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Sayısı S K111'11f 

'Dostluğa inannıış kalplerin tenıinaiı 
"-----~~~~~~~~~--~----~------~~~----~--~~--~----~~----~----~~~------~---~~--

Romada söylenen mühim nutuklar 

600 tayyare büyük 
bir uçuş yaptı 

Dün gece 1ürk ~efaretinde M. Musolini 
şerefine büyük bir z .. yalet verildi 

ltalyan tayyareleri 

Maarif Vekili 
Dttn Ankaradan geldi, 
akşam tretdle dUndll 

Maarif vekil EaatiBey, dün 1a • 

bah Ankara' dan tehrimize gel .. 
miı, öğleden evvel jimnutik ten • 
liğinde, öğleden sonra Sipahi o -
cağındaki mU.abakalarda hazır 
buluımıuf, •kt•mki trenle Anka • 
ra'ya dönmüttür. 

Eıat Bey, İataayonda Maarif 
erkanı ve diğer bir çok zevat ta -
rafından kartılanmıı ve teıyi l 
edilmitlir. 

Maarif vekili, dün kendisiyle 
görüıen muhanirimize, muhtelif 
bahisler tarafmda fU beyanatta 
bulunmuıtur: 1 

- Geçen hafta Ankara'da yapılan 
Jimnastik şenliklerinde bul111tdum • 
Türle gen4;1erinln beden terbiyesinde -
ki muvaffakiyetini gördüm. Ve bu 
hususta azam! derecede utraşan kıy -
metli muallimleri tebrik ettim. Bugil.n 
tstanibulda da ji~tik şenliği yapı -
la.cağım gazetelerde okuyunca, der -

Zevksiz bir didişmeden sonra 

Bu sefer de Maçı 

;u, 

......... • ..,~ ' " ç;• "C •;scs•a•-· - - · hal lstanbula geldim. 
evvelce bir filo ile şebrfmfzo gelen ltalyan tayyareci zabitleri J Gençlerimizin her Mlıada olduğu 

ilOMA, 27 (BQf muharrirlmlzden) BC1fveklll M. Muaeolini ,erefine bir gibi bu sahada da göstermft olduklan 
~ lla,vekU ismet P'lf" Hazretleri, ziyafet. verUdl. [ A1ttarafı i inci SfYfamızda l 

•abalı bataklıklann kurutulması Ziyafet çok samimi oldu ve Ud hil-ı===========---==--= 
~lye11inde hazır bulundu. kfimet BQfvekUlen doatane luıabühal • Akialerı Fener kalealnde -.hıikell bir kaç •nlw• 

Galataaragla Fennbala~ diba maçı kazandı. ltoıyan müJıendialerinln nwnta • lerde bulundular. 
~bir planla yaptUclan bu if, çok ROMA, 27 (A. A.) - ismet 
~i. lamet P'lfa Hazretleri, I · Pqa Hazretleriyle Tevfik Rüştü 

ilan mühendl8lerinin kendilerine Bey şerefine M. Muasolini tara • 
~~en izahatı büyük bir dikkatle fından verilen ziyafette Türk he· 
~ yetinin bütün erkaniyle batta 
feıa Ofleden aonra 600 tayyarenin bir - Türle muli.hatgüzan olamk üzere 
~ llçupında hazır bulunan lamet bütün Türk sefareti erkanı, Ayan 
.::: Hazretleri, ltalyan tayyarecUe - meclisi reiıi, Hariciye, Müstem • 

ıelômladı. lekit, Maliye, Bahriye, Milli 
'!,kfC1171 sefarethtlJ'!emizde ltalyan r Aıttarafı 4 üncil sayfamızda 

Roma Nutukları 
tt ltaJya hükumet reisinin iki ge9: • ;az~ t~kaddÖm ettiğini gösteren 
)•f e•vel miıa~~~er~ne verdiği zi- noktalarıdır. iki Baıvekil, iki mil
~·t~~ ıöyl~dıgı sozlerle başve- lete karıılıklı bir dostluğun başlanıp 
~ızın karıılık nutkunu öbilr kuvvetlendiğini ıöylemezden eY• 

b lllarımızda o~?yacaksınız.. yel, o sözO ıahsi bir kanaat sa-
~ti ti. nut~ldar . bızı Ro~a.. seya- haaından . bir milletin ifade.i ıa· 
~ ~'? b~r şahikası~~ ~oturecek- yılacak bır merhaleye getiriyor
~ ' •kı hukiimet reısının bu açık lar ve dostluk cümleleri a6yle-
Oıııı. d • w 1 • . t 

lbiı ,?1asm an cıger erın!ze e- mezden enel kuvveti bitmemiı 
bır bava doldufunu hıssede- . . . 

"~•in· B d 1 it 1 bır dostluk muabedeımın hükilm-
"- L ız. ura a ya nız a ya I . . b 
~q !Oksek değildir; orada Tür- erını d_a a ~ak ~enelere gö~n: 
~ teııın sesini de olanca berrak- ~e~ek bı~ ~enı tabdıt ~uabede.ı~ı 
a....~Jla akseden irtifaına varmıı ıkı şereflı ımzanın temınatına bag· 
"'"'Utaruz. lamıf, önlerinde halline mecbur 
~Uaaoliniyle ismet Paşa Ro- olacakları biç bir ihtilaf noktaaı 
~ • iki resmi lisanın cemileklr kalmadıjını kayt ve ifade etmek 
~lbl~lerini konuşmadılar; dost- salibiyetini nefislerinde toplamış 
tti.' ınanmıı iki kalbin temina- bulunuyorlar. Sözden ziyade fili 

lf te~ti ettiler. andıran bu hareketler, ıu daha 
"1a· •kıkatta bu nutukların hu- unutulmayacak kader yakin za-

'Jeti sözün fiile değil, fiilin 1 Alt tarafı 2 inci sıyfımızdı 1 

Gülhane parkında çocuk bahçeni : 

Bir ankete cevap 
-1-

ikinci defa karfllOflılar ve bu ıefer de 

ıılıra ktırfı bir ıayiyle Fenerbahçe 

.. ~ . 
Ejer, sporu seven karilerin da

[ Alttarah 5 inci sayfamızda ] Zeki, nazik bir gençle tanııtım: 

~E :_=is=:: :::;:::J=i=m==n=a=s:::::;::::t=i=k:===,==-e===ı==ı=ı=i=;=gı=="=.===ç-:o=:ıı-k-=~ 
Düıündüm: Eğer, ankdl«ı ma1c -

:~·,,~ =~ ":e~T',,.:::: müke mmel oldu 
•aıı Beg glf1I bir ıermayedann mec -

mua1ına muavenet. etmek benim had - M f v kil d ki 
dlm dejU •• Yolç, gaye, fikirlerin 88rİ e • İ iyor : 
anlaıılmaaiyıe,, peJd.. Kendi dtu. 
numda cevaplanmı veriyorum: " Bedenen ko vvetll olmak istiyorsak, bu, 

- Bizde edebı mektepler 1aalc1anda Tllrk içtimai heyetinin selAmetl içindir. 
fikriniz? 

- Edebiyatı cedideııe kadar bizde 
mektep yoktu, medrese mrdı. 

ilk edebi mektebi açan Teullk Fik
ret. - Htilit Ziyadır .. Bir de aon gün -
lerde bir iptiıdm( mektep) I tzçılmıffı 
tl1IUIUJ. okutacak 1dmM bulamadığı 

için kapandı gaUbat-
-Neıir ml, ıiir mi? .. Bundan ıon -

ra edebı hayat.ta hangiıl hdldm ola -
eak? 

- ilk edebi eserin manzum olllfll • 
na bakılırsa, bu kadar eakl bir dUbı 
lıer hangi bir ilUkbalde biralalabUe • 
cejlnl zannetmem.. 

Neıire geUnce; bir~ okıulıt -
luma göre: Nesir, dünya 1/ilzünde 
belediye teşklldtıgle beraber btzfla -
mıf. Umanm ki, lnlan agağı deg • 
memlf dağlar 1JQDOf ll"vtıf ,ehirleı -
tikçe neırin de kuvveti artacaktır. 

Memletietimtzln her yerin.de°;" laer 
sene !Wayis içinde yapdması karar • 
laştınlmış olan mektepliler jimnastik 
şenliklerinin beşincisi, dün Kadıkö -

)"llntle Fenerbalıçe hltibl 
büyük bir muvaf f akiyetle >J.Pdmıftı.r· 

Sabahleyin havanın kapalı olma 
(Lütfen 1agfagı pıbüıü) 

Dikkat ederseniz, bugibıkil narimiz - =============:::::.:====-=======-=======---
de için için ,ur nağmeıerı duyulur.. Yftnı· tftlrı·kalanmız 
Memleketimizde heniiz haldld beledi - ~ ~ ---
ye nöaıl teeısüa etmemı,.e, lıenilz ha -
klki nesir de teesıüa etmemiıtlr. 

- Bizde harp ve segalıat edebi • 
yatı? 

- Bizde harbe gitmlf hangi ~r. 
hangi edip var ld, hakiki harp edebi -
yatı olsun... MQfall(Jh hepimiz, cephe 
geriainin dumamıı mıntakaaında kal -
mamn yolunu bulduk! .. Seyahate -
debiyatına gelince; ıalrin De edibin 
bugünkü kazancı, ikinci mevld tram • 
vayla ıehir dahUinde bUe ıeyahate 

müaait değUdir. Biz, seyahat edebi • 
yatını Mi.3sion'la ğidip gelen talihli 
insanlann kaleminden bekliyelim.. 
Şimdilik bu nev'in bir tane muharriri 
var: Falih Rıfkı Bey! 

- Lisan bugünkü ıeklini klmlerin 
elinden almıştır? 

- Sütunumda yer kalmadı- Yann 
konuıuruz/ 

RozNuvar 
NormaŞerer 

' "Valrıt,, karilerine, dlbı "Roı 
NuYar,, ismini taşıyan, ıehrimizdl 
ve beyaz Rualar ııruında yqan· 
mıı nefis bir romanı takdim ' 
etmiye baılamııtL 

Buglln de maruf ıinema yıl· 
dızı " Norma Şerer ,, in hayatlDI 
ve muyaffakiyet sırlarını anlatan 
bir eaeıin nqrine bqbyor. 

Bebekler etleniyor ı.. , /' · · '_Yuauf ZiY• ..__ 

4 1inc1i. ve 5 inci sayf ala
rımızda. 
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Jimnastik şenliği ·ı · o:~ili 1 Telgral 
Mükemmel oldu Harici 

.... __ .... ._ ________ -.si ______ --______________________________________ __ Haberleri 
sınıı, hatt.'ı bir aralık yağmur çislle • Nihayet yak&landılar 
meslne rağm?'' .. şenlikler Kadrkö • Adana, 27 (A.A) _Ağrı da-
71lnde yapı1dıgı ıçın, o kadar kal~ - ğı şakil erinden firar halinde bu· 
balık ol.mı!·acağını 7.anncdenler!n Junan 37 maznun yakalanarak 
tahmlnlerı hılfıfına, daha saat yedı • cehrim'ze geti 'im iştir M znun-
d fti.b S · f · ı 'l 

11 
• a en aren eyrıse aın vapur armm )arın evrakı ağır ceza mahkemesi-

t.aşıya~. taş~ya bitiremediği, kısmen ~e ne tevdi olunmuştur. Haziranın 
Kadıkoy cn-armdan gelen binlerce kı - başında muh kemelerine başla-
fi, atadyomun tribününü ve sahanın nacaktır. a 
etraf mı doldurmuştu. • .......................................................... . 

Saat dokuzd:ı halkın takdir naznr • gençler sahay~ tcrkederlerkcn, herkes 
ları ,.e alkışları arasında idman hare - bu mu\•affakiyeti takdir ediyor, 
ketleri ypacak mektep talebesi geleli - stadyom alkışl arla çınlıyordu. 
ler ve sahanın etrafında kendilerine! Kız Ye erkek talebenin idman ha -
ayrılan yerleri işgale başladılar. rekctleri arasında bırakılan bir fasıla 

Saat 9,30 da seyirci kalabalığı a -· C'Snasında balkonda bulunan l\lanrif 
zami haddini bulmuş, belki 15 b ini ' 'ekili Esat Bey, Fahrettin Paşanın 
kişi stadyomu h:tştan baş:t doldur - teklifi üzerine Sipahi ocağında yapı -
mu~hı. lan müsabakalara da gitmek istedi -

Sahanın seyircilere ayrılan kıs - ğini söylemişti. Bu sırada bir zat, 
mında oturulacak değil, ayakta du - st.adyomda da futbol maçları olduğu -
ralncak yer bile kalmamıştı. 11u söyleyince, Esat Hey: 

Balkonda Ordu mUfetti$i Fahret • - Hayır, sUıdyom.-ı gttml~·ecC'ğl7~ Çilnl<ir 
tin l'aşayla Vali Muhiddin, Cevdet d.ırğınrz. Fnkat darğınlığmıız or::ıd:ı spor 
l\erlm Beyler, Maarif erkanı, mek • tez.nhUratı ynp:ın gençlere kııroı de~lldlr. 

S:ıhl\yı rnelı:Uıp111erlmlzdeıı eslr~l)·C'nlere 
tep müdürleri bulunuyorlardı. ımr§ı kırfınrz. 

Saat on buçuğa doğru Maarif \'e - Cevabmı verdi. Fcnerbnhçe kulübü 
kili Esat Bey de stadynma gelerek. erkaniylc tanışarak, sahayı şenliklere 
balkonda oturdu. terkettikleri için bilhassa tcşekkiir 

Jimnastik şenliklerinde bulunmak etmek istediğini bildirdi. 
llıere Anknradan gelen Esat lley, Maarif veklllnln nut~u 
llaydarpa§ada trenden indikten son - Bu sırada şenliklere iştirak eden 
"' doğruca stadyoma gelmişti. 40 resmi, hususi 1ise ve orta mekteple 

Saat tam 10,30 da Erkek Muallim Darülşefakanın beden terbiyt•si hoca • 
mektebi beden terbiyesi hocası Niza - tarı tiribünlerin arkasındaki binanın 
metttn Bey, balkonun önünde hazır • salonunda toplanmışlardı. Esat ney, 
lllnmış kUrsüye geldi. Ve "Dikkat!,, muallimlerin yanlanna geler<'k kcn • 
lrumandasrnı verdi.. dileriyle görüştün şunları söyledi: 
btaııbul Erkek lisesi izcilerinin boru - Arkad~lanm. EweJA gcntlerlml:ıc 

fle aeHl.m havası çalarken, bayrağı - rnlluıheratkdr bir &ekllde yardım cttlkkrl 
mız. büyük direğe merasimle çekildi. itin Fenerbah~-c Jrulllbllne hııssakn t~el<kUr 
Bu sırada muzika tarafından çahnan ctmcıc isterim. 
1.stlkh\I maNıl ayakta hürımetle dinle - Gtıı;<'n cuma Anl<arnda Jlmnnstlk şenlik -

• :a· le.rlnl gönnu.,ıum. Bu cwnıı da İstanbul 
nildi. b:ıyrıımm!\ ıstır!'ık l~ln gf'Jdlm. Akşam:ı gl -

Bu merasimden sonra Nizanıettin dec<'ğlm. 
Bey : Bayram teL-ıkl•I ettiğim bu Jimnastlk 

- Cünıhuriyetimizin bC'şinci jim • 
nnstik şenliklerini yapıyoruz. 

Di:r<'rek şenlikleri resmen actı. 
Miiteakiben kürsüye Kız l\İuallim 

mel<tcl>i !.>eden terbiyesi mual1imi 
Mes.ı.df!t Hamdi Hanım cıktı 

Verilen işaret üzerine-ball~onun ö -
nüne her md:tebin ön sıra. ında du • 
raca)( mektepli hanımlar, koşarak 
geldil er ve yerlerini aldılar. 

Mesaclet 11 anımın nrtliği ikinci bir 
kumandn iizeı+ıo mektepli hanımlar 
lrnşnrnk evve l ~' r.ahaya gelmiş olan 
arkadaşlarının lı.~abrına g<'çtiler ,.e 
hfT kaç saniye içinde muntnznm bir 
hnle geldiler. · 

ller mektep ayrı bir renk ve forma 
altında birbirinden temiz kıyafetle. 
riyle nyrı bir ze\•k ve sahaya sevimli 
bir manzam veriyordu. 

Jimnastik ba•hror 
Sahada toplanıldıktan sonra, daha 

enelki senelerde yapılan jimnastik 
şenliklerinde de mu,·affak idarcsiy • 
le herlı.'eSfn takdirini kazanan Kız 
l\lualllm mektebinin kıymetli l>eden 
terbfyest hocası Mcsadet Hamdi Ha • 
nımm keskfn ve idareli kumandaları 
nltmda mektepli kızlarJmızın hare -
k~ tı bqladı. 

1500 genç kız, tek bir kitle halinde 
muntazam hareketleriyle ileri sıçn _ 
yarak, yatarak, kalkarak, en güç 
hareketleri gösterdiler. Ve virmi 
dakika kadar devam eden hareke.tler _ 
den sonra yerlerini erkek arkadnsla _ 
rma bırakarak, alkışlar arasında ·sa • 
hadan çekJldiler. 

Erkeklerin hareketleri de lozlarm 
kf kadar güzel ''e muntazam oldn. 
Maamatih, bir ~ok kimseler, mekt<'pli 
kızlanmıı.m hareketlerinde, erkek 
kanteıtlerfnden daha muvaffak ol • 
duldan kanaatindedirler. 

Nfzamettin Beyin \'erdiği kuman -
dayı 4000 gençin başı, kolu ve bacak -
lan aankf bf r vücutmuş gibi çeJikten 
bfr kitle sertliğiyle, güzel Ye munta -
um yapıyordu. 

Beden hareketlerin1 büttin mek • 
teplerfn Alfabe sırasiyle y;ıptıklan 
geçf t resmi ta.kip etti. Muzika resim 
geçit marşmı çalarken birbirinden 
gtbe) Ci.)inmiş, başları dik, göğüsleri 
!cab•rm11t sert n muntazam adım • 
larlar yürüyerek geçtiler, şiddetle al • 
kIJlandılar. Talebelerin hepsi çok 
muntazam adımlarla ilerliyor, bil _ 
ha.asa Kız Mua11im mektebiyle, Is • 
tanbul ~ Galataaaray lisesinin daha 
pft llkta11 ~Uf!f glirülüyordu. 

PJeştner Jfmll&8tik şenlikleri bu su • 
retle bfttt. Mn.zfkanm geçiş ma11iyle 

ıeıtlllderlnıle bnlıınıu:ıldıı, bklp ettiğim lld 
fikrim \'ur. Blrf, mcmlelcctlrnlzlır nllvotılnl 

teşkil eden kız vo erkek çocııldarmuzın 
böylo mescrrctll bir merıı. .. lmlnde hazır bu -
hınm;:ık hususunıb ~öst<"rdlklm arzu, diğeri, 
bir 11Cnellk l11<'salnln ııcmcres!nl görmek a:r • 
za ııdur. 

mlmlldeltl ııeralt \'O \·csıılt dalrcslnC!o Yn -

pılmnsı rnllmklln ol:ınlan ynpm:ık ,.e a~mi 
nırıdmam nlm:ık uıecburiyctlndcylz. !\km • 
lekeUn her yerlnde \'eMlt, lcap31ı ıın • 
lonl:ır ,.e s.:ılro trun oldır#tı zaman tablidlrkl 
dıılı.n iyi neticeler nlııcııJ;"tZ. B:ızı :rcl".lt•rdc 
ıınlonl:ır m:ınlcsef yol>tur. l"nlmt lıunıı 
rıığmen elde edilen neUce, me,·cut ,·cs:ıltle 
mutena iptir. GöıterlJen fanllyet \'e mu • 
vnffnkJ.yetUın çok nıenınunum. Hepinizi ve 
ı:ocoldanmrubkl gn) rctl tebrik edortm. u . 
zun zamandarıbcrl beden tc.rblycslyle nıC§gul 
olan Selim Sım n ey nrlca4aıJnntt.tı. aync.:ı 
Uıısckkür ederim. 

Blltun omcllmlz memlekete \ ' O Ollmlıurl • 
yete şuurlu \'e Bllğlam bünyeli g<'nı:ler ~ e -
tıııtırmektır. Bedenen kuvvetli olmıık i!itl • 
)'Orıak, bu, t~ldl ettiğimiz Türk ıı:tımal he • 
yetinin kın"\·ctJ, sclAmetı lı;lndlr. ımıu ve 
bedeni t<'rblye elele ylirUmek &art olduğuna 
göre, hngllnkli mesalmlz üc uflm i'ÖSlerl • 
yor: Tnlıstı ~ağında bnJunıın rocuklan, ıı:ı -
yata atılrnıı olanları ' 'O ayru zamanda bir 
llM1ktcp olan orduyıı girmiş genrlcrl yeUj • 
tlrmclc · Bu liı: safhada bUyUk muvaffak! • 
yetıer elde f'clllmckUıdlr. . 

Bu yoldıı hlll,umct, elinden gıılenlerl eıılr • 
gcmlyor. Mektepler irin rnlitnlı:ıams arka -
dıı'lnmnız.dan \e Selim Sırn Beyden yeni 
bir proğram istedik. 

lfa:z.ırlandı. E de-n tcrblyf'sl \'e aporu 
lnıvvetelndlrmck lrln Ani<nrnda bir teşekkW 
meydana getirildi. G~ı terbiye enııtltli • 
sunun ynrıırıda vlicudn gelen hn müessese, 
gclccelc st'ncdcn ltlb:ıl'('n, ttlbcdllecelc bir 
ınUtaha!ISısın nezııretl nltındıı ffll\llyetc gıı • 
recektlr. JIUlı:umct, mıılıtellf yerlerden 
uım:ının lcnb:ıtmn te:illüJc cd<'JI tarifeler 
yaptığı halde bu mUesscso yapılmış, buna 
dair olan mufass:ıl bUtce de bırakılmrı,tır. 
llo, gösterilen al!Uca3 ı anoltmıya l•dfidir. 

Arlmda~tar, heıılnlz:l tel<rnr tC'brllc ederim. 
Çocukl:ınnıızın hepsine tebriklerimi söyle -
~iniz.. İn,:ıllfıh gelecPJc sene daha IJ1 neti -
celer «'ide ederiz.. 

Esat Bey rnua11imlerle görü~tük -
ten sonra I•' enerbahçe kulübiinü zirn • 
retc giderken stadyom meseles i h;k . 
kında da şunları söylc.mi!'ltir-· 

- Veld'ılctln her vllnyetUı ~iylc. bir &hıd • 
yom ~ Ucudn g çtlnneainln, aponı te&vllc ırın 
çok fay<l:ılı olnc:ığ'r mubıılffial•tll'. Ynlnız 
bu nıllnnscbctlc "unu söylcmclc isterim: Tiir. 
ldycde rıumın veya bunun stnd,·ornu """Okt ., .• ur. 
nu ~lbl yerler umıımun lstlfadc!ll için yııpıl -
mıştır. 

G:ız.J lla:ı.rctlerl, gençliğin hotbln yeu5u . 
rllnıeme ine dJklmt Pdllmeslnl söyl<.'ml~lercıı . 

~eni nesli, bu..,ünkU gençlik bu :tekilde 
hareket etmemelidirler. llerkeııı, meınlt•lcctı 

,.ıı umumun menfaati için rah,ncıık ve t 11 • 

bil dolayısl.> le kendisi de mcnfruıt görecek • 
tir. l'ap:ırıığıımz liJIOr laııllyetlndc de hcdo -
timiz bu olacaktır • ., 

Rsat Uey, Fenerbahce kulübünü 
ziyaret etmiş, kulübün · miizesindc 
bir müddet istirahat etmiştir. 

Halep'te 
Vahim hadiseler 
Bekleniyor •• 

HALEP, Z1 (A. A.) - Vnli Süphi 
Bereketin yakın adamlarından üç ki -
şi, ikisi hükumet avluhunda olmak 
üzere ö}dürülmüşlercjir. Suphi Dere -
ketle büyük memurlıtr korku içinde -
dir. Süphi bereketin C\i şimdi 40 ki -
şilik bir müfreze tarafından muhafa -
zn edilmektedir. Yali, müteaddit ö -
JUm tehdidi mektupları almış \'C bu 
hal karşısında istifa etmişse de isti -
fası Frnnsı'Zlar tarafından kabul o -
lunmamıştır. Halk, korku ve endişe 
içinde hulunmnk.t&dır. Yakında ~ok 

mühim hadiseler vuku bulacağına ih -
timal verilmektedir. 

Yeni Yunan 
Kabinesi .• 

ATlNA, Z1 (A. A.) - Yeni hüku -
met şu suretle teş.ekkül etmiştir: 

Başvekil ve Hariciye ve Milli Mü • 
dnf aa nazırı, l\l. Papanasta~siou 
(Milli Müdafaa, harbiye, bahriy~ ve 
hava kısımlarını ihtiva etmektedir.) 

Dahiliye nazrn, M. Bakupulos; 
Maliye nazırı. Darülfünun profe • 

sörlerinden l\I. Yanaresos: 
Adliye nazırı ,.e İktisat nazırı ,., -

klli 1\1. Triyandafilopulos; 

l\laarif nazırı, M. Pedkles Kara -
panos; 

Münakaliit nazırı, M. Koronis; 

Ziraat nazırı \'e Basiret nazır Ye -
kili M, Dakalbasis; 

Sıhhiye nazırı 1\1. Sarat is; 
Müteşarlar: 

BaşYekfLlet müsteşarı, Herakli<!es; 
Milli Müdafaa müsteşarı Jeneral 
SkandaJis; iktisat müsteşarı M. Kir -
yosis; Ziraat müstesarı 1\1. Kallitsu -

~ 

:nakis. 

Hükumet, Reiskümhura yemin 
etmiştir. Pazartesi günü mecliste 
ispatı Yücut edcre..1<tir. 

Plhllppar vapuru 
kazazedeleri 

ilk Kafile Maroilyaya geldl 
l\IARSlLYA, 27 (A. A.) - Philip -

par vapuru kazazedelerinden ilk lra -
filesini hamil olarak buraya gelen 
Komorin gemisine istikbalcilerin çık • 

masına müsaade edildiği zaman ka -
zazedelerle ebe\'eyn ve dostlannın 
karşılaşmaları çok hazin ve do -
Jmnaklr ı;ahneler görülmesine sebep 
olmuştur. 

Kazazedelerin beyanatından anla -
şıldığına göre vapurda hiç bir süikast 
olmamıştır. Yanğm esnasında, ,.ak'a 
rnahallfnde bir Rus vapurunun bu -
lunmnsı, bütün yolculara emniyet 
telkin etmiş ve kaff c.si soğuk kanlı • 
lrklannı muhafaza eylemişlerdir. 

TnhJiye ameliyesi normal bir şekilde 
yapılmıştır. 

Maarif Vekili 
r Üsttarafı 1 inci sayfamızda l 

muvaffnkiyet karşısında bir l\laarif 
vekili sıfatiyle çok büyük bir 2evk 
duyuyorum. 

Yarın memleket mukadde-ratını 
ellerine tevdi edeceğimiz bu muvaffa -
kiyetli gençleri takdir n tebcil ede • 
rim. 

- Profesör Malş Darülfünunda • 
kJ tetkikattını zannederim ikmal etti. 
Fa.kat henüz raporunu bize tevdi et -
nıedi. 

- Ecnebi mekteplerinden batılan • 
nın tarih Ye çoğrafyayl:ı yurt bilgisi 
dersleri hakkında bazı tekliflerde bu -
lundukları doğru değiJdir • 

Her ~nebi mektep istisnasız tarih 
\"e çoğrafyay]a yurt bilgisi ders • 
lerini, verilen tamimlerde göste -
rildiği şekilde okutmıya mecburdur. 

* * * 
Maarif vekili Esat Beyin jimnastik 

şenliğinde, beden terbiyesi muaJlim -
lerine söylediği nutukla, Sipahi oca -
ğında binicilik müsabakalarına isti -
ıfLk edenlerle görüşmesi tafsirntı: bu 
bahislere ait ya:r.ılar arasındadır. 

Yeni Japon kabinesi 
1'0KYO, 27 (A. A.) - Resmi ma -

hafilden tere~şüh eden haberle re gö -
re, yeni milli hükumetin, eski knbi -
nenin harici siyasetine mua dil hir si -
yaset kabul etmesi muhtemeldir. Ye -
ni hükumetin mali siyasetine gelince, 
bu siya"et, eski hiikfımetin siyasetin -
den biraz farklı olacaktır. 

Bu siyasetlere ait resmi izaha t di -
yetin 1 allziranda açılacak olnn fcv • 
kal:ld«' içtimaınd::ı \'erilecek ve lm ic -
tima bütçeyle diğer mnli t cdbirle;irı 
mü1,akere ve kabulüne tahsis olun,, -
caktır. 

Kömür sanayii 
Kanunu 

Hakkında lnglliz mesai fırka· 
sının takriri 

I.ONDRA, 27 (A. A.) - Me ni fır -
kası kömür sanayiirıe ait kanun Ifly i -
hasının 30 Mayis tarihinde ikinci de -
fa kıraati esnasında, reddedilmesini 
talep eden bir takriri Avam Kama • 
rasma tevdie karar vermiştir. 

Du bapta rnütalensı sorulan Slr 
Samuel Honrc şöyle demiştir: 1 

"Bu kanun Hl.yihası da esasen 
memleketimizi nliikadar eden şeyle -
:rfo kısmı azamı gibi mantıksızdır.,, 

. Neden endişe 
Uyandırıyor? 
SOFY A, 27 (Hususf) - lki gün -

denberi hükumetin misafiri olarak 
burada bulunan ltaJyan Ziraat nazı -
rının Sofya•yı ziyareti etrafta bU -
yük bir alaka uyandırmıştı r. Dclgrat 
matbuatı bu ziyaretten hası l olan 
endişeyi izhar etmektedir. 

Almanya-Amerika 
Tediye itilafı 

LONDRA, 2i (A. A.) - Washing • 
ton'dan bildirildiğine göre, Almanya ! 
büyük elçisi yüzde •l faizle 10 tak -
sitle ödenecek 6 lllilyon dolarlık bir 
Alman tediifntını derpiş eyliycn iti • 
lafı imza. etmiştir. 

Bu 6 milyon dolar RMrnanic hav -
zasındnki .Amerika işgal ordusunun 
masrafları olarak Hoo,·er morator • 
yomu ile talik edilmiş olan taksidirı 

mukabilidir. 

Bariden kalkan tay
yare meydanda yok 
DRAGUINGNAN, 27 (A. A.) - Tay -
yareci Goulette ile Philippar vapuru 
kazazedelerinden ikis ini hamil bu • 
lund.uğu hat de dün ltalya'nın Ba rie ı 
şehrınden buraya gelmek üzere hn -
valanan ve §İmdiye kadar hiç bir 
haber alınamamış olan tayyarenin 
Pdgnoles civanndn bir kazaya uğra . 
mış olduğu zannediliyor. 

lzmlr ve lstanbul manlfatura
cılare arastnda 

lzmir, 27 - Şehrimiz manifa

turacıları toplanarak, lıtanbul 
manifaturacılarınm lımir konten-

jamiıı kapatmalarından doğan 
zararları görüşmüş~erdir. Netice· 

?e gümrük komisyoncularının, 
htanbul manifaturacıları namına 
gelen malları çekmemeleri ve 

onlar namına sipariş almamaları 
kararlaştırıldığı gibi, salahiyettar 

makamlara da müracaat edi l m iş
tir. 

Bu, nasıl şey '! 
Sultanahmet camımın dikili 

taşın tam karşısına tesadüf eden 

avlu kapısının yanındaki duvarı, 
oradaki yerin kendisine ait ol

duğunu iddia eden birisi tara

fından, bir kaç işçi getirilerek 
yıktırılmıştır. 

Bunu haber alan mlizenin mü· 
racaatı üzerine, daha ziyade tah-

ribat yapılmasının önüne geçilmiş, 

Evkaf ve Belediye hadise ile 
meşiut o!mağır. başlamıştır. 

Bir yankesici tutuldu 
Dün akşam Taksimde bir yan· 

kesici bir memerun cebini jiletle 
keserek cüzdanını aşırırken 

meşhut cürmü halinde yakaları

mıı ve zabıtaya teslim edilmiştir. 

Roman yada 
Maaşlar 
1 nznrcıkta çıkan Yıldırım ı::ızctc~ı Y 
.. l lü .omcti iş~al eden günün ehetll 

mi) etli me!elelerinden biri de aııa~lafl 
odenme keyfis etidir. 

Şı rl Ristin \'erdiıti rapor, bundı 
sonra maaşlonn ödenmesi \"ergilerin ti 

sili ıı isbt't fndc y:ıpılmasın ı göstcı1t1ek 
olduAundan Mayıs maaşlıınnın yii 
50 70 tenzildtln odcnece~idlr. 

l\lalıre ' ekalcti maışl :ınn ödenıııtİ 
için me;,nuniyctbahş \.:ararlar ittihaz er· 
mevı dtişiınmektedi r; Hakikat olan t-1 
~ey ' arsa o da mnaşlann, bfüün roaı:h· 
lam hüvük bir tenzildtln ödeneceğidir. 

Roma 
Nutukları .. 

[ Usrnırafı J inci sayfamızda l 
mantarda, emperyalist menbat•r 

dan bütün bu türlü dostluk te' 
zahürlerini sahte saydıracak, yil• 
reklerdeki dostluk itimadıni sar 
sıp bulandıracak mahiyette 9' 
karılan neşriyatın nasıl bir g•• 
razkirlık çirkefine ait olduğuoıJ 
anlatacaktır. 

iki nutkun kat'i bir mOtabe' 

katle temas ettiği noktalard•11 

biri de şudu: Bu doıluk Avrtf 
pada ve hassaten Akdeniz 9or 
kında siyasi vaziyetin istiluarıol 
temin edecek baıhca Amillerdel 

biridir. 

ismet Paşa ne iyi söylilyot1 

"Memleketlerimiı:in coğrafi ~·· 
ziyetlerine gayet iyi bir surette 

inhbak etmekte olan samimi te 

müessir teşriki mesai daha şiıst" 
diden iftihar etmek haklı oldır' 
ğumuı: neticelerini vermiştir.,. 

Aziz Başyekilimizio yerincl1 

kaydettiği gibi, Avrupanın cenır' 
bu şarkisindeki öbür devletlet 

için de mesut bir misal teşk~ 
eden neticeler ••• 

Ümit edelim ki bu neticele' 

Roma nutuklarından sonra yaloıj 
Avrupanın cenubi şarkisi içiO 
değil, vrupa ın en i mcr ~e~ 
için de müessir ve mesut bir rrİ 
sal o!suul 

• • 
Mühendis mektebl'1' 
de Harem tatbikat• 

Ankaradan ~elen haberlere 

göre Bütçe Encümeni Yükse~ 
Mühendis mekt~binin 932 ıeol" 
sine ait bütçe liyihaııyla Bareı'9 

b
•, 

projesi üzerinde tetkiklerini 1
, 

tirmiştir. Barem cetveline yirdt' 

müderris muavinliği konulmuşlıa'' 
Cetvelin talim heyeti kısmıııd: 
ikinci dereceden bir, üçün' 

dereceden üç, dördüncü derece" 
den beş, beşinci dereceden ,ıtt 
müderrislik ve beıioci dere" 
ceden beş, altıncıdan on, yediO" 

ciden on, on birinciden beş otO" 
allimlik o!duğv gibi yedinci d~ 
receden beş müderris ve nıu• 
)im muavinliği ile, s~kizind de" 

receden on beş müderris ve rı>\I" 
allim muavinliği vardır. ol" 

Ancak bu münasebetle, Darlı" 
fünun ve yükıek muallim oae t 
tebine verilmiş olao ıabıi1'1 
hükmiye meselesine de teıst•,. 
etmiş, esaslı varidat menıb•1:,. 
temin edilmeden verilen bOlı 
şahsiyetlerin faydalı olmıy•~:~ 
m ve bu sabada istical eoP 

ğini mevzuubahs etmiştir. 

Gümüş liralar 
Devlet bankasının gllaıllf 1~~ 

ra çıkarmak tasanurund~ ~-·ol 
ğu yazılmıştı. Haber verıtdı~ d• 
göre banka birer lira kıyroetı~ılr 
gümüş pora ihracı için b•~: tr 
larn başlamıştır. Para~ı~ bıetİıs( 
rafında Gazi HazretlerınıD 1 

teri bulunacaktır. 
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Snıb lstiy~n ~ocuklar 
t ~Devrede envai hünerler gös
r:hr. Gö11er bu hünerleri hay
a~' hayran seyreder. ihtiyar 
" l6rler "Silahların tahdidi,, pi-
ıea· · ti •nın sonu irelmiyen perdele-
d ~den birinin arasmda durakla-
~kl. lmdatlarma ilk mel~tep ço-

ırı geldi. Parmak kadar ço-
~kl~r ellerinde birer bayrak, bir 
k erıode bir arzuhal!e ihtiyar 

l l6rlerin arasına girdiler: 
._ ''- Sulh isteriz, dediler!.. 
Mutahassıs, müşavir, diplomat 

~bnesinin figüranları arasına bir 

1~culc. alayı da karıştı. Sul~ ~~
lerı bunları görüace kımbılır 

~•aıl hünkilr, hUnkür ağlaşmış
rdır. Briyan sağ o~saydı: 
itte benim ne elim diye çekdi. 

Qı-... Günün kahramanı Leon 
dt Ora bunları görünce milli mü· 

faa bütçesini kısmaktn haklı
h111 diyecek .• 

lıı Bir an için ellerinde b:ıyrak
tla konferans salonuna giren 

tOcokJarı yirmi sene sonra ta-
.. .__ d .. · ırur e ınız .. 
S.rtıarında bir sürü diplomalar 

0
11111zlarmda cins cins silahlar, 

11ı· 
•tralyozlar, seyyar bir cepha-

rtt!ik gibi aynı meclise gelecek, : 
- Sulh iıteriz ..• Ama! diye

Ct~!er! şu komıuları:nız o:mas:ı!.. 
11ıpolyon sağ olsa : ,, 

4a - Yahu neden şu Briyan-
11, fundan bundan bahsediyor-

~uz. Silahların tahdidini ilk is-
1en benim., diyecek, fazla ıs-

ttp ederseniz size şu cevabı sa
"1racak: 

8tı- Avusturya sefirine söyledim. 
tt" silahların tahdidini kabul ede-
r z ama ah şu komşu devlet yok 
~? O, bir kabul etse .. Biz ha

z. 
Bu sözü siJihlarm tahdidi ko
~ mü•ekerwbatların
~ almıyorum. Bu söz üzerin
'lı:~ kos kocaman bir asır geçir· 
~ bir sözdür. Fakat henüz ne 

Ptaze! 
.. . . 

t liıyal güzelnıidir, bilmem? .. 
) 'kat bu silahların tahdidi ha-
'1ltrin ıahı gaiiba ! 

isi Çnnkii bu i'in hayal olmaması 
't .... dünyada demir ve çelik sa
~llllin, zengin gurupların elin-
e alınması lazımdır. 

~unun henüz imkanı yok! De
)'ta •e çelik sanayii kazanacak, 

rJ•cak, keyfedecek. 
) tnıir kralı, çelik imparatoru 
~dıkça silih devrin en değiş-
ıeQ modası olacak. 

'-~ icaba, hantal fakat ince, 
.. ~ bedenli hayala bir istidayla, 
~Gıa konferanıla varmak müm-

değildir. 
tatfi.Ydi İfin bu krallık, impa
~:rl11k tarafını kaldıralım. Fa
)lltQ bugnn " Seyrinde halelsiz 
"'t Yen ,, bir mürekkep alem 
~· Bu Alem ne idil muahede
~· ile de hür insanlann hür 

\t~lerine uygundur. 
~it ~nu11 fikirlerini ayaklarına 
'Çıznıe gibi giyerek çıplak 
dil>lll Cesetleri üstünde yürüyen 
t~lbblllatlar yalnız Amerikanın 
d"-ay lir reisini çıldırtmadılar, 
"ttd:~llın Yarıdan fazlasını ateşe 
~r. 

i~ u••ziyetin neticesi mağlup 
lb'il~blhfanınaktır. Çünkü galip 
'o:ı.11 Unu son daınlasma kadar 
ltr 9 'lllak istiyor. Müstemleke
dtter~ Y•rı hür insanlar, muahe
~::. ebirleri kurtulınak için 

r. iti •tka çare bulamıyor
il halcikatı budur. 

Sadri Et~m 

1 
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Etlbba Muhadenet cemiyeti, dün toplandı 

Hastanın ilk doktorile ikinci 
doktorun karşılıklı vaziyetleri ! 

Etibba odasının kararı, tamim edilecek 

Buhran sebebi: Fransa 
Amerikaoan maruf muharri,. 

lerinden Jamea Pouven 1918 
senesindenberi dDnyaoın tarihini 
anlatan yeni bir eser neşretti. 
Eserde bir taraftan Çin - japoıı 
milcadelesinin safahatını mtıta
lia ederken diğer tarafta11 
Almaoyada Hitlerizmin inkipf• 
lariyle, yahut Gandinin menfi 

Etibba muhadenet cemiyeti ay • 
lık içtimamı, dün Halkevinde i -
kinci reis Ferit İbrahim Beyin ri .. 
yasetinde yapmıttır. 

labilir. Hastalar, doktorların 
kabinelerine müracaat ederlerse, 
hiç bir doktor h&.ıtayı tedavi eden 
doktoru haberdar etmiye mecbur 
değildir.,, dem~h.Ledir. 

dilmittir: · mukavemet siyasetinin neticele-
1 _Sigorta sandığının b\jyü _ riyle veya Fransanın masuniyet 

tülmeıi, aza adedinin çoğaltıl • namaoa ileri sUrdOğtı tecavtlzkl
maaı; rane matalibile karealqıyoruz. 

Sıhhiye vekili Refik Bey tara -
fından gelen yeni idare heyetini 
tebriki müteza.mmen mektup o -
kunmu§, cemiyete girmek istiyen 
bazı doktorların azalıkları kabul 
edilmi§tir. 

Cemiyetin evvelki celıelerinde 
ehemmiyetli ıurette müzakere 
mevzuu olan, bir haıtayı tedavi 
eden bir doktor varken, ikinci 
bir doktorun haıtayı tedaviye 
ba,Iayıp, baılıya.mıyacağı meıe -
lesi hakkında Etibba odasının 
mütaleası aorulmuıtu. Oda riya • 
seti verdiği cevapta: "Eğer hasta, 
hastanede veya evinde yatıyor ve 
bir doktorun tedavisi altında bu -
Junuyorsa, çağırılan ikinci dok -
tor, birinci doktoru haberdar et -
miye mecburdur. 

Odanın bu tekildeki cevabının 
sirküler halinde bütün doktorlara 
bildirilmesine karar verilmiştir. 

Bir ay evvel aktedilen senelik 
kongrede idare heyetinin rapo -
runda, yerli müstahzarat fiatları -
mn kontenjan dolayısiyle yük.el • 
diği meselesi de yer almı§, bu 
hususta Sıhhiye vekaletine müra -
caate karar verilmişti. Vekalet 
bu hususta izahat istemiş oldu -
ğundan, bu hususta yeniden mü -
zakere cereyan etmiş, bazı yerli 
müstahzeratın Üzerlerine mecburi 
olduğu halde fiatlarımn yazılma -
dığı ve bu yüzden fiat yüksekli -
ğine tahit olunduğu ıöylenmif, 
bu izahatin Vekalete bildirilme -
ıine karnr verilmittir. 

2 - Bir doktor ailesi. diğer bir Amerikanın harici siyaseti. Rus· 
doktora müracaat ettiği zaman yanın bolşeviklik tecrübesi, in· 
tedavi paraıı verilmiyeceği zan - giliz emperyalizmi,milletler cemi
niyle hastaların ihmal edildiği yeti, tu\ihat, tamirat, harp borç
görülmektedir. Bu zannın kaldı - ları, gümrük tarifeleri, ikbaadi 
rılmaıı; buhran meseleleri, elhasıl buıtın-

3 - Deontoloji kitabının bas - kü dünyayı alikadar eden her 
tırılmaıı; mesele eserde tetkik ve tenkit 

4 - Bir cemiyet merkeziyle edilmiştir. 
kütüpane teıisi; Amerikalı muharrir eaerinİD 

5 - Mektepten yeni cıkmış bir mukaddimesinde Versay muahe
doktorla bir profesör, Etibba o - desinin sllrll silril hadiselere, bll
dasına aynı niıbette aidat ver - tün dünyayı muztanp eden fena• 
mektedir., aidatın sınıflara tak • lıklara sebebiyet verdiğini yuı-
sımı; yor. Ve fikirlerini şu şekilde ile-

6 - Vizite ücretlerinin, dok • ri aürilyor : 
torların kıdem ve §Öhretlerine gö • Umumi harptan sonra Anupa 
re tasnifi; nın mukadderatına hakim olu 

Şayet ikinci doktor da hastanın, 
tedavi eden doktor tarafından ter· 
kedildiği kanaati hasıl olur ve bu 
kanaati hasta tarafından teyit e -
dilirse, hastayı tedavisi altına a -

Cemiyet azalarının arzu ve 
ihtiyaçlariyle şikayetlerinin ne -
den ibaret olduğu, bir sirküler 
halinde sorulmuştu. Bu ihtiyaç 
ve şikayetler şu nuretle tesbit e .. 

idare heyeti bu tikayet ve ihti - V crsay muahedesi, Avrvpada 
yaçları tetkik ederek mütaleasını vu~rn bulan her inkipf Ozerinde 
heyeti umumiyeye bildirecektir. tesir yapmıştı. 

Son olarak y alovada bir ge - Esas itibarile Vilıon librealİI• 
zinti yapılmasına karar verilmiş, mi ile Klemanıo'nun inatcı-
içtima bitmi~tir. lığını birbirine uygunlaıtırmaktan 

Tavukçuluk ve Bahçevanlık sergisi 
Dün muhtelif mükafatlar verildi. Sergiyi akşama 

kadar 10,000 kişi gezmiştir 
Evvelki gün açılan tavukçuluk 'fasını Ticaret ve Sanayi odası, kazları ikinci derecede, Saim Be-

ve bahçıvanlık sergisini dün on 50 lirasını Zı raal Bankası, 25 ti- yin kömcı tesisatı, binbaşı Ta
bin kişi gezmiştir. ilk günü ge· rasmı Sanayi Bankası temin et· Jit Beyin posta güvercinleri, 
zen!erin yekunu dört bindir. Şc· miştir. Fahri Bey:n tavus!an, Adil Be
hir bandosu düo sabahtan akşa- Gazi Hazretleri verdikleri pa- zin yerli koluç:<a makinesi üçün
ma kadar çalmış, ziyaretçiler ıer- ranm sebze ve meyveye, Başve- cil derecede nakdi mükafata !a
siyi gezdıkten aoara bafede İ•- kil Paıa da çiçek teşhir eden- yık görülmüşlerdir. 
tirahat etmiılerdir. lere tahsisi arzusunu izhar et- Bundan başka diger müesıe-

Sergi jüri heyeti akşam üstil mişlerdir. Diio yalnız tavukçulara selere 9 altın madalya, 17 gü· 
tetkikatını bitirmiş, tavukçuluk 520 lira tevzi edilmlştir. müş dip!omalı ve 24 diplomasız 
şubes'nin para mükifahyle ma- Üsküdardan Ömer Lütfi Beyin madaly, 6 diplomalı ?diplomasız 
dalyalarını tevzi etmiştir. L ki s B · 

5 ı egorn tavu arı, aim eyın bronz madalya, 9 diploma veril-Sergiye verilen 147 iranın 
500 lirasaoı Reisicümhur Gazi Legorn piliçleri, Ananyadinin miştir. Bu gün ve pazarertesi 
H 1 300 1 B k·ı Rodeylandları, Servet Beyin De- gu .. nü tetkikat yapmak üzere azret eri, irasıoa aşve ı 
ismet Paşa Hazretleri vermişler- nizlileri birinci derecede nakdi sergiyi mektep talebeleri geze-
dir. Mütebaki miktarın 300 li- mükafata, Ratip Tabir Beyin Fav- ceklerdir. Bunlar top:u bir halde 
rasını vilayet ve belediye, 200 rolları, Nurettin Beyin tavukları, geldikleri takdirde kendilerinden 
lirasını Ziraat vekaleti, 100 li- Yeşilköyden Muzaffer Beyin ücret alınmayacaktır. 

.................................................................................................................................... 
Poliste: Şehrimizde yaz Mel. Dlplaraku 
Bir dilkkAn yandı Malatyada kar 
Evvelki ~ecesababa karşı Mah· Dün lstanbuJ, yazın hatırı aayı-

ınutpaşadaGiircü hanında manifa- lır günlerindenbirisini yaşamııtır. 
toracı Agobun 28 numarala dük- Sıcağın ıiddeti sokakta gezenle
kinından yangın çı!<mış, dilkkan ri hayli ınüteessir ediyor, bir çok 
temamen yanmııtır. Polis tabki- kimseler ceketlerini kollarına a-
ksta devam etmektedir. larak dolaııyorlardı. 

Tramvay çarpb Memleketin bir çok yerlerinde 
207 numaralı vatman Muhlisin baharın ve yazın başlamasına 

idaresindeki tramvay arabası rağmen bazı yerlerdede elin kar 
ameleden Kamile çarpmıı, yara- yağmaktadır. Meıela Malatyadan 
)anmasına sebebiyet vermiıtir. gelen haberler kar ve fıtınanan 

Yunan ressamı, Ankaradan 
geldi 

On gün kadar evvel ismet 
paı hazretlerinin daveti üzerine 
Ankaraya giderek Halkevinde 
bir sergi açan Yunan ressamı 
matmazel Diplaraku şehrimize 
gelmiştir. 

tesirile bir çok meyvalann ve 
bağl2nn harap oldui1Jnu, boğday 
fiyatlarının yilkseldiği bildirmek
tedir. 

Muhlis, yakalanmıştır. ·-.. ··--·-.. -·- ... .._ ' ' =-·-
Bir otomobil kazası f 

---- .......... 

Şoför Halilin idaresindeki oto
mobil dün Bamonti iatuyon 
önünde HOseyinHayri B.in hususi 
otomobiliyle çarpmııtar. Her iki 
o~omobilin ön kısımları parça-
lanmıştır. 

Nara atanlar 
Hamal Karabet'le Kizım sar

hoş oldukları halde Tophanede 
tolaşırlarken nare atmaya baıla· 
mıılar, polis tarafından yakalan
mışlardır. 

1 Gelenler, gldenler 

Bir ay kadar evvel Ankaraya 
giden Muhtelit milbadele komis

. yonu Tlirk murahhas heyeti re
isi Şevki Bey dtın ıebrimize gel· 
miştir. _ 

-
~Un rapdan idman .. nllklerlnde erkek talebemiz 

atiyi nazarı itibara alanlarla ma• 
ziye sımsıkı bağlananlann dll
şüncelerini birbirine eklemekten 
doğan bu muahedenin ilk se-
mer esi, Avrupayı ikiye bölmek 
ve Fransaya, Avrupaya bikim 
bir vaziyet vermekti. 

Umumi harpten sonra Ameri
ka tekrar infirat ıiy:uetine *'" 
det etmİf, lngiltere dahili ifl_. 
rıyle ve ticaretini terviçle mq• 
gul olduğundan, Japonya, bil~ 
menafüoi Şarkta temerkDz ettir• 
diğinden, Fransa masuniyetini 
temin etmeyi ileri sürerek Av• 
rupa kıt'asma hakimiyetini yay• 
mış ve dostlarıyla dllşmanlanna 
hakim o mak fırsatını elde et• 
mişti. Fırsatı ganimet bilea 
Fransa, siyaseti ve altınıyla her 
şeye tefevvuk etmek istedi ve 
tefevvuk etti. 

Tamirat bedelinden bir ıey 
tenziline razı olmıyan devlet, 
Fransaydı. Rur vadııini iıgal e
den devl~t, Fransaycı. Hakiki 
terki teslibata mani olan, Fran
saydı. Akvam cemiyetine ve a• 
dalet divaoana bakim olan ve 
dllnya siyasetine istikamet ver-
mek isti yen devlet Fransa ile 
m:ittefikleriydi. Versay muahe-
desiyle harp mahsulil olan diğer 
muabedelerin tadiline mümanaat 
eden Fransaydı. Bu muahedeleri 
tefsir ve tatbik eden devlet, 
Fransaydı. 

Wi'm ve Ceneral Smuta gibi 
liberallar Versayda mtisamaha 
göstererek milletler ceı;ni_yetioin 
herkese hakkını vermesını, mu• 
ahedeleri tadil etmesini bekle
mişlerdi. Kaynıyan ihtiraslana 
sükünet bulmasa (lzerine milletler 
cemiyeti gftya bu itleri baıara
caklı. fakat Fransa, muahede 
ısrar ederek buna imkln bırak• 
madı. 

Amerikalı muharririn dedikleri 
bunlardır. Ona göre, umumi harp-
ten on dört sene sonra dilnyanın 
müthiş bir iktasadi buhran içinde 
bulunmasının sebebi, bundan iba· 
rettir. 

Ortalıkta bir hal çaresi istiyea 
birçok meseleler var. Fakaf bir 
bal çaresi yok. Bilakis bütlln bu 
meselelerin ancak kendi kendile-
rini halledecekleri anlaflhyor, Bu 
mesele'erin hallini geciktiren, en 
bnynk mani de F ransıdırl 

OlllBB BIZA 
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Roma' da Söylenen Mühim Nutuklar 
(Üst tarafı 1 inci sı yfad 

Terbiye, Nafia, ve Korporas -
yonlar nazırları; Başvekalet ve 
Hariciye nezareti müsteşarları, 
Kralın yaveri, Fırka Katibi umu -
misi, Roma kolordu kumandanı, 
Akademi azasından M. Kanoniko, 
Matbuat börosu şefi ve Harici -
ye nezaretinin diğer erkanı hazır 
bulunmuşlardır. 

M. Musolininin nutku 
ROMA, 27 ( A. A.) - Dün Baş

vekil ismet Paşa Hazretleri şere
fine verilen ziyafette M. Mu5so
lini, şu nutku söyle:niştir: 

"İtalya hükumeti ve İtalyan 
milleti namına gerek zatı devlet -
lerine ve gerek Türkiye Cümhu -
riyeti Hariciye Vekiline çok sa ... 
mimi bir surette hoşamedi beyan 
etmekle bahtiyarım. 

Sizin Roma' da bulunmanız, 
yalnız memleketinizin mcmleke -
timize karşı bes!emekte olduğu 
muhabbet ve teveccüh hislerini 
yüksek sesle bir kere daha teyit 
etmeme cleğil, aynı zamanda Ga -
zi Mustafa Kemal Hazretlerinin 
sevk ve idaresi altında yeni ve 
müre:feh bir hayata kavuşmuş o -
lan genç Türk devJetinin doğma -
sını ve tedrici surette inkişaf et -
mesini Faşist hükumetin ne kadar 
büyük bir itimatla takip etmiş ol -
duğunu beyan ve il:!n etmeme ve ... 
sile vermiştir. 

Vekaviden istin':C".t clunan müs -
bet h~kiJ:atler!e iki memleketin 
hissiyatı arasındaki m· matıelet 
iki hükumetin, iki milleti birbiri -
ne daha ziyade yaklaştırmak. ik -
tisadi münasebetlerini inkişafa 
mazhar etmek ve direktiflerini 
telif suretiyle onlara bil assa şar -
ki Akdenizde sulh ve sükun temi -
natı bahşeylemek vadisindeki fa .. 
aliyet!erini tes'it etmekten ba~ka 
bir netice veremezdi. 

Siyaset sa~e.nmcl .. ki do:;tane 
tesriki m.,.sa\r-ıizc hakim olmus o -
lc;~aıi.mi mütekabil anlaşma ~ih -
n\yeti Ye bu mesai sayesinde elde 
etmiş olduğumuz mes'ut netice ~ 
ler bizi bu yolda sebat etmiye 
sevketmc1:dedir. 

Ba sebepten dolayı dün Türk 
- lt.ıly:ın dostluk ve hakemlik 
muahcdenamesini bazı tadilatla 
5 sene daha tem it eden protoko -
la İmzamızı koyduk. 

Bu muahedename, bilhassa 
şarki Akdenizdc siyasi vaziyetin 
istikrarım temin edecek başlıca 
amillerden biri olarak telakki o .. 
lunahilir. 

Vücuda getirmiye .m1.lvaf fak 
olduğumuz dostluk havası ara -
mızdaki hususi meseleleri hallet -
memize müsaade bahşohnuştur. 

Kara suları meselesiyle Kas -
teleriso "Meyis,, adasına mü -
cavir adacıklar meselesine müte -
allik olan müzakereler bunun bi -
rer delilidir. 

Bu dostluk havası aynı za .. 
manda Avrupa'nm sulh ve sü -
kuni\ kavusmasırı tem;n€' matuf 
mesaiyi de. teshil etmiştir. işte bu 
imanla ve bu hissiyatla Türkive 
Cümhuriveti Reisi Gazi Mustafa 
Kemal Hazretlerinin, zatı dev -
)etinizin ve Türkiye Cümhuriyeti 
Hariciye Vekilinin şerefine kade -
himi kaldırıyorum VP Tiirk m;Jie -
tinin refah ve isti ·haline ait en 
samimi ve hararetli temennilerimi 
beyan ediyorum. 

ismet Paşanın cevabı 
Roma, 27 (A.A) - Türkiye 

Başvekili İsmet Paşa Hazretleri 
M. Musolini cenaplarının nut
kuna §U suretle cevap vermiştir: 

"Resmiyet ve samimiyetin bir
birine karı§hğı bu hararetli ve 
samimi muhitte söz alırken du
daklarıma gelecek olan ilk keli~ 
melerin zatı devletleri tarafın
dan memleketime, Türk milleti
!1e ve onun büyük reisine karşı 
ızhar edilmiş olan hissiyata ha
raretle tefekkürü mutazammın 
kelimeler olması tabiidir. 

İtalyanın güzel ve kadim pa .. 
yitahtında bize hoş amedi beyan 
etmek için balmuı olduğunuz ilti 
fatlı kelimelerden dolayı gerek 
kendi namıma ve gerek Hariciye 
Y ekili Tevfik Rüştü BeY. ve aair 

refiklerim namına teşekkür ede
rım. 

Bu seyahati icraya teşebbüs e
derken dost ve misafirperver bir 
memlekete gitmekte olduğumuza 
kat'iyyen kani bulunuyorduk. 

1talyan miJJeti iJe İtalya hüku .. 
meti ve Faşist memurları tara
fından yapılan hararetli istikbal 
karşısında bu his daha ziyade 
kuvvetlenmişÜr. 

Bizi ihata ve bize refakat eden 
bütün bu umumi teveccüh teza
hüratı memleketlerimizin ır.üte
kabi I münasebetlerinin istinat et 
mekte olduğu prensiplerin iki mil 
Ietin yekdiğerine karşı beslemek
te olduğu şuurlu ve teemmül 
mahsulü dostluk hissinden mül
hem olduğunu bir kere daha is
pat eylemiştir. 

Bu dostluk müohem ve gayri 
makul bir muhabbet ve teveccüh 
P.scri olmayıp, beynelmilel rabr 
talara hakim. olan zaruretlerin 
eseri oldu~undan dolayı fevkala
de kuvvetlidir. 

Mernleketlerimizin coğrafi va
ziyetlerine gayet iyi bir surette 
intibak etmctke olan samimi ve 
mü~:;siı· tesr~!:i mesaimiz daha 
şimdiclen iftihar etmekte haklı 
olduğumuz neticeleri ver;miştir. 
Vukuatın m!lhik göstermiş ol

duğu bu siyaset vadisinde sebat 
etmek suretindeki müşterek ar
zumuz ,hal için bir İstikrar ve is
tikbal için bir itmat amldr. 

Her iki tarafın vücude getirmiş 
olduğ~ dostluklara inzimam e
den Türk - İtalyan dostluğu 
Türkiye ve ltalyanm bu memle
ketlerle olan dostane münasebet
lerini tarsine mani teşkil etme
miş bilakis hu münasebetlerin in
kişafını teshil eylemiştir. 

Bu dostluk münhasıran sulbü 
istihdaf etmekte olduğundan, 
Türk ve İtalyan milletlerinin ve 
rejimlerinin mütekabilen beslen
mekte oldukları itimada istinat 
etmekte bulunduğundan her iki 
taraf da bundan müstefit olmuş~ 
tur. 

Mütekabil anlatma uılaşm1 
siyasetimizin, anl~şılmış o!ma
sınm neticesi ya nız deniz hu
dutlarımızın kat'i surette tes
biti gibi iki memleket arasında 
muallak bir halde b:.ılunan 
meselelerin tesviyesi olmamış, 
belki Italya ve Türkiyenin me-
sul zimamdarlarma beynelmi
lel içtimalarda umumi refanı 
istihdaf eden bu gibi ameli 
gayeleri takip eden tezleri 
müdafaa etmek ve diğer ta· 
raftan Avrupada ve bilhassa 
Ak denizin şark havzasında bir 
sulh ve mukarenet siyasetinin 
tahakkuk sahalı~a isal eyle .. 
mek imkan ve müsaadesini 
bahşeylemiştir. 

Romayı ziyaretim, iki mem
leket arasında mevcut olan 
dostluk ve uzlaşma rabıtala
rınm salabetini bir kere daha 
müşahede ve takdir efmeme 
vesile vermiştir. 

Bu seyahat, Faşist Italyanın 
birkaç ay sonra 10 uncu yıl-
dönümü tes'it edilecek olan 
bir rejimi şayanı dikkat bir 
nufuzu nazar ve isabetle keşif 
ve tesis eden Büyük reısının 

akilane ve baslretkirane ida
resi altında mazhar o:mu~ ol· 
duğu terakkiyah da görüp 
takdir etmeme müsaade bah
şolmuştur. 

Başvekil Hazretleri, bu sÖ'l
lerimi bitirmezden evvel dün 
yapmış olduğumuz iıin derin 
manası üzerinde bir an tevak· 
kuf etmek isterim. 

Sizinde söylediğiniz gibi 4 
sene evYel Romada aktedilmiş 
olan Tükiye - ltalya bitaraflık 
ve uzlaşma muahedenamesi 
ile Türk - ltalyan hukuki 
itiJafnamenin müddet veriyeti
ni temdit. eden bir proto!col 
imzaladık. 

Bu alelade bir rasimeden iba
ret değildir. Bu protokolun imza-

• • Kitap sergısı 

ltalyan k-.LIUbUnde dUn bir 
kitap sergisi açıldı 

Beyoğlunda "Casad'ltalia,, ltal
yan kulübünde dün bir kitap 
sergisi açılmıştır. 

Merkezi Milanoda bulunan ve 
son günlerde şehrimizedede bir 
şube açan "kitap birliği,, cemı

yeti tarafından tertip edilen bu 
sergide bir çok es'<i ve kıymetli 
eserler teşhir edilmektedir. 

Eu arada Homere'in "il ya de,, 
sinin Yu~anca aslile latince, Ital
yanca, lspanyolca, Fransızca, lo
gilizce, Almanca lisanlarına ter
cümelerini ihtiva eden ve 1838 de 
tabedilen bir cilt, Asovanni Sag
redo atlı bir İtalyan muharriri 
tarafından yazı!arak 1673 de 
Venedikte basılan "Türk sultan
laranm hatıraları ,, isimli eser, 
1787 de Venedikte basılmış Türk
çe edebiyat kitabı ve 1671 de 
basıl mış Arapça ve Latince bir 
T enat bulunmaktadır. 

Sergide memleketimızde son 
zamanlarda neşredilen Türkçe 
kitaplerda teşhir edilmektedir. ............................................................ 
sı benim nazarımda Türkiye ile 
İtalyanın mütekabil menfaatleri
ni tamamile anlamış oldukları • 
nın ve kanaatle, sakatle takip et 
meleri kendileri için bir vazife 
olan bu samimi dostluk siyaseti
nin tabii olarak devam etmekte 
bulunduğunun parlak bir delili· 
dir . 
Dostluğumuzun Avrupanın ce

nubu şarkisindeki diğer devlet
ler için de mes'ut bir misal teşkil 
etmiş olduğunu ve gerek memle
ketinizin ve memleketimin bu 
devletlerle mümasil muahedeler 
akdetmiş olduğunu ve bu muahe
delerin akitlerin mütekabil men
faatlerine ayni derecede hadim 
bulunduğunu ve cihanın bu kıa
mmda dostlukların tarsini ve 
sulhün temini babında kıymetli 
birer zamin teşkil etmekte oldu
ğunu sükUt ile geçiştiremem. 

Avrupada sulhün temnminden 
ibaret olan büyük gayeye, g~rek 
ltalyan milletinin ve gerek Türk 
milletinin çok büyük bir kıymet 
vermekte olduğunu gör.mekle 
bahtiyarım. 

lşte bu derin meserret hissi ile 
İtalya Kral ve Kraliçesinin sıh• 
hatine ve zatı devletlerinizle Fa
şist hükumetinin saadetine ka • 
dehimi kaldırıyor, İtalyan mille
tinin refahına ve Türk - İtalyan 
dostluğunun şerefine içiyorum. 

Roma ziyaretine dair 

P ARiS, 27 (A. A.) - Hava& 
ajansı bildiriyor: 

"T emps,, gazetesi Başvchil Is -
met Paşa ve Hariciye Vekili Tev -
fik Rüştü Beyin Romayı ziyareti 
esnasında, Roma hususi muha -
biri tarafından aldığı bir telgrafı 
neşretnıektedir. 

Bu telgrafta şöyle deniliyor: 
"Bu ziyaret yeknazarda büyük 

bir siya~i ehemmiyeti haiz görün -
mıyor. 

Cünkü bu uzun zaman~fanbe -- , 
ri mevcut bir vaziyetin tabii inki -
§afıdır. 

Fakat bilhassa bir nokta var .. 
dır ki, fikren dikkati celbetmesi 
lazımdır. 

Şarkta bir iktisadi hareketin 
başında bulunan İtalya, şarki 
Asyada daha kuvvetli bir mevki 
elde etmek istiyor. Bunun tahak -
kuku, bu .mınt;ıkanın iktisat ve 
siyaset nizamında büyük bir tesir 
icra edebilir.,, 
Vasıf Beyin itimiltnamesi 

ANKARA, 27 (A. A.) - İzmir 
mebusu Vasıf Beyin münhal bu -
lunan Roma Büyük Elçiliğine ta -
yini hakkında istenen ağremana 

İtalya hükumeti memnuniyetle 
muvafakat ettiğini bildirmiştir. 

Başvekil ismet Pasa Hazretle -
rinin refakatlerinde Romadn bu -
lunan Vasıf Beye itimatnamesi 
gönderilmiştir. 
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Amerikada ilk teşebbüsler 
iki kzz kardeş, hemen sinema artisti olacak' 
larznı zannediyorlar, seviniyorlardı. Fakat ··· 

Küçükken en büyük kabahati, itr -
naJ.:larını yemesiydi. Her vakit hu -
nun için annesi kendisini paylardı. 

Kiiçük Norma, mektebinde çalış -
kandı, buna mukabil, kız kardeşi 

Athol, kendisirıden güzeldi. 
Norma mektepte, evde daima yal • 

nız kalmağı severdi. Herkes onu 
mağrur zannederdi. Fakat onun kü -
çiicük kafasında büyük şeyler dolaşı • 
yordu. Kimseye bundan balısctmez -
di. 

On yedi yaşında, Norm<fnın babası 
öldü. Ailenin geri kalan en akıllı uz -
ı•u olduğu için, onu beslemek manen 
kendisine düşü11ordu. 

O vakit, Ottoua bankasına, miılıa • 
scbc şubesine girdi. Fakat orada ka • 
lacak miydi? .JlıUıasebe müdüriinün 
muavini, kırk yaşlarında bir kadındı, 
kl•ndisinden beş on dolar fazla alıyor -
du. O da, bu maa.~a geçebümek için 
ilıti!Jarlıyacak miydi? 

/Ju ihtimal nenç kızın rulıunu çok 
iiziiuordu. Yalnızlık zamanlarında 

lı<!p bunu düşüniirdü. Nihayet kendi 
kendine bir sinema artisti olmıya ka -
rar verdi. re lıafta tatillerbdc 
beraber sinemaya gittikleri kız kar • 
<leşi Atlıol'a da bu kararını kabul et -
tirdi. 

Her ikisi birlikte Nevyork'a gidip 
sinema artist; olacaklardı. 

lki lrnrdeş Nevyork'un Yahudi ma -
hallesinde bir ev buldular. Ev, Ya -
hudi meşatıığmın yanındaydı. 

Şişman, ihmalkar bir surette gi -
yinmiş olan ev sahibi kadın, kendiJe • 
rine, elle, tutar yeri kalmamış bir ı::o -
bayla, bir tencere verdi. Norma, bu 
tencerede, hem çay, hem de yumurta 
pişirirdi. 

Aylarca, bu hal devam edecekti. 
İki hz kardeş. muhitlerinin ı::efa -

Jetine rağmen illtlak~nmı pek''lleşeli 
g,::çiı:rnişlerdi. • ....... .,.. ,..., .... 

Norma'yla Atol annelerinden ay -
nlmış olmanın \'erdiği tees"ürü unu • 
tuyorlar. ntıln<.'akları yeni hayat, 
kendilerine ümit veriyor, için icin se -
viniyorlardı. Hemen ertesi günt si -
nema artistti olacaklardı. Belki de 
derhal filim çevirmiye ba~lıyacaklar -
dı. Böyle olacak zannediyorlardı. 

Ertesi gün, adrec:ini buldukları bir 
ı::tudyoya gittiler. İki kardeşi <'ıplak, 
karanlık. hazin bir bekleme odasına 
aldılar. Duvarlara ya~lanmrş uzun 
sır:ıl:trla, hurası, bir hastane bekleme 
odasına benziyordu. Afol heyecanın -
dan kıpkırmızı olmu~tu. Norma, sa • 
bmıızhktan sıkılıyor, rengi uçuyor -
du. Kiiçük. m:ıvi ve ı::ert gözleri, her 
zamandan daha zivade bir p:ırlakhk -
l:ı. humma icinde yanıyordu. Rir 
t:ıraftan elindeki küçük mendiJi •sırı -
yordu. 

Bir saat geçti... Bir saat daha 
geçti. Genç !azlar, tek keJime ko • 
nuş.mıyor]ardı. Bu uzun bekleme • 
den clo~nn miithis bir yorğunluk ü -
zerlerine <;öktü. Atol, nihayet elaya -
namadr: 

- Gidelim. 

Dedi. Norma, cevap vermedi. O • 
muzlarını silkti. O aralık. odaya kil -
dik hir hademe g'irmişti. Norma, cici -
eli hir tavır tnkmarhk küçiiğü ça~udı 
ve: 

- Bur:.cla tl:ı.ha ne kadar bekliye -
ceğiz? 

Dedi. I<iiçiik, kızlara garip garip 
baktı, ve güliid: . 

- Siz figiiran mısmız? Bekleme • 
niz h1zım. Zira, figüranlar şefi heniiz 
gelmedi, Saat kaçta geleceğini de 
bilmiyorum. Esasen şimdiki halde 
hi<; bir filim çevrildiği de yok. İki 
grup, haricte çahc:ıryor. Öteki filim . 
lcrin ele dahili manzaralarına l'faha 
başlanmadı bile. 

- O halde, burada ümit yok. 
- Uc haftadan evvel zannetmem 

ki. hir şey olsun. 
Norma, küçüğe teşekkür etti n 

karde ini alarak yürüdü. Vakit öğ -
leye yakl:ı~mıştı. 

Stud,yo, şehirden bir haylı uzak • 
tı. Karınları da acıkmış olduğu için, 
bir küçiik kızın işportada sattığı pas -
t:ı. ' 'C elmalarla karınlarını doyurdu • 
Jar. -

Sonra, yayan olarak başka 
studyoya doğru yollandılar. J{:ıP 
gelince, içeri girmeden cn•e1, ıs~:. 
pinlerinin tozlarını ~ildiler, çnnf 
tarından çıkardıkJarı pudrayı ltll 
çe yüzlerine sürdüler. 

Bu studyonun bekleme odasJll, 
el1iye yakrn kız vardı. Odanın i~~ 
fena lflvantalara karışan bir ter 
kokusiyle bozulmuştu. İki kıı ıı: 
deş. kalabalığa sokuldular. ors 
kızların hemen hepsi hafif, çok 11• 

renkli Müslinden tüvaletler giYll\ 
lerdi. KolJan ve boyunları aç• 
Yüzleri, dehşetli surette boyalı, d 
daklan solğun, gözleri yorğundU• 

Fakat aralarında parlak güzeli~ 
lere maJik, uzun ve narin bacaklı,• 
çık ve temiz renkli dilber kızlsr 

yok değildi. ·ıi 
Norma, mavi serj bir kostüm gı; 

yordu. Atol'un, gri şövyotdan 
mantosu vardı. İki kız, ötekiJerifl' 
rasında, mahviyetıi karrncalara bt' 
ziyorlardr. 

Bir müddet sonra, güzlüklü, fri>" 
rı bir adam içeri girdi. Kızlar. he 
susmuşlnrdı. Adam. etrafına 
göz gezdirdi. içlerinden on tane 
se~ip, aldı, götürdü. 

O, çıkar çıkmaz, geri ka1arıl11, 
hepsi de boyunlarını bükerek od~ 
terkettiler, ve studyoya artistleri tJ 
şıyan tramvay istasyonunun yolU 
tuttular .. 

Atol, kendini o kadar yorğu!l 
ümitsiz buluyordu ki. ağJamıya b~ 
Jadı. etrafındaki lf•kaydiden it.J 
nefsi f evkah1de kırılmış olan " 
yanakları alev alev yanıyordu. lriY' 
rı, gözlüklü adamın kızlan siizii~. 
nü, etrafındakileri liialettayin ııı 
mal gibi telakki eden bakışlarını, !(il 
ze11iğine yapılan hakareti unutmıf11 

caktı.. Yorğunluktan şişen ayaJc~ 
da ıskarpin Jer içinde ağrıyordu. 
kardeşinin gittikçe koluna asıJıı 
yürüyordu. 

Norma, dişlerini sıkarak susu~ 
du. O da fena eyler düsünü •oJJ 

Fakat kız kardeşi kadar mUte~ 
değildi. Ilnşlanğıçtaki güçlükleri tı' 
sap etmişti. Daha ilk gününden 1111 

vaffak olamryacağım anJam•ştı. f' 
kat bu mani:llan evveke bilme!\ 
çin, onları görmek. bu maniaları ~r 
nebilmek kin, onları tanımak 1 • 
zımdı. Her, halde, kendilerini, ıııd~ 
vaf fakiyete götürec:!k olan yoJ, 
yol değildi. . 

Şehre gelmişlerdi. Norma'nın f.'ô', 

leri. birdenbire bir camclcana te":. 
düf etti. Camekanın arkasındaki,', 
nadan. yüziinü görünce şaşırdı. 1 ~ . 
ğunluk ve üzüntü, alelii•le zamarıl1 

da temiz olan rengi11i, yiizünün c::ıd 
ce gençliğinden müte,·elJit tazelİi 
gidermişti. 

4 Rurumuş dudakların·n :lrn!öırı d~ 
gayrı muntazam dişleri görünüYO~, 
Küçücük gözleri, şapkasının gölırı· 
siyle !idetf• kaybolmuştu. . 

Vücudu dn iki Irat olmuş gfb'~,. 
Genç kız, hu haliyle mi sinent!I oJ 

tistti olacaktı? 
0
• 

Gül gibi re11gi. güzel vücudu ol~et 
ğu halde Atol'u bile heğenmiyeıı 
onu mu beğencceklerdi? 

1 
J -·ı ... nat etmek Hizumsuz degı 61~ 

Şüphe.c;iz evet. Fakat Norma. j, 
kolay kolay fikrinden vaz geçec~ tı' 
:raradılısta değildi. Biitün garft0, 
ni tophyarak doğruldu, yiizüne 8• 1~ 
muş·· oldu0••u lıovaları rncndiJiv]e 61 Jfı . . ··ıı" 
başını geriye attı, ve biran, yiiz~i<'' 
şimşek gibi yakıcı bir güzeJlik bC 
miye muvaffak oldu. rf.' 

Atol'un giize]]jği, bir A])a.h .~edetl' 
siydi. Fakat insan isterse. şı c:tir' 
arzu ederse, kendisini güzelle:; ~5 
mire muvaffak olur. Tabii, b~· ııd' 
giiç bir i:;tir. Uzun. yorucu bir t tıil' 
yük bir sabır, bitmek, tükenıne 
miyen bir ceht istiyen bir İŞ..· r' • 

.. ba~" 
.Norma, kendinde, bu ışı '> d"' 

bilecek kadar bir kuvvet bulu).,r "''' 
ık. ktı 

Pek yoruldukları için, . 1 '!Jort11 
deş, tramvaya binmişJerdı. ··rd 
aynı tr2mvayda, studyoda .. g:if. 
kızlardan bir kaç tanesini gor;;;J 

(Devanı 
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Sipahi oca~ındaki atlı müsabakalar 

Muntazam oldu, iyi 
neticeler alındı 

I Sipahi ocağı tarafından zabit
~rc ve sivillere mahsus olmak 

0
• ere tertip edilen muhtelif ma-
•alı müsabakaların ikincisi , dün 

:
11 dörtde sipahi ocağı meyda
lbda yapılmıştır. 
. Bu haftaki müsabakaların hep

~· maharet müsabakası oldug-u l. 
~lb at mt:rakhsı olan binlerce 
d •dın, erkek büyük meydanı 
01durmuştu. 

b· Davetlilere tahıiı edilen sipa· 
' d~ ocağı binasının balkonunda 

1• n şehrimize gelen Maarif veki· 
F Esat bey ve ordu müfettişi 
•hrettin paşa bulunuyordu. 
Birinci müsabaka, evvelki se

~tler Sipahi ocağının müsaba· 
la alınına iştirak etmemiş hanım· 

ra mahsustu. 
(A. B.u müsabakaya Fazilet hanım 

tık), Hümeyre hanım (Güneş} 
~ Atiye hanım (Güzel) isminde. 

atlarla iştirak ettiler. 
~ d Fazilet hanım birincilik kazan-

ı. 

le lki?ci ~üsa~aka evvelki sene-
r Sıpahı ocaiJnın müsabakala

t'tna iştirak etmemiş sivillere 
llıabıustu. 
b S~babattin B. (Horoz), Refet 
~ fdacıbaba), Nuri 8. (Demir), 
u._,.~t 8. (Güzel), Hicri B. (Al-

r l'ı •. Alüş 8. (Lani), Orhan 8. 
l\teş), Fethi 8. (Muzikacı), Tur
t~t B. (Horoz), Ragıp 8. (Safa) 
~ lJsnU B. (Cüce), Mitat B. (A-

t
.ar) ismindeki atlarla jıtirak et
iler. 

& ~bahaltin 8, birinci, Turgut 
'. ıkioci ve Hicri B. üçüncü gel· 

lbışlerdir. 
Üçüncü müsabaka evvelki se· 

!jler müsabakalara iştirak etmiş 
iln hanımlara mahsustu. 

ij Melahat H. (Silva) ve Nedret 
. ti· (Aheste) ismindeki atlarla iş· 

~!~k ettiler. Melihat H. birinci
tı, Nedret I-1. ikinciliği kazandı. 

· Dördüncü müsabaka evvelki 
~.be müsabakalarına iştirak et

't erkeklere mahsustu. 
~·Osman, Adil , Naci , Sermet , 
ıfat, Feri don, Lütfi, Faruk, Mü

(f 1het, Salihattin, Muhsin, Seyfi, 

1 t' an, Adil. llhami, Refik bey· 
~elahat ve Nedret hanım· 

jştirak ettiler. Neticede Muh
sin Bey ( Alp ) ismindeki 
Hayvanıyla birinci, Nedret Ha
nım ( Aheste ) yle ikinci ve 11-
ha mi Bey ( Cingöz ) le üçüncü 
geldiler. 

Beşinci müsabaka zabitana 
mahsustu ve iki zabit iştirak et· 
mitti. 

Birinciliği mülazim Eyllp Bey 
(Ceylan) atıyla kazandı. Yüzbaşı 
Mustafa Bey de ( Şeyli ) sıyle 
ikinci geldi. Altıncı müıa baka 
geçen seneki müsabakalarda ka· 
zanmıt olan Binicilik mektebi 
atlarına mahsustu. 

Yüzbaşı Vehbi, mülizim Sa
Jahattin, mülizim Saim, birinci 
müzizim Cevat, mülazim Eyüp, 
yüzbaşı Mustafa Beyler iştirak 
ettiler. Neticede mülizim Eyüp 
Bey (Ceylan) la birinci mülizim 
Cevat Bey ( Duroküvir ) atıyla 
ikinci ve mülazim Salahattiu B. 
de (Bahir) le üçüncü geldiler. 

Son milsabaka en heyecanlı 
kısmı teıkil ediyordu. Çün~il 
yüzbaşı Cevat, mülazım Saim, 
ve Salahaddin beyler arasında 

idi. Bu zevattan bazıları Nis mil· 
sabakalarıoa iştirak etmişti. Ya
rış yapıldı. Neticede Nis milsaba
kalarında muvaffaki)•et gösteren 
mülizım Sal m bey (Kısmet) ile 
birinci,birinci mülazım Cevat bey 
(Danyel) le ikinci ve Salahaddin 
bey üçiincü geldiler. 

Gelecek haftaki nihai mOsa
bakada manialar daha yüksek 
ve sür'at daha fazla olacaktır. 

Bu itibarla gelecek haftaki 
müsabakaya çok ehemmiyet ve
rilmektedir. 

• • • 
Dilnkil müsabakalar esnasında 

hazır bulunan maarif vekili Esat 
Bey, mllsabakalara iştirak eden
leri tebrik etmiştir. 

Bu müsabakaya iştirak eden 
ve muvaffakiyet gösterenlerden 
Nedret hanıma Türk kızlarının 
gösterdikleri cesaret ve kabili
yetten çok mütehassis olduğu· 
nu söylemiş Ye devam etmiştir: 

Her ı1ahada büyük muvaffa
kiyyetler gösteren Türk kızlıırım 
tt'msil ediyorsunuz. Sizi tebrik 

~lk~ x aOZ NiVar-i~~:::1 
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l'ag · d · · · N lt amı o asına gırmı~tı. a-
lı h Yemek odasında kanapeye 
l•n lb ınış okuyordu. µyemaç be-
b,~ sofrayı kurdu. Tuzlanmış 
l• 12'1 keıti bir tabağa taze so
~-~· ke:rukleri ayıklanmı,, par
), .. ar halinde kesilmiş pil ı ç, tere 
bi~, toz şeker koydu. Bunlarla 
~•k 1 sonra efendisine yemek 
l>i' acaktı. Pirinç yirmi dakikada 

er y 
~ld · emek saat onda hazır 
dt. "? Uyemaç efendisine ses1en
ki"1 agami San arkasında bir 
di, 

0N° olduğu halde salona gir
blllı• ata~anın sofrada salamura 
k,tı;. Yediğini gördü. Kızdı, 

-N• kendine içinden: 
~kl c terbiyes"z mahlükl Beni 
dedi 'rneden yemeğe baılıyor!» 
~td~ Sonra ciddi bir tavırla 

- Ellerinizi yıkadmız mı? 

- Hayır! sofraya oturmadan 
ne burnumu temizledim, ne de 
ayaklarımı yıkadım!... 

Bu cevabı verirken gözleri 
sevinçten parlıyordu. Anlaşılıyor
du ki kavga çıkarmak istıyordu. 
ve devam etti : 

- El yıkamadan ne çıkarmış? 
Odayı bugün süpürürsün, yarın 
gine piılenir. Şimdi yıkc;sam bir 
saat sonra gine yıkamak lazım 

gelecek, deiil mi ? 

Maksadıjaponyalıyı delirtmek· 
ti. Fakat zahmeti boşa gitti. Ta
gami kendisini tuttu, sakin bir 
tavurla yemeğe başladı. 

Bu Japonun alacağı o1sun ! 
Elbet ondan intikamım alacaktı. 
8üt0n Sı?iln onun dırdırına sab-

\ 

IŞllt d6ml tinallnl Is
tanbulspor kazandı 

Zevksiz bir didişmeden sonra 

SUleymanlyeylo htanbulspor arumdakl 
ıtllt dömiflnall dUn Kadıköy Fenerba.bçe aa -
bMmda yapılnııf Ve lstanbuhpor 8 - 0 p · 
llp geımı,tır. 

Atletizm mUsebakalar1 
Rober Kollefln talebeal arasında her Belle 

tertip ettıtı atletizm mtısabakaaı dlln 
bUyük blr kalabalık huzunında yapılmq ve 

Bu sefer de Maçı 
Fenerbahre kazandı! 

çok güzel neticeler elde edllmlttlr. 
ıoo metre: 1 lnct Neyçef 11 a - ıo, 200 

metre: l inci Neyçef 28 8 - 5, 400 metre: 
ı lncl Karaçanpuloı 58 2 - G, 800 metre: 
ı lnd Corcoyadiı 2 11 8 - IS, 110 metre 
manialı: l lncl Petkol 16, YUk1ek atlama: 
ı inci fulyos 1,81, GWJe: ı inci Petkof 
11,5'7, Uzun atlama: ı lncl Gergenof 6,18. 

tl'ç adını: ı lnel Pulyos ıs,sı, Disk: 
1 inci Sabef 29,67, Cirit: 1 lncl Mahmut 
Nf'dlm 48,SI, Sırıkla irtifa: 1 inci Sabef 
2,90, 1500. metre: 1 lncl Karançopuloa 5 21 
s- ıs. 

Ankara at yarı,ıarı 
ANKARA, 27 (A. A.) - Ankara Ukba -

bar at koıtulamun UçllncU.U bugtln yapd - f 
mı,tır. 

Birinci koşuya Uç tay glrdi; Zeynel E • 
teııdlnln Nıuılbl birinci geldi. 

Kızılırmak koşuımna hallı kan Od lngi • 
Hı. hayvanı girdi. Bu koşuyu Ahmet ve Flk • 
rt•t B.>ylerliı Firlfl kanı.andı G k · aıııtasarıy, Fener aptınlan ma~can en 

SUlek koşusu handikaptı. Bu Yarıtıı 9 

yerli ve bir arap at l~tlrik ettL l v d d' d' 
11aum s.>yln Ru~haıu birinci, Zeki Beyin n acagın an en ııe etmesey ım 

Gümüşü lklncl ve Te\.-flk Beyin Sadası tı - dünkü maç hakkında ıu dört 
çiincü gı-ldl. satırlık kısa haberle iktifa et

Polatıı kOlfU8llna, memlf'kettmlzde yctl,en 
Uç ya.,uıda uç halis tnglllz atı glrdl ,.6 Akıt meyi tercih edecektim. Çün tü, 
Bc:rııı LAiası birinci geldi. hiç değilse bet bin kişiyi bir 

Gayret koşumna 8 hayvan lttlrAk etti. paratüner gibi kendine çeken 
Ahmet Efendlntn blrlncl, Haaa.n Be -
y1n CeylAnı lklncı, Akif Beyin &kini bu maçın neticesinden baıka 
Uçtıncu geldi. yazılmaya değer tarafı, ne yazık 

::::::::::::===::=:::::_____ z::::::m:ı ki, pek azdır ve yukarıki dört 
ederim. 

Bundan sonra müsabakalarda kısa satırın ancak bir eksiği ka-

muvaffakıyet gösteren a-ençlerle 
ayrı ayrı görüşmllt ve şöyle de· 
miştir: 

- ilim ve fen sahasında oldu
ğu kadar bedeni kabiliyette de 
glSıtermiş olduğunuz ml!vaffakı
yetlere çok teıekkUr ederim. He· 
pinizi tebrik ederim. 

Esat beye Nis müsabakaların· 

lırdı: 
Maçın, dekoruna tam bir liya

kat kesbtden bir maç olduğu

nun zikredilmeyışi.. 

Fakat gene ne yaz.ık ki, bu 
sabah gazeteyi eline alacak oku
yucuların bekledikleri ve bekle
mekte haklı oldukları uzun sa-

da munffakıyet gösteren müli· tırlara, zevkle okumaya hazırlan· 
zim Saim ve yüzbatı Cevdet dıkları tafsilata ihtiyaç vardır, 
beyler de takdim edilmiştir. Ma- yazalım : 
arif vekili, Saim ve Cevdet bey
lere de şöyle demiştir: 

- Ecnebi memleketlerde Türk 
zeki ve kabiliyetini göıt~rerek 
elde dttiğiniz muvaffakıyetleri 
memleketin bir maarif vekili sı· 
fativle çok takdir ederim. Bu, 
Türk gençliğinin takdirlere şa· 
yan en büyük hadiselerinden 
bit isidir. 

Bilhassa olu reisimiz Gazi Hz. 
nin iltifatlarına ve takdirlerine 
mazhar olduğunuzdan dolayı ay· 
rıca tebrik ederim.,, 

retmişti. Japonyada filin şeyi 
söylemezler... Japonyada bunu 
yapmazlar... Cart !.. Burası Ja· 
ponya değil. işte bu akşam Rus
yada nasıl yaşanır. onu Tagami'
ye mükemmelen öğretecekti ... 

Gezintide, dostların yanında 

kavga etmek istememişti. Fakat 
şimdi baş başa kalmıılardı. 

Ellerini yıkamalıymıı lSyle· mi? 
Hele o kendi ellerini yıkasın 

bakalım renkleri beyazlaşacak 
mıydı? 

Bu Japon gibi bal kabağı renk
li, çırkin, hodbin bir mahluk 
gelsin de Nataıa•nm önünde diz 
çükslln. Onunla ıokağa çıkmaya 
razı olduğu için eteklerini lSpslin. 
Dikkat ediyordu. Onlar sokakta 
birlikte giderken herkes kendi
lerine bakıyordu. Nataıa bu sarı 
adamla beraber gezdiği için ade
ta utanıyordu. 

Bu kifi gelmiyormuş gibi bir 
de vahşi herif utanmadan ken-

* * * 
Saat dört buçuk olmuştur. in· 

sana baktıkça ferahlık (!) veren 
ve bu defa bir de yangın iske
letile süslenen, harap, delik de
şik duvarların dibi, kalın ve kı

mıldıyan bir inı~n zincirile çev
rilmiştir. Stadyum t~mamile do!
muf addedibbilirdi. 
Halkın bir kısmı saatlerce 

beklt:mekten daha maç batla
madae yorulmuş ve asabileşmiş 
görünüyor. Çeneler mütemadiyen 
işliyor. Boyuna münakaşa boyuna 

diıine sofraya oturmadan f'!llerioi 
yıkamaktan bahsediyordu. 

Halbuki ilk görüştükleri zaman 
bu adam daha bir kıravat bağ· 
lamasını, askısını doğru takması
nı bile bilmiyordu. ''Hele dur 
seni.. Sen beni Japon yapmaz
dan eYvel ben seni medenileşti· 
reyim de gör.. Gene sen kirh 
çıkarsın .. ,, Rus kadını için
den bu kararı verince yerinde 
fıkırdamıya baıladı. Şımdi artık 
çatmak için bir vesile arıyordu. 

Tagami lakayıt bir tavur 
takındı. Tabakları değiştiren U· 
yemaç'Ja Japonca konuşuyordu. 
ispirto lambssıoda pişen skiyaki 
salçası güzel bir koku neşredi
yordu. 

Tagami salçadan tabağına al
dı. Üzerine pirinç doldurdu. Fa· 
kat tam keyıfle yiyeceği sırada 

Natata'nın yiyitine baktı, kadın 
iki küçDk sopayı mahsuı geliti 
güzel . tutuyor. ·- Sofra _bezinin 

.uiküm ve boyuna mahut spor 
edebiyatı ..• 

Bu arada Fenerli Retad;n aya
ğını bir tenekeye vurnp yırttığı, 

evinde sırtüstü yattığı ve maçta 
bulunmayacağı kulaktan kulağa 
dilden dile dolaşmaktadır. 

Saat bete yaklaşıyor. Sıkıntı
dan, beklemekten doğan ilk şi· 
"Ayet ve temenni sayhası duhu
liveciler tarafından sık sık tek
rar edilmiye başlandı ve saat 
beşi beş geçe eYveli Fener son• 

ra Galatasaray takımlan sahaya 
1 çıktılar. On bin glSz merakım 

, ~ir an evYel yenmek için çaba
lı ıor, oyuncuları ve yerlerini gör
·miye uğratıyordu. Gene bu da· 
:kikada anlaşıhyorduki F enerbah· 
çe takımında esaslı yer değİf• 
meleri yapmaktan ve bir bakıma 
tehlikeli bir maceraya hazırlan• 
maktan ferağat etmemiştir, Sa· 
hada yer alma ıekli ıöyle : 

Hüsamettin 
Ziya Yışar 

Fikret Muzaffer Cc\'at 
Niyazi AIA Zeki Lucfi Hadi 
Reşadın gelmemeıi Feneri bir 

müdafaa oyuncusu olan Hadiyi 
açık muhacim oynatmaya mec
bur etm1ş ve bu suretle Fener 
takımı daha acayıp bir tekil al· 
mıştı. 

Fener bu takımla ne yapmak 
istiyordu bunu anlamak içın 

çok beklemek Jiz m gelmedi. 

Galatasaraya gelince, o da ge
çen maçta sakatlanan Bürbamn 
yerıne, lstanbulspordan Galnta
saraya geçen T evfiki almıştı. 
Bundan başka değişiklik yoktu. 
Avniden başlıyan takım, Tevf k, 
Vahi, Suphi, Nıbat, Mitat, Celal, 
Faruki, Mehmet, Rabii ve Ke· 
maile tamamlanıyordu. 

Maç başhyor 
Düdügün çahnmaıını takip eden 

on dakika içinde evvel& maça 
hakim o'.acak havanın mahiyeti 
derhal anlaıılmışh: Asabiyet ve 
sınır .• 

Sonra Fenerin tabiyesi anlaşıl· 
(Lütfen sayfayı çeviriniz) 

üzerine salçalı soğanlan düşü· 

rüyor. Piliç parçalarını parmak· 
larıyla alıyordu. Buna tahammül 
edilemezdi. Sofranın üıtilndeki 
küçük temiz tabaklardan birini 
alarak kenarmı genç kadının 
kafasına vurdu ve emretti : 

- Haydi sofradan gidiniz 1 
Nataşa kıp kırmızı kesildi. 

Birdenbire ayağa kalkarak so1ra 
örtüsünll çekti. Porslen tabaklar, 
salça. pirinç, salça şişeleri bli
yük bir şangırtıyla yere düşerek 
keçenin üzerinde bin parça ol
du 

Sonrsa taşırmış kalmış olan 
Tagami,nin kimonosuna iki eliyle 
asıldı. Yukarıdan atağı yırttı. 
hırsı henüz teskin olunamamıştı. 

· Büfenin üzerinde mürekkep hok· 
kasını görerek kaptı ve ona el 
kaldırmış olan Japonyalıoın ka· 
fasından aşağı döktü. 

Artık intikamını almıştı. Mem
nuniyetle dilini ~a!ds th. 

{Bitmedi}. ! 



~ 6 - VAKiT 28 AMYIS 1932 
mııtı: Galatasaray muhacimlerile 
haf hattı arasındaki rabıtayı her 
ne babasına olursa olsun kopar· 
mak ve Galatasaray hlkimiyeti
ae meydan vermemek! 

gibi Zarifi sağ içe v~rmek Ke
mal Farukiyi sol hafa almak gi
bi yerinde olmıyan bir tabiye 
hatası da yapmışlardır: 

Fener de Niyaziyi sol içe al-

Dev adam! ı .... -Takvim--
cumartesi Pazar 
28 Mayıs 29 Mayıs 

-~1-K-IS_A_H_A_B_E_R_L_ER-~ 
22 Muharrem 23 Muharrem 

Ne yazık ki ikisi de oyunun 
ıonuna kadar dakikadan daki
kaya artan bir tiddetle devam 
etti. 

mış, sağ açığa Yusufu geti- • 
rerek oyuncu değiştirmiş bir va· 'I 
ziyette.. lı 

Maçın havası daha gergin, da
ha bozuk, daha hadiseli. 

GUn dOğu§U 4.33 4,32 
GUn bat.ış.ı 19,31 19.32 
Sabah namazı 4,08 4,05 
Öğle 

lkindi " 

12, ( 1 
16 10 

12,T I 
16,1 ı 

.&. Feyziati liseleri talebesi pazartesi 
günö Yılovaya bir gezinti yap:ıcaklardır. 

.&, Polonyada Lvov ,ehrinin ikinci 
senelik panayırı geçen senelerdeki mu· 
ayyen vaktinden evvel açılarak, 18 den 
30 hazirana kadar de\·am edecektir. 

Karnera yeni bir 
Maça hazırlanıyor .. 
Maçı yUz bin khşı g6rec:el< 
Mayısın otuzunda ağır ıikl 

şampiyonu meşhur Prino KarP 
ra lngiltere imparatorluğu şa Karilerimiz belki burada ( ne 

%ık ki ) kelimesinin Fener ta
byesi için yerinde kullanılmadı-
ğı Ye bitaraflık taşımadığı zannına 
kapılacaklardır. Halbuki bittabi 
hakikat bu değildir. Fener ta· 
byesi Yakıa muvaffak olmuş 

sayılabilir. Bu belki Fener için 
Jehte bir işti. Fakat bu tabye, 
dün aiıı rolünü maalesef güzel 
ve temiz bir oyun aleyhine oy
nıyor ve maçın çorbaya dönme
ıioe sebep o!uyordu. 

Galatasaraydan çok daha zi
yade, F enerdcn güzel ve ahenkli 
bir maç beldiyeoleri sukutu ha· 
yale uğratan bu tabiye için bu 
şerait altında "ne yazık ki,, de
mekte mazuruz, diye düşünOyo-
rum. 

• * * 
Maçm, gittikçe artan sinirli ve 

kGçilk kfiçiilc hadiseler yırtılıp 
eklenen dakikaları birer birer 
geçti ve birinci kısım bitti. 

Fener kalesinin, Galatasaray 
kaleıinden biraz daha fazla taz-
yik görmesine ve biraz daha ta
lihli olmasına rağmen bu devre 
için verilecek hüküm müvazeoe· 
dir ve kır bet dakikamo bilan· 
çoıu da şöyle çizilebilir : 

Sırasıyla Kemal Farukinin, Ze· 
ki, tekrar Kemalin, Fikretin, 
ıol açık Kemalin, ve gene Mita
tuı fevkalade bir ceza vuruıunu 
kafasiyle kale direğinden aşıran 
Farukinin sonra Niyazinin ve ge· 
ne Niyazinin muhakkak birer sa
yı fırsatı kaçırışları. Niyaz.inin 
güzel bir çevirişi, yan hakcmile 
Ali.ettin a:-asmda kavga, hake· 
min fikrete bir ihtarı, Tevfikin 
yralanıp oyundan çıkması ve ye
rine Zarifinin girmesi. 

Oyun şekli 
S.rbat ve zevksiz. Fner mü

dafileri iyi ve serbest. Çünkü 
Galatasaray muhacimleri Fikret 
ve Muzafferle didişmeden sinirli 
ve temposuz Rebii ve kısmen 
Kemal Farukiden baıka çalışan 
Mitat ve Nihattan başka kafa 
ile oynayan yok Leblebi oyunda 
mevcut değil gibi .• Fikretle Mu
zaffer kendi muhacimlerine yar-
dıma değil, Galatasaraylıları yor· 
mayı hedef tutmuşlar .. Bittabi iki
sinde ve bilhassa Muzafferde haf 
oyuncusuna his vuruş yok. 

Fener muhacimleri de Galata
saray muhacimleri ayarmda. Yal
uız Niyazi çalışıyor denilebilir. 

• • • 
ILtinci haftaym Galatasarayın 

aleyhine baılayıp, aleyhine biti-
liyor. 

Çünkfi Fener erkanı harbiyesi 

Birinci maçta Galatasaray w 
sistemi oynadı. oynayacak diye 
kalem yürütenlerin kulaklarını 
çmlatacak bir karaşıklık ve bir 
çorba manzarası. 

Zaman zaman Galatasaray ka· 
lesine bir iki tehlikeli şöt atıl
masa insan adeta kendi kendine 
soracak: 

- Bu yirmi iki oyuncunun 
böylece didiımesinin sebebi ne? 

Dakikalar geçtikçe Galatasa· 
ray, ilk maçta F e!'leıbahçe takı
mının bilhassa maçın ikinci kıs· 
mında düştüğü vaziyete girecek 
gibi görllnüyor. Yirmi beşinci 
dakikada Zekinin yegane muvaf
fakiyeti: Alaattine yerinde bir 
pas Alaattinin 11kı bir şütü ve 
gol .. 

Topun birbuçuk saat içinde 
ilk ve son defa bir kaleye girip 
çıkışı .. 

Galatasaray hatasını tamir et
miye nihayet karar verdi. Kemal 
Faruki yerine geçti. Takım can
lanır gibi oldu. Fakat nafile. Da
kikalar ilerledi ve maç bitti. 

Maçtan sonra 
Maç biter bitmez sahada gö· 

rülen manzara şu: Kaleci de da
hil, Fener oyuncularının öpüşme· 
)eri ve Aliattinin el üstünde ta
şınması .. 

Bununla beraber kemali tees· 
sürle işarete mecburuz ki Ali
attin Bey, Zekini pasile güzel 
bir sayı yapmasına rağmen gene 
muvaffakiyetli bir oyun oynuıya-
mamış ve birinci sınıf bir oyun
cu tesirin kaybetmiş bulunmak
tadır. 

Yeni bir maça dofiru 
Stadyum kapısından çıkarken 

işitilen bir konuşma : 
- Birinci ve ikinci maçlar iki 

taraf için ayni neticeyi verdiğin
den kupalar ortada kalmışhr. 

Bir üçüncü maç yapılacak .. 
- inanır mısın, bana bu neti

celer mürettep gıbi geliyor! 
- Yok canım.. Mürettep olur 

mu biç. Görmüyor musun ·oyun· 
cular az kalsın biribirlerini yiye
ceklerdi.. 

• • • 
Fenerbahçeyi maçı kazandığı 

için tebrik ederiz. 
Fakat acı da olsa, Galatasa· 

raya da, Fenere de dönüp şöyle 
haykırmak istiyoruz : 

- Hani dostluğunuz, hani 
Bütün lıtanbulluları memnun 

eden onbeş gün evvelki maçın 
samimi ve güzel manzarası .. 

. Hayır, Efendiler, futbol bu 
değildir. 

A. Sırrı 

Ak1;1am " .. Yatsı 

1nuak 
Yılm geçen 

Gllnler' 

Yılın kQ.lan 

GUnlerl 

19,31 19,32 
21,28 21,29 

2 .20 2.19 

} 147 148 

l 217 
J 

216 

HAVA - Buglin rUzgQr lodos lsUkame • 
tlnd ~n orta §iddette esecek, hnva açık ula -
ca:ktır. DUnkU s:caklık en fazla 25, en az 16 

1 1 
piyonu Larri Gainsle karşıla 

Yakıt karilerlnden caktır. lki şampiyonun <löğüşO~ 

Alpulluda pancar- hiç olmazsa (100,o~O) seyirci01 

seyredeceği anlaoıldığından o~ 
Jarın tartılması işi göre tertibat alınmıştır. Had 

Alpulludan yazılıyor yalnız Ingilterede değil, bllt 
Burada pancar eken Ye Alpul- Avrupada merakla beklenme 

Ju şeker fabrikasiyle muamele tedir. 
yapan köylülerin bir şikayeti Ye Maçı tertip eden Amerik 
ricaları vardır. Köylüler, fabrika· Mister Dikson halkın rag-beti 
da bekletilmelerinden ve tartı t 

-
---R A O Y O temin için gayet ucuz fia işinin yalnız kantarcınıd hükmü-

J ne tabi olmasmdan müteessir ol- koymuştur. Larri Gains bu dl 

dereceydi. 

--------- Bu gün him ve merakla maça hazırla 
vtYANA (617.2 m. 1~ kilomt 80 %> - duklarım söylemekte, mesela 800 mak üzere Londradao gelmiş f 

12,SO lconscr, 14,10 lrnnser, 15 plılk, 16,20 okka pancarın 500 okka olarak 
musiki, ıs mııslld, 20 Adıı Sari 2ı operet. "belki yanlış, belki dog-ru,, tes- çalışmıya başlamıştır. • 
2a,20 dans. Gains kendisiyle konuıan b 

HEtLSnERO ( 276.:; m. 60 kllont ıo %) biti karşısmda dert anlatacak bir spor muhuririne şu aözleri 13 
- 7 Jlınmnıtlk, 7,so l•oııscr, u,:::> Jimnııstlk, yer bulamıyarak zarara uğradık· 
12,40 konser, H,05 plik, 10,SS U:ınzlı:den k d K lemiıtir : larım iddia etme te irler. öy· • dl i ıınldl, 17,05 Berllndcn, rn.eo nutuk. K:ırnern müthiş bir de\•dir! Ken 5 

nOimEŞ (S!lt.% m. ı2 kilovat) - ız pl!lk, lünün istediği bu seneki zeriy2tın bütün siklctini kullanmıya muvaffak 
ıs plAJc, ı 71loııser, ıs,ıo ko115Cr, 20 Uyntro, kantarcı olarak tayin edilecek duğu takdirde onu yenmek lmklnı b. 
21 romcn musikisi. memur tarafından yapılacak tartı lunmıız. Fıılıat hüner ve m:ıne,·rıle 

ROllA (4U,Z m. 60 kllo\"8t 100 %) - ı3 edi 
pl~k. 1s,1s konser, 18,l6 edebt müsabaka, muamelesinin ciddi surette kon- sayesinde ona tevaffuk etmeyi ümit 
18,80 tngannı, 21 lmbcr, 21,u komedi. trol edilmesinin teminidir. yorum., 
BUDAPEŞTE (MO.l5 m. 18 kllo\ııt ıo %> -:============.-- lngiltero ağ1raıklet 'emplyO 

- 10,15 konser, 18,0.5 konser, 18 konser, 18 ı l ı lngiltere ag· 11 sıklet boks aadl 
çlgıın mulllklsl, 19,20 lı:onser, 20,4:1 kOllM'r, Müsamere er y 

22 operet, J dnns. piyonu Beggi Meen bir müdd 
MOSKO\'A (ISM m. ıoo kilovat) - 9,80 Ameli Hayat mektebi talebele. evvel Mısırdaydı. Meen orad 

dnn nke:ıma kadar nnkil. rlnin müsameresi d 
Mısır ş:ımpiyonu Salihattinle 

\'Aı:şo\"A (1411 m. 120 kilovat 80 %>- Ameli Hayat mektebi son sı-
1s,10 ı.ernoorsdcn n:ıkll, ıs,4o plAk, ıs,20 f t I b l . d'· k k 11. ğüşecekti. 
konser 19 \'llnodan nnkll .,o 4:> radlo ıta:ıe Dl a e e erı un er e mua ım td' 
tesı, 2i haber, 21.15 kon~;, '23,IO konser, mektebinde müsamere vermifler· Fakat roaç yapılamamıf 
2a.5o dans. dir. Evveli (stiklAl mar.şı çalın· Meenin meneceri bu maç hakkı 
ı•Anls (1725 m. 75 kloh•at so %) - 7.45 b , da ş so'"zlerı· so-ylemı'ıtı·r · 

Jlmnıuıtık, 8,4.5 plAk, ıs,so plftk, 20 musaba· mış, zey e.< oyunu oynanmış, u . 
be, 21 edebi mllsahalw .. 21,40 mllsabııh<', 2ı,.ıı; "Kilitteki dişler,, isimli piyesle 

0Mısırda maçı hazırhyamadı 
operet. Otello iıimli şarkılı bir komedi Mısı:- henliz profesyonel bokslSt' 

temsil edilmiş, muhtelif tablolar lüğe haz.ırlanmamıştır. 

1 
As. Mk. Sa. Al. Komls• 

vonu lllnlarm 
Piyade Atış mektebi ihtiyacı 

için 200,000 kilo ekmek kapalı 
zarf suretile satın alınacaktır. Mil· 
nakasası 20 Haziran 932 pazarte
si günü saat 14,30 da Tophane
de merkez kumandanlığı satın 
alma komisyonunda icra kı!ma· 
caktır. T sliplerin şartnamesini 
görmek için komisyona müraca· 
atları ve iştirak için de şart· 
namesi veçbile bazırlıyacak
lan teklif mektuplarını ihale 
gününden muayyen vaktinde ko· 
misyon riyasetine vermeleri. (286) 

(2213) 
Kiralık kayıkhane 

Fatih kazası Malmüdürlüğl1n· 
den: 

Y enikapıda KAtip Kasım ma
hallesinin yeni Y eoikapı iskele
sinde eski liman dairesi altında 
on iki numaralı iki göz kayıkha
ne icara verilecektir. Müzayede 
müddeti 25 Mayıs 932 tarihinden 
13 Haziran 932 tarihine kadar 
yirmi gündür. Taliplerin 13 Ha
ziran 932 tarihine müsadif pa· 
zartesi günü saat onda müzaye-
de ve ihale komisyona mllraca· 
atları. (2254) 

öksürenlere: 

gösterilmiıtir. Maç Mayısın bidayetinde yı-
Kumkapı gençler mahfelinin pılacakh. Halbuki Nısaoın 10011· 

konseri na kadar biç bir hazırlık yapr 
Halk fıtkası Kumkapı nahiyesi lamadı. Teminat olmak üzerf 

merkezinde, Kumkapı genç!er para alamamı;;tık. Hatta maçıO 
kulübü saz heyeti dün bir kon- nerede yapılacağım anhyamadı~ 
ser vermiş'erdir. bile. Bu itibarla maçın yapılnıt 

ması hayuh oldu. Çünkü Mı.., 
şampiyunu galip geldiği takdird• Güneş seçmeleri 

Güreş milli takımı şeçme müsaba • 
katarı dün Beyoğlun Halk I<'ırkası id • 
man salonunda yapılmıştır. Netice · 
ler şunlardır: 

En hafifte; Hikmet (Anadolu) bi · 
rinci, 61 kiloda; Yaşar (Vefa - I\:um 
kapı) birinci, 66 kiloda Vefik (\~cfa 
- Kumkapı) birinci, 72 kiloda Slıim 
(Vefa - Kumknpı) birinci, 78 kiloda 

halkın logiliz şampiyonuna tecl' 
vüz etmeleri de mubtemeldi,;d 

Nuri (Üsl;:üdar) rakipsiz birinci,,~ 
kiloda Mustafa ve Faik güreşti! , 
Hakem bu güreş hah"kında karar 1' 
remedi, ·el 

I~n ağırda; Çoban Mehmet (J{ııl• 
rakipsiz birinci gelmişlerdir. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
12 inci Tertip 5 inci keşide 

11 Haziran 1932 dedir 

Büyü~ i~ronıiye ~~,~~ı lira~ır 
Ayrıca: 15,000, 10,000 Liralık büyük ikramiyeler ve 20,000 

Liralık bir miiknfat vardır. 

::::>"" 

KATRAN Hakkı E~ 
c=.~;;;;~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~==~===;;~==~~~~~~~~~~==~;=:==~~:=:==:==::==========~~;;==:==;===:;=:==.:;=;==;;:=~ , b O~~ Bağırmak istedi. Sesi oğa • Yumruk!a:iyle kafasına vura .. Yerinden doğruldu. BiraZ ;_ 

işinde muvaffak olmuştur. Gala· 
tasaray oyuncuları yorgunluktan 
nefes alamıyacak hale geldikleri 

Yazan: 

~--·-· 
M. Şeref 

Tekinsiz konak 
- 3S -

Açılan delikten içeri girdiler. Aradan sekiz, on saat vakit geç 
Uzunca bir tat merdivenden indi- mi~ti. 
ler. Mehmet ağa: Sadrazam, gözlerini açmışh. 

- Bir az durunuz. Ben şunları Başı kazan gibiydi. Beyni u~ul • 
duyordu. 

yerlerine yerleştıreyim. Bütün vücudu kırık, dökük, u • 
DecJi ve telıtrar merdiveni tır- yuşuk bir haldeydi. Elini, aya.ğl -

mandı. Son basamağın yapıştığı m kımıldatmıya çalıştı. Hafiza • 
duvarda, iri bir halkayı iki elile smı toplamak istedi. Ne olmuş • 
tutarak çevirmiye başladı. Hafif tu? Bunu bir türlü anlıyamiyor • 
bir gürllltil ititildi. Her şet yerine du. Kendi kendine soruyordu: 
yerleıtirilmitti. - Ben, neredeyim? T ekiı,. z. 

Mehmet Ağa, arkadqlarına: konağın önüne kadar geldim .. 

O 
Sonra .. Ne oldu? 

- , timdi bol bol on saat n • Birden başım döndü, ayağı -
JUyacaktır. Biz, timdi ötekileri mm altından yer kaydı. Yıkıl • 
kı§kırtalım. dım.. Şimdi, acaba öldürn mü? 

Dedi. Bu karanlık yer neresidir? 

zmdan zor çıkıyordu. Güçlü, rak, bu kadar gafil avlandığına de bir kandil yamyordu. BıJll J 
kuvvetli bir ada.mdı. Ditlerini kızıyordu. titrek aydınlığı, bulunduğu 1 , 
sıkarak olanca kuvvetini topladı; Yavaş yavas ayağa kalktı. Ba. gözlerine gösteriyordu. Uk .~ 
hala kendisini mühteşem konağı • ~ı üstünde lctara bir şey vardı. züne çarpan, sol tarafındak• , 
mn somsırmalarla dö,enmiş yal .. Eliyle yoklayınca, bunun bir testiyi yakalamak oldu. Bu ,o' 
dızlı odasında sanarak ellerini az ıslak, taş bir tavan olduğunu ğuk su dolu bir testiydi. Y aıısı'' 
çırptı. Lakin üstündeki örtü, bu anladı. i da büyük bir tas duruyordu. ~it 
karanlık ve nihayet burnuna ge • B ı· d k' h · · d y rs" e ın e ı ançerım ara ı. e • nu doldurarak irti. Ali, çeAt-111 

len küflü ve ekıı.i koku, ona ha - • d k D · ·h · · :r ., .... ır rın e yo tu. aıma ı tıyata rıa - kokulu bir suydu • harar _.
1

, 

kikati anlatmıya kifayet etti. l b ı· d d "' f k d ·? yet e e ın e taşı ıgı u a ga • tutuıı.mu .. bog· azı ıslanınca, "iJ 
Serildig" i yerden doğruldu. Et • d d k b l t D k ır ır are e ay 0 muş u. eme duna tatlı bir serinlik yayıldı· 

rafına bakınmıya başladı. Göz •· kendisini soy:muslardı. O zaman d 
leri büyümüştü. Bir zaman hiç elini boynuna götürdü.!. Biraz aklı başına geliyor &J• ~ 
bir şey göremedi. Eliyle etrafı Şimdi, işte titremiye başla • Nerede bulunduğunu anr,ıı 
yokladı. mıştr. için etrafına bakındı. 1 

Toprak üstündeydi. Altında Kan, ateş, bin bir zülümle eUe kalktı. dİ• 
serili olan şeyi tuttuğu vakit, bu • etti~i mühür, artık gitmişti. Burası geniş bir ına~ı~~if 
nun bir kilim olduğunu anladı. Başı döndü, gözleri karardı ve Duvar diplerine sırasiyle dısı ~ 

Bir tuzağa düşürüldüğüne e - yıldırımla vurulmuş gibi yere yu - ufak demir sandıklar, koC1't'~ mindi. varlandı. anbarlar, yığın yığın ne ~ ;,ti 
Lakin n:ısıl olmuştu? Niçin Aklı başına geldiği vakit gö - ilk bakışta anlaşılamıyan bır 

kendisine iht".net ettiler? Maksat.. züne bir aydınlık girmişti. Kama • harçlar vardı. tll' 
ları neydi? şan gözlerini uğuşturmıya başla - .ı (Ritm'- ' 



22 Apartmanın 
1 inci dairesi 

53.55 Hanenin nısfı 
19 Hane 
19 

" 

() •• Hüseyinağa Sakız ağacı 
l\ tlaköy Taşçı 

iltagümrllk Ka- Kalfa 
t•ba1 
~bçekapı Hobyar 
P.t 0capaşa Emirler 

Yeni postane 44·58 Dül<kan 

abrnutpaşa Ha
~köçek 
•ttı Prskülcüler 17-19 

6•rşı Kürkçüler 26 
llııı çartı Caddesinde 129 

Hamidiye 42·44 ,, 
Cami altında 13-42 

" 

" 
" ,, 

icarı 

Bir sene 

fi 

" 
" 

" 
" ,, 

,, 
" ,, 

() '' ,. Caddesinde 131 ,, ,, 
Utlaköy Taşçılar 20 ,. ,, 
& •lata Arapcamii Mahmudiye 4-6 ,, ,, 
,...•lat Karabaş Vapur iskeseli 15 ., ,, 
'rtlebiog"luAI"- Yeni cami 19·127 Dükkan öuUnde ttt· a ,, 

25 
23 
4 

120 
100 
75 

2 
5 
8 
8 
8 
9 
9 
6 

ile 111
.. av!usunda camekan t>l0 glu Hüscyinağa Camii 7-9 Garaj 

li tdUncü Vakıf hanı dördüncü kat 17 Oda 
~ Ocapaşa Emirle Hamidiye 3 ·48 Dükkan 
U '1bioğlu Aliettin Çiçekçi pazarı . 16 Mağaza 
bt' ata Sultan Yenişehir 40 Dükkan 

40 
30 

iki sene 95 

" 
" 

& Yllzıt 
'tlkta s· l'aL f ınanpaşa 
te qlakale Rüs-
1\ ~Paıa 
tli'-llıkapı Kazga
l' •adi 

Vapur iskelesi 29·31 
Papas oğlu hanı 26 
üst katında 

" Oda 

Patrikhane 15 Arsa 

" 
" 
,, 
" 

" 

70 
6 

10 
6 

3 

Opb 
~ib ane Emek- Boğazkesen 126 128 Dükkan u .,. Üç sene 23 

•lat ş 
~Y a ehsuvar Karanfil 

t.t,b 
tık llıutpaşa Ha· Cami altında 

tsçek 

846 arşın kahve- ,, 
hane arsası 

27 

15-42 Dükkan iki ıene 67,5 

dllk~al&da mevkilerile cinsleri yazıla olan vakıf emlak bizalann
~leı nı?ddetlerle kiraya verilmek üzere müzayedeye konmuttur. 
)'Pıt erı haziranın on birinci cumartesi günü saat on beşte 
'1Gdt~aktır. Taliplerin yevmi ve saati mezkQre kadar EYkaf 

tıyeliııde Akaret kalemine müracaatları. (2163) 

BUZ 
Atide semt ve numa
raları yazılı dükkan
larda buzun okkası: 

3 
Kuruştan sahlmaktadır. 

/in 11arlttan f o-::la salan 

tliikkriur.llor lıakknu/a 

lii t/ en // r>y o filu : 4 08 .) 
. nu111ara,1ıa miiraral 

edilnıcsi. 
Sirkeci Derviş oğlu S. 13 
Sirkeci, Hocapaşa hamam S. 24 
Sultanhamam, ikinci vakıf han 2 
Divanyolu caddesi 53 
Nuruosmımiye Vezir han cad
desi 16 
Gedikpaşa Divanali caddesi 46 
Beyazıt tramvay durak yeri 30 
Aksaray Valdecamii karşısı 145 
Samatya Sulumanastır 81 
Saraçhane Macar kardeşler 80 
Fatih Şekerci han 3 
Unkapanı caddesi 139 
Tabtakale Karakol so1rnk 11 
Bahkpazarı Meyhane so'.<ak 9 
Fener, Balat caddesi 49 
Eyüp, Kapu Çeşme so~ak 3 
Bakırköy, Istasyo:ı caddesi 2 
Yeşilköy, istasyon caddesi 53 

• 
Galata, Fermencciler, Ali Ya-
zıcı S. 5 
Galata, Büyük Millet Han No.15 
Galata, Leblebiciler sokak 29 
Galata, Demirci sokak 28 
Galata, Perşembe pazarı 129 
Tophane Topçular caddesi 269 

• 
Beyoğlu, Bahkpazarı 29 
.Beyoğlu, Yeni çarşı 
Beyoğlu, istiklal caddesi 81 
BeyoğJu, t:Süyük Kabristan S. 28 
Beyoğlu, Derv.ş ıokak 30 
Beyoğlu, Büyük Tekke S. 1 
Beyoğlu, Cihangir Kaptan S. 17 

'* Kasımpaşa, Bahriye caddesi 61 
Sütlüce, iskele caddesi 

'* Beşiktaş, iıkele caddesi 9 
Beşiktaş Çarşı içi 
Ortaköy, Divanyolu caddesi 30 
Arnavutköy, çarşı meydanı 7 
Bebek paradi bahçesi 
Emirgin cami karşısıoda 
Yenil<öy, iskele caddeti 79 
Tarabya, iskele caddesi 80 
Yenimahalle Pazarbaşı 69 
Beykoz, iskele caddesi 

• 
Üsküdar, iskele caddesi 22 
Kuzguncuk, iskele başında 
Beylerbeyi, iskele caddesi 
Çenırelköy, iskele caddesi 

• 
Kdaköy, Mühürdar caddesi 12 
Moda, iskele caddesi 261 
Yeldeğirmen, karakol caddesi43 
Kızıltoprak, ihlamur caddesi 36 
Erenköy, istasyon caddesi 7 

• 
Büyükada, Balıkpazarı 34 
Heybeliada, kardeşler 

• 
Şişli, Osmanbey 247 
Şışli, Pangalh Do!apdere S, 2 
Şişli, Altınbakkal 

* 
Kurtuluş caddesi 115 
Maçka, Silahhane caddesi 40 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili Hastahklar Mütehassısı 

Cunıadan maada her gün öğleden 

sonra saat (2,30 dan 5 c kadar lstan
bulda DiYanyolunda 118 numaralı hu 

susi kabinesinde dahili hastalıkları 

muayene ve tedavi eder. Telefon: Js. 
1 tanbul (2. 22398} 

7 - V AKIT 28 MAYIS 1932 "!""-'" 

Gedikpaşada Jandarma Satnal-
ma Komisyonundan; 

Sekiz bin sekiz yüz: adet mamul yastı!c lulıfının kapalı zarfla 

münakasası 7-Haziran· 932 salı günli saat onda yapılacaktır. Ta
liplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve münakasaya iştirak 

için teminat ve teklifnamelerile mezl<ur günde muayyen saate 
kadar komisyonumuza müracaatları. (2088) 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

lık mektepler için li!zumu olan elli adet Delfin marka filitre 
pazarlıkla alınacaktır. Talip olanlar niimunesini görmek üzere 
Levazım miidürlüğüne ve pazarlık için de 28·5-932 cumartesi gü· 
nü 96 liralık teminat makbuz veya mektubu He saat on beşe 
kadar Daimi Encüme müracaat etmelidirler. (2302) 

Keşif bedeli 12822 lira 59 kuruş olan lstanbum San'at mek· 
binin tamiri kapah zaıfJa mün:ıl(asaya konmuştur. Talipler şart
name almak ve keşif evrakmı görmek için her gün Levazım mü• 
düdüğüne ve ihale günü olan 30 · 5 -932 pazartesi günü de 963 
liralık teminat makbuz veya mcktubilc teklif mektuplarını saat 
on beşe kadar Daimi Encümene vermelidirler. ( 1961) 

Rumelihisarın'da 88 No. hane icarı : teminat 9,5 lira 
Üsküdarda Evliya hoca mektebi satılık enkazı : Teminat 5,5 

lira 
Yukarıda yazılı işler müzayedeye konouştur. Talip olanlar 

tafsilat almak için her gün Levazım Müdürlüğüne ve ihale günü 
olan 30-5·932 Pazartesi günü de teminat makbuz veya mektubile 
saat on beşe kadar Daimi Encümene muracaat etmelidirler.(1914) 

Gedikpaşa'da jandarma satın
alma komisyonundan: 

Yırmi beş bin çift yün çorabıo kapalı zarfla münakasası 2 Ha
zian 932 perşembe günü soat on birde yapılacaktır. Taliplerin 
nümune · ve şartnameyi görmek üzere her gün ve münakasaya 
iştirak için mezkur günde muayyen saate kadar teminat ve tek
lifnameJeri ile koınisyona müracaatiarı. (2007) 

3. K. Sa. Al. Ko. dan 

Ordu Sıhhiye ihtıyacı için 19 
kalem mal:r:emei sıhhiya pazar-
hkla ahoacaktır. lbales · 28-5· 93 2 
Cumartesi günü saat 16 da ko-
misyonumuzda yapı!acaktır. Ş art· 
namesini görme'< istiyen\er:n her 
gün ve pazarlığa iştirak edecek· 
lerio de vakti muayyeninde ko
misyonumuza muracaatları. (355) 

(2268) 
• • • 

Gümüşsuyu hastanesi süt ve 
yoğurdu pazarlıkla alınacaktır. 
ihalesi 28·5 932 Cumartesi günü 
saat 16,5 da komisyonumuzda 
yapılacaktır. Şartnamesini almak 
istiyenlerin her gün ve pazarlığa 

işt.rak edeceklerin de vakti mu
ayyeninde komisyonumuza mura-
caatları. (356) (2269) 

* • • 
lzmir Müstahkem mevki kıt'atı 

hayvanatı ihtiyacı için 210,000 
kilo arpa kapalı zarf usulile mü
nakasaya konmuştur. ihalesi 14· 
6· 932 Salı günü saat 15 tedir. 
Talip~erin şartnameyi görmek 
üzere komisyonumuza muracaat
la ve her gün münakasaya iş

tirak edeceklerin ise ihale tari
hinde lzmir Müstahkem Mevki 
ıatın alma komisyonuna muraca-
atları. (325) 12144) 

* * * 
Safranboluda kıtaatın ihtiyac ı i ı;in 

C\'Vclcc münakasaya \'azcdilip bilrıha

re rnünaknsasından sarfı nazar edl -
len :l,700 kilo sade ynğı bu kerrc 9 -i 
932 tarihinden itibaren tekrar J,,ıpa lı 
zarf u.;;uhyle ) irmi gün müddetle mü 
nakasnya konmuştur. 'J'aliplcr in ,.nrt
nameyi görmel< üzere komi yonumu -
7.a her bün münakasaya iştirak ede -
ccklerin ise yevmi muayycnde Safran 
bolu satın ulma ı~omisyonuna müra -
cnatıarı. (274) (192:>) 

"' .. 
K. O. ihtiyacı için 6,000 kilo 

bir:nci fırka için 6,000 kilo Ça-

ta lc'l mlistohkem mevki ıçın 

1370 kilo sığır eti ve hastaneler 
ihtiyacı için de 1527 kilo koyun 
eti cyrı ayrı şartnamelerle ve 
pazarlıkla alınacaktır. ihalesi 
29 - 5 - 932 pazar günü aşağıda 
gösterilen saatlerde yapılacaktır. 
Taliplerin şartnamesini almak 
üzere her gün ve pazarlığa iı

tirak edeceklerin de vakti mu
ayyende lrnmisyonumuza müra• 
caatlar. (361) (2296) 

ihale 
K. O. nunki 
Birinci Fırkanınki 
Çatalcanmki 
Hastahane!erinki 

• * • 

Saatleri 
14 te 
14,30 da 
15 te 
15,30 da 

K. O. ve birinci fırka ve Ça· 
talca müstahkem mevki ve has• 
tanelerin koyun ve sığır etlerine 
verilen fialları pahalı görOldü-
ğünden tekrar pazarlıkla alına· 
caktır. ihalesi 28-5-932 cumarte
si günü saatleri aşağıda yazılı 
talıp'.erin şaı tnamesini almak 
üzere her gün ve pazarlığa işti· 
rak edeceklerin de vakti muay-
yendc komisyonumuza rollraca· 
atları. (336) (2205) 

ihale Saatlari 
K. O. nunki 14·30 da 
1. F " 15 te 

ÇatalcaMS.MV.nukil5-~0 da 
Hastanelerinki 16 ,, 

* • • 
Edremit,teki kıtaahn ihtiyacı 

için kapalı zarf usulü ile müna
kasaya konulan 240,000 kilo ku
ru ota talip çıkmadığından tek· 
rar pazarlık suretile münakasaya 
konmuştur. ihalesi 2-6-932 per· 
şembe günü saat 15 tir. Talip• 
Jcrin Edremit'teki satın alma 
komisyonuna müracaatları. (360) 

(2295) 

Gedikpaşada Jandarma Sa· 
tınalma Komisyonundan: 

Yedi Bin Beş yüz adet mamul yatak kılıfının kapah zarfla 
münakasası 7 · Haıiran 932 Salı günü saat on birde yapılacaktır. 
Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve münakas:tya it· 
tirak için teminat ve teklifnamelerile mez~fır ~ünde v~ m••avye• 
aatte kadar komisyonumuza muracaatlan. (2087J 
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HAYAT KITABl 

• • 
IPEKIŞ Nerededir? 
Mağazanın yerini en iyi tarif edene , 
beğeneceği en gllzel kumaştan, bir 

elbiselik hediye edilecektir 

lpekiş muvakkat satış mağazasının yeri: 
1- Tünel ile Galatasaray arasındadır. 
2- lngiliz kız mektebinin altmdadır. 
3- Türkuvaz'ın karşısındadır. 
4- istiklal caddesinde 355 numaralı mağazadır. 
5- Beyoğlu'nun en şık mağazasıdır. 
... ilah ıeklinde tarif edilebilir. Fakat bunlardan biç birisi 

veciz değildir. (lpekiş) in bulunduğu yer en kısa ve en az keli
me ile yani en veciz şe~ilde nasıl tarif edilmeli, hiç bilmiyen bi
risine nasıl anlatılmalıdır? 

lpekiş müessesesi, muvakkat satış mağazasımn bulunduğu ye-

rin en güzel ve en kolay tarifini arıyor. Bunu en iyi tarif edene 

mağazada beğeneceği en güzel ku...ııaştan bir elbiselik ve eğer 

erkek ise bir gömleklik hediye edilecektir. 

Cevaplar 10 Haz ı ran akşamına kadar iPEKiŞ mağazası müdüriyetine 
gönderilmelidir. Netice 12 Haziranda il~n edilecektir. 

Yerli ve Avrupa kumaılarından kusursuz ••lllilmillli 

lsnıarlanıa em iseler 2 O lira~an ~Hlar 
hazır pardesü ve elbiseler fevkalade ucazdur. 

•••• Eminönü, Kazmirci Ali Riza müessesatı 

Pazarlık suretile icara verilecek emlak 
Istanbul Evkaf Müdürlüğünden: 

Semti meşhur Cadde va Emlak Cinsi Ecri misli 
ve mahalle;;i so .. ağı numarası 

Tophane Kılıçali Paşa Topçular 328/2 Dükk~n 25 il:t 30 lira 
,. ., Ali paşa medrese 4 ,, 13 ,: 

Blltda einsi •e evsafl yazılı emlakin 21 i\1arıs 1932 tarihinden itibaren 20 
Haziran 1932 paz:ırtesi günü saat 14 e kadar bir ay müddetle ve pazarlık su

rctilc müzayedeye yazedilmiştir Talip olanların lstınbul Evkaf l\lüdiriyetinde 
Mülhaka kalemine ve ycvm ve saati mezkOrede Encümeni idareye müracaatları. (2283) 

NIN 

KIZKULE PARK ve PLAJI 
Dr. Ihsan Sami 

Gonokok aşısı 
Belsoğukluğu ve ihtilıltlanna karşı 
pek tesirli ve taze aşıdır. Divanvolu 

.. Sultan i\lahmut türbesi No. 1 S9 -

YAZ GELDi! 

lpeklilerinizi kurtarınız???? 
SO ·DO - RONO PERTEV 
Yalnız lüzumu olan ve arzu edilen 

mahallerdeki teri keser, vücude hiç bir 
maznez. at vermrrSıhhat vckılletinln mü
sadci resmiyesinl haizdir. 

,-VAKıntr 
Adres: lstanbul Ankara caddesı 

Vakıt yurdu. 
Telefon: Yazı ışleri 2 4379 ve 

2.3872 idare 2.4370. 
Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lstanbul Valı:ıt 

Abone şartları: 
ı .ı o 12 Aylık 

Dıılıilde 150 400 750 1400 Kuru~ 
f laricte 800 1450 2700 

ilAn sartlarımız: - Resmi l lusus! 
Satırı 10 Kş 12,50 Kş. 
Santimı 20 ~ 25 

KUçUk ilan şartlarımız: 
l ~ ., 41 1-IU l>efalı 

30 50 65 7 5 100 Kuruş 
A- Abonelerimızln her liç aylı 

3 j!;ı için bir defa meccanendir 
B - 4 satm geçen il:lnhrın fazla 
satırı için -::. kuruş z:ımmolunur, 

VAKiT Matbaası 
Sahibi: Mehmet Asım. umumi 
neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

1 Haziranda açdıyor 

lünırüt Yalova Haolıcaıarı 
Büyük otel-Büyük lokunta-Büyiik gazino 

1 Haziranda açılacaktır 
Radyoterap; - Fizyoterapi - Elektroterapi 

lstanbulu~e~ ~ ~!..tr~!! ~!~~ a ! , ve -yemek 
fiatlarında büyük tenzilat yapılmıştır. 

D•lml•lll!ll• Yemek Mecburi Defjlldlr 

Çorum Vilayeti Nafia 
Başmühendisliğinden: 

Çorum - Merzifon yolunun 21 + 558 inci Kilometresi arasıll" 
daki 7850 lira 14 kuruş bedeli keşifli 2 X 11 m açıklığaodl 
kirgir ayak ahşap tabliyeli Düğenci köprüsü yeniden iof"' 
ameliyatı dört ay çarfmda ikmal edilmek üezre 1,5 ay mndd~ 
le kapalı zarf suretile münakasaya konulmuştur. Talipler be'!a
keşfin yüzde yedi buçuğu nisbetinde münakasa kanununa te 
kan 1789) lira teminatı muvakkate irae edecekler ve ticaret o~ 
sında mukayyet bulunmakla beraber ameliyatın devamı mndd -
tince Nafia dairesince ehliyeti musaddak fen memuru istib~ 
eyliyeceklEr ve bu fen memurları mukavelenameyi de !mza. I' 
ceklerdir. ihale muamelesi Çorum Encümeni Oaimi riyaset• dl 1 
kamında 30 Haziran 932 tarihine müsadlf perşembe günU ; 
16 da icra edilecektir. Fazla izahat almak isti yenlerin Ço,; 
Başmühendisliğine müracaatları ilan olunur. (2242) 

Afyon Nafia başmuhendislİ' 
ğinden; 

Kapalı zarf usulile münakasaya kodulduğu evvelce ilao ~ 
len Afyon - Sandıklı yolundaki (12685) lira bedeli keşifli Kar~ 
rek köprüsü inşaatına teklif edilen fiatlar haddi layık gö~:!;,.ıt 
diğinden münakaaas ının keenlem yekun addile 8 6 932 t~rı ~ 
ıaat 15 te ihale edilmek üzere 3 4-932 hrihli Hakimiyeti ;J 
ye ve Vakit gazetelerindeLd şerait dairesinde tekrar kapala 
usulile münakasaya konulduğu ilan o!unur. (2169) 


