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C:emlyetble 
vfik Rüştü Bey 
sabah Ankarada 
Cenevreden dönen Hariciye 

,~ ·ıi temaslanndan memnundur 

1 
Dudaklarda lialıkahade§il 

gözlerde yaıtır ! 
Yaaaf Zl)'a, Yaknacla Tetrl• ... ,. ........... .. 
Şeker Osman 

isimli romanında ba •zl mfldafaa ediyor 
ve ( GatdUren adam) m göz yqlannı 

anllbn>f 

Bu Romanı 
··----......... ...,aklan• ... 

"* .. ..._len ··-·· ..... q 1111' llu• ..... 
............... kbr 

Yakı da -·-Mühim Rapor 
Cemlyed aham .. tomftetlnln 
Avastary.. MacarisıaJ, ~ n 
Yunanilıanm maU vutyederl bakkmtla 

nrdllf ~ 
Bugün 4tmcüfayfamıztlo 

-•..-ı 

........ nema 
-.. nıwa• um ıwnıUJ" 

son 
ileminde 

bir tetkik! 
Dk yazımızı Bir kuı bakııı 
Boglln ı Altıncı saylatQızda 

..,-_,~T;.;:ldaliz konak! 
1 ..... Mel .... 

,.,,ıı~~_....ıaaadarlardliia 

vap ve izahat 
llyoruz! 

latubul futbol mmtaka
bir teblit alchk. Ba teb

tehrimizde baı...,a Ye Macar :.:k•• oldup iddia edilen 
mtift '"-lalda kat'i11m 

~ elmad.jmı ...ı.t..kta" 
· pnt•to etmektedir. 

~ latanbal mmtakumm C!i' kanaat W. hakikatin 
iL. ~· ,.. ba ha•ise dddea ,a-
~Ye lauiDdir. Bqta fect.u- -
'- elmak 8aere Mpimili kim !Federaa,o .. ral!ll Hamdi ~in D. 

~ Allkadarlarda bu ha- .:ı ,:ı.......:"~ôt ..!!6:,,: 
~~ .. •-•_.ap heldiyorm. da balaeabm& 

cUk haftası 
ırhkları bitiy~r ,. 

~ ,.......... ,,.. ... haki• 
kate ........... tarihi 

-lllk~enln n...._. 118tladık 

Bugün IJM sa!Jl.anıı'Zda 
1 üWen 

•••td 
Ceketti 

Ke .. 11n 

... , ............ ~ lfr Aft. 

Resmimiz Mattonda L..ın .. 
dtUsünU ~ !DeJdmum g&ltdı-. 

- ,.,,,,..,. ,. ,,_,,,,,., ~ ~ .......... ....--ı-...... ...-........................................ .--............. .... 

.:,.~-::,..:.:.=:; J:IBlıamm oğlu ! 
,.,. 11an 6anı.u. ---.. ..,,. - ı ı -...,,.r. IUI...,.,..,., _....., .,.._ .. 
1ar •-... .,,,.....,_ Türkiye aleyhinde ._...,...n 
,_..., 11r ...ı .,,,.._ -c•r w- saltanatçı yahudi 
,,,,,._ • ,.,,.,,..,"' .,,,.,.,,,._ r .. N ti D-• .,.,.,_. ..,,...,. ,. ,,.,,,. ,......, eea IUl&l muk-esl 81tmda ne,rlyat yaua• 
luıre'"1ll ..,, .,,. t•ı •• U1tıM Alber H6J'OD kimdir, n11811 ~etlfmlftlr? 
.,,..,.... ,,..,,.,..,. 6ajepm ..,.n Millt hudut haricine tarcleclil- · · · 
aın11c ~ daralıl/or. Nt!lal tı • mit olan vataa-laalai ,aze1Wik1er 
kaaanlar ffl11 .a,,,Zı _,.,.,,,,,.,, ~ Tllrkiye Clmbmifetiala dlpaa· 
apnai 6lr ,mıa ....,._/ s...ı 0 • mdır. Hillfetia ilgumdaa ..,. 
lcınıi WWM ,,.,.,,.aı. memleketten cakanlaD Nkit ...._ 

, .. ,,,,,,,, 6W. gibi. damarlannı dan bekaya11nm cı....,.t lda· 
8.....,. bofaltard ktuananlar ~ reei aleyhinde ca1t-ıı1sa...ı1a-• ,,,,,,. 61r ,.,.,,,,., ~ llOktur I • ır 

dur. Niba1et -~ ....... 
Falaıl, y.,.. lr:llüelerlnln zlkıg • da da-.-a ile ı--11.: --i ede-

,_, q.,,Janıa llllll 6adcr&ta to.,,. · rek .::ie1ıet ~ her t.m 

Topltıapı eaHlflllllail ladll ita/tan
lan. dınrlJUi sorlrıfltırı. altua ,,..._ 
,,.Uan, ....... ,.,..,arı ... Mlct 

ibnba ~ ~1 .. Bir~ A,_. 
rfWı .,,,,,. ,,,,.,.. ,,.,.,.,,.. lfln 
ırd1- • ... ,,,..,,,.,,. ~,,,,.. 
dldefl Afl41' gibi olullO.,,,.: 

- ili....., onlar 6Ubn mlUaldrl 
11dll"1emizıllr ı. 

Jlelalılrl mUlige ml1- Eler, Türk 
ınlzninü tefllr edUecelc llldalıl.ri 
ııdlll11e ,..,,,_, Of'Gl#G. Mutafa Ke
..U. s.,,,,,, 6o,,.,.da ollldlll -.. 
ti kopunlar / 

Glmllf """"1'1ar, altıa .......,ar, 
dmrlltlll ~tır, inclll l«dı.lar
Der>let IHıdcuınua kaaalaruM/y_,.,. 

ciaa7ett.I lrtiklp ettikten aonra 
milb ........ 11zeriH haklanncla 
aclaletla tecelH eclecefini bildik· 
leri için memleketten ffrar 
eclea Ermeniler diier dGtm•n 
laramııla birlepaiftir. 

Blltln bualan atedeaberi pek 
iyi biliyoruz. Fakat memleket 
huiciade TOrkiye clmhmiJetkae 
dUfllWI olan bir Y abadi kltlai 
meYCat oldutaaa Ye ba Y' .... 
dileria ,Ozellililder ile 1aldt aJ. 
tuat enlu.11na bİJaHt n.t•• 
olabileceklerini batan181Sclaa bbe 
geçirmiyorduk • 
H~i bu habnmzdan 

bile ı•.aaedijiaai& bu ihtimalin 
bir a..lrilaıt olchalaau hayretle 
ajr-,,,... 

Bid haJıettea bıyrete dlfil· 

İfeeed Rrfat nam dfter A1ber e.,.,.. 
na lna hıkibt bakma ...ı 
...... ldı: 

Son umulanla TnrldJe cim· 
hariyeti aleyhiacle Parlate (Ser
best TOrkiye) iıminde Fnnmca 
bir mevkut guete intipra bq
lallllftır. Geçenlerde bu gaze
tenin iatipnndaa babıederkea ba
nua b8f111da (Necati Rıfat) iaminl 
keadiıine malke yap-. ola 
bir Y abadi balundujuna yaa-

(Llllfa _,,,,,,,. fiAIÖLıfıJ 
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[ ..... t Aleminde 1 1 o 1 D 1 D B a b e r 1 e r 1 1 ı_Ecn_ebi _Göz~ile _ı 
!onservatuvann _ _ Istanbul nasıl 
'onsert k k Tanzim edilmelidir? 
._::b.::, :::.~~·~~:::~j ::~: Zabıta muhtelif kasaları ırara nu ,~~~:~~~,~~ı:::::wer~~·r:.ı::.r:_ 
~ 1 göıteımek üzere .. ,. 

1 soyan Macar şebekesı· n; ele geçirdi Ste~;;;r::::~n:,:,~:~~~~:~:=~a:~~n. 
otlc r er tertip edilmiş il~ iki ·:.... da yazılar ı·azan profesör Steiner 

roa eatrd o konıeri Tepebaşı tiyat- Zabıta on aydan beri muhtelif dliye icra dairesi, Şehremaneti, 1'ürkiycye inkılcibımız lıaklı.-ında tet .. 
, ... Qnba verilmişti. Konservatu- yerlerde kasa hırıızhgv ı yapan 1 ve Galatada demir U:ccarı Ova- kikat yapmak üzere gelmiştir. Ken .. 

"'"'" U muıı'k· ü merelerine disi dün bir muharririnıize şunlan 
•-

1 
m sa bir Macar kumpanyasını yakala- kimyan efendinin kasalarmı da vuGınOzd k. .. ·· d ·r söylemiştir: 

b e ı cuma gunun en ı ı- maya muvaffak olmuıtur. Bu soymak için mahallerinde keşif 
lren devam edecektir. Cuma - lnkıl:içı 'J'ürklerle ilk def• 

llbıG gün Grmerferi, Piriyens, Pran.s yaptıkları ve bu kasaları peyder onlara .. Kemalist,, denil<!iği bir 
ti saat on yedide Tepebaşı isimlerinde üç UZTU elde bulunan pey ve sırayle soymak i<ıtedik- zamanda, Lozan konfe-:-nnsını mür.a • 
lir~~ksutirn. da üçilncü konser ve- bu ıebekenin şimdiye kadar yap• Jeri anlaşılmıştır. Kumpanya bu kereleri esnasında tanışmıştım. O m. 

b. · d"k r • t mandnnberi Türkiyeye gelmeyi çok 
b konıerin ilk kısmmda Nihal tığı soygunculuklardan bir kısmı işleri ıhr ı ten sonra mem.eı<e - • istiyordum. Bu fırsat ,.e imkanı bul-
~ &olo keman, Şefik bey solo tesbit olunmştur. Sekiz ay eY- ten ayrılmak, Amerikaya kaçmak duğumdan çok mesudum. 
Pıyın ı ki B d · Yel Eminönünde Aliiye hanmda için de tekmil hazarlıklarını bi- Yeni Türkiye ve inkılap hakkında 
~ 0 

ça aca ar, e rıye ve ikinci katta kereste taciri Azak tirmit bulunuyordu. yapılan tetkikat Ankaraya gitmeden. 
ctld!~dır~anımlar solo şan yapa- zade izzet beyin kasasını soymak Kumpanyanın şimdiye kadar hiç bir zaman tam ,.e mükemmel ola· 

..,. \d ~ ı d k 750 maz. Ilu itibarla Ankaraya da &ide• ~onıerin ikinci kısmanda Gü- isteyen,fakat içinde para bulama· ça ıgı para.ar an a~ca . 
:• Ve Diliduriyan hanımlarla ymca anahtarım alarak giden bu lir.as~yla 50 doları gerı almabıl- ceğ~:ı~nbula ilk defa geliyorunı. Qi 
p Gnir bey solo şan yapacaklar, şebeke~ir. Bet. ay f'VVe~ . Beşik mıBt~r. kasa hırsızları uzun bir güzel bulduğumu söylemiye b~ 
ct~ize H. solo keman çala- tat mahye tahıal ıubeıınm ka· .. dd tt b . M b t lüzum var mı? Şehriniz coğrafi~ 

br. sasmı kırmak ıuretile gene bun- Yakalanan Macar h1rsızla. tmu f ed enderı k ba.ıcrars zattı tası yeti. itibaı iyle büyük bir istik~ lllil 
G 'k' · · k k ara m an a sı ı ure e a- zettir. Jstanbuln her sene binlere. ft1j 

L •rp musı ııımn yü se Üs· lar soymuşlardır. bulundugwunu da söylemitlerdir. kip edilmekteydiler. l l"d' d F1 .. 1r-" 
,..tlannın eıerleri çalınacak Ye K d k K k b yah gelebilir 'e ge me ı ır ~.. .....,. 

lef lenilecektir. Konser davetli- kat soygunculuğu Sultanbama- sus aletleri de meşin bir çanta sııhk yapmak üzre teşekkül rasyonel bir ~kilde propafancfıt ~ 
~ umpanyamr. en tayam i - ı umpanyanm asa soymıya ma - Polis, ayrıca münhasıran hır- bunun için bir teşkilat d-.hilinde n 

e mabıuıtur. mmdaki belediye ceza tahsil şu- içinde Beyoğlunda Alman mek· eden ve Macar tebeaıından mü- mak lfmmdır. lstan&ul1J11 m fen:ııı 
besinde olmuıtur. Hırsızlar bu tebi yanındaki arsada taşların rekkep olan bir hu sız kumpan- ve çirkin bulduğum şey; . YO~~rr-Hakaret davası 

Burhan Cahit Beyle Peyami 
~ Bey araıında geçen yazı 
C. llaakafaaından sonra Burhan 
S., bit Bey tarafından Peyami 
d • ve Son Posta neıriyat mü
~n Selim Ragıp Beyler aley
tç e açılan hakaret davasına dün 

liııcli ceza mahkemesinde de
"•111 olunmt1ıtur. Dünkü ce:sede 
111lZnu Peyami Safa Bey, yazısı
~~ hakareti m:Hezamman o!madı
Clllı aöylemiı ve Burhan Cabit 
8ey tarafından da tahrik vaki 
Olduğunu ilave ederek, Burhan 

C.lıit Beyin m:ıb~le erinin mUn

t~ batunduğu gazete nüsha-
ının tetkikini istemiştir. 

,. P.!ubakemeye 24 nisanda de
•111 o!unacakhr. 

Bir cinayet 
"~,.elki gece Beyoğlunda 
>&ı •ııoz ıokaimda aarhoşluk 
....__~nden feci bir cinayet ol
':'llftur: 

11.'eıiktaılı manav Sait, arka· 
~ Murtazayla umumi evlerden 

ilde eilenmekteymiıler. Bir 
~le evdeki kadınlarla bir-
1:1 ~ ıolcağa çıkmışlar. Bu es· 
İa' .• sokaktan geçen Zeki Bey 
ı_Qaiııde bir gençle kartılaşmış
lb • Her nedenıe Zeki Beyle 
Jc. -.ı,.., Sait arasında bir ağız 
lt "laaı olmuş, ve nihayet Mur
~ taııdığı saldırmayı Zeki 
" lcamına ve omuz bataoa 
bePI.mlf ve yere yıkmıştır. Zeki 
,,, derhal &lmDttOr. Murtaza 

.:lanmıthr. 
~ddeiumumilik cinayet hadi

G tibkikatına batlamışbr. 

b. it d b ı E Bundan başka. kanaatıimee Anadoluyu: kasayı gayet mahirane ır su· a m a u unmuıtur. Yvelce es· yası daha yakalamı,tır Bu kum-
Avrupaya epeyce bafbiaıbilmek içi' 

rette kırmışlardır. Sirkeci iatas- rar kaçakçılığı yaptığı için hu- danya Kışmıklus ve Artur isim- Boğaziçi üzerinde bir köprü. yapılma:~ 
yon kasasmı, Beyoğlu Tiyatro dut haricine ahlan Vangelin Ierinde iki kişidecı müteşekkil- sı lazımdır. A~rıca. beynelmilel bll'i 
sokağmda mezeci Nikolanm ka- metresi Antuvanetin ve Pirinye- dir. Bunlar da Beyoğlunda mü- Yük bir otomobıl şOsesl 7apılmalıdır .. 
sasmı soyanlar da gene bunlar- sin karısı Rozanın kumpanya ef- him bazı sırkatler yapmışlardır. Hu vol ta Calais·den başbyarak Vfl 

dır. Kasa hırsızlan herşeyi itiraf radına yataklık yaphklan anla- Her iki kumpanya bugün evrak- An~panın miihim merkezlerind~ 
etmişler, hatta Şangur, Sons şılmıştır. Gene yapılan tabkika- lariyle birlikte adliyeye verile- geçmek suretiyle lstanbula gelmelij 
isimlerinde iki arkadaşları daha ta göre kumpanyanın Seyrisefain, cekrir. bahsettiğim köprüden geçerek ve An 1 

karava da uğn ... ·arak Asyada bitme, ..................................................................................................................................... J J r- ' 

inhisarlar 
Taşınmıyacak 
Şehrimizde bulnan gümrük ve 

inbiaarlaa vekileti mOıteıarı Adil 
Bey dlin tütün inhisar idaresinde 
akşama kadar meşgul olmuştur. 

Bugün tütün inhisarında şeh
rimizdeki Maliye müfetti,leri 
Adil Beyin riyasetinde toplana
caklardır. Son tefti.,lerın netice
leri tetkik edilecektir. 

Dünkü gazetelerden bazıları 

tütün inhibarmda dünden itiba
ren memurlar arasında tasfiyeye 
başlanacağını yazıyorlardı. Dün 
yaptığımız tahkikata göre bu 
haberlerin aslı yoktur • 

Diğer taraftan dün ıayi oldu
ğuna göre inhisar idareleri mer
kezlerinin Ankaraya nakledilme· 
terinden bir ıene için vazgeçil
miştir. Yalnaz inhisar idareleri 
kendi memurları arasında tasfiye 
yapacaklar ve azami derecede 
tasarrufa riayet edeceklerdir. 

Recep H. 
Haber aldığımııa göre Halk 

fırkası umumi katibi Recep B. 
yarın Ankaradan şehrimize ge
lecektir. 

Nihayet •• 
Bulgaaistandan iade edilen 

tarihi evrakın bayannamesi Güm· 
rüğe verilmiş ve muamelesi ya
pılmıştır. Evrak bugün Müze 
tarafından tesellüm edilecektir. 

Sevindirilen 
Yavrular 

Himayeietfal cemiyeti Eminönl' 
ubeıi Kurban bayramı mOna· 

sebetiyle Hoca paıada İstanbul 
48 inci mektep talebesinden yedi 
küçük çocuğun elbiselerini, ve 
bu gün Jevazımmı temin etmiş, 
küçükleri baıtan ayağa kadar 
giydirmiştir. 

Resmimiz bayramda sevindiri
len yavruları j;?'Österivor. 

Doğun1 
lstanbul Radyo şirketi muha

ıibi Suat beyin bir çocuiu dün· 
yaya gelmiştir. Doğan ismi ve
rilen yavruya mesut bir istikbal 
ve ailesine saadetler dileriz. 

Bakır piyasası 
glttlkçl dUşUyor 

Bakı tröstleri istibaalatının tah
didi bakında verilen muhtelif k.:ı
rarlara rağmen bakır fiyatı git
tikçe ıukut et01ektcdir. Nisan 
başından beri cihan bakar iıtih
sal membalarınm yüzde doksanın
da iıtibsal miktarı yüzde yirmi 
azalhlmıtbr. Böylece aylık istih
salit 65 ili 70 tonu geçmeyecek
tir. Bütün mütehassısler müıtab-
ıillerin razla fedakirhk edemiye
ceğini söylü)·orlar. Esasen ıim
dıki istihsalit sarfiyatı ancak 
yetişeceği için piyasanın düşe
ceği zannediliyor. 

Piyasada 775,000 ton kadar 
stok bakır mevcuttur. Madenin 
fiyatım asıl düşüren bu fazla 

' stoktur. Stok batur miktarı pi· 
yasada azaldıkça fiyatlarmda 
yükselerek mutedil bir derceyi 
bu1aca2'ı ümidi vardır. 

Ticaret odası Rus ticaret mU
messilllOinden ceza 

almıyacak 

Oda meclisi, Ticaret ve Sa
nayi odasına kaydedilmiyen Rus 
ticaret mümessilliğinden kayıt 
ücretinin cezasıyla birlikte tahsil 
edilmesine karar vermişti. Ha
ber aldığımıza göre lktısat ve
kaleti, cezadan sarfmaıar edil
mesini Ticaret odasma bildir
miştir. 

lidir. 1 
Geleceksene tekrar lstan.Dula ge -. 

leceğim. Bu sefer benintle berabe~ 
ls,·içreJi darülfünun profesörll ~e ta1 
!ebelerinden büyük bir kafile «le gele-. 
cektir. ~> 

Kaçak etler 
Son bir hafta zarfında Şi.tlide 

Hasan efendiden 3,5 kilo kuzu 
Şiılide Yuıuf efendiden bq olı
ka koyun hayriye lisesinden 112 
okka sıau, Fatihte Ali efeııPi
den 153 okka manda ve Şişlide 
Mahmut efendiden bet okka 
koyun, lsmail efendiden bet okka 
kuzu Mustafa efendiden 45 ok
ka kuzu, Etem efendid~n 29,S 
okka kuzu, Ahmet efendiden 4 
okka kuzu, Yasin afendiden 165 
kilo kuzu kaçak et olarak mü• 
sadere edilmiştir. 

Ekmek fiyatları 
Niçin yilksellyor 
Son giln!erde ekmek fiyatla~ 

nın yükselmiye başlaması üzerine" 
belediye ikhsat müdürlüifl tet• 

4 

kikat yapmış ve bu yükselmenla 
her sene yeni m~bsul zamanla•. 
randa görülen tabii bir ha' ol~ 
duğu anlaşılmıştır. Geçen ae~e 
nisan ayında ekmeğin 9 ku11Jfa 
kadar çıktığı da tesbit oluamut· 
tur. 

Tekinsiz Konak 
Kahvenin kemerli kapısından gi -

rince, ilti tarafındn uzun ,.e geniş pey
keler vardı. Kapının sağındaki ağaç 
kola mıhlanmı"l büyük para çekmece
sinin ba~ında kulağJ delik bağdaş ku
rar, gelen gideni selfımlar, yer göste
rir, iltifat ederdi. Derhal talıia: 

Yaka tütününün dumanlarını halka, 
halka kahvenin simsiyah zifir olmut; 
tavanına doğru sa,·ururlardı. 

Aşıkların sazları, tü-:-kü ,.e destan· 
lan bu titiz, sert tabiatli, şamatacı a
damları yerinden sıçratıyordu. 

bir n~ eli destan söylerdi. ~!sser bu 
destanlar Bodin, Vistül suyunun Tu .. 
na boylarının şanlı ve şehametli me c 

nakibini terennüm ederdi. 

Saz şairleri arasında bir yarış ~ Kulağı 
kesik deli Mehmedln kahvesinde 

-ı 
ah GfhnrUk hanındaki saz şairlerinin 
-~-ine l§ı:k Sadainin astığı muam. 
p tair Seyri anyordu. Bir evin 

&k;-ından girmiş, artık evde irili u
lr 

1 
ne Yaraa ''hı"atı menzileye ka· 

" hepeıni vezne, ka.f iyeye getire • 
la lll1Jp döküyordu .. Bir şair bir 

t'lttr ~--· te.rt~.P e~.er, onu kah\·ede şa 
çan böluıunuş peykenin duva · 

&aar<lı .. Artık muammayı cözmek 
~· J 1 ~l Az tutan her şair burada sa 
d arak muammayı hal için uğ -

k S:ntrdw. Şair Seyri de bu gece 
tGa dafnfn muammasını bir eYin 

91Yaaını sayarak halletmek 

istiyordu: 
"Şilte, yorgan, höcre yapak nu 

muamman cişık Sadai,, 
.. T08, lenger, sahan, tencere, 

kapak mı muamman aşık Sadai .. 
Tarla kapıla kulağı kesik deli 

Mehmedin işlettiği bu şairler lrnh,·e
sinin bir imtiyazı, bir şöhreti Yardı. 

Şehre uğnyan her şair mutlaka 
bu kahveye sazını asardı. Şehirdeki 
şairler de bu yeni gelen aşıkla müşa 
are ederlerdi. Bu o zaman için p~k 
revaçta bir eğlenceydi. Her nükteye 
bir nükteyle cevap vermek epeyce bir 
şeydL 

- Ağaya tez bir çubuk. mümes."ek 
bir okkalı! 

Burma sarığının alında günesten 
tunçlaşmış clfü~gün bir çehresi nrdı. 
Yastıklı bıyıklarının ucu al ve kıllı 
Ynnakl"'rınC! ~m dışarı fırJam•ştı. Be • 
lindc1d Trablu~ kuşağın üstünde du • 
ran s!Jtıhlıl\ta fildi;i kulaklı yatağa · 
niyle r,i"miıs topuzlu piştol'ları pırıl, 
pınl parlardı. 

Pe) kelere sıralanmış çıplak bacak· 
lı, sırnlı koH:ırında ceşit çeşit yazılar. 
çifte Yfıtlı'lar, Zülfükarlar döğülmüş 
iri ynrı yeniç<?riler, diz.darlar, sipahi
ler. sara ·ı fımire bostancıları yase . 
min. miilür, kiraz cubukların koca -

lülelerind"n leltel sarkan nefis 

Muammanın asılı bulunduğu tah -
tanın önündeki çanağa tflbiler vasıta
siyle gönderilen bahşişler atıldıkça 

tabi' bir defa veren ağanın adını yük
sek sesle söylerdi. 

Aşık irt ic"a.len bu isme münasip bir 
deyiş uydururdu. Arkasından çalı -
nan saz uzun, tiz bir nağmeyle bunun 
mu"likisini ikmal ederdi. 

Çok defa hu deyişlerden kavğa kı
zışır gibi olurken kulağı kesik deli 
Mehmedin top gürültüsüne benziyen 
kalın ,.e sert sesi işitilirdi: 

- Bire yoldaşlar hakka baş. şey• 
tana taş, sohbete aş diyelim. l\'emize 
lfızım bir mangır için dalaş! 

Deı·hal bir homurtudan başka or . 
tada bir gürültü kalmaz. Tekrar aşık 

Ilu gece aşık Sedainin zafer gece-
siydi. 

Kalem şairlerinden Elfi, Nigilıf, 

Ha\'a} i gibi bir kaç rinde meşrep şair 
de şöhreti Tibrizden Tunan kadar 
ya> ılmış olan <işık Sedaiyi dinlemek 
için gelmişlerdi. 

Bunların arasında şair geçtfen. 
bo'"tnncı o•rıu da vardı. Bu kalın ka
falı bir softaydı. Her şeye karışır, 
sırasına göre Cllim, müfti, şair geçi • . 
nirdi. 

Kn.hveden iı;eriye girdiler. Kulağı 
kesik bu imameli, cüppeli. geniş şal • 
nrh, lapçin li şairleri görünce: 

- Buyurunuz. kalem şairleri, bl ,. 
zim a ·ıklarla bir boy ölçüşünüz. 

Dedi. 
Şair bostancı oğlu Bakiyi, Fuzulf

yi hiçe sayacak kadar kü~tah, mağrur 
bir cahildi... (Bitmedi) 
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Cerniyeti a/&(Janı mail l-ıon1itcsi11111 ınıihim bir raıJoruJ Takvim 
Perşembe Cuma 

Avusturya, Bulgar, 21 nisan 22 nisan 
15 Zilhicce 16 Zilhicce 

Gün doğuşu 

nanveMacar a • e ı 
5.12 5.1 I 

Gün batrşı 18,55 18,56 
Sabah namaz: 5,12 5. l l 

Cemiyeti Akvam umumi kita
beti, Cemiyeti A knm meclisioe 
mali komite tarafından Avustur
ya, BuJgarist&in, Yunanistan ve 
Macaristan mali ahvali hakk oda 
tevdi edilen raporu neşretmiştir. 
Bu rapor Cemiyeti Akvamın ke· 
faleti altında iıtikra:r: aktetmek 
istiycn bu mcm!eketlerin talebi 
üzerine yapılaa tetkikat netice-
sini tesbit etmeldedir. Bu iti
barla hususi b!r ehemmiyeti ha
izdir. 12 Nisan tarihinde açıla
cak içtimada Cemiyeti Akvam 
meclisi tarafından tetkik edile· 
cek olan bu rapor umumi müta
!aatla baıhyor. Komite mu'<ad
dema serdetmiş o doğu noktai 
nazarları hatırlatıyor v~ bahusus 
.. Mühimmatı harbiye ve tesli
hata müteallik masa6fe ait olan 
rakamın nisbi yüksek!iği " r.e 
işaret ediyor. " Bu sabada yeni 
tadılat yapı'ahileceğ~ni ,, söyli
yor. Her halde bu masrafların 
tahmil ettiği yük T abdidi t=sli
hat konferansının mesaisindeki 
ehemmiyeti üzerine na2an dik
~atioi celbettikten sonra rapor 
şu suretle devam ediyor : 

" 6 - Mali komite bu döviz
lerin konlro!ti tedabir muvakkate-
ı ni tavıiye ederken fesirlerinia 
nİsbeten kısa bir müddet devam 
edebileceğini bi;iyordu. Daba 
mühim hadiselerin men'i mak
sadiyle şimdiye kadar yapmış ol-
duğu tavsiyeler arada, hali hazır
daki güçlükleri mucib o1an csa
ı sebepleri ortadan kaldırmak 
için tedabir alınacağı ümidıne 
istinat ediyordu. Eu ümit taha~
kuk etmedi. 

- Komitenin tecrübesinde bulundu
gu güçlükler süratle ehemmiyet peyda 
etmektedir. Bfn:ıemıle~ h kornfte. şimdiye 
kadar tavsiye cuiği sırf menfi mahiyet
teki tedbirleri tak\ iye için müsbet ted
birler almanın katiyen lazım oldugu L.:a
naatindedir· Komite, meselenin kafi bir 
hal suretinin h3li hazırda müm~ün ol· 
madıgı zannındadır. Bu hııl çaresinin ana
sın henüz meçhuldür. A nupada \"C di· 
ğer kıt'alarda temcıı.ni olunan yeni hadi
se tekevvün etmeden onlan rnzabla mü· 
şahede imkAnsızdır' Bu şerait dahilinde 
komite hali baıuda müşkülM içinde olan 
devletlerin kıt'i bir hal programı çizrni
ye teıebbüs ettikleri takdirde yanlış o'a· 
caklı.rı kanaatindedir. Süratle halli icap 
eden mesele başkadır. Müsait amillerin 
faaliyete geçebilmesi için bir sükOn dev
resi bulmak ve bu devre esnasında, hali 
hazırda tebarüz eden imha edici cema
yüUere hyıt koymıya çalışmak icap eder. 

Mali komite istitari bir uzvi
yettir. Hiç bir projeyi bizzat 
me•kii tatbike koyamaz. O en 
münasip gördüğü tetbirleri işaret 
etmekle iktifa eylemelidir. Maa
mafih vazıyeti dikkatle muayeoe 
ettikten sonra şu neticeye var· 
mışbr ki: devletlerin kefaleti al
tında beynelmilel piyasaya ihraç 
edilen bir istikraz şeklinde ani 
ve müşterek bir harekete geçil· 
meıi zaruridir. 

Raporun ikinci kısmında irae 
olunduğu yeçbile komitenin ka
naatince gerek Avosturyanın 
nefine ve gerekse Avrupanm 
hey' eti umumiyesinin kredisi nef'i
ne olarak Avusturya hiM.iimeti 
komitenin geçen eyliilde tavsiye 
ettiği 250 milyon "şiling,, lik is-
tikraz aktetmeli idi. Halbuki bu 
bilkumet şimdiye kadar ancak 
190 milyon şiling bulabilmiştir. 
Geçen zamanlar zarfında Avus· 
turyanJn ve diğer vasati Avru
pa hükümetlerinin vaziyetleri za· 
yıfladı. 
Şu halde Avusturya haJi ha

zırda geçen Eylülden daha ziya
de krediye muhtaçtır. 

Aynı 2amanda Yunanistan da 
öyle bir vazıyettedir ki eğer ec· 
nebi muavenetini e!de etmezse 
memleketin kendi kendisini ida
resine imkan verecek olan Na
fia programını tamamen durdu
racaktır. Ve binnetice tediyat 
pilançosunu ıs!ah edemiyecektir. 
Diğer c:hetten ace!eyle halli ica
beden transperfer mese!esi şüp
hesiz had bir hal kespedecektir. 
Komite istikbalde elde edilebile
cek randumanı takdir ettirecek 
2nasıra malik ccğBdir. Brnacna
leyh Yunanistana mali bir mua
venei.le l.:ulunutmasını teklif eder
ken menafii umumiyeye müteal
lik mütaleatm ve bu memleketin 
lı:.redisini iade lüzumunun tesiri 
altında bulunmaktaGır. 
ll:ıli h:azm.la t\ rnsturya ve :Y un:ınistanın 

süı atle rnziyetlcrini halletmek ic:ıp eder. 

Fakat şeraiti hazırayı na7an itib:ıre a'an 
koınit: zuhur edebile ek di~er müstacel 
ahvalin de nanırı it baı e alınmamasını 

şayanı temenni bulur. Binaenaleyh teklif 
ctti~i istikrazlar yel. ununun bu iki mem
leto.ecln muhra.ç olabileceği mebla~ yekı1· 

nundan cüz·ı fazla olmasını teıdiC eder. 
Eu ecnebi mu=ıvcneli a .akadar 

hükumetlerin vazıyeti l-:urtarmak: 
için müşterek bir sa'ya iltihak 
etmeJerıle meşruttur. Ko:nitc, 
menafii umumiye:nin hunu icap 
ettirdiği kanaatindedir. 

Binaenaleyh bn komiteyi cid
diyetle nazarı dfükate a'm:ık 
tavsiyesinde bulunduğu hükumet-
lere ~urasrnı da işaret eder ki; 
buhranın şiddetlenmesine sebe
biyet vermemek iç:n şeraiti litzi
me kaydı altında roııli muave. 
nete muhtaç bazı memfeketlere 
açalacak ıkrazatı garanti etmeleri 
Jazımdır. 

,. Komite işbu t ws'.yesine ati
de.ki müta'aaları i.lıveye lüzum 
görmektedir: 

Evtela: Nazarı itıbara almıya 
amade olduğu garanti şekli 1923-
de Avusturyanm yapbğı "restau
ration,, istihazındakinin aynıdır. 
Bil\'esiJe talntnır etmelidir ki 
birçok hükumetler bu istikrazın 
heyeti mecıı:urasmdan sabıt bir 

·yüzdeyi garanti etmek taahhüdü 
altma girmişlerdi. Bu istikrazın 
hali hazırdaki fiah, bu nevi ga
rantinin mutaıavver ikraz için 
lüzumu miktarı emniyetbahş ol
duğunu tahmin ettiriyor. 

Saniyen: komitenin nazarı dik
kate aldığı muamele, 1923 A
vusturya restauration istıkrazın
daki garanti şeklinin istimalini is
tihdaf etmekle beraber, diğer 
noktalarda işbu istikrazdan cüz'i 
farklıdır. 1923 istikrazı Avuatur
yanrn vazıyetinin islahına müte· 
aHi" umumi bir planın kadrosu 
dahHinde kalıyordu. Halbuki ha
li hazırda umumi vazıyeti ıı~ah 
için telm bir p~an çizmek müm-

Öğle " 12.13 12,12 
lltindi " 1600 16.00 
Akşam " 18 55 18,56 
Yatsı " 20.33 20,35 
İmsak " 322 3.20 
Yılın geçen } Günleri 

IH 112 

Yılın kalan l 253 J 256 
Günleri J 

~ 
HA VA - Dün sıcaklık azami 15, asga

ri 8 dere~eydi. Bu gün bava hafif bulutlu 
clııcak ,.e rü?.gil.r mtltt>lıavvil esecektir. 

RADYO 1 
'-----------------Bugün__) 

tSTANBUL - J8 den 19 a kadar gra -
molon, 19,S-O dan 20,SO a kadar birinci kr -
sun saz, 20.~ dan :n e k.adnr opera, ~ı -
22 ikinci lusım saz. 2~. %%,SO orltestr.::. ..J. 

ViYANA - (51",2 m. 2-!l kilovat) 
J2,SO konsı>r-13,·10 Grleg'dl'n parçalar -

l;) ıııaıc lrnııseri - 17 konscr-18,-1.5 orkcstru 
lionserl - 21 askeri konıwr - 23,SO da:M. 

ITE1LSBEitG - (2iG,5 m. 75 kilo\.·at) 
7.80 jlı:ın:ı.'ltik \"e mmılki-9.3!> kadınlar 

için betJt'lli hareketler-12,30 Eremenden na
ıuı-IG,t.; Danı.lgden nalcll-17,15 lrnmıl'r-20,23 

oda mmıfüisi-21 Königsbcrg operasmdan na 
liil. 

ROJL\ - (-i-ıl,2 m. 75 kilovat) 
18,30 ses ve musiki konseri-21,4.3 büytil• 

komıt•r. 

BUDAPEŞTE - (550,5 m. 23 kilovat) 
10,15 koo.ser-ıS,O~ çigruı orlı:estrası ill• 

kon~er-1(),30 viyolonsel konsı-ri-20,15 plya -
no kon'M"rl-21, 1 O KOPf'nbagdan nakil-23,21> 
~lgıuı orl•l'str:ASı. 

OSLO - (1071,t m. 75 kllovat-
18 TconS<'r - 2l,SO Sl'nfonik orkestra3·la 

Ifopcnh:ıgd& verilen A\ nıpa konserinin nal, 
il. 

MOSKOl'A - (lSO! m. 100 ldlovnt) 

ı O ılan 21 e lmdar n<'şl'iy:!t. 

''Al!ŞO\'A - (U il m. l~ kilol"at) 
18,SS konser - :!0,35 radyo guzetesi-23,31) 

d:ıın. 

Yarın 22 nisan 
"1YA:SA - Saa* 17 kOlllM'r, 18,15 ecnı•· 

bilerln !K'yrWıefer truimatn.am{'Si, 19,15 Sa-
at işareti, ba\·a raporu, 14,35 ko.wıer, 2ı,u 
GeCl'l nc.5rlyııtt ve ha\·:ı. raponı, 22 D:ıwı için 
mu<ılki. 

HElLSBERG - 19,1'5 k:ıntolar-20,80 l;;o 
nwdya-21,l:i Veni T"ll'l mu~il<i.<ıi-21,L> llavn 
r:ıporu, lı vadl~ 11r5riyatı. 

ltO:\IA - 19,SO gramofon plı\kları-20,15 
Grafiıı !I:ırlıı-Mfüıaba~-Hal"adis neıtrlyah. 

BUDArı.;şm - Sa.at ıs.sa - Gramofon-
1 plill'ları-Yertha, !Ilgnan, Fııust OP"ralarJt

dan par( lar. 

' 

1 

1 

1 

lD,40 konser. 
OSLO - ·Sıa.aı JD,30 İngiliu:e-20 piyano 

20 • .ıo Labolı<'m ve Toaka operıılarmdan par 
çalar. 22 l\lüsah:ıbc·22,U Korlar. 

MOSKO\"A - ~ Gazete h:ıvadl!l.lerl-Le-
nlnin dofum günü mtlııMebetiyle 22 - 4 
1870 1..t!nlı1 gecsl runmnca ve f.r:ı.nsa.cıı nl 
manea konferans.. 

\'AR~OVA - Saat 19,35 gramofon-U,U 
ra<lyo pliiklan H,-tfi.-Radyo- gaz~err 2!) 

M1mikl omtuuıebe, 241,15 ko::uıer, 20,15 Bet
hoven sinf()ni. 20,,;o Dnns mızıkası. 

--BORSA-
20 Nisan 932 Açıtciı Kap•ndı 

Kambiyo 
12 1~6 Fmsız fran~ 06 

J Ingiliz lirası Kr. 79~ 79r "T.L. mukabili noıar 0.47 59 38 047 :8 .. .. Liret 7 l4 73 7 l7 5 

.. Peiıtıı ~ )7 5[ 7 S(l . 
Or:ıhml .. ls. Frank 2 t4 65 ~ 14 31 

Leva .. 
Florin 1 17 34 117 50 .. 
Kuron ı~ 71 5{ 157 l 50 .. ~ 

Şiling .. • Pczeta cıo tılo9 .. .. 
l\1ark '..i~}J 35 , )J 41 .. .. 
Zlotı 

kün değildir. Bu gün tasavvur " " Pengö 
" • Lev 

edilen ikrazat, umumi stabHiza· ı Türk lirası Dinar 
si yon nef'ine olarak geçirilen ~·er\'Onec Kuruş 
intikal devresinin güçlüklerini ı 
iktibam etmek içindir. Bu devre 
zarfında alınai?ilecek tedbirler 
her bir memlekete müteallik 
mufassal raporlarda irae olun
muştur. 

Nukut 

Fransız Frangı 
Dolar 
Ingiliz lirası 
Liret 

Borsa harici 
Aftın 
l\lecidiye 
B:ınknoc 

168 
20950 
775 
217 

171 
21250 
805 
22( 

924 925 
4650 47 

230 232 

Salisen: Bu yeni istikraz üç ila 
beş seneden fazla müddetli ol
mamalıdır. Komite bu istikrazın 
istifade eden hükurı:ıetler tara
fından bilahare aktedilcek uıun 
vadeli istikrazlarla tediye oluna
bileceği kanaatinde bulunuyor. 

11ıL.._ __ , _____ .. 

Rabian: Komiten1n noktai na
zarınca Avusturya ve Yunanista
nın alacakları miktarlardan fazla 

kalan mebaliğin sureti istimalini 
tayin için cemiyeti akvam mec-
liıi ileride tesbit edilecek bir 
şekilde mali komite ve kefil 
devletler hükumctJui arasında 
bir müşavere temini arzusunu 
ıhiar edecektir. 

• 
Kalp e iğne eTrkaf: 

63 
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Elena ile Franay, iki genç aşıkı 
yalnız bırakarak ayrıldılar. Lartig 
hala saadetine inanamıyordu. 

Kendisini, Franay ile nehrin sa
hilinde gezerken uyumuş ve bir 
tatlı rüya görüyor zannediyordu. 
Nihayet: 

- Sonya, diye mırıldandı, siz
den, bana fevkalade saadet vere
cek, fakat bir genç kız tarafmdan 
büyük bir itiraf telakki olunacc:.k 
birs öz bekliyorum buna emin ol
malıyım. 

T efnar elele tutuşmuşlardı. Son 
ya: 

- Dostum, dedi, sizi seviyo
rum. İstediğiniz kelim~ bu ise tek
rar edeyim: Sizi seviyoru.m. 

KONT KASTELMEYRA'NIN 
KARiSi 

İki kız kardeş erkenden ka!k
mışlardı. EJena n:utadr hitama 
olarak ff. vka ad e heyecanlıydı • 
Mütemadiyen saatine bakıyor ve 
yalnız bir ak~am evvelk; saade
tiyle do'u ve bundan c!o'ayı hod
gam gibi görünen kız bardeşi 
Sonyaya: 

- Ya gelmezse, diyordu, ne 
yaparız? 

Sooya gayet sakin: 
- Gelen te!spaf saat onda 

Fedor'un muhakkak burada eJa
cağmı söylüyor. Niçin sinirleni
yorsun. Hem F edor gelmese 
bile elimizde kafi miktarda de
lail yok mu? 

Saat ona yirmi vardı. Elena 
büyük bir gayretle kendine ha
kim o!du ve: 

- Saat on buçukta şatoda 
bulunmalıyız, ben gidip hazır

lanayım, sen de lWşeli ha· 
zırla. 

Diyerek }Ukarı çıktı. Sonya 
bahçede yalnız kalmıştı. Uzaktan 
birdenbire küçük Mışer'in sevine 
sevme bağlrdığmı <luydu ve o 
tarafa doğru ilerledi. Mişel 
gar;p kıyafetli b:r adamın boy
nuna atılmış ve~ 

- Anne, diye bağıyordu. Fe · 
dor geldi F edor .. 

"' * * 
Şalonun büyük salonu o gün 

büyük bir mercıs'.m yapılacakmış 
gibi vakur bir .f ekilde tanzim 
edilmişti. Kont Kastelmeyran 
erkenden şatoya gelmiş, gelen
leri istikbal ediyordu. ilk önce 
istintak hakimiyle po'.is müfctti~( 
Larşe gelmişler ve şatoyu bir 
dolaştıktan sonra sa!ona geç
mişlerdi, 

Biraz sonra dört j._ndarma 
muhafazası altında "abık vekil
harç ~alil Patris getirildi ve 
Larşe'nin emriyle pençeresiz bir 
odaya kapatılarak kap11ınan önü
ne nöbetçiler dikildi. 

Na.k leden : fa • 

Elena'nın otomobilini müteakip 
iki otomobil daha gelmfşti. Bun" 
lar de Franoyria milhendis Lar
tig'diler. Şatoya ayak bas•f 
basmaz Kont hemen Elena'nı1' 
bulunduğu tarafa doğru koştu 

ve elini öperken : 

- Madam, diyordu. Hiç ol: 
ma2sa bugün öteki günler gibi 
kalpsiz olmayınız. Bir parçacı" 
ümit beni hayata bağhyacakbr• 

Elena, kontun gözlerinin t• 
içine uzun uzua baktı ve sonra 
ağır bir sesle: 

- Size, dedi, bir şartla üoıit 
verebiJirim. 

Kont sevinç ve beyecamııdaO 
boğulur gibi olarak: 

- Emrediniz, dedi. 
E!ena esrarengiz bir tavur '-" 

Jarak kontu bir kenara çekti ,e 
dehalet eder gibi bir sesle; 

- Azizim kont, dedi. Sizdeıı 
yukarı salona çıkmadan ev•el 
rovelveriniıi istiyorum. 

Kont hafifçe titredi. Fakat 
derhal hakim olarak ıiJahınr çı• 

kardı ve Elenamn açtığı çanta" 
smın içine koydu. Ve ancak oıı" 
dan sonra: 

- Bu hareketinizin sebebini 
sorabilir miyim, dedi· 

Efena aynı esrarıengiz tavnııı 
muhafaza ederek: 

- Çünkü, dedi. Korkuyorum·• 
Çünkü, bugün kanmz gelecek.• 
Çünkü, bir taarruz karşısmd• 
kendimi mudafaa etmek istiyo· 
ru ,n. 

Bu aralık ikinci sandal karşı 
ıahiJdc kalanları da şatoya ge' 
tirdiği için Elcnayle kont mil' 
kalemelerine devam eClemecfüer 
ve hep birden salona çıkblat• 

iki dakika sonra da şatonutl 

yıllanmış saati on buçuğu vurur• 
ken ihUyar ve kör Marki değene' 
ğini kaka kaka bir eli bavadaı 

havayı yoklıyarak kapıdan içeri 
girmişti. 

Eleoa hemen Markinin koluna 
girip yanına oturttu. ihtiyat 
adam kör gözlerini E!ena'nıJJ 

yüzüne çevirerek derin Ye titre~ 
bir ses'e: 

- Te~ekkür ederim yavruıı>• 
dedi. 

Bu aralık istintak hakiıı>İ 
maznunu getiriniz, diye emretti• 
Biraz sonra Patris vakur adıP1" 
lar a dört jandarmanın ortasındıt 
içeriye girdi. Ha'üm. kendisin° 
bir sandalye göstererek: 

- Oturunuz. dedi. 

Jandarmalardan ikisi PatrisİI' 
baş ucunda beklnken diğef 
ikisi de salonun kapramm önUo' 
çekilmişler, kapmın her iki tS" 
rafına muhafaza a!tmda butuıı· 
duruyorlardı. 

(Bitmedi) 

Marki d'Qyiyak daha aşağı 
inmemişti. Esasen saat onu yirmi 
geçiyordu. Larşe susuyor. Hava
da bir fevka'idelik seziyordu. 
Göt müş geçirmiş po!is hafiyesi 
sebebini bir türlü izah edeme
diği kuvvetli bir h:ssi kab1e!vuku 
tesiri altındaydı. Kendi kendine: 

- Dün akşam her halde faz
la kacırdım ga!iba. Sinirlerim 
bozuk, diye söyieaiyordu. 

Beyo§lu tl 
Fransız tiyatrosund 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
Pazar ~4 nisan, akşam 21,30 dj 

Mile EU:~A [JALKUSI iştirft .ile )'ıJ~ 
nım ed·bi Spiros Mefos"ın BiR GEC 
ve BıR IJAY~\T piyes 3 perde:...../ 

Kont mütemadiyen karşı sa
hilde duran otomobiUeri gözet
liyor ve Elena'nm bir an evvel 
gelmesini bekliyordu. Nihayet 
güzel icadının ofomobili karşı 

sahilde durdu. içinden Sonyayla 
Miıel indiler. Şoför muavmı 
mevkiinde bir adam oturuyordu. 
Kont bun2' ehemmiyet vermedi 
ve: 

Her halde hizmetçidir. di
ye düşündü. 

SUREYYA Tiyatrosu 
f.RTUÖllUL SADe:ITili - ARKAD,\ŞLıV" 

22 nisan 
cum& günü 

ak,ımt K:ıdıküy 

Süreyya 
salonunda. 

Ha111mlar 
Terzihanesi 
vodvil 3 perde 

.N:ılı:ili ; ~lahmot Yesari bef· 



Cessur olunuz! 
Hayatta muvaffak 
Olmanız için 

Bu ilk şarthr 
Gençler hayatta ne zaman mu

;Üfak olurlar? Gençlerin hayat-
• muvaffak olmaları için çok 

flrtlar vardır. Fakat bu şartlar 
tıpkı topçu kumandanının Napo!
Yona verdiği cevapta saydığı 99 
•ebebe benzer. 

Hayatta muvaffak o:mak için 99 
•ebep var. Fakat bunun birincisi 
c,ıarettir. 

Genç adam muvaffak olmak 
İçin ev.eli kendine inanmalıdır. 

Bir çok gençler var ki, ken
dilerine inanmaz~a'", kendi kıy
bıetlerinin farkında değildirler. 
~ıkduJar, muvaffak olmaları müm" 
tlıı olan sahalarda kendilerini 

r&atermeıler. 
b· Fakat bu cesaret, gençlerin 
ır diretnota kartı tabanca 

•ılunası neviinden acayip bir 
Palavra olmamalıdır • Bu 
llaııl temin ediJir, bunun 
ltaıini için gencin kendisini 
İyi tanıması, bir arabaya 
)llJdiyen adamın arabanın ne 
ltadar yük alabileceğini bilmesi 
fibi kendisinin kabiliyetini öJç
llıeai, kendisi hakkında fazla 
•ebme kapılmaması lizımdır. 

Genç adamın kendisini bilmesi 
ltklsmı, ruhunu müteıvadiyen 
llılirakabe etmesfyle mümkün 
alar. Size ameli bir kaç misal; 
Akşamları yatağınıza girdiğiniz 

11•••1111 l<endfnfze sorunuz : 
. - Susılln odimi l<uvvet!en-

clirnıek için neler yaptım? .• 
Ceva plarmızı veriniz, sonra 

bu ceva11lara kar ıı kendiniz bir 
-.anekkit vaııyeti alınız. 
d:~~i ıeyler &ğrendiiinize, ken· 
~e faydalı olduğunuza kani 
~IQapnuz zaman hem Yicdan 
.. tirabatiyle uyuyacaksınız hem 
~) yeni, yeni ıeyler öjrenmek 
~ b\.-içlnizde cebtler doğacakbr. 
~ cehtler aiai muvaffakıyete 
'6t0recektir. Bu cebtleri ne ka· 
~ çok yapabilirseniz o kadar 
~YVetlenmit olursunuz. Cesur 
olllaak meydana atılmak, mUsarlca .. basına airmek demektir. 
... ~ai halde kendiaini iyi bazırla
;:2•n bir boksörDn akıbetine 
-. ... l'llDIZ. 

Ceaur o :uz derken, kendini 
'-trenmanla mnsabakaya ha
::.r._~an bokı6r gibi hayata karşı 
--ur olunuz diyoruz. 
"--~~i . harat~ kartı cesur yapa
-. ıkıncı bır usul: 

Bir defter alınız, bu deftere 
:'Pbğınız her şeyi oldı1ğu gibi 
la.naz. Bir hafta yebut iki hafta 
~· bu ya_p~ıklarınızı okuyunuz. 
te Z.aaan sızın hot~anmadığınıı, 
b.lcrar etmek ıslemediğiniz 
.: t.akım haller görecekıiniz ve 

111 
ienrr · ~ .,. ı.. areketleri yaz· 

•kt r- devam ed ı Ye yazdıktan 
!:a'o kendinizi t .!nkit edin, ku· 

11 •r•t. -· " · ._uan kaldaracalcsı· 
.. it bayata karşı cesur o!acak

llıı. --!!aherJer 
F Fatih idman kulUbUnde 

tıça •tib idman kulubu bayramın 
10...:.& akıamı Hayriye lisesi sa· 

nda bir temsil vermiştir. 
On OarUlbederlne 

l'llJbe llm~zdeki Cuma günii Da
rı. dayı aalonunda içki aleyhta-
tib 11 :eaaiyeti bir müsamere ter
ler e •ittir. Bu meyanda genç
(lJ lllabfeli fubesi tarafındanda 
biri~ •enelerden sonra 'namında 

pıyeıi 07nayacakbr: 

8 Darüşşafakalı Taş devrine ait 
Mllhendls mektebinin müsabaka imtiha

nında kazandılar. Başvekil mektebi 
tebrik etti 

iki mağara ve eserler bulundu 

..H-

.JUhCndis- m·e\tebi imtihanında mu\'affak olan Darüşşafakalı gençlerimizden altısı 

Darilşşafaka ötedenberi Tilrk 
milletinin fakir çocuklanna ku
cak açmıt bir mOessesemizdir. 
Bir tarafta Galatasaray lisesi 
hali vakti yerinde ailelerin ço· 
cukları için hazırlamrken beri 
tarafta da fakir çocuklar için 
bir çalışma yuvası kurulmu~tu. 
Şimdiye kadar ik~ mektep de 
bize haylı faydalı adamlar yetiş
tirdi. Son zamanlarda mlihendis 
mektebi için açılan bir mOaaba-
lcada bu mektepten mezun olan 
sekiz genç birçok mOaabıklar 
araaında muvaffakiyet kazanmış
lardır. 

idaresine ve talebeye bir teşek· 
kürname göndermiştir. 

ismet Pş. Hz. nin teşekkürna· 
mesini aynen dercediyoruz: 

Darüşş:ıfakanın bu seneki mezun la· 
rından mühendis mektebine girmek isti
yen sekiz efendinin leylilik müsaba•,a 
imtihanmd1 muvaffak ola r:ık mektebe 
kabul olunduklannı bildiren tıhriratınızı 
memnuniyetle al dı m. Başta riyaseti a'l· 
yeler! altında bulunan cemiyetin hayır 
perver heyeti idaresi olmak üzere mek· 
tebln talim ve tedris heyetinin yüksek 
himmet ve liyak atlerinin kıymetl i seme· 
resi olan bu muvaffakıyetten dolayı teb· 
ıik ve teşekkürlerimin kendilerine iblıl· 
ğını rica ederim cfeddim. 

Tarihten evvelki zamanlar hak
kında mümkün olduğu kadar 
eıash fikirler edinmek için tarih 
ilimleri, son zımanlarda uğraşıp 

duruyorlar. Fak at bu uğraşmak 
ne !<adar çetindir. Çünkü o en 
eski zamanlara ait olmak üzere 
alimlerin elinde mükemmel ve· 
sikalar yoktur. Bunun içindir ki 
araştırmalar tahminler üzerine 
yapılıyor. Çok defa da tesadü
fün yardımı görüliiyor. 

Geçenlerde de öyle bir tesa
düf 'tarih ilimlerinin eline kıy· 
metli bir vesika vermiş oldu. 
lskoçyanın şimalinde Orkney 
adası taş ocaklarında çahşan 
amele, yer altında, mustatil şek
linde oyulmuş biribirine bir ge
ç.tle bağlı mağaralara tesadüf 
ettiler. iptida bunun ne oldu
ğunu anlayamadılar. Bir mühen
dis getirdiler. 

Mühendis her tarafı iyice göz-
den geçirdikten sonra, bu ma
ğaralarm taş devrine ait oldu· 
ğunu anladı ve tarih alimlerine 
haber verdi. Bunlar gelip iş i 

1 
daha derin bir surette tetkik 
ettiler. 

Mağaralann bir tarafında, ge• 
ne mustatil biçiminde oyulmuı 
iki ayrı mağara da birer kadın 
isl"letine tesadüf ettiler. Gene 
bir tarafta büyük bir taş sandık 
gördüler. Bu sandığın üzerinde 
yüzlerce kilo ağırlığında bir taı 
kapak vardı. Bunu kaldırınca, 
o zamana ait bir çok tezyinat 
buldular. Tabii bunlar kemikten, 
fil dişinc!en, domuzun müdafaa 
dişlerinden yapılmış şeylerdi. ........................................................................................................................ 

Gezek Beyin anlattıkları 

Bu muvaffakiyet dolayısiyle 
Başvekil İsmet Pş. · Hz. mektep 

Bış,·ckil 

ismet 
- ·--..---·•r-• · .::-::m _ _ ___ ...,,_.:-____ _ 

IAmatör sahneleri aras ındı 1 
iki temsil 

Cumhuriyet gençler mahfe
linde iki temsil muvaffakıyet 

kazandı 

Son hafta cuml:uriyet gençler 
mahfelinde iki temsil daha ve· 
rildi. ilki şadan Bedi beyin taş 
namındeki piyesiydi. Bu eserden 
bilhassa eserin muharriri Şadan 
bey ve Güzin hanım çok mu
vaffak oldular. Yalmz eseri sıh
naye koyan haldnndada susmak 
pek haksızlık olur. Sahne çok 
güzel tanzim olunmuş, makyajlar 
tamamiyle tipleri yaşahyor, dekor 
çok iyi intihap edilmiş. 

... ... . 
ikinci oyun Alı Zühdil beyin 

olağan şeyler namındaki vudYiliy
di. Bu eıer ceza kanunundan 
nakledilmiş olmasına rağmen, 
bizlere bam başka bir vodvil 
seyretmek fırsatım verdi, blhaHa 
doktor rolünde Müctera, kayın 
pederi rolOnde Nevzat Kizım. 
arkadaı rolllnde Ali, metralyoz 
Hakkı rolünüde Vahdi beyler ceza 
kanunundaki tipleri profesyonel 
sa~nelerden denebilirki daha iyi 

Parasız 
Kitaplar! 

Gençler ve çocuklar 
okuyunuz 

Gazeteni~ t>üyuk bir feda
klrlık yapıyor. ilk tahsil ça
ğmdaki yavrulara mektep ki· , 
taplarım ders senesi baş1nda 
parasız veriyor. -----Bu hedıyeyi almak için hiç bir 
ı, ülfete lüzum ) oktur. Gazetemizin 
birinci s:ı}ıfasınd:ı başlığın sığ c:ıra 

fında her ~ün neşretfğimiz kuponl:ırı 
biriktirmeli, \ c "Vakit,, ı.:ırii olm:ık 

kAfidir. Kuponlanmı zın üzeı1nde iste· 
diğini z izahatı bul:ıc:ık~ını z. 

Gine Afrika çöll~rinde dola
şırken bir giln garip olduğu ka
dar eilenceli bir hadise karşı· 
sında bulundum. 

Çölün ortasmda, kum üzerin
de dört tane devekuşu yumur· 
tası vardı. Oteden sürüne süril-
ne gelen kocaman hir yılan bu 
yumuı. :ı ları gördU. Anlatılan 
pek hoşuna gitti ki bir müddet 
iştihalı iştihah baktı. Sonra uza
narak birer birer yutuverdi. 

Yılanlarm karnı doyunca ye· 
diklerini hazmetmek için yattık-
larını elbette biliyorsunuz. Deve· 

Kardeşlerinize, annelerinize. vclile· kuşu yumurtaları da oldukça 
rinlze söyleyiniz. ..Yakıt., ı okur· hormetli ıeylerdir. Her biri aşa-
larsa y:ıvrula rının kitap m:ımfınclan ~1 }Ukarı bir tavuk kadar. 
kurtul:ıcaldannı anlııın ız Kuponlanmız 

Ne ise, yılan güneşe karşı tarih ve numarn sırasınıı tnlıi olm:ıdı~ı d 
uzana dursun. Derken, efen im, için istenilen günden itibaren birikti· d bu sürünen hayvanın karnın a 

rile!~Vakıt,. okuyunuz !_J - ::, :=;;:;;;::Ş:=e=n:::::F=ı=k=ra=l=a=r===;-ı-

yaıattılar. Bu gençler bizlere is· 
tikbal için pek çok ilmitler ve
riyor. 

Akıl dilğUmü 1 
Ali scfcrta:ıını mekt~pte unutınu~tu 

Erı~si günü unutm:ıması için, pnrmağına 
bir iplik bağlayıp düğumlemişlcrdı. Ali o 
gün de sefercn~ın ı almıd:ın e\"e gitti. 
Annesi dedi ki : 

- 1 fani eterıasın ? 
- Uıımıum nnnc ! 
- Peki, par mnğın:ı hu düğümü ne 

için ) :ıptı m V 

- Bil r cm, onu de unuttum 
o:muş ve canlı dlller 

l\Juallim cleı ~i anlattıktan son~a t:ıle· 
be\ e soı U\ ordu : 

- !:'i~dı olmiiş dillerle, canlı dil!c 
rin ne deme'' oldu~unu anladınız B r 
ölmüş d ı l ~ö} li~ ebilirmis'niz? 

Taleheden b·ri çarmağın ı kaldırdı 
- Sö) l!ylnl1. 
- Eski Mısırlıların dili 

Bayram münasebctile bir çok mektepliler kendi aralarında gezintiler tert 
e ttiler. Güldüler, eğlendiler, dün :nektepier tekrar açı ldı Resm nıiz lsttklil lise~. 
sel< izinci ~nıf talebesinden bir gıubu bayram gezintbinden dönü~ür.de gö:.tcriyor 

- Çok güzel. ~imdi de bir cnnlı dil 
~oy l e~inlz. 

- Kız kardeşimin dili f 

yumurtalar yavaı yavaş açılmıya 
ve içinden devekuşu civcivleri 
çıkmıya başlamaz mı? Bu yav· 
rular, yalanan boru gibi vllcu
dundan çıkmak için boğazına 
doğru gelir ve gıdıklamıya baı· 
Jar. Yılan öksOrdUkçe civcivler 
de uçup kaçarlar. 

Yeni bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 

l .!.J -
1 

2 l tiJ -( 

fil ·" 
4 lll 1 
5 lll 
6 (i} 

-Yukarıdan aşagıya: 
1- Pencer~lere konan ıey, 

2 - fosanın bulunuıu, bir harf, 
3- Bir fiil, 4-Çahıkanhl<, 5-
Bir harf, bir emir, 6- Çok de
ğil, bütün 

Soldan sağa: 
1 - Şiddetm bir lcısmı, 2 -

Uzun biçak, bir harf, 3 - Kıy· 
metli bir taş, 4 - Bir harf, işe 
yarıyan şey, 5- Bit harf, iliç, 
6- Kelimenin sonuna ilave edi· 
len, bir harf 

_lL o 

J
Vakıt bilmece 

kuponu 
21·4·1932 

" ı= Geçen haftaki bilmecemiz ya~-
hş tertip cdılmiştir. Gelecek 
haftadan ıtibarcn bilmecelerimizi 
doğru h~l!~d.ip k?ponuyle g~n· 
derenlerın ısımlerı dercedilecek• 
tir. 



1 SINEMR Son Bir Tetkik 

8olşevik ileminde 
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- Yazan: Kontes Karolyl -

Kuş bakışı -1- Müslümanlığı kabul TALLULAH 
BANKHEAD - Demek, Rusyaya yarın ha· 

reketin muhakkak? 
- Bu seyahat ne kadar süre -

cek? 
- Altı hafta! 
- Altı kere yedi kırk iki! Ma 

hut Kork belediye reisi açlığa 37 
gün tahammül edilebileceğini gös 
termişti. Demek sen açlıktan öl· 
memek için seyahatini laakal beş 
gün daha kısmalısın ! 

Dostum, latife bertaraf; yanın 
da nevaleye dair her şey bulun .. 
dw-ınıya bak! Çünkü orada nas.ıl 
kara bir yokluk içinde yaşandığı 
m tasavvur edemezsin. Orada Ö· 
lüm mutlaka açlıktan geliyor. 

Bahusus ihtiyatı bir an elden 
bırakmıyasın. Daha Lehistan hu 
dudundan geçerken G. P. U. 
nun bir hafiyesi ardına takılır; 
gölge nasıl her yerde yanından 
bir türlü ayrılmazsa o da aym, 
sadakatle hep beraberinde .. 
dir. Otelde hangi odada yatar -
san yat, ağzından çıkacak her sö· 
zü bir tarafa yerleştirilmiş olan 
diktafon doğru polis müdüriyeti
ne aksettirir. Zerre kadar bir ted· 
biraizlik nam ve nişanını orta"' 
dan siler, artık seni bulmak için 
senelerce Sibirya steplerinde, Ar 
kanjel ormanlarında aramamız 
15.znn gelir. 

Bunları söyliyen en kıymetli 
iki dostumdu. 
"- Rusyaya hakikati gözle -

rimle görmek ve yazmak için gi
diyorum.,, diyorsun. işte imkam 
olmıyan bir şey! 

Senin göreceğin şeyler, senin 
görmek istediğin şeyler değil, sa
na gösterilmesi istenen şeyler ola 
caktrr. Sefalet manzaralarının üs 
tüne kalın bir perde çekecekler. 
Seni göz boyama kabilinden bir 
kaç gösteriş müesseselerinde gez· 
direcekler. Bunlar ecnebileri al
'datmak icin kurulmuş tuzaklar -
"dır. Kims~1erle konuşmıya bırak-
mıyacaklar, ta ki bütün ahalinin 
o zulüm idaresinden nefretinin 
"derecesi anla.Jılmasın ! Halbuki 
halk şim.di menhus çarlar idaresi 
zamanından bin kat daha bet -
baht, bin kat daha mağdur. 

Amele ancak boğazı tokluğu
na günde 12 hatta 15 saat çalış • 
mıya mecbur. Ameleyi fabrika
ya süngülüler götürüyormuş, her 
fabrikanın karşısında mitralyoz • 
lar nöbet bekliyormuş; işte Avru 
pada yapmıya özendikleri dam • 
pingin sırrı burada .. 

Bir takını türedilerden, zıpçık
tılardan ibaret İmtiyazlı yeni bir 
zen,.,in sınıfı peyda olmuştur ki, 
yen,erinden kan dökülür. Eski a
salet sınıf ımn yerini ve yaşayışı
m bunlar tuttular. 

Bu sınıf, komünist fırkası 
mensuplarıdır! Bütün iktidar, ser 
vet, tantana bunlar icindir! Ko • 
nıiserlerin karılan zibüfere, el • 
nıaslara, pırlantalara müstağral{ • 
tır. Herbiri bir grandükün sara • 
11na yerleşmiştir. Su yerine şam 
panya içerdi. Sütle banyo eder • 
ler. Mezeleri bülbül beynidir. Say 
fiyelerini Kırım sahillerine kadar 
uzatırlar. Kiliseler, camiler, hav 
ralar ahırlara kalbedilmiştir. İba
det memnudur. Kadim kiliselerin 
bütün altın, gümüş, platin müzey 
yenatı, hazineler kıymetinde tab
loları yağma ve taksim olundu. 
Bütün saraylarda bu gün tek bir 
Rambrant yoktur. Müzeler, hu· 
susi kolleksiyonlar taraç edildi. 
Artık aile hayatı yoktur. Her ka
dın umumun müş_terek malıdır; 
her kadın her içi çeken erkeği her 
türlü doyurmıya mahkfundur. 

Bütün Rusyada kızlığını mu • 
hafaza etmiş bir çocuğa tesadüf 
edilmez. 

Bu barbarlık, bu ahlaksızlık 
bütün memleketi inhilale uğrat • 
mıştır. Daima artmakta olan asa 
Jİflİzliğe gem vurmak imkanı kal 
111rmıştn; refrm mulıa'kkak iflasa 
mahkfundur. İhtilal yıkmayı bil-

di, taş üstünde taş bırakmadı, fa
kat yapmak haydutların kan de
ğildir. Y apmıya gelince apışıp 
kaldılar .. ,, 

Otelin taraçasında, yanımız -
da oturan ve bu hararetli sahne
ye yakından ıahit olan bir ahbap 
iki uzun parmak boyunda kalın 
sigarasını yakarken bütün vücu -
düyle dostumu tasdik ediyordu. 
Dostuma sordum: 

- Siz Rusyayı en son ne za • 
man gördünüz? 

- 14 sene evvel; fakat çok 
yakından gördüm,Rusyayı ve o • 
nun İslav ruhunu.. O zamandan 
beri de ahbaplan dinliyor, yazı • 
lanları okuyorum. Petersburgda -
ki fabrikalarımızla, Baku' daki 
kuyularnnızla ona ebedi bir ala
kamız vardır. 

Bir sükfıt .. Dostum dudakları
na kırmızı boyasını vurmakta de
vam ederek: 

- Git gözüm, git de, gör ve 
dostlarının samimiyetine bir da-

1 

ha kani ol. Bize düşen şimdi sa -
na erzak düzmektir. Bir cok ba • 
lık konserveleri hazırlat;yorum; 
çünkü, bilmem haberin var mı, 
şimdi koca Volgada tek bir balık 
yokmuş! 

Kulaklar intikam kastiyle ne
hiri zehirlemişler .• 

* * • 
Moskovadayım. 
Lehistan hududundan geçer -

ken Rus hududunda büyük bir 
levha, Avrupaya bakan cephe • 
sinde: "Bütün dünya işçilerine se 
lam!,, ve Rusyaya bakan cephe -
sinde: "Komünizm bütün hudut • 
ları kaldıracaktır!,, ibaresi yazı • 

Reks ingram boks vaziyetinde 

"Reks lngram,, ı Türkiyede 
taoımıyan yoktur zannederim. 
"Allahın bahçeleri,. "Üç iptill" 
"Skaramuş,, "Sihirbaz,, isimli 
filmleri!ıi seve seve seyrettiiimiz 
bu lrlaodah rejisör, müslüman· 
lığı da kabul etmişti. Son zaman
lara kadar Amerikanın en meş
hur ve en çok bahıedilen bu 
rejisörü Niıe gelip yerleşmiş, 
orada bir Studyo tesis ederek 
filimler yapmıya başlamıştı. 

logram artık Amerikan Stud
yolarıoın yeknesak çalışma tar· 
zma tahammül edemiyordu. O, 
kuvvetli mevzularla meşhur ol
mamış artistlerle filimler yapmak, 
filmin güzelliğini, filan veya fa .. 
lan yıldızın şöhretiyle değil, 

bizzat vak'asiyle temin etmek 
istiyordu. Tıpkı Şaplin gibi. 

lı. 
Moskova. Kızıl meydan. Müt· logramın yaptığı " Barıt ,, fil· 

hiş lvan devrinden kalma lvers • minin şayanı dikkat bir tarafı 
kayanın iki revakırun arkasında da şudur: Rejiıör, Niste bulun
rengin sarıkları andıran kubbele- duiu sırada, sabık halife Ab
ri arkasında Moskof mimarisinin dülmecidin kızı Dürrüşehvarı 
şaheseri olan meşhur Sen - Bazit 
,mabedi haşmet ve vakarla sema- görmiif, ve filimde baş rolü 
lan arar gibi yükseliyor; Bolşe • oynamasını ona teklif etmişti. 
vikler buraya dokunmamışlar • Dürrüşehvar Sultan bunu esas 
dır... itibariyle kabul etmişti. Fakat 

Kremlin kulelerinin üstünde bu arada e'flenmesi filimde oy· 
imparatorluğa mahsus kartal ar· namasıoa mani oldu. 
malarını görüyorum; Sovyetler, I k 
müehbeden ölmüş bir devrin ha - ngram filmi çcTirmc üzere 
tırasmdan korkmuyorlar.. kalktı, Merakeş'e gitti. Esaıcn 

Reks 
''B arıt,, 
filmini 

eden 
• • • • re11sor 

İn gram 
isimli 

bitirdi 
Fransız dansözünü sever. Macera 
bu suretle başlar. Filmin biri 
Fransızca biri lngilizce iki nüs· 
hası vardır. Her iki nüshada, 
Arap kızının kardeşi rolünü Pi
erre Batchef oynamc.ktadır. ln
gilizce nüshada Sipahi rolünü 
bizzat lngram oynıyor. 

Yukarda söylediğimiz gibi öte
ki artistler meşhur isimler veya 
yıldızlar değildir. Fak at bu film
den sonra meıhur olmak ihti
malleri pek ço\<tur. 

Piyer Baçef 
öldü 
Fransız "Jön prömye,, ]erin· 

den en genç ve belki de en 
güzellerinden olan Piyer Caçef 
bundan bir hafta evvel, Pariste 
garip ıerait altında ölmüştür. 

Piyer Baçef 24 yaııodaydı. 
O akşam karısı ve bir arkada· 
şıyla bir lokantaya gitmiş, gece 
yarısma kadar yiyip, içip eğlen
mişlerdi. Sonra Baçef birdenbire 
rahatsızlandığını hissetmiş, kalk
mışlar ve otomobillerine binerek 
evlerine dönmüşler. Fakat Baçef 
otomobili daha garaja sokmaya 
muvaffak olmadan ölmüştür. 

Yapılan tahkjkat, geuç artistin 
zehirlenerek öldüğünü göıtermek 
tedir. 

Bu sebepten 
edilmek üzere 

cesedi' muayene 
morga gönderil-Ötede ardı arkası gelmiyen a· oranın paşası, ve Atlas dağ

laylar ... Saçları tıraş edilmiş baş· larındaki "Seyit " ler kendisini miştir. 

1 alluJah Bankhead lngiltere 
en m'!şhur Amerikalı artiatid 
Onu Amerika, lngiltereden 
nıdı ve şöhreti oradan gel 
için kabul etti. Yoksa, bu 
"Amerikanın en şık kadını,, d 
kendisini mal etmit olan y 
dünyada, bu garip isimli ka 
gibi binlercesi nöbet beklem 
tedir. 

Tallulah artist olmakt 
ziyade Garbo tarzında bir 
dmdır. Sultaniar gibi nazlı, 
sız zenginler gibi şık fakat k 
fası yani kültürü olan bir kad 
Muhakkak ki çok ta zeki 
kadın. Ve eğer böyle olmasa 
dı Bu Amerikalı artist, anan 
perest Londrada kendiıine y 
aadece yer değil şöhret bula 
lir miydi? 

Fakat biliyor musunuz ki Ta 
lulah'nın şöhreti, aşağı yuka 
bir mahalle kavgasından do 
muştur ? Bilmiyorsunuz. O ha 
de söyliyeyim. 

Tallulah Bankhead ıondr 
erkeklerini bir taraftan çıldırtı 
ken, Londra kadınlarını da kı 
kançlıktan deli ediyordu.Bir gü 
Londramn meşhur bir lokanta 
sında otururken, gene etrafın 
her zaman o!duğu gibi, bir ço 
centilmenler sarmıştı. 

Halbuki, öte tarafta duran in 
gıtız aktrislerinden mllteşekki 
bir gruba kimse ehemmij et 'fer 
miyordu. Bir aralık, bu grupta 
bir kadın ayrıldı, T allulah Bank 

larında parlak renkli kalpakları tamamen tanıyorlar ve seviyor- Kıymetli ve henüz çok genç 
ile tatarlar, gözleri çelik, elmacık lardı. Ingram da mükemmel alan artistin ölümü, Fransız sina-
kemikleri rıkık Kalmuk budiler; ma muhitı"nde pek derin bir ye- he adin yanına geldi ve yüzüne 

3' Arapça konucuyordu. l k b k tt H k sırtlarında heybeleri, ayakların - ... ani o ara ir to at a ı. er es 
F 1. · h k"k· b' is uyandırmıştır. da ağır çizmeleriyle mujikler; ga i ımın esası, a 1 1 ır ma- bu hücum karşısında, Tallulabnın 

yet iri kürklere sarılmış Sibirya • ceraya bağlıdır. lnırram Bundan Baçef en son olarak Reks mukabele cdeceğinizannediyordu. 
lılar; mat renkli Kafkasyalılar; bir kaç sene evvel, merakeşte lngram'ın yaptığı, Barıt ve mavi Fakat o, sadece gülümsedi ve: 
bağırlannda birer çocuk, kitahul- iken güzel bir arap kızı görmüş, insanlar isimli filiminde oynamış- K k 1 k d d' · 
laha tevekkül taıtıyan gözleriyle - ıs anç ı 1 e ı, ınsana 

~ onu takip etmicti. Fakat arap tı. b k l h k tl r de müslümanlar.. Acaba bunlar ka- ... aıan gayrı ma u are e e 
ra kuru birer dilim ekmek tayın - kızı, derhal evine girmif, kafesin yaptırabilir. Bunları da maıur 
farını alabilmek için bekliyen 0 arkasıon çekilmiş, sadece, oradan KlSA HABERLER görmek lazım. 
anlathkları açlar güruhundan bir lngrama yanık bir şarkı söyle- O güadenberi artık Tallulab 
kıt'a mı? .. Yoksa milyonlar ve mitti. Bir kaç sene sonra lngram § Rejisör Turjanski yeni bir Londra kibar aleminin mabubesi 
milyonla.rca nüfusun taliini demir gene oraya gelip 000 aradığı zaman film yapıyor. içinde hiç meşhur olmu,tu. 
pençelerınd~ mahpus tuta;ak şu aenç kızın evlendiğini, ve evinin- artist yok. Nihayet Amerikalılar, bu ya"' 
yeşil kubbelı beyaz Kremhn sa w • •• M h K 
rayında oturan Sovyetler erkanı - de yıkılıp y enkazının satılmak. ~- § eş ur tenor iepura bir pılmı, ve hazır şöhreti istismar 
na karşı, aç.hk grevi ~abilinden, zere oldugunu haber a~dı, gıth, Macar kızma gönlünü kaptırmış. için onu Holivuda getirttiler ve 
sessiz bir nümayiş .mı yapıyor - kızın, arkasından kendıne şarkı Evleneceklermiş. bir kaç filim yaptırdılar. 
lar? söylediği kafesi satın aldı. § Almanyanın Bade şehri si- işte, lstanbulda ilk defa "Kii· 

Sorup öğreniyorum. Filmin esas mevzuu buradan nemaları, işsizlerden tahminen nahım,, isimli filimde göreceği• 
Ge?e orada .kır~ ve siyah baılıyor. Bir sipahi birinin kızı· 6 kurut mukabilinde duhuliye miz, yeni yıldız böyle bir kadın'" 

s.omakiden mehıp hır ehram .ş~~- 01 sever ve kıııo kardeşice bir almaktadırlar. dır. ._. 
lınde kurulmuş olan Lenın ın ·········-························•••••••••••••·······--···························-·························································-·············· .. ······-······· ~. 
merkadini tavaf için gelmişler. neden heri, yaz kış, yağmurda ane girip devredişlerini seyredi • ı idam edildiği kanlı teşhir dir~gı 
Yanımdaki bir seyyah: "Bubi- karda, her akşam, saat altıdan yor. tesadüf ediyor. Burada köylünul1ı 

ze gösteriş için kurulmuş bir do - dokuza kadar, bu türbeye gelip Acaba eskisinin yerine Rusya- amelenin hukukunu müdafaa içİtl 
lap!,, diyor. mağdur kavimlerin halaskarı, ye· ya yeniden rabbani bir din mi si· tehlikeleri istihkar ederek ortaY" 

Acaba ölümünün yıl dönümü ni Rusyanın yaratıcısı Vladimir niyor? Hayır· çünkü onun sema. atılan nice dilaverler civanmert" 
!'1ü.?A Yoksa asıl tebcil edilen bir llliç'e ziyaret ve tazimlerini te - vatla bir alakası olmadığı sabit.. ler süngülenmiş, kur;una dizi)IJlİf 
ıhtıTlalhbk~ykramd.1 mı? yit ederler. Bu merasim daha bir Yüzümü döndürüp gayrı ihti - tir! Guya Lenin'in türbesinin bıJ" 

a ı e ıyorum. gün azalmış değildir. Bu şerefe na A ~ d ld .. d k d d ff · b karşl1 
Merkezi Asyanın 5000 .metre il olmak icin bitmez, tükenmez yarı sag a, so .. a, ~~. e, ar a a j ı-a a muza erane ınşası u . i ., 

irtifaındaki Pamir yaylalarından, . uzaklıklardan yola dökülünür. O, G. P. U. nun sungulu ~anavar ta~ İ lık zamanların hatırasınd~n ın~t" 
Arkanjelin buz tutmuş denizleri- efradı sayıya gelmez bir milletin burlarını ve on.tarın. mıtralyozları ~am almak maksadına mustenı 
n~,. büyük Ok~anusta!1 Ba~~ık de~ mu?abb~t ve tevkir ~is~iyatıyle n~ arıy?~um. l.kıde ?~~d~ duru.p ta- tır.. . ... ,. 
nızme kadar nıhayetsız vus'atler te'lıh edılen asrın en buyuk mad- kıp edılıp edıLmedıgımı tetkık e- Kremhn sarayının kubbesı 1.1 

içinde sakin 200 muhtelif kavme diyecisi, camdan sandukçasının i- diyorum. · tünde kızıl zafer bayrağı dalga" 
mensup Rus vatandaşları, Leni - çinde, dudaklarında yarı müs.. Gözüme Çarlar zamanında ö - lanmak.-t:adır. 
nin ölümünden, yani tam _yedi se- tehzi ~ir tebessümle onların ha§İ· nünde nice hürriyet aşıklarının (ikinci makale yarın) 
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On c ~en~ 21 Nisan 

p 
s yı 18 

z 

··ı , 
yanın 

--_....,,U 
bayramı, evde hulya 

v kapının çalınmasını 
geçirdim. Beyhude 
bizden kimseye bir 
g tti, ne kimseden 

r ı ~ et geldi.. Burun-
v 1 ôpeiınden daha hassaı 

dilencıleri bile bu 
yoktulnrf 

ı çalınsa, şöyle 
n ir ce bir kurban 

• Etlerinin bir kısmını 

· r di enci sesi cevap 

a, hayretle elle
erini göke çevire-

h ram, bütün di
ldıklan kapıdan 

1 

bit hulya kokuıu ıı 

ıl 
Ak baba j) 

1 

- Şu lbrahim ne ıevimli adıım •• , Gülüşü gözlerimi kamaşbnyor •• ; 
- Elbet kama~tırır : İlutün diıf eri efbn ! 

1932 
§ 

Ti VAKIT'in \\ivesi 

on 
Torik Necmi, Meşhedi Cafe

rin, akrabasından KcrbelAi Ka
sımla Salamon efend'ye dcvret
tiv,i çaycı dükkanına erkenden 
damladı. i 

- Sabahın kalimera dadaş.. ı 
Kerbelaf Knsım, elindeki te

lefonu siıratle kapıyarak cevap 
verdi: 

- Eyvallah Torih efendi da
da ım!.. Hoş gelmişsen, safalar 
getirmi ~en .... 

- Bö) le sabah karanlığı, kar-

1 ga kahvaltısını dmeden kime 
telefon ediyordun?. 

- Men mi? .. 
- Yo", beni 

1 - Özünün telefon ettiğini 
örmemişcm ki kime ettirin bi-

l lem gardaşım! .. 
- Ha, anla5ıldı .. Sen de Meı-

1 hediden ieri kalır numara de-

l 
ğilsin.. Ulan sana soruyorum, 
sana .•• 

- Ne bilem Torih Efendi, 
maksadın aşikar söylemirsen ki! •• 
Men, imdi Meşhedi Caferle. ko- 1 . ' nuşmışem ... 

- Allah,allah ..• Meşhedi Iran
da değil mi? 

- Beli.. lrandedi.,. 
- Uulan, doğru konuş, daha 

ilk gününden havat fİ§c2°i uçur
ma!.. latan bul dan Irana telefon 
var mı? •• 

- Yohti!.. 
- Peki, yoktur d~ nasıl ko· 

nuştun? . 
- ille Istanbuldan lr~ te

lefon yokti... Amma, lrttldan 
lslanbula telefon Yardi !.. 

Çeklr9e 

r1;:;;ıı;;~~'lll,~=~~"'=~~'n ~ 
-----············-··········-·----·------------------------------

Ecı cl le çır ·ı arasında: Hafız Divanı Yolda, bir %Üppeylc bir genç Rabıta Kayınvalde damadına ıorar: 
Dirhem T kip 1 En güzeli 

- U ta.. .__ kadın arasında:_ - E rem bey, oilum •• 
Ya ? - Hanım efendi, niçin dur- - Buyurun .. 

ğım, beş gramı Daha Darülbdai kurulmamıftı. dunuz? iki ki i arasında: _ Nıtııl, bu yeni yapdırdığtm 

r r: 
...._ gramı buldun mu? 

...... ~ a ır., 

tı ._ ı ctediğim gibi mi tart-
tı., 

y ~ Evvet... Yalnız sarı beşlik 
~ b n de onun yerine be~ 
~ ı.er knraı ko,dumJ 

24:g 

Raşit Rn~a, Behıat ve diğer ba- p . d l . . . - Hayri Beyle aranızda ra- elb'ıse bana y•'-ı"ıyor mu? .• 
k d 1 Ş h d d - eşım en ge menizı ıeotemı- ... ~ ~ ıı ar a aş an, e ıa e baıııı a bıtn , ar mıdır? 

toplanmışlar, bir kumpanya ha- yorum da ondan • - Fena değil amma, siıe asıl 
linde çalıııyorlardı. - O halde ben önden yürü- - Pek az.. yakışan bunlar .değil .• 

Bir gün, §air Tahsin Nahit ve yeyim, siz arkadan geliniz! - Ne g'bi? - Ya banzileri? 
Şahabeddin Süleyman merhum- ..,az- - Bana iki lira boreu vardır! - Sokaja 2iderken sriydifiniz 
lar tarihi bir piyes getirdiler. .,- yeldirme! .• 
Gençler eseri sevinçle khr9ıladt. 1 konto r abiliyet ı 
Ha~rlığa baıladılar. Sahne, Top- iki ahbap aresında: Bir rnoda ma~azası için bir 
kapı sarayından bir oda olacak· - Tebrik ederim yahu.. kiti be ihtiyaç vardı. Gazeteye 
tı. Dekorlan Behzat yapıyordu. _ Neyi? ı 

Tahsin Nahit : i in v rdil r. Ertesi gün, ince 
_ Duvarlara talik hatla Fa- - Bir ay meıuniyet almışsın.. bıyıklı, favorilı, sinema pcrde-

risi beyitler yazılacak, dedi... - Ha, evet., çok yorgunum da.. s'nden fırlamış gibi bir genç 
Behzat rica etti: - Ali .. bir a)'. dinlenırs·n. • damladı: 
- O halde o beyitleri siz - Yok .• bir ny de~I.. on beş - Kltip istiyormuşsunuz,, 

seçip getiriniz, ben yazayım... ı:ününü iskonto et.. - Evet ! 
fakat, Tahsin Nehit ihmal etti - Neden? - ben talıbim .• 
~e ielİımedi ..• Bunun üzerine Beh- - Pek ili! 
zat, her kelimenin sonuna bir - Ne maai vereceksiniz? 
(est) bir (ra) ilaYe ederek şöyle - Bir kaç gün tecrübe ede-
beyıtler uydurup yazdı: lim de, k bili~etinize göre bir 
Der bümıı} a in hna eq miktar söy eriz .. 
H 'lt budı men pınar est 
nasci can b:ıh~ıııdem in ç rtı - Kabıliy time göre mi ? .. 
Çe~micnnan ,~nıbadem in çura - Delikanlı müstehziyane gül-

Ertesi günU tiyatroya gelen dükten sonra ilave etti: 
Tahsin Nahitle Şehabeddin - Z'annetmem .. O kadar çok 
Süleyman beyler Bebıada sor• pnra Yeremeısiftiz ! 
dul an 

- Y abu, bu beyitleri nereden 
buldun? .• 

Bebzat gayet ciddi cevap 
verdi: 

- Hafu:'ın divanından seçtim ..• 
Bu cevap üzerine, iki edebi

yatçı arkadaı baıbaıa Yerip be
yitleri tekrar tekrar okuduktan 
sonra hayretle mırıldandıJar : 

- Şu Hafız ne büyük, ne em
JılsiJ oir ıaırdir J 

Meı,hedi - Özümün şu guşla 
beraber bir fotoifafını keşide 
edecek in.. Bean şart l.i, gu~ 
agrandısman o'acakr menden 
daha büYilk göri.iJıecel&t r •• 

Ne kafa 
Mallkeat.dc: 
- Bayram iÜnü, bir meyha

nede L:avia etmiııiniz .. DaYacı
nm kafasına bira şi~csiyle vur
muşsun öyle mi? 

- Evet .• 
- Pel<ı, sonra ne oldu? 
- .Ne olacak beyim, şi~e 

klrıldıl 

Aparbman 
iki ki~i arasında: 
- Kolay 2'elsin yahu.. Gene 

inşaat mı? 
- Evet.. Bi:ıim aparhmanı 

büyütüyoruPn .• 
- Oh, eh •• Üzerine bir katmı 

çıkıyorsun? 

- Hayır, odaları ortadan bö
lüp ikiıcr oda yapıyorum! 

- Babın seain cııara içtiji11l 
görürse şa~maı mı? •• 

- Şı~maz olur mu biç?.. iki 
gözU c1• kardtırl 



I ', 1 
.,. ............. e-. ...... 
- l;elll. 
- Efendim.. 
- Ça,mm kalmadı, akpma 

plirkea bir paket ah•er •• 
- ç., bitti mi? 
- Bitti JL. 
- Peki •• Bqka? 
- Şer .. Bir d&ztbae de çay 

fiacam ••••• - Ça, $acammıs 1ok mu? 
- Bet alb tane Yar ama. •• 
- E, o laalde? 
- Hizmetçi, c.._,. kadar 

idare etmez di1or 1 

ile• 
lriyan bir Hamm bir ti•· 

... 
11
...._._.____._.__, ... ı lekçi clakklaıaa ılrer: 

Y&iillf 1 - Kocam iPa 1akalık llti-... _____________ , , ....... 
- Bq .... ...dlm.. Ka~ 

DalDara ollaa? .. 
Dd ukadat, bir .., ....... 

laea lpJor, laem k......,orlar: 
- Birader, 1aaa bir .. , llJ· 

lirecetl&· 
- se,ı ... 
-Amat1cmmel 
- Ned• ,._..,. yalllL. 

- Şa ... bimetp 1111 '°" 
.. 1. 

- Permlıil? 
- Ha.. P•• .. 
- 1, ....... , 
- &ru o._. biat- cek· ... ,... .... ... 
- N ..... ? .. Bir lraulaetillimi ...... , 
- BU aalata,_ ela, - blk

•llall •••• 
- Anlat bak.bil.. 
-~ .......... . 

Ci.Mb• ~- ... .. 
•abk ... blam•tP km ..... 
aibl oldam •• Daha clotr- pekte 
1Ji tlrmecll• JL. Fakat laer 
laalde OJclu.. Vlcacllal ia-
karplDIDla llm lkcelerl lltWe 
titreterek ,..,.._ Y•DUMla ..................... 
-L. s-a? .. 
- Stm-. bir anlak atatlar 

- K.ç aamara m? •• A, onu 
bllmiJONm ltt• ... Dar amma, 
ille altWDI nnblllrlm. • Na, 
.... şa,ı. dd .Umba iki par-
maima ka9111tanmca bofallDI 
tul .,...... Oaa .... aı-
çlp •erbald 

.. :6 

cenp venr: 
- Sorma, tim

di IOfradu kalk
tm.. 

- Ne yedin 
büalam? 

- • koca
maa lüadil 

-Söfrada kat 
kiti iclWa? 

- lkL.. 

GlvePeln 
Ey ,ave'cia, baflayım 
bir mektap kanadına 1 
~ beaİm MNİjİ• 
o ftfuaz bdma 1 

* 
Glller ,a. ,aıtermedi, 
bir buecik •ermedL 
aflk tlalllm ermedi 
bir tirli mabadiba l 

• 
laflma bbı dert açta, 
kalbime atq ... pı, 
kM91adakça lsaçh 
....._ km lnaclaaa 1 

• .,. .•. 
Ne olarmaı? 

Muallim, talebaine Türkçe der 
ıi ftl'lrorclu. Tabt..,a 111 cGml.,l 
rudarcbı 
(~ im, aabahtan ekpma 

kadar ICl'lcaklarcla dolapyordu.) 
V • ilk ııradan bir çocuk kaldı· 

np aorclu: 
- Bu cümlede ıenç im.ne ol· 

muttur? 
Talebe ceT&p •erdi: 
-SUrtilkl 

Mtltblt Tehdit 1 •• 

1 
tY 

Ter.k 
1 

Y• nipnhlar ar ... 4a: 
- CemiL. 
- Şekeri&,. 

1 

- Bundan ıoara •kpmlan 
bira iç_meyi terketmeliain ••• 

- Peki 1evgillm ••• 
- Ciıarayı hiç sevmem .• Du· 

manı nefaimi tıkar •• Benim ha· 
bnm için onu da terketmelüria •• 

- Peki yavrum. •• 
- Bak, ben ku•ar OJDIJaD-

lardaa boflanmam.. BUDdan aoa
ra, pokeri, bakarayı, batta taY• 
la11 bile terketmelisin ., 

- Peki tlzelim •• , 
- Ha... Şunu da uaatma· 

yım: Ben annenle beraber otu· 
ramam. Ayn e• iıterim, onlara da 
terketmeU.in ... 

- Peki canım ... 
- Şimdilik ba kadar ••• 
- Yok, bitmedL.. llr tane 

daha var.. Onu da terketmell· 
ylm ... 

- Ne? ••• 
- S-11 .. 

illa 
Zevcem Harçble buım Oç glla

denberi kayıptır. Bulup ta iade 
etmlyene heWilldea beş y8s lira 
mGklfat •erllecektir. 

••••••• ua •• ı wo•••• ·-•• 
AP! .. ,.ı 
ilci arkaclq 

ar111nila: 
-Geçen yu 

Bay&kadada bir 
kızla ıevifiyor
danuz .. 

- Evet •• 
- ~e olda? 
- Ne olacak 

bitti ••• 
~ Ya, de-

me ~al'Jlcbnıto 
- ... ; a . Ptt-: 

len4ild 
Utifatl 

iki çocuk ara-
1111da: 
_..._ ılt•lı. 

G*115a yaW&iel 
miaafirler pdi.. 
- Nereden 

anfadın? 

-. Aılnmclaa deli ohi,or~ . 
- Boynun• 1anlau1• it 

dı mı? .. 

Kurtulllf 

iki faklt arumda: 
- O kadar 11lnllDlffa ki. 

bayet iatibar etti .. 
- Kim bilir ae k..U, f 

lalDlfbrl 

Vulfel•I 
Otelde: 
Motterl - Takta lrun. 

mı? 
Otelci - M.U 

beyim, din pce '- odada 
toflr yataufb, hep1ial 

Aarl 
Bir mobil7eci cllkklD-.ı 
- Bir yatak oclua takımı 

ti1orum.: 
- Bac•e ... Wllil- N 

blrpy oJsan?.. Aut pk bir 
kımmı? .. Yokta raMt 
mi? •• __ ..,.. ... . 

DellMdh ...... ...,,.... ..,..., 
- Oblrl ki .. 

dl? 
- HIDdil 

-Annem ba
bama (koead· 

- Seal lf*'.ken teladit etti mi? tam) ,dir Ilı 
- itti J• ... Eter bajuınaD bir daha Bpmem dedi !.. llJl&Jor 

T.-. 
tld ahbap anmadaı 
- Vah, fflenlror .__. 

lpmek later llW Wr banket il 13 t n•ılil ıııa-11 11113 R iT 
1 1 

7 

1 ~ 
Yanılmıı 1 

J•pb.. 
- 'P.ld, Pwfla .. ,.pb? p~ ....... f Lokantada, ayaı maıada otu· 

..._11 v-.vea a ran iki ,abaaca mtlfteri anamda: 
- P..m mi?. O da ._._ .. 1• .... ---------'4t-I -Şa bardab latfeder milinb? 

•11 alillDd• itip kafb.. ~--- .111-LaL---- ,.01-a.-n H Ga---..1-- ·--~ 11&8"TllUllN 'S 'aUI - aJlr • • • •-Ullll -~,,.._. 
- Gaiıllldea lllp kaçtı •? ....... bir hamm efeacll1le yiail.. 
- EftL. ~ _,__.,a: - AıffederliDiz, yaDalclam.. 
- ~ ......_ ... cleidclir. - Re,W'ı bl,ik mi pk•, - Ne o?. Beai pnon ma 
- Neclen? klclk ... eleadüia1. .. ...... 1 
- NMea olacü, Penla ol- Alda, flPI dalma ,.,... ola - Ha,..., adam l&DIDlfbml 

.,. itip 11~-... ela oilcluL .......... tellela ... , 9ldr: 
...... - Ha,..., baJll'.. Ne lalJllr, 

----------• ae ldlcllr·· GlrlDclliBm bclar. 
Yul Jirmi iç, ~ cllrt yaplldal ...... 

Jd•a4af ara..a: 
- Haberin ftl' •? · Bıllm 

c(oktor Ahmet ........ 
-EQL, 
- Bari aWıtı lmm aenetl ... , 
- v •• ,-. Bitin.,,...,.. ......,.. 
• .., .... ~ ..-.ı 
ıca - c...-. ..... n 

....,..... baiL 
Oilaa - Ne tu~ ....... 

_.. YUaJetim de iiald U.ba· ......... 

Sen, ben 
S. bir cleail, ba bir ıandaL 
S.. bir koacı, ben bir dal, 
Sen clUlerde e&an., 
Ben dillerde bir mııal 1 

* 
&in bir yuca dal bıtı, 
8ea bir damla ,eı yap I 
S• lekuiıbl .ımu. 
8ea Wr kaldan• tqa 1 

* 
S.. bir yıtıa atepha, 
Beeim stDllme eple, 
Bea tikte bir bahıtaaa. 
S. tikte bir tlnepla 1 

çım•ık 

1 
Tnrlk ederim.. 

1 
- Kat'J,,_.. alllhD .. 

Tenzll4t dan bile reçinnecll&. _. ______ , ___ .. ,~ ... ! - o,..,.. .... _.... 
rlm l Madam Mifonaçi, her n•~a .. 

hı verit eltili blbafiye ......... 
na tireli: 

- Şu moaturadald el patuini 
bir de yakiodan y,oreyim 1 
-~madam! 
Madam Mitonaçi, iJice muaye

aedea ıomaı 
- Ulerindeki markuinda on 

)'eeli lir• ,..uL. Ben her uapanki 
m11flerini*im •• K~lir ..Ult 
ta1tmabaiılis •• 

- Yambyommuz IPCI•·. O 
Jirdüiünüz rakam malın DUmara• 
aıcbr •• Çaatanm flatı altı liracl1r. 

- Aiti I~ mi? .• Yok, olmaz .. 
Dart lira ... Jbiı ı .. 

AJ1P olmamal 

Bir .-, Ahmet Hatim Beyle 
Sadri Etem Bey komik tehir Nqit 
Beyin tiyatıvmna aideceldenli. 

Ahmet H.,U.. aorcluı 
-Wri, ,.ıc. deiittireJha mi? 
- Hacet fok.. Teals.. 
..._ AaaD birader, Nqicle licle
~ a)'ip olnl•am I 

Sis orta 
Kan koca u•ndaı 
- Karıcajlm, --... ~ 

lifOrta ettirelim. 
-Zaten HD ..,._., 

kendi ba1atam .......... 



Köylü ne kadar çok ekerse 
o kadar kir eder 
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Çocuk haftası 
Hazırlıkları bitiyor 

Bir Amerikah ziraatçi, toprağınız fevkalade 
münbit ve kıymetli, diyor · 

Şehri Fatihten Taksime kadar dolaşacak 
olan çocuk alayı CUmhurlyet abidesine 

çelenk koyacak 
il: 
8rdkcınlarda zirai tetkikat yapmak ati için lazım olan rutu~etin faz. üzere 50 hektar arazi dü,mek· 

-:erl e 8.eyaJıate çıkan, Şakago beynel- lasıyla bulundugv unu gösterir. iJa- tedir. Buna göre hemen her 
"" el zır t Cumartesi guou Türkiyenin 
ICsi ..... ntaaıab. cem .. iyetinin müme,ss.ı'li.M. ve etmek lazımdır ki bugv day köylü sabahları tarlasına gide- bu mÜ•amereııin baztrlıklarile 

meşgul olmaktadır. '"" ır dd tt b · her tarafında çocuk haftası baş-
de bul mu e en erı şe ırımız - ziraatinde rutubet mayıs sonuna bilmek için bir saat yol yürü· 
P"iin unrnaktadır. Dün kendisiyle gö- Jıyacaktır. Şehrimizde de bu 
~enbir muharririmize memleketi • kadar veya hiç olmazsa eylül mek mecburiyetindedir. Buna haftanın çocuklar için en çok 

Çocuk hafta5ı zarfında Dr. 

l'e ~ tetkikattı hakkında şu izahatı başlangıcında muhakkak lazım· dönüşü ve öğle yemeği için ge- neş'eli ve faydalı bir şekilde 
Tlnıştir: dır. Türkiye toprag" ı bu hassaya çen zamanı da ilave ediniz. 

Ali Ş~krü, Dr. lhsan Hilmi bey• 
terle Dr. Kadri Raşit Pş: ve di
ğer bazı zevat \arafından Halk
ev:nde mu:ıte : if yaştaki çocuk• 
ların bakı im :;sı, büyütülmesi, 
yet' ştirilmesı usulleri hakkında 

umuma lrnnferanslar verilecektir. 

geçmesi ve büyükler arasında da 
1 - Ziyaret ettig-im memleket- malik bulundugv una göre bug" day Bu kadar az bir zamanda gayrı 
e d çocuk propagandasının en ıyı 
r e yalnız zırai tetkikat yap- istihsalatının çog .. alhlması çok kafi vesaitle çalışan köylü mev- k Jd 

1 
'b 

Ilı Ll fe i e yapı ması için tertı at 
il( a İftifa elmiyerek aym za- mümkündür. sim .sonuna kadar icinin c!örtte 

lb ~ alınmaktadır. 
1 ~nda ziraatle og" raşan köylü- Fakat zira atin tarakkisi için birini bile bitiremez. 
tt Çocuk haftasının birinci günü 
td~n Yaşayıı tarzlarını da tetkik yalnız arazinin mükemmel olması Belki şimdi heryerde fazla is- ilk mektepler talebesinden teşkil 
joruın. kafi değildir. Aynı zamanda zi- tibsalattan şikayet edilirken is- edilecek büyük bir çocuk alayı 

ürkiyede bu sahada tatkikat raatle uğraşan köylülerin, faali- tihsalatı çogaltmıya çalışmanın Fatihten Taksime kadar şehir 
Çocuk haftası zarfında bütün 

ilk mektep'erde de müsamerel~r 
ve eğlenceler tertip edilecektir. Yapmak üzere geldim ve ıimdi- yellerinden azami randmanı ala- memleket için çok fena olduğu- . k 

Ye k içinde geçit resmı yapaca tır. 
adar Adana ve lzmir civa- bilmesi için, asri ziraat usulleri· nu ıöyliyecelder bulunacaktır. b k F Bu sene çocuk haftası zarfında 

çocuklardan idare amirleri seçil· 
miyecektir. 

tın Alay sabahleyin oa uçu ta a-
1 gezdim. Hu Ziyaretler neti- ne göre çalışmaları lazımdır. Bu benim noktai nazarıma göre tibten hareket edecektir. Tak· 

Ctsinde Türkiyenin Zirai kabili- Yaptıgv ım tetkikler neticesinde bir hatadır. Çünkü köylü ne ka- b.d 
) t' simde cümhuriyet a ı esine ço· 
tel hakkında elde ettiğim inti- Türk köylüsünün tarlasını sür- dar çok istihsal ederse karı da Daru·· ııu·· nun 
il cuklar tarafından güzel bir çe-
'Q &. çok müsaittir. Buğday ziraatı · mekte senelerce evvel nasıl ha- o kadar çok oJacaktır. Söyledik- lenk konulacaktır. Divanında 
r o~~ai nazarından Türkiye top- reket ediyorsa şimdi de kısmen !erimin dogruluğu tecrübeyle sa- Aynı gün sabahleyin şehrin 
•21 son derecede münbittir. Ve öyle çalışhğım anladım. bit olur. Fak at bir kere daha muhtelif taraflarındaki hat baş- Darülfünun divanı dün ~ile• 

be?
1 

nadir tesadüf edilen evsafa Filhakika Anadolunun birçok işaret etmek istiyorum : Türkiye ki b den sonra toplanarak, dünkü 
langıçlarmdan çocu ara ma sus 1 

e maliktir. yerlerinde köylüye traktörler ve- arazisinin vüs'ati, münbitliii iti- k 1 sayım11.da bütün teferrüatiylo 
Ş tramvaylar kalkaca , yavru arı 

t .. İınali Amerika ve bilhassa riJmiştir. Fakat asri ziraatin in- barile bütün dünyada birinci de- . yazdıg" ımız, Rasim Ali B. meıe· ll6 hattın sonuna kadu götiırüp 
. tun dünyada en fazla J.:.ugv dav kişafma yardım eden levazım recede bir buğday istihsal mem- Ç kl b lesini tetkH~ etmiştir. Saat 14 
ı t'b J l k · ı b 1 B · k .. 1 getirecektir. ocu ar u tram-
8 

1 sal edilen yerlHden biri yalnız traktör deaildir. Köylü e tı o.a İ ir. unun içın oy il- b ten 19 a kadar süren içtima pek 
ol 0 ı k 1 vay arabalarına parasız ine· l' an . Şikago mıntakasında bile elinde bulunan birkaç aleti iş- nün her türlü vesaite ma i 0 • ceklerdir. hararetli olmuş, fakat bir ha!>ere 

b.ti.rkıyedeki arazid<>n daha mün- letmek için muhtaç bulundug"u ması kafidir. Bu suretle Türkiye- ç k f k · · göre kal'i bir netice alınama• 
ıtı yoktur. nin z;raat memleketi olarak zen- ocu ha tasının i incı günu . mıştır. 

pe·rol ve benzini de bazan güç· akşamı saat on altıdan sonra 
d Anadoludaki ıeyahatimde Ban- lükJe tedarik edebilmektedir. Bu ginliği temin edilmiş o!ur. Maksim sa~oolarmda bir çocuk Dünkü divana tıp fakülteainin 
li~r_aıay)a tzmir arasında zengin- söylediklerim yalnız Türkiye İçin Dünkü yağmur balosu verilecek, küçükler bu yeni mümessillerinden Akil Muh-
aın •e münbitliiin en bü- değil, aynı zamanda Yunanistan Dün öğleden itibaren hava eğlenceye anneleriyle birlikte tar B. iştirak etmi,, seyahati 
~le deJiJi olan siyabımlrak renk- ve diğer Balkan memleketleri bozulmuş ve bulutlanmıştı. Çok iştirak edeceklerdir. Burada ay- do1ayıs iyJc Tevfik Snlim Pş. gel-
te toprağa tesadüf ettim. Bun- içindir. geçmeden başhyan yağmur gece uı zamanda gürbüz çocuk mü- memiştir. Kat'i bir karar verile-
dan başka her yerde yeşil çi- Elde ettiğ'im bir istatistiğe yarısına kadar fasılalı şekilde sabakası yapılacaktır. memesine Tevfik Saliin Pş.. ~nı 
~enl~klere r~~tJanıyor~ Bu . da ~öre, Tür ki yede her çiftçiye devam etti ve on bu \ ukta şim- Hima.yeietfal cemiyeti lsta~~u~ ha~~r. butu~ımarn.a.sınm1 da tesir 
,°!luye arazısmde bugday zıra- ı iızeriode çalıımak ve sürmek şek ve göl< g fö:ltli".siyle l. anşh. merkezıne n:erbut anneler bırhğt ethgı tahmın edılıyorou. 
•••••••••••••••••••-•••••••••••••••-••••••••••••••••~•••••o••••u••••••~••• 
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bıiinden, beylerin biribirleriyle yaptıkları harplerden hiç hoşnut değildi. 
i .. Halbuki Osmanlı Türkleri iyi bir idare kurmuşlardı. Anadoluda 
ti ıdareleriyle şöhret kazanmışlardı. 

l1 . Aynı zamandn Osmanlı Türklerinden önce milattan evvel Rumeli· 

0e l<raklar, milattan conra Hun, Avar, ve Bulgar muhaceretleri olmuştu. 
t lluncu asırdan itibaren de şarki ve cenubi Rusyadan gelen Türkler bu • 
I alarını i,gal etmişlerdi. Bu sebepler dolayısıyle Türkler Rumeliyi ko· 
~Yca zaptettiler ve uzun müddet ida~eleri alt:nda bulundurdular. 

Yeniçeri piyade ordusunun teşekkUIU : 

Orhan bey zamanında piyade teşkilatı yapılmıştı. 
b Çandarlı Kara Halilin tavsiyesiyle harp esirlerinden ve hıristiyan te 

0 ~ Ç?cuklarından devşirme usuliyle yeniçeri ordusu teşkil edildi. Bu 
./ U ıki asırdan ziyade dünyanın en kuvvetli, en mükemmel ordusu va· 
ı~etini muhafaza etti. 

Anadolu Türk beyliklerinin birleştirilmesi 

il Oı1nanlı devleti teşekkül ettiği zaman Selçuk devleti parçalanmak 
ıereydi. Nitekim (1308) de Selçuk devleti parçalandı. 

kQ Anadoluda feodal Selçuk devletinin mirasına konmak istiyen en 
O V\>etli bey Karaman beyi idi. Kütahyada Germiyan oğulları, Söğütte 
l'l •ına.n oğulları, Karahisarda Sahip oğulları, Sinopta Pervane oğulla 
t~ Balıkeairde Karesi oğullan, Manisada Saruhan oğulları, Milasta Men-

!e oğulları vardı. 
n· Osmanlılar diğer beyliklere tecavüzden evvel Rumeli fütuhatına ve 
~::n•a ya~laş?1ıya .çalış_tı_Iar •. En kuvvetli Kar~man oğulları olmakla 
l'·· her cografı vazıyet ıtıbarıyle en müsait mevkıde olanlar da Osmanlı 
l'et!'Ieriydi. Bu beyliklerden bazıları izdivaç tarikiyle, bazıları muha • 

'9'aııtasiyle Türk Osmanlı devletinin hududu icine girdi. 
O Orta Anadolu, ve şarki Anadoludaki Selçuk b-akayası daha sonra 

•1tıan)ı ölkesine ilhak olundu. 

-- Blzansı tazyik ve Haçlılar taarrazu -

Oaınanlr beyliği Bizansa adeta hükmediyordu. 
l°lltl :urat bey impar~tor (Yuv~nis) e istediği gibi hükmediyordu. Yıldı• 
~ eyazrt, (Andranıkos) u Bızans tahtına geçirmişti, çünkü Andro • 
tılı 1ı her 1eıı; otuz bin altın vermeyi kabul etmişti. Fakat sonra Yuva -
edecee~ ~ergı vereceğini, hem de 10.000 kişilik bir orduyu emrjne tahsis 

~ını v~detti bunun üzerine Yuvanis imparator ilan edi1di. 
uvanıs öldükten sonra oğlu Manuel Yıldırıma sormadan tahta geç• 

____ ., ____ TAR!H EL KİTABI ----~-11s~ 

ti. Yıldırım bunun üzerine kuvvetli bir orduyla Makedonyaya yürüdü. 
Selanik, Yenişehir zaptolundu (1393). 

Türklerin bu inkişafı Bizansta ve garbi ve merkezi Avrupada endi· 
şe uyandırdı. Ve Avrupa yeni bir haçlılar seferi tertip etti. Macar kı
• alı (Zigismunt) ordulara kumandan oldu. (Niybolu) meydan muharebe· 
sinde Türkler büyük bir muzafferiyet elde ettiler. (1395) Bu zaferden 
sonra Boğazda Anadoluhisarı inşa edildi. 

Bundan sonra Bizansın muhasarası şiddetlendirildi. Bizans imparo • 
toru, lstanbulda bir Osmanlı mahkemesi teşkil etmek, muayyen olan 
vergiyi vermek, bir cami inşa ettirnıeky şartiyle Y ıldırnnla aulhü kabul 
etti. 

Anadoluda Timur istilası 

Bayazıtin Bizanstan muhasarayı kaldırmasının sebebi sade aradaki 
muahede şartlarıdeğildi. Sulhe sebep olan asıl hadise Timurun Anado .. 
luyu istilasıydı. 

Timur Türkelini, İran, Irak, Hint, ve Suriyeyi zaptettikten sonra 
Anadoluya da tecavüz etti. Anadoluda memleketleri ellerinden alınını! 
olan beylerle ittifak etti. (1402 temmuz 20) de Ankara muharebesinde 
Yıldırımı mağlup etti, esir aldı. 

Devletin parçalanması : 

Yıldırım esir olunca devlet parçalandı. Timur, garbi Anadolu~, ve 
Bursayı da istila etti. İzmiri (Rodos) şövalyelerinden aldı. 

Anadolu beyliklerinin eski sahipleri yurtlarının başına geçtiler. 
Ankara muharebesinden sonra kaçarak kurtulan dört ~ehzade, Sü • 

leyman, Isa, Musa, Mehmet biribirleriyle taht kavgasına haşladılar. 
Süleyman çelebi Rumeliye geçti. Macar kıralı Zigis~unadı yendi. 

lstanbulu muhasara etti. Mehmet Çelebi, Timuru metbu tanıdı. (Bursa) 
ya geldi. Babasının tahtına geçti. Eski kuvvetini toplaymcnya kadar Bi .. 
zansla da dost geçindi. 

Devletin tekrar toplanması : 

Devlet parçalandıktan sonra 12 sene kadar mücadeleler devam et • 
ti. Mehmet çelebi (1413) te vahdeti temin etti. Mehmet çelebi tek başına 
hüküm sürmiye başladıktan sonra Karaman oğlu, ve lzmir hakimi 
Cüneyt heyle çarpıştı. Çankırı, Samsu?• ve ~ os~ayı zaptetti. Çelebi Meh • 
met Samavnah Şeyh Bedrettin ile hır haylı ugraştı onu ve taraftarları· 
m ida.m ettirdi. (1417) 

Celebi Mehmet ölünce yerine İkinci Mmat gecti. İlk zamanlan 
Düzm~ce Mustafa namındaki adamm vücude getirdiği ltarısıkhklarla 
geçti. Yıldırımla beraber esir düşen Mustafa çelebi Timur t~ranndan 
Se~erkande götürülmüştü. Mehmet Çelebi zamanında memlekeÜne 
clöndü. Saltanat iddiasında bulund\l. Takip edildi. Selanikte rumlara 
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1 KISA HABERLER 1 
§ Gümrükte sahte faturalar - Dün 

bir refikimiz gümrükte sahte fatura

Şiddetli bir itham ! 
-

lar bulunduğunu yazmıştı. 

Yaptığımız tahkikata röre hadise 
yeni bir şey değildir. Çok evvele ait 

Şehrimizde bulunan Macar 
takımı, milli takım değilmiş ... -olan bu mesele hakkında icap ~en 

bütün kanuni merasim en·eice yapıl- Alakadarlardan cevap ve izahat istiyoruz 
mış ve neticelendirilmiş bulunmakta· 
dır. 

§ Tiftikler lçin Tedbirler - Tiftik
lerimizin mensucat sanayiimizde kul

lanılması imkanları tecrübe edilecek· 
tir. 

§ Almanyada Fındık Fiatı - Al· 
ınanyada fındık fiatlan tenezzül et
mektedir. 

§ .Kahve Fiatı- Kahve buhranı kr:;. 

men zail olmu~tur. Kahve (280) kuru. 
şa kadar satılmaktadır. 

§ Tapuda - Tapuda muhafaza teş

kilatı yapılması için umumi müdürlük 
tarafından meclise bir teklifte bulu
nulataktır. 

§Askeri Müzede - Askeri müze ta
mir ediliyor. 

§ Btadyom - Yenibahçede }·apıl

ması takarrür eden stadyomun inşa• 
sından vazgeçilmiştir. Yenibahtede 
yalnız bir spor sahası vücude getiri
lecektir. 

§ Şehir Haricinde Kasaplar - Me
cidiye köyünde ucuz et .satışından son 
ra Alibey köyünde de kasaplar ucuz 
et utmağa ba,ıamrşlardır. 

S Makine getirmiyen fmnlar - Bii· 
tün tınnlarda elektrik ile tegjsat ya
pılacl\ktır. Belediye fırıncılara tesisa

tın şüratle ikmalini emretmiştir. 

BekArhk vergisi 
Alınmayacakmı? 

Şehrimizde bulunan Macar 
takrmiyle revanş maçı yarın ya
pılacaktır. Aldığımız malumata 
göre hususi bir teşebbüs üzerine 
lzmirden lbaan ve Sait beylerin 
takımımııı tak•iye etmek üzre 
getirtilmeleri düıünülmüş ve iz. 
mire telgraf çekilmiştir. lzmir
den de bu oyuncuların hareket 
ettiklerine dair cevap gelmiftİr. 
Eu itibarla yarın sahaya çıkacak 
takımda lzmirli bu iki oyuncuya 
yer verilmesi ihtimali kuvYetlidir. 

Evvelki günkü yazımızda Ma· 
car takımıoın B milli takımı ol
duğu iddia edildiğini, fakat sa
hada ancak üçüncü sınıf bir 
Macar takımı gördüğümüzü bil
hassa işaret etmiştik . Bizim milli 
forma ile sahaya çı(,mamıza mu
kabil Macarların milli formalarını 
giymemeleri de ayrıca dikkate 
değer bir elbetti. Dün bu mev
zu üzerinde lstanbul futbol mm· 
takaıından çok dikkata değer 
bir protesto ve tebliğ aldık. Gö· 
rüılerimizi teyit edecek kadar 
vazıh bulunan bu tebliği aynen 
yazıyoruz: 

lstıınbul Mıntalı:asından : 

deki genç oruncu~nndan ttrekkilp e~ 
tiği neticesine varmıştır. 

ru cihet. oyuncularımız milli forma· 
mızla oynıdıklan halde l\Jıcırların l\Ja· 
car milll formasını ı;iymemeleriyle de 
sabit olmaktıc!ır. 

Do~ııdın doğruya Futbol Fcderas· 
yonunca idaresi kabil olduğu halde 
Olimpiyat gazetesine devredilmiş olan 
bu maçların fazla hasılat getirmesi nok· 
tasından bu suretle hareket cdi!diğine 
kanaat getiren heyetimiz bu hareketi 
Spor cfk~n umumlyesi hu:ı:urunda . $1d
detle protesto ve maçları ( i\lillt ) olarak 
kabul etmediğini il4n eyler. 

Birinci Reis: Orhan 
Bu tebliği geç aldı&ımız için 

alakadarların ne düşüpdüklerini 
öğrenmemiz mümkün olamadı. 
Haklı bir teeıür içinde dakika· 
lar içinde dakikalarca düşllndük 
ve bu itham karşısında gerek 
f eder as yonun gar ek diger alaka· 
dar zevatın ne cevap verecekle
rini cidden merak ediyoruz. 

Eger hakik•ten ıelen takım 
Macar milli takımı kinesini ta
şıyamıyacak bir kıymetteyıe, 
eger bu takımın elinde milli takım 
formasını taıımıya haklı olduğuna 
dair federasyonları tarafından 
veri!miş bir vesika yoksa biç 

değilse federasyon da, efklr umu
miye de feci tekilde aldatılmış 
01 maktadır. Bu ne hazin bir te· 
celli ... 

i\1acarl:ırla ~·apılan müsabakalar her 
ne kadar Futbol federasyonunca ( Milli 
i\lfüabaka ) olarak kabul ve ilAn edil· 

Ankara· bekarlık verğisi tek- mişse de deYeran eden bazı şaylalıır 
lifini tetkik eden komisyon böy· üzerine mıntakamıı: keyfiyeti tetkik ctmif Fenerbahçe bugUn Ankaraya 
le bir vergı· 'h.'.I lü 1 ve alAkadar ecnebi mehafil ile temastan gidiyor 1 aasına zum o • F enerbahçe A ve B takımları 

d - k ki b Macar matbuatından ve bittesıdüf ele ma ıgına arar verme e era- muhteliti iki maç yapmak Uzre 
b nf geçen bazı \'et:ıikten lstanbula celbedi-

Adanada bir tUccar, ortadan 
kayboldu 

Adanada muhtelif ticaret işleri 
yapan ltalyan tebeasından Rozi
karello, ortadan kaybolmuıtur. 

Yoz bin lira açığı olduğu ve 
mağazasındaki malı paraya tah
vil ederek memleket haricine 
çıktığı söylenilmektedir. 

N•••••••••-••••-••• .. ••••••••••••• .. -•••u•••••••••••••I 
Reıat, Ziya, Setlat, Rıza, Nevzat 
ve Lfıtfi gibi birinci ıınıf oyun
cular Yardır. 

Fenerbahçe ilk maçını istiklll 
sahasında saat 16 da Gençler 
birl•ği imalôtı harbiye ve Çan
kaya muhteJitine karşı oynıyacak 
23 Nisan cumartesi gOnB ıaat 
lS te de Türkiye tampiyonu Mu
hafız Gücüyle karşılaşarak o ak
şam lstanbula hareket edecektir. 
Kafile IS kişiden mDrekkeptir. 

Yarinki ilk maçlan 
lstanbul, '.lO (A.A.) - Iıtan

bul Futbol heyetinden: 
22-4-932 cuma günü yapılacak 

lig maçları şudur: 
Saat 1 1 Altınordu- Kasımpafa 

Ta. Hakem: Şahap Bey. 
Saat 12,30 Topkapı·Hilll Ta. 

Hakem: Şahap Bey. 
Takıim stadyomundaki lik 

maçları tehir edilmiıtir. 
Nisteki mUsabakalar 

Niıteki beynelmilel at yarışla· 
rına iştirak eden zabitlerimizden 
mülazin Saim B. ikinci mtikifatı 
kazanmıştır. 

Mlllf takım için 
lzmir, 20 (Yakıt) - Milli takım i

~in Ihsan ve Sait Beyler lstanbula 
hareket ettiler • 

Apollon takımı 
DUn Egeyle Izmirden 

hareket etti 

Sulh adası! 
Haber Yerildiiine ı5re, Pa 

harp korkusunu iıtiımar ecl 
bir harp vukuunda inaa 
sulh ve refah içinde bir 
temin etmek istiyen bir teşeb 
ten bahıedilmektedir. 

Bu teşebbüı bir ıigorta ti 
tarafından yapılmıştır ve bir 
ve isyan sigortası yapmayı İ 
daf etmektedir. Herhangi 
harp veisyao YUkuunda har 
korkanlar bu ıigortaya kay 
)erek muayyen yerlere gid 
lerdir. 
Şirket bunun için dünyanın 

telif yerlerindeki adalarda te 
:•apacak, bu adalar meml 
harici addedileceklerdir. 

Şirket bu arada bizim Bil 
ada ile Cenup denizlerinde · 
adayı ve Korfo adasını "s 
adası yapmak için münuip 
müştür. Fakat bunun için ev 
bu adaların satın alınması, ı 
da harp tehlikesinin önüne 
çitmek üzere AkYam cemiyet 
himayesi altma verilmesi 1 
geliyorm·ı~ . 

As ı. ... t·llk mftddet 
lzmirde münteşic Anadolu 

zetesioin ankaradan aldığ• 
telgrafa iÖre askerlik müdd 
nin tenkisi hakkında Milli 
dafaa vekaletince yapılmakta 
lan tetkikat ilerlemittir. 

Piyadede bir sene, fen k 
tanda da bir buçuk sene m 
detin talim ve terbiyelere k 
yen mani olmıyacağı hemen 
men ttsbit olunmuıtur. 

Buna dair bir kanun llyiba 
ihzar edilerek bayramdan ıo 
içtima edecek olan 8. M. er n usumuzun arhrılmaaı ça- bu a'-•am Ankaraya hareket t l . • a t . b" h len Macar takımının ne ( A ) ve ne de Ky zmir, 20 (\"akıt) - Apollon Yu -

re erını g s erır ır rapor arar· ( B) milli takımı olmayıp ( ııı lcer. ~em· edecektir. nan takımı bugiin Ege vapurfyle ha . heyeti umumiyesine arzolanac 
~amaktadır. z•ti ~omog) kulüplerinin ikinci derece· Takım içinde Sadi, Muzaffer, reket etmiş ve teşyi olunmuştur. tahm:n edıliyor. 

---------------------------------.-------------------·--------············-
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sığındı. Amcası Murat aleyhine harekete geçti. Nihayet Mustafa çelebi 
eıir edildi. idam olundu. 

Murat za.manında dahili isyanlar baıtırddı. 
Hudutlarda Ankara muharebesinden evvelki vaziyetin elde edilme• 

si için hareketler yapıldı. Sırbiıtan battan ha!& zaptolundu. Bir haıka 
Oamanh Türk ordusu Selanik ve Yanyayı zaptetti. Fakat (Belgrat) Ma.· 
c.arlard.n alınamadı. (Erde)) (Voyvoda) ıı Hunyadi Yano§ da Türk 
ordusuna galip geldi. Bunun üzerine Macar kıralı ile Segedin mua.he • 
deıi imzalandı. (1444) Bu muahedeye göte iki taraf 10 ıene biribirleri • 
ne tecavüz etmiyeceklerdi. 

Muahedeye göre Sırbistan ve Eflak Macaristam metbu tanıyacaklar 
aı. 

Muahededen sonra ikinci Murat on dört ya!ındaki oğlu Mehmedi 
hükUmetin ba§ına geçirdi. Kendisi de Manisaya çekildi. Fakat bu va· 
ziyet hariçte yeniden harplerin baılanıası için ıebep oldu. Vakıa on sene 
için imzalanan sulhe riayet etmek hususunda Türkler kurana, hıristiyanlar 
incile el be.sarak söz vermişlerdi. Fakat papa ve hıristiyanhk alemi din düş· 
manlarına verilen ıözün ehemmiyeti olmadtiınr ileri sürdüler. Ve teca· 
vüzler bqladı. Asıl kuvvetlerini Macarlar, Ulahların teıkil ettiği haçlı • 
lar ordusu Varnaya kadar geldi. Murat tekrar iş baıma davet edildi. Mu
ıat Varna civarında müttefikleri mağlOp etti. Macar kıralı bu muharebe
de öldü. 

Hunyadi güçlükle canını kurtarabildi. (1444) Bundan sonra Mu• 
rat kumandasındaki ordu Morayı zaptetti. 

Arnavut ıergerdesi lskender beyle uiraıdırken Hunyadi Yanoı 
V arnanm intikamını almak için bir ordu te,kil etti muharebe Kosovada 
oldu. Türk orduıu mıµaffer oldu. (1449). 

ikinci Koıova galibiyeti Osmanlı Türklerinin Balkanlarda on seki
zinci asra Jr • ..ı .... ~lam olarak yerleJmesini temin etti. 

- '1smanlı lmperalorluğu -

lstanbulun fethi : 

ikinci Murat Edirne civarında öldü. ikinci Mehmet ikinci defa ola· 
rak deYletin idaresi batJna geçti. ( 1451) lıtanbulu muhaaara etti. Ru • 
melihitarmı inıa ettirdi. Büyük toplar döktürdü. (29 mayıt 1453) te Is • 
tanhulu zaptetti. 

lstanbulun zaptı üzerine Anadolu ve Rumelideki Türk kuvTetleri 
birleımiıti. Bu Taziyette Anupaya doğru hareket daha kolayl-.mıı ol• 
du.1kinci Mehmet lıtanbulu zaptettikten sonra Belgrat müstesna olmak 
üzere bütün Sırbiıtam, Morayı, Eflak ve Buğdanı, Bomayı, Heraeği, Ar -
na-nıtluk ölkelerini kat'i ıurette ilhak etti. Kırım zaptolundu. Cenubi 
lta!Jayı, ve Radoau da zaptetmek İslİY,ordu. Fakat bu teıebbüslerden 
•iilP.et bir netice elde edilmedi. 

.. 
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imparatorun teşviki üzerine Orhan beyin oğlu Süleyman pafa 135 

de Çanakale yoluyla Avrupaya geçmi!tir. Bu geç.İf imparatorun um 
duğundan daha baıka neticeler vermiştir. Çünkü Türkler ıüratle Balkan 
lara hakim olarak Bizansı garpten sarmıya muvaffak olmuşlardır. 

• 
- Balkanlarda Osmanlı-Türk hakimiyeti 

Avrupaya geçen müfreze Anadoludan pek çok yardımcı kıt'alar a 
larak kuvvetlendi. Pek çabuk Gelibolu yarımadasını zaptetti. Faka 
Rumelide ilerleme hareketi ancak birinci Murat zamanında mümkü 
oldu. Çünkü (1359) da Süleyman pa~a iki ay sonra Orhan bey öldü. 

Orhan beyden sonra tahta geç en oğlu birinci Murat Rumeli fütu 
halını tamamlamak için (Çandarlı Halil), Lala Şahin pqa, Hacı J 
Bey, Timurtaş paşa, ve Evrenos beyi tayin etti. 

Trakyamn mühim şehirleri zaptolundu. Edirne, Filibe istila edildi· 
Türk hududu bir taraftan Balkanlara, bir taraftan lstanbula doğru ge • 
niıledi. Hükumet merkezi Edirne oldu. 

Oımanlı Türklerinin Rumeliye geçmeleri ve etrafa süratle hükmet" 
miye batla.maları yeni bir haçlılar seferinin teşekkülüne sebep oldU• 

Sırplar, Hırvatlar, Ulahlar, Macarlar birleştiler Osmanlı hududun• 
doğru ilerlemiye batladılar. Meriç ovasında ve Edirne civarında Sırp Sısı" 
dığı adı verilen yerde müttefik ordular Türk baskınına uğradılar, mai• 
lup oldular (1363). Bundan sonra Ni§ ve Sofya zaptolundu. 

Sırp kıralı Murat beye ti.bi olmayı ve vergi vermeyi kabul etti. 
Bu muvaf akıyeti Rumelide Rumeli Beylerbeyi Timurtaı pafanın ti • 

mar ve ziamet, hu tetkilatı takip ediyordu. Fakat Sırp kıralı ile Kar• • 
man beyi ittifak ederek müşterek harekete geçtiler. Evvela Karaman be• 
yi ilanı harp etti. . 

Sonra Sırp kıralı iıyan etti. Bulgar kıralı da bu harbe mütttefik IU • 
retiyle sirdi. Türk orduıu tarktaki Bulgar lotalarile Sırp kıtalarınm bit• 
letmeıine mini oldu. Bulgar kıralı payitahtı T ırnava ve Şumnuyu kaJ • 
betti. Niybolu civarında tamamen mağlup oldu, esir düıtü (1388). SırP 
kıralı ric'at etti. Koaovada muharebeyi kabule icbar edildi. Kosovad• 
mağlup oldu. Esir dürştü. Ordusu perişan bir hale girdi (1389). Bu d• 
ferden sonra Birinci Murat Miloı adlı bir Sırp tarafından öldürüldü. 

Kosova muharebıinden sonra Sırbistanın hayatına nihayet veril • 
mişti. 

Yirmi beş otuz sene süren bu harpler esnasında Bizans hudutları a • 
deta lstanbul surlarına kadar indirilmiıti. · 

- Rumeli ffttuhatı niçin kolay ~ldu ? -

Osmanlı Türkleri Rumeli ve Balkanlara ıüratle hakim oldular, çiiJI" 
kü: ahali_ ortodokt kiliaeai~n ıoyıuncwuğundan, derebeylerinin s.ı " 



-~------~--~-~~~ 
DarUşşatakaya kurban 

teberruu 

f
. Bu sene Dını~şıı (akaya mnhum Tcv-
ık ' . paşayla zevcesi merhume Şerife Fc-
~de hnnım namına hrimcleri Zehra 
•nıaı tarafından iki eczacı Asım bey 

tarafından iki, Dar~ş~afııka mczunların
~•n Nizamettin bey tar:ıfınd:ın iki, A \'Oİ 

ey tarafından bir, şekerci Hılıl efendi 
~~rafından bir, müderri s hoca Abdürra-
ırn dendi tarafındın hlr, l\lelımet bey 

tırafından' bir ve ismini bildirmek iste
tniyen hanım ve beyler tarafından üç ki 
~tınan l8 t. urban hediye edilmiştir. 
1ektep müdilrlüğü tc~ekk ür rtmektedir. 
---~--~--~~~~~~~-

T Ur k l ye iş Bankasından : 
l\liJlı Bayram mün:ısebe til e 23 Ni$an 
932 Cumartesi günü lstanbul ve Bey
~ğlu şubemiz kapalı bulunacaktır. 

---
Matbaamıza gelen eserler: 

Abdul ·Hamid en caricature 
Osmanlı iaıp:ıı ııtorluğunun Roter<lam 

baş şehbenderi olup Abdül Hamit sani 
devrinde idama mııhkOm edilmiş olan 
Ali Nuri bey tarafından "karikatür ha
~~de Abdül l lamit,, namıyla Fransızca 
ır eser neşredilmiştir Ali Nuri bev bu c . . 
.serı 1903 de Jsreç, Danimarka, Alman 
lıS:ınlannda bastırmışsa da Frınsızc:ı bas
tıranı:ımıştı Şimdi fıansızca olarak ba
sılan bu eserde Abdül H:ımidin hayatı
nın muhtelif snfhal:ın karikatürize edil
lJliş bulunmaktadır. Tevzi merkezi An-
~•ra caddesinde Şafak kütilphanesidir. 
~·e ederiz. r Mahkeme ve icra llAnları l 

lstanbul 7 ci icra memurlu· 
ğu~·· ~ n: 

.v · l'lı , e tıFrııya çevrilmesi mu· 
ı nr ' ı ~ ı .. .. k ı~ gıız 27·4·932 tarihin-
e l' ., 11 den ]t.baren Beyoğlu !\:al
~ · • ~u lugu lstanbul B,klrnliye mağ
~s, ontinde paraya çevrileceği ilan olu· 
.~(2801) 

Urfa Asliye mahkemesinden : 
~ Uıfanın hekim dede mahallesinden 
lchınet oğlu pıçakcı üme: car:ıfındaıı 

~liddeialey lbrahim efendi oğlu nacar 

1 
lehrnet ve ıufıkası aleyhine ıkamc ev

Bd~~i ma.hallci mezkOrda kdin sağı h;cı 
•kı oğlu ılı çolo bayram hın:ıları ifoı 

tetikı am arkası terikı has ve hacı Seit 
tfctıdi hanalarile mahdut hanının izalci 
~~Yu davasında mumaileyh Mehmet efen· 

1
Ye ilanen davetiye tebliğ cdildigi halde 

fcltnedlglnden hakkında gıyaben muha-
• eınc icrasına karar verilmiş olmağla bir 
Y Zarfınd:ı itiraz etmek üzre muhake
~cnin 15 5-932 pazar günii saat 8 de 
~~· edileccglne dair işbu gıyap kararı 
~· 

~-~-~-~~~-

Gelibolu icra memurluğundan: 
1. Gcliboludı toparlak Hasan ağaya 60 
~· borclu Gcllboluda müte\·effa delini 
I l?ta\ efendinin mahcuz tarlasının satı· 
ıcagına dair tebliğat ifası lazım gelen 

:ahdumu Raşit efendinin malum bir 
t ~lllctgabı olmadıgı ınlaşılaı nk ilanen 
,ı~ lıgat icrasına karar \'erilmiş oldu~un · 
.,.n bir· ı · · itibar ıt. razı .v~r ıse ıl~n tarihinden 
,. k en bır :ıy ıçıııde y:ı kcndısi ,.c,·a 
b~ ili ı:narifetile bildirılmed gi t:ıktirde 
tı~J ııyı nıUteakip üç gün . içinde mezkOr 
~n ı:ıtılıga çık:ırılac:ığı ilin olunur. 

Sekizinci icra memurluaundan· 
~ ~ . 

,. ır borçt:ın dolıvı mahcuz ve parava .ey · ı . . . 
r:n k~ ıncsı mukarrer tel fabrikasına :ıit 
ta 

1 
ineler 2'1·4·932 pazar günü saat 9 

r ~ 10 a kadar Beyoğlundn ~işhane kan: olunda knptan paşa sokağında 17 
l ~aralı Ditrih efendinin tel fabrikasında 
n~r a(!tırma surcttle satılacağı ilan olu
~804) 

Doktor 
D Hafız Cemal 
•~ili hatahklar mutahassısı 

8o urnadan maada her gün öğleden 
~: sa~t 2,ao dan 5 e) kadar Jstan. 
Stıst k 4ihaııy9lunda ııs num:ırah hu· 
ttıtıa ablnesinde dahili hastalıkları 
tanb~ e

1
ne •e teda,·i eder. Telefon: Is· ı 

u (2. 22398) 

en: 
Usl<i.idarda Büyükçamhcada tepe gazinosu ile alttarafındaki ya· 

rım dönüm çamlık: arazi üç sene müddetle ve senevi muhammin 
180 lira bedelle icarı müzayedeye konulmuştur. Taliplerin yüzde 
7,5 niıbet Ye pey akçelcrile 30·4-932 cumartesi günü saat 15 te 
Üsküdar malmüdürliltüne müracaatları (1432) 

Gürtırük Muhafaza Umum 
Kumandanlık Satınalma komisyonundan 

Gümrük Muhafaza kıtaat. ihtiyacı için (15,000) m.,tre yazlık 
haki elbiselik kumaş ile 700 metre astarlık bez kapalı zarf usu
lile satın ıılınacaktır. 

Şerait ve evsafını anlamak istiyen taliplerin Ankara,da Ev· 
kaf Apartımanında Gümriik Umum Muhafaza Kumandanlık satın 
alma komisyonu ile Istanbul'da Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne 
müracaatları. 
Iha!esi 4 Mayıs Çarşamba günü saat 14 te intaç edilecektir. (1490) 

Gedikpaşada Jan arma 
Satınalma komisyonunuan: 

Alafuaoga s~stem bin beş yüz geyim ester ve on iki 
bin geyim at ki cem'an on üç bin beş yüz geyım nal 
iie dört yüz dört bin yedi yüz mıhın kapalı zarfla 
münakasası 30-4-932 cumartesi gün:i saat on beşte yapılacaktır. 
Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve münakasaya iş· 
tirak için teminat ve teklifnamelerile mez1cfır günde muayyen 
saata kadar komisyonumuza müracaatları. (1411) 

3. K. Sa. Al. Ko. dan 

J{. O. Nakliye taburunda mevcut 
de yapılacaktır. Şartnamesini almak 
ğı 2-1 - 4 - 932 ımzar günü saat l:>,5 
köhne 67 kalem malzemenin pazarlı
istiyenlerin her gün komisyona ve eş 
yayı görmek üzere nakliye taburuna 
n ihaleye iştirak edeceklerin de vakti 
muayycnindc komisyonumuza müra -
caatlari. (200) (1467) 

"' * "' 
IC O. ihtiyacı i~in benzin pazarhk 

Çatalca müstahkem mevki kıtaatı 
için (:i0,000) kilo sığır eti kapalı zarf 
la mün!'kasaya konmuştur. ihalesi 
7 - !) - 932 cumartesi günii saat 
U - 30 da komi yonıımuzda yapıla -

caktıı-. Taliplerin şartnamesini al -
mak üzere her gün ve münakasaya 
iştimk edeceklerin teminat ve teklif 

nnmelerilc vakti muayyende kornis;)o 
numuza rniiracaatları. (192) (1440) 

... "' . la alınncnktır. lhalesj 21 - 4 - 932 ,. . . . . • 
perşembe günü saat 15,30 da komisyo ,.. ( ıhetı. askcrıyc ıçın kapalı zarfl.ı 
numuzda yapılacaktır. Taliplerin 1 ,):Jl,600 kılo un alınacaktır. İha le ta-1 
şartnamesini almak üzere her giin ,.e • rihi 25 - 4 - 932 paza rtes i gün ü sa
paznrhğa iştiı'ak edeceklerin de \'a!<- at ı:; t ir. Taliplerin şartnameyi gör-
ti muayyende komisyonumuza r • mck için her giin ..-e münakas aya i~- 1 

caatlnrı. (199) (1466) tirak l'deccklerin ise ihale tarihinde' 
• * "' İzmir Mst Mv satınalma komisyonıı-

Ordn ihtiyacı için aleni münakasa na rniirncaatları. (16 ) (12-Ti) 
ile iki lmlem Serom alınacaktır. lha 
lesi 27 nisan 932 çarş:ımba günü s a
at 16 da icra ed ilecektir. Taliplerin 
muayyen vakitte komisyonda bulun • 
maları \'e şartnamesini almak istivcn 

• "' * 
K O. kıtaatı iht iyacı ıçın (3000) 

ip yular başlığı pazarlıkla alınacak· 

trr. lhalc...,i 26 - 4 - 932 pazarteıc: i 

]erin her gün komisyona miiracaatln·. günü saat 16 da komisyonumuzda ya 
rr. (185) (1376) pılacaktır. 'J'aliplerin şartnamesini al 1 

• ııı • • mak üzere her gün \ ' e pazarlığa işti- 1 
K. O. kıtaatı hay\'anah nal imalin rak edeceklerin de Yakti muayyendc 

de ı~uııanılmak iizere 6:i ton kok kö- komisyonumuza müracaatları. (209) 
rniirü paznrhkln nhnncaktır. lhalesi (1549) 

• * ... 
ıı ı. K o. ihtiyacı için :;oo karava

na pazarlıkla alınacaktır. lhalc :d 26 
- 4 - 932 paazrtes i günii saat 17 de 

21 - 4 - 932 perşembe günii saat t:i 
te komisyonumuzda yapılacaktır. 
Taliplerin şartnamesini almak üze
re her gün ,.e pazarlığa iştirak ede -
ceklerin de vakti muayyeninde ko • 
misyonumuza müracaatları. (196) komisyonumuzda yapılacaktır. Ta -
(ı.144) 

* 
Birinci fırka ile Anadolu cihetin

de \'e K. O. kuruluşu dahilinde bulu
nan kıtaat ve mücssesat için ı:;o bin 
kilo sığıı· eti kapalı zarfla münaka • 
saya konmuştur. İhalesi 7 - :l- ~32 
cumartesi günü saat ı;; tc komisyo
numuzda ynpılncaktır. Taliplerin 
şartnamesini almak üzere her gün ..-e ı 
münakasaya iştirak edeceklerin temi 
nat \'C tehlifnamclcrilc \'al:ti muay . 
yeninde lrnmisyonurnuzn müracaatla
rı. (193) (14H) 

* * * 
J{. O. merkez kıtaatı \'e müesse a

tı için 223,000 kilo sığır eti kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur. lha 
le"ti 7 - fi - 932 cumartes i saat I;i,30 
da komisyonumuzda yapılacaktır. Ta 
lip1C'rin şartnamesini almak iizere 
her gün ,·e münakasaya iştinik ede • 
ceklerin t<.'minat ..-e teklif mektupla
:rile \'akti muayyende komisyonumu 
7.a müracaatları. (194) (1442) ...... 

Dikim <.'\-inde Sirkecide Sarnciyc 
ambanncl:ı r.ıcvcııt 10,000 kilo kösele 
ktrpıntı~ı pazarlı'kla sat ılacaktır. Ta
liplerin şartnamesini almak iizere 
her gün ve paznrlığa i~tirak edecek • 
lerin ihalesi 21 - .ı - 932 perşembe 
günii yapılacağından vakti muayye -
ninde komisyonumuza müracaatları. 
(207) (1547) 

liplerin şartnamesini almuk üzere her 
gün ve pazarlığa iştirak edeceklerin 

de vakti muayende komisyonumuza 
müracaatları. (211) (15:il) 

• * * 
K. O. ihtiyacı için 3:; küçük kaza • 

nın pazarlıkla alınacaktır. İhalesi 26 

4 - 932 pazartesi günü saat 15 te ko 
misyonumuz<la yapılacaktır. Talip • 

lerin şartnamesini almak iizere her 
gün 'e pazn rlığ:ı i ~tirak edeceklerin 

de ..-a!•ti mtıayyendc komi-:yonumuza 
miiracaatları. (210) {l:;:;o) 

ZAYILER 

rn 4 932 ('arş:ımb:ı günu 1 ı 12 ar:ı

sı nda Kadıköy ickelcsi cİ\·:ınnda bir 

cüzdan içinde bir 1 ira muk:ı\'elc s i , iki 

makpuz ve iki husuc.i mektup zayi cdil

ır iş t i r. L~u 1 anın cüzd.ırdn i p:ı· n ı· cndir c 

ait olmak tizre c \'rıı~ı l\:ı l amı~ c:ıddeci 

21 No da Ali $cdit Bc~·e go~deri1mesi 
rica olunur 

§ Beyoğlu defterdarlığından 
14418 numaralı cüzdoınla aldığım 
mütekaidin eytam ve erarnil ma
aşımın beratını zayi eyledim. 
Yenisini çıkartacağımdan eskiıi 
nin hükmü olmadığını ilan ede
rim. (2800) 

S:ıdık oğ!u Şerif 

- ----

11 - VAKiT 21 Nisan 1932 -

lerinzn en 

J.,fiyiik ı'azilesi 

nedir 

Tutuınlu 

Muktesit 
VE 

Y etiştirı11ek. 

1 1 l 

Beyoğlu Defterdarlığından: 
Kiremitçi Hasköy K2laycı bahçe 20 No. lı ahşap 

Kıymeti 

hane 200 L 
250 

1218 
arsa 680 

150 

,, ,, 112, 114, 116 No.lı arsa 
" 11 7, 9, 11 No. lı kalafat yeri 
,, 11 15), 154, 156, 84, 8:5, 88 No. lı 
,, ,, 104, 104 No. Jı arsa 

Piri Pnşa Has'röy 7 No. lı kagir hamam 
Hacışaban mektep sokak 29 No. h hane 
Kiremitçi saka çeşmesi 1-3 No. lı arsa 

11 Hasköy caddesi l 08 No. lı arsa 
Arpacami makaracılar 32 No. dükkan 
O!ga motoru. 

Varidat 

2000 
250 
100 
100 
36 Lira 

Balada 11 kıt'a gayri menkul esbabının vergiye olan borçla
rından dolayı bilmüzayede furuht edilecektir. 21-4 932 tarihinden 
11-5-932 tarihine kadadar 21 g ün ihalei evve iye ve 12·5·932 
tarihinde 25· 5.932 tarihine müsadif pazar günii ihalei kat'ıyelerı 
icra edileceğinden talip o '.an ların o 

0
7,5 pey akçelerilc Beyoğlu 

kazası idare he~·etine müracaatları ve fazla malümat talebinde 
bulunanların da Beyoğlu kazası defterdarhğına müracaatları ilan 
o '.unur. (1541) 

s nbul M .. ürlüğünden: 
Kazası 

Çatalca kilo kömür 
lst ı ranca vakıf orman larının tahtal öprü mcvkiinden 200,000 

11 11 
,, 106 hatboyu 60,LCO 

,, ,, ,, Süpfüge ahın M. 100,000 
,, ,, ,, Kasap Y orgi çeşmesi M. l 00,000 
Istiranca vakıf ormanl.:ırrnın dört parça orman l<ıt'asındnn 

balada mikdnrı muharrer imal o!unacak kömür 25 N san 932 
tarihine müsadif pazartesi gününe kadar müzayedt>yc vazedil
miştir. Tnlip olanların ı~tanbul Evkaf Müdüriyetinde Orman ve 
Arazi idaresine müracaat etmeleri. (1557) 
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· Küta ya Kırenıidi . 1 
Q = 1 MARSIL YA kiremidi ayarında ve bazı evsaf ça ona faiktir. 1 
1 KUT AHYA'NIN eski zamanlardanberi maruf ~ini toprakların- · I 

11 dandır. Salahıyettar makamlardan müteaddit fenni tahlil ra- 1 
~ porları vardır, en sonuncusu aşağıdadır. g 

j ISTANBUL ViLAYETi FEN HEYETiNCE il 
~ yerli kiremitleri arasında DEVLET iıışaauııda tercihan kııllaııılmaktadır. 11 

i 1 Mühim şehir ve kasabalarda ajanları vardır. ıl 
ı: ~· § ! ~1amulatı KÜ'l'AHYA'DA FABHIKADA veya iST.\NBl~L satış deposu ~ § 

l ı' Gı\LAT .·\'D ı\ l\"1\L.·\l~ .,\'f ~ 1 I ~ olan . . , . yer·i No. 7 4 f Nihat Bey l <le görülebilir. i 1 Telefou Beyoğlu 4298. § =ı 

T. C. NAFIA VEKALETi YUKSEK MUHENDIS MEKTEBi 
"imyevi tablilit Müderrisi ve TiCARET BORSASI Laboratuvar 

Müdürü NUREDDiN BEYiN analiz raporundan 
ı: 
I!_= Kütahya kiremidi Marsilya kiremidi fi! 

f inhina mukavemeU İ 1 
1 İ (Mesnet açıklığı 3Q snı) 213 kilo gram 229 kilo ırram 1 § 1 ~ il Sikleti (Kuru halde) 2400 gram 2700 gram 1 
1-ı: 111 Nisbi mesamiyet hassası eı 

E (Mas ve cezbettiği su mıkdarı 24 saatt~) Yüzde 13 Yüzde 13,5 l 1 

1-__ ; iV Don tecrübes; , ı-1 
_ (Brart usulü) Vezni eksilmemiş Vezni eksilmemiş ~ 

ve patlamamışbr. ve patlamamıştır. ! 
1::. V Bir metre murabbaını ne kadar örter 14 14 1 
1 ~ Analiz, piyasadan tedarik edilen 15 kiremit üzerinde yapılmıştır ~ 1 
\. \.11118Duımııııııııııııııuııınıı:11U1111Brnuınıı:mıımmnnnı:ııııım:ı:ııııır.uınınıııınnınııııııuınıııı11mıao:ıooı:mı11ııuıımomıııııı:mıı:mıımııımnım:ımıııınııııuıınıııınıııı ıııuınnıı:ııııınıımıınrıı:rnıımuııaıııruuınıuıu ./ ~ 
~manı:noJ1111D111001oııDıımııımıın11ııımımu::nın:nınoımn11111DHJD11Jmıı:R111o:ı:m1JınıtıuııınıınuııııHlllDl::ımı:ıaıı:nııımııı mJR11nmıııo:n1111mııD111m:1BD:mnunU111111111111111111111111B111B11mııımnı';lııı"' 

Istanbul Evkaf MüdürlülD 
ğünden: 
Kazası 

Çatalca 

.. 

MeYkii 
Istiranca vakıf ormanlarının tahta köp
ril ile kütüklü mekan arasında vaki 

Kilo N 
,. 

e• ı 

orman kıt'ası. 200,000 kömür 
lstiranca vakıf ormanlarına 106 hat 
boyunda ve iki parça orman kıt'asında 60,000 
Jstiranca vakıf ormanlarının süpürke 
alan orman kıt'ası. 100,000 " 
lstiranca vakıf ormanlarının Kasap 
Yotgi çeşmesi civarında 100,000 ° 

lstiranca nkıf ormanlarının dört parça orman kıt'asından ba
tlda miktarı muharrer imal olunacak kömür 3· Nisan-932 tarihinden 
25 - Nisan - 932 pazartesi gününe "•dar müzayedeye konmuıtur. 
Talip olanların lstanbul Evkaf Müdüriyetinde Orman ve Arazi 
idaresine müracaat eylemeleri, (1545) 

lstanbul Evkaf müdürlüğüden: 

Gedikpaşa'da Jandarma sa
tınalma komisyonundan: 

KGseleden mamul heybesile beraber otuz yedi takım nalbant 
takımı pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlıj'ı 24 Nisan 932 pazar 
günü saat on beşten on altıya kadar yapılacaktır. Taliplerin nii
ıcuneyi görmek üzere her gün ve pazarhğa iştirak için mezkur 
giinde muayyen saatlerde komisyonumuza müracaatları. (1536) 

SEYRJSEFAIN 
Merkez idaresi Galata köprlıaşı B 2623 

Şube A, Sirkeci ;\lühürdar ude ilan 22640 

Mersin postası 

(lnebolu) 22 Nisan Cuma 10 

da idare rıhtımından kalkar. 

Levazım ambarında birikmiş 

kapaklı kapaksız takriben üç 

yilz tane ağaç ve sa~ boş 

makine yağı fıçısı bilmüzayc

deye satıhktır. Depozito % 10 

ihale 25 Nisan 932 saat 16. 

Beyoğlu Defterdar
lığından: 

Emlaki milliyeden Tophanede 

kıhçali Paşa topçular caddesinde 

357-365 No. h dükkan senevi 

240 lira muhammen icra ile ve 

r-VAKIT 
Adres: lstanbul ,\nkara caddesi 

Vnkıt yurdu. 
Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve 

2.3872 id:ıre 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lstanbul Vakıt 

A~one şartları: 

ı :~ tı 12 Aylık 
Dalıilde 150 400 750 1400 Kuruş 

f::iii!Ei555!55ii!555!!55i5:i5555iiiEi!Eiii55!5iiii!!5!55!iiii:!5i!5i5!!55=55!!i!5:5!!5i5::::555!!5!5i5!55:55555Sii!=·.: I 1 ar içte - 800 14;;0 2700 ::::·······································································=·········· .. ······················-···· .::: 
ffif Zafiyeti umumiye, iştihasızhk ve kuvvetsizlik halibnda büyük mi IAn $artlar1mız: 
im faide ve tesiri görülen: m: - Rcşml Hususi 
•••• •••• .. 12 K Em :m Sa un ı o Kş. .so ş. 

fü5 F o s F A T L 1 mı San timı 20 - 25 
:::: :::: KUçUk llln şartlar1mız: .... .... - -
m: ş A R K M A L T m: 1 ~ ,j 4 1-10 IJefaJıı, m: :::: 30 50 65 7 5 ı 00 Kuruş 
~ :ın 
.... •

001 A- Abone\erimızin her üç aylı· 

1
"5i Hjj ğı için bir defa mecc.:anendir. 
' H U L A S A S 1 HH A - 4 satın geçen ildnl:ınn fazla 
Gi :m saun için 5 kuruş zammolunur, 
11• Kullanınız.. Her Eczanede Satılır. .... ._ ___________ _. 
·m mi V AKIT Matbaası ::· ...:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=: ... -·:::::::=:: 
• ···-·::=a::::::::::::::::::::::::::::c::::::::::::-·········:::::::::::::::::::::::::::::::555::=:::::=: Sahibi: Mehmet Asım. umu mi 

neşriY.at müdürü: Refik Ahmet 

Aym~.zamanda cvinizi[de süslerl 

faRat bu{inazın_lıer~şey<lcn'' eVvel1. .. cntbü~ü~1tıe~ 
ziyeıi T Er. EF UN K E.N,fnanı.il:ıtındat(Olinasıdı_gA 

Çünkü T·E LEF· UN K E"N markasını 'la'şiyan 

"' he r "'a lıize .. ra <l y<>' a 1 eminin. bi r.i ş~h-QiC):"i dj ri 

Oparlörü aym malıf~içind~ ve ~ra nyrt fılim 
,. 4"" ..,. -,,- ~ • ~ 

7'elerunken 340 ahizesin{' eüini:de""'tccrübeye lutzırız. 
J• • r 

TELEFUNKEN 
• Satış 1 mahali, 

BOURLA BİRADERLER ve Şii 
S ;.AT 1 E BE V O G L. U . - BE Y_A Z~T..a..~OJ k _Ô9 - -

MAGAZALARI 

Şirket mukavelesinin hitamı dolayısile hali tasfiyede bulunan 
Ahter terıihanesinin ilk müessisterindeu ve makastar 

Memduh Bey, mesai arkadaşlarile birlikte 

aynı 

yerde Teni Abter 
TERZlltANESlNl AÇII 

Iş ve idare sistemlerini modern unsur ve usullerle tcchiz ve takviye 
essese; yeni organizasyon sayesinde fiatlannı çok ucuzlatmı• ve aynı zamanda 

Kadın işlerine de başlamıştır. 
Elbisede zevk ve zarafet arayan takdirklr müşterileri ne arzı hizmet eder. 

Ankara cadde5inde !Milliyet Matbaası) ittisalinde No. 96 Tel: 20766 

İstanbul Gümrük muhafaza 
müdürlüğünden: 

1- Gümrük muhafaza alayı revirleri için 
ve ııhhi malzeme alınacaktır. 
2- ilaçların ve sıhhi levazımatın miktar ve evsafını göıterea 
şartnamelerin sureti musaddakası müdiriyet kaleminden alınacakbr. 

3- Münakasa 11 mayıs çarşamba günü saat 14 te MuhafaD 
müdiriyetinde yapılacaktır. 

4 - isteklilerin ıartnamesini tetkikiyle ve 0/o 7,5 teminatl 
birlikte tesbit edilen gün ve saatte hazır bulunmalan. (1553) 

Gedikpaşa'da J. Satınalma komis
yonu Riyasetinden: 

J. efradı için altlı, üstlü ve somyalı üç yüz doksan sekiz adet 
demir karyolanın kapalı zarfla münakasası 9. Mayıs-932 pazarteli 
günü saat on birde yapılacaktır. Taliplerin ıartname ve nümüar 
yi iÖrmek üzere her gün ve münakasaya iştirak için teminat .. 
teklifnamelerile mezkur günde muayyen saate kadar komiıyo_.. 
zuma müracaatleri. (1533) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
4 üncü keşide 11 Mayıs 1932 dedir 

Büyü~ i~ronıiye 4~,~~ı liro~ır 
Ayrıca: 15,000, 10,000 Liralık büyük ikramiyeler 

Liralık bir mükafat vardır. 


