
ilk mekteplerde 
kıdem zammı 

Ş6hir meclisinde dün konuşulan 
Ve kabul edilen meseleler 
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lf eyetimiz Leningrad'ta 
Başvekilimiz büyük tezahürat ara
sında Moskovadan h.areket etmistir 

,.\ na"'<'lmlmlz "' J'l'tnk:ıtlerlndekl zevat 
~I ~lkı gece ımııt 20,45 t.e hususi treıı1c Le
~~racıa harı'lu~t etmişlerdir. IleyetiıniLin 
tıı tılııı;rndta bir glin kalarak :Moskovıı.ya doğ
~ ~ltıneını mühtemeldlr, Bugün karilerimi
tıııı hu. llıes'ut seyahatin jqtoğrnfla. tesbit edil-

~ 1ııtıb:ılannı t.al<dlıu ediyoruz. 

~a5vckil ve heyetlm!z )fog. 

iimiiş 

kovada Jstasyonıla ve LenJnln mezarını z'ly. 

ret esnasmda alınmıştır, A,ağıda rPsml
mizde Başvekilimiz Rwı ittihadı reisi M. 
kalenin ve hariciye ildncl komiseri M. 

Karahanla birlikte görülüyor .. 

Moskovudıın gelen haberler lldncl s.-ıy
frunrzdadır. 

Para 
fa (\'akıt) ın mühterem okuyucu-' Hükumetçe gumuş para bas
~rı şüphesiz pek iyi hatırlarlar. mak için alman bazı tedbirler 
Ilır müddet evvel bu sütunlarda bunu teyit eder mahiyettedir. 
b l!!lıleketimiz için gümüş para Gümüş zaten kendi başma 
likStnak ihtiyacından bahsetmiş- kıymeti haiz olan bir maddedir. 
ed: Hükumetçe hududu tayin Bu maddeyi harpten evvel ol
~~ ılecek bir mikdarı aşmamak duğu gibi y~niden para şeklin· 
b ~te basılacak gümüş paradan de tedavül ıabasma çıkarmak, 
r:ıxı iktısadi, hem mali bir çok hükumetçe vergi olarak kabul 
tll~datar hasıl olacağmı izah et- edilmek, hazine tediyatmda is· 
tt~ cahşmıştık. Memnuniyetle tihkak sahiplerine verilmek kar
t11llliiyoruz ki bizim bu neşriya- şılıksız kağıt para basıp teda
f111~2: \'azifedar makamlar tara- Yüle çıkarmakla asla kabili kı
l~ an nazarı dikkate alınmıştır. yas değildir. 'Böyle tedbir bi
a~l\ eden tetkikat yapılmıştır. lakis şimdi memlekette hiç bir 
tı~Şt'etkikatın neticesi de bizim işe yaramaz bir halde duran bir 
~os{Yahmızda haklı olduğumuzu Memhet Asım 
~:::~ş==ti=r=. ============I Alttaraft 2 inci sayfada l 

Gaıatasarayda açılan sergi 
Vnnan ressamı Mel. Talya dün resim 

sergisini ~çtı 

y~~~ -
" ressamı tablolcr1nın ~nUnde ve açma merasiminde' 

bulunanlardan bir grup 
- Yazısı .. 4 üncü S!J.y~amızda -

Bugün 

Akbaba - GençlitC, çocuk 
ve Sinema sayfalarımız 

Camgözlü şeri
rin mezarında ! 

Tlunhar kaciıin hü,·iy,.ti t>tra[mda 
dedi dodular devam ı:twı:ı,te<lır. Dün, 
şeririn gömüldüğü mezarda meçhul 
kimseler tarafından tamamiyle imha 
edilmek istenildiğine dair bazı riva
yetler işi ttik. 

- Yazısı 4 üncü ~fada -..J 
L,, --- --- ~ ~ ~---"]_ - -
Kıymetli süvarileri-

miz dün geldiler . 
Niste yapılan beynelmllt>l billl<'ilik cıilııa · 

bakalarınıı. i5tlrilk C'df'n kıymPtl\ sfü;ari za -
bltlerimlzden bir kısmı dün şehrimize dön -

1 
fDÜııler ve Sipahi Ocatı azaları W.rll.!nırl &'l 

alldşlnnarak Ttarşıranmışrarınr. 

Gelen zabltlerlmlzden bir ikincllik '"" b:ı 
Uçüncolük kazanan Saim bey şu sözleri söy
lemiştir: 

"- Nlste çok hüsnü kabul gördük. Mü
l!!abalmlara lştlriklmlx, bütün ecnebi millet
ler üzerinde büyük bir tesir bıraktı.,, 

Yüzbaşı Tcvfllc bey de şunları söylı>dt: 
"-İlk mUsabakadan sonuna kadar, dört 

kişi Y<'~li .... -ıbalmya f!jtlrAk ettik. Hııpsiıı-
de dtı b • · muvaffaklyetll atlay1şlıu yap-
tık. J; • r:ı·· .,abakada Kısmet iki saniye 
farkla ıı: ... ı ı:; .. ı ve diğer müsabalm.<fa da 
Uçüncillliğii kaazndı. Bu mUsabakalıı.ra iş
tlrAk ecleıı1er, st'nelerce ~ıılışmış atlardı. Böy
le olmaııma rağm<'n, gösterdiğimiz binicilik 
kudreti, bir çok taktirleri celbettı. Hatt:Ji 
Fransız cenerall: "Tllrkler iki sene sonra ba 
mUsabakaJarda müthiş ve tehlil<eli bir rakip 
olacaklar,, dedi. Haldkaten İrlanda ejdbinl ge 
çerek sıraya geçmeml:z: büyük muvaffaklyet-

• tlr.. Bu mli!'lllbakalar ümitlerimizi arttırdı. 

İki sene sonra Avnıpanm en lyi ekiplf:'ri o
aln Fransızlar ve ltatyanlarla ciddi olarak 
müsabakalar yapıp kazanacağımızı limitedi
yoruz.,, 

Ya!;: t . kıymetli zabitlerlmizi lıar.uetle 

tebrik etler. 
Resmimlz yüzbaşı Tevfik ve 

• Saim beyl<'rl gösteriyor. 

ihtiyat zabitleri 

Hakkında 
edile -

anzim 

Yeni iskan 
ayıh 

VAKiT 1932 kuponu 
Bu kuponu kesip saklayınız. 
mektep tıılebesinden: 
O tanesini r;etirene 1inci sınıl 

o " " 2 ,, 
• 1 !:JO ,, ,, 3 ,, 

>,:210 " " 4· 5 " 1 
foıoları idare tarafından hcdi>e edilir. 

Sa)r-ısı 5 Kuruş 

Kraliçeler şehrimizde 
Romen ve Yugoslav kraliçeleri husu si 

merasimle karşılandılar 

Kraliçeler 

Romanya kraliçesi Maria Hz. 
ile büyük kızı Yugoslavya kra· 
!içesi Marie hazretleri dün 
Semplon ekspresine ilave edilen 
hususi bir vagonla BeJgrattan 
şehrimize gelmişlerdir. 

Kraliceler miitenekkiren seya· 
bat ettikleri ı için kendilerine 
istasyonda resmi karşılama me-
rasimi yapılmamıstır. r 

Misafir kraliçeler istasyonda~ 

Vali Muhittin, Dahiliye vekaleti · 
hususi kalem müdürü Ekrem 
Beylerle Romanya sefiri M.Karp, 
Yugoslavya maslahatgüzarı M. 
Anastasyu şehrimizdeki Romen 
Y ogosJavya kolonileri tarafından 
karşılanmışlardır. 

Tren gara geldiği vakit Vali 
Muhittin Bey Kraliçelere kısa 
bir kaç cümleyle "Hoş geldiniz,, 
demit ve bir buket vermiştir. 
Yugoslav ve Romen sefaretle
riyle koloni namlarına ayrıca 
buketler verilmiştir. Kraliçeler 
gösterilen nezaketten dolayı 

istasyonda 

teşekkür etmişler, bu sırada 
kendilerine mihmandarları Melek 
Şevket ve Nermin Muvaffak 
hanımlar takdim edilmişlerdir 

Kraliçeler bundan sonra Ro-
manya. sefareti tarafından tahsis 
e~ileiı otomobille beraberlerinde 
mihmandarları olduftı halde 
Rööerkoleje gitmişlerdir. Krali
Çeleri istasyonda bulunan Sırp 

1 ye Romenler "Hurra,, diye ba-
ğmirak alliışlamıslardır. 

Kraliçeleri Türkiye hududun· 
da karşılayan Edirne Valisi de 
kendileriyle birlikte şehrimize 
gelmiştir: 

Kraliçe Haria Romanya kralı 
Karol'ün . annesidir. Kendisiylo 
birlikte gelen Yugoslavya Kra· 
liçesiyse Yugoslavya Kralı A
leksandırıo zavcesidir. Kraliçe 
Marianın büyük kızıdır • 

Arnavut köyü Amerikan koleji 
ikinci müdürü Mr. Hentington'a 
misafir olan Kraliçeler şehrimiz

(Lıltfen sayfayı çevirirıiz) 

• 
Istanbul mu, lzmir mi ? 

Izmirliler bu sabah şebrimizdedirler. 
Mühim mac yarJ.n :yapılacak 

lzmir m uhteliti son ödemiş seyahatinde 
- Yazısı 5 jnci sayfamızda~ 
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A~~ada ~~~:1'~~~T-e~lg~r~a~l~~-~.~b-e~rlerl 
l'tlemur apartmanla- Harici 

rının inşası IAyıhası • h k ) " h h } 
d/:~::~1~ .. ~:1.~~ ~~~~~~: en ir · s an ay, ası azır anıyor 
nın daha seri temini için bazı 
müesseselerin memurin aparh· 
manian İn§ası hakkındaki mUra-
caatlan ünrine bir layiha hazır-
lanmııtır. . 

Buna göre maliye vekaletine 
8 senede ödenmek üzere bet 
milyon liralık taahhüt icrasına 
salahiyet veriliyor. 

Apnrtımanlnrın kiraları, memur· 
larm mesken tahıisatlariyle mah· 
sup edilecek ve halen oturduk-
ları ev kiralan neyıc o kira üze
rinden bedel ahnacaktır. 

Mersinde 
--..,+ 

Bir Alman tayyaresi par· 
çalandı 

Mersin, (A.A) - Halepten Js
tanbula gitmekte olan bir Alman 
tayyaresi Mersin ciyarında yere 
inmeğe mecbur kalmithr. 

T ayyare parçalanmıı rakiple· 
rinden M. Hans ve m4harrir ma· 
dam l\1argil yaral nmış!ardır. 

Tahdidi tesllhat 
Konferansında 

TUrk murahhas heyeUnin ko· 
misyonlara ayrahş tarzı 

Cenevre, Tahdidi teslibat kon
feransında komisyonlar toplana
rak müzakereye devam ediyorlar. 
Türk heyeti murabhasast komis
yonlara fU suretle ayrılmııhr: 

Siyasi komisyon: Murabbar 
Necmeddin Sadık, Cemal Hüsnü, 
müıavir Abdülabat beyler. 

Bahri komisyon : Murahhas 
Nccmeddin Sadık, Cemal Hüsnü 
mütehassis erkanı harp kayma
kamı Nuri beyler. 

Ha•ai komisyon: murahhas 
Necmeddin Sadık, ~ilşavir Abdül
ahat, müteha1111 erkanı harp kay-
makamı Nuri beyler. 

Berri komisyon: Murahhas 
Necmeddio Sadık, müıavir Abdül
ihat, mütehassıs erkim harp 
kaymakamı Nuri beyler. 

Müdafaai milliye masarifi ko
misyonu: mütehassis erkim harp 
kayJDakamı Nl!rİ beyler. 

Türk - tsvlçre 
(flcaret muahedesi 
Berr., 4 ( A.A ) - Türk • ls-

viçre ticaret muahedesinin mu· 
saddak suretleri buglln teati 
edilecektir. Bu muahde 12 ma
yısta rneriyete girecektir. 

Amerika bütçesinde 
Tasarruf 
Vaıiogton, 4 (A.A) - Meb

uaan meclisi ıimdiye kadar 
bütçe layihasında icrası teklif 
edilen 200 milyon dolarlık ta
sarruftan 166 milyon dolarını 
reddetmiştir. 

Italyada ne kadar 
Faşist var? 

Roma, 4 ( A .A ) - Faşist 
kuvvetleri hakanda neşredilen 
resmi bir istatistik 1 mayıs 932 
tarihindeki mukayyet faşistlerin 
miktarınm cem'an 1.212. 566 ya 
baliğ l>ulunduğunu göstermekte
dir. Şu haJe nazaran geçen se
neye nisbeten 287,000 kişi faz
ladır. ............•.. , ..... , ..................................... . 
de sddz gün kalacaklardır. 

Romen •e Yugoslav Kraliçe· 
leri Sofyadan geçerlerken istasi· 
yonrla B~lgar Kralı haıretleriyle 
Kraliçe h{izretl ri ı r fmd n 
selam!anmı lor dır. 

Kraliçeler akşanı ustü Bogaz 
içinde bir gezinti yapmışlardır. 
Şehrimizde bulundukları müddet 
içinde birgün Belgrat ormanla
na da aidecelderdir. 

Bu layihaya göre iskan mıntakaları 
dört kısma ayrılmaktadır 

Ankara, 4 (Vnkıt) - Yeni hazırla- Husu:"t ahitlerle gelecek olanlar Iecek 'l'ürk harsine men up muhacir · 
nan iskan lityıhnsr meclise virilmiştir. münakit muahede hül\ümlerine ,·ehil- Jer iklim :;,;artları ile mutabık yeılere 
Larıhaya göre i kan mıntflkaları dör- klimetçe mütttehaz kararlara tevfikan yerleştirileceklerdir. 3 üncü mmtaka · 
de aynlmaktadır: kabul olunacaklardır. ra (300) liraları olduğunu isbat eden 

1 - Türk hnrsinc mensup nüfusun Çingene ve göçebeler Türk harsıne mensup olanlar \'e (4) 
ke'afeti matlup olan yerler. Dnt\ilden getirilerek nakil ye isldn numarah mıntakaya a ·inü hayatmn 

.:! - Türk har. ine temsili nıatlıip olunacaklar: Dahill arazisi dar. or • nlr~anlar yerle tirileceklerdir. 
nüCuzün nnkiJ Ye iskı1nma tahsis edi- manhk, dağlık, taşlık yerlerde kain Adiyeu i kanlar meccani olacak .. 
lecek yerler. maişet vasıtasından mahrum köylH· tır. 

3 - Tiirk harsine mensup mu- de sakin n seyyar bulunanlaı· .J nu • Vergi muaflvetleri 
hacirlerin hükumetten hiç bir m.ı • :e- maralı mıntaknda yerle eceklerğir. Hari~ten gelip veya dahilde nıedm-
net i.;;temeksizin serbestçe .rerle~tirile- Çingeneler ve göçebeler: 'l'Urk teh' ri Ye ihtiyari olarak nakledilenler iki 
bilecekleri sahn. ası ~ingeneler ,.e göçebeler kitle ha· ı;;ene tamamen 2 inci, 3 üncü ve ri inri 

4 - Sıhhi, maddi, harsi, siyasi, as- linde olmamak şartiyle kasah:ı ve senelerde yarıyanya bilarnsıta verı;i-
keri, inzıLati sebeplerle boşaltılmasr Türk har~1ne mansuP, halkın meskun }erden ve yol mükellefiyetinden .ırnaf 
meşrut ve alelitlfık iskftnla ikam~tin oldukları köylerde iskan edilebilir · tutulacaklardır. 

memnu olduğu mıntakalar. ler. Meccanen temlik olunan emmiden 
Bunları Dahiliye veJ,fıteti tayin H~ Bu layıhaya göre, aşiretlerin hük- dolayı veraset ve intikal vergisi ahn-

tadll edebilecektir. mi şahsiyetleri tanınmıyacft,ktır .• \şi • mıyacaktır. 
Hariçten gelen muhacir mülteci . ret reisliği, beyliği, ağalığı ilga edi - Umumiyetle adi iskan Ye nüfu~ 

ler veya hariçtea münferiden gelecek lecek, bunl~rın ta~rnıflarmdaki g3Y • suretiyle verilen gayrı menkul rr.allar 
olanlar hu kanunun hUkmüne ve heye- rr menkuller derlete intikal edilecek - tapu harcından müstesna tutulacak • 
ti vekile kararma tabi olacaklardır. tir. lardır. 

iskan için kab"'I edilmiyecekler Bu yerler, toprağa muhtaç halk ve 1\fuhncir ve mültecilerin askerlik 
I !,an için kabul edilmiyecek olan- muhacirlere tevzi edilecek, bu gibi muameleleri. askerlik mlfüellefiyet 

Jar Tiirk hnrsıne mensup olmıyanlar, !erlere Türk harslne mensup olan • kanunıınun hükmüne tabidir. 
sirayet devres inde.ki frengililer ,.e aile lar iskan idileceklerdir. Bunlann na - Yeni te~kilfltı icab:na ~öre heyeti 
si,cezznm nıiiptclalılar ve aileleri, b.8- kil ve iskanlarma Dahiliye vekaleti vekile yaı>acaktır. 
kerf \ 'e iyasi cürümlerden gayri her mezun olacaktır. Ayrıca Anknrnda bir iskan mUdü· 
hangi bir cinayetle mahkum olanlar, 1 numaralt mıntakaya, gö~elıe ko • rü bulunacak, bu işi tedvir edecek o
anar~istler, cususlnr, memleket hari • nulmıyacaktır. lan komisyonda ayrıca hütün nkfı· 
cine çık .. nlmı~ olanlar. 2 numarah mıntakaya hariçten ge- Jetlerin birer murahhası olacaktır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ihtiyat zabitleri hakkında 
Yeni kanuna göre kimler ihtiyat 

zabiti olacaklar 
Ankara, 4 (Vakıt) - Şimdiye kadar orta mektep ve muadil 

mektepler mezunları hali seferde ihtiyat zabiti olabiliyorlardı. 
Meclise gelen bir liyihaya göre badema yalnız lise ve muadil 

mekteplerle yüksek mektepler m~zunları ihtiyat zabiti olabile· 
ceklerdir. 

Askeri ehliyeti olan liıe, muadil mektep mczunlarmın talim ve 
t~rbiye müddeti 6 ay tahsil müddeti 6 ay hizmet müddeti 6 ay 
olarak tesbit edilmektedir. 

Tam ehliyeti olan lise mezunlarının talim ve terbiye müddeti 
kıt'ada 3, tahsil müddeti 6, hizmet meddeti 6 av olmaktadır. 
Ynksek ehliyeti olanlarla yüksek mekteplerle ticaret, kaptan ve 
çarkçı mekteplerinden ve darülfünundan mezun olanlar kıt'ada 
talimden müstesna tutulmaktadır. 

Kıdemli yllzbaşılara kadar zabit ve askert 
memurların Barem dereceleri 

Ankara, 4 ( Vakıt) - işittiğime göre Müdafaa vekileti, kı· 
demli yüzbaşılara kadar olan zabitan ve askeri memur ve san'
atkarların barem derecelerini, bir derece yükseltmek için tetkikat 
yapmaktadır. 

Başvekilimiz Leningrad'ta 
~....--,-......,.,.....,.!'!"'!""'~·~----~~~-· 

istasyonla civar sokaklar bayraklarmızla 
donagmış ve halk kitlesi heyetimizi 

sürekli alkışlarla istik bal etmiştir 
Moı-.kova, 4 (A. A.) - İsmet l'aşa 

Hazretleriyle rı'ürk misafirlerini hfL • 
mil olan husu i tren sabahleyin tanı 
saat 11 de Leningradın l\foskova is -
tasyonuna vasıl olmuştur. 

İsmet Paşa Hazretleri kendilerine 
ihtiramatı askeriye ifa eden kıta ı,u . 
mnndanının ı-aporunu din ledikteıı n 
piyade, bahriye efradından mütescı~ • 
kil kıtayı teftiş eyledikten sonra is • 
tasyondan dı~arıya ~ıkmıştır. Burada 
Sovyet hariciye halk komiserliği J.t• • 
.ningrad mümessili, müşarünileyhe 

mahalli ordu kum:ındaniyle nnıtJk fj. 
losu kumandanını ve erkanı me murini 
ni takdim etmiştir. 

Resmi takdimin ifasindan sonra 
kendilerine beyanı hoşamedi eden Lc
ningrad mıntakasl icra komitesi Tei'5i 
.i\1, Kadatski'nin sözlerine cevap 
,·eren Ismet Paşa Hazretleri şunları 
söylemi;?lerdir : 

"Arkadaşlaıım Ye ben burada bize 
r,iis1r.rilen hii1iik hii.,nii ll'abuJdf!ıı İf.' .. 
kalade nıiitalıa, .. i.'5iL. l.rııingnıılrı da 
gelmiş olmal.tan ı;ük memnunuz. B..:
rasrnın Sovyctlerin en ehemmiyetli 
sanayi \"C hars mıntakası olduğunu 

biliyoruz. Leningradın Rus inkllft • 
hında oynadığı büyük rol hasa!>iyle 
burada bize yapılan hüsnü kabulii bir 
kat daha taktir ediyoruz .. , 

Paşa Hazretleri ,,.e misafirler ken~i 
ikametlerine tahsis edilmiş olan As • 
torya otelindeki dairelerine azimet et
mişlerdir. 

1stasyon1a civarındaki sokakların 
heP§i Türk hayraklari:t·lo donah1mış 
ve türk~e "Hoşamedi,, cümleleri yazı
lı olan levhalarla tezyin edilmlştiı·. 

271 Te~ıinievvel caddesindell geç • 
rnekte olan Tijrk misafirler kafilesi 
halk tarafından şiddet ve sevki~ al • 
kışlanmıştır. 

Mo~kova, 4 (A. A.) - lı:;met Pa a 
Hazretleriyle Tevfik Rüştü beyefendi, 
Recep, Ali ,.e lliiseyin Ragıp be) efen
diler, eski Smolny enstitüsi.i biıınsm
da kain Leningrad mıntakası 8ovyet 
riyasetini ziyaret etmişlerdir. 1\Hi\ia • 
rünileyh Hazretleri ve refakatlnin . 
deki zevat burada. Leningrad icra ko
mitesi reisi M. Kadat....;kiyle riyaset di
vanı azaları tarafından karşılanarak 

selam lanmışlardır. 
fp!-nıl:Jtfc na ~molıı) s:ıı titij-pı,< 

L•·p j ıı hır~ l tıu.lii ı ı i .;ç-a 1 ı: d i 1 qtj 
<lalar ge:ıilmiştir. 

Yemekten sonra bütün heyet T.o • 
ningrad ulfım akademisine gitıııisle · . -
n burada akademi reisi Ah.arpins~dy-• . 
le umumi katip Yolkin tar:ıfından I.ar-
şılanmışlardır, 

Türk misafirler akşam üstH l.e • 

Askeri 
Tekaütkanunu 
Hangi memur veya mUteka· 

itlerin maaf ve hakla r1 
lakat edilecek 

Ankara, 4 (Vakıt) - Askeri 
memur:arın tekaütlükleri hakkın
daki askeri tekaüt kanunundaki 
büklimferin tadili için Meclise 
bir layiha geldi. Layihanın as
keri memurların lehine muaddel 
şekli ~udur: 

Alelitlak ağır hapis cezasına, 
hırsızlık, !;Uİ istimal, sahtekarlık, 
c!olandırıcılık, yalan yere şeha· 
det, yemin ve cüı üm tazyiki, 
iftira, irtikap, irtişa, ihtilas cü· 
rümlerindcm biriyle altı aydan 
fazla hapis cezasma veya alelit
lak beş seneden fazla hapis ce
zasına ve asgari hadla beı se· 
neye mahkum olan memur veya 
mütekaitlerin hak ve maaşları 
sakit olur. 

ningrad operasında şereflerine \'eri • 
len temsilde ve biilet dansında hazır 
bulunmuşlardır. 

Maskova, .ı - Başvekil İsmet !'aşa 
Ilaıretleriyle Tedik ltü~tü bey ve re
fakatleıfodeki zevat, dün gece ıo;aat 
O - 4:> te husust trenle Leningr:• .la 
hareket etmUerdir. 

ismet Paşa Hz. at yarışlarında 
1\foskoyn, .1 (A. A.) - lsmet Paşa 

Hazretleri diin at yarı~lan meydanın
da kendi namlariyle tevsim olunmu~ 
bir mükafatı muhtevi bir yanşta ha
zır bulunmuşlardır. 

Bu yarış, l:lOO metrelik mesafeyi 
1 dakika. i6 §flniye, 6 salisede kate
den meşhur "Rüzgar., isimli at tıua
fmdan kazanılmış , .e bu at hemen ma· 
hallinde hediye olarak l met Pa~a 
Hazretlerine takdim olunqıuştuı. 

Alimler yurdundaki tos>lantı 
Moskova, 4 ( A. A.) - "J>goneli,. ga. 

zetesi baş muharriri M. Mikhail I~olt· 
zo\', Tüı·k misafirlerle SO\·yet t'llehi • 
yatcıları arasında bir muarefe zemini 
ihzar etmek maksudiyle diin saat :1ı:10 
da aJimler yurdunda bir içtima ter • 
tip etmiştir. 

M. Litvinof1 muharrirlerin Maksim 
Gorki, Leon LeonoY, l\1ikhail S·n~ttov, 
tiyatro müdürü Sarnlicv. rejisörler · 
elen tı•)eı Jıuld 1 '!'nirm I· Tq n i neı -
nııı ıı.µııı n 1{idiirii • ı. Upl tıb~ 'ı 

· hariciye komi crliğiuiu } ül k memur 
lariylc edebiyat aleminin müte:ırldit 
miimes:_,i lleri bu ictimada hazır ~ulun-

~ . 
mus;lardır. 

Sovyet mUsseselerinl ziyaret . 
Mosko,·a, ·l (A. A.) - Türk ediple

rinden mi.irekkep bir grup Pervonais-

Gümüş 
Para 

1 B.:ışmakalcmizdcn mabut ı di 
çok gümüı külçelnine ikt•5J b 
ve mali hayat 1ahasmda f,.y • 
bir vazife vermektir. 1 

Bununla beraber hükiııll'r 
bununla da iktifa etmek iıte~• 
yor. Gümüıten basılacak P1 

0 
mukabilinde piyasada b~luııj~ 
bir liralık evrakı naktıye~ 
tedricen imhası gibi bir P 
gram tatbik etmek istediği •;; 
taşılıyor. Tabii bu makaıt ıı 
temin edildiği takdirde ayrı ~ 
fayda elde edilmiş olacaktır .. j• 

Esasen bugün bile ıark 111 1~ yetlerimlıin bazılarında h•~, 
ara11nda gümüı para hilA iP. ~ 
badele vasıtası olarak ku11•11~~ 
maktadır. Yalnız hUkıimet. d• 
parayı ahp vermediği için elıJ1 , 
gümüt parası olanlar zaruri o~t 
rak n:sbeten daba aşağı r 
kıymet iizerinden vermiye ıııe 
bur kalmaktadır. GümUş par'tl 
nm basılması bu ıararh vaııYd• 
bertaraf edecek, aynı zaınarı nı 
memleketin bir kısmmd- günt 
paranın filen mübadele vasıl~~ 
olarak kuUa11ılmasına kart• "~ 
ğer bir kısmında bu vasıtaııdı . , 
aı:ıla tanınm•ma&ı surctııı , 
me.vcut olan bir garabet nib• 
yet bulacaktır. 

Harpten evvel birçok meıol! 
ketlerde altınla beraber güıo01! 
te mübadele vasttaaı olarak k11

1 lamlı yordu. Gümüşün bu suret! 
lrnUanılması beynelmilel alt~, 
kıymetinde bir muvazene tedl1 

ediyordu. Uumumi harpten ıo~ 
ra gümü9Un yavaı yavaı h~ 
yerde mübadele sahasından Ç t' 
!\ilmesi, altınların bazı maml~kc 

1 

Jer bankalarmda toplanarak b\l0, 
ların yerine Uç, dört miıli kıylıl'~ 
tinde evrakı nakdiye çıkara>•} 
usulünün ihdas edilmesi beyıı'~ 
milel altın ii\likArma meyd• 
vermiştir. Dünyaguı altmları~ 
bankolarının kasalarına tophY1, 
meml~ketler bu madenin kıyifl' 
tini arttırdıkça artbrmııbr. a~ 
nun neticesi olarak altlnla ef.s 
fiatları arasında büyük bir oı 
betsizlik vukua gelmiştir. Be~ 
nelmilel kredi sahası daraldıkt~ 
daralmıştır. Hiç şüphe yok 
bugünkü cihan iktısadi ve ııı•~ 
buhranının mühim sebeplerinde 
biri de bu hadisedir. bl 

Bundan dolayı lngiltere 11
0 

bazı cıemleketler cib.an ik.tis.•1~ 
ve mali buhranının ızalesı ıÇ ~ 
gümüşün tekrar tedavül va9ıt•111 
olarak kabul edilmesini mıı•, 
ediyorlar. Fazla olarak Itılf ~ 
hatta Fransa gibi münbaıır'~ı 
nakitlerinde altın esaınoı kıb0_ 
etmiş olan memleketler bile -·~I 
zamanlarda Türk parasiyle ,1~, 
butuk lira kıymetine kadar Y~~1 
selen gümüş meskiıkat basroıŞ r' 
ve tedavül sahasına çıkarmıf111, 
dır. Bu itibarla gümüş para b:jf 
mak meselesi çok yerinde 

1
_, 

tedbirdir. Bu tedbirden ın•~it• 
ket için ancak fayda beklene ıt1 

· Mehmet ~ ,, 
kinin "Meçhul asker,, isminde~i ·'ttf 
piyesinin Kamerni tiyatrosundıth1 

silinde hazır bulunmuşlardır. ($f 
Arahrında Serer Şevket 'fil j 

< ~ • ııı" 
ve Kfımil İbrahim beyler bU P' 
'l'iirk sanayi erbabından zir grurı 
rol enstitiisünü ziyaret etmi1'jtır. ~ı' 

Müteakiben bu ze,Tatm heP51 off 
sanayi komiserliğine gitmi~ler ~:f l 
ela sanayi istihsaltttmın mihan~1111141 
rette ibra ye isIUhı me.selesi ~ali ti ~ 
komiserliğin hariciye dairesı 9" 
llitkerle görüşmüşlerdir. • etıl1 

Mebuslardan Tahsin ,·e Al: t>1 
Cemil beyler, Kolkhoı mekte~lıı 
ret etmiı;;lerdir. ,er' 

lhsan bey, ecnebilerle har.si r 
"'e a r.emly(l{inc ~itmi~fir. rıt 1 

mfyçt. mfıne ıHeiirl ı ııi ıf 
Ju. arif ko ıiserli~i taı aiından 1' 11,d' 
edilmekte olan bir rok ilim l~ 
goji müe seseleriııi ğezmi~tir. ı:ıl~ / 

'!'ürk mf~afirlcr, Dostoyersli 'dtı 
serlerinden iktibas edilerek ."ii~~r.i 
tirilmiş olan bir piyesin ikııtCl 
linde hazır bulunmu~lardır. 
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B a b e r 1 e r i 1 ı _,.,_A ic ... er_e:&;;a.;::l!-lk~tıs-at-. ~~d&dlll Olatln 
~~: ~~~~!!arında Hilkat garibesi 

)) •• 1"1-1,.,ftL 
hu u.~ ~ıvarm babası hani şu meş 
~bdültn~it Efendi yok mu? J,on 
tiri Entelıcıens servisin hizmetine 

Yornıuş? 

Gazetelerde bu haberi gördükten 
lorı.ra hayret etmedim. 

"' "' * dat ~tisteınJekesi olan <levletler, ipti-
l nsa.nJarr iki bağla bağlarlar. 

töJ- Mistisizmin gölgenin arkasında 
ltıi]re ıls~iyen ruhııvla, müstemleke 
bi etıerınin ruhu) la dünya arasmda 
le r. tel . Örgü gererler. Müstemlekele
~ 7n ınsanıyla hür in.san araı:;ında 
8ia tuz ~Uste\•li ordusunun tankları, 
,,:;:rletı, ·üngüleri yoktur. Müstevli, 
bi uırtda da bir muhacir, bir yersiz, 

0 
~.Yurtsuzdur. Dünyanın üstünde 

- ır hayal gibi yaşar. 
li ~ - Müstevliler, din müessesele • 
t hı ku-n·etıendirirler. İngiltere müs 

1:rnı~ke yapmak istediği yerde insan-
r arasına şu fikıi sokardı: 

( - Ey ahali, şer'i şerife sadık ka. 
lı1rı. 

İngiltere resmen on dokuzuncu a-
sır 'I'iirk' . d • k . . et ıyesın en <.emo ·rasıyı kabul 
d'lhtsini siyasi notalarla talep eder
._'· Fakat zaptettiği Mı~ırda ~er'i mah 
lee~eJeri himaye etti . .Miistemlekelc'. 

11
,l'inde, en çok hoşlandığı adam di . 
ı devlete alet eden adamdı. 

4 ayaklı ' 4 kollu 
ve dört kulaklı ! 
Kasımpaşada Hacıbüsrev ma

hallesinde Mehmet Ef. nin kanıı 
Fatma H. sekiz aylık çok garip 
bir çocuk doğurmuıtur. Bu ço
cuk dört ayağa, dort kola, dört 
kulağa, dört göze ve iki yüze 
malik garip bir mahluktur, ve 
ölü doğmuştur. Öğrendiğimize 
göre Fatma H. yirmi gün evvel 
Müddeiumumiliğe müracaat ve 
kocasından dayak yediğini iddia 
etmiş, fakat yapılan muayenede 
üzerinde dayak eseri görülme
mişti. Çocuğun düşmesi üzerine 
Müddeiumumilik düşen çocuğun 
bir döğme neticesi düşüp düş

mediğinin tesbiti için kadının 
tekrar muayenesine lüzum 
görmüştür. Yapılan muayenede 
bu garip mahlukun Fatma hanı
mın karnında dayak hadisesin
den çok evvel öldüğü anlaşıl
mıştır. 

Leman Ekrem geceai 
Bu akşam saat 22 den itiba

ren sabaha kadar devam et
mek üzere Eden salonlarında Le-

]' ~Üstemlekelerde an'ane empt>r.ra· 
l IShn elinde dizgindir. Bu di1.gin t-:ağ· 
kaın_ ikaldıkça bir at gibi müstemle -
~ıleri sırtlarında taşırlar. man Ekrem gecesi ismi altında 

"' • ç bir dansiı suvare verilecektir. 
bi Abdülmecidin aldığı vazife, yeni Leman Ekrem Hanım bu müsa

r Vazife değildir. Ondan cok enci merede şimdiye kadar işidilme
aYnı oyunu oynıy:ın yiizle;ce adam miş yeni şarkılarını okuyacağını ::ldi. geçti. Devlet rei liğinden gayrı bildiı meldedir, 

r hılMet makamı fikl"i zaman, za - ===iiı:::============ 
~an kuvvetli müstevlilerin elinde llir distan~a sipahi isyamna kar~ı islftnı 
tst' 18mar nsıtası oldu. Selcuk emi - halifesi neşrettiği beyannameyle ip 
~lüınerasr ha1ife denen ad;ımı elinde tidat Hint müslümanına nasihat et -

l' alet olarak kullanırdı. ti. Dedi ki: 
!f,. _ _M•sır ımemlüklan halife unvanını "- Sakın istiklıll ilan etme! Hiir 
~Yan adamları bir memur telftl\ki olma! İngiltereye itaat et! Ye müs -
t(lerlerdi. tem leke kal! 

• • • 
d ~sıuanlı imparatorluğu kun-ctli ol 

'llgu müddet~e kimse peygamht-r 
~tundan bahsetmezdi. Kavgalar 
.r Post için değil, bütün dünya cihan 

t'irJiğ( etrafında olurdu. 
• • • 

Osmanlı imparatorluğu bir köli.i
~rn .haline girince, Osmanlı iilkesini 

r tıcaret pazarı haline koyan J<'ran 
~ bilhassa Ru ·yanın Fransız pazarı
~ kapama ı ihtimaliyle O·manh sul
~na yeni bir nüfuz ıkazandırmak 
l\ı dl Aynalı ka\•ak muahedesinde 
~~ı? Rusyaya terkini ıkabul eden 
b.j •ah (Muratcan) adındaki ernıe -
l> tıin bulduğu bir formülle Osmanlı 
~diŞahını.n Kı.nmda. şer'i nüfuzunu 
iti tıım.ak ııstedı. Yanı Fransa şarkta
t.ı ı:nenfaatlerine yeşil hırkadan bir 

r Yapmak istedi. 
* * • 

bi~İıinci Abdülmecidin (Apdiilmedt) 
tiJ:feti. Kıı:rm ha~binden sonra Jıı • 

erenın elınde bır oyuncaktı. Hin-

• • • 
Büyük harpte Almanya hilafet 

fikrini .son defa Alman emperya1iz -
mi namına kullanmak istedi. 

Cihat beyannamesine fetvayı ve-· 
ren fetva emini bile güldü. Ve müs -
lümanlar halifeye silfth atmak sure
tiyle cevap Yerdiler. Suriyede karşı
mızda müslüman vardı. İsyan eden, 
peygamberin torunuydu. 

... "' ılı 

Abdülmecidin bu gün tuttuğu işse 
nelerdir alınıp satılan bir metan a -
ittir. Onu, bir zamanlar 1',ransa lml
landr. Bir zamanlar İngiltere de tec
rübe etti. Bir zamanlar Almanlar ye
şil bayraktan medet umdular. Niha
yet halife sıfatını kendi kendine ta -
şıyan adam artık bu kadar köhne un
vanı satışa çıkaramaz. Ol a, olsa o. 
Entellicens .servisin hafiyesi kaydo · 
lunmuştur. Elindeki malın dünyada 
ne biçih bir mal olduğunu bilmiyen 
yoktur. 

SADRI ETEM 

Ş E K E R Yazan: Yusuf Ziya 
..... 
...., Tefrika : No. 8 o s M A N 

(( Şiındi buradaydı. içiyordu •• 

le·~ ~~a~enberi?.. . Farkında bi· 

111 egıldı.. Y almz, kalktığı za-
kG'~, Yeni iskarpin giymiş bir 
tı: 11 aibi, her adımda ayakla
ke 1~. kaydığını gördü.. Kendi 

tı itle rülümsedi: 

;; Sarhoı oldum galiba! •. 
d.ı aaalara çarparak, boş san
la Yalardan özUr dileyerek soka-

~ıkt~. 
iletil YO~lu caddesi, gecenin bu 
dGktı~11111 vaktinde, sinemalardan 
ı.o,,1~~. ahaliyle bir an dolup 

0:1~leaıobiller, kocalarının sev-•llll!triQ • , 
ilıab ın kollarına yaslanmıı 

· l'lıla ':; gözlü kadınları yuvala
ıyordu .. 

Şeker Osman, bir tramvay 
direiine dayanmış, her otomo
bilin arkasından, bir ah gibi uza
yan nazarlarla bakıyordu. 

Bu Teşrinisani gecesinin ıslak 
karanlıkları içinde, öyle sandı 
ki, dünyanın yegane yalnız insanı 
kendisidir l 

D~daklarına kadar gelen fena 
bir küfürü, bir tükrük halinde 
çamurlu kaldırımların suratına 

atarken kulağının dibinde, nazik, 
terbiyeli bir ses fısıldadı: 

- Beyefendi, bir şey emre
der misiniz? .• 

Arkasında kürklü yakalı bir 
palto, elinde gümüş 11p!ı bir 
baıton, burnunda altın çerçeveli 
bir gözlük, dudakları pişkin bir 
tebessümle yırblmış bir adam, 

Kaza 
Bir otomobil direğe 
çarptı , yaralanan

lar var 
:--

KazD.dın ~onra parçalanan ,)tomobi! 

Dün al<şam saat 19,30 da Ga· 
lata köprüsü üzerinde feci bir 
otomobil kazası olmuştur: 

1336 numaralı otomobili idare 
eden şoför Mustafa ve muavini 
Emin, içerisinde Tophane maliye 
şubesi memurlarından Nuri, Hik
met ve Cemil beyler olduğu hal-
de Galata cihetinden Eminöoüne 
geçmekte imişler, köprünün or
talarında önde giden tramvay
dan ansızın bir çocuk atlamıştır. 
Şoför Mustafa, birdenbire önüne 
çıkan çocuğu ezmr.mek istemiş 
ve direksiyonu sağa kıvırmıştır 
Bu manevra fena bir şekilde bit
miş ve otomobil bütün hıziyle 
55 numaralı tramvay direğine 
çarpmıştır. 

• Çarpışma çok şiddetli olmuş 
ve şoför Mustafa, muavini Emin, 
maliye meuıuru Nuri bey muh-
telif yerlerinden yaralanmışlardır. 
Yarablar Sıhhat yurduna kaldı· 
rılmışlardır. 

Tahkikata başlanmıştır. ilk 
neticeye göre hadisede şoförün 
kabahatlı olmadığı, bilakis bir 
çocuğu ezmemek için icap eden 
manevraya baş vurduğu anlaşıl
mıştır. 

Maarir-te: 

inkılap lisesinin müsameresi 
inkılap lisesi tarafından bu 

akşam saat yirmi buçukta Ga
latasaray lisesi salonunda da 
velilere mahsus bir müsamere 
verilecektir. inkılap lisesi tale
besi bazı musiki ve şiir parça
larınden sonraF aruk Nafız Beyin 
AKIN ismli manzum piyesini 
temsil edeceklerdir. 

Hususlhastaneler 
Ticaret odası yeni 

kararlar verdi 
Dün ticaret odası meclisi Ka

ra Mustafa zade Ahmet beyin 
riyaseti altında toplanmış, zahire 
borsasında muamele yapan tüc
carlarla hususi hastahanelerin 
odaya kayıtları meselesini ko· 
nuşmuştur. 

Bu günkü şekil ve vaziyete 
göre zahire borsasında muamele 
yapan tüccarlar yapdıkları mua

, meleden binde iki mikdarında 

bir resim vermekte ve toplanan 
bu paralar ile zabire borsası idare 
edilmektedir. Halbuki bu tarz 
ve şekil dünya zahire borsala· 
rmm idare tarzı ve şekline uy
mamaktadır. Bu usulün ilgasiyle 
tüccarın bir nevi kaydiye iıcre

tiyle zahire borsasına yazılmaları 
mecburiyeti usulünun ihdası için 
yapılan teklıf ekseriyetle kabul 
edilmiştir. Sonra hastaneler 
meselesine geçilmiştir. 

Bu hususta ,üç noktai nazar 
vardır. Osman ve Mehmet Vehbi 
Beyler ile Muhsin Naim ve Ne· 
cip Hasan Beylere ait olan bu 
noktai nazarlara göre yirmi ya

taktan fazla karyolayı ihtiva 
eden ve hastalarının tedavisi 
için hariçten başka doktor çağı
ran, odalarım, ilaç, yemek, has
ta bakıcı ve hademelerini ücret 
mukabilinde başkalarına kiralı-

yan hastane sahiplerinin ticaret 
maksadıyle hareket ettikleri ka
bul edilmiş ve bu vaziyette olan 
hastanelerin odaya yazılmaları 
karara alınmıştır. 

Gerek hanesinde ve gerek 
muayehanesinde hastalarım kabul 
ve tedavi eden doktorlar tüccar 
addedilmediği gibi, yalnız kendi 
hususi hastaları için bir kilinik 

açan doktorların tüccar addedi
Jemiyecekleri kabul edilmiş ve 
hayır cemiyetleri tarafından idare 
edilen hastanelerin de odaya 
!iayıtları lazım gelmemekte ol
duğu tasrih edilmiştir. 

Şu noktai nazara göre şehri
mizde bulunan ecnebi hastanele
rinin vaziyetleri tetkik edilmek
tedir. 

Bunlardan ticaret kastiyle açıl· 
dıkları anlaşılan hastanelerin 
odaya kayıt edilmeleri kendile

rine tebliğ edilecek ve diğerle
ri de bundan muaf tutulacaktır. -- - ---

karşısında ellerim uğuşlurarak Kapı aralığında küçük bir fı-
cevap bekliyordu. sıldaşma oldu, zincir çıkarılJı, 

- Kibar, hususi bir ev var.. kanat açıldı, girdiler .. 
Teşrif buyurursanız memnun Burası, büyük, mükellef bir 
olursunuz! konağın birinci katıydı. Yerler 

Geçeceği karanlık yollar, gi- parke, kapılar ağır ceviz ağacın-
deceği ıssız ev, gireceği boş o- dandı. içeriden gramofon sesi 
da, yatacağı soğuk yatak, birer ve kadın kahkahaları geliyordu. 
birer gözünün önünde canlandı. Sağdaki odadan, ate, renkli tu-
lmkanı yok.. Herkesin, odasına valet giymiş, gençliğinde haylı 
kolunda sıcak ve sokulgan bir gönüller yakıp ocaklar söndür-
kadmla girdiği bu ıslak sonba- düğü belJi, şişman bir madam 
bar gecesinde evine yalnız gide- çıktı : 
miyecekti .• Karşısında emir bek- - Buyurunuz bey .. Salona!.. 
liyen nazik ve hayırhah adamın içeride yedi kız vardı. ikisi 
teklifini derhal kabul etti: masa başında iskambil oynıyor· 

- Gidelim!.. du. Bir tanesi köşede kahve 
Ve yürüdüler ... Kürklü paltolu falına bakıyordu. Bir sarışınla 

gümüş bastonlu tellal önde, Şe- bir esmer, biri dam olmuş biri 
ker Osman arkada. köşedeki, kavalya, dans ediyorlardı. Biri 
pastacının sokağına saptılar, ça- 'sigara içiyor, biri sedirin iizerine 
murlu kaldırımlar üzerinde sen- uzanmış, dizlerinin dibinde 
dcliyerek yarı dik yokuşu indi- horlıyan tekir kediyi okşıyarak 
ler, soldaki büyük binanm zilini uyukluyordu. 
çaldılar.. Kürklü paltolu, gümüş baston-

5 Nuınaralı Karar
nanıe etrafında 

Beş numaralı kararname dev
let ban'<asma henüz tebliğ edil
memiştir. Kararr..ame bankaya 
birçok vazifeler tahmil etmekte 
olduğundan tebligat yapıldıktan 
sonra bankanın muamelatı ziya
deleşecektir. Binaenaleyh ban
kanın bu işler için ayrı bir teş
kilat vücuda gctire!ceği anlaşıl
maktadır. 

Kararnamenin baı:ı noktaları 

muhtacı h:ah olduğunu dün yaı
mıştık. Dün gene bazı salahiyet
tar zevatla görüştük. Kaydetti
ğimiz malumata göre kararname 
iki nevi takayyüdat koymakta· 
dır. Bunlardan birisi kendilerıle 
ticaret mukavelesi ve yahut Kli
riog akdettiğimiz memleketlere 
ka .. şı alınacak vazıyeti göster· 
mekte, diğeri de mukavele ak
tedilen devletlerlo yapılacak mu• 
ameleyi bildirmektedir. 

Tavazzuha muhtaç görUıen 
madde 

Kararnamenin en ziyade ta· 
vazzuha muhtaç görülen nıad
desi ellerinde ecnebi kambiyosu 
mevcut olanların bu kambiyoları 
15 gün zarfında Devlet banka-
sına bildirmiye mecbur olmala
rıdır. Bu mecburiyet yalmz kam
biyoya münhasır olmayıp ecnebi 
memleketlere yapılan ihracat 
eşyalarını bedellerinden tahsil 
edilmemiş olan miktannın da 
Devlet bankasına bildirilmesi 
lazımgeleceği mütaleasını tevlit 
etme({tedir. Mesela bir çok ih
racat tacirlerimiz Çekoslovakya, 
Yunanistan ve Yugoshvyaya 
mal göndermişler fakat bedel
lerini henüz tahsil edememişler
dir. Binaenaleyh bu paraların 

da bankaya bildirilmesi zaruri 
görülmektedir. 

Kararnamenin bitinci maddesi 
de döviz takyidatı koyan mem
leketlere karşı yapılacak mua
meleden bahsetmektedir. Döviz 
hakkında takyidat koyan mem
leketlerin hangileri olduğu ve 
bu hususta ne gibi ahkam koy-
duklarına dair harici ticaret 
ofisinde mufassal malumat var
dır. Alakadarlar ofise müracaat 
ederek malumat alabilirler. 

Döviz hakkında tekayyüdat 
vazeden ve kendilerine ihracatta 
bulunduğumuz başlıca memleket
ler Romanya, Avusturya, Bulga• 
ristan, Çekoslovakya, Danimarka. 
ispanya, Yo§'oslavya Ye Yuna• 
nistandır. 

GUmrUklerde 
Kararnamenin 2 inci maddesi 

( Liitfen say! ayı çeviriniz!) 

lu adam, Osmamn kulağına fı
sıldadı: 

- Hepsi familya kızlarıdır. 
Hele şu köşedekini görüyorsu
nuz? .. Namusum hakkı için daha 
buraya düşeli yırmi dört saat 
olmadı 1 

Bu aralık tekrar kapı çalındı, 
koridorda kalabalık ayak sesleri 
dolaştı, koşuşmalar, gülüşmeler, 
ıakalaşmalar oldu. Muhakkak 
bir hovarda alayı sökün etmişti. 

Kırmızı entarili şi,man kadın 
seslendi : 

- Sabahat.. Hicran.. Sofya •• 
Lili .. Haydi, hepiniz içeriye! 

Sonra, Şeker Osmana döne
rek özür diledi: 

- Affedersin Beyimu .. Kızla
rımız angajedir.. Yarın gece bu
yurunuz! 

Şeker Osman, kesesine güve
nen her bekarın birkaç saatlik 
eşini bulduğu bu evde bile so
kulacak bir sine bulamamııtı! •• 
Dudaklarında acı bir tebess:im 
buruşlu •• Kalktı .• 

( n;, ... ,,.u) 
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ı ver ıyor 
Çelik pr·me tabi t uldu-Elektı'ik ücret

leri h Ctrilemez mi? ,akır köy""nde 
orta mektep 

fstanbul mrumi meclisi dün 
birmci reis vrl İıİ Sadettin Fert 
Beyin riyas~t;nde top!anmıştır. 
havayici zan r'ye fi lleri ve zabı· 
tai belediye i 'eri hald ır.daki 
takrirler f zc i:u!c c!evnm etmesi 

ı · 1 Va"ı muxarrer o.an mü:zn .ere, 
Muhittin [ey ceh :mi::e rre~uı 

. ecccbİ misaf rleri l.ul.umet nn
rrmn lrnııf:nrrak iç:n gilt ği ve 
mecliste bu'uı n•.:c!ı ;ı için gele
cek celseye bırol .. ı:rnıştır. 
Yeni den masr• fı icap ettiren 
bazı tel:! fer l::Ctçe c. c··menirıe 
havale ediımi ir. Pir nç gibi 
çeJti~ia de pri.·e ı~tıi tutu'm.-~ı 

ha'~kındaki m-·ı i~o rnrımatası 
k::ıl::.ul edilm·st r. Çe'tık prırnı 
beş pı:rn o ~c. '<tır. 

Kıdem mi>1det'er'd bTren ilk 
n:c lep rr.uı:ı ıim!er r.e yapı~ması 

lfız m olan znr.1 lrnq 'ı~ ı o'mak 

··························································· ise ticaret nıuah~desı al<tetme-
• ' 1 1 1 mış mem.e.~et erc.oen yapık:cak 

it:rntattan b::ı!1s tmcl<tedir. Bu 
rususta da o. s stiyeniere malfı. 
mnt vcrece~t r. 

Kararnnmcnin [stanl:u1 güm
rüklerine tea!lü'< eden kısmı 
ihracat eşya:arınn münhasır , u· 

lu:ımakta o:c!uğu:ıdan ihracat 
gümrükleri yapı!an ihracat eşya· 
lar1 ıçin s.ıh'~lar?nden 4 tiüsha 
bevanname al:ıcnUnrdır. 
Ticaret muahedeı;i yapbeımız 

dcvlci!lor 
Ticaret rnmıbedesi aktetmiş 

o~cfo~umuı mem e:.e\'er şunlardır: 
A'mmıya, Amerıka, Avuscra!

ya, Avmıturycı~ Belçil a, Brezilya, 
büyük Britanya, Çe! oslavalcya, 

Danirnnrlrn, Estonya, F e!emenk, 
Finlandiya, Fransa, Hind:stan, 
Iran, ispanya, lsveç, lsviçre, ltal

ya, Japonya, Kannda, Leton •a, 
M.:carıstan, t"ısır,. Norveç, Ro
manya, serbest Irlanda, Sovyet 
Rusya, yeni Zebnca ve Yuna
n stan. 

Bunlarm miiddetlcriniu ne z:ı
man biteceği hakkında ıhracat 
of si alakn .. c:ırlara ma'urnat ver
mektedir. 
bt"'r.:bula verilen eşya başka 

yerlere t,öruıerilome:? mi? 
Istanbula vui.en kontenjan•ara 

ait eşyaların lstanbu:dan başl<a 
;ehirlerirnize gönderilmes'nin men
edileceğine dnlr c!ün bazı şayia
lar cieveran etmekteydi. Bu şa· 
yialardan haberdar o'an bazı 

}'erli ve Anado'u tüccar.arından 
20 - 30 ldşılik b:r kafile ticaret 

müdürü l\1uhsin Naim beye mü
!'acaat ederek ~ u havadisi tev-
5İk etmek istemişlerse de böyle 
bir şey olmadığı anlaşılmıştır. 

Maamafih her ihtimale kerşı 
keyfiyetin veka etten sorulmasını 
rica eden heyetin talebi ticaret 
miicürlüğünce de rruvafık görü

lerek vekalete yazılmıştır. 
Bugdny fiaUarı 

Dün piyasaya 53 v gon buğ-
6 vagon arpa 238 balya tiftik 
2 balya yapaktir. 
Buğday fiatları durgun ve düş

mektedir. En iyi ekistra buğday 
6 kuruşa satılmıştır. Afyon12,S 
liradan muamele görmüştür. Ar

pa 5,9 kuruştan içfındık 66 lrn
ruıtan satılmıştır. 

lagllterede döviz tekayyüdah 
fngittere htildimeti d8viz tekay· 

yUdatım 3 Mart 932 tarihinde 

bir kararname ile ilga etmiştir. j 

rzere 932 bütçesine ta:s:sat ko· 
mı!mc:sı ha\.. landaki ma'1r:f mü
dürlüğü tezkeresi o~ unmuştur. 

Daia i cnciiır.en rzassrdan Avni 
Bey, esasen bu mal s:ıtla bütçe· 
ye on bin lira 1 onulC:uğunu söy
Je m 'ş, l:u pnr;ının l:u sere'ik Hı· 

liyrc.ı l lıfı ge'eceğı anlaşılmış, 

!;u !:ıureUe maarif müdüriüğft 

tezkeı ef.:nin ıstıbcaf etfği mak

sadm t'Gascn nnzarı di!d~ate nlın
n ış ok·u~u görlilmiiştür. 

·ı abeltirilTektc o1an "beledi
) eler,, is.mfi ldtabın masrnf kar
~ılığı olmoık ) eni bütçede 500 
Jıra ayrı m~!:ı hddnndnkl bttsap 
ış'cri rrüdrr:r ğü tcz\.'!resi o~u· 

mmca Avni B. ay~ı suretle bu 
ış çi de l:ütçeyl! tahs:sat ko

ı.u!c!~ğurıu, binaenaleyh l:u mü
racaatın ~a 2ait o!duğunu söyle
miştir. l!u macide hakhında da, 
maksat hasıl olmuş olduğundan, 

tekrar rr uame!e ifasına lüzum 
görülmemiştir. 

Be:ed;ycnin 1932 bütçesinin 
var:dat lus:nı hakkında bütçe 
encümen:nce tanzim edılen es
babı mucibe mazbahısı umumi 
he) ete tevdi ediJm:şti. aza tara· 
fmdnn tetkikınde!n sonra ııe!ecek 
ceisede müzakeresi kararlaştırıl
mıştır. 

Ha.iç şirketinin vaziyetini hü
l<f1metin emrile tetkik eden ve 
yarcım edilmediği takdirde şir
ketin foali)·etini tatil edeceğini 
bu suretle şehrin bir tarafında 

münakalatın güçleşeceğini gören 

lcomisyon tarafın:lan hazırlanan 
rapor mec.ise gelmişti. Bununda 

bastırılıp azaya dağıtıldıktan son· 

ra mrınkeresi muvafık görülmüş 
tür. 

Eundan sonra azadan bazıları 
tan. fından verilmiş olan takrirler 
okunmuşiur. Doktor Hil<met be
yin geçen sene elektrik ücretle

rinin bahnlılığı hakkında vermiş 
olduğu takrire o zaman cevap 

verilerek elektrik ücretlerinin 
lngiliz lirasına nazaran tayin e
dildiği, lngiliz lirası yliksek oldu
ğu iç·n elektrik ücretlerinin indi
rilmesine imtdin olmadığı bildi
rilmişti. Doktor Hikmet bey dün 

verdiği tal.tirde bunu •hatırlat
malcta, o ıcmandan beri fngiliz 
lirasının on liradan yedi liraya 
lcadar düştüğünü, fakat elektrik 

ücretlerinde hiç bir tenzilat ya· 
pılm:?dığını söy!eyor, izahat iste
yoriu. 

Galip Bahtiyar Bey ve kark 
arkadaşının imznlariyJe verilmiş 

olan diğer bir takrirde de Bakır

köyünde Uç ilk mektep bulun
Juğu, bunlardan ikisinin ihtıyace 
kafi geldiği, o cİ\•arda orta mek
tep bulunmadığı ve orta mek
tep ihtiyacının pek şicidet!i oldu· 
ğu bildiriliyor, me\•cut ilk mek
tep binalarmdarı ihtiyaçtan fazla 
olan üçüncüsü Maarif vekale
tine terkedildiği t:ıkdirde veka· 
letin Bakırköyiinde bir ortn 

mektep açacağı söyleniliyor, 
binaldrdan birinin vekalete veril· 
mesi isteniliyordu. 

Takrir manrif encümenine ha
vale edilmek üzere iken beleqi
ye reis muavini Nuri~ Bey, tsk
ririn evvela mal:ama tevdi edi

lip mütaleası alındıktan sonra 

encümene gönderilmesini teklif 

San'at aleminde Cani kim ? 
unan ressamının 

Açtığı serg·de 

Ortak !arın vereceği 
900,000 lira ! 

Mürur zamana mı uğradı ? 
Eminönü mcılmiidürJüğü 929 

senesiode Barut inh:sarı (ırketini 
tems:l eden lbrabim zade Lütfi 

Bey ve ortaklarma 927 senes·nde 
gizlenen bir l\azanç \'ergisi tarh 
etm'ş ve tebl'gat yapmıştı. Mal
müdürlüğünün cezasile birlikte 
şirketi teşkil eden lbrabim zade 
LuHi, Basat biraderler, Arslan 
F rasko ve Nas biraderlerden 
isleuiği vergi mi'.tarı 900 bin 
küsur lira tutuyordu. 

Dün de ilii şayia 
çıktı Şehrimizde bu:unan Yunan 

ressamı matmazel Taliya Dipla
raku 'nun eserlerinden müreklıep 
sergi dün Galatasaray lisesinde 
~çılmışlır. 

M~. Dıplaralm'nun sergının 
açılmasından evvel bir konferans 
vermesi mukarrer bulunduğu 

içio Galatasaray lısesinin konfe

rans salonuna birçok zevat gel
mişlerdi. Bu arada sergi fahri 

riyasetini almış olan vali Muhit
tin B., Yunan Jrnnso!osu M. Tri

yandafilakos, Pertev Pş. , Giizel 
san'atlar akademisi müdürü Na
mık lsmail, darülfünun eski Yu
nan tarih müderrisi Fazıl Nazmi 
Beyler de bulunuyorlardı. 

Saat on altı buçuğa doğru 
matmazel Diplaraku'da salona 

gelmi;, bu sırada haftalık Mes· 
sogere Degli Italiana gazetesi 
sahibi M. Gilbeıto Primi kürsü

ye çıkarak Mel. Diplaralm'nun 
boğazından ani surette hastalan· 
mış bu:undıığu için konferansını 
bizzat söyliyemiyeceğini, fakat 
san'atkarm hazırladığı müsved

deleri kendisinin okuyacağını 
hazır bulunanlara bildirmİ'ilİr. 

Bundan sonra okunan ve ha
zır bulunanlara davete icabetlerin
den dojayı, Galatasaray lisesi 
müdürüne de sergi sa!onunun tah
sis edildiği için teşekkiirle baş

lıyan konferansta Yunan san'at· 
karı Yunan san'atı ve bilhassa 
res:mden bahis ve eski cievirler
den başlıyarak zamanımızc!a Yu· 

nan san'atımn 2'eçirdiği tekamül 
muhalelerini izah ediyordu. 

Konferans bittikten sonra ha
zır bul\1nanlar sergiye ayrılan 

dığer salona geçmişlerdir. 

Sergide 45 tab!o te~hir edil
mektedir. Bunlar arasında san'

atııiirm yeni 930 Yunan güzellik 
kraliçesi Matmazel Diplaroku'nun 
bir portresile " Uyuyan kadın ,, , 
" Çocuk ve bebek " Akro-,, ' 
pol ,, , " Deniz kenarında ,, , 
" Uyan kadm ., , " Banyodan 
sonra ,, , " Sa!ebci,,, " Şam so
kakları , , " Sabah tuvaleti ., , 
gibi muhtelif nevilerden eserler 

bulunmaktadar. Bu arada san'at
ı,arın kendisinin de bir portresi 
vardır. 

Sergi gelecek çarıanbaya ka· 
dar bit hafta müddetle açık 
bu!unacak•ır. 

'Wübadillere bugün 
bonoları dağıtılacak 

Muhacirlerin istihkaklarının 
bakayasına ait bonolar dün vi

lay~timize gönderilm ştir. Bunla
rın adedi 16 bindir. 

Şehrimizde muhacirlerden ala

caklı olanların matlübat yekün
ları bir milyon lira kadardır. 

Bu bonolar ilerde kaldırıla
caktır. Defterdarlıkta bo.1oların 

dağıtılması için tertibat alınmış 
olup bugiin işe başlanacaktır. 

Maslak cinayeti 
Maslakta 32 yerinden bıçak

lanmış o!arak bnlunan ceset hak
kındaki tahkikata devam edil
mektedir. 

Bu münasebetle bir ço1< kim· 
s<.'ler isticvap edilmiştir. 

························~··································· 
etm·ştir. Bunun ilzer.ne gerek 
C:oktor Hikmet Beyin, gerek 
Galip Bahtiyar Beyle arkadaşla
rn:m takrirler;nin gelecek cel
sede izahat alınmak ilzere ma-

kama tevdii karar!aştırılmışhr. 
Meclis cumartesi günü saat 

on dörtte toplanacaktır. 

Verilen maiümata göre, Dev· 

Jet şurası ortakların itirazı üze· 
rine, deft~rdarlığın kararını na1<
zetmişt.r. Meselenin müruru za
mana u]"radığından babsedi!
me\cterlir. 

AdHyede: 

Rüstemiye kaplanı 
Beraet etti 
Rüstemi} c vnpuıu !<c:ptanı Sab

ri bey geçen'erde yapı!an muha
kemea'nde 9 ay hapse mahl<iim 
olmuştu. Temyiz mahkemesinden 

nakzen gelen evrak üzerine ye· 
niden yapı'.an muhakerr.esi neti

cesinde Sabri bey beraetetm:ş 
ve dün derhal tR.hHye ecilmiştir. 

Sabri beyin beraetine şahitle
rin ifadeleri sebep o:mqştur. 
Bir hakaret davasında karar 

verildi 
Burhan Cahit bey tarafından, 

Son Posta gazetesinde çıkan ma
kaleleri üzerine Peyami Safa B. 
ve gazete neşriyat müdürü Se· 
lim Ragıp B. aleyhine açılan ve 
üçüncü ceza mahkemesinde gö· 
rülen dava dün bitirilmiştir Mu
hakemenin dünkii son celsesin
de evve:a Selim Ragıp ve Peya
mi Safa beylerin altışar ay ha· 
pis ve 100 fıra ağır para ceza-
siyle tecziyeler;ne fakat bilahare 
Burhan Cahit beyin tahriki na· 

zarı itibara alınarak verilen ce· 
zamn sukütı.ına karar verilmiştir. 

Telefon şirketi aleyhine 
açılan dava 

Belediye müfettiş:erinden Ali 
Yaver bey tarafından Te'efon 

şirketi aleyhine açılan dava tah
kikatına altıncı müstantiklikte 

clevam cdi'mektedir. Öğrendiği
mize göre Ali Yaver bey bu sa
bah saat 10 da mustantiklikte 
yeniden dinlenilecektir. 

Bir kaçakçılık davası 
Evinde kaçak likör, vermut, 

konyak ve saire bulundu~unda'l 
dalayı suçlu olarak dokuzuncu 
ihtisas mahkemesine verilen Çek
meceli Kadri Ef. nin muhake
mesine başlanılmıştır. Kadri Ef. 
ifadesine göre Çekmece gölünde 
avlanmak ·İstiyen Amerikalı sey-

yahları avJandırmakla uğraşırmı~. 
Evinde bulunan likör, konyak 
sişeleri, kimi yarım kimi açılma-
mış bir halde bu A -nerikalı sey
yahlar tarafından bırakılmış, 
vermutlarsa bundan on sene 
evvel F1orya plajında gazinoculuk 

yaparken satın almış fakat ev:n
de kalmıştır. 

Mahkeme bu cihetleri tesbit 
için bazr şahitlerin celbine lüzum 
görmiiştür. 

Hall<evinde 

Camgöz caninin J1üviJ eti mcsele$İ 
ctrafrnda ihtinrnlleı· ve fcraziyclet 
serdi cJiiıı ele dernrn etm~tir. 

Haıı kimseler şcl'irin hfü·iyetini teS• 

lıit .roluncla yapılan tahkikatın bazı 
nol,ta1arda nok an kaldığı mütaıca.: 
sındadırlar. Bunlaım iddialarına gır 
re, Yu I.rüs Liblik dediğimiz :ıdaın111 

geride hıraktığı yep,rcni \'C Alman iİi' 
tcmıindchi bürorniJ, tabancası, ~imdild 
halde sır olan ı,atilin Jıföiyetini ınt>Y11• dana çıharacal, en mühim 'e kunet 
bir izdir. 

Tabanca çok az kullanılmış oJdU -
ğuna göre,) eni alınnu:ı:tır. 

\ c, hu tabanca pek talıii olarak falr 
ril,nmn Lıir Jrnmarasını taşımakt:ıdıt• 
l sult•n, tal.ıancahu· nıcmJekctc jthlll 
crlildiği ırada gümrük idare&i bunla· 
n numaralariylc ve ait oldukları ti• 
<·arctancJcı·iıı isimleriyle Lıirliktc lcaY • 
dctrnektedir. 

Sil:1h, tabanca ve saire satan ına -
ğaıalar da tabancaları satarken a.} rı· 
ca talınncanın numarasını ve satuldlY 
rı ~ahsrn hü\·iyetini defterlerine te5bii 
ctnıeğe mecbur tutulmaktadırlar. ı:ıı 
suretle, her hangi numaralı bir tauan· 
canın sa tıJdığı mağaza Ye satın ~Jall 
Ş\ıhsın hüviyet ,.c ad resi çok kolay a.ı1· 
luşı la bilmektedir. • 

l'\tanmafih, gene alükadar zcmtJJ 
temasım:zd:ın öğrendiğimize göre, zıt· 
bıta ve ııdliye tcsbit ettiği hüviyet üze
rinde uı'.fraşmıya art1k lüzum görme • 
mektcdir. 

Dün yeniden bu mesele etrafındll 
iki yeni şayia ~alkanmıştır. 

Çok yakından temas ettiğimiz bntl 
kimselerin ifadelerine göre, bazı .5üp
heli kim eler en-elki gece, cl!crinde 
kazma kürelderle Şişlinin Kimsesj,r.)er 
mezarında görnüJü bulunan nıc~hul 
serserinin mezaıı etrafında şüpltelİ 
hareket \'C tavurlarla dolaşmışlnrdıı:. 
Hunların t•srarengiz caninin arlmdaŞ
hırı olduğuna ve cesedi tamamen yo" 
t'Cleı·ek hadiseyi e rarlı, karanlık :ı;iw 
ele örtl.ıast etmek istediklerine çol kut' 
'etli ihtimal YeriJmektcdir. Bu şnyia 
hakkıııcln dün geç \'akit alftk:ıdar ma· 
kamattan istediğimiz malıimatta. zabı· 
tanın böyle bir şc.} den haberdar edil• 
mediği, fakat tahkikat yapılacağı ce
vabı verilmiştir. 

İkinci ~ayiaya gelince: Cam gözli.İ 
adam, taharri memuı·u Osman Ef. tn· 
nıfından takip edildiği sırada, Hurst 
haniyle şekerci Ali Muhiddinin dül~ • 
kanı arasında cebinden bir cüzdan çt• 
karıp atmış Ye bu cüzdan derhal orta· 
dan .rok oıu,·ermiştir. 

lhtimalleı~ göre, serseri atılau bO 
cüzdanda çok mühim ve esrarengiı ,-e
t>ikala r me,·cuttiır ,.e cüzdanı o:-tJdaP 
yokedenler, o esnada o eh-arda bulu• 
nan caninin arkadaşları olmuştur. 

Zabıta, bu ikinci şayia hakJ,ınd• 
da ademi mahimnt beyan etmiştir. -Diğer taraftan Liblik'in sağ o]du~ll 
\'l' bir mırnrda çalıştığı hal.kında sör· 
Jcncn sözlerden bahsetmiştik. Dün JJıJ 
isimle Vanderze kumpanyasında çnl .. 
şan kimsenin bilahare Kazos kumpan· 
yasına ait bir rnpura hinmiş oJtlu~ 
anla-;ılmıştır. Fakat bu kumpanra • 
nın merkezi Londrada olduğu içil1 
mili tahdcmlerinin isimleri burada r·-:.· 
lıim de°'lldir. 

nu kumpanyanın da üç vapurtl 
''ardır. Diin bunlardan !imanım ztfı> 
bulunan Mazot vapurunun kaptnnif • 
le konuştuk. Kendi gemisinde bu f • 
simde tayfa olnrndıf,'1nr söyledi. KaP • 
tan tabii diğ'er iki gemideki tayf ılatf 
ela hilmcmektedir. • 

Şerire ait bir bavul zabıta tarafın
dan hulunmu tur. kinde kitap w bıt• 
zı cvı·nk lıu1unnn hu bavul Libliğin f1ci 
sene evvel oturduğu otelde lıulunmuf• 
tur. Şehrimizde bulunan Estonrıılı· 
larclan mühim bir lm:mı da hu i!)irnde 
lıir adam tanımndıklamn sijylüyotl&f• 

Ha!kevi umumi idare heyeti 
diin toplaomı;tır. Evin muvakkat 
bütçesi konuşulmuş, şubelerin 
mesai programları arasında a
henk temini için uzun münaka

şalar yapılarak bazı kararlar 
vcrilmi.,,tir 

Ayaspaşa mezarlığı hakkıll
da yerinde tetk;kat yapılac~~ 

Ayaspaşa mezarlığı hakkında 
beJediyey]e alakadarlar nasında 
çıkan ihtilaf mahkemeye intikal 

etmişti. Mahlı eme, Surpagop gi
bi, Ayazpaşadada bir ehli hibr• 
marifetile mahallen tetkikat ir 
rasıne karar verilmişiti. 

Münir Nureddin konseri 
Münir Nurettin Bey ve arka

daşları tarafından tertip edilen 
konser bu akşam Glorya sine
masında verilecektir. Programı 
çok cazip ve •ütenevvidir. 



R"üs~Vada Aşk!= .. ·Eııi yıl 
Q Yazan: Lui Sari Auaya 

&oba bir çok şeyler sordu •. Halbuki kendisi 
enden daha çok şeyler biliyordu 
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~O(;UK ÇAl' 
,1.-.\morfhlı 1 {ldın bu 'Ucu da ipnotize '"' \l' libt duruyordu. Yannkları n la 1 
tir Q~tu, ıJiiıleri ımrh) ordu. Be11i h r. 

l Ctirıneı »ıçra~ı. 
ıı. llç ıe lml tl~"rmdırn kompıırtı
nılnurı i ttt,ı a K rdim, tabucak soyuo:mık 
••ı.. ti, ve, kom "mu, rah~tsız ttme-

"" tçl" elektrlii &ün~ürdUlQ •• 
ti Mtrıı ()nrl\ Amerihh kadın !teri 
~.~ı, •it\dUrdlliUm elektriil yaktı, 

••«~" D@1ffv'k t\ıdım ıördiinüz mü? 
1• ne ut{lnml\ı iCY !. 

ıa.-B'A lihıltsrJ IJ~> lomfı;ıfne rajmen, u
~:ac Amerikalı, elektriği söudilr· 
_, ,'" ttQf"ng)'~rdu. llirn daha !.o· 

lt\tk, ıQn ntı 
,.,. Otıt\eı· l\nrpl&un ı. 

.\ı.nl>trt)( "htktrlii iiÖndUrdlinı, hıma 
•rik"h kadın itiraz etti: 

~a Mibaııd~ eder~niz, ~lc.kh l~i ) n· 
ta~ım, karanlıkta uyuyamam. 

ltı ffqı uyumıya ela hiç nİ) eti )~ok · 
d 11f· lı"na, Dol e' ik fıdetleri h'lkkm · 
d~ ~lr ço:; ş~.) ler sordu. HııJl.mld keıı • 
d:ı htnden daha cok :.eyler biliyor -
ita' hatta hu arada hnzı açık saçık hi. 

Yeler bıte ..... 
hır aralık: 

~I "'!'r t'\rnnn rı~ ı ::.'., deqi. IQt: f.n gi. 
~i:~ ~""" bir sojyl, cay g tirir mbi -

titt~'rır.in so:rnndcıl\i yemekli vagııtta 
v,/rn, hir ~ııy ~ tcdiqı, knp~a r, :-.arq.ı -
Ilı ~en \'.(lrdilcr. Scğ~&tın cli:;e hçkle -

~"' lazım. 
()". .. . 

ka ~·ıuncıyc kadar ılıkla mı tı. fi';~ • 

ı\~ ~0mpıırtımaııiı geldiğim zaman 
hı .eri1'alı kadın uyumu~hı. Al'aba u 

\~~ nıuydu'? 
oıcı •lın~nı. Her halele hava pel• ~.c·ık 
ltıa Uhndan ol a gerek, yan kompartı-

tıdakı' '· ı "k k • • . . aı vo şen aetının vaııyet ını 
l'lt:ştı. 

};1•kh'at·a ·· d'" d"' n son ur um. 

Jar da .. Belki de ~nim kimse) lt te
mas etmek ihtf malim olmadığını znn· 
11ediyorlnTd1 da onun isin sormuyor
lardı. 

Ne olursa olsun, bana, Rusya hak -
kındaki ihtisas1arımı şorduk1arı ıa • 
mıın, daima düşüncelerirni old\Jin gi • 
hi söyledim. Ekseriy~tle, bu sözlerim, 
Uus1arın "k te lehip~ değildi. Bunun
la beraber, kim~e tarafından rahatsız 
edilmedim. 

Tercüman kadınlar, nereye ist~ -
dimse. heni götürdüler. Müzeleri, has -
taneleri, ha~bıanelerl, tiyatrolan, 
mahkemeleri, fahri~alan ,.e daha bi~ 
çok yerleri gezdim. Buraları aşağı 
yukım nim resmi olduğu için iı.alıtıt 
nrec~ delilim. Gidip nazırları falan
da gördUro. Kendil~riyle yaparağım 
mülfıkntlar hep malüm sözlerin tek -
rnrından ~baret olacaktı. Buna mu • 
kahil, ıt0kaklarda dolaitım. Geçe ,., 
gündüz oralarda görülen değişik man· 
azralarla alflkadar oldum. 

Mo!ikornda olı:iuıt, Leningrntta ol • 
f'Un halka karışarak bir çok ahpap -
lar peyda l'ttim. onlarla gezdim, eğ 
lendim. 

KA.J,,DIRIJICI 

Gün hatıyoı'\C!u. Ortnlık daha serin· 
le mem{ı-ti. Tverskaya caddesinden f. 
niyordum. Ayaklarımın altında, kal
dırımlar batıfor, Şu yalın~yak dola
~aral\ ağac ~içeği satan kızın ayakları 
nasıl batmıyor? Kız. ağaç çiçekkrint 
bardaklara koynıutj satıyordu. llir 
Ruble verip iki bardak aldım; rahat. 
rahat yiyebilmek için oturacak bir yer 
aramrya ha~ladım. •tlhtilal,, meydanı
nın öte tarafında Kremlin durnı·lnrr
nın dibinde umumi lıir bşhçe görünü· 

yordu. 
Gidip, gölge hi11 tarııfa otµrdum. 

Beden terbiyesiyle 
iştigal eden tlstat 
Maarif vekileti beden terbiyesi 

umuın müfettişi Selim Sırrı Bey 
jimnastiğe baş· 
ladığınıu ellinci 
yıhna girdi. Üs
tadın memuri
yet ha yatma 
girmesinin de 
kırkıncı yıldö
nümUdUr. 

Selim Sırrı B. , 
Istaobul Erkek 
Muallim mek
tebinde on yedi 
sen~ bilfiil jim- &ellm Sırra 8. 
nastik muallimliği, Uç sene de 
mildürlUk yapmııtır. Bu mUna
sebetle lıtanbul Erkek Muallim 
mektebi talebeai, yaram aurlık 
hayatım beden teıbiyeıine ve 
maarif iılerine ha1retmit olan 
üıtadın ıerefine bir müaamere 
tertip etmittir. MPsamere yarın 
saat on dtirt buçukta mektebin 
lconferanı aalonunda verilecek· 
tir. 8Utün beden terbiyeıi mu· 
allimleri, birçob maarif ve qsat
buat menıupları bu içtimada ha· 
zar bulunacaklar, Uıtadın bu ı•· 
refli yıld 6n0mUnft teı'it edecek
lerdir. 

Selim S.rn Boy, me~leketi
miıde hayatını ıpor ve irfa~ ha
yatına vakfetmif, mekteplerdeki 
hocalıklarile, neırettiii kitaplar, 
verdiii konferanılarla boden ter
biyesini memleketimize tanıtmıı 
ve aevdirmiıtir. Erkek muallim 
mektebi talebesinin bu kadirıi
nasiığı cidden yerindedir. 

Selim Sırrı Beyin memuriyet 
hayatında kırkıncı yılına girdi
iini öğrenen karilerimiıin ken· 
dilerini biraz hayrete düşmek
ten kurtaramayacaklarını ıanne· 
diyoruz. Çünkü yıllarca gençlite 
hizmet eden il•tat, aynı ıama•
da ıençliğia canlı misalidir. 

Dllnkll merasim 
Askeri fü 4 son sınıf talebe· 

!erinin Harl>.) C!ye kabulleri mü· 
sebetile dün merasim yapılmııtır. 
Merasimde Harbiye, Kuleli, Mal· 
tepeliselori bulunmuıtur. Harbiye 
mektebi ikinci ıınıftan Ihsan ve 
Kuleliden Kerami Cevat beyler 
hitabeler söylemişlerdir. 

tYım bir Mil~ sordu: 
; ~a)'ı attlrdlniz mi'! 

~lh .~ "•ranlıkta uyuyamıyan Ameıi-
4trL"tlduun itıiiydi. Ve çaya uzanayım 

••n 

Fakat orada bir manıara ban;ı, ye • 
nıişlerimi unutturdu. Karşımda, 111ey
danın ortasında, tramvay yc:ılunda kal 
dırımları tamir ediyorlardı. Amele • 
Jerin he1>si de genç kadınlardı. ~leri"!lzhı mekt'8plpraı 

~ t' •!. 
ili '4t"'•tlkalı kHdın, neden ı;onra eli . 
ltıişıtttıtı \'ı.kit Çl\Y humlıuz kesil -

?tı MOSKOJ'A 
ka .. ,08ko,·aya gelmeden on hes d:ıki · 

" '"el· • l'ltı~ıa •.ne kadar, şehre yal.:Ja~tı~·r • 
Dthrtn daır hk hjr §fY 11:örm~dim. Step 
~\!. ~apılarına kadar clayanıypr . 

ı.. lıirdenb"ır . ..k .... d 1 
uır Soğ e ma\'ı go yuıun e a tın 
kitı'tt .an l>•rıldadı. Bu. Sen - So,ör 
~lltl~ınin k\lbbesiydi. · Ynkla~lıliça 
'e kub:r çoğalıyordu. Z\e de çok Jdli • 
'-1erı11 e i \'ar. So,·yetlerin bu kili . 

c,t aleyhinde olu"unu anlı'-· ırnm 
~ Opl ':> J • 

Başlarına kırmııı birer Fular sar- Bir malt\l iki amirini 
mı~ ve uçlarını çenelerinin altından 
hnflamış olan kadınların omuzları ge
niş, kısa eteklerinden tıplak bacak -
)arı görünüyordu. 

Haziranın yakıcı güneşi ve toz du
man içerisinde çalışı)·orlardı. Rimisi 
kum getiriyor. kimiii kaldırımları yer 

leştiriyordu. 

Tramvay geldikçe, çekiliyorlar, Fon 
ra gene işe ha§lıy-0rlardı. 

Birdenbire içlerinden birisi •• \y,. 
diye haykll"dı. Parmağını iki taş ara . 
sına sıkıştırmıştı. ,.Jlini tutarak, gel • 
di, yanıma oturdu. Baktım. \" emişteri
mi göstererek: 

- Al, dedim. yiyebilirsiniz. 
Kadın bir tebessümle teşekkür ede

rek :rarı:mıi aldı, yedi. 
Sonra tekrıı r gitti. işine devam et • 

arıyor 

Mersinde oturan Reşit oğlu l\Jehmet 
isminde bir malOI ~ıızetemizc giinderdiıi 
bir mektupta diyor lı:i: 

"J3 l ııcnesindc hıanbulda 155 inci 
alayın 5 inci bölüğünde borazan nefer
li~ini }:ıparken alayımız Yemen mürette
bi olmak üzere İsıanbpldın hareket etti. 
Ve bilahere Hicazda kıldı. 331 ve 3.32 
senesinde alayımız Bicaz mıntıkasındaki 
kun-ci scfcriyenin cenup müfrezesi ün· 
\'anını alarak (Bir ciervi,ı n:ım mevkiin· 
de bulunuyordu. Bu csnad:ı bir lngiliı 

tayyaresinden atılın bpmb4ylı \.olumu 
kaybettim. llera)I ıedavi l\tcdineimüno· 
vereye gönderildim (Babı :ınberiyedc) 
hulunın bir h:ı.sı:ınede kolumu kestiler. 

'°""a bİ Geldik. Ilir haylı aradıktan 
?teıt1, 

1 
r taksi bulabildim. Ve Orand 

--0 l<up,~dlın. 'l'aki;lye baktım :J Uiıhle 
llu. Yaııyordu. ti 

•1tr, 1-1:•~a hususi tercümanlar }Ok • 

~k ki Pflı bir idareye merbuttuı . Bir 
rua., :;:•e.r bunlarin, gelen yah:m . 
.\"tıı.klcl t ö~ edip, vazUeleri. onl:ı ·m 
~Ugltr aıı J§leri IM~r tm k ot.rn 
kıı.ı l"~hf-1d"klarnu SÖ! ı ib prlın. &l
~l' ~'-et §a~f)fln, ben hu hu2iq:.ta llir 

Yarım ııtaat kadar sonra iş paydos 
olmuştu .. Kadın geldi. tekrar yaııınıa 
oturdu. 1\:endisi.rle konuşmak iste • 
ılim. t'ukuc fran ız ·ı bilmiyordu. Bu 
d6 llllC ıi\ iki ii ~ J.aıl ı · ı·uıtÇrı gıılinır 
bitinırdun1 . M a rfllı qıa:na ırı ırıılı · 
yarak bütün lıil{liklerimi sarfcttim. 
Sonra, KremliP. yrlapnrn ppı,ıhe • 
IHtiği H ıcölgel~ ·in uzanıp kaypol -
duğu Lir saattıı1 e1elf ,·rrip yıa)\la~ • 
tık. 

Kolumu kcs~n dolraorum adı Adıl Bey· 
<lir. !\lalôliyct muşımın bağlanması ma· 
fe\'kim bulunan bolüğümün ,· üzb:ışı~ı 

medım, Esaşen, tercümanla-

l'lltfl, rftze:ı" ek.ıieriyeti hep zc}ii. 
ll''1td1J . kadınlardır. 

ltlarııa- kerınden Wn"I o-ed rdigifoiz. za· -• aı·· · " -1Yen merak edip sormaz- ( Demm l'dccck) 

lsmail Bcvin \'C beni teda\İ eden dok· 
t0rurı t; dik~ne vıbcr.to olduğun~an \>Ö· 
l ut;Uır un 3 ü·~l·:şısı hm&ı\ BHle do~mr 
Adil Beyin ,drcsleı ini bilen \ :ırsa bcn1 
f?1r-ktup1a h:ıııerdar rtmelcrjni niyaz ve 
b tirham ediyorum . • 

\le hm et l~f endinjn ~dre&i şudur: i',kr · 
sin k iremithane mahallesinde mukim I la· 
rım k12a-ının Selfi) e kari) c~indcn 310 

doğumlu Reşit oğlu l\lelımct. 

1 S O R 1 

Istanbul mu, İzmir mi? 
W sistemi münakaşaları dolayısile 
bu maçın ehemmiyeti çok geniştir 
Yarın, bütün lstanbul, Taksim 

ıtadında gene çok heyecanlı bir 
futbol maçt seyredecektir. Hu 
maç lstınbul ve lzmir muhtelit
leri araeında yapılacaktır. 

Malüm Qldu.ğu öıere futbol 
hareketlerinin en çolc telc&süf et
tiii lımirle Iıtanbulun kartılaş
malart daima heyecanlı ve zevk
li bir hava içinde geçer. Fakat 
bu ıefer bu heyecanla zevkin 
bir kat daha fazla ve hususi bir 
mahiyet ıöıtereceğine biç şuphe 
y9ktur ve bu Qo~tadan çok mü
him addedilen bu giiıel teınaa 
aynı zamanda tarihi bir hadise 
de olacaktır. Anlatalım: 

Malum olduğu üzere, milJi ta· 
kunı W slsteıni ile sevlç e\me~ 
istiycn milli takım antrenöri\ 
evvelco lımire J.İtmiş ve bu 
ıiıtemi orada t~töik ettirmeye, 
baılaqııştı. Bu ıiıtemia lzmirli 
\lıerind~ çok mabsiıı bir tarakki 
imili olduiu ve orada zayıf 
kulüplerin bilbauı bu ıiıtem aa
yasinde kendilerinden kuvvetli 
klUglerle muvaffakiyetle karşı-
laıtıkları iddıa, ediliyordu. Ha· ta 
bu ailte~i~, son Macar maçla
rıada bii\~""'n temini için lımir· 
den bu ıiı'e•i en tyı tJtbik 
ettikleri iddia edilen iki lzcirli 
futbetc6 de getirilmiıti . 

Bu aiatemin, diler Amillerle 
birlikte Taksim stadında nasıl 
acı .. ac~k bir iflas manzarası 
gösterdiğini de bütijn. lst4'nbul 
gördü. Bu vazıyet k~rttıında 
federasyonun d;ı, antrenörün de 
uaylı müşkül bir mevkie düş
tüklerinde füpbe yoktu. 

Şimdi, anladığımıza göre, ala
kadarlar bu sisteııı hakkında 
kat'i kararlarım vermek için bu 
ıiıteoıi i)i t~tbik ~debild~ği id
dia edilen lzınir muhtelitiyle, 
lıtanbul mubtelitinin karşılaoma
ııoı beklemektedirler. itte bu 
maçın tarihi bir ehemmiyet al
ması bu noktadan ileri geliyor. 

Acaba lımirliler baki"ateq W 
ıiıtemini tatbik edebilecek ve 
bu ıiıtelQ dolayıılyle iyi bir ne· 
tice alabilecekler midir? Bun" 
tabii 1abada göreceğiz. 

liununla beraber lzmirden ge· 
len haberler muhteliftir, lzmir 
muhabirimizin aıağıdaki mektu· 
buada görüleceği veçhile umumi 
kanaat lzmirin kazanamıyacağı 
merkezindedir ve g'rip deiil mi 
bu sahrlarda meşhur w ıiste
mine dair kayıtlar olmadığı gibi 
biliki11 ıiıt~msizljkten şikiyetl~r 
de vardır. Hatta Bir lımirli re
fikimiz " lstanbula gitmeli midir, 

gitmem~li midir ? ., " Gidersek 
ne netice alırıı ? ., Mevzuları 
üzerinde bir anket bile yapmış· 
tır. Bu ankete verilen cevaplar 
gene muhtr.liftir. 

Bu aradra, lımir takamı bera
beripde birde got torbası götür

ıllnl diyenler de vardır. 
g;zım takıma gelince 

Bizim takımın aahada alacağı 
.,e~Ji evvellki gün ilk dafa yaz
mışhk. G~ne tekrar edelim. Ta
kım şu fekilde tert'p edilmiştir. 

A,·ni 
ı\lithaı Burhan 

Rt:şat "ıhat c~\:\t 

Rtbii Fikret Ze~ :. ~ ' hadd n. f .1:b el i 
F.i~r ba t hiı doluıs.le R~~i 

oynamızıa Fikret ıol "çığa ge
çecek onun yerinede Galatasa
raylı küçük Şefik alınacaktır. 

lılapbul nuntakaımın takımın 
bir şekilde tesbitinde iıabet etti
iine şüphe yoktur. Zannediyo-

ruzki bu lstanbu!un çıkarabile
ceği en kuvvetli takımlardan 
birisldir. Bu takım bu maçında 
bittabi V/ ıiı\emini tatbik etmi· 
yecek, lzmirlilerin gösterecekleri 
tabiye ve sisteme ğöre oynayıf 

tarzını değiştirecektir. Bu çok 
meraklı maç netiçeainin gene 
lstanbul leııinde olacaimı tahmi11 
ediyoruz. A, Sırrı 

Misafirlerhnla 
Mısafirlerimiı bu sabah Ban

dırma yoliyle ıaat bette oebrimiıe 
gelecekler ve 11mimi merasimle 
karıılanıcaklardır. lzmirli ıpor
cularımıza "Hoı ieldiniz,, deriz. 

Dll•r maçlar 
Yaran bu mühim maçtan evvel 

Taksimde Galatıearay A. B mub
teliti ile Fenerbabçe A. B muhte· 
Utinia karıılaıacaklarını yaım~t
t&k. Galatasaraylıların kUçök 
bir aeyahah dolayııile Fener tJ-
kımıoıa Stileymaniye birinci ta
kımiyle karıılaımf•& kararlath· 
rılmııtar. Büyük maç 4,S ta baı. 
hyacaktır. Stada 'ebir ~tıikıaı
nın da ietirlmeai temin edilmlfllr. 
lamlr muhablrJ..-1• •• tllw•r? 

bnıir, (llu11u!il) - h.~r ~"'4,f; ı ms 
3,ata lııtanbulda karıda~• İıl'-n"ul 
rµut.tellUuo glillp gelmek emeli.rkı ~ haf
ta ıı.liren h ı.ırhk maçları yap&ı. Dlin Göı.
trpe ıpor takınu)~ ) aptıiı ~ı ( ~ - l) 
gibi bir gallblyetlt. temin e&ılkten ıonra, 
zrtılı;; bt.anbull\ ıllıreket. etmek Ur.ere bulu

nuy~r. 

Fa~at. bı™r mubtt•Utlnln; ht.anbuld:ı 
J[ıallp (t'l~Jlıal 116 taU\'\"llr edfD \'Rr, 110 

ı1e clUtüne.ıı I 
çQıık" t;&mlr ı~btelltlnde O,l'Da&U:la O • 

~-uıı<ıui:ırı.& kat'f
1 

olart\k: 
- htaubul(la ~ (bmlr mulltelltlndı·). 

ıırı ıHıçaliim. 

• ıılıncnıl"tır w bUUla erarıi&lcrde 

dalın. muhMlt tak\mda Mtka -ka oymı 
cular a3·nııtıldıtı için lu'r el1Ul~ ~~~ fls· 

tt-~lnf' cilre bir ~'W!t ~n.I ı&ld.P "• ~· • 
~k dDlf!ktt· \l'I arkaı,\M\:m.)1e &lllataaı-.mnk 
tadır. htaıa~~ da nt>fü~nln bu ~kU.\ o
lacağı ~lmdic!rıı tahmin olunmaktadır. 

Blııa~ıılllel·h h~'r m~telltl™"; ,.tan • 
bıılda yııpacağı ma~tıı galibiyet temin ede
bllcct>/:inl bu nokta! naz.ar41an klmo;e iddia 
ı•dcrııeme!,tedlr. 

!;u ta.ııl~: ltu R)~tkı h....ır ıQUiatc'll • 
tiııtl krr <'lhotçe faik ,·azl)"e.tkl 1Nılal\IU1 ve 
~l\ll ~üuı aıı\ıı)an 1ııtanbul mP.lı'4'UUnln 
gallıı ı;l'lı•çı•ğlnl ka~>UI ctmt>I;; l~:ı:ımdır, çlın

kli; blriblrl~lcı anla,amryaıı hmlr mnbtr.ll
tlnln: bııınb;d muhtr.-ıttqe 1111lp r:çleQf.tl • 
111 d\lfliıım11lıt çpk ~·UIUfl\Wll aı~-- 111~1 
mı? 

Tu\ılr mazur ı;iinu .. uıı: 
"A~· ta\-uk kcndhıl ambarda •anırmı~ ... 

Hiı.lntkM de iiylc .. 
Hiç l\ıızırlanmadaıı, k\ıvvetlae ~,-~ • 

mede.n htnıımıl nmht4"litine ıuey4an pJ,u 'T 

nuık .. 
'l'tmıeııni t•derlm kl, lunir mulatelltl; hiO 

olmnu.l bera~rllk tl'!mlnl ılhl bir •htl -
~arlık Pide ct .. ın. 

\"ıırıılaıı r.~7.t'rslzle~.ıı Wr~r.e Mr a • 
cı'r aııtreııiinin ltlııre slııteml~le h:ıreJcrt c
tllldl. bu r.g1.enlzdP hiç bir netice elde ı'ttl· 

ırn~ıı. 
Dlğ'ı•r ı•g:tJ!nıizlt'rdı• de maı:ın lıntlda • 

drnr.a bcfüi (7 • 8) o::nmcu ck'ği,tırllPrt·k 

garip bir idare tarzı tatbik olundu. 
\'ı•lhasıl nPtll'c ltlbarlJle hmir uıuhte .. 

lltlnlıı çok ı nerjl ııurfetnwk rnecburi~·ptın -
de buluııııutıı ıuılı11ııldı . 

linbul ctnwıı liım:ıctır ki: hınlr ımıhte
liti telmi~ bir o,nıa t•nı ıaklp ctmrınelrtc
dlr. \ 'c ctıııi~ t•et>lctlr. Uunıın ııe~bl lir ı) • 

~uncuların muntazam vP antl'f'nör tıır:ıfm· 

dan ~ ılı t rrılnıamaındır. 

ht:ıııbul nıuhU'lltlniıı a~nı znıııandA 

tnluılk kudretlul dt'I kabul e.tmek llxınıdır. 

Şıı b l!! htııq~I muhtellU, kunutU n 
<lahR ı~·tdir. 

Takınııt:ı m ıı:uı-ı:ı•ıı kubul rdllcn ıın•n .. 
cıılnr Altn~. 1{. S . K ., hmlr "por, \'tı Al • 
'ınordıı l:lliplcrJ~ :kı diker l•lUplt!rd'!ft bn7.ı 

oyunı:ul:ırılır. 1 imlerini •11&ğr3·a ya7.ıyo .. 
rıır. : 

• l"ı •ııni, ı:iıa, Lıitfl, Çı•ıull, ltwtaı•ı Na~ 
mı. l .ıııı: ıtı. s.ılt t Fikret, ~·uat, .!'\§mık, ta • 
mail lf.ıl.1.1, Sami, :ıhrl, St-u&I, Lütfi '"'y . 
h•rdlr. 

U ıtlin hu t ;ıhrııinlf'rP rağtneıı bakahm 
1 • ı il J 1 ti fi t 1 H r n · f\tl( d"' • 
~ i? 

f\nkara m ~· fi 
Anl\1\11 fııthnl he ctincien : 6 5. 93~ 

cuma günü lst kl:\1 snhn~ında icra ~dik• 

cek t\limpiy:ıı tur nll\·a ı nıııçları. 
"aat 14 tc ikinci takımlar : Çan kıya 

Altınoıclu ıl lakem . 1übarek Be~ ) 

:'ıat 1 G Ja birinci takımlar : :'\lııhafız 
Cı.icü - .'ıltınordu (llakcm Sedat Bey). 



6 - V AKIT 5 MAYIS 1932 

ince Kadın Modası Arlık Bitti 
BUNDAN SONRA ZAYIFLAMAK İÇİN 

ÜZÜLMEYE LÜZUM YOK 
ketleri, alacak.lan artistlerin ağırlık

...---~---.:' Jannı boylannm uzunluğunu, baı • ·

Balık eli artiıtlerden : 
Lilyan Bond 

Zamanımızda bütün moda hareket 

drrlarmm, ko11arınm, gerdanının öl· 
çülerini evvelden tesbit etmişti. Bu 
ölçülere endamları uygun gelmiycn -
ler, yıldızlığa nda etmek mecburiye
tindeydiler, Ama, ölçülere muvafık 

olmamakla beraber, bu artistlerin 
çok güzelleri ve harikuladeleri de 
yok değildi. Fakat bunlar, yıldız ol
mak için ya ımuayyen ölçülere inmi • 
ye, yahut da bu i:;;ten vazgeçmiye mec 
bo:rdurlar. Bu suretle Holivut bir ....-~,,,_,_. 
çok güzellikler kaybediyordu. Zira, 
ölçüye uymak ve daima aynı ölçüle -
rde vücudunu muhafaza etmek içiıt 
bir çok artistler, muhtelif rejimler 
yapıyorlar, aç kalıyorlar, buhar ban 
yolanna gidip eriyorlar, jimnastik 
yapıp kilo kaybediyorlardı. Mesela 
Katrin Kravfort, bir rol alabilmek 
için i>ir haftada on Jibre eksilmek 
mecburiyetinde kalmış ve eksilmişt.i. ı 
Fakat filme başladığı gün, zafiyetten 
bayıldı, devam edemedi, hastalandı. 

\ 
Artık bu gün, IIolivut, bu eski va-

%fyette değildir. Küçük bir },ldız, o • 
nu l>U beladan kurtarmıştır. Bu yıl

drzın ismi de Jan Harlovdur, ve onu, 
lstanbulda "Cehennem melekleri,, 
filminde görmüşsünüzdür. Jan Har
lov esasen, Holivutta platin renkte 
saç modasını da çıkaran kadındır. 
Kendisi bir şirkete müracaat edip rol 
ic:;temiş, hemen kantara çekmişler, 
bakmışlar ki muayyen okkadan faz. 
Ja, kendisine: · 

- Eğer rol almak isterseniz, de • 
mişler, erimeniz Hi.zım. 

Güzel kız kahkahayla gülmüş ,.c 
derhal bir pastahaneye giderek, se -
kiz pasta birden yemek suretiyle bu 
teklife cevap vermiş. Sonra da " Ce· 
hennem melekleri,, filmini oynamı~. 
Zira bu filmi yapan adam, prof esyo· 
nel bir ı::inemacı olmadığı Jçin, henüz 
aptallaşmamıstr, ve "güzel kadın,. 

formülünün muhakkak muayyen öl 
çülerle olamryacağını pek aıa bildi • 
ği için bu güzel artisti angaje etmiş

Balık eti artiıtlerden : 
Anlta PaJ 

hafif yemekler yapan loktantalar 
da, bol Ye salçalı yemekler yapmrya 
başladı, listeler kabardı ve herkesin 
yüzüne neşe, ;rengine kan geldi. 

O günden beri Holivutta yapılan 
balolarda kadınlann ~·ücutlannın a

henkli tedevvürleri, dolgun göğüs -
leri görülmiye başlamıştı. Terziler, 

mü~terileri olan artistlerin vücutlarıı· 
nı gösterecek şekilde turnletler yap -

Yeni Bir Valentino! 
Amerkada ortaya çıkarılan 

art~~, Clarke Oable' dr 
bu 

Her sene, A .. 
merikalılar, yeni 
bir Valentino 
meydana çıkarır
lar, seyircileri 
tecrübe ederler, 
muvaffak olur
larsa bu yeni ar
tiste bir kaç film 
yaptırırlar, son
ra da yakasını 
koyuverirler. Bu 
artist seyircilerin 
nezdinde tutmaz· 
sa, film şirketle
ri, gene aynı şe
yi yaparlar. Zira 
garip adamlardır 
bu Amerikalılar 
vesselam. 
Fakat, bu ne· 

Tiden ortaya çı-
karılmış olan 
Clarke gable, 
halk tarafından 
- pek tabiiAme
rika halkı - o 
kadar sevilmiştir 
ki mensup olduğu 
şirket, ona filim _ .___..___,.-..
üstüne filim yap· 
tırmaktadır. 

Çünkü Clarke Gablc evveli, 
çok sevimlidir. Sonra !!porcudur, 
daha sonra sade ve oamimidir. 
Hiç bir vakit kendini beğenmiş 
züppe delikanlılar gibi "poze,, 
etmez. Oynadığı oyunları içinden 
gelerek oynar. Gillütü insana 
sıbh:ıt ve neş'e telkin eder. Yü
zü, merhum romantik güzel Va
lentinoya hiç benzemez. Her 
halde bu muvaffakiyetinin sırla· 

nndan birisi olsa gerek. Bun• 
mukabil bir parça boksör Demp· 
sey'e benzer.Tabii yüzü yumruk" 
larla bozulmamış bir Dempseye. 

Clarke Gable'in Avrupad• 
muvaffakiyetle gösterilen eserle-
rinde birisi de « Halis Kan ' 
isimli •e mevzuu atyarışları olall 
daha doğrusu bir yanş atın!" 
hayatını gösteren bir filimdır· 

Bu filmi bu sene istanbuld• 
görceğimizi hiç ümit etmeyiı. 
zira M. G. M filmdir. 

Jerini sinemanın ve simena artistleri· 
illin yaptığını: 'nk:lr edecek bir tek 
kimse yoktur 7.annederim. Son sene-

ti. 
Film gösterilir gösterilmez, ı-e • 

}irciler, Jan Harlovun güzel vücu • 
dunu pek beğendiler .. öteki şirketle • 
re mensup artistler de derhal kendi· 
lerini lokantalara, pastahanlere ata
rak tl'ka basa karmlarmı doyurmı -
ya, çoktandır imrendikleri tatlı , .e 
şekerlemeleri yemiye başladılar. O 
zamana kadar hep kuru, salçasız n 

t~a~Ilattaza~fvücutlularıb~~~ ~--------------~----~~-~~--~~ 

Akıl Yaşta Değil, Baştadır )erin kadın vücudu modası da sine· 
ma arfü;tıerinin vücutlanna göre de 
ı:rişiyordu. Ye moda "Zayıf, ince ka· 
<Iın,, anodasrydı. 

Sinema artisti olmak için, Holi • 
vuttaki şirketlerin kapısından geçer-

ken, bir h-adının, her şeyden evvel tar 
tılmasr ]azım geliyordu. Sinema şir· 

Senaryo: 

SARHOŞ 
O dahi fenalığı her yerde 
görüyor. Runun sı:bebi fena.· 
lığın kcr.disindc olmasında .. 
O kadar kendisindeki o bu· 
nu ancak diğer bir ruhun ay· 
nasına aksettirdiği z1.man gö· 
rüyor 

- Maryse Thoisy -

:Kaından giren kadına baktıktan 
sonra ıkadehimi elimden bıraktım. 

Masaya göz gezdirdim. Boş şi:;:e 
eriyen buzların üstünde yüziiyordu. 
İçecek bir şey kalmamı~. Artık gide
yim. l"akat niçin böyle titriyorum? O 
:mu? Haydi canım .. Gidip başka bir 
yerde biraz daha içerim. Hem de çok 
içerim :ki kendimi unutayım! 

Daha şimdiden ı;arhoşum- Hoş bir 
:sarho .. 1 uk .. 

Ayağa kalktım .. Bu mahlfıka bir 
kere bile bakmadan gitmeli)im. Tu -
valct masraClarını bir az da ba~k.ı::>1 
versin- Ha! o da bakıyor .. Bak, azi
zem, dostun gelinciye kadar şüphe -
siz benimle gc,·ezelik etmen hoş olur .. 
Benim gibi budala ahbaplan büsbü -

tün gözden kaybetmen iyi değildir. 

Gardroptan şapkamı alırken yanı
ma geldi: 

- Sen ha? .. Ne zaman döndün? 
- Uir senedir buradayım. Siz ga-

liba eski apal"tımanı terkettiniz.. Gö

rü~tüğümüze pek memnun oldum_ 
Demek hftta lstanbuldasınız .. O hal • 
de görü~ürüı... Ne iyi tesadüf!_ Bon· 
su ar .. 

Cevap vermedi. Süratle uzaklaı;; -
tım. Şimdi sokaktayım .. 

Ne iyi ettim. lşte onun layık oldu
ğu muamele .. Aferin bana!-

Şimdi haydi içmiye!.. Nerede? 
llk rasgeleceğim meyhanede .. __ . 

* * * 
- Bana nkı verin! 
Rakı içkilerin ~ahıdır!- · . 
Bak ne hain kadınmış!.. H:ıydi 

ben ondan kaçtım, çünkü o bana hi
yanet etti. Evet, eski bir hikaye .• Lfl
kin o beni durdurmak için bir hare
kette bulunmalıydL Maamafih şimdi 
o benim tanıdığım aşkı için koca!'ın -
dan ayrılan kadın değil ki .. Şimdi o-

ti gösterecek şekilde biçimler icat e· 
dildi. Bir kelimeyle, bu gün kadınlar, 
Holivudun sinema despotlarının kan 
tar ve ölçülerinden kurtulmuş bulu -
nuyorlar. Bu ltidise, kadınlık alemi 

jçin mühim, ç.ok mühim bir hadise . 
dir. 

Yaş.u rn balık eti vücutlar. 

nun belki yüz tane aşığı var .. 

Bir fahişe! 

Ve bir fahi~eye ancak böyle ntu· 
amele edilir!_ 

Uıkin bu meyhanede kadın yok .. 
Bu akşam rakı Ye kadın istiyorum. 
Hayat zaten nedir? Buzlu içkilerle 
dekolte kadınlardan ibaret değil mi? 

u~t tarafr hoş.. 

lnce kadehlerde buzlu ickiler ve , . 
dekolte kadınlar! 

lşte bütün hayatın sırrı!. 

Bu şişeyi bitirip kadınlı bir y~re 
gideyim. 

Kadın •. 

Hep i de biribirinin aynr. Yalnız 
şu farkla nazılarınrn bir ve bazıları 
nrn beş yüz <1şığı rnr .. 

Evet, sarhoşum. Fakat bu akşam 
çok içeceğim. Çok .. Canım ı-;e(ahat i-. 
tiyor. bir gece restoranında aradığımı 
bulurum. Lltkin eneJce eczaneden Mr 
az eter alayım .. 

Gene sokaktayım. Riizgfır, yüzüme 
vuruyor. lşte ü • sene enel gene bu 
şehirde, bu sokakta onunla beraber . 
dik. O zaman bir sözüyle hayatınu 
feda ederdim. Şimdi ne kadar lakay
dım. 

Dünya ne tuhaftır! 

- Sonu haftaya -

12 Yaşında Büyük Bir Artist 
Onu "Bütün hayatı., ve "Gel evle

nelim., filmlerinde gördük. Daha bir 
fok filmlerde de küçük roller almış. 
tı. Meselfı en son "Ne sevimli?,, fil -
ıminde olduğu gibi. 

On iki yaşında bir çocuk fakat bil· 
yük bir artist olan Jan .Merkanton, 1 

diinyada, inemaya en genç başlamış 
olan artistlerin birincisidir. Zira, 
1\terkanton henüz on yedi günlükken 
- evet on yedi günlük - ilk filmini 
yapmı~tır. Hu filmin ismi "Miyarka,, 
yahut "AJ1lr kız., dı. 

Merkanton bu CiJm için izahat ve· 
rirken gayet ciddi bir tavur alarak di 
yor ki: 

- Doğrusu hiç bir şey hatrrlıya • 
mıyorum. Fakat babam, pek güzel 
oynadığı.mı söylüyor. Rejisör düdüğü 
nü çalıp da "Ağla!" .. dediği zaman 
hemen ynygarayı basryormu;;um. Şüp 
he, iz bu korkudan olacak amma, sah 
ne biter bitmez, susuşuma ne dersi • 
niz? Tabii bu da korkunun bittiğine 
scvinişimdcndir, değil mi? 

Jan l\terkanton, meşhur artist ~a
ra Bemarla Rejanrn vaftiz çocukla • 
rıyclı. insanın bu kıymette hamileri 
olur ve l\'ferkanton gibi kıymetli bir 
rejisör de baba"r olursa elbet kendi 
de san'atkflr olur. Fakat küçük l\ler-

kanton on yedi günlükken yaptı~ 

filmden sonra dört yaşına kadar baş 
ka işlerle meşgul oldu: Dişlerini çı· 

kardı, "Anne,,, ''Baba., ".Mama., de -
me::.ini öğrendi. Sonra da mektebe 
gönderdiler okusun diye. Fakat l;ü-

KUçUk Mekanton t~ 
çük Merkanton sinemayı mekttP ııı" 
daha çok seviyordu, seviyordu aııt 
ne yapsın? 

• • * ,, 
Jan Merkanton'un şimdi büyü~.~6' 

merakı var. Oda, babası gibi reJ•- ~ 
olup Cilmler yapmak. Fakat d1'

3 

tarzını kat'iyyen sevmiyor: ~o 

- Ben, diyor, bir film sahnere 1J • 

yacak olursam, muhakkak "Bedll' 
cılar şahı,, gibi bir film yaparJlll···d • 

l~te bunun için kendisinin, stl~(I' 
yoda en büyük dostlannı eıeı<tric~il 
ler, dekorcular ve amele tarafı te,JI • 
etmektedir • .l\lerkanton bütün b~ 

0
,, 

damların sırlarını öğrenmek istl> 
sonra, kalkıp bir film yapacak· :illl 

h rr::-
Sinemada artist olarak ~ t'ııC 

almış olan bu on iki yaşındakt gil • 
rejisör narnı.edinP muvaffakQ'~t 
menni ederiz. 



-ı-Eğlence 
1 s ıhbatın .. .. ·· t b d' Ne , yuzu mu e essim ır .. 

taııt e eksikliği de bır nevi has
at sayılır. Bu ciddi gazetelerin 
asına · . . 

lll gıren mızab sayfaıarının 
anası f 

latı . ve aydası, yorulan baş-
Yu dınlendirmek, çatılan kaşları 
;.uşatm nktır! 

\'ar ı!at~olar, barlar, dansig :er, 
be y t.elı bahçeler, sazlar, sözler 
l<.:hkbırer ihtiyaca cevap verir. 
ek .kahası, neş'esi, eğlencesi 

sı b· 
Çı 1 ır hayatın, baharsız , çır-
rı:·;k, lıup1 uru bir mevsimden 

li arkı var ki? .. 
le .albuki, lstanbulun, iyi su, 
~k~·~ süt, halis yag gibi bin bir 
\re s~~lnden biri de budur: Neş'e 

l glence yokluğu! 
k& etanbulun, kahve, lımon ihti-

tı O'.b. b' b' 'b 'l - d b' ti d c.• ı ın ır ı tı .arın an ı-

1~ Zevk ve neş'e ihtilıirıdırl 
d s anbulun memuru, tüccarı 

a, fal<· • d • . eğıe · ırı e, zengını de neşesiz, 
s·ncesiz yaşıyor. 

li ~~ern_ada bir koltuk, orta hal
tıaf k aılenin yirmi dört saatlik D a bedelidir! 
ltıuh arü.lbeday:de bir loca, bir 
Ilı arrırin üç makale üc!etine 

UadiJd· ır. 
ttı Gardenbarde iki portakal bir 
1 

,e
1
rnurun dörtte bir maaşına kar

"1ıt11tı 1 r. 

Vakitli ö!üm 
d'JF.rnine hanım, kapıya gelen 
1 
enciye eski bir pantalon verdi: 

-İtı '.Al.. Bizim rahmetli efendi
~~·· Dua et.. 

d ı:enci, arkası de !inecek· ka
~t . 
~ ıncelmiş olan pantalonu ışı-
t~~ lutup muayene ettikten son

llıırıldandı: 
'D - b ~~L • ogrusu sızın ey tam 
ıttınde .. , .. o :nuş. 
'Neden? 

~a ......... Eğer bir kaç gün daha 
§asaydı pantalon delinecekmiş! --
lk· Pazarlık 

)a 
1
1 karamanlı pastırma tüccarı, 

ti)~ arı?da nevale yüklü eşekle· 
~' ei • hır hana inerler ve geceyi 

ç tırler 
Ert · • 

esı sabah hancıya sorarlar: 
::: Adam başına ne vereceğiz. 
....._ Üner kuruş .. 
......... ~ a eşşekler için? 
1'.. eşer kuruş .. uu .. 

da Ş~nürler, taııaırlar, araların-
bir llıuzakere ederler, nihayet 
f18ıld tanesi hancının kulağına 

ar: 

e1~ Guzum hemşeri, bizi de 
alsa saysan de beşer guruş 

1 

ihtikarı 

Umumi harbin türedi zengin
lerinden yadigar kalan bu yüzde 
yüz bin kazanç hırsına acaba 
hangi kesenin tahammülü kaldı? 

Filhakika, mefrutiyet senele
rinde, yağcı Şefik bey merhu· 
mun müsamerelerde donanma 
menfaatine müzayedeye çıkardı
ğı ~ir Yafa portakalı bazen üç 
yüz kuruşa kadar yükselmiştir •• 

Fakat, ne Gardenbar sahibi 
yağcı Şefik beydir, ne de Gar
denbar donanma cemiyeti r.. 

Oraya, hamiyetimizi göster
mi ye değiJ, günlümüzü eğlendir
miye gidiyoruz l 

Ne yazık ki, bir rarça musiki 
dinlemek, bir parça neş' elenmek, 
bir parça numara seyretmek için 

bu pırıltılı kapılardan girenler, 
Karagözde hamam oyununa düş
müş gibi yarım saat sonra çır
çıplak çıkıyorlar! 

Bu şehrin ve bu şehirde ya
şıyanların, yola, suya, süte, elek
triğe, tramvaya, havaya, suya, 

ekmeie olduğu kadar soyulma
dan eğlenmiye, yolunmadan ne
şelenmiye, kazıklanmadan gül
miye de ihtiyacı var ! 

Akbaba 

Vasıyet 

Tüccardan Salamon Efendi, 
ölüm clö_şeğind~ yatıyordu. Bir 
aralık yanı başında ağlıyan oğ
luna seslendi: 

Mişon .. 
- Buyur baba .. 
- Sana bir vasiyetim var .• 
- Soyle .• 
- Bizim zanaatta iki şeye 

dikkat etmelisin? 
- Hangi şey onlar ? 
- Biri namusluluk, biri akil-

lilik ... 
- Namusluluk nedir baba ? 
- Verilen sozu tutmaktir oğ-

lum! 
- Ya akillilik ? .• 
- Hiç kimseye söz verme-

mektir ı .. --
özürü var! 

iki kişi arasında : 
- Yahu, sizin komşu neden 

böyle bağırıyor. 
- Kendi kendine konuşmak 

adetidir de .. 
- Allah, Allah.. insan kendi 

kendine konuşurken muhakkak 
bağırır mı? 

Bunun özürü var. Biraz kulağı 
sağırdır!.. ~az mı? 

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

--... 
Aıne "k 
in Trı a - Yahu, gel yardım et de şu japonla Çini ayıralım. 

boi:u~gı ıı - Mümkün de&-il.. Baksana, ben de Hint kaplanayla 
""Yoruın ı 

''llıı111ıııııı111111ııııııııı111111ıııııııı1111ıııııı11111ııııııı11ııııııııııı" 

~ Dikenler ~ 
E E 
~ Dünyada en fena muhasip kadın· § 
§ lardır. Yirmiden sonra sayı say- ~ 
~masıru bilmezler! i 

* * • 
( Düşmanlar, <'n iyi dostlar ka - J 
g dar faydalıdır: Bize kusurlarımızı ~ 

> gösterirler! * * * ( 
~ Tali, ekseriya biraz sonra ısır- g 
ff mak için gülümser! ~ 

\.,,ııııııı1111 1 1ıııııı1111111ııııı ı ı111111ıııııı111111ı•ı•ıııı11ııııııııı111111J 
Gaip lira 

iki kişi konuşuyor: 
- Yahu. sen bugün bir lira 

dütürdün mü ? 
- Ben 11.1i? .. hayır .. şey .. bir lira 

mı dedin? .. evet, evet.. düşür
dümya.. buldun mu ? 

- Yoook ... 
- Oy ise neden sordun? 
- Bugün acaba kaç kişi bir 

lira kaybetmiş diye merak et
tim de, her rastgeldiğime soru· 
yorum!. 

Yirminci asırda : 

l~I 

111 
111 

Sevgilisinin kapısında bir aşık! 

Aferin! 
Muallim, küçük Ahmede sor· 

du: 
Ahmet.. 
Efendim .• 

- Söyle bakayım, yolda gi· 
derken bir Jira bulsan saklar 
mısın? 

Hayır efendim ! 
Aferin yavrum.. Ne yapar-

sın? 
Harcarım 1 

,.ıııı1111111ııııı11ıııııııııııı1111ılllll1111111ıııı1111111ıııııı1111111ı•llll' 

) Çiçekler • ~ 
~ Kıskançlık aşkla beraber doğar, E 
( fak at aşkla b:ra:er *ölmez! : 

~ Aşk, usta bir dolandırıcıdır. Is· ~ 
~ tcdiğini çarpıp kaçar! 

* * * -
§ Fakir akrabanla zayıf düşma· ~ 
~ nını sakın kırma.. Onlara dc·ğil, § 
~ nefsine hakaret etmiş olursun! ~ 
\ • . 111ıııııı11111ııııı11 1111ııııııı11111ııııııı111111ıııııııu11 11ııııı11, 11/ 

r'ıııı111ıınıııı11111ııııııı111ıı~ 
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Yahu, geçmiş olsun.. Geçen hafta sigortaya koyduğun 
dükkan birkaç gün evvel yanmış .. Öyle mi? .. 

- Hayır. daha yanmadı .. Birkaç gün sonra yanacak! 

Ziyafeti 
Kibar bir salonda, üç arkadaş 

oturuyordu. Güzel ve neş'eli ko
nuşan üç genç arkadaş .. 

Karşı köşede de gene üç arka
daş oturuyordu. Nükteli konu9an 
üç ihtiyar arkada, .. 

Salonda alafranga musiki vardı. 
Gençler memnundu, ihtiyarlar 
gayrımemnun .• 

Karşı köşede oturanlardan 
biri isyan etti. 

- Nedir bu acı acı feryat? .. 
Domuz şişler gibi efendim! .. 

Gençlerden biri cevap verdi: 
- Birkaç kere sabredip dinler

seniz alış ırsınız Beyefendi .. 
ihtiyar hazin hazin başını s&l

ladı: 
- Tabii .. insan hangi ıstıraba 

Rivayet bir amma 
Mahkemede: 
- Hanım, siz şemsiyenizi ko

canızın ba~ında kırmışsınız .. Öy
le mi? 

Efendim, nasılsa kaza ol· 
du .. 

Ya .. Demek kocanızın ba· 
şına vurm:ık istemiyordunuz .. 

- Hayır, şemsiyeyi kırmak 
istemiyordum 1 

Ne muhabbet! 
Leyla hanım, yeni takdim 

edildiği bir gence: 
- Ah, dedi, siz benim vak

tiyle çılgın bir afkla sevdiğim 
bir adama benziyorsunuz ... 

- Ya... ismi neydi hanım 

efendi? .. 
- ismi mi? .. Vallahi bilmem .. 

ismini unuttum! --
intikam 

Niıanlılar arasında: 
Leyla .. 

- Söyle cicim .. 
- Sakın nişanlandı~ımızı kım-

seye söyleme. emi? 
Kimseye söylemem .. Söyle-

mem amma ..• 

.Musikiye 
alışmaz ki... Kabir azabına bile 
alışılırmış!.. 

Sonra. derin derin göğsünü 
geçirerek ah etti : 

- Ah alaturka saz, ah... Böy
lemidir o nazlı. o kibar musiki? .• 

Gene gençlerden biri cevap 
verdi: 

- Evet, alaturk< sazda gü
zeldir.. ancak, dinlemek için pek 
çok şey lazım .. 

- Ne gibi? 
- Rakı lazım, salata !Azım, 

sardalya lizım, peyn1r lfızım, 

pastu malı yumurta lazım, turp 
lazım, cacık lazım!.. 

Ve umumun kahkahaları ara
sında ilave etti: 

Sonra, buna birde isim llıım: 
ziyafeti rnu;ikiye !.. 

Gayrı tabii 
Tiyatro dönüşü, karı koca ko

nuşuyorlar : 
- Piyesi nasıl buldun ? 
- Çok güzel.. ya!mz. bazı 

tarafları gayrı tabii .• 

- Mesela neres:? 

- Me~e!a, kadınıu her gün 
ı:ocasından para istemesi .. 

Ay, bu gayrı tabii mi? .. 
Peki, yaneresi gayrı tabii? .• 

Kocasının da her gün ver· 
meıif. 

Tavsiye 

Dilkanlıyla genç kız arasında: 
- Küçük hanım, size bakar· 

ken gözlerim kamaşıyor •• 
Kolc•yı var .. 

- Nedir? 
- Vapur dumanı gözlük ta• 

kınız! 

1 Liitfen 
Hanım efendi bir romau Y«-

makla meguldür. 
Bir sabah, bey sorar: 

Hanım .. 
Ne var? 
Bu roman daha çok süre

cek mi? E, ne olmuş? 
Yalnız Zebraya söyliyece- - Hayır, kahramanın ölümü-

•· ne ait son faslı yazıyorum .• gLm •• 
- Neden? - O halde, rica ederim kah-
- Şey .. Her zaman bana: (Se- raman vefat ettikten sonra lfıt-

ni alacak bir enayi bu dünyada fen şu pantalonumun düğmesini 
yoktur I) derdi de o ndanl _ . dikiverl 
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Kalabalık- bir k,d,,n m~ •• 
Modadan, aıktaa, ıiııae111ı•~, fJu 
..,den bal:Mdillyor. Dedi k04u
nua her çqidi •ar.. Daldu da· 
la, bahisten bahise atbyorlar .• 

Sır aralak, Leyli, ortaya yeni 
bir mevzu fırlatb: 

- Haberiniz var qıa? •• Şlkraa 
Viyanaya gitmif •.• 

- Viyanaya mı? •• 
- lmklm yokl •• 
- Sebep? 
- Niçin? •• 
Her ajııdan bir ıual, h~r ağız· 

dan bir bayret yilkacliyordu. 
LeylA, Hyabat sebebini izah 

.. t 
- Kemaa dersi almak içini ••• 
-.. Kemp •eni mi?.. lmkı .. 

JOk.. Sekiı 11aedir keman ça· 
ı.a . bu kma henüz basit bir ,.,ça pkardıjl ıirülmedi.. Vi• 

iki PCI ara· 
,..da: 

- Bu pa 
gene eli bot 
d&ntlyorum .• 

- Neden? •• 

Hio ava tesa· 
düf etmedin 
mi? 

- Birtıytan 

ıördOm ama, 
çok k\iptkto •• 

- Yani kn
çülı Jiiye mi 
vurmadın? 

- Evet ••• O 
kadar küçilk

~n ki, vurama· 
daml Peblivan - Beni tanımadmıı mı?.. Apı mat.ailede beraber 

bDyllalftill& 1 

Kayunayla 
iki d4mat 811· 

~·= 
- Bea aizi 

biç rahatsız et-
mem otlum .. 
Senede topu 
topu iki kere 
miaafir geli-
rim •• 

- Buyutun 
valde Hanım, 

bqımııan Gs
tOdde yetiaiJ 
var 1 

- Eksik ol· 
-. yanum .. 
Her ıelifimde 
beı alta ay o· 
turup kııamı 
sıörsem kafi !.. 

J•n•da ne yapacakmış ... 
- O kemanı ne yapacak .• 

Gramofon çalSln, gramofonl .. 
Memnun... Gayrı Memnun 

BiUiln bu merakh, telltlı lıo
nutmalardan ıonra, aihayet ud· 
can alacak noktaya geldiler : 

iki yahudi doktor eokakta kar· - Eyilik, ,..Jlik.. 
ıdqtılar: - Şey .. Sahimoaun ameliyati· 

- Bo-.Jur lzak.. ni JaptİQ mi? · 
._. Bonjur Av.ram.. - Yaptim ! 
- Ne var, ne yok? - Nuil, ııet,içcdca memnun 

mu.un? 
- Ben ••nunum r 
- Kendiai de memnun mu? 
- Zannetmem.. Amma, vere-

ıeıi çoli memnun! 
- Peki ama, Viyanaya beda· 

•• ridilaıeı.. Orada UIGft yıllar 
kalıbi mek için bir baylı para 
iıter.. Halbuki ŞOkranıa ailesi 
lmlanaı A•upada yaptahilec;ek 
kacfar varidata malik detwlirler .. 

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

- Öyle JL.. Aeaba na11l git· 

Crddea merak edilecek 
ıev!.. 

LeylA Haoım, biribirinin siSzOnü 
~serek dunnad•n kOJJUflD ar
JııdaıtJana, ıorla ıustur.-bildi: 

-Susaraanız nuıl ıittiiillİ JID· 

latuam .• 
- Anlat .. 
-SuatakL. 
Ley.l, rözleriode ıeytani bir 

tebetsümlin ıt1klan yanarak an· 
lattı : 

- Efendim, Şakrana Viyanaya 
raocleren ailesi dejitdir .• 

- Ya ..• Acayip .•• Kim? .• 
- Komtulardın zengin bir 

cat! 
- Sebep? .. bep? •• 

- Nuıl, elindeki Moda ıuetaiode ,Oıel feJler var -
- Vu Amma, hePli eüi tefler .. Geçea haftanın ıaıeleıil. 

Sesler hasetten bojuluyor, 
yOzler •eraktan aaranyordu •• 

Leyla, ba ıizli d9t0ml de ç&z· 
dO. 

Yubı Gaf Tema .. 
iki arkadq arumda: Bir daYetli1le " -.bibi ara • - Yama bize ıelinen çok eö· 
- Dün alqam, ıeç vakit tram anacla: leninin? 

- Efendi .. , Şikrama Cevdet 
iamiade çok zengin bir ko1Dfusu 
varclar •• Bu zat hem çok zenı:o, 
bem ,ok aiDirlidir.. senelerden 
wi ŞGIJranm acemi bozuk ke
mamnı clialemekten Asabı oka· 
dar bomlmut okadar bozulmuf 
ki, nihayet. bu mOziç kızın 
gıc:arhh kema.,ından kurtulabil· 
mek Ye lt8f1aı dinleyebilmek 
lçill maarafaaı kendi kaeaiadeo 
•ererek Şlkruı Viyanaya ıCSn
dermif, mı ... lleden uıaldaıtırmııl. 

vayda ıizin kaynanaya ruıel • - Kusma Mrf•di, tu kamr- - Hayrola, ne var? •• Ziyafet 
dim.. zı entarili, hortam haruDhı kadın JDi? 

- Ne konuttunm? kim? - Hayır, ziyafet filln deiil .. 
- Çok u .• Bir Qç kelimeden - Ze-n:eml Çok eğlenceli bir teY·· 

ibaret 1 Miaafir, ........mretıe ıülUm • - Merak etıim .. Söyle baka ~ 
-O halde kaynanam olmıya· ser: yun? •• 

c:ak •• Karanlıkta benzetmipin a • - Aman neJ•·· MetreaJnis - Şey .. KaJlll&Dama aülülc ya· 
zizim ! aandım da, ödüm kopta !.. pıfbraealdar ! 

Kızlar, kadınlar, hep bir •i•z· 
dan bairııılar. 

- Ne tali, ne talil_ 

la bat 
- Tık, t4, tık.. 
- Beıı§lenizim hanımefendi •• 
- Celil bey siz miıiniz? 
- .-ıayır, Celil delil, bende • 

niz •• 
- A, Mehmet be)' Iİ& miıiniz? 

r,tiina•ebet 
Yari 

Sokakta ilcl 
yolcu mraaında: 
- Kahire o. 

telin~ pereden 
aidilir, biliyor
muıuouz? 
Öteki itizar 

eder: 
- Maalesef 

Kahire otelini 
bilmiyorum. •• 
Ama, ister
seniz Mısır çar-
111ım tarif ede
yim! 

- Hayır, Me~ de değil .. Nam ölmlı? 
Bendeniıim capBD.. iki kadın 

- Sabri, Ki.mil, Recep, Ne • arasında : 
. lb h. R · S •. ' ıat, ra ım, eııt.. en mııın • .• _ Kocanı 

- Hiç ~i!" ,delil •• Ben, Naci!. hangi bekim 
- Emnnıs. ·· t d · d' d 

B. .. .. k . . .. e avı e ıyor u •• - ıraa ı~me ıçın muaa• . b 
-"enizi rica edi7onpa.. . - Hıç e• 

_ t.h•w yok, banyodaynn ! kıme ghter-
- inanmam.. medim .. Hem• 
- Vallahi .. lıteneni:a aahtar tire·· Keadi 

dehiiaclen bakınız!.. ecelile öldlil 

KatLa - Seni pİflaİf kelle ....ı.. Se.i -Jİ plllkili Hal.. Se1ti 
balkabaia aeail .. 

- Çocuk - Ahmet, bak.. Anaeıı babana 7emek 6iretiyorl. 

Kolay değll 
Salamo-.'Ja 

Mfıon ara1ın· 
da: 

- Nereye 
Sala•on? 

- Malik'D 
ya, yana ~vie· 
aiyorum.. Ha· 
mama! 

-Allah yar- . 
dımcıa olsun 
be lnııum •• 
Şimdiden evli· i 
litin iziyetleriq 
çekmiye bat· 
ladin, ha!.. 

Hatıra 
- Kocaman 

bir demet ıaç1111 
batara di1e Hk· 
lıyorum.. 

-Ne mllna· 
ıebet •• Senin 
kocan 6lmedi 
ld •• 
-Şe,.. Ol· 

medi ama, saç
lan d6ktlldlil 

Bir salaa~a, ma"" bir 
INM evin l.anımı sordu : 

- ._ floğreau çok 
rum .. Neden evlenmiydr.
Şimdiye kadar izdivaca bis 
brınızdan geçirmtdialı mi? 

- Geçirdim Hupmef 
Hatta bili da ı•Prir• .... 

- O halde ne beldiy"'1111...,. 

- Gayei hayail~ ol•n 
- Şimdiye kadar ODll 

madınız mı? 
Edip, derin derin ~iei 
- Buldum, buldum _....... 
- E ?.. Niçin alm•dıall f 
- O da gayei hayali 

erkefl arıyormuı ! 

Bzlatil 
Deniz kenarında: 
- Merhaba yahu.. 
- - Merbabe aziı•m .• 
- Hayrol.a ?,. Bayle k 

kederli ne dOtiinlyonun? 
-Ah, ab.. Bea dlf8aalef 

de kim dllfllaılal 
- Neden? 
- Uaattunmu7 .• Hani ilk 

rım ıuracıkta cluiae tir•· 
bojulmı11t11I .• 

. - Hakkın Yar •• Aeakll b 
/ Fakat timdi baıka karın 

1 

Artık mayiyi d8thllp izli 
- o,ıe.. lyle ..... " 

llz61memek uıOmkQn detiL .. 
- Nedea? 
- Neden olacak, yeni k 

bir tOrlO denize girlllİJ• 
edemiyorum! 

Vala, vah 1 
Salamon komfQIU Mitona

ladı: 
- Y ahıı, neredeaiu be 

ama •• Kat .,....... ...,..aaıaa., 
eun .• 

- Sorma be Salamcm.. 
karf Rebeka hutalancli., 

- Vah, vah, fth.. Y 
ıan.. Nuil lJiJefti ya 7 -

- Çok tükür, telalik.,i 
ti •• 

- Mad&m Rebeka çok 
dindir •• 

- Elbet •• Çok severim.. 
diıine emniyetim Yardir .. H 
tim Yardir .. 

- Benin kari Perli da 
dir .. Tipki MaiD Ret.eka yi~f 

- Suu mai eö7IUyoJ'IUl9 !f'r. 
- ValWıi •• 
- Vah avalli Salam~ 

ıeni bqi rahat hir adam 
dum .. De.ene senin de-~ 
kin yok.. Acltlim laaHae ... 
auml 

Ah •• qk 
Zenıin im b,.1-blt 

genç araamcla: 
- Kerimeniz lıamm 

çıldD'&lıya H't'İyormn? .• ~ 
- Hanaisini? •• Cemi19"' 

Leyliyı mı, Güaini mi? 
- Hansiıi eluna allua 

dim! 

C.Yap 
M~allim, mini mini 

ne sordu: 
....- Celil Efendi,. M 

aeae enel dÜll)'aela .....,.n bir tey ıci,le.. 
- Meaell, "'eali, 

Ben! 

Dal ... bkl 
AvCUJ~ kugı .,..,_...r.ar!t 
- Ay~I, bq kut laalQlll'f: 
- Sorma Jcaı,ap., 

YUrduktan sonra farlaM 

ç.1ua1., 
- Cehalet ~ tir~ 
- O~ •• H~ l»ir feY 

Bildiğini fena bilmek.. 
len ,eylerden maadulDI 



Sporcu kızlarımız 
Arasında heyecanlı bir 

Geçen hafta 
latildil lisesi kız 
talebesi voleybol 
taluanyla Ameli 
Hayat voleybol 
takuru arasında 
hir maç yapıl
llUfhr. 
Çok heyecanlı 

~lan bu maçta 
dk ve ikinci o .. 
Ylında Amelt Ha
~ıt 2, 3 sayı far-
ı~la galip gel

lbı~, fakat teklif 
edilen intikam 
lbaçında istiklal 
liaeıi voleybol 
lakıa:ıı 9 sayı far, 

voleybol macı 

\melt Hayat ve İstik!~! lisesi voleybol takımlan ve Mk .. · 
Medeni B. lda kazanmıştır . 

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

Genç nesil arasında 
lleykeltra-ş Rezan R;miz H. diyor ki: TUrk 
san'atkArları Türk abidelerini yapacak 

kadar kudretlidirler 
ki ailemden hemen ekserisinin 
birer birer büstlerini yaptım. 

f Amatör sahneleri arasındal 
CilmhurJyet Gençler 
Mahfelinde sene 
sonu müsameresi 

Ya;ı;zan : Mellh 
Cümhuriyet gençler mahfeli 

geçen gün son veda müsame
resini vererek 1931 -1932 sene!Ji 
kış faaliyetini tatil etmiştir. Bu 
münasebetle " Karma karışık ,, 
isminde Ali Zühtü ve Müçteba 
Beylerin yazdıkları Hayri Yavuz, 
Kemal Bey!erin besteledikleri 
bir perdelik musikili komediyi 
üç seans olarak davetlilerine 
oynamışlardır. 

Eser yazılış itibariyle Darül
bedayiin Yalova türküsüne ben
ziyor. Meclislerin bazıları, vak
anın ekserisi, tiplerin hemen 
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OCUK------
küçük kızlarımız 
Kelebek raksında 

Çocuk bayra- , 
mı haftasında 

bütün ilk mek
teplerde müsa
mereler yapılmış 
yanularımız bu 
haftayı büyük 
bir neş'eyle ge
çirmişlerdir. Yu· 
kardaki resım, 

bu sene yeni a
çılan inkılap li
sesinde ilk kıs

mında geçen per 
şembe günü ya· 
pılan müsamere· 
de alınmıştır. Bu 

resim, küçük kızları 11Kelebek Raksı,, yaparken gösteriyor. 

Afrika çöllerinde! 
liezek Bev anlatı.,,or: 
Gene bir glin Afrikamn sıcak 

çöllerinde geziyordum. Yanımda 

ağırlığın verdiği ıstırapla köpeği 
koyuverdi. 

Silrünen hayvanın tazyikimin 

Güzel san'atlar akademisinin 
0 : antasındayız. Muvaffak genç 
ey:; e traş Rezan H., ben ve iki 

talebe ... 
- Şimdiye kadar hangi ser- 1 

gilere iştirak ettiniz? Cenç bestekAr TJ:ı.yri ney 

köpeğim de vardı. Ben karşıda
ki ormanın azametini seyre dal
mıştım. Birdenbire arkadan kö
peğimin müthiş feryadını işittim. 

Hemen· döndüm. Kendimi deh· 
şetli bir manzara karşısında 
buldum. Çalılıklar arasından 

sürüne sürüne gelen müthiş bir 
yılan köpeğimi yakalamış, yut-

- Rezan Hanım, dedim, ne 
•akittenberi beykeltraşlılda meş-
aulıünüz ve nasıl başladınız ? 

- Güzel san'atlara karşı te
lbtyülOm daha küçükken başlar. 
Babam ve kardeşim retimle meş-

1 ruı olduldarı için evimiz adeta 
~r res:m sergisinden farksızdı. 
-ıte bunlara baka baka bende 
de resim yepmak hevesi uyandı. 
l<.ız sanayi mektebinde bulunu· 
Yordum. Resim muallimimiz be
llİaıle fazla alakadar o luyor ve 
her fırsatta beni takdir ediyordu 
~ız sanayi mektebinden sonra 
eını-alem sultanisinde bulunu

)ordum. Dabrenatür resim yap
lluya ve akvarele bur2da basla
~ıaı. Bir arkadaşım ..... teşvik~., • 

•nayii Nefise mektebıne •· ~t· .a 
"1besine girdim. Resim şubesinin 
ltlebeleri aynı zamanda bir de 
:odelaj dersine girmiye mecbur
d Utlar. Bir gün modelaj dersi&
,1 e Jüt Sezarın büstünü yapıyor-
uaı. Muallimimiz çok beğend i. 

r 

~ . l'v1crbu .... "' ti B • b. lı .. .. 
~ni .... ~'eca cyın ır ustu 
ı,d bu tubede çalıştırmıya baş· 
~~ı· ~eykeltraş ığa karşı olan 
i~ 1~1 daha kuvvetli bulduğum 
dıırı ~ şubede çahşmıya başla
t,9,·. Pek muhterem hocanın 
L 1Yele · ı q'Jlc 

1 
rıy e resim şubesinden 

~ke ~81 şubesine naklettim. 
'"i Q ende heykel yapmak he-

Y&DllUftı; Hem de o kadar 

- Ankarada, Galatasaray 

ı Teykeltr:ış Rezzan Ramiz H. -
sesinde açılan segaerin herr.en 

hepsine iştirak ettim. Merhum Halit 
Şazi beyin bir kabartma başını 
ve merhum üstad Ahmet F ebi
min, merhum maarif vekili Ne
cati Beyin ve daha bir çok ta
nınmış zevatın bcstlerini yaptım. 

Memleketimizde yapılan hey· 
keller ve abideler hakkında ne 
düıünüyorsınız? 

Rezan hanım bir lahza durdu, 
çatalını tabağının kenarına koy
du, sol ka9ını yukarıya kaldırdı. 

- Vallahi nasıl söyleyeyim 
bunlar daha iyi yapılırdı. Bir ke
re milli abideyi o millete men
sup bir heykeltraşın yapması 
şarttır. Meseli Taksimdeki cum
huriyet abidesini yapan heykel
traş bir ecnebidir. Şimdi aceba 
bu ecnebi heykeltraş bu abideyi 

yaparken Türklerin geçirdiği heye· 
canı teessür ve silruru Türk hey

keltrafı kadar hissedebilir mi? T-ı
bii hayır değilmi? O halde bil
hassa böyle milli abideleri bir 

1 Türk heykeltraşa yaptırmak her 
halde milli ve iktisadi noktai 
nazardan çok daha iyi olur
du zannındayım. 

Bazı kimseler Türkiyede hey-
keltraş olmadığından bahisle eser
leri ecnebi heykeltraşlara yaptırı
yorlar. Hayır Tnrkiyede beykel
traı san•atkir varellf ve hatta 
daha ileriye gidiyorum. Burada 
eserlerini gördüğilmllz heykel-

Lepsi Yalova türküsünün ayna· 
dır. 

Eserin musiki itibariyle bazı 
parçalan gene Yalova türküsü· 
ne benziyor. Maamafih içinde 
pek hoş parçalar dn yok değil. 

Eseri sahneye koyan üzerinde 
epey '1ğraşmış. F al<at daha bir 
çok sahneler koyarak eseri süs
liyebilirdi. Roll~r tam manasiyle 
iyi tevzi edi!memiş, bazı genç
lerin sesleri Darülbedayi artis!eri 
gibi musikili komediye hiç git· 
mı yor. 

Oynıyan gençlere gelince: Ah
çı başı rolünde Enver Bey de
nilebilir ki eserin yegane kahra-

mıya çalışıyordu ! 
Bir an içinde, zaYalh hayvanı 

kurtarmak için bir çare düşün

düm. Büyük bir süratle atlıya· 
rak yılanın üzerine çöküverdim. 
Yılan üzerine düşen büyük bir 

Trende, yahut npurda biletle

rınızı kontrol etmiye gelirler. 
Memurun elinde bir zımba var
dır. Biletleri deler, değil mi? 

' manıdır. Makyaj, kostüm, şive 
itibariyle tam lnebolulu mesle
ğinin kurdu bir ahçıyı canlan
dırdı. Yaln>Z Enver Bey her ne
dense iki ciheti ihmal etmiş; 
bizim bildiğimiz ahçı başılar gö
bekli o!ur. Binaena!eyhin Enver 
Beyin vücudu müsait olduğun
dan bir göbek ilave edebilirdi. 
Bir de sivilken giydiği iıkar- ileride yeni bir usul zımbala-
pinleri değiştirmeyi onutmuş ah- mak İc'1t edilirse biç hayret et· 
çılar ayaklarına bir yemeni ve· mi:•in Resme dikkatle bakıp alı-
ya buna benzer birşeyler gi- şm ki böyle bir kontrol karşı-
yerler. sında korkmuş olmıyasınız. 

Dürdane rolünde Ali Bey En-
ver Beyden sonra geten en mu- değ 1. Baba Beyin sesi müsait 

• vaffak olmu'} rrcnçtir. Bize tam olmakla beraber bu rol de baş-
manasıyle bir kadın hizmetçi kasının . is!iarp:nini giymiş gibi 

canlandırdı. Enver ve Ali Eey- ona hiç yıakışmadı. H:kmet Ha-
ler şayana takdirdir. nım sahneye ilk defa çıkmasına 

Kılıbık erkek rolünde Ali Bey. rağmen sesi musikili komediye 
Yalova türküsünün kahramanı çok müsait bir hanım kıza mu-
coşkunun olduğu gibi - eserin sikıli lı omedilerde oynamasını 
bazı yerlerinde sahneye hakim tavsiye ederiz. 
·olmadığını ve lüsumsuz jestler Diğer rol sahiplerinden Güzin 
yaphğını gördük. Maamafib her ve Melahat Hanım!ar, Sedat, Mu-
şeye rağmen Ali fena oynamad:. zaffer, Hüsnii Beyler rollerinde 
Sadı Beyin ve Güzin hanımın ses· muvaffak o!dular. 

teri musikili komediye pek müsait M. N. 

··;~-~~i;~·;;~~-·"d·~·1;;··i·;·i ... ~-~~;~ .. 1ü;k ...... ;~·~;;;~·kt~····~·~·k···;;;~;~·ii~k···~:"d·~·~· 
san'atkirlar da vardır. ğunu söylüyorlar. 

Rezan Hanım güzel ıan'atlar Resmimizde merhum IT'aarif 
akademisinde muntazaman mo· vekili Necati Beyin Rezan Ramiz 
deller poze ettiği için halen ça· Hanım tarafından yapılan bir 
lrşmaktadır. Arkadaşları bilhas- büstü görülmektedir. 
sa Rezan Hanımın pek güç -- ... 
olan fotoğraftan heykeHerini _!lelih Nazmi 

altında ölmesini bekliyerek yu• 
muşak bir şilteden ayrılmak 
istemiyor gibi üzerinden kalk· 
madım ..• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Yeni bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 

- .L 
1 [il 1 1 -
1 1 [i] L -

~I L_ 
fi] [i] 

li1 [il 

Yukarman aıağıya: 
1 - Başta bir aza 2 - Can• 

sız, gece güneşi 3 - Ağır de
recede fenalık 4 - Bir harf, Sö· 
merlerin şakında bir Türk h~kfı· 
meti 5 - Ateşe atılıp güzel ko
kan bir agaç, bir harf, bir harf 
6 - Müstahkem bir mevki, bir 
harf. 

Soldan sağa: 
1 - Göıe konur 2 - Büyük, 

bir edat 3 - Nargilenin üstü, 
bir harf 4 - Bir harf, memle 
ket 5 - Bir bıçak 6 - Bir harf, 
so:uk renk. 

Vakıt bilıne~e 
kuponu 

5·5·1932 

~eç~n haftaki bilmecemizi~ 
halledilmiş şekU: -
D u M A N 

A M l E L ı 

M u z 1 K 

A M i c A 

R A T 1 p 
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f wımwım• ANKARA'da 

· stanbul Palas · 
OTEL i 

Lozan Palas oteli müsteciri Anadolu ITanına naklettiklerinden mezkı1r otel 
laiSTAHBUL PALAS tesmiye edilcre!• bu defa yeniden yapılmrıkta olan 
ıcfrlş.u hitam bulın:ı.kta olduğundan yeni bir i1.bre ile pek yaııınd:ı lokan
tısile beraber ııçılacakur. E.suen otel binası herkesçe malum o!dui!;undan 

fazla izahata lüzum görülmemiştir. 

Müdekkik Aletler Mütehassısı 
Yani: (I !eleıoıtlu burgular, perdah burgularr, kıla\·uz burguları, freze eğe

leri veS.'.lire) ile birinci nevi zımba makinaları İmal eden büyük b;r i\lman 
l\Iüessesesi Türkiyede menafiini himaye ve kendi hesabına. olarak yegtne 
satışı deruhte etme'< üzere merkezi lsrnnbuf'da bulunmak şartile bu mcs!e'c. 
ten birinci derecede bir tic~reth:ıne ile münasebatıı ~irişmek arzusundadır. 

Bu meslekten olup uzuıı zamantlanberi müşterileri t:ırafından eyi r:ınınrnış 
ve Türkivede munt:ız:ıman se,·ahatlcr yapan ııl~kadaranın ccldıfaıını ıL. P. 
!1fı038l . :ıdre.sc yazmaları : Al:ı f laasenstein &. Vo~ler. 

Berlin W. 35 

Cstanbul Belediyesi ilanları 

Kadıköy Dairesinden : Bedeli keşfi 180 Jiradan ibaret Kızıl
toprak Hüseyin kahya so!rnğı adi kaldırımları açık münakasa ile 
tamir ettirileceğinden talip of anların 8-5· 932 Pazar günü saat 
15 de Daire Endrnenine mfrc:caat!arı i!fın c'.uı:ıur. (1827) 

Vesaiti nakliye resminden olan torcuodan dofayı haciz alhna 
alman Romilos efendiye ait bir C'C~et Mer ge~eli N'akap tezgahı 
ile bfr adet moiörlü makap tezzabı Mayısın beşinci günü lstan
bul Be!ediycsi Mezat idares;ncle bilmüzayede sah!acağı ilan o'u
nur. (1825J .. 

Kadı1<öy Dairesinden: f ecieli ke~fi 156 liradan ibaret Kıztl
toprak i.uyu başmdaki harap şosenin adi ka~dmm tamiralı açık 
miinakas:ı ile ihale edileceğ:nden hılip o~atıların 8 - 5 -952 pazar 
günü sa:ıt 15 te Daire eı:ch.,..!ln ·., ... ...- ı;ıcaatları ilan oluour. (1829) 

. . Kadıköy Da:rcs'nC.:en: L u e. ı ı.qfi 1C6 liradan ib-aret ikbali· 
liye mahallesi boru:u m:ıslak sokağı adi piyade . kaJdmm tamiri 
açık milna'.rnsa ile ihale ec:i'eceğinden talip olanların 8-5-932 
pazar günii s3at 15 te Daire Enciimenıne müracaat!a11 ilan olu· 
nur. (1830) 

~stanbui Günırükleri muhafaza 
müdürlüğünden: 
Miktarı Cinsi Pazarlık tarihi 

l S~ Adet Çamafır:ık don ) 
150 ,, ., Gömlek ) 7 Mayıs Cumartesi saat 11 

75 Takım pı1ama ( renldi) ) 
150 Adet peşkir ) 
75 ,, Sabit Eo:nyalı karyola) 7 Mayıs Euınarlesi saat 14 

Gümrük Muhafaza Kıt'atı re\r:rleri ihtiyacı için balada mikdar, 
cins ve p<ız;~r1ık tarih ve sc.ati ynılı yerli malı eşyanın alınması 
mukarrer olduğundan taleplerin. nümuneleriai ve evs:ıfını tgörerek 
% 7,5 temiııatlarile Miidüriyete rr,üracaatları. ( 1797) 

. '~----------[) __ e_v __ ~_e_t ___ [) __ e __ n'l __ ı_r_y __ o __ ıı_a __ r_• ___ u.a. __ n_ı_a. __ r_• _________ ı 
Devlet Demir yoUs.rının Haydarpaşadaki slfo1armda teraküm 

eden tahminen iki ton miktımnda arpa i!e karaşık bu~day bil
müzayede sablacaktır. Talip olanların 7.V.32 tarihine müs1dif 
cumartesi güaü saat 14 de Haydarpaşa mağazasma müracaat et
meleri ilan olunur. n 732) 

Matbaamıza (ICl<'n eserler: 

Jiulul 
Bu güzel aile mecmuası yeni .ve [ev

kal~de bir nüsha neşretti, l\Juhitin Ame
rik:aya tahsis edilen bu 43 üncü sayısı 

renkli tabloları, zengin resimleriyle güzel 
bir albüm b~lindedir. l<:df\"ar Ailen Poe 
dan Kara.kedi, Nev Yorkta tiyatro Ame-

Yazan: 

Edlnıe nııe'b'aıu 

M. Şeref 

rika tarihimle iki lıüyiik sima Burhan ve 
A ıner~ka klasilr tefrika tflüsl'n ve Aşk), 
nasıl ynzıyorsunuz ([Jüseyin Rahmi), 
nüshanın zengin müııdcr:cw ar:ısınd:ıdır. 

iklimler 
1 [aydar Rı[at Beyin (ı\ndrc i\loıuva) 

dan tercüme ettiği bu fevkalade kıymetli 
eser intişu etmiştir. llaydar Rtf:ır Bey 
bu eserini rapishanede hazırlamıştır. Ka
rilerimize tavsiye ederi.;;. 

-15 -
piştovlarım, kılıcını yatak se· 

dirinin yanındaki sedefli geniş 

rahlenin üstüne koydu. Kapının 
sürgüsünü arkadan iyice kapadı, 
odanın her tarafını esasen yok
lamışh. Bahçe üstüne iki geniş 
penceredtn başka bir menfezi 
yoktu. Bu geniş odamn bir tek 
kapısı vardı. Haremle mabeyn 
odasının arasındaki dar sofaya, 
açıhyordu. Odada yüklük dolap 
gibi bir şey de yoktu. Sadrazam 
kethüdası, gece sazende cariye· 
lerin ahengile sofrasını süsliyen 
mezeleri atıştırarak kafayı ku
rardı. Artık yemekten sonra ta· 
kati kesilir, onu koltuklarına gi
rerek yatagına getirirlerdi. An
cak biç bir zaman yatak odası· 
na ğirioce kapısını sürmeleme
yi unutmazdı. 

Kethüdayı S~rdrıali, konağa 
geldiğinin ilk gecesini mahrem 
yaraniJe bir zevk ve işret mec
lisi kurarak geçirmişti. Geç va
kit yatağına yuv3rlanmış, hemen 
horu1damıya başlamıştı ki sedirin 
arkasındaki bölme, yava$ yavaş 
kaymıya başladı. 

içinde Y aldızlının kocaman 
başı göründü. Lakin bu başta 
yalmz tir çift parlak siyah göz 
görünüyordu. Kafası sarılıydı. 

llerliyerek rahlenin üstündeki 
piştovları aldı, kılıncı öteye fır· 
lattı. SavatJı bir gümüş sürahi
nin üstüne kapanmış, tası yere 
koydu. Kuşağından çıkardığı 
şişedeki mayii bu maden süra
hiye boşalttı. 

Geldiği yere girdi. Oradan 
parmağıyle çevirip açtığı bir in-

•--Takvim ~~ı 
Perşembe Cuma 

5 mayıs 6 mayıs 

29 Zilhicce 30 Zilhicce 
Gün doğu;iU 4,56 4,54 
Giln batı111 19,07 19,08 
Saba.lı namaZl . 5,0 I 5,00 
Öğlo 12, ! 1 12,11 
!kindi .. 16 03 16,04 
Akşam " 19 07 19,08 
Yatsı 

,, 
20.51 20,53 

tmsak 3.00 2.58 
Yılın geçen l J 25 126 

Günleri J 
Yılın kalan } 241 2.ıo J Günleri 

• 
HA VA - Diin sı<'aklık a:r.ami 20, ıı.sgıı.

ri 7 dC'rece~·di. Bu giin hava açılt olacalt 'lie 

rüzgtır po;;raz esecektir. 

8otılı~ ~öS~ 
Erenköyünde Suadiye Hatbo

yunda dokuz odalı üç dönüm, 
miktarı bahçe ve müftemilatı 

saireyi havi 45 numaralı köşk 

satılıktır. 
Almak arzu edenlerin ittisalin

deki köşke müracaat eylemeleri. 

Beyoijlu Tapu BaşmUdürlü· 
ğilndem 

Hasltpyde Abdüsselam Mahal
le ve caddesinde atik 34 cedit 
30 numaralı arsasın ferağ mua
melesi için idareye müracaat 
edilmiş ise de mezkur mahalle 
ait vakfı defatiri müdevvere kay
dında olmamaıı ve şubesinin de 
muhterik olmasına mebni kaydı 

RADYO olmıyan mezkur mahal ıçm se-

l netsiz tasarrufata kıyasen tesbiti 
'---------Bugün - tasarruf zımnında 25- 5-932 ta-

tsTANBUL - 18 den 19 a lcadar gra- rihincle mahalline memur gönde
ruoion, 19,30 dan 20,so a kadar Belliitı ha- rilece~inden bu mahal hakkında 
nunın i:}tir.ıkiylc sı:ız, 20,SO dan 21 c kn - tasarruf iddiasmda bulunanlar 
dar Selim 8ırrı bt>y tarafmdan konferans, mevcut olduğu ta\idirde yevmÜ 
21 den 22 ye k:ı.dnr Bedayii musiki heyeti tahkikata kadar 932-1076 muamele 
22 den 22.&0 a kadar orkestra. 

\'İYANA (517,2 m. 20 tdlovat) - t~.ııo numarasile Beyo~·lu Tapu Başme-
konSt>r _ 13,40 Ellz:ı.bet Retberg konseri - muduğuna ve yahut tahkikat gü
lü p!Ak ırnnscrı - 17.50 kedilere dair kt.>nfe- nü vesaiki tayarrufiyeleri ile bir
rans - lS'konser - 20,45 dans - 23•15 kon· likte saat 10 da mahallinde ha-
ser. zır bu!unmaları ilan o'unur. (1815) 
HEtLSBERG (216,5 ro. 'i5 ltilovat) - "I ,jlm-
nııstik ve mu!iilti - 9,30 ev kadmlnrı için J!m· ------------·-·--

naııtil{ _ 12,'10 :Lüpzigdeu konser mıkfi - ı Z A Y J L E R ı 
17 ,SO Hamburg'dan naldl - 21 piyango kon- , ______________ _ 

seri - 23,SO konser. Çengelı..öy askeri orta mektebinden 
Blı'KREŞ (S9cl,2 m. 16 kilovat) - H plal( almış oldugrum tasdiknarnemle flaydar· 

- 19 konser - 21,40 Mari Dl<lyo lmnscrl -

2ı piyango konseri _ 22,-15 ''iyolonsel ımn- paşa askeri hasrnnesi heyeti fıhhiyesi ta. 
seri - 23,15 Hkt'~. rafından verilen ihraç raporum zayi ol-

RO!\fA (H1,2 m. 75 kilovat) - 9,ıs hı•- muştur. Yenisini çıkaracağımdan hükmü 
ber - ıs,.ı;; konser - 21 habı•r - 2l,1-o Icoıı- yoktur. (2886) Aksaray A. l\lıı:r.:ıtfer 
ıser - 23,füi lıaber. 

BUDAPEŞTE (550,5 m. 2S lillovat) -
konseri - 2a,ıo konser - 22,SO salon orlu•st- .- BORSA-
rasr, sonra !:lgan musikisi daha sonrıı. dancı. 
J!l,15 tialon orkestrası konseı:l - 18,05 k•ln· 
?ier - ıs,:ıs plak - 19,.ıo çigan orltcstraı>ı 

VARŞUYA (141 ı m. 158 kilovat) - 13,35 
pfük - 13,35 hafif musiki - 21 musiklll tef
rika - 21,15 lı;oro ]{onseri - 22· plyongo lcon
seri - 28, 1 :> frLınsızç:ı ue.;riyat - 2 ı d:rns. 

PAr.ts (172.; m. 75 ldlo,•at) - 20 Alm:.ırı 
E'dcbiyat haldunda konser - :!l edebi kon
frrans - 21,.i() moda bahisleri - 21,45 raıl-
yo lcoııseri. 

Yarın 
-nYANA (511,2 nı. 20 kiAOvat) - 12,:;o 

l•on<>er, 13,40 Tito Şipu'nuı pliildarı, 1.1 
pli\k, 17,35 kcm~~r, 20,25 eski d:rns \·e ş:ır

lHlar, 23,3.:> dans. 
IIEİ:LSBERG (276,5 m. 75 kilovat) - 7 

jimnastik ve musiki, 9,30 ev lmdmları için 
jimnastik, 10 Berlimkn nakil, 12,30 kon~er, 
H,05 phllc konseri, l'l',SO Hıı.mbur~dnıı kon 
ser, l!l,SO Danzigten n:ıl•il, 21,0;) opera. 

BÜKREŞ (39-l,2 m. 16 l;:ilovat) - H 
pille, 19 l<onscr, 20 lconser, 22 kuartet, 22,<lıı 
tagnnni, 23,0S dans. 

ROl\Lo\ (t.fl,2 m. 75 kilovat) - ıs plili~ 

13,.15 konS{>r, 18 haber, 18,45 konser, 20,GO 
pl!lk, 21,45 konser, 23,1)5 haber. 

BUDAPEŞ'l'E (550,5 m. 2 3kilovat) -
10,10 konser, IS,05 çigan musikisi, 17 org 

4 Mayıs 932 __ A_ç ... ııcı_ı_~"-"-P:a":"n-dı_n 

l(3mbivo --] j 
Frnsız Franv;ı 1205 1206 
1 Jngili:r. lir:ısı l\r. 77350 774!50 
"T.L. mukabili Dolııı 0.4756 14 0.4;b 
" " Liret 9 l2 s: ~25 
.. Bel~~ 3>9 15 3'39 21 

Drahmi 6 63 
Is. Frank 2 44 5tı '.2 44 50 

Lev:ı 6t l5 , 66 l5 
Florin ı 17 25 ' 117 7s 
Kuron "~ı · 1 fkH 25 16 J4 25 .. .... 

.... 
" .. 
.... 

~ilin.:t 
Pezeta 
i\Tıırk 

Zloti 
l'en;:ii 
Lev 

r Türk lirası Dinar 

Nukut 

Fransız Frangı 
Dol:ır 
lngiliz lir:ısı 
Liret 

4 )2 5: 4 J2 5{1 
t '.)3 62 ( H 
1199 79 1 ~9 25 
4 (5 5(' 4 !5 50 
4 )2 50 4 ı,2 5. 

7956 s·ı 7956 so 
27 28 2:- ıs 
IC5S 75 11 ,g 7! 

16~ 
209 
7:-4 
217 

1· 171 
21~ 
782 
22(; 

konseri, 20 operet, 22 konst>r, 28 çignıı mu- Borsa harici 
s1kL<ıi, 2 ı dıı.ns. 

MOSKOVA (130-1 m. 100 kilovat) - 22 
den itibal'fln neşriyat, 

VARŞOVA (12,20 haber, lS,10 konwr, 

ı\ ltın 
Mecidiye 
Banknôt 

94C 
45 

23~ 

J.t,85 pliık, 15,.ı;; haber, 11,10 musiki, 18,Salllıım_mıııı __ llailm!lllS'l-ııı:mı::ım-.-ad!J 
hıı.fif musiki, 21,1;; senlonfü konsrr, 23,50 Jimn::ıs.tlk dersleri, 8,4;) musiki, 13 y:ıhu -
dans. dl musil:ı..lsl, 13,30 musllil, 20,2.; cde!Ji mü -

PARtS (17,25 m. 75 kilovat) - 7.15 sahabe, 21 lrnnser. 

- -· 

ce delikten gözetlemiye başla· 

dı. Kethüda, c;ğzı köpürmüş, 
horultulu uykusundan tutuşan 

midesinin ateşini söndürmek için 
oynandı. 

Gözünün biri kapalı olduğu 
halde eliyle rahlenin üzerindeki 
sürahiyi araştırarak, tasa koy
mıya vakit bulamadan bir yu
dumda hemen yarısanı boşalttı. 
Derhal yatağa yunrlandı, Su-
yun yanan boğazından geçme· 
siyle vücuduna bir serinlik arız 
olmuştu. Lakin sarhoşluktan da 
biraz ayılmıştı- Şimdi uyumak 
için gözlerini yumuyor, bir türlü 
uyuyamıyordu. Midesinin hara
reti geçmişti. Buna mukabil vü
cuduna öyle bir uyuşukluk gel
mişti ki elini ayağını oynatmak 
istedikçe, muvaffak oJamıyordu. 
Yarım saat kadar gözleri açık 

kaldı. Bütün kuvvetini toplıya· 

rak yatağın içinde doğrulmak 
istedi. Mümkün değil. 

Başında bin bir değirmen ta
şının gürültüleri vardı. Karşısın· 

daki eşyayı seçemiyordu. Ancak 
biraz sonra odanm içi yavaş ya
vaş kararmıya başladı. Gözle
rını tavandaki kandile dikti. 
Kandilin yağı tükeniyor gibi 
ağır ağır titrek ziyalar saçarak 
sönüyordu. O zaman yanı ba· 
şmdald silahlarına el atmak is
tedi. Kolları kımıldamıyordu. 

Pençerelerin difarıya ziya sız" 
dırmıyan ağır ve çifte gümüşlü 

işlenmiş cicim perdeleri üzerin· 
deki nakışlar bu titrek ziyayla 
birer birer çanlanıyor gibi oy
naşıyorlardı. Oda birden bire 
karanlık içinde kaldı. 

Sarhoş Kethüda, ürkmüştü. 
Bağırmak, haykırmak istiyordu. 
Lat..in sesi çıkmıyordu. Derken 
odanm içine kuvvetli bir ziya 
yayıldı. Kethüdamn gözleri kor· 
kudan büyümüştü. 

Bu ziya yandan geliyordu. Ba· 
şım çevmp bakmıya kudreti 
yoktu. Yavaş yavaş karşısında 

bir hayal befümişti. Çukurundan 
fırlamış gözleri, bu hayali gö-

BKYOIGLTEAOR • 
. Ihsan Samı 
llYOLOJt LABORATUVAR! . 

Umum k:ın t:ıhlilatı. Frengi noktaı.'ı 
na zarından (\Y asserman 1\ ıhn tcamüllerı.1 
kan ki.ire\'vatı sa\'ılması, tifo ve ısıtma 
hastıılıkla~ı teşhisi idı-ar, balgam, ce
rahat kazur~t ,.e su tahlil:ltı, UJtra 
mikrosl,opi, hususi nşılar istihzarı 
Kanda üre miktarının tayini \'e kanın 
sedimairntion sür'ati. Divanyolu'nda. 
Sultan l\lahmut türbesi No, 189. Te-

w.ııo:ımmıll'I lefonlH. 20981 mca.ırm•• 

SEVRiSEF AiN 
Merkezi idaresi Galata küprülıaşı B 2623 

Şube /\, ~irkcci Mühlirdar zade Han 22640 

Karabiga hattı kabve ocağı 

müzayede ite kiralanacakbr. 

Teminat maktuan 100 liradır. 
ihale 20~5-932 saat 16 da. 

ı Mahkeme ve icra ilanları 1 

lstanbul ikinci :l'icaret mahlı:.eme "' 
sinden: 

Ruhi beyin Ilamopolos efendi ye o 
lan borcundan dolayı (Bertiyo) ,,e 
(lhage) 'fe (Görç) ve (Rodeuştok), 
markalı muhtelif eb'atta 22 adet fo • 
tograf makinesinin satılmasına karar 
verilmiştir. 'falip olanların 12 - .5 -
932 perşembe günü saat 14 te Sandal 
bedcstanında hazır bulunacak mahke 
me naibine müracaat etmeleri lüzumu 
ilan olunuı·. 

Istanbui 8 inci icrasından : 
Bir borcnn temini için mahçuz ve 

ikinci artırma suretile paraya çevrilmesi 
muk:ırrer hamam eşyası ve hamam odu
nu 8 5-93~ tarihinde saat 9-10 raddele· 
rinde P~ngııltında çinili hamamda satıla
cağından istıycnlerin muayyen günde 
ın:ıhallindeki memuruna muraca:ıtları il:ln 
olun ur. (2834) 

lstanbul Asliye mahkemesi Bi· 
rinci hukuk dairesinden : 

i\liiddei Orta.köyde dereboyunda. Kap· 
tın paşa akarctleı inde 178 No. lu hane· 
de mukim Ilasan paşa zade Şe\'kct B. 
rmıfından müddaalcyb Karaköyde Fer· 
mcnecilerde Frenk yan hanında Kaptın 

paşa zade fo:krcm B. aleyhine ikame ey· 
!ediği alacak davasıfıdıın dolayı berarı 

tebliğ da\·a :ırzuhali suretinin mum<ıileyh 
Ekrem beyin ikarnctgAhı hazınnın meç· 
hullyeti hasebile bila tebliğ iade edilme· 
sine binaen rı. U. l\1. K. nun 141 ve 
112 ve 144 üncü maddelerine tedikan 
ilanen tebliğine bnı.r verilmiş ve tarihi 
iland:ın itibaren yirmi gün cevap müd· 
deti ita e<lılmiş olduğu tebliğ makamını 
kaim olmak üzere ilAn olunm. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hstahklar mutahassısı 

Cumadan maada her gün öğleden 
sonra saat 2,30 dan 5 e) kadar lstan 

bulda dirnnyoJunda 118 n:-mara!ı hll'I 

susi kabinesinde dahilt ~ ıtahklaı1 
muayene ve tedavi eder. Ta.don: 19' 

tan bul (2. 22398). 
----- a!' 

rünce, Rahman görmüş Şeytan 

gibi kaçmak istedi, gözlerini 
yumdu. Muvaffak olamadı. Şiın
di karşımada daha geçende cel· 
lat Kara Aliye haksız yere tes• 
)im ettiği Yaldızlı Mehmet ağa 
duruyor, ona korkunç gözleriyle 
bakıyordu. Yaldızlmın yanmda 
sıkma çepkeninin, yaldızlı üsk~· 
fünün altında dim dik duran dıl-
ber bir de~ikanh vardı. Yaldııh 
Mehmet ağa, biç bir şey söyle· 
miyor, yalnız kanlı boynunu uza'"' 
tarak parmagıyla ona celladıo 
kement taktığı gerdanını göste
riyordu . Şimdi kethüda, olanca 
sesiyle haykırmak isterken boğa" 
zından bir türlü seda çıkmıyor• 

du. Y aldızh, adım adım ilerledi. 
Yatağın yanına geldi, Delikatı" 
lmın kolundan tutarak ona gös
terdi; o her şeyi işitiyor, anlı" 
yor, lakin kabus basmış bir vii" 
cut gibi hiç bir tarafı tutmuyordll• 
Y aldızh Mehmet ağa, başınııJ 
altındaki kalın yün yastığı çekti. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-........-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ ,, 
" 

Yazımız Devam El Kitabı Edecek Yarınki Sayımızda 



Tütün lnhisan Umumi Müdür iP a •• ., • 'a ı ı' , ' ı ıı u w. 
lüğünden: Kütahya Kicenıidi 

• Şart.me Ye ... uaeliae tevfikan 91,500 kilo S.llDloı ve bi· 
"-ti hamur kitıdı ile ince pa ..... e• kljıdı kapata ıarf uıullle 
=uaya konulmufhar. Taliplerin tekJif mektuplarile % 1,5 
La_ tlannı hamilen (1~5·952) Puarteai aGnG •at (10) da Ga• 

...:.ıacla M6bayaa Komlıyoauna adrlcaatlan. (1508) 

Bursa umumi hapishane 
müdUrlüQUnden : 

aL.__ ffapialıanenin 1 • 6 .. 932 tarihinden Jl ·S ·952 tarihille kadar 
~ek ihtiyacı kapalı zarf ...ıtle mOUkuay koaallllfhır. Mlaa· 
~ mOddeti 26-5-932 tatilaiae lraclu 21 flladDr. Oladt Alami 
~ ) kilo aafi yerli butd•J mnaaclu mamtal lldncl aewl 
-.ek vermeie talip olanlarm •D..U.11 tartaamelerlal atr-· 
~ &zere hapishane mlidOrllp.e ve mlaak ... ya lttirak ot .. k 
~ealeri11 ihale gtinli olan 26-S.9S2 perpmbe sODD aaıt (15)te 
~ar Adliye daireıinde teşekkOI edecek komlıyoaa •lracaatlan 

...__ olanar. (1810) 

Beyoğlu Kazası Delterdarhğındanı 
74 

Beyaz Ruslardan metruk Galata Arap camii kalafat yarinde 
• 1·3 No. b ar1111n 60 hiuede 13,50 hissesi amevi 48 lira 

llltllaammen icarla llıtir UDe için aleni olarak 20 ılin müddetle 
llalbayedeye vazedilmiftlr. Talip olıalann 17·Mayıa•932 çartamba :::6 hat onda Beyoğlu Kasam Defterdarbpaa •Dracaatları 

........, olunur. f1783) 
• 

•rotla kazası Delterdarlıjından ı 
Beyaz Ruslardan metrik Galatada Arap camii kalafat ye

llQde 76 No.h dllkklnın 4180/8064 biuell 11....t 30 lira mu
.. lllmen icar ile bir ıe•• için aleni olarak 20 ... mliddetle 
:lizayedeye vazeclUmiıtir. Talip olaalam1 17 Ma,. 952 çarşam· 

• 1606 aaat onda Beyotla ka11• defterdarhtma mfiracaatlan 

~u_r._(_1_77_9_)~~~~~~~-------~~---
Beyoğlu kazası Defterdarlığından: 

7' Beyaz Rualardaa metrik Galatacla Arap camii kalafat yeriade 
"'" No. lı deponun msıf hisse•i seneyi 30 lira muhammen icar ile 

lene içia aleni olarak 20 gftn miiddetle mlzaredeye Ynedll· ttir· Talip elaalarrm 17 • MayJı • 932 prpmba ıan• ı .. t 10 da 
NI" cletterdarbı-a m9racatlan illa olUDllr. (1781) 

Beroğlo Kazası Defterdarlığından ı 

MARSIL YA kiremidi ayarında ve bazı evaafça ona faiktir. 
KUT AHY A 'NIN eakl zamanlardan beri maruf \ini toprakların· 
dandır. Sal&hıyettar makamlardan müteaddit fenni tahlil ra
porlan vardır, en aonuncuıu atatıdadır. 

ISTAN9UL VILAYETi FEN HEVETiNCE 
yerıi kiremib" , .. ~· ... hı DEVLET mşaaunda tercihau kullamımakıadır. 

Mühim ıehir ve kaıabalarda ajanları vardır. 
~lamulAıı KCTAHVA'DA FABRiKADA veya ISTANBlT, satış lleııosu 
olan GAL • .\TA'D.A KALAFAT yeri o. 74 r Nihat Bey lde gürülebilir. 
Telefon Beyoğlu 4298. 

T, C. NAPIA VllCAL&TI \'UK .. M iıtDMUIDI• MEKTEBi 
ld•Jwl •htllM M6dltrW tı 1'1CARE.T SORIAll Llboratuvar 

Mlcllfl NUUDDIN IEYJN analiz rapora.tan 

1 inhina mulra"9e•J 
(Mesnet raçıkbğı 3o ••) 

U Sikleti (Kuru bal4•> 
111 Niıbl meıamiyet ... .._ 

K1tah1a klremicli 

21; kilo gram 
2400 gram 

Marailya kiremidi 

229 kilo ıram 
27(/J gram 

(Mu te cest.ettlli lll .Werı 24 saatte) 
iV Don tecrDbell · 

YOzde 13 Ylizde 13,S 

(Brart uaall) Veai eUilmemlt Vmd .Ul••lt 
Ye patlamamıtbr. Ye patlama1D1fbr. 

V Bq. llMltre murahlııaı• • ...._. kter 14 14 

Analtz, piyaaadan teclank edilen 15 kiremit üzerinde yapılmııtır 

~F.·~·ı;:;;;~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;~ 
YAZ GEJ .Oi ! 1 S. K. Sa. AL Ko. elan 

---=~~ .... ~~~----------------------' K. O. ft 1 laai farka lntaab •• Ha,-..pqa baıtaaeli tp. 
qajıııla milatua •• u..ıe tarihi ve aaatleri ya•h odunlar ayrı AJ• 
n ........ Jule YI ... ,.& zerfla mOnaka .. ,. konmuttur. Tdp· 
lerill ............. slrmelr .. ere .... sla Ye •Dnakuaya lftl-
rak edec'91derin ••t •• teldifumelerlle ko•imyonumuza ... 
racaatlm. (257) (1697) 
Cinli Miktan 
Ye•ekllk odun 1,458,050 

" .. 1,541,000 

ihale tarihi Saati 
25·5·932 Çarıambı 15 K. O .... 

25-5-932 .. kezinde 
161. F. ve 

.,. f::e1•1 Rualardan metr61c Galatada Arapcamii kalafat yerinde 

., No. b aruaın 60 laiuede on üç buçuk hiuui aenevi 48 lira 
lıa.._.. icarla 'b1r MDe İpa Wni olup 20 p •lcldetJe 

laaytcieye Yaıedilmifllr. TaU, oltnlana 17 Ma,. 932 car .. mt>. lpeldle ........ 1nutanmz ?7n t• ... t oada Beyoflu kasaıı Defterduhpaa mGracatlan .O. DO• llOllO NllRV 
derpaıa h..aa. 
.. inde 

~olunur. (1784) 
~-~~----~--------~~ 

yoğlu Kaz••• Delterdarlıjından ı 
.,_ l.Yali metr6keden San Lütfi •ahalle•nin caddel kebirde 
~ •• 404 No. b dllcklalannın nı11f W..i ...... 200 lira 
-.ı ••• icar ile •• ltir ıeae için aleni o'arak 20 glla mOd-

allurederı vutclilmiftlr. Tallp olulmn 17 Ma,. 952 
"'1amba fllll Aat 10 ela &eyoğla kazam defterdarlıfma mD
~tları ilin olunur. (1780) 

Beyoğlu kazası Defterdarlığından : 
Lı .. ~llki miUiyeden Galatıda Karamuatafa pap sokağında Y• 
!Rtiye hanı albndıt lfli• 197 No.I, dnnkkio senevi 264 lira mu

men icar ;le bir '"'e ifia ıdeal o1*rık ~O pn ııı6ddetle •1-
Jedeye •1tf'cfilMiıtir. Talip olasıtırın 17 .Mayıı ·932 çarpM~~ 
~ aaat pndı Reroilu kaza11 clefterdarlıjına mDracaattarı iM" 
~ (1782) 

ı: .... milfltf•JI• IWftMY•tl•r• YP••Wlf• ""'""' 
l'lııbl RPf#flm•miq Affl f.ı"~: 

~İ.tı Ntt, Ci•i MP.dtl•li l..r lıril .. iaU µ,. 
•-- aae topsM !114 DPkkl• Pi• •• IS 
..., caddesi 

l-." " " •• " 21 P.t so 
•ı llt1nedrese Ç1km~ıı 4 ,. ., l3 

~Zlctr dükk!nl41" 26·4 ~ s.Jfbladft' ifittlrf ..... , •• mllP• ltöar rir•i 
Jı ~ddetle müz,yıftJy~ y-zt=dihalştir. lb•ltlt=ri lil - Ş-932 paıanı.ı rünil 1111 
lı..t ~ yıpılıet~U'· Mt=J,tr •ijn VJ nat' ~tdJr ISJ4nbu' '~'f müdüri1ednde 

'•1uflar kıl'"'tqı mür•ctatl,n. ( J 630) 

__ ıo ~fısı yüz kuruıuır iiiii-
Pmıra """ "• " wı ...-~ HükOın•J memuruna kefaletle y~ tpo· 

te~lı verilir. SNt 9 l 2 ar .. m4' q1ilf 1· 
caıL lırtnbul Bah~k•pa dördüa.:ii V•ıf 
ilan 11m•t fi 

Aybk 
Kurut 

• • • 
ff ardarpqa ve Gtimbşsuyu hasta· 

Mlfrl lst. kapalı zarfla ıaiiaakasaya 

"'"''~ """ eti ve kan eti ihale· 
.. f '"1"' W tıqmartal dal saat 
H M 8•..,.,...qı4fa Japdacaktır. 
•nw.11lllM lltlö Wt1enlerin her 
.... " p ....... echcekle-m ........ .-n .... , kombiynu-
"'"" Mlrt•ıt•nı. (200 (1504) ' . . 

M....-1'4$ ._Hı •e hetahına Gltlha· 
qf ~ • lusıpında yapılacak 
"--~ ........ ,_, __ 
T. "'''"""' ctmu •t U tf' komisyo._ ..... qı4'• yapılacaktır. Keşif naıpe ve 
9'11UIA8"q.i ılirmek itiyenlerin her 
..... Yt puı1ıja lf&idk edectlllerbf 
tte n"ti •uayyenlllde komisyonumuz:ı 
fl'q11Jc .. tl•n. (3'5} {1769) 

• * • 

K. O. mü--tı ihtiyacı için 1000 
kila zeytia pazarlıkla almacaktır. lha-
1.t t - 5 - 93Z pazan.I slal saat 
17 de kemisyoa•muzda ya,ıl8cakt.r. 
Tallpleria şartaameaini aa-k &zere 
laer stln ve puarbia lftirlk e4eeekle
rill de vakti ••11•de komllyona
muza mtiracaatlan. (2") (17-M) 

* * • 
K. O. kıfalan hayvanatı çqnlaa

tlınlmak lzere çayır abnacal5tlr. ! . 
halesi 7 - 5 - 932 cumartesi .... a 
at 17,1 ta keml8yonumuzda yafdtm• 
tır. iaı1name8ini görmek isti,_ı.rta 
her ıJn ve ,uarhta iştirak edı•ll• 
ria d• '"ti nuıayyeninde kO--.,ana
maaıt ....... tlan. (253) (1795) 

* * * 
"9 O. lat~tı Uatiyacı için 4aMI ki

lo arpa paıarlıkla alınacaktır. IM1esi 
1 ._ lqoq 1pı•.ıı-.. ~a,Jftfll4t- • - & _. m PllZariesi günü saat it da 

n HJfn le~ ÇAyır Jbllaıaktrr. Jha- komtıyonaa1uzda yapılacaktır. Talip. 
t•t T - li - ta3 CllQI.._ ... u • leıill lfıfUlanae&ini almak a..., •er 
~$ lT tltı NPrl I• ~.Wqaam"ıda 1Un ve pazarlığa iştirak edeellllerin 
ı•~ım """"'""" ıe.-...,k lı- de vakti muayyende komisy ..... za 
ıı1 "'41 "" 11111rJıta iş4i • mUracaatlan. (243) (1743) '°" •MltM "' ~ •lıayyeniQ· ·--- -------
ıte tıı~ııe.-.. ,_. 9'Jf1Ntlan. (2:>2 ~·· Al. ko111ıs,.. 
U7"l HAıllen . . . ·-------
~ı ~*"in i~tiyacı iciD 61 1'ale'1 

11HttN',.... "''''"'"•i A•~rhk1a I\· 
""~· f1t-.1•l 9 - 5 - 932 paıar· * "'' -.ı U ıe ~Qmis1·~ııa.-auzda 
n..ııfğtır~ 'f•Uelleria "'""~"'•'•' 
-1twH ltwrf ku ıU.- '' ~Pflliı4 lf
tirt~ ftffff-ltri" vqti .._\UU'Jtıld' 
lf•-..l11q""·"~ •1~~''"'- (231) 
"'••> . . ' 

•t i"'' f,RI t1'tb'~ft 1tm l• N~· 
'"'' ıo 1tttrl" kaa " a -iti- ~
"" ~~rlt~1' ı1•ııN•m ıut• ._ 
fi - • """"'" fhl •t t'1 ... ~~ l\llJAIM"'""'' ,,,, ... ,,m-. T•llple 
''" """"•-.ini ~l"'a" ...,.,, 1-•r rUn """rl. lftiııW , .. e9'1•ıi'1 df 
qtj tlWff ~' ktt"-tt19"ql\l\1R nıU 
........ , (1'8) 

~ara-lre mektebi için terzi vt kan· 
cl"r~ tH"'- makfaelerile bunlara ait 
m.-MtUf plıeme ;\leQI •iqak.Ma u. 
r•4i•• M*tl ııı,acl\"ıır. ~Ula.._ ı 
12 .._,.. -.ı r'"'~"' .-. _. ıs 
r• P.•ar HartJb't M9'\ltqffld atın 
...... ,4\-.isro"qqda icra k•llNcak· 
••'- T1tUPl'ri" ıam"~"lni ..,_,k 
t'41 "~•xoaı •Ura4'Q"an ._ lftl· 
fit. lcia 41tı •"YfM "'"'ele ...... 
ıcm.ta hl\:Jlf bul"'"•'-"- <•> (1112) 

~adıııa •• c4 
Mı .. u .... 
Q 'ttr 

Hl •tlt 
Ttf"• Mili "•" .. er .... T ~130 
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