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Bugün 

12Sayla 
Akbaba, Sinema , 

Çocuk, Spor 
_, 15 ıncı Yal • Sayı : 5126 Cumartesi, 16 Nisan (4 üncü ay) 1932 

V AKIT 1932 kuponu 
Bu kuponu kesip saklayınız. 

ilk mektep talebesinden: 
50 tanesini getirene 1inci sınıf 

60 " " 2 " 
90 " " 3 " 

210 " " 4 - 5 " 
kit:ıolan idare Tarafından hedive edilir. 

Sayısı S Kurut 

Yunanistanda 
Siyasi 
Vaziyet 

Son rilnlerde (Pire) de belediye 
!'!..._&stti intihabı yapıldı ve bu inti • 
-.aatta (Venizelos) hükalmetine ta • 
l'lltar olan f ırkalann namzedi kazan 
dı. H~dise zahiren ehemmiyetsizdir. 1ı Ciinku bu günkü Atina belediye rei-

Adliye ve inhisarlar 
vekilleri Istanbulda 

Yusuf Kemal ve Rana Beylerin 
Gazetemize beyanatı 

Beş sene içinde 
lstanbul vilayetinde hangi 

yollar yapılabilecek ? 
Şehir mecllslnde tetkik edilen program 
1929 sene<-:inde l'lt:ınbul ,·ilayeti için 

üç senelik bir n:ıfin proriramı yapılmıştı. 

Bu müddet bitmiş. bu zaman zarfınd:ı 
yapılm:ısı k:ır:ır :ıştırıl:ın işlerden mühim 
bir kısmı da i~m:ıl edilmiştir. Vililyet 

. •i olan zat bile muhalif fırkalardan, 
Yani kıralcılardandır. Yunanistan
d.aJd fırka vaziyetlerine nazaran, A
~ına belediye reisi, kıra) taraftan ol 

llttan sonra Atinaya nispetle i,5inci 
derecede bir şehir olan (Pire) bele • 
diye reisinin cümhuriyetçi, yahut kı 
l'alcı olmasının o kadar mühim bir te 

· llfr ve manası olmamak Iaznagelir. 
Bununla beraber (Pire) belediye 

l'efai intihabatı bu defa Yunanistan • •a büyük bir ehemmiyet kespetti. Bu ;•n sebepleri muhteliftir. Bir kere 

ihtisas mahkemeleri ıııvedllmlyecektlr, iki vekil bu 
mahkemelerin çok faydah olduau mUtalaasındad1rlar 

Yusuf kemal ve Rana Beyler Haydarpa9• 
istasyonunda 

Bayram tati!ini geçirmek üzere, mahkemelerin k.itlp noksanlannı <l.. 

B:ış"''ihendisliğı şımdi yeniden beş sene-
lik l program hazırl:ımıştır. Istanbul 
umuı ' meclisinde bu günlerde müznke· 
re clıılip karara bağlandıktan sonra tat· 
bik edilmek üzere ' 'ililyet m:ıkamına ve
rilecek olan bu programın esaslı yerle~ 

ıini alıyoruz: 

Bitirilmesi llzım işler 
Y alovadan hamamlara giden 

Asfalt yol: Oç yüz yirmi dokuz 
bin sekiz yüz lirayla ihale edil-
miıti. istinat duvarlarıyla bazı 
fazla inşaat yapılması lüzumlu 
görüldüğü için bu yol hesabına 
bütçeye yirmi beş bin lira ka
dar bir para daha konulması 
teklif ediliyor. Bu parayla bu 
sene yolun istinat dıvarları ve 
diğer eksikleri yapılacakbr. 

Silihtarağa -Bahriye yolu :Par
ke olarak yapılması Daimi en· 

bu yolua inpata ihale edilmek 
llzeredir. Bu yol için bu sene 
blltçesine kirk bin liralık tahsi
sat konulmuştur. Başmühendislik 
bu iş için dokuz bin liraya daha 
ihtiyaç olduiu fikrindedir. 

Karaağaç - Sünnet köprüsü: 
Parke olarak inşası daimi encii· 

(Lütfen sayfayı çeviriniz) 

unanistan büyük bir mali ve iktısa! buhran içindedir. Yakın bir zama1' 
,.. Yunanistanın harici bir morator
~f1Anına mecbur ka1acağinı söy
Jtyenler bile var. istikraz teşebbüsle
l'i heniiz kat'i 11emere vermemiştir. 
Buhrana karşı alınacak tedbirler de 
~~ bir cephe vücude getirmek için 
'"'l§Vekil Venizelos daha bir k~ haf. 
ta enet muhalif fırkalara müracaat 
ttıniş, fakat bu müracaat müzaheret 
rörmeıni§tir. .Kırakı fırkalcınn ma.k 
lladı bütün cUmhuriyetçi, leberal fır
kalan maflGp etmek ipn buhran va
liretfni vuıta olarak kullanmakhr. 
8a mabat arada cereyan eden mO. 
"breler de pek bi an18f11mrfhr. 

dUn Ankaradan adliye vekili, güm • taınamlamıya çalışıyoruz. ı 
bazı meb'uslar ve diğer bir çok ze • İhtisas mahkemelerinin bu güne 
rtik ve inhisarlar vekili, müsteşan, ı Alttarafı •inci sayfada 1 

cllmence kabul edilen ve keşfi -Aki ı 
Nafia vekiletince tasdik olunan s er: 

v~~~~~a~lm~ud~ ==~=====~~===~=k~=====~==~~~~ 

Adll~• veklllnln b•••n•b Bayramınız "''" olsun ! Adliye veldlt Yusuf Kemal bey, 
istasyonda lstanbul mUddeiumumtsl 
Kenan, Üsküdar müddeiumumisiBür 
hanettin beylerle diğer adliye erka -
nı tarafından karşıJunmış ve doğru 

Çamlıcada.lii evine gitmiştir. 
Yauf Kemal bey, bir muharriri· 

mlze şu beyanatta bulunmuştur: 
- Adliye bUtçesj vekUier heyeti • 

ne verildL VekA1et bütçeyi tanzim e
derken nzami derecede tasarrufu göz 
önünde bulundurmuş. fakat geçen se 
neki bütçeye nazaran esaslı bir deği 
şiıklik yapmamıştır. Yalnız nahiyeler 
deki sulh mahkemelerinin kaldırılma 
sı ve icra memurları yetiştiren An • 
kara adliye meslek mektebinin lağvı 
nı yeni blltçeyle vekiller heyetine tek 
lif ettik. 

Tallil olarak Yananistanda kıra1 

tan.ttar1an bir ka~ ay sonra yapıla· 
tak meeJi~i meb'usan intihabatında 

:'-~eti almak ilin var kuvvetleriy 
~~W§ii\"fitaaır. Venize108un fır • 
-..ıyJe ona •ialteret tden difer 
~1Diye~ı fırkalar da mukabil 
~ ~Jar. itte tam ba 11 

:• (Pire) de belediye riyaseti in
tr _,_ .. 1 .. ı ... ı - ...... ~I'§ • 

~ r. ıtuhalifler bu ahval n şerait i . 
~(Pire) de yapılaeak belediye in 
at tını kazanırlarsa bu neticenin 
~ leeet meclisi meb'u88ll intihabatı 
eeı •f'kAn umumlyeyi kendilerine 
il betmiye pzel bir fınat olacağı • 
.t 

1 diişünmüşler, var kuvvetlerini l!le 

;!\er ederek bu intihabatta kendile-0:: rösternılye karar vermi§lerdlr. 
~ 1llt ~indir ki (Pire) belediye riya
-..,. lntlhahatı adeta YunanJstanda 
:-ı11nt bir intihap meselesi kadar e
ı.'-•fyet peyda etmiştir. Bu itibar 

lıtDtabatta (Venlzeloe) taraftan o-

Mehmet Asım 
....._, 1 Alttarafı 2 inci sayfamızda 1 

Yusuf Kemal bey, ihtisas mahke
melerinin faaliyeti hakkında da şöy 
le demiştir: 

- ihtisas mahkemelerinin lağve 
dUec:efine dair verilen haberler, ta • ' 
mamlyJe yanlrfttr.-BfJiUd~ btt mah • 
kemeler teşkilatını günden güne 
takviye ve itmam etmekteyiz. Bazı 

Bugon kurban bayramıdır; karilerimizi tebrik ederiz. Gazete· 
miz öteki arkadaşlariyle birlikte bayramın ikinci, üçünc6 ve 
dördüncü gilnleri çıkmıyacakbr, çarpmba giin6nden itibaren 
neşir VU11emize devam edeceğiz. 

Dün ıebrin muhtelif yerlerinde kurbanlık koyunlar sekiz lira 
ile yirmi beş lira arasında satdmıştır. 

-------.. ·· ·--·-·
1 

Mimar Sinan için 1

,, ' 

1 

··~-·-·-.a-............ --.. , Bir Yunan gazetesi ne diyor? 
1 Mimar (Sinan) m ölUmllnlln (MI) inci yd 

1 döntlmU mUnaaebetlyle milli aızaııurst 

O 
11 yapılmqtı. Bu t.eza.hUrat bazı Yunan pr.e-

K S E 
i t.elerlnde eayam dikkat akisler yapmqtır. 

· ! Ezcümle (Eletwronvlma) bu mUaaııebetle 

1
1 uzun bir makılle y&znuf, bunda (Sinan) m 

ulen TUrk değil, .rom olduğunu kaydede • 
rek mimari 11&11'atmcla göetd-culf bllyftk 
kudreti Tllrk hanmdan ziyade ırki laUda-

ftoınan; Muharriri: Yusuf .Ziya 

Tekinsiz Ev : Tabibe müstenit 
meraklı bikiye 

Edirne mebusu Mehmet 
Şeref Beyin eseri 

Pek Yakında VAKiT SDtunlarında 

........ 4 
6 .. •• ·-"------.. ---·· 

dmm bir ııemereel gibi cöstermlştlr. Nim res
mi 1'1eaaııger d'.ı\tbene gazetesi de "Sina • 
nın mebareU tUplaeslz 11esllnla leablydı. 
Çlinktl kendisi bırletlyan çocoloydu.,. tar • 
zmda bir mtllllıaza UAve ctmJttır. ~ 

Bir kere (Sinan) m aab ch!'ttlrme de • 
tıJ, TUrktür. Buna dair veAlkalar da ntt1re 
dllmlştlr. Maamaflb mübtedl oldufynq f6f 
Uyf'n bazı ~nlı mebadan da vardır. 
Fakat tahkiki tarihe alt olan bu nevl men 
18 lddblan (Koca Sinan) rn ltltytllt ftılr 
mlman olarak bu gUnkU TUrkler tarafm· 
dan tebcil edilmesine bir mAnl tefkll Ne
mez. Yahut bu bUyWı: Ttlrk mlmannm lııa

zı eııerlerlncle (Bizans) asarından mWhPm 
olmq bolunm.'\!IJ o eserlerin Ttlrk medeni • 
yeU nold&llmdan balz oldotu ytlllsek kıy • 
metleri lnldra eebepolamaz. Kaldı ki llOll ........,...rda yapılan tarihi tetkikat (Ege) 

Jaan&llDJda inkişaf eden medeniyetin Ana· 
doladakl bilyUk (Eti) Qlt'Clenlyetlnden pi • 
clljinl söetennltUr. Hatta eeld 'Yunan ırkı· 
am da Takti~ Asya ortaıanncıan gellp o 
baftllde Jel'letmlt TIJfr 11ealladen oldap 
bu stln Dlm U....•nln kabul ettltl Mr baki· 
kattlr. J:letteronvtma pzete9lnln pr1p lddla
b mek•le.1 clördDaoll ~r • 

• 

- Kurbanm olayua -
- Daha •flt lnıauauua , 78Vl'lllll/ 

Kurban bayramı 
Eıkiden, bayram geliyor, dedikle

ri zaman, rocuk kalbim neıeli bir dü
ğün evine dönerdi, Şimdi, bayram ge 
liyor, dedikleri zaman, elinden oyun
cağı alınmış bir öksüz gibi boynum 
bükülü114r. 

Ba neıesizlik, bu afnir bom/dala 
yalnız bana mı mahsus? .. Hayır- Yal 
mz bize mi mahsus?- Hayır .. Bitün 
dünya bu halde .. Hatta, sade insan • 
lar değU, hayııanlar, çiçekler, me11 • 
valar, mevsimler bile! 

Yıllar var ki, ilkbahara lıaaretiz, 
eonbahara da.. Kışı yaz kovalıyor, 
yazı kıı! •. Açılırken solan goncalar
da adeta bir kavruk koku8u var! .. 
Armut, elma, portakal ağaçlanyıa, 
yakında, meyı•a yerine deri keteler 
içinde birer avuç çekirdek vere • 
cekler! 

Yaz gceleri, kırlarda, bahçelerde 
şehri ayin yapan ateı böcelderı kaç 
meV1imdir görünmez oldu.. Bir au • 
vareden dönen hovarda g~er gibi, 
siyah !ıraklı. zarif kırltııqMlar me11 
danda yok.. Bülbüller. nezle11e tııtul 

(Lütfen ıaylagı çeviriniz) 

• 



~ 2 - VAKiT 16 Nisan 1932 
rneıade kabul cdilmı ılir. Keşif ev
rakı nafıa ve1'llctince tasdik 
olonmoştur. lnşaah yakında iha
le edilmek üzeredir. Bu yol için 
bOtçede otuz beş bin lira tahsi
sat Tardır, gelecek sene de bu 
it için daha on bin lira konul
masına lüıum görülmektedir. 

ı-:.·-;.:: .... , ,--T-e_l_g_r_a_l __ B_a_b_e_r_le_r_l ___ ll §fy~:;ıistanda 
Vazıyet 

Japonya ve Çinin manevrası! [ flaş makıelmizden mabut ] _.. 
lan amiral At:hanase l\tiaoulis'iıl J1' 

!hibi kıraliyetçi doktor Stratigbis'-.; 
(5000) rey fazla alarak - galebe 
miş olması hükumet fırka.lan beS'' 
hına mühim bir muvaffakıyettir· 

Y eşilköy iltisak yolu: Asfalt 
olarak ve genişletilerek yapıla
caktır. Keşif evrakı seksen iki 
bin beş ~·üz lira olarak Nafıa 
vekaletince tasdik edilmiştir. 

Şanghay mütarekesi müzakeratının Akvam cemiyetine 
intikalini, Japonya, sarahaten reddedecekmiş ... Vakıa belediye rclsi mtihap edi._~ 

len zat şahsen yüksek meziyetleri 11" 

izdir. Mensup oldUb'll aile ciheti11' 
tarihi bir şöhrete maliktir. Bu n~i' 
lan inkar etmek kabil değildir • .r-' 
kat diğer taraftan rakibi olan zat '4' 
büyük bir kıymeti olmakla 1Je

1 

raber şahsan Pirede büyük bir nilf1J 
sahibidir. Bundan başka Pire şeh 
ve limanı iktisadi buhranm sa.deJiı" 
Jerin<len bütün Yunanistanda en si' 
:rade müteessir olan bir mevkidir. JJO 
da. muhn1if fırJmlar namzedinin in~ 
habını teshil edecek mühim bir aJll' 
olabilirdi. 

Bugünlerde ihale edilmek üze .. 
redir. Bu yol için bu senPki 
bütçede yirmi bin lira vardır. 
Altmış iki bin bet yüz liraya 
daba ihtiyaç görülmektedir. 
Topkapı - Silivri yolu: Asfalt 

olarak yapılıyor, bitirilmek üze
redir. Keşif bedeli iki yüz elli 
bir bin sekiz yUz: seksen liradır. 

'fokyo, 15 (A. A.) - On dokuzlar 
korni!'yonu, Çin - Japon meselesine 
Şanghay mütarekesi ahkamı dairesin 
de temas ,edilm<'!ini istiyen Çinin bu 
talebini is'at edecek olursa; Çin taıe. 
bi. Şanghay itilafının neticelerinden 
kaçınmıya mü.c;a.it olmak için serde -
dilmi~ bir manevre gibi telakki edil • 
diğinden; Cenevredeki Japon heyeti 
mürahhasa."ının, Japonyanın Ondokuz 
lar komisyonuna !ştirakten imtina e· 
deccği hakkında talimat :ılacağı mev-

~uk bir membadan bildirilmektedir. 
Japonya, Şanghay mmakt:relerinin 

tarzı cereyanını Cemiyeti Akvamda, 
arzu edildiği takdirde, izah etmiye ha
zır bulunmaktadır. Maama.fih, müta
reke müzakeratının Cenevreye intika • 
lini kabul etmeyi sarahaten reddede • 
cektir. 

Tokyo, 15 (A. A.) - Cemiyeti Ak· 
'\'amın Mançurj tahkik komisyonundl\ 
Japonya muavin azası olan M. Yehi· 
da, mükemmel bir emniyetin temin e-Ba parayı tamamlamak için 

daha yirmi iki bin lira lazımdır. 
Bu yo!un mütemadi tamiratı on 
sene müddetle mütaahhide ait
tir. fakat bu yolun üzerine dö
külecek asfalt tababası masrafı 
senede yirmi beş bin liradır ve 
bu masraf nafıaya aittir. Onun 
ıçin bet senelik programda bu 
tı için de yüz yirmi beş bin lira 

Bedeli nakdi 250 liraya indirildi 

masraf gösterilmektedir. 
Selamiçeşme - Maltepe asfalt 

yolu: On senelik mütemadi tn
miratı mütaahhide ait olmakla 
oeraber yola Nafiaca döktnrüle
cek asfalt için her sene on bin 
ira verilecektir. 

K çl:kçekmece - Silivri yolu : 

Ankara, 15 (Vekıt) - Bedeli nakdinin 250 liraya tenzili hak
kındaki llyiha heyeti .ekilece tasvip olunmuş, Mecliııe gönde
rilmiştir. 

Layihanın 1 inci maddesinde bedeli nakdinin 250 liraya indi· 
rildiği bildirilmektedir. Layihasının bir de muvakkat maddesi 
bulunmaktadır. Bu madde aynen ~udur: 
" 1932 senesi nis:ın celbinde bedel 'fereceklerin bedelleri 1 Mayıs 

932 tarihine kadar kabul olunur ve bunlardan mllrettebata ıe'fke
dilmiş olanlar da bu haktan iıtifade ederler. 932 nisan celbi için 
bedeli nakdi olarak 600 lira vermiş olanların fazla tcdiyatı iade 
olunur. 

Bu layiha bayram erteıi encümenlerde müzakere edilecek .-e 
kııa bir zamanda kanuniyet kesbedecektir. 

Müthiş 
infilak .. 

bir Yeni 
Zellanda'da 

Tamiri veya yeniden yapılması 
elzem görülüyor. Bugünkü haliyle 
kışın burada münakalat hemen 
kesilmiı gibi oluyor. Bu yolun 
üstUndeki menfez •e köprüler Yaralı,6lenler var 
bu seneki tahsisattan ikmal o!u-

Kargaşalıklar oldu 
nacaktır, fakat şosenin yapılması Kolumbus, 15 ıA.A) - Amc-
için beş senelik programa beş rikada Obyo eyaleti idare mer-
yüı bin lira konulması lazım ge- kezi binasında vukua gelen '1id-
liyordu. detJi bir infi!Ak neticesinde 6 

Büyükçekmece - Çatalca yolu: kişi ölmüş 'fe 30 kişi de yara· 
Bir kısmı tamir edilmek Uzcre lanmıştır. 
ihale edilmiştir; öte:d kısmmm Haça ga:nodan vukubulduğu 
tp~\r~ için de gelecek sene büt- tann~dilen bu infıll'Lc, 'binanaa 
çeıine yirmi be~ bin lira ko- bir kısmını yıkmı~t:r. Enkaz al-
nu'l'ması isteniliyor. 

Tekke _ Ağva yolu: Bir kısmı tında l O kiş:nin kalmış o!masan-
bu ıeneki tahsısattan ihale edil- ~an endiıe edilmektedir. l2filakı 

Auckland, 15 (Yeni Zellanda) 
(A.A) - Son günlerdeki kar
gaşalıklara sebebiyet verenlerle 
bahriye silibendazları ve zabıta 
kuvvetleri arasında üç saat sü-
ren bir çarpışma olmuıtur. Bu 
esnada 30 kiti yaralanmıştır. 

Bunlardan üçünün yaraaa ağar
dır. Otuz iif i tevkif olun mut· 
tur. Belediye reisi, örfi idare 
illn edeceğini tehdit makamı'l· 
da beyan etmiıtir. 

mittir. Geri kalan on ldlometro· takip eden yangın imdat için 
luk kısmın inşası için de progra- sarfedilen mesa.yi çok güçleş- Ankara· lstanbul treni 
ma yüz yirmi bin liranın konul- tirmiştir. Binanın yıkılan kısmm- Ankara, 15 (Vakıt) - lıtan~ 
ması laıımdır. da infilak esnasında 100 kadar bul treni bugün bayram müna-

Yalov:ı - Jforsa yolu: Bir kısmı kimsenin mevcut olduğu söylen- sebetiyle iki saat teehhOrle 
bu seneki bütçeden ihale o!un- mektedir. geldi. 

muıtur. Ötei<i kısmının tamiri ········-················· .. • .. •••••••••••••••••••···-····---------·-·------· 
için de otuz bin liraya ihtiyaç 
nrdır. 

Yalova· Karamürsel yo'u: Beş 
kilometresi ikmal edilmiştir, iz. 
mit . villyeti hududuna kadar 
olan kısmı da ihale edilmiştiı, 
bitirilmek fizredir . Bunlardan 
başka lıhnbul 'filayetine on kilo 
metroluk bir kısım kalmaktadır, 
bu kııman da yaptırılması için 
provama yüz bin lira konulması 
teklif edilmektedir. 
Yaniden yapılması Ulızım olan 

yollar . 
Geçen sene Halk fırkası vıli-

yet kongresinde umumi ihtiyaçlar 
tetkik ve tesbit edilirken bazı 
yolların da yeniden yapılması lü
zumlu g8rlllmüştü. 
Baş mühendislik bu listeyide 

tetkik etmiı ve bu yollar için 
fU kadar tahsisata ihtiyaç oldu-

";uı ihtl;;;-"h;,.-;;:ı;;;;iJ~;·; ;;k;~;;-
Bele kovunlar.. Eıkiden kurban 

sürüleri, yollardan bir süvari ala· 
1/& gl.bi ge,erlerdi. Dün, Beyazıt civa· 
rında uyuklıyan bir kaç koyuna nu· 
t1cldlm. Bu haata bakışlı, araka bo -
yurtlu, bodur hayvancıklar, kogundan 
ziyade Na!rcftin Hocanın hindisine 
benziyorlardı I 

Anlıyorum.. Seneler, insanları na
ııl lhtiyarlaflyoraa, asırlar da dünya 
yı 6yle kocaltıyor •• Ne toprakta eski 
bereket, ne 11üncştc eski f cyz, ne çi
~elde nkl güzellik, ne de bu posaAı 

~Tmuf dlemin ıaklnlcrlnde esl.i tnlı • 
kat, eski ıaadct var .. 

BUhaoa bizde.. Hangi Türk evi 
vardır lcl, ~ersinde bir vatan kurba· 
nrmn tau hatıraaı 1:ancımasrn? .. 

Böuf e blr neslin, kurban bayramı
,.. ceı1lnrle l:ar~ılam~~ı n!' miimklln! 

Yusuf Ziya 

ğunu tesbit etmiştir: 
Beykoz - Akbaba 59,000, 

Arnavut köyO-Boyalık 100,000, 
Dağyenice - Arnavut köyü, 
20,000, Dağyenice - Karaca 
köyü 200,000, Şilede Halli ma
hallesi yolu 10,000, Çavırbaşı -
Akçekese yolu 50,000, Pendik -
Yakacık yolu 50,000, Maltepe -
Tuzla yolu 50,000 lira. 

Bunlardan başka şu yolların 
inşasına da vilAyetçe lüzum gö-
rülmüştür: .. 

Edirnekapı-Aroavutköyü, Us
küdar Şile, Üsklldar-Beykoz, sur 
harici, Hacıosman bayırı, Rumeli 
sahili, Bakarköy-lncirli, Y ılova 
başlanğıç kısmı. 

Bwılardan Üsküdar ~ Bey· 
koz yolunun bazı kısımları eY
velce yapılıp halka açılmııtı, 
kısmen Üsküdar cihetinden, kıs
men Çubuklu iskelesinden Bey
kozıı kadar olan kısımlar1n inıası 
Boiazm imarı cihetinden zaruri 
görülmektedir. Bunun için 20,000 
liraya ihtiyaç vardır. 

Sur harici yolu lstanbulun 
imarı ve bundan başka yaz kıt 
Eyüptaki fabrikalarda çahımak
ta olan Mevlevihane, Silivri-
kapı ve civarı ahaliıinin mllna
kalesini temin için Y edikuleyle 
Eyüp arasında bir cadde açıl-
ması llıımdır. Bunun asfalt ola
rak yapılmaaıda şehrin imari 
noktai nazarından Jnıumlu gö· 
rülmektedir. Bu İf için programa 
250,000 lira konulması iıtenil
mektedir. 

Hacı Osman baym yo:u esa
sen mevcuttur, fakat meyilleri
nin pek kdik, münhanilerinin pek 

dar olması kazalara ıebep ol-
. maktadır; bu halin izalesi lAıım
dır. Aym zamanda Boğaziçi say
fiye yerlerine kısa bir yol yap
mış olmak için güzerg'ahın da 
değiştirilmesi ve asfalt olarak 
yapılması lüıumlu görülmfiştür. 
Bunun için de programa 200,000 
lira konulmaktadır. 

Bebekten itibaren sahilde bir 
yol bulunmaması mühim bir ek
sikliktir. Şehrin imarı ve bu ek
sikliğin giderilmesi noktasından 
Rumeli sahil yolunun inıası Hl
zumlu sayıhnıştır. Bu iı için de 
programa 200,000 lira konulmak
tadır. 

Yalova kasabası için yapılan 
pilin mucibince Yalova iskele· 
sinde yapılacak meydanda Ya
lovadan lforsaya ve Karamürsele 
f(idecek yolların ba1lan21cını teş
kil etmek Qzere bir yol yapılmaaı 
zaruri görülmektedir. 

Para yeu,merlnce •• 
Bat müliendislik asgari mu· 

hammen masrafa g&re umumi 
yol ihtiyacı için" 2, 148,500 liraya 
lüzum göıtermektedir. Bu ihtiya· 
cın lıet senede giderilmeıi mev
zuu bahıolduğuna 2öre her sene 
629, 700 lira sarfı lazım geliyor. 
Buna mukabil varidat bu ye· 
Hınu tutmamakta olduğu için, 
yapılmasına ihtiyaç gösterilen 
yollardan bir kısman ikinci beş 
senelik programa bırakılması 
icap ediyor. Şehir meclisi bu 
yollardan hangilerinin birinci 
beş senelik programa konulması, 
hanglerinin ikinci bet senelik pro· 
grama bırakılması münasip ola
cağını tayın edecektir. 

dilebileceği Dairenden komisyonun 
Mançuıiye girme.sini reis Sir J,ittona 
tavsiye etmek için talimat almı~ır. 

Tokyo, 15 (A. A.) - Zayinti telaf:i 
maksadiyle gönderilecek olan kuvvet
ler, mevcut karakolları tezyit sureti) .. 
le gayrj muntazam Çin efradına karşı 
hareket etmek ve Şinkovu ziyaret C• 

decek olan Cemiyeti Akvam Man~uri 
komisyonunun ernnjyetini temin etmek 
maksadiyle Şinkov ve Kord mıntaka· 
lanna sevkedileceklerdir. 

Akvam cemiyetinde 

Venizelos 
Bulgarlarla yakında 
anlaşacağız, diyor 
Cenevre, 15 (A .A.) - Cemiyeti Ak

vam meclisi M. Paul Bon.kur'un riya· 
setinde yaptığı bir içtimaada, Avın; • 
turya, Macaristan, Bulgaristan ve Yu· 
nanistanın mali vazryetleri ve mnli 
komitenin bu husustaki raporu hak . 
kında mUzakeratta bulunmuştur. 

Meclis bilhassa bu memleketleri 
biltçclcıinde muvazene teminine ~.a . 
lışmrya daveti rnutazarnmın bir karar 
sureti kabul etmiştir. 

Bilhassa Bulgaristan hakkınd:ı. mec 
lis harici borçlara ait taksitler hesa • 
hına devir ve havale muamelesini ynp 
mak kabiliyetine dair mali komite \'C 

Bulgar hükumeti tarafından ileri sü· 
rülcn fikirleri kaydetmiş, bu mesele· 
leri Bulgar hükumetiyle birlikte mü
zakereye ancak esham hamillerinin 
veya bunların mümessillerinin sel:\ • 
hiyettar oldukları mutaleasında bu -
Iunmuştur. 

Niha;ret Il14Cli.ş..l}ul~arwtanm Yu 
nanistanla da.ha srkı iktkı<li münase
batta bulunması hakkmd'a mali komi
te tarafından izhar edilen temenniye 
Bulgar hükumetinin dikkatini celbct
miştir. 

Yunanistana gelince meclis, M. 
Venfzelosun uzun süren bir müdaha • 
lesinden sonra, harici borçlara ait tak 
sitler hesabına devir ve havale rnua • 
melesi yapmıya Yuna.nist:ının kudreti 
olmadığı hakkında mali komite ve Yu· 
nan mümessili tarafından beyan edi· 
len mütaleayı kaydetmiştir. Meclis 
Yunan hükumetiyle müzakereye giriş
mek hususunu esham h:ımillerine bı -
ra.kmış n Yunanistanın borçlarını ita 
i~in Yunan bankasına ve milli Yur.an 
bankasma tediye etmesi lazım gelen 
300 milyon drahmilik senelik tel;ksidin 
kayda prta tabı o arak tehtt'\ ""'tiak -
kında mali komite tarafından ileri SÜ· 

rülen teklifleri ta....c;vip etmiştir. 
'M. Venizelos meclisin karar sun• 

tini kabul etmiştir. M. Venizelos, Bul· 
gamtanla münasebatın şimdiden çoli 
iyileşmiş olduğunu !'Özlerine ilave et
miş ve Yunanistanla. Bulgnristanın 

pek yakında tam bir anlaşma e1de e · 
decekleri üm~inde bulunduğunu ~ÖY· 
lem iştir. 

Meclisin içtimaı bittikten sonra M. 
Veniz:elos Londra ve Paristeki Yunan 
orta elçilerine bir telgraf çekerek es
ham hamillerini şu iki maddeye mu • 
muvaf!lkate davet etmeleri emrini ver 
miştir:. 

1 - Esham hami1lerinin ellerinde 
bulunan esham bedellerinin itfasına 
ait tediyatın beş sene müddetle te • 
cili; • 

2 - Bu eshama ait olup bir mayisfa 
vade~i hulöl edecek bedellerinin • Yu· 
nanistana yapıimasr malt komite ta -
rafından büyük de,·letlere tevcih edi
len yudımın icra~n tarihine kadar . 
devir ve havale edilmemesi. 

Ibrahlm Tali bey 
Ankara, 15 (Vakıt) - Birinci 

umumi müfettiı lbrahim Tali 
bey bu gün şuka hareket etti. 
lıtaıyonda Nafia vekili Hilmi 
bey, cumburiyet halk fıuası u
mumi kitibi Receb beyle dahi
liye erkim ve dostları tarafından 
teşyi edilmiştir. 

nununla beraber. dediğimiz gi~ 
kıralcı fırkaların namzedi intihab8~ 
ta kazanamamrş, bilfilcis (Venizetoel 
a taraftar olan cür.ı.'1uriyetçiler bil ' 
yük hir ekseriyet almıştır. lntihabl~ 
t:ı hali hazır hükumetine taraftaf 
olan lıir namzedin kazanmış oJın.,ı 
müntehiplerin Yenizclosla arkadat' 
!arından başka Yunanistanı bu gii" 
kü mali ve iktısadt müşk-ülattan "11' 
tarabilecek bir kuvı:et görcmedikleıl' 
ne delalet eder. 

Biz bu neticeyi Yunan miUeÜlli'l 
hariçteki samimi dostıannı hakikate'! 
memnun edecek bir hadise olarak il 
lakki ediyoruz. Çün.l{U bu neticede' 
Yunan cümhuriyetçilerinin gele~tı 
intihaba.tta kazanacağını istidlal 
diyoruz. Şimdiye kadar geçirdiği 
tecrübelere göre iktısadi ve mali b~ 
ran vazıyeti siyasi ihtiraslara ilet 
dilerek hükumet <tebeddülleri yapı • 
lan hiçbir memlekette umumi niza' 
ve intizam devam etmemiştir. Is~ 
istemez bu gibi memleketler nere.!.'} 
varacağı ma)(im olmıyan anarşilerf 
doğru gitmiştir. Binaenaleyh Yuna ' 
nistanın böyle <tehlikeli cereyanl-1' 
içine d"" mesi elbette dostu ols 

Urldycyi ve Türklerl"hlçl>lr !!la~ 
memnun edemez. 

Mehmet ASIM 

Mısır kıral• Hz. 
1$ bankası umum mUdUra 
Ceıeı öe ve arka aşlarını 

kabul etti 
Kahire, 15 ( Hususi mubabİ" 

rimizden ) - Bu glln ~ banka
sı umum müdürü Celil beyle 
arkadaşlari Osman zade Hamdi 
ve Recep Zübtll beyler Mısar kı .. 
ralı hazretleri tara!ından kabul 
buyuruldular. iş bankasının bu-
rada teessüsü bütün mahafilc• 
biisnli telakki ediimekte ve iki 
memleket iktısıdiyatının inkişr 
fında vasıta olacağı miltaleasiyl• 
yerli ve ecnebi gazeteler ıitayir 
kar yazılar yazmaktadırlar. 

Cel~l bey ve arkadaşları ıere" 
fiae 23 nisanda sefirimiz tara" 
fmdan bir ziyafet verilecektir• 
Ziyafete nazırlar, sefirler, ball" 
:rncılar davet edileceklerdir. 

Lindberg 
Gazetecilerden 
Yardım istiyor 

Nevyork, 15 (A.A) - Liod" 
berg, çocuğunu bulmak için ye .. 
niden yapacağı taharriyatta m~t" 
buat müwcsıillerinin kendiaıo• 
yardım etmelerini rica etoıift 
kendi mürahhaslarmm müzakf 
ratta bulunmak için gidip ge" 
dikleri sıralarda muhabirler ta-
rafından takip edimelcrinio ç?lı 
ehemmiyetli olduğunu söyle1D1r 
tir. · l 

Lindbergin bu talebinden. ç~ 
cuğunu kaçıranlarla yeniden ID!: 
nasabete girmek üıere oldu~
mana~ıı çıkarıhyor. 

Gemlikte yeni bir yol datt•
1 ı· Gemlik, 15 (Vakıt) - Na~ f 

köy ) o: unun açılma merasinı•f, 
yapmak üzere vali Fatin Be)' 
Cümhuriyet Halk Fsrkasıod~ 
Hulusi B. buraya geldiler. Y 
vali bey tarafından açıldı. 



Donkişot 
Patis 

Q]d te apartımanlar boş, fakat so-
'ar. &rda kaldırım üstünde yatanlar 

Cüb 
' df.. lada Şeker bol. Şekeri yakalım 

,,or ar. 

~ ee ~akat dünyanın öbür köşesinde ni~ 
.._

11
'1&.nlar hala şekeri tatlı bir rüya 

--lYorlar. 

hGtK&nadada kalörifer kazanı altında 
ı~Y duınanı tütüyor. Berlinde bir 
ı,l'et ekınek için binlerce insan bin
"- ton demiri yığıyorlar. Bir lokma 
tfbı:k bir ton demirden daha ağır 

I> ii Yerinden kalkmıyor. 
~ili 6nya bir çıkmazda. Ihtiyar kü

' ~ ha§ı dönüyor, gözleri kararıyor. 
. '1-. er Yer, her memleket, her 

tU UW!.an bu karışık, bu kor dövü . 
ıu :l'brntla kesesini doldurması • 
hiU ılen kuvvetlere karşı silahlanmayı 
ha Yor, IIer memleket hnlkı, bilhassa 
l'\1~tlarrnı gündelik ,.e maaşa bağlı
Jtı~ •r. karşılarındaki devlerle dövü~· 

' df\>l içın ceplerindekinin bir kı~rnını 
~lerin hazinelerine bırakıyorlar. 

11111 J manzara, bu giinkü o ün ya me
.. ,{an için bir emri vakidir. Son ~e
d-:~d~ dünya memurları, müstah
qt d~ti hep bu yoldan ge~miştir. Fa
~lt ıkkateclini: buhmnlara karşı ke
~e) l'h.den siper yapan bu adamlar, 
~ite ~arıayj memleketle rine hara~ ,·e· 
liııd tiraat ve yarı ziraat rncmlckdlc~ 
~&)f e hUyük hnynt ucuzlatan teşek-

er ha1ini :ılmışl ardır. 
• * • 

-~it de bize bakın.. Müstalıdem ,.c 
1ıj "1ur ne haldedir? Bunu ifade icin 

l' kelime ,·ardır· J 

l>·· • 
~ llıtyaya k:ırşı tek ndam. 

"' 11 adam bu gün, ı"evyorkun borsa
~ lttf a, ~~nsanın ~nnkasınn Mances· 

ıu..: tuccarın:ı, mılyarhk petrol trös
~. • ınilyarlık şeker karteline, B:ıhri 
t'llflltleri lrilitliyen lngiliz, Amerikan. 
lıf l'tttınz te~kilı\tına hulasa rekp:ı.re, 
~t tırhlı kule olan yeni ve eski dün
tı 'a karşr ~nde ilq elinin on p:ırrna· 

}'le d:ııv" •. n d ı· d"" .. 4l u u .. uyor. u c ıce ovusen a -
~rn hedefi haj ntı ucuzlatr.ıaktır. 

bit cuıiarnryor. çeJ;k enst ye cılız etıi 
hrtnak neylesin! 

'1 ~•kJanmır.da mücadelenin m:u·. 
~ 01oy:_o~a.r:...: ~~~ 

8t)I ! ~Jiie maa Jara biraz zam yap
ır,d~ ıtekim (Barem) usulü bunun 

t,"1'di. 
d'tııd t hayatı kazanmanın sırrı bu 
~J tr. Bütün dünyanın karşıı::rnda 
Jat\ "hn sırrını keşfeden de,·a
'~ <kenperntifo) b:ışr vurmıy:ın tek 
~ ~ kartelle, tröstıe dövüşmek isti
ltıktttlere tek bir isim verilir: Don 

~ Sadri Efent 

P.toskova 
Seyahatinde 
""-tt "''-1c P •• Hz lerlne kimlerin 
ı. ~. •t ~deceıı, takarrUr etti 
"l~~fVekıl ismet Pş. Hz rine 
~ft~ 0•a seyahatinde kim!erin 
tit. •t edeceği takarrür etmiş
lttd~U. zevat, birlikte gidecek-

Lı ff,t: . 
'ltlJt 1CJye vekili Tevfik Rüştü, 
ttp ı•rluisı umumi katibi Re
~t~ fyon meb'usu Ali Ruşen 
'r11._ ' Mahmut, Hakkı Tarık, 
b~ ~lcNadi, Yakup Kadri, Fa
.... ı, Yoıiat meb'usu Tab
i\~ liılbayeietfal reisi Dr. Fuat, 
' i l>erıtif cemiyeti umumi ka .. 

..._ •e lıtanbul meb 'usu Alaad

l~lbil, Uıak şeker fabrikası 
• u Remzi, Maarif vekaleti 

" •e terbiye dairesi reısı 
' kumaı fabrikası müdürü 
'~ Turgut, iktısat vekaleti 

t1Jirlerinden Klmil lbrabim, 
_,_Ye ••klleti üçüncü daire · 

ı, .... llllldilrü Vasfi, batvekilet 

·Ci
1 111•hıuı mndürü Vedit, 

a~• •elcileti kalemi mahıuı 
' Kemal Aziz Beylerle 
'lı1t lazetell namına muhar-

'tiletdenNu~eddin bey ve gaze
~ M.~1Y• MatJaeddin, Sa-

1.:Ua, Y ervant Beyler. 

1932 -

1 Oiialn Baberlerl Muhtelit --·--·• 
•---Mübadelede 

24 Saat 
Sonra 
Yurdu terk eden 
Talebe yurda döndü 

Düo, tıp talebe y ordunda ye
ni bir hadise olduğunu yurt ta

lebesinin 38 arkadaşı hakkında 
verilen kararı rrotesto mahiye
tinde o'.mak üzere 24 saat için 
yurdu terk ettiklerini ve yurt 

idaresinin bu hususta ketum daY 
randığmı yazmıştık. 

Evvelsi gün yurdu terkeden 
300 ü mütecaviz talebeden bir 
hısmı geceyi velilerinin yanında, bir 
kısmı arkadaşlarının evlerinde 
geçirmişler ve dün yurda dön
rı; üşlerdir. 

Dün, talebeden biri kendiıiyle 
görüşen bir mubarririmize, şun· 

ları söylemiştir: 

- Vaziyette bir fevkaladelik 
yoktur. Yurttan çıkarılan 38 ar
kadaşımıza yardımla mcşguliiz. 

Yurt idaresinin hadise hakkın· 
da umumi malumat beyan etme
si, öy!e zannediyoruz ki, başka 

şekilde bir tefsir yüzündendir. 
ötedcnberi yurt talebesinclen b:r 
kısmı cuma geceleri izinli çıkar
lar ve geceyi Yelilerinin yanında 

geçirirler. 
Bu itibarla mektep idaresi 

dün akşam talebenin yurda gel· 
memeierinde hiç bir gayri tabi

Jik görmemiş olabilir. 
Diğer taraftan hadise hakkın

da izahat almak için müracaat 
ettiğimiz yurt müdiir muavini, 

se lahiyeti olmadığını ileri süre

rek, bir şey söylemek isteme

mis\ir. Valı muavini F :ız.ı heyin 
de ta!ebcnin yurda döndüğünü 
ve vazıyctte yeni bir safha ol .. 
madığmı söy'emiştir. 

Asarı atlka 
Satıyoruz! 

Diye aldatmı,ıer 
Zabıta, Sultan, Osman ve 

Manıur isminde üç açıkgöz, 
yaptıkları kabartma Meryem 
ana resimlerini asarı atika diye 
satarken yakalanmışlardır. 

Şimdiye kadar Sirkecide tü· 

tüncü Hamdi, Aksarayda kö
mürcü Reıat, Kadıköyünde bak
kal Ahmet efendileri dolandır
dıkları noktasından haklarında 
tahkikat yapılmaktadır. 

Yeni rıhtım 
Yapılacak, fakat •• 

Bir müddet evvel Aokaraya 

giden Rıhtım şirketinin mümes

sili M. Viviye ve şirketin direk
törü M. Kanonj şehrimize dön

müşlerdır. 

Şirket mümessili Ankarada 
antrepolardaki kaçakçılık mese
leleri etrafında temaslarda bu

lunmuş, böyle bir şey yapılma
dığını iddia etmiştir. 

Bundan başka şirket bükümet
ten tarifenin tezyidini iıtemelde, 
buna mukabil Kuruçeşmeiyle 
Beşiktaş arasında bir rıhtım inşa· 
smı teklif etmektedir. Ş:rket ay
rıca yeni ve büyük bir antrepo 
yapmayı da mevzuu bahsetmiştir. 

Nafia vekaleti bu husustaki 
kararanı henüz vermem:ştir. 

1 Gelenler, gidenler f 

Karaköydeki Japon ticaret S::!r 
gisi direktörü M. Yasukişi Y ;ısue 
Bu gün Japonyaya hareket ede
cektir. 

Tütün 
Birlik ve tahdit 
Bu bah;ste, birbirine zıt 

iki noktai nazar var 
Atinada toplanan birinci Bal· 

kan konferansında Yunan murah· 
hası tarafından Türkiye, Yuna
nistan ve Bulgaristan tütüncülü

ğü arasında bir birlik yapılması, 
tütün zer'iyatmdan tahdidi ve 

üç memle'<et tütünlerinin "Şark 
tütünii,. namiyle ihraç edilmesi 
baklanda bir teklif yapıldığı 
yazılmıştı. Mayıs içinde Türkiye, 
Bulgaristan ve Yunanistan mü
messiUeri, şehrimizde topla:ıa

rak bu meseleyi tetkik edecek
lerdir. Fakat, verilen malumata 
göre, salahiyettar makamlarla 

bazı mütebassıs ve tüccarlarımız 
bu mesele hakkında ayrı ayrı 
no~tai nazarlara sahiptirler. 

Bunlardan bir kısmının fikri 
şudur: 

'' - Uç memle\<e{in iıtihsalatı 
bir çok scnelcrdenberi kontrol 

edılmcdiğinden fazla!sşmıştar. Fa
lrnt 93l mahsulü üç memlekette 
birden eksik y;lpılırsa fabrik2cı
Iar sjok yapmak mecburiyetinde 
kalacaklar ve o zaman fiyatlar 
yükselecek, tütünler de kimilen 

satılacaktır.,, 

ikinci Fıkir şudur: 
"- Üç memlekette tütün :zi

raatini tahdit etmek, Yunanlıla· 
lana tamamen kendi menfaatle
rini hesap ederek diişünınüş o~
du~darı bir tedbirden başka bir 

şey de~ildia·. 

Yunanistanda 65 milyon kilo 
stok vardır. 

Halbuki ne Bulgariıtan da, ne 
de bizde bu kadar fazla stok 
yoktur. 

Yunanlılar kendi tütünlerini 
satabilmek için üç memleketteki 
istibsalatı azaltmak gayesini ta
kip etmektedirler. 

Bunu Bulgaristan hissetmiş ve 
tütün ziraatinde tahdide yanaş
mamıya karar vermiıtir. 

Bundan başka Yunanlıların ta
kip ettikteri bir gayede tütün!e

rimizin cibanşumul şöhretinden 
etmek için üç memleketin tütün

lerinin " Şark tütünü,, nami al
tında ihracını temin etrnektedir. 

Bu noktadan bu ittihada da
hil olmakla uğrayacağımız zara
rın telafisi ve tahmini gayrikabil
dir. · Binaenaleyh Yunanhlar ve 

Bulgar'farla birleşmekten ziyade 

Tiirk tütünlerinin cihanşümul 
şöhretlerini beynelmilel piyasada 
idame ve vikaye edecek tedbir

leri almamız ve tütünlcrimizin 
ihracat işlerile daha cezri ve il

mi usullerle çalışmamız bizim için 
dahc. faydalı olacaktır. 

Rüstemiye 
Bayram ertesi muayene 

odileck 
Limammıza gelen ve içinde 

kaçak etya bulunduğu iddia o'.u· 
nan Rüstemiye vapurunun M~r· 
sine ait gaz hamulesi henüz 
tahliye edilmemiştir. Vapur güm· 

rük mubafan teşkilatının kont
rolü a•ında bulunmaktadır. Ge
minin tamire ihtiyacı o\duğundan 
bayram ertesi Rüstemiyeden gaz 
ten.::kcleri baş''a bir vapura ak
tarma cdibcck ve bu sırada e
saslı surette muayene edile
cektir. 

Kerestecilerin 
Müracaatı 
Ağaç kesilmesini 
Durdurunuz, 
Diyorlar 

Haber verildiğine göre, bazı 

büyük orman müteahhitleriyle 
kereste tüccarları lktısat vekale· 
tine müracaat ederek ormsmlar
daki katiyat ve imalatın durdurul· 
masına müsaade istemitlerdir. 

Tüccarları:ı elde sto ·~ miktarı 

artmış olan kerc&telerini satama
mak yüziinden sıkıntı içinde o!-
du'dan ve vel<a ete karşı olan 
taahhütlerini ifa edemeyecek va-

ziyette bu!udukları söylenmekte
dir. 

Ormanlarda katiyat ve imala-
tın durdurulmasım istiyen müte· 

ahhit ve tüccarlar, büyük şehir· 
le?"deki inşaatın şimdi daha zi
yade beton arme yapıldığını ve 
kereste müşterilerimizden o:an 
Mısırın son zamanlarda ihtiya· 
cını Rusyadan tedarik etmekte 

olduğunu ileri sü~ır,kte, bu 
vüzden kereste sarfly .... mın dur
dui'unu iddiı et-ne!dedirler. 

Adliye ve 
inhisarlar vekilleri 
lstanbulda 

1 Baş ıarıfı l inci sayıfad:ı 1 

kadar \'erdiği neticelerden gümrük \'e 
inhisarlar vekf'ıleti memnuniyet he 
yan etmektedir. Nitekim kendisiyle 
birlikte Ankaradan geldiğim ve~dl 
Rann beyle trende bu mcnu etrafın 
da görüştiik. Mahkemelerin süratli 
Ye isabetli hiikümleri kaçakçıların 
gözünü yıldırmıştır. 

inhisarlar vekilinin beyanatı 
Gümrük v~ inhisarlar Ye!üli Ali 

Rana bey. Hnydarpaşadan doğruca 

Beylerbeyindeki evine gitmiştir. İs 
tasyonda bir muh:ırririmize ~unları 
söylemiştir 

- Bayramı ailemin yanında ge · 

M. Holştad 
komisyondakı yeni vazlyet 
hakkır.da izahat veriyor· 
Muhtelit mübadele komisyonu ma 

sraflu rına iştirak his3esi olarak hü • 
kumetiınizce 93:! bü~esine dört aylık 
tahsisat konulduğunu yazmıştrk. Hü
ki'ımet, yeni tahsisat \'erdiği için. ko 
misyonun haziran başlangıcında J!t
vedilerek muallakta lml&n işlerin 
Türk ve Yunan hariciye nezaretleri 
tarafından halledilmesi tasavvurun • 
dan ~ir:telilik ,·azge~ilmiştir. Komis .. 
yon rei'i M. Holştad dün bir muhar
ririmize şunları söylemiştir: 

- 1\1. Rivas"ın hareketinden son .. 
ra diğer hitarnf murahhas M. An .. 
dt'rscn ve l;cn miihim bir mesele kar 
şrsında ı.:ılm:c:tıJ<. Ben ''e arkadaşım, 
hakem sıfntb \." faaliyetimize devam 
ed-ebilir miyiz? 

Iki hii:n1rnct.b M. Ri\'a.<o:ın yerine 
yeniden bir hi~nraf murahhas getiril 
mesine c3;ısh bir lüzum olmadığı ka 
naatinde bulunduklarr anJaşılryor, 
Ciinkü komisyon şimdiden kat'l tu !il 

fire devresine r,irm:ş bulunmakta.din, 
I\leHut iki bitaraf murahhas ihtılif• 
larda hakem vazifesini görecekler, a 
r:ıl:ırıncla ihtWlf çıktığı t.akdir4a 
şehrimizdeki rnuhtdit hakem mah • 
kemeleri lıita raf reislerinden biriııi~ 
reyi :ılın:ıc:ıktır. 

Ilu hııl tarzının son derece'ile aml!l 
Ji oldu~u şüphesi7.dir. Diğer taraf ,, 
tan ö 'tren<liği-me göre fkl hük1iuıet 
iki bitaraf hakemle iktifa. hususun • 
daki knrarlannr. millet meclisle • 
rinde 1astli!.: ettireecklerdfr. Bu çoJC 
tabiidir. Çünkü Ankara itil.Uııamesi 
meclislerde tnsdik edildiği f~n, bu i• 
tfüıfnnmede yapılacak tadilAıtr gen.il 
mecJislerin tasdik etmesi 1Azmıdır1 

Mnnmafih usnle müteallik olan b'u 
işler halledilir.ciyt> kadar ta.bit bili 
hoş durmıyarak ihtilaflı meseleJt=:r 
hakkında bize ,·erilen dosyaıa·r ~ • 
zerinde esaslı -tetkikat yapacağız. Ve 
hakem kararlarını hazırlıyacağrz. O 
~uret1e ki, iki hükumet ka.rarlaTını 
resmen bildirdikleri 7.aman, biüıo .ra 
ten hazırlanmış olan hakem kararla 
rına imza koym&ktan başka yapacali 
i'imiz kalmıyacaktır. ,,. -

çirmek üzere geldim. Bayramın dör ihracat malları 
düncü günü tekrar Anka raya dönece Hak kında •• 
ğim. 

Vekflletimizin büt~esi "·ekil1er he lktısat vekaletinden ticaret 
yetine ,·erilmiştir. mmtaka müdürlüğüne gönderi· 

inhir;arlar mUste•arınınbeyanab len bir tezkerede, takasa tlbi 
Gümrük ve inhisarlar "·ekaleti tutulacak devlet teşkilitı ve mil· 

müstesarı Adil bey, bayramdan son. 
~ essesat siparişatından ecnebi 

ra bir müddett daha şehrimizde ka · I k hr 
mem e etlere yapılan i acat Jarnlt gümrük ve inhisarlara ait iş . 

ter hakkında tetkikatta bulunacak mallarımızın tesbiti bitdıril~ 
aynı zamanda maliye teftiş heyeti ve bunlar hakkında Veka.I 
reisi olduğu için şehrimizdeki maliye hemen malumat YeriJmeai isten-~ 
müfcttişlerinj bir içtimaa çağıracak- mittir. 

1 

tır. lçtima, önümüzdeki perşembe gü Memleketimizde yetişen h.m; 
nii ynpılacaktır. veya mamul mevadın nerel~,ij 

Adil bey, dün hir muharririmize ne enaf ve ne miktarda iı.:~ 
şu izahatı vermiştir: tihsal nya imal edildiği, ne 

- Kaçakçılık mahkemelerinin fa cinsinden olduğu ve bunlaniı' 
aliyetlerj memnuniyet veric1dir. Bu dahilde istihlak olunmalarından 
mahkemelerin en büyük fayda1arr, maada ne miktarının ihracı 
cürümle ceza arasında geçen zamam mümkün oldugw u, şimdi ecne.bi, 
asgal'i hadde indirmi~ olmalarıdır. 
Gerek cenup hudutlar;nda, terek ls- memleketlere kabili ihraç ne 
tanbul ve diğer mmtakalarda bu iİbi mevat bulunduğu ve bun• 
mahkemelerin gösterdikleri faaliyet ların toptan ve vasati fiatleri 
mü ·mir neticeler nrmektedir. ve ihraç iskelelerin nereleri ol· 

Gümrük büt<;esi tanzim edi1erek duğu soru lmaktadır. 
heyeti vekileye tevdi olunmuştur. =b=il,;;ir::,.===========~ 
n~tçede, umumi surette yapılan ta · Rıhtım şirketi antrepoları mesele 
s:ıruftan haska bir deği:ı: i'dik yoktur :;;inde \'eldilet, ne türlü lazımsa, o şe 
Gümrii~ teşkilatı 1. tanbulda da, diğer ~ilde hareket edecektir. Bu işi mey • 
şehirlerde de hi~ bir teheddüle uğra- ;fana çılmranlara mükafat veri1ecek • 
mıyacaktır. Enelce gümrük umumi 
müdürliiğüne merbut bulunan muha tir. oun gelen mebuslar 
faza te!'jkilfttı şimdj ve!<fllete merbut Dünkü trenle şehrimize gelen meb 
muhafaza umum kumandanlığı halin uslar arasında Denizli meb'usu Maz
de ıriimri!klerden ayrılmıştır. har Müf:t. Maraş meb'usu Mitllat 

Kumandanlık inhi ar idarelerinin beyler de \'ardır. 
deniz takip vasıtalarını da alacak • 
tır. Muhafaza kumrındanlığı kara Umumi entnlyet işleri mUdUrU 
ve deniz hudutl:mnd:ı. giimrük mın· Umumi emniyet işleri müdürü Tev 
takalarında çalışacak, inhisar idare- fik Hadi bey de bayramı ges:irmek ü 
lerinin muhafaza teşkilatı eskisi gi · Z('re dün şehrimize gelmiştir. 
bi memleket dahilinde kaçakçılrk fa. Yo!cu c;< k olduğundan 
kibiyJe meşgulolacnktır. Bayram dolnyısıyle dün Ankara • 

lnhisnrlnr umum müdürlüıfjne dan şehrimize bir çok memurlar da 
hir z:ıtın tayir.i. henüz mevzuu bahis ~~clmiştir. (ieJen yolcular pek cok ol
de~ildir. Bu mesele inhisarların tev duğu için dün sabahki Ankar~ treni 
hidi hakkındaki lfl)';ha kanun şekli • vagonları iki mUine cıkanlmıs ve 

~ :,; 

ne girdikten sonra mevzuu bahsediJe trene bir lokomotif daha ilave edil • 
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Mimar Sinan • 
ıç n • 

Bir Yunan gazetesinin 
iddialı makalesi 

• 
garıp 

Elcftron Vima gazetesinin Sinarı ih· 
dfalleri mUnasebetile yazdığı maka!e 
şudur: 

Türk matbuatı Sioandan milli
yetperverce bir zihniyetle babı 

etti.Istanbul darü lfünun müderrisi 
müverrih Ahmet Refik beyde 
Sinamn alaka uyandmr bir ler
cümei halini neşretti. 

Türk profesörü Türk olmıyan 
ve Osmanlı imparator:uğunun 
mimarı olan Sinanı bahcsus tc!c
nik noktai mııarınd~m tetkik 
etmektedir. Sinanm Türd: o!ma
dığmı o da hntıratmın bir tara
fında yazar. Keza Osmanlı im
puatorluğu mtiverr!hleri bunu 
kaydediyorlar ve " Fetihten son
ra,. eıerince Jpdanli, çocukken 

' Hriıtos ismini taşıyan Sioanın 
Fatib camiini inşa eden m'mar 

· Hristodolosun yeğeni o'duğunu 
iddia eder. 

Rumca Pedomazoma dedikleri 
"çocuk aşırışlar, feci devşirme 

usuUeri evvela yalnız Rumcl'ye 
mnhıusken on beşinci asrm or-

• tasına doğru yavaş yavaş küçük 
Aıyaya da ynyıldı. Sinan Kay
seriden lstanbula getirilen ço
cuklar arasıudaydı. O vakit on 
d6tt yaşındanydı. 

Dört sultan zamanında yaşadı. 
Bunlar: Yavuz Sultan Selim, Ka
nuni Süleyman, ikinci Selim Ye 
ÜçUncil Murattır. Eseri muanam
dır. 81 büyüle cami, 51 l•üçük 
cami, 26 kütjp:1ane, 17 imaret, 
"b:.mlar Bizans han'arına müşa
bihti,, 33 saray, 35 harem, 7 su 
kemeri, abideier, çe~meler, köp-

• rl.i!cr inşa etti. Duvarcı çırağı 

o':uak işe başladı ve birinci Se
limin mimarı oldu. 

Devşirme usulüyle aşırı 1an kü
çük rayaların talii malumdur. 
Mamafih S inan Topkapı sarayı· 
na düımemek taliioe m ... zhar ol
du. Zaten l:u çocuk!ardan bir 
kısmı Bizanı Hipodrom sara
yına "şimdiki Atmeydanı,, gön
derilirdi. Sinan oraya gönderildi. 

Bu saray genç yeniçeriler için 
adeta bir itambaneydi. Yoldaşlar 
san'at 3ğrenirlerdi. Sioan türbe 
duYarcı çırağı olciu ve esir Ra
doslu amelelerle çaiııtı. Sonra 
malumatını tevıi etti. Ve Bursa
daki Y efil ca miinin usltibü tesi
rinde Beyazıt camiini yapan Hay
rettinlc beraber padişahın en 
büyiik mimarı oldu. 

haıplerine iş!ir:ık etti. Lutfi pa
şa ordusun:ı lazırcge!en köyleri 
inşa ederek ün kazandı. 

Van ve Pırot köprülerini yap· 
ması Istanbulda ısmini tanıttı. 

Istanbulda ilk eseri 1555 de yap
tığı Ayazpaşa türbesidir. Mimari 
ve tezyinattaki şaheserini daha 
sonra itmam etmiştir. 
Ölmüş o'an B.zans her şeye 

rağmen anane!erini mu'1afaza 
edıyordu. San'at.ıarlarmın bir 
kısmı kalmıştı. Babıali evrakını 
tetebbu etmiş olan müverrih Re· 
f·k bey Sinan pa~anm Midilliden 
600 dü'ger ustası gef rterek ca
milerin inşasında kullandığım 
kaydediyor. Sinan lstanbul amc
lesinden de ı slihclam etti. Bu 
sebepten dolayı lstanl::ul su bent
leri mimarı Niko!ayile arasında 
uzun bir münakaşa çıktı. 

] 561 de Sinan lstanbulun mü
bim bır şahsiyeti olmuşt11. O 
vakit Alman ressamı Lov.ç Sina
nın resmım yaptı. Bu resmin 
tahtr.ya hikkolmuş bir kopyası 
vardır. 

Sioan iılam san'atına tezyini 
no!dai nazardan ehemmiyet ver
dı. Mimarideyise Türklerin de
diği gibi 11 mahal.i san' atı,, esas 
tutuyordu. Ayasofya bu bapta 
bir mıkyaslır. Bütün mimari me 
saili halleder. 

Fılbakika Sinan zamanının Türk 
estet:ğ:ne tamamen vakıftı. Es
tetik nisbet!er muhafaza edilmek 
şartile JGsteniyen ıamanıle mu
kayese ediiebilir. lmparator:uğun 
mali vazıyetı Jiisteniyen zama
nındaki Bijansm malt vaziyetin·n 

ayniydi. Sinan is'amlığın esas farika 

!arını nazarı itibara alıyordu. Ca
milerinde reri D?ler yerine Çiniler, 
Bizans sütün başlıkları yerine 
acem tarzı stalaktıtler kulJanıyor, 

Bizans sanatini hafice tadil cdi
yorc~u. Ayaıofanın tesirile inşa 

ettiği camilerde C:aima zinet o 
larak Polibron mermerler kolla
nıyordu. 

Süleymaniye, Şebzadebaşı, Rüs
tempaşa, Selimiye, Edirnede Sul
tanselim camilerile Bizans üslubi 
mimarisindeki Lüleburgaz camii 
kurşunlu ve Kayseri camileri 
Sinaoın en mühim eserlerinden
dir. 

1557 senesinde Macaristan har 
binden sonra muhtetem Sülcyma· 
nın şerefine inşa edilen Sü!eyma
niye camiini ayrı mütalaa etme
lidir. Bizans ipodromunun(l] Ka
tismasının porfir sütunları ve Bı
zans sara}·larından alınmış 9 met 

ro 1 O santim irtfamda sütunlar 
bu camiin in~asında kullanılmış· 
tır. Camiin üçer şerifeli yüksek 
minareleri gayet heybetlidir. 

Kubbe 26 l:uçuk metre kut
rundadır ve 32 pencere.si vardır. 
Yarım kubbe~er ve veterler Bi
zans ıır.anc ıının tc rr.zcis:dir. 
Bunların tesirini on sekizinci as-

r•r--Takvim --. 
Cumartesi Pazar 

16 nisan 17 nisan 
10 Zilhicce 11 Zilhicce 

Gün dogu.-u 
,. hatışı 

Sab:ıh namazı 

Ôğl~ .• 
ikindi ,, 

5,26 
18,49 

4.2~ 

ı~.15 
J5 58 

Akşam ,. 1840 

Y aısı •• 20.~5 
imsak ,. ~,!M 

Yılın gt"çcn günleri ıo.ı 

., l::ılan ., 26..! 

:;,23 
18,51 
4,25 

12.14 
15.59 
18/i ( 

20,27 
3.30 

106 
261 

Hava - l)ün sıcaklık azami 16, 
asgnri 6 dereccy(li. Bu::;ün riizı;Ar lodos· 
tan esecek \'C hava bu'utlıı olacakur. 

1 Radyo ---
lstanbul - 18 dt!n 19 a da<lar 

j!;rarno!on, 19 30 dan <l0.30 a kadar Da
rümlim musiki heyeti, :.o 30 d:ın 21 e 
k:ıdar v;rıımofonla o:>ern. 21 den 2'2 ye 
J.:ıdıır 1 ):ıı üttıılim musiki hl'yeti, 22 den 
2:Z.~O a kadar orkestra. 

\'1YANA - (Cil'7,'? m. 20 ldlo\'at ) 12,30 
lmnser. opera \"e upcret pMS:&.ları • 15 pUık 
lG,2.'S pl{tJ, konseri - 18 lt011r~·r ! Straus, Llı;
tz, Lehnr'ın e~rll"rl - 20,n iki, ıılynno ne 
kons~r: DclJus~y, ltıl\"l'r ve 6chlffmıın'dan 

p.ırç:ıl.:ır, • 12,2:> bir facia· ·~3 cbns ınıı"'i • 
kisi. 

HE1LSBERG - (27 ,60 m. 7;'; kllont; 
7,30 jimnastllc \"e musiki ? 9,30 jimnastik 
12,80 konser - 16,80 Dan7.lgd•n nakil - 17,80 
Ilerlindcn nakil • 23,80 Bcr!in:lcn nak\1. 

BtiKnEŞ - (mJl,Z m. 1G kllo\'at) 13 
plf'ık - ıs h:ıfif konser • 21,40 operadan 

mı.idi. 

RO:llA - (Hl,2 m. 75 kllornt) 18 plak 
13,415 scs ve musiki konseri - 18,80 h:ı.flr 

mıısllu - iı.~~ opera. 
BUDAPEŞTE - (550,.'S rn. 23 kilovat) 

10,15 kon~r - 18,06 s:ılon orkestrMı - 20,ıs 

çlt;'nn musildsl - 21,ı;; tlg;\n orkl'ııtr:ısı. 

osw - (1071,-l m. 7:; kllovıı.t) n,so 
kon~r • 19,15 .Sorvt~ hıwnsı - 21 lrnnser 
28,lıi koro ile halk ı::ır)rnılrı - 23,t:> dans. 

.l\IOSIW\'A - (1801 nı. 100 l~ilornt) 10 
dan 21 c ~ılnr naldl. 
ı~ . .ıs muııe,·ı m:.ıııl!<i ı - 19,SD cıızb:ınt. 

21,U konser • 23,10 Chopin konseri - 23,50 
damı. 

RADlO - !'ARİS - (172;j m. 7~ J;Uovnt) 
9,SO jimnastik - 9,ı.; musiki - 10 hıı.bcr -
21,45 babı-rıer - 22,80 haber -2'?,15 rnd~o 

l'onserl • 23,lli hnbcr. 

USKUmru ucuz 
Bu s_ne çirozluk uskumru çok 

ucuz satılmaktadır. Balıkhanede 
okkası 15 l<uruş üzerinden mua
mele görmüştür. 

Uskumru, biraz daha bollaşır· 
sa, fiyatın daha ziyade düşeceği 
anlaşılmaktadır. 

ra kc:dar eizans camilerınde 
görürüz. 

Ondan ıonra Avrupa sanatı 
tesire başladı (1730-1754) bunu 
Laleli camiiyle diğer camilerde 
müşahede ederiz. 

Sülcymaniye camii mihrabı, 

mimberi, i'lenmi tabta tezyinatı 
ve kitabeleriyle hariku'ade bir 
sanat eseridir. 

Sinanm bıı eseri şüp:1esiz Ah
met Refik Beyin iddiası veçbile 
bir Türk Estetiğine ve bir Türk 
ilbamma maliktir. Fakat sanatın 
ve ahenğin daha umumi ve şü
mullü nol<tai nazarından lstanbul 
ananelerinin temadisidir. 

Bu temadi Türkler için Bizans 
mimar ve amelelerinin inşa ettik· 
leri Bursa ve lımit camilerinde 
görülür. 

Eursada Muradiye camii tama
men Bizans üslubunda yapılmış
tu. 

1 1 l\atisma biz:ıns 

locnq demektir. 
imperntorunun 

Zaten Sinao, dördüncü Meh
medin valdesi Valide Sultan ve 
Köprülü Mehmet paşa impara
torluk tarihinde en mühim rol 
oynıyan üç Rumdur. Sultan lb
rabimin zeYcesi olan Valide 
sultan çocuğunun kCiçüklüğün
den dolayı senelerce Türkiyeyi 
aah Ermeni sadrazam Süleyman 
pafayla idare ederken bile 
mlislüman olmamıştı. Vefatında 
peskopos Partenyus tar afmdan 
gömüldü. Yaoi Sinop civarında
ki Köprü köyünden ielmıt olan 
VezirköprülU Mehmet paşa yir
mi yaşında müslüman oldu ve 
impcratorun sarayına merbut Las

karisle müşar asındakiil!t zuhur 
ettL Sinan büyük bir şahsiyettir. 

Q sanatkardır. Yeniçeri olarak 

1 ultanlarm hemen bütün fütuhat 

Bayram Hediyeleri · "- ·'"\\ 

SATiE'de 1 

'===VERESiYE ===!) 

• eTrkaf: 

62 Kalpte iğne 
- Anhyamıyorum: 
Başka bir ses, arka taraftan ce 

vap verdi: 
- Tabii anlıyamazsınız. 
Bu, Franoy, ve Mişelle berabP.r 

içeri giren Elenaydı. Sonya onla
ra mühendisi göstererek sadece: 

- Size nisanlımı takdim ede-
rim, dedi. . 

Elena: 
- Pek memnun oldum, dedi, 

zaten böyle olacağını tahmin edi
yordum. 

Sarih vaziyetleri seven küçük 
Mişel, vaziyeti kendi noktai na -
zarından şöyle halletti: 

- O halde Lartig benim eniş
tem olacak demektir. 

Fakat çocuğu odasına, uyumı
ya gönderdiler. Ve zavallı yüzünü 
somurta somurla cıktı, gitti. 

Elcna devam ediyordu: 
- Evet, kardeşimin dediği g:

bi eğer size vaziyeti söyleseydik 
her şeyi berbat ederdiniz. 

- Fakat madem ki simdi ar
tık her şeyi biliyorum, ·şüphesiz 
adalet kendini gö~termekte gecik 
miyecek.. 

- İşte aldandığınız nokta bu, 
siz her şevi biliyorum zanneclivor 
sunuz halbuki henüz daha bir 
şey bilmiyorsunuz. 

F ranoy da gülüyordu . 
- Öyle madam, dedi, pek az 

bir şey biliyoruz .. 
- Evet aziz dostum, işte bu

nun için biraz sabırlı olmanızı, ve 
yarın müstantikle Larşenin karşı
sındü da bir şey söylememenizi ri 
ca ederim. 

Elena, kızknrde~ini göğsüne 
bastırarak: ~ 

- .l\•les'ut musun Sonya, diye 
sordu: 

- Evet, pek mes'udum ..• 
- Lartig, sizin de bu saadeti 

hakkettiğinizi zannediyorum, fa· 
kat doğruaurid iatci'•~niz bizi pek 

' 

Nakleden: fa. 

müşkül vaziyetlere soktunuz. 
- Affedersiniz madam, her 

aleyhinize görünüyordu. 
- Doğru. Otomobildeki kan 

keleri .. Mişel'in parmak izi. • 
hakikaten tehlikeli bir polis 
fiyesi clacaksınız. 

F ranoy söze karıştı: 
- Madam, dedi, sizden ~u s 

liw.e acıkca ccvao vermenizi r - . 
edeceğim. 

- Söyleyiniz bakalım. nedir· 
- Bir çok karnnlık noktal 

henüz, bizim hu mesele hakkın 
bir sey bilmediğimizi gösterİY 
Herhalde bu meselede bir ka 
var. Şatoya ilk defa giren ve 
tün hadisatı tanzim eden bir 
clın.. Bu kadın kimdir? Öğr 
mek istiyorum. 

Elena müstehzi bir tebessü 
cevc\p verdi: 

- Bu kadın mı? Söyliyeyi 
Bu kadın Kont KasteJmeyran' 
karısıdır. 

- Ne? Kont evli mi? 
- Evet. Fakat h:!diseler, onl 

rı ayırmıştı. F arzediniz ki kad 
buna razi olmadı. 

- O halde, yarın. ıatodaki s 
tahkikat esnasında, bu kadın b 
lunmıyacak değil. . Bizim de sö 
liyeceklerimiz var da .•• Onun 1 
hine .•. 

- Aldanıyorsunuz azızını· 
Kontun karısı yarın .şatoda 
cak. Eminolunuz. 

- Fakat nasıl? 
-· llk gece şatodan nasıl ka 

bolduğunu unuttunuz mu? Herh 
de ayni yoldan gelmesin ve ge 
gitmesini bilecektir. 

- O halde gelir gelmez on 
- Hay hay. Hem size namusu 

yor musunuz. 
- Hay hay. hem size namusu 

üzerine söz veririm. 
(BiTMEDi) 

VAKiT 

Urfada kaç mektep v.a~, 
kaç çocuk okuyor? 

(Hususi Mulıabirimizderı) - Urfayı 

zan ,.e tahmin ettiğimden ~ok farklı 

buldum. Burası hayat gö t~ren, yaşa
mak imkanlarını anyan insanlarla 
meskun bir vilfıyet merkezidir. Oku
mıya kar:. ı he\' es, arzu ve i~tiyak son 
y11larda biraz daha arlmı~ ve fildrlcr 
biraz claha küşayiş bulmuştur. Bunun 
sebepledni muhitin bazı icaplarmda 
aramak hiç te hata sayılmaz. 

Urfa maarifini ~ok canlı v·e samimi 
buldum.J\leslckta~ln· araı:ında büyiik 
hir intizam ve inzıbat altında icra e
dilmekte olan hafta eğlenceleri bir çok 
yerlerde emsaline tesadüf edilmiyen 
hususiyetler arzetmektedir. Çocuğu 
kucağında ve hatta beşiği yanında bu 
eğlencelere ·i tirak edenler vardır. Mu 
zik heyeti gelenlerin ruhlarını tenşit 

edecek mahiyette pan;Jtlar çalmakta 
ve vnktin ne suretle geçtiği farkedil
memektedir. 

tık tedrisat ve orta lcdris:ıt mua1-
lim1eri elele vermiş bir vaziyettedir. 

llalfık, miitcvazi, luyn,etli maarif 
müdürü Bedri Bey, geldiği giindcnhe· 
ri candan ve samimi hir muhit yarat
mış \'t' bütün muallimleri bunun i~cri-
5ine almıştır. 

Bedri B~y diyor ki: 
"- Şehir dahilinde üç dershaneli 

bir yatımekt~bi Yar. Talebe mevcudu 
46 dır. Nt-hnıi talebe de kahnl ediyo
ruz. Mektebi hulunmıyan kiiylerin <;ca 
cuklarım ücretle alıyor, burada oku
t u .r o ruz. 

Dört tane de tam devreli ilk mekte
bimiz ,·ardır. Bunun birisi trahomlu
dur. Tedris unsuru da trahomludur. 

Rirccikte tam deYreli iki, üç dersha
neli bir, Ililfet te tam devreli bir mek
tebimiz, Siverkte tam deHeli iki, Su
ruçta v·e Viran şehirde tam deneli 

birer mektebimiz vardır. Haran, l:la 
van Yavla kazalarında birer mual 
Jimİer Üç dershaneli mektebimiz m 
cuttur. 

Köv mekteplerinin kesif bulunduğO 
ver Ilireciktir. Halk maarife teşnedit• 
irnyiik bir iştiyak gösteren bu vntall 
da~ların biitün arı:ularmı tatmin ede
mediğimiz için müteessiriz. 

Köy mektepleri yekiınü 17 dir. Ted· 
ris ,.e terbiye ana..;ırını. muallim me1'• 
teplcri mezunları teşkil etmektedir. 

Umum Yilayette 320 kız çocuğu. ıSOO 
erkek ~ocuğu okumaktadır. Mekteple' 
rimizin hepsi muhtelittir. 

Millet mektepleri de açtık. 21 A "' 
· 7 B dershanesi acıtmıştır. :n tane nıil• 

Jet mektebi dershanemiz vardır. FılS" 
liyetle me ·ailerine de\'am etmektediP 
ler. 

Yeni sene hütçe::;inde tasaruf dota· 
yıSill' yenj bina yapılamıyacal\ Ye btJ• 
na mukabil muallim adedi tezyit oh•· 
.1acaktır. Hali hazırda 9-1 muallim Y1l1 

Bu mikt:m 110 a ib!ftğ edeceğiz. 
Urfanın i tasyonu olan Akçakaled• 

temiz. sıhhi şeraiti haiz bir mekte' 
yaptırmak i tivoruz. 

Cerabli · ete. başmuallimin meşai,l 
neticesin de güzel bir mektep hinası ys• 
pıldı. :\faarifin sarfettiği para pel' 
cüz'idir. 

Gcc:m sene Vatan mektebinde himıt• 
ye h;yeti yapıldı. Ve iyi neticeler alr1"' 
dı. Uu sene bütün mekteplerde bu tr 
sekkül meydana getirilecektir ... 
• Bedri Bey. i•mkanlnrdan istifade et
mesini hilen gözü nçık bir maarif ınil
dürüdür. Urfa şüphesiz kendisinde• 
ne yolda istifade edilmesini bilecelN 
memleketin irfanını inki~af ettirırıiY1 

gayret eyliyecektir. 
Melıme.t Cezm,!.._, 

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

a..- WiliD J\-4l•ı 10N BUBUL'un Çetesi Mükemmel filminde r:: .. .ı halkı 1 -... , (Lu hande 8 Bouboule) alkışlamak için GL O l n y,. L:J '5inemasınd• n Jı bulunacaktıt 



Talebe anlaşamıyor 
Mülkiyecilerin noktayı 

karşısında 
nazarı 

Millt Ttırk talebe birliiinin 
Yeniden kmulması münasebetiy
le yapılan kongrelerde muhtelif 
lllektep cemiyetleri arasında çı
kan fikir ihtilafları hala bütnn 
tiddetiyle devam etmektedir. 

MOlkiye mektebi talebe ce
llliyeti dOn gazetelere gönder
diii bir mektupta, mülkiyelilerin 
birlikle hiç bir allkaları bulunma
dıiını ifade ve ıu hususah, ta
lebe cemiyetlerinin nararı dik
katine arzetmektedir : 

llUlkiyelilerln noktal nazarlar1 
1 - Son kongreye i,tirik 

eden murabhaılarm evvlece ka
bul ettikleri nizamnamenin esasli 
PreDsiplerini feda ederek yeni
den tesbıt ettikleri şekil 
hukuki esaslarla kabili telif ol
lnadığı gibi tatbikat ıahaıında 

da müsmir hiç bir netice tevlit 
edemiyecek bir mahiyet taıı
lllakhdır. 

2 - Tadil edilen maddede 
•ı~t aza11 talebeler olduğu kay
dedilmekle beraber birliği• bir 
federasyon olduğu zikredilmek
tedir. Malüm olduju üzere fe· 
deraayonlar hükmi şahısların 
llleTcudiyetini iıtilzam eder. Ha
lcilrt eıhH buraya anca!! mensup 
oldukları cemiyete dahil olmak 
ıuretiyle iştirAk ederler. 

ilk yapılan nizamnamenin mua
dil maddesine göre mahiyeti iti
bariyle alel&de bir cemiyetten 
hiç bir farkı olmıyan bu teşek
kOle bir de federasyon ismi ta
kılmasına neden lüzum görül
m&etllr? 

3 - Elde mevcut nizamname 
tanı bir konfederasyon esası gö
zeterek yapılmııtı. Halbuki 
ıoll kongrede diğer maddelerin 
.. ,.,an t:Jıraliı ara yalnız bir iki 

~•dde tadil edilmesi or aya ga
rip bir nizamname çıkarmıştır. 

4- Cemiyet hayatı mütekabil 
•nlaımalardan Ye yakınlaşmalar
dan ibaret olduğu halde birlik 
iki senede beri yllkıek tahsil 
talebeıi arasından mevcut tesa
llllt ve sıtkı takviyeye değil, bil
lkiı tezelzille ugratacak •aziyet· 
ler ibdaa etmiş Ye şimdiye ka
dar m&mir biç bir iş görmiye 
lllUTaffak olamamııtır. 
Şimdiye kadar mütevazı faa

liyetiyle birlik tesanüdünün tak· 
tiyeainde kendisine düıen v~zi
feyi ifaya çahıan Mülkiye talebe 
Ceıniy.!ti, faaliyetinde biç bir is
tikrar bulunmıyan Ye son şekilde 
tam bir çıkmaza giren birlik 
IGrGltDlerine iıtirikte lcendi mu
~İti ve diğer talebe arkadaşlan 
~in hiç bir faide g6rmediiini 

eyan eder. ,, 
Dlln bu mektup üzerine son 

lconrre reiıi Hukuk talebesinden 
'<adri lbrabim bey cevap 
olarak ıunları söyledi : 
8on kongre reisinin cevabı 

EYYell ıeçen sene idare he
Leyetiniô hiç bir iş yapamadı
iını itiraf eden mülkiye talebe 
cemiyetine o heyeti idare ve 
0 nun kongresinde kendisinin de 
te111ai1 edilmiş olduğunu hahrlat
lllık iaterim. 
ı. 11 talebe cemiyeti murabbas
rının ittirikile toplanan bu 

~Deki ilk kongrenin muaddel 
~r nizamname kabul ve yeni 
bZ.~nameye tevfikan bir idare 

eyeti intihap etmiı olduğunu 
"'li1en mlUkiye talebe cemiyeti, 
"nutayor mu ili· biııat kendi 
- 1 llrabbaaanın kongre reisi 

buluadu~u mezkur içtimada 11 
ta1ebe değil, 9 talebe cemiyeti 
vardı. Bundan başlta öğleden 
sonraki içtimada da yeniden iki 
mektebin murahhasları tamamen 
ve diğer bazı mekteplerin mu
rahhasları da kısmen kongreyi 
terk etmişlerdir. 

Bir kaç gün evvelıe sekiz tğ
lebe cemiyetinin tekrar toplaDJp 
içtima etmesi inbilll etmek ilze
ze olan birliği canlandırmak ve 
yaıatmak içindi. 

ikinci kongreye gelen azaların 
kısmı kfilliıi son kabul edilen 
esas taraftarlarmdan ibaretti. 
Ve kongrede niıamnamenin bir 
iki maddesinin tadiliyse kongre 
beyeli umumiyesi fikrinin bir ifa
d~sini vazetmekten ibaretti. Mü
tebaki ve müteakip maddeler 
teıkil edilen ve faaliyeti altı ay 
devam edecek olan nizamname 
encümen tarafından tanzim edi
lecek, ve Teşrini evveldeki kon
grede tetkik ettirilerek vaziyet 
tamamile tavazzuh edecek o va· 
kit esas temel kurulmuş olacaktır. 

Son defaki kongrede mülkiye 
talebe cemiyetinin bulunmaması 
zaten mülkiye ta!ebe cemiyetinin 
o kongre faaJiyetine iştirak et· 
mediğioi bar·z bir şekilde gös· 
termiş o:uyordu. 

Bu itibarla cemiyetin son te
şekkülüyle pek tabii o!arak biç 
bir allkası bulunamaz. 

Yukarda söylediğim ribi son 
kongreye iştirak eden murah
hasların ekserisi evvelce kabul 
edilen ni~amnamenin esaslı pren· 
siplerini feda etmiş değillerdir. 

Esas itibariyle onlar temamiyle 
federe şeklini kabul ve o pren
siplere tcmamcn sadık kalmış 

ıahsiyetlerden mürekkep olması 
itibariyle bittabi verdikleri ka
rar da bem hukukan kabili telif 
ve hem de lcanunen tatbikat 
sabasında çok müsmir neticeler 
verecek şekildedir. 

Elverir ki bu günkü heyeti 
idare hiç bir maniaya uğramak
sızın kendisine çahıabilmek saba 
ve zemini bulabi!sin. Son kong· 
renin karan fakülte ve ali mek
tep talebelerinin bizzat kendi 
haklarını istimal etmesinaen iba
ret olup bu günkü mevcut cere
yan da bundan başka hiç bir 
ıey değildir. 

Bugünkü heyeti idare, bir en
cümeni mahsus, cemiyetin tanzim 
etmekte olduğu yeni nizam· 
namenin kabulüne kadar idarei 
umur edecek fevkalade bir ida· 
re heyetidir ve bunun böyle ol· 
ması da tabiidir. Aksi takdirde 
bugün bir talebe birliği mevcu
diyeti görülemez. 

Fikri B. ne diyor? 
lzmir Tayyare Cemiyetin· 
deki sullstlmal davasının 

yeni safhası 

lımirden gelen telgraflarda, 
lımir Tayyare Cemiyetindeki su
iistimal muhakemesine devam 
edildiği ve lstanbul Tayyare Ce
miyeti piyangosu müdürü Fikri 
beyle M. Mizrabi'nin de esas 
davaya ithalterine karar Yeril
diii bildirilivordu. 

Dün, Fık;i bey kendisiyle gö· 
rüşen bir mubarririmize şöyle 
demiıtir: 

- HenDz bize tebliğat yapıl
mış dej-ildir. Bu itibarla hiç bir 
şey söyliyemem. 

o c u K 

Meşhur seyyah Gezek Bey dün fişengi vardı. Bunları zenciye ver 
bana, batından geçtiğini temin et- dim. Yamyam herif dikkatle bak-
tiği, bu vak'ayı anlattı: tıklan sonra sordu: 

Afrikanın içerlerinde seyahat e - Ne bu? 
diyordum. Birdenbire karııma bir -Bak, şimdi anlıyacaksın. Bun 
dudağı yerde, bir dudağı gökte }ar fitildir. Kibriti çakıp iÖyle bir 
marsık gibi siyah bir zenci çıktı 
ve gülerek dedi ki: yaklaştırdım mı yanmağa başlar. 

S 
Sonra .. 

- en güzel beyaz, olur iyi ke- Derken fişcnkler ateş aldı, bizim 
bap! 

_ Hiç korkmadan ve tela§ el- İnsan kebapçısı da bir ~n içinde, 
meden cevap verdim: ne olduğunu anlamıya vakit bul-

- Ya !.Beni, bütün dünyayı de~ madan, havalanıverdi. Sonra müt 
la§an Gezek Beyi külbastı yapıp hi~ bir taklak atarak bir bata.ldı· 
yiyeceksin ha! Aşkolsun sana. Al ğm iç.ine yuvarlandı. 
öyleyse sana iki yadigar bıraka- Herifin korkusu o kadar çoktu 
yım. ki bataklıktan kurtulunca tabanı 

Elimde gayet kuvvetli iki hava kaldırdı. 

f Uzak Memloketlerde 

Körler 
Diyarı 

Darbı mesel vardır: "Körler 
memleketinde şa~ılar kral olur.,, 
derler. Tabii bu, föylece söylenen 
bir laftır. Körler memleketi yok 
ki .•. Hayır öyle değil, Meksika 
gazetelerinin yazdığına bakılacak 
olursa meğer bir körler memleketi 
de varmıt! 

1 

2 

3 

4 

Yeni bilmecemiz 

-
~ 

li1 i] 

fil ili 
So!dan sağa: 
1 - Mera:imle kesi!en hayvan 

2 - Sevılen ıen günler 3 -
Mübarek 4 - Bir emir. 

Geçen haftaki bilmecenin 
halledllmlş şekli 

K 1 T A ip ili] - -
1 ç ~ı G 1 o 1 M 
ı--

L lj_] T A T !il 

im T AIÇ liJ D 

fi<lil -y o D A 

A K iJ c A M Oajaka gölüne yakın, denizden 
1500 metre yükseklikte Titlepek 
isminde bir köy varmıt ve bu kö- 11 
yün yedi yüz nüfustan ibaret olan =============*= 
bütün ahalisi körmüş. v akıt bilmece 

Çocuklar kısmen kör doğuyor, kuponu 

J Eğlenceli Bilgiler 1 
Kaybolan resim 
Altmış santimetre uıunluğun

da se!dz oa ıantimetro geniıli· 
ğinde, mukavvadan, uıun bir 
kutu yaparsınız. Her tarafı ka
palı ol::ıcak. Bu kutuyu tam or• 
tasından mail bir hatla kesersi
niz. Il<i parça olacak. Parçaları 
ters çcvir:p bir zaviyei kaime 
şeklinde ynpıştırecaksınız, amma 
bundan evvel, yapışacak yere 
bir cam yerleştiriniz. 

Kutu znviyei kaime haline ge· 
lince, üstünden, iki ucundan da 

murabba yahut mu!tatil şeklinde 
birer delik açılacak ve bu delik
lere bir kapak yapılacak. Zavi· 

y<:nin resine yakın, yalnız bir 
tarafta bir yuvarlak de'ik açıla· 
cak. 

Buda olunca, aletiniz: hazırlan
mış o'ur. Kapakların ikisini açı-

nız, içeriye, dik turmak üzere, 
birer nıühtelif resim koyunuz. 
Göıünüze yuvarlak deliie koyup 

bakır.ı:ı ve bir kapağı açınız. Q. 
nünüzde resimden birini göre
ceksiniz. O kapağı kapa)·up di

gerini açınıL evve!ce gördilğil
nüz resim kaip o!mut, onuo yeri
ne öteki resim geçmiı buluna
cakur. Gene evvelki kapağı açın 

ikinci resim kaybolup birincisi 
görünecektir. Bu mütemadiyen 
böyle devam eder. 

Afrika şehirlerinden biriade, 

bir ticarethanenin hizmetçisi bu· 

lunan bir zenci, o.iaların anahtar• 

larım kaybetmemek için gayet 

ıyı bir çare bulmuştur. 

Şen Fıkr•lar 1 
Yarayan bir kusur 

- Azizim, sen • • • Şirketinde kısmen de sonradan kör oluyo1""' 14-4·1932 
lar. Asıl garibi fU ki bu hadisenin =ı*============:-~1-= mühim bir memursun. Dostlarım-
sebebini anlamıya giden doktor· dan Orhan Bey için bir it bula• 
lar, bir müddet orada oturunca 
kör öluyorlar. 

---Tebrik----
Yavrular, kurban bayramı-

Böyle olmakla beraber, köyün nızı kutlular ve hepinize iyi 
ahalisi az cok it yapıyor, ziraatle eetlenmeler temenni ederiz. 
meıgul oluyorlar. Ellerinde bir 1 
değnek olduğu halde yerleri yok· Tayyareci olacakmış 
lıyarak yürüyorlar. Hayvanları· Muallim Bey, sınıfta lalebe:;ine 
nın da kör olduğunu söylemeyi u- dus soruyordu. Aldığı cevaplar ü-
nutmıyalım. zerine canı sıkıldı. Dedi ki: 

Titlepek köyüne gidip pek ça· - Sen de pek havadan şeyler 
huk a\•det eden ve gözlerini im~- söylüyorsun. 
betmek bedbahtlığına uğramıyan - Şey ... Muallim Bey, tayya-

bazı doktorlar, hu felaketli hadi- reci olacağım da ondan. 

senin bir sinekten olduğunu söylü· - nek maymunu sokunca hayvanın 
yorlar. Orada bulunan bir sinek gözleri zayiflndı. Pek iyi göremez 
bir insan yahut hayvanı sokunca bir hale geldi. Bundan da §U neti~ 
gözleri kör oluyornıu§. ceyi çıkarttıI.:-. Sineğin zehiri in· 

Bu sineği yakaladılar ve bir sana olduğu kadar, maymunlara 
maymunun üzerine koydular. Si- tesir etmiyormu§. 

maz mısın. Zavallının yalnız bir 

kusuru var: Sağırdu. 

- Ziyanı yok, birader. Bilakis 

çok iyi. Sen onu bana gönder, fİ

kiyetler dairesine tayin ediveri· 

rim. 

Emniyet edllemlyen saat 

Recep arkadaşı Lutfiye soru• 
yordu: 

- Kardeşim, senin saatin var 
galiba, kaç olduğuna bir bGar 
mısın? 

LUtf ü cebinden saatini çıkara· 
rak bakt!: 

- T nmt>.m üç buçuk; fakat pek 

emniyet etme dünden beri itlemi• 
yor. 
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BUBUL'un ÇETESi 
Miltonu, üçüncü fil minele de gördlik. 

Bu film için en iyi ve en güzeli diyebi
liriz. Çünkü, bu sonuncu ve ü~üncü 
filmde ilk iki filmin en güzel ve kıy-

metli sahnelerinin adeta birer huıasa
Jau olmakla beraber, Milton daha zi
yade "Şarlo., bşmış, yani, onun usu
Hinde bir film yapmış. 

Bubul'un Çetesi, filminin rejLı;;örü, 
l\ı:rrnetli FransJZ artisti Leon l\Iato'• 
dur. Doğrusu ondan bu derecede mu
vaf akıyetli bir eser beklemiyorum. 
Sahneye konuş, oynanış, fotoğrafçılar 

ve vaka' tam bir ahenk içinde sonra,! 
bu film Mona Goya, J,iJi Zevako gibi 

giizel kızlan da toplamış ve gösteri
yor. 

Bubul'un bir filmi anlatılmaz, gidi
lip görülür, tekrar ve tekrar görülür 
ve her defasında da insan yeni yeni 
'e ayrı ayrı zevkl::T duyar. 

Onu, l\filton'u bu sefer bir ı;:oför ola
rak görüyoruz. üstelik evlidir de. Ka
rı"' kendisini pek te sevmekle beraber, 
faz1acada tahakkümü altında tutma
maktadır. l\la:ımafih, laf aramızda, 
öyle güzel bir parça ki, onun tahak
kiimüne biı· çok razı olacaklar da yok 
el eğildir. 

Bubnl, karısından ve herkesten giz
li olarak, on arkadaşı ile beraber, a-

Mona Goya 

dam başına 500 frank verip bir at sa
tın almışlardır. 

işte Bubul'un çete telakki ettiği şey 
budur. l\.laksatları ate yanşa sokmak, 
kimseye haber vermemek, bütün para
larını bu atın üstüne koyup kazanmca 
milyoner olmaktır. Zira, ortaklardan 
hiç birisi atın kazanmama3ı hakkında 
şiiphe bile etmemektedirler. Halbuki l 
at, bütün manasiylc bir marsovandan l 
başka bir şey değildir. 

Bu aralık yarım milyonluk elmasla! 
beraber, bir kız kaçırılıyor ve Bubul'-l 
den şüphe ediliyor. r 
Filhalçika. Bubul teYkif olunmuştur. 1 

Yalnız, polis hafiyesi ve kızın annesiy-, 
le beraber, onu aramıya çıkacaklar
dır, ve bir hayli komik sahnelerden 

Ne Sevimli? RONNI 
Artist ruhlu ve kibar bir delikanlı 

olain Peruza prensi saray tiyatrosun· 
da oynanmak için tertiıp ettiği bir o
peretin elbiselerini Viyanadaki bir ına 
ğazaya ısmarlamıştı. Kostümler ta· 
mamlandıktan sonra bunların Peruza· 
ya nakli, ke"3tümlerin ressamı olan 
genç ve dilber Ronniyle yazıhane ha· 
demesi Antuvana tevdi ediyor. Bu 
operetin baş rolünü oynıyacak olan 

Meg Lemonye 

Jak Donbreval, hukuk tahsil eden 
bir gençtir. Fakat bu tahsil Pariste 
yapılırsa, alelekser mektebe gidilmez, 
zira, Parise okumıya gidenler eğlen

ceden bir şey öğrenmiye vakit bula• 
ınazlar. l\lisal istiyorsanız, işte, mem· 
leketten Parise tahsile gidip te dön
müş olanlara bakınız. Üç kelime yan
lış bir Fransızcadan başka bir şey bil
mezler. 

O gün Jak gidip imtihan verecektir. 
Fakat daha mektebin yolunu bile bil
memektedir. Bereket versin yolda Jak 
lin i~minde o da hukuk tahsili yapan 
bir kıza rast ge1iyor ve beraber gidip 

En Son 
§ l\laurice Chevalier'nin en son filmi 

olan ,.e m~ filmi gibi Jeannette Mac 
Donaldle yapmış olduğu "Sizinle bir 
saat,, i.simli fi1mi bitmiş ve New- York 
şehrinde husu--i olarak gösterilmiş. 

Miinekkitler hu filmi pek beyenrniş
Jerdir. Hatta içlerinden birisi bu "Si
zinle bir .-~ 3 t,,, diyor, epeyce uzıya -
cağa b<' · · :; r. 

§ lta lyrn ın en biiyiik ve meşhur ak· 
trisi Ema Grammatica nihayet "İhti
yar kadın .. i~imli bir film yapmrya ra
zı olmuş ve yapmıştır. 

Emrna Grammatica kat'iyyen film 
yapmamı:ra karar vermişti. Fakat ses 
li filmler çıkınca bu kararını geri al· 
dı ve bu ilk filmini yaptı. 

Bu film, şüphesiz şimdiye kadar ya
pılan İtalyan filmlerinin en iyisidir. 

§ Henri Bernstrin'ın meşhur piyes• 
!erinden lisanım1za da nakledilmiş O• 

lan Melo piyesi filme almıyor. Filmin 
baş roünü meşhur Aman aktrisi Eli
zabet Bergner oymyacaktır. 

§ Lilian Harvey'i Amerika-dan çağrr
mışlar. Pek tabii film yapmak için. 
Fakat kızcağız haftada 100,000 frank 
yani bizim parayla on bin lira kaclar 
istemiş. Cevap bile vermemişler, 

§ Harı-y Liedtke, Conrad Veidt, Ru
dolphe Klein Roggc Georg Aleksandr 
ve Anni Ondra Bükreşi ziyaret etmiş
lerdir. Alman filmleri propagandası
na matuf olan bu ziyarete, Fransız
lar, Bükreşe Albert Prejean 'ile Anna 
BeUa'yı göndermekle mukabele ~de• 
celderdir. 

sonra kızı bulacaklardır. 
Haddi zatında, kızın kendisi kaçmı~ 

tır ve hatta ni•;;anhsmı da kaçırmıştır. 
Maksatları rüştlerini ispat için sekiz 
gün saklı kalıp sonra, serbestçe evle
nebilmektir. 

İşte Bubul onları bulana kadar bizi 
güldürecektir. Bilhassa, bu cin gibi a
damın bir kadın kıyafetine girişi var 
ki ömür. Ve işin tuhafı, bu kıyafette 
salona girerken, bir garson yaklaşıp o
na soruyor 

- Madam, bir boş masa mı arıyor
sunuz? 

Kendisinin kadın kıyafetinde oldu
ğunu unutan Bu bul: 

- Ha,·ır, diyor, karımı arıyorum. 
Ve ga~~nun hayretten açılan ağzı 

karşısında toparlanarak tamir etmiye 
kalkı~ıyor: 

- Pardon, kocamL. Kocamı .• 

imtihana giriyorlar. Jak yanında otu
ran kızın kağıdından kopya ederek 
tahriri imtihanda iyi bir numara alr• 
yor. Fakat şifahi imtihanda, Jaklin'le 
bir çok müzakereler yapmış olmasına 
rağmen Jak muvaffak olamıyor. Hal
buki Jaklin muvaffak olmuştur. 

Jak tatili geçirmek üzere evine dö
nüyor, ve orada noter Barbarenle 
karşılaşıyor. 

Bab11sı, Jak'ı küçük bir vilayet şehri 
olan Riyom şehrinde açacağı bir no
terliğe yerleştirmek istemektedir, 

Jak naçar kabul ediy<>r, ve bu kasa
badaki noter mü~ssesesini asri bir şek 
le ifrağ ediyor. Halk bundan mem
nundur, bilhassa kadınlar yeni note
rin gençliği ve güzelliğiyle alakadar
dırlar. 

Jak, Paristen, kendisine muavin o
larak Jaklin'i de getiı'tiyor. Kendisiy
le kavgalı ise de barışıy<>rlar. Fakat 
etrafa derhal dedikodu yayılıyor, Jak 
da, kızın izzeti nefsini kommak için 
bu sefer, Paristen başka bir kız getir· 
tiyor. Yalnız, bu sefer de Jak1in krs
kanryor, ve guya, intikam almak için, 
kasaba eşrafından birisiyle evlenmiye 
razr oluyor. Jak sesini çıkarmıyor. 

Nikah mera.cıimi, noterin huzurunda 
yapılacaktır. Jak, sevgilisinin izdiva
crnı bizzat eliyle tescil etmek mecbu· 
riyetinde kalmıştır. Fakat imzalar a
tılıp ta. herkes ayağa kalkınca, Jak, 
damat bey ile kayın peder ve kaym 

Anrl Garat 

valideye dönıüyor, Jaklin'i göstererek: 
- Size zevcemi takdim ederim. 
Diyor. Herkes şaşırıyor ve "nasıl o

lur efendim,, filan diye itiraz ederler
ken Jak: 

- Gayet basit, diyor, muanıeleyi 
tescil ederken, sadece isimlerin yerini 
değiştirdim, kendimi "damat,, hanesi
ne, sizleri de şahit hanesine imza et
tirdim. 

* * • 
FHm pek hoştur. "Sevimli, değiJ, 

hoş. Artistler hep birinci smıf tır. An· 
ri Gara, Meg Lemonye Baron Fiz ve 
Dranem. 

Sinema Haberleri 
§ Melek sineması Kate von Magy'ın 

Ronni isimli filmini göstermektedir. 
§ Glorya sinemasını gelecek sene 

başka bir rnü-düriyet işletecektir • 
§ Opf!ra sineması gelecek mevsim 

!pekçi Kardeşler firmasına intikal e
decektir. 

§ Çin harsını, medeniyetini ve san'
atını bütün dünyaya tanıttığından do
layı, Pekin darülfünunu, meşhur Çin
li artist Anna l\'1.ay Vong'u fahri mü. 

derris yapmıştır. 

§ Ameriltalı artist Betty Compson 
Nis şehrinde bulunmaktadır. Parise 
giderken on iki bin liralık elptasınm 

ortadan ka) bo1duğunu gören artist .. 
polise müracaat ederek şikayet etmiş-
tir. Fakat bu çalınan elmaslarda ner-

deymiş biliyor musunuz? Artistin o
turduğu otelin odasrnda,1bir çekmece
de. Meğer kendisi orada unutmuş. 

aktris provalara başlamadan tam üç 
gün evvel bir behaneyle rolü kabul • 
den istinkaf edince bu baş aktrisin 
şahsında kendileri için bir menfaat 
bekliyen tiyatro müdüriyle nazırların 
etekleri tutuşuyor • Kimi bulup ken• 
disine baş rolii tevdi etmeli... Zira 
baş rolü alacak kadının güzel olması 

· şeraiti esasiyeden, çünıkü prensin ho-
şuna giderek üzerinde nüfuz sahibi o
lacak ve bu suretle bu nüftızdan 
nazırlar bilistifade knala her istedik· 
lerini yaptıracaklar. Bu esnada Ron 
ni beraberinde kostüm sepetleriyle Pe 
rozaya vasıl oluyor ve bir eseri tesa· 
düf olarak prensle lcarşılaşıyor. Ron
niyi Viyana.dan gelecek b~ ~rtist zan• 
neden prens hemen saraya koşarak 
muvasalatını haber veriyor. 

Prensin bu yanhş zehabından isti • 
de fırsatını kaçumak istem-iyen tiyat
ro müdüri hemen Ronniye koşuyor ve 
operette baş rolü kabul etmesini' rica 
ediyor. Ronni her ne kadar bir kos
tüm ressamrse de musikiye olan fati· 
dadr dolayısiyle bilhassa. v:ızıyetin ga· 

rabeti sevkiyle kabul ediyor. Prova• 
lan müteafdp nrilen ilk oyun fevka
lade muvaf'fakiyet kazanıyor. Artık 
Ronnı me~hur bir artist mertebesine 
yükselmiştir. Fakat prensin Ronniye 
karşı meftuniyeti nıızrrlann gözün • 
den kaçmadığından Ronniyi prenıııiıt 
metresi yapabilmek gay~iyle hey ti 
vükela Monbiju şatosunda Ronnlnin 
şerefine bir ziyafet tertip ediyorlar. 

V A R Y .!_
1

_}'_E ___ ._~ 

Ancak Ronni ken·di~inden be!dencn 
istifadenin tarzınd:.uı. Ad .. ta_ n.,.fret et
tiğinden prense karşı barit davrant • 
yor, diğer taraftan Ronninin kentli -
sine karşı olan muamelesinden mü• 

tecssir olan prens de Ronninin he • 
men memleketten uzaldaşmMını ir:ıde 
buyurunca esasen aradaki teff'hhüm 
kızı sarayı terke mecbur bıra.kıyor ... 
Fakat bu müfarakat urun sür.niyecek 
tir. Çiinkii Ronniyi cidden eevmekte ilk ··rürk Varyete Artisti 
olan prens Ronniyi yolundan alıkoy· 
ımya gidiyor ve Ronni de pren~in bu 
hissine mukabibiz duramıyacağı için 
prensin kcndi!!ine teklif edeceği te~rik 
haiyatr tabiatiy]e lrnhul edecektir. 

Sait Edib Bey 

Bir haftadır, Glorya sinernasmrn 
sahnesinde bir Türk artistinin numa
ralar yaptığını görüyoruz. 

Bu zata Avrupada anlaşılmış olan 
manasiyle ilk Türk varyete artisti di
ye:biliriz. Çünkü, bu zatın numaraları 
hakikaten çok kıymetli ve çok beynel
milelleşmiş bir taı·zdadır. 

Sait Edibi kim tanımaz? Hayatında 
bir defa Beyoğluna çıkmış olan kimse, 
muhakkak ki onu görmüş ve gen~ mu
hakkak tavurlarının hareketlerin her 
kesinkinden başka oluşu, nazarı dik
kate çarptığı için, akılda kalmış bir 
simadır. 

Ona hazan "Deli Sait,, hazan da 
"Yüzsüz Centilmen,, derlerdi. Bu so
nuncu lakabı, sıfat teşkil eden kelime-

* * * 

Fransız tiyatrosunda 
Raşit Riza Tiylltrosu: 

San'atkarJarı 

Tenzil~tlı bnrram 

temsilleri, Bugün 

15,30 

SUREYYA Tiyatro!;u 
ERTUt.RUL SADEmN .,. ARKAO~l.A.RI 

Kndıköy 

Süreyya 
salonunda 

Bayramın 3 
üncü ~ünü · ııkşa· 
mı Karanfll 
kalfa bayramın 

Deli Saidin bir tek derdi var. 4 üncü F;ilnü ak· 
şaınt : 13eşiktaş yeni sinema salonund:ı 

- Birader, diyor, eskilerden ortada Babalar1n Günahı ve Bravo 
pek az kim~ ka.lrnış. B~yoğlunda d~· Rejisör ve komedi. 
laşıyorum hıç hır tanıdıga. rast gelmı- ............................................................ . 
yorum. Sade ba1,an Eşref Şefiki görü
yorum, fakat o da beni görünce ihti
yarladığını hatırlıyor galiba ki, hemen 
".Akşama kulü~ gel, görüşürüz, şim
di işim var,, diye savuşup gidiyor, Be
reket versin kulüpte (Galatasaray ku· 
lübünde)_ eski ahbaplar l'ar, vakit ge~i 

riyoruz. 

* * * 
Sait Edip -Kimbilir neden isminin 

muhakkak "Said Edib,, şeklinde yazıl• 
masrnı istiyor?- Bu yaz sonu Istan· 
buldan gene ayrıla~. Amerikada bir 
turneye çıkıyor. 
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Meşhedinin Kurban 
K u F ban ı B~rramında 

Arife günü, mahalle kahveıin· 
de toplanmıt konutuyorlardı. Ha
c:ı ApdU..amet Efendi, ıiperi ar
lra1a çevrilmit kasketini bqmdan 
~ terlerini kuruladıktan IOD'" 

ra babıe karıtb: 
- Efendim, Bayazıt meydanın

daki ıürüleri bir yukladım. • Ali
lballab ıelinlik kız gibi dağlıçlar 
J'editer liraya! •• 

- Eatafurullah .. Ne haddi • 
- Aldm mı hacı baba? •• 

lbiae. • Geçti o günlerimiz ! 
köteden Cmıbız Recep söz at· 

b: 
- Neden be imanım?.. Allah 

•ersin batı ırlalan, yüzüğünü kü
Petini aenin ıan kızlarla mübade
le ediyor.. Rehin alıp para ver
lbekten evin kuyumcu dükkanına 
dandü! 
Hacı Efendi bu ıöze içerlemiı .. 

ti. Fakat, Cımbız Receple hırlat· 
lbak i•ine gelmediği için kısa bir 
ıce.apla bahıi kapatb: 

- Dünya böyledir zati.. iyilik 
et, adın çıksın ! 

Sonra, kartıda tavla oymyan 
lllibneyyiz Ali Beye ıealendi: 

- Ali Bey •. Sen ne keaecebin 
b.ı aene? 

Ali Bey, elindeki urlan abp 
(dubara) dedikten ıonra cevap 
•erdi: 

- Tayyare piyankoıundan ümi 
el• • ' 11111 ••• 

- Ya ıen, Necmi Bey oğlum? 
Torik Necmi omuzunu sağa, ağ

ımıı 18la çarpıtıp rüldü: 
- Ben mi? •• Bir kalkan babiı 
~m Hacı baba •• Bu aene 
Sttat köprüail yikılmq, ümmeti 
t.fuhammet balıia binip denizden 
teçeceklermit ! .. 

- Tö'fbe eıtafurullah, tövbe eı 
tafurullah •• Kabahat bende ki ıa· 
lla sordum. • . Ya aen, Meşhedi 
laazretleri .. Sen ne keıecekıin? 

Me,hedi, nargileainin dumanını 
l&TUruncıya kadar Torik abldı: 

-O mu? .. O ya deve keser, ya 
fil! .. . 
Meıhedi ıülümaedi: 
- Y oh, bilmemitaen ! 
- Manda mı keaecebin?. 
- Yoh, bilmemitıen ! 

ıin? 
- Y oh, bilmemitaen ! 
- Allah, Allah •.• Ya ne kese-

cebin? 
- ille sahhalımı keaaeceğim! •• 
Bu cevap üzerine, kahvenin içi 

hep bir ağızdan kopan kahkaha~ 
larla çalkandı •• 

- Hay çok 'Yafa Meıhedi •• 
- ille hemminiz çoh yquınız •. 
-Peki amma, ıakalı niçin kesi· 

yonun? 
- Esbabı vardı? 
- Yaaa! .• Ne gibi? •• 
- lrana gidirem! 
- lrana mı gidiyorsun? 
- Beli!. Beyramın üççüncü rü· 

nü bereket edirem ! .• 
Torik Necmi öteden abldı: 
- Ulan kör olur moruk ben 

senıiz nasıl yqarım, senin haıre· 
tine nud dayamrım? 
Meıhedi boynunu büktü: 
- Üzülme gardqım, gene geli

rem! .. 
- Dükkim ne yapıyorsun? 
- Emicemin oğlu Kerbelai Ga-

11m dadqıma devridirem .• Çoh 
yahıi, çok letifep bir giıiydi •• Sa 
Jamon iıminde bir yahudi ile or 
tahlama olarak tüttüncü dükkanı
mı menden ıatın alırlar .• 

- Kaç paraya satıyonun mo
ruk? 

- Para mı diyeraen? .. ille özü
mün dükkanı özünün gullübeıi 
değildi .• Yüz milyen altına ıatı· 
rem! .. 

- Oh, oh, oh . . • E, bu paralar· 
la lranda ne yapacaksın? •. 

- Jile bu gaddar az akçe ilen 1 
randa hiç bir it yapılamaz .. F akt .. 
rane yqıyacağım ! 

- Vah, vah, vah ••• Demek mil
yonerler lranda fakir ıayılır? 

- Beli! .• 
- Peki, lrana ne ile gidecek· 

sin? •• 
- Hususi bir diritnavut ile! .• 
- Haydi güle güle bakalım .. 

Allah selamet versin ! .. 
-T e,ekkür idirem .. Yarın dük 

kanımı furuht eylediğim Kerbelii 
Gasım ile Salomonu hemminize 
takdim ederem .• Men yohken on· 
lar ilen yarenlik edersiniz ! 

- Bir sürü koyun mu kesecek· .... ____ ._... ________ ~ ______________ ._. _____ ___ Çekirge 

Buıiakı aermayedarlaruı ıervetı nereden ge•iyor ? L. 

iki kitı arasmda: 
- Kurban aldın mı? 
- Yok .• Çoluk, çocuk bqıma 

ÜfÜftüler, kesemde ne varıa hep· 
ıini onlara kurban ettim! 

• • • 
Bir gençle bir taze arasında: 

- Hanımefendi, o güzel gözle· 
rinize kurban olayım •• 

- A, keıke daha evvel aöyle
aeydiniz .. Biz kurban aldık! 

• • • 
Bayram günü: 
- Beyefendi, derinizi l6tfen 

tayyare için verir misiniz? 
- Bizim hanımdan isteyiniz •• 

Derimi o yüzdü! •• 

• • • 
Kan koca araamda: 
- Kocacığım, bu gün ne kese

ceğiz? 

- Senin t~rzinle seli.mı! •• 
• • • 

iki kadın arasında: 
- Kocan hakkında neler duy

dum, neler .. 
- Aman ıöyle de, bayram üı

tü bir kavga çıkarıp kendime öte
beri aldırayım! 

• • • 
iki çocuk arasında: 

O ? B" .. ~ - ne • • • ır teY gum enı ••• 
Bayram topu mu? •• 

- Hayır .• Annem babamı dö
vüyor! •• 

• • • 
Bir delikanlıyla bir kız arasın .. 

da: 
· - Küçük, hanım, valideniz ev· 
de'llli? 

- Hayır .•• 
- Müsaade ederseniz bayram-

lqmıya geleyim! .• 

Muvaffaklyet 
Re11am Çallı İbrahim Bey, Pa~ 

riıte on ıene bulunmuş ve hiç 
Framızca öğrenmeden memlekete 
d6nmek gibi bir mucize göıter
mittir. 

Geçen akıam, bezmi muhabbet 
kurulmuf, kadehler keıide edili· 
yordu. 

Çallı İbrahim: 
- Çocuklar, dedi .•. Pariae gİ· 

dip bir kaç sene kalmak iıtiyo-
rum .•• 

Ahmet Refik Bey: 
- Eh Çallı, dedi, artık bu sefer 

Franıızca öbenmemekle kalmaz, 
muhakkak Parislilere Türkçe öğ· 
retinin! 

Endi•e 
Celal Bey, yazın balık avına 

çıkmıya meraklıdır. 
Bir akıam, geç vakit denizden 

eve dönmüıtü. Tuttuğu balıklan 
karııına aösterdi: 

- Bak kancığım, ne güzel lü
ferler •• 

Karısı balıklara baktı ve beyen
di: 

- Evet, güzel balıklar amma, 
çok geç kaldın •. Merak ettim doğ-
rusu •• 

- Denize düıerim, kayık batar, 
boğulurum diye mi? .. 

- Hayır canım, ıen dönünciye 
kadar çarııda bahkcılar kapanır 
da balıbız kalırsak diye! 

Anlaplclı 1 
Salomon, Neıimaçiyi dükki· 

nmda aradı. Yoktu. Çırağma sor· 
du: 

- Neaimaçi Efendi yoklar mı? 
-Yoklar! 
- Ne vakit gelirler? 
(:ırak omuzlarım kaldırdı: 
- Vallahi bilmem.. Orasım 

mahke1;11e bilir artık 1 
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MOstakbel barbı umumiden sonra yer yllzOnde yeglne canb 
kalan insanlar : 

Tahdidi teslihat konferansı azaları bininci içtimalarını yapar
larken 1 .. -·-·-·---·--· ...... _, _____ , ____________ _ 
Bayram 

Tebrikleri 
(Jstanbulda mukim Torik :'\~cmiden 

J, anda l\lehedi Cafer H:ızretlerin e] 

Jmınim moruk 1 
Bayram mübareki, bizden se· 

Jim iki çeki!,. Eğer birkaç as
lan kurban eltinse bizim olsun 
pösteki!.. 

Beni ıorma, itler ayna! Bu
günlerde avcıhk mayna! işin yok
sa gilneıe çık bol bol kayna! 

Bakı, zabtiyeye emanet ol! 

• 1 Jranda mukim M~şhedl Caferden 
lstanbulda Torik Necmi beye] 

Gardaıım l 
Bayramm mubarek bad 1 özD· 

ne bu tebriknameyi ZOmr6düan· 
ka guHunun gaonadana bağlayup 
gönderirim 1 Men burada, ıaç 
yüz deve, gaç min fil, gaç mil
yen aslan keamiıem bilmirem 1 
ille zebbettiiim gurbanların gan
ları, lran sokaklanndan ıeetlerce 
gızıl bir çağlayan gibi akmıştal.. 

Baki, cümle ihvana selamlar 
cliyyesen. Özflmü feramuı etme
yeler 1 

• r Ahcı Mıgır :ığad:ın Elhaç Hafız 
Necip efendiye J 

Beyzadem, paıa zadem, ıOt 
ilen şekersin, bal ilen bademi 
Yer yOzilnde yoktur sen gibi 
idemi.. 

Iıallah irahman baryamm ikin· 
ci ıDnü bizim devlethaneye irağ· 
bet buyurursunuz da zabmz ilen 
f6yle kup be karp keyif oluruz. 

Kurban keamit iaen gelir iken 
cigerini getir de cenabına bir 
tefarik meze yapayım. 

Haydı, çok baryamlarl 

lElhaç harız Kecip efendiden ıbça 
Mıgır ağayaj 

EssellmO aleykOm, 

idi saidi edhayı tebrik veai
leıiyle taatir •e inal buyurulan 
nameniz vuıl ve kalbi mabzu· 
numda envai meserret hlaıl of. 
du. Ancak, dainiz tevbekir ol• 
doğumdan areki dafi61meraktaa 
ağzıma katra koymamaktayım. 

Ol sebepten, tarafı ilinize, 
kurban payı olarak iri boynuzlu 
bir koç baıı g6ndermekle iktifa 
eyliyorum. GOie gtıle kullaaua
nız efendim. 

• 
( Cihan yandı Leyladan kayun bıyıt 

Ahmet beye ] 

Benim kıvırcık koçum 1 
Kurban bayramını tebrik ede

rim. gene nerelerde otluyorsun? 
Gene hangi çengele ta kaldın? 
Kuyrujıınu bir ele geçirsem de-
rini yllzmedea bırakmam. Etin 
benim, kemifin kimlerin olursa 
olıunl 

Tombul gerdanından 6perim 1 

• 
( Kaytan bıyık Ahmet beyden cihan 

yandı Leyla hanıma ] 

Kınah kuzum! 

Kurbanın olayım kuaurumu 
affet l Acı ıitemlerle öyle ciğe
rimi kebap etme! 

Yalunda gelirim. Gene &yle 
eıkisi fibi can ciğer kuzu ..,. 
muı oluruz! 

Bayramını tebrik ederim 1aY
ruml 
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İ Bir Güzel Kız! \ 
~ ~ 
§ ğ 
§ Öyle güzel bir kız ki, raatgelinmez eşine l ~ 
~ Öyle kanı ııcak ki, benzer yaz güneşine! j 

;:::: 
__ ) • ~önlüın dayanamadı aşkının ateşine 1 ( 
_ Oy le kanı sıcak ki, benzer yaz güneşine l = 
~ -
i ~ 
= = 
~ Yetil yapraklar gibi g6zleriyle bakıyor, ~ 

Siyah kibküllerine karanfiller takıyor, ~ 

insanda ne tahammül, ne takat bırakıyor, ~ 
~ Öyle güzel bir kız ki, rastgelinmez eşine 1 .§ 
= E 

= ' ( Gençliğimi knl etti bu sevdanın yangını, 
E Bir kalbe yüklenir mi bin hasretin yığını? a 

~-==: Dudaklarına ıürmüı goncalar allığını, "=-==-~ 
E Gönlnm dayanamadı aşkının ateşine! 

e Çimdik ~ 
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- Şu senin arkadaşın Arif ne ahmak şey •• 
- Ne o? .• Seninle evlenmeye mi kalkh ? .. 

- Bu bayram ne kestin? 
- Nişanlımla alaka mı! 

--------·--------- -----------------------------------------------------~--· ,. 

· ı 

Kıyas 

Bakkal Bodosaki, çırağı Pande· 
)iye !ordu: 

- Gazanç vergisi için ıubeye 
yazacağız. Doğduğun tarihi, nire
Ji olduğunu tıöyle babayım .. 

- On tekiz yaşmdayLm ! 
-Ala! 
- Nev§ehirliyim ! 
Bodosaki hayretle sordu: 
- Nev§ehirli misin? 
- Evet .. 
- Sen Niğdeli değil misin? 
- Niğdede doğmuşum amma, 

atıl Nevıehirliyim .. 
- Y oh. , Olmaz .. Niğdeli &ayr 

lırsın oğul. . insan doğduğu yerin 
adamıdır! 

Çırak boynunu büktü: 
• - Amanın dime usta. . Şayet 

bır ahırda ossaydım eşşeJ... mi sa· 
yılacahtrm? ! 

Bilmiyormu, ! 
Salamon, Miş.onaçiye raageldi: 

Bezin kari bu yece bir oğlan 
doğurdu .• 

- Y ozun aydin .. Çocuğun ba • 
b . k. ? 
ası ım ... 
Salamon hiddetle homurdandı: 
- Edepsizliğin luzunıu yok. . 

Ağzindan çikani kula~in işitsin! 
Misonaçi özür diledi: 
- Darilma be kuzum .. Ben se· 

ni biliy~rsun ıandim ! .• ----Piyanko 
Hanımefendi, Tayyare piyanko 

sunun &an keşidesini dört gözle 
bekliyordu. 

- Eğer kazanacak olursam, her 
,eyden evvel kendime üç kat yeni 
elbi&e ile üç tane yazlık manto ya
pacağım .•. 

Kocau, traşı uzamış, eli saka· 
ıında, &ordu: 
' - Ya bir şey çıkmazsa? 
Hanımefendi omuz ıilkti: 
- O zaman sen düşün arbk ! .. 

,. 

i t 

1 

NOKSAN 
Cemil Bey, bir gün paraya kıy· 

hnı!, aekiz okka buz gibi kıvırcık 
atmıftı. Ahçı l::adına verdi: 

- Bununla kavurma, kıyma 
yap .. Ak§am için de biraz pirzola 
ayır! , 

Aktam, i~inden çıkıp eve dön· 
müttü. Sofraya oturdu. Pirzolayı 

'ı\ \11 tH\ 

~ 
·===ı ___ , 
_:_J 
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den aürüklememi§. Yarısını mut· 
f akta yemi§, yarısını da alıp gö· 
türmü§ ! 

Mücrim kedi, o esnada miskin 
miıkin mırıldıyarak odaya girmiş 
ti. Cemil Bey hemen yerinden fır· 
ladı, kediyi tuttu, koıarak köşede· 
ki bakkala götürdü. Arkadan ahç1 

Komiser - Sen bu bacının çantasını almışım •. 
Y ankeseci - Aldım ama, geri verdim .• içinde hiçbir şey yoktu .• 
Bacı - Nasıl yoktu .. Podramla a!hğım Hrdı ! 

beklerken ahçı kadın elinde ispa· 
nak sahaniyle görününce adamca· 
ğız hayretle sordu: 

- Hani pirzola? 
T - Aman beyefendi, sormayın .. 
Kom§unun kedisi tel dolabın ka~ 
pağını açmış, koıkocaman parça· 

k ?t yı apmamış mı .... 
Cemil, hiddetle kaşlarını çattı: 

. - Ne diyorsun? .. Küçücük bir 
kedi, ıekiz okka eti ıürükliyebilir . ., 
mı ..• 

- Hayır beyefendi, hepsini biı~ 

kadını da çağırttı: 
- Gel bakalım, kediyi tarta· 

hm! 
Kediyi tarttılar. Üç buçuk okka 

gelmesin mi? .. 
Cemil Bey, dudaklarında zalim 

bir tebbesümle sordu: 
- Ya buna ne buyurursun? .. 
Ahçı kadın hiç istifini bozma· 

dan cevap verdi: 
- Kaaap eti noksan vermi9 ol· 

malı ... Baksana, dört buçuk okka 
eksik egliyor !. 

içki söyletir t 
Vaktile lstanbulda rakı yatak 

edilmi§ti. Bir bektaşi babaat, ıe· 
bir haricinde kuytu bir kö§e bul· 
muş, kara hinliğini önüne koymuş, 
demleniyordu. 
·Vaktin Veziriazamı, yanma bal" 
tacılan almış, tebdil dolaşırken 
bektaşi babasını cürmü meşhut 
halinde yakaladı: 

- Merhaba ihtiyar .• 
Bektaşi güler yüzle cevap ver 

di: 
- Merhaba erenler .. Buyurun! 
Onun bu teklifsiz hali vezirin 

ho§una gitti ve karşısına oturdu. 
Bektaşi, hemen kadehi doldu· 

rup, bu tanımadığı zata uzattı: 
- Buyur erenler! .• 
Veziriazam, teklif edilen kade· 

hi reddedemedi, içti. 
Arkadan, bektaşi bir kadeh da· 

ha uzattı. Veziriazam onu da içti. 
Üstüste atılan iki kadeh, misa· 

firin ba~mı hafif tertip dumanla· 
mıştı. Kendisinin mühim bir adam 
olduğunu hissettirmek için bekta· 
şiye sordu: 

- Ben kimim biliyormusun? .. 
Baltacılardanım ! 

Bektaşi, elini göğsüne koyup 
baş kesti: 

- Eyvallah erenler!. • 
Üçüncü kadehten ıonra, vezir 

suali tekrarladı: 
- Ben kimim biliyor musun? •• 

Yeniçeri ağasıyım! .• 
- Eyvallah erenler! .• 
Dördüncü kadehte, suali birda 

ha tekrar etti: 
- Ben kimi,m, biliyor musun? .. 

V eziriaza~nım ! .. 
Bunun üzerine, bektaşi derhal 

vezirin önündeki kadehi kaldırdı: 
- Eyvallah erenler .. Bu kadarı 

kafi!. . Bc§inci kadehte Padişah, 
altıncı kadehte Peygamber, yedill" 
ci ko.dehte Allah olacaksın! •• 

--···--·-----------··-····----------------------------·····-····-·---------· 

- Ctınler ne kadar kısa, değil mi? .. 
_ - Ya.. Kocamla kayia bile edemiyoru:d 
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Yüzme Günü! 
Gençleri sahillerde üzme günü geliyor, 
Kızlar !.. Haydi plaja.. Yüzme günü geliyorl 
Gözleri bayg1n baygın süzme gUnü geliyor, 
Kızlar! .. Haydi plaja.. Yüzme günü gcliyorl 

Hepiniz bürününüz birer ipek mayoya, 
Koşunuz Kalamışta, Floryada banyoya! 
Seyredelim denizde sizleri doya doya! 
Kızlar!.. Haydi plaja.. Yüzme iÜnü geliyor! 

Kendinizi fırlatıp parl~k sulara atın ! 
Dalgaların kalbine biraz heyecan katın! 
Sonra kumlarda yatıp aklımızı oynatın ! 
Kızlar!.. Haydi plaja.. Yüzme günn geliyor! 

~ 

J 
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Dalga \ 
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- K'arınlı .:ır:ın nasıl ? 
- Ken onun her istediğini yapıyorum. oda benim hd 

istemediği mi yapıyor .. Gül gibi geçiniyoruz! 
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..._ 166------ TARİH EL KiTABI 
• Ului beyin Semerkantteki raıathaneıi dünyanın en güzel eıerle • 
~en biriydi. Uluğ beyin raıat ilmine, riyaziyeye ait eıerleri Avrupa• 
' tetkik ve tercüme olunmuıtur. 
ı._ B~ zamanda edebiyat fariıi tesirinden kurtulmamakla beraber can .. 
~dır. 

lımurun çocuklarının devrinde yaşıyan büyük Türk ıairi (Ali Şirnc."' 
::~ Muhak~m~tüllügateyn adlı eserinde türkçenin farisiye faik olduğu • 

llpat etmııtır. 

T1111ur ordusu : 

ek. Timurun orduıu dünyanın en muntazam ordusuydu. Bu ordu plya• 
Ye ıüvariden ıpürekkepti. 

Süvariler de hafif ve ağır süvari fırkalarına ayrılmıştı. Timurun 
~'-anda, köprücüler, Yunan aletini atmakla mükellef kıt'alar, sanayi 
.1_ alan, dağlardan ıeçmek. için sureti mahsuaada yetittirilmit piyadeler 
~•ardı. 

Timunın orduıu (10) ve emaali miktannda efrada malikti. 
..... _ _.Timur ordusunda onbaıı, yüzbaıı, binbqı, vardı. 10,000 kitiye ku • 
--..aa edene emir denirdi. 10,000 kitilik kıt5aya Tümen denirdi. 
~ Timur orduıunda inzıbat, çok ııkıydı. Kumandanların ceza ve mü• 
dt at Yermek haklan vardı. idam cezası veremezlerdi. Timur ordusun• 

-.eldi cezalan kaldırmıfb. Timur, maddi ceza için derdi ki: 
ı ...... "Şahsı nüfuz ve hükmünü, kamçı, ve dejneksiz idare edemiyen bir 
-.ar &mirlik ııfatma liyık değildir.,, 

-- Hlndlstanda BabOr lmperatorluğu -
.., __ lahur, bü~ Timurun abfadmdan Zahirüddin Mehmet Babür, Fer
~ laWdbiadarı Omer teYh Mirzanın oiludur. 1483 te Fergananm A-a
•mıı;q lıuabumda ölmiiftür. 

T"unurun ahfadmdan Ebuaait Maveraünnehire münhasır kalan T: .. 
~~Jetini idare ediyordu. Ebuaaitten ıonra devlet parçalandı. Se • 
~l Buhara, Badahtan, Feraana, Kibil havaliıinde Ebuıaidin dört 
.. T• hllrim bulunuyordu. Ebuaaidin oiullanndan biri olan Ömer Şeyh 
~-da Ferganada hükümdarlık ediyordu. Kardeıler biribirleriyle mu .. 

ue ediyorlardı. 
h,t. a_; feYh Mirza devleti de iki hanın tecavüzüne uğradığı ıırada 
~Mina 6ldü. (1494) Babür 11 yqmda tahta çıktı. Maveraünne • 
~ •1r hayli harpler etti Semerkancli Ozbeylere terk mecburiyetinde 
~ Ba auretle tahtsız kalan Babür Ozbeylerin mağl6p ettiii beylerin 
~erini etrafına topladı 20,000 kitilik bir orduyla hareket etti. ilk 

• Ef ıaniatanda yerleıti, Kabili aldı. 
~bir Semerkandi, F erganayı zaptetmek iıtiyordu. Halbuki bu 

la sarfında Özbeyler kuvvetlenmitler Herab da zaptetmitlerdi. 
l•'-- .~e Timm ahfadı hemen kimilen ortadan kalkmıt qlu7ordu. 
. ~ ........ idı. . . 

lzmirde 
Altay takımı Yunan• · 
lılarla burabere kaldı 
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Babür Özb~ylerin bir o.kınını durdurduktan ıonra Kabilde (1507) 

de padi§ah ilan olundu. , 
lranda Şah lsmaille ittifak etti Özbeyler aleyhine harekete geçti. 

Fakat Şah lımailin Osmanlılarla döğü~mck için garbe gitmeıi Babürün · 
mağlubiyetiyle neticelendi. Bundan ıonr~ Babür Hint seferine karar 
verdi. Babür, Hindiıtanın büyük babesından kendisine miras kaldığnu 
ileri aürüyordu. 

(1523 • 1524) te Lihuru, 1526 te Delhiyi ve Agrayı zaptetti. 
O zaman Delhi Sultan lbrahimin idareaindeydi. Babürün idaresin• 

de Osmanlı Türklerinden topçu bataryaları vardı. 
Panipat meydan muharebesini Delhi sultanının aleyhine az kuvve~ 

le bu suretle kazandı. Bu muharebenin neticesinde merkezi Ağra olmak 
üzere ,imali Hindistan ve Efganfotanda kuvvetli bir devlet tetekkül et• 
miıti. Yeni istilaya kar!ı harekete g ?Çen Raçputların orduıu da Babür 
ordusu karıııında mağlup oldu. 

Babür üç ıenede Bengale dahil olmak üzere bütün timali Hindiata • 
na sahip oldu. Babür 48 Y&§ında olduiu halde 1530 da öldü. Babür im• 
paratorluğu Hindiatanda deva.m edan aülileler anar§isine nihayet verdi. 

Babür, yorulmak bilmez bir çalııkandı. F eli.ket anlarında yeise 
düşmezdi. 

Babür, yalmz harp ve siyaset adamı değildi. Gayet kuvvetli bir 
kültüre sahipti. Hatıratını ihtiva e:len (Babürname) Nibin adh man • 
zum eseri, (Mecmuai et'arı Babür Paditah) adlı eıeri Çaıatay türkçeai • 
nin en güzel kluik bir eseridir. -1 

BabUrden sonr• ı 

Babür ölmeden evvel Huna.yun veliaht, K:imranı Efıaniıtan valisi 
tayin etmitti. Hunayun Efganiıtanda Türkler aleyhine iıyan eden (Şir • 
tah) ile döğütmiye mecbur oldu. Bazı isyanlan butırdı. Fakat bir ara • 
lık (Şirıah) Delhiyi bile zaptetti. 

Hümayun on bet ıene uğrqtıktsn sonra Delhiyi tekrar elcte etti. Fa 
kat bir sene sonra öldü. Bundan ıonra Ekber (1556 - 1605) hükümdar 
oldu. Ekber zamamnda fütuhat devam etti. Ekber Hindiıtandaki Türk-t 
lerle Hintliler arasında bir birlik v\,i:ude getirımiye çahıtı. Raçputlan da 
Türklere ısındırmak için çalı9tı. . . 

Elcber inıanlan birlettinnek için (Dnilihı) ~:ımıyle yeni bir din 
icat etti. Bu dinde günet mabudun a1&nıeti olarak. ıbadet ediliyordu. Ek• 
herden ıonra oğlu Cihangir ondan aonr~ . Ş~ıcıhan . hükümdar oldu. 
Fakat bunlardan sonra hükümdar ohn bınncı (Alemgır) adıyle Evrenle 
Zip gaddar ve kabiliyetsiz bir ad~dı. . 

Mahratlarla yapbğı harpte ıalıp geldı. Dekkanı battan bata zap • 
tetti. Fakat harpler yüzünden memleket harap olmuıtu. Ahali de kendi· 
ıine r~üşman kesilmitti. 

- BUyOk Hint lmperatorluğunun inhitatı -
Evrenk Zipten sonra Türk İmparatorluğu ıüratle inhilale bqlaclı. 



Sae elinizi sol elinizden 
Ayırt edememckliğiniz 

Kabil midir? 
'·Asla,, diyecekıiniz, "büyük: ve makul düşünen 

bir insan olmak dolayisile sağını solundan ayart 
etmek kadar tabii bir şey olamaz,. • 

Bu küçük misalin bir de aksini düşünelim ..•• 
O halde nasıl o!uyorda siz her hangi bir baş 
ağr1S1 ilacım ASPlRIN'den ayırt edemiyorsunuz. 
Böyle bir şeyin sizin için varit o1maması icap 
ederdi. Bir ço'.c defalar soğuk algaohklarmda, baş 
Ve vi' cut ainlarınJa size yardım etmiş iyi ve tesiri 
emin bir İliç olan ASPIRIN'i Bayer işaretinden 

tamyabilirsiniz. Bir daha " bir ASPlRIN ,, salın 
aldığınız vakit tabletleri bunun için iyice göz 'en 
geçiriniz. Herbir iyi iliçta olduğu gibi ASPıRIN'in 
de bir çok taklitleri mevcut o!up ba taklitler 
meyanında . Bayer işaretine pek ziyade benzi yen 
işaretler taşıyanları da vardır. Bunlar ASP ıRlN 
değildir, çünkü yalmz bir ASPIRıN mevcut olup 
o da Bayer işareti altında tanınmaktadır. Kendi 
sıhhatiniz noktai nazarmdın hakikaten ASP,RIN 
den başka birşey almamağa dikkat elmenız 
lazımdır. 

Kervan Yollan 
Bir Rahip 
Tayyareyle 
Tetkikat yapacak 

Suriyede asarı atika aramak 
üzere rahip Poidebard Fraosadan 
hareket etmi,tir. Rahip, Paris ilk 
defa gene Suriyeye yarı coğrafya 
cemiyeti tarafından gönderilmiı 

lstanbul Baytar Müdiriyetinden 
Aygır deposunda mevcut damızlıklar aşağıdaki istasyo 

tevzi olunacak ve 21 nisanda çifleşme Yazifesine batla 
cakbr. Çifleşme istasyonları ıuclardar : 

Merkezde Sultanahmette aygır deposu • 
Çatalca, Yalova, Beykoz, Şile, Silivri kaza merkezlerind 
Üsküdar'da Balabanda mahalli mahsusunda. (1536) 

Beyoğlu Rskerlik Şube$i Rei5liğinden : 
Şube No: Esami 

HHköy 20 18. ci kolordu 118 nakliye Kol. K. mül 
Abdüsselim oğlu Maruf ef. 

YO Halebin şimal şarkındaki " 
yanar dağları tetkik etmişti. Cihangir 

51 Alay. 17. T. 3. 81. 9. nefer Huıtit oğlu Ş 
5 Nefer Emir Mustafa oğlu izzet. 

Geçen sene de 800 kilometre· 
den fazla arazide tabarriyat 
yapmış, Rocın zamanına ait 
eserler bulmuştu. 

Rahip milattan iki asır evvel 
Palmirden Hit şehrine Firat aeh· 
rini takiben gelen kirvan yulu· 
nu da keşfetmiştir. Bu yu!u top· 
rak üzerinde görmek hemen 
gayrı kabildir. Yol ancak tay
yareyle görülmektedir. 

" ,, 

" 
" 
il 

" 
il 

il 

Kılıçali 
Hasköy 

" 
Bu sefer, rahip, bu eski ker-

van yolu üzerindeki çeşmeleri Cihangir 
aramak niyetindedir ve gene Kılıç•li 
tayyare kullanacaktır. Zira tay· 
yarenin kanatlannın teşkil ettiği 
ekran üzerinde, bu eski yollann 
akisleri birer çizği halinde 

ti 

" 

14 Binbaıı Ali Rıza B. 
19 Zabit vekili Hüsnü oğlu Mehmet Ziya ef. 
22 Nefer Hassas oğlu Ati Ihsan. 
28 Mülizim Mürt eza oğlu Mehmet ef. 
29 Mülazim Hasan oğlu Abdullah Galip ef. 
30 Nefer Nikoli o~lu Panayot. 
32 M61izim Osman oğlu Kadri ef. 
33 Yüzbaşı Selahattin B. 
19 Alay. 17. T. I. BI. 3. nefer Ahmet oilu ibra 
47. M. Seyit Ali çelebi Mab. başçavuş Salih oğlu Ali 
75 Klhtane karyesi baıçavuş Hüseyin oğlu 

19 
15 

2 
4 

Faruk ef. 
Nefer Hasan oğlu Muslih. 
Of kazası nefer Salim oğlu Ahmet. 
K. 2. A. 5-1. Bl. 2. nefer Tufan oğlu lamai 
Alay. 70-3. BJ. 1 O. ihtiyat müliıim Osman 
Kazım ef. 

it OM ıg 

Kiralık Ahçılık ve Kahveci
lik Mahalleri 

... \ ~ ·. \• ,_. . . . . . 
Evlenme görlilmektedir. 

Yukarıda İsimleri yazalı şehit yetim ve ailelerinin tlltlha i 
miyelerini almak üzere hemen şubeye müracaatları ve 'l 5 Nisan 
kadar gelmiyenlerin hakları zayi olacağı ilan o!unur. 

\ ırmi dördüncü mi.istakil lşkodra Rahip: 
fırkaSl nizamiye beşinci alay lrnmandanı G t J k k t' 1 

EminönU MalmUdUrlU.,.Unden·. - aye a ça uçma şar ıy e Jstanbul ıı ,.e lieyoğ?u nıucas:ırrıfı merhum kaym:ı-
Muhammin kira kam Ahmet 1 e\ fik beyin kerimesi Sa- diyor altmış kilo metre kadar 1 Kurban Deri Ve 

Baraaklannı Tayyare 
Cemiyetine Veriniz 1 

bedeli havet hanımla Borsa meiDurlarından Ah- ve Tel Amid'ten başlayıp Muıula E k f 
3L!•• met SelAmi. beyin akitleri pederi Bidayet dogw ru ilerliyen bir yolu takip V a 

Ahçılık mahalli • beyin C'ıhangirdeki ıpartımanında nezih H d 
24 Kahvecilik .. Ye samimt bir heyet huzurunda icra ede bildim. albuki on an ev· MüdürlÜg~ Ünden: 

Sirkeci' de : Dcmlrl.:apıda Sarayiçi cad· olunmuştur Tarafeyne saadetler dileriz. vel aynı yerde •çuılar yapmış- tur. Talip olanların şeraiti an 
desinde Asker! dikimhanesi dahilinde ' bm. Fakat epice yüksek olduğu Miktarı Cinsi mak üzere her gün Levazım i 
5-l No. it ahçılık \'e 5·2 No. 1ı kahve- Kadın ve doöum hastalıkları ı: 20 1·ı~ 30 K. Bakır 1 k • • ı ı için bir şey görmemiştim. u resine ve eşya arı görme ı 
cillk: mahalltri yukarıda gösceıilen mu- ı : Mütehassısı : 250 11 300 " Pirinç de Şehzade ambarına ve ih 
hammtn bedeller üzerinden ayrı ayrı \e Doktor 1

' 

açık artorma usulilc kiıaya verilt'cektir. 11

1 

ff- . N •t Kadıkör SUrcrya sinemasında Muhtelif köhne eşya günü olan Nfsanın yirmi biri 
ihalesi 25-~isan 9.12 pazartesi günü sut : useyın aşı J 14 nisan 932 perşembe gününden Şehzade ambarında mevcut Perşembe günll saat OD dört 
10,30 da EcıinönU t\1almüdürlüğünde ı Türbe eski Hililiahmer binası itibaren Ramon nuvaronun lmpe- d . 1 . 1 idare encümenine müracaatla 
yapılacaktır. ( 13I!i) ! 1 No. Tel. 226 2120 racorun raveri il~vecen Çin • Japon yukar a _cıns .. erı yazı ı eıya ayrı 

·· - -- -- - - - harhı. ayn alenı muzayedeye konmuı· {l 1 

••4••···----------------------------------------------------------------·--

-168 ----- fARtH EL KiTABI ------·-• 
Harpler memleketin maliyeıini bozmuştu. isyanlar çoğaldıkça çoalı • 
yordu. Valiler istiklallerini ilan ediyorlardı. Diğer taraftan lrandan ge -
len Türk Nadir§ahın akını, diğer taraftan Efgan hükümdarı Ahmet tahı 
Dürraninin l.ücumu Türk imparatorluğunu fena halde sarsmıftı. 

Şahıilem Bihar, Oriıa, Bengalenin mali idaresini bir tazminat mu
kabili olarak lngiliz Hint ticaret kumpanyasına verdi. Hint ticaret 
şirketi ordu ve donanmaya malikti. Daha evvel gelen Avrupa ticaret tir· 
kederini muharebeyle çıkarıyor ve yeni arazi zaptediyordu. 

On dokuzuncu asrın birinci nııfında Delhi Türk hüükmdarları İngi
liz nüfuzu altına girmitti. 

(1857) de İngiliz nüfuzuna kartı takip edilen sipahi isyanı bir ne .. 
tico veı :.-di ıon Türk hükümdarı Bahadır Zangona nefyolundu diğer 
müatakil Hint devletleri İngilizleri kovmak için yapılan isyana İştirak 
etmediler. 

1858 de Hint ticaret §irketi vazifesini lngiltere devletine terketti. 
Bu zamanda lngiltereye sadakat gösterenlerin arazileri genişletildi. 
1858 den •onra Hindistanda siyasi iı tiklil tarihi nihayet buldu. 

- lWedenlyet -

tir. 

Babürden sonra Hint medeniyeti büyük inkitaflar göstermittir. 
Ekber zamanında dinle devlet biribirinden tamamiyle ayrılmıştır. 

Bu devirde duvalar farisi ve ordu lisanlarma tercüme edilmiş • 

Minyatür ve mimari büyük inkitaflar ıöıtermiftir. 
Şahıcihanın 1631 de vefat eden karııı Mümtaz mahal için yaptırdı· 

ğı Taçmahal türbesi dünyanın en güzel mimari eserlerinden biridir. 
Bu devirdeki mimari eserlerinde Türk, lran, Hint eserlerinin tesirin· 

den batka Osmanlı mimarisinin de teıiri görülür. 
Mimar Sinanın çıraklarından Y uıuf ve lıa Hindiıtanda methurdur• 

lar. 
Bu devir mimarisinin huıuıiyeti, çini yerine mermer kullanılması • 

dır. 
Delhide Hümayunnun türbesi lıtanbul camilerini andmr. 
Ekber zamanında Hindin yerli san'atı mimariye daha fazla nüfuz 

etmiıtir • . (Türki Sultana) sarayında bu tesirler daha barizdir. 

( İkinci clldln sonu ) 

• 

TA RlH EL KİTABI -----165 
Beyazıdın yanma kaçmış olan Sultanahmet bu defa da Mıııra kaç 

tı. Fakat Mısır sultanı onu zincire vurdu. Timura vergi vermek ıuretil 
Mısırı istiladan kurtardı, Kara Yuıuf Arabistan çölünde izini kaybetti. 

Çin sefdrl : 

Timur Semerkantten döndükte sonra Çin selerine çıktı. Maiyetin· 
de 200,000 kişi vardı. Otvara gelindiği zaman Timur hastalandı. Vasiye 
tnameıini yazdı, Cihangirin oğlu Pir Mehmedin hükümdar yapılma • 
aını ve kumandanların ona itaat etmesini talep etti. Kumandanlarına bu 
vasiyete sadakat edeceklerine yemin ettirdi. 

1405 şubatında öldü. Cesedi Semerkande getirildi. Hindiıtanda bll'" 
lunan Torununa haber gönderildi. Ve ordunun hareketi durduruldu. ,,,--

- Tlmur hakimiyetinin· neticesi -
Timurun-ölümünden ıonra imparatorluk ıüratle parçalandı. Timurun 

ordusundan bir kıaım, Timurun torunlarından (Halil) e kaldılar ve Ha• 
lili Semerkantda imparator ilan ettiler. 

Pir Mehmet Hindistandan geldiği zaman Halilin orduıuyla çarpıf • 
tı. Mağlup oldu. Timura sadık bazı kumandanlar Halil aleyhine har • 
bettiler. Halili mağlüp ettiler. Horasanda bulunan (Şahruh) geldi. Semer• 
kandi zaptetti. Semerkandi oğlu (Uluğbey) everdi. Bu suretle kısmen 
kurtuldu. 

Timurun garbe dönme hareketi yüz senedir kapanmış olan Avru• 
pa ve Asya ticaret yolunu yeniden açmıftı. Tebriz Avrupa için mükem • 
mel bir ticaret merkezi olmuıtu. 

Fakat ihtilaflar, mücadeleler pek az zamanda yolların kapanması· 
na ıebep oldu. 

Timurun imparatorluğu eğer muktedir haleflere .malik olsaydı fÜP • 
hesiz daha büyü kitler görecekti. ~ 

Tlmur ve Tlmurlular devrinde 
TOrk medeniyeti 

Fikir hayatı : 

Timur devri, harp ve mücadeledevri olmakla beraber, ıan'at, ede • 
biyat, medeniyet itibariyle de mühim bir devirdir. Timurun sarayında 
ilimler, aan'atkirlar vardı. Bilhassa Timur gittiği yerlerden getirdiiİ 
san'atkirlarla Semerkant en güzel eserlerle bezenmiıti. Timur Semer 
kande 150,000 san'atkar getirmiıti. · Timur ziraate de ehemmiyet veriyor 
du. Tinıurun çocuklarına naaihatini muhtevi eseri (Tezükat) ı çok cid• 
di ahkamı iht~va etmektedir. 

Timurun nealinden gelen Bugbey, Hüseyin Baykara, Babür yahut 
aan'atkirlarr, şairleri, ilimleri himaye ile kalmamışlar bilhaua edebi• 
yatta, ıiirde mevki kazanmıı insanlardır. 
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1 ŞOKÖFE~ 
Bayram geliyor : 
Çocuğunuzu Siz de 
Sevindiriniz ! 

Kumbara bütün bir istikbaldir 

f rriirliiye···ış···u·aii.ii:ası~ ......................................................... : 

Kiralık mahalli • 
gazın o 

Usküdar mal müdürlüğünden: 
UskOdarda Büyükçamlıcada tepe gazinosu ile alttarafmdaki ya

nm dlSnlim çamlık: arazi üç ıene müddetle ve senevi muhammin 
180 lira bedelle icarı müzayedeye konuJmut tur. Taliplerin yüzde 
~5 nisbet Ye pey akçelerile 30·4-932 cumartesi günü saat 15 te 

-- ıküdar malmüdürlüiüoe mfiracaatları O 432) 

Afyon Nafıa Baş Mühendis
liğinden: 

Afyon - Sandaldı yolunun 38+600 kilometresinde "12685 li
ra bedeli keşifli Karadirek köprüsü inşaatı 24-4-~32 taribi~de 
saat 15 de ihale edilmek üzere kapah zarf usulile münakasaya 
lconulda. . 

1 - Ehliyet Yesikası almak veya kayıt ettirmek için milna
ka,a ıeraiti umumiyesİnin 1 inci ve 2 inci maddelerinde yazılı 
•esaikin münakasa gününden Jaakal sekiz gün evvel Vilayet Baş 
MUhendisliğine tevdii. 

2 - Milnakasa tafıilitile ıartoameler sureti musaddakaları
bın Vilayet Nafıa Bıt Mühendisliğinden alınabileceği. 

3 - Münakasaya ittirdk edebileceklerin mUnakasa ve ihale 
kanuniJe şartnameler ve teferruatı daireı1indc bazırlayaca:Cları 
teklif mektuplarmı 24-4· 932 tarihinde saat 15 den evvel Viliyet 
~bcümeni Riyaaetine vermeleri ve ihalenin Vılayet Encümeninde 
~· kılınacağı ilan olunur. (1302) 

ıtriyat fabrikası/. 1 
Muhterem müşterilerinin 
bayramını kutlular~ 

1- 1 

' 3. KO. Sa. Al. Ko. dan. 1 
1 - Konya ve Diyarbekirde bi -

dayeten (150) ilra ücretıe ist ihdam 
edilmek üzere imtihanla iki mimar a
lınacaktır. 

2 - Müsabakaya iştirak edecek 
mimarların behE.mehal Güzel San'a.t
Jar akademisinden mezun olması 
ve buna dair vesaikin yedlerinde oıı
lunması ve aynı zamanda 118 numa 
ralı ordu emir namesinde yazrh o
lan şartlan da haiz olması lazım -
dır. 

3 - Müsabaka imtihanı Ankarnda 
MiJJi Müdafaa Vekaleti Emakin ve 
inşaat şubesinde 1 mayıs 932 tari• I 
hinde icra kılınacal\tır. Işbu imtihan 1 

da muvaffak olanlardan iki efendi 
ba kur'a mezkur mahallere tayin olu 
nacaktır. 

4 - İşbu şeraiti haiz taliplerin 
maddede yazıll vesika veya 

sureti musaddakalany le 30 ni-;an 
932 tarihine kadar Ankara Emakin 

ve lnşaat Şubesi Müdülüğüne tahri • 
ren miiracaat etmeleri ilan olunur. 
(139) (1048) .... 

Topçu ve Nakliye mektebinde mev 
cut bi r reis beygir müzayede sure • 

tiyle satılacaldrr. Müzaycdesj 6 ni
san 932 çarşamba günü saat 10 da 
F atihte At pazannda icra k1Irnacak

tır. Taliplerin mezkur gün ı·e saat 
tc at p:ızannda hazır bulunmaları. 
(2.j9) (1327) 

ABE 
Bay r anı Ertesi 

N1Z AMET1lN 
N A Z 1 F' in 

Deli Deryah' 
nın 

s o N u 
eserini tefrikaya 
b a ş 1 ı y o r!· 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahlli hstalıklar muhıhasaısı 

Cumadan maada her gün öğleden 
sonra saat 2,30 dan 5 e) kadar Ts t:ın

bulda divanyolunda 118 n um:ıra!ı hu• 

sust kabinesinde dahili hastalıkları 
muayene ve tedavi eder. Telefon: İs

tanbul (2. 223!>8) - -------- --

öksürenlere: KATRAN Hakkı -Ekrem 
r-YAt mT 

Adres: lstanbul Ankara caddesı 
Vakıt yurdu. 

Telefon : Yazı işl eri 2.4379 \ 'C 

~.3872 idare 2 43:'0. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: btanbul Vukıt 

Abone şartlar1: 
ı 3 tı 12 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuru~ 
f lariçte - fOO l 4!'i0 2700 

mAn t;artlarımız: 
_____ -...;;;.....,, __ 

Resmi 1 lususi 
Satırı I O Kş I 2,50 Kş. 
San tlm ı 20 _ 25 

KUçUk ilin şartlarımız ı 
1 't ,i 4 ı - 1 U l)et alı 

30 50 65 7 5 100 Kuruş 
A- Abon elerimızin her üç nyl ı · 

ğı için l;ir delı.ı nıeccancn<l i r 
B - 4 sa tırı geçen i! Anlıı rın· fazl11 
sa tırı için 5 kuruş zıımmo!unur. 

VAKiT l\fathaası 
Sahibi: Mehmet Asım. umumi 

_neşriyat müdürü: Relik Ahmet 

Tilrk sermayesi, Türk ustası, Türk amelesi 
Ve TUrkUn emeölle meydana gelen 

Müttehit Çikolata Fabrikalarının 
imal ettiği 

Mi ÇiKOLATA 
Piyasaya Çıkmışt1r. 

En son ve fenni çerait tahbnda imal oluniıı 

Milli Çikolata 
Temizlik, Nefaset ve Lezzet 

itibarile Avrupa çikolatalarına faiktir. 

Milli Çikolata 
Türk vatandaşlarının yerli mala gösterdiği teveccühten doimuıtur. 

Milli Çikolata 
Herkesin ve her kesenin çikolataaıdır. 

Bunun için Milli Çikolata'yı daima tercih ediniz. 
Bakkaliye ve şekercilerden areyınız. 

Toptan satış mahalli: EminönU Valde Han No.19, lstanbul 

Bayram için en gUzel 
hediye bir demet veya 

saksılı çiçektir 
Ancak Sapuncaki tıcaret· 

hanesi bu arzunuzu tatmia 

edebilir. 

Beyoğlu lstlklll caddesi N.366 

,ııı111111ııııı111111ııııı11ıı111ıııııı11111 1 ıııııı11111 1 ıııııı 111 1 11ıll lll1111 1 1ılllll1111ıı ıııııı11111 1ıııııı111 ıı ıııı ıı ıı111 11 ı ıı ı111 111 1 1ıııııı111ııı ıııııı11 111111 1,, 

~ Bayramda büyiik tenzilat ~ 
~ Foto f erit hır ahim ~ 
"§ ı 1iradıın 6 kart 1 kıırtonlu ~ 
~ 4 litadau 6 kırt 1 kartonlu ve 40X 50 çerçeveli ı~randlsmın \ 
~ 8 ., ,. ,, .. ., Pastel bovah § 

g Gazi (iz. nin devıiri rcsmiyeyc kııbul edilen resimlı-ri~den 30X40 restm!eri ~ 
~ la ş r:ıdı dııhil olmak üzere 75 kuruş ğ 
E i':slı; i sol muş bozulmuş resimlerin en m:ıh rane agrandi s rn ınt yapılır En ~ 
~ mah1rııne ,.e artistik ve mücessem resimlerimizin giiıelliği muhterem ~ 
ğ müsterilcrimin ve eserlerimin ta;rikinded r. Vicrinleri mize bakınız g 
~1ııııııı1111ııı ı ı ıı11 11 ııı ııııı ı 1 1111ılll l ll1 1111ı ı ııııı 11111ııı ı ıı111111ıll ll ll11111ı ı ı ı ıı111111ı lll ll111 111ıııı ıı111 111 lf lllll1 1111ı llllll11 111 ı ııııı ı 111111ıııııı 1fc 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 
21 - Nisan - 932 perşembe günü uaat on beşte kapalı zarfla 

m 1n}lkasası yapılacağı 1 - Nisan - 932 tarihinde ilin edilen on 
. bır kaJem mutabiyeden 9520 adet fırçamn mübayaasından sarfı 
nazar edilmiş ve 2500 adet keçeli bellemenin nısfınm mübaya
asile iktifa zarureti hasıl olmuş bulunduğundan 1250 k eçe1i belle
me ile 7149 gebre, 9527 kaşağı, 4766 sünger, 2383 kıl kolan 
2383 bez su kuvası, 2383 kayış yular başlığı, 598 yem torbası: 
2j83 ip kolan ve 4268 )!Ular zincirinin mi!nakasası mezkt\r 21 -
Nisan - 932 perşembe günil saat on beşte yapılacaktır. Ve her 
kaleme ayrı ayrı talip o'unabilecektir. Taliplerin nümuneleri Ye 

şartnzmeyi görmek üzere her gün ve münakasaya i ştirak için 
mezkur günde muayyen saate had ar lrnmis) onumuza müracaat 
Jarı. (1316) 

Mus ubaş oğlu Şevket 
Ve Şürekası 

Muhterem müşterilerinin bayramım tebrik eder, saadetler diler. 

Yeni postalıane karşısında No. 36 

Afyon 
hendisl"ğ" 

afia 
den: 

Afyon - G azhgöl yo unun 14886 lira bedeli keşifli 10 + lOS-
12 + 898 l<ilo ınetreleri arasile bu lus ımda!u 3 ndet menft:z in
şaah 24 4-93~ tarihinde saat 1 S le ihale edilmek iizcre kapah 
zarf usuli!e münakasaya l<onu!du. 

1- Ebliyet •esi k~sı almflk veya ka ydettirmek içfo miinaka,a 
ştr:ıiti umumiyesinin -1 incı ve 2 inci- maddelerinde yazılı 
vesaikin münakasa gü~.ündeu laakal 8 gün evel vilayet 
başmüheodisliğ.nc te vdıı. 

2- Mlinakasa tafsı l fit i le şar t ameler sureti musaddakalarının 
vilayet Nafia. H~şmühenclis . iğinden alınabi l eceği. 

3- Münakasaya ıştııak cdeceld erin münakasa ve ihale kanu-
nile şartnameler ve teferruatı da iresinde huırlıyacaklar• 
tekl f mektuplarım 24 4·932 tarihince saat 15 ten encl 
~Pay~t cn~üme~i riy_aıetine vermeleri ve ihalenin villyet 
c;a mı encumeoıode ıcra kılınacağı ilin olvnur. (130~) 



döha bunun gibi iki yük taşır ve 

Sırtı Yere Gel•ez ı 


