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Kütahya hattı 
Bugün açılıyor 
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VAKiT 1952 kuponu 
Bu kuponu kesip saklayınız. 

ht mektep talebesinden: 
SO tanesini gedrene 1incl smıf 

60 " " 2 .. 
90 • • 3 • 

210 " " 4 • s " 
kitaolan idare tarafından hedive edilir . 

Sayısı S KUl'llf 

lemlftir. 
Vapurda heyetimize mihmaa

darhk vuifesini g5recek baza 
memurlar bulunmaktadır. Bape
kil P1- yarm aabah phıüDim 
VU1D1f bulanacaklar ve akpm 
llzeri Gruzia vapuruyla Odaaya 
hareket edeceklerdir. 

Resmimiz din limammma ge-
len Gruziya vapurunu ga.teriyor. 

Milli takımma ama .alaut 
Macar takımile intikam mapaı 
yapb ve maaleaef bire .L.~ 4 
sayı gibi m&bilD bir nqaaa ye-
nildi. T alam çok faa tertip edil
mİf ye pae metlaar W mtemi 
tatbikekalkw ..... lfbr. Bu faaanm 
tafaillbDI IMfiaddeSpor llllhm
lanmad• hala~tcsınız. 

ismet Pş. Hz. ne 
Yolluk 

Gemlik, 22 (V akıt) - Gemlik· 
liler Baıvekll ismet Pt- Hz. ne 
Moskova seyahati için yolluk 
olarak zeytin takdim eltiler Ye 
hayarh seyahatler temenni ettiler. 

Afyon bDroso 
Ankara, 22 (A.A) - Afyon 

meselesi hakk- Yugoslavya• 
ile aktedilea itilAlname bir llJi
bayla birlikte Büyllk millet mec
lisine verilmek nzeredir. Tudilcl 
mllteakip lstanbulda teaia •dile
cek olan blironun tqkillb 1•• 
pdacakbr. 



Bayram 
Çocuk haftası 

programı 
23 nisan çocuk haftası bugün 

sabahtan itibaren başlamaktadir. 
Bu sabah bütün mekteplerde 

konferanılar verilecek ve ço· 
cuklar marşlar şöyliyeceklerdir. 
Tram•ayların nihayet noktala· 
rından ikişer tramvay arabası 

hareket edecek ve mekteplerden 
seçilen çocukları g-ezdirecekler
dir. Sabah saat dokuzdan itıha
ren de Sultanabmet parkında 
muzika çalınacak ve çocuklar 
eğlenecektir. 

Himayeietfal cemiyetinin ha· 
zırladığı otomobillerle bugün bir 
kısım yavrular Fatihten hareket 
ederek Taksime gelecekler ve 
Ciimhuriyet abidesine çelenk 
koyacaklardır~ Tayyareler de şe
hir üıcrinde uçarak çocuk haf· 
tası ctrafmda kartlar r.t2cak· 
fardır. 

Bir çok yerlerde çocuk balo
~an verileceği gibi Hayriye tise
sinin ilk kısım talebesi de saat 
13 te bir balo Yerecektir. 

PerteYniyal lisesinin meydan· 
lığı bayram yeri ittihaz edilecek 
ve dört mektep talebeıi burada 
toplanarak eğlenecektir. 

Himayei etfal cemiyeti Aksa-
ray şubesi mıntakası dahilinde
ki mektepleri tebrik edecektir. 

1 alebe grupları tarafından 

ııhba~ propagandası yapılacak· 
tır. Üskndarda da saat 14 te 
Selimiye askeri futbol sahasında 
çocuk bayramı yapılacaktır. 

Memleketin idari işlerinde 

bilfiil bulunmak üzere mektep
lerden seçilen talebeler resmi 
makamları itgal edeceklerdir. 

Yarın Maksim barda çocuk 
baloıu verilecek, Pazartesi ve 
Perıembe gilnleri de Gülbane 
parkında ve Taksim bahçelerin-
de eğlenceler tertip edilecektir. 

Çocuk haftası münasebetile 
C. H. F. Halkevindede şu prog
ram tatbik edilecektir: 

24 pazar gi\nü annelere dok· 
tor Ali ŞUkrO bey tarafından 
konferans, 25 pazartesi günli 
Nilüfer l\anım tarafından bir ma
sal, meddah Tahıin bey tara· 
fından bir hiklye, Y ano Ali 
Şükrn hanım tarafından danslar 
ve çocuklar tarafmdan muhtelif 
numaralar. 

26 salı ınnn annelere doktor 
Kadri Ra,it Pı. tarafından kon
ferans, 27 çarıamba gürbuz !iO· 

cuk m01abakası, 28 perşembe 
Mehlika hanım tarafından bir 
masal Ye çocuklar tarafından 
muhtelif numaralar, 29 cuma 
karaiÖZ, monoloğ, alay köşkün
de saat onda temıil, zeybek 
raksı ve öğleden sonra muhtelif 
şark rakıs!arı 

lnglltere, gtll ftda n
arından resim alıyor 

Londra, 22 (A.A> Ziraat na
ım, neşrettiği yeni bir emirna
meyle bir mayısla 11 kanunucv
rel 1932 tarihleri arasında ln
giltereye ithal edilecek ecncht 
gül fidanlarının her yüz adedi 
için 20 Şiling nisbetinde itha!at 
resmi lcoDuldujunu bildirmekte
dir. 

Hicaz kırahnın o§lu 
Roma, 22 (A.A.) - Roma'da 

bulunan Emir Feysal'la maiye
tindekiler kral tarafından kabul 
edilmişlerdir. Öğleden sonra e
mir F eysal Ven edik sarayında 
M. Mussolini'yi 1iyaret etmiş 
ve kendisiyle uzun uzadıya gö
rDımüştür .. 

Telgral Haberleri ]ı 
Mesai konferansına Tür ki yenin de 

resmen iştiriki isteniliyor 
Konferans reisi , müşahit sıfatile hazır bulunan mUmessillmizi 
selamladı. Mehmet Ali Suat Bey, teşekkür ve bu husustaki 

noktal nazarımızı izah etti 
Cenevre, 22 (A.A) - Beynelmilel mesai kon

feransı reisi, konferansa mütabit sıfatiyle iştirak 
eden Türkiye mümessilini selamlamıf, ve yakında 

samimi hissiyat beslemekte olmasına rağmen, Ce
miyeti akvam azasından olmıyan bir devJetin bu 
bUroya kabulünU talep edip edemiyeceği meselesi 
halledilinciye kadar mezkfir büroda kendini res· 
men temsil ettiremiyeceğini söylemiştir. 

Türkiyenin resmi bir heyeti murabbasasmı görmek 
ümit ve temennisinde bulunmuştur. 

Mehmet Ali Suat B. , teşekkür ederek genç 
Türkiye cümburiyeti tarafından iktısadi Ye içtimai 
sabada tahakkuk ettirilen mesaiyi kısaca izah et· 
miştir. • 

Türk müşahidi, bundan sonra Türkiyeain Ce
miyeti akvam hakkındaki bissiyatmın Tevfik Rüş· 
til B. tarafından izhar edilmiş bulunduğunu hatır· 
latmış ve Türkiyenin beynelmilel mesai bürosu için 

Memleketi namına söz söyliycn Fransız mu· 
rahhası, Türkiyenin beynelmilel mesai bürosu işle. 
rine kartı gösterdiği hiısiyatı kaydederek, yakında 
bu genç cümhuriyetin büronun mesaiıine tam bir 
ıurettc iştirakle büro kararlarının şümul ve kud· 
retini yükseltmiye yardım edeceği ümidini izhar 
eylemiştir. 

Japonlarla Ruslar 
arasında bir hadise 

Tokyo, 22 (A.A) - Harbin
den bildirildiğine göre, Japon 
aıkeri mak amatı. şarki Çin de
miryolum.:n şark kısmında bulu
nan lmienpo ıefdögan Creskovs· 
kiyi asilerle gizlice bir anlaşma 
hasıl ettiği yolunda elde ettikleri 
kanaatbahş deliller Uzerine teY
kif etmişlerdir. Sovyct makamall, 
Greskovskinin serbest bırakılma· 
sını istemişlerdir. Bu hususta pek 
yakında mfü:akereye girişilecek
tir. 

Yeni Mançurl hUkQ.,,etinin 
kararları 

Tokyo, 22 (A.A) - Yeni 
Mançuri hükumei:inin, Cemiyeti 
akvam tahkikat komisyonuna da
hil bulunan M. Welıiogtonla di
ğer Çinlilerin, cenubi Mançuri 
demiryolu mıntakasından ayrıl

dıkları takdirde tevkife karar 
verdiği söylenmektedir. Mançuri 
hükumetinin Mançurinin bal<imi
yet hakkına tecavüz edecek, ıü
kiın ve huzuru bozacak olanları 
şiddetli cezalara çarptıracağı da 
beyan edilmektedir. 

Şanghay mUtareke konferansı 
Şanghay, 23 (A.A) - Şang

bay mOtareke konferansı mesaı
sini talik etmittir. 

'l,amlrat konferansı 
16 haziranda toplanacak 

Paris, 22 (A.A) - "Ekıelsi
yor ,, gazetesinin Cenevre deki 
muhabiri mahsusu, dün M. Stim
sonta M. Mak Donald, Brüning, 
Grandi ve M. Tardiyö arasında 
vuku bulan mülakat esnasında 
tamirat meıelesınin mevzuu bah
sedilmiş olduğunu ve Lozan 
konferansının önümüzdeki 16 
haziran tarihinde toplanmasına 
kar:Jr verilmiş bulunduğununu 

haber alıyor. 
Aym zamanda kenferans ri

yasetini deruhte etmesi iç"n 
Belçika sabık maliye nazırı M. 
Teunis'e miiracatta bulunulması 
hususunda mutabı" kalnmııtır. 

Konferans heyeti umumiyeıi 
bir ay için kiralanan Onşi şato· 
sunda toplanacaktı. 

Musolinı 
Gençl.lği vu Faşist 
Roma, 22 (A.A) - Faşist 

gençliğine hitap eden M. Muso
lini gençli,iin inzibat ve çalışını· 
ya karşı beslediği imanı menuu 
bahst:derek bunun fatist reji
minin istikbali için bilyülc Ye yeni 
zaferler teminine bir zaman ol
duğuna işaret etmiştir. 

1 
Tahdidi teslihat ı 

1 

konferansında 

1 Italyan komünistleri 
gülrtlltil çıkardılar 

Yeni safha 
ingilizlerle Fransızlar 
şimdilik anlaştılar 

Cenevre, 22 [A.A.] - Tah
didi teslihat lrnnferansı umumi 
komioyonunda ıir Con Simon, 
lngiliz murahhas heyetinin ev
Yelce teklif ettiği metinde bir 
tadil yapılması hakkında bir tak
rir vermiştir. Sir Con Simonun 
bu bıdil talebi bazı sınıf silah 
kuvvetlerinin beyne!milel kuvve-
tin emir ve istif ad esine tahsisine 
dair olan Fransız projesinin mu· 
abharan yapılacak müzakereıinin 
tamamile ıona bırakılmasına ma· 
tuf bulunmaktadır. 

M. Tardiyö, mesai İşlirlkleri 

bir neticeye vasıl olmak imkanı· 
nı temin etmiş olan M. Bonkura 
M. Titulesko 'ya ve sir Con Si
mona tefekkür etmiştir. Bundan 
sonra elde edilen bu neticenin 
ıilab kuYvetlerinin tenkis ve 
tahdidi hususunu gerek bazı 31-

nıf ve nevi ıilih kuvvetlerinin 
kayıtsız ve şartsız ortadan kal
dırılmacı ve gerek bu silah kuv
eYtlerinin beynelmilel kuvvetin 
emir ve istifadesine tabıisi su· 
retlerinden b;riyle hakikat saba
sına çıkarmak hususunda konfe
ransm intihap hakkını mahfuz 
tuttuiunu beyan etmiştir. 

M. Satoy'Ja M. Nadolni, sir 
Con simonun teklifini kabbl et
mişlerdir. M. Nadolni, riyaset 
ettiği murahhas heyetin M. Tar
diyönün babıett:ği mesai iştiraki 
zihniyeti dairesinde yapılacak 
teklifleri tetkıke hazır olduğunu 
sözlerine illve etmiştir. 

M. Litvinof'un lcısa bir müda
halesinden sonra komisyon ln
giiiz teklifini ittifakla kabul et
miş, ondan ıonra bazı harp leva
zımının kullanılmasının men'i 
meselesini mOzakere ve şu karar 
suretini ittifakla kabul etmiştir. 

Konferans silib kuvvelerinin 
keyfiyet itibariyle tahdidi esası· 
nm tatbikı çarelerini aramak 
hususunda hususi salabiyeltar 
komisyonları bilhassa taarruıi 

mahiyeti haiz olan yahut milli 
müdafaaya karı• en fazla mües
sir yahut sivil ahali için en çok 
tehditkir bir mahiyette bulunan 
sillhları tayin etmek malısadiy
le • kara, deniz ve hava ıilib 
kuvvetlerini seri halinde tetki
ke memur etmek muvafık ola
cağı mütale2sında bulunmakta
dır. 

Komisyonun geiecek içtimaı 
25 Nisanda vukubulacaklır. 

Paris, 22 (A.A.) - Büyük 
bulvarlardaki ltalyan iokantala· 
rından birinin önünde toplanan 
yedi sekiz kadar ltalyan komü
nisti gürültülü tezahürat yapmış· 
lar, mücavir kahveye s3ndalye
ler ve sifonlar almı~l:ır ve lo· 
lcantalardan birinin ayo3larmı 

kırmışlardır. Komünbtlerın Hdsi 
yakalanmış, diğerleri kaçmıya 

muvaHak olmuşl ıııdır. 
-= 

Hava sakinleşti 
iki gün süren fırtınalı yağmur 

ve soğuklardan sonra hava dün 
sabah açmış ve biraz stikinleş

miştir. Fakat poyraz kesilmemiş
ti. DünkU sıcaklık derecesi aza· 
mi 12, asgari S di. Rasltanenin 
verdiği ma~ümata gCS're öugün de 
hava kısmen J:ulutlu geçecek 
"<'e rüzgar mütehavvil esecektir. 

Evvelki günkii fırtına Karade
nizde şiddetlice olmuJ, bir kaç 
motör ve yelkenli karaya otur
muştur. Bunlardan bazıları da 
parçalanmıştır. eu motörlerin tay· 
faları tahlisiye idaresi tarafından 
kurtarılmış, yalnız Cahidin mo· 
töründen :i kişi boğulmuştur. 

Liman idaresinin verdiği ma
lOmata göre fırtına dfin tama
miyle sUkunet bulmuf ve liman· 
lara iltica eden vapurlar, yolla· 
rına tievam etmişlerdir. 

Ankarada kar 
Ankara, 22 {Yakıt) - Bu sa· 

balı hava tekrar soğudu. Bir 
aralık kar serpiştirdi. 

· Yozgatta kar 
Yozgat, 22 (A.A) - Dün ge

ce baş!ıyan kar ve soğuk şid

detle devam etmelttedir. Meyva 
ağaçlarında mühim basar vardır. 
Buğday ve arpa zeryiatı bütün 
vilayette ikmal edilm:ştir. 

Ada nada şiddetli bir f ırtana 
Adana, 'l.'l (A.A) - Dün sabah 
baş!ıyan ve geç val<te kadar de
vam eden 1iddetli bir fırtına bai 
ve bahçele .. deki sebze ve mey
va mahıüllerini mühim hasara 
uğratmııtır. Şehirde birçok ev· 
lerin camları kmlmış, damların 
lciremitleri uçmuş ve elektrik 
telleri lunlmıştır. Nüfusca zayiat 
yoktur. Telefon hatları bozuldu
ğu için lcöylerden hasar ve za
rar hakkında malfimat alınma· 
mıştır. 

lzmirde bir deniz faclllsı 
lzmir, ~2 (A.A) - Bayramın 

üçüncü günü lzmirin Kilizman 
sahillerinde ufak bir kayıkla ba-
lık avlamakta o!an üç balıkçı 
ani bir surette ç kan lodosa ka· 
pılarak açıklara sürüklenmişler-

Yunan 
Buhranı 

L Başmakalcmizden mabut J 
hükQmetinin şimdiye kadar taklP ~ 
tatbik ettiği mali n• iktisadi siyastil 
esasından değiştirmek zaruretini te" 
lit etmektedir. Ayni zamanda YunJ" 
nistanda yalunda kismi meclisi 41': 
intihabatı olarak. önümüzdeki Eylll 
de meclisi meb'usan intihabatı yaP" 
lacaktır. Yunani tanda fırka mUcadr
leleri böyle bir intihabat rnevsimilıd' 
esaslı bir siyaset tebeddülünün eheııt' 
miyetini artırmaktadır. 

Her halde müşkülfıt büyüktür. F• 
':at Yunan Ba~·rekilj M. VenizeJos'll11 

kuvvetli tecrübeler ,.e iktidariyle bO 
müşkülntı iktihnm edeceği şüphetll 
alldedilehilir. 

Mehmet Asull 

Kütahya hattı 
bu gün açılıyor 

L Üst tarafı J inci sayfada ] 
sinde duracak, davetliler trendeO 
ineceklerdir. 

Merasime riyaset edecek olall 
Meclis reisi Kazım Pş. Hz. bit 
nutuk ıöyle&ikten ıonra lokomo
tiflerin seJam düdnkleri arasınd• 
lmrdelayı kesecek ve tAktan gr 
çerek battı resmen işletmiye aç
mış olacaktır. Davetliler yaruı 
saat 1 O da Balık esirden kalkacak 
olan aynı trenle Ankaraya d& 
nect:klerdir. 

Ankara, 22 (Yakıt) - Balıkesir 
Kütahya battmm açılma mera" 
s:minde bulunacat zevat bugilO 
saat 16,30 da Balıkesirc hareket 
ettiler. 

Trende Büyük Millet Meclisi 
Reisi KA:zım Pş. Hı. iyle Ziraat 
vekili Muhlis be!' ve Kntahya, 
Bilecik, Balıkesir meb'usları, ga .. 
zeteciler ve diğer davetliler bu· 
lunmaktadır. 

Heyeti Başvekil ismet Paşı 
Hz. iylc vekiller, m~b'uılar, bO
kfımet erkanı ye kalabalık bit 
halk kütlesi teni etti, jandarma 
ve polis müfre;eleri st"llmladJ. 
Muzı~ a ıstiklll marşını çaldı. 

Yunanistan da 
iki nazır 
istifa etti 
Atina, 22 (Demokra) - Yu' 

nanistan maliye nazırı M. Moril 
intihabat tarihinin teıbiti mest' 
lesi etrafında batYekil M. Veni" 
zelosla aralarında çıkan noktai 
nazar ihtilafmdan dolayı iıtifa" 
smı vermiştir. 

M. Venizelos hariciye nazıtl 
M. Mihalakopulos'tan maliye ne" 

zaretini de deruhte etmeıioi 
rica elmiş fakat Hariciye nail' 
rının bu teklifi kabul etmemeti 
üzerine maliye nezaretine .ı, 
Yarvaresos getirilmiştir. 

Maarif nazırı M. Papa AndrO 
da istifa etmiş, fakat başvekO 
bu istifayı kabu\ etmemittir. 

Pullarımızın tesclll 
Beynelmilel posta ve teıgrJ 

bürosunca tesçil edilmemiş o:do .. 
ğu için yeni posta pullarımııl• 
barice me'dup gönderilememe1'" 
teydi. Haber aldığımıza iöt1 

pullarımızın tescili işi bitirildlİ~ 
olduğundan yeni post< pullarımıl 
da her tarafa mektup gönderil" 
miye başlanmaştır. __.,,, 

dir. Dalgaların şiddetine muk•' 
vemet edemiyen kayık :ıltüat ol
muş ve balıkçılardan ikisi bO" 
ğulmuştur. Üçüncü balıkçı def• 
rilen kayığın kenarma yapışar•~ 
sabaha kadar dalsralarla mOc• 
deleden sonra Tuzla civarınd• 
ahali tarafından görillerek kut' 
tarılmışhr. 
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l._ __ G_l_D_l_D __ B_a_b~•~r_l e~r_l ___ l 1 Tıcret ıktısat 
Milli vapurcular bir şirket Tüccar korunacak 

Musiki 
r _____ Hareketleri 

Celile Enis H. 
konserini muvaffa

kıyetle verdi 
Kolonya yüksek musiki mektebi me

kurulmasını istemiyorlar Beyne;:;::~~!~şknAt 
Beynelmilel ticari rabıtalan 

kuvvetlendirmek Vı? muhtelif 
memleketlerle muamele yapan 
tüccarı muhtemel zararlardan 
korumak için Pariste bir cemi· 
yet teıkil edilmiştir. 

:uıJanndan Celile Enis n., dün saat lkhsat vekaletinin, milli vapurcular itini tanzim 
~ buçuk'ı Galatasaray lisesi me- için bir kanun layihası hazırladığı ve Seyri
te lb salonund~, memlekete döndük· sefainin de iıtirakile teşekklll edecek olan 
-~~nraki ilk umumi konserini nr- bir ıirkete bllUJn vapurların devredilerek her va-

tasfiye etmek meselesi böy:e bir şirketin tcşe\c
kOlünden sonra zor olacaktır. 

.,,.r. pur sahibinin vapurlarının kıymeti nisbetinde bu 
Genç ve kıymetli san'atkir, on gün şirkete hiuedar o'acakları yazılmıştı. 

:~veı •YDi salonda talebeye mahsus Haber aldıiımıza göre h~ıırlanan bu kanun 

2 - Bugün bir vapur sahibinin piyasada gör
düğü itle temin ettiği vaııyeti, şirketin teşekkü
lünden ıonra vapura takdir edilecek kıymetin ge
tireceği temettil ile temin etmeaine imkin yoktur. 

ır konser vermişti. Bu konserin u- liyihasından yıpurcular memnun olmamışlardır. 
~•nchrdığı alaka, dün bir çok güzide iddialarına göre böyle bir şirketten kendileri mu· 
•~tıiler Galatasar merasim saJo. tazarrır olacaklardır. 
~una toplamı!"ltı. Basından sonuna b L k 
"ad '-' • Dün görUıtüğümüz vapurcuların u nususta i 
d' ar muvaffakiyetle verilen konser, fikir lcri ıu suretle hulasa edilebilir: 
ınJeyenJer tarafından takdir ve ha\"• 

:DhkJa karşılandı. Celile Enis ıİ.. 1 - Vapurcularıo piyasada olan buapiarım 

Diğer taraftan haber aldığımıza röre milli va
purcular iktısat vekAletine u:zurı bir telgraf çeke
rek kendilerinin vazıyetlerinden şikiyetçi olma
dıklarını ve şirketten mutazarrır olacaklarını bil
dirmişle ve bu tasavvurdan n:z geçilmesini iste· 

miılerdir. 

h ranni ettiği her parçanın sonunda _p ____ d • • k Yeşil HllAI nıUsame-
ara~ııe alkışlandı. ara eğıştırme 

J Celile Enis H. a, M. Adinolfinin ta- resi Verildi 
ebelerinden Fuat Bey, piyanoda mu- l\.1erkez bankasının Yeıil Hilal ve Türkiye içki 

laffakiyetle refakat ediyordu. üç kı- aleyhdarı gençler cemiyeti tara-
:-ııtc proğramdaki garp musiki ü::· gösterdiği koylaylık fından dün saat on dörtle Te-
;1ı1arının muhtelif parçaları, kısmen Haber aldığımıza göre Cnm- pebaşı Darülbedayi tiyatrosunda 

lllanca, kısmen Türltçe, kısmen ls- huriyet merkez bankaaı balkı bir müsamere •erilmittir. 
Pa.ıtyolca olarak taganni edildi. Türk.I MOsamereye doktor Fahrettin 
~ ol k ve bilhassa eınafı ıiddetle ali-
b ara tagannj edilen Şuman'ın ve Kerim beyin açış nutkuyla baş-
0raıns• · kadar eden mühim bir karar itfna ın eserl :rıni gü!te tercümeleıi lanmış, bundan sonra Fen mek-
ta ~e vu!. -· . yapılmış, besteyle vermiştir : tebinden Tevfik bey de "Genç-

111 hır imtizaç temin etmesi için uğ- Eınafın elinde toplanan ufak lik ve alkol., mevzulu uzun bir 
~!ılnuş, mu,·afak olunmuştu. par1ııları büyük paraya, büyilk nutuk ıöylemiıtir. 
ı "':t :lel'in, Mozart'ın ve Grig'in eser- paraları da ufaklığa tahvil et- Müteakiben konservatuar he-
e11 Almanca olarak, proğramın son C kıenı, mek için sarraflara yOzde iki yeti bir konser vermiş, ümhu· 

a... ndaki "İspanyol dansı,, yle diğer rı·yet Gen,.ler Mahfeli tarafından 
uır Pa d ı 1 ı k ·· sarraflık vermek mecburiyetin- .,. 
1._Ulhrı.;taı·r. a spanyo ca 0 ara soy- Mu"cteba Sallbattı·n Beyin bir ~ ~ de kaldıklarını nazarı itibara 

<Aılile Eni::. H. ın ~ok tatlı, çok r.- alan banka, eınafın ve balkın perdelik "Uzun senelerden son-
~li bir sesi .. -ardır. Bu sesi, yüksek bu ihtiyaçlarını, hiç bir komis- ra,, piyesi temsil edilmiş, Tarık 
!:1' teknik bilgisi ,.e ölçülü bir hassa· yon almadan temin etmiye ka- Bey adlı bir genç Mitbat Ce· 

t 
Yetıe idare, ses ini$. Mkışlarmı, en V• • b k . 1 • mal Beyin 11 içme şunu ! ,, t'.irini 
•L • :.· rar vermış ve an a gııe erı 
- bir ihmale utratmadan, tam bir okumuştur. 

'1hnlukla ifade ediyordu. müracaat edenlere ufak paraya Bundan ıonra yeşil Hilal 
Ce mukabil bOyük para, büyiik pa-lilc Enle H., Arnavutıköy Ameri· marşı söylenmiş, Zeybek oyunu 

itan kız kollejinde okumuş, sonra al- raya mukabil de ufak para ver- oynanılmıştır. := '1 mektebini tamamlamıştır. Musi- miye başlamıştır. Müsamereden evvel içki 
Ye olan istidadı, daha pek küçük Cümburiyet merkez bankası· eleyhtın gençler cemiyetinin 
~ta iken kendisin göstermiş, hunu nın çok yerinde olan lu kararı senelik kongresi toplanm!Ş ve 
d ,'~f ettirmek içtn M. Adinolfide ı, eınafı çok sevindirmiştir. yeni idare heyeti intihabatı ya-
llaı • sonra Mm. Molçanovadan piya. B.mdan başka banka Tiirk pdmıştır. 
~dersi almış, mü:~akiben taganni -----------~l'lılerine başlamıştır. altınını Ja 925 kurut Dzerin-
,.. ~ihayet Almanyaya gitmiş, Kolon· den almakta olduğundan altın Et pahalılaşıyor 
"'konservatuvarına girerek, orada parasını tebdil etmek istiyenler Et fiatı gün geçtikçe artmak-
~_ sene kalmış, diploma alarak bir bankayı sarraflara tercin et- tadır. Bir hafta evvel 60 kuruşa 
"""Ç .ay evvel lstanbula dönmüştür. mektedirler. olan koyun eti 90 - 100 kuruşa, 

Celile Enis H ın konseri i m f inek eti 80 kuruıa çıkmııtır. illi · n n evs · tur. Dilhassa, Muallim Ali Sezai De-
-..: en muvaffak konseri olduğu, mu .. ·in uzun senelerden beri talebesi o· Kuzu 80 • 90 kuruş arasında aa· 
1. .. ~llllı f .. ln b••lr ba••na bir san'at J tılmaktadır. Kaıapların söyle-
-..a , -:ı r lan Pakize lzzet Hanımın solo kema· 
bu isesi teşkil ettiği muhakkaktır. nı, Darülbedayi operetinde ve lstan- diklerine nazaran bu fiat yükse-
"" ilkti konserden sonra kendisine lişi devam edecektir. 
~thaeaat edilmiş, bir kaç konser da- bul sokakları filminde gördüğümüz Bu yükseliıe sebep de, son 
~ ~rınesl rica olunmuştur. Seniha H. ın taıannisj çok alkışlan-

T 
mıştır. gUnlerde Anado!udan ve Trak· 

&)ebe konseri Ancak, kil; ·;;. bir idari kusura işa- yadan koyun gelmemesidir. Bun-
~ Dün, Tepeb~ı belediye tiyatrosun• ret edeceğiz: Proğramın tatbikine sa· dıın başka balığın az çıkması 
~!__ konservatuvarm üçüncü talebe at beşte başlanacağı yazıldıtı halde da ve dolayısıyle haikın ete 
~ verildi. Büyük ve güzide bir beş buçukta başlanmıştır. Alafranga fazlaca raibet göstermesi de 
~lak •ardı. konser, umumi heye- bir teşekkül için bu alaturkahğı gü. pahalilaşma da rol oynamak-
~ llbartyle gUzel n muvaffak olmuş- zel bulmadık. tadır. 

~- Tekinsiz B.oaalE 
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b,'Boatanci oğlu kendisini o kadar lıklı bir kafes içinde homurdanarak 
ti~ içinde bir çürükmeyva küfesi dolaşan yırtıcı bir kaplana benziyor
lııtı 8okak ortasına fırlatıp atan ku· • du. Mutadı her sabah kalkınca hapis
la kesik deli l\lehmetten intikam a- hanelerde idama mahkQm adam ara
..;:.tıaa sevinmiş, usulca kubbeden mak, onu Paşa kapısının ortasındaki 

ŞU.. rak yere inmişti. meşhur kazığa elJeri arkasmda bağ-
~ dl bostancı oğlu soluk soluğa latmak olurdu. Kanbacak dediği az
trııil kap.ısına koşuyordu. Kapı "al· gın atının üstüne atlar, sıyırdığı eğri 
~ n kapı ağasına, yahut kollukçu palasile dört nala sür~tle koşturduğu 
11 a raat gelmezse mutlaka yeniçe- atının üstünden bu baglı zavallıya bir 
it~ dizdarbaşıya gidecekti. A- pala sallardı. Sepetleme dediği hama
lrıaı:. kimbiUr hangi namahrem kan. ili çıkarmak suretile biçarenin oınzun
bu ldırarak buraya kapatmış olan dan uyluğuna kadar vücudunu ikiye f>.: dfltmanlarını ertesi gün Emin bölmekteki maharetiyle sevinir, artık 
ta.ulbı° meşhur palasile "sepetleme" çok büyük bir iş görmüş gibi dairesine 
baJı nde ildye bölecekti. döner .. Çubuğunu kahvesini içerdi. 

ll~ri 1. lfnıdiden kulalı kesiğin hama- Hapishanede sepetlenecek adam 
'- c:~lanarak ikiye bölünmüş ko- kalmamıştı. Sıra borçlu mahpuslara 
.... laı llf görüyor gibi oluyor, inti- geliyordu. 
'11:tord ı.iyle seviniyor, sıçrıyor ve ko· Kan dökmekte o kadar şöhreti, gad-
!ta, 0

• darlıkta o rütbe mahareti vardı ki, o-
mc.;.~•a elrenlerln kafalarsnı nun valilik ettiği yerlerde kimse ka-

••ını kopara• palah Emin dılık edemezdi. 
t1a1a p P•_. kimdi ? Istanbulda fetva kapısında Mutta-

tıllldlfl &fa Cel~en ayaletine tayin lip Beyden usanmış, sepette, sandrkta 
l~fnde bı ltlllileaberı ortalığı dehşet satacak birşeyi de kalmamış olan Çu
btı- ""1&ra~" zalim, kanlı, gaddar bukçu zade Molla Mehmet Efendi 
" •kl.ı ı. 8 t17tik küçük yanına kim· Şeyhislamı etekliyerek mevleviyet Is· 

•••zcb. Adeta demir oarmak· tediğf vakit: 

-Çeirmen ayaletinden başka zapte· 
dilecek bir münhal yoktur. Oraya da 
Emin Paşa anda oldukça talip çık

maz. 
Demişti. 
-Dalnizi o matlabı zapta talip olu

rum. Ihsan buyrula. 
- Mehmet Efendi mülahaza üzere 

mi söylersiz, yoksa seV'ki zaruret ,.e 
ihtiyaçla mı? 

- Her iki suret mü,·eccehtir. Tale
bimiz bh·eçih değildir. 

- Lakin o zalimle umur görmek 
fenni müşkül olsa gerek. Hak söz din
lemez bir zalim olduğunda raviler 
müttefiktir. Şakileri deri devlete arzı 
mahzar eylerler. Lakin valde Sultan 
canibine kuv,·etle taallQku olmak ha
sebile sahibi devlet dahi hakkından 
gelmekte aciz ve mütehayyirdir. 

- Müraselesin dailerine ihsan bu· 
yurunca belki kendileriyle hemhal o
lur, hayra delalet ederiz de müsap o· 
luruz. Bir apti mümini ikaı kebairden 
ve halkı da ıztıraptan kurtarmak na
sip olur. 
Kadı Mehmet Efendi Çirmen aya. 

Jetine geldikten sonra hemen her gece 
Emin Paşanın sofrasında yemek yer, 
gece paşanın memleket eşrafından 
celp ve iltifat ettiği dağ deviren oğlu 
Ali ağa, Münceli zade Mehmet Beyle 
şatranç oyunlarında hazır bulunurdu. 
Kadı lstanbulda çektiği açlığın acuu
nı çıkarmış, bir haylı dünyalık cemey-

Bir kadın 
Kurşunla ağır surette 

yarlllandı 
Dün aabah Küçükpazarda Ha

cıkadın mahallesinde iki kardeş 
arasında çıkan kavra neticesin· 
de bir kadın tabanca kurşunuy
la ağır surette yaralanmıştır. 
Hadise şöyle olmuştur : 

Hacıkadıo mabaJleıiode 7 nu
maralı evde oturan Fahri efen· 
diyle biraderi Cafer efendi diln 
cuma olmak milnaseİ:>etiyle ara
larınC:aki miras meselesini hallet
melc için bir araya gelerek gö· 
rüşmiye başlamışlardır. Fakat bu 
g6rüşmeleri bir mllddct sonra 
hararetlenmiş ve iki taraf da 
birbirine hücum etmiye başla

mıştır. 

Bu sırada Fahri efendi taban· 
casını çekerek biraderi Cafer 
efendinin üzerine iki el ateş et
mişti r. F akut çıkan kurşunlar 
Cafer efendiye değil orada bu
lunan Cafer efendinin refikası 
Rahmet hanıma isabet etmiş 

ve kadıncağızı sol ayağı kalça
sından ağır suıette yaralamıştır. 
Silah sesı üzerine vak'a yerine 
gelen polisler yaralı Rahmet ha
nımı Haseki Nisa hastanesine 
kaldırmışlar Ye kaçan Fahri e
fendiyi de yakalamışlardır. 

Saat çalan tutuldu 
Sabıkalı yankesicilerden Hay

rettin dun Fatih cıvarında Çinili 
hamam caddes:nden geçerken 
lise talebesinden Osman efendi-
nin saatini çalmıı ve kaçarken 
polisler tarafından yakalanmııtır. 

SUndUrUlen ate' 
Evvelki akşam aaat bir bu-

lem işti. 
Bir gece geç vakte kadar uzun sünn 

bir şatranç oyununda Emin Paşayı 
dağ deviren oğlu iki ve Mehmet Bey 
bir defa mat etmişlerdi. 

Şerbetler içilmiş, buhurlar konul
muş ,.e dağılmışlardı. Kadı evinin ka
pısı yıkılır gibi hızlı hızlı vurularak 
uyandırıldı. Kapıya gelen Emin Pa
şanın sarıca seymeni elindeki muşam
ba fenerle kadıyı hemen Emin Paşa 
huzuruna götürmek için geldiğini söy
ledi. 
Kadı mahvolmuş, dili tutulmuş, 

şaşkın şaşkın dualar okuyarak, e,·dc· 
kilerle helAllaşarak paşa kapısının 
yolunu tuttu. 
Paşa kapısının iki tarafındaki yük

secik binek taşlarının üstünde Ali :ı
ğa ile Mehmet Beyin kesilmiş kellete· 
rini kan içinde gördü. Kadının dizleri· 
nin bağı çözülmliştü. 

Emin Paşanın kapı perdesi kaldın· 
hp ta kadı içeri girdiii vakit paşa 

mehip bir sesle haykırdı: 
- Gel bire kadı başıma ıtelenden 

haberin yok. Bu geee tamam yatağa 
yattım. Uykuya da1dıfım sırada ışu 
iki fasit herif rüyama girmesiln mü? 
Bir sert şatranç oyununa tutulduk. 
Sürferzi, al beydaki, yürük atı, kiş bi
re kiş. .. Kan ter içinde kaldım. Uyan
dım. Hemen herifleri getirip kafala
rmı koparttım da biraz nefes aldım. 

Seninle biraz daha sohbet edeyim di-

Verilen malümata göre, beynel• 
.milel bir ticaret sicili kurulacak
tır. Hiç ifıas tehlikesine ugramamı§ 
ve haklarında adli takibat ya
pı lmamış olan ihracat ve itbalit 
tiiccarları, sanayiciler buraya 
kaydedileceklerdir. 

Teşkilat, sanayi ve ticaret er
babının diğer memleketlerdeki 
alacaklarının yüzde sekıenini si• 
gorta edecektir. Ancak bundan 
istifade odebilmek için cemiyete 
aza olmak lazımdır. 

Cemiyet menıuplar1, ıigorta et• 
tirmek istedikleri malın kıymetine 
göre kayıt ücreti Tereceklerdir. 
200 bin franklık sigorta yaptır
mak istiyen bir tilccardan 1200 
franlc ilcret alınacaktır. 

Teşebbüs, memleketimizde de 
alakayla karsılanmııtır. lstanbul 
Ali ticaret mektebi müdnriıle· 
rinden Hakkı Nezihi B. , bu 
mevzu etrafında tetkikatta bu· 
lunmaktadır. 

Gelenler, gidenler I ---' lıviçre sefiri M. Hanri Martin 

Karamani vapuriyle Avrupadan 
şehrimize gelmittir. . 

Bir müddeltcnberi şehrimizde 
butunan lngilterenin Kıbrıa valiıi 
Sir Ronald Stora dün Kıbrııa 
gitmittir. 

§ Italyan sefiri baron Pom• 
peo Aloizi dün Ankaradan gel· 
miştir. 

§ Don Romanya vapuriyle 
şehrimize 100 Romen seyyahı 

gelmişti r. Bugün de ltalya va• 
puriyle 11 O Amerikan seyyahı 

gelecektir. . ................ , ....................................... .. 
çokta Çelebi oğlu Alialtin ma-
hallesinin Sultanbamam cad.:le
sinde 4 numarada Gülizar ma• 
ğarasınıo üstündeki Pavlinio tu• 
hafiye atalyesinden yangın çıkmıı 
ve geniılemesine meydan veril· 
meden itfaiye tarafından 16ndli· 
rülmüştDr. 

ye celbettim. 
- Mahzı isabet efendimiz. Münase 

betsizler uykunuzu ihlal etmenin c• 
zayi sezasım bulmuşlar. 

Biraz sonra kadıya izin verince 
Mehmet Efendi Hemen menzilden te. 
darik ettiği hayvanlara ehil ve ayali· 
ni yükleterek sabahtan evvel ayalet 
hududundan dışan çıkmıştı. 
C~ gün sonra ŞeyhfsJAmi etekler

ken: 
- Vay Efendi, babersizçe teşrü ,., 

muavedet buyrulmuş. 
_ Yallahi ,·elinimet efendimiz, şim 

diye kadar her dediğine, her yaptığı
na m:ıhzi isnbet diyerek mansapta ka· 
labildim. Lakin rüyasına girmeınt>k 
elimde olmadığı için bir gece içinde 
kaçup geldim. 

Jşte Çirmen valisi o zaman bu gad
dar adamdı. 

Bost:ınrı oğlu AbaCJl3r b~ından A.. 
ses koli uğuna doğru koşarken birden 
önünde dikilen bir kaç kişinin ka11ı· 
sında dondu kaldı. Emin Paşa tam 
karşısında duruyordu. Karanlıkta 
şaşkın, nefes nefese, üst baş perişan 
bu adamı böyle koşarken gören Paşa 
haykırdı: 

- Ağrıtutmuş kadına ebe mi ara
mağa giderdn. Kani elinde kandilin? 
O zamanlar gece sokağa ancak bir ha· 
cet için çıkılabilirdi. Başka türlü so
kakta yakalananların kapı altında 

(Bitmedi) ,, 
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Cenıiyeti akvanı nıali koınilcsİ11111 nıiihim bir 1·apor11J 

Avustu y~, Bulgar, Yu ... 
nan ve Macar maliye eri 

-3 
Cemiyeti Akıxım mali komitesinin kısmen de dahili fiatlerin ve is

Avusturya, blacaristan, Bulgaristan tibsal bedelinin nisbeten tereffu
've Yunan maliyeleri hakkında verdi. unun ticari mizan üzerinde icrayi 
ğl mühim raporun neşrine devam edi- tes·r etmesindendir. Komitenin 
yoruz: 

Bu memleketler ancak böyle 
hareket etmekle bu iÜD talep 
ettikleri müsamahayı görebilirler 
ve iktısatlarının iÖrdüiü müda
vim zararları asgariye indirerek 
hali hazırdaki buhranı geçirebi
lirler. 

Buraya kadar olan umumi mü
talaat Avusturya, Bulgaristan, 
Yunanistan ve Macaristana da 
taalluk eder. Komite bu mem
leketlerin vazıyetini tetkik etmiş
tir. Bu mütalaat onların da ge
çirdiği milıkülatın tetkikinde 
umumi lıadroyu teşkil eder. 

Bfitçe tatbikinde veya istik
raz siyasetinde ne gibi hatalar 
müşabed~ olunursa olunsun, bu 
memleketlerin karşı koyac:ıkları 
müşkülat kendilerinin üzerinde 
pek az amil oldukları cihanşü
mul esbaptan neş'et etm:ştir. Bu 
cihan şümul esbap ortadan kalk
madıkça muvakkat tabkiklerin 
elde edilmesi bu memleketlerin 
bugün tamamen kurtulmnsını te
min etmez.,, 

Bundan sonra komite, dört 
devlete hakiki surette taaluk 
eden mesaili tetkik etmektedir: 

Avusturya 
Komite Avusturyanm umumi 

mali vazıyetini tetkik ederken 
buhranın bu günkü müşkülahna 
karşı gelebilmesi için hariçten 
kredi verilmesi imkanını tetkike 
lüzum görmüştür. Şurası esefle 
teıbit edilmiştir ki, Eylülde A
vusturyadn mevcut olan mali ve 
iktisadi müşkülat ,,gittikçe ehem
miyet peyda etmektedir.,, Hüku
met bütçesini tevzin için, komi· 
te Avusturya hükumetinin tekli
fatını tasvip ediyor. Bunlar: ida· 
re masarifinde seksen milyon 
iktisat edilmesi, bazı vergilerin 
çoğaltılması, bazı gümrük resim
lerinin fazlalaştırılmasıdır. 

Avusturya şimendiferler büt
~esının tevzini için demir yolu 
miitahassısı doktor Herold tam 
bir plan tanzim etmiştir. Komite 
masraflarda yeni tadilat icra e
edilmesioi veya masraflar yapıl
masını yahut da her iki usuliin 
birlettirilmesini tavsiye etmek
tedir. 

Doktor Van Hengel tarafın
dan Kreditansdalt'in ıslahı için 
bir proje tanzim olunmuıtnr. 
Komitenin kanaatince: •·Avustur
ya maliyesioio ıslahına en büyük 
yardım edecek şey Kreditanstald 
meıelesinin iıtikbalde her türlü 
endişe ve kararsızlığı izaleye 
müsait prensipler dahilinde se
rian hallidir. Bu, Avusturya milli 
iktısadını da inkişaf ettirir.,, 

Milli banka meselesine gelince 
kambiyo ihtiyatı ,ubatta takri
ben 20 milyon Şiling tenakus et
miştir. Halbuki kısa vadeli kre
dilerin kısmı azamının tediyeleri 
nihayet bulmuıtur. Komite rapo
runda diyor ki: 

"Kambiyo ihtiyatınm bu suret
le azalması gayrı mer'i ihracatın 
tahdit edilmesinden ve herhalde 

kaaaatince mali banka reisi is
tihsal bedelini tenkise çare arı
yarak bu suretle mevzuuna has 
bir kredı ıiyaseti vasıtasiyle ti· 
cari mizan iizerinde icrayı tesir 
etmek niyet;ndedir. Her ne ka
dar komite, mev::uuna has bir 
kredi siyasetinin bu bapta haiz 
olduğu ehemmiyeti takdir etmek
teysede, kambiyo muamelatına 

yapılan takyidatın lu siyasetten 
matlup faydalar hissolununcıya 

kadar şiddetle tatbik edilmesini 
Jizım görmektedir. 

Komitenin istihbaratına gört' ithal o· 
lunan emtea scokları bu son ayl:ırda A
\'USturyaclı fevl•a!tde tezayüt etmiştir. 

l\ısıı. bir müddette, A ,·usturya ne kadar 
ithalata lüzum olduğunun tctk.kiyle lü
zumu halınde muvakkat tedb!rler ictihn:r. 
ederek hu ithah1on şimdiki hacmini ya 
Jchal4tı meneder kanunlarla veya diğer 

usullerle tenkis etmett muvafık ~örül

mektedir. Bu bapta komite, A rnstuı yanın 
yeni takas ihtila.fları akdine muvııF:ık:ıc 

etmediğini ve hali hazırda mcr'iyc:tte 
bulunan bu ihtiWlardan bazısını niha
yetlendirmlye teşebbüs ~ttiğini memnu. 
niyetle haber almıştır. , 

Avusturya hakkındaki netice 

Komite Avusıurya hakkındaki 
raporuna şu suretle netice ver
mektedir: 

"Avusturya başvekilinin geçen 
Eylülde komiteye o'an beyana
tıoda mevcut muhtelif diğer 
tedbir!eri ifa meselesi kalmı~hr. 
Komitenin kanaatince Avustur
yanın bu meseleleri halliçin ik
tidarı dahilinde olanı yapmtsı 
şartiyle bu memlekete her türlü 
yardımın ifası icap eder. Komi
te ayrıca ~una işaret etmek is. 
terki, mukaddema Avusturya 
hükumetine ve milli bankaya 
bahsedilmiş olan kısa vadeli 
harici kredilerin miktarları ten
kis edilmeden tecdidine kat'i 
lüzum vardır. 

Komite Eylülde meclise vermiş ol
duğu raporda A vustury:ı maliyesinin 
doğrulabilmcsi için iki yüz elli milyon 
şilmglik harici kredıler temin edilmesini 
!Azım görmüştü. Bu miktar üzerinden 
190 milyonluk kısa vadeli kredi temin 
edilmişti. Şu halde 60 milyon Şilinglik 

bir kredi bulması lAzım geliyor. ı\ vus· 
turyanın karşılaştığı istisnai müşküi:lt do
lı·mile komite bu miktarın 100 milyon 
Şiİinge iblağını ıac'iyetle tavsi)e ede; l!u 
kredi raporun iptidasında şem:ısı çizilmiş 
olan umu;ni muavenet projesinin kadıo
suna ithal olunabilir 

Bulgaristan 

Bulgaristan, bahusus gelecelıe 
aylarda yapılabilecek Transferle 
ve bütçe meselesiyle meşgul 

olmuştur. 

l\ılillt bankanın ecnebi clodzi olarak 
ihtiyatı !9~[ senesi esnmnda mühim 
miktarda :ız:ılmış ve 2661 milyon Leva· 
dan 1768 milyona inmiştir. Bu tenakus 
hahurns ec:ıebt krecliler:nin mühim mik
tarda geri alınmasından husule gelmiştir. 
Diğer cihttten '·bariz :ılılmet'er nakdın 
efrat tarafından gizlenmesinin tez:ıyüc 
ettiğini., meydana koymaktadır 

Komite, muhtelif l:usus'i düyun 
kategorilerini usuli bir ıurette 
tetkik ettikten sonra "hemen 
kaffesi emtea bedeli düyundan 
mürekkep 1300 milyon levalık 
bir mebJağm talep edileb!lir ma
hiyette olduğu,, neticesine var-

Belediyelerde 
Tayin ve azil hakları 

valilere verildi 
Belediyede memurınmm azil 

ve nasplarına ait işlerle meşgul 

olan komisyondan memur tayini 
salahiyeti alınmıştır. · Badema; 
azil ve naspları sıhhiye vekale
tine ait bulunan memurlardan 
iayrııının tayinleri doğrudan 
doğruya Vali ve Belediye reisi 
tarafından yapı'acaktır. Komisyon 
memurların becayiş, nakil, tec, 
ziye, tekaüde sevk, takdir ve tal 
tifleri gibi hm:usatla meşgol ola
cak. v~ belediye riyasetinin gös
tereceği lüzum zamanlarında da 
azil ve terkini kayıt işlerine ba
kaca !dır. 

Recep Hey dün 
Ankaradan geldi 
Gümhuriyet Halle fırkası umu

mi ı~atibi Kütahya meb'usu Re
cep Bey dün sabahki trenle 
Ankaradan şehrimize geJmiş, 

Haydarpaşa istasyonunda şehri
mizde bulunan meb'us!ar.Ia vah 
muav:nı Faz:ı, Fırka Istanbul 
idare heyeti reiıi Cevdet Kerim 
BeyJcr ve diğer bir çok zevat 
tarfmdan ıt arşılanmıştır. 

Recep Bey kend:sini karfıla
yan gazetecilere ~unları söyle
miştir: 

"- Baş\•ekil ismet Pş. Hz. le 
birlilde Rusyaya gideceğim. Bu 
vesileyle lstanbula bir iki gün 
evv€1 gelerek ailemi görmiye gel
dim. Pazar günii Rusyaya hare
ket edecPS!iz. ,. 

Hamursuz bayramı 
Musevilerin Hamursuz bayra

mı baştamı,tır. Dükkanlarda Ha
mursuz satılmakta ve Museviler 
bayram dolayısiyle başka bir şey 
yememektedi rler. 

mıştır. 

Gayrı mer'i iımi verilen ve 
ecnebiye yapılmış bir mik-lar 
tediy0&ta tekabül eden itha!5t:ı 

gelince bu ihtivac:ıt 1931 sene
sinde takriben 250 milyon levaya 
lüzum göstermiştir. Komitenin 
noktai nazarınca miHi banka: 
''Bu bapta ayda akalli on milyon 
levayı bulacak olan bir açığa 
karşı lrnymıya mecbur ka'acak
tır.,, 

Ge!ecek altı aylık müddetle 
düyunu umumiye için yapılacak 
transferler " 1 N:s~m - 30 Eylül 
932,, vaseli alarak ayda doksan 
bir milyon leYaya baliğ o:mak
tadır. Bunların 22,3 milvonu ta
mirat düyunudur. Alacaklı dev-
letlere gelecek t::ımirat borcu 
taksiti 30 Eylülde tahakkuk et-
tirilecektir. Mali l.omite şimdi
den bir transfer komitesi teşkili 
mese:esinin kale alınmasını zait 
görüyor. "Şimdilik ay!ık tamirat 
tediyatmın talikine devam olun
malı şu şartla ki bu talilun im
tidadı vazıyeti kanuniyeyi halel
dar etmesin ve ilerde yapılacak 
ihtilaflar üzerinde hiç bir tes:r 
göstermesin.,, 

Diğer cihetten dövizlerin vazıyeti ha· 
zır:ısı Bul~arisc:ının bütün transrer ıaah 

hiidatını ifa etmesine müs:ıit d~ğil<lii'. Hu 
şerait dahilinde komite h~rici borçlara 
:ıit tediyatın heyeti mecmuasına taallılk 

eden t· ansrerlerin nisand:ın eylüle l adar 
olan nltı oy zarfınd:ı ) ü:r.de elli tenkisi 
]Azım geldiği kın:ıatindedir Bu devre 
nihayet bu!ın:ıd:ın · v:ızıyetin bir dah 
tetkiki icap eder. Mü:>taklıeldc temin o· 
lunncak dövizlrrin memleketin menafii 
umumiyesi ve kredisinin atisi için ne 
suretle idare edeceğini k:ırırlııştırrnak 
Uulgıır hükOrnetlnc taa110'< eder bir me· 
seledir 

- Devam edecek -

• Kalpte iğne Tefrika: 
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- Amca, ailemizin şerefi mı
mına bu çılgın veya sarhoş 
adamları sustur .. • 

Kapının önünde durmuş yolu-
nu kesmek istiyen jandarma 
onbaşısının sırtından kont, Mar
kiye bakıyordu. ihtiyar asılzade 
bastonuna dayana dayana ayağa 
kalktı. Fakat bastonu şiddetle 
yere atarak emin ve kat'i adım
larla salonun ortasına ilerledi 
ve vakur bir ses1e: 

- Gelin:m Elena, ve doktor 
Suvarof'uo sayesinde gözlerim 
çoktan açıldı. Ve karşımda du
ran bu adamın alçak bir sahte
kardan başka bir şey olmadığı
nı anladıın.. Kendis:nin derhal 
tevkifini isterim .. 

Kastelmeyran artık mahvo!
duiunu anlamıfh. insiyaki bir 
hareketle elini cebine götürdü. 
Fak at ıilahını bizzat Elena ya 
verdiğini hatırlıyarak miithiş bir 
küfür savurdu ve yo~unu kes
mek istiyeo jandarma oobaşısı
nın üstüne atıldı. Herifin deh
şetli kuvveti v:udı. Ya'.nız etraf
tan yetişenlere karşı daha fazla 
mulrnvemet edemedi ve iki da
kika sonra elleri arkadan ke!ep 
çcli daha bir müddet evvel 
Patr:s'in işgal ettiği maznun 
ıandalyesine oturmuş, ağzından 
köpükler saçıyordu. Marki em
retmiıti: 

- Derhal Patris'i serbest bi-
rakınız! 

Eu emir yerine getirildikten 
sonra Marki istinhk hakimine 
döndU: 

- muskntik efendi, emrmı
ze amadeyiz, zannedersem, bu 
meselede gelinim Etcnayle be

nim vereceğimiz izahat bütiin 
hakikati meydana çıkaracaktır. 

Fakat öteden Frar.oy ayağa 
lrnlkmış ve ilerlcm 'şti: 

- Pardon, dedi. Dostum Lar
tig'le bi7.im de söyliyeceklerimiz 
var, ve eminim bunlar şayanı 

dikkat şeylerdir. 

istintak bakimi, Franoy'un bu 
sözlerini başiyle tasdik ederek 
Elena'ya hitaben: 

- Madam, dedi. Bu adam 
hakkında bildilclerinizi söyler 
misiniz? 

Elena ayağa kalka:ıştı. Y l!V

ruıu Mi{eli göğsüne bastırarak 
intikam, yeis ve hatırların titret
tiğ i bir sesle : 

- Son 2'Ürcü isyanında, dedi. 
Harekata bir çok F ransız~ar da 
iştirak etmişti. Adolf Burnöl de 
bu Fransızların arasında bulu
nuyordu. O esnada b=z, lrnnt 
Kastelmeyranla tanıştık. Altı ay 
aonra da ailes:nin tasvibinden 
emin olarak evlendik. Bu husus
taki bütün evrak yanımdadır. 
Yalnız bu sırada Gürcistanda 
kocam hakkında bir şayia dev
ran ediyordu. Kont, guya üze
rinde elmas ve p:rlantal:ırdan 

müteşekkil büyük bir servet ta
şıyordu. Eu servet Kontun aı·z 

ahpaplanndan bir gürcü ası'za
desine ~itmiş, ö ürken Fr<lnsada 
bulunan ailesine teslim edilmek 
üzre Konta tevdi etmiş, haddı 
zatında böyle bir hadise yoktu. 

Fakat ne yazık ki bu şayıa 
Eurr.öl tarafından öldürülmesine 
sebep oldu. 

Nakleden : fa .. 

Alçak herif sandalyesi üzerin" 
de doğrulara\<: 

- Yalan söylüyor.. dedi.. Bu 
sözlerini neyle ispat edebilir? 

Elena hiç souk kanlılığını 
kaybetmeden bir jandarmaya 
döndü ve: 

- Otomobilimi bekliyen bir 
adam var, lutfcn çağırır mısınız? 

lki dakika sonra içeriye Fedor 
giriyordu .. 

Katil, onu görür görmez sap 
sarı l<csilerek olduğu yere yıgı" 
lıverdi. 

E ena devam ediyordu: 
- Evet hain, artık mahvol

duğunu anladın değil mi? işte 
Fedor koc1mı katlederken seni 
gördüğü için onu da ortadan 
kaldırmak istemittia .. Fakat gô" 
rüyorsun ki işte F eder ölmedi 
ve cinayetinin canlı şahidi ola" 
rak karşında ~uruyor. 

Elena bir göğüs geçirdikten 
sonra devam etti: 

- Sonra harp bitti. Firar 
başladı. Açlık, sefalet ve her 
şey. Ben de anne olmuştum .• 
Ve artık bir daha kocamı göre" 
miyeceklim: 

Bir hıçkırık kadını c!urmıya 
mecbur etti. Fakat derhal ken" 
dini toparladı : 

- Hakikati daha sonra öğ" 
rendim.. Yalnız her şeyden eti" 
vel yaşamak, yavrumu ve hem" 
şiremi kurtarmak lazımdı. Yega" 
ne emelim de Fraosaya gidip 
koca mm ailesini bulmaktı. Fakat 
buna anc:ık senelerden sonra 
muvaffak o'abildiın .. Bu esnada 
da katilin aleyhine bir takım 
deliller top!uyordum. Kocamın 

si alı arkada,ı F edoru ca bul
muştum. Ondan Eurnölün Gür
cistandan kaçltğını ve yaşadığını 
öğrendim .. 

(Bitmedi) 

Beyoğlu 

Fransız tiyatrosundıJ 
Raşit Rıza Tiyatrosu 

Pazaı 2-~ nisun, akş:ım 21,30 da 
l\lllc ~:LENA ! J ı\ 1.K USI iştirıl"ile ili~ 
GCCE ve B•R 1 J,\ \'AT piyes 3 perde. 
Yunan edıbi Spiros .Melas·ın. tGişe 

şimdiden açıı\tır.) 

Kec!ıköy SUreyya sinemasındıi 
(Alber Pregon) ve (Anebel" 

la) tar:ıhndan temsil edi en (Baskı11) 
Fınnsızc:ı sözlü ve şarkılı. 

SURE V YA Tiyatrosu 
F.RTUÔRUL SAOE1TIN H ARKADAŞLARı 

24 nisan ~~~iiii;/ pız.ır gJnü ak- ' 
~amı l!eşiktnş 

yeni s'nenı.ı 

s:ılonunda 

vod\'11 3 perde 

Emir oğlu 
$Ukrü Pş. merhumun cenaze•1ıı 
Serasker e~bak Rıza Paşa mahtuıt' 
lstanlıul meb'usu sabıkı Süreyya l'~ 
şanm, gmir oğlu Ziya Beyin birader1

• 

sabık sihhiyc \'ekili doktor Riza ~ıı~ 
Beyle Kocaeli mcb'usu Reşit Saffe 
Deyin )\ayin pederi: 

Şükrü Pa,a 1 
Cenazesi :r\is şehrinden gelmiştir· 2• 
Nisan pazar günü öğleyin Beyazıt eli 
miindc namazı lıadeleda Silivri kllP'' 
sı haricindeki aile mezarlığına defıtt' 
diiecektir. 

Muvaff alıiyetll 
bir haftadan 

89ora 
muazzam 

temsili 

, filmi bir 
Bubul un Çetesi kaç gün Glorya' 

(La Rande a Bou bole) daha da 

lraestne 
devam 

olunacaktıt• 

..... - . - - -- -
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Bolşevik aleminde! 
- Yazan : Kontes Karolyl -

Çalışan adam açlıktan ölmek 
sebepsiz mağliıbiyetin Bu ağır ve 

hesabını kim tehlikesinden masundur .• verecek? 
Vesikayla Ahş verit1 - Fiat farkları - iş, para ve eşya -

Her tarafta şatranç - Rus çocukları - Heo n""' ruh -
BUyUk çocuk : Lenin ! 

Bir kuş bakı~ı : 3 

Meşhur W Sisteminin 
•Jğradığı 

Dün Taksim 
Akıbet L 

Sahasinda 

Uzun dedikodulardan sonra ma • 
but Macar takımiyle dün revanj ma • 
çını yaptık ve bu sefer maalesef bir• 
karşı iki gibi hafif değil, bire karşı 
dört gibi mühim ve ağır bir mağlubi • 
yete uğradık. 

Üçüncü sınıf bir Macar takımının 
'l'ürk milli takımını iki defa yenme ,.. 
si, futbol hayatımız için unutul .. ' 
mıyacak kadar ağır bir hadise olt •' 
rak kalacaktır. 

Derhal kaydedelim ki, dün uğra .. 1 

d W b W W l A b" t• b 1 
ıgımız u agır mag u ıyc ın se ep .. 

)erini Macarlar değil, bizzat kendi • 
miz hazırladık: fı 

Çorba gibi bir takım yaparak ve 
1 

henüz nazarıyatını bile ka.vnyamadı • 
Rus çoeGKi&tr"'Sfr~r gezn.ı,fsfnft'* ğmnz bir sistemi, birinci maçta oldu • 

kooperatifler : ra ilaveten, yüksek fiatlarla ol- ğu gibi tatbik etmekte jsrar ederek. .. 
~-w h t h d' mak üzere her fey alınabilir. Bu Bu işin başında bulurıanlarm, bu 

kanın k a ~~ anın ~a u k er sent'f: suretle kooperatiflerle devlet ma- işlerle alakadar olanlar.ti heme\ 
"tardır eBn ıdne ma )sus Aoopl era 1

1 1 ğazaları fiatları arasında fark var dörtte üçü, oyuncularımızın kabili -
• un an ya nız aza ar a ıs . Id ı ı • ı · · 

'teri• d b· ı· K t' f' · • dır kı, şu cet ve en an aşı ır • yet erını pek ala bilen, bilmeleri ,. e e ı ır. oopera ı ın vazı· ., .., .., 
Yeti ınerbut bulunduğu fabrikala- § ... ~ - "2 icap eden şahıslardı. Böyle olduğu 
r~n iınalafiyle alakadar bulunur. İs ~ .; ~ ~ ~ halde böyle bir takım nasıl kurdular, 
~ılere kooperatif vasıtasiyle kendi g ö ~ ::=.fil, böyle öğrenilmemiş bir sistemin tatbi 
•tinin menfaatine dolayısile işti-

0 
.,. ~ bı E E ki hususunda hangi cesaretle ısrar et 

rak etmiş olur. Eşya bulunmama· Ekmek: kilosu -~~ ;::blee 2 tiler?. Bahusus bu maçların temsili 
a Et: kilosu 7 mahiyette ve karşılaşan takımla -
~~ veya noksan bulunmasına Tere ynğı: kilosu 2.ım ruble 20 k 1 1 . 
~!) v "k 1·· "hd d·ı . Yumurta: 10 tanr.sı 0,90 ruble 2,5 4-5 nn (Milli) olduğunu '\'esi a ara ıs • 
ı:_ esı a usu u 1 as e 1 mış- bat etmek irin ralıstıklart halde_. 
"I'. Un' un bolluğuna binaen ek- Tuvnlct sa.: parçım 0,87 nıble 2,5 ::ı: ::ı: • 
inek "k k 1 k B:ılıl<: 0,9o nıbıo ,s 4-S,5 Bu dakikada bunları yazarken i · 
d' _vesı ası aldırı ma üzere· Kundura: ı çırtl ıo ruble s2 40-.')0 çimiz çok samimi, çok derin bir eza 
1 ır. Üç nevi vesika vardır: Ame· Bir takım cs,:ap: 60 ruble 200 soo ve esef içindedir .. 
eye, memurlara, çocuklara mah- l\lutbak u.: kilosu 0,27 ruble 4 
,... Yeni takım - \'esikalar. Çorap: ı çifti ı nıble 2,:S :S 

S t 1 T nsı k t lü) Sahaya rıkarak vazıyet aldığı va • üt ve pirinç münhasıran ço· (ItesnıI <'<' \"c ' emmuz " on ro ~ 
c k l l h b" kit milli takımımızın şu şekli aldığı 
\l lara ve hastalara tahsis edil- Ana hat arıyle teşki at arici ır 1 

Kalemize 3 Uncu gol 

merak ve hayretle karşılryanlar pek 
çoktu. 

Nasıl hayret edilmesin ki; sene -
lerce merkez muavin oynıyan Nihat 
Bey hiç bir tecrübe maçı geçirmeden 
müdafiliğe alınıyor, lzmirden geti -
rilen oyunculardan İhsan Bey gene 
hiç tecrübe edilmeden merkez rnua -
vinliğine konuluyordu. Asıl berbat 
şekil mühacim hattındaydı. lzmirli 
diğer oyuncu, Sait Bey, sai a!;ık me,·
kiine, sağınsait mevkiine de ağır bir 
oyuncu olan Hakkı Bey getiriliyor, 
sağınsayt mevkiinin tam oyuncusu o
lan Salahaddin B. solinsaytta }'ik -

-ittir. adamın 500 rublesi kooperatife görülüyordu: 1 

Amele vesikası: Ameleye, mü· bağlı bir mahallenin 100 rublesi - Niha~;~rhan Bu suretle, hütün hatları arasın -
~dislere, fen adamlarına, mu· derecesinde iştira kuvvetini haiz· Saffet, İhsan, (İzmirli) Cevat daki rabıta \'e insicamını kaybeden bu 

retin yanına veriliyordu. 

~irlere, artistlere ve her nevi dir; bu da devlet mağazasından Fikret, Salıllıaddin, Zeki, Hakkı, Sait (İzmirli) garip takım, bu yerlerini yeni yerler -
:!ütehassıılara verilir. alış verişte bulunanların amele Bu mükemmel ( !) tertibi haklı bir le değiştirmiş gençlerimiz bu ,·azıyet 
"letı:ıurlara mahıus vesika: HükU- kooperatiflerine doğrudan doğru~ .... - .............................. --................... içinde bir de henüz öğrenme safha -
~et memurlarına, doktorlara, prÖ· ya bir yardımla mükellef tutulu· nuniyet verici şeylerdir: sında bulundukları meıo:hur W siste -
d~rlere verilir. Do!ttorlarm şim· yorlar demektir. Devlet mağaza· Yalnız Moskova çocuk bakım mini de tatbik etmiye memur ve ı.tec. 
d!!e kadar düşük olan vaziyetleri larmm temin ettiği kar diğerleri· yurtları~~a .:~ooo çocuk vardır. bur ooiliyorlardı. 
l lb:elmek üzeredir. Bunların ame- nin açığını kapar. Bu usul tc-hia· Halbukı ıhtı.alden evvel mevcut Macar takımı bermutat birinei 
~ •~nıfına geçirilmek suretiyle tile muvakkattir. Halen eşyanın yurtlarda ancak SO çocuk bulu· maçta giydikleri formayla sahada yer 
rfıhleri dütünülüyor. noksanından münbeistir. Ekseri· nuBrdu. l .. 

1 
. v. almışlardı. Hakem,, birinci maçrn 

H··ı_... . A 1 u yurt ara gırı dıgı zaman 
~~umetin her hangi bir me· ya duyulan t1kayet er Nep zama- b . .. ı··kı . . ak hakemi Mister Alkndi. 

-urıyet" d b 1 k" b' mnda para c' .11ayıp e•ya bulun- pem ke ved.mbavıl onu e .. rını t . -~f ın e u unan ımse ır d , t t .:r f ş· d' mış, en 1 oy arına gore mobıl- Oyun b:t{'lar başlamaz, aklı başın -
İıd~ vesikası almak hakkını ha- mh asın an nekş ~ de mı1ş ır. ım ı yeler arasında dolaşan bir cüce· da sporcularm takımı gorur görmez 

d ır. Ve her çalışmak istiyen a· al onun ma usu ur. ş var, para l h · · ·ı . l Ç duydukları endişeli anlar tahakkuk 
~ 1 kt l k hl.k · d k h k er şe rıne gırı mıt zanno ur. o-

..:a açı an ö me le ı esın- a var, eşya yo , ya ut no san. ki akl I ld f d k etmiye basıladı. Milli takım. enehi 
Qen masundur. . cu ar yan arı a a ır; ın ı 

J)· Hars bah. ç~lerı : . kurdu gibi besli, toplu ve son de- on beş dakika kadar taze ve hararet -
.,_ • 1ni bir vazife gören papaslar, H t h t b h l B l ı· "b· go··r·· d .. 
'«l l ars ve ıs ıra a a çe erı o • rece temiz bir haldedirler. ı gı ı un u. 
lı cır er, kulaklar, başka birini ça· ş~vi.~ i~~dıdır. B1;1n~ar da~a i!.i dü Ledi astor, Stalinile görüşür- Bu katlar dedikodulardan sonra 
lit~ır~rak yaşıyanlar teşkilat ha.. şunulmuş, daha ·~.tı~.adelı . Luna • ken "çocuklarınız fazla temiz. On· bu pek tabiiydi. Fakat dakikalar iler -
~ır. Bunlara Lişenetz denir ve Parklardır. Her buyuk şehırde ya· lar oynarken biraz kirli olmaları ledikçe aksamalar, bocalamalar da 
1"1n~~!ı:~:asi haklarından mah· pılmı~.tır. En ~yisi Moskovada _ol· tabiata daha yakındır,, demiştir. haşlamkta asla gecikmedi. 

m~k uzere, hır çoklarını gezd~m. O büyük mahrumiyet seneleri na· Bütün gayretine Ye henüz yorulma 
V V~slka ile ne ahnır? Gunde be.ş kopek, yahut mevsım· ııl olup ta bu yavrulara bir eza masına rağmen Nihat Iley yerini tu -

tı eaıka mukabilinde şu eşya sa· den mevsıme 3 r~~Ie v~ren . her damgası nakletmemiştir? Onlar tamıyor, insaytler ,.e merkez mua -
.l'l alınabilir: Sovyet vatandaşı ızm gunlerınde analarının babalarını çektikleri vinler meşhur sistem icabı geride oy· 
:ernurlar için : i~in ~aatlerinde burada en ucuz ıztıraptan nasıl olupta bir iz taşı· nadıklan için ortada açılan boşluk -
l:t~: günde gram 400 hır fıatla sporlard~n, kütüphane· mıyorlar? Bu, bir mucize midir? ta Macar muhacimleri mekik dGku · 
ıeYtın Y&ft: :~: ı~:~: ~ den, lo~antadan, sı!1e-;nadan, ko· Çocukların yaşlıcaları havuz· yorlardı. 
'l't>re Yatı: ayda kilo 0•5 şudan tıyatrodan ı.~tıf~de eder. larla bezenmiş bu bahçede ağaç· Macarlar bizim takımın aks ine cla-
~~r: ayda kUo ı-5 ~z~n ~andatr:ler uzerınde tam larm gölgeleri altında, emirlerine 
~~: :::: gram 50 hır ıstırahat ıç·ın· salonlar vardır, bırakılmış olan minik sandallar-
~tlıak sabunu: 2 ayda ~= :~~ ~.oskova nehrının sandalları Ö· da, tam bir hüriyetle oynamaktan 
ltıa \'alet aabunu: oyda pa rça 

1 
nunden geçer, çalgılar çalınır. dır. Analariyle babalariyla yazın 

a.ı!~ bahtı: ayda gram 600 Her taraft3 şatra11ç deniz kenarında, yahut dağ ha· 
ltu ... :_ ayda gram 600 Her tarafta şatranç oynanır. şmda bir kamp'a gidememİJ o· 
--.: 6 8'"da nıct d h · J I ~ "' re s Buna o ka ar e emmıyet verilir an ar Moskovanın her tarafın· 

!1ctnet~~~e için ~ünde ki, beş senelik piland~ b~nun dah dan bu yurtlara akar, gelir, bura-
..... g~~~ 800 ha ziyade neşr ve tamımı de kon· larda yeşilliklere, serinliğe kavu· 
::~Yatı: 8~~: litre 6 muştur. Bahçenin en güzel yeri şur. Buralard~ kendilerine göre 

re Yağı: ayda grnm 40~ "cocuklar şehri,, dir. Anneler yapılmış çiftlik hayatı bulurlar ti· 
ı:~~r: ayda ktıo ı -s y;vrularını oraya en büyük emni· yatro oynatırlar, kostümler, de-
llaıgu,. ayda gram 50 yetle birakabilir. Çocuklara ba- korlar, maskeler emirlerine hazır· 
~tbak aabunu: 2 :..~: ;::: :~ kan oynatan, kendilerine müte· dır. 
ıu;a1et aabunu: a~da parça 1 madiyen bir çok şeyler öğreten Yağmurlu günler için büyük bir 
llaı ra: a~da kilo 800 terbiye mütehassıslı:ır vardır. 07un salonu hazır vardır. Orada 
)( ılt: nyda ı.ııo soo Artık kolları üze rinde ağlıyan dokuz taştan, şatrança kadar her 
C tılnat: 8 nyda metre ' ç:>cuklarını taşıyan b~~gin bir an· türlü oyun masaları bulunur: Zi-
~akkeb vesikayla senede iki çift a.. ne göriilmez. Artılr annelerine hin açıcı bir çok oyuncaklar top· 
bit s1t 1 

- köylerde fazla olarak yapışmış, büvüklerin konuştukla· lanmıştır. Çocukların oyunların
"en 

1 
de çizme - , Çorap, eldi- rı şeylerden bir şeyler anlıyamı- da yalnız, eğlendirmek değil, ay· 

teyİe 18.tk:ı alınır. Palto ve emsali yarak bunalm:ş çocuklar görül- ni zamanda öğrenmek gayesi ko-
ltıiı;ı r 1 tıyaca göre hususi bir e- mez. valamr. "Geç kalmışız, gidilecek 

e alınabilir. Moskovada fenni taharriyat yol uzundur, her çareden istifade 
De l Flat farklar1 müessesesi direktöründen aldı· etmeliyiz!,, fikri hakimdir. 

v et mağazalarından, bunla-, ğım su rakka.r.11-:,;- aıe kadar mem· -Devam edecek-

ha iyiceydiler. Seri çıkışları ,-e ne -
!islerine itimatlariyle ilk maçtan da -
ha ku\·vetli göriinüyorlardı. 

Yirminci dakika sağdan akan bir 
Macar hücumu, bir atlama ,.e bir gol -
le neticelendi. Akabinde büyük bir 
tehlike daha geçirdik. 

Asıl entreı::an vazıyet 2:> inci daki -
kada oldu. Hakem Macarlar al~yhbe 
bir penaltı cezası verdi. 

Daima olduğu gibi vuruşu Iliirhan 
yaptr. Fakat cidden l\lacar takımı -
nın en maharetli oyuncusu olduğuna 
şüphe hulunmıyan kaleci bu sıkı şü -
tü tuttu. Fakat hatalı bir vazıyet 
aldığı için hakem cezayı tekrar ettir -
di. Gene kaleci topa yetişti ,·e tuttu. 

Kalemiz tekrar sıkışmıya başlamış
tı. Bir kafa golünü direk kurtardı.;}:)
inci dakikada Macar kalesine bir pe
naltı daha.. Bu sefer Sahihaddin bu 
cezayı sayıya çe\·irdi. tık ,.e son sa
yımız işte budur. 

40 ıncı dakikada Nihadın bir ıs -
kası bize bir &ayıya daha mal oldu. 
Birinci kısmı hiterken günün en 

kıymetli bir sıy:nhş vuru~unu yapan 
Fikretin muhakkak bir golünü de bu 
sefer Macar kalesi direk sayc5indc at
lattı. Aynı dakikada Bürhanı atla -
tan Macar a~ığı acelesinden topu a • 
\'Uta attı ve birinci kı~ım bitti. 

Bu kısımda 
Bu kısmın ilk on ve son on dakika

sı lehimizde geçmiştir. Muhacim hat
tımız asla bir rabıta \'e bir ahenk te
sis edememiş, İzmirli Sait Beyle Hak
kı hiç anlaşamamış. Zeki olduğu yer
de saymı. , Salahaddin de haklı ola
rak yeni yerini yadırgamı~tır. Di • 
ğer taraftan yerinin tam oyuncusu 
olan l\lithat da çok aksamıştır. 

ikinci kısım 
Bu kısmı uzun boylu anlatmak is

ıem;yoruz. Takımımız bu devrede 
manen ve maddeten ifli"ts etmiş bir 
haldeydi. Bu iflrıstan kalecimiz bi
le fızade değildi ve Macarlar on he • 
~inci dakikada müdafaamızı kolaylık· 
la atlattılar. Kaleci lüzumsuz yere 
ileri ko~tu ,-e o da atlatıldı. Macar
lar ho~ "kaleye ikinci sayılannı attı • 
lar. 

Kalemize akın üstüne akın yağı .. 
yordu. lki sayıdan daha tesadüf sa .. 
yesindc kurtulduk. 2~ inci dakikada 
Macar ı::olaçığı Nihadı atlattı: Bir 
gol daha""' 

44 üncü dakikada bir atlama, ka· 
lecimizin lüzum ·uz bir ileri çıkışı da
ha: l\facarlar dördiincü sayılarını gc
ue bo~ kalemize at1ılar ve maç bit • 
ti •.• 

Bu devredeki yegfıne yaptıklan • 
mız; Hakkının bir şütü, ve bir kafa 
vuru ~umuzdan ibaretti r ki, il.isini de 
umulmad ık vaziyette Macar kaleci • 
si tutmıra muvaffak olmuştur. 

lzmirll oyuncular 
lzmirden getirtilerek ilk defa Mil· 

li takımda oynatılan Sait ,.e lh an 
Beylerin k,ymetli birer oyuncu olduk· 
Jarı muhakkaktır. Fakat Sait Bey 
dün hiç muvaffak olamadı. Heye • 
can:::·cJı, :ılı ·r:::ıdığı bir sahada ye he
nüz tanıdığı arkadaı;ları yanında bu 
rnzıyetini tabii bulduk. 

İhsan Beye gelince; soğuk kanlı 
oynayışmı ve uzun boyundan istifa
de ed€rek kafa \' uruşlarıuı beğen -
elik. Falrnt bu genç de lüzumu kadar 
çeviklik ve sürat yoktu. Bu itibarla 
1\' ihattnn çok daha az yerini tutabil • 
di .• 

Böyle bir oyunda \"e böyle şerait 
altında bu kadar da muvaffak olma
masını takdir ederiz. 

Netice 
Yazıya haşlarken işaret ettiğimiz 

gibi böyle bir takımın böyle bir sis • 
tem kullanarak Macarları yenmesini 
bekleml'k l'Sasl'n doğru olamazdı. 
Galihiyc~ kazansaydık, bu mücize ka
bilindt•n olacaktı. 

içimiz; milli formamızı tecrübele
re kurban edenler acaba hu dakikada 
ne dü~ünüyorlar, bu ikinci skandali 
nasıl teli'ıkki edi) orlar. içlerinden 
vicdan azabına yakın bir his duymu
yorlar mı? .. Gibi acı sorgularla dolu 
Stadyumun dar, berbat kapısından 
!;ıktıl .. 

A. Sırrı 
lstanbul mıntekası haklı 

Macar takımının asla mılli n takı
mı olmadığı, üçüncü sınıf bir muhte· 
Jit bulunduğu fakat temsil kabiliye. 
tinin kendi.:sine Yerildiği dün iyiden 
iyiye, anlaşılmıştır. 

Bu hakikat karşısında İstanbul 
mıntaka. ı haklı çıkmaktadır. Diğer 
taraftan bunun temsili bir mac ol • 
duğunu söyliycn Federasyon da bu 
sö:derinde belki hfttfı etmiş sayıla • 
ma:r_. 

işin aksak tarafı, gelen takımın 
Macar B milli takımı olmayıp bir 
muhtelit olcluf:runun, fa.kat kendisine 
temsili bir rnaç yapmak hakkının ,.e
rildiğinin evelce ilrı!l edilmemesi • 

(Lütfen sayfayı revfriniz) 
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HilAllahmerln senelik kongresi -

Pul hasılatının verilme şeklinin 
islahı temenni edilecek 

Dtln bir senelik faallyet raporu tasvlpolun
du. Yeni merkez heyeti veAnkaradaki umu"" 
mt kongreye gidecek murahhaslar seçildi 

Hilaliahmer cemiyetinin sene- babı lazım geliyordu. 
lik kongresi, dün cemiyet mer- Kur'a çekilmiş, Ali pafayla 
kezinde toplanmıştır. Ömer Lutfi, Ahmet Şükrü, Is-

Celseyi idare heyeti reisi Ali mail Hakkı, Akil beylere çıkmış-
paşa açmış ve kongre reisleriyle hr. Kongre heyeti Ali paşayla 
katiplerin seçilmesini teklif et- Ömer Lütfi, Akil beyleri idare 
miştir. heyetinde ipka ve çıkan diğer 

lıari reyle riyasete Fikriye iki zatin yerine doktor Kutsi ve 
Nevin hanım, ikinci reisliğe dok- lsmail Sıtkı beyleri intihap etti. 
tor Nlzım Hamdi, katipliğe de Ankaradaki umumi kongreye 
Rüıtü beyler seçilmişlerdir. gidecek murahhasların intihabı 

Müteakiben idare heyetinden i,ari reyle yapılarak, Meclis 
Vahit B. , faaliyet raporunu oku- reisi Kazım Ps. Hz. le, Ali Pş. , 
mUflur. Bu arada şu işler zikre- Giresun meb'usu Hakkı Tarık, 
diliyordu: Istanbul meb'usları Şemsettin, 

"Geçen senedenberi 3000 ta- Ziya, Celal Sahir, Halil beyler 
lebeye haftada üç giln gıda ve- murahbashğa intihap olunmuı-
rilmektedir. Bu yardım, haziran tardır. 

nihayetine kadar devam edecek- Ruznamede son olarak azaların 
tir. teklifleri kalıyordu. Bazı azalar 

Önümüzdeki eylülden itibaren söz alarak, her aym ilk cuması 
gene fakir talebelere yardım et- vapur biletlerine yapıştırılan Hi-
mek imklnını anyacağız. 

lalıahmer pulları hasılatının ıyı 
lstanbul, Beyoğlu, Boğaziçi 

tahsil edilemediğini, tahsil edilen 
mmtakalarında 130 veremliye as-

para.larn ise Hilalıahmerin eline 
garl iki ay müddetle yevmiye 

bazen gelmediğini, do!ayisiyle 
yüz dirhem et ve iki yumurta 

halkın izrar edildiğini söylemiş-
verilmit ve bu maksat için 2500 !erdir. Neticede hükumete müra
lira sarfedilmiştir. 

caat edilerek pul hasılatının Hi· 
Muhtaç bir halde bulunan 90 

lalıahmere verilme işinin kanuni 
fakir memleketine gönderilmiş 

bir şekle sokulmasını temenniye, 
ve kendilerine ihtiyaçlarını teh-
Tin için 3:l0 lira ,·erilmiştir. bu şe~il temin edilemediği tak· 

Sabuncu zadeler mallarının dirde pul yapıştırma işinin kal-
zekitı olarak 2823 metro kumaı dınlmasına karar verilmiştir. 
vermiıler ve bu kumaşlardan Üsküdar azalarından biri mlis-
756 erkek, 525 kız talebeye kirattan muayyen bir nisbette 
mintan ve bluz yaptırılmıştır. Hilaliahmer hissesi alınmasını ve 

Hililıahmer san'at evi, mesai- temin olunacak varidatın tema· 
ıine devam etmektedir. men muhtaç veremlilere tahsisini 

Yüze yakın iıçiye iş yaptıra· ileri sürmüş, kongre reisi, bu 
rak hayatlarına yardımı vazife teklifin geçen kongrede de meT· 
bilen müessese, altı ay zarfında z.uu bahsolduğunu ve umun: i 
2000 liraya yakın iş nereli ver- merkeze bildirildiği halde tasvip 

m• t' olunmadıgv mı söyliyerek yeniden ., ır. " 
Cemiyetin gö~terdiği faaliyet, böyle bir teklif yapılmasına lü-

pkranla karıılandı ve idare zum olmadığını beyan etmiştir. 
heyeti raporiyle billoço tasvip Azalar bu teklifin ikinci bir defa 
olundu. daha umumi merkeze bildirme-

Nizamname mucibince mer- sinde israr etmişlerdir. Bundan 
kez heyetinden kur'ayla beş sonra konusulacak mesele kal-
zatin yerine yenilerinin inti- madığı için kongre bitmiştir. 

=========================== 
dir. K. K.); ikinci, Yaşar (Vefa • K. K.); 

Tekzip 1,11 
Federasyonun tebliğini 24 saat zar

fında tekzip et1M81 için Mıntakaya 

mitracaat ettiği yazılmıştı. Dün Mın
taka reisi Orhan Bey bize şunları 
eöyledi: 

- Evet, böyle bir müracaatta bu
lunulmuş.. Fakat biz çarşamba gün
leri toplanırız. Gelecek içtimada 
arkadaşlar okuyacaklar, cevaplarını 
verecekler-
Fenerbahce Ankarada gallp 

geldl 
Ankara, 22 (A. A.) - Fenerbahçe 

takımı bu sabah saat onda buraya 
geldi. 

Öğleden sonra saat 16 da istiklal 
sahasında Fenerbahçeyle kulüpler 
muhteliti karşılaştılar. Fenerbah . 
se, 7 - o maçı kazandı. 

Fenerbahçe takımı yarın, Türkiye 
f8mpiyonu Muhafız Gücüne karşı oy· 
nıyacak ve akşam hareket edecektir. 
GUr•• blrlnclllk mUaabakaları 

932 senesi güreş mıntaka birincilik 
pıüsabakalan dün Beyoğlu C, H. fır-

üçüncü, Mehmet Ali (Vefa • K. K.). 
66 kiloda: Birinci, Münür (Harbi

ye); ikinci, Refik (Vefa - K. K.). 

72 kiloda: Birinci, Saim (Vefa -
K. K.); ikinci, İsmail (Vefa • K. K.); 
üçüncü, Yusuf Aslan (Haliç). 

79 kiloda: Birinci, BeşiT (Haliç); 
ikinci, Şevki (Haliç); üçüncü, Hayri 

(Vefa - K. 1\.). . 

87 kiloda: Birinci, Mustafa (Vefa· 
K.K.); ikinci, Faik (Haliç). 

Puan itibariyle, birinci, 20 puanla 

(Vefa - K. K.); ikinci, 8 puanla (Ha· 

liç); üçüncü, 6 puanla (Harbiye) gel· 
miştir. 

Bu suretle (Vefa • K. K.) dört se· 
nedir birinciliği muhafaza etmiş olu-

yor. 
ee,ikta, Yugoslavyaya 

gidecek 
Yugoslavya milli şampiyonu Beog-

radski'nin geçen sene vaki ziyaretini 
iade etmek ve Yugoslih·yada 1, 2, 5, 

'e 8 mayıs tarihlerinde 4 müsabaka 
yapmak üzere Beşiktaş birinci fut · 

kası merkezi idman salonunda yapıl-
mıştır. Müsabakalara l'efa • Kum· bol takımının 27 nisanda şehrimiz • 
kapı, Haliç, Harbiye, Anadolu ku· den harekt etmesi tekarrür etmiştil". 
liipleri iştirak etmişlerdir. Netice Boks 
pdur: Londra, 22 (A. A.) - Cenubi Af-

56 kiloda: Birinci, Necip (Harbi· riknh 1\lecor Kindale, 12 ravuntluk 
,,e); ikinci, Ömer (Vefa - K. K.); U- ağır siklet boks maçında Almanya -
flnetl, Atı Plza (Vefa K. K.) • Mülle.ri sayı hcsr.biyie mağhip etmiş-

61 kiloda: Birinci, Bedri, (Vefa • tir. 

Takvim , 
Cumartesi Pazar 
23 nisan 24 nisan 

17 Zilhicce 18 Zilhicce 
Gün doğuşu 5,10 5,08 
GUn batışı 18,55 18,58 
Sabah namıı.zı 5,10 5,08 
Öğle 12,10 12,12 
1kindl " 1600 16,00 
Ak,,am " 18 55 18,58 

1 
Yo.t.sı " 20.33 20,38 
lmaak .. 3,20 3,16 
Yılın geçen l 110 109 

Günleri ' J Yılın kalan } Günleri 
254 253 .. 

JIA VA - Diln ıııcaklık ııuım1 12, asga-
ri O dereceydi. Yarın rUı:g~r mUU-hıwvU 

esecek ,.e haYa kı!lmen bulutlu olacaktu. 

RADYO _J 
---------Bugün 

tSTANnUL - 18 den 19 a kadar gr:ı
mofon, 19,SO dan %0,80 a kadar DarUltaJlm 
musiki heyet!, 20,SO dan %1 e kadar sra
motonla opera, 21 den 22 yfl kadar Darill
tallm musiki, 22 den 22,30 a kadar orkstr.ı. 
Vlı"A:.VA - ıs - s:ıat 1prctı. llııva ra

Poru. Öyle raponı. 13,10 - Konser IS,415 -
li - Gramofon plı\kları, 13,45 - Konf P.· 

ranıı, 16,15 - Danıı mııslkaıu, 19,10 - Milli 
kon1er, 20.10 - Orkestra 21,60 - Ak,nm 
r&Poru, 22,05 - Ak§&Dl konaeri. 

HEtLSBERG - 18,40 konferans, Türkl
ycnln yeni iktisadi hayııtı, 19,10 - :mm mu
slJd, 20 - Şen gece, Bcrllnden naklJ -
Dans moslkası. 

ROMA - 17,80 - Terennüm ve muhtelit 
muılka. 18,20 - ftalyan eehlrlerl üzerine 
musahebe, 19 - Muhtelit havadisler, gm
nıofon plAkl:ın, 20,45 - Opera parçalan ha
vadisler. 
BUD.ı\PEŞTE - 16,SO - Salon ilrkestra 

konseri, U,23 - Mııcar halk prkılan, 18,80 
- R. \\'agnerln "Dle \\'alkUrle,, operet!. 

OSLO - 16,16 - Konser, 18,SO - Milli 
muslka, 19,SO - Londradan Norveç lı.cllcrc 

nutulc, 22,l.S - Orkestra konsr.rl, 28 - Damı 

muslkaaı. 

MOSKOVA - ıa - Radyo neşriyatı, 11 -
Çitçi radyo gar.etcsl, 20 - Almanra ve lngl
lizro konlera1ı.ı Blrinci Mayıs ve ikinci tn
ternMyonal. 

\'ARŞOVA - li,Sa - Konser, 18,SO 1\111-
ııtkn, 19,85 - Gramofon plaktan, 19,45 -
Radyo gazete-el, 20 - l'tlusahabe, 20,U -
Kon&er, 2ı,55 - Tefrika, 22,10 - ('hapln 
konfM'r, 22,40 - Radyo gazetesi, 20,50 -
Dans muslkası. 

KISA HABERLER 1 
§ Kudüs Konsoloshanesi - Kudüs 

Konsoloshanemizin kasasının nşırıldı· 
ğı haber alınmıştır. 

§ Ormancılar Kongresi - Ormancı· 
lar kongresi dün yapıJmıştır. Kongre· 
de ormancılığa ait mesafl görUşUlmil~ 
ve yeni heyeti idare intihap olunmuş
tur. 
§Asım Bey - Şehrimizde bulunan 

Sıhhiye Vekaleti Hıfzıssıhha umum 
müdürü Asım Bey sıhhiye dairelerin· 
deki teftişatına devam etmektedir. 

§ At1r Miisabaka1ar - Sipahi Oca
ğı, atlı müsabakaların 20 l\layısta ya
pılmsını karnlaştırmıştır. Müsabaka· 
Jar üç hfta devam edecektir. 

§ Tayyare Abidesi - Ankarnda bir 
tayare abidesi yapılması karalaştırıl· 
mıştır. Abide, şehrin güzel bir yerine 
rekzedilecektlr. 

§ 14 Bin Lira Hikayesi - Eski tütün 
inhisar müdürleri Behçet ve Seyfi B. 
ler zamanında cigara k~ığıdı kaçak~ı
lığından dolayı Orozdibak tlcaretha
nesinden 14 bin t!:ra alınarak memur• 
lar arasında taksim edilmişti. Şurayı 

Devlet, bu paranın geri verilmesi icin 
Seyfi, Behçet ve teftiş heyeti reisi Iİ:ı
cı Adil Beyler aleyhine lüzumu muha· 
keme kararı vermi~tir. 

§ Tarihi Evrak - Bulgaristandan 
geri getirilen tarihi evrak meselesi ye. 
niden alevlenmi~tir. Şimdi de evralun 
gümrük resmi gümrük idaresince mü
zeler müdürlüğünden talep edilmekle· 
dir. 

§ Valiliklerde Tebeddülat - Mayıs 
nihayetine dı)ğrn baıı valiJ~r tebdil e
dilecek~erdir. 

§ Tasfiye Başlıyor - lnhisarlarm 
tevhidi meselesi hitam bulmak iizere
dir. Şimdiye kadar yapılan tetldkat 
neticesinde her dairenin memur kad· 
roları mu,·afık görülmüş, yalnız tütün 
iııhisarrnda fazla memur olduğu anla
şılmıştır. Tasfiyeye ağrıyacak memur
ların çoğu tütün inhisarındadır. 

§ Otomobil Kazaları - Son günler
de otomobil kazaları çoğalmıştır. Ti:a· 
zaların önüne geçilmesi için belediye. 
ce seyrisefer memurluklarına şiddetli 
emirler verilmiştir. Muayyen süratten 
ziyade süratlf gide!l otomobil şoförle
ri tecziye edileceklerdir. 

1 Fikir ve 'l'erblye Aleminde ] 

Çocuklarla nasıl ve ne 
şekilde konuşmalı ? 

Evet, çocuklarhı nasıl konuşmalı? 
Dikkat edersek görürüz ki çocuk 

durmak, dinlenme!t bilmiyen cevval 
ve canlı bir mahliıktur. O yalnız 

uyurken sükun bulur. O da her so -
cukta değil, sabaha kadar uykuda te
pinen. miitcmadiyen soldan sağa dij. 

nen, yorganını fırlatan çocuklar ne 
kadar çoktur?. Bu kapııyan, bir 
dakika yerinde durmıyan mahlukla • 
rın faaliyetine set çekmek elbet doğ
ı·u değildir. Öyleyse onları kendi 
hallerine mi brrakalım? Hayırı O dn 
doğru olmaz. O halde? O halde ya· 
pacak şey şudur: Onlarım bu çoşkun
luğunu doğru yola şevketmiye gayret 
edelim. 

Atlıyorlar mı? Nasıl atlıyacakla· 

rını. koşuyorlar mı?. Nasıl koşacak· 
lannı, bağırıyorlar mı? Tepiniyor
lar mı? Kahkahayla mı gülüyor · 
Jar? Hülasa içlerinden gelen ,.e müh 
telif şekillerde tecelli eden bu teza • 
hürlere bir şekil, bir istikamet, l>ir 
siyak, bir nizam vcrmiye çnl:şaltm. 
Bir çocuğa sus, sesini kes! Gülme! 
Bağırma! Koşma 1 Atlama? De -
mek kolaydır. Kaşlarınızı çatınca. 

elinizi kaldmncu, onun biraz ca -
nım yakınca buna muYaffak olabiJir· 
sınız. Fakat hayatta herkes i~in 
fitri olan bu tezahürata fayclalı bir 
ceryan vermek. bir maharet olsa 
gerek. Bu beden faaliyetinin yanın
da, bir de fikir faali)eti vardır. 

Üç yaşında, dört yaşında, beş 
yaşında çocuğu olnnlar:ın her gün ba
şına gelen şeydir. O bacak kadar 
küçük şeytan insana neler sormaz ki. 
Baba Allah çok büyük müdür? Ne 
kadar büyüktür? Nerede oturur? Bi
zim gibi gözü ,·ar mı? Neden bize 
gözükmüyor? Şimdi ne yapıyor'!. 

Yağmur nasıl yağıyor? Deniz neden 
taşmıyor? Tayyare neden düşmü • 
yor? Şeytan nerede? Güne!! çok u -
zak mı? Ayda insan var mı? Aydedc 
diyorlar, o kimin dedesidir? Bunun 
gibi her gün nk'ıl \•e hayale gelmiyen 
bin bir sual sorarlar. Her şeyi öi-
renmek, anlamak için ne büyük 
tahalük gösterirler. Benim, diyen 
insanlaT bu işin içinden çıkamaz. Çolt 
kere bu suallerin karşısında flciz ka • 
lan analar, babalar, aman sus ye
ter! l~imizi sıktın 1 Ne çok söylüyor· 
sun, sesini kes! Demekte muztar 
kalırlar. 

J<'akat ~ocuğun sorduğu suallerin 
cevabını vermekle de iş hitm~z. On· 
lara anlıyabilecekleri lisanla hitap 
etmek iktiza eder ki, asıl zor olan da 
budur. 

Biliriz ki çucuklarına itinayla ba
kan ebebeyn yaHularının gıdasiyle 
meşgul olmayı kendilerine iş güç e -
clinir1er. Sabah kahve altılarında 
sütüne, tereyağma. kaskosuna, öğle 

ve akşam yemeklerinin tenevvüünc. 
iyi yapılmış olmasına, kuIJanılan yağ 
Jarın temizliğine, muayyen zaman -
)arda yemesine, çok clikkat ederler ve 
bilirler .ki cocuk az yerse beslen • 
mez. fazla yerse midesi bozulur. 

Vakti lıali yerinde olanlar alınan 
g da harçlarının haJisiyetine ehem • 
miyet veı·mekle de kalmazlar, ~çı -
nin san'atına vakıf olmasını düşünür 
Jer. Çocuklar bu mide gıdalannnı 
yanında bir de dimağ gıdası vardır 
ki, miniminiler onu gözleriyle, ku · 
Jaklariyle alırlar. Çocuk gördüğünü 
yapar; jşittiğini söyler. Bu her 
gün yaptığı, söyJediği şeyler tekrar • 
lana, t~krarlana ikinci bir tabiat şek
line girer. 

Bunun içindir ki çocuklarımıza 

bir taraftan ef'a l ve harek!Hımızla 

güzel bir nümiine olmak, diğer ta
raftan on]arın ze,·kalacakları bir lj . 
sanla muhitlerinde kendilerini ahi. • 
kadar eden ~eyleri izah etmek mec -
buriyetindcyiz. 

O halde babaların, anaların, 

mürebbilerin mallımat sahibi olmak . 
la beraber heniiz hali teşekkülde bu -
Junan bu J,örpe dimağı yormadan a· 
meli bir kıymeti olan bilgilel"le hezen 
melt için çocuklarla konuşmak sana· 
tını bilmeleri de lflzımdır. Ilu ko . 
nuşma işine lüzumu kadar ehemmi · 
yet vermediğimiz i~in çok defa iti -
yadrmızı, tarzımızı değiştirmek iste -
meyiz. 

Alı~trğımız şekilde söyleriz. plr 
tırı1,. Sonra da yavrunun bizi dikkai' 
le dinlemesini isteriz. Acaba •• • 
lattığımız şeyler çocuğun kavrt?'1 ; 

cağı, ve sılulmıyacağı bir mahi11 

te midir?. 
Bir de unutmamak lazımdır~ 

cocuklar dinlemekten ziyade söyle• 
~ekten hoşlanır. O halde biz ~·; 
salım da onları ım söyJetelilll' 
Hayır, ne yalnız biz söylfye1J111, " 
de yalnız onları dlnliyellm. Kon• ' 
şahm ! Bazan soralım, bazan oalard 
sorduklarına Ce\'ap verelim. Bafıfl 
düşündürelim, hazan güldürelim. -
lan aramıya, bulmaya, tetkike, 4# 
kate, müşahedeye alıştıralım. 

Hulasa konuşma tarzıDL11Z, onlaı' 
alakasını uyandırmak için çok C-: 
olmalıdır. Çocukla konuşm&lllll 
len bir baba, bir ann, bir muaIJU'ı 
bir mürebbi için eşya ve hadiseleri' 
hepsi de bir mükaleme mevzuut• 
teşkil edebiljr. Bir lastik top, ~ 
kalem, bir çakı. bir defter, bir~ 
tap, bir sokak, bir ev, hir iske111l• 
hir otomobil, bir piyanu, bir barcl,ı 
.su. gözle görülen, elle tutulan, k11' 
Jnk!a duyulan her şey... Yalnız tef 
hiyenin umumi prensiplerini haht'dt' 
çıkarmumn.k da.ima kolaydan gtl~ 
basitten mürekkebe, mahlmdan nıef' 
hüle doğru yürümek şa.rt.tır. 

Ondan haşım en ziyade dikkate •' 
Jmması Hizrm olan nokta fayda1' 
zevki mezcetmcyi bilmektir. çoe' 
bilmedi~i şeyleri eğlenerek, zevkal•' 
rak öğrenmeli. Tıbkx t.aamı hoş ti 
meyva gibi kuru nasihat şeklinde ~ 
kurlar çocukları srkar, bunaltır' 
Hazan da isyan ettirir. 

lti~adımızça çocukla konuş .... 
çocuğun se,•iyesine inebilmek dem_, 
tır. Yalnız seviyesine inmek klff dl 
ğildir. Onun elinden tutup tedrice' 
yükseltmek fikrinin olduğu gibi be 
denin de inkişa fına hizmet etmekdft 

Selim Sırrı 

inanır mısınız ? 
109 yaşında maşuk 
80 yaşında Aşık ! .. 

Amerika, bir garibe daha icr 
dına muvaffak oldu. Nev Yorlı 
g3zetelerinin yazdığına göre Seo-
pol şehrinde 109 yaıında vı 
mister Bari Babr isminde bir a
sırlık hanım 80 yaıında bir adı
ma aşık olmuştur. 

Misters Babr 85 yaıındaykd 
üçüncü zevciyle evlenmiı ve bd 
kocası bir kaç sene evvel 6lmDt 
O vakıttan beri Miıten Babt 
65 yaşındaki oğluyla yaşıyormut 
Senei devriyesi dolayı111la ge" 
çenlerde yapılan bir milsamere"' 
Misters 80 yaşındaki ıevgiliıiyl• 
tanışmiftır. Şimdi Miıter11n bit 
tek dUtüncesi varmıf, bu ı• 
damla evlenecek fakat adadl 
hayla genç ... Ya sonradan aada" 
katsızlık ederse?. 

Macar parasının 
Kıymeti etrafında 

Macaristan hükumeti, parası
smm kıymetini korumak için ç~lı 
tiddetli doviz takyidatı vazetOJ'f 
olmakla beraber 7 -16 mayıtt.• 
açılacak olan budapeıte ıerl" 
sine iştirak edecek olanl•'' 
ko!aylık gösterecekt"r. 

Bu cmülededen olmak olar•" 
serg de salış yapacak olan e[ 
nebi tüccar.ara. bu mi!dar ' 
Macar emtiası ıbracına müıaaacl• 
edileceği gibi Macaristanda 111•~ 
lfıbu olanlara da gene alacakl• ,J 
nisl:.elinde Macariatandan dJ 
ihracına müsaade edilecektir. ·t-

Eu 'şya da şrınlardır: Mob~ 
ye, işlenmiş ağaçtan mamul ':,t 
vat, tablo çerçeveleri, Ma &
içkileri, konserveler, kırmızı t.
ber, Karp balıkları, sun'i çiç•~ 
ler, musiki alalı, pipo ve ıaP,;., 
spor eşyası, ziraat malcinele,.. 
mücevherat, goplen, değir~tlt 
tesisatı, sabun, deri mamul ~ 
bas1on ve şemsiye sapları, ol 
mobiJ, motosiklet •e bisiklet. 
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itidal taraftarları Yahudilerle birlikte olmaktan utanıyor ,J 
Mısırı ne zaman 1 

muvaffak oldu terketti ? 
Yahudilerin Hazreti Musa ile bir-

Methur muharrh· Bernard Şov 
Cenubi Afrikada seyahat ettiği sı· 
rada İngiltere impartorluğu aley· 

Cenubi Afrikada bir şey söyleme• 
dim.,, 

ctt )fareşat Hindenburg'un, yeniden Diğer taraftan Hitlerin kumandası 
ta~ur r~~~liğine intihal)lndan sonra altındaki büyük ordu kuvvetine karl',?ı 
O?d ettıgı ilk mühim tedbir, Hitler Mkimiyetini zayi ettiği de mülahaza 
1lu. lls~un dağılmasını emretmek ol- olunuyordu. 

41 Curnhurreisi bu emri ' 'ermekle Hitler, bu muazzam kuvHte ha • 
te -:-~ kanunu esasisinin kendisine kim olmaktan fazla onun mahkumu 

r ltı salahiyeti kullanmı~tır. vaziyetine düşmüştü. 
bit ller Adolf Bitler, senelerdenberi Çünkü Bitlerin kanuni surette ha· 
Ol'd Yf rengi gömlekler giyen hususi bir reket ederek maksada ermeyi düşün
'bta Q teşkiliyle meşgul oluyor, onun 1 mesine ve karar vermesine rağmen 
lflıtO~dusu her gün büyüyor, bu ordu- Prusya, Bavyera ,.e sair yerlerde. 
lla eşkilab her gün genişliyordu. 
Ilı ttA bu ordu, Alrnanyanın Ver~ay Bertin üzerine yürümek i~in büyük 
(1 Uaıı00 edesi .. ~ücibince teşkil ettiği hazırlıklar ve tahşidat yapıldığı ar.• 
lt .000) kışılık ordudan daha kuvvet- lnşılmış, n hu planları if~ eden ve . 

le daha fazlaydı. sikalar Almanya hükumetinin eline 
lllU Bu ordunun teşkiline sebep, ko . düşmüştü. Hükumet bu vegikalan 
dir llistıerin bir ihtilfll yaptıkları tak• adliy<.'ye teslim etmiş, ve bir müddet 

de onlara karşı gelmek ve bu su _I sonra da Hitıer ordusunu dağıtmQ·a 
!'etle zabıtaya yardım etmekti. karar vermiş V<.' bu kararını tatbik et-

Fakat Hitl<.'r ordusu İtalyanın si- • miştir. 
~ ~Ö~l~kli faşist orduısu gibi teş· . Alman faşistlerinin ~!r _ordu .s~hi· 
tt11ıed~ldı~nd<:' onun da aynı rolü ifa hı ol~a.1arı, .~nların h~kumet_ ı~ın • 
«ı esı: Hıtıerın iktidar mc\·kiine gel• de hukumet vucuda. getırmelerı d~ · 
oıfi, :>ahut onun Almanyaya hakim m_ekti •. ~lare~l .. Hınde~burgun hü • 
d llııya karar ,·erdiği sırada bu or • kumet ı~ındekı hukOmetı kaldırmak 
it 11

'.11n darbei hükumet yapması, cüm- için verdiği emir, bütün dünyada 
,:11Yet idaresini yıkarak faşizm im- merakla takip olunmu~ ve onun bu 
~ !'at-Orluğunu tesis etmesi bekleni • emri tatbik etmek hususunda kolaylık 

0rdu. la muvaffnk olmasından şüphe edil· 
le Pa.kat son zamanlarda Adolf llit- rni~ti. 
~ b~ ~ekil de hareket ederek iktidar Mareşal llindenhurg'l:ı hükumetin 
llQ kunı elde etmekten vnz geçmiı;; ol- bu işi mııvaffakiyetle başarması Al • 
~nu ve daha fnzla kanuni suretti.'! manyada ihtilal , taraftarlarınm aza . 
fated· e~ . e.~erel_t muradına ermek mi derecede kun·etıi olduğunu gös • 
~ınl gosterıyordu. terrniştir. 

!}in - ./ a pou ha rl>iniu fl(lş/ı co .~rfJrlJi 

Bin bir işe yarıyan Soya 
ismindeki nebatmış ! 

f Japon • Çin harbinin sebeple- • 
111~ d • . d' b' ' l aır şım ıye ır ÇOii yazı· 

~ Y~zıldı. Ve bir sürü sebep· 
J ıleri sürüldü. Bu arada 
't'l>onlan biltün Mançmiyi zapta 
~ ~eden en büyilk amilin, 

lla !itada bol bol yetişen soya 
d lllındaki fasulye venohut, cinsin-

e~ bir mahsul olduğu görülüyor. 
k oya mabaulü, Aıyanın bütün 
t tkında en mühim gıdadır. Fıka-
ti~~ın eti, sütü vazifesini gördüğü 
b·' Zenginlerin de bol bol yedikleri 
dır lbaddedir. Japonyada, Çin
b:' Korada, Asya adalarında 

liin h lk k 1 · · · 't · · · h a , a orısını. vı amınım 
ep bu nebattan alıyorlar. 

... Japonların Mançuriyi is ila et
"4ltle · · ~ tının başlıca sebebi budur. 

tit~~Çuride Soya pek mebzul ye

ftkikten baıka buğday, prioç, 

"11i:r ka~ış~ ~a yetişir ve kö
h ' demır ıstıhsal edilir. Bil· 
•asa M . . h l" h ançurımn soya ma su u 
tr se 5 'l d ne mı yon tondan fazla-
ır. Ja . 'k fu1 ponya, gıttı çe artan nii-

•tat \lnu doyurmak için bu mab
at e llıubtaçtır. Onun için l 929 da 
at Uz tnilyon dolarlık soya ithal 
IG Uıınıuştur. Japony1, bu mabsu

ı: ber. hangi bir rakip eline 
çu ~~e11 korkusu eodifesiyle Man
j,rıyı istilaya lüzum görmüştür. 
lli:bonJarın büyük sermayesi, bu 
lat •ul sayesinde artıyor. Japon-

ırı de . l l ttı,b mıryo ları, vapur arı bu 

lar '::!'t.ı taııyarak büyük kazanç-
Fülılbı~ edivorlar. 

bir aluka Çinlilerin kır asırlık 
}'eti ç~k eserleri soyanın mezi
Ç\ırj erınden babıieder. Çin, Man· 

'•ırd •e K~rada bu mahsul elli 
So •nberı yetiştiriliyor. 

unu yapılır. Yağı salatalarda, 
tava yemeklerinde ve zeytin 
yağının kullamldığı nir her işte 
kullanılır. Gliserin, boya, SJbun, 
mürekkep imalinde bu yağdan 
istifade o:unur. So,,anın yağı 
alındıktan sonrn tortusu hayvan· 
lara yedirilir, mahrukat yerme 
kullanılır. 

Soya unu, milyonlarca Japon 
ve Çinli çocuğun başlıca gıda
sıdır. Muhtelif suretlerle pişiri

rilir, batta pişirilmec!en yenir. 
Soyayı kavurdunuz ve çeı,t;niz 
mi, kahve yerine de kullanabi
lirsiniz. Çorbası da pek nefis 
o'.ur. Harp sahn.'.!siode bu!unan 

askerlerin en mühim gıdası so· 
yadır. 

Askerlikte bu nebatın yağın
dan da istifade edilir ve infilak 

edici mevad için kullanıbr. 

Oralarda bu kadar çok istifa

de edilen baıka bir nebatı bul
mak pek güçtür. Soya mahsulü 

her sene toplanır, çuvallara dol
durulur derhal her yere sevko· 
lunur. 

işte Japonları, Mançuriyi isti· 
laya sevkeden en mühim amil, 
bin bir işe yarayan ve herkesi 
doyuran, besliyen bu nebattır. 

iş kanunu llylhası etrafında 
mUnaka,alar 

Ticaret odasındaki iş komis
yonu, iş kanununun tetkikine ve 

muhtelif müesseselerin kanun 
hakkındaki fikirlerini öğrenmiye 
devam ediyor. Bazı müesseseler 
kanundaki İf saatioe itiraz et· 
mektedirler. 

Jikte firavunlardan ka~arak Mısırdan 
~ıkmalarının tarihi, mütehas.1;_;1gları 

me~gul eden ı.tühim tarihi meseleler· 
den biridi ... Profesör Jon Garstang bu 
hadisenin mfüıddan 1447 sene en·el 
vukubulmuş olacağını tesbit etmiş İ• 

1· ı '"~ ih• : 'l • 'er; de onun bu 
aza riyesi ile ı .:eşgl'l olmağa haşla· 

-nışlardı. Hakikatte ln~iliz profesörü

nün noktai nazarı, Arkeolojik lte;;-if
'e_·Je teeyyüt e~-:ıe~t (J!r. 

Meşhur kaşif Flinders Petri, Si · 
na yarım adasında yaptığı hafriyat 
neticesinde "skf Mısırlıların ene . .,ki 
· · le el· - • ri Sina :a!. i firuz m:l· 
den' · · ;.,.· "i'·Jerini, yahudilerin d~ 

Mıs· ··da ) : a 1 ık1P ı esna·· bu mad en 
lerde istihdam edildiklerini meydan ·ı 
~ık" : . 

Bu hakikat anlaşıldı~tan sonra Si· 
nada Firavunlar tarafından ilahe 

in . 1 -~. mabet 
keşfe" - .. uş Ç" firarnnLırın 
.-ardı:ıila <ıpılan bu mal;~dc b'lhas~:ı 
. ... ' •. . . .,. ı· h ·- ···- --"ı · ".tşe;;.:m un e ~m-
,.,; ..... f • ·rcı· ~ i -· Tr~·tmrcı ·e (Eri)d<.' 
el-1~ -ti'e:ı eserle~dn b:ı ':raliçniıı. 
Hazreti Mlısayı Nilden ~ıkaran pr<'n· 
srq · · • . te· ·it edilmi~tir. 

Musa, krali~c Jlatşepsut·un sevgili
siydi, O:: için kraliçe n:imına Sina-

claki madenlere g:der ·• t<;ftiş ederdi. 
1\1· ,. · i - .. :._ ı. Sc·-
rabit m!'ıbediyle de alakadar olarak 
kraliçeye bu mfıbedi ihya etmesini 
tavsiye etmişti. 

Sir I<'linders Patri hu mabetteki iba 
detlerin Muse,·i fıdetine benzemediği
ni isbat etmiş, ve Müsanın Firavun
dan yahudileri liç günlük bir yere gö
tiirme1c mfü:nndesini istediği nman 

hinde beyanatta bulunmuş ve bu· 
yüzden İngilizleri kızdırmıştı. Bcr 
nard Şov'un Londraya avdetini 
müteakıp Londra gazetelerinin 
baıhca mümeaailleri İrlandalı bü· 
yük muharriri adeta sorguya çel~ 
mitler, ve sordukları suallerin cc.~ 
vaplarım almıtlardır. 

(Bernard Şov) a evvela kendi
sinin gaybubeti esnasında haiz ol 
duğu muhabbetten çok ~ey kay· 
bettiği ıöylenilmit o da şu cevabı 
vermittir: 

"Evet ben de buraya muvasalat 
eder etmez alay alay fotoğrafçılal' 
ve gazetecilerle karşı!anmaktan, 
matbuatın doğru yalan bana dair 
her sözü ne§re müaaraat göster· 
melerinden bunu anlıvorum.,, 

Bunun üzerine kendisine şu su
al sorulmuştur: 

"Seyahatiniz esnasında lngilte· 
reyle İngiltere imparatorluğu le • 
hinde bir tek kelime söylemediğ:~ 
niz doğru mudur?,, 

· Cevap: 
1.İngiltere lehinde bir kelime 

söyliyernediğimden utanıyorum , 

Siz de kabul edersiniz ki, İngilte
re veya İngiltere imparatorluğu 
lehinde söylenecek bir söz bulu· 
namaz. Ben İngiltere ile alakadar 
olmaktan yüzümün kızardığım 
hissediyorum. Bununla beraber 

Sual: 

- Hayatınızın sonunu Rusya• 
da geçirmek ister mi:>iniz? 

Cevap: Hayatımın sonunu bir 
yerde geçirmek istemem. 

S: Rusya hak.hında yazdığınız 
bir makaleyi hiç bir gazetenin ka• 
bul etmediği doğru mudur? 

C: Bunu bilmiyorum. Fakat be· 
nim Rusya seyahatim hakkında 
yazdı(;ım ya~ıların her kelimesine 
bir dolar verilmiştir. 

S: Fikir: alemine ifa ettiğiniz 
hizmetin vatnnda~lık kusurla • 
rını.:ı örttüğüne ve o hizmetin bu 
kusurlardan ağır geldiğine kani 
misiniz? 

C: Ben kusurların hic bir tartıaı 
olduğuna kani değilim.~ Kusurlara 
belki Ayn~layn bir tartı ve ölçü 
tayin eder. 

S: Kendinizi hiç bir veçhHc İn• 
giltereye minnettar :saymıyor mu• 
sunuz? 

r;: lngiltereye ne diye minnet· 
tar olayım? 

Ben ömrümü İngiltereye halini 
ıslah etmeyi ihtarla geçirdim. Q. 
nun halini nasıl 11lah edeceğini 
anlattım. Siz benim İngiltereye 
minnettar olup olmadığımı sora• 
cağınıza bir doktora müracaat e· 
diniz. 

S : Matbuat hakkında bir söyli• 
yeceğiniz var mı? 

C: Var. Fakat acıdığımdan &Ö} .. 

lemem! 

Bir İngiliz kadınının ordu 
için verdiği para ! 

bu mah2di istihdaf ettiğini göstermi~-
tfr. lngilterenin en meşhür zenginle • (200) bin sterlin teberrü etmi~ Te bu 

Kraliçe Hatşepsut'un "eratından rinde:ı olan Leydi Hoston bir paranın İngiltere müdafaasına sarlo
sonra M;ısa Mısırdan firar etmiş Ne- kaç gün C\'\"Cl İngiltere hiikCımetine lunmasını istemiştir. Leydi Hosh•n 
ayen'e gltm:ş ve bu sır.:ı.da Sina m~· bu münasebetle maliye nazırına hita· 
denleri ihmal edilmişti. Mü :ı, bu sı- 1 .. .. 1 ben yazdığı bir mektupta şunları SÖ)• 
rada Mıs:rlılann tesirinden kurtula- () f; lJ ~I lü.> or: 
rak ecd:ıdının dinine döndü. ..Jngiltere müdafaa kun·etlerinin 

s~r::.b;t mabedinde yapılan tetkik· Şair Mehmet Akif beyin ka- kifayetsiz olduğuna dnir int~ar eden 
]er, Yahudilerin te\•hit akidesini yınvaldcsi ve muharrir Ömer Ri· yazıları ol·unmktan son derece müte-
hıraktıkça bum:ibetteki ayınlere hı!nzi- za, Ford fİrketi müdür!erınden es.sir oldum. Memleket müdafaı:.~mı 
yen ayınlar yaptıklarını isbat ediyor. M h't - b 1 ihmal etmek, mtana ihanettir. Evle • u ı tın ey erin büyük ka.ym 

l\Itisn dnha sonrn Mısıra dönerek rimizle ~ocuklarımızın hinıayeC:en 
Beni JsraiU oradan s;ıkarmı~tır. Her valdesi Hf. · dün Maltepedeki mahrur.l knlmaları. düşmanları b:ze 
halde bu hfıdisenin kablelmilat 1447 ev!nde İrtihal etmiştir. hücum için davetten başka bir şey 
de vuku bulrluğu anla ·ılıyor. Cenazesi, bugü 1 öğle vakti değildir. 

lzmfrli izciler 

Dün Ankara vapuruyla lzmir
den 100 lzmirli izci şehrimize 
gelmiş ve Galatasaray Jisesine 
misafir edilmişlerdir. 

ka'dırılarak aile mezarlığına def· Gazetelerin ya:ıdıklarından hükQ • 
nedilecektir. metin müdafaa işini ikmal etmesi için 

Mer.huma mağfiret temenni, 
Ömer Riza B. arkada§ımıza Y'e 

kederdide ailesine samimiyetle 
taziyetlerirnizi beyan ederiz. 

beş mi1yon altrna mlihtaç olduğunu 
anladım. Bu ihtiyaca karşılık olmak 
üzere 200,000 sterlin hediye ediyor ,·e 
paranın gerisini bulmıya ~alışmanızı 
rica ediyorum.,, 

Çocuk Haftasında kumbara alayı 

içi ne'şe ile dolu .
1 

Bayrain ne kadar tatlı 
Birer kumbaramız var _ Arabamız kanatlı 

~ Biz aşarız her yolu 1 Neş'emiz iki katlı 
Çilnkükumbaramız var Çilnkil kumbaramız var 

1' Çtr. tinın çetitleri (500) ü ge
bty nun yeşili, sansı, kırmızısı, 
14._-;:;,. esıneri, siyahı vardır. 
aı811 bide bu mahsulle meşgul 
ı.tey '' yQzden fazla fabrika 

C\attur. Onun yağı çıkarılır, 

iş saatine en ziyade itiraz 
eden müesseselerin başında 
Ereğli kömür ıirketi bulunmak· 
tadır. Bundan başka deri fabri· 
kaları da sekiz saat mesainin 

az olduğunu ıddia etmişlerdir. 

1 
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bayat· kamllaraiı 

öksürenlere: KATRAN Hakkı Ekrem 
RE 'ATEN 1S'1NEsER1 

aaaa Namına 
Bu Senenin En udreUI, En GUzel Realist Romanıdır 

itinalı Bir Baskı Ve Şık Bir Kapak ıçinde Çıkb 

Basan Ve Nefl'eden SObulet Kiltüphaneai •-il 
---------•Flatı 75 kuruş 

İstanbul Polis Müdürlüğünden: 
Memureyni zabıta için 2000 ili 2191 adet yazlık caket imali 

kapalı zarf usulile münakaaaya çıkanlmışbr. Teklif edilecek fiat 
haddi llyik görüldüj'ü takdirde 28/Nisan/932 tarihine müsadif 
Perıembe günü saat 15 de ihaleyi kat'iyesi icra edilecektir. Ta
liplerin şeraiti ve nllmuneyi g6rmek llzere idare Komisyonuna 
Te teminat akçesile teklif mektubunu yevmi mezkürda saat 15 şe 
kadar Defterdarlık dairesinde müteşekkil Mubayaat Komisyonu
na ita eylemeleri ilin olunur. (1337) 

Jlatbaanııza gelen eaerler: 

Od ise 
Eakl Yanan edebiyatının JAyemut 

••iri Homerin Odise isimli meşhur eseri 
Yqır Nabi bey tarafından mükemmel 
bir surette hülAsaedilrniş ve tıbolun
muştur, Tıvsiye ederiz. 

TDrkl~ede lnUharlar meselası 
Tıp fakültesi sıririyau akliye müder

ris muavial Pr. Agr. Dr. Fahrettin Ke
rim beyin güzel ve faydalı bir terkikidir. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahllt hatahklar mutahaaaısı 

Cumadan maada her gün öğleden 
sonra saat 2,30 dan 5 e) kadar lstan
balda divanyolanda 118 numaralı huo 
susl kabinesinde dahili hastalıklan 
muayene ve tedavi eder. Telefon: 18' 
tanbal (2. 22398) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
4 üncü keıide 11Mayıs1932 dedir. 

Bıvn i~ramiye 40,~~~ lirn~ır 
Aynca: 15,000, 10,000 Liralık bOyOk ikramiyeler Te 20,000 

Lirabk bir mllklfat vardır. 

As. Mk. Sa. Al. komıs,o
nu lllnları 

Harbiye mektebi için terzi ve kun
dura dikiş makinelerlle bunlara ait 
muhtelif malzeme aleni münakasa su• 
retile satın alınacaktır. Münakasası 
12 Mayı.ı; 932 Perşembe günü saat 16 

ya kadar Harbiye mektebindeki satın 
alma komisyonunda icra kılınacak
tır. Taliplerin şartnamesini görmek 
için komisyona müracaatları ve işti
rak için de muayyen vaktinde komis
yonda hazır bulunmalan. (265) (1572) 

Kadın ve dojum hastalıklar1 
Mütebass111 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
Tilrbe. eski Hilaliahmer binası j 

No. Tel. 226 2120 

r--YAKIT 
Adres: lstanbul Ankara caddesi 

Vakıt yurdu. 
Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve 

2.3872 idare 2.4370. 

Posta kutusu ı 46. 
Telgraf: lst:ınbul Vakıt. 

Abone şartlanı 
1 3 tı 12 

Dahilde 150 400 750 1400 
Hariçte - 800 1450 2700 

Aylık 
Kuruş 

!!!" !artlar1mız: 
Resmi 1 lususl 

Sa an 1 O Kş 12,50 Kş. 
Santim• 20 " 25 

KUçUk Hin !•rtlanmız · 
1 ~ ., 4 l·IO l>et:ılı 

30 50 65 7 5 100 Kuruş 
A- Abonelerimızin her'" üç aylı · 

ğı için bir defa meccanendir 
B - 4 satın geçen ilAnl:ınn fazla 
atın için ~ kuruş znmmolunur. 

V AKIT Matbaası 

Sahibi: Mehmet Asım. umumi 
ae,ri)'at miidilrli: Refik Ahmet 

1 

Siz siyah kumaş istemiıtiniz 
fak at size ne verdiler? 

Eve ielip paketi açtığınız vakit içindeki siyah 
değil, knl rengi, koyu kül rengi bir kumalfı. Sabn 
ahrken ihtimal ziya fena idi ve belki de •İze ku· 
maşın siyah olduğunu s6ylediler. Kullanabilmek• 
liğiniz kabil olmayacağından şimdi siz kumaıı geri 
Yerecek ve doğru malı istiyeceksiniz. 

Soğuk aliınbğımzı, baı ve vücut ağnlarının 
gidermek için bundan sonra " bir ASPiRiN" aatı11 
ahrsanaz bu küçük misali hatmaızdan çıkarmayımz. 
O zaman da aiyab yerine kül rengi almayımz. 

Her bir ilaçta oldup gibi ASPiRiN'in de bir 
çok taklitleri mevcut olup bu taklitler meyanında 
Bayer işaretine pek benzeyen işaretler taşıyanlan 
da vardır. Bunlar ASPiRiN değildir, çlinkü yalnı-ı 

· bir ASPiRiN muvcut olup o da Bayer itareü 
albnda tanınmaktadır. ASPiRiN aize çok defalar 
yardım etmittir. Onun için kendi sıhhatiniz noktai 
nazarından hakikaten ASPiRiN'den baıka bir ıey 
almamağa dikkat etmeniz lizımdır. 

Devlet Demlryolları ilanları ] 
Kiltabya-Bahkesir hattanın Balıköy, Piribeyler, Dursunbey' 

Gazellidere, Dada, Mezitler, Nusret, Çandır ve Bahkeair istaı• 

yonlar1nı havi son kısm1n1D 24-4-932 tarihinden itibaren yolcu •• 
bilumum eşya mOoakalitına açılacağı ve Eskişebir·Kütabya·Bah
keıir arasmda cumartesi, pazartesi, perşembe; Bahkesir-Klltabya• 
Eskişehir arasında cuma, pazar, çar'Şamba günleri atideki tarife 
mucibince birer muhtelit trenin seyrüıef er edeceği muhterelll 
halka ilin olunur. (1509) 

Eskiıebirden Babkesire 
Rskişehirden Hareket 4,20 
Kütabyaya muvasalat 7,32 
Kiltahyadan hareket 8,30 

Babkesire muvasalat 18,41 -~ 

Bahkesirden Eskişehire 
Balakesirden Hareket 8,tt 
Kiltahyaya muvaaalat 19,t..f 
Kütabyadan hareket 19 20 

. Eakitehire muvasalat !18..H 


