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Gazi Bz. Yarıa Aakaradaa Hareket Ediyorlar 
Lozan 1 Y 1ıgoslavyada 
Konferansının .Diktatörlük mü 
Bı" Başlıyor ? . 

afiÇQSU • Belgrad. 13 (Huıuıi) ;- Yenı 
Bir dünya meselesi şeklini a· Beşvekil M. Milan Sreşkıç gaze: 

lan Alman tamirat işini hallet· lelere verdiği beyanatta yenı 
k · • L kabinenin Yu· me " ~ 1 ozan da toplanan Av· 

rupa dıp omatları haftalarca ça· goslavyanın da· 
httıla~, buhranlı günler geçirdi· bili ve harici 
ler, nıbayet konferansı bir neti · siyasetinde bir 
ceye bağladılar: Almanlar Fran- değişiklik yap· 
sızlara tamirat bedeli olmak Uz· mıyacağmı sör 
re 3 milyar mark vermiye razı 1 • t• 1 

ld emış ır. 
0 ular. Ve siyasi şartlar derme· Deveran eden 
ya~ etmekten vaz~eçtiler. Bu ıayialara naza
netıce karşısında Fransız mat- ran bugünkü ka 
buatı şimdi seviniyor. . binenin diktatör 

Bu suretle Fransızların ıevın- lüğü ihya etmesi 
meğe hakları vardır. ÇOnkO Lo· ihtimali de var-
zan konfıransı toplandığı zaman ı y ı 
A lman murabbaaları tamirat be- dır. Çünkü yeni Yen ugos av 

kabinede dahi- Başvekili 
deli olarak 3 milyar değil, bir 
tek .mark bile veremeyeceklerini liye nazırı olan M. Jika Laziç, 
ıöyiüyorlardı. Fazla olarak Ver- eski diktatör General Jifkoviç'in 

idaresi altında bulunan "Beyaz 
say muahedesinin tadilini iste- el,, namındaki askeri teıkilitın 
yorlardı. Almanyanın da Fransa mllmeuili sıfatile kabinede bu
gibi arbk serbestçe silAhlanaca· lunmaktadır. 
ğıaı iddia e~iyorlardı ... logiltere Hariciye nazırı Boıko Evtiç'de 
baş•ekili Makdonald ile ltalya General Jıfkovıç.'in kız kardeıi· 
harciye nazıra M. Grandi kon· nin oğlu olması dolayııile onun 
feransta Fransa bat vekilini adamı demektir. 
M. Heryo'yu yalnız bırakmışlar, Bunun için bugünkü kabinenin 
Alman noktai nazarına temaylll hakiki idaresinin eski diktatörün 
gastermişlerdi. Konferansta yal· elinde olacağı anlatılmaktadır. 
aıız kalan F ranıa müşkül bir va· 
ziyete düşmüıtü. Bu itibarla kon 
feransan vardığı son Delice F rao-
~ız siyHeti için bir muvaffakiyet 

olarak tetlkld -.ınabilir. 
Almanlara gelince, onlar için 

•Qinmete mahal olmasa bile 
keded·=•elr.e el• reL p ) olHM. 

ÇünkD Almanyanın tediyesini 
kabul ettiği (3) milyar markın 

aslı (30) milyar mark idi. De· 
mek kiFransızlarıntamirat alacak· 
ları konferansta onda bire te
nezzül etti. Bundan başka Al· 
manlar (3) milyar markı derhal 
verecek de deiillerdir. Kendile
rine llç aene mühlet verilmiştir. 
(3) milyar mark bu mlihletten 
sokra tediye edilecektir. 

Sonra tamirat borcunun aslın· 
da altın mark ile tediye edilmek 
meırut oldujıı halde bu 3 mil· 
yar mark % S faizli hazine bono
ıu ile tediye edilecektir. 

Nihayet bOtOn bu kolaylıklara 
ratmen Almanyamn llç sene 
aonra 3 milyar markı tediye edip 

lleh111jtl Aaım 
( Alttırah g inci uyfamızda J 

Roman yada 
iki fırka reisini 

61d8rdUler 
Bllkreı, 13 ( HUUll) - Ro· 

manyada hrllalar arHıada inti· 
...., mOeadeleleri bBtüa tiddetile 
baılamııtır. Bu yllzden mllbim 
bir cinayet de olmut Ye iki fır· 
ka reiıi öldürülmüştür. Hadise 
şöyle olmuş•ur: 

intihap propaganda ... yapmak 
üzre Buzada milli Suanıst fırka· 
sile liberal fırkası aynı binada 
toplanmışlar ve propaganda nu· 
tuklara söylemiye baş' amışlardır. 
Bu arada nutuk söyliyeo milli 
Saranist fırkası reisi Buyçiyu li· 
berml fırkası adamlarmdan birisi 
tarafından kurıunla karnından 
yaralanmıştır. Yaralandıktan son· 
ra evine giden bu reis rünrve
rini alarak tekrar toplanma ye· 
rine gelmit ve o da bu defa li
beralJarin reiıi Bradeanu ile bir 
akrabasını "urıunla yaralamııtır. 
Biraz sonra yaralı iki fırka reisi 
de almüttiir. 

Bu cinayet halk arasında bü
yllk bir teeullrle karıılanmııtır. 

~ 

. Orta me~ep muallimliğj için 

DlnkD 1111Uhandan Dfr 11SrDna, 
Dlln DarDlfnnun konferans -tibao- yapılmııt;;:-Bunda muval· 

salonunda orta mektep muallim· fak olanların pazar ve pazartesi 
liji için imtihan yapılmııbr. im· gllnll ıifahi imtihanları yapıla· 
tibaoa yOzdea fazla talip dahil caktır. 
olmU§tur. 

Dün tahriri olarak Türkçe, 
tarih, coirafya, fizik, kimya 
riyaziye, ecnebi dersleriqd~n.i~ 

imtihana orta tedrisat umum 
mOdOril Fuat bey nezaret et· 

JRİJtir. 

Gazi Hz. 
Doğrucu Yalovayı 

teşrifleri muhtemel 
Ankara, 13 (Vakıt) - Gazi 

Hazretleri doğruca yalovayı 

teşrif edeceklerdir. . 

Cuma günü buradan hare· 
ketleri muhakkak gibidir. 

Reisicümhur Hı. nin bura 

dan ayrılması dolayısile fırka 

bürosu muvakkaten lstanbula 

nakledilecektir. 

.. mı..-.. --- lllil( u -·---~ 
Bir Yunang reşclsl 

KaraAli meydan 
·okuyor! 

"unanlStanm Pire glret pm· 
piyonu Atanaı Vuilyo bir mek· 
tup neşrederek bq pehlivanımız 
Kara Aliye meydan okumakta· 
dır. Y azııını betinci aayf amızda 
okuyunuz. 

Cenevrede 

Doktorlar arasında dedikodu 

Acıklı r m .. a ede: 
ilim kaybediyor! 

Mazhar Osman Bey, her karnı acıkan 
Tokatlıyana mı gider, genç doktorları 

korıııua h diyor ••• 

ll8zher Oaman S. 
Doktıorlann son toplanmasnda ba

zı doktorlar tarafmdan bir kısım mea. 
lekdq1arm müfktll vaziyetlere düş
tUklerl mevzuu bahsedilirken. "maruf, 
gayn manrf,, diye ortaya blr ele mese-

Ji! atılmJŞtı. Tanmmamış doktorlar, 
ufradtklan mUŞkUl vaziyetin "şöhret. 
Ji, pretsi7.,, doktorlann aldıklan vt .. 
zite ticretlerl araaında bir fark olma.. 
mumdan ileri geldiğini iddia, ~ 
retli doktorlarsa bu vaziyetin lstan
bulda doktor kesaf etinin fazlalığıa. 
dan dofdafunda israr ediyorlardı. 
Mtlnakap ve dedikodu bu suretle de
vam ederken, Belediye İktisat Ma.. 
ctnrltlfllne dikkate şayan bir teklif 
yapılmıştır. Bu teklifte Belediyenin 
diğer tarif elerl olduğu gibi, doktor 
vi.Zite tarif el erini de tasdik ve kontro-
111 isteniliyordu. 

Hem Belediyeye vuku bulan bu m04 
ruaat, hem de "ıayn maruf, maruf,,. 
doktorlar mevzua etrafındaki diitUDi 
celerinl öğrenmek maksadile dUq 
Mazhar Oaman Beyi gördük. 
Mazhar O•man ber ne dlror? 

Mazhar Osman Bey bize dedi kh 
1 Alt ıara[ı 5 inci sa' famızda 

BeylikköpriJ. faciası 

Me ele atalla yor : Mes'uliyet 
Nizamnaye mi aittir ? 

iki gfln enet Beyltkköprtl kaz.ası: 
hakkında yapılmakta olan tahkikat.
tan bahsederken Devlet DemfryolJa. 
n idaresine kal'fl şu sualerl sormuş.. 
tuk: 
ı - lıtanbul ile Ankara armında 

. lfliyen muhtelit katarlarda yolcu °' 
rabalannuı yük vagonlanmn önüns, 

' gaçlrUmeai her vakit tatbik edilen biıı 
uıul olduğu ıögleniyor. DoğrM mu• 
dur1 

Bu içtimada Cemal 2 - Böule ile bunun tatbUıinde h~ 
HUsntl Bey bizi bir fenni mahzur 1JOk nuutur1 

temsil edeeek 3 - idarenin fen heyetince bllglf 
bir karar 110kla Jkgllkköprüde kaza.. 

Hariciye nkilimiıin Akvam ga ulngan trende bujdag 11üklü va• 
cemiyetinin içtimaında hazır bu· qonlarua golcu arabalaruun geriaiM 
lunmak bugllo Ankaradan hare· ballanmaı acaba ldmkrln emri Ue 
ket etmesi mubt~mel olduğu ya· vukubulmuıtıır1 .. 
Zllmlftl. d 1 

Vakıa Devlet Demlryol1an idaresi 
Hadiseyi yerin e tettrTc 1 e meşgul heyet 

Bu buıuıta son dakikada An· azasından inşaat kısmı müdürü doğrudan doğruya bu nallerimlze 

bn~~~~·~~~ı~-====A=k=l=f=B=.====~--'=L=D•U=e•n=ı=a=~=a=~=p=v=i=~=i=d~-
ki teliraf, Akvam cemiyetinin D t} k E ) • 
bu içtimaında memleketimizi Ce- os u ser erı 
mal HDsnll beyin temıil edece· 
ğini bildirmektedir. 

Ankara, 13 (Yakıt) - Hari· 
ciye vekili Dr. Tevfik Rüıtn be· 
yin ayın 16 ıında Cenevrede 
bulunacağı hakkındaki haber 
doiru değildir. Cemiyeti akva-
mın bu içtimaında bizi Bera se

firimiz Cemal Hnınü bey tem· 
sil edecektir. 

Tarih kongresi 
MUderrl•l•r avdet edlrorlar 

Ankara, 13 (Vakıt) - Tarih 
kongresi mlloaaebetile ieleo m11· 
derriıler hareket ettiler. 

Türk tarih tetkik cemiyeti Yu· 
ıuf Akçora Beyin riyasetinde 
toplanarak kongrenin neticelerile 
müstakil mesaisi etrafında gö
rOşmüşUir. Bu içtimada darillfü· 
aun mllderrisleri de bulunmuş

lardır. 

t:vvetkl gUn ıehrimıze gelen 
Garbi Trakyalı Yunan. seyyah
ları dün ıehrin muhtelif yerle-
rini ger.mitler, 11at 16,30 da 

Garbi Trakyalı sey
yahlar don abideye 

çelenk koydular 

COmlıuriyet ıhideıine gtlzel bir 
çelenk koymuılardır. 

Seyyahlar on alb buçukta Tak• 
__ f Utfen 1a~a11ı ~irinizj 
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Etrafında 31 1 emmuz intihabatına hazu lık 

karşr blu resmi bir cevap vermemiş
tir. Fakat buna mukabil idarenin res
mi noktai nazarı olarak telAJ<ki edile
cek derecede sela:hiyet sahibi bir zat 
bir muftarrirlmize bazı sözler söyle
miş, bu sözler arasında bizi alakadar 
eden suallere de cevap vermiştir. 

Dünkii nüshamrzda kaydettiğimiz bu 
cevap araS1nda şu sözlere tesadüf e. 

Almanyada asrl intihabat mücadelesinin hakiki 
vasıtaları, harici nümayişlerdir 1 

diyoruız: 
- Trenin, yük vagonlannın arka-

Adeta ruhant bir ehemmiyet alan bu nilmaylşlerde, muhtelif 
fırkalar karşılaşmakte ve aralarındaki milcadelede kilçilk fır

kalar çok defa kalkınmak ihtimalini kaybetmektedir 
ya bırakılması suretinde tertibi için Berlin, l3 (A.A.)- Lozan mu- 6 tırka bulunacaiı ve bunların 
emir verilmiş değildir. Katann bu kerahnın bir netic•ye ı·ktıranı, ı'n· 1 " d t• ki · 
şeküde tertibi idaremizin nizamllfl- .. - şu gurup arı vucu a ge ırece en 
mesinc muvafıktır. Katann fren ter- tibap mücadelesinin hakiki baş- tahmin olunmaktadır: 
tibatı da nizamnamf'lere uygundur. Jangıcını göstermektedir. Çünkn 1 - Naziler, en kalabalık bun-
Yilk vagonlarında fre'! vardır. Fakat şimdiye l'c:adar Lozana doğruma- )ar olacuktar. 2 - Sosyalistler, 
otomatik fren yoktur. Ot-Omaük fren matuf olan umumt nazan dikkat 3 - Komüniıtler, 4 - Merkez 
yalnız yolcu !)Qgonlannda vardır. ıimdi, 31 temmuzda icra edilecek katoJik fırkası , 5 - Bavyera 
l"ük vagonlarına da yakında otomatik 
fren konulacaktır. olan umumi intihabata dönmüı· balkçileri, 6 - Hugenberg'in 

Bizim kanaatimizce ve bir çok ih- tilr. nasyonalistleri. 
tısas salıibl zevatın ifadesince yilk ,·a- Her fuka, Loıanda istibaal Bilbaua müfrit milliyetperver• 
gonlannın bahusus otomatik freni ol. edilmiı olan neticelerden kendi lerle · Sosyal demokratlar ara
madığı halde yoku vagonlarınrn ar- hesabına istifade etmiye çahı- sıodaki milcadele çetin olacaktır. 
kasma takılmak suretile tertibi fen- maktadır. Hitlercilerin şimdiki hükumete 
ııi dri'fldir. Çünkü bu tarzı tertip bir 
kazayı doğrudan doğruya mucip ol- Maamafi intihabata ait proi· karşı alacakldrı vaziyete gelince: 
masa bile nüfusça telefatın artması- ramları ve beyannamelerin eski Bu vaziyet şimdiden emin 
rıa sebep olur. Nitekim Beylik.köp- kıymetleri kalmamııhr. Zira, Al- bir surette tayine kalkıımak 
ıii Mdfsesinde on beş, on altr kişi manyanın asri intihabat mUcade- doğru olamaz. 
sıııf arkadakı buğday vagonlarının lesinin hakiki ya11taları harici Muhalefete geçtiklerinden be· 
yüıklerf altrnda kalarak telef olmuş. nUmayiılerdir. Adeta ruhani bir ri sosyal demokratların veziyet-
tur. Böyle dehşetli bir MdisenJn şe- ehemmiyet alan bu nllmaviılerde leri, gayeri müıait olmadığı kayde 
hadetile bir hakikat olduğu meydana 
çıkmış .olan bir hatanın fenne muva- muhtelif fırkalar, karıı karııya ıayandır. Merkez fırkası da, Hit· 
fılf olduğunu iddia etmek çok gülünç gelmekte ve aralannda wkubu· lercilere karşı "Dantzig'in Al
olur. 1an mücadelede kl1~ük fırkalar manyaya rücuu,, parolüsı altında 

Fakat şimdi aS1l garip olan cihet. ekseriya kalkınmak ihtimalini mücadele etmek için kendini 
bu kadar açık bir surette hata oldu- kaybetmektedir. toplamıı olup fazla azalık elde 
ğu anlaşılan hfr usul meselesinin ır;- ı Ô d 

Von Papen hükümetine gelin
ce, hiçbir fırka, onun lehinde 
sarih bir vaziyet almamakta 
ve hükümet fırkaların fevkında 
bulunmaktadır. 

Berlln darUlfUnununda 
hadiseler 

Be.alin, 13 (A.A) - Dün Ber
lin darülfünununda müfrit milli
yetperver talebe ile cümhuri
yetçi talf be arasında yeniden 
kargaşalıklar olmuştur. Zabıta 
sopa kullanmağa mecbur olmuş
tur. 

Darülfünun emini dün kurları 
tatil etmiıtir. 

Kanh karga,ahklara dair 
Berlio, 12 (A.A) - Hitlercile

rin Sosyalistler tarafından haber 
verilen tetbiş hareketleri ile 
Prusyadaki kanlı kargaşalıklar 
yüzünden hidis olan vaziyet, 
M. Von Gayl'in perşembe günü 
Nuedeck'da reisicümhur mareşal 
Hindenburi ile yapacakları mü· 
kllemelerin mevzuunu teşkil 
edecektir. ]etme niznmnnmesfne mm·nfık oldu- nilmilz eki Rayttagda ancık edeceğini tahmin etmektedir. 

~--------------------~~---------------------------~~----------------------~ ğunun öylenmesfdir! Efer bu fddiaı Maarif Vekili 
doğru ise hadic:<?deki mes'uliyetin ,.e. 
luımeti eksilmez. Bilakis daha ziyade! 
artar. Çünldi hu m('s'uliyet o nlzam
name;ti yapanlara kadar sfrayet e
der. 

Ejer BeylikköprU kazası harici bir 
se~bin tesiri ile \'tlkua gelseydi !clü
ketfn dcre<:esi Ye zaran ne kadar bü
yü){ o'lursa olsun mes'uliyeti nisbeten 
m.a};dut bir daireye münhasır kalırdı. 
Halbuki şimdi anlaşılıyor ki hAdise
de harld sebeplerden ziyade usul me. 
scl<.'le nln dnha büyük bir tesiri ·rnr
dır. 

Bu itibarla Demlryolları idaresinin 
bütün ten heyeti efldln umumiyeye 
ccvnp erecek bir vıuiyete gelmek ii
zeredir. Nafjn Vekili Hilini Beyefen
dinin ha fşt l>ilyük hir dik.kat ve a1ı1-
ka ne tetkik edeceğini şüphesiz adde
dcrlx. 

• ı;ı * 

Yozgatta samimi tezahUratla 
k•r•ll•ndı 

Yozgat, 13 (V.akıt) - Maarif 
vekili Esat Bey refakatindeki 
zevatla bugün yozıata geldi. 
Hararetli tezahüratla karşılandı. 
Halk fırkaaı tarafından bir ziya
fet verildi. 

Hariçte tahsilde bulunan yüze 
yakın liseliler, Vekil beye Yoz· 
ıatta bir liae açılmaaı hususun· 
da müracaatta bulunduL:ır. 

Muallimleri klfi, binıaa milsa· 
it olan orta mektebin liseye kalbi 
hususunu vekil B. tetkik etmeyi 
vadetti. 

178 bin lira 
Solt"n'at>erlere göre kazanın neden lzmlr gUmrUIUnde bir he••P 

ileri geldlğini anlamak tlzre yapılan yanh,hlı 
tahkikata devam ~dflmektedir. Nafia lzmir, 13 ( Va kıt) - ithalat 
YekAJetf tarafından tetkikat yapma- ~ümrUğUnde yanhı hesap etmek 
ğa mamur edilen ikinci fen heyeti yüzilnden 23 tüccardan 178 bin 
tetkikatın& dün de devam etmiştir. 
Bu heyet Demfryollan Umumi mUdür lira gümrlik resminin eksik ahn-
muayinf mühendis Neıir ve inşaat dığı meydana çıkcıııtır. Bir me· 
d~iresi mıtdürü Akif Beylerden mü- mur hakkmda t:ıkibat yapılıyor. 
teşekldldir. 

Hey~t tetkikatının neticesini birkac Manı;urlde Japonlar 
gün içinde bir raparla Nafia Yek~: Kabarovsk, 12 (A.A> - Tas 
Jetine bildfre<:ektir. Ajansı bildiriyor: 7 temmuzda 
DJğer taraftan Nefia Vekili Hilmi Mançuri nehir filosu erkAm bah

Bey Demiryolar idaresinden bütün 
.dembyollann vaziyetlerini gösterir riyesini temsil eden 6 Japonyalı 
f>ir .rapor istemiştir. Bu rapor da ha- Harbinin Çın fark ıimendiferleri 
zırlanmaktadır. Hilmi Bey bu gibi iskelesini polis vasıtasile işgal 
kazaların tekerür etmemesi için bü- ettirmiıler ve muhafızları kova
tüıt demiryo)u şirketlerinin işletme rak ambarların kurıun mnbnr
talimatnamelerini tetkik ettirmeğe )erini s&kmllılerdir. 
karar vermiştir. Bu tetkikat neticesin- ------------------
Cle fcap ederse talimatnemelerde de- yazılmııtır: 
ilşikllkler yapılacaktır. "Garbi Trakya gazeteciler birllğl ta· 

sim meydanında toplanmıılar, rafından tertip olunan seyahate iştirak 
1 eden seyyahlar Türkiye Cümhuriyetine 

çe enk konuldektan sonra "Ya- karşı besledikleri samimi muhabbet ve 
fallD TUrkiye COmhariyeti,, , dostluğu i1harla bahtiyardırlar. 
"Y quın TBrktye ReiaicUmburu,, Baı•ekilimizin cevabı 
diye baiırm1tlardır. Seyyabati tertip eden heyet 

Seyyahlar tarafından abideye tarafındau kafile gelirken Uıun-
konulan çelenfin lzerinde T11rk • kCSprll'den g&nde:rdikleri telgrafa 
Yanan milli renklerinden bantlar Baıvekil ismet P,. Hz. telgrafla 
vard11. Bu buntlırdan birisinde cevap .-ermişlerdir. Bu telgraf 
"Garbi Trakya· lstanbul seyya· ıudu: 
bati,,, diğerinde "Garbi Trak- "Hoş • geldiniz. Memlekette 
yalı Yunanlı Ye Türkler ibaresi seyyahatten iyi intıbalarla ayni· 
bulunmaktadır. Aynca çelenge manızı temenni ederim,, efendim. 
raptedilen bir kağıda ıu ibare Daşv~kil: ismet 

Kundura kralı 
Bata, kaza netice

sinde 6Idtl 
Blltiln dlinyanın en maruf sa

nayi adamlarımdan kundura ina
lı diye anılan, T omos Bata, ge
len telgraf haberlerine gCSre, bir 
kaza neticesinde Çekoslavakya· 
da ölmiiıtür. 

Seyahatlerinde daima tayya
reyi tercih eden Bata, hususi 
tayyaresile yeni bir seyahate çık· 
mıf, bir uçuf esn,sında sukut 
ölümüne sebep olmuştur. Kun· 
dura krala birkaç ay evvel meş
hur lnJiliz tayyareci Neville Sta· 
ck'ın idare ettiği bir tayyare ile 
müessesenin Asyadaki ıubelerini 
teftiıe çıkmıı, memleketine dö· 
nilşte ıehrimize de uğ"rıyarak 
birkaç gün kalmıı ve burada 
bir kundura fabrikası açılması 
için tetkikat yapmış b. 

Kundura kralının ölOmO, her 
tarafta, bilhassa Çokoslovakya 
iktısadi muhitinede mllhim akis
ler uyandırmıştır. 

Promete 
Betan deniz aiti gemisinden 

Umlt yok. Buna raımen 
dalgıçlar faaliyettedlr 

Paıis, 13 (A.A) - Promttte deniz 
ıhı gemisinin uğradığı facia hakkında 

tıhkll>at icrasına memur edilmiş olan 
komisyon taharrlyatına devam etmektedir. 
Komisyon, ilk raporunu bahriye nnınna 
vamittir. 

Tahtelbablrin yüzdürülmeıine ait olan 
tetkikatı icraya memur komisyon dı me
saisine devam etmektedir. 

Bu mesai. günden güne müşkillet· 

mektedir. Sebebi de enkazın ağır olması 

ve bulunduğu yerin vu.iyctidir. 1\laama. 
fib, teşebbüsün muvaffakıyetle netice
lenmesi için biç bir ş~ esirgenmiye
cektir. 

Yunanlstanda buhran 
Atina, 13 (A.A) - Make. 

donyada Noussa'daki en mühim 
mensucat fabrikalarandan ik:si 
mali mOşküllt yDzünd~n kapıla

rmı kapamıılardır. 
Milli banka reisi, mensucat 

aanyaiinin vaziyetini tetkik et· 
mek üzre orayi gitmiıtir. 

Maliye müsteşarı 
K1rtaslye almak için 

Avrupaya gidiyor 
Ankara, 13 (Vakıt) - Maliye 

müsteşarı Ali Rıza Beyle emlak 
milliye müdüril RüştU Bey Av
rupaya gidece tir. 

Ali Rıza Bey, Vekaletin kırta
siyo işleri etrafında bazı memle· 
ketlerin fabrikalarile temaslarda 
bulunacaktır. 

Tilrk dili 
Tetkik cemiyeti 
Ankara, 13 (A.A.)- Rcisicüm-

hur Hazretlerinin yüksek hima· 
yeleri altında Türk dili tetkik 
cemiyeti bugün teessüs etmiştir. 
Riyasete Çanakkale meb'usu 
Samih Rıfat ve katibi umumiliğe 
de Afyon .meb'usu Ruşen Eıref 
Beyler intihap olunmuşlardır. 

Norveçle Oanlmarka 
iki hUkOmet araoında 

bir lhtlllf çıkb ! 
Oslo, 13 (A. A.) - Hükümet, 

Groinlond'm 60o-30 64o-4o de
receleri arasında mahsur prk 
kısmının işgaline karar vermiştir. 
Danimarka ba.veklll diyor ki 

Kopenhag, 13 (A.A.) Beşvekil 
Groinland,ın bir kısmının Norveç 
tarafından işgalının bir gasp 
teşkil ettiğini, 1924 Danimarka 
• Norveç itillfoamesine mugayır 
olduğunu bevan etmiştir. 

Ottovaya doğru! 
Londra, 13 (A.A) - lngıltere 

devletini Otıava konferanaında 
temsil etmek Ozere M. Baldu9in'· 
in riyasetinde ve M. Neville C
hamberlain, M. Tbomaa, Vikont 
Hailsam, M. Cunliffe Lister, M. 
Runciman ,ve M. Jobn'dan mil
rekkep 6 nazırdan müteşekkil 

olan heyet, bu sabah Londradan 
hareket etmittir. 

lzmlrde Ergenekon piyesi 
lzmir, 13 (Vakıt) - ismet 

Pş. nın Gazi Hz. nin heykelini 
küşada geldiği sırada Halkevi 
temsil şubesi tarihi Ergenekon 
piyesini temsil edecektir. 

Lozan 
Konferansının 
Bilançosu 

[ Başmıkılemiıden mabııt] 
etmiyeceti kat'i olarak k 
Jemcz. Çünkü gerek Alm•ll 
yahut beynelmilel siyaset ........... 
de wku bulacak taba 
senelik mühletin hitamında, 
rar Almanyanın tediye kab 
olup olmadığı meselesini 
koyabilir. Bu defa Lozan k 
ransında Almanyanın bir k 
de 27 milyar marklık bo 
silen siyaset süngeri o va~ 
bii olarak 3 milyar mıP" 
daha kolay silebilir. 

Kaldı ki Loı.anda tamirat 
selesinin halli için kabul 
eaaslarm tatbiki için da~~ıil 
him bir şart vardır. Bu P.."~ 
Amerikanın Avrupa devleti 
de olan harp alacaklarını 
ye razı olmasıdır ki ıimdiki 
de bu hususta biç ümit no 
yoktur. 

Fransa Almanyada olan 
rat alacaklarından vazgeç 
Amerikanın harp alacakları 
vazgeçmesi şartile muv 
etmiştir. Amerika ise bir t 
tan Avrupa devletlerinin t 
kabiliyetlerine g6re kendi! 
muamele yapacağını, ltalya 
memleketlerde olan alacakl 
dan vazgeçebilirse de Fr 
gibi kasaları altın dolu 
memleketler lehine biç bir 
gat yapımıyacaj'ını sCSylem 
beraber diğer taraftan 
borçlarından fedaklrhk y 
bilmesi için tahdidi teslihat aı 
lesinde Amerika noktai na 
nın kabul edilmeşini ıart 
maktadır. Bu itibarla Loı 
tamirat meselesi için kabul 
len bal şeklini kat'i ve nihai 
mutlaka üç sene sonra tat 
sahasına girecek bir tes 
tarzı olarak telakki elmek m 
kiln değildir. 
Demek istiyoruz ki Avrupa d 

Jetleri kendi meselelerini b 
.debilmek için mutlaka Ameri 
nın yardımına mulitaç l:iulunuy 
lar. Amerika bu yardımı ya 
cak mı, yapmıyacak mı? M 
nin bütün döğüm nokt111 b 
dadır. Amerika buglln reisic 
bur intihabatı ile meşıuldür. 
intihabat nihayet bulmadı 
Avrupa işleriJe alakadar ol 
caktır. Bununla beraber ti 
den aksedilen bazı haberler 
ki şayanı dikkattir. Meaell 
borçları meselesi ıon sünl 
yeı:ıiden Lozanda mevıuu 

solduğu sıralarda ~merik 
"borçlarına mukabil bize 
verebilecek devletler -..r mıd 
Sualini soranlar oldu. 

Bu sual ile Amerikanın fi 
sa gibi tediye kabiliyeti 
memleketlerden harp alacı 

rını istemekte ısrar edeceği, 
kat ltalya ve hatta lngiltere 
bazı devletlerdeki alacaklırıo 
vazgeçeceği tarzındaki aöıl 
sıkı bir münasebeti vardır. 
ba harp borçlerı mesel • 
Fransa ile Amerika birglln k 
karııya yalnız kalacak mı? "f 
sızlar h•rp borçlarını nakit 
rak vermek iıtemeyorlaraa 
til adalannı Amerikaya 
sinler.,. ıeklinde timdi par 
to mabafiliade ificlilem 
resmi b8k6met notala,_ 
geçecek mi ? Nihayet 
aızlırın ısrarlan ka11111.ct. 
rikalılar iıtedilderi 
ifıal edecek kadar ileriYd• 
cek mi? Yoksa AYrupa • 
manyanın taaakkiimlioe 
olmak iddiasile umumi 
giren ve itilif C!evletlerin~ll 
rini temin eden Amerika f 1 

cihan ıulhünü tesis için F 
dahil olduju halde bOtllOı 
palılann zimmetindeki had. 
cakları Ozerinden bir 

aıeçirecek mi? -• 
Mehlll .. 
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lr Netice: 
Çocuklarımız okuyor 

J, Bilmen: dikkat ediyor musunuz. 
yüklere mahsus neşriyat biç 

enecek bir haldedir. Büyük yaş· 
bkilerc ıöz söyliyen bir mecmua 

ümkan değil tutunamıyor. 
eslek sahibi yaşlı adamlara 
ahıus kitaplar değil, romanla 
'kiyeler kabak çekirdeği gi~'. 

~lence nevinden kitaplar bil~ 
....,..rolunamıyor. AvukatJ . . t ..,...-w ar ıçın 

llzumlu olan yeni net d 'l . • re ı mış 

Dir k:ınunun eski harflerle aasıl· 
~ • ması ve kitabın başucuna 

u kıtap, avukatlar . k k. h fi ı yenı anunu 

kı . ~r ere çevirmekten kurtar-
ıçın eski b fi 1 ~ k ar er e yazılmıştır) 

ye ayıt .kondugv . . . 
~ikkate la . u rıvayetı epı 
-~- yık bır hadisedir 

ıı' ala~~er ~emlekete yalnız • yaş
gazıle, Yaıhların ufkundan 

ıP•kaaydı .. d • . . .m gun en güna okuma 
;ıtabılıyetımizin sönmekte oldu-

nu tereddütsüzce söyliye-
J l<tim: 

'cin Yirmi otuz senelik itiyatla 
~r("f Üneo, dünyayı itiyatlarının 
ltntikı ile tasnif eden adam· 
;l!t,• göre bu hadisenin izahı 
~laydır. Yeni harflere ısıoama· 
~ efendim deyip işin içinden 

fe$1cmak mümkündür. 

,j Fakat bir taraftan eksilen 
~riyala reğmen bir taraftan 
~~-artan bir neTi neşriyat oldu-

nu itiraf etmemek tek gözlü-
k k olur 

8 
Hekikat şudur : 928 den beri 

;leni harfJeri süratle öğrenen bir 
sil var. Bu çocuk nesli boyu· 

okuyor. Babıali vitrinlerine 
an z.-.Kitaplarm mühim bir 

llıı artık çocuklara bitap eden 
(! c~ edebiyatının ettrleridir. 
f Bır tnraftan seri halinde cihan 

~'i.ocuk edel:>iyatına ait bir çok 
rJ,-r_rler tercüme ediliyor. Ve ucuz 
Y ~~la çocukların ellerine verili
~;,pr. Beri taraftan da, çocuklara 
e~ap edın mecmualar vaziyetle· 
Gri ciddiyetle muhafaza edebili· 

• fıDr lar. Gazeteler bile birer çocuk 

11ı Jfası vücuda getirerek ço· 
r;JJ'l:k neslinden istifade ediyorlar. 
oı'""tapçı muallim Ahmet Halidin 

JtAt ~ok çocuk kitapları arasıni Örümcek dede, Kıllı tavuk, 
'l. h~l~t kiltüpanesi sahibi Semih 
b Ultfioın COceler memleketinde 
• lı çocuk şaheserleri Türkiyede 

ak okuyan bir çocuk nesli 
ittikten sonra piyasaya çıka· 
llıiıtir. Yeni harfleri bir kaç 
fta içinde ~ğrenen yeni çocuk 
r şeye rağmen hani, harıl 
uyor. Ben bir çok ailelerde 
rübe ettim 7 .. t 5 arasındaki 

Cuk neail Y~flı aiJe fertlerine 
f çıkaracak bir şekilde oku· 

or. Türkiye sekiz yaıında ro· 
.~n okuyan çocuğu ancak bu 
l'°elerde görüyor. 

• • • 
yedi Yaşında mektebe başlı· 

'atı a.ı'-· . 1'1Zınde çabr, çabr roma~ 
"'7an Çocuğu görünce, eskı 

r lerle okumıya çalııarak hlll 
kaç cUmleyi aökemiyen nice 

lılar gözümUn önünden resmi 
çit yaptılar. 

Sadri Etem 

otoslkletll seyyah 
M. Henning Holst adlı Dani
rkalı bir mühendis Kopen
gd~n. molosikletJe şehrimize 
~J mııtır. M. Henning'e 16 ya· 

L 'ili nfakat etmek
~. leyyahJar yarın Bursaya 

decekJerdir. 

Belediyede: Limanda : P oH•te: 

Ekmek ve et Bir kaza ücret meselesinden 
Meselesi etrafında çıktın bir hadise ! 
Belediye iktısat müdürlüğü ek- Bir mavna battı;btr Gılatı ı.la rıhtım caddesinde i\Jarmara 

mek ve et meselelerile yakın- tayfa boğuldu oteli kfttihi Mehmet efendi ile aynı otel· 

dan meştrul olmıya başlamıştır. de oıur:ın J{ıza ücret yüzünden ka\'ga 
• Dün sabah Davutpaşa açıkla· t · ı R t ki ~ı h d' ı· . ı 

B
ilhassa ekmegv in imali ye ücreti e mı~ er, ı7.a lıça a " e me ı e ınucn 

d randa bir kaza olmuş, Ereyli va· \ e goğsünden yar:ılnmışıır. Kavgnya Rı · 
üzerinde tetkikat yapılmakta ır. puru bir mavnayı batırmış, bir zanın 11nnc:si de ı.ı anşmış ve bu esnada 
Çuval başına fırıncılara veril· taife boğulmuştur. Vapur Çanak- !\lchmet tarafından bıçakla elindl'n yıı-
mekte olan 215 kuruş ücret kaleden geli~·o rdu. Davulpaıa ralanmışıır. Kavgacılar yık:ıl:ınmı şıır, 
fazla görülmektedir Bu ücretin açıklarında limana doğru ileriler· Otomobil kazaları gene ço§al· 
indirilecegv i ve bu neticeye göre ken kum yüklü bir mavnava mıya başladı d' J Dün gene şehrin muhtelif semtlerinde 
ekmeğin halka daha ucuz ye ı- çarpmış, müsademe şiddetli oldu- otomobil k:ızal ın olmuştur. K11z:ıl:ır sı· 
rilebileceği tahmin edilmektedir. ğu için mavna derhal batmıştır. ı:ısile şunlardır: 
Bundan başka ikhsat müdürlü- Kaza üzerine Yapur derhal dur- 1 - 1 knüz veni tnmirden çıkmış 
ğü ekmeklerin tamam Te hilesiz muş, etraftan balık tutmakta 0 • olnn 2327 nıımoıalı otomobil Tepeba· 
satılması için de yeni bazı ça" lan sandaJlalar yetişmişlerdir. şından geçerken dört yaşı ndıı Koço is· 

kt d
. Dü•en Mehmet rcı' .a ı"le tal'fe Ah- minde bir çocıığn ç·ırpar:ık y:ırnl:ırnı ştır. 

reler teıbit etme e ır. v ... 2 - Şoför üsmanın i d:ırc ·indeki 
Bu hususta bir de rapor ha- medi kurtarmışlardır. Diger taife J513 numaralı otomobil karnesiz dola· 

zırlanmaktadır. Rapor on beş Inebo:utu Mehmet Aii boğulmuş- sırken Seyri sefer ınemuıl:ırın nazarı di ~-
güne kadar bitirilecektir. tur. Cesedi bu'unamamışhr. Ya- katini çtbetmiş \ 'C takibe ba,ıanmışıır. 

Et meselesine gelince, mevsim pılan tahkikatta Unkapanı iskelesi. Şoför Osm:ın takip cdildijtini anlapnca 
icabı bu aylar et ucuza sabi· ne mensup olan mavnanın kum otomobili sür'atli sürmüş, bu esnada oto· 

yüklü bulunclug-u ve Yalo'fadan mobil bir çukura yu\'ıırlıınmı~ur. Osman 
maktadır. Yalnız diğer mevsim· hafif surette ''aralanmıştır 

1 k geldiği anlaşılmıştır. Kaza hak- J 
lerde de ihtikara sapı ara pa- 3 - ı>angaln sineması önünd:n karşı 

kındaki tahkikate devam edil- ı b V ı hah et satılmasıom önüne geçe- kaldırma geçmekte o an so acı :ısı in 
mektedir. b ı cek yeni tedbirler aranmakta- oğlu Apuscol 1904 numarıılı oromo i in 

d reisi imzasile belediyeye gelen :ılundıt kalmış başından prıılanmı ştır. 
ır. Şoför Ali yakalanmıştır. 
Pansiyc.nlarda oturanlar ve bir mektnpla kooperatifçe gömür 4 - Üsküdarda Balııban caddesinde 

konturat meselesi deposu ittihaz edilmek üzere ke- demirci l\1ığırdıça 1588 numaralı oıoıno· 
Bazı pansiyonlardaki kiracıla- restecilerde bir yer gösterilmesi hil çarnmış, Mığırdıç b:ıcıığınd:ın yara· 

rın pansiyon sahiplerile kontu· istenmiştir. Belediye gayesinin lanm ı ştır. Şoför lsm:ıil y :ı kalanmıştı r 

d ki d d 1 h k halka ucuz gömür satmk o'an 5 - Şorör Nıcinin idırcsimlt'l• i oto· 
rat yapma ı arın an o ayı a • mobil Ferikoyünde A, han isminde bir 
1 d k ·1d·- · b l d' kooperatifin bu talebini kabul J arın a ceza eıı ıgı e e ıyeye çocuğa çnrpmiş, ehemmiyetli surette ya· 
şikayet edilmiştir. Belediye şu· etmiıtir. Münasip bir yer yakında rııl :ımı ~tır 
belere g<Snderdigv i bir tamimde, gö5terilecektir. 6 - T ürk gemi lı.urtarmı şi rketine 

Bozuk konservalara dikkat 
Pa

nsiyonlarda oturan be.kar ki- B ai t bir otomobil Şehremininde lrnm\'ay 
azı gizli imalathaneler tara ı d 

racıların pansiyon sahiplerile f d l k b k biletçi erin en Ahmet efendiye çarpmış an an yapı an eti etsiz ozu başındnn ynrnlamışur. 
konturat yapmalarmın kanunen konservaların mahalle aralarında 7 _ Şoför Nikol:ının idaresindeki 
mecburi olmadığım bildirmiştir. ve büyük pazarlarda sahldığı otomobil Galatada rıhtım caddesinde 

Liman kooperatifi bir belediyeye ihbar edilmiş ve bu l ranlı Süteymana ÇJrpmış, tehlikeli suret· 
kömUr deposu açıyor halin önene geçilmek için lazım ce ):ıralımışur. Süleyman hastahlneye 

Liman kooperatifi idare heyeti gelenlere emir verilmiştir. kaldmlmışıır 

1 Memleket Ballerlerl 1 
I 

• 

lzmirin Karşıyakasında Elektrik 
Karşıyakaya 15 Ağustosta elektrik cereyanı verilecek 

lzmir, 11 (Hususi) - lzmirde bu tesisat hareketini memnuni-
fiç sene evvel teıis edilen elek- yetle karşılamaktadır. Elektrik 
trik fabrikasından el'an istifade denizden kablo vasıtasile veri-
edemiyen Karşıyakaya 15 ağuı· Jecektir. Çünkü sahilden Yeril-
tostan itibaren cereyan veritebi· miye kalkışılırsa şirkete fazla 
lecektir. Elektrik şirketi tarafın· masrafa mütevakkıf olacaktır. 
dan Karşıyakada teıisata baş- Kablo yakında denize atılacak-
Janmıştır. tır. 

Karııyaka halkı: Bir ıehrin Elektrik cereyanı verildikten 

ve derhal temini lazım gelen 
ihtiyaçlarından bir isi daha kal· 
maktadır. O da su meselesidir. 

Ağustosta Karşıyakaya su isa
lesi için yapılan projelar mütah
hassıslardan mürekkep bir fen 
heyeti tarafından tetkik edile· 
cektir. Hangi projenin daha mu
vafık olduğu anlaşılırsa o proje 
üzerinden münakasa açılacaktır. kan damarı mesabesinde olan sonra Karşıvakanın en mühim 

____ .....;. __________________________ __ 
Ev\'ela lnkAr, sonra 
itiraf 

Anasını öldilren, 
Evlôt 
Aksaray, - Şehrimizde çok 

mUtbiş bir cinayet olmuş, bir 
genç kendi annesini ustura ile 
kesmiştir. Hadise şöyle olmuş· 
tur. Burada Kızılca mahallesinde 
Alime oğullarından Yusuf ismin· 
de birisi, sabahleyin uykudan 
kalkmıı, bir aralık asabi bir buh
ran içerisinde uıturasma sarılmış 
ve annesinin üstüne yürümüştür. 

Zavallı kadın birdenbire ken
dini toplayamamış ve Yusuf us· 
tura ile annesinin başını kesmiı· 
tir. Fatma iıminde bu kadınca
ğız derhal ölmU9tUr. Yakalanan 
katil Yusuf hapishanede delilik 
nlSbetleri geçirmektedir. Fakat 
facianın hakiki .sebepleri etra
fında tahkikat yapılmaktadır. 
Nezi~lide mensucat fabrikası 

lzmir - Soryet Rusyadan ge· 
tiriJecek olan malzeme ile yapı
Jacak mensucat fabrikalarından 
birinin Nazillide yapılacağı ha
beri burada halkı fevkalade 
memnun etmiştir. 

Bursa yolunda soygun 
Bursa - Karaköy yolunda üç 

silahlı adam, otuz yokuyu geti
ren üç otobUsü soymuştur. Yol-
culardan 5 bin lira gaspedildiği 
söyl~nmekt~dir. Vali Fatin bey· 
le jandarma kumandanı hadise 
yerine git mitlerdir. 
ı~m lrtlekl cJnayetln sebebi 
lzm ir - Boşnak Sailhin, hem

şehrisi Bayramı balta ile öldür
düğünü bildirmiştim. ~Bunun se
bebi şudur: Bir çocugun döğül· 
mesi meselesinden. Bayram ile 
Firoz Salibin babası lbrahimin 
hadise günü yolunu keserek 
kendisini tehdit etmiıler, lbra
him eve kaçmış, Salih de bu es
nada Bayramı vurup öldürmüş
lerdir. 

Konyada bir köy yandı 
Konya - Burada Korucaova 

köyilnde bir yangın olmuş ve 
150 ev yanmıştır hakiki zarar 
belli değildir. Harikzedelere 
muannet tertibatı almmııtır. 
Elhamra sJncmasında yangın 

lzmir - Elhamra sinemasında 
bir filim tutuımu§SB da ateş sön· 
dürülmüştür. 

Izmir Karşıyakada bostanh 
C. ti. F. ocak reisi ve ticareti 

bahriye müdürlüğü mümeyyızı 
Kemal beyin katli hadisesi et

rafındaki evrak muddei umumi

liğe yerilmiştir. Karakolda Ke

ınal beyi yaralayarak öldüren 
polis Yusuf efendinin müstantik-

Jikçe ifadesi alınmıştır. Yusuf 
efendi, evvela hadiseyi inkar et-

mişsede bilahare ıahitlerin ifade· 

ıi karşısında o gece ne yaptığı· 

nın farkında olmadığını, şahitle 

rin ifadeleri veçhile cinayeti iş· 

lemiş olmasmm muhtemel bulun· 
duğunu söylemiştir. 

eoıaz tokluluna hıraızhkl 

lzmir - Burada üç senedir 

bir çok evleri, hizmetçilik e tmek 
bahancsile soyan Raziye isminde 
bir kadın yakalanmıştır. Bu ka-

dın «boğaz tokluğuna » diye 
bir eve girer ve birkaç gün 

sonra sırra kadem basarmış. 

ipek fiat larında 
ihtikar mı var? 
Şehrimizde mevcut ipek fab· 

rikaları, ipeklerini Cursadaki beş 
fabrikadan tedarık ediyorlardı. 
Ahiren bu beş fabrikanın birleş• 
mesi üzer ine ipek fiyatlarının 
arlmtlsı buradaki ipek t icaret
haneleri sahiplerini telaşa düşür· 
müştUr,diğer taraftan şehrimizdeki 
ip'!kçilerin Bursadaki bazı ipek 
fabri lrnlnrmın iht ikar yaptığından 
bahisle s anayi müdüriyetine mü
racaat ettiklerini bir akşam ga
zetesi yazmıştı. sanayi müdürü, 
kendisine henüz böyle bir mü· 
racaat vaki o~madığmı, müraca
at yapılırsa meselenin vekalete 
bildirıleceğini, fakat ipek fiyat· 
larında ihtikar olduğunu 2annet- , 
mediğini s5yJemiştir. 

Benzin fiatları 
Benzın fiat laranın geçen sene

ye nazaran bu sene neden ehem· 
miyetli surette arttığı hakkında 
Tıcaret miıdiirlüğünce başlanan 
t et kikat havli i'erilemiş ti r. 

Gümr iil: er.i ~ : 

Vazifenin 
Kudsiyeti 

Seyfi Pş. memurlara 
bir konferans verdi 
G~mriik ler muhafaza kuman

danı Seyfi Paşa dün şehrimizdeki 
muhafaza teşk ilatını ziyaret etmi~tir 

Seyfi Paşa, bütün muhafoza 
memurlarını giimrüğün ön salo· 
nunda teplamış kendilerine ayrı 
ayn vazifelerini sormuş, bazı 
noktala r hakkında izahat almış, 
badehu memurlara hitaben mü..t 
him ve uzun bir konferans ver• 
miştir. Seyfi Paşa bilhassa vazi· 
fe kudsiyetinden bahsetmiş ve 
vazifeyi iki kısma ayırarak yol· 
ıuz bir şekilde yarı para kazan• 
manın fenalığını anlatmış ve her 
memurun her şeyden evvel ken
di memuriyetine yüksek tutması 
icap edeceğini işaretle memle
ketin ve milletin refah içinde 
bulunması için varidatın çok ol
ması hizımgeleceği hakkında 
memurların nazarı dikkatlerini 
celbetmistir. 

Talili polis 
Neler söylüyor? 
Tayyare piyankosunun sonuncu 

keşidesinde kazanan talılılerin 
isimlerini dünkü nüşhamızda yaz
mıştık. Talililerden biri olan 
müşterek aldığı bir bilete 200000 
liralık büyük ikramiye isabet 
eden polis Tavfik efendi kendi· 
sile görüşen gazetecilere şunlan 
söyJcmiştir :' 

"Piyanko hiletlerini her av muntazı· 
mıın almakıoyım. Şlmdi)C kadar ufak le· 
!ek ıkrnmiycler çıkmıştı Fakat bu sefer 
büyiık bir umldim yoktu. lzinfmi geçir
mek iızere Yalo\ nya E;itmiştim. Fakat 
\•azifcme yetişme' için geç kalmıstım. , 
Y ı lO\ adarı donüşümde lı:öpı Ü) e çıkar 
çıkmaz arkadaşlarıma le~ıdiıf ~ttim. Geç 
kıı ldığım için amirlerim ı:ırafınd:ın ıran· 
dığımı soyledılcr. l leyecan içinde kıra· 
kola gittim. Fa~at orada bana piyanko 
~ktığ,ı nı .haber aldı m. Elime geçen on 
bın '.'r? ıl c kendime lıir C\ ' :ıl ıcağım ve 
s~.vdığ'ım mesleğimden nyrılrn ı y ıc:ığım. 
N ı şnnlıyım bir de ka}ııwaldem var. Ge· 
çlnip gideccğiı . ., 

Tedr•sat ~Ufettlşlerl toplanıyor' 
ilk tedrısat müfettişleri bugün 

tekrar toplanacaklar ve biten" 
tedriı senesinin neticelerini tel• 
kik eyliyeceklerdir. 

ııııı1111111ıııııııııı11ıııııırımmııııı1111111ııııııııı111111ııııııınıııı111111ıııın 
Şehir haberlerlmlzın bir kıs• 

mı dördUncU sayfamızdedır. 
11111ıııııııııuııı111ııııııııııu11111ıı ıııınııu1111111 ııııııııı 1111111111ıııııııı1111 
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Bu sene mekteplerde lisan dersleri takviye ediJecek 

Orta mektep prog am arı • 
ıyor 

Ecnebi ve akalllyet mektıepleriode umumi Tarih ve umumi 
coğrafya bu seneden itibaren T. rkçe oku olacak 

Orta tedrisat umum miidürQ m~rıtcbe daha ziyade temas ıet-
Fuat bey şehrimizde tetkikat tirmek ve ameli hayatın tecrübe-
yapmaktadır. Fuat bey bir .müd- lerite yetiştirmek için program-
det daha kaldıktan sonra An- larda bazı tadilat icrası muta-
karaya gidecek ve yeni tedris savverdır. Riyatiye, fen, yurt bil-
~enesiae ait hazırlıklarla meşgul gisi dersleri için evvelce 'Maarif 
olacaktır. vekaletince mukarrer ıtadilfıtın 

Aldı2-imız malumata göre bir <kısmı hu sene, bir fnsmı ge-
memlekctimizde 77 orta mektep lecek sene tatbik edilecektir. 
ve 24 lise mevcuttur. Bunlara Muallim kadrolarıoda bu swe 
30 bine yakın talebe devam et- lüzumsuz tebeddülat yapı !mıya
mektedir. Bu sene yeniden bir cak, aDcak inzıbati v.e idari no'.c-
kaç orta mektep ve Usenin açıl- tai nazardan nakilleri icap etlen 
ması mukarrerdir. muaHimlerin yer eri değiştirilc-

Orta tedrisatta münevver bir cekti:-. 
vataodaım alması Umm gelen Avrupada tahsilini bıtiren birka~ 
asgari kiiltürti verecek tedris genç yeniden oda tedrisat ı~ad-
ıistemi tatbik olunmaktadır. rolarına dahil olacaklardır . .Esa-

l.ise1erde jse gençr ğin yüksek sen ecnebi Hsnnlarma fevkalade 
tahsile yetiştirilmesile u_ğraşı1- ehemmiyet verilmeldcdır, anc:lk 
maktadır.Maamafib orta mektep· bu seneden itibaren orta mek-
lerde talebeyi hayatJa mümklin teplerlc ı:se'erde eonebi 1isanlan 
~--------------------~----~~------------------~~~ 

Rana B. tetkitderine Adlived ~ 

devam ediyor ._:..akı msız1ık 
Şehrimizde bulu:ıaıı gümrük 1 Yüzünden 

ve fohisarlar vekili Ali Rıza bey ölen buga 
dün a"kşama kadar inhisarlar u- Mahlteme bir köy halkının 
mum müdürlüğünde meşgul ol- buğanın bedelini ödemesine ha-
muş, memurlara ait sicil dosya- rar verdi. Dün ikinci ceza mah-
ların ve kadroları tetkik etmiştir. kemesinde dıkkate şey.an bir 

Tuz inhisar idaresinin umum dava g.örüldü. Maznun mevkiin 
müdürlüğü tr.şmmasımı devam de,, ölume sebebiyet cürmünden 
etaıcı. teclir. su_çlu olara ·, Halkalı Jcöyü ihti

Darillfü n u oaa ki 
KürstUer 

Profesör 30 kUrsUnUn 
fEğvını te'hlif etmiş 

On!.imüzde' 'ffta zarfında hü. 
küııetin Darü!fünunun :s'a'1 iyile 
uğraşacaıP söylenmektedır. 

söytenaiğıne göre profesör 
Mal§, Darülfünunda 3o küsünün 
lağ.-ını teklif etmiş. 

OOztepepe'ki Ameri
kan mektebi binası 
Göıtepe ve Adanaki Ame

rikan mekteplerinin iktısadi 
müşküller dolay1silc alakadarları 
tarafından kapatıldıklarını yaz· 
mıştık. Köztepe mektebindeki 
Türkçe hocaları dün maarif ida
reaiııe gelerek kendilerine baş
ka bir varife verilmesini istemiş
lerdir. 

Köztepedeki mektep bina11nm 
bir Iürk mektebi yapılması 
ta.savvur edilme,kıtedir. 

yar beyeti bulunuyordu. ,ölen 
hükumetin Bulgaristandan 1148 
lirnya satın a1dıgı ve birinci Hal· 
k~lıy.a verdıği damızlık bir bu 
: ldır: Köylü buğanıa iaşesini, 
')ates!ni, ve saires!ni temin ede-
~ekken bunu yapmamış, üşüyerek 
ııasıalanması:ıa V!! Ü ümüne ~e
bep olmu_ştur, mal1kemede o'm
nan sıhhiye heyet:nin raporunda 
da ahırın gayrı sıhhi olduğu, 

pis "e lcaran!ık bu un8uğu, hay
vana yem verilmediği tcsbit 
olunmuştu. 

Fakat neticede m~hkeme H;ıl
ka1ı köyü ihtiyar heyetinin 
cezai noktai nazarandan beraatine 
karar ~erdi. Yalnır, ıköy alkı 
buğanın bedeli ı0lan 148 dirayı 
ödeyeceklerdir: 
Metresini öldUrentn muha· 

kemesine dUn be•Jandı 
Metresi Saadeti temel .çivjsÜe 

ı>taüren Salih lsmailin mubake· 
meaioe ,,dün Agırcezada başlan
mıştır. Maznun, cinayeti bir kıs· 
kançlık yüzünden yaptı_ğmı ve 
YUl'duktaa sonra acıdığını s'öy1e
miftir. muhakeme şahit celbi 
için bçka güne bırakılmış}lr .. 

takvıye edi!ecek ve 1iseden me
zun bir gencin bir lisanı kolay· 
lıkla tnkip edebilmesi imkam 
temin edilecektir. 

eu . maksatla mekteplerde 
lisan tedris tının ecnebi mual
limlerle yaphrılması ıClaha ziyade 
teşmil edilece1'tir. Orta ve Hse 
clerecrsindeki ekalliyet ve 
ccnebı mekteplerinde umumi 
tarih ve u ı umi coğrafya bu 
şeneden itibaren 'fürkçe oforak 
olrntulacaktır. 

'Maifım olduğu üzere şimdiye 
kadar bu mekteplerde yalnız 
Turk tarihi ve Tiirk coğrafyası 
Türkçe o~ara { tedris edilmekte 
idi, orta ve lise derecesindeki 
akaliiyet ve ecnebi mektep!eri 
doğ.r.udan .doğr.uy-a maarif ıveka
leti or'!a tedrisat umu:n müdür
lüjfane brığ1anmış1ardır. 

Fransızla~ın 
Bay amı 

Bugün Fransızların milli bay
ıramıdır. Eu münasebetle bugün 
s1at i 1 de eski F raosa sc'fareti 
binasında Fransız maslahatgüza
ırı M. Barbier ~ehrimiıdeki F.ran. 
sız'arı Jrnbul .e!lecekt;r. 

Zeki \TeJidl Bey 
lstanbul darülfünunu edebivat 

ş:.ıbesi tarih munllimlerinde:ı Zc- · 
ki VeJidi beyin ıstif:ı ettiğini 
dün 1'.-nlta'"a muhabiriın"z bildir
mişti. Bu ist fa, ilk top'anmasın
da darülfünun divanında konu
şulacaktır. Darülfünun emini bas· 
ta olc-uğu 1,ç.io divamn ne glliıil 
toplanc•c1ğı belii değildir. 

Telefon ş'irketi d:!n mUda· 
faasmı yaptı 

Telefon şirketi aleyhine açılan 
davaya dün ikinci ceza mahke
mesinde c1evaw olunmuştur. Da
vacı •e suçtu vekilleri dünkü 
celsede müdafaalarım yapmışlar
dır. Şirket vekili, otomatik kon
törler boı:ulduktan sonra müşte
riye gôndeıilecek hesap ıfator.a
ıınm ıne suretle tesbit edildiğini 
izah ederken, şirket tarafından, 
kontörlerin bozulması üzerine ne 
yaptlmak Jazımgeldiği_nin şirketin 
Londradaki he,:eti fenniyesinde;;'° 
sorulduğunu •e bu gibi ahvalde 
vasati hesap usulünün tatbik 
edildiii şeklinde bir cevap alın· 
dığını söylemiştir. 

Muhakeme karar için ı 8 tem
muz pazartesi günü ıaat on dör
de bırakılmıştır. Milli miidaf.Aa 

Vekili şehrimizde 
Milli müdafaa vekili Zekai B. · , 

dün sabahki trenle Ankaradan 
tehrimize gelmış, Haydarpa,a 
istasyonunda Vilayet ve Kolordu 
erkanile diğer bazı ..zevat tara
fından .karşılan ouştır. 

f avuk meraklıları dün toplandılar 

ltaly.an filosu 
Cumartesi gelecek 

1ta1ya sefiri Baron Pompeo 
Aloizj ltalyadan ıehrimiF.e rcl
miştir. 

B<tron Aloizi Italyan filosunun 
ıehrimizi ziyareti esnasında bu
ud& bulunacak, sonra mezuni
) elle tekrar dtalyaya gidecektir. 

Hugün limanımıza gelmesi 
bPldenilen ıltalyan filosunun mu
u nlalı tehhür etmiştir. Filo 
•av.t..i Mbahı aaat aekizde 
-'••••ansa ~decek ve bir hafta 
borada kalacaktır: 

~ ....... 
-Dün Wiinlaril°'n -bir kısiiü 

Bazı tanık meraklıları ve bir müddetten beri faaliyette :bn. n
mayan kümes hayvanları koruma cemiyeti azalan dün Halk evinde 
· oplanmışlar, yeni ıbir cemiy~tin lf<urulmaıı esaslarını görüşmüŞler

dir. Toplaamaya .diğer bazı zevatında ,iştiraklerinin temini için 
başka .bir giln .devam edilecektW. 

GObl çiDerln---
Türkçeye çe~·iren OMER RIZA -29- Yazan ; 

oont ,çöu: .. ım.t.sDE ~ 
Bu adam bizim ne t>lduğumuzu 'b11miyor.du. Belki <le 1'o 

yasi ajanlar, casuslar veya beyu ba.r.amiler sanmakta 1 
son bu fikirde idi. Hsu Rensin muvasalitJJDtzı .müteaklP I 
daki hükümet ımuhafızlığme müracaat dcrek bize k-1~ 
receği mue1.:mele hakkında talimat istediğini ve bu 111 ";J. 
cevabım beklediğini onun için bize bu şe"kilde cev.ap 'f~ 
söyledi. Vaziyet bu merkezde olduktan sonra Prensi rıııJ f 
ya mahal yoktu. lhtimal ki 'bazı sıyası amiller de vardı. -
Turgutlar içinde bir çoklarının ongol cümhuriyetine ~ 
olcluklarından ve bir an evvel ona iltihak ıebnelerindeıı ~ 
nuyordu. Ptof eaör bu fikre iştirak etmedi. Çünkü P.reJd _. 
hareketi takip ıel'tiği 1a1cdirde prensliğini kaybederdi. O 
Pırens Çin hükumethıe taraftardı ve ona sadıktı. . 

Elhasıl Bronsun ihtiyat göstermesi kendi lehinde id1• 

günün birinde 18 müsellah Avrupalı on Çinli ve yüzlerce 
sa.bibi bir "kervan onun sulh ve üsalemet içinde yaşır; 
sine konmuş ve daha evvel böyle .bir şey görülmemişti ... 
ülkesini fethedebilecek aerecede kuvvetli idik. Sonra bjji; 
gören Mongollar.la Çinliler hakkımızda bir sürü şayialat 
mİ§ler bizi koca bir ordu .diye tavsif etmişlerdi. 

Nihnyet, Turgutlar reisine kendimizi tanıtmağa kar~ 
dik. }lrofesör Hsu mufasal bir name yazarak .ıvaziyeti iz,.
cekti. Namede şunlar yazılı idi: • ~ 

" Sizi -ziyaret için karargfrhınıza geldik. Ka'bu1 o~ 
ğımızdan teessür duydu'k. Çin hükumetinin himayesi altın 
hey' etimiz, :ilmi itetkilder.d.c bu1unnıak için seyahnt ıediyor· 
.nur Hami, Tihua ıve da-ha başka yerlerde cevvi istasyonlat 
ve bunlarla yağmur, rüzgar ~e harareti tetkik edeceğiz. ~ 

"Hali hazırda Etsin gölün garp kıfJsı:r..dayız. lsta~y~ 
km·mu§ bulunuyoruz. Onun için ilnU f imaneniızi ve me' 
nızı ziyaret etme.Ki vazife sl\ydık. Bıı sayede mnksatlı.ı~ 
zah Yt istasyonu himaye etmenizi rica etmektir. Sırf ilmi 
leılle meşgu1 olduğumuzdan hey' eti,mizin bütün azaoı iliıJl '
insan1nrdır. Hiç bir siyasi maksat veya eme1 ile alakamız Y'ı. 
Doktor Seven ff eaon yirmi seneden'beri aşi Lamanın fi' 

dur. 1'"betle mükeuer ıdefa:lar seyahat etmi~ "Ve bıtsıy1' 
Lamanın himay.esine mazhar olmu~ur. Bundan b~'ka ., 
kndsiyetpenahı Pekinde bir .kaç defa ziyaret et.mi~, ona bll 
valiyi ziyaret edeceğini söylemiş ve daima kudsiyet,penıı.Iı' 
vikile kar~ılanmıştır. 

Profesör Hsu de "Sarı din,, e karşı son derece 1ıürmct1' 
T~sis ettiğimiz istasyon memleket örf ve adetlerine 

kadar müdahale ıetıniy.ecektir. Buna ikimiz de söz -vcr.iy.oı1f 
Şayet biEi ka:bul edemiyecekseniz heyetimizden üç ~ 

rMla kaılactW..d,an i&J'.ed.a herhangi bur sui tefehhüm 
"mkin ıkalmıyaQajını :vöreceksiniz. 

-Şupu ~ ~~delim ki hey~in 1bütün erkanı Cin harici 
zare i ve enl\arif nezareti tarafın ver~ pa ~ r u taşı 

Arzu ettiğiniz takdirde bunlan muayene edecek bir .itJ 

:::--:: sa GOBl ÇÖL'LCT.1 :\'DE: -:::1, 
gönderebilirsiniz.,, 

Matte hu mektubu alar.ı.ık Prense gitmiş ~e bir müddet ~ 
bir (Tuşmiô) yani i.r katip ile gelm~. 

Katipten, Çince ile yazılan ı:nekwbun e.nl~ılo.madığı~ 
ber alddt. Mongol Serat mektUhu Mongokaya ıter.ciime et~~ 
tip le ektubun 11ıazmumınu anladılı:tan sonra gittişe de aJ'f'. 
kadar biı haber eelmedi. . 

17 
m Soho Nor'dan 

Gaşun Nor'a 
21 Teşrini evYel sabahı Larson beni uyandırdı ve Tur 

Prensinin hizza.t. geldiğiaj Jıaber vertli. 'P1'ens l.arsonun ç• 
da idi. Gelen ihtiyar prens dejil, iakat oğlu idi. 

Bir dakikada haızrlandım Ye nuhterem nriaafiı-i .ca 
davet ettiıaı. Prens bana babasının kırmızı bir kartı ıiie 
nenkli bir kurdele ~erdi. Bahasının .adı: Kun Van~ .Dati 
Ülkesinin adı Euina, isminin sağ tarafında "Tı.u.r.gut uhaJ 
z.ıl.ı idi. 

.Etsi.na ıilkeaiDin asıl hakimi olan misafirimiz, boylu • 
sevimli bir zattı. Nezaketi, terbiyesi, bizi minettar e 'en 'bıf 
hiyette idi. Onun bize karşı iyi niyetler beslediği gfö-ülil 
Profesör Hsuyü çağırttım. Büyük Pr.ens tarafından ona o 
:\'e kurdele gönderilnn§ti. Okudıı~ koıw{'tuk ve çay içti~ 

Mi&;.afirimiz bi1:e ded; ki: , 
-Şayet pederimi mutlaka gÖrll".ek istiyor_şanız hıma mi# 

tur. Fakat kendiai hutadır. Yalnız en yakın .o:.!nabalndle 
metçileri yanma girebiliyor. 

Derhal cevap verdim: 
- · Maksadımız zatı iahimanelerini taciz etmek de 

Hürmet V<! tazim!erimizin ona arzı hif:idir. ~ 
Prens, dün gönderdiğimiz naIY"..:"yİ elinde tutuyordu. 

bunun tekrar tercümesini istedi. Tercüme ettik. MemnııJ1 
~e istediklerimizi eyapmakta "e istediğimiz gibi hare'ket 

1 te 1erbe&t .olduğumuzu hildird i. . 
Nihay,et Prens bize kendiJinden hangi hizmeti dile01 

sordu. 
'Kayığı.mızı Soho Nordan Go~un Nora ~ötürecek bir -' 

mübtaç olduğumuzu söyledik. Prens son derece nazi~ 
verdi ve dedi ki: 

- 1stediğini2 arabayı hemen göndereceğim. Fakat ti 
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~Ci~Slft81!tflt#~' Doktorlar arasında dedikodu 
1 ust tarafı 1 inci sanfada 

Ankara .. fstanbul muhtelit
leri yarın karş}laşıyorlar 
Pire güreş şamPiyonu Kara 

Aliyi defi ediyor 

- Evvela doktor ,·izite tarifelerinin 
Belediyelerce tasdik ve kontrol edil-

diğini ne b!r memlekette gördüm, ne 
de i~ittim. nu en çok etıbba odaları-

nın düşii11eceği bir iştir. Bizim t-trb
ba odası son zamanlarda Derlin ve 
Paris sefirlerimize müracaat ederek 
oradan etıbba birliklerinin nizamna- 1 

melerini ve bu gi·bi fiat meselelerini 
getirtti. Tetkik ediyoruz. Bizde dok. 

diği yol üzre tedaviyi takip eder. 
Bu suretle büyük doktor yorulma

dığı halde çok kazanır, ilimle uJtras
mağa, dfnlenmeğe vakit bulur. Kt~ük 
doktor da iş bulur, şöhret kazanır \'e 
yanmn bir müşavir namzedi olur. 

Bizde vizite ücretlerindeki nisbet. 
sizlik pek ziyadedir. Herkes, aradaki 
bir veya iki lira farkı mühimsemiye- , 

1 Gelenler, Gidenler 1 

rek daima büyiil\ dol.tora gidiyor, ktl· 
~ükler i~siz lrnlı)or. 

Bugün öyle nrkaclaşlarımız var ki, 
bir kağıt, hatta yarım kAğıt mukabi-

linde beş katıı apnrtımanJarın en ast 
katında hasta tedavi ('diyor. Elinde 

elektrik mnldnesi, Tansiyon cihazı ol• 
duğu halde yiil<~ek mardh·enlerf trr-
manı}"or. llasta~· ı mua) l'ne, tedavi, 
teselli ediyor. şırıngasını, masajını 

yapıyor. Bu ağır şerait altında ancak 
iki üç hastııyıı lıakmaı~ kahil oluyor. 

Binaenaleyh kazançları 30.40 kifıdı 
geçmiyor. Halbuki ayni apartımana 

saç kestirmek idn çağırılan bir kadm 
b.erll>erine \"erilen iic; hatta beş Ura 
ldmseye çok görünmli)'Or, ben, şu an· 
da sandalcılık yapan blr kaç hekim 

Futbol · -- - - - - -----~evsıaıinin geçmit ol· Maç hakemi Şeref Beydir. 
~·~ın~ ragmen, Yarm Kadık6y Hu maç beraberlikle netice· 
: al ın a gene hıyJi mühim fut· lendiği taktirde yeniden kura 

0
• ?1•,çı •ardır. Kongre kupa· ile oyuna başlanarak birer çey-

sı ıçıa ıtanbul A f ·ı 
teJitl . k ve nkara muh· rek sı.atJik ha taym ııe yarım 
oJd ~tı arşılaşacaklard1r. Maliım saat temdit edılecektir. Gene 

0 2u üzere · · ı 17 radr t J 1 geçenle!'de Anka· mOsav1 nebce a ınırs:ı oyu.ı -
Istanb ~p anan kongre dolayısile 7-1932 pazar günü saat 18 de 
telitl ~ ' Ankara Ye !?mir muh- ayni saatte ve ayni ~artfarla tek-

erı araı d k edilnıi r ın a maçlar tertip rar olunaca tır. 

torların vizite ücreti Avrupaya naza
ran fevkalade azdır. Avrupada kü-

çük t"e büyük doytorların ht>psi, ya
pı lan teşkil•it sayesinde, rahatça ya. 

şıyabiJecek, çocuklarının talim ve ter· 
biyelerine bakabilecek, al:it ,.e edeva. 

tr tıhbiyesini alabilecek, bilhassa ta
savvur edil<'miyecek derecede pahalı 

ve her gün çeşit ~eşit çıkan tıp kitap. 
lannı ve mermualarınr satın alabile
cek.senede birçok defa toplan~n mub· 

lsveç ıefiri M Boheman ve 
refikaaı otomobille Ceneveeden 
tehrimize gelmiflerdir· 

işletme mOfettişlerinden Ab
bullab bey dOn akfamki trenle 
Ankaraya gitmittir. 

§ SelAnik bankaaı direkt~rü 
M. Lavernette dOa Avrupadan 
tehrimize jlel:Ditt'r. 

Arzı teşekkür 

bilirim!. 
llim adamlarının kispi ve refahı 

maçla fdı. ,Ankarada yapılan bu Bir yunanlı meydan 
r a stanb 1 1 . 

Yanın k u - zmar maçı okuyor! 
alns&f ve lz:nir takımı . 

ınaça devarrıC: • . . t' Atmada çıkan ıpor gazetele-
P an ımtına etmış ı. . d "AtJ'fk' F . 

S 
unun üzerine lzmir mağ:up rın enp· ı ı ı onı~, ıon 11y~· 

ayıldı. An' İ b ı smda ıre serbest sıüreş şampı-
d 

uara • sfan u maçı . , . 
a berab .. ~ ı· 1 d' B yonu Atanas Vasılu nun bır mek-. ~.c ne ıce en ı. u va· 

2ıyette Ank .1 r t b . tubunu neşretmektedir. ara ı e ı an u un 
bir daba karfdaıması icap ediyor- Yunan pehlivanı bu mektu· 
c!u. Eu ikinci maçın lstanbulda bunda 1 ürkiye baş pehlivanı Ka-
yapıiması kar.rJaıtmldı. işte ya· ra Aliyi kendisile ıerbest bir 

telif şehir kongrelerine iştirak edebi· 

Iecek derecede para kazanabiliyorlar. 
Bizde teşkilatsızlık vardır. Hayata 

yeni atılan ,.e henüz şöhret alamıyan 
doktorlarımız, gen~liklerini l>Uyük 

mahrumiyet içerisinde geçiriyorlar. 
İlmi takibe değil, ancak maisetlerini 

temin derdine düşüyorlar. Vakıa 
memlekette şöhret kazanan otuz kırk 

hekim ''ardır, n Avrupa hekimlerine 
nazaran devede kulak kabilinden bir 

Genç yaıında ebedi ufulile 
ailemizin yüreiindıe pek derin 
yaralar açan •iabeğim Bekir 
Sıtkı Beyin bu nagibani zıyai 
karı111nda tifıht Ye tahriri taıi
yetlerile yara Ye teessürümüze 
iıtirak lutfunda bulun1n muhterem 
ahibbamııın bu condan alit<ala
rına ayn, ayn teıekkür ve min
netdarlığımıım arzma im'<in bu-

bir rneml\"ket için şeref olmalıdır. 
Fransada knrtiye hekimlerinin de

rece i ba kn, milteha88ıslann bqka, 
tıbbi müşa\E're için çağnlanlann bU.. 
bütün başkadır. Profesörler bile de-

rece derecedir. Ondan maada yapılaa 
ic:e ı~öre de şekil değişir. Bir parma• 
ğu, avuc içeri ine, koln ve salreye 

yapılan ameli~·atlaıin bile ayn ayn 
fiatları \'ardır. Hiıd<' i e en mühim 
ameli) e ile en küçüğü ayni ücretle 

yaıulmaktadır. Herkes iyi doktorlar. 
dan mütena'im olmak ister. Bir dok-

rınki maç .• Bu münasebetle yapı· güreşe davet etmekte ve maçan 
lacaktır. yapılacağı yerle tarihinin intib11· 

Ankaraya giden iıtanbul muh· bını Kara Aliye bir:ıkmaktadJF. 
~eJıt muhtelif sebebler dolayısı Pehlivan Vasılu Kara Ali bu 
ıle istanbulun çıkarabileceği en defiye cevap vermediği takdirde 
kuvv~tli muhtelit değildi. yarın kendisini ıalip addedeceğini 

az kazanabiliyorlar. Fakat bu kazanç 
kendilerine )X!k te ucuza malolmuyor. 

Fevka?ade yoruluyorlar. Bütün za. 
mantarını hasta arkasında kaybedi

yorJa r. llim i~in çalışmafa pek az 
Takit bulbiliyorlar. Genç, kazanamı-1 
yor. ve ilerliyemiyor. Yaşlı, taham
mül edilemiyecek yükler altına giri· 

lamadtğ'ımdıa muhterem "Va tık,, 
gazetemizle bu vecibeyei ifaya 
mOaaraat eylerim. 
Rtklr Sıtlo Rev merhumun kırde~ krL: · 

larili C H. f<'. ~lllvft heyeti ida;e reisi 

tubıliyecf Ali Riza 
- --

Şeker davaaınd• ehli vukuf 
grin edlldl Ankara karşı1ında mevki aJa- mektubuna ilive etmiştir. 

cak olan muhtelit eğer tam t _ J' AKIT - Bu daveti 11aapn ru. 
kım halinde rıkab .. I' L a n.anlının derecesini tabii bilmilfOrllZ. 

yor. Neticede her iki taraf ta çarına· 
çar ilmi ikin<"İ dereceye bırakıyorlar. 

Şeker ihtikArına •~bep olmak
tan suçlu olarak Sultanahmet 

, ı ırse ı:;u maçın Fak . . 
neticesinden ist b l . . . at me~hur Jım Londos ıle derhal 
var o!abiliriz. an u ıçın Umıt 11üre~meyi kabul eden Kara Alimizin 

Ye her iki taraf t:ı ka,rbcdiyor • sulh birinci ceıa mahkemesinde 
muhakeme ve mahkum edılcn 

Ank k bu daı·eti kabul etmekte tcroddüt l 
.. ~~a • t~ .1m101 sahanıizda bile ctmiyeceğin.J. tahmin ediynruz. 

Avrupada mükemmel teşkilat ,·ar. 

dır. Orada tanınmış flokt.orlar, haf
tanın muayyen bir kaç giinünde öğ-

Alpullu şeker tirketi müdürü 
Hayri B. ve dört ,eker tikcari· 

gore~egımı:ı: ıçın memnun oluyor Yalnız malum olduğu üzre Kara Ali 
~e guzel, ıamimi bir maç bek· Türkiye alaturka güref baş pl'!ılioaı. 

nin temyizden nakzan gelen da· 
nlarına dün de devam olunmuş
tur. Mubakemeain dünkü ce'se· 
sinde, hcıret odasından ehli vu· 
kuf olabilecekler hakkmdaki is-

yona; nıdfr. Bir zamanıar serlieat güreşe 
Ankara. 13 ( Vakıt) _ lstan· de çalışıyordu. Bu güreşte ne kadar 

le-den sonraki bir iki :;aatini "müşa
verel trbbiye,, ye bırakıyorlar. Bizim 
yaptığımız gibi her müracaat eden 
hastayı kabul ' ' e muayene, şırıngası
na ,·arın~rya kadar tedaviyi takip et
mek külfetinden azade kabyorlar.Oft. 
Jarın ya lnrz bazı meselelerde ve yük
sek ücretlerle tıbbi fikirleri alınır. 

lbu~ muhteJitiJe Ankara muiıteJit- !rled!;, 6ilm~"':_-_1!erlaalde bu da-
erı a. .._ 1. " ftUJtl'! • . ,,. ~ ıwnua bir fikir glJrUl 

bercbere kahn';;~~ı . N 1:. ıçı~ mek üzre "Kara Ali,, mizin cevabını 
1 k . . A k ' ıceyı beklemek lazımdır. Bu c~vabı bckli-

a rna ıçıo n ara muhteJiti bu yoru:. 
akşam lstanbula hareket etti. 

CıJmagünü maç, ittihat spor 
sahasında yapılacaktır. Ankara 
mubteliti avdette Eskişehir muh· 
telitile de bir maç yapacaklar. 

Çukurbostanda yeni bir saha 
daha açıhyor 

Diğer küçük hekimler, küçlik bir 

tiJima gelen ceYap okunmuı ve 
mahkeme bunla11n içinden ehli 
wkuf tayin etmiıtir. Ehli vukuf 
Sanayi bankası ve Alpullu tir
k eti defterlerinin tetkikine baş
lıyacaklardır. 

Futbol federesronunun bir 
tebllll 

lstanbuJ, 13 (A.A) - T. 1. C. I. 
Futbol federasyonundan tebliğ 
edilmiştir: 

Ankara • lıtanbul muhtelit 
takımJarı arasında konire 
kupası nihai müsabakaJarman 

15· 7-1932 Cuma günü Kadıkö· 
yünde Feoerbahçe ıtadında saat 
17,.3() da yapılması tekarrür et• 
miştir. 

Yarın Çukurboıt~nda bir sı:or 
sabası daha açılacaktır. Bu yeni 
sahayi hazırlayan '' Karagümrük 
idman yurdu,,dur. Açılma reami 
saat 14 te yapılacıktar. 

D•vetler 
Seyriscfaln futbol lıaptanlığındın: 

Mühim bir meseleyi glSrOşmek 
fizere aşağıda isimleri yaııh fut
bo!cuların yarın saat 9 da klübe 
gelmeleri rica o'.unur: 
Oıman, Ali, Necdet, Ali, lb

rabim, Hasan, Muhiddin, Eşref, 
Sedat,Necdet, Nevzat, Ercüment, .. _ - - -, - Yazan: 

Mm. Rube 

janski l ~:~: ~ Boz Navar 
üs 2-1 1-2 2-2 - -- - _,........ 

Etten sonra peynir, daha ıon· Can ııkııı, sıcak, endiıe .•• 
ra da kahve. Nataşa peyniri ka- - Madam, Istanbuldan bir 
bujuna kadar yedi. Kahveyi içti. telaraf geldi. Afedersiniz bilme• 
Sofradakiler gidip muslukta el- yorduk. Tranıit Yizeniz muteber· 
lerini yıkadılar ve hepsi bir hav- dir. Gece yarısını elli geçe tre· 
luya sildiler. Bu ıırada bir bay· ni ile gidebiliuiaiz. 
Vtlb 11akliyeai geçti, afağı koş- fıtHyOD m0d6rfi bunları s6y• 
tulır, Nataıa ellerini yıkadı, kul- Jiyor ve kadını nazikine selim• 
lan.lmıı haYluya dokunmıyarak hyor. Kadın seYinçle yerinden 
etejini kaldırdı, kombinezonu ile flrlayor. Oh 1 kurtuldu: 
elini )'llzUnb sildi. O ıırada yu- Soruyor: 
karıda kalan bir hamal yakJaıa· Y arm kaçta lstanbulda bul1a· 
rak: nurum. 

- Ah 1 Ne gUzel bir kadınıınl - Sabahın ıekizinde madam 
Diye yanatmak istedi. Natap, Natap ıon derece memnun-

Tagami den öğrendiği bir darbe dur. Bir kaç saat burada bekli
ile hamalı ıersemletti ve koşarak yecek, sonra bir kaç saat trende 
memurun yanına gitti. gidecek. Bir kaç dakikada araba 

Ne -~ slin : Tenha demir· ile yol alacak. Kapıyı çalacak, 
Y.oıu .hath Bzerinde tavuklar ye· merdivenleri hrmanacak ve Ta-
rı qıyorJar. gamiye kaY11facak ... Ah bir kaç 

1 

ücret mukabilinde müşavirin gö...;ter-

Lütfi, HOseyin, Bekir, Fazıl, 
Rüıto, Ziihtn, Sait, ismet, Saa
dettin, Muıtıfa, Niyazi, Ahmet 
Bahattin. 
Ankarah sporcular geliyorlar 

lsra ıbul mınrakası r\lerkez heyeti ri
yasetinden : 

Ankara - Iıtanbul kongre ku
pası nihai müsabakasını yapmak 
üzere ıehrimize gelecek olan 
Ankaralı arkadatlarımızın istik
bali için sporcularuuızın saat 10 
da Haydarpafa istasvonunda ha· 
Zir bulunmaları tebliğ o!unur. 

uat daha beklemek llzım. Zaman 
ne kadar güç geçiyor. 

vrı 

Nihayet Sirkeci istasyonuna 
vanJdı. 

Rıhtımda onu kımae beklemi· 
yor. Nataşa eşyasını taııyan ha· 
malı koşturarak bir arabaya at· 
Jıyor. Viyanada iken gözünde 
tüten sokakJar1 geçiyor. Dar i· 
nişli çıluşlı ötesi berisi çukur 
yollar bu sokakların ismini bil· 
miyor fakat bepıini tanıyor ve 
seviyor. iki taraftan alçak ahşap 
evler, kafesli pencereler, iberle• 
rinde gelişi güzel numaralar kon· 
muş kapular vır. Ötede betide 
agaçlar, asmalar, serviler. Yalnız 
arasara bir cami, bir minare •• 
Bulutsuz mavi gök albnda bun· 
ların hepsinde öyle bir canhlık 
var ki •.• 

l~te Galata, Karakay, Tarlaba· 
fi, Beyoğlu, nihayet Oıman Bey 
beı numaralı beyaz ev.. Rum 

Mervaho,ıe kanh bir kavga 
Diin ıı:abab l\1ey\'ahoşta bir cerh 

nk'ası olmuştur. Abdurrahman isminde 
bir uucı ırna\'ut Bıyraml:ı ka\·gaya rn · 
mfmuı, kavgaya Abdurrahmanın oğlu 

Müslim de müdahale etmiştir. Nctictde 
J\lüslım bıçıklı Abdurrıhmanı ağır su
rette !aralamış, kaçarken yakalanmıştır. 

l\lccruh hastahaneye kaldınlmı~tır. 
Buda ereba çarpması r 

Serer oğlu Basanın arabası temizlik 
ımelesinden Halil lbrıhime ç:ırpmış, ba· 
~ındın vo kolundan yaralanmasına sebe· 
biyet vermiştir. Halil lbrahlm Ceırıhp:ışı 

hastahanesine yatırılmıştır. • 

mnarlıtı. .• kıtın pencereaiönUnde 
kurumuı dallarının kadidini gös· 
teren ağacm fU dakikada yeni 
yetiıen yapraklan ile ne güzel 
bir manzarası var. 

içi titriyerek kapıyı çalıyor. 
Tekrar tekrar çalıyor. Bu ne? 

Evdekilerin hepsi ölmütmll? 
O &ideli ev Adeta kliçlllaıüf, 

kap111 bile şeklini değiıtirmif, 
hem de mauna boyanmıı nihayet 

bir ayak sOrtDıü duyu!uyor. Kokar 
surahnı asmıı olduğu halde gelip 
kapıyı açıyor. Dem ek Ermeni 
kan11nı 1avmamıılar : 

Hizmetçi ne hayret, ne de se
Yinç ghtermiyor. Nataıa kadını 
bir tarafa doj'ru iterek koşa ko· 
t• koıa merdivenleri çıkarken 
bağmyor: 

- Kobar bavullan ahnriniz. 
Tagami yataktad1r. Nataıa o

daya girince duruyor, Japonya· 
hnın boynuna sarılmak için ona 
doiru koımasmı bekliyor. - ··-- .. 

torun mut lnlrn eı.ıki Ye ~öhretli olması' 
en iyi olmasım icap ettirmez. Gen9 

doktorlar da az cok meydanı bo§ bul• 
malı ki memlekette ili~ ilerliyebiJ!dn 

H' adam yeti~sin. Her karnı acıkan 
"Tokathyan İJ idir!.. diye oraya mi 

giıiip karnını doyurmalı? 

Fakülte tah ilini bitiren her gence 
lJir diploma \'ermis l'e ona itimat et
miştir. Memleketimizde kü~ük dok· 
torların yiil\8-elme i gayet güçtUr. Bil· 
yiik cloktol'lnrın liirnrnsuz yere yıp .. 
ranmn~ı acrnacak hir derecededir. 

Hel,imlcrimizin halkımıza karşı na· 
müknahi yal'rlımcı olduğunu da 83y .. 
l<'m<'lc i ... t eri m. Narhtan az ' 'erene, 
nısıf \ereni.'. hatta beşt~ bit verene 
hangimiı ne diyebiliriz'! Aç kalan bir. 
kfm!;('ye hir okka ekmek vermeği hl~' 
hir fınn, hiç bir lol anta hatTma getı.ı 
rmez. f'akat bizim şefkatimize mUra• 
cant eden hastaJ ı on para da verme .. 
f'.e reddettiğimiz v{ıki değildir. 

Jliiklımetin her hastanede mevcut 
J>olikıniklcl'i. müteuddit dispanser. 
ler fakir halkın ihtiyacına belegan 
mabeliiğ kilfi iken 1.nten mahdut olan. 
mMai santlarında doktorlara gelen T9 

"para l'l'l'emiyereğim !., diyen hasta• 
!ara ne kadar hakıldığını her dokto
run defteri vicdanı pek iyi gösterir. 

Belediye ne diyor? 
Ayni teklif üzerinde dün Belediye 

re giderek lktısat miidürü Asım Beye. 
sorduk. Dedi ki: 

- Ilazı Ze\•at bana böyle bfr me.Sf• 
leden bnhsettiler. Yalnız Belediyenin 
doktor vi7Jitelerini indirmek sallhlye
ti yoktur. Bu iı;ı daha ziyade Sıhhiye 
Yekflletine aittir . 

Fakat hakiki sevgi gösterilme
melidir. Tagami son derece il· 
kayıt görünmiye muvaffak ola:• 
yor. Bır gün evvel ağzına birıeyj 
koymadan daireden daireye koı·~ 
muş, kadının lıududu geçebilme•, 
si için 'müsaade almıya muvaffak' 
olmuştu. işte o kadar zahmetle~ 
getirttiği Nataşa yanında •• Aca• ı 
ba kadm üç aydır ne yaptı? 
ŞDpbesiz merdivende teaadüf et• 
tiği iri boyJu. adamla düıüp kalk· 
mışhr. Kimbilir belki baıka dost· 
lar da tutmuştur. T2gami gibi 
Japon imparatorluğunun tebeaıı• 
olan bir diplomat şurada k6peği 
yanına alarak onunla dertleıir. 
Ağlarken bu kadın dans etmiı 
eğ'lenmiştir. 

H~yır bayır ... Tarami ağlamıı 
oldugunu kendi kendisine bile 
ikrar etmek istemiyor, nihayet ' 
uyanırmı~ gibi bir baraket yapı• 
yor. Nataşayı süzilyor. Memnun 
değilmiş gibi bir tavır takınarak 
homurdanıyor : 

, "litmedlJ. 
___,. ... 
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ipek-film stüdyolarında 

Kar1m beni aldabrsa." Filminden bir sahne ... 
Sa~h reis rolünde HAzım ile Abdullah rolünde l Galip, Suadiye ' 

gazinosunda karşılaşıyorlar 

"ipek film,, stüdyosu artık fa• 
aliyete baıladı. "Karım beni al
datırsa,, filminin harici manza
ralan ve sahneleri alınmış ve 
bitmiş gibidir. 

Rejisör Ertuğrol Muhsin, in· 
sanı ıaşırtacak bir faaliyetle fil
min muvaffakiyetl için çalışmak
tadır. Filhakika, Ertuğrul Mub
sinin sabahleyin saat 4 den ak
şam saat "21,, e kadar ayakta 
olduğunu ve bütün gün güneşin 
altında bulunmak mecburiyetinde 
olduğunu düşünürsek, bu eser 
için sarfettiği cehlin ne kadar 
b ii yük olduğu hususunda bir fi
l : dinmiş oluruz. 

'Carım beni aldatırsa,, bir 
operettir, vak'a, lstanbulun muh
telif plajlarında, güzel manzaralı 
yerlerinde geçmektedir. Filmde 
oynayan artistler, bugün, mem· 
lekette tanınmış olan artistlerin 
en tanıomışlanndandır. Eserde 
Bedia Muvahhit, Feriba Tevfik, 
Halide, Galip, Ercüment Behzat, 
Hazım, Vasfi Rızanın rolleri 
vardır. 

Filmin şimdiye kadar alınmıı 
olan sahnelerinden gördüğümüz 
resimler, hakikaten çok muvaf
fakiyetli bir eserle karşilaşa
cağımız ümidini vermektedir • 
Şurası muhakkaktır ki, bu mu
vaffakiyette, yukarda söylediği
miz gibi Ertuğrol Muhsinin gay
retinin büyü bir dehali olacaktır. 
· °Karım beni altadırsa .. ,, nın 
musikisi Muhlis 5abahattinin ola
caktır. 

• • • 
Bu operetten sonra, 11Ipek 

Fılm,, stüdyolarında meşhur "Ka
ra Davut,, müellifi Nizamettin 
Nazif beyin çok orijinal ve yeni 
bir eseri filme alınacaktır . 

Bu yeni eser hakkında şimdiden 
bir ıey söylemek istemiyoruz, 
zira bu şimdiye kadar "N za
mettin Nazif,, i tanıyanlar - ki 
bunların sayısı pek çoktur - için 
hakikaten bir "revelation,, ola
caktır. Nizamettin Nazif, bu ese
ri, yalnı7. ve tamamen sinema 
için yapmıştır, ve sahneler, ga
yet güzel ve batlı başına canlı 
birer tablo olarak tertip edil
miştir. 

Senaryonun degupaji hazırlan
makt&du, ve "operet,. filmi bi
ter bitme& çekilmiye başlana
caktır. 

Nizıımetcin Nazifin, Abidin tara lınd3n 

y3pılmış bir krokisi 

Nizamettin Nazifin eserinden 
$Onra, zannedersek, ipek film 
stüdyolarında, büyük bir harp 
filmile küçük bir de yerli ko
medi yapılacaktır. Fakat henüz 
bu hususta ka'i bir karar alın-

mış değildir. fa. 

'I1opaz filme alınıyor 
Bu haberi esasen çoktan ver

miştik. Fakat bugün eserin en 
şayan dikkat tarafına ait bir kaç 
fıkra anlatacağız. 

Malum olduğu üıere, eserde 
Topaz, muallimdir ve dershane 
de çocukların keodisile beraber 

bulundukları sahneler vardır. Bu· 
oun ·için, Topazın çevrildiği stüt
yoya bir çok talebeler getirilmiı 
kendilerine fiım alınırken, nasıl 
hareket edecekleri 6ğretilmiştir. 
Rejisör: 

- bilbasa, demiştir, Film çe· 
kilirken makinaya bakmayınız. 
F arzedinizki o tarafta duvar var .• 
Tabii duvardan ötesi görülmez, 
değilmi? 

Küçüklerden birisi, beman a
yağa kalktı ve: 

- Efendim, dedi, duvarın üs· 
tünden de bakamaz mıyız? 

• • • 
Bir başka gün, stüdyoya, an

gaje edilmiı on beş talebe ye
rine on altı çocuk gelmiıti. Bu 
on altıncı çocuğa, hazırlanan sah-

ne içinde oturacak yer yoklu 
Binaenaleyh onu sahneden çıkar
mak icabediyordu. Fakat çocuk 
o kadar mahzun olmuştu ki reji
sör bunu nereye yerleştireyim 
diye düşünmiye baıladı. Bunu 

Darülbedayi 
Artistleri 
Borsaya gidiyor 

E. Muhsin de beraber gidecek 
Haber aldığımıza göre Dariil

bed;ıyi, bilhassa Bursada temsil
ler vermek üzre, 1'üçük bir tur
ne yapacaktır. Bursada verilecek 
olan temsiller, orada yeni yapıl
mış olan tayyare cemiyetinin bü
yük tiyatrosunda yapılacaktır. 

Turneye, Ertuirul Muhsin Bey 
de iştirlk edecegi, bu suretle, 
Bursalılara tam bir tiyatro haf
tası yaşatılmış olacaktır. 

' Kısa Haberler 

11 Jan Anje!o, Andre Roan 
ve Rena Heribel bir Alman 
şirketi namına çevrilecek filmde 
beraber rol alacaklardır. 
~ "isimsiz Adam .• ,, isimli 

film Berlinde Ufa Tades'te gös
terilmiş ve fevkalide alkışlan

mıştır. 
..,. Berlinden yirmi zenci Mos-

kovaya gönderilmiştir. Eunlar 
Rusyada çevrilecek o'an ve 
mevzuu Amer?kada geçen bir 
hadise olan bir filmde rol ala
caklardır. 

ı;. Anni Andra '' Taburun 
Km ,, isimli filmin hem Fran
sızca hem de Almanca nüshası
nın kahramanı olacaktır. 

• Rejisör Rışar Osvald, Vil
ma Bankiyi, "Kontes Mariça,, 
filminde baş rolll oynamıya ik_
na etmiştir. ' 

~ L=yan Hayd ile, Güstav 
Frölib kim olduiunu bilmek is
temem,, isimli bir filimde bera
ber oynamışlardır. 

• Sovyetler "Varşova,, isimli 
bir filim yapıyorlar. Bu filimde 
Var4ova hharbine iştirak etmiş 
olan kimselerin hatıralarına mü
racaat edi! miş, harbiye nezareti 
dosyalarında tetkikat yapılmıştır. 

• Amerikadan döner dönmez 
Ayzenştayn, derhal faaliyete 
başlamıştır. Meıbur rejisör, Teş· 
rinievvel ihtilalinin on beşinci 

devir senesi müoasebetile gös
terilecek o'an filmi yapmıya 
baılamıştıt. Bu filmin ıeoaryosu 
Ayzeoşt•yn Amerikada iken ha
zırlanmıştı. Maamafih Ayzenştayn 
muhabere suretile daima yapılan 
işlerden haberdar ediliyordu. 

• Grete Garbo, meşhur ltal
yan müellifi Prandello'oıa bir 
eserini filime almıştır. 

anlıyan küçük hemao: 
- Efendim, dedi, ben kendi

me yer bulurum. Esasen ı;mıfta
da sırada oturduğum yer yok
tur. 

Diyerek, hemen duvar dibine 
gitti, bir ayağını kaldırıp ceza 
beklemeğe başladı. 

• • • 
Çocukların, tamamen bir mek

tap sınıfında imiş gibi olsunlar 
diye, ellerinin mürekkt'ple boya
nması lazım geliyordu. Rejisör, 
kOçOklerin ellerini bulaştırmıya 
başladı. Bir aralık, 8 yaşında bir 
küçüğOn ellerini boyarken kü
çük gülmeğe başladı: 

- Nediye gülüyorauo yavrum? f' 
- Annem, ellerimi sizin boya-

dığınızı duyunca gelip sizi döğe
cek del ••• 

Sinemada plin 
plan kullanmaktadırlar. f . 
ların tercih ettikleri bir 1 

yoktur. Yalnız umumiyetle 
yük planlardan kaçınırlar •. 
lar, filmlerini oynıyan artı 
halk arasında tanımadığı 
büyük baş ve büyük plan 

Şüphesiz, filme alınacak va
kanın esasını teşkil edeu bir 
senaryo hüllsası hazırlandığını 

ve bunun üzerine de dekupaj 
yapıldığını iıitmişinizdir. Bu de
kupajdan maksat, senaryoyu 
muhtelif sahnelere ayırmaktır. 

Piyeslerdeki 30 - 50 sahneye 
mukabil, nenaryonun 300 - 500 
sahnesi vardır. Sahnelerin herbiri 
film üzerinde 3· 1 O metro ve da
ha fazla uzunlukta bir yer işgal 
ederler. 

Planlar makinenio manzara 
alma sahasıyla tahdit edilmiştir. 
mevzu ne kadar geride ise bu 
aaba o kac;ar büyür, aksi halde 
rle küçülür: ta umumi plandan, 
büyükbaşa kadar. 

Fılmlerde bulacağımız bu muh
telif planları birer birer gözden 
geçirelim: 

ı. - Büyilkbaş: aktörün sade 
başını veyahut sair eş~·anın en 
büyük ces:ımetini alır. 

2. - Büyük plan: Omuzları 
hizasından yukarı kısmı keser. 

3. - ltalyan planı: göğsünden 
yukarısını alır. 

4. - Amerikan planı : belin· 
den yul<arısını alır. 

5. - Büyük Amerik:ın: Eşhası 
dizleri hizasından keser. 

ô. - Ayakta plan: Tam bo
yunu ıapleder. 

7. - Y a\cın plan : Bir gruptan 
bir ka" şahsı, utnumi plandan 
daha yakın n&stermek için kul-

lanılır. 
8. - Umumi plan: Bütün sah

nayı, dekoru alır. Mesela bir sa
lonsa, bütün sa!onu, harici bir 
sahneyse bütün manzarayı. 

Aynı dekor, yukarıdan, aşağı
dan, sağdan, soldan filme alına
bilinir. 

"Plonjeler,, 0 kontr p!onje,, ler 
bu çeşit planlardandır. Bu kıt 

gösterilen "Hayat Yolu,, ndaki 
mahir manz:ara çekme zaviyeleri
ni hatırlarsanız, bu planların mu
vaffakiyet sebeplerinden en mü
himmini teşkil ettiklerini derhal 
anlarsınız. 

Amerikalılar ekseriyetle umu
mi ve Amerikan plinlarını tercih 
ediyorlar. Almanlara gelince, on
lar en çok büyllk baı ve büyük 

!anmaktan çekiniyorlar. . 
Bizim fikrimize kahua, biS 

şimdilik bu tarzı kabul etme 

Bahsettiğim sahneler hak 
müsbet bir fikir verebilmek 
mubayyelcmizde canlanan 
hangi bir senaryonun, mub• 
sahnelerini parçalıyalım : 

Sahne •.. - Büyilk plan: ti 
nın çehresi çekHği ızhrabı i 
ediyor. Her ifin yaralanan 
sırtlan gibi ini!dediği işidillll 
tedir. 

Sabne ... -Amerıkan p' anı: 

san elini göğsündeki yaranıo 
tüne bastırıyor. Aynı seda. 

Sahne ..• - Büyükb:ış: Has3 
sol eli, intikamının ne şidd 
olacağını anlatan bir titreY 
yumruk halinde sıkılmaktadır· 

Stop. Faciaya aizi de ş• 
yapmamak için bu l<aranhk 
mı burada kesiyorum. 

Nakleden : 
E. U. Senaryo !:ursu uılebcsin 

A. Fuat 

&ieol öp? 
Beni öp!.. Güzel bir isim 

ğil mi ? Bu yeni yapılan 
Fransız fılminin ismidir. 

Eser, Tristan Bernar ıo en 
eserlerinden birisidir. Fılmi 1 
pan Leon Mato, bıaşrolü oyoıY 

da, Jstanbulun pe sevdiği -· 
ton'dur. 

Milton bu filmde, zengin 
muş bir şarap tüccarı rolOO 
oynamaktadır. Onu, bir ark 
daşı fakir dütmüş bir asil ail 
nin ıatosuna götürüyor. Ora 
Milton iki güzel ve genç kı 
tanıııyor. Bunlarm Jan Hclbirı 
le Tanya Fedor olduğunu ı 

lcrsek bu filmin nekadar gG 
olacağını söylemiş oluruz. 

Bir sinema mahallesi 
Moslcova civarında " P 

likba,, ismi verilmiş bir sine 
mahallesi YÜcuda getirilmiş 
Burad:ı iki geniş stütyo yar 
Ve ıeali filimler yapılmakta 

Sizi rağıran bu artisti tanıyor muıunuz? Zannetmiyoruz, zira 
onun filmleri Türklyeye gelmemiştir. ilk defa oiarak kendini bıı 

"Jest,, ile size tanıtan artist Minna Gumbell'dir, ve pek tabii Ana' 
lıir .... deniz kındır. 
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••• Pazarte•İ , Pertembe Gilnleri Netrolunur Mizah Sayıfaaı ••• 
Dedi kodu 

iki kuıl 
Komik şehir Selimi izzet bey 

Ethem lızet ve Yusuf Ziya bey· 
lere yazdığı bir cevabın serlev· 
basını (Bir taşla iki kuş) koy
muş. ~endiaine sordular. 

- unlar ne kuşudur? 
Cevap nrdi: 

- Maalesef eti yenen kuş· 
fırdan değilmiş.. Biri Devekuşu 
öbürü Akbaba!.. 

ilmi mizah 
Selimi izzet bey sordu: 
- Yahu, doğru söyleyin: iJmi 

ınakale mi yazayım, mizahi fık
ramı mı? Hangisinde daha çok 
muvaffak oluyorum? .. 

Cevap verdiler: 
- ilmi yaz, ilmi.. Onda daha 

çok muvaffak oluyorsun.. Her 
o .• uvan gülüyor! 

Merak bu yal 
Selamı izzet bey, geçenlerde 

Etem izzet beye şöyle bir su· 
al irat etti : 

- Sen, Halit Ziya beyden bir 
kaç satır yanlışsız okuya bilirmi
sin? 

1 

. 
( 

Vala Nuretti:ı merak etmiş: 
Kuzum selimi, dedi, Etem 
niçin bunu sonyorsun? 

Hiç, dedi.. Ben okuyamam 
·aba o okuya bilirmi diye 

ettim! .. 

1 

Göz ya,tarı 
Küçük Celcil hıç

kıra hıçkıra ağlıyor.' 
du. Babası sordu : 

- Ne ağlıyorsun 

yavrum? 
- Büyük annem 

m.erdfocnden düş· 
müı de onun için! 

- Zarar yok ağ
lama .•• Bir yeri a
cımamıı •• 

- Ben bir yeri a. 
cıdığı için ağtamıyo
rum ki • •• 

- Ya niye ağlı. 

yorıu '! 
- Düştüğünü kar· 

deşim görüp gülmüf 
ben görüp gülemc· 
dim de ondan! / 

Rahat 1 
iki edi ahbap ko-

Yeni San'at ! ... Muhabbet 1 
Hanım, annesine 

gece yatısına gitmiı
tL tJç gü.n sonra dön
dü. Kan koca, ödet 
yerini bulsun diye 
kucaklaştılar: 

- Sala geldin. 
- Sala bulduk. 

- Sıkıldın mı ? 

- Hayır, sıkılma-
dmı ama, ıeni merak 
ettim. 

Bir dakika ıuıtuk
~ tan sonra: 

- Zavallı anneci
ğim: (Ne olur kızım 

* bir kaç geeıecik daha 
kal ) diye o kadar 

yalrardı, o kadar ağ
ladı kL •• 

Zevç, esefle başım 
nuıuyorlar: . ·salladı: 

- Gcçnıış olsun 
al 

"'' d t - Ustat, bu simsiyah tablonuz neyi ifade ediyor? •• Bir ıvı1U - Vail, vah, vah .. 
y ıu ••• ne en o-
all ? anlaramadım... ihtiyar kadıncağızı 

P ıyorsun - Azizim, bu : Zifiri karanhkta bir z6nclnln hulyasd •• 
S I 

, niye üzdün a ilanım? 
- orma ' · ına r-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii=======!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!~!!!!!~ 

pin ayağımı 1tkıuor. 
Kıyafete itibar 1 

Ne ortağı? 
Havai zadelerin köşklerinde 

zengin bir kır balosu veriliyor. 
Büyük bahçe, salonlar, tarasa 
hep davetlilerle do~u .• 

Davetliler... Bunlar, güzellik· 
leri, şıklıkları ve çapluolıklarile 
meşhur kadınlar erkeklerdir. 

Hanımlar ve Beyler, içtikleri 
buzlu şampanyalardan ziyade 
sllzülen gözlerin sihrilc sarhoş! 

Bir aralık, cazbandın herkesi 
yerinden kaldıran Arjantin tan· 
gosile, Piyale Hammfeodinio bir 
gencin kolları arasında döomiye 
başladığı görüldü. 

Ve biribirine pek uyan bu gü· 
zel çift, salonun parlak parkeleri 
üzerinde döne döne köıküo ar
ka cephesindeki ışıkları sönmüş 
trasaya çıktılar. 

Piyale bammın zevci Taham
mül Bey bunun farkıoda bile 
değildi. Fakat, genç kadmın eski 
aşıklarmdan Hasut Bey, onların 
adimlarını birer birer takip et-~alıba koydu- Salamonun 

rup bıraz açtırsana . Biricik Kızı /ki arkadaş karşı- mişti. Derhal oturduğu yerden 
- Hayır, büyle Salamon Efendi, isminden de 

daha iyi. belli olduğu ilzere, ne Rumdur, 
Arkadaşı Mişon, onun bu ha- laştılar: fırladı ve yilreği ıshraptan ko· 

Jini mera~ etmişti: ~ord~: - llayrola yahu , pnrak koıtu: 
- Neden 1 ne Ermenidir, ne Türktür. Ya- - Senı pek duşunceh görü- böyle giyinmiş • ku- - Tnbammlll.. Tahammlll.. 
- Akşam üstü cue hudi vatandaş· 

gidince ancak onu larımızdandır. 
çıkardığını zaman Salamoo Efen· 
( Olt • •. Eııimde ra- di mademki Ya· 
lıat ettim! ) diyebili- h 'd" t d 
,yorum. • • • u ı va an aş· 

larımızdandır, o 
halde, muhak· 
kak zengindir, 
akıJlıdır ve ha
sistir de 1 

Evet, doğru .. 
Tahmininizde biç 
yanılmıyorsunuz. 

Ancak, bu zen
gin, akıllı ve eli 
sıkı zatın para· 
SIDI istediği gi
bi harcıyan, ak· 

Ei Deniz kıyısında i; h Sevgilim, bıı.k gUneşten ~ı 
i5 Engine dllşen lıe/ IE 
U Al~aıı~·or kırmızı i 
ii Halkalar çl7~ ~lzet .; 
;' Korl<ma kimseler bıuuuaı ; 
·ı Ka~-nlıklnrdıın bize/ 

Gel bt>.nılM'r girelim 
Akpm U tU denize/ 

• 
S hllcfoıı nçtfalan, 
KulnQ atalım blnua 
D.3.lgal r mini mini, 
llın: ne gtız.el, l'o.>'l'ht.• 
Vücudun gtlldcn pembe, 
KopUlrt<!n daha beyaz/ 
Gel bcnıber glrcllın 
Ak~m u tU denize/ 

yorum Salmon .. 
Nen var? şanmış. nereye gidi- - Tahammfil Bey, bir rüya~ 

S yorsun? Düğüne mi, dan oyanır gibi silkindi: 
alamon, ha· ziycfete mi? - N •var dostum? .• 

zin hazin başını _ Hayır, borr ;,._ O ı k b0 
• ,. ... - yan •• oyan.. ann ızı 

salladı: temeğe! a1datıyor! 
- Nasıl d ü - !!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.::==iiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 

şünmiyeyim Mi
şonaçi... Benim 
kızılan başım be
lada.. Beni ihti
yar Yafımda if
lls ettirecek ..• 
Kuru topraklar· 
da bırakacak ... 

Sabi mi 
be? .• Ne oldu 

anlat 1 
- Daha ne 

lını istediği gibi kullanan, 'avu- olsun?.. Süvarilik öğreneceğim 
cunu istediği gibi açan biri var· dedi •• Eeb, ne yapalım? Bir ev· 

- Şimdi ölen kannızın ruhunu çağıracağım. 
- Aman azizim, ortalıkta maşa, süpürge ne varsa kııldır 

dır: Kızı Perlal.. lat.. Paraya kıydık, bir biygir 
Matmazel Perla, Salamon Efen- aldık r.. Sonra, hevesi yeçti .• 

dinin darü dünyada bir tanecik Tutturdu: Şoförlük öğreneceğim 
kızıdır. Babası, onu canından diye .. Yene kıydık paraya, aldık 

- Yahu neden böyle her dakika sigara içlyorsun'IM 
- Yok canım, ben yalnız çalıştığım 7.amnn sigara içerim. 

da öyle! 

Emniyet 

Mahkemede kasa hırsızlarına 
Sordular: 

- Şeriki cürmünle nasıl ta· 
nıştın? 

- Bir esrar kahvesinde ah
bap olduk. O bana bütün sabı-
kalarmı anlattı, ben ona bütün 
sab1kalarımı anlattım. Biribiri-

ınize itimat ettik ! 

Canlı balık! 

Bahkpazarmda, kuyumcu Yer· 
vant efendi ile, balıkçı Mığır ağa 
konuşuyorlar: 

- Nasıl ahbar ?.. Balıklar kaç 
günlük? 

- Eh .• iki haftalık var •• 
- Oyle ise iyi •. Taze sayılır! 
- Haydi.. Zefzelik etme •. Gül 

gibi balıktır. 
- Ne gül gibi zo.. Baksana, 

kokoor!.. 

- Bırak ilatifeyi be.. Daha 
canlıdır .. 

• ne çıkar? .• Sen de can· 
lısın am taze değilsin! 

nak n ~şnm oldu. henilz bir s!~nrıı içtim! 

Zamane aşkları! değil, deste deste liralarından bir otomobil f •• Ama, iki ay son· Kışlık 
bile çok sever 1.. Kız da, cidden ra bundan da arzusu yeçti .. Şim- G ti kl • 

iki kadın arasın- sevilmiye layıktır : Güzel, şeytan, di kalkmıı kaptan olacağım di· . cnç şı a scvoı-
da : kanı sıcak bir şey 1 ye.. Dinini, imanini seversen lısl arasında : 

- Uzun uzun aşk Fakat, günün birinde Salamon doğru ıoyle: Bea nasıl koskoca - Hanımefendi , 
lıay~tı yaşamaktan- Efendinin güler yüzü gülmez, bir vapur alabilirim be? 1.. rrıüsaadP 'ıuyurunu% 

~w~~~~-~ta~t~lıiiid~il~i~ö~t~m~e~z~o~W~u~.iiiiii~==~==~~~~~~~~Ç~lm~d~lk~,~~~w~~ kunıak daha iyi. • • ~ ~ 

_ Öyle ama, aşk uanan l.:albiml ayak. 
romanı aşk alıayatın- larınızın allına ata.. 
dan daha uzun sürü-
yor! -. 

Otelde 
ıllüşteri hiddetle 

humurdandı: 
- Aman efendim , 

bu nasıl yatak çar
şafı böyle . • Değişti. 
rinlz bunu • •• 

- Vallahi.. temiz
dir beyefendi •• Yal
nız bir kadın yattı • 

- Bir kadın mı 
yattı? Haydi efen. 
dinı, haydi. • • Kimi 
kandırıyorsun sen ? 
Baksana, sin1$iyah ! 

- Simsiyalı ol-
ması kirliliğini ispat 
etmez elendim • ••• 

-Neden? 
- l"atan Arap ka-

nsı idi, belki vücudu 
boyanıı§tır / ,, 

uım. .. 
- Tcşekk~ edc

Tlm ama, ~imal lıa

vası değil.. 'Bele 

biraz bekleyin, kı§ 

gelsin de öyle/ 

} Bahalı sual 

Kan koca arasın. 

da: 

:: Arlık beni sev
miyorsun- Belli.•. 

Bskidcn biraz ağlc. 

am, kanctğım. nlye 

ağlıyorsun? diye so
raıdın. 

·-- - Ah kancığım , 
art.ık höyle fJahalı 

- DUn kostUmlUk bir kumaş almuştlm. O kadar çUrUk 
mUş ki, akı akıveriyor... sualler soracak lıal-

· --
- Deha iri ya •• Sen de deniz marosu rap 1 de değilimi 

Tak•itle elbiae ! 
Ethem Bey ıamane şıkların• 

dandır. Bunun manası malüm: 
güzel, temiz, veni elbiseler, şap
kalar, ayakkapları ıriyer amma, 

metelik tutmaz 1 
Peki, metelik tutmazda nasıl 

giyer? diyecek.um.. gayet ko
lay: takıitle 1 

Geçenlerde, o6yle ureıiye 

muamele yapan bir terziye bir 
kat, OD moda enap diktirmişti. 
Terzi, ıarif müşterisinin arka• 
sındaki eserini uzun uzun temaıa 

ettikten sonra beğendi : 

- Eof es pıvam, enfes •• 

- Sahi iyi olmuı mu? .... 

..., F e'-kalade.. ıize cidden 
çok yakıştı •• •kadar de~işdiniı, 
o kadar başka bir adam o1dunuz 

ki, sizi ıokakta görenler tamma• 
yac klar ... 

Etem bey, bilhassa bu son 

cllmleden memnun olmuştu. Ma· 
na bir göz kırpışile sordU: 

- Şey.. aceba sizde beni so

kakta görseniz tanır mısmız?ı 



Lauaanne'da gerek meııai arkadqlanm 
ve gerek benim tarafımdan başo.nlan ese
rin bllyWt bir a:unlmlycUe tns,iblnl meclis
ten rica ederim. (Alkq.lar) 

aa,k11 söz söylUyeuler 
LONDRA, 13 (A.A.) - Avam ka

marasında muhali: mesai fırkası na
mına 8&z söyliyen M. Lansbury, Lo
zandn. istihsal edilen büyük eserden 
dolayı hüktlmeti tebrik etmiş ve pek 
yakmda CemahirJ Müttehide ile ser
best kalacak olan Büyük Britanya 
hükOmetfnln tamirat l'e borçlar me. 
selesinin hal ve faslı için semih gö
rtlnmekten başka bir şey yapmıyaca
fı zannm1 iz.har etmiştir. 

M. Lloyd George, bundan 10 sene 
en-el sünger darbesi siyasetinin ka
bülü için çalrşmış bulunuduğunu söy
lemiştir. 

1\1. Nevine ChamberJain, Büyük 
Britanyanın borçlar meselesindeki 
vaziyetini §11 suretle izah etmiştir: 

- UınumJ bir iptal keyfiyeti tahakkuk 
ettlrllebtldlği takdirde bortıarı iptal edece
tız. Eğer iptal mUtnklln olmazsa, mUttcfik
lerlmlz nanıma teklifatta bulunmadan ev
vel Ambrlkıınm, A vnıpalı müttetlklcrlmlz· 
deki alacaklanmızm fptall fçtn bize neler 
tekllt edeceğini bllmekslzin telklnatta bu· 
lunma.k en gayri makul bir hareket olacak
Ur. 

Kontcranaa f§tfrak eden bütün devletler, 
Aın"rikıuım Hınnlı olduğu fikri takip etmek
le, dünya fktısadl vaziyctlntn hal ve tan· 
zimlnde ı "n 'l.l için mcntaatbah!i olacak 
bir rol oynam f'.t Amerikanın hiç bir za
man reddcdcJ'll! cel?f zannında bulunuyor· 
l&r. 

HiHdimet ve lngiltere bankası ta
rafından takviye edilen altın miyan 
meselesimle Büyük Britanya hUkiime. 
tinin ne karar \'ermiş olduğu suali
ne cevap \'eren 1\1, Neville Chambcr
Jain, hfil,umctin ne şimdiki halde ne 
de yakın bir fltide altın miyarı usu
lüne avdet etmek niyetinde olmadı
ğını beyan etmic:tir. 

Do'"'t no ıtiflifın metni 
IA>NDRA, 13 (A.A.) - Bu sabah/ 

hariciye nezaretinden bildirildiğine 
göre Britanya hükQmeti "Dostane i
tilaf., ın tam metnini bu akşam ncş. 
redecektir. 

MaJQm olduğu üzen•, bu itilftf, aıa.I 
caklı de\•letıerin Almanya ile Lau
sanne'da aktetmiş olduktan itilafı 
hlltbra •lan ber~lan hakkında 
Amerika ne bir itilaf aktetmedikçe 
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~ Tü;·k-~~·;·;;;ı;·ğ~~~~-·i;tik: 
alde çok parlaması içine. 

,Ressa111 Fikret Mualla Bey naszl çalzştığznı, 
• kimleri beğendiaini anlatıyor 
~ Genç ressam, Fikret Mualll ~ - -

~~Y· so:d~ğum ilk suale, büyük 1 
.tbır samımıyetle cev d' . v. V ap ver ı. 

fJ. • aymarda, Berlinde Pa-
:.,ıte t h ·ı ' 
,,- • • w. a sı ettim. Avrupaya 
la'·tbgım za- , . 

uıan ÇOK geoçtım. 

Haberler: 

Üsküdar gençler 
Mahfelinde temsil 

Üsküdar gençler mahfeli ge
çen perşembe 2'Ünii a~ıamı mü
samere salonunda ekseriyeti 
gençler teşkil eden davetlilerine 
bir müsamere vermiştir. Müsa
mereye saat 9,30 da idare heye-
tinden Ziya beyin bir kaç sözile 
başlanmıştır. Bunu mahfelin genç 
edebiyat heveskarları tarafından 
yazılmış olan "genç isterse,, ko-

:················································································································: 
L ...................... ?..=.~.~-~=-~-~.~ ....... ~.::~.~.~.~.~~ ........................ i 

Taş Olan Ağa 

Köy merak içindeydi. Onu 
Akpınarda kız verdikleri günden 
beri bir daha görmemiılerdi. Ne 
anlaşılmaz adamdı bu yahu. Ya 
sonra, söyledıkleri ... Zaten hep 
bunun için kuşkulanıyorlar, bu 
işin. Ucundan nihayet bir Çapan 
oğlu çıkacağını temin ediyordu: 

- Ya maazallah tanla ••• 
Söyledikleri s·ıhih çıkarsa ... 

,,. "' ,,. 

Hikaye: 

di. Genç ressam üç ay tatili 
civar köylerden birinde geçirirse 
taze san'at ruhunu tatmin ede
ceğini düşlindü. ( ...• J de ders 
günlerinde tanıdığı muhtarın 
vasıtasile çamlığa yakın bir ev 

Mü~nfi~Jik iunİeri. ~ük~m~eİ 

~amada, Napolide, MiJanoda, 

l~b·cnevrcde Lozaııda ve Zurihte 

medisi takip etmiftİr. Eser umu· 
miyetle başarılmıştır. Rol sahip
leri şahsiyetlere gelince: 

' 

Mes'ut rolünde Sabih bey her 
nedense rolüne çok fazla ehem
miyet vermemişti. Beklenilen mu· 

- Hani iyi saatta olsunlarla 
sıhhatta galiba .. 

- Gaipten haber alıyor herif .. 
- Ben söyledim evvelden, bu 

geçti. Genç ressamı dereboyun
da, çay keuarında, çam köşele
rinde, ağaç köklerinde boyasile, 
ka!em kağıdile gören köylüler, 
bu vaziyeti iyiye yormadılar. Şe
hirde namı kökleşen bu asri 
şeytana iyi bakmağa başladılar. 
Dağda, kırda, bayırda görünme
ıine, eve kapanupkalmasına ne 
mana verilirdi?. 

ır sene müdd ti d f . d ff 1 e e be e sız o-
ı' ş:ı~. 1sviçreden Almanyaya 
r'.,.,. ·çtım. Beni en fazla saran 

'5 mayi nefise idi, başka her 
'1teyden nefret ederim bugün 
~ e öyledir. Kat'ı karı~ımı ..er

dim. (Veimar) sanayii nefise 
ıtnektebi alisine imtihan vererek 
~rdim ve orada resim heykel-
ıl'traşhk ve grafik üzerine iki se-

e çalıştım, bilahara üç sene de 
lnaarif veklleti hesabına Berlin 

anayii nefise mektebi alisini 
ressam, grafisen, ve tezyioatçı 

-'0 laralc bitirdim. Bunu müteakip 
°'Cia!erie Casper resimlerimden 

lnürekl<ep birsergi yaptım.Berlin 
J!azele!eri bir çok bahsettiler. 
_,serginin hitamında Parise gittim 
-'oracla da bir buçuk sene kal-

1 !ıın~i (nn 'mı \'e hanAİ sın'atk~r-· 
nciniz? 
Vaktimi tamamile modern 
.: vakfettim. Surrelistleri 

Ve n~o impressionistleri severim. 

1Eski klasiklerden Govaya ve ls-
~panyollara bayılırım. Felemenk
Jlilerden hoşlanmam. 

"Van Gogh,, , "Ganguin,. , 
'·Modigliani,, , "Utrillo., , "VJa-

' ın· k ''D · "M t' I ınc ,. , eraın,, , a ısse,, , 

1 
.. ~ascin,,, "Picasso,, gibi sarı'at

,. karlar l<lasik diye tasnif edilen 
kski san'ah çok yıkmışlar ve 

Cndileri "Klasik modern,. ol
llıuşlardu. 

; f Müzelerdeki Tizianldrdan Ra
h aellerden Rembrandtlardan il

~ E arn beklemek bir nevi irticadır. 
ski klasiklerden medet uman 

bir nesil bence miraı bekliyen 
lbüflislere benzerler. Bir ıan'at
lcarın s~meresiJe, kendi l:ulacağı 
Yollarda çahşması llmmdır. 
. - ~lcşhur yerli ressıımlar hıl\kındaki 
fıkriniz: 

- lstikliltni .kan dökerek ka
!annıış milletler varlıklarmı san
atkarları ve mütefekkirlerile da
ha İyi idame ederler. San'atkar 
l~r. nıenıup oldukları mille~leri 
hırı birine sevdirt>cek medenıyet 
•nıilleridir. 

Memleketimiz yerli ressamla
rını tanımıyor, hatta binlerce lir~ 
•arf ederek Avrupada ta!· sıl 
ettirdiği genclerden hemen be-
lben istifade etmiyor. San'at
lc4riarımız kim bilir ne kadar 
nıüıkülatla eser meydana çıkmı
ya çalııılıyorfar. 

TOrk ressamlıtınm, Türk mef· 
knresinin istikbalde da çok par
laması için en kuvvetli çareler· 
den birisi (kültür) e çok ebem· 
illiyet verilmesi IAzımdır. Hatta 
bir de ( kültllr vekileti ) bile ih
daa ediJebilU. O zaman dün:•a
nın en yDkıek memleketi Türki
Je olacaktır ,. 

~· 

Fikret Mualllı Beyin eserlerinden bir kroki= 
Genç dansözler 

B;r trre ıufryli düşüncelerden ıa· 
mamh le kurtulmuş oloca~ız. Gençlijtt 
en mükemmel, en modern ıihniyecle 
biıyüımek J..abil o'ncalc :ız mı? 

Daha sonra başka memleket 
memuplarının Türkiyede yapa
caklan resim sergileri mürakabe 
altına konulmuş olacnk. Son de
rece şayam memnuniyet bir te
mas olan Macar Yunan ress;;m
leırmın memleketimizde yaptık
ları sergiler belki bir başlangıç 
olduğu için san'at noktai naza
rından fazla ehemmiyeti haiz 
değildi. Ben kendi hesabıma bir 
Macar serg.sinde Verleş'in eser
lerini Eerlindeki Meitner'in kro
kilerini de görmek isterdim. . 

Türkiyenin halihazır da ye?ı· 
liğe çok ihtiyacı Yardır. Harıç-
ten gelecek ve dahildekilerin 
meydana çıkaracak!arı eserler ı 
eser olması lazımdır. Sergilt.. 
ruhlara gıda yerm~k için rapılır, 
halbuki bau sergılerde ınsanın 
uykusu geliyor. 

Nnsıl ~alı~ır ınız. 
Bazan resim yaparım, bazan 

penture, bazan heykel, bazan da 
dekorasyon.. Boş bulduğum za
manda da yazı yazarım. lmpulsit 
ve spontane çalıştığım zamanlar 
en muvaffak olduğum şeyleri 
meydana getiririm. Mevzu hep 
hayatı içtimaiyedir. 

Daha sonra paysage y•pmayı 
çok severim, Istanbulun eski 
evlerine bayılırım. Abotroksyon 
yaparım. Y ~ıadığım herhangi 
muhit kendı havsalama göre 
yoğurur ve ifade etmeğe u&-ra
şırım. Kendi kendimin gördüğüle 
muhitte yalnız baııma kendi 
dünyamda yaşarım. lllustrasyon 
yapmayı ela çok severim. 

San'at münakaşasından nefret 
ederim. 

_ Melih N•zmı 

vaffakiyeti gösteremedi. Zihni 
rolünde Muhıin bey ve Akil ro
lünde Ati beyler denebilir ki 
eserin yegane kahramanlarıdır. 
Bilhassa Muhsin bey jest, mimik 
ve sahneye hakimiyet itibarile 
sahnenin pek acemisi olmadığım 
gösteriyordu. TAhtaburunyan r~
lünde R.fat bey Ata ve Mubsın 
beylerden sonra en muvaffak 
olan gençtir. Diğer rol sabibleri 
gençler de rollerinde temayüz et· 
mişlerdir. 

Temsili müteakip tombala çe· 
kilmiş ve gece geç vakte kadar 
davetlilere hoşça vakit geçirmek 

fırsatı verilmiştir. 
TUrk gençler birliğinin 

müsameresi 
Türk gençler birliği Temmuz 

ayının ortalarına doğru Amerikan 
kulübünde bir mi.isamere vere
acekti. Müsamerede bir piyes ve 
bir musikili komedi oynanacaktır. 
G~nçler şimdiden çalışmaktadır. 
Fener Yılmaz t•ulUbU yazhk 

bahçesi 
Haliç Fener Yılmaz kulübü 

temsil şubesi yazın aza ve aileleri· 
ne temsiller vermek üzere Yıl· 
maz bahçesi namı ile bir yazlık 
sahne yaphrmıştır. Bahçenin açıl-
ma resmi geçen perşenbe günü 
akşamı bir müsamere verilerek 
yapılmıştır. 

ızmlt UssUbahrl takımı galip 
lzmit ÜS5Übahri takımile lımit 

ordu takımı arasında bir futbol 
maçı ,yapılmış ve neticede üssü
bahri takımı 3 • 1 sayı ile galip 
gelmiştir. 

Gençler tameşa grupu 
Önümlizdeki çarşamba akşamı 

Gençler tamaşa grupu Beşiktaş
ta yeni bir müsamere Ycrecck
lerdir. 

Gençler bu müsamerede Bir 
kadın için (Facia il perde), insan 
sarrafı ( komedi n perde) piyes
lerini temsil edeceklerdir . 

cehennemliğin tüyü bozuk diye .• 
- Kır merkep gibi ürkmeyin 

be.. diye itiraz ediyordu. 
- Sizde de amma fare yüreği 

varmış ha ..• 
• • • 

Odanın kapısı, kerpiç duvara 
hızla vurdu. içeriye hançer önün
den kaçar gibi biri daldı. Sarı 
pocıtakisine çüreklenmiş çiçek 
bozuğu ağa: 

- - Ne ohıyon be diye bağır
dı. Ne oluyon bel. Yüzü pan
carlaşmıı köylü, çanakları kanlı 
gözlerini döndüre, döndüre tah
tası çıkarJlmış bir köy çeşmesi 
gibi boşandı: 

- Ağam diye baş!P.dı. Evinin 
önünden geçerken kilidi zincir
den çözülmüş gördüm. iyi takıl
mamış rezenin kenarından iÖZÜ· 
mü uydurdum. O, bir perdenin 

arkasında elinde kelpeten bir ıeyltr 
takıyordu. Aksi şeytan, ah aksi 
şeytan, eşikteki tezeğe basmı· 
şım. Kaydım. Kafam kapıya çarp
h. Melun kulaklarım dikti. So
pa vı kaptığı gibi ... Soluğu yerde 
aldım. Ağa ... 

Mecliste hiddetli bir hava es
ti. Ağa kaılarmı çattı. Köylüler 
asabi asabi yerlerinden kımılda
di. Kavur .. Diye söylendiler. Ah 
.kavur .• 

• • • 
Nuri bey resim muallimi idi. 

Tayinden sonra bu muhiti çok 
geri fakat manzara itibarile ga
yet nefis bulmuştu. Köyler, due
ler, çamlıklar ... Çocukları bir kaç 
gün cinr köylere götürmlif, in· 
san eli dokuomamıı, tabiat gü
zellikleri ~enç san'atkar ruhunu 
cezbe kafi gelmişti. O ıehirde 
her şeyin başındaydı. 

Yeniliğe doğru giden her ha
reket onun parmağı üzerinde 
dönerdi. Az zamanda genç res
samın namı köylere de yayıldı. 
Lakin tesir pek müsait bir saha 
bulamadı. Ve köyde kendisine 
"asri şeytan,, yahut "iblis,, den-

Köylüler: 
- iyi saatta olsunlarla kono

şuyor ... 
- Şeytan bu ... dediler, ressam 

her görüldüğü yerde alayla kar· 
şılandı: 

- Sorması ayıp olmasın oğul. 
O elindeki kargacık, bugacık 
karınca duaları ne?. 

- Desen •• 
- ? ? . 
- Şu atı neye çizdin oraya 

adına ne derler buzanaatın .• 
- Kroki .. 
- Bu üzüm salkımları, kar-

puz dilimleri, kavun bölümleri 
ne?. 

- Natürmortedir. 
- Allah ıllah .• 
- Şunlar ağaç galiba da aa ..• 

Şu da Akpınar.. Oğul define 
yerlerimi bunlar? .. 

• • • 
Genç ressam, şik&yetten, alay

dan bıkmıştı artık .• Bir gün Ak 
pınarda köylüleri tersledi. 

• • • 
Bir iki iÜn sonra da bir ha

ber, kulaktan kulağa bir an gi
bi dolaştı, ve vızıldadı: 

- Aiayı taş yapacakmış .• 
- Ağayı taş yapacakmış .• 
- Ağayı taş yapacakmış .. 
- Hadi canım deli olma .. He-

rifde o kuvvet yoktur. Töbe tö
be de ne günlere kaldık.. Dile
rim çarpılsın .. 

- •. Eşref oğlu gibi .. 
- Tez zamanda Allah kaldır-

sın .. 
Ressam bir daha görünmedi. 

Şehre gitti. Geldi. Birşeylcr gö· 
türdü. Getirdi. Eve girdi. Çı"· 
madı. gelenleri, kapıdan bakan
ları koğdu. Tersledi. 

~ .y. • • ••• ., 

Aradan iki ay geçti. Genç 
ressam şehre döndü. Onun dö· 
nüşünü haber alan köylüler se• 

udiler. Likin onun oturduğu . KastampP.uda genç mualliml~rln faaliyeti 
' .:r kilise gibi öylece kalmıştı. 

Kastamonuda ilim hayatını talim eden, bilhassa ilk tahsil çn· 
ğındaki insanlarla yakından alhkadar olan bir zümre vardır. Bu 
zümre müntazam içtimalar tertip eder, konferanslar verir. Halka 
yeni harfleri öğretmek için mesai sarfeder. Kastamonudaki genç 
muallim zümresi içtimai vazifesini büyük dikkatle ifa etmektedir. 

Resmimiz bu mballimlerden bir gurubu göstermektedir. 

Eşyalara alıp yakmalıdır. Lakin 
ağaya danışmak lazımdı. Hay 
aksi şeytan.. Ağa da iki gün 
evvel civar köylerden öşiir alma
ya gitmişti. 

• • • 
Nihayet ne otursa olsun karar 

verdiler, bir sabah henüz orta
lık aiarırl<en l{öy ihtiyarları eve 
koştular. Eşyaları, her ıevi alıp 
götüreceklerdi. Onları görmek 
bile küfürdü ama kapının hnl
kasını çıkardılar. Delikanlılardan 
biri öne atıldı Knpıyı arkasına 
kadar dayadılar. Fakat: 

- Ayyt nidaları bir biri ar
dınca mitralyöz gibi çatladı. Sa
rararak solanlar lrnbnk d zileri gi
bi sıralandı. 
Ağanın mermerden bir suratı 

taş gibi l•endilerine bakıp duru
rordu .. WHerif dediğini yapmıştı 
ışte.. Agayı taş yapmıştı! 

Mümtaz Zeki 
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şirketinden : Çatalca M~t. Mv. fmn odunu f 
pazarlıkla alınacaktır. ihalesi 419 000 ı• b d • ı' elrketimiz heyeti umumiyesi 932 Eencsi Ağu tos ayının 1:> inci Pazar· ıra e e eş 

tesi günü :TA!Vali saat onda ~irket merkezi olan Marn 'ta fovhalftdc olarak 14-7-932 perşembe günü saat ' 
içtima edeceğinden c:irket esas mukavelenamesinin aş:ı~ıd 1 ) 1zılı bazı mad- 16 da yapıie?caldır. Şartnamesini l' 
delerinin tadiline ve ha~n S'.'!rmayesi oıan 120 bin lir .nm r ı · liraya almak isteyenlerin hergün ve I.I ant• Sa Şl>h r"' nl> ı.• a 
tezyidine müteallik bu içtimada 1'ica ref knnuntı mı•cibince b;r l i . e sahi- pazariığa iştirak edeceklerin de .i'Y~ ~ 'W 
binin dahi Jtal<kı reyi bulundugcn·ı göre lifhlmufü füss~dnı rınfn }~' m H sa- vakti muayyeninde komisyonu- 1 ~ 
ati mt"Lkfırda hazır bulunmaları ilan olunur. muza mürac~~tl~tı . .!f.(521) (3176) ve tevzi edilecek su ı• 

Ruznamei m6z '<erat · 
K. O. kıt'ahrrı ihtiyacı için ~ı 

Şirket esas mukavelenamesinir. bec:inci. on hirinci. on ikinci, on üçün- k 1 e ı· ı ın.J 
cü, on b~inci, on yedinci, on sehizi:tci, yirmi birinci, yirmi iiçür.cü, yirmi 24 ton arpa müteahhit nam ve apa ı zarı usu 1 
dördüncü, otuz dördüncii. otuz hcşin ci r.rnddekrinin tndili. hesabına aleni rtıiinakasa ile ah-

Maddelerin fad 1 metinleri l crveçh"5.tidir : nacaktır. ihaleoi 18-7-932 pazar- nakasava konulmuştd 
l\ladde 5 - Şirketin sermayesi 1 ;;s bin liradan ibaret olup beheri beş tesi günü snat l 6da komisyonu- ~ 

Türk lirası kıymetinde 31600 hi ·eye münka emdir. Heyeti L:nıumiyenin iş- muzda yapıl~cakhr. Taliplerin M k ı A 
bu sermayeyi bir misli tezyit salithiyeti olacaktır. Tczy~di ceımayeye im- şnrtnarn(.Sini almak Üzere her üna asa m.ar name eJ' 
rar verildiği zaman hiikumete maHim at verilecektir. Sermayenin hir mis - g~n ve münaknsaya iştirnk ede· Y 
linden fnzla tezyidi en·cfomirde hükümetCn muv~fakntinin h.tihsaline mü- celderin de vakti ınuayyende ko- --•nı~ sa - ı·zmı·r- a b _ .. ı 
tevakkıfbr. Şirketin ihraç eyliyeceği hisse st>ncdatının nümuneleri ihraç. - misyonumuza rnüracaatlafı. (415) .lTI.. UJ 
tan evvel tasdik edilmek frz-erc 1ı\tısa t Vekfıle!ine fenli olunacaktır. Ser -

mayenin tamamı Türkiye Sar.ayi ve l\tnadin Jfanlrnsı ile diğer müessese - • il< "' <2896
) Ankara j/11 Konya ,,,, Ada4tt' 

ler tarafından taahhüt ve imza olun muşh:r. .I• 
K. O. ve J. inci fırka ilrtiya-

Madde 11 - Şirk.etin cmur ve m esalihi he)·eti umumiye tarafından cı için 5000 kilo sabun aleni B 1 d 1 d ı t 
müntahap ve beş azadan mürekkep bir mccli~i idareye ihnie olunur. Aza- münakasa He alrıracaktm ihalesi ft e ı•ye erı• ft en a ını 
nm ikisi Türkiye Sanayi ve l\faadin Hani.asından gösterilecek namzet • ~ AA 
ler meyanından intihap olunacaktır. 20-7-932 çarşamba günii saat p 

1 
A 

Madde 12 - :Meclisi idare aznı;ı iki sene müddetle intihap olunacak 15 te yap'ifacaklıf. Talipıerin rof e ve ennı Qartıı~ 
ve her sene kıdem itibarile iki i ~ılrnnlarak yerlerine aharı intiliap kıh - şartna~siöi almak fizere hergün ' ~ 
nacaktır. Şu kr.dar ki, çıkan azanın tekrar intihabı eniz olactıktır. Türkite ve miinakasaya iştitak ede-cek- meler (50) ıı·r~ mukabı' fı 
Sanayi Ye l\Jaadin Ilall'kasınildn gösterilen narnzetl~r meyanından inti • Jerın de vakti rr.uayyeninde ko- u, 
hap olunan mmlnn mezkut banka her zaman tehdil edelıilir. Bu suretle misyonumuza müracaatları. (494) 
yeniden tayin edeceği azaların intihapları ilk içtima edecek heyeti umu - (3021) ıı·nde --•anı"sa beledı·y,., 
mi.rede tftsiHk olunur. * * * .lYI.. _,. 

Madde- 13 - Meclisi ldarentn i~ timaı icabı maslahata ihtiyaç n za • 1- Edremitteki kıtaah aske-
rorete tahi olup şirketin merkezınde toplanması :zarcıridir. Müuıkera - riye için (:t90000) kilo lrnru ot sinden verilir• eklifn# 
tın muteber nlması lankal msfından bir ziyade n1.anrn lıizzat huzuruna kar>alı zarf usulü ile münal<asa-
mtitevakkıftrt. 1eclisi İdarenin kararları hazır bulunan azanm ekseri - ya konulmuştur. Uıalesi 30 Tem- J A ı 
yet arasile dfilti mnt6b r olar. 'J'e n,·ii ara ~ukuttnda rei in buluttauğu ta- muz 932 tarihine müsadif cu~ meye raptı azım ge e 
raf tercih olunur. 

. martesi günü yapılacaktır. 
:Madde ı;; - ldare Mecli i azasından her b1ri bedeli kıymeti asliyesi evrak mu#I nakas.a şat 

JtilffiflJe şirket s tmayesinin akalli yüzde birine mmıclil kıymeti haiz mik • il- TaJipleri şartname ve ev- u 
tarda fil neaatfüt şirkete tevdic mecburdur. Tevdi olunnn his e sc • safı görmek ve almak üzere her 

nedatı azamn heyeti umamiyeden istihsali beraat edecekleri vahte J.adar gün ve münakasaya iştirak ede- namesı· nde go1-sterı·ımı· 
ıamnnı idarelerinden mütenllit mes'uliyeflerine lforşı teminat hiik - ceklerin de ticaret odası tastik-
münde olup rlhara devrolunamaz. JUaksatla. inızalanarak şirket snn- namesi ve teminatı muvakkate- 3 
dığmda hıfzolunacaktır. Tü:rJHye Sanayi Te Maadifi Banlrn I ken<li azala· t1•r. :&.au·· nakasa 1/9 /9 
rı namına hisse senedah te\·di edel:iilet'ektir. leri ile kapalı zarfla aynı giinde .(YJ. 

Ve saatte Edremit askeri SA. 
Madde 17 - M~cJisi idare Reisi h~r seM Tllr:kiye SafüiJ·i '\•e Maadin tarı· hı· ne mu-· sa dı· f Pet Bankasına nit aza meyanından tayiri. olunur. AL. KO. na müracaatları illn 
Hadde 18 - Meclisi İdare aztısmın yekdiğeı:ine nirnbl?ten rey ''erme- oınnur. (515) (3154) 

leri caiz değildir. >.. ~ =t- b g •• "" ) 
Madde 21 - Meclisi ldare azası h! ılatı safi}·etıen ltendilerinc tnh - 1(, 0. ve birinci fırka fötiyacı şem e un 

sis kılınnenk :hisseden başka m<?Cliste hazır tiuiunacaklnrı glinler Jçin he - için 3360 kilo mercimek aleni 

~:~e~~f~7:.yeden takdir ,.e tayin edilecek vey.a ~·cvmi bir Ucret dahi nhze~ münakasa ile aiınacaktır. ihalesi Manisa Belediye air~ 
18- 7 - Y32 Pafartesi günü saat 

Madde 23 - Heyeti umumiye her sene mart ay!'ı 1.arfındn şirketin ] 5 de JrnmİS} onumuzda yapıla- d ı - d 
merkezinde sureti ad iyede ak ti i~tima etler. Dundan bnşka meclisi idare ı sı• n e vapı a ca gın a 
\'e Murakipier. icap eyJedik~e sureti fevkaladeden olnrnk heyeti umumi • caKtır, Şartnamesini almak üıere J 
yeyi davet edeoilirler. Sermayenin yiizde yirmisini temsil eden hl~da- her gün ve münakasaya iştirak k 

1 rnnın talebile dhlii l\Jeell§i ldfite ,.e iknaı halinde lktısat vek;ileti he)•eti edeceklerin de vakti muayycnde tek 1i1 m e t up arını 
amumiyeyi içfimaa davete saUlhiyet tardır. Her sene heyeti umumi.renin komisyonumuza müracaatları. 

içtimaı nihayet yirmi gün nkBem tahriren lldısat Vekaletine ihbar oluna- (471) (2898) makbuz mu k4 b ı• ıı• nd 
cak ve heyefi tnt>zkflte ile tekalet tarafmdari bir komiser hazır bulunduru- * • • a 
laeaktır. Monisadaki fırka kit'ah için 

Meclisi fdate ve mutlilup taporlarile sen~llk bilançodan ve lleyctl utnu- 23,000 kilo pirinç aleni münaka- mezkuA r tarı~hte Manı· ıd 
miyl! z:tbıttutmeferinden ve Jteyeil meiknred~ hatir hUldnafi hissefinrnnm sa ile alınacaktıt. ihalesi 15-8-932 ili 
esami ve miktarı hisselerihi mübeyyih ceh·eıaen aaraet :fiUshası lJ<t:ısat Ve- Pazartesi günü saat 15 ·dedir. 

~ıetine gönaeri1ccekur. Şartnamesi KOM. dadır. Talip- Beledı·yeRiyasetine tC 
Madde 24 - U'yeti umumiye vekAJeten Ye)•a asaleten Jfıakal on hi! • terin vakti muayyeninde Manisa 

seye sahip olan hissedarandan rtıürekhep olncaktır? Heyeti umumiyede ge- F 6 S Al K ı 
~ ıt!aleten ve g~rek vekfıfeten hazır bulunan hiss~d:ıtnnıtı her on hisse arka 

1 
a. . o. na mura- dı· ı· ıu·· zumu ı· la" n o unut' 

ffdit '1it re~·i oJacnkhr. caatları. (553) (3328) 

·W.., Madde 3ı.t - Şirketin senei maliyesi J<ttntihushni Jptidasından bed'ile " ., • ( ;3147) 
1

), 
~nuenelin sonuncu J:?iinti hitam bulur. fecllst ld:ıre her sehc niha- Manisadaki kıt'at için senelik " ~: 
>:;etinde şirketin matluhat ve düyunatmı ha\·i hfr dt!fteri umumi tahfütt Ye (37,500) kilo patates aleni mü-

~'b11 Cle.fier Jle müv:iıene defterini ve hesnbatt heyeti tlıt'lurniyenln f~tfma • naknsa usulHe alınacaktır. lha- Ankara vı· la"' yetı• n de-"', 
rna&.n kır1t gUn e\'vel fnutaliıplerc ibraz ve t~bliğ etfocek ve heyeti umumi- lesi 10 - 8. 932 çarşamba günü &• 
t,en~ıı hhH jçtimaınCla otıa takdim edilecektir. it~}·eti umumiyeye dahil ôl - saat 15 tedir. Şartnameyi gör- i 
~ Bdlft.hltetiıtt haiz olan her hl~ed ar mezkur defterl<!ri ,.e hesnbatı mü- Merkez ilk nıekteplerile Etimes'ut yatı mektebi ve halk ~ ~ 
tale :ve muayene edebilir. mck isteyenlerin komisyonumuza ma odası ve Millet mektepleri ihtiyacı için tedarikine füzutd~ 

,.. dd taliplerin vakti muayende Mani- 5 1 k ı. b h 40 ı· h ııua e 35 - Sirbtin biJQmum masarif \'e düyun ve faizleri \'C emva- terilen asgari 2 2 ton yer i OKUll e er tonu ıra mu a ~J 
il · "'· ı · sa da 16. fırka Sa. Al. Ko. na 5 il'.'. ~f'Xı menJ\u e ıle fabrika nHit Ye ede·rnt itfa. bedelleri cıktıkt..ın onra ı bedel üzerinden 8 Ağastos 932 pazartesi günü saat 1 te ..-,M 
kalal'C §il'ketin lemettüah safi)•ei seneviyesinden evvela ~bfüıisisnn hisse- müracaatları. (552) (3327) edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş o1'j 
lerbı. ~ümlesi faiz olarak bedeli tes,·iye edilmiş ise sermayeye yüzde be * * * O' .. 
itasma kifayet edecek mebaliğ ve saniyen ihtiyat akç~sini teŞkil dmck liz- Bergama'daki kıtaat için ka- ğundan talip olanların şeraiti anlamak üzera her gün ene t 
re tc.mettüatı mezkurenin yüzde onu ifraz olunduktan sonra baki halan palı zarfla münakasaya konulan kalemine fl'lÜracıatları ve münakasaya iştirak edebilmek l 
h."'ISmı sureti atiyede taksim olunur. 83,000 Ulo oduna verilen fiat 756 liralık teminatı muvakkatcye ait Muhasebei hususiye. ~ 

Meclisi idare nzasmın her birine yüzde birer, ve Meclisi idarenin tet- gali görüldüğünden 18·7-932 pa- buzu veya muteber bir 'banka kefalet mektubunu teklıiı';ıt 
kik ede<:eği Şekilde ikramiye olarak müdür ve memurin ve miistnhdimine zart esi günü saat 15 te ihale zarfına rapten makamı viJayette müte~ekkil encümene verJJJ 
,yüzde beş mütelxıkisi hissedarana, .ıı T 1·ı~a oluour. (3257) 

eaileccktir. aliplerin teminat et 

Bunlardan başka esas ınukR-relenamesinin birinci ,.e yirmi yedinci makbuz ve ticaret odasmdan tas
m(lddelerinde (Ticaret Vekfıleti) yerine (Türkiye Sanayi ve 1\laadin Banka
sı ikame edilecek ve altıncr, onuncu, 44 lincü maddelerindeki (Dersaadet) dikti Bergama'daki alım satım 
kelimesi yerine (İstanbul) kelimesi ve ) irmi dokuzuncu. otuzuncu madde - komisyonuna müracaatları. 
terinde muharrer (Müfettiş) tabiri yerine (Murakıp) tal>iri Jrnnulacak ve (548) (3323) 
otuz albncı madde külliyen t.ayycdilecektir. * "' * 

Maraş Çeltik Fabrikası T.A. Şirketinden: 
1 - Meclisi idare Te murakıp raporlarının kıraati. 
2 - Bllfmço ve he abatm tetkik ,.e Medisi ldarentrı 1btac:ı. 
3 - Nizamname mudbinte ~ıkacak nı tf ttza yeritıe di~rlerinin fn· 

tihabı. 

4 - l\lurakıp tayini. 
5 - Heyet! Umumiyenil'l 16 Ağusto 193'.? tarihine miisadif salı gü

nü zevaU saat onda şirketin merkezi bulunan Maraş Çeltik fabrikasında 
alelAh senelik içtimaına muhterem hissedaranın teşrlflcrl rka ohıhur. 

Tckirdağındaki kıt'at için 7750 
l:ilo ıspanak 4,000 kilo bakla 
5500 kabak ı O,OOi> fasulya 5500 
domtıles ıı,ooo patlıcan 12750 
pıt asa l o,500 lahna aieni mUna
ikasadn verilen fiat1ar gali gö
rüldüğünden paza?'lığa 1konmuş
lur. ihalesi 17-7-932 pazar günü 
saat 14 dir. Taliplerin Çorluda 

61 inci fırha alım satım komis• 
yonuna muracaatlan. (550) (3~25) . "' . 

Konya askeri orta mektebi 
için inşa edilecek bina kapah 
zarf usulü ile munakasaya konul
mu}lur. 4 Ağustos 932 perşembe 
günu saat 15 te ihale olunacak
tw. Şartoame ve keşifnamesini 
görmek fotiyenlerin her gihl ve 
taliplerin vakti muayyen "Ve Ha
tinde teklif (2568) liralık teminat 
mektuplarile Konya'da beşinci 

K. O. al sa komisyonuna 
caatlan. (5~7) (3299) 

* • • 
Ç 1 ..) k" k ' . . 1°' or Ulit& ı ıt at ıçın J 

kilo sade yağı ve T ekırd•f 
13,000 kilo sade yağı 
zarfla verilen fiat .gali gii 
ğünclen pazarlığa ıkoPOJ 
ihalesi 20-7-932 çar§&~~ 
saat 14 dır. Taliplerin "' -
ayyeniode Çorlu Alım Satı 
misyonuna müraca(;~9} (; 
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1 tanbul Birinci tıcaret mahke

mesinden: 
Mahkemece muk:ıddemı il4nı iflasına 

kırar verilmiş ol:ın Londra oteli uhık 

müsteciri l\ufııkos Avongi!idis efendiye 
ait iflft5 muıımclcsi hit:ım bulmuş ve 
kararı m:ıhkeme \'eçhile tasfiyenin kapa
rılmıs oldup;u ilan olunur. ------

lstanbul Birinci ticaret mah-
l<emesinden : 

\lahkcmece mulııddcm~ il~nı if1!5ını 
knrıır 'erilmiş olan G:ıleı idbbebeye aıt 
ma~ muamelesi hitam bulmuş \"C karan 
mahkeme ile tasfh·enin kaoatılmı~ olduğa 
ildn olunur. • 

Birinci ticaret mahkemesinden: 
:\l:ıhkemecc mukaddema ilAnı itlısına 

kırar \'erilmiş olan l\ürkçtl ojtlu Yor~i 
cl~ndnc :ııt lllıh muamelesi hium bul· 
muş 'e koran m:ıhkeme \'eçhile tasfiye· 
~I~ knp:ıtı\mı~ oldu~u illın olunur. 

8 İncil~ra Dairesinden: 
(' Hir de\ nden dnlan med' un bulunan 
ın lacııctı "t1anukh·an hanınd; 6 numıırah 

tıcarechnn d . . 1 ,, ..ı 1\ e c ıknmct etmckde o an J orp 
ırm Çl nıc?.kur iknmetgAhdan bir sene 

t'\'cl ,. kd h ~' ığı tcblıg mrmuıunun meşru a· 
ıındaıı ırıla~ılmış oldugund:ın ödeme 
nınnın teblig makamı,,• kaim olmaı: 
~:n teb!ıg olunduA·u ılAn olunur 

Fatih suih3uncü hukuk ha· 
kirnı·-· ıgınden ~ 

t\ıikıılipaş:ı mıhıllcsı lodos soka~ırıda 
1 J nunıora)ı h:ıne.ıc sakine môtc\·cff:ı 
l luscyın cfendı ~Jğirlcrı ;\csıbe; 'aimc 
ı,:ocnklıra sinnirüştc vusullcrine ~ ador 
ill· L ı · Avcc J nı :uıncdc sıkine anne :ınnt erı • . • 
h:ınıının 13 7.9~2t:ırihind•n icib:ıren ya~i 
tııyi,ı edildiği il~n olunur -----... ______ . ___ _ 

lstaobul dördüncü icra daire· 
sinden: 

7.c\ ncıı hanımla Haı:an cfcnd'nln 
1 )ımltrl efendiden isti r:ız eylcmış ol 
dııklıın meb:ılığc muk:ıbil \daen merruğ 
1 'atıhte mım:ır Sinan mah:ıles·nin tl'ke 
:ıo :.ğında atık 25 mi.ıkcrrcr cedıt 35 
numııralı mı ha~çc muhteri" hane arsası 
elrevm bığçe ve kııluhe 45 giın müd 
detlc me' kii müzayedeye nz olun:ırııli 

100 lıradıı talibi uhtesindc olup bu kcı e 
bcdtli mü:uyedcsi hattı l3yikinde ı:,örü 
lcmedığind,.n bir .,. müddetle temdiclen 
müı:ı\·ed:,·e \'iZ olunmuştur 

llududu · S:ı{t ı,,arı \'ehhi efendi 
hııne , e b:ığçe~i. ol t:ırarı borçluya ayit 
J ~er :ı•sn ar.:ası Srmşcttin be} bağçes!, 

ceı he~ tel.e ~o .. ajt.lc mahduttur 
\les:ıhes· 14881 meııo murabb:ıı 

olup "" IT'Cti m uhamm ne i ıemamı 398 
lira olup. tıılıp olanlar 929 1530 <'O·\& 

lUrraıa le 18 8 9J2 ıarh " ncle sa:ıt 14 17 
\"e l\adzr mu•::.caat eylemeleri, ,.,. fnzla 
mnlı)mıtı el ısyocırıd ı mündmç l ulundu~ıı 
ilAn olunur. 
--~--~-~~-·--~~~-

lstanbul Mııhkemei asliye Bi-
rinci Ticaret dairesinden : 

l •tanbuld.ıı Emınonünde 100 No lu 
mağaıaaa ş:ıpLııcı \C kunduracılık'a me~ 
~1 l\orcber bo\':ıci\•nn efendinin eshabı 
matlubu ı e ıcr:ıcn aktt'\·lcdiği J.:orgorda
ıcmun n'ahkcmcmııce ıctkikarı 18 tem· 
muz QJ2 paıarresl gunu sur J4SO dıı 
icra kılınac:ğından bu b:ıpra alAkıd:ır 
olanların "' m \C s:ı:ıtl me2l;Qrda mah · 
1.:emede haıır bulunmaları lü7umu ilAn 

olunur. 

Sultanahmet SuJh mahkemtsi 
ikinci hukuk daires'nden: 

Ti"\ tik Be\' ılc fccanbul Defterdarlı· 
• • f old.ıkl:m B" og gının şayıın muıe-arrı • 

1 d ı· hatun mahallesındc l\al-un a l'\&mer 
58 d 120 1 numa-\'Oncukulluğu ~okaj\"ın :ı 

• . '· . . dcrunu u~lı bo r:ı.lı hanenın .:ıirgır 'e • ~ 
"b et \ 'C ıemın ka· \alı ve alıı keu:n ı ar . .. 

• d ' k ktımurluk tında bir mıt' hah ,·e o un.u 
d • bfr cof2 \'C ,.e ikincı katta bir o a \ e b' 

iki oda ır bir h:ı~çc \'e ~ ncu J.:ıtta . f 
'k" d ,·c hır so a 

!Ofa \'C 4 ncü knrrı ı ·ı O a • 
b . · kattı 3 o. a 

\"C bir apresthanc 'c cşıncı 
. h \'e 6 ncı 

YC bir sofa \"C bır aprest ıne 
. ·· çıK daraçı katta ar~ası kapalı ,.e onu a 

dan ib;ret "' 5 nci katın camire muhtııç 
\'C rcrkos, elektrik. 1; alorifer me\'cUt olup 

h ·· karrur ızalei ~ıı~uu 7.ımnınd:ı furu tu ta. ek 
etmekle mevkii müzayedeye .,·azedıler 
ıl4nını karar verilmiş , e 13 E~ Jul • 932 

· a<ı alı günü saat ı 5 te :ırurmanın ıcr .• 
m karrcr bulunmuş olduğundan talıp 
o arıların kıymeti muhammenesi olan 
6500 '•ranın o 

0 
ı o nu nispetinde per 

~ol hamilen Sultanıhmct solh mah· 
k~me ! lkirıc· hi.Jkuk dairesine 46 • 932 
nuınarısıle üracaıt eylemeleri ilin olu· 
nur. 

s d E 1"' k M •• d • dor, iki oda, bir sandık odası iki Emniyet an ığı m a uzaye esı hala, bir mutfak, bir •rn•ç (kıs-

K ' k 1 men kiirgirdir. zemini Jrnra taştır. ) at i arar i anı bin üç yüz yetmş artın bahçe ve 
bahçede bir kuyu bir ha•uz, ye~iş 
ve çam ağaçları, ve ayrıca altı bin 

A"tırır.ı Mul!ammrn Hesap Mcrhunatıo cins \ c nc\·'ile !lle\•lı:I Borçlunun 
t cdclı kıymeti !\o. \'e mlişt emllAtı l'ml 

850 14592 3155 Kadıköyönde, Caferağa mahalle- Zeliha Na
&inde, atık Y ogurtçuçeşmesi cedit ciye H. ve 
Safa (cephesi güne~ sokaiında eski Kemal 8. 
13 yeni 1 O numaralı Y• z yetmİf ar· 
şın arsa üzerinde kirgir liç kattan 
ıbaret olup birinci kat: harici antre, 
iki taş oda, bir mutfak, bir hamam 
(ilç kurna ve sobalı) bir hali, ikinci 
ve üçüncü katlar fiçer oda, birer 
salon, birer sofa, birer hali, (ikin-
ci katta üç balkon vardır.) çatı arası 
demir çerçiveli ve camekanlı dara-
ç• bahçede havuz meyva ve zinet 
ağaçları galvanizli saçla yapılmıt bir 
raraj, elektrik, terkos, tertibatı, ha-
ricen, dahilen, yağlı boyalı, ve üç 
yüz: elli üç arşın bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı. 

250 6140 9235 Sultanabmette, •Firuzağaalemdar Ülfet, Se-
mahallesinde Ticarethane sokağın· niha, Me· 
da, eıki 29 yeni 71 numaralı yüz Jiha Ha· 
yirmi arşın arsa üzerinde kargir nımlarla 

beş kattan ibaret olup zemin kat : Osman B. 
bir taşlık, bir mutfak, bir kiler, 
birinci kat: harici ve dahili bir 
antre, bir oda, bir koridor, bir 
dolap, bir bili, ikinci kat: iki oda 
bir hali. bir kiler, bir koridor, ve 
bu kattan itibaren çıkma üçüncü 
ve dördünc6 katlar ikinci katın 
avnı olup üst katta sakafü ve ca-
mekanlı, bir balkon, elektrik. ter-
kos ve kısmen hava gazı tertiba· 
tını ve yirmi sekiz ar ın bahçeyi 
havi bir hanenin tamacı. 

150 2350 9437 fe"nerde, Tahtaminare mahallesin· Mediha 1-l. 
de, Tıryandafil sokağında, eski 1 .ve Hafız 
yeni 5 numarala doksan beş arşın Ömer Ef. 
arsa üzerinde olup ah9ap iki kattan 
ibaret olup tahtında bodrum, birin· 
ci kat: Geniş çini antre, bir sofa, 
iki oda, bir hala, bir mutfak, ikin· 
ci kat: Uç odd, bir sandık odası, 
bir sofa, bir hala, bir şahnıf, c!ekt-
rik hava gazı, tertibatı, kuyu ve el· 
li beş arşın bahçeyi havi bir hnne• 
nin tamamı. 

120 2058 9479 Bakırköyünde, Basmahane civarındn Hediye H. 
eski 124 ve yeni 26 No: h dok5an 

150 

ıso 

60 

artın arsa üz:erinde ahşap üç kat-
tan ibaret olup birinci kat: zemini 
karsömen döşeli antre ve taşlık, bir 
oda, mutfak, hail, tahtında odun-
luk ve kömürlük, bir şahnış ikinci 
kat: bir ı:ofa, iki oda, bir hala, bir 
balkon, üçOncü kat, bir ıofa, Uç 
oda, (birinde yük Ye sofasında do. 
Jap vardır) daraça ve yetnıİ-:ı: ekiz 
arşın bahçeyi havi bir hanenin ta-
mamı. 

4289 9586 Üsklidarda, Çakıcıhasaupaşa mahal Saide H. 
lesinde atık Mesudi•e cedit Kepçe- bila ale \'e 
dede sokağında eı::ki 2 yeni 80 nu- Sabri B.ta· 
maralı yüz alttnış arşın arsa üzerin r a fı n d an 
de ahşap iki kattan ibaret olup bi- bilve:cile 
rinci kat: bir sofa, üç oda, bir guıul 
hane, bir mutfak bodrum katta kö· 
mürlnk, kuyu ikinci katta, bir ıo-
fa, dört oda, bir kiler, terkos, ter-
tibatı, ve iki yüz üç arşın bahçeyi 
havi bir hanenin lame mı. 

ı 9o2 9589 Boğaziçi, Paşabahçesindc, lncir1'ö- Cemil B. 
yünde eski 1 yeni 26·3, 26·3 
numaralı doksan arşın arsa üzerinde 
kargir iki kattan ibaret o!up birinci 
kat: önü camekinlı: Zemini çimentolu 
bir dükkan, bir methal, bir kömür
lOk merdiven altı dolap, ikinci kat: 
Bir• sofa, iki oda, bir hala, bir bal
kon ve on ilci ar•ın aralığı havi 
maadükkan Lir hanenin tamamı. 

(Hanenin dahili ahşap ve harici 
sıvazcsızdır. ) 

2973 140 Beykozda, Beyi oz mab~lltsinde Ay e Mu 
atik Alibey cedit kemer sokağında zaffer H. 
eski 29 ve yeni 25, 25 No: J.ı ikiyüz 
otuz arşın ru;ıı üzerinde ahşap bir 
kat: ve iki kısımdan ibaret olup 
bırinci kısım: bir sofa, iki oda, bir 
sandık odası diğer kısım bir kori• 

yüzyetmiş arşın fazla bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı. 

1500 9727 7400 Kuzguncukta, Kuzguncu•< mahal
lesinde, · Paşalimanı caddesinde es· 
ki 116 ve yeni 155, 15S-1, 155·2nu
marah üç yüz kırk beş arşın aısa 
üzerinde bir kntı klırgir, l>ir buçult 
katı ahşap olmak üzere ild buçuk 
kattan ibaret olup birinci kat: Bir 
sofa, bet oda, bir helA, bir mutfak 
bir kömürlük, çatı altı dört bölme-
o'up birinin kapısı mevcut olup di-
ğerleri yoktur bir sofa, bir kiler, 
birinci kattıı balkon, terkos tertibatı 
denizde d~mir bir iskel~. ufak bir 
rabtım, tahtında kayıkhane, bahçe• 
de kırk arııo araa üzerinde bir oda 
bir antre (gazino zemini k:ırsömen 
döı~li iki kola iki kapı olup bir 
denize diğerlerinden arsaya çılulır) 
ve yüz otuz iki arşın bahçeyi havi 
maogazino bir sahiJhanenin tamamı. 

Emine 
Muzaffer 

H. 

610 3950 88:9 Galatada, Arapcamiişerif mahalle- Osman Ef. 
8İnde1 Alacamesçit sokağında eski 
ve yeoi 27 numaralı doksan beş 
arşın arsa üzerinde ahşap üç buçuk 
kattan ibaret olup ( bodrum kat 
klrgirdir ) birinci katta çini antre 
bir mutfak, tulumbalı kuyu, bir hala, 
bir oda, ( altında bodrum ) ikinci 
kat: iki oda, bir sandık odası, bir 
ıofa, bir hala üçüncü kot: iki oda, 
bir sofa, bir hala, ikinci ve üçüncü 
katJarda çıkma elektrik tertibatını 

havi bir hanenin tamamı. 
50 600 19856 Merdivenköy Sahrayıccditte Tekke lbrahim B. 

ıokağanda eski 5,6 yeni 8 No. h 
yOz yirmi arşın arsa üzerinde nhşap 
ıemin k't: Topra" avlu, mathal, bir 
oda, hali, birinci kat: Bir lrnridor, 
iki oda, ve allı yüz seksen arşın 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

1000 11970 9507 Boj'aziçinde, Büyükdercde, Büyük- Annik H. 
dere caddesi Eskinavi sokağında vekili Köse· 
eski 352, 354, 356, 2 ve yeni 329, yan Ant-
331 Büyükderc caddesi ve 4, 6 Es van Takfor 
kinavi ıokağında biri 130 diğeri 150 Ef. 
arşın arsa Uzerindı olup 6 numara· 
]ısı ahşap haricen bir anlrt:, dahi-
Jen koridor, şeklinde bir sofa, üç 
oda, kirgir üzeri daraçalı bir mut-
fak, tulumbalı sarnıç, bir hala, bi-
rinci kat: bir sof ı, bir şahnış, üç 
oda, hala, bir balkon, ikinci kat : 
bir oda, iki tarafı dauıçn elektrik 
ve terkoı tertibatı, (yağlı boyalı ve 

pencereler pancurludur. ) bodrum 
katında iki büyük zemini çimento 
döşeli taşlık, ve ocak mahalli, 331 
numaralı hane kiirgir apartman şek· 
!inde kullanışlı içeriye girildikte kar-
ıömen döşeli bir taş'ık, iki bodrum 
birinci kat: birinci <laire, dört oda, 
bir mutfak, bir hain, bir koridor, 
iki balkon ikinci kat: ikinci daire, 
dört oda, (odanın biri zemini tah· 
tadır) bir mutf k, bir koridor, bir 
hali, iki balkon, üçüncü kat, bir 
oda, bir doraço, su deposu, Enste· 
lasyon tertibatı tulumbalı kuyu, lcr-
kos, elektirik tertibatı. 329 numua-
lısı dukkan o:up önü ca'llektinlı \'C 

ustor kepenkli çini döşeli ve tah-
tında bodrum, elektrik tertibata ve 
yib: otuz dokuz arşın bahçeyi havi 
cem'an iki hane ve bir dükk nın 
tamamı. (merdıvenler mozayık, bi-
rinci kattan itibar n üç tarafa çık· 
ma vardır) 

1200 17275 9569 Bnlalta, Tahtaminare mahallesin· Fatma ı..( 
de, eski Tuhtnminare yeni Kıroğlu 
Tat ha minare sokağında tski 139, 
137, 142, 141, 14, 141 Mü. ve ye-
ni J, 133, 135, 137, numaralı iki 
yüz: yirmi arşın arsa üzerinde i<lir-
gir üç kattan ibaret olup birinci 
kat: Zemini çimento önü cnmekan 
ve u~tor kepenkli ahşap tezgah, iki 
yüz seksen üç ycz okka kadar ek-

(Lfıtf cn say! ayı rcviriniz) 



~ 12 - VAKiT 14 Temmuz 1932 

ıJirı• __ .... TüRK MAARiF CEMiYETi ·----, 

Hareket rori~t!.~:' Bil<t15~ı~!ıf ~ı;iL ı~? ~ı~~de ~~,~~!~~ ~! Beyoğlun~a \ı~-
P.\!'R ~PITı ııc•nre~ ne miirncaat o1unmalıdır Tel B 45t 

..................... ..a .. mı'l ............................................... .Jff ... ... wır 

8osurıuıon : ENSA 
inhisarlar umumi mü

dürlüğünden: 
Ecnebi memleketlerden celbetmek suretile mübayaa edece· 

ğimiz 83540 lira kıymetinde Sellüloz kağıdı, Kromo Erzats kar· 
tonu, renkli sigara kiğıdı, Likör ve rakı şişe ve kapsütü, muhtelif 
elektrik motörlerile mantar makinesi ve şarap tu~umbalan ve eşyayı 
saire bedelleri mukabilinde yerli mamulat ve mahsulatımızın bir 
kısmı iic takas esasları dairesinde itaya talip olanlann 25-7-932 
tarihine kadar behemehal tekliflerinin teminat akçelerile birlikte 
mübayaa komisyonumuza tevdii ve şartnamelerini görmek ve 
tafsilat almak için de hergün lstanbul Galatada mübayaa ko
mis} onuır.uza müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. (2'.ll) 

Gireson Belediye Reisiiğinden: 
Gı1·t~~u11 \'il:'ıj et 111erkez1 rıin yapılacak olan prnu 

Ye h;ıı·iıası 21 güıı miidılctle ve kapalı zarf usulile nıii· 
uakasa\'a ~ıkmıl ııı~lır. Talıp olaıılar feıırıi şeraiti 

havi tckliflerıni hıld11·pceklcr. Miirıakasanın hitamı 

olau Tcrııumzmı 30 u11c11 cwıınrl('St ~iirıii ~aut ı 5 te 
teklıfleı· tetkik ed•lt·cek fıat Ye ~eraıl husmmn<la en 
rııuvafıl\ tPklif yap:ıııa ıhalc <ldileccktir: Teklifler 
kapalı zarf usuliirıe tcvfıkaıa yapılacak ve % 7 l>uçuk 
lemirıal YCl'ilect>klir. Tal ı p olaıılaı 111 Gıresoıı heledi
yc reislıği ııe ıı ı i'ırncaallnrı ı hhı olmmr. 

mt:k istiap eder furun ve elyevm 
odunluk olarak müstamel içiçe iki 
depo merdiven altı dolap dokuz ba
samak mozayık merdivenle çıkıldık
ta bir koridor üzerinde hamurhane 
abşap asma oda, bahçeye kapısı 

mevcut ve harman mahalli, bahçe
de iki ahşap kömUrlük, bir bala, 
ikmci kat: Bir numaralı daire çini 
bir sahanlık, büyük bir sofa, dört 
oda, bir hala, bir mutfak, üçüncü 
kat, iki numaralı daire bir numara
h dairenin aynı (bir balkon vardır) 
ve yirmi bef arşın arsa üzerinde 
mukaddema dükkan elyevm oda 
olarak, müstamel üzeri daraça ve 
yüz beş arşın bahçeyi havi seneden 
maaarsa üç dükkan elyevm bir dük
kan ve tahtında furunu müştemil 
bir apartmamn tamamı. 

800 ~600 8646 Boğaziçi Vaniköyünde, Vaniköy 
caddesinde eski 48, 73 yeni 88,90 
73 numaralı beş züz seksen arşın 

arsa üzerinde ahşap iki kattan 
ibaret o!up zemini çimento bir taş-
lık, dört oda, bir sofa, bir bala, 
tahtında bir kayıkhane, ikinci kat : 
bir sofa, üç oda, ve bir salon, bir 
oda, ve yanın.Ja iki katta alb oda, 
iki salon, bir taşlık ( bu hane iki 
kısma ayrılmış ayrı ayrı bahçeleri 
ve üç methali mevcuttur) ve altmış 
beş arşın arsa üzerinde mutfak, 
bir oda, ve bin iki yüz elli beş 
arşın bahçe ve bahçede yemiş 
ağaçları, laklı havuz bir sarnıç, 

büyük bir rıhtım, ve han g3zı, ter-
kos tertibatını havi muhtacı tamir 
bir sabilbanenin tamamı. 

Ahmet 
Ziyaettin 

B. 

Yukarıda cins ve nev'ile mevki ve müştemilatı yazılı emlak 
6 l gün müddetle icra kılınan aleni müzayede neticesinde hizala-

rında gösterilen bedeJlerle talipleri üzerinde takarrür ederek bi

rinci ihalesi icra ve 31 gün müddetle müzayedeye vazedilmiş 18 
Ağustos 932 tarihine müsadif perşembe günü ıaat on dötten ib
barcn müzayedeye mubaş:eret olu:ıarak saat on beş buçukta art· 

tırma bedelleri muhammen kıymeti geçtiği takdirde kat'i karar· 

larının çe\dlmesi mukarrer bulunmuf olduğundan talip olanların 

mezkur günde saat on beş buçuğa kadar sandık idaresine mü
racaat eylemeleri ve saat on beş buçuktan sonra vuku bulacak 

müracaatların kabul edilmiyeceği ve mez"fır emllke evvelce ta

lip olanların kat'i karar)arı esnasında hazır bulunmadıklan veya 

ba,ka talip zuhur eylediği takdirde evvelki taliplerin müzayede-

den çekılmit addolunacakları lüzumu ilin olunur. (3330) 

Ameliyatsız memeleri kurutur, 
kanı keser, evcaı teskin eder. 
Dünyanın emsalsız bir ilacıdı. 

.. --- ı )o. lh sı.n Sami --.... 
ISTAFILOKOK AŞISI 

Sıafilolwklardan mütevellit (ergenlik. 

kan çıb:ını. koltuk :ıltı çıbanı ar 

1 pacı!,) ve bütün cilt hastalıkla· ı 
rına karşı pek tesirli bir aşıdır. 

rnvanyolu l\o 189 

YAZ GELDi! 

lpeklilerinizi kurtarınız???? 
SQ • DO • RONO PERTEV -
Yalnız lüzumu olan ve arzu edilen 

mahallerdeki teri ke~er, vücude hiç bir 
mazarrat vermez Sıhhat vckllctinin mü· 
saa<lei resmiyesinl haizdir. 

,Sıhhi yemekler· Buzlu içkiler 

1 FRIGECO 

LSATiE-
SEVRiSEFAiN 

l\lcrkczl idaresi Galata töprıilı:ı~ı B 2623 

Şuhe A, SlrL:ccl l\tühürd:ır zade Han 22640 

Klrahk Dükkan 

Büyükada iskelesinde 8 nu
maralı dükkan müzayede ile 
935 senesi Mayıs nihayetine 
kadar kiralanacaktır. ihale 
21 • 7 · 932 Teminat % 10. 

(31 IO) 

idarece aşağıda ismi yazılı 
elbise münakasa ile satın ah· 
nacaktır. Teminat % 10 dur. 
ihale 14 - 7 - 1932 saat 16. 

Kostüm 1 tane. 
Hademe elbisesi 35 tane. 
Kasket 36 tane. (~875) 

1 ZAYILER 1 
ı---
Terhis tezkeremi ve nüfus cüzdaııı 

mı zayi ettim. Yenilerini çıkaracağımdan 
eskilerinin hükmü yoktur. · 

Yani veledi Tcoloğos 

rıııuııııw1G Temmuz ··ıııuu•", I 
~ Hakimiyeti Milliye ~ 
( bayramı J 
f Türk ıJlaan"f Cenıiyetl \ı 
~ ~OZET {1 
L.1111111111,. tevzi günüdür. ,,1ıııııı1111 ... 

VAKMT 
Adres: lstanbul Ankara caddesi 

Vakıı yurdu 
Telefon: Yazı ışleri 24379 ve 

2.3872 idare 2.4370 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lstnnbul Vakıt 

Abone şartları: 
ı .-s tı 12 Aylık 

D;.1hilde 150 400 750 1400 Kuru' 
Hariçte - 800 l 4:'i0 2700 

itin $artlartmız: - Resmi Hususı 
Satırı 1 O Kş I 2,50 Kş 
Santimı 20 ~ 25 

KUçUk llAn şartlarımız ~ 
ı ~ .ı " 1·10 Uetalı 
30 !iO t>S 75 100 Kuruş 
/\ - Abonelerim•7.in her üç aylı 

lı~ı içın bir defa mc:ccıınenJir 
H - 4 satırı geçen ilAnl:ırın ıazle 
S3Urı için ,') kuruş znmmolunur 

VAKlT MATBAASI 

Sahibi: Mehmet Asım. Umumi 

Neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

Sinir 
.., 

agrısı 

cinsinden 

başağrılarında, gerek yüzün 
yarısı , gerek alın, gerekse alt 
veya ust çene ağrıdığı zaman, 
t - 2 Aspirin tableti bu agrıları 

sur'atle ve uzun bır muddet ıçırı 

tamamıyle bertaraf eder. 
TAKLİTLERDEN SAKININlZ ! 

• 
ISRARLA 0 e 

ASPiRiN 

Türk 

Zerinin en 

büyiik ı'azitesi 

nedir 

Çocuklarını Tutumlu 

Muktesit 
VE 

Ohalde derhal 
Yetiştirmek. 

Ziraat 
Baakasındall 

n ll n ıı 

Sirkeci gümrüğü müdürlüğündeo: 
Kap Kilo Cinsi 
1 Çuval 78 Ka~er peyniri 

Yukarda miktarı yazılı kaşer peyniri 30· 7. 93 ~ tarihinde dı&JI 
ve hariç olmak üzere ihale ve satılacaktır. (3127) 


