı Dlına 400:500, Orta mektepler kısmında :l00:300 talebe alına- kan ı 789) lira teminatı muvakkate irae edccckJer ve ticaret oda· 

1 ecekr 
ır. sanda mukayyet bulunmakla beraber ameliyatın devamı müdde-

. 3 - Meldepler le>·li meccanidir. Talebenin iaşesinden başka tince Nafia dairesince ehliyeti musnddak fen memuru istihdam 
IİYdirilmesi, teçhizatı, kitap ve sairesi hükumete ait oldağu gibi eyliyeceklEr ve bu fen memurları mukavelenameyi de !mza ede· 
•Yrıca talebeye her ay bir miktar maaş ta verilir. ceklerdir. lbale muamelesi Çorum Encümeni Daimi riyaseti ma· 
ed 4 - Liseleri muvaffakıyytle bitirenler Harbiye mektebine terfi kamanda 30 Haziran 932 tarihine müsadlf perşembe günü saat 
ltbe.rler. Ve iki senelik tahsilden sonra Cümburiyet Ordusu için 16 da icra edilecektir. Fazla izahat almak istiyenlcrin Çorum 

ıt oJurJar. S Başmühendisliğine müracaatları ilan olunur. (2242) 
d - Bütün mekteplerde kayıt ve kabul, mekteplerin bulun-
h~kJa,. ~erlerde 1 Temmuz 932 de başlar. Ve Ağustos 932 tari
d ilde hıtam bulur. Bununla beraber kadroda münhaller kalırsa 
d trs senesinin devamı müddetince sivil liıe ve orta mektepler-
tıı nakil suretile talebe alınmıya devam olunur. 
Mekteplerin bulunduğu yerler haricinden Askeri lise ve orta 

~ekteplere talip olan!ar 1 Haziran 932 tarihinden itibaren bu
~dukları yerlerin Askerlik şubelerine müracaat edebilirler. 

) - Mekteplere girmek için lazım olRn şartları muhtevi kayt 
d t kabul şartnameleri ve muhtaraları bütün Askerlik şubelerin-
e nıevcuttur. Talipler askerlik şubelerine ve askeri liıe ve 

~~~a mekteplerine müracaat ederek mezkür şartları öğrene 
~r. (2180) 

1
,. _!<aracabey 
Ugünden: 

Harası Müdür-

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

mahallerdeki teri kc-er, Yücude hiç bir 
mıızaez. at vermrrSıhhat ,·ekl\letinin mü· 
sadei rcsmiyesinl haizdir. 

VA!lmT 
Adres: lstanbul .\nkarıı caddesı 

'Yakıt yurdu 
Telefon : Yazı ışleri :ı'? 4379 ve 

2.3872 id:ırc 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lstanbul Val\IL 

bone şartlar.: 
l 3 tı 12 Aylık 

l)ulıilde 150 400 750 1400 Kuruş 
H:ıriçre - 800 1450 2700 

ilin şartlarımız: 

Gedikpaşada jandarma satın 
alma komisyonundan: 

Üç yüz adet mar. teferruat eğer takımının kapalı zafla mü
nakısası 5 - Haziran - 932 Pazar günü saat onda yapılacaktır. 
Taliplerin nümune ve şartnameyi görmek lizere her gün ve mü
nakasaya iştirak için teminat ve teklifnamelerile mezkur günde 
muayyen saate kadar komisyonumza muracaatları. (2037) 

Gedikpaşada pjanarma sa
tınalma riyasetinden 

Şapka ve tozluğu ile beraber an altı bin ila on alh bin bet 
yüz takım kışlık elbise imaliyesi kapalı zarfla münakasası 31 Ma· 
yıs 932 tarihine müsadif salı giinü saat on beşte yapılacaktır. 22 - Mayıs - 1932 pazar günü saat 14 te Bursa Baytar müdiri

)ttinde ihalesi yapılacağı evvelce ilan edilen yayla sütleri için teklif 
edilen son fiat haddi layık görülmediğinden ihalenin 30 Mayıs 1932 
&~~artesi günii saat 14 te hara merkezinde ihale edilmek üzere 
~ edildiıl'i ilan o:unur. (2224) 

- llcsmr 11 ususı 

Taliplerin nümune ve şartnameyi görmek üzere her gün ve münakasa• 
ya iştirak için h~minat ve teklifnamelerilc beraber mezkür günde 
.muayyen saate kadar komisyonumuza müracaatları. (1900) 

Gedıkpaşada jandarma satı
nalma komisyonu riyasetinden: 

Satın 10 J\:ş 12,50 l\ş 
Santimı 20 _ '25 

KUçUk ilin ,,!_artlarımız · Gedikpaşada Jandarma satı
"alma komisyonundan: 

ı ~ ..; " l·IU l>etalı 
30 50 65 7 5 100 Kurus 

A- Abonelerimızin her üç :ıylı On bin ila on bin beş yüz kaput imaliyesinin kapalı zarfla 
Yirmi bin çift sarı kunduranın kapalı zarfla münakasaaı 5 S ğ1 için bir defo meccanendır münakasası 31 Mayıs 932 tarihine müsadif sah günü saat onda 

lı H - 4 satın geçen ilAnlımn fazla l kt T ı· l · t ·· · - k h taıiran 932 pazar günü saat on beş buçukta yapılacaktır. Ta- ~:ıtırı için 5 kuruş zıımmolunur, yapı aca ır. a ıp erın şar name ve numuneyı gorme üzere er 

•
1P1erin şartnameyi görmek üzere her O'Ün ve münakasaya iştirak gün ve münakasaya iştirak için teminat ve teklifnamelerile be· 

'i.. • V AKl'l' Matbaası 
'.\İn teminat ve teklifoamelerile mezkür günde muayyen saate Sahibi: Mehmet Asım. umu mı raber mezkur günde muayyen saate kadar komisyonumuza ıQij , 

, ~!r':!r .. k~m2s:o!u!ı!!~ ı:ü~~:!l':!ı:. (;o;6~ • • • • • • • • • • • .": .. ~ • :ü_!ü;ü ~ !"!i1!_A;ı::'. • .r!c:a~a~. JI!Ol >. • .. • • •• • • • • • • • • • • • • • •. 
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0 1an fesi Sultan Mahmudun paşalarından enderundan yeti§me Hüsrev 
r'•a kalyoncu neferlerine giydirnıi§t i. Sultan Mahmut bu kırmızı fesleri 
~ienmİ§ ordudn ve ahali arasında taammüm etmesini istemişti. ilk za· 
~anlarda fes hakkındn zamanın uleması küfür alameti diye isyan çı .. 
qrınak istemi,lerdi. 

1• Gazi istiklal harbinde sivil elbiseyle kalpak giyiyordu. Kuvayı mil· 
1Ye devri fesli değil, kalpaklı bir devirdir. 

Gazi 1925 ağustosunda Ankaradnn Kaslamonuya seyahat ettiği za • 
!tıan Kastamonuya bir panama şapkasıyle girmi§ti. 
b·· Ahali Gaziyi hararetle karşıladı. Sarıkları, fesi, ve abanileri çıkarıp 
U)'ük tezahüratta bulundu. 

i . Gazi Kastamonudan döndükten sonra vekiller heyeti 2 eylül tarihli 

1<:lırnaında ilmiye sınıfının kıyafetini tayin etti, bütün devlet memur .. 
~~tının şapka giymelerini mecburi kıldı. Bilahare bütün vatandaşla • 
•n fapka giymeleri hakkındaki kanun kabul edildi. 

Tekkelerin kapanması : 

t 1 2 eyiül tarihli vekiller heyeti kararlarından biri de tekkelerin kapa .. 
b· lllasıydı. Tekkeler kapatıldığı gibi "Türkiye cümhuriyeti içinde hiç 
i ır tarikat ve bunlara mensup hiç biı feyh ve dervi§, ve mürit olmıyaca· 
11

' hu sıfatlara ait hususi kisvelerin ve unvanların türbe ve türbedarlık • 
~rın ilga edildiği,, de aynı kararnamede zikredildi. 

Beynelmilel takvim ve yeni rakamlar ı 

"' 26 kanunuevvel 1926 tarihine kadar saatler on iki saate münkasem 
" e2ani idi. Yani akşam ezanında saat muhakkak on iki olurdu. 

q_ Seneler hicri ve kameri idi, kameri sene her sene diğer senelere na· 
)f)radn 10 gün noksandı. Otuz altı senc!de bir sene hesaplardan kaybolu • 

r u. 

)- Esasen medeni bir hayat yaşıyan cemiyet için bu eski takvimle iş 
l>rtıak başlı başına müşkülattı. 

~d 26. kanunuevevel 1926 da iki kanunla saatlerde zevali saatler, ae • 
e ınıladi sene esas olarak kabul edildi. 

eli, 1 haziran 1928 tarihinden itibaı en beynelmilel rakamlar kabul edil 

Maarif siyaseti : 

hi O!ımanlı devletinde maarif tanzimattan evvel tamamiyle dini ma • ' 
le;.etteydi. Tedrisat medreselerde yapılırdı. Ta.nzimattan sonra medrese
de 111

• Yanında müs:;>et ilimleri vermeek ü2ere mektepler açıldı. Tanzimat •i \rı'ınden daha evvel de Osmanlı devletinde ıslahat yapma'k arzu edildi· 
ı~rnanda bahriye mektebi, topçu harbiyesi, tıbbiye açılmı§tı. 

\rf\ff 
1
! anzimattan sonra medreselerin yanında mektepler büyük bir mu· 

llıuyet kazanamadı. 
atibi Me~rutiyet devrinde hazan medreselerin ıslahı suretiyle takviyesi "'"- ~frı hareketler yapıldı. Meşrutiyet maarifi bir türlü bir cepheli bir 
'tıi rı olamadı. Mütemadiyen teokratiye kendi rejiminde bir tazim bir 

ayırdı. 

--------• TARtll EL TZlTABT --------r...-271---
Cümhuriyet devrindedir ki mektepler laikle~tirilmiştir. Tevhidi ted 

risat kanunu ile teokrasinin birer karorgahı olan medreseler temelinden 
yıkılmıştır. 

Yeni Türkiye milli mücadelenin en şiddetli zamanında bile maarif 
meseleleriyle meşgul olmayı ihmal etmemiştir. Sakarya harbinin en şid • 
detli zamanında Ankarada maarif ve terbiye meselelerini konuşmak ü -
zere bir muallimler kongresi toplanmış ve hükumet kongre meseleleriyle 
ciddi bir surette alakadar olmuştur. 

Harf inkdlbı : 

1928 kanunusanisinin birinci gününden itibaren eski arap harfleri 
erkedilmiş yerine yeni Türk harfleri l:nbul edilmi~tir. Yeni harflerin ka

bulü Türk hayatında bir dönüm noktasıdır. 
Yeni harfler medeniyet merhalenidir. Yani, kolayca öğrenmek, o

kumak, yazmak imkanını baheşdcn yegane vasıtadır. 
Arap harflerinin Türk l::ültürüne eklediği maziperest, an'aneci ve 

geri telakkiler eski harflerle birlikte artık yeni nesillerin dimağından 
ıilinmiye başladı. 

Terbiye gayeleri : 

Cü.mhuriyet maarifinin umdeleri şunlardır: 
A) Laik, cümhuriyetçi, inkılap;ı, halkçı, vatanda, yetiştirmeli. 
Bunun için bilhassa ehemmiyet verilen işlerden en mühimmi tarih 

ve yurt bilgisi malumatının Gazinin ir~ndiyle bu esasları takviye ede • 
cek bir !ekilde hazırlanmasıdır. 

B) Cümhuriyet maarifi, ilk tahsili filen umumileştirmek istemekte
dir. Bu maksatla bir çok iptidai mektepleri açılmıştır. 

C) Türkiye cümhuriyeti bütün tahsil derecelerinin ameli gayeler ta• 
kip etmesini bilhassa iktısadi hayata uygun olması ve yetiten nesillerin 
hayatta muvaffak olacak bir şekilde hnzır!nnmasmı istemektedir. 

D) Türkiye cümhuriyeti korku ve dini ahlak yerine, hürriyet ve ni-
2amın telifinden doğan hakiki ahlakı hakim kılrnnk istemektedir. 

Spor: 

Türkiye cümhuriyeti sporu himaye etmektedir. Mekteplerde beden 
terbiyesine ve spora aza.mi ihtimamı göstermektedir. 

- lktısadt ve Mali siyaset -

Türkiye cümhuriyeti ta ilk teşel.külü anından itibaren iktısat mese
lelerine, memleketin iktısadi istiklalinin teminine çok ehemmiyet vermit
tir. Milli misakta iktısadi hakimiyet mevzuu bahsolduğu, büyük millet 
meclisi hükumeti tetekkül ederken <le ilk iş olarak iktısat vekaleti teıkil 
edilmi,ti. O günden beri devletin şa~mıyan iktısat siyaseti biribirini 
tamamlamak üzere: 

1) Müıtahsılı himaye. 
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lara mahsus 

HAYAT 
bayat·kamba 1 
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2) İhracat ticaretini himaye. 
3) Milli sanayi ve işçiyi himaye. 
4) Demiryolu siyasetine ehemmiyet. 
Türkiye cümhuriyeti bir devlet esasının Jruvvetlendirilmesi için 

'devletçi bir iktısat siyaseti takip etmektedir. 
Bu siyasetin hedefi: Türk ticaret muvazenesini hariçten giren eşya 

lehine bozmamaktır. Bu siyasete eş olan maliye siyaseti de açıksız, 
mütevazin bir bütçe sahibi olmaktır. 

Ziraat siyaseti ı 

Türkiye cümhuriyeti teessüsü amndan beri ziraat meselesiyle ala " 
ltadar olmuştur. Bu esaslar şunlardır: 

A) Türkiye nüfusunun yüzde 79 unu köylüler teşkil eder. Devletin 
ve milletin esas kuvvetini ziraatle me§gul olan insanlar tetkil eder. 

B) Köylünün refahı bir gayediı·. 
C) Köylü kurtarılmalıdır, köylü fikren yükseltilmelidir. 
D) Köylüyü ezen vergiler kaldırılmalıdır. Bilakis köylüyü himaye 

eden vergiler ihdas olunmalıdır. 
Bu prensiplerin tatbikatından olmak üzere aşar vergisi köylünün 

sırtından kaldırılmıştır. 
Osmanlı imparatorluğu köylüyeyüklettiği ağır vergilerle yaşardı. 
Osmanlı İmparatorluğu bütçesinin en kabarık rakamı aşar vergisi 

idi. Mahsulden yüzde on alınırdı. Sonra hu yüzde on ikiye çıkarılmrftı. 
Osmanlı imparatorluğu aşarı doğrudan doğruya almaz mültezimle .. 

re devrederdi. Mültezimler istedikleri gibi, fazla miktarda vergiler alır· 
)ardı. 

Cümhuriyet hükumeti köylünün vergisini umumi bütçeye nazaran 
yüzde (40) tan yüzde (11) e indirmi~tir. 

MUstahsllin himayesi : 

A) Toprak müstahulmı himaye için istiklal harbinden sonra dev • 
Jet bütçesinden ayrılan bir kısımla en muhtaç köylünün uzun zamanda, 
faizsiz olarak borcunu ödemesi temin edildi. 

Aynı zamanda hariç memleketlerden getirilen tohumlukları muhte· 
Hf mıntakalara dağıttı. Mesela cenup vilayetlerimizde süne böceği mah· 
tulü berbat ediyordu. Buna mani olmak için sert buğday tohumu lazım· 
clı. Bunu hükômet İtalya ve Kıbrıatan getirdi. 

B) Traktör kullanan müstahsılın himayesi için kanunlar neşredildi. 
Memlekette makineli ziraat az zamanda inkişafa başladı. 

C) Makine getiren çiftçileri himaye için devlet bütçesinden 3 milyon 
lira aarfedildi. 

Zlraatin lslihı işleri a 

A) Fındık sahalarında, fındık bahçeleri, ipek mıntakasında dut 
bahçeleri, portakal sahasında portakal bahçeler, şamfıstığı zer'iyatıru 
teşvik için şamfıstığı bahçeleri, üzüm mmtakalarında üzüm bağları vü • 
cude getirildi, ve buralardan meccanen tohum ve fidan tevziine baılan • 
<h. 
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harbiyle muvazi olan harici siyaset: müstakil bir millet olmak için müc 
c\eleler devridir. · 

2 - Lozandan, yani müstakil Türkiyenin filen tasdikından ıonr• 
ki hariri siyaset. Bu siyaset; yurtta sulh, cihanda sulht~r.. Türkiye 
ır•aksatladır ki komşularıyle ademi tı•cavüz muahedelerı ımzalamı§tıf· 

• A) Milli 
1hakları hariçte saydırmak, B) Memleketin harici ticar~t 

ni genişletmek, C) Türkiyenin diğer devletler .arasın~a şer~fli . ·~evkıl 
muhafaza ve daha §erefli bir hale koymak .. Dıye hulasa edılebılır. 

- Dini ve hukuki inkılap -

Layıkhk : 

Osmanlı devletinin kanunları şer'i ahkamdan alınmıştı. Devleti 
kanunları · fıkıh ahkamına uydurulmıya çalıshrdı. Bütün hukuk müesses 
leri bu vaziyette idi. Yeni Türkiye milli hakimiyeti tesis ederken kanu~ 
ların dini mahiyetini kaldırdı. Kanunları dünyevi esaslara raptetti. ~ı 
mahiyeti haiz olan müesseseleri devlet siyasetinden tecrit etti. Dinle . ei 
leti biribirinden ayırdı. Laiklik esasları şer'iye ve evltaf vekaletlerıtı 
15.ğvı (3 mart 1924) ve medreselerin ilgası, tedrisatın tevhidi ile tak 
rür etti. Türk medeni kanunu laik esasları daha çok tebarüz ettirdi. 

Kadın hukukunun inkişafı kadını eski teokratik nizniyet yerine~·" 
asırı ailenin müsavi bir cüz'ü ve muasır medeniyetin bir unsuru ha ~·b 
kcydu. Osmanlı hukukuna göre kadın erkeğe nazaran tam hak sa d' 
değildi. Mirası yarı yerdi. Şehadette iki kadın bir erkek yerine geçer 
Cümhuriyet bu iptidailiği ortadan kaldırdı. 

Yeni adli kanunlar : 

Türkiye cümhuriyeti laik bir rulıla ceza, medeni, . ticar~t, borl~ 
kara ticareti, deniz ticareti hukuk ve ceza mahkemelerı usulu kanuı;f" 
m kabul etmekle adliye cihazını asri bir hale koydu. Lahey adalet 1 ri• 
r ı Lotüs • Bozkurt vapurları müsademesi hadisesinde Türk tezini naı~ 
ye ve hukuka tekabü~ i.tibarile dah8: kuv_:vet.li bul.m~ştur. Türk huku~fııtif 
larmm muvaf fakıyetını vücude getıre~ amıl yem bır ruhla kabul ed ,el 
o!an muasır hukuk telakkisinin Türkiye cümhuriyeti kanuni müdevveıı 
arasına girmiş olmasıdır. 

Kadının siyasi hakkı 
. : k ti•"' 

Türkiye cümhuriyetinde kadınlar al·tık memur olabıhrler. Avu ~1'le' 
·doktorluk, mühendislik, kimyagerlik, muallimlik, muharrirlik etti 
ri gibi hakimlik vazifesini de ifa etmektedirler. A • tiJ 

Türk kadını bu gün belediye meclislerine aza seçmek salahıye 
haiz olduğu gibi belediye meclisine a~a dahi intihap olunmaktadır· 

Fes yerine şapkan1n kabulü : .. 1~ 
Osmanlı impaı-atorluğu teceddüt sıralarında kırmızı bir keçe 1',ll 


