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50 tanesini getirene 1inci sınıf 
60 ,, ,, 2 .. 
90 " " 3 " ;uo ., ,, 4. s ,, 

kıtaolan Jdare t:mıfındıın hedive edı1ir. 

Sayısı 5 Kuruı 

\'anaalstan altın 
1'11kyasını kaldırdi 
Evvelki gün Yunan meb'usan los bu defa Cemiyeti akvam meclisi 

~e ayan meclisleri mühim bir nezdinde yaptığı teşebbüsler mu
b:ı~n~n. kabul etmiştir. Bu kanun vafık netice vererek Avrupa pi
d'Uc:ıbınce Yunan hükumeti şim- yasalarında istediği istikrazı bu
~Ye kadar drahmiye esas olan labilmiş olsaydı tabii gene altın 

Hakiki dostlar arasında 

Başvekil ismet Pş. Hz. bu sabah 
saat onda l\'loskovada 

ti bnynıikyasına nihayet vermiş- mikyasını muhafaza etmiye çalı- Evvelki gün Ouesadan hareket eden 
alr. unan Hül<ümeti drahmiyi şacaktı. Fakat Yunanistanın ara- Başvekilimiz bu sabah saat onda Mos
b'tın1 eııasına göre tespit ederken dığı mali yardım tahakkuk et- kovaya varacak ve şimal komşumuzun 

1~ ngiliz lirası için (300) drah- mühim rükünleri taıafından karşılanacak-
llııye medi. lngilizler yalnız iki milyon tır. Bugün Sovyet ittihadı reisi M. Kıle-

"Dost Sovyet bilktimetl ve halk1oa Mustafa Kemal Tilrkfyestnlo 
selAm ve muhabbetlerini hlıZzat getirmekle bahtiyarım. ,, 

'"'t • • nıuadil bir kiymet tayin lı"ralık bı"r ı'stı'kraza muvafakat " llltşti ş· d' k d 1 nin, komiserler meclisi reisi t\1. l\Jatolof, 
çık • ım ıye adar te avü e etti. hariciye ko'Diseri M. Litvinof, ikinci ko-
l_ •.rılmış olan drabmilere mu- · "1 L~ h ı h · • da qb l Halbuki Yunanistanın zaten mıser •t • l'\:ırı an a eyetımız arasın 

l yüzde 40 derecesinde Yu- ziyaret ve iade! ziyaretler yapılıcak ve 
lıln - ·11- b '- 1 ·1· 1· mevcut olan düyunu umumiyesi ırece be\."edmiz ~ere('ıne .;::ovyet dinesi •- uıı ı an"'aıına nırı ız ırası ~ J "' v ıco faizleri hesabına olmak üzre se- \'crilecektir. Başvekilimizin Odeaada ve· 
td.Ynıuştu. işler bu suretle devam nede en aşağı altı milyon lngiliz rilen ziyafette söylediği nutkun metnini 
bii~rlcen altı ay evvel lngiltere ikinci saytfamızda bulacaksınız. l )ün bu 

as:C.meti tarafından altın mik- lirası tediye etmesi lazım geli- ıeyah:ıta dair gelen haberler şunlardır; 
i~•ının terkedilmesi üzerine va- yordu. Diğer taraftan (Vardar Odesa, 27 (A. A.) - Türk mi 
k'Yette mühim bir tebeddül vu- ovası) yle (Serez) cihetierinde safirler, öğle yemeğinden sonra 
k~buldu. Çünkü lngiliz liraaı başlanmış olan imar işlerine de· §ehri gezmişler ve Sovyet ittiha .. 
d!Ynıetinin yüzde otuzunu kaybe- vam edebilmek için gene harice dının en büyük limanı olan Ode
b 1nc:e drahmi için Yunan milli birçok ecnebi kambiyosu vermek sanın imalathanelerini ziyaret ey 
A •nk~sına konmuş olan yüzde icabediyordu. Nihayet Yunanis- lemi§lerdir. 
~? nıspetindeki Sterlin stokunun tanın umumi tediye muvazene- Türk gazetecileri, matbuat yur 
"' d d ··h· • b tt b" dunu ziyaret etmİ§ler, orada ken-1 . .... 
1
11111eti de o nispette eksilmiş sin e e ınu ım nıs e e ır .1 "Uyordu. açık vardı. ltballt ihracatı geçi- dilerine bir ça.y ziyafeti ven m:.. _ 
8 d d B . "b 

1 
d h . tir. ısimlerımız "'· Kalenin, Komiserler reisi M. Motolof'la 

Un an dolayı Yunan hükô- yor u. u ılı ar 8 a ance Misafirlerin geçtiği yolli'. · ~şveklllmlz ismet P,. ve Hariciye vekili Tevfik RUttD ~ 
:eti bir taraftan drahmi için borçlanıyordu. türk lisanıyle yazılmış bir takı Beyleri gösteriyor 
atıkaya konulmuş olup karşılık- Bu vazıyet muvacehesinde Yu· levhal~r go"'ze ~.arpmaktaydı. ff b' k · d ~ a... , ır nutu ırat e erek Sov• te elini uzatmaktac:hr. 

:~ kalan Sterlinleri dolara teb· nan hükümeti alınacak tedbir- Ahali güzide misafirleri h~ı-' yet ittihadı ile Milli Türkiyenin; Türkiye hükiimet adamlannın 
ıl etvıekle b~raber diğer taraf- leri şu suretle kararlaştırdı: Şim· retle karıılamıştır. "iki milleti aıırla:rca kanlı birci- Rusyayı her ziyareti ve Sovyet 
~n altın karşılık için tayin etti- diye kadar tatbik edilmiş olan · Saat 18 de m~ntaka icra komi- dale atmıı olan,, Çar ve Sultan re- mümessillerinin Türkiyede yaptık 
~yüzde 40 nispeti iptida yüzde karici istikraz ıiyasetioe nihayet teai reisi M. Pakhomoff, tarafıll"" jimini yıkmıt olduklarını söylemit ları seyahatler iki memleket ara-
• J e, sonra yüzde 30 a kadar vermek v'e Yunanistanı sadece dan bir ziyafet verilmittir. ve demiştir ki: sındaki dostane münasebetlerin ü-
l~İtdi. Mehmet Asım • M. Pakhonoff'un nutku -Bu gün iki millet, Karadeniz· mit verici merhalelerini ve ayni 
~Yunan başvekili=.M=.V=an=i::;;ze-~====' =A=l=tt•=ra=r=ı ==~=i=n=ci=s=ıf::y!a=da=l====ı Ziyafet esnasında M. Pakho· den yekdiğerine dostane· bir suret· (lıütlen ıayfam ,eviriniz) • ~ ==~~~-~~::::::~~=-~~~~;====:::;::::===;===~~~~==.~ 

lktikira karşı sililı ! Bugün H8millerle anlaşmak 
~elediye ikhsat müdürlüğü narha da 12 sayfa Üzere bulunuyoruz 

azami fiata da taraftar degv il .. = .................................... __ ........ = Her sene ödeyeceğimiz para tedricen 
~fl i Akbaba, Gençlik, Çocuk i t ) k b 

htm rıworun P"i&SIJ nokfalarIDI yazıyoruz 'i ve Sinema sayfaları i ar iri aca ' eş sene SODra 700 bin 
"""'!JBP"",IS' . ...,ı::r ' .r teleler üzerinde belediye ikbsat : ................................................ : altın lira vereceğiz 

-

rı müdürllniln belediye reisliğine Bolşevik Rusyada lzmir meb'usu Saracoğlu Şük-
mühim bir rapor verdiğini yaz- rU bey dün Ankaradan şehrimize 
mıştık. maarif sistemi gelmiştir. Bir kaç güne kadar 

Dün bu raporun esas hatları - Beşinci sayfada - tekrar Parise giderek Osmanlı 
üzerinde mUtemmim malumat borçları hamillerile hükumetimiz o o 

.. , _ "" ., •• 

hey~~'~ Jisele~i tarih" ve-coğrafy;-- hocalarından iiifü.ekk'ep 
4-. orı\lncu un şehrimize gelmişlerdir. Ziyaret programı ve tafsilatı 

aayfamızdadır. Resmimiz miaafirlerimizi sıöıteriyor. 
-- -~ [·----·· Ji?ı ..-

_ ... ci 

• .J -
Dün VAl\IT'e mühim beyanatta ~lnnan 

Saraço§lu ŞUkrU S. 

sene 350,000 altın lira verilecek, 
bu miktar her sene 50 şer bin 
altın lira arttırılarak beşinci se
nede 700 bin altın lirayı bula
cak, talısit miktarı bu rakam 

1 Alttarafı 2 inci sayfamızda 1 

Gürbüz 
Seçildi 

çocuk 

Çocuk ha.ftaaı mllnuebetlyle dlln 11&1a. 
Wıde gilrb!U çOCUk müsabakası yapllmıotu. 
)ltlsabaknya lştrllk od.en ~ "M~ 
~n .. \'& "Oyun ~ocuklan" cllye Ud g~ 
pa a~tır. 

Dokt.or Ali ellkrll. Sezal, Fnat Vehbi ,.. 
dlfer bazı Ç«Uk mlltahn.ssıslannm t.eşkll ct
tlft Jll.rl heyeU, Mama ~ &rum-

Bomay lamlndeld 16 aylık y&vruyT.t btrlnel 
olarak ~ıtlr. ~n ~ocuklan araamda 
blrlnclllğl l'erdo, 1ımlnl b'ıyan 8 yapn_.. 
~k kaı:aııınıttır. Reııml.mlz • 7qmcbld 
)'avroyu ıöstcriyor. 
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Meclisin Bugünkü Dahili aberler y anistan altın 
Ruznameslndf.~ Ha;i:i mi yasınıkaldırdı 
Neler Var 

Be e A ' Bnşmakalemizden m:ıb:ınt 1 Ankara, 27 (Vakıt) - Yann eniz izi Ylrmlyor. kendi milli varidatiyJe idare et·. mecliste Gaziantep meb'usluğu- d 
na intihap edilen &abık Kütahya melır ... Fakat Yunanistan keıı 1 

kendine kifayet etmek mecbu• 
meb'usu Nuri beyin intihap B k ı Od d •• ı d ·"" · k · f 
mazbatası okunacaktır. Meclis, aşve İ İffilZİfi eSa a SOY e Jgl IlUİU ~~::::~: ::~~t~:ma~rtı~di~:~::. 
Riyaseticümhur, ve Divaoı mu- ifaya imkan bulaıı:azdı. Buouıı 
1.ııasebat :ı.1, 28, 29 ve 30 uncu "Dost Sovyet hü!{umet ve halkına Mustafa Kemal Türkiyesinin için beş sene müddette harici 

senelerine ait hesap raporlarım selam ve mubahbetlerlni bizzat getirmekle baht·yarım,, düyunun tediyatıoı tecil edecek· 
kabul edecektir. tir. Digv er taraftan dahilde gaye. t 

Ode 27 (AA) B k·ı k't k' b' u'"zerga-h ve me ve inl:i afır.a ihtimam etmek ı. Meclisin cumarlesi toplanarak sa, · - aşve ı 1 en ya ın ır g sıkı bir tasarruf siyaseti tatbı .. 
h Jsmet Pnşa Hazretlerı' Odesa'da ı'lk merhale olmuştur Bu ı'tı'bar· hükümetlerimiz için vazife oldu- b D · ·0 içti alarmı sıklaştırması mu te- u • etmiye, ni ayet rahmi ıçı 

h. ş- d ·1 · f tt l k ·· l 'f d b d ~ ğu nisbette zevkli bir faaliyet k meldir. şe ır urasın a verı en zıya e c a ço guze ı a e uyur ugunuz !sabul edilmiş olan altın mi ya• 
söylenen hoşamedi nutkuna ce- gibi Karadeniz bizi ayn mı yor. teşkil eder. Bu vadide iki mern· sını kaldırmıya karar vermiştir. 

zamanda sulh namına yapılan mü vaber. 5tiJeki nutku irat buyur- Bil!kis birleştiriyor. Kıyılarını Jeketin mesut r:cali arasında Görülüyor ki Yunanistanın al· 
cadelelerin safahatını teşkil et· muşlardır: daima köpürmüş bir neş'eyle yı· mesut bir itiyat haline gelen te- tın mikyasını terketmesi münfe-
mektedir. - Türkiye'nin büyük dostu kayan ye her iki ko:nıu memle- masların faydaları mt:cerreptir. rit bir inali hadise değildir. Bu" 

M. Pakhomoff, İsmet Paşa Hz. S . "h d h' k . I . b işte bu kanaatlerdir ki dost günkü ahval ve şeraı'tin bit 
lerine hitap ederek şöyle demiş- ovyet ıttı a mm mü ım mer· ete sayısız mmet er ğetıren u Sovyet hükumet ve halkına Mus-
tir: kezlerirıi memleketimin mümes· eo büyük gölün vefakar bekçi- tafa Kemal Türkiyesinin selam memleketi cıecbur ettiği bir sı~• 
"- Baıvekil Hazretleri; Sov- silleriaden mürekkep kalabalık lcri arasındaki samimi münase- ve muhabbetlerini bizzat getir- tedbirler arasında buJun:ın dbıt 

Yet R"'"Yanın eski clostu, ın;.,.,·de b' h ti . k k "lk b ti . d . k" f 'h k b h T k ·ıı . maddedir. Bu noktai nazar aO _, ~- ır eye e zıyarete çı ar en ı e erın evanı "Ye m ışa ı SU• me le a tiyarım. ür mı eh t 
hükiimet damı ve şöhretaıar lru- b ld ,_ h h Yunanistanın bugün tatbik e., 

- :r e e olarak ayak bastığımız ve memle~et esabına şüp esiz ve şahsım hakkındaki kıymetli 
1 mandan! Kanaatimize göre yeni Kara denizin bu güzel limanının büyük bir kazançtır. beyanatınızdan dolayı çok mü- ttiği mali siyaset bundan altı 8 

Türkiye ile memleketlerimiz ara- Fı'lhakı'ka her ı'kı' memlekette kk' H k·ı· . evvel lngilteı c hükumetinin altıO 
smda daha sıkı bir mukarenet ve henüz: pek açıklarında başlayarak teşe ırim. ariciye ve 1 ımıze esasını terkettiği zaman tuttuğıl 
iltifat vücude getirecektir .. , gittikçe kuvvet ve hararetini c:.r- yıkılmış bulunan eski rejimlerin diğer arkadaşlarımıza taalluk hallı hareketi andırmaktadır• 

• J ı - · b ün eden nazikane sözlerimizden VfJ I ·1 h k · · ı M. Pakhomoff, Türkiye Reisi- taran ve şahsım vasıtasıyla inkı- an aşamamaz ıgı yerme ug ngı tere ü umetının a tı ay e<r 
·k· t f .. b t hA k" ibraz bu}•urdug-unuz: size has mi- d--cümhuru Gazi Mustafa Kemal lapçı ve milliyetçi Türkiye Cüm- ı ı ara munase a ına a ım vel başladığı ve bugüne ka .. 

Hazretlerinin, İsmet Paşa Hnzret· huriyeline teveccüh eden samimi olan sarsılmaz dostluk mukadde- safirperverlikten mütevellit teşek- takip ettiği hattt kareket ilk 
]erinin, Tevfik Rüştü Beyefendi- tezahürlerden son derece müte· ratlarını ele almış bulunan mil- kürlerimi de ayrıca ifade ederim. tahminlerin hilafına olarak bd 
nin sıhhatlerine ve Türk milleti· letlerin arzularını tahakkuk et- Şimdi müsaadenizle kadehimi memleketin iktısadi müvazene-

bassis oldugv umu burada şu ha- k ld k S ll ltt"h d B nin saadetine kadehini kaldıraı·al< t"ırmey'ı yec:ra"ne ~iar edı'ncn hü- a ırara ovye er ı a ı sini temine hizmet ehniştir. d kiki dostlar sofrasında zikret- • T 
içmiş ve misafirlerin ziyaretinden kumetlerimizin iş başına gelme- Reisi cümburu Kalenin Hazret- itibarla Yunanistanın çok müş• 
mütevellit rnahzuzivetini beyan mekten derin bir meserret duy- lerinin şerefi, ittihat milletlerinin kül şerait içinde aldıgv ı yeni '' 

akt siyle teessüs etmiştir. 
etmir.tir. m ayım. ikbal ve saadeti ve ittihadın Ko- zaruri tedbirlerin de bu melJJ" 

Odesa'da geçirdigw iniz tekmil D ·ı b'l' kı· b dostlu'- h ı ı M 1 f ismet paşanın cevab; enı e ı ır u "' er miser er mec isi reiıi o oto cenap· leket için faydalı neticeler -ver" 
"- s;ze milliyetperver Türki- bir gün komşu ve dost memleke- hangi bir tertibin tercümesi de- larmın ve Haribiye Kom:seri Litvinof mesi, hiç olmazsa bu memleke! 

~enin de in ve samimi hissiyatını tin bütün dünyada tanılan eşsiz ğil milletlerimizin sinesinden kar- cenaplarının sihhatleri ve ittiha- için hazırlanan mali tehlikeyi 
getiriyorum. Karadeniz bizi birbi- misafirperverliğinin kalplerimizde şılıkh menfaatlerimizin ve hadi- dm Türkiye büyük elçisi M. Su- tevkif etmesi ümidi kuvvetlidir. 
ı·mizden ayırmamakta bilakis iki siiliomez hatıraralarını kaydetmiş- selerin icabından doğin cereyan ritzin ve burada bulunan hamm- Mehmet Asılll 
milletin menafii icabı ve ahval ve tir. Karada ve aenizde komşu ve arzuların tabii bir ifadesidir. larm afiyeti için içiyorum. Söz· 
vukuatın mantıki neticesi olarak bnlunduğumuz Sovyet ittihadında lerimi başladıgv ım şevki le bitir-
k 1 ı · · d ı On ikinci yaşını yaşıyan müna-. a P erımız en ge en arzu ve te- bu şehrin senelerden beri husu.si miye duydularımı ve düıündilk-

··ı t f"k b" 1 · b" 1 t" sebatımızm müsbet mahiyeti ar-mayu e ev 1 an 12 erı ır es ır· bir mevkii vardır. iki memleke- lerimi tam ifade edebilmiye 
mektedir. tin ricalini müşterek teşebbüs vn tık umumiyetle müsellem bir müsaade buyurursanız Sovyet 

Bu güzel vazifeye devam etmek faaliyetlere ve iki dost devletin vak'a olmuştur. Bu hayırlı vak- inkılabının bugünkü kudretli 
le bahtiyar ve Türkiye ile Gazi b ll · · d l b" · anın iki taraf reJ'im ve menfnat· mu'"messı"lı' ve mu'"duHru·· olan Stalı'n Mustafa Kemal Hazretlerinin münase e erını evam ı ır ın· 
dostluk teminatım bizzat getlı-- kişafa götüren semereli temaslar- erine imdi.ye kadaT. olduKu :gihl lla.c.ı~l .... ia.atı. .... ~&.. .. \: ... ~..._r,1 .... ;_..., 

rı""kle mes'udum.,, da denilebilir ki Odesa her va- daima en uygun bir halde ida- birlikte içme~·i tekı.if -ediyorum.,, 
ismet Pa§a, M. Kali'nin ile M. •••••••11••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n••n•••••••••••••••••• .. ••u•••• .. ••1111111••••••••u•u•••••••••••••••••••• 

i1olotof'un sıhhatine kadehini kal Japon ordusu Hllalitlhmer Yunanistanda 
dchini kaldırdıktan sonra ıon ola· 932 Umumi meclisi dUn Alt Jk t ki 
rak Savyet ihtilalinin satvetli zi- Çfnde yeniden ha- Ankarada toplandı 10 m yaSIDID er 
ınamdarı M. Stalin'in §erefine içil k t t• Ankara, 27 (A.A) - Hilali- iki meclis, derhal tasdik et~i. 
mesini teklif etmiştir. re e e geç l ahmer cemiyeti 932 senesi mec- Piyasada neticesi hissedildl 

Misafirler bundan sonra tiyat- Harbin, 27 ( A.A ) - Şarki lisi umumisi bugün toplanmıştır. Atina, 27 (Hususi muhabiri-
roya gitmişlerdir. ve Şimali Mençuri, yeni Mançu- lçtimaa Büyük M. M. Reisi mizden) - Yunan meb'usan ve 

Gelen telgraflar ri hükumetine karşı isyan halin· ı· ı l '-
Kazım Paşa Hazretleri riyaset ayan mec ıs eri, a tın millılyasınm 

Odesa, 27 (A. A.) - ismet Paşa de bulundugvundau Japon kuv· te k" hakk d~'-· kanun ıa~yı'hası 
etmiştir. Raporlar tetkik ve ka- r 1 ın .. ıu -Hazrdleri, biri Gazi Hazretlerinden, vetleri kanunuevve\ aymda vu· 01 kabul etmişlerdir. Kanun der· 

diğeri Sıhhiye vekili I>r. Befik Bey· kubulan Çin _Japon mücadele- bul, 932-933 bütçesi varidat kısmı hal tatbik mevkiine konulnuıştur. 
<len olmak üzere iki teJgraf almtştır. sinden beri yapılmış olan askeri 940.001 -Ye masraf kısmı da Hükumet tasarruf maksadiyle 

Gazi Hazretleri, İsmet paşaya iyi harekatın en muazzamım icraya 933,441 lira olarak tesbit ve nezaretlere ait bütün otomobil-
ıe.}ahatler temenni etmekte, Refik başlamıştır. kabul edilmiıtir leri de lagYedecektir. Fa_kat 
Bey de heyeti vekile namına sıhhat C ll 3 1 k • 

eneral irose, a ayını ı- Bundan sonra kur a ve kıdem stomobiller lagvedilmekle bera-re iyi seyahat temennisinde bulun - Ç k 
naktadrr. inlilere arşı ileri atmıştır. itibariyle, merkezi umumi aza- ber, nazırlara yol masrafları için 

Bir makale 
Moskova, 'n (A. A.) - Tas A -

janst bildiriyor: 
Burada münte ir "Joumal Pour 

L'industrialisation,, gazetesi "Dum· 
Juprnarda. mür,adcle eden Türk,, 
unvaniyle neşret1iği bir makale -
de, genç 1'tirkiye Cümhuriyetinin 
asken ve siyasi muzafferiyetlerin· 
den sonra iktısadiyat sahasında da 
istiklalini muhafazayla meşgul ol . 
duğunu yazarak diyor ki: 

"Ecnebi sermayedarlan Türki) c· 
nin kendi mim istiklaliyle kabili 
telif olrnryan hususatr kabul etnıl
yeceğini bir türlü anlamak istemi
yorlar. Binaenaleyh bu höakiki tch-
1 ikeyi nazarı dikkate alan Türk hü
kumeti ve Cürnhuriyet Halk Fırka· 
sı Milli iktisadiyntr tarsin t>tmck 
,.e Türkiyenin garba o1an iktisadi 
tabiiyetini tahfif eylemek maksadi· 
le mümkün olan her şeyi yapmak· 
tadır. 

TUrksanayiinin kuvvetlenmesi 
Bu gazete, bu meselenin hnlil için 

gerek harici ve gerek dnhili bir ta
kım müşkülat arzetmekle h<!raber 
Türk sanayiinin, hükumet tarnfm· 
dan ittihaz edilen tedbirler sayesin· 
de mahsus derecede 1 uvvet bulmu~ 
olduğunu yazmakta ve Türldycde 
muhtelif sanayi şuabatının mazhnr 
olmuş olduğu inkişnfı etr~fllc tnh· 
m Merek ~ümhuı;yeı hükQmetinin 
demlryotlan inşasma hususi bir e-

Çin askerlerinin miktarı Şarki lığından çıkmış olan beş zat tahsisat verilecektir. Hükfimet, 
Ç in demiryollan mm takasıyla • • d' kadar kapalı bulunan yeniden seçilmiş ve Sof ya sefiri yım ıye 
aşağı mıntakada 20 bin kişi tah- borsanın mayısın ilk haftasında 
mio olunmaktadır. Tevfik Kamil ve sabık riyaseti açılmasına karar vermiştir. 

Ccneral Murai'yin alayı imi· cümhur kitibi umumisi Tev- Yeni kanunun tesiri 
cmpo'dan Fangcheng üzerine fik Beylerin yerine Ankara Atina, 27 (A.A) - Meb'usan 
sevkedilmiştir. Ceneral Yoda'nın Valisi Nenat ve Riyaseticümbur ve ayan meclisleri altın mikya· 
kıtaatı Ceneral Murai kıt:ıatına katibi umumisi Hikmet bey- sının terkine dair olan kanunu 
iltihak etmek üzere şarkı Çin ler merkezi umumi azalıkla- kabul edince, bunun ilk neticesi, 
demiryolu boyunca şarka doğru rına intihap edilmişlerdir. Tetkik piyasada hissedilmiş ve orada 
sevkedilmiştir. komisyonu azası tekrar ipka e- ecnbi dövizleri düşmüş Ye milli 

dilmişlerdir. devlet eshaırı mahsus Ôerecede hemmiyet atfetmekte olduğunu YC 

simendifer programının daha şim· 
diden kısmen ikmal edilmiş lmlun· 
duğunu kaydeylemektedir. 

lkiısadi esas 
lsmet hiikumcti, rneJnleketin mcv 

cudiyet ve istiklalini temin için ik· 
tisadi bir esas vücude gc';rmek la· 
zım geleceğini çok mükemel Mr su
rette anlamıştır. 

Tür ki} e kendi sanayiini \'Üct·de 
getirmek lüzumunu müdrik bulun· 
maktadır. Türkiye bu sahada ecne· 
hi kapitalizminin muhalefeti He çar 
pışmaktadır. 

Bu gazete, netice olarak diyor 
ki: 

"Türkiye halj hazırda milli mü· 
cadcle devre inde, siyaset snhasın· 
ela olcluğu \eçhilc şimdi de iktisa
diyat ~ahnsında garp empeyalizmi· 
nin hücumlarına kendi kuvvetlerile 
l·nrşı koymağa \'e iktisadi Dumlu· 
pınarını yaı-atmağa r 

Kongre içtimaına nihayet ver
mezden evvel J{eis!cümhur Hz. 
ve Meclis Reisi Kazım, Büyük 
Erkim Harbiye Reısi Müşür F ev. 
zi Paşalar Hazarahna kongrenin 
tazimat ve ihtiramatım arzetmek 
üzere bir heyetin seçilmesini ve 
başvekil ismet paşa hazretleri· 
nede telgrafla hürmetlerinin ib
Jağ edilmesini kararlaştırmıştır. 

Maliye ve bütçe en
cümenlerinde 

Ankara, 27 (Vakıt) - Maliye 
encümeni muvakkat muvazene 
vergısının, bütçe encümenide 
maliye vekiliyle varidat umum 
müdürii Cezmi Beyin iştilkiyle 

varidat bütçeıinin tetkikine de
vam etti. 

salah bulmuştur. 
Mayıs ayının ilk haft&sında 

açılacak borsada yalnız milli 
es ham üzerine peşin muamele 
ya ptlmasın;ı miiscıade edilecektir. 

Adllre hukuk işleri mUdUtlUDU 
Ankara, 27 (Yakıt) - Adliye 

hukuk işleri m.idürlilğüne lzmir 
ticaret mahkemesi reisi Yusuf 
Kemal B. tayin edilmiştir. 

Teşekkür 
Ebetl ) ete üful eden merhume re fi. 

hamın cenaze merasimine lutfen lştlrdk 

buyuran \'e mektup. tel~ıf \'e kartla ta· 
ziyet beyan eden bütün muhterem ınes 

lektıışlarım, dosllarım ve ııkrııbııma ayrı 

•)rı teşekkı.ir etmeme amik olan tcessü· 
ıüm imkftn bır:ıkmadıJtından minnettarlı· 

p;ımı ve ıeşckkürlcrirni muhterem gazc· 
ıc:nlz \'asııasl'c arz ve ihl~ğ ederim. 

ı\lcmdar sıhhnt yurdu mUdUrü Dr. 
Rıza Abut 

Hamiller le 
anlaşmak üzere 
bulµnuyoruz 

L Usc car:ıfı ı inci sayfada ] 
üzerinde sabit kalacaktır. 

c;nı.pIJ R .tı .. .,,.. ki •• 
Saraç oğJu Şükrü Bey dUll 

T okatlıyan otelinde kendisiyle 
görüşen bir muharririmiıe mD• 
zakereler hakkında şu izahatı 
vermiştir: 

"- Bir kaç gün burada kal"' 
dıktan sonra müzakerelere aldı
ğım yeni talimat dairesinde de" 
vam etmek üzere Parise gide" 
ceğim. Ankarada hakdmete. 
şimdiye kadar Pariste cereyaO 
eden müzakerelerden ve tema•• 
lardan alınan neticeler etrafınd' 
izahat verdim. 

Paris milzakerelerin esaslatl 
şunlardır: 

ı - Osmanlı hükômeti borçlannıt al' 
ihtilafı halletmek. 

2 - Bu borçlardan Türklycnin bi~ 
sesine düfen miktan memleketin lktı51 
~artlarına uygun bir hale getirmek. ~ 

3 - Müzıı.kcrelerde bulunacak Jı1_ şeklinin kat'r ve nihat olmasını teıı> 
etmek. .,, 

4 - Osmnnh borçlarının Türklı~ 
hissesini ayırıp eski borçlara alt bils~I'" 
iptal ederek yeni bir tnh,·il "utr 
\'eımek. · 0 Aşağı, yukarı bu noktaları 
hepsinde prensip itibariyl~ .rıı~ 
tabai<at hasıl olmuşsa da ıkı ,l 
esaslı no~ta .. etrafında i~i ta!Jı, 
hPniiz bırbırıne tamamıle Y d 
)aşmış deiillerdir. Maamafih ~ 
noktaların iki tarafın bütün Til' 
zakere safhasında göster I' 
samimiyet ve büsnilniyet saY •1 
sinde ber taraf edılecej'ini noJI 
etmek haksız bir nikbinlik dl' 
ğildir. çl! 

- Pııriste :ıyrıca bir istikraı akd 1 f 
milzııkerc yapılması mevzu bahis ınidl~ 

- Parise münhasıran Oıııı; 
lı borçlara ihtilafının halli ili' 
gidiyorum. Bunun haricinde ıff 
na verilmiş başka bir va• 
yoktur ~ 

- Eski mu~nvelcde verilmiş ~ 

temınatn lldvcten bazı \'arldat medl e41ır 
rının dn Osmnnlı borçlarına tahsis 
ceği şa~ lııları do~ru mudur? ,; 

- Böyle birşcy ula ro.e" ' 
bahis değildir. BiUUds eskı ~~ 
lrnvcleylc verilen teminat 1 ( 
mundae fazla olduğu için bıJ ( 
Jarın be[ .• i a::atı!ması bile ı0e 
zunbahsolabilir. ,, 
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~ T!bh.iyc, bııhtiyar Tüı
refabın sırı ını ketfeden 
e, ancak kilometre baıın
~ ıUIZ oturan inaanlann 

olmıyacaktır. Her ıene 

~ni toprağa veren bir 
~ herıeyden üstnn bir 

._: Yardır: Çocuk meselesi! 
llaeteJiji korumak için dev-

t..lbirleri alıyoruz. Bir mem· 
ilikten korunmasına karıı 
almak llzımdır. Çocuk, 

·-'""--- iın ve ana cahaletinin 
~ .. ::-_ olayor. 
l~ demiryolu, kontenjan 

kadar devletin mahdır. 
l'i.: koruyalım, yani ya

lciyeyi ... 
~ Sadri Etem 

\'!illi muavinliği 
muavinimiz Fazlı Beyin 

L_ •alilipe tayini hakkın· 

~··-"'--~rlerin doğru olmadığı 
elctedir. 

G 1D1 D B a b e r 1 er 1 11 Ticaret -;-k~tı=sat= ._ ____________________________________________________ ... _ ----------
8 eledi ye iktısat müdürünün raporu Bir karar 

Kumusyoncıları müş-
Nark ve azami fiat doğru değildir fi Fuzuli kili nıevkie düşürmüş 

mutavassıtlar Ortadan kalkmalı ! GümkUk baş müdürlüğüne ge-

Şehir meclisi, halkın iştira kuvvetini artırmak için şehrin iş 
sahasındaki menbalarını genişletmek çarelerini dilşUnmelldlr 
Belediye iktısat müdürlinün 

hazırlamış olduğu bir raporu 
bir kaç gün eYvel belediye reis
liğine verdiğini yazmıthk. 

Aldığımız mütemmim malima
ta göre bu raporun hedefi, şeh
rin umumi vazıyetini tetkik et-
mek ve bu vazıyete 16re bu gtı
nün meselelerine tqhiı koymakbr. 

Raporda, Istanbulun ıon on 
beş senelik nüfus temevilcatıaa 
•e bu temevücahn ikbAt Aha-

ihtiyacımızı teşkil eden muh- Halkın bugUnkü kazaocından 
telif maddelerin fiatları arasında azami istifadesini temin için de 
nisbetsizlik görülüyor. Bazı eşya en başlıca çare olan (istihlak 
fiatJarı oldukça mühim bir te- koopratifleri) tesis fikrinde ısrar 
nezzül gösterdiği halde diğer ediliyor. 
bazı eşyada bu düşkUnlük az- Rapora nazaren, bugünkli iaıe 
dır. Maamafih umumiyetle 1928 mevadı fiatlarımn ekserisinde 
senesinden itibaren bayat en- kastı ihtikirdan ziyade fiatlann 
doksu her halde tanezzül etmit-

elden ele dolaşması yüzünden 
tir. Buna rağmen müstchliklerin 
geçen senelere nazaran hayatın yükıelme •ardır ve müstehlike 
pahalı olduğundan şilclyet et- istihsal membaından itibaren 
meleri, daha ziyade iştira kabi- iaşe mevadının pahalı olarak 

sındaki akislerine temas edil- bn. .. k b liyetlerinin azalmasından ve bu gelmesine en uyu se ep mu-
mektedir. 

da maalesef bir "Ok iktısadi ve tavassıtların fazlalığıdır istihlak 
lıtanbul nüfusunun azalmaaı • içtimai ıebepler dolayııiyle ka- koopratifleri bu fuzuli mutavas-

yüzlinden, daha bOyOk bir nOfus zanç seYiyesinin düşmesinden sıtları kaldıracak muıtahille müs· 
kesafeti için hazırlanmış olan ileri sıelmektedir. tehliki kartı karşıya koyacaktır. 
şehrin ikhsadi mDeueaeleri, dllk- Şu halde, hareket noktası, Haber aldığımıza g6re, lkbsat 
kinları, mağazalan müteessir bir taraftan kazanç seviyesini mildilrü narha ve azami fiat 
olmuttur. artırmak, diğer taraftan bug6n- uıül!erine şiddetle alehtardır. 

Rapor, ıehrin bugDnkll nllfu· kü kazançtan azami randman Çünkü, narba ve azami fiata 
suna Ye bu nüfusun iıtira kabi- almak noktasına varacaktır. 
ıl·yetı·ne göre umumi hatların tes· Ra tabi etya piyasaden kaçar, giz-porda, şehir meclisinin iı· ı 
bit edilmesini bir zaruret olarak istihlAk hususatmda olduğu ~bi lenir ve müstehlik bun arı gene 
gösteriyor. halkın iştira kuvvetini artırmak el altından pahalı almıya mec· 

Raporda, vaziyet bu umumi için ıehrin İf aahasındaki men- bur kalır! Mlldllrlük istihlak ko-
çerçeYe içinde mDtalea edildik- balarının genitletilmesi çareleri opratiflerl açıldığı takdirde ibti-
ten sonra bayat pahalıhğl nok- ni dDtOnmesi lizımgeldiği esas kira 1'arıı dahi en kuvvetli ıi· 
taaıoa temaa edilmektedir. fikir olarak ileri sürülmektedir. IAh kullanalmıt olacağı fikrindedir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tarihi evrak halA Adliye işleri TUtUn idaresinde 
Gftmrllkte 'l'asflye şekli 

Vekil Beyin riyase- Tiltlin inhisar idaresinde yeni Bulgariıtandan iade edilen ta
rihi evrak henüz glimrilkten çı
karılamamıtbr. Müze idaresiyle 
gümrük idaresi arasında iOmrllk 
resmi meselesinden çıkan ihtillf 
da bir tllrlli balledilememiftir. 
Evrakı te.ellOm edecek olan mll
ze idaresi ba husaata gftmrDk 
ve inhiaarlar veklletine tekrar 
müracaat ederek bu evrakın ta
rihi evrak olmaaa itibariyle res
me tabi tutulamıyacacaiJnı bil-
dirmit ve evrakın resme tlbi tu· 
tulmadan ithaline mOaaede edil-
mesi için Istanbul gDmrOğOne 
emir •erilmesini istemiştir. 

KomOnlst propagan
dası yapanlar 
Hakkında 

Zabıta, komOaistlik propaıan
dası yapdıklarından ıDphe edi· 
len bazı Kimseler hakkında tah
kihata batlamııtır. Bu ıibi eıhaı 
ayrı ayrı polis mOdilriyetine celb-
ve isticvap olunmaktadırlır. Öğ-
rendiğimize göre Recep B. isminde 
biri tevkif edilmittir. 

tinde toplanmalar memur kadrolarının tebliğine 
- . başlanılmıştır. Her şubeye, o 

Ş~~rimizde bulunan ~dhye şubede çalııacak memurların 
vekili Yuıuf Kemal ~_Ytn bu adediyle maaılarını gösteren bi-
Kftn Ankaraya d6neceğını yaz- ı· t ıı d il · t• ş b 

V 
. B k . . rer ıs e gun er mlf ır. u e 

mııtık. ekıl ey hare etını mOdOrleri Jiıtelerde mevcut me-
tebir etmiş Ye dün Adliyede muriyetleri kendi memurlara 
meıguJ olm_uştu.r •. Diln de hukuk arasında taksim edecekler, bu 
ve ceza reıslerıaın, mustantıkle- arada acizleri tahakkuk eden 
rm, müddeiumumilerin_ v~ B~ro· memurlar varsa bunlar liıteye 
dan 1:-azı zevat.an '.ttırak.ıyle, girmiyeceği için açıkta kalacak· 
':•~f. Kemal Beyın rıyaıehnde la.- ve kendilerine kanun muci-
bır ıçtıma yapılmııtır. Su toplan- bioce tazminat verilecektir. 
malarda bu sene vekaletin mec
lise vereceği teıkili mahakim 
projesinin esasları mlizakere 
edilmektedir. istinaf mahkeme· 
!erinin teşkili, mOnferit mikim
liklerin ceza itlerinden baıka 
hukuk k111mma da teımili, lstan
bul Ağlrceza mabkemıi reisi 
aynı zamanda itiraz mercii de 
olduğu için Istanbulda ikinci 
bir Ağırceza mahkemesi tesiaiyle 
bu mahkemenin yükünün hafif
letilmesi gibi mes'eler de mev-
zuu bahsedilmektedir. Yuıuf 
Kemal Bey Ankaraya bu pn 
gidecekttr. 

Matbuat memurluğu 
Bir mOddetteberi Vilayet mek

tupçusu Osman Bey tarafından 
idare edilmekte olan lstanbul 
matbuat memurluğuna lbrahim 
Beyin tayin edildiğini yazmıthk. 
Halihazırda Kedmbanı kayma
kamı olan lbrahim Bey yeni 
matbuat kanununun mevkii tat
bike konduğu sıralarda Polis 
mOdUrlilğü birinci şube müdrüydü. 
Hariciye vekiletinin bir me
muru olarak bu ay batından 
itibaren lbrahim Bey yeni nzi
fesine baıhyacakhr. 

len bir emir üzerine kontenjan• 
dan çıkan bir beyanname mu
ayene heyetine havale edildikten 
ıonra bila fasıla takip :edflmedi
ii takdirde o beyannameye ve
rilen kontenjan.o fesh ve iptal 
edilmesi bildirilmiş ve bu emir 
bütün gümrüklere tamim cdilmiı 
tır. bu emir üzerine tüccar ve 
komüsyoncılar müşkül biri mevkie 
düşmi!şlerdir. Dün görştüğümüz 
gümrük komusyoncuları bu husus• 
ta ~unları söylemektedirler : 

- Bir malı kontenjandan çı .. 
karmak için aylarca ve gllnlerc~ 
beklediğimiz halde bu mıh kon
tenjandan çıktıktan sonra 48 
saat zarfında gümrüklemek ka. 
bil değildir. Çünkü kontenja11 
tevziatı ay başlar1nda yapılmak• 
ta olduğundan çıkan beyanna• 
melerin muayenesi için bu müd• 
det kafi gelmediği fibi tüccar 
da rüsumu tedarikte mtişkülat 
çekmektedir. Hiç olmazse bu 
müddetin 15 gün olarak kabulü 
1Azımd1r. Ancak bu suretle ko· 
musyoncular ve Ulccar)ar müıkü
lattan kurtulabilirler. 

GUmrUk reslmlerlnl art1ra1t 
hUkGmeUer 

Irak, Almanya, AYllSturya ve 
Portekiz hükiimetleri pmrük 
resimlerini arttırmışlardır. Bun• 
Jardan ba:ı1ları da bir kısım eş .. 
yalan kontenjana ithal etmiıler .. 
dir. Bu hususta harici ticaret 
ofisi istiyenlere fazla malGmat 
vermektedir. 

Afyon flat1Ar1 yUksellror 
Afyon fiatlan gittikçe yüksel

mek istidadmdadır. Buadan bir 
ay evyel 8-10 lira üzerınden ya-
pılan aahşlar bugün 12-13 liraya 
kadar fırlamııtın Bu fiatlann 
daha ziyade yükselmesi ihtimali 
Yardır. Bu hafta zarfında 12 lira 
ile 13,5 lira arasında olmak üue 
20 sandık satılmıştır. 

Sahipsiz ••r• satlbyor 
Gümrllk ambar ve antrepola

rında senelerdenberi terakOm 
etmit oian sahipsiz eşyanin sa• 
blmasına yakında baılamlacaktır. 
Bu eşyalar iki kısımdır: Bir im-
mı mütarekeden kalmadır. h 
etyalar araaında küçük aandal-
lar, otomobiller, bisikletler, bir
çok telefon ve telgraf malzeme
si, yliz bin liralık kadar pamuk 
mensucat, ipekli k1ravatlar, 20 
sandık iıkambil kağıdı, birkaç 
bin kilo zabairn, kakao, slit hli· 
IAıaları ve daha birçok muhtelif 
eıyalar bulunmaktadır. 

E K E R Yazan: Yusuf Ziya 
ba içinde Yıldıza gidip gelmekle 
geçerdi •• Fakat, otuz bir mart
tan sonra bu heybetli hayali 
büsbütün göremez oldum. Bir 
akıam, keçe kiillhlarında (Ya 
hUrriyet ya 610m ) yazıh dört 
süngülü kapımızı çalmıı, onu 
abp g6t0rmüılerdi. Gidiş o gidişi 
On temmuzdan sonra, tırnakları 
t6rpQJenmiş, ditleri sökülmüş bir 
canbazbane aslanına dönen ba
bamın ölümü, bizim yaşayışımızı 
büsbütlln değiştirdi: Kırk kifilik 
soframızı dört kişiliğe indirdik. 
Konakta, birkaç emektar kalfa
dan başka kimse kalmadı. Ben, 
Galatasaraya yazıldım, kardeşim 
Nimet Amerikan kollejine .. 

çocuklarla dost oluvermittim •• 
Her sara, beni kendine çaimyor
du .• itte, o gündenberi, ben, 

Sınıf, bir ağızdan boıana D 

kahkakalar içinde dakikalarca 
çınladı .. 

OSMAN 
Tekrar bir kahkaha sağanağı 

içinde, vOcudunun en sıtızel ve 
en gizli çizgilerini giSstererek 
kıvranmıya baıladıl 

• • • 
Şeker Osman kendisini şöyle 

anlatır: 

- Evimiz, saltanatlı bir evvel 
zaman konağıydı. Sakalları, sır
malar ve niıanlar üzerine yayıl· 
mq saray paıaları, kelimeleri 
yarım yarım söyliyen peltek dilli 
Çerkes halayıklar, Kayıerli ve
kilharçlar, Bolulu ahçıiar, Arna
vut bahçivanlar)a dolu bir evvel 
zaman konağı.. Çocukluğum, bu 
karmakarıtık kalabalıiın içinde 
geçti. Babamm yllzlinll nadiren 
görOrdüm. ÔmrO, aizı k6püklü 
iki siyah atın uçurduğu bir ara· 

Ürkek ruhlu, nazla, çelimsiz 
paşa çocuklarıncian değilim .. Sı
nıfa g;rer girmez, her ağızdan 
yükselen kümes çığlıkları, şakalar, 
alavlar. beni hiç şaşırtmamıştı . 
Hepsine ayrı ayrı cevaplar yetiş· 
tirmiı ve ilk dakikada bütOo 

ömrll davetlilerde geçen bir ada
mım l.. Hiç unutmam, ilk ders 
coğrafya idi. Muallimimiz, Saffet 
bey .. Kısa boylu, peltek dilli bir 
zat.. Talebenin umumi sev;yeaini 
anlamak için her sıradan bir ço-
cuk kaldmp yokluyordu • Bir 
arahk gözü bana ilişti. Galiba, 
yüzümde garip çizgilerle yanım
daki arkadaşıma çerkes halayık 
takaları yapıyordum. 

- Efendi, siz l .• 
Derhal ciddiyetimi takınıp a· 

yağa kalktım. 
- Burun neye derler.? 
Nasıl oldu? Nereden aklama 

geldi? Daha doğrusu nereden 
dilimin ucuna geldi, bilmem .• 
Koyu bir fAz şivuile şu cevabı 
verdim: 

- Ha efentum , birun mu 
tidunuı ? .. Birun, aba işte, msa
nun yüzuodeki fU direğe tiııur! 

Ondar~ sonra kararımı verdim: 
her muallimle bir başka şive 
konuıacaktım.. Farisi muallimi 
Mecit efendiyle kilrt gib;, Hikmet 
muallimi Mahmut BeyJe Çerkes 
gibi, Hendeıe hoc~sı. Bedroı 
efendiyle Arnawt gıbı ... 

Ve öyle yaphm. kimi beni 
Viliyah şarkiyeden yeni gelmiş 
bir KOrt çocuğu sandı, kimi 
Adapazarh bir çerk es zannetti, 
kimi Debre Beylerinden birinin 
oğlu .• iıte, ismimin başında ta
tıdığım bu "Şeker,, lakabı, ba
na, daha mektep sıralarında bir 
ki!çük talebe iken arkadaşlarım 
tarafından talalmıştır .. 

(Bitmedı) 

Tekinsiz konak 
ı Tefrikamızı bugünden itibaren 

altıncı sayfamııda bulacaksınız. 



- 4 - VAKll 28 Nisan 19~2~~-!!!!!!"~~ !""' ......... ~ ....... ...-----~--'!~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~'!'~~~~~=~~~~~ 

Ekmek fiatının yüksel- Çekler s P 0 ~ J 
mesi tabii mi, deg"' il mi? venJden rnıuo iflas eden sistemde 

almıyacaklar mı? 
ÇekosloYakya rejisi hükÜ· ısrar etmeyiniz ! Adaların su ihtiyacı 

halledilecek ? 
nasıl melimizle olan muk velesi 

mucibince memleketimizden 

her sene ıçın taahhüt ettiği 

tlitünü almak üzere Şub:tt ayı 
içinde bir münakasa açacağını 

SeJanlk muhteliti yarın sabah geliyor, 
akşama Galatasarayla oynıyacak 

Şehir meclisinde hararetli müzakereler 
~~~~~-·------~~ 

İstanbul umumi mecfü;i dün ehem
miyetli bir içtima aktetmiştir. Birin
ci celsede rahatsız bulunan ve mczu -
niyet müddeti biten azadan Hacı Adil 
beyin bu devre müddetince mezun sa· 
yılması kararla:.·tırılmış, Ekmek -.a. 
tış yerlerinin , .e sucukların sihhi şart
lara tabi olma ına, bazı mahallerin 
irtibatının değiştirilmesine dair maz.. 
batnlar kabul edilmiş, tetkike muh
taç bazı işlere ait mazbatalar ait ol • 
duklan encümenlere havale edilmi~ • 
tir~ 

Hayır cemiyetleri nasd 
çahşmah? 

Buarada Himayei Etfal cemiyetin· 
den l\faarif müdürlüğüne gönderilmi~. 
oradan da meclt-re tc\"di edilmiş olan 

· bir tezkere hayli münakaşaları mti · 
cip olmuştur. Belediye tarafından 

e~velce Himayci Etfal cemiyetine ve· 
rilmekte olan ·sene\'i on bin liralık tah
si.sat bu sene bin liraya indirilmiş ol
duğu için Himayei J<~tfnl cemi) eti, 
kendi idaresinde bulunan Kalender 
yurdundaki yetimleri parasızlık yü • 
zünden bakarnıyacağmı, esasen bum • 
daki çocukların yaşları da büyük ol -
doğu için bunların tahsilteriyle ala -
kadar olunması hususunu Maarif mü
dürlüğüne bildiriyordu. 

Bu madde hakkında cerayan eden 
müzakueler arasında Ce\"det Kerim 
bey şunları söyledi: 

- Bqka meınlclu•tlerde hayır ınü.rS!IC'41'· 
lerl hllkümetlıı re!lnıi \nsıtalarl) le kendi bUt· 
~nden yapa<'aj'ı l~lr,.rln bir kısmını Uurle· 
rlne aloutlardır. Bunlar devleti takviye e
dJcl f.etekküllerdlr. Halbuki bizde aksinedir. 
Bizde hayır nıUessr.selerl faall)·ctıerlnl hifü,;. 
metten, idare! busmıl) ı>lerden, belt'dlyedı._m 

görect>lderl ynrdırna l!ltlnat ettiriyorlar. lD • 
mayel Etfal için llÖ) leml,rorum. fakat ht>p 
böyledir. MUlet tefkU!\tın<la gaye hllk,;ııwt 
yardıml)1e geçlmnclt de*llillr. Hayır cenıl· 

yetlerfmlz faiıllyetıerfnl buna göre tan:dın et
meJkllr. 

Kaleııderdekl çocuklarn gelince: U..nce 
bunlar ds şehir yııtı mektebine almm.alıdır. 

Kaleatlerdrud ya \'rul:ı n, Dariilaccı.edekl 

çocuklan ve yatı mekteplerini bir arada mil -
talca etmek llzımdır. 

Bu bahis üzerinde Tevfik Amir, 
doktor Ferldun Hikmet beyler şunları 
söylediler: 

- Yardım ttmlyetlerlnln kendi s:ıhtılıl • 
rmda, kendl te,cbbüslcrlyle ayııkta kalııbll -
mekıı1 baldmıdnkl Cevdet Kerim beyin nok
taı nazanna tamamen iştirak ediyorum. Ma
amafth bb: lllmn;)el EtfnJ cemiyetine !ll'ne -
lercleaberl esaslı bir yardım yapmaktayız.. 
Bu yarclmu keserken bir teY teklif ooecıı -
tlıD:. 

- Bu para, ;tehrln parıısı olduğu glh\ 
bu foculdar da ~hrlo r.acutudur. Onlıtn 
terk ve ihmal edemeyiz.. Bu cemiyete yapı
lan yardımın nasıl neticeler te\1lt ettiğini 
tetkik irin bir kaç arkadaıt ayırııhm. B.ı 

bahsi sene kODUJUnlZ. 

Etem izzet Beyin takrlrlerJ 
Bu teklif kabul edildi. ikinci cel

sede Etem izzet bey tarafından ''eril
miş olan iki sual takriri okundu. 

Etem izzet bey geçen celsede ver· 
dlği bir takrirde Yalovadan Borsaya 
gidi!n yolun fanalığmdan şikayet et
mekte, bunun niçin yapılmadığını 
sormaktaydi. Bu celsede nrdiği tak
rirlerde de iki ehemmiyetli meseleye 
temas edilmektedir. 

Bunlardan biri şudur: Havayici 
zaruriye fiatları yükseliyor. Bu teref
fu ka.I'ŞIBında belediye reisliği nasıl 
tedbirler almıştır, \'e ileride alınması
nı düşündüğü tedbirler nelerdir? 

Diğer takrirde de bir bahse aitse
kiz sual vardır. 

Bu sekiz sual i~inde belediye zabi· 
tasının polisle tevhidinden sonra elde 
edilen neticenin daha iyi mi, daha fe • 
na mı olduğu riyaset makamının he • 
lediye zabitası teşkilatından ve bu teş 
kilatın mes:ıisinden memnun olup ol· 
madığı, bu seneki büt~eye belediye 
zabitasr teşkilatı için makamca konu -
lan 37000 ]ira tahsisatın daimi encü -
mence tayyedilmesi karşısında ne dü -
şünüldüğü soruluyordu .. 

~akriTlerin makama tevdii karar
laştınldı, 

Ekmek flall niçin yUkseldl ? 
~ celsede ekmek fiatlaıının 

niçin yükseltildiği hakkında Galip ilan etmiş, fakat bu münalc:.-.. 
Bahtiyar bey tarafından bir takrir ve- Marta tehir edilmiştir. 
rilmişti. i\lakam namına lkti. at mü- Bu tehir ~ararımn üzerindeıı 
dürü Asım Süreyya bey hu takrire cc· iki ay geçtiği halde münakasa
vap verdi. dan bir haber çıkmaması üze· 

Belediyenin yeni iktısat müdürü ili\ rine tütün tacirlerimiz Çek reji· 
defa umumi meclis karşısına çıkıyor- sine müracaat ederek münakasa 
du. Şu izaha ti \erdi: iarihini sormuşlardır. Çekoslo-

- Galip Bahtiyar be)1endl t:ırafından ' 1
'· vakya rejisi tacirlerim zin bu 

rllen tnl<rlrde nlsıın ııymm ilk hnftasITTd.l ı>l•- müracaatına, döviz mevcut bu· 
mek fiatı yedl lmnış on par:ı oldııj:;,ı halıle 
on tıt-, gttn 90nra 00 flatın sekiz. kunı1 011 lunmadığmdan münakasa yapılıp 
J>uraya çıkarılılığından tlkAyct odllnıcktı· ' 1' yapılmıyacağının beJli olamıya
b:ız.ı fırınCJların bununla da llttıru etmıyerı>l: caiı, esasen Çek rejisinin kafi 
beledlyrce t:ıyln olunan auımt fl~·at:ı raf: - miktarda şark tütünü stoku ol
men .ekiz. kurut 011 paruyu ve sekiz buçııl• 
kuru&:ı s:ıttıklanndan bah!lolunmııktadır. duğu için yeniden tütiln müba- DUn hAreket eden Beşiktaş takımımız hareketten e1'Vel 

Galip Buhtıy:ır l><'yefendl nlıı:ın :t) 1 zur • yaasının pek ihtimal dahilinde Dün öğreodij'imize göre bir değil istifa etmekti. f 
fında un pl,ra8a..'irnda bud<'recc tnhawül olma olmadığı cevabını vermiştir. vize meselesinden Selinik mub- Nihat beyi bek oynatan, lımirden 
dığmı beyıın ederek mırhın ııcbcp!JIZ. ota . o· f p 1 • • • telitinin şehrimize gelic saati acen:: oyuncu getirten, Rebii beyi ' 
mk yllk~ltllml;t olduğunu ileri sürüyorl.ır. ığer tara tan O onya reJ Sl y lı: b h e' 

•-...5 bı·n kı·ıo Tu-r·k tütu"nu·· almak degw işmictir. Muhtelı't ancak ya· ım j , çıkaran lr eyctin • antren E!!lasa gtrm"drn cv\'rl n •ırhn ::it lzahntı \ 'l'tt· , y ,. 

ytm: üzere bir münakasa açmıştır. rm öileye doğru gelecek ye öğ· de beraber alıp · bu işin başından r 
'.1.abltal bclıodlye taıımntnametılne nımı - ---------------- leden sonra iJk maçını yapacak· kilmeleri lazımdır. 

ran ekmekJı·rln tam::.ını bin bir graımıuıı Mevlidi Nebevi tır. Diğer taraftan ilk maçı da Bu ittifaka yakın eKseriyet k' 
bin ytb. grama kadar olacak ve mlişterile - G l k 1 d 1 Ak d 1 d b dt 

Ncmıl.,,ade Su'"kru" L',fendı'nı·n ruhuna a atasaraym yapması arar aş· fısın a a a a ar arın a a , rin tedl:rn flde(wğl bedel 1.artlylc anlaşılat-al:- ,, ~ L' h L;.f 

tır. BeJedJfe, uıhltal belediye taıımatnl\ . ithaf olunmak üzre ~isanın 29 uncu tmlmıştır. F enerbahçe pazar gü- tllnceli areket etmeleri ve ;; 
me~lnln bu maddcslne l!!lln:ıdt>n alt'lkadarlnr.1 Cuma günü Cuma namazını müteakip nü karşılaşacaktır: değilse bu sistemin, onu tat 
mllt4-.addlt tebliğlerde b\ılunmu,, ekme~in Kııdıköyünde Osmanağa carniişerifinde Mutelit takımla birlikte şehri- kabiliyeti göstereceği bir ~ 
behemehal ta.rUyle satılması icap ettlltl bil· ı· ı· b · k t d'I ıı-• d k d b k l k J1 • mev ıc ı ne evı ır:ıı e ı ecet>ın en mcr· mı'z.e Yunanlı bı"r aeyı'rcı" kafı'le- a ar. ıra ı masına .11rar 'I• 
dlrltmı, ,·e fn7.l:ı ~ram kU!lürlarını gliııff"rlr . ti' 

hu mu ~evcnlcrlc ~aır ih\·am dinin teşrif· 1 d ·b d h ı· eler·ı ı'cap edecegıw • kanaa fiat c~twllnln, ahalinin görebUeeeğl m.-ıhalı - - siain ge mesi e l timal a İ IO• m 
leri rıc;ı olunur. d · 

terde utınlmıuıı lliı;ıımnnu l\~·nra tasrlb f't- ================= dedir. eyıı. 
mı,ttr. nu nOkta)l sıkı bir surette tJ!l<iıı me<"btırlyetl h~ıl olmu,tur. Takımlarımızın muvaffak olma· Boykot cezası 
ettırmekteyl:ı. Ekmek flatmı *"rklp eden diker lkl un • M k M k b ~ 

SJDI temenni. ederken ı'kı' takımı· ınta anın acar ta ımı a C.allp Hııbtl~ar beyf'Jendlnln bahis buyur· snr da çuval başına heeap edilen ytizdo 4,8 •of 
dııkbn fiat larklıırı bmıureUe tatınasııl ctnıek muamele vergl•lyle bluat eluncğln maaarill mızm da, mabut W sistemine kında neşrettiği tebliğ üzeri 
w yanı gram.futlnlığmdnn ileri gelmektedir. ımnliyel'ildlr. Bunun ı~ın "llml:ıde dört sc- asla yer vermemesini istiyoruz. çıkan hadise neticesinde f ede' 
neıP.dıyeoo ta>1n oıunan fiattnn ıuıı.ya rk- ncdenbert tatbik ettığımız bır rormtu vardır. Bu s:ıtemin, bizim çoeuklarıo rasyonun mıntakayı boykotla ce' 
rnrk ıı:ıtıtılı~ını kabul N1r1Dl';\l7~ Bu formUJü bugünlerdi' hayat lndekesJne de- d l d d- Ü d .. Ü ~ l-* 

Yaşayıı kabiliyetlerine uyma ıfı za an ırmayı uş n llg ıuy P 
1028 tff•ncslnden ltlbanon l!ıtntlst1klere rttel tetabuku nokt•I naunn tfıkrar tetkik k d. M k . O h-' 

bakacal• olursak görürlli. ki Pkmejtln fiatı bıı ediyoruz.. \"ıu.ıyetl esaıılı bir surette mUtulea gUn geçtikçe daha iyi anlaşıl- me te ır. ınta a reisı r 1 ,. 
dört llellC)'e nlsbctcn bu !lf'nc yani 1932 -er - f'dec<'ğlz. Bu formül mtlclblnce beher lırı - maktadır. bey bu haber üzerine şun. 
neli en ucuz haddini bulmuttur. 19%9 se - mn on üç buçuk ~uval un ltledlğl etıaa ob - Dün maruf oyuncular arasında söylemiştir: 
nf'ııi.n4e ekmek flatı 17 buçuk lrunı,ıa on bet rak kabul edıtmı,tır. Maııarlfl lmallyenlıı yapılan bir ankete verilen ce· -'Federasyon mıntaka merkez hel ,el 
k da te •e·~"'" e•-ıo:tı Senenin ublt olan kıemı bu on "A ,..,val Uzertne tak - d b'' uru, arasın \. •• u,,. wu" r. """ ~ Yaplara göz gez irdik. hakkında bu :.ararı nrmek istiyor ve " 
vasati natı on altı kllaör kuruı,ıtur. •im edJlmektcdlr. Bu on Uç buçuk l:U\.'llh d 

)"lrml Nvala tn.ylt etmek istiyoruz. nu Ve eıa:;en mr.btelif umanlar- nu hi.,. .. hil~ i riı..nr Ri7ıl .. ıli.\'oruzki Fr _! 
1930 sene!llnde bu&'dRy nathrınt!:ıkJ mı\· ·J .. •• "f k k' ' • · •• ~ h · • h 1.k ~;.; fl"·. 

hlm ıruktıta bln~n ı>kmelt natıarı mllblm takdirdi meearın omumlyrl ııablte yirmi ~n- oa goruşere ı ırıerını ogren· rasyonun eyctımız 11..: · ınua ceza ,.e. __ J 
\-ala lneeek ve bittabi f'kmek flatlanna ln:d- digw imiz bu sporculardan mllhim sa!Ahi~·eti '.·oktur. Çün l. ü biz bir idi'. tcneuWler göstermiş ve on lıcıı buçuk ku • J 

ruştan ndetA yan yanya tcııez.z.ül ederek 8 mam eden lınnliye ücreti tenakuı «"dl'CCktir. bir kısmının bu sistemin bizde heyetiz, mafevkimiz merkezi umuın!d 
otuz parııya kadar dUşmüştUr. 1931 seııl! • Galip Bah~iyar beyin cevabı tatbik kabiliyeti pe1' az olduğu· Ceza verildiği talı dirdc umumi mcrte" 
sinin Uk ayındR ekmeği sekiz. kuru, otu7. pıı· Takrir sahibi Galip Bahtiyar bey lk- na dair söyledi:derini tekit et· müracaat edcc~ğiz .. 
raya yedik. BllAhıı"' doku7. kum, on p:ımya tisat müdüriyeüni.n izahatına teşek. tiklerini goNrdilk. Mesela Mılli Biz ieçenlerde bu meselede-O 
kadar yiikııelmiıtUr. O senenin uıarl flatı k b 1 b b d k •k• f d 
altı kurut yetmlf beş sııntimdl. Uu aıenr.nln ür etmekle beraber azı nokta arda takımm eski maruf müdafilerin· a ıe er en ı ı tara ın a na 
Dk haftasında 1'.kmek rıııtı yı>dl kunı,tu. bu kendisiyle hem fikir olmadığım söy • den Kadri Bey, Macarlara karşı ye niçın haklı o'duklarını anlat" 
&iln ııcldı; buçuk kunıııtur. ledi. oynıyao takımdaki kuru'uş şek· maştık. Bu itibarla federaayonllf 

vazıyetın daha. ıl1 nnıa,ııma~ı lc;in f.!t' • l<'mncılara ekmek tartısında ta - linin berbatlığını İfaret ettikten vaziyeti bu şekilde tavzih edere~ 
cen seneki flatıa bu seneki fl:ltt mliknyeııe havvül yapmak selahiyeti verilmesi • sonra bu s:stem hakkındaki dii· hadiseyi daha had bir aafbaf' 

ed~::·RDenln Uk haft.ımnda nat !lf'ldz. nin doğru olmadığı!' ' şehrin muh · •üncesini cöyle dikkat ve alaka- getirmemesi lazım geldiği kaol' 
telif semtlerinde ekır.ek fiatı arasında Y -ı t' d · 

kunıı otuz ıı:ıraydl. Tedricen yUk.oıelınlye ya değer bir cümle ile anlatıyor: a ın eyız. 
..... 1 h 1 ilk h '' ı ı dok başkalık bulunduğunu, bunun gram ıı::. 'kt t k tttl ''"' ımr1> \'e 87 r•tnın n l\~ını ı u:.ı: • Hu sistemi bizde tntbik için nefes Qeşı a, a ımı 1 
kıını•. on paraya c;:ıkmıııtır. Bıı ııtene )'edt farkından gelmediğini, fırıncıların 1 y l d d .. t pt 

lazımdır. Oyuncuların iyi beslenme.eri, ugoı avya a or maç ya 
kuMl!ftan bqu.ldık. Bııgün ~klz. buçuk ku- bundan ticarete kalkıştıklarını, bu - muntazam suı ette antrene edilmesi IA· cak olan Beşikta~ takımımız d011 
ruştayız.. Zannedersem baz.lran:ı kadar ha- d d ~ l d v .. 1 d · ., ..a 
11 

tıemffular kaydcdece~. nun a ogru o ma ıgını soy e ı. zımdır. Bu ~i.:tem o\· unculıırımızın şeraiti hareket etmiştir. Ta~ımımıv 

Ekmek flatı buğday \'fi un flatıurına ta
bidir. Buğday ,.e un f!atlan da bir tarnf -
tan her arn<'nln mah!lu1"ne diğer tnrafbn 
llsad mevsimine takarriibe veytLhut bu mllV
ııimdma tebaüde nazaran hlr flat teme\'vllcll 

Borsadan alınan fiat vesatilerinin hayntiyesinc u~ ~un değil dır. muvaffakıyetle ve güler yOıll 
de nazari olarak hesap edildiğini, i~in Aynı gazetenin muharrirlerin· dönmesini temenni ediyor\lZ. 
ticari ve iktısadi noktai nazardan den ve eski sporculadan Selimi 
tetkik edı'lmesl lazım oldu-"'unu i1a"ve 1 ı t b d et ni spor Ankara maçları c:ıi ~ z e ey e, aynı ııaz e n Ankara futbol heyetinden . 29 +9.-.~ 
etu. muharrinin kanaati ve yazıları cuma günü lstiklAI aahasında icra ediJect 

olur. Vall beyin izahatı aksine şöyle bir mütaleada bu- S 14 ı' 
HAsat me,·llml hatlmıı ayında ba'l:ır. Olimpiyat turnuvası maçları. aat 

Ammı tf-kAsıu t>ylUI a)·ında olur. Bu vım· Yali Muhiddin bey söz aldı. Yeni lunuyor. İkinci takımlar : 
J'flt qağı, yukarı kAnunlarn kadar devam e- gelen İktisat müdürünün eski işlere Milli forma ne federasrnnun ne de Gençler birliği . lmıılluharbiye (b" 
der. movnrldatm azıııı.. takriben ıuoot aym- b 1k' 'tt 1. -•·t .. 1. h · 1 · on bir Ö\•uncunun malıdır. () forma 
da batlar. DIA"rr h~t :r.ammnma kadar cw.- e 1 1 1 aı yln\ ur, mu a azasıy e 1 

• milletin m:ıİıdır. Yıınanbtan hezimetinden kem (ankııyadan Abduş bey) ıl 
\ıun eder. Binaenaleyh kAnunu evvel ayın- zahat vereceğini söyledi.Galipbahtiyar sonra atletizm he~ctınin, ~)acar maçla· Saat 16 da birinci takımlar: Genç! 
dan itibaren sene hAsat vaktine kadar flat - beyin teklif ettiği sabit ve muayyen rınd:ın sonra futbol federasyonunun va· biri ği · lmalttıharbiye (hakem Sedat iV' 
ıarda bir ylik..v.11, olrnn111 ga~ct tabiidir. Yezinde ekmek çıkarma!< işinin enel· zifcsi masa bışında dedikodu \'e beyanat za bey) ~ 

Ekmek t.latlannm t.eıbltl l<:ln un ttahnı ce tecrdbe ed idiğini bazıfırrcı la Tın ra- ···········--·-.. ··-••H••··········-... ···-···················-·········-···········••H•••··· .. ·-····· ~~ 
tstanbul tıcartıt ,.e zahire borsasından alı • kamı doğru ~österip \'ezinften ~aldık- ucuzlıyacağını ilave ediyordu. . ' 'erilmis olan iki takrire .. ce\"ap ve fi' 
rız. &!)ka turlü harf'ke& et.ınckll~imluı farını, belediye meclismde uzun mü· Hamdi bey zahire borsasında fıat- Yalova Bursa yolunun muteahhidt d~' 
bittabi ınık4n yoktur. Buğday flatım cs:uı ek -· t · 1 ların ve vasatlarının pek munta1 . .am rildiğini, müteahhidin eylüle kil ı 

nakaşalardan sonra ·megın artıy e 11 
alamaymca: ıcrek buğday, gert'k un ayrı ny- bir halde alındığını, fakat beledi•·e müddeti olduğunu ve inşaata haf .. 

satılmasının kararlaştırıldığını söy - " ,. 
n plyuaları olan lkt maddedir. Ort:ldn ledı·. Iktısat müdiirlüiünün "bütün mu;ı . nılmak üzere olduğunu, Adaları",.. 
nim mamul madde varken nuı.ddel lptldalyr- >. • d lk dUf" 

- °"'7."-"nıı tartarak, basmasını aı,.e-ı,· mele borsa rakamlarına milfıtentt., de- ihtiyacını temin i\-ın e i şey yl almak dofnı olamaz.. .., ..... u .. •" 

Un plyuasmdakl tahawU•ler tablntlyle alan adam, aldanmak lst.emıyona ekDlf'A'lnl mesini de doğru bulmadığını, bu ra • nü1düğünil söyledi: ,1. 
ekmek natJanna da teaır ııder. Ne*"klm de tuttırsın!. kamlann etüt esası olduğu.nu, bele- 1 - Adalarda muhtelif ye.r1'1J 
•on ay uırfmda 11auarda Körillen ylikSl'klik Dedi. Avnf bey azadan bu işle Y:.t· diyenin hu rakamlar üzerindeki tet • Arteziyen koyusu açmak tecrü~ t 
milnhasıraıı un rıauannın terl'fftiündt>n tJt>rl kından alakadar Ze\"3tln zahhe borsa- kikatı neticesinde icap eden hususatı yapılacaktır. I..azım olan allt 
relmlttır. sı meslisi idare reisi ve azası olan Mu· nazarı dtkkate alarak ona göre narh devat sipariş dilmiştir. ,1 

Borsadan alclıtanız resmi cetvele na7.a ~ rat ve Hamdi beylerin tenvirde bulun- tayin etmesi icap ettiğini söyledi. Huğ- 2 - Adalarda kafi su buJu..-ıı' ~ 
ran martın ilk haftasında birinci yumuiJal> mal arını rica etti. da)· satısında ticari zaviyei rüviyetten sa. hin ton 1 uk kadar hir su vapur~ JI 
unun vaqtl natı dört yUz. altı kunı:J on pa· ~ ,.• 
radır. Birinci nevi ııert unun \"Mati rıatı Hamdi va mur•t B. lerln lz•h•tı bakılınca hir gayri tabiilik görü1medi· tın alınncak. her giln do1duru1uP ; 
dört ytb ~·ırmı altı kuruıt sekiz aıınHnııli. Fortun zade Murat bey esasen lıir fini söyledi . lara muntauıman su gönderi1' 1, 
Bu flaUar her hafta muhtelif ıekUde temev- takrir nrmişti. Bumevzu üzerinde Manyasi zade orada yapılacak depolar do1du~1, 
vilç edt>rek !IOn harta urfında beıt yUz. ot111

• Okundu. kendisi de takririni izah Feridun, Galip Bahtiyar, Avni, Mu- cak, Oralardan da çe~melere ...erı 
altı kuru, elli 11antlme çıkmıobr. Aynı su-
rrtlo birinci nevl ııert unun flyntı da dört etti. Murat bey fabrtkacılann ve un· rat \'f doktor İhsan Arif, vatı Muhid- cektir, 
)1iz )innl altı kuruıtan. bet :'l·üz bet kuruşa cuların rekabet yüzünden mallarını din beyler muhtelif mütaJealar der • Bu izahat da kari görüldü. ~ 
tereffu etmı,ıır. Yani ekmek için kullanılan ucuz sattıklarını, fiat tereffounde un meyan ettiler. Müzakere ve maka • Meçlisin içtima devresi 2 naŞ ~ 
her iki nevi unun flatmda çuvnl başına St<k· fiatlarının amil olmadığını söyliyor, a- mın izaha ti kafi görüldü. Daimi en- hitam bulacaktı, bütÇl"' müzal<• ~ 
ııen UA yüz kuru, bir nat tereffu vardır. Biz sıl ekmek fiatlannın mütavassıtlar. cümenle iktisat müdürlüğü meseleyi ne imkim \'l'rmek iizere lçtiırı.•-"'~ 
lnıalAtımızda yüzde doksan ıılsbetlnde yumıı- d r ,,,., 
tak un kullandığımız. için bittabi ekmek rı- ekmeği e\'lere teni eden tablakarlar etüt etmiye de,·am edecektir. beş gün daha uzatıldığına a~ $ 
atı bundan biraz. daha faz.la oıUtı:essır olmıış, yüzilnden arttrğı'ln, bunlann ortadan Adaların su ihtiyacı kam tezkeresi okundu . .Pıazart 
ekme-tın azamı rıatını aıtm11 para ıırttırm:ık kalkmıudyle ekmğien bir kuruş fazla Vali Muhiddin bey g~en celsede nu toplanılmak üzere dağahndı. 

Tarih El Kitabı Yazımıza Yarın Devam Edeceğiz 



1~ Son Bir Tetkik 

Bolşevik aleminde! 
- Yazan : Kontits Karolyi -

Mektepler<e»e imtihan usulü 
kökünden kaldırılmıştır 

Rusyada maarif ! 2 

Rusyada beş s!nollk progra•.1 ıçİ;.-yapllan afişler 
Leningratta yeni nümunede ğı va~ifeyi alıp baktım, mevzu 

Yedi senelik bir mektep ziyaret derebeylik haliyle ticari hal a~ 
ettiın. Tatil münasebetiyle ço - rasındaki farktı. 
cukJar yoktu. Mektep yeni ya - Bir sınıfın derslerini tetkik 
t>.drnı§, yepyeniydi. Baştan başa ettim. Senede 4700 saat ders 
Sunentodan yapılmı~, büyük pen- var. Bunun 400 ü içtimaiyat ve 
terelerle müzeyyen, ziyalara müs- tarihe, 500 ü Rus edebiyatına, 
t..ğrak büyük bir bahçe içinde la 500 ü riyazıyata, 300 ü fiziğe, 
ltlaınen ııhhıydi. 190 ı kimyaya; 190 ı coğrnfya-

Dershaneler kırkar çocukluk - ya, 890 ı elişlerine, 330 u nebata .. 
t\tr. llk derslerde eski muallimler ta, hay.Yanala ve tabakata, 200 Ü 
ltliuanumaktaysn=cla orta tedrı - rcstm ve mimariye, St u ecnebl 
"-tta hep genç muallimler tercih liıanla.rına tahsis edilmiştir. 
jdilmektedir. Muallim çocuklar Sovyet hükumetinin programı 
a sımf sınıf yürümekte, devir bütün teferrüatiyle öğretilir. 

llsul takip olunmalttadır. 1 Her talebeden her biri Stalinin 
Sovyet meh.-tebi Avrupa m ck- nutuklarını ve merkezi komitenin 1 

tet>lerinden cok farklıdır. Z aman kararlarını görür, okur. 
01ur ki, insa-;, kendini mektepte Vücut terbiyesine hassatan 
değil, bir fabrikada zanneder. dikkat olunmaktadır; fa -

Önlerinde yüksekçe göziü, da kat bu bahiste en ziyade müfte • 
ha üstünde kitap, hokka konacak bir oldukları nokta terbiye usul -
ferli uzun sıralnr ve emsali §ey- teridir. Hiç bir ceza, hatta hi;: 
h~~den eser yok~ur. Dershanede bir tekdir yoktur. Döğülen bir 
?Yle sıralar yerme nümune ma· çocuk hocasını değil, anasını ba 

kınalar, her nevi aletler, harm:m basım dahi mahkemeye verir. 
~a.kinaları aksamı, otomobil in~ Çocuklar kendi kendilerinin hıi -
~lı, kilit takımları, marangoz kimidir. Zapturapta ve saireye 
teıgahları ve saire bulunur. Kim- münafi hareketi olan çocuk ge
}te, laboratuvarları fennin en son ne kendileri tarafından intihap 
~lakkilerine göre kurulmuştur. edilmiş olan çocuklar meclisi ta • 
Q.enimle mektebi aynı zamanda rafından tevbih olunur. Çocuk .. 
~1Yaret etmekte olan bir takım A- lar meclisleri murahhaslarını 
~erikalı muallimler müessesenin muallimler meclisine murahhas o 
~lnerikanın emııali müessesele - larak yollar. Ağır suçlar hak .. 
bınden daha mükemmel olduğunu kında orada müttereken karar it-
lna temin etmişlerdir. tihaz edilir. 

T a.lcbenin her birinin masasın Gene her mektepte ana baba-
d, bir Bunsen lumbası tesbit edii dan ve muallimlerden .mürekkep 
ttıişti. bir meclis daha vardır, (Sov -

Coğrafya dershanesinde en gö rod.) Bu ihtilalden evvel de var· 
~e Çarpan gayet büvük bir U. R. dı. Mektebin giditini kontrol et 
S. S. haritasıdır. Bunun üzerin- mek, rey vermek sıfatı vazifesi bu 
d~ toprağın muhte lif havalisi - suretle de çocukların analarında, 
tıın verdiği muhtelif servetler ay- babalarında da vardır. · 
tıeıı gösterilmiştir: Maden kö - Çocuklar daima grup halinde 
ltlürü, asbest, petrol, altın, pa - çalışır. Grupta dersi her fert 
ltıllk, lastik, çay ve saire .. Mühim anlamadan umum grup bir adım 
:lektrik merkezleri uf ak elektrik ileri geçemez; bu umum Avru -
Qllerleriyle işaret oh.ınmuştur. pada cari usulün tam aksidir. 

Unlar çocuklara topraklarında Rusyada hakim olan ruh cema -
tı.eler olduğunu mütemadiyen tak at, cemiyet ruhudur. Birlikte ipr etınektedir. Salonun duvar- • lerlenecek, kaviler .mutlaka zayıf 
'rı Üzerinde beş senelik program lara yardım edecek, aranan par

a'rafiklerle teşhir olunmaktadır. lak bir kaç talebe değildir. Ehem 
~ "Tarih tedrisatı da, bütün diğer miyet sınıfın orta halindedir. 
d eınleketlerden farklı bir hal- Fabrikalarda olduğu gibi mek 
/ l'iirümektedir. Hi.ikümdo.~ i - teplerde de iyiliğe, çalıtkanlığa 
~'ftıleri, ne zaman doğup ne za - gıpta hisleri uyandırılır. Bu ıu-
1 an öldükleri, muharebeleti şöy· retle bir senede alınacak mesl\.fe
.,~~ bir tarafa atılmı§, yalnız bü- nin altı ayda alındığı vardır. Ge
ib lt ' mühim halk hareketlerine, r~ kalan grunların ismi mektep 
.,.Unların tekamülüne; ihtilalle - duvarına asılır. 
~rı,. iktısadi inkılapların mantıki İmtihan usulü kökünden kal-
) etıcelerinin teşrihine ehemmi - CJırılmıştır. 

et Verilmiştir. Talebelerini tanımak itibariyle 
11 Y&§ında bir çocuğun yaptı- muallimler onları liyakatlerine gö 

Adliyede: 

Hakaret davası 
MUddelumuml iki muharririn 
de cezalanderalmasını istedi 

Köroilu gazetesi sahibi Bur
han Callit bey tarafmdan, Son 
Postada çıkan makaleleri üzeri
ne Peyami Safa bey ve neşriyat 
mDdürü Selim Ragıp bey aley
hine açılan davaya dün Üçüncü 
ceza mahkeme~inde devam olun
muştur. Dünkü celsede müdde
iumumi iddiasını serdetmiş, Se
lim Ragıp beyin 485 inci ve Pe
yami Safa beytn, hakaret kar
~ılıkh olmasını naz~rı itibara 
alarak 482 maddelerle ceza 
görmesini istemiştir. Dava mü
dafaa için bir mayıs pazar gü
nüne bırakılmıştır. 
iki kaçakçı adliyeye verildi 

Bekir ve Şevket isimlerinde 
iki kaçakçı 'yalıalanmış ve adli
yeye verilmiştir. Bunlar muhte
lif kaçakçılık cürmiyle suçludur. 
lar. En yakın bir zamanda her 
ikiıinin de lhtısas mahkemesinde 
muhakemeleri görülecektir. 

······-···················· ································ re tasnif eder ve en iyiler seçil -
miş olur. 

Mesela vereme müstait olan 
zayıf çocuklar için gene şehir ci
varında, ormanlar içinde, yüksek 
noktalarda yapılmıt mektepler 
vardır. Eıki devrin altın ma ~ 
deni işleticilerinden birine ait 
olup Moskova civarında çam 
or.manları içinde bulunan ve 
mektep ittihaz edilen bina -
yı bizzat gezdim. Saçları kökün
den tırat edilmiı, Üzerlerine es -
vap namına yalnız kıaa bir ha • 
mam donu giydirilmiş bir alay ço 
cuklar tarafından karşılandım. 
Ziyaretim devam ettiği müd • 
detçe bir oğlan mektebinde bu
lunduğumu zannediyordum, çr- -
kacağım sırada bunluın oğlan, 
kız karmakarı§ık olduklarını öğ .. 
rendim. Talebenin yüz e 83 ü a· 
mele ve yüzde on yedisi memuı· 
çocuklarıydı. Bu mektepler bü -
tün sene zarfında açıktır. Zayıf 
çocuklar, buralarda, açık hava -
da, doktorların tayin ettiği şekil 
lerde sporlarla kuvvet ve hayat 
toplarlar; aynı zamanda bir şey
ler öğrenirler. 

Y etiımiş, ya~ları ilerlemiş ço
cuklara geçelim. 

4 ve 7 senelik mektepleri takip 
edememiş olanla ... bir ve icabına 
göre iki senelik hususi, ihzari sı
nıflarda çalı,tıkta.n sonra Rabfak 
denilen amele fakültelerine kabul 
olunurlar. Buraya girebilmek i -
çin yaş 16 dan eksik 48 den yukn· 
rı olmamalıdır. 

Rabf aklar daima büyük bir 
fabrikaya merbuttur. Amele bu~ 
rada fen şubelerine teknikuma 
hazırlanır ve mütehassıslar alayı 
buralardan yetişir. Bu mütehas
sıslar bir kısmı fen memuru, mü • 
hendis ve fazla ,müstait olanları 
yüksek tedrisat müesseselP.rine 
sevkolunarak yüksek mühendis 
yetişirler. 

Rabfaklarla F. S. U. lar ara -
aındaki fark sudur ki, Rabfak'a 
ilk mektep tahsili görememiş o -
lanlar girer, onları yetiştirmiye 
mahsustur; halbuki F. S. U. lar 
7 senelik mektepleri bitiren 16, 
18 yaşlarındaki çocuklara mah -
sustur; fakat iki yoldan da yük
sek tahsil yapmak ve yüksek mü· 
hendis olmak kabildir. 

Yüksek tahsil müddeti dört sc 
nedir. Bu usul sayesinde. her 
hangi bir felaket ve ya mahrumi
yet neticesi olarak zamamnrla 
muntaza.m bir tahsil görmekten 
mahrum veya hiç bir tahsil gör -
memi§ olanlar ela tabiatın hu zul
münü azim ve ümit ateşiyle ve -
nerler ve maksatlarına vaı;ıl olur~ 
lar. 

(: .. 
J\ontcs l\ırnlini tH:ıfınd:ın ,·azılnn hu 

tct'-ik y:ı zımız hıır:ıd:ı hitmckteıfü. !~un 
dan sonra. Bas,·ekilimizle birlikte Ru~
vaYa giden müdLirimiz. Gire~un meb'usu 
f lakkı T:ırık heyin müsnhedeleriıı~ müs 
teniden p;iinderccejti tetkik m:ıkalclerini 
neşrctmiye b:ışlıyacnğı· 

5 - VAKiT 28 Nisan 1932 -
Sahne .Hareketleri 1 

Bir gece ve bir hayat 
Raşit Rıza tiyatrosunda Türkçe 
ve Yunanca müıterek temsil 

Bir müddet evvel, ilk defa başka bir zengin adamla bir 
olarak bir Türk kadın sahne gece geçirip, kendisini feda ede-
san 'atkarrnın iştirakiyle, bir Yu- rek elde ett iği parayla ona kur· 
nan trupu temsil vermişti. Bedia luluş ve hayat temin etmeıi. Kızı-
Muvahhit Haoımla Gavrilidiı nın bu hareketiyle yeni bir fela-
trupunun temsili. ikinci olarak ket darbesi viyen babanın te·· 
ta, bir Yunan kadın sahne san~ 
atkarınm iştiraldyle, bir Türk • 
trupu temsil verdi. Matmazel 
Helen Halkusiyle Raşit Rız· 
trupunun temsili. 

Türkçe söyliyen san'atkarm, 
Yunanca söyliyen san' atkarlarla 
müşterek olarak lngiliz edibi 
Vilyam Şekspirin °0tello,, sunu 
temsili, muvaffak bir temsil 
olmuştu. Yunanca söyliyen 
san'atkarın, Tfirkçe söyliyen · 
san'atkarlarJa Yunan edıbi 

Spir os Melasın " Bir gece \'e 
bir hayat11 mı temsili de, öylf 
oldu. 

Usan ayrılğı, san'atkarları kaı · 
şılıkh konuşmalarda en ufak bir 
tereddüde düıürmedi. Temsil, 
başından sonuna kadar aulaşma
h, ahenkli gitti. Diğer bütün 
san'tkarlardan ayn bir lisanla ko
nuşan tek san'atkir, bu temsilde 
kendi rolüne göre evvelki müş· 
terek temsildeki ayrı lisanla ko
nuşan tek san'atkardan daha 
çok konuşan olduğu halde. 

Temsilin muvaffakiyeti, yalnız 
bu noktadan değildir. Rol alan 
bütUn san'atkirlar, esas itiba
riyle rollerini benimsemişler, tem
sil ettikleri şabsiyetleri ifade de 
ayrı ayrı ve derece derece be
nimsemiş o!arak hareket ettikleri 
gibi, eserin ruhunu ifadede de, 
umuqıi temsil noktasından, tam 
bir muvaffakiyet göstermişlerdir. 

Matmazel Helen Halkusi · 01-
ga, Raş ıt Rıza Bey - Dar as T e
lemak, Avni Füruzan Bey· Miltos, 
Vedat Ürfi Hey - Nıkos, Celal 
Yakup Bey - Krapas, Nebahat 
Hanım - Areti, Leyla Hanım - U
ranya, Neriman Hanim -Stavrula, 
Mehmet !!ey - 1 anasis. Eserin 
temsil kadrosu, buydu. 

Matmazel Helen Halkusi, sev
gi ve mecburiyet duyguları ara
sında kıvranar., yese kapılan kı· 
zı, Raşit Rıza B. , ailesini kur
tarmak için yaptığı mühim ihti
Jası kapatmak makıadile kızını 
arzusu hilafma ahlak düşkünü, 
bayağı bir zengine varmıya ic
bar eden müfJiı babayı, çok iyi 
canlandırdılar. Gerek jest!eri, 
gerek seslerini idare edişleri, 
hesaplıydı . 

Avni Füruzan H., seven genç 
rolünde çok defa yaptığı ölçi.isüz 
tehyyüç hareketlerini, bu temsilde 
istediği gibi kısabi 'miş, sahne ha
yatında bir tekamül merhalesine 
erişmiştir. Diğer san'atkarbr da 
rollerini lrnsursuz oynadılar. 

Esere gelince, muasır Yunan 
ediplerinden olı:ın Spiros Mela
sın bu eıerı, Alman edip
lerinden Herman Suderma
nın bazı eserleri, bilhassa "Na
mus,, piyesi Çe{nisinde üç rer
deJik bir piyeatir. Aile şerelini 
kurtarmak ve bu arada k12mı da 
bedbaht etmemek gibi, mevzua 
göre iki 2ıt vazıyet arasında çır
pınıp duran bir baba. Baba· 
sının vazıyetini bilmiyen kızın, 
hoşlanmadığı zengin adamla ev
lenmek icbarı karşısında isyam 
ve reddi. l.ş işten geçince hakikati 
öğrenmesi. Muhtelis babasını ha
pishanede çürümekten kurtarmak 
düşiinccsiyle kendiıini beğenen 

Matmazel Helen Halkusl ve 
Ra•lt Rıza B. 

hevvürü karşısında, kızı haki· 
·katen seven manevl eYlidı genc·n, 
kızın bu fedakarlığını mazur gö
rerek, onu gene kolları arasına 

· alması ve bir aile muhiti için 
iki cepheden güç vaz.ıyetin, umu· 
mi bir hazımla bu bir neticeye 
bağlanarak halli. 

Bu net.ceyle, asrın bir çok 
yerlerdeki içtimai vazıyetinin bir 
tahlili o!an bu üç perdelik pi· 
yes, ne fevkaladedir, ne fena. 
Orta bir piyeslir. lkinci perde
deki bazı il<i kiş:lilc konu~mala
rın lüzumundan fazla uzun sayı· 
labilmesi mümkün olmasına rağ
men, sahne tekniği itibarile de, 
bariz bir kusur yoktur. Mevzuda, 
kızın meseJii eski Alman 
cd ı plerinden C. E. Lessin· 
gin meşhur eserinde olduğu gibi, 
bir Emiliya Galotti akıbetine 
uğramaması, vaııyetin tehevvür 
ve tereddütlere rağmen, nihayet 
olduğu gibi kabulü, hazmedilmesi, 
zamanla ahlak ve fazilet telak-
kisinin nasıl değiştiğini, bir · 
surette ortaya atıyor. 

Geçen sene lslanbula felerek 
verdiği munffak temsillerle 
sonsuz alaka ve takdir uyandı
ran genç ve müıtesna Yunan 
sahne artistlerinden Matmazel 
Helen Papadakinin, kendisini 
keşfettiğini, sahne de muvaffak 

olacağını daha sahneye çıkma• 
daaı kestirdiğini söylediği tanın· 

mış Yunan edip ve gaıetecile
rinden Spiros Melasın bu eseri, 
Türk sahnesinde de seyircilerin 

alakasını uyandıracak mahiyetle 
bir cnh!il ınevzuunu çerçeveliyor. 

Muharrir Ihsan B. tarafından, 
eserin Türkçeye aslından tercü
mesi de itinala yapılmıştır. Sah· 
ne lisanına uygundur. 

Fransız tiy&trosuna gelen Türk 
ve Rum seyirciler, san'alkarları 
sürekli sürekli alkışladılar. Bu 
arada Matmazel Helen Halkusi
ye bir buke t verildi. Ve gelen• 
ler, " Bir gece ve bir hayat ,, ın 

bu muvaffak temsilinde, acı bir 
hayal safhasının göıleri önünden 
canlı bir şekilde geçtiğini gör
düler. Düşi:nce ve duyguya do
l unan mevzuun ahenkli temsili 
kar~ısında, güzel bir gece ieçir
miş oldular. 

Mehmet Selim 
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Ilihi Kadın Nihayet Evleniyor! 

Mis Garbonun Müstakbel Kocası 
Genç Bir lsveçlidir 

.... Garliô-
Loadr& ruetelerlai~ Yerdiii 1 evlenmft ıerl danmekteydi. 

malumata gire Greta Garbo. il- Greta Garbo yolculujııDu bu 
••ç vellahdımn lklnd oğlu birin- kafile içinde ı•cirmiı, Soersenle
ci Juıatanın yakın dostu olmak- yakmdaa tan11m1J ve lsveçte 
la maruf ve lsveçln ea mqbur ikımeti eanaaında da bir çok 
maliyecilerinden birinin oğlu olın defa onunla birlikte gCSrülmüıtil. 
M. Vilbelm Soenenle evlenmek O zamandanberi sinema yıldı
için yakmda Holivudu ter~ ede- ziyle lsveçli genç arasında sevgi 
cektir. Mister Soersen, Greta rabıtası bqladıia fayi olmuştu. 
Garboyu ilk defa 1928 de g~r- Greta Garbo, Holivuda dön-
milftllr. diikten sonra iki taraf arasında 

Kendisi henOz 26 yqmda bir muhabere devam etmiş ve sev· 
ıençtir. MOllkat Greta Garboyu gi rabıtası gGnden güne kuvvet
Amerikadan lneçe gCStüren va- lenmiştir. Nihayet geçen sene M. 
purda vuku bulmuştu. Aynı va- Soersen, Holivuda giderek sev
purtla prenı Sigvan ve lsveç kı- gilisini ziyaret etmiş ve Holivut
ralmm yeğeni Kont T olke bulu- ta tam bir sene le alarak sinema 
nuyordu. itleriyle meıgul olmuştur. 

Kont Nevyorkta, Amerikanın Geçen ay zarfında iki taraf 
en maruf milyonerlerinden biri· araaındaki bathyın aşk macerası 
Din kın olan Miı Eatel Manrille yeni bir inkişaf bulmuş, Soerse-

Yazan: Tekinsiz konak 
-8-

Zaldızlımn ensesinden yakala- Kara Alinin hiddetini çok iyi 
dı. Kuvvetli pençesinde zavallı bilen iki yamak, 11teşte kaynıyan 
Mehmet ağanın batı yukarı kalk- tavaları, kepçeleri hazirladılar. 
b. Karşısında dişlerini göstere- Kara Ali, Mehmet ağayı diz 
rek gDlen cellAdını görmüş, en- ilstü oturtmuş, şimdi karıısına 
•esinden soğuk bir ürperme geç- geçmişti. Hala yüzüne bakmadan 
mitti. söylüyordu. 

Kara Ali yalnız boğduğu bir - Ağım söyle, nafile beni 
vezirin paralarını saklıyan kah- zahmete sokma. Şimdı işe baı

yaaım söyletecekti bu emri al- layınca can acısiyle bülbül gibi 
llUJb, onu idam için kendisine söyliyeceksin, bari şirin canını 
hat verilmemişti. acıtmadan ıöyle de hiç yorul-

0, dUn boiduğu bu vezirin mıyalım. 
kim olduiunu unuttuğu gibi it· Aptl P•tf•nın bir s1rr1 vardı 
kence edeceği zavallının da ne Yaldızlı Mehmet ağa, metin 
ismini, ne kendini biliyordu, Ya· bir adamdı. Demin yere yuvar-
maklanna haykırdı: lanarak bışınm taşlara çarpma-

- Ulan, domuz encekleri gibi sından sersemlemişti. Lakin ölüm 
ae homurdanıyor sunuz? onu korkutmuyordu. O, bu ha-

Kepçeleri hazırlayın! hislerin elinden sağ çıkmıyaca-

.. ___.. --
uin lstokholme dönmesi Uzerine 
ikisi arasında telıraf muhabere
leri eksik olmamııtır. Bu muha
bereyle izdivaç takarrür etmit 
bulanuyor. Greta Garbonun ls
veçe d6nilşü tlzerine izdivaç he
men yapılacaktır. 

Greta Garbonun iıdivacını 
müteakip sinema Aleminden çe-
kileceği anlaşılıyor. 1 

Birkaç gün evvel prens Sig
vardla Soersen Istokholmden . 
hareket ederek Berline gitmiıler 
ve izdivaç hazırlıklanyla meşgul 
olmuşlardır. 

izdivacı mllteakip yeni zevc ile 
zevce, bır müddet laveçin tima- ı 
lindt: .>alacaklardır. 

E · .!D Greta Garbonun Met· 
ro u.dvin'le mukaYelesi tem• 
muzun sonunda bitecek ve mu
kavele yenilenmiyecektir: 

Diğer taraftan Greta Garbo
nun evlenmek üue oldujıı ha
beri Holivutta ıayi olur olmaz 
hadise derinden derine tahkik 
olunmut ve bir sürü meraklı şa
yialann ortaya çıkmasına ıebe· 
biyet vermiştir. 

Amerika gazetelerinden birine 
akseden ıayiaya ıöre (Greta 
Garbo) u nitanlı•1 ,,1An f.v_.çH 

Sorenıen, Holivulta bulunduğu 

ıırada kaçırmak iıtemİf, fakat 
Greta raı.ı olmamıf. 

Bu sırada gazetelerin biri ha· 
diseden haberdar olarak neıret
miı, Greta nişanlısının bu hava
disi haber verdiğine zahip oldu
jıı için ona darılmış, giiya bu 
dargınlık şimdiye kadır devam 
ediyormuş. 

Greta Garbonun menajeri, iz
diYacı tekzip eder mahiyette 
sözler söylemekle beraber onun 
pek yakında film Aleminden çe
kileceğini ilive etmiştir. 

• • • 
Greta Garboya sormuşlar: 
- Hayatınızın en güzel günü 

hangisidir? 
- Yarın 
Demiş. 

iını çok iyi biliyordu. Onu an
cak birşey üzilyordu. Hızlı hızlı 
kalkıp inen göğsünde kalbi şid
detle çarpıyor, başı atef gibi 
yanıyordu. Gözlerini yummuş, 
öleceğini değil, başka şey düşü
nüvordu. Ölümünden ziyade onu 
meyus eden başka şeydi. 

Yülilklerine, mahzenlerine ka
dar her tarafı kaıı!mıf, bahçenin 
her k6şesi elenmiş olduğu halde 
bulunımıyan hazine için kan ağ· 
layordu. Bu hazine, hiç bir za
Apti paşanın parası, mücevhe
ratı değildi. Yaldızlı Mehmet 
ağa, Apti paşanın büyük karde
şinin oğluydu. Apti paşa, onun 
veli nimeti, babasıydı. Nahak ta
kip edildiği vakit, her şeyine va
kıf olan kardeşi, . oğluna o güne 
kadar bilmediği sırrıda söylemiş, 
dünyada bir tek kızını ona tes
lim etmişti. işte Mehmet ağa 
amcasının bu kızı için meyus 
oluyordu. 

Apti Pıp Bodin valisi iken 
isyan eden Mosnar üzerine yö
rümüftü. lkide birde baş kaldı-

Haftanın filmleri: 
" Namus lekesi. ve "_FelAket ıecesl,.. 

- --- - ..:::;;;...___ 
•• Namus ..akesl n tllmlnden bir .. nne --

Bu hafta "Elhamra,, ve "Melek,, s.nemalannda, iki gOzel flllll 
gösteriliyor: "Elhamra;, da "Namus lekesi,, , "Melek,, te "F ellket 
gecesi,. 

"Namus lekesi,, filminde baı rolO, Tallulah Bınkbeadt oynd" 
yordu. "Günahım,, filminde oynıyan artist. Bundan baıka, l"1 
filmde Harvey Stephens ve lrving Richel de vardır. 

• "F eliket gecesi,, indeki artistler, şunlardır: CliYe Brook, Ka1 
Francis, Myriam Hopkins. 

Kısa Haberler 
§ Geçenlerde Belgratta mes'ut 

bir SJplQ cı-rknc.u f''"oLh) tu-ı 

nin gilzel artisti lta Rina tekrar 
filmler yapmıya başlıyacakbr. 
Bu sefer, güzel artist filimlerini 
Fransızca sözlü yapacaktır. 

§ Alice Roberte'i hatırlayor
musunuz? "ikimiz yalnızken,, fil
minde ne güzel oynamıştı? ne 
güzel ağlamıştı? Iıte bu artist 
Holivuda gidiyor: 

§ Bebe Daniels kimdir ? Meş
hur bir sinema artisti değil mi 1 
EYet. Yalnız o kadar değil, ıim
di de senaryo muharrirliğine 
başlamış StAn Dorelle, Oliver 
Hardi'nin oyoıyacakları komik 
bir senaryo yazmıştır. 

§ Evelin Brent "Cinayet mah
kemesi,, isimli bir filmde ikinci 
derecede bir rol oynıyacaktır. 
Zira, bu kudretli artiıt : 

- Bir san'atkarın kabiliyeti 

ran Mosnar beyiqe ve halkına 
haddini bil<!irmeıi için battı 
hümayunda tiddetli emir vardı. 

Apti paşa, Mosnar kalesini 
vurduğu vakit, çok kanlı bir 
muharebe olmuştu. O zaman 
Mostar beyinin yağma edilen 
sarayında bir köşeye sinmiş bir 
kadın, çığlıklar kopararak Apti 
paşanın önüne atılmıştı. 
Kadına malik olmak için ko· 

vahyan askerin elinden bu biça
reyi kurtarmış, çadırına getir
mişti. Harbm hesabı görülmüş, 
Mosnar beyinin sarayına yerleş

mişlerdi Şehirde sükun avdet 
ettikten sonra, Apti paşa, Bo-
dine döndü. Beraberinde getir
diği bu kadın, müstesna güzel
lerdendi. Apti paşa, ona çok iyi 
baktı ve onu sevdi. lıte kimse
siz zannedilen Apti paşanın bu 
badından bir kızı olmuştu. 
Apti paşa garip tabiatliydi. 
Dairesi balkı, her paşa dairesin
den ziyade ondan memnundu. 
Avaidi vaktiyl'! alır:ar, istirahat-

varsa, diyor, en küçiik rold 

§ Pola Negri, Pirandellon 
yeni bir eserini daha filme al 
caktır. 

§ Klara Bov lngilizler tarafı 
dan bir film çevirmiye dav 
edilmittir. Amerikanın boyko 
yaptığı bu artist, kocası Rell 
Bel'de ankaje edilmek şartiyl 
teklifi kabul edecektir. 

§ Atlantide filmi tamam 
bitmiıtir. Filmin Fransızca 
Almanca olarak iki nilsh• 
vardır. 

§ Sessiz film zamanın 

üç silahşorlar da Planşe rolllO 
oynamış olan Armand Berna 
aynı rolü, bu sefer seslisi yapıl 
bu filimde tekrar edecektir. 

§ Ufa şirketi yeni mevıi 
için, yaptığı filimlerden on daoc' 
sinin Fransızcasını da yapacaktı'' 

leri temin edilirdi. Llkin b•t 
boş gezemezlerdi. Daimi bir iti' 
zibat altındaydılar. ·-

Onun haremle münasebet• 
1 bilen yoktu. Harem dairesiod 

hiç kimse bulunmazdı. Hatta~~ 
ti pasanın evli ve çocuk sabı 
olduğunu kimse bHmezdi. 

Bunun içinde lstanbula gel~ 
rek yerleıtikten sonra, serte 
göze batarak idam edildiii ~ 
ne kadar bir km olduğunu, b• ~ 
ta kahyası kardeşi oğlu yald•' 
Mehmet ağa bile bilmiyordu. iti 

Ondan mutat olan imdadıll' 
talep edildi~i vakit, derhal fd~ 
mişti. itiraz etmiye:-ek imdat~ 
miriyi vermesi f elik et t, 
mucip oldu. Ve sahibi de~ıe,. 
bu zengin vezirin bir gün 1~ 
riye , .. .tltll' takdimiyle mfibo:: 
sahip olabileceğini düşüne~i' 
izalesine karar verdi. Li 
idımiyle servetine konmak.~ 
belki şu menfur hareketin bırıl 
saikiyidi. 

(Bitmedi) 
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O Şen Fıkralar O 

Davet 
iki yahudi arasında: 
- Salamon .• 
- Buyur Mişonahçi .• 
- Yarın akşam iıin var mı? 
- Yok ..• 
- Obür akşam? 
- Yok ... 
- Daha öbür akşam? 
- Gene yok .• 
- Cumartesi akşamı? 
- Var .. Çok meşgulüm .• 
- Yazık bel •• 
- Neden? 
- Seni o akşam bizim evde 

yemeğe davet edecektim! 

Taliaizlik 
- Karım önde, ben arkada, 

tünele girdik.. Tam o esnada 
elektrikler sönmez mi? 

- E ..• 
- Sen taliıizliğime bak azi

zim, karanlıkta bir kadını sıkış· 
tırıyordum .• 

- Fena mı yahu.. Bunun ne
resi talisizlik •• 

- Dur. anlamadan hükmet
me: sıkııtırdığım kadın karım de
ğil mi imiıl .. 

Cevap 
Delikanlı, nişanlısı Hanıma 

sordu: 
Bira 

d - Musikiyi çok severmişıiniz 
Müşteriyle garson arasın a : 

b. diye duydum. 

1 
- Bir ıra •.. 
- Beyaz mı olsun, ::aiyah mı? - Evvel .. 

r•ııı111ııııııı11111ıııııı11111ıın, 

1 28 Nisan ; 
= s 

: 1932 ı 
~ -
~ i 

( VAKIT,in iliYesi J 
s = = 2 
Lıııımıı ıı11111 ıııııı1111ıımıı1 1 ... 

1 - Siyah olsun, siyah.. Ma- - Klasik mi çalıyorsunuz? J: · 
bir mania ıl::_:::_~--···"'"""'""'""-····-· .. -···=-~~:.~~:.~'.:.:::_~:::::'..1 kad~in:yuennbury!te;!. (Hitlere] haydi bakalım, bu 
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Tramvay Nızamnamesi ! 

.._ Bir Eminönü .. 
-. Çocuk sizinmi? 
- Eveti 
._ Kaç yaşında? 
.._ Yedi.. 
.._ Ona da bilet alacasınız .. 
- Sebep? 
" Sebebi, nızam böyle ! 

~ ..... Allah. allah .. nızama riayet 
!bek şartmı? 
( Biletci bir kahkaha atar .• ] 

)' ..... Al bundan da beş paralık .• 
Y~u nızam bu .. Nızama riayet 
"""'1Qıez olur mu? 
'-t"" Demek nızama riayet şart· .. 

...... Elbet .• 
' Şey.. sizden bir ricada bu· 
'k Cafım.. liitfen şu lavhayı 
"raıuaunuz? 

' Bak, vatman ne yapıyor? 
"- .._ Yanındaki yo!cuyle konu-

Yor ı 

..... ' Şimdi lutf en bana söyler 
-qı,· • 

beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 
on bir, OD iki, OD Uç, OD dörtl.. 
On dört kişi! .. 

- Teşekkür ederim.. Lfıtfen 
şu ilanı da okur musunuı? 

- Peki .. Onu d:ı okuyalım: 
[Biletçiler para bozmazlar] 

- Mükemmel.. Demin oiz şu 
zate ne bozdunuz? 

- Beş liralık .. 
- Gilzel... Son bir ricada 

daha bulunayım: Şu levhayı da 
okur musunuz? 

Haydi bakalım, gönlün olıun, 
onu da okuyayım: [vatmanla ko
nuşmak yasaktır!] 

(Zil çalınır, tramvay durur, 
yolda dolaşan bir zabıtai bele· 
diye memuru sıelir, uzun müna
kaşalar olur ve neticede ihtiyar 
yolcu çocuğu ile beraber tram
vaydan indirilir nızam yerine 
getirilir.] 

Akbaba 

Tıpkı 

Küçük Cemal annesine sorar: 
- Anne, bu pakette sarılı 

şey nedir? 
- Babanın fotoğrafı oğlum •• 
- Aç ta bakayım .• 
- Peki.. bak .• nasıl, babana 

benziyor mu ? 
- Tıbkı .• neredeyse kalkıp 

bana. tokat atacakmış gibi ba
kıyor l 

Hicap 

Delikanlı, yazıhanesi için dak
tilo arıyordu. Müracaat eden bir 
kıza sordu: 

-Daktilolıktan baıka elinizden 
ne gibi marifetler gelir? •• 

Güzel taze, mahcubane yere 
bakarak mırıldandı : 

- Hele bir kaç giln geçsin ..• 
Şimdi söyleyemem, utanırım l 

.: 
Diç 

Doktorcuaum, her tarafım ka
şınıyor, ne yapayım? 

- Kaşın!.. 

Şen 

Kıbbık 
iki arkadaş arasında: 
- Aile hayatından menun 

olmayanlara ıAııyorum • 
- Sen memnun musun ? 
- Çok.. biz karimla gayet 

iyi geçiniriz .• o da istediğini 
yapar, ben de İ•tediğimi yaparım •• 

- MOkemmel doğrusu .• 
- Yalnız şu var ki, kanm ne 

isterse, ben de daima onu i•te· 
riml •• 

Ne luzum var? 
Hanım, yeni gelen genç hiz

metçinin bit içinde olduğunu an
lamııtı. 

- Kızım, dedi, böyle olmaz.. 
Bir hamama git, yıkan, temizlen .• 

Hizmetçi omuz silkti : 
- Hacet yok hanımcığım •.• 

Benim ne kocam var, ne niıan· 
hm var, ne de, işıkım var.. Kimin 
için yıkanacağım ? !.. 

'-td','11z: Bu okuduğunuz şeyler 
ır ? ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

'* ...... Bunlar mı?.. Bunlar şey .. 1 •ni b unlar ... 
iti;' Dur, dur.. Uzülme.. Sana 
~ ~f ~tmeai güç gelecek.. Ben 
._.Y? 'Yıvereyim: Nızam, deiil 

" Evet. öyle.. nızam .• 
)t;' Görtıyorsun ki DIHma ria
~d et11ıek şart değilmiş.. O 
't.._.e ben de bu nızama riayet 

1Yece · · gam •• 
~b Ben onu bunu bilmem Bey 
'"'-t.. Burası mahkeme deiil, 
'1- k.t1ık sökmez.. Çocuğa bilet 

~kıın 1 

::: Al11ııyacağım 1 
...._, Alacaksın !.. , 
"' Alınıyacağım ! .. 

~Y ~teri, vagonun tavanında 
~· 1°Y asılı, çeıit çeşit imlilı, 
""d' Grkçe, kimi Fransızca ilin· 
~t. ı'"' ihtarlardan birini göıte-

' li ~iUlc •Yhay.. Okuyayım: [ Uç 
, •Yakta duracak yer! ] 

\et. 41t.. &teri de kaç kişi ayak
' 1'or, onu da sayars mııınız? 

•Yalun: Bir, iki, üç, dört, 

Saçak 1 
Yağnwr tjakır ıa

kır yağıyordu. Ah -
met bey bir saçak al
tına saklannuş duru
yordu. Yol dan ge -
çen bir arkadaşı sor 
du: 

- Hayrola Ah -
met" Burada ne bek
liyorsun? 

-Tramvay." 
- I yi amma, bura· 

dan tramvay geçmez 
ki.. 

- E, ne yapayını 

azizim, geçtiği yerde 
de saçak altı bulama 
dun! 

Dilımil, 1 
Hanımla dUenci a· 

raaında: 

- Allah rızaaı için 
bel) on para.. 

- DUeneceğinc ça 
lış.. . 

- Ah, ah" Diifnıcz 
kalkmaz bir allah .. 
Ben de kocamın Hağ· 
lığında dUenmiyor -
dum ki-

- Ya.. kocan rıe • 
ciydi? 

- Dilenci!. 
Lindbergin Çocuğu çalındıktan sonra: 
Amerikada çocuklar nasıl gezdiriliyor! 

Tali 
Cevdet, yolda da· 

gwnın lazına ra.gcl
di: 

- Şükran.. Şük -
ran .. 

- A, sen milin 
Cevdet •• 

- Ayol bafın aağ 
olsun, l-ocan ölmüş .. 

- Teşekkür ede -
rim. .. 

- Vah, vah .. Pcl; 
acıdım.. Jlaanuılilı, 

bir noktadan da s~ . 
vindim.. Jlalum ya, 
az daha bana varı -
yordun.. Talüm var • 
mış doğrusu! •• 

Rakkam 1 
- Cavidan.. Böy • 

le gülerek ne okılyor· 
aun? 

- ,t/ ektup .. 
- Pek mi iyi ha -

ber? 
- Enin .. 
-Kimden? 
- Muırlı d~kım-

dan! 
- Ayol sen arap

~a anlar nwın? 
- A rap~a anla . 

mam amma rakam • 
dan anlarım!." 

Sözler 
' 

Sebebi Yari 
Mehmet Bey, yolda komşusu 

Ahmet efendinin oğluna rasgeldi. 
Çocuğun yanağını okıadı: 

- Hay bacakıız bay.. Tıpkı 
babana benziyorsun! 

Kllçük çehreyle cevap verdi: 
- Elbet benzerfm ya.. Hep 

onun eski elbiselerini bozup ba
na giydiriyorlar! 

ZBiflrtlflk 
Mişon, Salamona sordu: 
- Salamon.. Çok zllğfirtle-

dim, ne yapayım? 
- Borç yap be!.. 
- Veren yok ki ... 
- Hay enayi hay.. Para ve-

rilmez, alınır ••• Almanın usulllnü 
öğren! 

- Nasıl öğreneyim ? 
- Ver bir lira öğreteyim ... 
- AL .• 
- ftte, öğrettim 1.. 

Matem 

- Ne o?.. Neden siyahlar 
giydin? 

- Matem tutuyorum •• 
- Kimin matemini? 
- Kaynanamın.. 
- Ay, kaynanan geçenlerde 

hastalanmııtı, öldü mü? .. 
- Hayır, iyi oldu da onun 

matemini tutuyorum! .• 

, Çare 

Delikanlf yle genç kız arasında: 
- haydi ıiıe gidelim .. 
- Kat'iyyen olamaz .• 
- Neden? 
- Zararı yok canam, babamı 

da getiririm! . 

~ 

Cahil 

Kerbelli Kasım, bir güzele 
göniil Yermişti. Bir gün sordu: 

- lllae meni sevinen? .. 
- Gözlerimin içinde okumı• 

yor musun? 
- Y oh.r illae yeni harflerle 

ohumayı henüz örgenmemişeml.. 



Güzel kız, ak!am üstü sandala binip gene, 
Salıilden yavaş yavaş açılmlftı engine! 

1:11. lw::ın taze cildi köpüklerden beyazdı, 
Gözleri benziyordu dalgalonn rengine! 

AKBABA 

Delikanlı, o akşam atladı bir sandala, 

kıyıdan uzakla,tı sulara dala dala! 

Gönlü öyle hercai, öyle şen bir kuştu ki 
J\onuyordu gördüğü ilk çiçeğe, ilk dala! • 

J ki aandal gitgide birbirine yaklaştı. 

- Bak şu kac!ına.. D 9leri, 
aaçı, kirpikleri takmadır.. Bir 
bacağı tahtadır .. Bir gözn cam
dır .. 

- Şuna kısaca sun'i insan 
desene 1 

-·..---D ... a-lg_ı_nl-ık--ıı~= 

Rıfat bey methur dalgmlardan 
dır. GünOnü, saatini, hatta ba
ıan ismini l>ile unutur. 

Dün, küçük bir iş için sokağa 
çıkıyordu. 

Evinin kapısına şu liYhayı tak
h: 
[Yarım saate kadar geleceğim) 

Gitti, işini bitirdi, geldi. Birde 
ne görsün?.. Kapıda bir Javha: 
(Yarım saata kadar geleceğim! J 

Kısa bir düşünceden sonra 
mırıldandı: 

- Ne yapalım, yarım saat şu 
karşıki kahvede oturup beklerim.! 

Acele 
Me~bur zenginlerimizden Abdi 

beyin bir kı~ı diinyaya gelmişti. 
Ertesi sabah, erkenden, çat çat 
kapı çalındı. 

- Kim o? 
Sarışın, zarif bir delikanlı .. 
- Beyefendi hazretlerini gör-

mek istıyorum ! 
- Buyurunuz! 
Genç içeri girdı. Misafir salo

nun• çıktı. Bır az sonra da, Ap
ti beyefendi gcldıler .. 

- Bendeniz Enver Sedat.. 
Şair Enver Sedat ... 

- Teşerrüf ettik beyim .. Emri
niz? 

- Bir ricada bulunmıya gel
dim .. 

- Estağfurullah, buyurunuz! 
- Efendim, şey.. Kerimeniz 

hanımefendiye Allahın emriyle 
talibim ... 

- Kerimemin mi ?.. Fakat 
beyim, benim kızım daha henüz 
yirmi dört saatlik bir yavru ... 

- Bitiyorum beyefendi, bili
yorum ama, büyüyünciye ka 
dar beklemiye vazıycti maliyem 
asla müsait değil ! .. 

Acaba 
Tiyatroda: 
- ikinci perde bir sene son

ra cereyan ediyor .. 
- Ya... Acaba o zamana ka

dar biletlerimiz yanmaz mı ? .. 

Çocuk 
Cemil.. Bak, annen sana 

bir kardeş getirdi... 
- A... Bunun dişleri yok!.. 
- Elbet ya .• 
- Saçlan da yok!.. 
- Elbet ya .. 
- Ayol, bu çocuk değil, bü· 

yük babam gibi bir şey! 

ll•i göz birbirine bakar bakmaz kamaştı! 
' Gönüller sıya etti, kürekler sıya etti. 

iki kalp, iki kayık birbirine yanaftı! 

IJalgalar sağlarında, dalgalar sollarında! 

(,'üze/ kız genç erkeğin ezildi kollarında.' 
Önları gören güneş o kadar utandı ki 
Kayboldu uluklann kızaran golları:ıda.'. 

Medet!.o 

Vaktiyle Paristeki sefarata
nemizin a-üzel sesli bir ımamı 
varmış. Geceleri, sefarethane
deki odasının balkonuna çıkıp 
yüksek aesle : 

Medet... Medet!.. 
Diye gazeller okurmuş. 
Civardaki komıular bu feryadı 

bir dinlemiıler, iki dinlemişler, 
nihayet günün birinda Osmanlı 
sefirine müracaat edip: 

- Beyefendi hazretleri, demiş
ler, sizin imamm mali vazıyeti 

çok fena .. adamcağız borç içinde 
her gece balkona çıkıp bağıra 
bağ11a bu halinden şikiyet edi
yor.. şu biçareye bir iyilik edip 
lutfen sus~urursamıl 

Sefir derhal imamı çajuıp 
sormuş: 

- Hoca, her gece balkonda 
ne diye bağmp konuya kom
fUya borçların12dan tikiyct 
ediyorsunuz? 

. 
imam, hayretJer içinde kalmış: 
-Bendeniz mi efendim? .. Kat'-

ıyen ... 
Sefir ısrar etmiş: 
- lolcir etmeyiniz canım .. Şa

yet aJacakhlarınız sizi sıkıştın· 
yorlarsa, paraya ihtiyacınız varsa 
bunu komşulara değil, bana söy
leyiniz. Elbet bir çaresini bulu-
ruz. 

- Hayır efendim, asla .. Benim 
kimseye borcum yok.. Gerçi, 
geceleri balkona çıkıyorum, fa· 
kat kom~ulara halimden şikayet 
ettiğim vaki deiildir. Kendi ken
dime gazel okuyorum .. 

- GazeJ mi okuyorsunuz?. Na-
sıl? .. 

- Nasıl olacak efendim, ba· 

Yanlış adım 
Cazbant, çılgın bir hava Ç3· 

lıyordu. DamJediyorlardı. Deli
kanh, kollarmm arasındaki güzel 
kadmın lrnlağına r:ıütemadiyen 

fısıldıyordu: 

- s;zi seviyorum .•. 

- Sizin için çılduayorum .• 

- Bana bir randevu vermez 
misiniı? 

- Yarın nerede buluşalım? 

- Taksim bahçesinde o!ur 
mu? .. 

- Büyükdereye kadar bir o
tomobil gezintisi yapalım mı? .. 

Bu sözleri söylerken kendin 
den geçen delikanlı yanhşhkla 

ammefendinin ayağına ba:smışh. 
Güzel kadın hiddetle çıkışlı: 

- Beyefendi, dikkat ediniz .. 
yanlı§ a~ım atılorıunuzl.. 

Nezaket 
iki geçkin kadm arasında: 

- Şu Kamil bey ne nazik 
genç dcğamı? .. 

- Ay, size de mi (yirmi yaşın· 
damısımı?) deye sordu!.. 

yağı gazel .. Elimi şakağıma ko
yup ( medet... Medet!.. ) Diye 
okuyorum,. 

Bunun ilzerine ıefir derhal 
mes'eleye intikal etmiş: Meğer 
komşular, imam efendinin ağzın
dan çıkan yanık ( medet ) fer
yatlarını Fransızcadaki manasiyle 
kabul edip adamcağızın gırtla

ğına kadar borca battığını, omm 
için her gece balkona çıkıp: 

- Mes dettes... Mes dettesl.. 
Yani: 
- Borçlarım!.. borçlarım!.. 
Diye bağırdığım zannetmişler .. 

Karga 

Avcı - Yahu, buradan 
tavşan geçtiğini gördün mil? 

K6ylU - Gördüm, gard 
Avcı - Ne zaman geçti? 
Köylü - Eb, iki sene ka 

oluyor f 

Cahil 

Müşteri ile satıcı arasmda : 

- Oanton,un bu heykelikı 

- Beş lira .. 

- iyi amma, bunun ka 
opuk.. Sonradan yapıştmlmış 1 

- Elbet beyim.. Zatı Al" 
hiç tarih okumadınız mı ? .• D 
ton'nu giyotinle öldürüldO 
bilmiyor musunuz? --

Fark 
- Zekayle hamakat 

ne fark vardır!.. 

- Zeka tebessnm ettirir .. 
makat güldürUrf .. 

--------------·-------------------------·-·-----------~-·-··------------~·· ,ıııı11MmııJUH1t11ıtııH111Nllllfthıını11ııtıH111tnıııNıınınıııı11 1111ııııııııııııııııı 1111ıuıııı' 

~ Kirh it! (= 
~ iki ahbap arasında : 
§ - Hayırlı olaun yahu,. 
= 5 
~ - EyYallab... fi 
~ - Ticarete batlamışsm diye duydum.. ~ 
( - Evet, küçük bir dükkan açtım.. j 
5 - Ne sabyorsun ? a 

I= - Minimini, güzel fino köpekleri.. ~ 
- Bari karlı bir iş mi ? 1 

ı -Sorar mısın ?.. Sabahleyin satbğım ~ 
'I k6pekler, 1ahi~lerinden kaçıp akıam üstü J 
5 tekrar bana gehyorlar !.. § 

f ---- i = = 
~ Karakolda ,-
' Çocuk - Amca, bu gece bir hırsız ya· _ 
~ kaladınız mı ? ~ 
~ Polia - Yakaladık .. Ne olacak? ~ 
E E 
~ Çocuk - Şey.. Bu gece babam eve .§ 
! gelmedi de, annem git bak, yakalanmış ol- ~ 
( mnm detti!.. ~ 
~ııuıımı UJıa-ıııııq1mıuııııııııııını 1111111ııııı1111&uwı11ıııııııı1111111111uıııuıUUuJ 

- Bak, beyaz kötkün oğlu geliyor ... Acaba .. davet etsek bizim· 
le beraber sandala biner mi? 

- Bizimle beraber biner mi bilmem •• Fakat benımlc bineri 

/'mııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuııııııııııııııııııııııııııııııııııuııııııııııınııııııııııııııı 

~ Olmadı! 

J Tramvayda biletçi sorar: = - Hanım, bu çocuklara da 
asımı .. 
~ - A, daha neler.. Onlar küçük •• 
~ - Küçük mü ?.. Bu hanım = § ımda? 
~ - Şey.. Beş yaşında 1 
~ - Ya bu l<üçük bey .. 
~ - O mu ?.. O da beş yaşında! 
~ - Acayip., Bunlar ikiz mi? 

ı::: E 'k' § - vet, ı ız .•. 
f - Peki, nerede doğdular ? 
~ - Kız Konyada doğdu.. Oğlan 
~ bulda l 
:: 
'::. -~ ....., 
E; 
~ Te,bih 
= izdivaç neye benzer, bilir misin? 
} Bilirim.. Bütün hayatmca aynı el 
~ seyi giymeğe benzer l 

\. ııı 11111ııtııııı111ıttııııııııııı11111111ıııııııııı11111111ııııııııııı11uııııı111111111taı1111111" 



Miınari ve Dişçi mektebi .. 
nin Ankara seyahati 

Gen~ıer bayram münasebetile Ankarada 
~~tlfadeli bir tetkik seyahati icra ettiler 

ilk Uzel San' atla r 
adeıniıi Mi· 

ltıilr~ 
ı b 1 şubesi ta· 
t ts• • ının yirmi 
redf'i kişilik bir 

il •le ·1 o· . 
iti k ı 1 C lfÇI 

le e. tebi talebe-
rıle b" l'k /\ k ır ı te 

t il araya bir 
etk'k 
y 1 seyahati 
'Ptnışlardır. 
. ~in:ıari talebe
'' A. k ı_, n arada se 
ıtıı Ü 
~ r n kalmış 
e b"t" · u un yen 

l~Şa t 
J • l gezmiş- . 

1 -
-.... 

er - -- -
~tın· \'e istifade Mimart Ye Dişçi talebest Anh~ada B. M l\Jeclisl l:>nünde 
ı~t' ışlcrdir. Kendilerine muallim- mitlerdir. Talebenin Ankaraya 
/\ ık Sedat B. refakat etmiştir. gittiği günden itibaren Maarif 
Ilı~ arada birçok binalar yapan vekaleti yüksek tedri.at dairesi 
~'~ar Hikmet B. bu gençlere talebenin iaşesi hakkmda Gazi 
Ilı~ aranın yeni inşaatını gezdir- muallim mektebine emirler ver· 

ş \'e izahat vermiştir. miş, yemek meselesi ancak avdet-
* * * ten iki giln evvel temin edile-

d Ankaradaki tetkik seyahatin- bilmiştir. Gençlerin tetkik seya-
~~ll büyük istifadelerle dönen hatJerinde şevk ile çalışmalarını 
~ltı~ri talebesi bir noktadan bir istemek hakkımlzdır. Fakat fakir 
, Ylı müteessirdir. Bir hafta sü· talebenin bilhassa aile ocağmdao 
~il aeyabatte yemek meaelesin· uzak şehirde iaşesi meselesinde 
~layı bir bayii sıkıntı çek- gösterile ihmal teessüre layılc:tır. 

Cümhuriyeti gençle rmahf elinde 

.. 
CUmhuriyef gençler man reli ezası bfr arada 

~ [ (X) Mücteba, <XY> Nurullah t<izım beyler. ! 
bit Gsaınere bitmiş seyirciler kapıdan başımızı eğerek geçtik. 
d1, e~ ikişer salondan çıkıyorlar- Küçücük bir odaya girdik. 

llıqhf n . geride kaldım, maksadım - Eur ası rejisör odast, önün· 
llıqı~ elın sahnesini gezmek ve deki l:u tabladaki düğmeler sah-
bell· n:ıat edinmekti. Hir arkadaş ney!e alakadar herkes içindir. 
~e 1 

lllakyaj dairesine götürdü. Tem sil esnasında rejisör herkesi 
~attlçler nasıl çalışıyorlar bunu buradan idare eder. 

Dltıek jstiyordum. Küçük odadan çıktık. Dar bir 
~'r>ı~"a.rlar kamilen ayna ile merdivenden yukarıya tırmandık. 
ııı .. , ' c:uvar kenarlarında uzun Karşımıza gene küçücük bir oda 
~ltk~ı~r, ayna larm üzerinde geldi. 
)'ıı tık limbaJarı, lambalann - Burası elektrik dairesi 
tıyil11lda artistlerin isimlerini ta- sahne ve safonun bütiln elek-
l~~<ı.~ kartlar, bir kenarda bir trikleri buradan idare edilir. 
b~ ~o, odanın ortasmda bir so- Küçük odadan çıktık. Gene 
'lı ~ ıerinde mütemadiyen sıcak ötekilerden biraz daha büyükçe 
ı, rtt '-'ir.ııyor. Makyajım bozmak- küçük sahneye kuşbalnşı bakan 
&ey eşgul olan Nurullb Kazım bir balkondayız. 
~i}'~I\ işi bitmişti, sahneyi gez- - Burası kondüit yeri. 
lt le Çıktık. B:ışımızın üstünde Kondüit temsil esnasında bu-

'•h;fll\'ha vardı. Bu levha rol ra_da oturarak kuşbakışı seyre· 
'~at\l.~rirıe işaret vermiye mah· derken önündeki eseri de takip 

b .. ' Bur d . . . eder. Her rol sahibinin bir nu· 
1 '1ı:ı.:ıt .. .. a .. sı per ecı ıçın yer, 
~ l\U d marası vardır. Mesela: benim 
~~ti,., ugunüz dekor kısmı, de- bu oyunda numaram 3 tü. işte 
~ 'lilı~llııı bunlardır. Vakıa öyle kondüit temsil esnasında benim 
0~ıllrı tdayi kadar yüzlerce de· 
~ L llıız k saram geldiği zaman önündeki 
'Qn . yo amma.. d 1 ı , ' rı ttıın sağ tarafına geçtik. üğme erden 3 numaraya basar. 

: 1 do;lltaa1 suflör yeri, önünde- Makyaj dairesindeki tabela üze-
i~ ~li~~eler kondüit, dektirikç i rinde 3 numaralı renkli lamba 
~~ir. 1 takımına işaret vermek yanar. Beıı de hemen sahnye 
Qlta~ d girerim. 

ctba ilerledik dar bir 15 ıenedir mütemadi bir ceb· 

ve 
HABERLER 

Ankara lisesi 
izcileri 

Geçen perşembe günü Ankaradan 
gelen Ankara lisesi izcileri on giınlük 

bir seyahatten sonra salı günü 9,45 ır~

niyle Jstanbuldan hareket ccmişludır. Se
yahatlari esnasında Jzmir Ye ha\'~lisini 
gezen izciler şebrimizde Galacasaray lı 

<ı:sinde misafir kılmışlardı r. 

istiklal lisesinde konser 
Geçen çarşamba akşamı lstiklAl lise

sinde bir konser verilmiştir. On iki ki· 
şiden mürekkep mektep orltestrı sı moal 
lim Cemil bey idaresinde birinci Bı'.thO· 

fen senfonisini ve bir kaç paı ça çalmış· 

tır. Konser çok muvaffakıyetli olmuş, 
koroda kıymetli parçalar söylenmişti r 

Çay ziyafeti 
Çarşamba günü gündüz saat dörtte 

fsıikl~ I lisesi hanı mları mualli mlerine bir 
çay ziyafeti ver mişlerdir; zivafette eğl:n 

celi bir kaç saat gc.:çirilmiştir. 

Voleybol maçları 
Dün, Ameli llayat - lstiklıH hammları 

bir voleybol maçı yapmışlard ır. Birinci 
partide lstildftl ikinci partide Amelt l la· 
yıt galip gelmiştir 

Yaz faaliyeti 
Çırçır spor 1-.ulübü hazirandan itiba

ren yaz fa:ıliyetlcrine başlıyaca li tır. Bu
nun için Cümhur:yct halk fırkası Fati h 
n:ıhiye merkezi yanındaki bir sahayı te
min etmiş \'e oraya açı l,,; bir sahne yap· 
mak üzere fo a1iyete geçilmişcir. 

lstanjlul idman birliğinde 
lscanbuld:ı mc\·cut federasyona dahil 

olmıyan 12 kulüpten müteşekkil o'an ls
ıanbul idman birliği futbol !iki f::aliyc:te 
başlamış tı r. J\1ııçl:ır Şark şim endifer ve 
Küçüt,pazar ş:ıh alarmd:ı icra olun:ıc:ık tır. 

KUçUkpazarhlar ma9GOp 
23 nisan cum:ırtesi günü 1\ üçükpa · 

zard:ıki sahada Çırçır ~por kulübü iK.inci 
ve üçüncü futbol takımları muhcelitiyle 
Küçükpo:zar spor kulübü birinci takımı 

arasında bir f Ktbol maçı y:ıpılmış netice
de 4 - O la Çırçır spor kulübü galip 
gelmişti r. 

Yeşil Hilalin müsameresi 
22 nisan cuma günü Tepebatı bele· 

diye tiyatrosunda Yeşil 1 lil:ll ve Türkiye 
içki aleyhtarı gençler cemiyeti ta r afından 

bir müsamere verilmiştir. l\]üsameredc 
konservatuar heyeti ye bir temsil veren 
Cümhuriyet gençler mahfeli gençleri h :ı· 

zurun tarafından şiddetle ıı l kış lanm ışlar
dır. 

lstanbulsporun vapurtenezzUhU 
l stanbulspor kulübü 6 ma y ıs cuma 

günü aza ve ailelerine mahsus olmak 
üzere bir vapur tenezzühü y:ıpac:ı k tı r 

rile amatör sahnesinde çalışan 
Nurettin bey sahne hevesl,arla· 
rmla. yardım edilmediğinden bir 
hayli şikayet etti. Sonra cümhu
riyet gençler mahfelinin tarihçe· 
sinden bahsetti. 

Cümhuriyet gençler mahfeli 
1927 senesinde merkezi Fatihte 
olmak üzere teşekkül etmiştir. 
Sonra Beyazıta naklederek üç 
sene kadar orada faaliyette bu
lundu ve sonra buraya naklet
miştir. Aradan geçen zaman 
zarfında mabfel her on beş gün· 
de bir bafüa mmıta:zaman müsa
mereler vermiştir. Bunoan başka 
yerli mallar segisinde ve bir çok 
hayır cemiyetleri namına müsa
mereler vermiştir. 

Mahfelde gayet sıkı ~ ir d is'p· 
lin vardır ve herkes bila kaydü 
şart buna riayet etmek mecbi.l· 
riyetiodedir. Tabii bu disiplin 
sayesinde de temsiller iyi çık
maktadır. 

- Arkada,ıarınız hakkında ne 
düşünüyors~nuı?. 

- Rej isörümüz kıymetli bir 
gençtir. Benim gibi o da sahneye 
meraklı olduğundan gene benim 
gibi bütün Avrupa sahne cere· 
yanlariyle yakından alakadar 
olur ve tam manasiyle bir ida
recidir. Diğer sahne arkadaşla
rımın hepsi de iyi gençlerdir. 
Bilhassa, Şadan, Ali, Sadi, En
ver, Baba. 
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ÇOCUK 
Yılmaz kapt an d. o 

Bir defa Ok-
y3nosya adaları 

civarında seya· 
hat edıyorduk. 

Gemimizi hali 
zannettiğimiz bir 
adanm kı yısına 

getirdik. Ben et· 
rafı şöyle bir 
göreyim diye ka
raya çıktım . Bir 
kaç yüz metre 

. .. 
gittim, gitmedim ı.-.. -... ,, 
arkamdan şid· 

detli bir hücum 
oldu. Kollarım· 
dan yakalandım . 

Bir de baktım ki Zencileri E y· 
vahi.. Bunlar Kanak denilen in
san yiyici Zr.nciler ... Mahvoldum, 
diye düşündüm. Fak at onlara 
karşı metanetimi bozmadım; ken· 
dile rine itaat ettim. 

Beni ottan yapılmış bir kulü· 
beye götürüp hapsettiler. Zec
c:lerden birı de, tabii muhafaza 
için olacak, kulübenin üzerine 
çıkıp olurdu; elinde de kocaman 

Uzak Memleketlerde 

Laponlar 
Şimal ı, utbuna y:ıkın yerlerde ~· aşı· 

yan bir takım kı sıı boylu insanlar \'ardır. 
A!>yanın, Av ı upanı!l, ı\ men kanın ~ima · 
!inde, iklimlerinin pek sert, pek soğuk 

olmasından bunlar. iptid:ıi hır lıay:ıt sü
rerler Hepsine birden Esı..imo denirse de 
muhtelif kısımlara ııynlırlar ve muhtelif 
isimler alır l:ır. 

Avrupanın şimalindekilt>re U.pon de
nir. Bunlar büyül; başlı, geniş çehreli, 
basık burunlu insanlardır Oralarda va~ı
yan Ren !!:"Yiklerinin deri lerinden elbise
leri, serpu~lnrı ve çi7meleri vardır 

1 l a \· ı:nın pek soğuk olm.lsından cıbi
selrrini çı k:ırıp tem izlemiye ve hattd. ) ı
kanmıra iı;1k:ln bul:ımazlar Yeni elbise· 
Ierini eskiler i üzerine giyerler. 

Çok nam uslu, misafirper\'er, saf in· 
sanlardır. Fakat gene iklim ikti7asından 
olarak bir aı tenbeldirler. Kadınlarla er
kekler müsn\'İ hu\: uka mı.likti r. \ ile r:ı· 

bıtalan çok ku vvetlidir. Bir kadın han~i 
işte l·olunursa bulunsun kuçü ı VH ruSu· 
nu ya·,ıından ayırmaz. l':lde gezdirilen bir 
beş 'k: içi nde t:ı ~ır. Bu beşik te ReQ ge· 
iği der isinden v:ıpılrnıştır h üçük çocuk 
bun un içinde so~ııkıan muhafaza edilmiş 
bir h:ıld:: bulunur 

Ne kadar çok çocu~u olursa olsun. 
ıı nne daima hepsine ayn ı ~da~ati, aynı 
fcdJkarlıgı gösterir. 

Şen Fıkralar 

Hayvan nasıl kesilir 
Annesi mutfak ta bir ördek k ızartıyor· 

du. Küçük Sc\'İm iştahlı iştahlı bakarak 
dedi ki· 

- Z:l\·ıllı ördek ! :\ nne, öldürmeden 
ev\•el mi bun un başını ~ e stiler ? 

Ayakkabı gibi olsun 
Kunduracı mağ:ızıısında ~ üçük Ah

mede a\·akkabı :ılırnı lardı. Ahmet her 
biri ni ~iyer ;.en şikayet ediyordu : 

- Anne, istemem, acıtıyor . 

Tezgahtar malı nı sürmek için dediki: 
- Ya vrurn, bunlar saııa pek iyi gi-

diyor. B:ık :ıyağına eldiven g:bi geldi. 
- istemem, eldiven gihi olm asın, 

ayakkabı gibi olsun. 

Tavuk cinsi 
Ahmet bey ta\·vuk -.ı eraklısıy dı. 13:ıh· 

çesindc e:ı İ) i tarnklar bulunu yordu. Bir 
gün merakl ı bir adam, bunl :ın giirmiye 
gitti Bir çifı kümes b, \anı karşısında 

takdir le dmmakı:ı;; hndini menedemedi 
Sonra A \ırnet beyin çocuğuna sordu · 

- Hunlar Pilimot cin~ine aittirler 
değilmi '? 

- I la yı r efendi m. ha bama aittir. 

_JJ_ 

o 

Vakıt bilmece 
kuponu 

28-4·1932 

L 

bir kargı vardı . 
Bu ba sık tavan l ı zindanda St• 

kıldım. Ayağa kalkayım dedim .. 
A ... A ... A ... Kulübe de benimle 
beraber kalkıverdi. Hemen ak• 
hma b ir kurnazlık geldi. Kulu• 
bey ile beraber gemiye değru 
koştum . Avazım çıktığı kadar 
bağırarak imda t istedim. Bereket 
versin gemidekiler iş i anladılar 
da beni kurtardılar. 

( Esk i devir ler de 1 
işkence a letleri 

O rta zamanda Avrupa dere• 
beyleri, l<ı ralla rı, batta kato1ik 
papasları kendilerince hoş gö· 
rünmiyen ldmrelcre tüyler ürper· 
tici i şlrnn celer yaparlardı. Bu 
vahşi hareketleri burada sayacak 
değ:liz. Yalnız, Almanyada, Nü
reınberg ınrzesinde gösterilen 
müthiş b!r işkence aletini anla
tacağız. 

eu a!e t , resimde gördünüz gi
bi, insan biçiminde yapılmış bir 
tabuttan iba rettir. Kapağmm iç 
tarafında uzun çelik çiviler var
dır. Kendis;ne işl<er.ce yapıl a-

c ak olan zavallının eller i zinci r
lerle bağlanır ve tabut içine ko-

nur. Kapak kapanınca çiviler 
viicuduna batar. Bir taraftan ha
vasızlık, b ir taraftan çivilerin 
battığı ye rlerden çıkan k anlarla 
ö lür, _gider. 
Avrupalılar bu müthi ş cina• 

yellerinin aletler ini teş h i r etmek
ten hiç t e sık ı lmıyorlar. 

Yeni bilmecem·iz 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

'2 3 4 5 

1 

Yu~arıdan aşağıya : 
1 - Vücudumuzda kan yolu 

2 - Herkes e 3 - Ziyade 4 -
Almak tan bir sıfat 5 - Yüz 
örtüsü. 

.Soldan sağa : 
1 - Yanan şeyd en çıkan 2 -

işe ait 3 - Ça!gı 4 - Baba 
kardeşi 5 - Islak 
GeçEn hafta k i bilmecemiz in 

halledilmiş sureti: 

~IAFfTIA 
PA"L ı A ı~f-Z 

E Lr M 1 A , s 1 fil 

R [g) 1 A ILfET! 
o ~ rı;- 1E"v1-;: 
E D A

1
T ~ M 
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Bulgarhocalarışehrimizde--Takvim Per.-mbe Cum• 
.. Devlet Demlryolları llanlArı 

Samsunda bulunan bir denia mot6rü, 6 duba, 1 ula 
1 çapar, 1 sandal ve ıairenin aleni müzayedeli 14- Mayıa• 
Cumartesi sGnli saat 14 de Sa1DIUDda mai•• müdlrUHF191 

Buakşam Beylerbeyi sarayında belediye 
tarafından ıercflerlne bir çay zlyaf etl 

verilecek 
Bulpr liseleri tarih ve cog· 

rafya muallimlerinden mOrekkep 
80 kifilik heyet don sabah Bur-
pz vapurile tehrimize ıelmiftir. 

Saat onda limana gelerek açık. 
ta demirleyen Burgu wapurundan 
miaafir muallimler bir mufla ka-
raya Ç1kmıtlar, rıbbmda çok ta
mimi merasimle karıalanmıılardır. 

kız muallim, erkekler de erkek 
muallim mektebine miıafir edil-
miflerdir. 

Miıafir muallimler dün ıaat 
15 te Galat&1aray liıesinini zi
yaret etmiıler ve bilhassz tarih 
derslerinde hazar bulunmuşlardır. 
Heyet bundan bqka mBbendia 
mektebile Dolmababçe sarayınıda 

' 

28 nlAn 
21 Zilhicce 

Gtın dolufu 5,02 
Olln batııı 19.02 
Sabah namazı 5,00 
öt le " 12,11 
İkincU " 16,02 
Akp.m " 19.02 
Yatlı .. 20,43 
tmsak .. 

3,09 
Yılm g~en 

} 118 
GOnJert 

Yılm kalan 
} 248 GOnJert 

29 nl•n 
22 Zilhicce 

S.01 
J0.03 
5,00 

12.11 
16,02 
19,03 
20,45 
3,07 

119 

247 

yapılac•ktır. 
Tafıilit Ankara Malzeme daireainde, latanbulda Hay·dalllllll 

matazaaında meccanen verilen t•rtnamelerde yazılıdır. (t67§t 

RI! 'ATE N 1 •• 1 il E • E R 1 

-kaa•a Na•ıa 
Kal'fllamaya gelen zevat ara

aında Bolu meb'uıu Hasan 
Cemil, maarif müıtef8n 
Salih Zeki, darOlfOoun emini 

gezmif;erdir, 
Miaafirler bu ıabah darlllfil· RADYO 

"-----BusOa:J 

Bu Senenin l!n udretll, l!Iİ Gazel Re•ll•t Roma11ı.W 

ltiaah Bir Bula Ve Şık Bir Kapak açinde Çıkb 

Ba .... Ve Nepeden Sflhalet Ktltilphaaesi •• 

Muammer Raıit, edebiyat fakOl
teai reİIİ Muzaffer beyler, maa-
rif veklleti umumi milfettiıleri, 
bir çok muallimler, Bulgar· kon
.oloıu M. Balameıof, evvelki 
gln ıehrimize gelen Sofya da
rWfDnlhı emini M. FHov ve diter 
bir çok zevat bulunuyorlardı. 

Misafirler Galata yo!cu salo
nuna ıeldilcleri vakit orada bu
hıaan talebelerimiz kendilerini 
ficldetle alkqlamıılar ve •• Hnı 
sreldiniz,, nldalarile karıılanmıı
fardır. 

Balgar muallim hereti maarif 
.,.aumi mllfettitlerinden M. Vla
dimir Nikolof'un riyaaeti altm
cladır. içlerinde Sofya darOlfil
nu tarih mOderriıi M. Zlatanloi 
de bulunmaktadır. Bu iki zat ve 
Sofya darDlfOnunu emini Galata-
1aray liıesine, kadın maullimler ••• ww••-·-----·-- ••--PoH•te t 

Bir cinayet 
Yirmi yerinden 
Blçakla vurulmuş •• 

Diin Maslakta, yirmiden fazla 
bıçak yarası taııyan bir 610 bu
hmmu~, Mnddeiumamllik cİDa· 
1ete vazıyet etmip. Maktulln 
hlviyeti, kimin tarafından w
ruldağu, ve ne zaman öldOrül· 
dllğll benilz anlaıılmamııtır. 
Oıerinde bu'.unan elbiae, Kara
deniz havaliıi ahaliıinia giydiii 
elbiıedir. Tahkikata ehemmiyet
le devam olunmaktadır. 
Sok•kta bulun•n ,.,.11nın 
ltıraızhk ederken wuruldutu 

•n .. flldı 
Bir iki ıece enel Şehreminin

de na11l wruldağanu bilmiyen 
Aziz İlminde bir yarah bulan
cl1Jianu yazmııtık. Tahkikat ae
ticeaiade Azizin ne ıuretle w-
ruldaia anlqdm11br. Aziz o ıe
ce Hekimoila Alipap cadde
ade bakkal Haydar efendinin 
dlkkln•na pmif, fakat bir ıey 
plamadan g&rlllerek laatalan
allfbr. Haydar efendi ~e ka· 
nahgıada kaçan pbıa durma· 
- ihtar elmİf ve durmadıjanı 
,arancJ çifte ile &zerine atq 
etmiftir. Aziz aldıit yaraya rai· 
men kurtulmut fakat, nihayet 
balaiz bir halde yere yıkdmaia 
mecbur olm'lfbır. 
Top orn•rken feci bir kan 

ICuçllkpazarda ftilyeııer İl· 
miade 15 J8f1nda bir çocuk di1n 
ıebn halinin yanmdaki mey
clucla top oynarken bir kaza 
neticesinde yere dOımDt ve o 
esnada yerde bulunan dikenli 
bir tel boğazına uplanarak ajır 
1Untte yaralanma11na sebep ol
•Ufbu'· MUyeuer haıtaneye kal
dmhmtbr. 

8ell111 S.rrı berin konferansı 
Bu atpm uat 8.5 da ndyoda SeUm 

Sam beyin vereceli tonf eransın mevzuu 
--Baba yadigtrlan,. dır. 

Bir d•ktllo laten~ 
ı - llalldlJ9tlerl ,..... .... edllea· 

.... .,. ..... ..,. -1c1..aaı1en clola7I ve-

... lllmak llllJen ............... 7abuz 
P''I ..... " ~ JWerl -* 1J dlm 

u ,. ...... cWllJe& .. ·- .......... 
1 - ....... " tıall8k ,_ ... clılk· 

....,_ ...._ ftl'dlr. Aım ı tr ıılertııa llD· 
- t 5 l tr•Wefil-.aaftWlllad· 
., rf ., .. lleJuı& ..... ıa..ta u 1 .... 

p ,.... ... d - mlrwatlaa. 

naau ve diıçi mektebini geze
cekler, akıama Beylerbeyi 1ara
yında belediye tarafmdan bir çay 
ziyafeti verilecektir. Y a11n da 
&jleden evYel mi1zeler ı•zilecek 
14 te GDzel san'atlar birliğinde 
verilecek bir temıilde baz1r bu
lunulacak, akıama Halkevinde 
bir çay ziyafeti verilecektir. He
yet cumartesi gDnl kız ve erkek, 
muallim mektepleriyle Pertevoi
yal Ye Istanbul erkek liıelerini 
ziyaret edecekler, 6,30 da ıeref
lerine dariilftiaunda bir çay zi. 
yafeti verilecektir. 

Misafirler Mayısın birinde Bur· 
aaya gidecekler, Oçlilide Yalova 
yoluyla buraya döneceklerdir. 
Bet Mayl8 perfembe gDntı bp 
f•ktıltesiyle Çamhca kız orta 
mektebi gezilecektir. Heyet Ma· 
yıaın aekizine kadar ıehrimizde 
kalacakbr. 

•••••••• cr••--------•--•••-----• .... --
BegollM Udncl notm beyefendiye 

Efendim, • 
Mf!vekkfli Mönfr Nazmi beyin Ka

hfrede mukim oldufundan bilbahls 
mumafleyhtn valdeel Madam MBl'i 
AntuvBllet Faika hanım hanesi hak • 
kmda bazı muddefyat ve beyanat ser -
deden ve lıtanbul Sultan lıamam Ke • 
l~li Yakıl hanı 6 -1 nıunaralı dalre. 
...... 6- ................ 
old.ınt ifade edew Ahmet Omer i• 
zasiyle tarafımıza gönderilen protes
toname mUnderecatl hayretle karşı • 
lalımıftır. Protestosunu reddeden 
Ahmet Ömer beye ha1U&tl atiye)'i ih
tar ederim, §Öyle ki: 

1 - Mevzuu baMolan Mart Anta· 
vanet Falka meeh11Utm olan bir phsi
yettlr. 

2 - HAien haizi veklleti bulundu· 
lam şahsiyetse (Marl Antuvanet Fnf· 
ka olmayıp) Madam Mari Geymedir. 

tSTANBUL - 11 dea 11 a kadar pa -
mofoa, 11 elan 19,IO a kadar doktor bun 

RDml bey tarafnadan ~ Mkkmda lı:ollfe
raaa, 19,30 dan IO,IO a kadar Selim 8uTt bey 

tarafuulaa k_.nu, 11 dea JI e kadar 

Belkıa hannnm llUraldJle .ıadyo beyeU, 

n den 11.ao ...... orlmtra. 

S. K. Sa. AL Ko. elan 

VltANA. - (Sn,1 m.) s-& ... Mil • 
~· delllUrimk ...,.. teunl•• Loo !l'ols 
tol konleruuı, 20,IO .. " rapora, 18,ü haf. 

tanın mikrofon telrlkalll, 11,10 .. ,.dutlar 
operaaı, ll,IO ....... rapora, U,11 dalla 
lıaftlan. 

llOllıU. - ("1,1 m.) ...... lıavadls-
ler, pamefon, 11,&a llouer, ...... ....... 
ler. 

OSL<> - (1011,& m.) 8ut 11 dini 1111öl· 
ki, ıs,ıa ~o ktaa;oaamm. komıerL 

MOSKOVA. - (UM m.) 8aat 11 laafta.. 
nm lcımalL 

VA.RfOVA - (1111 m.) laat IO,U net 
riya&, il tarife. lapoa ~ 11,U 11a • 
fit k-, =ı CMpba ....... 

BUDA.PllŞ'l'll - (IM,I &) lut 18,10 
msm-e .......... 11.11 pal .. plAldan, 
H konferau, tO,IO opera, oJqelle lılılldoMI 
nan kouerL 

Yana 

Tekirdağ kıtaatı hayYUdoua ihtl 
yac1 ip. 83,500 kilo arpa aleal a11ret 
te mUNllrıaaya koamattar. lhaleei 18 
Mayıs 932 Ç&l'f&llllla slnfl aat 18 da 
dır. Taliplel'la prtumeyf linaek 1-
zere iter sin •halr•eaya iftirak ede 
cekleria de te.ınat n teklif mektup 
larlle vakti •aanench Çorluda sa -
ıı.&lma komlayoaua mfiraeaatlarL 
(228) (1643) 

• • • 
Çorlu'da bulunan kıtaat haynna • 

tı ihtiyacı için ll0,000 kilo arpa kapa 
lı zarf uaulile mUaaJıauya konmut • 
tur. lhalesı 18 mayıs 932 çaqam?ıa 
gtlnfi saat H tedir. 

Taliplerin prtııamesf ai görmek U· 
zere her gfln münakasaya fttlrak ede 
cek1erinde teminat ve teklif mektup. 
lanyle Yaktl muayyende Çorlu atı • 
nalma komisyonuna müracaattan. 
(229) (16'4) 

K. O. mleu11atı ihtiyacı 
kilo zeytin pazarlıkla al 
fhalai 30 • , _ 932 Cumartesi 
ıs- 30 da koôyonumusda 
aktır. Taliplerin şartaamelllli 
bere •er da ve puarbp 
edeeeklerin valtti maa7yende 
yonumaza mtlraeaatlan. (223) 

• • • 
Catalca mttstahkem mevki 

suya tenlyesi için maheme 
eaktır. ihalesi 3 - 5 - m .. 
saat 15 te koalayonammda 
cqtır. Taliplerin p.rtna.....W 
üzere her ıiin ve puarJıta 
deceklerln de vakti muayyend• 
yonumuza mUracaatlarL (234) 

• • • 
K. O. ve birinci fn:b kıtsa# 

yacı için 15,000 kilo bulrur 
la almaeaktrr. ihalesi 2 - 5 
pa1arteli saat 17 de komiayoll 

Vh'AN..t.-111,19 -- - a..& 11,ıo B Q R S A da yapllacaktır. TaHpJerln .. 
koaf...., Ha• ...,.... - tı A.merllmds --ı sini almak Usere her atin •• 
neden llablledUIJor1 (Koıdarw) ıı.u Me. ia iştirak edeceklerin vakti • 
lcNll n.aa utaıa rapora l'lak ıs-rt. n,ıoll·27~~N"'!"i-ıa-n-9~3!""'2-.-A"",""'! .... ~.-"!'!K-·p-•-• .. --ııı de komisyonumuza mira 
akfam luıuert. (235) (1674) 

BOMA. - '41,1 metre - a..& 11,ıa a.a. K•111bl•o 
Yadl9, 11,A, Spor rapora - n. 11 .... u F rnSJz Frangı 
tılftllllk ...................... - -..O. • .,· 1 Jngillz lirası Kr. 
llllıllllıı, Mftdla w IWıj ' Mel~.. •T.L matablll Dola 
poru, 11,IO lpor nporu, 11,'8 Konanlll aaa • • • Liret 
lan, operet - llaftdlaler. Betıa 

BOl>APl:fTS - 118,5 metre, _ Sut ,. Drahmi 
tl,IO, lmmer, 11,M, tl.SS a,..u. - çiqt"M la. Fraıılı 
... .._ komerl, H, frMm laıafe....., • Leva 

Florla 
08LO - 11'11,& ....... - .... • ..... • ltW09 

npora, suete .. ........, ..... .._..... • Slllıı 

tedrmt, il mDıdk, tl,U ır.tenas. " • Pezeta 

llOIKOVA. - 1* metre - 8Mt 11 al· 
..._ 'ftl ıra....: ..,..._. __..etler· 
de ziraat faallyet;L 

VA.BŞOVA. - Hll metııe - lu& tl,11 
aeptyat, n ımııUd, n,u ....,_kon.er, 11,ct....,.,.....,..., ......... -.llrlel 

.. . 
• • .. . Mark 

Zloti 
hqG 

il • Let 
ı Tlrk Hruı Dinar 
ÇerYoaeç lltaNt 

• • • 
GUmUşsuyu ihtiyacı için sat 

a.,...._abaacaktır. lhalai 30 
932 cumartesi günü saat 17 de 
yon11muzda yapılaeaktır. Ta 
şartnamesini almak Uzere her 
pazarbta iftirak edeeekledıı ., 
ti maa)')'elHle komtayonamasa 
eaatlan. (232) (1111) 

• • • 

3 - MBvekkUem mumafleyha ta • 
rafmdan utı edUmiş olmadrtvm gibi 
aharinin dahi tmdl edilmiş olduflm
clan haberdar edilmit olmadıfım el • -;.:ı =======;;::=;;:::;

1
-

hetle mttnkldlem Mari Geyme namı - _ Z A Y 1 L E R 
na kt1118enln iera)'i harekete mezmıl -

Nukut 
Fransız Fran~ 
Dolar 

K. O. ihtiyacı için ~bak de 
pik boru paurllkla abaaeaktır. 
leal 2 - 5 - 932 puarted .... 
15 te komisyonumuzda )'&Pi 

Taliplerin şartınameelni ılrıaek 
re her ıilD ve puarbla lftlrd 
ceklerin vakti muayyende k.-ılllllll 
muza müracaatlan. (231) (1111 

• • • 
retl olmadıflnı beyan ederim. 

4 - Mhelddlemi temsil sellhiye • 
U bana aft olmak itibariyle bu husus 
herkee~ maltm olmak ve atlyen her 
hanıt h•lt ve hatalı tasarruf at ve 
muaıullttaa ldıuentn zaranna ma -
hal bbnantak ilsen keyfiyetin iki 
YH•l ıaAteyle ll&nı talep olunur. 

5 - Ffl'UAT& Karenti efendinin 
dahi akü bılnaen lgal ettlif hanede 
Mari Geymlnfn ha'lleei olup b11 hane -
nln ne Münir bey ve ne de Antuva • 
net Faika hanımla alakası yoktUT. 
811 vadideki fuzuli beyanatı tamamen 
reddederiz. 

Binaberin Ahmet Ömer beyin fu • 
zull ve mahalline gayri masruf bir 
selAhiye mflstenfden vaki m8ddeiya • 
tm tamamen hUkflmliiz oldutunu be -
yan ederim. Gam mühik iınadat -
tan dola11 cevap ituma ve gazeteler -
le illnat lerasma mecbur edilmekti • 
tim hueblyle iieretl tahrir n harei 
l'e8ml ve llAnat lcreti olarak elli lira
n• derhal tarafıma tas•iyealnl ve ak
ıl halde meurift muhakeme ve ile • 
ntı veUJet kendisinden dava oluna -
cafı malim olmalt iizere beş nüsha • 
dan ibaret ihtarnameden birinin mu • 
mafleyh Ahmet beye tebliii ve bf • 
rer ntlshunarn iki ıazeteyle ilbiyle 
ulının dairelerinde hıfzmı ve muad -
dik auntillia tarafımıza itasını rıca 
ederiz efadim. 

işbu ilAnname dalnde abkonulan asıl 
ntlıbasana uygan of matla berayl neşir 
•vatıt,, pzetesine pderildL 

15 ulun 1932 
Be"°"" Udnd lliterlfll 

Geçen lene Jnn ceneral konsola• 
au.dan aldı&ım puaporda 9!9 senesinde 
Ayuofya polis merkezinden aldığım ika· 
met veslkımı bagün kazaen kaybettim. 
Zirdeti adrese ıedrenleri memnun ede
cellmi iltn eylerim. Çemberlluşta Vezir 

In~liz lirası 
Uret 

Boru h•rlcl 
Albn 
Mecidiye 
Banknot 

K. O. ihtiyacı f~in 500 kara 
zarhlda alınacaktır. thale91 fi 
932 eumart.eaf rUnB saat 15,80 
misyon•maıda yapdaeaktır. 
ria tarta&meaial almak be,. 

ban caddesinde 39 numarada battal l .. _ .... _________ .. I 
R .. uı bin Meh111et llllkl 

giin ve pazarhta lttirak ed 
de vakti maayyende koalq 
mUraeaatlan. (233) (1672) 

Erdek Mal MüdürlüQünden: 
Neri 

Harap 
Zeytinlik 

.. 
" 
" Zeytin dut 

Zeytin 

.. 
" 

adedi mikdan 
Me•kii etean Da. E. 
Fatya 364 9 O 

Kanava 108 6 t 

" 108 6 1 

" 64 4 o 
Aynana 36 2 1 
ICanava 164 6 3 

Kanava 134 16 o 
Oduncu 80 4 o 
yolu 

Zeytin Dut ICaıteri 45 1 3 
Zeytin ve Mua•la 50 3 1 
bai yeri 

Kıymeti 
muhammeneai 

Lira K. 
500 00 

300 00 

300 00 
200 00 
120 00 
soo 00 

350 00 
2SO 00 

130 00 
100 00 

kimden 
Metrik 
olduğa 

Yunanlı Gazlerin
den metrak 

Yunanlı Kostanti 

Bulunduğu 
mahal 

Erdek hududa 
dahilinde 

" " maçruyaniden metr6k 

" " " " 
" " " " 
" " " " Yuunb Mibaleplez 

" 
,. 

zevcesi Marya dan 

" " " " 
" .. " .. 
.. .. .. " 
" " .. " 

' 
IUretl 

fa111hM 
Temlik .. 
bedeli 

" 

" ,, 
,, 

" 
" 
" 
.. .. 

Ballda cim ve eYUfı mabatrer on kat' a emllkin bedeli defa ten ve ıapi m&badil boDOlll 
rak teıri1e edilmek &zere mluyedeye konulmuttur. Talip!eria 4-5-932 Çarıamba gtlnll Erdek 
mlld8rlGj1De mlracutlan. (161 '1) 



1 t - VAKiT 28 Nisan 1932 -E • t S d v .. ~V J\KITıın ~---I I Mahkeme ve icra ilanları 1 
mnıye an ıgı mu- K .. .. k ·ı"' 1 1 Mukaddema Beyoğlunda Ifa-ı-·a-rt-· --l-st_a_n_b_u_l_A_la_h_k_·e-11-ıc_i_as_lı-.y-e_b_i~-inei 

d•• ı•• W •• d e uçu } an arı, fil soknğmcln Hrisos Tomos Apaı1ı· ticaret daiı'eşinden: Ur Ugun en manında mukim iken halen ikametg:l Beyoğlunda lstiklfıl caddesinde • --= _ıo defası yüz kuruştur --- .:. 3 9 
hı meçhul hulunan Izak J.,ahnıın ,.,. · numcroda derj mamulfıtı ticareti-

Afuhacn. Kiralık sayfiye - Üsküdar bağ fenci iye: Je miiştegil Victor Galerini efendinin 
tncn İkraz l\1erhunatın cins ,.e nevile mevki Ye larba~ında tophaneli o!!:lunda altnni zade alncaklıları"le ı"cı·a"n aktey1ediğı" koıı· kı Rorçlunun i~ml , . lstanbul ikinci icra memurluürm· "'· 
Yıncti No. milştemiJAn mahalle,inde 46 :\o. hı beş oda ve iki dan: korduto mahkememize de tetkikatı 2 

l076 114 Balatta hamamımuhı"ttı"n mahallesı·n- Mehmet Halı"t aptesh:ı~e ve. ~~O arşın b:ıhçeyi ·lıl\'İ 1\1 ı~ ı · Haziran 932 perşembe günü saat 11 
eli kt\mlleoı t 1 h ıe • ·ıra\·a . 'ran \O \'C Sürekasmın zımme· nezaı ~ 1

U un:ın aı " • - de icra kılınacağından bu bapta ala 
d t b Soka w nda atı"k 19 Bey · ı 11-· ı d ı t hant"li tiniıcle alnca•'ı olan iki bin iki 'üz e an uracı gı verı ece0 •m en arzu c en r.r op ~ ,, kndnr olanJnrrn yevm ve saati mez • 
mükerrer cedit 31 numaralı bir oğlunda kömürcü Ali beyle bekçiye ve kırk üç Uranın temini için alacaklı kfirda mahkememiT.de hazır bulun • 

1 k !·çın Ista b ı ç b ı · n·,,10 şirketi mezkure.ve merhun ve dairece hanenin nısıf hissesi. pazar 1 n u en er ıtaş 1 maları lüzumu ilan olunur. 
2450 ı k b b k ıı d 10 :>.1 d FJ haczedilen muhtelif tarihleri muhte. 3123 Kadıköyünde lbrahimagw a mahalle· Yusuf Kenan yo u · anı 3 a so ·nfiın 3 hO a ay- 1 ah -

dar beye müracaıtlcri ilin oluııur \'İ kredi fon ye mısır tahvfüttı ile Su tan nıct ikinci Sulh hukuk 
sinde hekim limbo sokağında atik Bey ve Ayşe Rumeli şimendüfer tahvili ve mülga malıkenıesindcn: 
11 mü. cedit 20- 22 numaralı dük- Mükerrem H. Para yahut her nevi eşya- donanma cemiyetine nit piyango bi _ Sabiha H. Ja Lem'an H. tarın ş:ı -

14592 3155 

340o 4502 

6140 9235 

9431 

22so 9437 

2oss 9479 

l894 9484 

119'o 9507 

17275 9569 

3360 9577 

9586 

1902 9589 

140 

kanı müştemil bir hanenin tamamı. 
Kadıköy ünde cağferağa mahallesin· 

de atik yoğorlcu çeşmesi cedit safa 
sokağmda atik 13 cedit 10 numa

ralı bir hanenitı tamamı. 

Süleymaniyedc Süleymaniye ma

hallesinde ayşekadın hamamı so· 

kağında atik 5 cedit 9 numarah 

bir hanenin tamamı. 

Sultanahmette firuzağa mahallesin

de ticarethane sokağında atik 29 
cedit 71 numaralı maabahçe bir 

hanenin tamamı. 

Edirnekapıda Haticesultan mahal

lesinde çukurbostan sokağında atik 

1331 cedit 125 numaralı bir hane

nin tamamı. 

Fenerde Tahtaminare mahallesinde 

Tırandafil sokağında eski 1 ve ye

ni 5 numarala bir henenin tamamı. 

Bakuköyünde yeni mahallede ikinci 

sokakta 26 numaralı bir hanenin 

tamamı. 

Bakırköy:inde Kartaltepe mahalle

sinde Avniye sokağında umum beıap 
196 ve cedit 11 numaralı bir ha. 

nenin tamamı. 

Boğaziçinde Büyükdere mahallesin· 

de Büyükdere caddesinde ve Eski· 

nazi sokağında atik 352, 354, ::,56-2 
ve cedit 329, 331 6-4 numaralı 
maa dukkin iki hanenin tama~ı· 

• 
Balatta Tahtaminare mahalles:nde 

eski Tabtaminare ve yeni kıraoğlu 
ve tahtaminare sokağında eski 139 
137, 142, 141, 141, 141 mü. ve yeni 

1, 133, 135, 137 numaralı seneden 

maa arsa üç dükkan elyevm bir 
dükkan fevkinde apartımanı müş· 

temil fırının tamamı. 

Drağmanda Tercüman Yunus ına· 
hallesinde Drağman sokağında atik 

16 cedit 91-11 numaralı maa oda 

bir hanenin tamamı. 

Üsküdarda Çakır ağa mahaHesinde 

atik Mes'udiye cedit Kefcedede so-

ka~ında atik 2 mükerrer cedit 80 
numaralı bir hanenin tamamı. 

Boğaıiçinde Incirköyünde Paıa bah

çeıi mahallesinde eski Köyiçi yeni 

iskele sokağında eski 1 yeni ~6·3, 
26-3nuoıaralımaadükkin bir hanenin 

tamamı. 

Beykozda Beykoz mahalleıinde ~tik 
Alibey cedit Kemer sokağında atik 

29 cedit 25, 25 numaralı müşterek 
methal mahallini havi müfrez maa· 

Kemal Bey ve 

ZUleyba Naci

ye H. 

KAmil B. ve 

Muazzez H. 

Ülfet, Meliha 

ve Seniha H. 
lar Osman B. 

Fatma H. 

Madiha H. ve 

Hafız Ömer 

ef. 

Hediye H. 

Sabire ve Şevki 
Hanımlar. 

Annik H. vekili 

Köseyan Antu· 

van Takfo Ef. 

Eatma H. 

lbrahim Ethem 

ve Münevver H. 

Sadide H. bil· 
esale Ye Sabri 

B . tarafıodan 
bilvekile. 

Cemil Bey. 

Ayşe Muzaffer 
H. 

9 bahÇe bir hanenin tamamı. 727 7400 Kuzguncukta Kuzguncuk mahallesinde Emine Mu
Paşalimanı caddesinde eski 116 ve yeni zaffer H. 
155·1, 15.5·2 numaralı tahtında maaka· 

yıkhane, Gazinoyu müştemil bir sahilba 

nenin tamamı. 

bo 'f ukanda ikraz numaraları yazılı emlakin vadesi hitamında 
d,!cun ödenmemesi hasebile 61 gün müddetle satılığa çıkarıl
dı~ııadan talip olanların veya fa2Ja tafsilat almak isteyenlerin San

Satış Amirliğine muracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
4 Üncü keşide 11 Mayıs 1932 dedir. 

" BüYü~ i~ranıiye 40,110 liro~ır 
~ı: 15,000, 10,UOO Liralık büyük ikramiyeler ve 20,000 

Liralık bir mükMat vardır. 

Hükômet memuruna ı..cfaletle yahut ipo· Jetleri te viyei dcyn edilmeme i üze. yian mutasarrıf olduktan Ocapaşada 
tekle \'erilir. Saat 9· 12 ar:ısındı mürı· rinc nlacnklrnın \'aki talep Ye müt . Aziziye caddesinde l~ - 131 numa-
c.uc. Istanbul U:ıhçckapı dördüncü \'akıf tchaz karara tevfiken ıo _ 5 _ 932 mlarJ:ı murakkam altında kitapçı 
h:ın asmakar 29 •· ,_ ·ı 
ın!jjjjlljjjjj"jl" lj rıjjJnlJJITjjj tarihine mü adif ·nlı günü saat on dükl~frnını muşKmı kargir 4 kat ''e ~111 u ıı ııllılllıll ıı ıil mıırııııııırn~ıınıııımil~~lil~lllilllliJllll!lliflj~lllllll! ilr1 on ikide lstanbul esham ve tahvi· bir de ağşap daraca kattan ibaret ve YAZ GELDi ! l:it hor asında açık arttırma ile pa - J1cr kntı cnmakfınlarla ayrılmış mün

raya çevrileceği malllmunuz hulun • ferit ikişer odayı muhtevi dairelerden 
mak \'e olbaptaki ihbar rnrakasının müteşekkil birer hala elektrik terkos 
tebliği makamına kaim olmak üzcrt1 mevcut bulunduğu gibi birjnci ikin • 
fürnen tebliği keyfiyet olunur. (2.'\33) j ci dairelerinde ha\'a gazı tertibatı da 

lpeklilerinizi kurtarınız ???? 
S0 · DO - RONO PER fEV 
Yalnız lüzuınu olan 'c arzu edilen 

mahallerdeki teri keser, vüı.:ude hiç bir 
mazarrat .,·ermez. Sıhhat vek:lletinin mü
sadei rcsmiyesinl haizdir. 

SEVRISEFAIN 
Merkezi idaresi Galata kôprübaşı il %2.1 

Sube A. Sirkeci l\1ühlirdır zade Han !?2640 

Mersln postası . 

(Ankara) 29 Nisan Curna 10 
da idare rıhtımıl)dao kalkar. 

Tek ve çift önlü kazanlar 

ras_Pası 20 Lira. 

Faça ve lcarinc raspası ile 

borda ve amliar dahili aksa· 

mı 24 Kr. 10 para. 

Karine sakal raspası 3 Kr. 

Dankların çekiç ., 21 ,, 
Zehirli boya ile boyama 5 ,, 

tiatlarla talibi üzerindedir. 

Noksanile yapmağa talip olan

ların 2 Mayıs 931. saat 16 da 

komisyona müracaatları. 

Teminat üç yilz liradır. 

1 
As. M k. Sa. Al. komisyo

nu UAnları 

Harbiye mektebi için terzi ,.e kun· 

dura dikiş makinelerile bunlara ait 

muhtelif malzeme aleni münakasa ~u· 

retile satın alınacaktır. l\lünakasası 

12 Mayıs 932 Perşembe günü saat 16 

ya kadar Harbiye mektebindeki satın 

alma komisyonunda icra kılınacak

tır. Taliplerin şartnamesini görmek 

i~in komisyona müracaatları ve i~ti

rak için de muayyen vaktinde komis· 

yonda hazır bulunmaları. (265) (1572) 

r-YAlmT , 
Adres: lstanbul ı\nkııra c:ıdde.si 

Vakıt yurdu. 
Telefon: \'azı ışlerı 2 4379 ve 

2.3872 idare 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lsr:ınbul Vukıt 

Abone şartlara: 
==== 

l :i tı 12 Aylık 
Duhilde 150 400 750 1400 Kuru~ 
r lıriçıe - 800 14~0 2700 

~n şartlarımız: 
l{csın! 1 lusu~I 

aun 10 Kş 12,50 Kş 
Santim• :-!O " 2:; 

KUçUk ilin !artlarımız · 
1 ~ ·> 4 1·1 O Ucfalı 

30 50 65 1 5 100 !\uru~ 
r\- Abonelcrimızin her üç aylı · 

ğt için bir defa meccanendir 
il - 4 satırı geçen ilAnl:ırın fazla 
:ıtırı için 5 kuruş zammolunur. 

V AKIT Matbaası 
Sahibi: Mehmet Asım. umumi 

De§rlyat müdürü: Refik Ahmet 

Sultanalımet .3 üncii sulh lıul:ul• 
hakimliğinden: 

Yakup beyin Celftl !ehmet bey a
leyhine ikame eylediği 100 lira ala -
cak dava ının cari ınuhakemesin 1e 
Çar-s'UJ'İ kebirde zincirli handa 2:ı No 

lu dükkfının müsteciri Celili l\lehmet 
beye ı:; giin evvel mezkur dükk:ını 
terkettiğlnden tebligat ~·apılamndı· 
ğı cihetle mahkememizce kendisine 

bir ay müddetle ilanen tebligat yapıl 
masınn karar verilmiş olmakla mu -

hakeme giinü olnn 4 - 6 - 932 cu • 
marte i günü saat 14 te tayin kılııı • 
mış olduğundan ye,·mi mezkıirda müd 

deialeyh Celfıl Mehmet Deyin mah • 
kemede hazır bulunması ve yahut bir 
vekili nıusaddak göndermesi ilan olu 
ıı ur (2S:J2) 

/Jeuoıilu iiçüncii sulh lmkuk mnh· 
1.:emcsinden: 

l\Hiddeiler :;\la dam Gavraniç 'c 
Hidayet l(emal efendi tarafından 

').'ophanc.de Jdcscid sokağmda 1l ,.e 
ı:1 No. Jıı fabrjkada mukim iken ha
len mahalli ikameti meçhul olduğu 

tebliğ kılınan daveti)e varakrusına 

mübaşiri ta.rafından Yerilen meşru· 
hattan anlaşılan I..antos efendiye lıil 

talep 20 gün müddetle ilfınen telifi. 
gat icras.na karar ''erilerek muhake· 
menin devamı 23 - !'i - 932 tarihi · 
ne müs::ıdif salı günü saat 10 n talik 

kılınmış olmağla müddea aleyhin 
yevm ve saatı mezkfırda mahkemede 
l>i1.1.at hazır bulunması ,-eya tarafın· 

dan mu addak bir vekil göndermedi
ği takdirde mahkemenin gıyaben J"Ü· 

yet olunacağı tebJiğ makamrna knim 
olnıak iizere ilfını keyfiyet olunur. 
(2u31) 

IJcyoğlu icra Dairesi itiraz ıl!rr 
cii lıakimliği: 

Beyoğlu icra itiraz mercii tarafın
dan kongordato~unun kabulile kendi 

~ine iki ay mUhlet ita kılınan Eminü· 
nünde Dirlik ~okağında 59 No : hı 
mağazada mobilya tiraretile müşte • 

gil Leon Şalo efendinin görülen lü · 
zum üzerine müd~etinin 2-i - ·1 - 9:1:? 
tarihinden itibaren hir a:r daha tenı

clidine karnr verilerek ikinci toplun • 
ma i~in 21 - :; - 932 tarihine müc!l· 
elif cumarte i günü saat 15 tayin kı • 

lınmı~1ır. Deftere kayıt olunan ala • 
caklıJarın müzakere için tayin kılı -

nan gün \'e saatte komiseri hulunan 
naıatada Danup Si_gorta hamnda hi • 
rincj katta a\•ukat Rafet beyin yazı • 
hanesinde toplanmaları ve yernıi 

me.zkfırd:ı borçlunun dahi hazır hu 
lunacağı ilfın olunur. (2829) 

olup i1.a leyi şüyu zımnında ınezl,iı:r 
apartımanın füruhtu mukarrer olup 
me,·kii müzayede) e konmuş \"e bh'in· 
d arttırmada 11,500 liradan fazlaya 
talip zuhur etmemesinden ikinci art
tırmanın icrası tekarrür etmiş ve ı 1 
- 6 - 932 salı giinü saat 15 te kat'I 
ihalesi icra edileceğinden talip olan -
farın kıymeti muhammenesi olan 16 
bin liranın yüzde 10 nu nispetinde 
pey akcasmi hamilen Sultanahmet İ· 
Jiinci hukuk mahkemesine: 932 - !32 
dosya numarasıyla miiracaat eylt'me 
Jeri ilan olunur. (2830) 

Beyoğlu IJördiincü Sulh Hukuk 
jfaJıkcmcsinden: 

Panga1tıda :Feriköyü caddesinde 
143 No: Ju hanede sakin iken 2 - 1 
932 tarihinde vefat eden l'olismerk<'z 
memurluğundan mütekait Ihsan Be • 
yin tereke ine mahkeme~e rnz'iyet e
dilmi tir. 

l'aJ"İhi ilandan itibaren e~habı mat 
liıp ve alftkadaranın bir ay ve miras 
<'ılnrının üç ay zarfında Beyoğlu dör 
düncü Sulh Hukuk mahkem~ in' mü
racaatları lüzumu ilan olunur • .(2 .25) 

lstanbul dördündi icra dairesin • 
elen: 

Hu kene tadilen tamamına dört 
yüz yirmi bin lira kıymet takdir edi 
len Heyoğlunda Hiiseyin ağa mahal • 
lesinde e ki ve yeni caddeyi kebir ve 
Tiyatro soknklannda kain eski 190 -1 
iJf, 16 - 20 - 21 - ı - Ha 6 - 17-
ıs - 19 - 2:; - 22 - ı - na s -2~ 
21 ,.e yeni 170 - 172 - 174 - 176 --4 
6 - S - 19 - numaralarla mur:\k· 
kam seneden 2.'l06 zirah sırf mülk 
maa oda dekakin mağazaları ,.e f ev 
Jdnde apart:manları müştemil sitedö
pera namı diğeri Hıristaki han ve pa 
sajının tamamının 10 hi . e itibariyle 
Ali~ e hanımın mutasarrıf olduğu bir 
hi se. i açık ıı.rttırmıya vnzedilmi o • 
lup 1 - :l - 932 tarihinde şartnamesi 
divanhane.re talik edilerek 30 mayıs 
9:12 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 11 ten 17 ye kadar İstanbul dör 
düncü icra dnil"e inde açık arttırma 
ile a tılacnktır. 

Arttırmaya iştirak için hisseye mu
ı-.ip mil~tardan yiizde yedi temlnat ak 
çeı:;i alınıl', müterakim vergi. belediye 
rü umu. 'nkıf icnrcsi, müşteriye ait -
tir. icra kanununun 119 uncu madde 
sine tevfikan hakları tapu sicilleriy]c 
sabit olmıynn ipotekli alacaklılar ile 
diğer ayfıkadaranın , .e irtifak hakin 
sahiplerinin bu haklarını ve husus.iy 
le faiz ' 'e mnsarife dair olan fddiala· 
nnı ilfın tarihinden itibaren 20 gün 
içil1de evrakı ınüsbiteleriyle bildirnıe 
leri lfızımdır. 

Aksi halde hakları tapu sicilleriy-
le sabit olnıı.ranlar satış bedelinin 
paylnştınlrnas:ndan hariç kalırlar. 

/3tanhul il:inci icra memurluğun - Al:ilrndarJarın i~bu maddei kanu-
dan: niye ahlcamına gfüc tevfiki hareket 

Bir alacağın temini irin merhıın etmeleri ,.~ daha fazla mallımat isti· 
ve mahçuz ,.e açık arttı;ma ~urt•tile yenlerin 930 - 579 dosya numarasiyle 

memuriyetimize müracaatları ilan o. 
paraya çenilme~i mukarrer muhte · hınur. (2 ,26) 
lif hırihli l\redi fonsy<!. mı:-;ır taın·il - -------------
leri ile Jh•m ili şimendifer tah,·ili ve 
mülga donanma cemiyetine ait pi • 

yango biletleri 10 - 5 - !J3::! tarilıin{' 
müsadif salı günü saat on ile on iki 
de Jstanhul esham ,.e tahvili1t horsn· 
sında satılacağından talip olanların 
m<'Zkiir gün \'e saatte maha1linde ha
zır hulunacal\ memura müracaatları 
ilan olunur. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hstelıklar mutahassısı 

Cumadan maada her gün öğleden 
sonra saat 2,30 dan 5 e) kadar lstan
bulda divanyolunda 118 numaralı hl.1" 
susi kabinesinde dahili hastalıkl:ın 

muayene \"e tedavi eder. Telefon: İs
tanbul (2. 22398) 
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~ Hanımefendiler, 
Ne cevap vereceksiniz? 
Tütüncünüzden her zaman içtiğiniz sigaralardan 

istediğiniz •akit size başka, daha ucuz bir sigara 
verilir veya bu başka sigaralardan almanız için sizi 
iknaa çalııırlarsa ne cevap verirsiniz?. içtiğiniz 
sigaranm evsafma daha ucuz bir sigaranın malik 
olması kabil olmıyacağmdan siz bunun üzerine 
tabiat: t le istediğiniz markayı almakta ısrar 
edece k:siniz. 

Şimdi başka bir misal. Kendinizi üşütmüş 

bulu maktasınız başımz ve vücudunuz agrıyor ve 
bir eczaneden "bir ASPiRİN,, istiyorsunuz. Bu 

ta!tt.rde ihtimal ASPiRiN kadar iyi olduğu söy
lenen başka bir ilaç almağa razı otur musunuz? 

Hayır, bu vaziyet karıısında sıhh atiniz noktai na
zarından size şimdi ye kadar bir çok defalar yardım 
etmiş olan hakiki ASPiRiN almak için ısrar et
melisiniz. 

Her bir diğer iyi ilaçta olduğu gibi ASPIRIN'in 
de bir çok taklitleri mevcut o!up bunlar meya
nında Bayer işaretin e pek benzer işaretler taııyan· 
lan da vardır. Bunlar ASPiRiN değ i 1 d i r, çüokü 
yalnız bir ASPlRlN mevcut olup o da Bayer işa· 
reti altında tanınmaktadır. 

~ . . . h 
; IPEKIŞ in bu mevsıme ma sus 
: nefis ipekli kumaşlarından istifade 
~ edebilmeniz imkanı hazırlanıyor. 
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inhisarı Umumi Müdürlüğünden: ~ 

Satış 

Şubeleri 

~30-a1932 tarihinde yapılması mukarrer yirmi beş milyon şişe == 
o== münaksası tehir edilmiştir. (1637) = 

Çeşme plajları müzayede 
şartnamesi 

HilaJiahmer Cemiyeti lzmir Merkezinden: 
1 - 18 kabine - Banyo soyunma mahalleri· 1 büfe 1 gazi

no 1 mutbak, Elektrik da"rcsi, su tesi satı 1 hususi oda 3 duş .3 
halayı müştemil Çeşme'de ılıca mevkiinde kain pla j 5 sene müd
detle icara verilecektir. 

2 - Plaj arazisi müstekillen Hilaliabmer cemiyetine ait olup 
bundan başka plaj sahası olmadıiı gibi hiçbir kimse tesisat 
yapmak salahiyetini haiz değildir. 

3 - Gazinonun ma'sa, sandalya , mutbak levazımı, deniz 
oyuncakları, ve saire gibi eşyası tekmil olup muhafazaları kırıl· 
mak ve ferınıdeleşmek gibi zayiat tamamen müstecire ait olmak 
üzere bu eşyaların birlikte iareten müstecire verilecek eşya ve 
motörün hali hazır evıaf ve kıymetleri hini teslimde nazarı itiba
re alınmak suretile teslim olunacaktır. işin hitamında mezkur eşya 
v~ motörün kullanılmak yüzilnden kıymetlerini kaybedeceği tabii 
bulunduj'uodan her efYanan cins ve nev'ioe ve aşmmaJarma na
zaran % 10 ilA % 100 e kadar amorti tenzil edilerek devren te· 
sellüm olunacaktır. Binanın amortisi hundan hariç olup ancal< 
bu müddet zarfındaki tamirat, boya ve saire gibi arızalar müs· 
tecir tarafmdan ikmal edilmesi şarttır. 

4 - Elektrik daire.inde motör ve gazinonun dahil ve hari
cinde elektrik tesisatı •ardır. Müstecir kendisine ait olan tenvi
ratı ikmal ettikten sonra bermutat kendisinin tensip edeceği bir 
ücretle başka müşteriye satabilir. Yalnız motöre haddi tabiisindeo 
fazla cereyan tahmili atiyen motörün bozulmasına ve kırılmasına 
sebep olacağından bu cihetin nazarı itibarf'lı alınması şarttır. 

5 - Plaja ıelecek olan müşterilerden on kuruş duhuliye 
alınmaktadır. Müstecir bu hususta serbesttir. Yani isterse duhu
liye miktarını tezyit ve tenkis edebilir. HiJaliahmere ait hanelerin 
müstecirleri bu dubuliyeden müstesnadırlar. 

6 - Bedeli icar tahmin edilerek üç taksit ve peşin olmak 
üzere tesviye edilecektir. 

7- Mevsim geçtikten sonra bina ve eşyalarm muhafazasi için 
senevi (150) lira ücre tle bir bekçi istib-iam edilmekiedir. Bu 
parada müstedre ait tir. 

8 - PJaj sahası dahilinde mevcut ikİ adet hane varrlır. Bu 
binalar yalnız cemiyete ait olup müstecir ile bir münasebeti 
olmadığı gibi bunlardan gelecek menafi ancak Hilaliabmere ' 
aittir. Ve bunların milstecirlerinden duhuliye alınmaz. 

9-Müstecir Pllj sabası dahilinde bilibare cemiyete terkedil
mek ve hiç bir hak aranılmamak şartile • iıtediği tesisatı yapabilir. 
Ve bu hususta cemiyet bir mes'uliyet kabul etmez. 

10 - Fazla izahat istiyenle ayrıca bir mektupla HiJaliabmer 
cemiyeti lzmir merkezine müracaat edebilirler. 

11 - P.1aj icara verildikten sonra gerek müstecir tarafmdan 
otel ve gerek buna mümasil büyük batka tesisat yapmak arzu 
edenlerin daha uzun müddet kiraya vermek ve daha müsait 
terait göstermek üzere müzakereye girişebilirjz. 

12 - işbu şartnamenin müddeti nisan nihayetinde bite~ 
cektir. (1638) 
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İ IPEKIŞ Ankara sergisine.büyük 
İ mikyasta iştirik ediyor 
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, Dr. Ihsan Samı Balıkçılık Müfettişliğinden: 

Gonokok aşısı idaremiz için 400-600 ton ıa•emarin kömürü kapalı zarfJa 
Belsoğukluğu ve ibti!A.tlanna kıırşı mübayaa edilecektir. ihale 14 Mayıs 932 cumartesi saat 10,30da" 
pek tesirli ve taze aşıdır. Divıınyolu dır. Talip olanla rın şartnameyi almak üzere cumartesi, salı gün6 

- Sultan Mahmut türbesi No. 189.. Jeri ve münakasaya iftİrak edeceklerin yevmi mezkurda °lo 7,5 te" 

i \Kadın ve doaum hastalıkları 
Mütehassısı 

minat akçelerile birlikte Baltalimanmda Balıl< çılık Enstitüsünde 
münakasa komisyonuna müracaatları ilan o '.unur. (1573) 

1 ıstanbul Belediyes i 

0

1lBnları =::J Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hilaliahmer binsıa 

No. Tel. 226 2120 
-===-: 

Fatih Belediyesinden: Başı boş olarak bulunup daireye tesliıP 
edilen bir ade t siyah dişi beygirin sahibi sekiz gün zarfında 
müracaat eylemediii takditde satılacağı ilan olunur. (1681) 
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Çocuk Haftasında ·kumbara alayı 

içi ·ne'şe ile dolu f Bayram ne kadar tatlı 
Birer kumbaramız var :: Ara.bamız kanatlı 
Biz aşarız her yolu ~ Neş'emiz iki katlı 
Çünkükumbaramız var ! Çünkü kumbaramız var 
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