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raporda ne tavsiye ediyor 

1 an Hamıt 
Tahsin Pş.nın 
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•• 
Adalar i i afı Lahay' e 

lngiltere ile Japonya Çine sevkiyat yapıyorlr 20 Ağustosta Adalet divanı adalar 
8 el Jj de ğı· ı ~L;-n....;g7.ll::-te_r...;.ed":"'e---__;B~u-l-g...:ar:.....i....!st:.....a.::.n_d_a __ meselesini görüşecek 

Yeniden kavga 
Padişah intllıam harbine karar verdi 

Dahilt harp ne 
vakit bitecek? 

Cen~v.re,_ 7 (A.A) - Hususi lafın Lahaye adalet divall 
1şsiz1 er Dost 1 u k muhabırımızd~n Kastellerizo a- 20 Ağustos celsesinde ıniiza)f 

dal~ı.n meselesınden dolayı İta! resine baslanacaktır. 
ya ıle aramızda zuhur eden ihti 

2,000.000 kişiyi Türk gazeteci- Nafia Vekili hareket etti 
geçti leri Sofyada ANAKARA, 7 (A.A) _Na ~ 

SOFY 
Kütahya - Balıkesir dernil'Y" 

n~p ar.~sında. senelerdenberi hö- L0t:1~RA, 6 A.A. - İngil- . . A, 6 A.A. - Gazeteci- fıa Vekili sabah saat sekizde o- a:ıJ 
küm ~uren Çın muharebeleri şö- terede ış_sızlerin adedi 28 tem- lerımız_ Va~a?a samimi. suret- tomobille Zonguldağa hareket lan inşaatına, Balya - Ç _. 
y~e böyle on seneye yakın uzun muzda bır hafta evvelkine naza te teşyı edılmış ve beledıye ta- etmiştir. Seyahati esnasında F"l kale şosesi ile Bursa civafll"' 
bir :zamandanberi devam etmek ran 38,737 ve geçen seneye nis- r~fmdan buketler verilmiştir. yos - İrmak Kayseri _ Ul ı_ Nilf.tfer su inşaatını tetkik ti 

Çinde dahill harp bir türlü 
bitip tükenmiyor. Şimal ile ce-

tedır. ~le 857,3~8 kişi fazla olarak Zı~~at na~ırı M. yasilef heyeti- kışla - Fevzipaşa _ Malat ~ cektir. 
Hele şu son beş altı senedir ... 011,467 yı bulmuştur. mızı kendı hususı vagonuna al- ~=--~;......~ __ ...;Y...;,•_;.;,;,;;;;;..; _______ _ 

Çin dahiü muhaı:ebatı fasılasız Romanya - İngiltere mıştır. . Mualitmler ser fi 1 f 
surette devam edıyor. Bu dahiü LONDRA, 6 A.A. -Roman Tren Eskıcuma'dan geçer- e ne Z ya et n_ıuharebatm setJeplerini pek de ya ile İngiltere arasında aktedi- ken gece yansı o.~asına rağ- ANKARA, 7 (Telefonla) - arif Vekili Marmara par~ 
rinlerde ar~ak liizmıgelir. Mil lip dün hariciye nezaretinde im men ~~s~ban~ Turk gen~lerin- BugünKongreye iştirak eden bir akşam ziyafeti verdi. ~~ 

Ya§ yet'?'i~i buldu!.. . . rekatı emretmiş oluyordu. y~n~~a n~~~-s .. senelerdenberi za olunan ticaret ve seyrisefain den buyük b_ır .k~lab~ ıstas- !imler bu münasebetle çif111f 
, Me~et AH ~ıran evvel ıstik __ İstanbulda~i _Rus sefiri Babı- hır ~~r~.e ~-o~~uyo~. muahedesi musaddak suretleri yonda heyetımızı selamlamış- Türkçe muallimler şerefin Ma- gezmek fırsatını bulmuşlard"> 
:ile ~~l olmak ıstlyordu .. Yaşı aliJ'.'C harbe gınşmemesini söy- T~r~u. tur~u .. ısı~ kumanda teati edildikten sonra resmen lardır. fno-ı·ftere yenı" ı"ntı"habat arı"fesfnd' retmıfı bulmuştu. Öldükten ledı. 1ar bınbırlen uzerıne asker sev- meriyet mevkiine girecektir H~yc:1 Sofyaya saat 10 da & t 
;onra s~esine b!;r ~ht bırak- . 2~. Haziranda İbrahim, devri- kedip dö~~üy~rlar. Çinde ev- · g~lmıştır: İst~~yon~a el~ilik e~- . Londra, 7 (A.A) - İşsizle- le fırkasının bu husustaki ti 

. nak hıraile gece gund_ilz yanı- sı ç-un t~cavüze . geçilmesi için v~li koI?unıstl~~ _cereyanı baş Sark hududumuzda kanı, şehir n_ıu~essıllen ve bır rın adedi iki milyon ıı bin 400e _. ı r~rdu. Bu emeline nail olmak emır verıyordu. Ibrahim adam- gosterdi. Komunıstler muvaf- . . . ç~k Bulgar rıcalı ve matbuat er baliğ olmuştur. vaffakiyetsizliğinden balıSI"' 
_çın Fransızlar~ yardımını de- ları~ bi~ ı_ıutuk da irat ederek f!'-1' .?ldular. Fakat sonra mil- ( Bırlncı sahı!edcn mabad ) kanı tar~fından karşılanm~şl~- Muhalif gazeteler işsizliği rek milleti yeni intihap kıı~ 
aatle talep ediyor. . . Mesel~ kendılerını harbe teşvik ediyor- li hükil.met bunu bertaraf ede- Ankara 7 (Telefon) - Ha- d~r. Şehır namına, heyetımıze· kaldıracağını vadederek ekseri- da teyakkuz ve intibaha da 
:ransı~ m~~ssili i~e cereyan ~~· İbrahimin adamları ya ö- bildi. Aradan üç sene geçti. Şim ç?nun tenkili için icap eden ter- hır buket t~kdim_edi~miş ':'e ~ul yet kazanıp iktidara geçen ame etmektedir . 
. den bır n_ıukil~mesınde Meh- lum yahut zafer diye yemin etli- dl gelen haberlerden Çindo ge- tıbat alınmıştır. gar.l'.a otelıne mısafır edılmış- !!.!!.!!.!!"_!!._!!!!!_~!!!!.!!.!"' .... _"'!!!'!!"'İ!i!ıı!i!!!ı!!""'~-.;;.;;~;,;,;;;,;:,; _______ -t' 
1ıet AH dıyor ki: yorlardı. ne komünistlerin galebesi anla- Esasen Haçonun son hareket lerdır. y } "k Ş kr 
-. SUo ~le ıı:amusumla 24 I;Iaziranda güneş doğarken !eri şüpheli görüldüğünden da- . Sofy.~ gazet~_ı:ri n_amın~ ve- Unan em a inin ü an Hanımı pederi 

;emın ~enm ~.Padi_şah tara- !?rahimin ordusu harekata ge- ha evvelden tertibat alınmıştı. rılen mu~~l!-ef oglc: Zfyafetınd~ müterakim kiraları affetmiş 
mdan hır tecavuze ugramıyaca çıyordu. Bir saat sonra iki taraf Şurada burada tahaddüs c- kıralın muzıkası mılli marşları İzınirden Vali Kiizıın pıt/. 
~ım~an ~~olsam Suriyedeki tan ateşe başlandı. Fakat Os- den bu ufak vak'alar şayanı e- ça~akt~ idi. ~ul~a~ matbuat Yunanlılara iadesi emredilen nm refikası imzasile Şükrall 
~O ~ın lı:iş~lik ordumu çekerim. manlı ordusunu idare edenlerin hemmiyet olmamakla beraber cemıy~tı, cemıyetımız ve Bul- emliikin müterakim bedelatı ica nuna gelen bir mektupta 
t!1gıltere !le Fransa benim istik büyük bir hatasını farkeden İb bunların muntazam şekilde ~- ga~-Turk dostl~k ce~iyeti reis- resinin tahsilinden erkan ihtilaf zım Paşanın kendisini affe 
filmi. temın etseler, yahut hiç rahim hemen bundan istifadeye lıştıklan, bütün mmtakalarda- len nut~lar soyledıler komşu hakeme havale edilıniştir. Ha- ve İzmire gelebilecekleri 
>lmazaa evlit.ve ahfadmını b_en teşebbüs etmekte gecikmedi. ki şakilerin biribirlerile irtibat de~i~tlerın_ d_ostluk münaseb~t- kem bitaraflardır. Muhtelit mü- dirmi~tir. Aktör Muammer' 
len sonra yerımo geçcceklenni Osmanlı ordusu arkasında bir laq olduğu anlaşılmaktadır. ler!t;!n ~eyıdınde matbuatın ıfa badele komisyonunun bitaraf re yle Şükran H. müeyyit habel' 
.emin eyleseler. . . tepe bırakmıştı. Bu tepe bütün . !~andan henüz cevap gelme ettıgı hi~:tı~r alkışl~dı. islerinin vereceği karar iki taraf lirse gideceklerdir. 

. Kavga çıkıyor/ •• , . harp sahnesine hiikim bulunu- mıştır. Her tarafta sükfinet var Akşam ustu Sofya cıvarında- ça da kabul edilecektir. Bitaraf- Ankara İran sefareti 
Kütahya sulbü ile Babıfili yordu. Bu mevkiin müdafaasız dır. ki kaplıcalara gidildi, yarın lann hakkımızı teslim edecekle Dün bir refikimiz Ankat' 

\'.iehmet ~Hnin dediklerini ka- bırakıldığını gören İbrahim o- Şarkın şakavetten temi?'~n- Çamkoru sayfiyesine gidilecek ri ümit edilmektedir. ran sefirinin değiştirileceği lıl'. 
mi etıniştı. Fakat bu sulhün u- raya mühim bir kuvvet gönder- me .zamaru yaklaşmıştır. Yapı- a~şam şereflerine elçiliğimizde berini tekzip etmi_şse de 
:':1n müddet dev~ edemiyece- di. Her ne pahasına olursa ol- lacak hareketler esaslı olacak- bır k~bul resmi yapılacaktır. Bu Gömülcüne tali ko- Han hariciye nezaretine ta ~ı meydan<l;a. idi ... Babrali ile sun burayı almağa azmetmişti. tır. A • resm~ kabu~e B~l~aristanın ma- edilmiş olduğu cihetle A~ 
~.e'1?1et Alm~n m~asebatı ta- Fakat İbrahimin oraya sevketti Celali qireti İranWarla ruf sımala~le. fıkir ve kalem er- misyonunun İran sefareti münhal bul ıı_ı bır şekle gıtı:me':1L Devl~tler ği kuvvet ~iddetle defedildi. Bu musademe etti babı davetl~?ı~ler. . faaliyeti görüşüldü ta ve maslahatgüzarlıkla id"' 
~a~mda da denn bır emnıyet- nu gören Ibrahim bizzat başa T Cuma gunü Bulgar-Türk olunmaktadır. Binaenaleyb ,ızHk hükUm sürüyordu. geçerek oraya daha mühim kuv alır~~ ge!en haberler_e dostluk cemiyetinin bir içtimaı Gümülcünedeki Tali mübade tada tekzip edilecek bir ıne 
. R~ tehlikesi yavaş yavaş çc- vetler sevkctti. Van Çln nazar~ ~rıdag~c.~ ıhata edı- ve tezahüratı olacak ve gece zi- le komisy?,nun~n bit~~f reisi yoktur . 

. ılmııti. İngiltereyi Fransayı (B" d") g g len şakilenn vazıyeti çok fena- yafetlerinde bulunulacaktır M. Golter ın dun şehnmıze gel Dün sabık kıral 
ıu kadar korkutan 'bu tehlike- ıtme ı şılıyor. Bu ne kadar devam ede- dı:. B~nl'.11'~ yar_dım için Celiill · diğini yazmıştık. ltalyaya gitti 

1 ıin yerine Mehmet Alinin eline cck? Her halde malil.m olan bir a~ır.etı reısı Halıt ağa avenesile D Komisyondaki Türk delegesi • K bırl kt İ d 1 k on anmamız c Sabık Efgan kıralı Erna'..., 

1
:eçen y~rle:de hüküm ve nüfu- oınunistlerin merkezı şey vaı:sa Çin gibi muhtelif men tir ı e ran an ıare et etmiş- evd~t ~eyle Yunaı_ı .delegesi lah Han dün sabah liman!JP; 
unun gıt gıde kuvvetlenmesin faatlerın çarpıştığı bir yerde da- · .. . M: Fılorıdıs de şehnmıze gel- d h •ıf.J 

1 len mütevellit dig" er bir tehlike ( Birinci sahifeden mabad ) hill harbin daha kim bilir ne . İr~. h~dut mufr.ezesı Celali Birinci sahifeden devam mışler ve dün M. Holştadın ri- an areket eden Stella d aşıret l ı . . ya vapuru ile İtalyaya avdet 
aim oluyordu. k d takiba b 

1 
vakıtlara kadar devam edeceği- _ ının 1 er emesıne manı ol- Karadeniz h f d lik yasetinde toplanmışlardır. Bu iç miştir. 

'1 Yukardanberi verilen tafsi- ınM~kt (~) aş a~ş~. l dir. Ecnebi devltleri Çine sev- , ~~g~_dan aralarında şiddetli manevralar s~ı!:~ ı~ e se:e timada hey'eti murahhasarmz- Emanullah Hanın avdeti 
. it vaziyeti tamamile göstermiş d - ı .?~ b ı ;nu c:avı.~ ? - kiyat yapıyorlar. ır mu~~deme vuku bulmuştur. det ed"l k~ ~ unara ~v- dan Kerim ve Muvaffa Beylerle babı malum deı'fildir. kzrll 
: r. Babrali ile Mehmet Ali _ugu so_y enen aş ıca omurust Celiililer yanlarında bir çok . _ ı ece r ve ayyare e- Yunan hey'eti murahasası da -

. 'ında daha ziyade vakit e e !ık teşkılatçıl?rı meyanm~a ma Ş~NGHA y, 6 A.A. - 110 ~~tr~!Y~.z b~lurun.asına rağmen ~ıyetı ~arafmdan aldırıl~~ak hazır bulunmuslardır. Süreyya Hanım şehrimizde 
ı en yeniden harbe ha ·1 g çm 1 ~f bazı şahsıy~~l~rle. mutead- İngıliz askennden mürekkep puskurtulmuşlerdır. Halit ağa- f~lmler ~nemalarda halka goste İçtimada komisyonun tarzi mışttr. Emanullah Hanına 

, ı in İngilterenin her ~ı=: 1 dıt. de.~a~?r komunıstlik mesele- bir müfreze Hankov'a gitmek nın kardeşi ve kızı ölüler ara- nlecektır. mesaisi tesbit edilmis ve bazı edip etmiyeceği de meçhuld 
.tifadeye çalıştığı da görüldü. l len ~zunden mahkfun olmuş üzre yarın ~anghay'd~.n .. hare- sında bulunmuşlardır. . Diğer taraftan Yavuz müsta- talimat verilmiştir. Nevyork Taymis 

. ı stanbuldaki İngiliz sefiri bu- ı v~ bılahare se~best .?~akılmış ket edecekt_ı_r. Cu~a g~u 50 as ranlılar Simiko'yu tu- kıl olar.a~ Marmarada ıo Ağus 9 uncu Tali komisyonun iki muhabiri 
un için zemini hazırlamıştı, Ba bır takım eskı komunıstler de ker ~~ha gond~nlecektı.r: Bun- zağa düşürerek öldürdüler tostan ıtıbaren top kontrol atış iiç ekipe inklsam ederek çalı~ma Nevyork Taymis azete~ 

ı: ıiliyi ikna etmişti. Sultan Mah vardır. • .. lar, Iuzum.1;1 halınde İngılız te- İrakta çıkan Elırak gazetesi !arını y_apacak ve bu talimlerde sı ve bu elcilerden bitişinin iske Mısır muhabiri M. Jozef y· 
I • mt nihayet lngilterenin müza Hatta haber aldıg~a go~e baasını mudafaaya hazır bu~u- Revandizden şu telgrafı alını _ Başvekıl Hz. ile deniz müsteşa. çde, diğerinin de Dimetokada dün Toros ekspresile Mısı1 
1 

eretinden emin olarak Meh- k~~mı azamı ~~ı ~u~tearla ış naca~lardır. 300 J~pon. bahrıye tır: ş n Mehmet Ali B. de hazır bulu çalışaması muhtemeldir. Bu tak gelmiş ve doğruca memlel'"" 
J ıet Aliye karşı intikam harbi gor~n ve. a_sıl ıs~mlennı sakl~y~- a~ken de Hank?v a gıtme~e- Revandiz, 27 _ Biz İrak hü- nacaklardır. dırde İskeçe de yeni bir tali ko ne gitmek üzre Semplon e1'BI" 

l ı ~tı". Osmanlı ordusu 1839 sene ~a~-~lenz;-ı be~ı ~~em~;Aıçın ~ır .. ~~~ ta~':'ıye kıtaatı gon- kumetine tabi Kürt aşairi sey- Yavuz'dan müteharrik hedef- misyon teşkiline lüzum kalmıya si ile hareket etmiştir. 
ı ı Nısanının 21 inde Firati geçe 

1 
e ı at a an u fz .1• teş ı .atç_ı- erı e uzre ır. yaresi her sene yaz mevsimirl- lere atışlar yapılacaktır. Bu mil caktır. Kat'i karar Cumartesi Dün gelen seyyahllll' ~ 

' ıek Mısırlılara tecavüz etti. ~ar~ınd~na~ı_s~ ıgfa~edılmış Komünist faaliyeti de İran hududu dahiline git- nasebetle geminin atış kontrol giinkU hey'eti umumiye içtima- Dün Amerikadan şeııriiıııi!' 
1 Bu haber Parise vasıl olunca ksc meb. e~er e:ıbe dazısma mek adetimizdir. Bu sene de tertibatının tecrübeleri icra etli mda verilecektir. tayyare ile beş seyyah ge-:~ 
''ransız hükfuneti Mısırdaki mü mu ayyet ır c; ta e e mev NANKİN 6 A. A. - Hükf.t- "Senteki" İran askeri kuman- lecektir. tir. Bu seyyahlardan biri e~ 
' silin .. d di- · · cut bulunmaktadır ' d d" • 1 'd k il"" "Ies e g~n. er gı,. talıma~.a .. · . . met ~evl~tlere gönderm~k. üzre ~nı Sa?ık ~an~ talebi ve res- Yavuz (14) Ağustosta talim H. Rifat B. in cezası ıger en e admdır. SeyY8 f' 

1 

1~hmet ~li~ kat ıyyen mu- . Bu~ar~an bı~, İzmırdeki tev o_ldugu bı~. notada . kom.iırustle- mı tahrır~tı. uzer.ıne nıe~kil.r ka- !erini bitirerek Gölcüğe dönecek bu sabah tayyare ile Viyaıı8 l ataa vazıye~~den zerre kadar kifat uzenne takıbata maruz ka rın son gunlerdekı faalıyetinin ~abaya gıttık. Sıkak aşıreti re- ve tekrar havuza alınarak t kn Haber aldığmııza göre tem- gideceklerdir. Jıfll 
, yrı~asx ıçın k~~sini ikna fa~a~mı anlryarak tagayyüp et Kuomint~g'm . şa.bık reisi ısi ~smail ağa Simi~o ayni tale- si son bir defa daha muaye:e e~ yiz mahkemesi, Haydar Rifat Dün İskenderiyeden 45 · wl 
1 tme!ll luzuın~u bıldıryordu. mıştir. Wang Chıng Weı tarafından i- be ıcabetle oraya bızden evvel dilerek teselliim oluna aktır Bey hakmdaki mahkf.tmiyet ka- rikalı seyyah da gelmiş, ~ 
: .. Fransa sulhun muhafazasını Maznunların derdestil_c meş- d.a~e edildi~i hususunun ele ge- gitmi~ti:. Te~ıı::un 18 inci. Cu- Marmara' da yapıla~ d;niz rarına dair olan fezlekesinde Re ma kadar şehrin şayani t~ 
1 ,tıyo:du... . gul olan zabıta taharnyat ve c;ınlen telsız telgrafların dela- ma gunu Kurt ruesasının ıçti- manevraları ve Yavuz' h isicümhunın ihbarnameleri Ad- mahallerini gezmişlerdir.. f' 

ı l. Pans hukumetı İstanbula da tahkikatı işkal etmemek için ke letile de sabit olduğunu beyan mai vakı olunca şehir içinde rebe atışlarına a't "nti~al mu a: liyeye vermcğe mecbur olmadı- yalılar dün akşam Marsı!>" 
1 

ır memuru mahsus yollıyarak tumiyeti muhafaza ve ademi ma edecektir. Bağteten İran askeri bize hü- yukarda kaydett" ! . ı. 'b~rT ğı mütaleasile cezanın iftiraya hare~et etmişlerdir. . .ı. 
u arzusunu b'ld" d' • · H"k~ k · · ett' ıgımız gı ı ay aallO.k d kı dd tt" •· B f ·· hr. l,:cr . 1 ı ır ı._ . . lumat beyan etmektedrr. u umet . ıtaatı, şımdı Chan cum . . ı. . . yare Cemiyeti tarafmdandan fil t e en smını re e ıgın ır pro esor şe 1111 . .A 

1 

Artık Avrupa kabınelen }"em D tong eyaletinde bulunan Tai- Bızım haberımız olmadıg·ı me alınarak h Ik .. t .1 den iki senelik cezanın (9) aya Yal Darülfünunııı müder.·: 

h 
, ün milli bayram olmasına a a gos en ecek · ·A 1 en _areı:e. te gelmişti. Şark me an'dan 20 mil uzag· a kadar "el- halde bizi mitralyöz ve tüfek tn" - tenzili neticesine varmıştır. lerinden Mister Baret şeh? 

l d 
rağmen tatil yapmıyan polis si- k · bll ı e esı yem en mevzuu bahsolu miştir. urşunlanna hedef eyleyip meş ze gelmiştir. Mumaileyh 

d f 
yası şube memurları, gizli teş- h t Y (3 ) A İ or, yem eıı men aatler çarpısı k'l. 

1 
ur aşair rüesasından smail a- avuz O ğustos'ta s- Viyanaya gidecektir. 

rdu. · ı at ~~n~up annın tamamen ğa Simiko, Hırke aşireti reısı tanbula tekrar gelerek bir müd- Hazin bir irtihal İhsan Cemal BeY 
Kutahya sulhünün tayin et- lderdesltı dıı;ın geç vakte kadar ı;a Kolera var! Hurşit ağa, Hil5miye aşireti det kalacaktır. k .. 

g
i hud d h .. d k ffmıs ar ır. . . K . H v B" Ordumuzun ıymetli topçu Radyo meselesinin hallı-'-

u un arıcın e alan • . .. . . TAHRAN, 7 A.A. - Afga- reısı erım an aga, ıradost kumandanlarından miralay Mus ı d hr" gP ı)ıyarbekir, Urfa, Harput Ma- Esaslı ızler uzerınde vası ter- nistan'da hüküm süren kolera- ~ireti reisi Mehmet Emi • dat h b" · l·" geçen er eşe ımize · d 'b" . ' .. tibatla faaliyette bulunan zabı- ·ı .. - n aga . mu a ın şu ma umatı ve- tafa Naci Bey dün irtihal etmiş Posta ve telgraf işletme ~°.,., 
ya_gı ı zengın yerlere de goz b .. 

1 
d k ,. . . nm gittikçe artmakta olduğu ı e beraber ruesa ve agalardan rıyor: tir. Naci Bey bir senedenberi rü İhsan Cemal B. dün Atıj(P. 

ımış olan Mehmet Ali ve oğ - ta1nın_ ugunhekrkekat.~ .. n1 etıckeyı ve her gün 200 kişinin bu diğer yedi kişiyi katlettiler 13 "Iraktaki yüksek makamata hasta idi ve hastalıg" ı bu""yu"k bı"r 
u brah"m b d b"l" .f a acaaı mu a a o-oru me te- h 1 • 1 ktu'l 12 h . 1 . ya hareket etmiştir. ı un an ı ıstı ade . '-: . " asta ıga tutu arak öldüğü bil- mıı ve mecru var. Bır- ge en hır telgrafa göre Kürt a- aliika ve ihtimam ile taki edil- M uralıırını da almağa teşebbüs ~ır. §ı~d?e kadar Jakalana~ diriliyor. çok a~larımızı ve yaralılanmı- silerinden bir kısım Irak toprak mekte idi. Fakat kansızlıe ve c- ülkiye teftişatı 11 

ı dıyorlardı. 1 om~?1st er me~anm a . ecnebı zı aldılar. Maddi: zararımız lanna girmişlerdir. Bunların t- cel en son Balıkesir To cu Li- İskan işleri bitmiş 014 

, !'dehmet A!i b~ sefer kendi te~~~lat:.ın ~~ ~l1er~e bılv~sı~a Orta mektep muallimlik 5000 _altı;1_1dan f~zladır. raka girmeğe nasıl muvaffak va kumandanlığını ifa e~en bu cihetle şehrimizde bulunafl ~ tırasatı?a in~. bır hudut tanı- mu ım ır ro u ugu mu a - imtihanı . _Bız cuın_lemız İran hükUine- oldukları anlaşılamamıştır. kxymetli askere aman vermemis kiye müfettişleri yakında ~ 
ak ve ıtıdal gost ermek t:ırafta kaktır. . • tının yaptıgı bu harekete itiraz · " ata çıkacaklardır ı değildi. Ortada onu mazur Bugynıe.rde y~pılacak olan e . <:>rt~ ~ektepler '.Ç'!n m~l- eder bu meseleye ehemmiyet .. Bun~ karşı. İrak hük~meti tır. . .. Müfetişler ellerlnde btll~ıı • 

os:erecek bir behane vardı: h_eınmıyetlı :evkı.~attan sonra ".a lımlik ımtıha~ına. gırccek lıse vermesini ve hukukumuzun ada Tur~ hukO.z:ı:ıet~ne d~stlugunu . ~erhu;n~~dcenazesı dun J'.a- müteferrih tahkikat işleriııı d 

1adışah tar:ıfından tecavüze zıvet tamamıle vuzuh kesbetmış mezunlarını nımbhanı 6 eylul- let ve kanun mucibince alınma- temın ve Turkiye duşmanları- tıh te ~~ ':u,a a bulu~~? evın- bitirmek üzredirler 
ığradığını, sulhün Padişah tara olacağı temin edilmektedir. de Darülfünunda yapılacaktır. sını hükf.tmetimizden talep ede- nm İr~k.t~ rahat yüzü gör~iye- ~en_ ~ad ~- Sş ~~ ımekapı Arnavutluk g0fyıı 
ndan bozulduğunu ileri süre- İzmirde tevkif edilen komü- çvvelce imtihana girenler me- riz. c:lerını ıspat edecek tedb1rler d a~cı;.l e .ı ti e C ter ~Aezanna f . 
ek buna mukabil her şeyi meş- nistler, !stanbuldaki teşkilatla yanında Türkçeden kazananlar Telgrafın altında Kürt rüe- a ıştır. edin:_ 

1 mışk r: ~.nfaze 1- ~lopçu se ırı p.rıı' 
11 g

:'ru·· ,,ora·u 
0 

t d . b ı·kad . h" 
1 

• . . 14 · d H ·· I d. ve ger as en mu reze erı e po Şehrimizde bulunan 1 .u 
v .J • r a a yeru aş- a a ar ve ıcra vasıtası ma ı- 0 dugu 1çın bu sefer Türkceden sasının ımzası var ır. enuz cevap geme ı r k k b"t k d ı v-ııran bır harp vardı. Fakat Pa- yetinde olduğu için hepsinin imtihana sokulınıyacak diğer Şakiler İrak toprağına Ankara 7 (Telefonla) _İran ~\v pe ~o za ı ar a aş an vutluk Sofya sefiri '!'-er:: ~ 

llışa~ .M:~~~~ ~!iye karşr har- mahkemeleri tevhideıı rüyet o- zümr lerden ' u un.'llUS ur. 
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V erli mallar sergisinin bugilnden tanzimine başlanacak 
Darülfünun Yerli sergi Bedia Hanım Mahkemelerde At yarışları 

Ihsan Ziya B. 
Pollate 

Üç ev yandı 
Spor 

Atina seyahatı 

Eminlik için namzet- Eşya kabulü müd- Hüseyin Suat B i Bugün ikinci koşu Taphaneli Oğlu yan- Federasyon reisinin 
ler tespit edilmedi deti dün bitti dava edecek Recep ağa hakikati icra edilecek gını nasıl çıktı? sualine cevap 

Neşet Ömer B. in 
beyanatı 

Saklayınca Dün saat 12 de Üsküdar'da Evvelki giın, son spor hadisa 
Bugünden itibaren 10,000 lira zararıma- . 1 d Bu yarışlara 30 at Tophaneli aglunda, tramvay tından bahsederken, Atina'da 

serginin nevi istiyecek tıtremeğe baş a 1 iştirak edecek şirketi memurlarından Nerses yapılacak Balkan atletızm musa 

k 
"Gavei Zalim,, namı müstea- Yarış ve ıslah encümeni alisi Ef. nin evinden yangın çıkmış, b~kalarına atletlerimizin iştira-

tanzi mi ne başlanaca . .. H.. · s Mahkemedeyalanyere ve neticede Hamparsom, Ma- k.ı ıhtimali üzerine bir gazetede rıle şıırler yazan useyın uat tarafından tertip edilen at yarış 
Yerli mallar sergisinde hazır Bey aleyhine bir hicviyesi yü- h larınıı'ı ikincisi bugün Veli Efen ~as Ef.lere ait evlerle beraber hır spor muharririnin federasyo-

lıklar faaliyetle devam edilmek zünden yeni bir dava açılmıştır. şe adetten di çayırında yaptlacaktır. uç hane yanmıştır. Ütiküdar na tevdh ettiği sualden mülhem 
tedir. Hüseyin SuatB. ElizaBineme kendisini tevkif etti Bugünkü yarışlara muhtelif tramvayları bu yüzden 45 daki- olarak spor seyahatlerimiz hak-

Sergiye dün ak~ama ka~ar eş ciyan Hanıma hitap eden bir cinsten 30 at iştirak edecektir. ka işliyememişlerdir. Yangın, kında bazr mütaleatta bulunmuı 
ya kabul edilmiştır. Bugund~n şiirinde, Eliza Hanımın kud- Urla hakimi İhsan Zıya Beyi Bugünkü birinci koşu dört ve patlıcan kızartırken tavanın a- tum. Bunun üzerine Atletizm 
itibaren serginin yalnız tertıp reti san'atkarancsindcn bahse- ~ld~~ek~e mBazn~ın Azeyrelı:_a- daha yukarı yaşta ve hiç koşu teş al~~sından çıkmıştr: Federasyonu reisi Bey, gazete-
ve tanzimi le meşgul olunacak- derken, "Ne idi o Bedialar Me- he useyınd ~r 1 e .rı 'İ ~- kazanmamrş yerli ve Arap at ve Aktor Cemal Sabır B. mıze. gönderdiği bir mektupta, 
tır. dialar" diyerek Bedia Muvah- Aağrrem ve egırmencı zmır kısraklanna mahsustur. naııl dövülmüş fena ıdare edildikleri yarılan sc 

Sanayi ve maadin bankas~ fab hit Hanımın kudreti san'atkara '!ceza_ mahkemesı. namına İramiyesi 200 liradır. Mesafe Aktör Cemal Sahir B., bir ya~a~. k~filelerinc kendi riyaset 
rikalarının eşyalarının teşhır e- nesile istihfaf etmişti. Bu yazı Aslıyedc"elza. ınahEkerne,sındAe_ de- 2,400 metredir. sandal gezintisinden S<>nra ettııp ıkınciolimpiyat kafilesinin 

' dileceği yeni pavyon bitmek üze üzerine Bedia Muvahhit Hanı- vam eh~ mıştı.r. v.~e ~e . gıtce Bu koşuya giren hayvanlar Kumkapıda bir tecavüze uğra- da~ıl olup olmadığını soruyor. 
redir. Banka fabrikaları için kü mm Hüseyin Suat Bey aleyhi- za m~ eme~ınde 1 a Ue~ı ;. 1~- satılacaktır. dığını yazmıştık. Aldıgımız ma- Reıs Beyin bu meseleye alaka-
çük bir paviyon yaptırmıştır. ne bir dava ikame ederek, on bin ~ış 0 ~n ?ahı~l~rden r ~ tu~t İkinci ko u üç yaştaki halis lilmata göre Cemal Sahir B. dar oluşları ·ayanı te ekkürdür. 

Bu paviyonun sırf dekorasyo- lira zararı manevi talep etmek ca~.1 
1 
a ıv~cı~ı Recep aga e - Kumkapı O~u!1 iskelesinde san ı:aıe'?.leri üzerine kaydedeyim 

nu için 1000 lira sarfedilmiştir. niyetinde bulunuyor. rar R ın enmıştır.. . il . dalcı Pananıııın sandalına bin- kı nıutaleatmı şimdiye kadar 
Sergi tertip hey'eti bundan Eski n;ve~ IT'•·•ııırrirlerinden d'e_c.ep agalreısınb. sua ;.;ıne mi ve yanma gramofonile içki yaptığımız spor seyahatleri ha 

h .. ergide içtima e- ver ıgı cevap arda ırşey ı me almağı untmaımştır. Gece yarı- zırltkları, idaresi ve net;yici 
sonra edr. gun 

5 diğini söylemiş ve herşeyi sak- sı Aktör B. gezintiden dönmüş ~akkında umumi mütaleat oldu 
decekler ır. ı k · · . - d 

Dün gece yansına kadar ser- ama. ıstemı§tır. . ve kayıkçıya: gun. an ikinci kafileyi kasdet-
Neıet Ömer Bey gide tertibat devam etmiştir . - Bkır zd~~an gelmış, Recllcp ~- - Pazarlık ettiğimiz gibi 3 m~~ım. Atletizm Federasyonu 

Darülfünunda Eminlik intiha Bundan sonra da vaktin dar ol- ga;_ en. ısıne ~orulan su! a er u- lirayı verjyorum. Fakat eşyala- rcı~ı böyle bir kasdi yeknasak 

B h mast hasebı·ıe geceleri de çalışı- zBerıne t_ı_trem. ege baş amışt.ır: rrmı otomobile kadar götürür- elbıse bahsinden rıkardr ıae· ~u-
JI EylUlde yapılacaktır. u. u- hk ~ "" unun uzerıne ma eme reısı sen sana daha fazla para veri- rasını tavzihe lüzum go"'ru··nım·· 
ıusta alakadar zevat ketumıyet lacaktır. R B · ki 'd 1i komiserliği ve amazan l'Y: rım, demiş. . maksadun gene yeknasak el-
lluhafaza etmektedirler. Sergı e po s N · ? N d k s b 

f 1 tes·s edilmiştir - e tıtreyorsun e en or andalçı gece yarısından son ıselerle yapılacag"ı söylenen A 
Bazı gazetelerde çfltan Emin- tele on santra 1 1 • k ' b f . i!nd "tibaren sergide bir uyorsun. ra u kül etli işe yanaşmak is- tina seyahatini ima içind' ş· 

!ıı~~ir:uu':ı~~=~~ı:!e~ti~:;ze~~ d~i~raiye ~~frezesi hazrr bulu- . Diye sormuş ve cevap verme tememiştir ... Bu 91rada ~ra~_arın- d~?'e kadar yapılan sevahı~tl;:; 
D rüıf .. yınce: da çıkan munazaa buyumu.ş ve husranı ve dig~er bazı •ebepJa• 

eceg"i dog"ru deg"ildir. a u- nacaktır S k 1 b·ı· R • ~ · - en ço şey er ı ıyorsun, o sırada beş altı um gencı da- dolayısile Ecref Şer· - · f'k . 
ıun Emini Neşet Ömer B. dün El b kl X- "f t söyle baka h d 1 • • .. ıgııı ı nne 
·lu hususta bir muharririmize Ça U Ufi U marı e yım. a pey a 0 muştur. ıştırakle taraftar olmad - A · . k b Demiştir. Cemal Sahir B. daha ziyade na seyahati dolayı .1 dıgrm ti 
!emiştir ki: Bir gilmrü eyanna- Recep ağa da~ isra ed" ce hepsi b. im ı h sı e e spor 

- Gazetelerin bu haberleri • ) h lf dild' Ark .. 'fi ıckl ır ko dUkıi ar seya atlerimizin umumiyetle i-

lereden aıdlklnna hayret ediyo me&I nası ta r e . 1 - Bilmem. ve torun p" arını ır ı tan yi ida d'I d"kl . . . 
Demekte ısrar etmi tir. kan İngiliz erkek ve di i taylan sonra bir temiz de dövmüşler. recile r; ef 1 m

1
. e 1 ~n!11, bazı ıda 

-um Tatil münasebetile Darül- Bir kaç gün evvel Galata ıtha Mahkeme reisinin ihtarına na mahsustur. Mütecasir Rumlar yakalanmış- dahirn~ aa !Yedtlennı ınemleke1 
lin~n kapahdır. Biz toplanarak llt gümrüğünde bir beyanname. eherıuniyet vermemek istiyen İkramiyesi 500 liradır. Mesa- tır ın en zıya e seyahat za 
1a1nzetlikleri mevzuu bahsolan tahrifi va~'ası yakala?mıştır. . şahide Mahkenı;e reisi yeniden fe 1200 metredir. . Sirkat vak'aları ~anların~ sakladıklarını, hari~ 
~evat hakkında hiç bir şey ko- Bir komııyonc~ ı::Us~~~ Hıdla M11vahhlt Hanını şu yolda ihtarda bulunmuştur: Üçüncü koşu handikap koşu- 1 - Fenerde oturan İlyas, dealıayabptıgımb ız temaslardan d• 
luşmu• değı"lı"z. Şimdiden inti- 500 liraltk bir ma çı arm ıçın Og" lum h~k·m İhsan Zıya sud Dö t d h yukarı yer ş h d una enzer sebepleri ,.. ı f"k Ah N · B · D ··ı - • a ı ur. r ve a a e za ebaşında şekerci Muhid d - . e um 
ıap için müsbet hiç bir şey söy beyanname yapmış ve muame e rre ı met un eyın aru B . b d b d"" t r A k ki h ugumuz asgar t 1 . b'l "ld . bedayile araları iyi olmadığı i- eyııı ufra a ul~":~lndi' ~~ mkaz ı rap at ve ısra anna ma - dinin dükkanından 120 lira ça- lamadıg"rm kı nedce en ı e a 
enemez. Şüphesiz, Eylu e ın- sini yaptırmış. . . . 1 . 1 k nwı tara ından dovu ıgune a sustur Jıp kaçarken yakalanmı~tır. di ızı ay etmek iste-

k) ı caktır B müstahdem efendi beyan çın, pıyes erı oynatı mama ta- · t · . . . .. m ihap hazırlı an yapı a · u - d G" · z 1. · b d ğ naatın var mı? kramıyesı 400 lıradır. Mua- 2 - Sirkecide Mersin otelin N.e . 
Keza Darülfünunun islahr i- nameui müdür beye imza ettir- ır. avcı a ımın un an mu H f d. f · · yapayım k A ı · F , · · 1 "h · ı· · d"" ·· - ayır e en ım. esı 2,400 metredır. de oturan Eşref Efendinin 250 1 t et:ızm e. 

· · bı"r karar yoktur Bu meden evvel 500 rakkamını o oer o ması 1 tıma mı uşunen- B ·· · ""ddeı"umu ..., .. d'" ·· k h eli derasyonu re"ısı· b' · f h ın yenı · -
1 

d unun uzerıne mu - L·:ır uncu oşu gene an - lirası Talip namında bir şahıs .. . . .. _ır uı te e • 
neaele de intihaptan sonra mU- fortla silerek 100 tyapmrş ve tas er B ed~arH . mi Fuat Bey •yağa kalkarak şa kap koşusudur. Dört ve daha yu tarafından çalındığı iddia edil- ?~~ netıce~~.uzerıne. alındı ve 
'.akere edilecektir. Kemal Ce- dike getirmİ!:. eÖ: k·tnı~. 

1 1 bbet hit Recep ağanın ilk ifadesile karı yaştaki halis İngiliz at ve diği cihetle. tahkikata başlan- !Y! ıdare ettıgıne emın olduğu 
ıap Beyin makalesini okudum. Beyannamede bir tahrif yapıl - rbe ! er~ az ak.mbu 1~ son ifadesi arasında mühim kısraklarma mahsustur mıatır ıçın derhal "kastedilen ikinci ka 

h , . h h d ğ k d k kok ve me utıyetı var ı, enım ı- f b 1 el - ·• 1 · . · . ~ · fil 'di .. fJarülfünunu iııla ıçın er oca ı ı gere yazı an, gere u de- _ark.lar u. u. n uguııu soy eınış, İkramiyesı 500 mesafeıı 2200 3 - Büyükada"da Yürük Ali, e mı r?,. sualını yapı tırdı. . b. ani 1 çin böyle şeyler yazmı!i." k lm B 
1lll ayn fikri olabilır ve unu ta sundan aşı mıştır. miştir. ılk ıfa~e~ının ~ .u~turu asıı~ı metredir. deniz banyo~unun daire kilidi . u suale yukarda "hayrr,, denıif 
·111 söyliyebilir. Buna verecek ce Tahkikata devam edilmekte- ve şahıdın tevkıfını talep etmış Beşinci koşu üç yaştaki yer- kırılarak (50) liralık peştemal tim. Muhakkak ki gene kendilf 
1abım yoktur . ., dir. tir. . . li ve Arap erkek ve dişi taylara ve halı çalınmıştır, hınıız belli 0!m~dığına emin bulundu u i-

Darülftinunun ıslahı hakkın- Şeker inhisarmın taıfiyeıi Fethi B. Y alovaya Bu talep kabul edıler~k 11~ mahsustur. değildir. çın spor seyahatleri zamanın· 
la diğer bir müderris ~ikirlerini bitti gitti ifade okunmuş ve aradakı mu- Veli Efendi at yan !arı saat 4 - Tütün inhisarı memurla da her zamandan çok fazla faa-
öyle hülasa etmektedır: Şeker inhisar idare.~inin t.as- him farklar ıneyda~a ~~kmıştır. 14,5 ta haşlıyacaktır. Yarışma- rııdan Sait B. in Aksaray'daki liyet gösterenin,, kendisi olup 

_ Darülfünun serbest olarak fiyesi hitam .bulmak uzeredır. Paris Büyük Elçisi Fethi Bey Ma~ke~e heyetı muzak~re- halline gitmek için Sirkeciden evine hırsız girmiş muhtelif eıı- olnıad•ğını sormaga lüzum gör 
ıırakılmamalıdır. Bu müessese İdareye aıt eşyanın ne yapı- dün akşamki baloda bulunmak ye_ çekılmış ve 35 dakıka suren, 12, J 3,5 t 3,50 ve t 4.5 ta dört ya a~ırmıştır. mü yor. Binaenaleyh mesele yok 
•i teftiş edecek bir müfettişlik k"l . d üzeı e dün Yal ovaya gitmiştir. muzakereden sonra ka;an tef- ı hususi tren kalkacaktır. Dünkü cerh vak'aları tur. 

. V k lacagı Maliye ve a etın en so- hiııı etmiştir Kararıla ılk ıfade 1 --- • • • B 
ıey'eti teşkil edilmelidır. ~ ~ rulmuş ve Defterdarlığa tes- Oktruva tarı"fesı·nı"n . . · . d .. h. 1 - Taksımde Zıba sokagın u suretle anlaştıktan sQnra 

ti nın sıle ~on ıfadesı aras•n a mu ım T il d d y· · · · d b' muk b ı b d . riiksek bir ilim m essesesı I' . cenabı alınmıştır. .. k . . ı f . .. "'l Rece a anın eve Ü at vefiyattan a oturan anı ısmın e ır ço- a e eten en e-bır talep. 
nüdahalesiz olarak._<;alışması da ımEşyanın Defterdarlığa dev- muza eresı gecıkecek. ar~l~r ~?lru ~hak kp t' ggizle- fazla cuk; arkada ı Koço tarafından :e değil, bir ricada- bulunaca. 
ıa iyi olur kanaati!~ hareke~ e- rine başlanmıştır. Oktruva tarifesinin tadilatı tev 1 c 1 er~ d 1 1 

1 

1 
ha • .. .. , yaralanmıştır. gım: 

'ilmı"stı'.Halbukı' netice aksıne -- - ikmal edildikten sonra esbab mek maddesın en c 0 ayın u. Dogum ve olum vak aları her 2 - Üsküd~r iskeleııinde ür 1 i geçmiş olm b"t · ' k ı ması ve muhendıs ay n··r ı ki d - .., ~ • u 1 mış seya 
ıkmıştır mucibe mazbatasının tanzimine ı Bem~ ~un! T a C · t' f 11 

.. 
11j~· 7'~~-ur ~·ı ~~ı~ an nu hammal; kendilerine küfür e- hatlerin hesabına bogmak fikrin 

.,, Düyunuumumiyemec başlanmıştır. Halbuki erbabı sal' .e~r~ e) e Bayyı r~ tetmk~yke.ı d~s mucur ugune ı < ırı mekte- den kahveci Mehmedi sandalya de değilim. Maksadım yapılaca 
k .. .. ki b katıbı Hasan ey erııı e ı e- ır · b - k 

rı,·z,metı" maksureliler lisi Pariste toplana_c_a __ nayııln<lml utte~fa .. m _ordçlarını da dilmek üzre ifadelerinin suret- Şehrimizde doğum miktarı Ö· Mıle 1 aşımı,an yaırıalan<lu'şlardbı~. gı, u.vvetle söylenen Atina se. 
muac e arı e uzerın en venne 1 . . M""dd ·umumTg-e tev- !'" k' 1 .. . e ııııet; 1amma ara ıger ır yalıatıdir. Şahsına taalluk d 

• '} d"ld. Osmanlı Dayinler ıneclısı o- ler"ne müsaade edilmes· h erının u eı ı ı ! um va a arına gore memnum- kahv de a . "t'kl . . . k""f h" 1 e en 
bır sene tecı e 1 1 nümüzdeki teşrinisan.inin 18 in- su~da yaptıkları mürac~atu~u- dii zikredilmekte idi. Neticede yet celbedecek derecede çoğal- retm~şti;ı ç y l~I 1 en ıçın u t •r. m~se e h~kkında hemen er· 

d ı . . ~e şahit Recep ağa da mevkuf nıaz mıştır. Mesela bir mahallede · . • esı gun sual ıradı lüzumunu hiı 
ANKARA 7 (Telefonla) - de Paristeki merkezın e topa- ı ıne bu teklı{ hakkında da bır 1 a ve jandarmalar b" .. d 23 d • k' 3 - Galatadakı yvısu' kadın seden federasyon reisi heni • 

iizmetı' mak~ureye tabi olup ta nacaktır. . . . karar verilerek muaddel tarife nun arın yanın ır ay ıçın e ogum va ası !ardan madam Nat a · dün e . ' m gı 
ı Hey'eti umumıye ıçtımaı o- ve esbabı mucibe mazbatasıııı 1 arasına alınmıştır. olursa buna mukabil 23 ölüm ce. h 1 b" h Y t' f gd • bı bu seyahatlerin aleyhinde bu 

htiyat zabiti ev~afını haiz o an ı . . k k' h d" 'meç u ır şa rs ara ın an lunan b' h ... 
ardan bu devrede silah altına lan bu toplanışta tetkik edile- bu kararla birlikte cemiyeti be- Diger şalııt Salıh aga ço va ası .Z~ ur e ıy.?r. bıçakla yaralanmıştır. . ır s~or mu amr!nın A· 

1 1 · rr cek mesail s.unlardır: . tediyeye sevki muvafık görüldii mühim ifadelerde bulunmuştur. Son ıkı ayın dogum vak'aları 4 ş f" H 1.1• t b"l tina seyahatı hakkında hır hafu 
·ag"rılması la"zım ge en cnn ı ı - k 1 h • b" h' . - o or a ı o ocno ı e 1 . t 'ğ' 1 •ı"' ıı·zmetlen· bı"r sene müddetle te Vaziyetin müzak~res•: .k~pon ğündeıı tarifenin müzakeresi Salih ağa bir gün ayagı ırı a- nın ususı ır ma ıyetı daha k 1 ·ı r· Al' . b d vve ıra ettı ı ve l"" cevap ı. 

d b'ır nıu""dclet claha tealıhur etını"ş rak İzmir Memleket hastane- vardırki doğanlardan yüzde sek raolau 
1 

et 
0 

oSr b bı~·ıbeall~ danğ~la lamadığı -hulasasmı aşa"ıya il edilmiş ve bu hususta şu bele !arın tam surete te ıyesı ıçın a- " . _. d d . . k - .. d . . mış ır. e e ı ı e ı - "' d - ı· 6 
. 

1 
ak tedbirler, Fransız hamil tir. sine nakledild.ıg.ı ve. ora a te a s~n.ının ız çocugu, yuz e yırm.ı dı'r. J aı: ıgım-. sua ıııe cevap ver-

e ma!Umat verilmiştır. mac " Ih d k k J ' Jerin menafiinin ihlaline karşr Darülbedaıyi nizamnamesi vi edilirken bakım san Zıya sının e er e olmasıdır. Yenı mez er mı. 
J • • d alınacak vaziyet. Darülbe<layiin yeni talimat Bey ile ~ir .o.~a~a ~at~gını ve doğan çocukl~rda~i. ö~üm vak'- "Spor seyahatlerimız hb raıı 
zmir hapııaneaın e . • • . • ve nizamnamesi ikmal edilmi _ tedavi ed~ldıgını,_ bır gu~ 1hs~ alan ancak yuzde ıkıyı bulmak- Buğday fiatleri müte- J~ neticeleniyor. Ben ve bir çok 

iki cerh . J>olia bekçılerın vazıyetını tir. Murakabe encümeni bugı"ı Zıya Beyın krndısne dognı do- tadır. . • • madiyen düşüyor kımseler aleyhindeyiz. Binacna 
İzmir umumi hapishanesııı- tahkik edecek !erde toplanarak bunları bir ke- nerek: . Sıgorta tarıfelerı Bugday fiatleri görülmemiş leyh Atina seyahatini de mu va• 

le üç saat içinde iki cer hvak'a- . müdürlüğü bazı ma- re daha gözden geçirdikten son - Beni dö~enler, _fırka ı;ıu- Iktısa.t vek_al~ti ~ak!iyat ıi- bir surette düşüyor. Bundan bir fık bulmuyorum. Beni ikna ve 
;ı olmuştur. .. Polıs ilerinin vaziyetleri ra Cemiyeti Belediyeye sevke- temedi Hüseyın Avnı ~ey ıle gorta tarıfelerının şımdıy~ ka- kaç gün evvel fiatler 8 kuruştu. hen de.muvafık bulursam aleyh 
Ş:ıkavet. ma~kiimlarından Hu halle bek~ahkikat icrasını ka- dece~tir. . . Kaym~~am T~lat Beyın .adam- d~'. ~e.den_Yapılmadığını tıcaret Evvelki gün 7 kuruşa düşmüş- tar kanl~ri ik~a icin alakadar la 

;eyın, aynı koguşta yatan teyze etrafında Nızamnaıne Cenııyetı Bele- !arı degırmcncı Mehmet ıle ar- mudınyetındcn sormuştur. tur.Fiatlerin düşünmesinesebep rın teknık mutalealarını ve ka-
a<lesi Tevfik ile kavgaya tu- rarlaşt;~~ntı~. bir mahalleye diyenin tasvibine iktir~n. ettik- kadaşl~~ı.dı~. .. . . . •. Nakliyat t~rifelerini yapmak An~<lolu ve Trakya'dan fazla naatlerini bekliyonım.,, 
uşmnştıır. Kavga bastırılmıştır ~e. 'h ; 

0 
mahalle halkt- ten sonra tıyatro mektebı hazır Dedıgını soylemıştır. Şahıde ıc;ın bundan bır buçuk sene ev- mal gelmesidir. Aradan bir hafta ge ti HAii 

Fakat ayni gün. H~s~yin uy?r ~~!~~~~1

1 ~!~asına rağmen .bu ltklarına ba !anacaktır. yattığı ve tedavi edildiği odayı v.el bir komisyon teşkil edilnıış Cum~r~~ i güniı 104 ~ago~, ?ekliyorlar ve bekliyoruz: Sual 
:en Tevfık u~u. sıvrı hır demır- Jıek i tayini işinin gayri malum Alakadarların temnine göre tanıyıp tanıya~ıyacağı sorul- tı. .. .. pazar gun.u _48, pa~artesı gunil ıradında faalıy"t gösteren rei 
e teyzeza<lesıı~ın ~anına yak- bir ~akım eşhas tarafından ida- her türlü ihtiyacatı tatmin ede- m;ı '. tanıyacagı cevabını ver- Balcırkoyunde yangın 38,_ salı gunu _35! du": 33 ~agon bey bira:ı: da cevap lfttlıinde faal 
aşı~ı~tır ... T~fı~ bır .~amlede re edildiği görülmektedir. 1:ek ve herkesin hakkını vere- mıştır • Dün gece Bakırköyünde Sa· bug~ay gcllllıştır .. Fıa!le~ın da- davransalardı, belki de benim. 
emır• _Huseyın.ın vucudunun Bundan maada bir b~kçin;~ cek mahiy.ette ol~n. yeni tali- Muhak.emeye. 16 agııstosta k~z a_~asında yangın çılaııış ve ha .zıy?de du~~e~ıne ıhtımal nahak _Yere üzerine ahndıklar 
nuhtelıf yerlerıne saplamıştır. . r · .. para mukabilınde dı- matnamenııı tatbıkıne başlan.. devam edılecektır. hır d11kkan yanmıştır. verılmıyor. Çunku 7 kuruştan yazım ıntişar etmezdi 
iüseyınin yııı ;ı~ı. agırclır. . ı' ~:~1i~g~~~nıa satması da tama dıktan sonra Da~~lbeday.ide a- . • • • • . . . . . aşağı mal satıldrğı tak~irde an- S d11~ Galip 

M 1-'d ·umumılık bu tahkıkat g 1 .. göriilnıektedir. rnda sırada baş gosteren ıhtilaf Sadık B.ın mahkumıyetı hakımlerı ıdareı hususıye me- cak masrafını kurtarabılecektir. - -·--
' . . 1 men 11s11 suz • d'k d"ld" . . V ·ı • 

il. 
1 

c ı'kc 1 hapis;ıne ıçıııc e 
11 

. .. ü e geçilmesi !ardan da eser kalmıyacaktır. tas ı e ı ı rnurunu 5 sene hapse ve ıhtılaı en en malumata göre buğ- • • • 
. . 1 ır' erh vak'ası daha ol-

1 
•• Bu h.a .~ı:.n ~~ "besinden a- Kulekapı idarei hususiye me- ettiği paranın 2 mislini tazmine day fiatleri her yerde düşmüş- Peynırcıler komısyonu 

n 1 ) hk" ırın polıs uçuncu şu f b' · hkil · 1 d" t" A 'k d b b ·· t 1 k 
1 t . Be'j seneye ma um ? 1 bundan rtihal muru Sadık Bey; ın !ıra' 1< bir ma m tmış er ır. ur. men a a ugday daha ugun op anaca 

I u · akn~•c Hehmdi şişle lakadar memlll~ ar vek . kendi 
93 

p . b .1_ ~- V ihtilas yaptığı için agırceza Sadık Bey; bu kararı temyiz aşağ hır fiatle satılıyor. Bizim Ticaret odasında yarın pey-
• aada her po ıs mer ezı, reHzı mr ua .nnuon <y· .. d .1 • tın' • h t' Ağ b "d f' 1 . . R . ·ı k . . 
il , tlı s..ırette yaralamış- m rındaki bekçilerin va- •el l'aşa m rhumun mahıuınu ve mahkemesine gon erı mııı, mu- e ış, temyız eye ı.: ır~ez~- u~ ay ~at er!mız omanya nırcı er ·omısv.on.u bır içtima 

(. Mchmedin feryadı ınıntak~l~ . 1 b't e- Çamlık mrh'uıu sabıkı ahin Rry hakemesi yapılnıı tı. Sadık B. nm bu kararını tasdık etmışbr. bugday fıatlerınden farkrsrzdır. yapacaktır. Bu ıçtımaa ehrimi 
ır . '· a ··nede bir telaştır ziyetlerını hır rapor a ~ed~ ! ete du•'at oldutu hı tılıkıın rehayıp muhakeme eınaııında "Kanın Sadık Bey hakkındaki hapis ka İhracat işlerine gelince şim deki peynir tacirlerinden b- kf 
ızcrı ıe !• " d ki r ve bunları mu ırıy ' · ki h d 1 t b 1 b'ld. ·ı · · "' d"l"k Y · d ·· ı T k 'd d · ece e . olamııırık c\tlkl g ce lrıihıl eımlf· verem! çocu anın asta ol u- ran s an u a ı ırı mıştır • ..,a ı ı unanıstan un nunıune er ra ya an a bır kaç tüccaı 
0~~ş~~r , bu fır$attan hilıs göndercccklerd~~· . b k Tk ıir. cenaı• ; dün ıkrıhı •• niddı ı ğu için paraya ihtiyacım oldu, kat Bursada oldu~u cihetle ken istiyorlar. Bu hafta içinde Yu- iştirak edecektir. Ko'.'Tlisyon pe 
'f <l ~ 1'1' e~ ıste.nişlersede Bu raporlar uzerı~e b e ç~ ı _ ıaıılıııdın :.ııçl<a kabri unını d ine- bu işi yaptım!" diye cürmü iti- diıi Bursa hapisancsinde yatırı nanistana 20 ton buğday ihraç ynir ihracatımızın tezyidi ar . 

ıuı ~ c bab., .
1
' akiıı 'Jırakılmıs- vezaifi et~afında_yenı azı a dJ·mııır. l\J•\U rahmet rylr~e. raf etrni§ti. İstanbul ajiırceza lacaktır. edilmiştir. leriııi arayacaktır . 

• eşe us e ı r.~rlar venlecektır 
~r. •l. 
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SiYASiYAT 1 

Asrın umdesi "Milliyet" tir 
Şark hadiselerine bir nazar .. 

Yeni neşriyat 
Resimli Uyanış 

Son nüshası mütenevvi ın 
dericatla çıktı. Bu nüshada 

•I 
8 AC.USTOS 1930 
iDAREHANE - Ankara caddeai 
>: 100 Telıınf adreıi: Milliyet, ı .. 
nbuL 

Telalon numaralı: 
latanlıul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 

ıG TUrkiye için Hariç için 
400 kurll§ 800 kurut 3 aybfı 

6 .. 
2 .. 

750 " 1400 .. 
1400 .. 2700 .. 

, Gelen evrak geri verilmez 

ı Müddeti geçen nuıhalar. 10 kurut 
""· Gazete H matbaaya ait itler için 
ıidüriyete müracaat edilir. 

GazetemiJ ilAnlarm meı'uliyetini 
kabul ebnez. 

Bugünkü hava 
Dün harsıet en çok llO ın az 

18 derece idi. Bugün havı açık 

,olacak vo rUzglr poyraz esecektir. 

«·Ü·E~ 
;aro ağanın kalbi 

Son hidioat dolayıalle Şarka nazar 
lar çevrilıniı ve efkirı umumiye pek 
haklı olarak bu mesele ile al!ka
dar olmağa batlamııtır. Gazeteler
de görülen heyecanlı yazılar; mille
tin bu itle alilı:aamı pek gfu:el göster 
mektedir. 

Hakikati daha yakından gliren bir 
fert aıfatlle bu itler hakkında mille
time malumat vererek tenvir ve ay 
nl zamanda muhtelif sebeplerle isyan 
çıkmış olan bu muhitteki vaziyeti 
pek hakiki ve samimi olarak te§rih 
etmeyi bir vatan borcu telikki ede
rim. 

Bu hldisenin ledünniyatına nüfuz 
edebilmek için pek uzaklara gitme
ğe lüzum yoktur. Tarihe nazaran 
henü.. yazıları ve bu uğurda dö
killen kanların kurumadığı denecek 
kadar yakın olan Şeyh Sait hadise
si neticesini tahlil etmek kafidir. Bu 
hldise hakkında gazetelerimiz hal
kı kAfi derecede tenvir etmişti. Bu 
nun neticesinde hükumet tarafın
dan pek muaip olarak ittihaz edil
miş olan tedabir Şarkta yeni bir de
vir açmıştır ki bu da: asırlardanbe 
ridevam edegelmekte olan ağalık ve 
aşiret reisliğinin ilgası ve halkın 
benliğini ve köylünün efendiliğini 
idrake doğru mühim hatvelerin atıl
mıt olması ve bilhassa Müfettişliğin 
ihdasından sonra bu bapta pek kat'i 
tedbirlerin alınmış bulunması gibi hu 
susattır. 

Bu tedbirlerden matlup netice ha-
. Bundan bir kaç gu··n evvel ga-. sıl olmuş mudur? .. Bu süalin ceva-

bını Erci ve Muradiye kazalarında 
':teler bir havadis verdiler: tahaddüs eden vak'a pek güzel vere-
"Amerikalılar Zaro Ağanın cektir. 
~bini satın almak istemişler,, Bu havalide en büyük aşiret olmak 

ı · Ben bunu okuyunca derhal A üzere Haydaranlı aşireti vardır. Bu 
oerikalılarm akıllarına koyduk- a§iret vilayetin Çaldıran mıntakasın 
"n bir "eyı· yapacaklarına inan da ve Erçi§in Dedeli ve Ahlat kaza-

" smın Sarısu nahiyelerinde toplu sa-
ı ıştım. yılacak bir halde aakindirler. Van vi 

. Dünkü "Milliyet., te de şu tel !ayeti dahilindeki nüfuslan On bini 
•afı gördüm: tecav!iz eder. Bu aşiretin reisi meş 
., hur Kör Hüseyin Paşa idi. Aptülha 

' . Londra, A.A - Helyos'tan midin Türklük zararına olmak üzere 
"eily Mail'e bildiriliyor: teşkil etmlt olduğu mülga aşret 
Her türlil reklamdan müte- alayı kumandanı olan ve elye\-m Ara 

tffir olan Edison kendisinin bistan çöllerinin yakıcı toprakları al
.urmakta olduğu Restoral'de tında kemikleri çürümüş bulunan bu 
~ndisini teşhir etmekte olan ve şah•iyetin tagallüp ve tahakkümü 

saymakla bitmez; muhitindeki bütün 
İk para kazanan 156 yaşındaki köyler, kendisinin hususi bir çiftliği 

. · ~ro Ağayı kabulden imtina ey ve köylüleri de azat kabul etmez bir 
ı:niştir. Diğer taraftan meşhur kölesi idi, diyecek olursak vaziyetini 

1 ht ·in ka Q z A · kısaca izah etmiş oluruz. 
· ıU en rısı g ya aro - Kör Hilseyinln oğlu Garbe teb'i-
( ,ının şerefine bir garden parti dinden sonra köylüler bu kabuıu fe-
•rdiğine dair mahalli gazeteler l.lketin üzerlerinden kalkmış olmasın 

: ' yanlış bir haberin çıkmasına dan geniş bir nefes almışlar ve za
;k ziyade canı sıkılmıştır. vallı adamlar ellerinde bulunan bir 

h ·· k 1 d kaç hayvan ile bin zahmetle elde et-
ıU terun ansı gazete er emil tikleri mahsullerinin sahibi hakilcisi 

• ' 
1 
~nlarca resmi cıkan ve yüzbin olduklarını anlamışlar ve afi! umu? -

. ı 'rce kadın tar;fmdan öpülen minin ilanı üzerine bunların tekrar 
1p- adam şerefine her hangi bir avdetler! ihtimali karşısında titre-

, nlik yapmak n· ti d 1 ı mekte bulunmuşlardı. 
1 ıye n e as a ° Fakat bütün ağaların avdetlcrine 

' adığmı söylemiştir· müsaade edildiği halde bunun ve o-
' 
1

, ·Bu telgraftan bizim öğrendi- ğullarının avdetlerine muvafakat e- -
ı; miz şey, şUphesiz yetmişlik dilmemlıti. Nihayet bulundukları 

. · ; r kadın olan Madam Edison' _ yerlerden kaçmağa muvaffak olmuı· 

1 
ı 156 lık bir erkek önünde ken !arsa da Musul taraflarıiıda Kör Hü-

. daha kü k" seyin düşmanları tarafından katledil 
' 1 nı ·· ı;ücük ız addede- miş ve oğullarından ikisi de Süphan 
rk onunla her hangi bir müna- eteklerinde yapılan bir müsademede 
beti reddetmesi değil Zaro A- maktul olarak diğer ikisi lrana kaç 

1 
ıyı yüzbinlerce kadının öpme- mağa muvaffak olmuşlardı. 

ı 
1
dir. . Bu kör Hüseyin oğulları ve hal-

i. Artık bu hadiseden sonra Za- kın sırtından geçinmeğe, köylilyü kö-
A le gibi kullanmağa alışmış olan sair 

ı c' ğamn kalbi Amerikada kal- ağalar bu sabık kölelerile ne su- -
1 az da nerede kalır! retle ayni ııerait altında çalıtabilir?. 

1 Daha dün kölesi olan bir adamın 
; Va- Nu 

'ı l. Va - Nu dostumuz bundan 
1 r iki ay evvel "Pariıı,,e gidiyo 
'mı.! .. diye veda ederek gitti ... 
' ep Paristen yazılarını bekler
,m mütemadiyen Şamdan ve 

l :ıeyruttan mektup gönderiyor. 
,oksa Va - Nu dostumuz da 

'---- ---

açık göz birisi "Hicaza gidiyor
sun!,, diye Galata tarafından 
Tünele bindirilip Beyoğluna 
gönderilen Afgan hacıları gibi 
"Parise gidiyorsun!,, denilerek 
Şama mı yollandı? 

FELEK 

"Milllgte,, in edebi romanı : 42 

,. • ı ,, ~ 

AHÇEMDE 
'~ ,, -2) 

... ~:-BiR GUL A 
Mahmut Yesari 

herhangi bir davası üzerine nasıl o- a9iretinin reiai Osman Bey - Hoy- met İhsan B., Mahmut Sa 
!ur da mahkemeye gelerek yan yana bon cemiyetine dahildir - Irana ka-
bir arrada oturabilir ki daha dün on- çıyor, bunu da ancak kendi menau- ait hatıralarını anlatıyor. B 
!arın yeginc hlkimi babası veya bininden bir kaç şahıs takip ediyor. dan başka maruf romancı 
kendisi idi?... Erci§ vekayii sırasında aşiretine men G ·· h nan Doyle hakkında bir 

Bir sene kadar devam eden teb'- sup köylülerle kendisine iltihak için Una Halit Fahri, Muslih Ferit B. 
itten sonra memleketlerine dönen a- gönderdiği habere ret cevabı alôıfı . rin makaleleri, Mehmet S · 
ğalar, reisler geldikleri zaman; ev- gibi, isyana iştirak için tehditlerle G 
velce kendilerine tapman bu köylille- haber gönderilen Takuri, Muhurt - Sen hakikaten çıldıracak- O zaman vaziyetın vanametını alip Naşit, Reşat Feyzi B. 
rin şimdi isyankar bir ruhla hareket ve Muskan aşiretleri de ıililıla cevap sın karıcığım. Hiç bu sıcakta bütün fecaatile gördü. . Çare rin şiirleri ve Reşat Enis B. 
eylediklerini hiaıetmişler ve eski vermişlerdir. gezmeğe gidilir mi?. Evleneli yok. Bu büyük yüzkarasıru te- "Talkın., isimli hikayesi v 
debdebelerinin iade•ine artık imkln . İrandakilerin. e~ ziy":dc ~timat et- kırk beş sene oldu, böyle tuhaf mizliyecekti. Kaç gece nehir * * "' 
kalmadığını anlamışlardır· Hatta af- ~klerl memleket!~ızdeki mühim ~- işler aklına geldiğini bilmiyo- kenarında dolaştı Fakat hayat 
fin ilin edilmiş olmasına rağmen sıyetler de bu hadıse esnasında huk{I İ d · k llctık ._ k"' k" 1. d l · b 1 
!randan avdet etmemiş olan bir bey- mete merbutiyet ve sadakatlerini rum.. ste ın, a vu oye ır ı e O sa gene ' azan tat ı-
zade avdet etmemesi sebebi soruldu- kavlen ve filen teyit etmişlerdir. geldık. Amma ben seni bütün dır .. Yapmadı, yapamadı. Bu, 
ğu zaman hazır yemeğe alıımış ol· Şu hale nazaran Erciş ve Murad{- gün gezdiremem. M. Apreval, şimdi yanında iki büklüm yürü 
duğunu ve köye geldiği zaman bir ye hadiseleri bu kanaatle bir tezat istersen, sana refakat etsin. yen adamla uza~ bir köye -
köylü gibi çalışmasına imk.ln olma- teşkil etmiyor mu?.· Bu kazalar halkı Madam Cadour eski dostları şimdi bulundukları köye -
dığını söylemlştir. nasıl olur .. d~ bu ~urubun ar.k~sma ta na doğru baktı. M. Apreval geldiler. Ve orada büyük ıstı-

İşte son hadiseyi doğuran en can- kılarak hukumetıne karşı sılah çek- ·· ı k "N · · · 1 · · d ·· h d 
1ı ve yegine sebep. . . ti' gu ere : ereye ıstersenız gı- rap ar ıçm e guna mı mey a 

--TÜRK SPOR 
45 inci sayısı dan çıktı. A. 
fetttn beyin FudbOlumüz 
bugUnkU durgunlukla alAk• 
yazısı ile beraber yüzme " 
bisiklet yarışları tafsilat 
resimlerile şnyanı tavsiyedir. 

Cümhuriyetle idare olunan bir · 
0

Buna da cevap verebilmek için bu delim,. diye ayağa kalkU. . na çıkardı.: Bir oğlan çocuk do 
memlekette derebeyliği yapamıyaca· muhitin ve umumiyetle avam takımı- Yalnız kaldıkları zaman ih- ğurdu. yorlardı. Evin açık duran 
ğını idrak eden bu sabık aşiret ağa- nın haleti ruhiyesini tahlil zarureti tiyar kadın, ihtiyar erkeğe: Ertesi gün, oğlan çocuğunu smdan genç bir kadın gö ·· 
larmdan bir kısmı; kendileri için en- vardır: . . _ Onu görmeğe gideceg" im. ona bir kerecik öptürdüler ve dü. Kirli üstlü, fakir bir k6Y 
müsait bir muhit olmak üzere İranı h kad Ç k Halk cahıldir ; mu akemeden mah Dedi ve ağlamağa başladı. hiç çocug· u olmı=n bir köylü- mı. ocu : . . . 
bulmuşlar ve fırsat buldukça oraya rum ve her türlü söze inanır ; malı 1 J - Anne dedı bu ht ar 
kaçmag"a başlamı•lar ve memleketi- k htiyar arkadaşı: ye evlat olarak verdiler. Og"lu- - .. ' .. ' ı ıy ' pe kıymetlidir ve bununla bera- damla M b b ruY 
mizde kalan emsa!lerine .~e_: "l~an_a ber yağmagerliğe meyyaldir; ayni za - Çıldırdınız mı?. Nasıl, na nun son sesi bütün hayatınca ih 1 usyu a amı so 
gele~_ek olursanız lran ~uk~me~ sı-

1 
manda kuvvete karşı da pek zebun sıl olur. Kırk sene onu görme- tiyar kadının kulağında kaldı. ar O 

~·koy verecek v_e eski agalıgı~ızı l ve korkaktır. İşte bu vasıflar şaki- dikten görme.k istemedikten Onu hiç görmedi. Yalnız yaşa- zaı;nan. ~· ~preva~~ 
ıade edecek,, mealınde haberler gon- !erin her türlü amaline yaramıştır. sonra Simdi bu arzu nedeni d - b"" ··ud·· - ·· .. 1 d" .. - Bıze ıkı finc~ sut 
dermeg· e başlamı•lardı · ·. - _ . - ıgıru, uyu ugunu, ev en gı- mıs ? 

. ~ .. ·· . . . Tenha dağlardan Zeylan mıntaka cap ettı? .. Ya oglunuz bızden ni ve nihayet çocuğu olduğu- ıruz ... 
t_ranı. kendıle_rı ıçı;ı en müıaıt b~r sına sarkan Kör Hüseyin oğulları ve şüphe ederse, yahut zevciniz an nu bı"liyordu. . Kadın huşunetle cevap 

zemın dıye tavsıf ettım .. Nasıl etmı- avenesi ilk hamlede bir muvaffakı- - larsa. . ş· . . dı: 
yeyim ki bu hükumetin şimalden yet temin ettikten sonra her taraf- .. .. ımdıy~ kadar kaç defa o bır _ Biz süt satmıyoruz • 
cenuba kadar 01'.'n hudut kısmı kuru· ta kıyam ve hükumete karşı isyan ol Fakat butun bunlar boşuna tek çocugunu görmek, bağrı- _ Bu ihtı'" M d bel 
nu ula teklinde ıdare olunan bir mm- duğunu ve kendilerinin de ademi il- "d" İht" k d .. d" b k. d" F yar a am 
takadır. Burada hiç bir kanuna tabi tlhakları halinde hükilmet kuvvetle- ı -\ı ıyar a ın m~ema. ;yen n~ :sına ıste ı. akat l'.a §~- yoruldu, hem susadı, ona içe-
olmıyan, insan _öld~r~eyi ve hırsız- rinin gelerek tenkil edileceklerini i- ~~ .Y0.~· ~- mazsa ya ız gı ece- yı 0 ~sa.· B~ pek müthiş bır cek bir şey getirir misiniz?. 
lık yapmayı tabii bır ış aa. yan ve ba- •aa Erci• ve Van kasabalarının yag" - gını soylu yordu. şeydı, vazgeçti. Köylü kad kulübe . 

d h" bir h"'k' t dl ti • ' • y I d"" ··1d··1 ın sıne şı_n a . ıç . u ume_ m~vcu ye ma edilmesi gibi tatlı hülyalara i- O a . U~ U er. _ · · · · ·····•··· di. Küçük kız tahtadan ya 
hısse~ıyen hır ha!k .~tles~ ~eskfin- male ve aksi takdirde mal ve canları- Artık ıhtıyar. kadın aglaını.- Kızgın güneşin altında iki mıı iki iskemle, annesi de · 
dılr ki hudud~ emnu a"'.'yış~ v~ ~u- na karşı fenalık yapılacağı tehdidi- d k k 
hafazası bu guruha tevdi edılmıştı~. le ihafe etmeleri bu cahil halkı ken- yor u, ç..~ .. e~. ı .. ';_e çok ~azın ihtiyar, bir kelime söy1emeden sütle avdet ettiler. İhtiyar 
Ş~ada, burada tek tük serpme hır dilerine iltihak ettirmiş ve bu suret- şeyler gozunun onune gelıyor- yürüdüler. Uzakta bir ağaçlık dm sınııklam olan men 
mıktarda bulun.an İran memurları da le büyüyen kuvvetler Erci§ kasabası du. içinde küçük bir çiftlik görünü- gözlerinden ayırmıyordu. 
bunl~_e.mvalınden ve hayvanların- nın kenarlarına kadar gelmeğe mu- Onu kocasını tanımadan ver yordu. Sağa döndüler, yürüdü Köylü kadın, şaşkın şaşk 
dan degil, topraklarunızdan çalıp vaffak olmuşlardı Erci•i kısmen - mişlerdi. ler, sola do""ndu""ler yu""rtidüler, ona baktı sonra·. götürdükleri şeylerden vergi alırlar . · :-'". . 
ve fakat hükQmetleri heaabma değil; ihata eden ~e fakat Ercışlılerın ~- Belki kocasını sevecekti. Fa nihayet çitten yapılmış bir du- - Bu Madam hasta mı? 
kendi hesaplarına... ramanca mudafaası karşısında hır kat ayni tarzda evlenen bu M. vara dayandılar. Gelmişlerdi.. ye ağlıyor?. 

.. . . . şey yapamıyaacklarını anlıyan bu eş A ı k k · 
İşte ~oyle ~r zemını şekavette_b~- ktya işi başka şekle dökmeğe te- _ preva arşısına çı mamış ve Fakat ikisi de sapsarı ve çok M. Apreval ne diyeceğini~ 

rman fırari agalara aar~~~ek ıçın şebbüs etmişler ve birisini göndere-_ o sıralarda da kocası iki sene- sinirli idiler. Uzaklara bakıyor ı;ıırdı. Sonra: 
gene. ~ara lazrmdır. Çunku: ~em- rek Ercişlilere din için harbettikleri- lik Hindistan seferine gitme- lar, ne girmeğe ne de dönmeğe - Yok. Hayır. Yolda ge 
leketimizdcn kaçan _hır~ız, katil a-: nl ve binaenaleyh beyhude kan dö- miş olsaydi.. cesaret edemiyorlardı. Büyük ken saatini düşürdü. Çok m·ıı· -
da~lar bunların maıyetinde tecemmu külmesine meydan verilmemesini tek Karısını sevmiyen bu genç bir heyecan her ikisini de titre- bir saatti. Kuzum bulursa 
edıyorlar. Bunları beslemek, b~la- lü etmişler Ercişli murahhas karşı· 
ra karşı ağalık taslamak ve aynı za- sındakini tanıyarak "Dinden bahıe- adamla kocası yanında olmı- tiyordu. Bu sırada koşa koııa bize haber yollayın. 
manda İr~n memurlaı:;ıa da m~lfun diyorsunuz; ben aenıo ne kadar iı- yan bu genç kadın portakal a- bir küçük kız geldi. Bu sarııım Kadın dinledi, sonra bi 
olan vergı borçlarını odemek lazım- lam olduğunu biliyorum; haydi buna ğaçlamın altında çılgın gibi se tombalak, yanık yüzlü, br köylii bire ı 
dır. Bu ise ne il~ temin edilir?. Ya da bi. "r ıe .. y .d. eıniyelim; fak1tt yannuz- viştiler. . Ne günler, ne mes'ut kızcağızı idi. İhtiyar kadınla - İşte, kocam. dedi. 
memleketimize geçerek şekavet yap- dairi k 1 1 bo ali İ '"""" 
mak, eşya ve hayvanat çalıp götür . şu 0 uz er e .. ! ça~ .~ ne eli 1 saatler geçti. . Nihayet bir gün erkek tanımak ister gibi çocu- htiyar adam, ihtiyar kaCJll"' 
mek ve yahut suveri saire ile para yeblım?. Bunlakn rukçlın _gettrdınız,, Ce- Mm. Cadour hissetti ki bu aşkın ğun yüzüne baktılar. Bu bakış düşmesin, diye arkasından tı1 

va mı verere çe ı mış ve gene şan- ı .. hk' h 1.. .. l b" h l d T ··nı · d b" d tedarik etmekle mümkün olur. Bi- lı müdafaalarına d•vam etmişler. guna arma su unu taşıyor. on ara ır şey atır atma ı, to- tu: .. ~- ~ erm en ır a a 
rinci şık ekseriyetle pahalıya malo- Kasabanın bir cephesine taarruz runları karşısında olduklarını küzunu ıpınden tutarak gel 
luyor; çünkü: beyinlerinde Türk edenler tekbirü tehlil ve salavat ge- de bulun•n kıtaatı askeriyenin tam nereden bileceklerdi?... geçti. İhtiyar kadının ağlaınııl 
mavzeri patlıyor,. Bunun en ehveni ti · ı k d' .. k:ı d k" d ~ · b" tt ö 1 · · 
oturdukları yerde daha az tehlikeli rır er en ı,;er smın a ıler de zamanın a ve muessır ır sure e Çitte açkı bırakılmış aralık- tan g z erı şışmişti. Oğlu 

"Erciılilerin malr sizindir'' diyerek yardımda bulunması hadiseyi çabu- t k' d · · · d"l mu idi? 
bir surette para temin etmek. asileri teşvik ediyordu . cak teskin etmiş ve müteakiben ya- a~ -.. apı an - ıçcrı gır ~ er. İk' :·. .. .. . ·-.ıı. 

İşte Ankarada muhakemesi icra Bu maruzatım isyanın mahiyetini pılan harekatı tenkiliye ile asi ve şa- Kuçuk kız da beraber gelıyor _ ısının de. d~~1;1ncesı buu 
edilmekte olan Şeyh Saidin oğlunun izah edebildiğini zannediyorum. Hat- kiler layık oldukları cezayi bulmll§- ve soruyordu: ~~r_ının _gırdıgı kulübe 
da men•up olduğu Hoybon cemiye- ta bu ıruntaka Edemanlı aşiretine !ardır. _ Kimi istiyorsunuz?.. çıvı gıbı sabıt nazarlarla 
tinin menşe' ve mastan.· mensup olduğu ve Bayazit vilaye- Hareki.ta başlanmasının on beşin- İht" d - 1 d' yorlardı. Nihayet ihtiyar ka· 

Bu cemiyetin sebep ve maksadı te tinde de ayni aşirete menaup halk bu ci günü kıtaat hududa gelmiş ve me • . ıyar ~ a~. og unu, v~r .. 1- dm: 
gekkülü anlaşıldıktan sonra bizce en lunduğu halde bu isyana iştirak et- sele hitam bulmuş ise de bu tedip- gı adamın ısınım sordu. Kuçuk H d" d"" r d d" V 
mühim olan mesele; memleketimiz melerinden sarfınazar bilfiil hükfune ten yakasını kurtarmağa muvafafk 0 kıZ kabaca bir lisanla büyük ba . - a 1

' one ım, ~ .1" 
de bulunan halkın bunlara karşı tar- te muavenette bile bulunmuş olduk- lan bir kısmı bize dost glirünmek basının arandığm anladı.Halbu bır ~zarlıktan ayrılır gıbı b 
zı hareketlerini anlamak hususudur. l~rmı il_ave. edecek ol_ursak mesele- perdesi altında aleyhimizde her tür- ki 0 ölmüştü. İhtiyar kadınla radan uzaklaştılar. 

Yukarda bilmünasebe izah edildiği nın _hakikati daha zıyade tenevvür ili haba•etln yapılmasına göz yuman erkek 0 zaman torunları kar _ • • : • · · 
veçhile köylü fahsi <istiklal ve emva- etmış olur . ve hatta müşevvik olan İran hükilme d l ladı ~'1 Hıç konuşmadan eve ge 
!ine tasarrufundaki aerbest'ı zevkinı· B h•di Ed nl · · . · · ki f 1 1 · bul sın a o duklarını an lar. V • 1 u " Be ma ı qıretının orta- tının eş ya ve se e e me ce, u- - "k" . b" d er •. 
tatmış olduğundan İran daflarm- sında başlamış ve Haydaranlı aoreti nan arazisine kaçmağa muvaffak ol- 1 181 ır en: M"" ·· C d 
d · ı b nl d d k . . . • - osyo a our yazı an esıp ge en u cereya ara u a nm kısım azamı ıştırak eylemiıı ve muılardır. - Baban burada mı? diye sor 

8 
d ld"" O l ·· 

bükmekle iktifa etmekte ve bunların mütebaki ktsmı da neticeye intizaren Hoybon cemiyetinin beyanname- dular. m a meşgu u. n an go 
fili hareketlerine karşı da en emin bir seyirci bir vaziyette kalmıştır. Şu si tetkik edilecek olursa bunun en _ Ha ır ce: . 
melce olmak üzere hükumetin ağu~u· hal atide takip edilmesi lazım gelen mühim kısmını aidat ve iane bahai- Y • • • - Nerelere kadar gı 
na koşmaktadırlar. Yalnız bunların hat~ hareket hakkında pek güzel di- nin teşkil ettiği nazara çarpar. Bun- - ~e zaman gelır? 1 siz çıkalı epey oldu. Bari eJ 
akraba ve taallukatları yahut menfe- rektif vermiş olur . dan başka hareklltın hitamı arifesin- - Bılmem. diniz mi?. diye sordu. 
at hissedarları veyahut herhangi bir ~ar~~~ isy.a~!e üzeri~e hilk!l- de firari Emin Paşa oğlu Bekirin - İhtiyar kadın birdenbire ken Mösyö Apreval hazin bir 
sebeple hükümete muğber bulunan- metın butun vesaıtı medenıyeden ve hayatile ödediği - bir koyun hırsız- dini unuttu ve· l"" l d" 
!ar bu fikri tervice çalışıyorlar ki bu bilhassa kamyonlardan ve göld k . 1 ,._, bb"" ü . 1 d kar .. • uı e cevap ver ı: 
laamı da az bir zümredir. moto""r ve dubalardan ı"stı"fade sureetçı·-ı 16.na teşe us mu ış er e yu da -.- Onu gormeden gitmem, - Bir köylü ailesile tıuıııfl''!!"' 

teşrih eylediğim menfeati şahsiyenin d d 
Bun ada en canlı bir misal ıudur: le ümit edilmiyea bir zamanda bu mündemiç olduğunu bütün vli .. uhile e ı. öyle eğlendik.ki .. ! .. 

Erciş hildisesine takaddüm eden gün mmtakaya kuvvet teksif eylemiş ol- meydana koymuş olur. Şimdi kuyunun kenarındaki Nakleden J. 
lerde Saray kazasında bulunan Millin ması ve alelhusus Bayazit vilayetin- u M. R. taşın üzerinde oturmut bekli- MÜMTAZ F JUJ!i 

- Haklısınız. - Çüiikü; en U::-bakayım.. - --- ti: zavahiri kurtarmak içindi. Di- mişti. Tek gözlüğünü de sık 
zak ihtimal. .. Fakat ben, bunu Rasih Nevres, kürekleri bıra - Kendinizi, manasız yere mağmda itina ile gizlediği rnak takmağa korkmuş, bu k 
bile mümkün, görebiliy?rum. kıvermişti: . yormayınız. Denize de gireceksi sadırun, hatta biraz da niyeti- genç vücutleri ancak bulanık W 
Yalnı_z muhakKaK olan bır şey .. - Pek ala .. Y etişın, berabe_~ niz, yüzerken kesilirsiniz. 1 nin Ferhunde tarafından anlatıl lanık görmüştü. Yakmdallo 1 
var kı. · · kurek alalım. Fakat bu sefer ıı Belma, itirazla başını sallıyor masını, hissedilmesini istemi- müştehi hatların bütün in' 

- Evet? nal olacak.. du: yor, korkuyordu. lerini, kıvnlışlarını, bükül"-'..., 
ni;!' Siz, ikisini de kaybedersi- Ferhunde de haykırıyordu: - Kat'iyyen beyefendi. . . Rasih Nevres hakkında bir ni doya doya seyretmek ze9tı' 

- __ Revanş, Rasih B. revanş.. Hürrem Hakkı, boynunu bük niyeti mi vardı?' Buna pek em- çin kaç gündür uykusu l<AACIP'"" 

- 13 - Hurre~ Ha~k.ı, beyaz panta- müştü: niyetle hüküm veremiyordu. Ni kalbi durgunlaşmıştı. 
Ferhunde, kürekleri bırakmış lonunu~ dızlennı çekerek otur- _ Benim hatırım yok mu, yetinin, kararının veçhesi, an- Ferhunde de garip bir ıı::;; 

-Ne dediniz? 
Hürrem Hakkı, gözlerini ye

,minin gözlerine dikmişti: 

tı ı muş, dum~n k_ulanıyo~du. Ba- Belma Hanım? cak zamanla belirecekti. tı vardı. Memnun degı· "idi, 
- Ben kesildim Belma ... kü- şında bahr li ka '·et ard 1 j ., 

_Bey babama da sordunuz reğe sen geç.. . ıye s~ 1 
v ı. Ferhunde ile Belma, göz gö- Belma, Hürrem Hakkıya dön zun değildi. Neşeli gibi idi·~! 

mu? B 1 . kı gen! kızın heyecanı, onu da ze bakıştılar. Mağlubiyetlerini dü, nezaketle gülümsedi: derli gibi idi. Kah gözleri 11"".lt · 

, -Neye bu kadar hayret et
n? 

ı 1 
- Acaba yanlış mı işittim? 

ı' jlyayı İstanbuia mı çağırmak 
' . 
ı tıyorsunuz? 

- Evet ... 
Rasih Nevres, taaccüple ba-

1 ıyordu: 

- Bu fikir, size nereden gel
'. i? Babam mı tavsiye etti? 

- Hayır. öyle düşündüm. 
ı - Jülya, şimdi geliyor mu? 

- Daha geldiği, gittiği yok. 
:enin fikrini soruyorum. Ne 
frsin, çağırayım mı?. 

_Sordum, __: ~:z~~a~e~t~~o~~~i:h B. in sar:_a~a baş~~tı~ itiraf edemiyorlardı; Lakin ikisi - Hatırınız için beyefendi! yor, bakışları derinleşiyor,_::.. 
_Ne dedi? yanında yüzümüzü kara çıkar- R .~a~o e a anım. .. de yorulmuştu. Rasih Nevres, - Çok teşekkür ederim, Bel göz bebekleri parlıyor, dud 
- Sen, kendi fikrini söyle. dm. kırptaı~ı evres, amcasına goz daha zinde görünüyordu. ma Hanım... nnda tebesümler yanıyordU· • .t 
- Tavsiye etmem. - Rasih Bey, ne olsa erkek.. K:·· ki . • 

1 
? Belma, denizde, yüzme yarı- 1 Başını eğerek Ferhundeye de Rasih Nevres, o kadar ıaı<ar, 

- Birden kesip atıverdin. Pazılarını görmüyor musun?. - ure erı agır a ayım mı· şı da yapacaklarım düşünüyor- teşekür etti: o kadar sakin, filtursuzdu ki Jıe 
- Fikrim bu! Ferhunde, kürekleri bırakıp Ferhunde bunu duymuştu,, du. Rasih Nevres'in sert adele- - Size de Ferhunde Hanım! günkü mutat kayitsizliğ~:;'İ 
- Sebep? ta dümene geçince, Rasih Nev- kollarını oynatarak çırpındı: li kolları pek kolay yorulacağa; Hürrem Hakkı da bu sand 1 kinliği, fütursuzluğu, bugu oıef. 
- Jülyanm gelmesini tehli-

1 
reste kendi sandalının kürekle- - Yok, yok IUttif istemiyo- geniş, dik göğsü pek kolay sıkı- yarışının manası;lığmdanbilh:s halinin yanında her şeyle ·gSiıl' 

keli buluyorum. rini siya etmeğe başladı, istihza ruz. şıp nefesi darlaşacağa benzemi-,1 sa maksatsızlığından için için ü gul, alakadar bir insan hı 
- Neden? ile bağırıyordu: Rasih Nevres, cevap verdi: yordu. zülüyor, şikayet ediyordu. Bel- verebilirdi. si 
-. ~elma ile Jülya, belki dost - Ne çabuk yoruldunuz, Fer - Defi, öyle mi? Çok güzeli Belmanın en çok merak etti- ınayı, hatta Ferhundeyi, mayo Sanki deniz havası, onuntı.ı• .. 

olab~_Iırler. _ _ hunde Hanı~?.. _ . B~~anm yanakları ateş ke- ği, günlerdenberi özlediği şey, i ile görecekti. Filhakika onlar, nirlerini .?'atı~tı:ımş, uy~ 
Hurrem Hakk·, parmagı ag- Belma çıglık çıglık bağın- - sılmıştı: Rasih Nevres'i mayo ile görmek sahilde banyo ederlerken uzak- muştu. Gozlennm, dudakl 

zında, d~ra~lamıştı: . . yordu: . - Elbette ..• Ne zannediyor ti. Sandal yarışı, hakikaten ma- tan seyretmiııti. Fakat başka kı aldığr panltıda, _şekillerde, ötf#. 
- Bu ıhtımal_. bemm hiç ak-ı . -. Hayr.· hayır .. Sıya etme sunuz? 1 nasızdı. İsrarr, inat eder gibi gö · yılarda yaptığı gibi onlara dür- yayı affeden, kiinatr bot g 

lımdın geçmed yınız. f enim le varışa cıkınız, ı Hü~rem Hakkı. müdahale et- rünmesi, asıl maksadmı örtmek ·· c ~ 
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Hollyvood Yıldızları Titayna 
Sinema san'atkarı olmak ister misiniz~. 

Bilmem h"ç Hollywoodta si- niz ııizi bu fikirden vazgeçirmiı Uf ett!· . . . .. . 
nema artisti 

1
olmak arzusunu be tir. . . . .. S~vınçkıçın:ı~ bır gun Puı;-

slediniz mi' Ben yırtık ıskarpınlı,f. ~de ten are et.
1 

ıyfort~uıf elartra ı-
s · · · göz dört meteliğe çalışan ıguran- nızı gazetecı er, o ogra çı ve 
arışın yahut esmersınız, . . .. .1 h Ik Ge · · k \e · · . · ah ve u- dan tutun ıkı guzel tazısı e oto- a sarıyor. mının enann-

rınız mavı yahut sıy . . · · · · ·· d -'- ti · · 1 b lUn k' · . . dır Dostla mobilden ınıp gezıntı ıçın moto a U'US arnuza ve sızın e era-
r 1.r~ıkl~~ınız var_ · zu söy rüne binen meşhur artistlere va bcr sevinen akrabanıza veda pu 

1~~iz sızın guze! oldugunau da bu- rmcıya kadar her türlüsünü gör seleri gönderiyorsunuz; ve hare 
nu er kv_e baktıgı~!2 ~>;e "ilsiniz düm ve . . Hepsine acıdun. ket ediyorsunuz. Vapurda so
f· te ıt eder .. ~uze. 'kg ldu"u Onları Hollywoodta çok ya- vinç devam ediyor. Sizi tanıma
n:k<tt ~.er~.es sızın tıpı :-m~r kından gördüm ve tanıdım. On- yanlar isminizi öğrenmişler ve 
d zu soyluyor. Akşam Y g ha- !arın en meşhurlarile uzun mild uzaktan size hayretle bakıyor· 
.:ml~l~'.1 camı vu.ru~ke!::Zara det düşüp kalktun. Fakat o dai- !ar. Sizi tanıyanlar gelip tebrik 

Y t sonuk, kederlı bır . . ·· r hülyalar memleketi ediyorlar. Vapur kaptanı ve 
arzetf" · . hayallennız ma guneş 1 •• • • • 
ın · ıgı zaman t a- ni öyle bir sukutu hayalle ter- mustahdemın seyahatınız esna-
ın eydanı h?ş bulur . . r~ 0 ~m kettim ki sevdiğim her hangi smda teshilat gösteriyorlar. Ka 

an, gençlık dolayısı e ~ya bir kimse onların arasına karıı- mararuz daima taııe çiçeklerle 
~c;~rını t~~amış -ı°ldu~~~ mak arzusunu beslese onu bu ar dolu. Herkes sizinle dansetmek 

t a e, .bu luks ve eg ence d ğyru zusundan vazgeçirmeğe çalışı· için can atıyor. Aksam, suare 
ına, hır sahane yaşayışa o 

bir arzu hissetmemek kabil mi? 
Hatta bazıları için büyük bir 

artist olmak arzusunun sebeple 
ri bundan ibaret değildir. Onla
rın nazarmda yaşıyan artist ke
derlerini sevinçlerini, düşünce
lerini, b;şkalarına zerkeder, bir 
kaç saat zarfında kendisi olmak 
tan çıkarak başkalarının hissiya 
t,na tercüman olur ve bu suret
le binlerce adamı mütahassis et 
nıege bir çok kadınlan teshir et 
nıeğe muvaffak olur. 

.\GUSTOS 

Gelecek filmler serisinden 
Amerikada olduğu kadar bül · 

tün dünyada yüzde yüz sözlü ol 
malı mı olmamalı nıı meselesi 
münakaşa edilirken filimciler 
şarkılı ve danslı filmlere, revü 
ve varyete numaralarına rağbet 
etmekten hali kalmıyorlar. 1 

Çıplak dansöz 
de bunlardan biridir. Para
~ount şirketinin yaptığı bu fi- 1 

~ ~~~ Yorkta en maruf revü 
reJısonı olan Ziegfeld 'in ve en 
t~n~mıt revü artistlerinin İf· 
tırakıle çevrilmiştir . 

Filmin mevzuu, bir artistin 
daha bidayeti meslekten ta meş 
hur bir yıldız oluncıya kadar 
hayatını tetkikten ibarettir. 

Filmin başlıca artisti olan 
Mary Eaton çok güzel bir ka
dındır. Film dekor ve kostün1 
itibarile çok zengindır. 

Diğer taraftan sözlü film de 
ileriye doğru atlamaktadır. Ni
tekim "Dört beyaz tüy,, isınile 
maruf olup bizde: 

Namusum için 

namile geçecek olan film de 
bunlardan biridir. 

Bu film bir Amerikan filmi
dir ve Noah Beery, Richard 
Arlen, Clive Brook, William 
Powell, Fay Wray gibi büyük 
artistler tarafından Sudanda çe 
vrilmiştir. Tiyatro sanatkarına nisbetle, 

seyircilerden daha uzak bulu
nan sinema aktörü ahali üzerin 
de daha kuvvetli tesirler bıraka 
bilir. Sinema gözlerimiz! ~~ha 
kolayca aldatır. Sinema aktoril
nün oynadığı yer bir kaç metro 
luk k&ğıttan yapılmış bir dekor 
değildir. Sinema yıldızlarını bil 
tiin seyahatlarında takip ediyo
ruz. Onları Mısırın Avuatralya· 
nın, Çinln hakiki dekorları orta 

Tayy arede sinema Yalnız Sudan ve sahra kısmı 
. . . için 20000 metre film kullanıl. "Madam Şeytan,, /ilminde 

V..i/frlo l.uros 

''Yanık başlar. filminde 
l/11 Dan/ta 

8tnda görüyoruz. Sinema kahra 
lllanJarr gözlerimizin önünde 
:l'alçın kayaları tırmanıyorlar, u 
?

1
-ak denizlere seyahat ediyorlar, 
aponyanm çiçeklerle süslü ki· 

taz bahçelerinde geziyorlar. 
Bu harici manzaraları terke

ip his sahasına gelirsek orada 
a sinema artisti gözümüzün ö
ünde tiyatro sanatkarlarının 
aşayamıyacağı bir alem de gö 
"nür. Onun makyajı tiyatroda 
abucak foyası meydana çı~an 
akvaja benzemez. Sonra. suı.~
a · a • yircileri aldatan bır tur 

u • hareti vardır. Perdede sı
~ İle yalvaran, ağlıyan gözler, 
•t ~yen bir agız ve birdenbire 

l aşkın ve heyecanın sebebi o
a11 şeyin ha} ~l. gözükür. 
}şte siz bütun bunları gördü
~nUı; için Sine.na artisti olmak 
Ul:,rasını kurdunuz. 
Sonr< dan sinemacılık hakkın 
hittikleriniz, ve tecrlıbeleri-

A ~enkada ~ol~rı;~ıa ıle 1ı°s mış ve iki sene çalışılmıştır. 
nge esi 8!"8sdın alış lıyen yöo cu Bazı sahneler için 10 kilomet 

~yyare .. enn e. yo cu ara g. ste- re genişliğinde arazi ateşe ve. 
, nlmek uzere sınema tertıbatı rilmiş ve bir cambazhanenin 
yapılmıştır. biitün vahşi hayvanları orada • • • 

Bu filmin mevzuu; eskider 
Afrikadaki İngiliz askeri ara· 
sında birisi bir korkaklık gös. 
terdiği zaman arkadaşlarının o· 
na şerefsizlik işareti olmak il20 
re bir beyaz tüy gönderme
leri şeklinde mevcut olan adet 
istinat etmektedir. 

. _ serbest bırakılmıştır. 10000 fi. 
~sc: s.transS sın og.ı.uB 1~ dy~- güran kullanılmış olan bu filmi 

Ş~ a. ~ ~ra:nss_. enı U· mevsimin en büyük filimlerin· 

1 
şan,: ısınındekı fılmi besteleye- dendir. New Y orkta dört ay ek 
cektır. randa kalmıştır. * • • 

R. K. O. Film şirketi namına 
çalışan bestekar Harry Tiemey 

"Çıplalc Damt'hl .. fthnbtdaı lkl .n. samiasıru 100,000 dolara (200,-
nm. !elbiseslle yemek salonuna indi-1 ken ne çirkin gözükec~ğim.,,./ 000 Türk liı-ası) sigorta ettir-

0.lln si&inle beraber orada ğiniz zaman bütün nazarlar si- Y orgımluk tabii olarak hır neşe m.iştir. 
şayıe bir dolaşalun. ze çevrilmi!!. Geminin aşçısı bi sizlik veriyor. • "' • 

OUııel, ze~, hassas ve malQ- le sizin için hususi .yem~k~e~ ha Eğlenmiye çalışıyorsunuz. Am~rikada 
ma~~· S~cma sanatine ~~ .zırlıyor.Herkes resımlerınız1 ka Beraber taşıdıkları içkiyi içip De~ı kodu ~~~ yerde. vardır. 
incızap hı~dı:ı:o:sunu~ ve ı;nanı pışıyor. gevezelik eden yo.larkadaşlarını Charlıe C~aplın ın sesli film! 
dar çehrcruz sızı te!!vık edıyor. New-Yorkta hayal devam edi zın sözlerini dinliyorsunuz. An s~~emesırun sı;bebl kendi se8l 
Farzedeli~ ki bu ~yede şöh yor. Paristekinin on misli fazla lıyorsunuz. ki sarhoş bir Ameri guzel o~şı imlı. . 

retln -en çetın olan- ılk hatvele gazeteci ve beş misli fotoğrafçı kalı ile içmemiş bir Amerikalı .. Bu haben duyan Charlot, bir 
rini attınız. Amerikalılar gayet misafirper- arasında pek büyük fark var. İç gun Pt;k kalabalık. ~~r mecliste 

Küçük rollerdeki muvaffaki- ver. Sizi vapurdan alıyorlar ve ki yasak olalıdanbcri Amerikalı herkesı hal;'rete d~şurec~k de
etiniz sizi tanıttı. Halkın alkış memleketlerini sevdirmek için lann ayık zamanlan sarho luk recede t~z v~ ~l hır sesle 

f __ . ve vazii salınenin sitayi" son derece ikram ediyorlar. zamanlarından dsha az. şarkılar soyleınıştır. 
uuuu. y ••••••••••••••••••••••••••• , 

, !erinin kazan.dmız. Hatta f~ze- ~akat kontratınız v":r geç kal Yemek vaktini can. sıkıntısın a davetlisiniz, yanıı Anita Page 
ı delim ki Pans v~ya Beır~~n~e ma.g~ ~elmez. Zaten sız de şöh dan dört gözle beklıyor.sun~. a, öbür gün yolu Arthtir, daha 
~uvaffa~i>:e~le bir ~~ b~~k retınızın. asıl vatanı olan H?f~y Hele Am~~~~ yemeklenne hıç öbiir gün de Rudy Vallee ye da 
fihn çevırdınız. İsmınız buyuk wooda hır an evvel varmak ıçın alışık degılsınız. Neyse buna ya vetlisiniz. 
harflerle i!inlara geçti vo f~~- sabırsız~anıyors.~nuz. .. vaş yavaş alışırsınız. . Sonra yeni dostlarınızdan bi
lerlnizin heyecanlı sahnelcrının Amerıkada d~rt giln dOırt ge- Uykusuz geçen geceler gıt risi sizi şahane otomobilile ote 
fotoğrıifileri büyük mağaz~ ;a- ce tr~.n ~!~h.~tı, seyahat yom- gide uzun gelmeye başlıyor. le götürüyor. (Bu otomobilin 
mekilnlarma kondu. Hül~sa cu, gordugunuz manzara yekne Nihayet varıyoru.r:I parası daha verilmemittic ama 
meydana çıktınız. Hayat. sız~ sekane bıktıncı. İlk günden iti· Hakikaten. aldanma.ı;nışsnuz bunu bir kaç glin sonra anlaya. 
tatlı gözUkmeye başladı. Şımdı bal'Cn seyahat eden kadınlara İ~e hülyalar diyarı, guneş, ay- caksınız.) . 
bir büyük arzun~ "..ar: . .mah~u~ ~~raz soluk renk ~iz?.e dınlık, deniz, dağlar, çiçek ~rla İşte nihayet Hollywoodtası-

Hollywoodta buyük ~ır k~- de gozukuyor. Saçlarınız komur ları, portakal ağaçlan, malıki- nız. Kontratınız mucibince haf
panya tarafından angaje edıl.ıp tozuyla kaplı. neler, servet ve saadet iç{nde yü tada 4-00 dolar alacaksınıs. Ay. 
sinema yıldızlan arasına gır- İlle geceden sonra tren seya- zen halk. da 1600, senede 19.200 dolar e-
mek. hati git gide tahammül edilmez Arkadaşlarınız sizi istasyon- der. 

İstidadınız veya bazıla~ bir hfile geliyor. da karşılıyor. Selamlar, tebrik- Şimdi felaket ve 9efilet baıh 
dediği gibi şansınız Y::!rdnn et~ Meraklanmıya başlıyorsu- !er, kahkahalar,lfttifeler, hemen yor. 

Bir Amerikan vazıı salınesı nuz: davetler. Neden mi diyorsunuz? Gele. 
size pek karlı bir mukavele tek "Yarabbi, ne fena, oraya varır Bu aqam yemeğe Clara Bow cek haftaya anlatırnn. 

.. 
rin.. fllmlndtfl 

' 

Pay 

• 
• 

Wray "Nam(Jsum için,, filmfndt 

'········································ 
En güzel çocuk! 

~eşhur İtalyan rejisörü "Car 
mıne Gallone" yeni çevirmekte 
~.ı:.ğ~ "Şarkı şehri., ismindelcı 

1 
•. ıçin lazım olan 12 yaşın-

d_a ~.Lr rkek Ç~uğu seçmek i
çın Capı ı., de bır müsabaka aç 
mış,. v~ bu müsabakaya 500 ço 
~~k ıştırak tmiştir. Bunların 
ıçınden bir çoban oğlu miisaba 
kayı kazanmıştır. Rivayete n:ı 
zara.n bu Çocuk kusursuz ve enı 
salsız bir güzdmi . İşte bir 
yıldız daha. 

* * • 
Gloria Suvanson "Luelle VeL 

v.e .. ismindeki filmini bitirmiş. 
~r, yazı New-Yorkta geçirecek 
tır. 

• * • 
H~rol? Loyt "Les peı!s d'abc 

rol,, ı.~ındeki filmini ikmal et 
mek uzere 50 ki ilik 1,,-umpanya .,. .. 

. Al Jolson ilk yapacağı filmin 
- -· b.r de .almancasmı vücuda e;eti

ret .. ktır. 



MiLLiYET CIDIA 8 AGUSTOS 1930 

M. Şaht raporunda ne diyor? 
, ( Birinci sayfadan mabat ) bank'ta bulunmaları hususunda dolayı satılmasında mahzur mü 
ıonıuvazenesinin Türkiye lehine imkan bahşetmeğe amadeyim. lahaza edilmiyen mücevherat 

1jmkişafı gayesini:- istihdaf eder ı -Zati alileri ar~u ederl~:se di- kıymetinin (3,5) milyon liraya 
.mahiyette bir ıslahat programı- ger memleketlerın tedavul Ban baliğ olduğu ifade edilmiştir. 
nın tatbiki noktai nazarı bugü- kaları da bu tarzda bir ihtisas ik Ceman otuz-kırk milyon Türk 
ıne !radar henüz tebellür etme- tisabını temine hizmet edebilir- lirasına baliğ olan bu kıymetle-

. t' !er. Bunun müstakbel Türk teda rin atiyen te~ekkül edecek teda 
,ınış ır. _ 
' Tatbik edilmekte olan ıslahat vül Bankası için olduğu kadar vül bankasınca ihraç edilecek 
!tedbirlerini bu zaviyeden daha diJer Türk bankaları için de bü banknotların karşılıgını teşkil et 
>ziyade tevsi etmek ve ahenktar yük bir ehemmiyeti haiz olaca- mek üzere, muvakkaten teessüs 
n imrette müessir kılmağı, ilk mü ğında şüphe yoktur. edecek olan "Devlet Bankası,, 

him hedef ve vazife olmak üzere İhzari tedabir meyanında ban na tevdii düşünülebilir. Bu kıy-
telakki ediyorum. kanın ihraç edeceği banknotla- metler ile evrakı nakdiye karşı 

Buna nazaran bu ilk vazife, rın karşılığını teminetmek te dü lığını teşkil eJecek miktar (55) 
beşer senelik mali, iktısadi bi- şünülmelidir. Bugünkü telakkile (milyon Türk lira:ıı) arasındaki 

lrer plan tanzim ve tatbikinden re göre banknotların altın ve al- 1 (15 ila 25 milyon lira) beş sene 
:ibarettir tın kıymetinde döviz olarak kar zarfında bütce tasarruflarından 
~ Mali planın gayesi, bütçenin şılığı yüzde kırk nisbetinde bu- temin edilebilir. 
'bes sene zarfında bankanın tesi lunduğu takdirde kfİfi addedil- Bu 15-25 milyon Türk lirası 
si için icap edecek döviz ihtiyatı mektedir. Bunun 3-<! dü, yani kıymetindeki noksanın, bir istik 
nın temini ile birlikte zirai ve sa banknot tedaviilünün yüzde otu raz ile mi, yoksa bankaya bir 

ı . ir iktısadi vezaifi kafil olmak zu filen altın olmalıd ı r. Türkiye ecnebi iştirakile mi temin edile
~ üzere, yeni mütemevviç taahhüt nin bugünkü evrakı nakdiye te- ceği meselesinin tetkiki burada 
tıerden azade olarak, tevazün ve davülü (160) milyon Türk lira ikmal edilebilir. .: 
f bununla beraber de yekfinu umu sıdır. Bu miktarın bir kısmının IV 
ınisinin kabarması olmalıdır. madeni meskiıkat ile ikamesi, Beş sene sonra: 

Umuru Nafianın ve malzeme karşılrk meselesini teshil edebi- ı _ Taksitlere bağlanmış 
ınübayaatının istilzam ettiği sar lir. muallak taahhüdatı tahkim; 
fiyatın taksitlere raptı suretile Bugün Türkiyede madeni 2 _ Bütçe sarfiyatının iktısa 

iicrası, raporda da haklr olarak meskfıkat miktarı(8,5) sekiz bu di zaruretlere tekabül eder mahi 
,<muaheze edildiği gibi, devam et Ç~~ ~ily.on lir<:_va baliğ old~ğu yette ve istihsali arttırmak ga-

1 .·memelidir. gıbı hır lıralık evrakı nakdıye yesile icrası temin ed"ld'kten ve 
~ • • J • 'b 1 tedavülü de ( 21) milyon liraya 1 . . . . 

1 1 

Bu malı plan a ırtı attar 0 - b 
1
. • 

1 
kt d K.. ..k k 3-Zıraı ıstıhsal programının 

mak üzere tanzim edilmesi icap a ıg 0 ma a ır. uçu ıy- h d d r · · ·b ·1 b. 
; eden iktısat planının gayesi de mette ki evrakı nakdiyenin, sür- ı ~ u u as ıycsı ıtı an e, tat. ': 

ati te<l~vülü fazla olmak itibari- kıne başlandıktan sonra hakıkı 
1 bu~ sene zarfında bugün mev n • • b' ~ cut olan ticareti hariciye açığı- le sür'atle fersudele tiği tecrü- manasıle ır tedavül bankasının 
nın izalesinden ibaret olacak- be• 1·1e sabı'ttı'r. teessüsü· ve devamlı bir istikrarı 

Bundan dolayıdır ki, diğer nakdiye teşebbüs edilmesi için 

1 
: tır Bu iktısadi ve mali planın tat memleketlerde ·Türk parası ile fikrimce mani ve mahzur kalmış 
; biki hakikati halde Türkiye Hü iki, iki buçuk lira kıymetinde ki, olmıyacaktır. 

1 
kfımetince istihdaf edilen ihzari evrakı nakdiye madeni mesku- Şimdiye kadar olan izahat ve 

1 
i istikrarı temin etmekten başka kat ile temsil edilmektedir. Bu maruzatım, Türkiye Cümhuri
;ı bir şey değildir. kabildtn olmak üzere Romanya, yeti Hükumetinin bizzat tesis 
1
1 

İhzari istikrarı için bir teda- Bulgaristan ve Yunanistan da ettiği Devleti sağlam bir mikya 
vül bankasına lüzum olmadığı küçük kıymetteki evrakı nakdi- sı nakit ile tahkim etmek husu-

~ gibi, bankanın tesisi, izah edilen yeyi meskfıkat ile tebdil ve ika- sundaki sayam takdir gayreti ile 
sebeplerden dolayı, şayanı tavsi me etmişlerdir. Mütedavil birer 1 bu bapta talep edilen teklifat ve 

•
1 

ye de değildir. liralık evrakı nakdiye 11 ,1 ve 21 raporda miinderiç hakikatleri 
Maamafih yukarda izah olu- liralık meskfikat ile ikame edilir hemahenk olarak telif etmek 

nan ıslahat programının tatbiki se -hazinede mevcut olduğu arzmmnun mahsulüdür. 
t temin edildiği anda derhal, inti- söylenen gümüş bu maksada is Bankanın kat'i ve nihai bir te 
·• kal devresine has bir teşekkül timal edilebilir-. i şekkül olarak hemen tesisini 
• olmak ve tediyat planc;osunun Türkiyede meskukat tedavü- tavsiye edememiş olmaklığımm 
1 tevazünilnde hakiki bir tedavül lü ceman (30) milyon Türk li- sebebi Türkiyenin, iktısadi inki 
~ Bankasına inkıHip etmek üzere rasma baliğ olur. Bu takdirde labının henüz başlangıcında bu-

(Devlet Bankası) ve yahut meskfıkat tedavülü hacminin nü lunması ve bu baptaki tedbirle
' ı 1 (Müstakil Devlet veznesi) şek- fus başına isabet eden miktarı rinde derhal tatbikinin miim-
1 ~ ilnde bir teessüsün vücut bulma 2,2 T. L. dan ibaret kalacaktır kün olmadığr endişesidir. 

, ııında mahzur mülahaza etmem. ki, bu da umumi telakkiye ve Türkiyenin son seneler zarfın 
• Böyle bir teşekkülün, Devlet Türkiyenin şeraiti hazırasına gö 'da tahakkuk ettirdiği muvaffa

ı~ Bankasının vazifesi bilhassa dev re tecviz edilebilecek bir kry- kiyetler bütün ecnebi dünyası
•' fetin döviz ihtiyacatını dikkatli mettir. nm hudutsuz takdirini celbet
J \'e itinalı bir surette de temin ve Bu suretle yalnız fersudele- miştir. Bilhassa yapılan işlerin 
ıt Eazine mevcutlarının merkezleş şen evrakı nakdiyenin tekrar büyüklüğü ile mevcut vesaitin 

ı ~ •iril~rek idare edilmesinde mün tab'ı için ihtiyar edilecek masa- mahd•ıdiyeti arasındaki nisbet
ıl. demıç olacaktır. rif tasarruf edilmiş olmıyacak sizlik bu, icraatın kıymetini art 

' Bundan başka halen hükumet -birer lira- !tk evrakı nakdi- tırmıştır. 
: yedinde bulunup bilahare evrakı ye miktarı adet itibarile müteda Bu, bütün dünyanın yeni Tür 
11 nakdiye karşılığı olarak tahsis vil evrakı nakdiye adedinin 3/ 4 kiyeyc olan hürmet ve itimadl'ıa 
11 veBank~a tevdi edilecek döviz ünü teşkil etmektedir-, ayni temd teşkil etmiştir. Şimdi bu 
ı ihtiyatlarının idaresi de bu veza zamanda mütebaki evrakı nakdi itimadı, mutasavver olan nakit 
1

1 if cümlesindendir. Vakıa'bu mu ye i9n lüzumu olup şeraiti hazı istikrarı politikasına müteallik 
1 vakkat teşekülün vezaifi mah- ra muvacehesinde ehemmiyeti 

1 
tedabiri alırken yanlı!; adımlar 

dut kalmak zaruretindedir. Ban istisgar edilmiyecek olan altı- atmaktan behemehal içtinap ct-
11 kanot ihraç etmek hakkının isti nın ve altın kıymetindeki döviz mek suretile tahkim etmek icap 

11' mali bu teşekkül için mevzu hah karşılığının miihim nisbette a- eder. Yüksek Hükumetinizin 
'· solınıyacağı gibi naktin istikra- zalmasım temin edecektir. Bu mümeyyiz vasrflanm teskil e
'ı: nmı devamlı bir istinatgah ol- takdirde karşılık istiyen evrakı den zekavet ve itidal, Hükumeti 

1
1' mak vasfı da bu teşekkülden bek nakdiye miktarı yalnız ( 140) nizi gayri kafi vesait ile gayri ka 
; lenmlyecektir. milyon Türk lirasından ibaret bili tahakkuk ı::ayeler aramak-

' 1, Bu takdirde dö".iz m~vcu<lü- kalacak ve bunun için de takribi tan tahzir edecek ve Türkiye hü 
ı 1 niin sür'atle sarfedılmesı nazarı olarak yalnız 55 milyon Türk li kfırr.etini me ·cut imkanlarla ka 
't itibare alınmalıdır. rası (evrakı nakdiye) kıymetin bili tahakkuk olan gayelere do~ 
' Atiyen teşekkül edecek Mer- de karşılrk tedarik etmek icap nı gitmeğe ve bu stıretle d~ nis 

kezi Tedavül Bankası için şimdi edecektir. • beten kısa bir zaman zarfrnda 
!:~ den diğer bazı istihzaratta da bu Maliye Vekili Beyefendinin emin ve mes'ııt neticelere vasıl 
, , lunulabilir. Türkiye şimdiye ka ifadelerine atfen bugün 900,000 olma!Ya sevkedecektir. 
l• dar, muasır manada, bir tedavül Türk altını, (1,5) milyon İngi- 1htiramatr fevkalademin ka
ı bankasına malik olmamıştır. Os !iz lirası ve (6) milyon doları bul buvrulmasınr rica ederim e

i ı manlı Bankası, uzun zamandır mevcut olduğu ve bundan başka ı fendim hazr~tleri. 
: : I hanknot ihraç etmek hakkını ha tarihi kıymetleri olmadığından Dr. Hjalmar Schacht 
ı , iz bir müessese olarak mevcut 

ı bıılmımus olmakla beraber, da
ı, 

1 
ı ima mahdut mikyasta istimal et 

/ miştir. Bundan başka Osmanlı 
ı, Bankasr a~ri bir tedavül banka-

sı ile telifi mü~kül diğer mühim . . -
, • v<ız;fcler deruhte etmiş bulun-

ın ktadır. 
Bugün gerek milli gerek ecne 

bi bankalarında kısmen mühim 
mc\ kiler ihzar etmiş olan Türk 
mtit,.hassıslarından sarfınazar 

•, edilirse bir tedavül bankasının 
1 !T'es'ıılivetli mevkilerine göre 

1: mütclı:ılif olan vezaifte faaliyeti 
ı, ne lüzum hasıl olacak Türk ana 
11 ~ı ı l'cnüz noksandır. 

Mali ve iktıs:ıdi islahatın de
·a~ı ettiı::i mJddetı;e ve bununla 

eğlenceleri 

BugUnkU yeni DUnkU bilmecemlzln 

SEYRISEF AIN 
!llerkez Acenca; Gılau ~öprü 

basınd•, Beyoğlu 2362 Şub: 
a<ntuı: l\lahmudlye Hını altındı 
lmnbul 740 

1 O Ap;ustos pazar lzmit 

postası yapılmıyacaktır, 

-·--·-·--
lzmir sür'at postası 
(Gükemal) vapuru ı 1 ağu s · 

tos pazartesi 14,30 da Gala

ta rıhtımından Kalkarak Salı 

ubahı lzmlr'e varır ve çar

şamba ı 4,30 da lzmirden kal· 

karak per~cmbc sabah gelir. 

\ apurdıı miikemmel bir 

orkestra ve cazhant mevcut· 

tur. 

Trabzon bil"lnci 
postası 

" RE~ITP,\Ş:\) rnpunı ı ı A~tı-to.' 
Pazarte'i 1 't de Galatoı rıhtı· 
mınd:ın kalkarak lneholu, Sam· 

swı , CirC";tın, Trahz.1,, Rizeyıı 

fİı.1 e c ek ve dönu~te '-' t ıP11 C 'l{\ 
Tral •:t.On Tirebolu. Ciremn, 

Orc!u, Cıın., ~amsun, lnebolu, 

Znııguldaga u~r.)• rak gcle
ccl . tır. llarckct gtiııti nik kn· 

bul nlunmat-

Bozcaada postası 
(C;~.LIBOLCJ vapuru 'l Ağus 

tos nımarte'i ı 7dc idare rıh· 
cımından kalkarak Gelibolu 

l .ap<eki Çanakkale lmrı.ıt. Botca 

adaya gidecek ve dönu~tc 

Çanakkale I.Jpseki Geliholuya 

uğrayarak ıı:elecektir. 

Antalya Postası 
(Annlarta) vapuru 1 O Aj(u<tos 

pazar 1 f de Galata rıhtımından 

kalkarak lzmir Killhik Bodrum 

Rados Fethiye Finike Antalyay 

,;idcr ve dönü~t~ mezk~r 

iskelelerle birlikte, .~ndifıi 
Kalkan Dalyan Marmaris Ku~· 
ada~ı Çanakkale Gelibolu·\ a 
u~rayarak gelecektir. 

NAl:'ll VAPL'RLARI 

lzmir Postası 
Seri, LOks 'e muntazam 

ADNAN \-apuru 
.\~u ı:. tO" lı l 

tOuncu pazar 
'-ünü 16 da Galaca no tııııınd•n ha · 
rck•tle ( lzmiro ) ı« !' ılı ıunii 
lzmirden lstınbula hareket eder. 

Gıhta ~ümrilk knr,ı. ındı Sit: 
Fransez hınınd• 12numırads l mu
mi ıcanıahğına müracaat. T.tefon 
l3eyotlu: 1041 
.. İİllİİır;:ımrmısmı!!Ei7Z~-m:ııc:zrnm 

SADIKZADE BIRAOt-:IU.ER 

\ Al'L RL:\IU 
KAR:\ DENiZ ~JL;;\' !'.\· 

ZA!ıl \" ı: Lli l\S POSTA~! 

Dumlupınar 
vapuıu p ı;unü 

J OAj!;ustos aza f .ı kşamı 
Sirkeci nhtımından hareketle 
(Zonguldak,İnebolu, Samsun, 
Ordu, Glreson, Trabzon, Sür
mene ve Rize)lskelelerlne azı. 
zlmet ve avdet edecektir. 

Taf,lllt için Sirkecide Mey
menet hanı altında aceatahjtına 

ımuracaat. Teleloa:lıtaabul 213
1
4J 

SOÇETA ITAL YA.NA 
Oı SERVıST MARITTIMJ 

KO~STAN

Tl~OPOl.I Ya

puru 1 f :ı~us

tos Pazartesi 

(Napoli, \lar
silya ve Ceno· 
n) ya gidecektir. 

A tlantid vapuru 13 ağustos 
çar~aınba " Burgaz , Varna, 
Köst~nce, Sulina, Kalas ve 

lhraile ,, ye 
AFRODIT vapuru 14 ağus

tos perşembe (Napoli, Marsilya. 

ve Cenova) ya 

Bufiinden ·i.tibttre 

BİLCÜMLE 

FoRo MAMULA 

FiATLARINDA 

TENZİLAT 
• 

pord fabrikasının Istanhulda bir şube açma· 
sıııdan beklenilen netice bugün hasıl ol

n1uştur. imalatta husule getirilen tasarruf 
a_yesinde Ford araba ve kamyonları şimdi 

daha ucuza mal oluyor. 
.l\1aliyyet fiatlarında husule getirdiğ'i ucuzluğu 
derhal satış fiatlcrini tenzil ctn1ek sureti ile 
umumun istifadesine arzetmek prensipine 
dainıa sadık kalan Ford kumpanyası Istanbul 
fabrikasi mamulatında elde ettiği tasarrufu 
otonıobıl ve kamyon fiatlarında tenzilat yap
n1ak sureti ile derhal unn11nun1 istifadesine 
arzetn1iştir. 

ı----- YENİ FlATtAR ----. 

T. L. 

ROADST6R 

PHAETON 

lUDOR 

T. L. 

1970 

2000 

2330 

STANDARD SEDAN 2675 

D6 LUXE SEDAN 

TOwN SEDAN 

~700 

2800 

lliO COUPE 2410 OTOMOBiL ŞASiSi 

l<AMYON ŞASiSi 1700 T. L. 

PAHANIZI TASARRUF ETMEK VE MILLI 
1\1lJTLAKA .FORD 

SANAYi! 
ALINIZ TEŞV IK ETMEK IÇL\1 

Linro/n ~,Ford.<on 

FORD MOTOR COMPANY 

Mefsuh Ankara Mlııt meusucat 
Şirketi Hlsıedaranına 

Ş!rkcıin ta<liye muamelAn intaç 
edilmiş 'e sermaye mukıblli kal•n 
me,cudu safiden hissedarana yüzde 
yedi kuruş kırk santim yani "tediye 
edilmiş beher beş llrılık hisseye 
oıuı yedi kuruş • isabet etmiş o/. 
mıklı tasfiye memurluğunca ııldetı 
tekilde ıevzlaı lcruı kararlaştırıl

mıştır. 
1 - Teyziat şirket kaydına gö· 

re hımillerin lbraı edeceği mu..ak
kat hisse aenedl üzerine icra cdlle· 
cettlnden bluedaranın mezkOr senet 
!erile yı bl.zııt veya mutemeılerl 
vuııaalle • 10 ığusıos 930. tarihine 
kadar Ankara'd& Zafer cadde.tinde 
Zafeı otelinin "2, numarasını mü
ucuılın. 

il - Do tarihe kadar mUracaat 

lstanbul Gümrükleri 
haf aza müdürlüğünde 

1 - Anı Gemlalnln makine ve güverte tamlraıının kapalı ııdl• 
lan milnakasa. ında teklif edilen Haclar fahiş göriıldüğfind•n bu k.,rf 
zarlıkla münakasaya konulmuftur. 

2 - Muıaddak şartname sureti müdüriyet Komisyon kitab• 
aranacıkur. 

3 - !hık 9 ığu5tOs 930 cumarcesi göntl saat 14 te icra edıJccel 
taliplerin •1

0 ?,5 teminat alcçeleriylt ve bu l~i yıpıcaklmna !cinı•d• 
Hmmın vesaiki hamilen muhafaza müdüriyetinde hazır bulunmulırt· 

Tafsil!! için Galatada merkez 

rıhum hanında umumi acante-

Devlet Demiryolla 
idaresi ilanatı 

sinc müracaat . Tel: Beyo"lu edımiyen şüreklnın hisseleri yukarı-
!'> dıkl nisbct dairesinde isabet eden 8 

771 - 772 ve ya Beyoğlunda meblal Ziraat Bankasının Ankara Aşağı a yazılı malzeme pazarlıkla >aıın alınacağından ıallpln'·ı 11
,, 

Perapalas altında !\atta Nasyo- merkezine tevdi edlleceğlnden • 10 pazarıe.ıl gUnU saat 9 dan 11 111! kadar i<bau 'ıicut tımclcrl 
aıustoı 930 • dan sonra muvakkat vermeleri ilan olunur. 

" mi'tevaziven Türk unsurunun 
•. ne!T'.ıliki ecnebiyedc kesbi ihti
ı -as ctnıesi düşünülebilir. Bizzat 

hen, bankac:hkla ve mümkün 
Ttlrrtebe iktısat ilmile me!Uf 
Türk unsurl~rının bir tedavül 

bilmecemiz 

SOLDAN SACA: 
1 - Mektup (7). 
3 - incinme (7). 

halledllmiş •ekli 

YUKARDAN AŞACı: nal Türkiş turist acenaiye. 1tnıclerle mezkur Bnnkıya mUreca- 140 Kg Tuz ruhu 
; Telefon Beyo~lu 3599 ve ya atlı hisselerini ılmalatı ilin olunur. 50000 adıt tdl tuğla ( yerli ) 

1 - lttirak arkada,, (S) Tokatlıyan kar~ısında beynelmile ;oo Kg adı alçı . • 

ı, 

11 '>ank<ısın•n iktısadi \·ezaifini ve 
'ekl';k husL•sivetlerini vaki nen 
.?Önnek ve nnmek jcin Reichı;-

4 - Nota (2). Nota (2). 
S - Yet (2). Nota (2). 
6 - Geyiği fıe methur bir nehir 

(3). Çiti deiil (3). 
7 - Fiil (2). Bir k(raıızı mcyva 

(3). L&him (2). 
8 - Nota (2). Baiiıtlama (2). 
9 - Dem (3). L..ı.e f3). 

2 - Vücut ıuyu (3). Hayvan ö- t15 m3 inşaat kumu • el 
lüıü (3). yataklı ngun kumpanyasıua Mevludu şerif Saat 11 l /2 da• ıonra flaı kabul ed!lmdez yerli mallrnn nunr 

3 - Yet (2). Nota (2). Tel: Beyoğlu 2330 ve yahut •. h k k B 1ı tekl!faı ile birlikte verilmelidir. 
4 - Ekmek (3). Ekmek (3 ). Erkanı arp ayma amı ursa ,, 

lstanbulda Eminönünde lzmir N'h t B . h 'tt'haf 8 ğ F o· s .. t . M E111 • 
6 - Çocuk yemi,i (3). Allah (3). 1 a eyı?. ~~ una 1 1 en a us ~B 1 un ne ç 1 ~oka~ında 8 Numarada acente' toı cuma gunu saat 15 te Aksarayda • 
7 - Nota (2). Nota (2). ' Valde camiindc merhumun hatıra11- • . .. . . ıraf!I 
8 - 1;- (3). Çiğer (3). 'ddlıne müracaat. ~a hürmet ede~ dos~larınm teşrifleri- En zor sun netler kauycn acısı~ >en yapılır. ııe:ı~ta;ta , 
9 -= n~•tlal(ISİillllllll ................. ·ı.·t.1. .. ls•t•an•b•ı•ıl_.7~~~9 ... ~n:ı~r;•':'~~a=s~r ~v~· ~o~w:l>~· ~r~ı•_·~e:n~.r:l:cı~.~,:;....:.::==:::.__::c;•:d:d~es~ln:d:e:._:M~u~ıd:a~n:..,:N~1a~z~.if!...!J~1a~ı~11~n~d~a...:,f ...!:~~u~m~a~r-•<l_._' ~~ 



l~KIEK Mll iN ve llNlJi~ 
Mühend.isi Mektebi 

LıyU ve meccani olan bu mektep atideki şubeleri havıdir; 

1- Yüksek Maden 
MOhendisliil: 

Madenlerle Sanıyll Madcnlycnln itlctmeslnde müıehıuıı 
muhendi• yııişılrir. 

2 • Yüksek Sanayi 
MDhendisllil: 

M h Uf San yün ıeıls ve işleımesl, elektrik makine vı kalorifer 
mUh u ~~ m:..abhldljll. kimya mühendisligl. Topoğrafya ve harita 

h 
ınlD ve fit ahbl.,"" flmendifcr mühendis ve milıeahhldlgl lbd· 

a zı. fUI m e -~ ... San yt miihendlıligl 
s..ıuını havi bir ıahsil neticesinde Yillı:se• a 

şahadctııamell yerdjr. 1 Avnı· 
Bu şubelerin ıahlil miiddeti 4 11nedir. Mezunlar it&! çln 

paya gönderilir. Munhaııran llte mezunlan kabul olunur. 

3 _ Maden Meslek 'ubesl 
Bu ube e talip orta mektep mezunlannın adedi ka~':1yu 

geçdfi~deny bu mezunlar dahi müsabaka imdhanma tabıdirler. 
M" b ita lmtlhanlarc Hesap, müstevi hendese, fizilı: ( ca· 

-'b usa ~ et) kimya (şibİb maadln) ilimlerinden: Ankara 
"' e ve rar Esk" b' ( M den MU-
(Maadln müdüriyetinde) lstanbul ve ışe ır a 
hend.IJllğlnde), lzınir (Maden memurluğunda), Antalya, Ay

dın, Dl anbe!Hr, E!Azlz, Gazlaymtap. Saııı_sun, .sıv~s, Trabzon 
(Ziraat fmüdUrlyednde), Adana (lktııat mudurıyetınde) 20 ve 
21 a1n5tosca icara edilecektir. 

Kabal edilenler bılt mazeret 30 eylt\lde mektepte bulun· 

mazlarsa yerlerine başkaları alınır. 

BUYÜK 

TllllBE PlllNGOID 
9 uncu tertip 
tlNCl KEŞiDE 
ıı Ağustos 1930 da 

Keşıdeler, Vilayet, Şehr~
maneti, Defterdarlık, iş, Zı
raat ve Osmanlı bankaları 

murakıpları ve halk 
huzurunda yapılır 
BOyOk ikramiye 

30.000 Liradır 
Her keşidede çakan numaralar 

tekrar dolaba konmaz 

Ticareti bahriye mekte
bi ~lisi müdürlüğünd~~ 

o..-bin derecesi yüksektir. Gayesi tüccar gemilerıne 
ı - ile•"'. . . . ektir. 

kaptan ve makını&t Yetıl~ dan 'ehmrin ~ ..... ibate ve ilba· 
M k Leyli oldugwı ta _.., . . T 

2 - e .tep B"k talebeye aynca muavenet edılir. aşra-
sı mektebe aıttır. 1 es . 1 masrafları temin olunur. 
dan müracaat edecekle~ Y_O ali birinci ımıfa kabul edilir, 

MIU.h'.t."T CUMA ACu:;ros 1930 

llerkesin 1············ ••••••••••••••• 
Tercihen kullandı~• ~jrfLiK ~JffiPLEftiNiN ı 
Cappellı , zarı dı aıine ı 

F~?.:.:.~r.~~:~'r MarşaJ 
Her yerde sa tıhr. ıabrıka•ının en son ıcaı eıııgı 

Dlzel Traktörü 

EMLll Ye !iTAM 
B!NUSI 

EMl.AI( vo iNŞAAT ll&eriııo 

mllt&lı t•ralı ve mutedil f.ızle 

Para ikraz eder 

IW'umum Banka muamelatı 

lswıb.ı şubelll Bôçekap 
Telefon l11anbal: 3971 

Piyango müdüriyetinden: 

Numuneleri veçlılto 300,000 
adet evlenme evrakı tab ettlrl· 
ıecettnden taba talip olacakta· 
nu pey akçalarlle birlikte 9-8-
930 cumartesi gllal saat on 
bette piyango mlldllrllltlnde 
mllttfekkll mubayaat komatyo· 
aua mlracaattan. 

Dr. A. KUTIEL 
Muayenehane ve tedavi! elelU· 
rlklye labratuvan. KarallOy 
Topçular caddesi 34 

Dr. Horhoruni 
BeJollu Mokıep 1<>kık No 35 

meyoıne sabahtan akşama &kadir. 

Nazik Çamaşırlarınız 
için bu nazik temizle

yici maddeyi 
k11llanın1a 

-- ........... __ 
Sa ııt. 1 

Bu ........ - ,_ dlr lıı "" ...... 
M'' ı bir 1IOpGk banle aetiırir,.o _____ .._.... ... ... 
........... 1 ... . 
8DIDaı clt,' w bUIUll bir.......,. 
lııfılılııllr. -· ... - "* -....... d' o ............. 
., dm 

manyeto, IAmbı ve benzlnıfz soğuklan muoı Ilı yol Yerilir. 
Fazlı ıafsllb için Galaıa'da Küçük Millet llınındı 16 no da 

.. TAKAR Efendiye müracaat edilir ... 

MÜ Hl M 1 LAN 
TUrki} ede çal...,ı btlmııum sigorta ılrkeılerlnı ıemsıl eden Türkiye slgor

ıaatar Oairel merlcuiyul ber ıiirlli mahmrlan ızele etmek malcsıd!le, muh· 
ıerım slgorıacılann, ligorta primlerini, sigortanın akdi sır11ında berveçhl 
pefln ödemeleri t&zıııı geldiğini arr.cylemeği \lz!feden addeder. 

Bu mecburlyııe ademi riayet, bir kazı vukuunda sfgort1lıl1r için ciddi 
malızilrlır ıe•Ut edebilir. 

Euıen, ıldıklan bllıiln itlerin yanıını Mitil Reassiıranı Türk Anonim 
şlrteıtne ıerkedeıı sigorta şlrtederl de prımlerlnl peşinen ıedlye mecburi· 
yedndeıiller. 

ooMaden KömürüW\J 
Fabrika, matbalı. ııoba, kalorifer vesaireye malı1111 yıkaa

aııt zero diz, hndılı:, krlpla, blok,tnvenan ballı kandllll, lntlllz 
antranıttl, ve kalburdan pçmlş yeril kok. 

Rtlı:ab•ı kabul etmes derecede ehven bir liadc ıopıan ve perakende 
nulmaktadır. Topıan llınacak kömilre bwull şel'lft yapılır. 

A. SAR1DlS ve M. CELAL MEMDUH 
Galaıa, çlnllt Rıham Han Mo. 8·il, Tel 491,0epo: Knıu Çeşme _....... 

Kriple Maden kömürü milnakasası 
Istanbul Adliye levazım dairesinden: 

lstanbul Adliye dairesi kaloriferleri için bllmiınalwa mllbayu 
edilecek 250 ton krlple maden kômiıriı münakasaya vaz·edilmiş 
tir. Talipler şartnameyi görmek uzre her gün Adliye levazım 
memurluğuna ve münakasaya i'tirak edeceklerin de 28 Agostoe 
930 çarşamba giinü saat l 5 te Defterdarlıkta müteşekkil komil 
yonu mıhıuruına mUracaadan ilan olunur. 

-.. ,·. 
""'' 1 ---~ 
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Küçüklerin· 
"iaman düsmanı I 

S•t ll'8fın& vumadalı Olen QOCUklann dO"' 
te biri qooultlara mah•u• ••halin kurbanıdır. 
l•halln v-lr bir qok haatahklann ,,..,tal 
.ırayetl Wll elneklerdlr. Yavrunuzun ha
yatano korumak loln at.neklert l'llt ı.tım~ 
tlle im ha ediniz. Flit •tn.ıc, aıvrt •inek, 
pire, ırov., kannoa, hamam b6oetl ve tat.. 
ta kuruıannı 61dür0r ve yumurtalarını ita· 
t"lyen lmlla eder. Tehllk .. lzdlr. a..ıce yap. 
maz. Fiil 1 haprat Old\rQoQ dllw ,,..,a
lerıe kaMftırmayınız. Sarı tenekeye • aı. 
yah ku .... dikkat ediniz. . 

• 
1 

Gramofonlann şahıdır 
En mqhur aan'atklrlann ea - ve h•"H pllklarıa 

Beatenigir tarkı : Eyle tahammOI 
Bestenigir şarkı : Kaçma mecbıunancl• 
Hüzzam beste : Aldım hayan 
Hüzzam şarkı : Meftun olala 
Karcığar ıarkı : Vah meyusU vlsallll 
Ferahnak şarkı : Ruhumda bahar açb 
Bestenigar beste : Gamzen ki 
Klrdili hicuklr pr1n : Atkın bana 
Hüzzam ıarkı : Durmadan akStn 

Her J•rd• 

Sahibinin sesi 
Gramofon ve plaklarını arayıDJZ 

lltı~yıdı &. lı. J. EF. iP. lidlrllllı~ı : 
Azami aılkdan Erzakla c:lnll Mlkdarl ErzUıa alllll 

135000 Ekmek 1500 Tas 
14000 Sıltr eti 1000 SeııU -
500 Şehriye 500 Taze baıJa 

8000 Koyun eli 1500 Badıcan 
t 000 l'lrinç 8000 Kabak 
~ ~~ 8000 Taze,_,. 

1000 Sade 1000 Domada 
500 7Aytln yalı 3000 Lahna 

5000 Koru fasulyı 2000 hpuıü 
5000 Nuboı 3000 Pıırua 
3000 Mercimek 40 Kınıuı lıllıer 

8000 ~- 900 Salça 
5000 Pmril 

115 lanı 1ımıı,. 500 7.eydıı ..... 
1000 Tos flker D Sm..tı: 
1000 lanı..... 1900 s.ııwı 
1000 Kesme fek• 900 8lrb 

SO Çay IOOO K6ııı1r 
160000 Odan 15000 Arpa 

1000 Gaz 6000 Saman 
1000 Taze bakla 1000 Makll'lll 

Kütahya 6 Numaralı Jandarma mekıelılnın bir seııellk lııık bir 
Erzak \ e• mahrukaıından Et ile .'..kmelı: kapalı zarOa diterlerlnla 
mDnılı:a ısı 930 ıenesl Atusıoson 21 inci pe11embe ıünU uaı 15 te Kllla 
Belediye dalrea.lnde mUıeşekkll koınlsyonda icra ed ocr&lnde tali 
yevmi me7.kftrde ' ,7.~ ıemlnaa muvaklıaıe makbuıılarly e lı:omlıy
nameyl almak n öğrenmek lizero Mektep mUdürlıllflne mllracaaıtan 

Yüksek mühendis m 
tebi mübayaat komis 
yon undan: 

S Lbe mezunları ııntıhansız . u s 
Bunlar için müddeti ~sil i'f!:~~~d~ da liselerin Onun· L 1( Yüksek milhendis mektebinin kapalı zarf usume kra ecHlef!U 

4 - 1~ ~~:::::~ naklen ve yahut 0 derece tahsil • -nalıa_-rif,alc _. "6ldiirlir mevcut projelerine ve şartname tir. Taliplerin bu baptaki 
~~ v~ -~~ birina 'k edilmiı talebe aıımr.. '"" .... M ....... ,., -· -·•n ...... _ 

1 
_,,,., _ T lerine tevfikan yaptmlacü o- me vo keşifneme ve aalr 

gördilgu aleli\IUI tudi lan. . mecburi bir hizmet yoktur. Yal· lan kısmmm inşasma ait mtina- bet lira mukabilinde me 
s - MekteP.~~~ ıç1femek şart olduğundan terki tah· u-1,.,..;J. BDT nfOREKA81 lı'I hl-lalala,.,.. Ha kasa 18 A "ustos /930 tarihinde tabetinden alı1ıaları ilin 

~i~ er::::~nu::;1:i~ n::~a~~::ı:::=e~:=:~ = __ _. Beıiktq 4m--.. ~CO)-~...,....,......,_.....,.....,...,.._ 
ve taliplerin mektebe gırer en 

1 
DIKlt YURDU D l B n L 8 E o 1 J ı· 

buridir. . k zuswıda bulwwılarm hüviyyet cüz Talebe k.a~dına başladı. Gayri U 1 
6 - Mektebe gırme · ~ mekteP taııcfflaıame wıya phadet- müslimler de alınır. Hususi ders 

danmı, qı phadetnamesdını,d k h .. snühal ilmühaberlerini ve dört •-• 
namelerini, polisce musa • a . u t n Teşrinievvelin bi- te 'erllır. Akaretler 61! 4m .. 
adet vesikalık fotoğrafını .~stdıdaçla~a~e~~ayı ittisaJinde kain ------------
rinci gUııüne kad_:t~ 0ı-U:~0Y e ırag Gaip aranıyor 
m~e muracaatlan. 
~Sıhhatini Se\tnler hakiki u...;...,;..-,.._,..._..J'>ıL'I 

t~:W-OLIMPOS Gazozu 
içebilmek için flşeleri açtırmadan ev.el l<ap ol. nz~nndelı:I ~-~ ı 
E.irmalarımıza dikkat etmelıdırler ""'-......., 1 

Harbi umumide sinnlnin tas· 
hihile askere sevk edilen ve 

nüfusça Antnkyada nıuka net 
bulunan '!"llhdumum Ahmet 
Nail bendelerinin imdi) c kadar 
hayat ve memınna dair hır ta· 
raftan malOmat alamadıtundan 
gazete! aWerıle ilanını rica ede
rim elendim. r Bakı~!~~~,1:.~!w. 

8 Ağustos cuma gtınO saat 2 30 da Mersin ihracat gumrUğü mu-

san'~arlarından 

Hazım beyin 
Asri Monologlarını 

COLUMBfA 
PllAklarında dinleyiniz. Hususi Trenler vardır. Bahsi mUfterek it bankası konırotu ayene memuru Trabzonlu Salim 

Lmİİİİıİİll••- aııında yspıtacaknr. ----------- x,.....,.....,....,..,.......,--v-.,....,..V""'"'CCO--...,....,..--""'....,......,..;o;. 

&A• 7 i!A 14 E)ilil 19,10 da denm cde~e~ ..... i jandll'llla lmıltılıane miidariye- ı·zoıı'r Nalı' "''DIDben~ı·sıı·ıı·n~en·· •v• . b . !milel sergısını ıtnden: .ıoo e1er ıakımı 1ı:apalı •" 0 Uu 
V ıyana e~ ne altın ınerkezldlr. Avımurya".ıuıı ıı.ıulile müııakasaya lıonuldu mana· 

• z e e 1 z. A vrup nın muhım n ınilblm devlederl ~ faydah kua 13 atusıos 93Q çarşamba gilnfl S9i26 Un S5 le nış bedeli kq buıunan Az zlye - Retadlye JOlunua 
• b ıü vı fı kezl~lr ••ef.~~~le~~ı~. elJi ve acuı mal hdarllı için 11aı it de lswıbıılde Gedik paşada taııılraıt esulyesı oJbapıalı:I lı:eşlfnamealne ıevftklD 20 IÜll milddede ve 

i lı:
ve ul uz mkı b~ fıeşıaıııı• Zlyareı"'ıcre teahlllll Uzıme~lec:ekdr. jandarma lml&tbaneslnde yaplla"*tır. ~ zarf ü uUI• mtınııtu11a koaınuttor. 
açır mıyaca ır ır •· ~" l.ıtaııb I Vl ana • SofJı lmal&dıaııedeıı erlll lfba yoluıı lhaleıl 17•8-930 Pazar günli uaı ta de vlltyeı c1a1ııı1 

Tabii&! A, u turya sefaretin en alınabilir. ~~~ HllviJet Şartname " r. ...... eıılııde icra kıhnaa&ındu taUpllrin mi!aabu "' llıüe bnaau 
ıutklle sCTıhcı için ıenzillıh Batla biler Pala• k T .... a•...ııı _. ı.1111 ... #' • •" lıw eck '1 $ llaılııac .,. .....,..,,, d.. mubr ... 
venkal.;; f•brl m me11ılleri vt Galıwanyda " peri s• t ,_...., • ,!~dQısa~~·~·~~!_!lle!.!•!!Rktı!!!ıa!!...!!ll!WHlll!.Jlla!!.ı!i!llrı.~ 

~-........ iiıı 

FILIPSZIDJ 
Radyo Makinesi 

mektrlll .... , .... Vefa pU ile 1.W. 10 
2.ıU)O .....,,. ••vaaH ... •ııOlllan ... 

Müstesna ve gayri kabili kıyas 
kuvvei tefrikıve ve safiyet 

Gramofon Plaklarınızın 
esini yukseltmelt için bır tecrübe 

BELi~~ 
Müesses atı 
Galata He
zaran Han 

No. '' 
potta btıılu 

Galata 




