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Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü 

ETEM İZZET 

Seyahatlerin 
Son 
Safhaları 

Heyeti Vekil dUn g 
ratta bulundu, bu 

c 
n de 

ı ına 

tekrar •• 

Haydarpaşa infilikı ! 
Hükômet Sigorta şirketlerinden 

tazminat alacaktır .. 

Hiç bir sebep sigorta şirketlerini tazmi
nat vermekten muaf kılamaz .. 

yeniden müzakereye başlandı, meselenin ya
kında makul bir surette halli ümit ediliyor 

Yol 
parası 

Vekiller 
toplandı 

Altı lira üzyrinden. ---
nasıl tahsil edilecekj Müzakerata sabah 

Daimi encümen düa Belediye' Onda başlandı 
r~i•'. ~uhiddin Beyin riyasetinde 1 --
bır •çbma akted•r•k yeni yoı para- I ismet Pş. yarın y aJo
•• kanununun tatbikatını görütmÜf· 
)erdir. lçtimaa belediye heyeti fen- vaya avdet edecek 
niye müdürü Ziya B. de i,tirak et
mittir. Yol parasının 6 liraya inme
si üzerine, bazı yeni esesları dahi
linde tahıili veya yolda çalıttınnayı 
tetkik etmiılerdir. Bu senenin birin
ci talnitini verenler 5 lir• verdikle
ri için ikinci takıit olarak ıade bir 
Jira verecekJerdir. Hiç vermiyenler 

Dünkü içtimaa riyaset edt!n 
Vali Muhiddin Beg \ 

ilk taksit olarak üç lira verecekler
dir. 

Bu huıuıta kaymakamlıklara da 1 

bir tamim ıönderihni.tlir. Viliyct . 
ile belediyenin te hidinden ıonra, 

bazı memurlardan yol para11 almak 
müşkülle miu;, _ t: vek~ bütün ma
liye mernurlarmdan yol para&ı mer
keze merbut olmalan dolay11ile def 
terdarlık vaııtasile alınıyordu. 

Ke:za bütün poliı memurlanndan 
da poliı müdiriyetine merbut olnm .. 
lan clolayıoile poliı müdürlüğünden 
alınmakta idi- Halbuki timdi poli
sin mühim bir kısmı kaymakamlar 
ve MaJiye mernurlannın da mühinı 

· bir kıımı malmiidürlülderlne tevzi 
edildiği jçin, yol paraaı alınmak bu 
memurhırın nerelere tayin edildikle
ri tetbit ediJemedili için, zor olmak 

tadır. 
K maknmlıklara gönderilen tn-

ay la ı· 1 • mimde bu ıibi memur rın ııte erı 

iıtenmittir. 

Dünkü 
Sis 

ANKARA, 17 (Telefonla) -
lamet Pı. yanında Hariciye Ve.
kili, Adliye ve Maarif vekillerı 

olduğu halde bu ıabah seldi. lı
lalyonda müıir Fevzi Pı. Hı. 

ile Ankara' da bulunan V eki il er 
ve meb'uılar tarafından iıtik

bal edildi. la tas yon dan T evfils 
Rüıtü Beyle birlikte k.öıküne 

ıitti, ve saat onda toplanmaıı 

mukarrer heyeti nkileye riyk• 
set için Baıvekalete seldi. 

Hey'eti vekilenin sabah içti
maı 3 ıaat devam etmiJ ve öğ
leden ıonra saat on altıda akte· 
dilen ikinci içtimtıa iıe gece ya .. 
nıına dairu nihayet verilmiş .. 
tir. Biı ikmit işlerin çokluğun

dan oldukça kabank olan l"\IZna 
medeki mevadın hepıinin muza .. 
kereıini ikmal kabil olamadığın
dan hey'eti vekilenin yann da 
içtima ederek bu i,leri İntaç el
meti mukarrerdir. 

Bu akşam tekrar Yalova'ya 
avdet kabil olamadığından lı
met Pt. yarın akşam tehrimiz .. 
den hareket edecektir. 

Heyeti vekilede müzakere e
dilen i,ter meyanmda Cilmhuri
yet Merkez Banlıaıı nizamname 
sile, bazı kanunlann tatbikatına 

ait nizamname ve talimatn~ 

ler de vardır. 

Eski türkocağı 
Bina hakkında heeüz bir 

karar flerilmemiştir 
Halk flrkaıınu\, idareıine aeçen 

eıki Türkocafı binaıı için bazı ta .. 
ıavvurları vardır. 

Fakat henüz bu 
huıuıta kat'i bir 

ıey olmadığından, 

dilnkü aktam ea
zetelerinden biri
nin yazdığı gihi, 
bura11nın bir ldilp 
yapılacajı karar 

verilmit bir fikir 
değildir. Bu bina-
nın naııl lıtlmal 

edileceği hakkında fırka vilayet rei
ıi Cevdet Kerim B. demiıtir ki ı 
''- Bu huıuıta henüz kat'i bir 

karar yoktur. Her halde Halk için 
faydalı olacak bir şekil veriltt~ktir" 

Aşılanınız ! 
~-

Va-Nu davası 
--------------~---

Mahkeme yann hük 
münü tebliğ edecek .. 

"Alqam'' muharrirlerinden Vlli 
Nureddin ve mea'ul müdürü lıken
der Fahreddin Beylerin muhalı~me 
lerine dün ikinci cezada dev-.ın e--

dildi. Celce açılınca ı,ıeçen defa 
ai okunamıyan rahip ve rahi 
araıında tefrikuının alt kısım 

(Devamı altmcı sahifede 
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~Yeni tefrikalarımız .. -=~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
• •• i~ 

ı= -···- KARABIRGUN 
= --------------::::ıı ---

l stanbul nasıl 
işgal edildi? 

---------E İ•gal gilnlerinde deruhte 
E ettiği mühim vazifelerin 
§ icabı olarak tarihte dalma 
E kara ve kanh bir leke ---= ------ Kara -----§5 unvanı albnda bütün bu 
5 kanlı ve kara vekayii ha· ----= 

~ 
gibi kalacak olan o faciayı 
b6tlln aafahatila 'Pek ya
kından takip ve mllfahede 
eden Aziz HUdal Bey 

• •• 
ır un 
bratı meyanında ııazate
mizde yaucıakbr. 

= ----- Ista ul nasıl --= = = = 
işgal edil 

5 . = Bu eeerin içinde Islan· -5 bulun iıgali faciasının tam 
5 bir ainemasını bulacak ve -= ------§ KARA -----

eseri bqtan bı.. ur' ah 
bir heyecan ve merakla 
okuyacııkıını:ı 1 IR G .. 

----------
Pek yakında Milligef 

sütunlarında .. 

B11sı Dönükler 
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Cümlıurigefi 

Yeni kanunu esesi 
projesi hazırlandı 

MADRIT, 16 A. A. - Kanunu 
esasi projesini tanzime memur ke>o 
misyon, dün sabah ve bu akf'UD 
toplanmıı ve meıaiıini cece ikmal 
etmiştir. Müzakerat eınasmda he
men hemen bütün aza haxır bulun
muştur. Kanunu esaıinin 10 babt 
ikmal edilmiş ve lıpanya reiıicüm
hurunun intihabı uıulünü teıbit et
mek itibarile çok calibi dikkat olan 
muvakkat bir madde de tanzim ..e 
tesvit olunmuıtur. Bu proje, mecllı 
riyaseti divanına tevdi olunacaktır. 
Komisyon reisi, projenin tevdi edil
diği gün hemen meb'uslara okuna
bileceğini ve fakat tekle ait bazı ta
dilat yapılabileceğini söylenü~tir. 

Mumaileyh, son derece dikkata şa
yan bir takan mukabil teklifler, ta
dil teklifleri ve bilhaısa Katalonya 
grupu tarafından yapılan tadil tek
lifi nHtvcut olduğunu ilave etmil

tir. 
El Debate gazetesi, kanunu esa

si projesinden bahsederken diyor 
lci: Bu proje, tanzim edildiği şekil
de kabul edilecek olursa kliıe pek 
vahim bir nziyete dütecektir. Pro
je, devletin mutlak surette liyikli
ği eaaırnı vazetmekte ve ldisenin İm 

tiyazat ve hukukunu zerre kadar 
nazarı itibare olmamaktadır. 

Dr. Maranon'un bir nutku 
SANTANDER, 16 A.A.- Fransız 

haftası münaıebetile M. Maranon, 

Fransa sefirinin Bordeaux ve hava· 
liıi Fransız memurlarının ve darül
fünun erkinırun hazır bulunduğu 

bir içtimada bir nutuk söylemiştir. 
Mumaileyh, ezcümle demittirki: 
- Biz lspanyollar, lspanya'mn 

istikbaline itimadınız vardır. Biz dai 
ma siya•i ihtiraaı gözetmiyerck. 
hiç kimseye kartı kin beslemiyerek 
'Ve herteyin fevkinde olan vatan 
için her ıeyi feda etmekten başka 
bir gaye güzetmiyerek hareket et
tik. Krallığı tutanlardan aynldıksa 

bu sebepten dolayıdır. Zira, kral
lığı tutanlarda vatanperTerlik mil
letin bütün ruhuna hakim değildi. 
Onlarm vatanperverliği dar bir dai
re dahilinde ,ınahsur idi. O daire ha

ricinde onlar için hiçbir ıey yok
tu. Biz, yeni bir lıpanya istiyor
duk. Ameleden mürekkep bir mille
tin vücude getirmesi lizım ıeJewıı 

mütevazi ve sade bir iktisat plinına 
tevfikan meydana getirilmit lıpa
nya iıtiyorduk. 

M. Maranon, lıpanya'nın iıtik

balinden ümit var olduğunu beyan 
etmek ıuretile aö2lerine devam et
mit ve lspanyol ırkının dehasının 

tükenmiş olduğunu hiçte zannet

mediğini söylemiştir. 

Hatip, sözleri.ne ıu ıuretle niha
yet vennittir: Biz, bizi takip et
mekte olan şayanı hayret gençliğin 
piftarlarmdan baıka birıey değiliz 
ve ispanyanın mukadderatını, onun 
için herşeyi. yapmıt olduğumı.azdan 

dolayı vicdanunız müsterih olduğu 
halde, onların ellerine tevdi edece

jiz. 

Tiryakiler ne 
kazandırıyor ? 

PARIS, 16 A. A. - Fransa'da 
tütünün safi varidatı 3,609,998,028 
franga baliğ olmuıtur.Bunun 3,347, 
238,289 franırı milli müdafaa bono
larının faizlerine ve duyunu umu ... 
miye amortismantna tahıis edilmiı

tir. 

Cezairde zelzele 
ÇEZAIR :, 16 A.A. - Maison

CarıCe i!e Alman havalisinde dün 
birkaç defa zelzele olmu1tur. 

Hint valisine 
Suikast 
Vaktinde haber alındı
ğından akim kaldı 
CAWNPOR, 16 (A.A.) -

Milli zabtıa Hint valii umumi- 1 

sinin pazartesi günü Cawnpore 
a geldiği sırada yapılması ta
savvur edilen bir suikast terti
batını zahire çıkarmış ve bu su 
retle neticesiz bıralılnıttır. 

Zabıta tehir hududu dahilin
de bir otomobil yakalamış ve 
bu otomobilin içinde bir kaç 
mermi ile infilak edici başka 
maddeler bulmuttur. Maruf ih J 
tilalcilerden biri bu vak'a müna 

1 
sebetile tevkif edilmiştir. 

İngiltereye karşı mücadele 

Macdonald ve 
arkadaşları 
Maaşlannı indirmeğe 

karar verdiler 
Oluerver'ln bir makalesi 

• tertibatına girişmekle zan 1 

• 

altına alınarak geçen ay ' :.;;sı 
tevkif edilmit olan ihtilalci 1 • it 
Roy'ın muhakemesine pazarte

lştiraklari ile milli bir kahi11e 
teşkil etmeleri de mevzuu bah 
sedilen Mac Donald, Baldwi11, 

si günü başlanacaktır . 

Gandhi gitme:ı::se ne olacak 
LONDR A16 (A.A.) - İn

giliz siyasi mahafili, .. ~m umu
minin musirrane davetine rağ
men Gandi'nin Yuvarlak Masa 
konferansına iştirakten imtina 
etmesini muhalif surette tefsir 
etmektedir. Sabık valii umumi 
Lord lrwin'in uzaklaşma siya
setini daima ret ve takbih et
miş olan sağ cenah müntehası 
mahafili kong•·e icra komitesi
nin 'tilafgirizane hattı bıu·eke
tinden "Kadife Eldiven" siya
setinin iflas etmiş olduğunu is
tintaç etmetked"r . 

Mutedil maharil , bilhassa 
inkisarı hayale uğramış görün 
mekte ve Gandi' İn İmtinamı 

M. Patel tarai0 ndan se'Vk ve 
idare edilmekte olan müfritle
rin bir zaferi telakki eylemekte 
dir. Bu mahafil, Gandi'nin bu
lunmamasının Yuvıırlak Masa 
konferansının kametini intaç 
etmesinden korkmaktadır. El
de edilecek tesviye sureti her 
ne olursa olsun bunun İngilte
re tarafmdan yapılacak bir ta
kım fedakarlıkları istilzam ede 
ceği ve kongrenin müfrit azaH 
nın istikbalde bu fedakarlıkları 
yeni müzakereler için hareket 
noktası yapacakları söylenm,k 
tedir. Liberallerle amele fırk:ısı 
mensupları Hint mil!:yetper
verliğinin meşru Ye muhik me
talibini tatmin etmek için dai
ma büyük bir arzu İ>'ha, etmiş 
!erdir . 

Gandi t .. rafından ortaya atıl 
mıl olan din\ meselelerde bir 
uzl şma zemini bulunup bulun 
mayacağı hali me'VZuu bahse
dilmektedir. Resmi mıtkamatın 
kabinenin ihlasını ve her iki ta
rafın haysiyetini muhafaza ede 
cek ve bütün Hint efkarı umu
miyesini tamamen temsil ede
cek bir heyetin konferansa itti 
rakini temine medar olacak bir 
tesviye sureti bulmağı şiddetle 
arzu eylemekte olduğunu isbat 
için mesai sarfından ç<'kinmiye 
ceği bedihi görülmektedir. 

Amerikalı tayyareciler 
mahkum oldular 

TOKYO, 16 A.A. - Diınya et
rafında devir seyyahatine çıkan A
merikalı tayyarecilerJen Hernedon 
ile Pangborn memnu mıntakalar üs 
tünde UÇU§ dolaıtıklanndan dolayı 

para ceza.sına mahkum edilmiıler

dir. 

Lloyd George 

LONDRA, 16 A.A. - Observer 
gazetesi, Carvin imzaır ile neıret

tiği bir makalede lngiltere'nin umu 
mi mali vaziyetini gözden geçir
mektedir. Makale muharriri, evnla 
iktıadi ve ıiyaıi iki cephe arzet
melde olan buhranın daha henüz 
batlıunakta olduğunu ve mali mü,
külitın bu buhranın bir manzara
sından ba~ka birtey olmadığını be 
yan etrnektedir. 

Ma~ale muharriri, parli.menlo
nun fevkali.d.e içtimaıntn zaruri o· 
lan teşrii tedl>irleri kabul edebil
mek için Noel yortularına kadar 
dev&m edebllei:eğini derpiş etmekte 
d~r. Muharrir, o zamana kadar mil
li teşriki meaai kafi gelse bile milli 
hükümetin bund'\11 sonra mübrem 
bir zarurc! içinde kalacağını, çünkü 
milli buhranın hükUmetlerin en kuv 

vetliıi için bile çok ağır bir yük teş
kil etmekte olduğunu ve milletin 
ancak üçte birini temıil eden tÜt•
di.ki hükUmetin en az memnuniyct
bah, bulunduğunu beyan eylemek
tedir. Hangi fırkaya mensup olursa 
olsun bir ekalliyet hükumeti böyle 

mlihim bir meseleyi halledebilecek 
normal ltlr organizm olamaz. 

Sunday Times gazetesi de yeni 
intihabata müracaat etmenin müm .. 
kün olmadığı mütaleasını ~erdetmek 
te v" şi.'T'diki ahval ve şerait alhnda 
yapılacak intihabatın kat'i bir kıy

meti oimıyacağını beyan eyle:mekte· 
dir. intihabat mücadelesinin bütçeyi 

tevzin etm•-:-k İcap eder mi? etmez 
mi? rne~ele"Iİne i~t•nat etmesi, lngi_, 
liz dövizinin piya~aın üzerinde meş' 
unt akiıııler ha,,1 ed~c ktir. Esasen 
yuvarltık ma~a konferanst içtim1:1.1-
nın yaklaşmış olmı\s• ve tahdidi tes
ti.hat ıneı;~\c3i int:habat İcras1nı gay 
ri mümkün kı!mo;.ktadır. 

Sund<ty Times gazetesi, milli 
bir hükumet te•hili fikrini reddet
mekte ve üç fırkanın en iyi unsur
larını ihtiva edecek bir iktısadi par .. 
limento bJoku tesl9ini iltizam eyle .. 

mektedir. 
Sunday Dispatch gazetesi diyor 

ki: Bütçeyi tevzin etmek için sür'
atle hareket etmek zaruridir. Bu o 
kadar müstaceldir ki parlamento 
eylı11 ayında toplandığı zaman hü
kumetin iktıaadiyat ve rusum hak
kında yapılmıt olan kararnameleri 
hiç bir teyio ihliil etmemesi için fev 
kalade salahiyetlerle techiz edilmc
ği İ•temesi pek ziyade mümkündür. 

Sunday Referee gazetesi, milli 

bir hükümet İstiyor, 
Sunday Feree gazetesi, gerek a

mele fırkasına ve gerek muhalefet 
fırkalarına mensup birçok meb'usla
rın hali hazırdaki mali müşküllerin 

Haftalık Edebi Musahabe 

Fikirler ve insanlar 

kal hakkını kazanamaz. 

Fakat Ziya Gökalp gibi insanlar
dan bahsedilince böyle değildir. 

Gökalp sadece bir mütefekkir değil, 
bir rehber, bir mürşit, terkibin en 

fikri mana11 ile bir '' meneur 
d'hommeı" imiı. Kendisine seneler
ce muarız kalmış öyle kimseler ol
du ki onunla konu,tuktan sonra, 
fikirlerine ittirak ebneıeler §ahırna 
adeta atık oldular. O adamda elbet
te ki fanilerin pek azına nasip olan 
bir kendiıine çekme, kendini sevdir .. 
me kuvveti vardı. Peygamberlerde 
görülen bir kuvvet. Bilmem aöyle

meğe hacet var mı? ben tahtan pey
gamberleri, velileri pek ıevmem ve 
f&h11n ilka ettiği o bir nevi dini aş

ka clefilı vazih, ahenkdar fikrin 
"preıtige., ine kapılırım. 

1. Ziya Gökalp 
Ziya Gökat,,ı y•knıdan tanımıı 

oJanların hemen hemen hepsi, inkı

lip hattketinde onun tesirinin en 
ehemmiyetlilerden biri olduğunu 

l<abulde üttefiktirler. Fakat, doğ
rusu, yaptığı işin büyüklüğünü ya
zılar;ndan anlamak k•bil değildir. 

Bütün r~kbinlcrinkinde olduğu gibi 
onun kitaplarında ve makaJelerinde 
de bir ağırlık, bir vuzuhsuzluk var
d .... Gökalp kelimelerle oynamaıını 

biten; baz=ln bir terkiple, pek yerin· 
de zannedilmeyen bir sıfatla bütün 

ı bir vak'ayı, bir haleti canlandırıve
ren bir san'atkir deiildi amma yine 
bütün eıerleri araırnda en güzelle
ri, makıada en ul8.fanlan tiirleridir. 

Sadece bir filozof, bir muharrir 
mevzuu bahis olduğu zaman, aıd 

kıymetini eserlerinden ziyade haya
tında aramak lizımgeldiğini söyli
yenlerin ciddiyetine pek kani deği

limdir. Ben, tefekküre istinat eden 

kıymeti, tefekkürün aynaaı olan ki
taptan batka nerede arıyabilirim? 

Kuvvetini eserine verememiı olan 
mütefekkir veya aan'atkir, llrf ha,. 

yatırun yüksekliii ile istikbale inti-

Tahtelbahir le 
Kutba! 
"Naitulus,, ün mühim 

seferi başlıyor 
OSLO, 16 A. A. - Bir klavuz 

gemiıi, dün aktam Nautiluı'ü, Ad .. 
vent - Bay'dan Longyear - City'e 

götürmüştür. Orada kömür maden
leri erkin ve memurları tahtelbahi
re gelerek Wilkins ve arkadaılarına 
hot geldiniz. demitlerdir. Hava, ber 
rak idi tahtelbahir mürettebatı, se
yahatlerinden memnun olduklarını 

beyan etmitlerdir. Tromıoe'den iti .. 
haren NautiJuı, yalnız bir motörünü 

kullanmı1tır. Sür'ati 8 mil idi. 
Tahtelbahir, 75 varil yağ almış-

trr. 
Bu&'ÜO, umumi bir teftite tahsis 

edllmi1tir. Pazartesi günü tahtelba

hir, birinci seferini icraya giri.tecek

tir. 

nihayet nülli bir hükumetin teıek

külüne müncer olmasının gayet ta
bii ye mantiki olduğu fikrinde bu
lunduklarrnı ve böyle bir hükıime

tin en büyük fikri kabilliyet ve iıti
dat sahiplerini bir araya topltyaca
ğını ve batvekil ile muhalefet fırka
ları reiıleri araıında vuku bulan 
mülikatların böyle bir hükumetin 

teşekkülünün ilk alaimi olduğunu 

yazmaktadrr 

intihabat gapılmıgacak 
Bu gazete, batvekil ile muhalefet 

fırkaları reisleri arasındaki müliika
tın şimdiki ahval ve terait altında 

mevsimsizliği k1thul ve teslim ohı

nan yeniden intihabat İcraıı fikrini 
bertaraf etmiş olmasının muhtemel 
bulunduğunu kaydetmektedir. Yine 
bu gazete her üç fırka reisinin ~h
sen ve kendi arzularile miJli birJ;k 

esasına müstenit bir kabine teşkilini 
tasavvur etmiş olduklarını, böyle 
bir konferan• fikrinin heı· üç fırka
nın vatanperverlifj'ine müracaat et
miş olan devlet•n en yüksek şahsiye 
tinden gelmekto olduğunu söyliyc
bilecek bir mevkide bulunduğunu 

yazmaktadır. 

M. Macdono.ld ve arkadaı· 
tarı maaşlannı indirecekler 

LONDRA, 16 A.A. - Sunday 

Chronicne gazetesi ba,vekil ile rüfe 
kasının kabinenin önümüzdeki içti
mrunda maatlarmrn birer miktar in
dirilmesini ihtiyarlarile kabul etmek 
suret'ile bir iktısat ve tasarruf misa
li gösterecelderini yazmaktadrr. Par 
limento azası tahıisatının da indi. 
rilmesi teklif edileceği söylenmek

tedir. 

Maliye mutahassısları 
çalışıyor 

LONDRA, 16. A.A.- Maliye mü 
tehassısları iktisadi mahiyetteki te

kliflerin tetkikine devam etmiıler
dir. Bu tetkiklerin neticesini havi 
rapor yarın nazrrlar encümenine 

L"rd Hailsham'ın bir nutku 
LONDRA, 16. A.A.- Muhafaza 

kirlar fırkasının lortlar kamaraı.ın

daki liderlerinden lord Hailsham 

Londrada •öylediği bir nutukta 

bütçede ta•arruf temini için sarfet
tiği meıaide hükumete yarclıl" et
menin muhalifler için bir vazife ol
duğunu beyan etmittir. 

M. Mac Donald Londraga 
döndü 

LONDRA, 17. A.A.- M. Mac 
Donalcl, maliye nezaretinin teklifle
rini tetkik etmek üzre bugün öğle
den sonra toplanacak olan nazırlar 
encümeninin içtimaında hazır bu .. 
lunmak maksadile bil sabah Lossie
mouthidan Londraya dönıuüttür. 

M. Mac Donald pertembeye kadar 
Londrada kalacağını söylemittir. 
tevdi edilecektir. 

Maamafih benim gibi olmayanları 

da anlamağa çah1mm. Bunun için
dir ki Ziya Gökalp'ın hayatını an

latacak kitab• sabırsızlıkla bekliyor
dum ve Ali Nüzhet Beyin kita
bını (1) tehalükle okudum. Ne ya
lan söyliyeyim? yine bekliyorum. 

Son zamnlarda Avrupa' da, bilhas
sa lngiltere ve Fransa'ıla, meıbur 

adamların hayatından babsetmeğe 

büyük bir heves olduğu malıimdur. 
Vakıa bu evvelden de vardı; hele 
lngilizler büyük adamlannm tercü
mei halini muhakkak yazarlardı; fa
kat Strachey, atim tarihçinin üslu
bunu bırakıp ""bayatları,, roman 
tarzında anlatmağa baılryalı beri hu 

- -------
(!) Ziya Gökalpın bayatı ve Mal-

ta mektupları, 1 cilt (İkbal Kütiip

h•nesi). 

Boardman'ın 
Rekoru 
Dört Fransız takımı 
klrmağa hazırlanıyor 
PARIS, 16, (A.A.) - EXelsior 

gazetesi yazıyor: 

Hali hazırda New-York -lstanbul 
arasındaki 8044 kilo metre mesafe 
yi hatti müıtekim Üzerinde kat et
mek rekorunun sahibi olan Board
mna ve Polando nun hili hatırlar
da olan rekorlarını kınnak içi.n dört 
Fransız takımı hazırlıklarda bulun-

maktadır. 1 

1- Paria-Tokio seferlerinde uğra 
mıt oldukları betbabtane bir muvaf
fakiyyetsizlikten ceaaretleri kırılma
mış olan Doret ile Le BriX geçen
leı·de mecburi surette karaya indik

leri sırada kmlmış olan tayyareleri
nin aynı bir tayyare ve motörle ma
ceralannı tekrara hazırlanmakta

dırla.-. 

2-Coste un eski sefer arkadaşı o
lan Codos AAmerika 1ı kahramanla
rın Amerika-Türkiye rekorlarını As 
ya yolu üzerinde vebiraz tatil edil .. 
miş olan manif (istifham işareti) 

isimli bir tayyare ile kırmağa teıeb
büı edecektir. Codoı a mühendi:; .. 
Pilot robida refakat eyliyecektir. 

Bu iıe giri~meğe hazırlanan iki 
takım daha vardır: 

3-Ro.ssi - Bossoutret, Asya yolu 
üzerinde; 

4- Mermoz- Ettienne, cenubi 
Amerika istikametinde. 

M.Flandin 
Avrupada iktısadi 

ve mali vaziyet 
nasıl görünüyor? 

PARIS, 17 A.A. - lktısadi ve 
mali vaziyet hakkrnda Echo de Pa
riı gazetesinin bir muharririne be
yanatta bulunan M. Flandin, Hoo
ver t~klifi vuku bulduğu zaman hü
kumetin hattı hareketini tenkit et
miı olan bazı kimselerin hükumeti 
biç bir zaruret olmadığı halde bu 
teklifi kabul ebnit olmakla itham 

eylemi,, diğer bir takım kimselerin 

de F ransız'ların kendi tartlanru hiç 
bir suretle kabul ettiremiyecelderi 
kehanetinde bulunmuş olduklarını 

söylemittir. Mumaileyh demiştir 

ki: Vukuat, birincilere cevap ver
miştir. Eğer muaddel Hoover pla
nına müıteniden yapılan itilaf ta
hakkuk etmemit olsaydı 15 temmuz 
vadesi hu)Ul ettiği zaman Franaa'
nın vaziyeti ne olacaktı? Burasını 

düşünmeli.. Paris'te aktolunan 

Fransız - Amerikan itilafı, teminat 
sermayeleri hakkında beynelmilel 
tamirat bankaaırun kararı, Londra 

mütahasıısJar konferansının hita
mında tanzim oh.ınan protokol, ikin 
cilere hükUmetin vaziyetini muhafa
za etmit olduğunu isbat eylemittir • 

Gazete muhabiri, bundan sonra 
M. Flandin, Y oung planının yeni
den mer'iyet mevkiine konulacağı

nı ümit edip ebnediğini sormuttur. 
Mumaileyh, fÖyle cevap vermiıtir: 

Sizin bu sualiniz, fÜphesiz harp 
borçlarınm ve tamirat bedeli namile 
yapılan tediyatm umumi surette il
gaaı için yapılan mücadeleye taallıik 
ediyor. 

Almanya'nm tediyatının bir kıs
mı ile bizim kendi harp dayinlerimi
ze olan tediyatımız arasında yapıla
cak telafi mütkilita uğramaz. Hat
ti bu cihet evvelce dütünülmüttür. 
Şayet Amerika, zira alacak ve ve
receğinlİz hesap edildikten sonra 
neticede en ziyade alakadar devlet 
olarak o kalıyor. 

Harp borçlarının tenzili veya iJ-

nevi yazılar yeni bir canhtık ikti

sap etti. Şimdi hayatında yaptıkları 
anlatılan adam hakkında kuru bir 
monografi değil; onun her hareke
tini canlandırmak, her hissini gös
termek istiyen bir "roman,, yazı· 

lıyor. Ziya Gökalp için de böyle bir 
ıey lizımdL 

Vakıa bizde ıimdilik bunun ya
pılamıyacağını biliyoruz. Ruslar, ha 
yatını anlatmak istedikleri adam 
hakkında, bir nizama koyup, birçok 
vesikalar netrediyor, bunların arası
na onun eıerlerinden alınmış par
çalar da ilave ediyorlarmıf. Bu usul, 
çok büyük bir tahlil, tenkit ve sonra 
terkip kuvvetine vabeste olduğun

dan daha zordur; onu da bekliye
meyiz. Fakat Ziya Gökalp'ı tanımış 
olan muharrirlerimiz toplanıp da 

-• 
Türk -Yunan dostluğ 

Yunan hariciye nazırı Selanikte 
muhim bir nutuk söyledi 

ATINA, 16 A.A. - M. Venize
los'a vekalet eden Hariciye Nazın 

M. Mihalakopulos, tetkik ıeyahati

ne devam ederek refakatinde ziraat, 
münakalat ve hava nazırları olduğu 
halde Selaniğe gelmi1tir. M. Miha
lakopulos, Büyükkule salonunda 
büyük bir kalabalık önünde söyledi

ği nutukta komşu memleketlerle 
dostluk misakına İstinat eden Yuna-
niıtanın harici siyasetini 
aktolunan misakları tadat 
demi1tir ki: 

izah ve 
ederek 

"Bilhassa Türk .. Yunan misakt 
Y unanistana huzuru kalp vermiı ve 
Yunan bütçesinde senevi 200 mil .. 
yon drahmi tasarruf yapmak imka

nını temin etmiıtir. Bu parayı mül~ 
tecilerin iıkinma ve yerlilerin refa
hına sarfedebiliriz. 

Bütün siyasi fırkaların tasvip et· 
tiği düriist harici siyasetile Yuna
nistan bütün cihanın teveccühünü 

sette tek bir bul olduğunu ve ç 

tükür ki bu bu•~' ·'" a ... meı'el 
!erine değil para itine alt bulund 
ğunu söyledikten sonra Bulgar 
Yunan münaaebatının mev'.?uu ba 
solduğunu tasrih ederek, Kafanda 
ris-Malinof itililnamesile Hoo• 
teklifi hakkındaki Yunan tezini tel< 
rar izah eylemiştir. 

Yunan hariciye nazrrı müteaki 

ben dahili siyasete devam ederek 
bütün memleketlerin iktısadi bulr 
randan müteeasir olduğunu ve ms· 
amafih Yunan hükümetinin vergilt 
ri azaltmak, ziraati himaye etm 
yeni yollar yapmak ve maarifi tal<· 
viye eylemek imkanını bulduğun~ 

söylemi,, ve komşu memleketler!• 
ve bilhasaa Türkiye ile mün'akit i· 
tilaf ""ticeıinde hasıl olan vaziye 
tevfikan tanzim olunan deniz ve ka• 
ra proaramlannı izah etmiıtir. 

M. Mihalakopuloı Muıeviletİ 
kazanmrıtır." methüsena ederek nutkuna niba.vet 

M. Mihalakopulos, harici siya- vernüıtir. 

Hariciye vekili yakın
da Avrupaya gidiyor 
ANKARA, 17 (Telefonla) - Hariciye Vekili TeYfik Rüttii 

Bey ağlebi ihtimal çarşamba günü Avrupa tetkik komisyonu içti 
mama İştirak için CeneYreye hareket edecektir. T eYfik Rüştü B. 
ye birinci daire umum müdürü Cevat ve kalemi mahsus müdürü 
Kemal Aziz Beyier refakat edeceklerdir . 

Avrupada tedavide bulunan lktısat Vekili Mustafa Şeref B. 
de heyetimize Cenevrede iltihak edecektir. 

CSıcak dalgası memle .. 
ketimizden de geçti 
ANKAR~ 17 (A.A.) - lktıaat Vekaleti meteroroloji ensti

tüsünden alınan malumata nazaran ağustosun ilk on beı günü 
zarfında azami Ye asgari suhunet yağıf veziyeti ıudur: 

Karadeniz sahili lamamile kapalı ve bulutlu olmak üzere meın 
leketimi~in diğer aksammda havalar ekseriyetle açık ve berrak 
geçmiıtir. En yüksek suhunel Antalyada 43, en küçük suhunet 
Karsta 6 derece kaydedilmittir. 
Ayın 11, 12, 13 üncü günlerinde bütün memleket bir sıcak dal 

gas altında kalmr!lır. Umumiyet itibarile pek faideli yağmurlar 
düşmüştür. Bilhassa Karadeniz sahilinde mebzul yağmurlar yağ 
mış ve istifadeli olmuştur. Yalnız Erzincan civarındaki mezruat 
la Ala§ehir, Uşak köylerindeki mezruat bilhassa bostanlar Ye tü· 
tünler fazla yağmurdan, dolu ye selden oldukça zarar görmüftür. 
Kuşadası, Hendek, Denizli, Kastamonu, lsparta, Kütahya. Ka· 
dmhan, Seyyitgazi, Bali, Sıvas kuraklıktan müteessirdir. 

Bern Elçisi tebdil edilmiyecek 
ANKARA, 17 (A.A.) - Bem elçiliğinin tebdiline dair itaa 

edilen havadisin asıl ve esastan iri olduğunu beyana Anadolu A
jansı mezundur • 

•••••••• 
Mübadele komisyonu 

• • 
reısı 

ANKARA, 17 (Telefonla) 

Muhtelit mübadele komisyonu 

Türle hey'eti reisi Şevki B. geldi. 

&'&Si hususunda Ön ayak olacak olur 1 
sa biz buna kartı hiçbir itiraz denne 
yan ebneyiz. 

Hali hazırdaki buhrandan bahoe
den M. Flandin, bu buhranın zan
nolunduiundan daha çok kanıık ol
duğunu aöylemi1 ve kredinin yeni
den teıiıi matlup olduğu takdirde 
bu hususta yegine çare olan "iti
madı tesiı ebnek,, usulüne müraca· 
at eylemek lô.zım geleceğini beyan 
etmiştir. En sağlam çare yeni ser
maye1erin teeısusüne yardım etmek 

onun hakkındaki hatrralarmı, ihti
aaslarını, mütalealarını yazsalar, ya
ni bir ''Hommage,, vücude getirse
ler, elimizde tek kafadan çıkmıılar 

kadar kuvvetli olmasa bile yine iyi 
bir eser, onun icazını biraz anlatabi .. 
len bir kitap bulunur. 

Ali Nüzhet Bey, Gökalp'ten hür
metle, aıkla bahsediyor; veıikalar 

topluyor; bazı hildiıeleri yanlar, 
mektuplarla anlatmağa çah1ıyor. 

Ruslarınkini andıran bir tarz; daha 
doğrusu eski tarz ile Ruılarınki a
rasında bir melez. Kitap, Ziya':un 
yetiştiği muhitin tasviri ile başlayıp 

hayatının bütün safbalrını 

meğe çalışıyor. iyi; hatta 

Bey belki ilmi u•ullere de 

göstt:r· 

Nüzhet 
riayet 

etmek istemiş. Fakat hiç san'at· 
kar değil. Halbuki bir adamın, etra-

• 

Uşakta yollar 
UŞAK, 17 A. A. - Belediye 

2800 metre murabbaı tutan Ç&t"f• yo 
[unu aafalt yaptırmağa karar yer
miıtir. Yolun inf&Jlbna faaliyetle 
dnam edilmektedir. 

tir. Buna muvaffak olmak için de 
gerek devletlerin ve &'erek fertlerİll 
her sahada israflarıru tahdit etmek 
&'erektir. Mübadeleleri tensik etmek 
matlıip ioe, bunun için de ıimdikl 
iktısadi harpten vazgeçmek iktiza 
eder. Fakat bütün bunlar, hepıi de 
aklı selim mahsulü olan ve icabında 
kendilerinden babsolunan ve fakat 
hükümlerine tabiyet mü,kül bulu

nan bu İptidai kanunların mü1tere-
ken kabuli neticesinde tahakkuk ede 
bilir. 

fındakiler üzerinde bıraktığ1 ruhi 
tesiri ancak bir san'Rtkir anlatabi .. 
lir. 

Türkçesi de gayet bozuk; belki 

kitabını 'acele yazmış da ondan; het 

aayıfada, bilhassa baş taraflarda, 

yarım cümleler, biribirini tutmıysr1 
parçalar, her şey var; noktalar, vİf'" 

güller yerinde de~il. Buna bir de 

pek fazla olan tertip hatalarını ili 
ve edin, kit~bın okunması ne kadat 

zor olduğu anlatılır. 
Malta mektupları ?lôkı ile oku• 

nuyor. Hele bir tanesi, "mektup?a'# 
mak tarzı ile de de:-s "lınabilir, di· 

ye başhyanı, çok güzel. Gökalp bıI 

kısa parçada, fik~i hüh.tn mü~kiH· 
lerini t.k b>;ır.a h·I!~ mecbur k;>I· 

dtğını anlatıyor: ••f~k"rl~rim de, 



• 

uamele vergisinin tatbikine baslan .. 

Ekononıi 
1 

/ nlıisarlar Yeni muamele vergisi- 6e;~~de 118 000 

Japon dampingi şid
detle devam ediyor 

Barıt ve 
av fişekleri 

Tevhit için yarın fev
kalade bir içtima var 
Barıt ve av fişekleri inhisar

ları heyeti umumiyeleri yann 
müıterek ve fevkalade bir içti
ma yapacaklardır. 

nin tatbikine başlandı kişi! ' -·--
Tahsilinde de büyük kolaylıkla gösteren 

yeni şekil, sınai hayatımızın 
inkişafına büyük bir yol açıyor 

Sergiye gidenler dün 
gece de bir piyes 

seyrettiler 

Devlet memuru 
nıu, değil mi? 

Belediye memurlarının 
vaziyetleri ne ha ide? 
Belediy~ memurlarının <levlet 

memuru olmadıkları içi.n ınemurin 

kanunundan istifade etmeleri mev
zuu babiı değildir. Ancak bütün 
belediye memuı-ları bu ahki.ma tabi 
olamamaktadırlar. Geçen eylülde 
tatbika başlanan yeni belediye kanu 
nundan sonra tayin edilen belediye 
m~murları memurjıı kanununun hiç 
bir hükmü ile mukavyet olmayıp 

Belediye memurin nizamn~mesine 

tabidirler. Bunlar umuıni tekaüt 
kanun'.ında.n da İi-tİfadc edememek· 
tedirJer, 

Bazı mensucatta rekabet imkanı kal
Ticaret Yeni muamele yergiıi kanunu 

dün lotanbul gümrüklerin, ve de· 
vaırı resmiyeye tebliğ edilmit ve 
dünden itibaren tatbikine batlan
mıştır. 

Yeni kanun sıruU müesseseleri .. 
miz için mühim bir inkitaf yolu aç
maktadır. Sinai müesıe.selerden an· 

calı 10.000 liradan fazla cirosu olan
lar muamele vera:iıine tabi tutul

maktadır. Bilhaua memlekette ı

mal edilen mevat ihraç eınaıı.,da 

vergiye tabi tutulmaktadır. 

. Üçüncü yerli mallar sergisi
nı alb günde 118,000 ki,i ziya
ret etmiştir. dün bilhassa öğle
den sonra sergide izdiham art
mış ve serginin büyük bahçesin 
de denilebilir ki, bir adım, bile 
boş yer kalmamıştır. İstanbul 
h~lkı için yerli mallar sergisi
nı. g~rmek bi.r ihtiyaç haline gel 
mıştır. Sergı geceleri de çok 
kalabalık olmaktadır. 

mamıştır. 

ınüdiriyeti vaziyeti 

Japonların kumat danıp~gi 
Ve rekabeti iktısadi mahafılde 
tittikçe büyüyen bir endite u-
hndırmaktadır. . 
Şehrimizdeki mensucat tacır 

vekalete bildirdi 

en ziyade dimi ve kv;eliner de
nilen kumaşlar ü:ı:erınde dam
ping yapmaktadırlarve söylenil 
diğine göre, bu rekabet çok 

§iddetli olmaktadır. . Japonlar 
fiatları damping kaatıle o ka
dar kırmışlardff ki, dahili sana 

yi için bile rekabet imkanı bu
lunmamaktadır. 

Ticaret müdiriyeti vaziyeti 
acilen hükumete bildirmittir. 

Bu içtimada nısıf hisseleri 
Maliye vekaletine ait olan bu 
iki inhisarın birleşnirilmesi et
rafında görüşülecektir. 

Stok tütünler 
Yakında mübayaalarına 

başlanıyor 

Bir kaç günden beri rahatsız 
olduğu için makamına geleme
yen Tütün inhisarı umumi mü 
dürü Behçet Bey dün, gene ra
hatsız olmasına rağmen, maka 
mına gelmi5 ve muallakta ka
lan baz ımühim meseleleri in
taç için müdürler encümeni iç
timaına riyaset etmittir. İçti
ma geç vakte kadar devam et
miş , kadroya ait son nakil mu
ameleleri ile stok tütünler hak 
kında kararlar almıştır. Stok 
•:;tünlerin yakında mübayaa 
muamelesine batlanacaktır. 

Belediyede 

Yollar 
Bu sene ancak tami 
rat ile uğraşılacak 

Yeni muamele vtrgisi kanunu 
gerek dahili ticaretin ve aanayİİn, 
gerek harici ticaretimizin inkitahn"' 
da büyük bir &mil, ayni zamanda 
himaye vasıtaaı olacaktır. 

"ır eni kanunla evvelce ihracattan 

alınan yüzde 2,5 resim temamen kal 

dınlmıştır ki, bu, çok mühiııt bir iş
tir. Bu sayede fındık alelümum /a-

' 
hire, kuı yeıni, tiftik ve yapağı gibi 

başlıca ihraç eşyamız büyük bir hi
mayeye tna2har olmuı bulunmakta
dır. Buna mukabil yeni bazı istiına
larla ithalattan yüzde altı muamele 
-vergisi alınacaktır. 

Gümrük resminden muaf olan 
maddeler muamele verıiıinden de 
muaf tutulmaktadır. 

Beher metre murabbaı 25 lira
dan yüksek kıymetteki halılar re
simden muaf bulunmaktadır. 

Muamele vergisini tahsilj için a· 

zami kolaylık vazedilmiştir. Mua
mele vergisi müestcs~lerden üç tak
sitte alınacaktır. lthaliıl e_tyası için 
banka krediıi mukabilinde vergi uç 
ay tecil edilebileeektir. Vere•iye sa
tışlM"da ikinci bir üç aylık teeil ya
pılacaktır. 

Yeni n\a)İ. kanunlar, bilhassa mu

amele vergisi kanunu iktıl'ö&di maha
filde biıyük bir memnuniyetle karoı
lanmıştır. 

Zafer Bayramı 
Şehrimizde fevkalade parlak 

merasimle tes'it olunacak .. 

Bir senede serginin 15 gün 
devamı az görülmekte ve sergi 
heyetine yüzleı ce mektupla ser 
ginin bir müddet daha temdidi 
rica edilmekte ise de buna im
kan görüh, eınektedir. 

Sergide dün akşam Cümhuri 
yet gençler mahfili taı-afından 
"Üçüzler" piyesi tem~il edil
miştir. Bu temsil çek kalaba
lk olmuş ve alkışlanmıştır. 

Odalar 
Kongresi 

Bir hafta devam ede
cek kongra mühim 
kararlar verecektir 
Üçüncü Türk ticaret ve sana 

yi odaları kongresi 7 teşriniev
l'elde Ankarada toplanacaktır. 
Bir hafta devam edecek olan bu 
kongreye bütün odalar murah
hasları iştirak edeceklerdir. 

Beledive bu nıemuı lar ıçin sig0 r .. 
ta u. ulünü t.a ... avvur ttmit ve bazı 

aıgorta şirketieri ile temas ve mu· 
ha.bereye girişmitti. lienüz bu hu .. 

susta bir nctiı~e f:ldc edilemenu;tir. 
Bcleoiyc kanununun tatbikinden ev 
\!el memur olan eıkı memurlar için 

ise, memurin kanunu kc:ta tatbik e• 
dilmeme:kte, yalru:.t tekaüt kanunu 
tatbik cdiln1E"ktcclir. Buna naza .... an 
bunJ,.., .. yarım devlet memuru adde
dilmek İcap ~er. Bir de belediyede 
hükUmet tarafından tayın edi!en er 
kan ve müdürler vardır ki, bunlar 
tamamile de..-let memuru oldukların 
dan memurin kanunundan istjfade 
etmektedirler. 

Diğer taraftan belediyeden ma
aş alan ilk tedris.at ve san'R.t mek· 
tepleri muaHimleri ile ııhhiyr mü. 
durlüğünde müıtahdem doktorl111 
var. Bunlan ise maaı·if ve sıhhiye 

veki.letJeri tayin etmtkte binaena
leyh devlet memuru addedilmekte
dirler. Fak at maatlarını be\ediy&
den almakta ve belediye emrinde 
çalışm•ktad.ı·lar. 

•e fabrikatörleri ticaret müdiri 
Yetine bizim mamulatımızla Ja 
Ponl..:.n aynı cinsten şehrimize 
depo ettikleri ve damping yap
bkları kumatların birer kollek
siyonunu vermiJlerdir. Bu kol
leksiyonlara n...,an Japonlar 

* * .. 

Bu sene belediye bütçesine 
yollarn tamiı i ve yeniden intı:ı 
sı için 400 bin lira olarak konu 
lan tahsi~al vekaletçe aynen 
kabul edilmiştir. Yeni belediye 
hudutları kanununu buseneden 
itibaren tatbika başlandığı için 
şehir hududunda oldukça tdıed 
dül:it olmu' ve bazı yollar hu
dut hariciı:de kalmıtlır. Bunla 
rnı inşa ve tamirini Nafia veka 
Jeti yapacaktu . 

- 30 Ağuıtoı wer ve tayyaı-e bay· rafından buna mukabele edilecektir. 
ramı 3() aiu•too pnii memleketimi ,. 5 - Nutuklar bittikten sonra mu 
zin her tarafında olduğu gibi şehri- :ıikalar istiklal marıım çalaet1k ve 
mizde de pek parlak meraıimle tesit bu sırada orada hazır bulunanlar ııe
edilecektir. !im vaziyeti alaet1klardır. Bu ıuret• 

Kongrede, hububat, tiplerin 
tayini, mahsulün temizlenmesi, 
satışın tanzimi, muhtelif liman 
!arda silolar ve depolar tesisi, 
vapur muameleleri, ihracat kre 
diıi, tiftik işleri, büyük liman
larda umumi mağazalar tesisi 
ve beynelmilel ticaret odalan 
kongresine iştirak mesel~i aö 
rütülecektir. 

Vilayet ile belediye tevhit edil
dikten sonra, belediye memurlarının 

vaziyeti bu ,ekle girmi,tir. Belediy• 
erkanmdan bir zatın dediği gibi, 

timdi belediye mi, yoksa devlet ..,,. 
murumu addedilecekleri bir türlü 

kestirileıniyen daha birçok m mur 
VW"drr. 

O 
.. f' t) • i ı fındık rekolte~i 29000, İtalya· 

zum ıa arı ıy nın 17000 tondur . 
Ozüm fiatleri yükselmekte Ticaret borsasına dün gelen 

devam etmektedir. Bu sene Ko bir telgrafta Giresonda dün ilk 

rent ve Kalifomiyada üzüm az fındık mahsulünün 34 kuruş-
olduğundan üzümlerimiz iyi tan satıldığı bildirilmektedir. 

\ıir fiat bulabilecektir· Mahalli verilen bir kararla 

Pamuk fiatları 
Dünya pamuk fiatlerinin su

kutu haberinin ticaret borsası 
ıııabafilinde yaptığı tesiri tim
dilik görmek kabil olmamıştır. 

Son ıılnlerde esasen durgun 
olan pamuk piyasasının ~ su
kut üzerine ne tekil alaca~ı bek 
lenilmektedir. 

Oda memurin koop· 
ratifinde 

Ticaret odası memurları ara
s~da yapılan memurin koopera 
tifinin ilk heyeti idaresi te9el<
ltül etmiftir. . 

Yeni beeyti idare, Vehb~, 
Hakkı Multafa Necati, Suphı, 
Seyfi ve Sadi Beylerden mürek 
keptir. Mürp,kıplıklere de Nec· 
illi ve Sırrı Beyler seçilmişler
dir. 
Kooperatifin nizamnamesi Vi 

!iyete verilmek üzeredir • 

Fındık tacirleri bugün 
toplanıyor 

Fındık ihracat tacirleri bu 
llÜn ihracat ofisinde bir içtima 
Yapacaklar ve bu seneki fındık 
ıbrııcatımızda takip ediJme9İ la 
ıııı:ı gelen hattı bereket etrafın 
da görüıeceklerdir. 

Bu sene fındık mahsulümüz 
Ordu mıntakasında 3948, Rize 
Ve Trahzon'da 11288 ton ol
ıtıak üzere 23 690 tondur. Bu 
tııikdar geçen' senenin mahsu
lünden yüzde 54. 71 derecesin· 
de azdır. Bu sene İspanyanın 

•vlaıJarı~ gibi beniındir diye büyük 
>ir ,eıkatle seviyorum., diyor 
(S. 105). Gök3Jp'ın en büyük tara
r, acaba böyle bütün fikirlerini an
cak kendine medyun olması; sual· 
:••ine kitaplarda bulduğu cevapları 
•abu) etmemesi değil miydi? Her 
reyi cemiyete irca eden o rnü.tefek

',irin etrafı üzerindeki büyük tesiri 

•e nüfu7.u acaba bu kadar şahsi ol~ 
flla.ıından gehniyor muydu? 

Yolunu, fikrinin ve kalbinin iste
diği yolu mademki kendi kendine~ 
hiç bir tnünide nefsini teılİIJl etme-
ti . 
~n bulmuş, niçin başkalarını rnu~ 

ı.akkak bir akiydeye bağlaınaia 
ltalktı. Hürriyeti çok ıevdiğini de 

fındıkların yat olarak ihracının 
önüne geçmek için mahsulün 
ancak 16 ağustosta ihracı ka· 
rargir olmuştur. Bunun her hal 
de nafi neticeleri görülecektir. 

lzmirden ilk üzüm • 
ihracatı 

lZMIR, 17 _ Bu senenin ilk 

üzüm maksulüniin ihracı münasebe· 

tile burada meraıim yapıldı. Va
..: kalkarken diğer vapurlar düdük 

p - d 
çaldılar. Vapura Tryeıtey~ _gon .~-
'im k .. e 1280 •andık uzum yuk 

rı e uzer 

Jetilmiştir. 

u 
• o ., ...... 

Kambiyo Borsası 
- -= 

ııterıın 1030, Kuron 15,92, 

Dolar 0,47,20 Şlllng 3,3!>,50 

Pczeta 5,52,00 
Frank 12,03,50 

Liret 9,01,W 
R. 01ark 1,99.7!> 

FrllnkB. S,38,W 
Zloti 4,20, 

2,7,09 
orahınl 36,41, 

Pcngll 

Frank 1. 2,4t,75 Ley 79,33. 

Dinar 28,65, 
' Leva M, 

florin 1,16.~ çen:oneç ~~8~ 

Borsa 
harici { 

Atıın 
M.ecidlye 
Banknot 

··-
915,00 

52,50 
266, 

Esham ve Tahvili.tın nevı 

lıtıkrazı dahili 92,50 
DUyunu muvabhide 

67
•
50 

lua01lycli Demir) ~ıı~rı_ • 3,4~ 
o • ,. <U w at u • 

seviyordu? . .. d 
ktuplarında hır ııır e a• 

Bazı me .. 
k 

b ba:ıan kendısıne 
11 var. Fa at u ' . 

ak bir romant11me ka-
h- y ıtmayan 
ıç ela istikbalden hah· 

dar varıyor; ınes 

ıederken diyor ki: . 
'' ... fenalık kalmıyacağı için pohı, 

akkeme bulunmıya
. andarma, m 
J kanunları yalan, 
cak··· 0 zamanın . . 

1 
__ Lte ilimleri, fenlen hı-

ablak an """ • 
Jeli 0Jınıyacak ... ,, 

Acaba Gökalp'ın ailesine Malta'· 

d 
• mektupları bu kadar 

dan yaz ıgı 
Nüzhet Bey onlarr 

ını? Daha varsa . . 

h 
bu ıefer tarihlerını de ko-

da, eın .. 

k, 
e•retı<. insanı belki en ıyı 

yara n ,. 
mektu.ııları anlatır. 

Şehir dahilindeki bilumum 
yolların inşa ve tamiri bu tahıi 
ıatla ve l- ı sene Zil.rfında kabil 
olmay.,cağı için derhal yapılma 
sı icap eden birinci derecedeki 
yolların tesbitine başlanılmış
tır. Mühim yollardan Şişlide 
Cabı sokı:.ı;ının lağımları ikmal 
edilmiş ve kaldırımlarının inşa 
sına başlanmıştır. Bu sene yeni 
den yapılacak yol o kadar faz
la olmayacak, tamirata daha zi 
yade ehemmiyet verilecektir. 

I.Jumarasız bisikletler 

Bu husuıta kolordu kumandan- le Meçhul asker ıelamlanmıı bulu
lığı bir program hazırlıunııtır. Pı-o- nacaktır. 
gram ıu l\Jretle tatbik edilecektir: 6 - Bundan oonra Darülfünun 

ı - Saat 9 dan 10 a kadar K.O. bahçeainin Beyazıt kap11ı önünde 
K. tarafından koloruu kararııahında hazırlanacak tribünde bulunan Ko· 
uıbitan ve hükı'.ımet memuırlannm lordu kumtıDdanı önünden, toplan
ve diğer arzu eden zevahn tebriki- mıt olan kıt'a ve mektepler •e sair 
tı kabul edilecektir. teıkiller tarahaclan bir meraılm ııe-

2 _ Beyazıt'ta Darülfünun mey- çiıi yapılacaktır. 
danında ııaat onda toplanacak !uta- 7 - Meraıim aeçifini yapan kıt'
at askeri ve ıivll mekteplerin ve alar ve Harbiye mektebi Beyazıt, 
sair tetkillenn, K.O. Kumandanı ta Divanyolu, Sultanııhmet, Salkımaö
rafından, oaat 10,30 da teftit ve ğüt, Sirkeci, Karaköy köprüıii, Sit
muayeneleri yapılacaktır. haneyokuıu, Galataoaray, lıtikliU 

3 
_ Meraıime i,tirak edecekler caddesi yolu ile Takıim'e çıkacak 

§Unlardır: 
Aıkeri mektepler, muhtelif 11nıf-

I d mu .. rekkep kıtaat, poliı kıt'a· 
ar an . 

sı, itfaiye i>ölüğü ve otomobillen, 

t 
,:-sali -..>.ir bandoıu, Meh 

ayyare uı-•• ' :· 

k • ivil hıeler ve mektepler, 
ter ta ımı, 

esnaf cemiyetlerİ··· 
4 

_ Teftiş ve muayeneyi mütea-

ve oradan iuılalanna döneceklerdir. 
Mektep talebeleri ve sair teıkillor 
Karalröyden itibaren harekette oer
beıttirltt. lsteTlerse ayni yolu takip 
ederler ve iıtert,rıe Karaköyclen 
yerlerine döneri•. 

& - Geceleyin aıker n talebe ta 
rahndan fener alayları tertip ve ic
ra edilecektir. 

9 - MezkU.. gün tam zevalde Be
yazıt ve Selimiye'den yirmi birer 
pare top atılacaktır. 

Son zamanlarda tehir dahi
linde bazı numarasız bisikletle 
rin dolaşnıatka olduğu görü!
müştür. Bu, belediye varidatı
nın teneuülünc sebep olacağı 
için. sıkı takibata başlanmıştır. ==----------_.....,....,,......-;:O~ç-m_e_m_u __ ra-~ı·ş_t_e_n __ 

Stadyom için yeni Cumhuriyet merkez 

kip en kidemsiz bir zabit tarafından 
istiklal harbi ve Batkumandanlık 
muharebesi hakkında bir hitabede 
bulunacak ve J{. O. kumandam ta-

·· d ·· ·· 'tt" el çektirildi 
müracaat yok! bankası mu uru gı ı Pos.ta muamelit müfettitliği 

Cu··mhurı'yet Merkez Bankası · di"i ) nın göster 5 üzum üzerine 
Dünkü akşam gazetelerin

den biri ,ehir stadı için sporcu 
!arın belediyeye yeniden müra 
caat ettiklerini yazıyordu. Yap 
tığımız tahkikata göre, bu, eski 
bir müracaattır • 

Resimden maaf 
köpekler 

Dehiliye Vekaleti belediyeye 
bir tamim göndererek muhade 
rı .et ve konsolosluk muahedesi 
umumi beyneddüvel ahkama 
göre münasebatta bulunduğu
muz devletlerin siyasi ve şeh
benderi memurlarnm zatlarına 

2. - Bir roman 
Buıünkü cihan edebiyatında gö

riilen iki eıaılı cereyanın da pınarı 
Amttika'dadır. Anstokratik diyebi· 
leceğimiz cereyan, yani ıırf küçük 

bir zümreye hitap eden tamamile 
fikri, adeta hendesi, biraz muzlim 
edebiyat, Baudelaire ~ Swinburne • 

George kolu E. A. Poe'dan; bi~de 
Ni.zım Hikıne~in temıil ettiği bij .. 

yük kütle edebiyatı da Walt Witb
ınan'den çıkmı1tır. Yeni mi.marı o~ 
rada doğdu. Elbette ki 120 milyon 
nüfuslu o zengin memleketin, ken

dine yakışır bir edebiyat1, bir san' -

atı var .. Biz bilmiyoruz; ancak ıine 
maya gidip birkaç mana11z filmleı-i

ni alkışhyoru:ı. 

umum müdürü Salahaddin Bey merkez postahanesi mevnıde 
Ankaraya a"Vdet etmittir. dairesi memurla;;,ndan üç efen 

ve binalarına ait süs ve av kö
peklerinden belediye rüsumu a
lınmamak icap ettiğini bildir-
miştir. ... 

Ekmek fiatları 
İstanbul belediyesinden: 
Ağuıtosun on dokuzuncu çar 

tamba gününden itibaren ek
mek sekiz ve francala 13 ku
ruştur. 

--
Romancılanndan biri, Sinclair 

Lewiı, Nobel mükifatını aldı; eser
leri dünyanın bütün dillerine tercü
me olundu. Öyle pek büyük bir mu
harrir değil amma fena da değil; 

biz ondan bir tek oatır okumadık. 
Bu romRncı, lıveç akademisinin 

"tevzii mükafat resmi,, nde söyledi

ği teıekkür nutkunda, memleketin
den !İki.yet ediyor; vatandaşla.rının 

san'atkarı istihfaf ettiklerini söylü
yordu. O nutkun bir yerinde diyor 

ki (huliııa ediyorum): 

"Biz romanın Amerika,da cidden 

sevilmesi için bütün AmeriJıların gü 

zel, yaluşıklı, zengin, namuslu birer 

delikanlı olduğunu; kızların da ha

ıan olmakla beraber ıonradan mü-

diye itlen el çektirilmi9tir. 
Mühim bir rica 

Şehitlikleri imar cemiyetin -
elen: 
Ayın 17 İnci pazartesi ııünü 

saat on bir raddelerinde Maç
kadan hareket eden tramvayda 
Çanakkale harbine ait baın not 
lar unutulmuıtur. Alan zatın 
Sirkecide Nemlizade hanında 
cemiyet riyasetine göndermesi 
ni ehemmiyetle istirham ede
riz . 

kemmel birer zevce ve ana oldukla· 
nnı söylemi Uı:ıımdır .,, 

Değeı-li bir ıair olan Halide 
Nu1rat Hanım ile Mehlika Emir 
Hanım, Amerikalıların cidden ıev• 

dikleri bir romanı tercüme etmit
ler (1). Bu kitabı yazan Jeen 
Webater haknrda bir ıey söylemi
yorlar; hacet de yok: ne kafada a
dam olduğu eıerinden belli. 

Baba11 anası belli olmayan bir 
kız, Ceruıa Abböt yetimhanede bü
yütülmüı; fevkalide zekiıına mü
kifaten zena-in bir adam onu daha 
büyük bir mektebe gönderiyor. ı.. 
tediği tundan ibaret: kız on• n1u
ayyen zamanlarda mektup yr.• •. k 

( 1) Örümcek dede (Muallim Ah

m•t Halit kitapbancıi) 

Mütterlsiz 
oteller 

Me11simin en kalabalık 
meflsimi olmasına rağ-

men oteller tenlıt1! 
Son zamanlarda otellerde mütte

ri buhranı bat gllıtenniıtir. Otelci
ler müıteriıizlikten çok muıtanp ve 
tiki.yetçidirler. Hattiı bu yüzden ba 
:ıı oteller kapanmak mecburiyetin
de kalmıtlardır. 

Bu mevsim lıtanbul otellennin 
en kalabelık olmaaı lhım ııelen bir 
mevoim oldufu halde, oteller pek 
tenhadır. 

Bunun sebeplerini biraz da otel
lerin çokluğunda aramak !Asım gel
mektedir. htanbul' da bugün 250 
kadar otel vardır. Sonra otellere 
panıiyonlar da dehıetli bir rakip va
ziyetindedirler. Dün bu huıuıta otel 
ciler cemiyeti katibi umumiıi Cemal 
Bey kendiıile görüten bir muhani
rimize demiıtir ki: 

- Son ııünlerde mütteriıizlikten 
bazı otellerimiz kapamak mecburiye 
tinde kalmaktadırlar. Sirkecinin 25 
senelik bir oteli olan Türk oteli de 
bu meyandadır. Maamafih temenni 
edelim ki bu kapamalar muvakkat 
oloun. 

Bakkal dükkanında 
yangın 

"Aksarayda İinebey mahal
lesinde Hacı Mabmudun bak
kaliye mağazaeından dün ııeoe 
yanaın çıkmıt, meakur bina 
yandı~ı halde ıöndürülmü9tür. 

ve kendiıinin kim olduiunu öirerı
meğe çahımıyacak. Romanı iıte bu 
mektuplar teıkil ediyor. Ceruıa, a
damcağızın iımini Oriimcek dede 
koyuyor. Gayet aeveze bir kız. Mu
barrinn iddlaıına rağmea hiç bir 
edebi iıtldadı yok. Neyoe. Giiniin 
birinde Cervi Pendelton iıminde 

.-•süzel, yakıııklı, zenain, namuılu., 

"° aoıyaliıt bir deliluınlı ile tanıtı· 

yor, onu seviyor. Bu deUkanhnın 

kim oldufunu elbette anladınız: 0-
rümcek dede. Romanda bir kayıt 
yok amma belli ki evleniyorlar ve 
Mhaf11rı,, Ceruta "mükemmel biı· 

zevce, bir ana,, ve büyük bir muhar

nr oluyor. 

Sinclair Lcwis'in çiıdiii taWo-

Borç yerine 
ahnan buğday 

Piyasada byğday f iat
larına tesir etmedi 

Bir haftadan beri Ziraat Ban 
kası köylünün kendisine olan 
borcuna mukabil buğday alm k 
tadır. Banka umum müdurü 
Şükrü Bey bu itle bizzat me,
gul olmaktadır. 

Bu toplanıtın ehemmiyetli 
olabileceğini tahmin edilerek fi 
atların üzerine tesir ika etmesi 
bekleniyordu. Halbuki İstan
bul boreasındaki buğday fia :a 
rı bundan müteessir olmamış

tır. Fiyatlar eski seviyelerini 
muhafaza etmektedir. 

On günden beri İatanbul bor 
sasında buğday fiyatları 5,5 ku 
rut etrafında bulunmaktadır. 
Ziraat bankasının buğday alıcı 
sı olarak piyasaya çıkması fiat 
!erde elin beklenen tesiri yap· 
mamıttır. 

Sıhhiye müsteşan 
Şehrimizde bulunan sıhhiye 

müsteşarı diiJ.ı sıhhiye müdüri
yetine gelerek bir müddet met 
gul olmuştur. 

Professör Doktör 

Besim Ömer Paşa 
dün Avrupadan şelıçimize gelmistır. 

dan delikanlının ooıyaliıtliği ve kı· 
zın muharrirliji ile ayrılıyor. 

R.,.aı Nuri Beyin romanlarındaki 
bilhassa Çio.t. Kutu'ndalc:i havayı se
venler, bu roınandan da hoılanacak .. 
Jardw. Bundan mÜf'ııir bir tavsiye 

olamaz. 

Kitabın içinde ecit bücü1 rt. siın• 
fer de var; aüzelligi sun'i. bir sade 
Jikle bulanlar bunlRrı da beğenecek
ler. 

Ben •Ö>·lemiyorum, lııa söyle 
mış: 

"Kafaca baıit olanlar mea'uttur, 

zira bu dünyada manasız romanlar 

okuyup yarın ahrıette de cennele gi. 

ttedıler.n 

Nurullah ATA 
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Asrın umdesi "Milliyet" tir. 

18 AGUSTOS 1931 
iDAREHANE - Ankara cadd.. 

ıi No: 100 Telıınf adreıi: Milliyet, 
lıtanbul 

Telefon numaralan: 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
c Türkiye için Hariç için 

3 aylıiı 400 kuruı 800 kurut 
6 .. 750 .. 1400 .. 

12 .. 1400 .. 2700 .. 

Askeri bahisler 
"İlk Türk Kahramanı Mete'nin 

Kumandanlığı ,, 
ın İki mektup 

-Franaızcadan-

İki mektup yazdım. Hali Mektubu sabırsızlıkla bekliyo
cevap vermedin. Hasta mısın nnn. 
diye merak ediyorum. İntal
lab değilsindir. Parise gelmek 
için şöyle on bet günlük izin 
istedim. Ancak yazın izin ve
receklerini söylediler. 

Fakat allahaşkına, bizim 
mesele ne sularda? Hani İvet
te için bana m~xleli bir haber 
verecektin 7 Yoksa, sen de mi 
bu ite razı değilsin. Halbuki 

Paul 
Margueritte 

No: 93 Yazan: M. Ya 

Eleni, Hüsrev'in 
boynuna sarıldı 

Benim dünyada her şeyim sensi 
Dünya hazineleri gözümde yo 

- Ne dersin:' Eleni. Bu a
dam, bana çok l\llak görünü
yor .. 

Kontarino, 
h: 

kaşlarım 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ırcçen nuıhalar 10 kurut 

tur. Gazete ve matbaaya ait iti"' 
için müdiriyete müracaat edilir. 

' 
' 

'"""· ~"', lvette uzun endamı, sarıtın 

Ni'hayet izin aldım. lstan
bula geldim. Fakat kimqıle 
beraber bilsen zevcem Simon
neyle beraber.. Sen daha Si
monne'u görmedin. Bu, kadın 
değil, gökten benim için inmit 
bir melek. Öyle güzel, öyle 
şirin, öyle nefis bir mahluk ki .. 
Öyle insana, ılık ılık sokuluşu, 
tatlı bir sığınışı var ki .. 

Eleni, içim ~ekti: 
- Benden beklediği olmasa 

şimdiye kadar yüz kere bulun
duğmn yeri haber verirdi . 

- Sen anlamayabilirsin 
kat, bütün esrar, itte seni 
karma karıtı sandığın hatla 
içinde saklıdır.! Gazetemi:ı:: illnların mea'uliyetini 

kabul etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün azami hararet 30, 

asgari 19 derece idi. Bu
gün ruzgir poyraz hava 
açık. 

Kavun . . • 
nızamnamesı 

Tamam! Kavunun da ar
tık batını nizama bağladılar. 
Gazetecilerin sıkıya çekilmesin 
den mi alham aldılar bilmem 
Her halde kavun da artık ser
best serbest çıkıp gezemiyecek 
içeri dışar,ı dolaşamıyacak.. 

Kavun, karpuz, gibi yemİt· 
!erin bugünkü müptezelliği 
nizamnamesizlikten ileri gel-. ., 
mıyor mu ... 

Bence harici ticaret ofisi bu 
nizamnameyi tevsi ederek fın
dık, fıstık, kestane, leblebi gibi 
kuru yemişlere de teşmil etme 
lidir . 

Acaba bu meyana çitlenbiği 
sokmalı mı? Onu Osman Ce
male sormalı.. içimizde çitlen
bikten en çok anlıyan odur. 

Yeni nizamnameye göre üç 
e>kkadan aşağı kavun ihraç e
~emiy .. >eeğiz .. Demek kavu
~un cılız ve ilezelerini biz yi
yeceğiz.. İri ve okkalılarını 
1\vrupalı dostlara satacağız. 

ilk nazarda bu karar insa-
11n aklına mülayim geliyor 
ıma düşündükçe bunun boşlu
iunu keıfetmekte gecikmiy<>l'. 
;ünkü kavunun irisi değil, 
atlıs makbuldür. Ne uzağa gi 
liyoruz. Adamın birisi tatlıdır 
liyebilir miyiz ? 

İri ufaktan tatlı olsa öküz, 
' •oyundan, koyun kuzudan, ku 

:u tavuktaıı •e tavuk piliçten 
atlı olmalıydı! .. 

Halbuki is tamamen tersi
ıedir de:•a ~i? .. 

~ 'C.3"'e....~ ı>.P.;._a...,. -

r<~ ... ç.... ı~ 

Mete, (İnsan Muharebesi) 1 § - Çinin müdafaa tedbir. 
ile, şarktaki en acil ve mühim leri: 
tehlikeyi bertaraf etmitti .. Tu "imparator (Kao-ti). (Şan 
gululardan birçok yıllar için si) mıntakaamda (Tay) veya 
korkusu kalmamıştı .. Ülkesi ve (Tatung-foİı) eyaletinin muha 
ordusu biraz dalia büyümüştü. fazaaını Ceneral (Tsin) kuman 

§ - Şimdi ne yapsın?. Di- dasındaki orduya tevdi etmiş
ğer iki biaman düşmandan ev ti .. 
veli. Çinlilere mi? yoksa Yuşi- Ceneral (Tsin) karargahını 
lere mi? taarruz etsin?. (Maye) de kurmuştu .. 

Mete, cenupta vasi insan Çinliler, daha imparator 
ve malzeme kaynaklarına sahip Çeo) (Tchco) sülalesi zama
olan Çin'e yürümek için sol nında, Koyunlu'larm cenuba, 
yanını temin etmişti. Tugulu' Çin'e doğru devamlı ve sık sık 
ları ezmekle.. Fakat, şimİ:li Çi- vuku bulan akınlarına kartı, 
n'e doğru yürürse sağ yanını (Peking) eyaleti kıralı (Yen) 
garpta ve cenubu garbisindeki ve Şansi (Cbansi) eyaleti kra
Yutiler tahdit edebilirdi .. Çün lı Çao (Tehao) taraflarından 
kü Yuşiler, Mete'nin babası kendi memleketlerinin §İmal 
(Teuman) zamanında yedikte- hudutlarına birer aet (d<var) 
ri darbenin öcünü almak hır- yapılmıştı. 
sını bekliyorlardı. llk fırsatta İmparator Şelıo-angti ( Che 
Koyunlu'larm üzerine saldırma -hoanrı-ti) zamanında da bu 
!arı çok muhtemel ve mümk~ dıvarlar birbirine bağlanmıt ve 
dü.. birçok ilavelerle takviye ve tah 

O halde, henüz dahili ka- kimlerle Çin seddini vücuda 
rışıklıklar içinde yüzen Çini getirmişlerdi. ( "') 
şimdilik kendi haline bırak•p Şöyle ki: (Şeho-anrı-ti) 
evveli Yutilere taarruz etmek, (milattan 220 yıl evvel) Ko
bu suretle aol yanından da ta- yunlu'ları (Hoang-ho) Yetil
mamen emin olduktan sonra- ırmak'ın cenubundaki (Ortus) 
dır ki Çine taarruzu düşünmek mıntakaaından çıkardıktan aon 
icap ederdi . ra bu ırmağın boyunda 44 ia

Mete, de işte böyle yaptı.. tihkam yaptırmı,tı •• Bu nehrin 
Bu s~fer de Yuşiler üzerine sal geçitlerini bu suretle tahkim et 
dırdı. Onları da Çinlilerin yar mitlerdi •. 
dımmdan mahrum ederek mün Bundan baıka Şenai (Chen-
feriden tepeledi. . si) eyaletinin (Y e,ilırmağm 

Bu suretle Koyunlu ülkesi şimale doğru çevirdiği kavisin 
bu taraftan da genişledi. Mete içindeki eyalet) timaline boy
nin ordusu manen ve madde- dan boya büyük ve genit bir 
ten bir derece daha yükseldi. dıvar yaptırmıttı .• 

Mete, artık Çinlilere taar· İşte bu dıvarı, yukarda söy 
ruz edebilirdi. Fakat o hiç bir lediğimiz (Yen) ve (Çao) kı
şeyi tesadüfe brakmak istemi- ralların yaptıkları dıvarlarla 
yor, Çine doğru yürürken ken birleştirmit idi .. Böylece, Ko
disini yalnız sağ ve sol yanla- yunlu'lara karşı (Çin seddi) ni 
rmdan değil, velev zayıf bir vücuda getrimişti .• 
ihtimal dahi olsa arkadan (şi- § - İtte, Mete Çinlilere 
maiden de) her hangi bir taar karşı harekete karar verdiği 
ruz ve tacize uğramak ihtima- zaman Çinlilerin 1ıudutları böy 
!ini de bertaraf etmek istiyor- le, o zamana göre, çok kuvvet
du .. Onun için bu sefer'de şi- li kaleler, ve bitişik setlerle 
maide Baykal gölü civarında tahkim edilmiş bulunuyordu. 
ve garbindeki Likuen'lerle, d:ı- 1 ,,. ,,, "' 

ha garpteki Çinli'lere ve Tim- "İki taraf orduları 
!i~'lere saldı;·~ı .. ü_nları da yen _ Çin ordusu 320,000 kişi 

İyi ana bütür. kavunları da dı. Koyunlu ulkesıne kattı. idi. Bunda ittifak var .. 
lelip del:p tad r.a bakmak kabil § - Artık, müteferrik Tü-k 

' •lmadığına gor · n3sıl seçme- Beylerini birlestircrek Koyun-
ı... lu ülkesini, genişletmek, Bü-

1 lnsa" olsa güç olur ama yük Türk Birliğini vücuda ge-
ı ;avun olunca dibini koklamak tirmek gayesini güden Mde, 
ı ;iifidir. Şu halde ofis için yeni bu ilk üç zaferle bu gayenin 

• • 1 büyi.ık bir kısmını temin etmiş 
, ıır ış .. . ld 

t O Uu 

i Kav~_°. kontrol memurluğu, Sonra, Çine yürürken uzak 
ksperl.'gı falan f~lan .. Bu su- tan ve yakından, sağdan, sol

'. etle nızamnrunenın tatbiki de dan ve arkadan kendisini ra
: ·?l~ylaşmış ~lu~. Çünkü şim- hatsız edebilece.k ne kadar düt 

1 
·~~.halde T urkıy~den çıkacak man varsa, hepsini bertaraf et 

I ~tun kavuıı_~arıkbkıredr birer çe- ti. Ve en nihayet (Ortus) mm 
ıye vurup uç o a an ağır ol takasındaki Tatarları da kendi 

' uğunu tetkik etmekle poste- sine iltihaka mecbur etti .. 
İ saymak arasnıda suhuletçe Ordusunu daha kuvvetli ve 

1 ir fark yoktur. . daha kudretli bir hale getirdi .. 

Ne var ne yok 
j Dü.n. e_linde beş altı gazete 

1 lan bırısıne yanındaki soruyor 
1 u: 

- Ne var ne yok gazeteler 
e!. . 

1 - Hiç .. Kavun, l<arpuz bu 
: !ne çokmuş .. Beşiktaş y;• . 
, ının seb:!bi terkos diye 
1 u sene her tarafta sıcaklar 
1 ızla imiş. Holonoloda bir is
! an olmuş .. Alman maliyesi 

•İ •• İngiliz maliyesi de fena gi 
' . • ıyormuş ... 

- Başka bir şey canım .. 
öyle sadra şifa bir şey? .. 

- Kudüs patriği sizlere Ö· 
•. ür! .. 

~ 

1 

FELEK 

Şimdi sıra Çin'e gelmitti: 

"Tay (Tai) meydan muha
rebesi,. 

(Milattan 199 yıl evvel) 

Çin imparatoru (Şe - Ho
ang . ti) (Milattan evvel 210 
da) ölmüştü .. O zamandanberi 
Çin dahili ihtilaller içinde yü 
züyordu .. Dıştan gelecek her 
hangi bir tecavüze karşı dura
mıyacak bir hale gelmişti .. 

Gerçi, Çin İmparatorluğu 
bu sıralarda yeni İmparator 
(Kao-ti) nin idaresinde idi. Ve 
bu zat dahili karışıklıkları dü
zeltmekle meşguldü .. Fakat bu 
da henüz memleketinin iç işle
rini yoluna koyamamıştı .• 

Çinin İç siyasi vaziyeti i~t•! 
böyle karışık bir vaziyette idi .. 

- Mete'ııin ordusuna ge
lince, müverrihler arasında: 

30,000 diyen va:-; 40,000 
diyen var. Sonra 400,000 diyen 
de var ... 

Mete'nin ilk önce 10,000 ki 
şilik sefer mevcudunda bir (To 
man) tetkil ettiği ve bunu git 
gide 24 Tomana çıkardığı("'*) 
ve şimdiye kadar yap-
tığı muharebelere bu 
kuvvetle ittirak ettiği ma
lum olduğuna ve mağlup et
tiği Çin ordusunun miktarı 
da 320,000 kişi bulunduğuna 
göre, Mete'nin bu muharebeye 
de 24 T oman yani 240,000 ki
şi ile girittiğini kabul edersek 
hata etmit olmayız. 

Demek ki şimdi göreceği
miz (Tay) meydan muharebe 
sinde Mete'nin 240,000 kitilik 
ordusu ile 320,000 kitilik Çin 
ordusu çarpııacaktır. Yani Me
te, kendi ordusuna adetçe 1 /3 
nispetinde üstün bir ordu ile 
çarpışacaktır .. 

O halde Mete'nin burada 
muvaffakıyeti a cak Çin ordu
suna (sevk ve idare) ce, (ye
tişkinlik) çe (olgunluk) ca 
(Sevkulceyş) ve (tabiat) ça, 
üstünlüğüne bağlıdır. 

Y eşilköy: A, Rıza 
(Bitmedi) 

(') (M. Tü. Ta. C. 2. S. 15. 
!\il. Ş~msettin) 

(**) Türk medeniyeti T. K. 
1. S. 212 Z. Kökalp) 

saçları, koyu gözlerile benim 
çok hoşuma gidiyor ve tahmin 
ediyoru ki, ben de onun hoşu
na gittim. 

Benim ne kadar uslu bir 
genç olduğumu senin herkes
ten fazla bilmen icap eder. Bu 
gün hayatımı pek ili kazanı
yorum. Yarın daha iyi kazana
cağıma şüphem yok. İvetteyle 
evlenirsem, onu mes'ut etmek 
için elimden geleni yapacağım. 
Bu işte biliyorsun ki, arada 
yalnız bir mani var. lvette'in 
annesi madam Lamasse bu iz
divaca razı olmıyor. Neden ol 
mıyor, bir türlü anlıyamıyo
rum. Ben bu kadına ne yap
tım? Hoşuna gitmek için az 
mı uğraştım. Nafile! nedense 
benden hazetmedi vesselam .. 

Kuzum Margueritte sen bu 
iti o kadar gevşek tutma! İ vet
te'in ağzını ara. Beni met ve 
sena et. Annesini de fikrinden 
cayd<r. Kadın, kadını daha 
İyi anlar. Sen bir suretle ma
dam Lamasse'm neden kızını 
bana vermek istemediğini öğ
renirsin. Ondan sonra bir ça· 
resini buluruz. Hastalığı anlı· 
yalım ki, ona göre bir ilaç bu
lalım. Bana öyle geliyor ki 
madam Lemasse fikrinde o ka 
dar ıarar etmiyecektir. Hülasa 
saadetim bu kadrmn elindedir. 

Kari Sütunu 

Doğrusu mes'udum, tasav
vurun fevkinde mes'udum. Bir 
defa Simonne'u görürsen, sen 
de bana hak verirsin. Yalnız 
sana bir haber vereceğim. Ge
çenlerde lvette kocası ile bu
raya geldi. Madam Lamarre'ın 
bana vermek istemediği o gÜ· 
zel kızına ne olmuş öyle .. San 
ki eski zarif laz o değil. Ne ka 
dar hantallaşmıf, ne kadar de
ğişmiş. Güzel bir kadının bir
den bire bu derı;ıce çirkinleşebi 
leceğine şaştım, kaldım. 

Hatta Sinmnne' a da göster
dim: 

- Bak, ben bir zamanlar 
bu kadınla evlenecektim, de
dim de kahkahayı bastırdı ve 
sözüme inanmadı. Hımi, doğ
rusu ya, inanılacak şey değil. 

Bir ona baktım, bir Simon
ne'a! Saadetimin derecesini o 
zaman anladım. Parise geliyo
ruz. Bir fırsat çıkarsa gidip 
madam Lamarre'ın elini öpece 
ğlm. Çünkü saadetimi ona 
medyunum. Onun sayesinde 
böyle hantal bir icadının koca 
sı olmaktan kurtuldum. Zaten 
demezmiydim ki, saadetim ma 
dam Lamarre'ın elindedir. 

Gözlerinden öperim. 
Paul 

Gene Ttirkleri sebepsiz çıkarıyorlar 

- Beklediğini ben sana söy 
leyim: Bizans hazineleri! .. 

- Öyle, Hüsrevciğim .. 
Şimdiye kadar geceli gündüz
lü uğraşh. Hazinelerin yerini 
göstermedim . 

Baktı ki, ne yapsa nafile" 
gidip seni buldu. Beni, nasıl 
yürekten svdiği için bizi bir a
raya getirdi. Aklı sıra hazinele 
rin yerini ben sana gösterece
ğim. Sen de ona gidip anlata
caksın. Kontarino cenapları da 
bizden habersiz, hazineye sahip 
olacak. .• 

Hüsrev, gülümsedi: 
- Sen hiç telaş etme! İşler, 

onun arzusu dahilinde cereyan 
etmiyecek ... 

Eleni, Hüsrevin boynuna 
sarıldı: 

- Benim dünyada her şe
yim sensin.! Cihanın hazineleri 
ni karşıma dizseler, hükmü 
yok. .. 

Hüsrev, kendini hafifçe çek 
ti: 

- Evet ama ... Bu hazinele
ri, Kontarinonun kara gözleri 
uğrunda feda edemeyiz değil 
mi? 

- Elbette! 
- O halde, sen beni din-

le.. Kontarino, hazinelerin ye 
rini mutlaka senden öğrencği
mi zannediyor ve bu ümitle
dir ki bizi ele vermiyor. Yok
sa, paditaha yaranmak için iki 
mizi de yakmak bu adam için 

Geçenlerde Yeni Gün de ec- ken en iktidarsız bir gayri tür- itten sayılmaz .. 
nebi tirket ve Bankalardaki kü bir muktedir türke tercihen Şimdi, bizim yapacılgımız 
Türk memurlar hakkında bir alıkoyuyuorlar. şey, onun ümidini kırmadan, 
yazı vardı. Büyük İnkılaptan Bazı bankalar bununla da kendisini birkaç günler avut
beri bir türlü hl\ il edileme- iktifa etmeyerek senelerce is- mak olacaktır ... 
yen bu mesele yÜzünden biçare tibtam ettikleri bu zavallılara nlaşıldı, değil mi 7 
Türk memurları mütemadi teh tazminat olarak ve kanunun - Anladım Hüsrevim .• 
likeye maruz kalmaktadırlar. ıarahatına rağmen maaşları- Hüsrevin Eleniyi kapadığı 
Şimdi ise tasarruf perdesi altın nm yalnız 15 günlüğünü veri- bu yeni ev, Üsküdarın kuytu 
da tekrar Türk memurlarını yorlar. Bu tarzı hareket sefalet bir köşesinde, kimsenin aldı 
kapı dışarı etmeğe başlamışlar içinde yaşayan bu zavıa.lhları sırrı ermiyeceği karanlık ve iz 
dır. Lakin tasarruf gayesinden daha büyük müşkilata sokup be sokakların birinde idi. Ele
ziyade, maksat, Türk memur- memlekette buhranı tezyit ve ni, bu evde, çilesi tamam olun 
!arını uzaklaştırmaktır. Böyle sefaleti artırmak ve bizi iktısa- cıya kadar bekliyecekti. Hüs· 
olmasa, diğer gayrj Türk ana- den müşkül mevkide bırakmak rev, onun ihtiyac olduğu şey
sır dururken, bir kaç adet ade- maksadından başka neye ham- le~i, dışardan gizlice tedarik 
ta nümunelik Türke yol ver- !edilebilir? İnsani cihetinden 'ı edıyordu · 
mezler. Hükumetin ihtaratına sarfı nazar senelerce istihtam . ~onta~nonun El.eniyi keıı_
rağmen senelerden beri Türk ettiği sayindan fikrinden zeka dı ehle Husreve teslım etmesı, 
memur adedi ziyadeleşmemiş, sından istifacle ettiği bir :nemu hazir.eye bir an evvel sahip ol 
bilakis ve maalesef böyle gider ru çıkanrken taltif ve taktir et mak arzusund1'n ileri geliyor
se hiçe inecektir. Adeta kapi- m'!si bir borçtur. du. Aradan birkaç gün geçtik-
tülasyon devrini andıran tarz- On beş günlük tazminat ver ten sonra ~üs~ev.e sordu: 
da hareketle bulundukları, · meği son günlerde adet edinen - Dedıklerımı yaptın mı de 
memleketin evlatlarına reva bir banka evvelce çıka~mış bu- likanlı? 
gördükleri muameleye karşı lunduğu gayri Türk ve firması- Hüsrev, başını sallıyarak: 
hükumet sözle ve iyilikle yola nın tabiiyetini haiz memurları- - Sen hiç merak etme .. 
gelmiyen bu müessiseleri ka- na hatta istifa ederek çekilen- dedi, i~ler yolunda gidiyor. 
patmakta niçin tereddüt edi- lere bile her sene için bir ma- Kontarino, sabırsızlandı: 
yor? Bunların memlekete faide aş nispetinde tazminat verir- - Canım, açık söylesene., 
den ziyade mazarrat doğurduk ken şimdi Türk memurlarına Hazinenin planını gördün mü? 
!arı ve Türk memur istihdamın G·· d·· 

yalnız 15 günlük vermektedir. - or um .. 
dan imtinalarının da sırf mak- Al k d ? Acaba Hükiimet bundan ha- - 1 oyma ın mı · 
sadı mahsuslarını istedikleri - Hayir! Alıkoymak, onu 
gibi tatbik imkanı sahasına ma berdar mıdır? Bu hükfunetin fÜphelendirebilirdi. 
lik olmak istemelerinden ibaret nüfuzunu mevcudiyetini hiçe _ Peki .. ne vakit alacak-
tir. işte bunun içindir ki her ne sayarak istedikleri gibi hareket sın? •. 
bahasına olursa olsun hükiime- etmek demektir. - Bir haftaya varmaz .. 
tin evamir ve nufuzuna kartı 

1 k ·ı k Kendi topraklarımızda va- - Aman, dikkat et .. Padi-koyarak, giz i tazyi ı e çı era 

- Olabilir, yalnız, acele 
şeytan karıttığını bilmeli 
Eleniyi şüphelendirmemek i 
ihtiyatlı hareket etmeğe m 
burum. Sonra biliyorsun ki 
nu çıldırasıya seviyorum. B 
kızın üstüne daha fazla v 
marn ki ... 

Bu cevabı aldıktan son 
Kontarinonun keyfi büsbü 
kaçmıştı. Hüsrevden bug~ 
!erde hayırlı bir iş beklenen 
yeceğini anlıyordu. Kızı, biz 
görüp, hazinenin planını isi 
mek hatırına gelmedi değil. ~ 
kat bunu yaptığı gibi, Elen· 
ürkütmek ve hazineyi büs 
tün elden kaçırmak ihtim 
vardı • 

Camnın sıkıntısından H .. 
reve veda bile etmeği unutar 
hızlı adımlarla çekildi gitti . 

Hüsrev, artık boş geçiril 
cek vakit olmadığını görüy 
du . 

Hemen Üıküdardaki eve 
nerek Eleniyi karşısına aldı. 

Kontarino, ile araların 
geçen muhavereyi, baştan s 
nuna kadar anlattıktan son 
dedi ki: 

- Dört taraftan tehlike i. 
çindeyiz .. Paditah, bir haf 
zarfında seni ele geçirmem 
irade etmitti. Haftanın üç g' 
nü gitti. Geriye kalan dört g·· 
içinde bütün itlerimi bitirme 
liyiz .. Kontaı-inodan korkulur 
Herif, hazineyi ele geçiremi 
yeceğini anladı. Hiç ummadı
ğımız bir dakikada paditaha g 
dip haber verebilir. 

Sarayda, Klionun bugün 
lerde bot durduğunu hiç zan 
ıietmiyorum. Sahi, sen Klioyı 
bilmezsin değil mi? Dur, sana 
anlatayım. Bu kadın, padita
hm gözdelerinden biridir. Be 
ni, seviyor. Mukabele görm~
diği için intikam almak istiye. 
ceğine hiç şüphe etmiyorum! 

Eleninin gözleri korku ve 
hayretle açılmıştı : 

- O halde ne yapacaksak 
bir an evvel yapalım .• 

Hüsrev, dedi ki: 
- tık yapılacak şey, şı. 

hazineleri ele geçirmek olma
h.. Seninle beraber gider hazi 
neyi çıkarırız.. . 

Eleni, düşünmeğe başladı 
- Ah Hüsrevciğim .. hazi

neyi çıkarmağa bizim kuvveti· 
miz yetişmez. İki kalın dıva
rm arasını günlerce kazmak İ· 
cap edecek! 

- Zarar yok.. Hüsrev 
müşkülattan yılar adam değil 
dir .. Hariçten birisini yammıze 
almak, tehlikeli olur. 

Eleni sordu: 
- Ne vakit gidiyoruz? 
- Bu gece .. Tam gece ya-

rısı .. El ayak çekildikten son . 
ra, buradan beraber çıkarız. 
Hazinenin yarini uzun uzun 
arıyacak değiliz ya. . 

- Hayir!. Bliikernede, ka
yıkların yanaştığı iskelenin bi
raz ilersinde hazine bizi bekli-

madkları Türk memurlarını bir tandatlarımızın mukadderatile şah, her şeyi öğrenebilir .. 
böyle herkesin bilhassa ecnebı·- Bu sözün ucunda gayet ma- yor .. 

takım havai sebepler ileri sü-
1 · · ed 0 kl · ·b· b lh hirane savrıılmuş ince bir teh-rerek, sanki çıkarılacak baaka erın ıst ı erı gı ı ve i as- H.. El .. 1 • • dit işareti sezen Hüsrev, için- usrev, em ı e, gecenın 

kimse yokmuş gibi onları çıkar sa haysiyetaiken bir tarzda oy• "fi • k · 1 " d "H ı· d • den Kontarinoya : zı rı aran ıgın a a ıç,. ~-
maktadırlar. Bir Türk memuru namalarına göz yummamalı ve I d ki İmparator sarayının önünd<' 
1 ki b. b" - Dur baka. ım, edi, se-a aca arı zaman ın ır şeraiti katiyyen muuade etmeli mi- d ki kilyomeni kapısından ayak nin de dizlerini öğeceğin gün 

ileri sürdükleri halde, çıkarır- dir? uzakta değildir. . !arının ucuna basarak geçtiler 
Bizans İmparatoı·u, karaya eri: 

-It:t:ilıa.cl.I ~ilii 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat ıizerin<t sigorta muamelesi 
icra. eyleriz. 

S:gortaları halk için müsait •eraiti havidir. 
Merkezi id:l.l'esi: Calatada Ünyon Hanında 

Acenla~ı l u'.unm1yan şehirlerde acenta aranm'lkta.fır. 

Tele~on: Beyoğlu - 2003 

Ve sonra yüksek sesle: tıktan sonrto. hu kapıdan geç~r 
- Siniyor .. Görüyorum ki, lerdi . 

beni hala anlıyamamşsm! Bizim Avyansaray kapıs 
Hazinenin yerini Elenidım dediğimiz mevki, o tarihlerdt 

mutlaka öğreneceğim, diyo- ! büyük t>ir kuleye bitişikti. Bu 
rum sana ... Plana gelince: Bu kule de, iki tavus kuşu r-.!srni 
nu, ben, pek kıymetli bir şey arasında Ayapantaleymon ki. 
bulmuyorum. Karmakarışık tabe~inin hakkedildiği iki taş 
hatlarla dolu bir kağıda baka- vardı. Bu taşla;·, uzun örnı' 
rak hazinenin yerini nasıl ta- b:r dıvarın ara y,.rinde gizl'!h· 
yin edebileceksin, işte anlıya- mişlerdi . 
madı\:ım nokta burası .. 'Devamı var) 



ıı 

• 

t 

a 
o 
il 

Kadın ve ·moda 
Bilmek lazım 

Muzır otlar 
Sayfiyenizde oturuyorsu-

m 

Bu sene gösterilen filimler 
n~z.. Fakat akşamlan bahçeni
zm küçük yollannda dolaşır
ken, bir şey canınızı sıkıyor. 
Bu yollarda pek çabuk biten 
.,tlar.. Ne kadar söküp kopar
sanız, onlar yine, biterler. Bu
na çare şudur: 

Bu ikinci seferde "Hacı Murat,, 
ne "Yıldırım,, üzerinde konupc:a· 
i••. Birincisi daha evvel lrae edil· 
llleğe başlandığı için ilk olarak ten• 
kit edeceğim. 

HACI MURAT 
"Ufa,, mamuli.tındıuı bir filmdir. 

\ı' "2u sahneıl ve oenaristi Aleıcan
dre Wolkoff filmin mülhemolduğu 
•onıanı yazan da Ruı romancıların• 
dan Leon Tolstoi• di. Baş roller 
1~an Moıjoukine, Lil Dagover, Bet 

l
ly Aınann, A. Chakatouny de idi· 
••• 
(lfacı Murat' ın "sözlü,, olacağı 
hatta 1 ngilizce, Fransızca ve Al· 
ltıanca çevrileceğini okumuıtum.. 
Fakat -bizim de gördüğümüz-
" " .. ı ·· ıeali,, nüshasından başka soz Uu 

•ii. Yoktur zannederim~ 
Eserin mevzuu (ToJstoi) nin bu 

itam romanından "mülhem,, dir. Bu 
noktaya bilhassa dikkat etmek la
~ltll. Senaryo romandan birçok nok .. 
tatarda ayrıdır. Ana hatlar ve kah· 

ti •anıanlar aynı olmakla beraber ta 
Lir çok kısmılar ilave veya tarhedil 
Rıiı, bu tebeddülat neticesine de sc 
tla_l"yo hatalı çıkmıştır. Zaten roman 
laı·dan alınan filmlerin hemen fıe ... 
nı d • noken hepsi 0 roman an çogu 
talarda ayrıdırlar. RomanJarın mev· 
l:Ularını sinema çerçevesine sığdn·a
bitrnek için onlarda yapdması li.zun 
<>lan bu tebeddülat çok kere filmin 
lllevzuundaki kıymeti roman mevzu 
uııdakinden daha dun bırakıyor. it· 
te bir (Monte Kristo), işte bir 
<Oç silahşor) ve ildurı .. 

Evet bu filmin mevzuunda hata-• lar oldukca boldur. Çarın karıısın• 
da başını -açmamakta ısrar eden, 
düşman, casus olması kuvvetle muh 
temel bulunan (Hacı Murat) ın 
koca Rus şehrinde idi bir Rus gi
bi serbest, serbest gezınesine rnüsa .. 
ade edilmesi.; sonra kendi. köyünde 
gayet kabaca muamele ettiği bir kı 
zı Rus şehrinde hemen sevmesi; hu 

susile son sahnelerde vÜc':'dü kur
şunla delik deşik olmut bir adamın 
l!ayri ı>eşeri olduğunda zerre kadar 
Şüphemiz bı.ılumnayan bir mukal'e· 
1l1ctle up uzun bir yolu at sırhnda 
katedebilmesi gah senaryonun gih 
vazu ~hnenin mühim hatalarıdır. 
Bunlardan maada diğ·er ufak tefek 
hatalar varsa da hepsini saymıyo-
tunı. 

Eserin va"Zn sahnesi Alex.andre 
\V olkoff "Napoleon,. filmini çevirir 
ken ( Abel Gance) a muavinlik et
mişti. Sonra kendisinin "Keane,, 
( l) "Kazanova,. "Şehrazat,. gibi 

Çok yüksek san'at eserleri verdi. 
Bunlardan ilk ikisini de aynı artist 
Yani 1 van Mosjoukine ile çevirmiş

: ti. Bütün bu filmler (Gance) ın bü· 
Yük filminden daha kıymetsiz olma· 
Yan bir eserdiler- fakat bu sonun· 
cu hepsini bastırdı; (Hacı Murat) 
hepsinin üstünden bakıyor. 

Bu filmlerin hepsinde Wolkoff 
un bir çok hususiyetlerinin iştiraki
ni görüyoruz. Eserlerin hepsinde 
hıat-iz bit' hüzün vardır. Talisiz ve 
"atanından cüda edilmiş: "Hacı Mu 

1 
' 
1 ,. 

rat.,. eaki artiıt hayabnın bütünelem 
leril; karşılaıan, ınüvazeneslz bir 
atk uğrunda tecennün eden mab-

.. ilim aktör: Keane; IOR• 
sun ve ınue . 

"Ka a daki _ iııkımn ıha 
ra :ıanov ,, ""ld .. 

. . .. d"ğü esnada onu o ur
nebnı ıor u 
meğe tereddüt etmeyen kukanç ve 
melankolik: Maria Mary. Bunlar 

h b. "birine benzeyen ha11aı, e
ep ın ----'"k • r "çli haleti ruhiyeler• ımuı 

ıeın .. ı filın. d 
tiplerdir. Wolkoff ın her ın e 

b 
. bir insan vardır; o her fil. 

unevı • k 
. b"' .. has1asiyeti so ar •. 

mıne u:uıo ve 

A amanda onun hemen hemen 
ynız . b" 

h f·ı ·nın· hazin ve şa1rane ır ne er ıını ..... . 
tice ile nihayetlendiğini goruruz). 
Aktörün ölümü ile biten (Keane 
filminin. tabiiliğinden çıkarılmı)ş ol-

• en (Hacı Murat ın 
masına ragm 

nI h hazin şairane ve elem-
so arı ep' . ,. 

l"d" le (Kazanova) da b1'e o mut· 
ı ır r. '"'d" 

hi zendustik filmin sonunda a ı 
bi: kıyafetle geıniye doğru kaçma· 

go""rünce harikalı vak'alardan 
ıını .... 
sonra gelen bu netice bir huzun ve 
düşünmek ihtiyacı veriyor. Sonra 

"Hacı Murat,, da ''Kazanova,, v~ 
(Şehrazat) ta dahi gö~dü.ğümüz f'.
güran bolluğu ve zengınlık te ek-

sik değildir. 

G 
.... 1.. kı" A Woikoff bu ese-oru uyor · 

rinde diğer filmlerine dağıttığı me· 
ziyetlerinin hepsini bir araya .. topla

tr ""ksek bir hüzün ve şıır kud 
mış,yu iff"' 

ti muktedir artistler, kes ıgu-
:n• kitleri ve zenginlik .. Böyle yiik 

sek vasıfları ihtiva eden __ ve .. an~~~ 
cihetinden biraz duşkunhıgu 

mevzu k" k .. k 
1 bu eser şüphesiz ı ço yu -

o an f"I ·ı 
sekti. Alexandre W. bu ı mı e ne 
kadar iftihar etse haklıdır ... 

Fak t fakat acaba bu iftiharın 
a' . '? 

hakkı yalnız (Wolkoff) a ':"' aı~~
Acaba bu film -''Aşk resmı geçılı,, 

nde olduğu gibi- kudretin asıl bis 

sesi vazu sahnesine mi medyundu? •• 
Ben buna ""hayır!,, diye cevap veri ... 

yorum, (Hacı Murat) ı yükseltmek 

te , vazu sahne•İ kadar - batta bir 
az daha fazla - lv1>n Mosjoukine 

nin de hiuesi vardır- Düıünelim; 
W olkoff un manevi, yani hissi şiiri, 
yükseklikleri haiz '•Keane,, ve (Ha, 
cı Murat) gibi iki '1taheıer,, inin 

de baş mümessili lvan M. idi.Yük
sek Rus san'atkarr (Keane) filmi

nin bilhassa tecennün ve ölüm sah
nelerine ''Hacı Muratu ın İse biliıtis 

her sahnesine sineınanın en yük 
na b" • ld 

k . . aktörlerinden ın o u-se traıerı 

• b" taınamile İspat etti. B., 
gunu ıze • d 
. I (W lkoff) un kudretın en 
fılmer o f k 
. ti"f de etmediler demiyoruz; a at 
15 a ""k k 
I. Mosj<ukine'ninki kad~r. Y~ ~c 
değildi. Wolkoff bu her ık• fılm~n
de de his ve şürin memz~ç oldugu 
yüksek mevzuları gösterdı. F~kat 

1 d k. baş rolleri l van Mosıou· 
bun ar a ı 

kine'den başkası yapmış olsay~ı aca 

1 • hassasiyeti eserlerın ul-
ba eser erın . . . d .. , 

• . b dereceye çıkabıhr mıy ı. 
vıyetı u • • ·· t 

" k . misal lerını gos ere 
Bunun a sı " . . l 

. 1 t bir "Şehrazat,,. Nıçın -
yım: ş e . 1 K ı· 

"t h veya Nıco a o ıne van Petrovı sc . 
. d"" !eri kadar yükseklık bu fılme ıger 

. kad hassasiyet vereme .. 
diğerler• ar 

miıl.,..di? Bu eıerin mevzuu da tiirli 
ldiı niçin ondaki ıüri (Keane) deki 
kadar da derin derin tatamadık? 

Çünkü diğer artioler bular 1. Moı
joukine kadar kudretle Mosjoukine 
kadar İçten gelen bir ıan'atla hiı

settirip tattıramadılar. Moojoukine 
vatandaımın filmlerine batkaJarmln 
göıteremiyeceği bir iktidarla yük. 
sek bir kıymet veTdi. W olkoff da 
yüksek san'atkara kudretini 
gösterecek mevzular hazırladı. 

Bu mevzular teknik cihetinden çok 
defa hatalı muvazenesiz oldular, 
evet •.. fakat diğer cihetlerden de 
hep birer "ıaheser., olarak görün
düler. Bu filmleri diğeı- çoğu artist 
ler. lvan M. kadar kuvvetle hiıset
tiremiyecektiler. A. Wolkoff da bu
nu bildi ve hissin, kudretin mevzula 
rını ona verdi. Fakat muhakkak ki 
bu mevzuları hiı ettirmek ya§Atmak 
onlan hazırlamaktan çok daha müı 
kül ve çok daha fazla kudret işi id\. 
işte bunun içindir ki: ("Hacı Murat 
ın yüksek kudretindeki muvaffaki
yet hissesinin daha çoğu "I van Mos 
joukine,, e aittir) dedik. Fakat mu· 
hakkak ki bu iki Ruı birlbirinin mü 
temrnimidirler .. Onlar bir araya gel
diler ıni bir "şahesel",, meydana çı

kar .. Bu bir çift kudret daima biri. 
birine yardnn ederek biribirini yük
selterek iş. görüyorlar; her ikisinde 
de yüksek bir san'atkar ruhu ve ka· 
fası var. 

Eserin tam maındsile "baş rol,, ü 
(lvan Mosjoukine) e verilmişti. Di 
ğerleri aşağı yu!<arı uikinci derecer, 

rollerde idiler. Filmin batından •O· 
nuna kadar hemen bemen her sah
nede bir kere gördüğümüz iV AN 
eserin bütün ağırlığını yüklenmiştt 
Onu filmin her cinı rolünde hala
dan muarra, üıtat, yüksek kudret 
li bir san' atkar olarak seyrettik; 
tam bir san'atkarl. Nefret, istihza, 

elem, ı;'.tırap, neı' e ve her nevi rol 

onun ruhundan doğarak oynatıyo\"• 

arldL O temsil etmiyordu, o rol sa
hibi bir artiıt değildi filmde.. biı· 

"Hacı Murat,. olmuıtu; ne fazlası 
ne ekıiğile; tam bir ''Hacı Murat,,!. 
filmde nefazlaca bir rolünü,ne eksik 
kalmıı bir vaziyetini ne de safiyete 

kaçmış bir jestini bulmak 
hemen imki.nıızdı. Onu 

hemen 
görürken 

Jeanette Macdonald'ın Parise geldiği gün nişanlısı 
ile beraber çıkarılmış bir resmi.. Amerikalı yıldız, 
Puris sahnelerinde temsiller verecektir. 

-·····················••11n•••H••U••••••••U•••••U••••u•1•111111ıu ................... _ ..... " 
Strogoff) da fena değildi. ı (Grumpy A.) dir. itte eserin bütün 

(Hacı Murat) ın kuru farkıları çürüklüğü de bu iddiayı tahkim, 
musikisi ve raksları çok güzeldir. takviye edememektedir. (Jim) ~a
Baş taraflardaki kazak raksı çok zifesini bitirdikten ıonra (1 inci kı 
güzel oynandL Qekorlar, kostümler, sım bitti!) diye sevinirken bulundu
huıuıile filmin harici manzaralan ğu vagonun Üstünden düıerek öl. 
fevkalade enfesti müıse bunda babasının ne suçu var 

Yine "Ciimhu~ gazetesi aynı dır?. (Grwnpy) belki rzıısu hilafı. 
makalede (Hacı Mdradın yegane na oğlunu timendifer itlerine sok. 
kusuru sözlii oln\amasıdır.,, diyor~ muıtu, belki onu, mecbur olmadığı 
du. Ben, sö~ü olnıamasını bir mezi- bir gece vazife.sini yapması için zor 

yet telakki ediyorum! Ben~e sözlü lamıştı •... Fakat bunlar onun ölümü 
olabilirdi? .. -Okuduğum gibi- ya ne sebep olmak mı idi?. ihtiyar ma 
Fran11zca yahut ta Almanca ... Dü,ü kiniıt oğlunun ölüm tehlikesine ma· 
nünl Olen b'ir Kafkas kahramanının ruz kalacağını bilerek gece vazife~İ
son söz]erini İngilizce söylediğini , ne yollasa idi onun ölümünden 

yahut Ruı Çarının (Hacı Murat) la mes'ul tutulabilirdi. Fakat (Jim) 
Fransızca konu§tuğunu, ve yahut basit bir kaza neticesinde ölmÜ§tÜ. 

(Hacı Murat) ın nikahını kıyan i- Bir kaza ne zaman evvel gelebilir, 
mamın Almanca düa ettiğini veya (Grumpy) nin bunda hiç bir suru 
bu kabil diğer gülünç şeyleri işitoey yoktur. Şimdi biraz daha düşüne· 
dik. bu kadar kudretli san' at eıeri lim. ( Grumpy) ye karşı diğer oğlu 
bizim üzerimize aynı yüksek tesiri. nun vekilinin yaptlldarı saçma ve 
bırakabilir miydi?. Şüphesiz ki ha· düşüncesizce haı-eketlerden maada 
ır! Bu eserin ancak Rusça ve di- bir şey değildir. 

: er mahalli Iisanlarile çevrildiği tak 
:irde çok kıymetlenirdi. Fakat yine 
bizim gibi Rusçayı anlaıruyanlar i

çin değil .... 
Hul~sa; (Hacı Murat) yalnız se

nat"yo cihetinden bir az aksayan, 
rol, dekor, musiki kısımlan fevkala
de kudretli bir trajedidir. 

Yıldırım 

Çünkü onların ihtiyar babayı it· 
ham etmeğe zerre kadar hakları yok 
tu, o belki kendilerinden daha fena 
bir vaziyette bulunuyordu. Eserin 
bu cihetini takviye etmek filmi bu 
hatadan kurtannak için "Jim,, in 
ölümünde babasının tedbırsizliği ı.,. 

basr nın kabahati amil olma! 1 ve 

.. 

biz film seyrettiğimizi unutmuş ka
zakların araıı.:..a kahraman bir kim
se iJe yaşıyormuşuz gibi oluyorduk; 

o kadar tabii, o kadar hayata uygun 
bir rolü vardı. Hususile son sahne 
lerde - diğer bütün trajevik rolle

rinde olduğu gibi - emsalsiz biı· 

samimiyet ve çok yüksek bir kudret 
gösterdi. Yalnız pek gariptir ki bir 

yerde çok ağır yaralı bir halde iken 
bir ata binmesi 18.zım gelmişti. Fa

kat o ağıa· ve bitkin bir rolle ata bin 
meğe üşenmiş gibi çabuk ve çalak 

bir hareketle atladı. Bu belki pek 
ufak, hiç kıymetinde bir şeydi. Fa

kat etrafını çeviren roller o kadaı· 
kudretli o ~ada,. -tamimi idiler ki bu 
ufacık hata koskoca bir kusur gibi 
gri':'!Ume tu1~tı ... Btlhassa RuslarJa 
t~ başına yaptığı mücadelesi, vezİ
yetinin ümitsizliğini görünce sipe
rinden kalkrır, yaralanınca yapt;ğı 

rolleri yapabilecek san'atkiır paı·

maklarmnzın adedini geçmez zanne 
diyorum. Bu kt~rmlar eserin en kuv 
vetli sahneleriydi. Mosjoukine onla

rı gayet kudretli bir surette başar
makla hakiki san'atkirrn nasd olaM 

cağını bize gösterdi. 

"Metro . GoldWyn • Mayer., 
mamuli.tından bir filmdir. vazn sah 
nesi "Williaın Nigh,, tir. Baş rolle
ri: "Son Chaney,, , '~hyllis Ha
ver,, ''Jameı· Vurray,, dıı-lar. 

''Ji.m,, daha fazla babasının kurbanı 

olarak gösterilmeliydi. Ancak 
bu takdirde ki oğlunun ve ~eli
ninin ona karşı yapbklarını doğru 

ve haklı bulabilirsin. 

Senaryoda bazı diğer ufak hata
lar vaı·sa da -''Hacı Murat,, da da 
yaphğım gibi- hepsini aryı ayrı 

tadat etmiyeceğ-im. 

"Lil Daa-over,. İn bir rolü oln1a~ 
masına rağmen "fena da değildi. E
saıen eıki üstadelerden olan bu ka 
dın için bu filmin rolleri oyuncak 
kabilinden bir şeydiler. Onun için 
kendiıini tenkide bile değmez. 

Bu eser methuı· <4Buz çehreli 
adam,, ın en son "sözsüz,, filmidir. 

Chorey bu eserin dekorunda bu
lunan kar fırtınaları C&IJasında al
drğr zatürre ile 6 ağustos 1930 da 
vef~t etmifti. 

Maahaza eserin hazin, elemli kı

sımları aynı zamanda eğlenceli ve 
şen sahneleri de vardır. 
Baı kısunlardaki kar fırtınaSJ ara 

aında cereyan eden sahneler hem 
canlı, hem heyecanlı, hem de foto 
itibarile kıymetli idiler. 

"Yıldırım., öyle pek fazla methe
dilecek İçtimai bir eser değil, kıy· 
metli bir komedi dramdır. 

Yüz kısımlık suyu, mesela 
bir kazanda kaynatmız. içine 
on kısım sönmüş kireç ve bir 
kısım, kükürt çiçeği ilave edi
niz. Bir müddet daha kaynatı 
nız. Kazanı ateşten indirdik
ten sGnra, üzerine yüz kısım 
daha su ilave ediniz. Ve bu su 
ile otlannı kurutmak istediği
niz yolları sulayınız.. 

Taze fasulya 
Çok kimseler vardır ki, ta

ze fasulyenin piştikten sonra 
yeşil rengini muhafaza etmesi
ni isterler. Bunun İçin bir u
sul vardır. Bu usul ile taze fa. 
ıulyeyi konserva olarak da mu 
hafaza etmiş olursunuz • 

Fasulyenin uçlarını kopar
malı, kıllarını ayırmalı ve hep 
sini kaynar suya atmalı. Bir 
kaç dakika sonra çıkarıp süz
meli ve bir tepsiye koyarak sı 
cak fırına göndermeli. Fasul
ye fınnda kuruduktan sonra çı 
karmalı ve teneke ktı.tularda 
muhafaza etmeli. 

Bu suretle muhafaza edilen 
fasulyeler yemek yaptığınız 
zaman, yeşil renklerini muha
faza ederler • 

Sıcak odada serinlik 
Sıcak bir günde odanızı se

rin tutmak isterseniz, pencere 
lerinizi tamamen açınız ve bu 
pencerelere ıslak çamaşırlarını 
zı asınız. Bu usul ile odadaki
ler serin bir hava teneffüs eder 
ler. Odaya, tiddetli bir yaz 
yağmurundan sonraki serinlik 
gibi, bir serinlik gelir. 

Kuru cevizler 
Kuru cevizlere tazeliğini 

iade etmek için kolay bir usul 
vardır. Cevizleri 5 . 6 dakika az 
miktarda tuzlu suda bırakınız. 
Kafidir • 

Resimleri muhafaza 
Bazı resimler vardır ki za

man geçtikçe bozulurlar. Bun
ları bozulmaktll\'l kurtarmak i
çin, gayet kolay bir usul vardır. 
Resimleri düz bir yere sermeli 

' 

ve yumuşak bir fırça ile yüzde - Kenarları ktrmızı, benekleri 
iki İstearinli kolodyon sürmeli- hercaı menekşeli bir fişü. 
dl·r Ko\ d b" ""dd 5 - Mürabba brodeli beyaz pike-• ıo yon ır mu et son-. b" b den jile! Kadife veya ipekten de 
ra ınce ır ta aka halinde, ku- yapılabilir. 
rur ve şaffaf olduğu için resmin 6 - Zarif bir yaka ve kol. Bau 
görünmesine mani olmaz. Ko. siyah tafta kordeladandır. 
lodyonlu resimleri hatta yıka- 7 - Beyaz krep Döşin'den. Ke-
yabilirsiniz. nar!arr koyu mavi ve mürabba bro-

Krep satenlerd~·ı~;;if çiçekler 

. .. 

Krep saten çamaşırlarda 
motifler, brodriler kl).dar çiçek 
ler de zarif durur. Çiçekler sa
ten tarafına tatbik edilir ve çiz 
gilere göre, kesilır ve sonra 
kenarları İpekle katlanarak ö
ı·ülür. Renkli satenlerde bu İ· 
pek o rengin bir az daha koyu
su olarak intihap edilınalidir 

............................................................................................ , .. .,, .......... . 
diler. Genç artiıtin filmdeki rolü ta 1 di? Şüpheıiz ki hayır .. Pek yabana 
mamile hafifti. atılmayacaktı. Fakat muhakkak ki 

Betty Amann., a gelince .. ~'Cüm

lıuriyet,, in (Hacı Murat) a ait yaz 
dığı bir makalede söylenildi{.-'İ 

gibi: "büyük bir artist değil fakat 
nlasum bir kız ve çok İyi dans edi. 
yor." Fakat rolündeki samimiyeti 
hemen hemen hiç bozmamıştır. Son 
!ara yakın bazı sahnelerdeki rolleri 
ağırdı. Oralarda dahi aksamadığım 
"samimiyetsizlik,, e kaçmadığını 

gördük. 
"Şeyh Şamil., rolünü almrş olan 

"A. Chakatouny,, en az rolü olan
larıydı. Yüzünü sakal ve bıyıklarla 
tamamile örtmüş olan artistti.n sami 
milii'ini vazıhan göremiyordum. Ma 
ahaza bu adamın pek kuvvetsiz ol
duğunu da zannetmiyorum.(Michcl 

William Nigh eserine ne yüksek 
bir 1'-<1dret ne de büyiik bir hata 
göstermiştir. (Yıldırım) ın kudı•et
li bir teknik veya Yüksek bir oriji
naliyete ilah gibi büyük meziyetler 
yoktu. Fakat vaz'ı sahnesinde bü
yük bir bata da bulamıyorduk. 
Vaz'ı sahne filminde vasattan yük
sek bir muvazeneli boznııyarak ça
lışmııtı. Ara sıra ufak tefek hatalar 
görüyor iıek de bunlar esere büyük 
bir nakiıe vermezler. 

Yalnız filmin senaryosundaki bii
yük bir hatayı işaret edeceğim. Ese 
rin hemen heınen bütün aİırlığmı 
ana hattını teşkil eden bir nokta te 
metsiz, esassızd~. Eserde asıl vak'a 
ihtiyar makinist "Grumpy Arrdeı·
son,, un oğlu makas kontrolö .. ü 
(Cim) in ölümile başlar. Bundan 
evvelki kısımlar bize tipleri tanıttır
mağa ve bazı şen kısımlar gösteı·
meğe mahsusturlar. Filmln bütün 
vak'aıı buradan ba'Şhyor ve lıütün 
bıı vak'a bir şeye istirnt ediyor: 
(.fim) in ölümüne sebep babası 

Lon Chaney'in ihtiyar makyajı 

ve -birkaç yer müstesna- rolleri sa
mimi idiler. Esasen bu adamı hiç bir 
filminde sun'iyete kaçmadan rol yap 
tığını görmedim. Maahaza bu son e 
serinde sun'i rolleri çok azalm(~lı. 
Ne yaz•k ki hiç sun'iyeti yapmadan 
başaracağı filmlere ömrü kifayet et
medi. Cbaney filmde bir ihtiyar ro
lü yaptığını hiç unutmuyor ve her 
jestini ihtiyarhğtn yorgunluğu ile 
örterek her rolüne ihtiyarlığın beta 
ntini vererek temsil ediyordu. 

Eserin başlıca şahsiyetlerinden o- bu kadar yüksek biı- tesir de bırak· 
lan Jnnes Murray §&yanı dikkat bir mayacaktı. Anlaşılıyol" ki bizde u .. 
samimiyet ve istidat gösterdi. Fil- yandırdığı biı kendi ku~retinden 
min her cihetinde ıamimi ve müsla- ziyade artistin tesirinden doğmu4-

it bir artistin henüz açrlaınamı§, fa- tur. Demek.ki. ''Yddırım,, bu karlaı· 
kat ileride açdabilecek, daha kudret şöhretini. Lon Chaney'in ölümüne 
le ı·ol yapabilecek bir aktörün rolle~ nıedyundur .. Ne menhu3 şöhret .... 

.J (1) Şehrimizde "Aktör Kin,. na
österi!di 

Genç ve sarışın Phillio Haver şı
nıarık genç dansöz rolünde hatasız
dı. Yaptığı neşe, şrmarıklık ve hü· 
zün rollerinde tamamiyle sami.n1i 
i<fi. M"'1!uza bunlarda fazla kudret, 
fa~!a yorgunluk isteyen r<>ller değil 

rini ve kudretini gösterdi. Görülüyor ki ''Y·ldırım,, mcv;;İ 

Film yalnız sesli idi. Gürültü ve min büyük değil: nıühiın filmlerin. 
musiki ciheti kudretle adapte edil- den maduttur. 
mişti. 

Neticede anlayoruz ki bu film p~k 
fazla yükseltilecek bir eıer değildir. 
L. Chaney ölmemiş olsaydı ''Yıldı
rım,, ayıu şöhreti kazanabilecek miy 

* * -J: 
Gelecek sefer de "M~·:i 1\1el•k,. '" 

"SerseriKral,. filmleri halı-kında ya· 
:ı:acağu:n. 

"'M. T. 



1 m 1 Muhabir mektupları 1 m 1 

Menemenliler sıkıntı 
ve zaruret bilmiyorlar 
Halk müreffehtir. Gençler çalışı

yor. Her yerde bolluk var .. 

Menemenden bir köşe 

MENEMENDEN: Mene- ı ima zahiri olmutlardır. Dervit 
m,en tayanı imtisal bir uyanık Vahdeti gibi bir mürtecii ya
ldı: nazan dikkati celbeylemek kahyan, Sl martta yüzbatı 
tedir. Eczacı Kenan Bey na- Şevket bey kumandaıile İzmir 
manda aletin ve cevval bir genç ve Milasa kadar gönüllü giden 
batta olduğu halde Muatafa ve ve memleketlerini Yunanlılara 
Oaman Beyrlerle müştereken karşı kahramanca müdafaa ede 
~İr irtat heyeti teşkil ederek rek yal<tırmıyan, kıtla ve pa
ciddl bir faaliyete geçmitler- viyonlar yaparak ciheti askeri
dir. Bunlar, (Ant) isminde yeye takdim eyliyen Menemen 
haftalık bir de gazete çıkarma- lilerdir. 
~a batlamıılardır. Bu gazete- Bekçi Hasan Çavu 
nin ilk nüahası ben burada i- ş 
ken çıkmqtır. Zengin münde- 35 yaşlarında olan bu Me-
ricatı ve Gui hazretlerinin he- nemenli kahraman o mel'un 
,ıfiyelik bir portreaile intitar e- mehtiyi bir kurşunla yere se
jlen bu gazetenin bet yüz nüs- rerek vazifesini yapmış ve Şam 
paaı köylerimize meccanen tev dan Mehmedi de yaralamıt iae 
f<İ olunmaktadır. de bu alçağın mukabeleten at-

tığı kur§unla şehit düşmüştür! 
Daimi faaliyet Vaziyetin irticai olduğunu en 

ı Bura gençlerinin sayeainde evvel kavrayarak silahına dav 
ı\tenemendki H. Fırkası dai- ranan bekçi Hasan çavuşun ai
tni bir faaliyet göıtrmektedir. lesine 200 liradan batka bir 
3u gençler bilakia halkı ve bil- mükafat yapılamamıştır. Hal
cıassa köylülerimizi tenvir için buki bu adam da aziz Koplay 
.ıer gün bir mevzu bularak ça- kadar bir inkılap kurbanıdır! 
;ı,mak sistemini kabul tmişler Hagat basit, kazanç kolay 
{e hakikaten bu yolda da mu- Menemen halkı sıkıntı ve 
raffak olmağa ba,lamıtlardır. zaruret nedir asla bilmezler. 
-laik Fırkasında bir de radyo 

d G Çünkü tütünden sonra üzüm, 
ıar ır. enç muallimlerden 
r aruk Bey de bir radyo imal sonra meyankökü, karpuz, ka 
'ylemittir ! Bu muallimin ze- vun, süt, yoğurt arpa, desti 
~asına aaddı hazan hayret! kaşar ve tuluı'\ peynirleri, yu-

murta tavuk, zeytin yağı, tur 
Tesanilt fanda sebzelerden aleddevam 

Menemen hükiimet memurla para kazanırlar. Menemen bir 
tile belediyesinde ve diğer te- hazinei servettir. Halk müref
ekküller arasında şayanı tak- fehtir. Zengindir, geçim ve ha 
~ir bir tesanüt göze çarpmak- yat fevkaladedir! 
.adır ! Kaymakam Hasip Bey- Bolluk 
'e belediye reisi Fazıl ve fırka 
'ııeclis reisi Kenan Beylerin 
ıüanü idareleri hu tesanüdün 
!eminine çok yardımı olmakta
lu-. Gençlik her sahada faali
! ete geçmittir! Menemen 
ı ençleri Antalya gençleri gibi 
~üyük Gazinin methur hitabe
inden çok mülhem olmutlar-
~r. 

Menem~n hadisesi 
Bu kapanmıt yarayı tekrar 

etmek istemezken burada 
-ııuttali olduğum bazı hakayi
d arzeylemekten kendimi me
:edemedim : Hadisei irticaiye
' in suitali eaeri olarak Mene
ıende vukua gelmesi bura hal 
mı yediden yetmite kadar mü 
eeuir etmiş ve bilhaasa Mene
aen gençliğini delhun eylemit 
ir. Asrın icaba tını tamamile 
avramışsaf ve nezih bir cüm
uriyetçi halk ile meskUu o
w Menemene böyle bir irtica 
pmgasının hakaız yere vurul
~uş olmuı herkesi azinı bir 

ı eese dütürmüttür. 
1 Birkaç esrarkeş mecnunun 
'aşına syriçin toplanan gazoz

! ı, süprüntücü, çingene bir 
:rrnirci, Harputlu bir kürt 

, ılehmetve aptal bir yahudi Jo 
; ?f hiç bir vakit de Meneme
. ıin muhterem halkını temsil e 
emezler! 

Bir gazetenin hatası 
, Bir akşam gazetesinin "mel 
.~la~ diyarında., ki serlevha ile 
\zmış olduğu makale bura 
!kını çileden çıkarmıt ve 

1
->k rencide eylemittir. Halbu-

Menemenliler metrutiyet 

1 
~•rindenberi hükUınetin da-

l 

Menemende 70 bin koyun, 
10 bin keçi, 20 bin dönüm bağ 
2 milyon meyankökü, 30 yerde 
peynir İmalathanesi, koyun 
Dereköyünde muhtelif renkte 
boyarlar ayrıca birer menbaı 
varidattırlar l 

Sıtma mücadelesi 
Birkaç dağ köyü müstesna 

ohnak üzere diğer köyler mü
cadeleye dahildir. Dört sıhhi
ye memurundan beherine on 
bet köy isabet eylemektedir. 
Fuçanm bütün köylerile kartı 
yakadan 6 köy de mücadele 
hududuna ithal olunmuttur. 
Doktor Ali Rıza Bey tarafın
dan 1800 metrelik bir kanal aç 
tınlarak durgun aular Gedize 
akıttırılmıttır. Bir sene evvel 
yüzde 21 nispetinde sıtma var 
iken bu sene yüzde 10 na in
miştir. 

Bu sene çok yağmurlar yü
zünden birçok gölcükler tetek 
kül eylediğinden sivri sinekler 
ziyadeleşmi,tir. Yoksa hava
lar böyle gitmemit olsaydı sıt
madan belki de aser kalmıya
caktı .• 

IHlerli kagmakamlar 
Mukadder, asil ruhlu ve 

centlmen bir kaymakam: Ke
mal Bey! Bragmadan münhe
zimen ric'at eden Yunan vahıi 
sürüleri Menemene gelerek 
yerli rumlann teıvikile bet yüz 
türkü katliam etmitler ve tim
diki Koplay meydanına yığmıt 
!ardır! 

O 11n.da hükumet konağı
na da dahil olan bu katil herif 
)erin kartı•ma çıkan Kemal 
Beyi de aekia andarmasile v .. 
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Birinci· sahifeden geçen yazılar 
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Müderris maaşları 
dün de tesbit 

edilemedi 
- (Başı birinci sahifede) 
lı tetkikat ve tadilat yapmağa 
mecbur olmuştur. Baremde 
menşe meselesi ilk safta geldi
ği için bu cihet uzun bir mesai 
neticesinde tetkik edilmiş, fa
kat henüz bu mense meselesi
nin afaki cephesi İntaç edilebil 
miıtir. Enfüsi cephesi çarşam
ba günkü İçtimada tetkik edile 
cektir. Keza tekaütlük mesele
si de çarıambay,a bırakılacak
br. 

Divan çarşamba günü saat 
10 da tekrar içtima edecek ve 
ağlebi ihtimal bütçe meselesini 
tamamile bitirecektir. Edebi
yat fakülte~inde ali tahsili ol
mayan müderrislerin adedi e
peyce bir yekun tuttuğu anla
tılmaktadır. Bareme nazaran 
ili tahsili olmayanlar beşinci 
dereceden yukarı çıkamazlar. 

Buna nı;zaran alacakları ma
af 220 liradan fazla olmayacak 
,.,;ır. ' Edebiyat fakültesi ise der 
sin ehemmiyetine ve ilmi eser 
ler ne§retmek cihetlerine daha 
ziyade ehemmiyet verilmesi la 
zrm geldiğini iddia etmektedir. 
Halbuki divan meselesini huku 
ki cihetini nazarı itibara aldığı 
için barem kanununun ahkamı
na riayet etmek vaziyetinden 
ayrılmamaktadır. 

•••• 
İdam firarisi 

Yüzbaşı Sabri Beyin 
beraetine karar verildi 

lZMIR, 16 - fşjkJar köyünde
•elı:i:ı sene •aklandıktan sonra lşik
lar kôyünde yakalanan idam firari· 
ıi Sabri Beyin bura divanı har
binde muhakemeoi yapılıyordu. 

Gayri mevkuf olarak ilevam eden 
bo.a muhakerneı.İ neticesinde Sabri 
Beyin beraetine hüküm veril
miıtir. Sabl i B. karardan sonra se
vincinden ağ1amıttır. 

İzmir mıntakasının 
teftişi 

İzmir spor mıııtakasının mu
amelat ve icraatını merkezi u
mumi namına tetkik etmek ü
zere atletizm federasyonu reisi 
Bürhaneddin Bey bugün İzmir 
vapuru ile lzmire gidecektir. 
Bürhaneddin Bey Pazar günü 
tetkik seyahatinden lstanbula 
dönecektir. 

Halk şairleri 
Sivaıta "Halk Şairleri Kol'u

ma Derneği,, namile bir der
nek kurulduğunu haber aldık. 
Şair Ahmet Kutsi Beyin mües
sisi bulunduğu bu dernek Sivas 
belediye reisi Hikmet Beyin ri 
yaseti altında toplanacaktır. 

Geyesi halk şairlerine maddi, 
manevi yardımlarda bulunmak 
eserlerini toplamak, musiki 
)erini tesbit etmek ve bunları 
neşre çah,maktır. Dernek her 
sene tetrinlerde bütün saz şa
irlerinin ittirakile Sıvasta üç 
gün devam eden bir bayram ya
pacaktır. Bu sene ilk defa yapı 
lacak olan bayram Samsun - Sı 

vas hattının resmi kütadına te
aadüf ettirilecektir. Derneğin 

umumi katibj Muzaffer Bey bu 
nun hazırlıklarile mqgul ol
maktadır. 

zife batında şehit etmişlerdir. 
Muhterem şehidimize hüku
met konağı kapısında bir tür
be yapılmıttır. Yükıek tehi
dinıiz Kemal Beyin masasında 
bulunan validesinin mektubun 
da oğlunun vxzife uğrunda öl
meıi tavsiye ediliyordu.! 

Sabık kaymakam Baba Bey 
de Menemenlilerin kalplerini 
kazanmış bir zattır. Türikeye 
de köy kanununu en evveli 
tatbik eden bu zattır. Kendisi 
ameli ve çok mühinı bir idare 
adamıdır. Şinıdiki kaymakam 
Haaip Bey de ayni krymette 
bir ıençtir. Ve Beha Beyi 
arattırmamaktadır. Vazifesini 
müdrik çok değerli bir idare 
-urumu:zdur • 

_ ·- U"llP Kemal 

Va-Nu davası 
(Ba.~ı birinci sahifede) 

okundu. Reis Hamit Bey, tefrikala
rın okunması bittikten sonra vaıa 

Nureddin Beye: 
- Bunlara ne diyeceksiniz? diye 

sordu. Va-Nil Bey cevabında dedi 
ki: 

- Bendenizde romanda edebe 
mucayir cümleler olmadığını iddia 
ediyorum. Tefrib, edepıizçe olmak 
fÖyle dunun, bilakis okuyanlar üze 
rinde intibah uyandıracak mahiyet
tedir. 

- Demek ıiz fena tesir yapaca ... 
ğına kani değilıiniz? 

- Hayır! 

- Meseli. on bet on altı ya1!a-
nnda bir çocuğumuz olsa bu roma
nı okunıasına müsaade eder miydi. 
niz? 

- Hiç şüphesiz cclerdim. 
- Demek siz bunu tehzibi ahlit-

ka hizmtt için yazdınız, öyle mi? 

- Tehzibi ahlaka hi7.met olSlm 
diye değil tabii... Bı.ı roman heyp. 
ti umumiyesile kurunu vustai 
mÜeAsese olan man;ııslJrlarda 

bir 
ba.ı:ı 

kimselerin dini, hasi~ menfaatleri
ne nasıl alet ettiklerini teşrih edeı· 

mahiyettedir. 
Meıela Yakup Kaclri Beyin Nur 

baba i~imli bir romanı vardır ki o
ranı. da tekkeler mevzu olarak İnt i
hap edilmiştir. Her halde Nur baba 
da bul"dan daha açık sahneler ,,ar
dır. Ben samimi olarak ıu kanaat
teyim ki bir neslin ahlaki yetişmeıi 
için bütün fenalıkları bi1mHi ve on
ları Öğrendikten ıonra yapmaması 

1izımdar. 

Maaleaef roman neticelenmedi. 
Eğer neticelenseydi biçare bir ka
dınm vahi vaatlere kapılarak başı
na ne felaketler geldiği sörülecek
ti." 

I.kender Filhreddin Bey, de aynı 
tarzda cevap vererek romanın ınüı
tebcen olmadığı kanaatini izhar et
ti. 

Riyaset makamının: 
- Münderecatını tetkik etseydi

niz meı'uliyetiniz altında nefrİne 

müsaade eder miydiniz? sualine 1. 
Fahreddin Bey şu cevabı verdi: 

- Romanın neticesini almadığım 
için kat'i bir şey söyleyemem. 

- Çocuklarınız olsa bu tefrikayı 
<'kutur mu idin.iz? 

- Onu da şimdiden tayin ede
miyeceğim. Bundan sonra Müddei 
umumi muavini Kit.mil Bey, iddiA· 
5ını dermeyan ederek aık ve ihtiraJ 
romanı namı oltında neşredUen bu 
tefrikanın ahlaki bir roman olduğu 

iddiasını varit görmiyerek bilakis 
behimi hisleri tahrik eden çirkin ve 
haya11z neıriyat hududuna dahil ol 
dufunu ileri ıürmüş ve muharriri 
Va - Nil Beyle gazetenin mes'ul 
müdürü 1. Fahreddin Beyin eaki 
matbuat kanununun 11 inci madde
si deli.letile ceza kanununun 426 ve 

427 inci maddelerine tevfikan ce-za
Jannın tayinini iatedi. 

Maznunların vekili müdafaa&ını 
yaparak tefrikanın müstehcen olma 
dığını iıpata çalıttı ve ezcümle E
mil Zola'nın eserlerinden bahsede
rek bazı misaller ıetirdi ve sözünü 

bitirirken: 
- Nesilden neıle müstehcen te

lakkileri değiıeceğlni de unutmama 
lı. Frenginin tahribatını göıtennek 
için vücudun en mahrem lı:mmlannı 
teıbir eden bir tablo için hekime 
ceza tayin etmek ne kadar muvafık 
değilıe içtimai bir yarayı t91rih e
den muharrirleri de cezadide ebnek 
o derece muvafık olunu. Müvek
killerimin beraetini İ•terhn" dedi. 

Mahkeme, müzakere ederek bir 
karar vermek üzre mu hal<eıneyi ya
rınki çarfamba gününe bıraktL 

Mahkum oldu 
Üsküdarda llya iaminde biri 

ni bir kız yüzünden öldüren 
Niko, Birinci cezada 17 sene 6 
ay 11 gün ağır-hapse mahkum 
olmuıtur. 

Beı sene hapsolacak 
Kendisine frengi atılamasın 

dan müteessir olarak Nermin 
isminde bir kadını katil kastile 
üç yerinden yaralayan Ihsan 
dün 1 inci cezada 5 sene ağır 
hapse mahkfun olmuttur. 

Otomobil kazası 

Seyahatlerin 
Son 
Safhaları 

(Başı birinci sahifede) 
üç ihtimal dahilinde tebellür 
edebilir: 

1 - Fransa - Almanya anlat 
ması. (Bu takdirde Fransanın 
yardımı temin edilir. Bu yar
dım tabii beynelmilel bir şekil
de tecelli eder. ) 

2 - Beynelmilel yardım. 
(Tabii bunda da Fransa dahil 
olur. Fakat bu anlaımanm mih 
verini, F nmsa - Almanya itila
fı değil, müşterek bir anlaşma 
teşkil eder.) 

3 - Bütün bu temas ve mü
zakerelerin tamamen menfi çık 
ması. 

Acaba bu ihtimallerden han 
gisi tahakkuk edecek? .. Bir de 
fa Frans~ ile AlmRnya a~asmda 
tam bir anlaşma temin edilme
si; Fransız tekliflerinin kayıt
sız ve şartsız olarak Almanya 
tarafınrlan kabul edilmesile 
mümkündfir. Bugün Almanya; 
Amerika, İngiltere ve İtalya
nın kendi hakkındaki müsait 
vaziyetlerine bakarak bu yola 
gitmek için hiç bir zaruret his
setmiyor. Vakıa Almanyanın, 
behemehal bir istikraz akdine 
mecburiyeti mutlaktır. Ancak 
kısa vadeli borçların tecil edil
mesi, bugünkü vaziyette Al
inanyanın bir sene daha muka
vemeti imkanını temin etmiş
ti~. Alman milletinin muhtelif 
sahalarda sarfedeceği faaliyet 
ve gayret te inzimam ederse 
mukavemet müddetini daha zi
yade artırmak bile mümkün
dür. 

lstitraden şunu da ilave ede
lim ki, Fransa Harjciye Nazırı 
M. Briand'ın hastalığını baha
ne ederek, adeta faaliyet saha-
11ndan çekilmiş gibi olması; 
türlü türlü tefsirlere yol açmak 
tan hali kalmamaktadır. Hatta 
M. Briand' ın bu yemi politikaya 
inanmamakta ve kabul edilen 
azimet nol<tuma göre bu te
mas ve müzakerelerden müs
bet bir netice beklememekte ol 
duğunu ısrar ile söyleyenlerin 
iddiaları büsbütün yabana atıla 
maz. 

Umumi vaziyet ve temayüla 
ta bakılırsa; ikinci ihtimali, ya
ni beynelmilel bir anlaşmayı da 
ha mümkün görüyoruz. Ancak 
bu ihtimalin tahakkuku için de 
Fransız metalibatının esasında 
tebeddüller olmak l!zımdır. 
Aynı zamanda Almanların da 
bazı hususlarda fedakarlık yap 
mak ve bunun için de Alman 
siyasi fırkalan arasında bir ne
vi uyuşma temin etmek ta!ttır. 

Üçüncü ihtinıal olarak, bü
tün bu siyasi faaliyet ve müza
keratın tamamen menfi bir ne
tice vermesi ise tahmin ve te
menni edilem~ Kanaatimizce 
böyle bir ihtimal kar§ı&ında heT 
iki taraf ta - Londra konferan
sında olduğu gibi - zahiri koru 
mağa ve atiyen yeril temas ve 
anlatma imkanları bırakmala 
bilhassa ehemmiyet vered!kleri 
muhakkaktır. Bu ihtimali tak
viye eden dlieı- bir sebep te ya. 
kında toplanacak olan Avrupa 
birliii tetkik komisyonunun ..-e 
onu takip edecek sair Cenevre 
müzalrerelerTnin gayri müsait 
bir hava ve fena ,erait içinde 
toplanmasında hiç bir devletin 
menfaati olmamasıdır. Her hal 
de beynelmilel politika vaziye
ti, çok nazik bir safhada bulu
nuyor. Cihan efkarı umumiyesi 
hadisatın seyrini, inkişafını,, hu 
ıuai: bir dikkat ve tehalükle ta
kip ediyor. 

Siirt Meb'uau 
MAHMUT 

Bakırköy Malmüdürlüğün

den: 
Safra köyünde metruk em

valden bulunan ahır açık art
tırma usulile icara verileceğin
den talip olanların şartname

sini görmek için her gün, mü-
Şoför Cemil Ef. İn idaresindeki 

.:ı:ayedeye iştirak etmek için de 
2477 numaralı otomobil dün Kro-
ker önilnden geçerken, Şeref Ef. 3-9-931 tarihine müsadif per-
nin idaresindeki motoıikle'4o çarp- şembe günü saat 14 Bakırköy 
mıı ve Şeref Ef. yi yaralamıştır. Şe- Malınüdürlüğiin<ic mütcşek
r« Ef. Sen Jorj haatanesine kalclı-ı kil Satış_ ~omisyonuna müra-
rılmıı, taför yakalamııhr. caatları ılan olunur. 

Evet, nihayet ·biz ... 
Mahmut Pş. esnafıyız! 

Yerli mallar sergisinin umumi lca· 
tihi muterizlere böyle cevap veriyor 

Dün ve evvelki günkü Son Posta 
gazetesinde Üçüncü yerli mallar ser 
giıi münaaebetile Ticaret Odaı,n

dan bazı zevatın fikir ve mütaleaJa
rı dercedilmektedir. Bu zevat ıergi .. 
de satıı yapılmasına tamamen mu
arrz bulunmakta ve sergiyi bugün
kü halile panayıra, Mahmut pa~a 
carşısına benzetmektedirler. 

Bu hususta mütaleasını. sorduğu 
muz Milli Sanayi Birliği umumi k:\
tibi ve sergi komiseri Nazmi Nuıi 

Bey bir muharririmize demiştir ki: 
- ls.tanbuJ Ticaret ve Sanayi 

Odası erkiıni olarak 1 staobulda nıü
essese sahibi olan ticaret ve sanayi 
erbabı tarafından İntihap edilmiş o
lan Oda meclisini bili1oruz. 930 i
kinci yerli mall:.r sergisi eınas1nda 

da, lrpkı Son Posta'da İntişar eden 
} azılaı-a müşabih yaz dar intişar et
miş ve Oda Ticaret raportörJiiğü 

tarafından veril~n rapor üzerine, u
zun ve münakaşalı içtimalardan 
sonra, üçüncü sergimizden bir iki 
ay evvel Oda meclisi memleketimiz 
millı İıtihsa18.tını ve mamulit.tını hal 
ka yakından tanıtmak ve müstahsil 
ile müstehlil<i karşılaştırmak gnye
ıile yerli mallar sergisinde satıt ya
pılmasının ınuvafık olacağına karar 
verdi. Bu karar Oda medisiade tali 
ba2; itirazata rağmen, takdir ve al
kışlarla kabul edilmişti. 

Bir hey'eti muhtereme - ki bir 

Yeni 
tevziat 

h5.dise için hütün ıalihiyeti ile P.. 
rar vermİ§tİr - ticaret ve sanayi 
erbabtnm intihabı haricinde kalaıı 

ve şu suretle yalnız Odanın vezai
fini tedvire memur olan zevatın, ik 
tıaadi harpte bir mücadele zemini 
olan bu mevzu etrafında söz söyle
melerini l'ayenin kudıiyeti namına 
doğru bulmıyorum. Biz bir Pierre 
l'Ermite gibi köy köy dolaşarak, i· 
kinci bir İman gibi yerli malı bu
günkü gençliğe zerketmek İıtiyo

ruz. 365 günlük bir Gevrenin 15 gü
nünü yabancı ellerden ahrıak çok 
değildir. Muhaliflerimize in~af mi
zanı veriyoruz, olçsünler ve karar
larını versinler. 

Bütün Avrupa serııilerinde de 
satış vardır. Viyana, Par: 1\1ilano 
ve Bari gihi beynelmilel sergilerde 
de vaıi rrııkyasta satı' yapılmahta

dır. Biz de bJ şeklin haricine çık

mış değili,. 

ÜçuncU yer1i maJJar .sergiıinın 

küşadını B. M. M. reisi Kazmı paşa 
Hazretlerinden rica edeı·ken bııt.na: 

- Kırkıncısmr da açacağız... de
diler. Biz buna hazırlanıyoruz, biz 
bu topraklara iatiklal getiren •e za

feri önünde cihanı titreten dahile
rin arkasında bu iktisadi yolda yü
rümekten çekinmiyerek nazari yol• 
lardan ziyade pratik yollarda yürü
meli tercih ederiz. Ve nihayet biL ... 
Mahmut pa§a esnafıyız." 

Krımda maktul 
düşenler 

Takdiri kıymet komis-
1 
Dün Fransızlar F eriköy-

yonu dün de topland? de merasim yaptılar 
Dün gayri mübadiller takdi- Kırım muharebesinin senei 

ri kıymet komisyonu içtima e- devriyesi münaaebetile dün Si. 
derek, Yunanistandan avdete- hah Feriköy Fransız mezarh
den komisyonların raporları et ğında bir ayini ruhani yapılmı• 
rafında müzakerelerde bulun- tır. Merasimde Fran&ız sefare
muştur. Maliye vekaleti emlak ti erkanı, şehrimizde bulunan 
umumi müdürü Celal Bey de Fransız muteberanı ha:ı:ır bu
mezldir içtimada hazır bulun• lunmuılardır. Merasime Fran
muştur. sız ataşe militeri Miralay Sa-

Vesaiki tetkik ve bu husus- ron riyaset etmiıtir. 
ta lazım gelen her türlü mua- /ta/yanlar da bugün 
melesi intaç edilmiş olan gayri merasim yapacaklar 
mübadillere önümüzdeki hafta 
zarfında istihkaklarının yüzde Bu sabah Feriköy İtalyan me 

zarlığında Kınm muharebesi yirmisi nisbetinde tevziata baş 
!anacaktır. Vesaiki tetkik edi- senei devriyesi münasebetile ru 
)enlerin muameleler,nin sür'at- hani bir ayin yapılacak ve bu 

muharebelerde ölen ltalyan as 
le l'ntacı ı'çı'n komı'syon her gu"" n 

kerlerinin hatıraları taziz edi!P
içtima etmektedir. Nihayet önü cektir. 
müzdeki hafta zarfında bütün 
gayri mübadillerin kat'i vazi
yetleri teabit edilmit olacaktır. 
Gayri mübadiller cemiyeti bir 
iki güne kadar içtinma ederek 
tirket meselesini müzakere ede 
ceklerdir. 

Burıadaki Fransız 
konsolosluğu 

Bursa Fransız konsolosluğu 
nun lağvı hakkında Buraadan 
Akşam gazeteaine bir telgraf 
gönderllmİflİ. Şehrimiz F ran
sız sefareti mahafilinde bu hu
austa henüz kat'! bir karar al
madığı, Bursa Fransız konaolo 
sunun terfian batka bir yere 
nakledildiği söylenmektedir. 

Buna şehrinin F ranıız tica
reti itibarile artık mevkiini kay 
bettiği için buradaki konsolos
l~un lağvı imkln dahilindedir 
Vak tile Fransa fabrikaları tara 
fından mübayaa edilen Türk 
ipekleri bugün artık Fransa• 
ya ihraç edilmeyerek, dahilde 
sarf edilmekte, F ranaızlardan 
mübayaa edilen ipekli kumaş 
makineleri de artık kafi derece 
de mübayaa edilmiş bulunmak
tadır. Bursa şehrinde son Fran 
sız iktısadi müeasesesi olan e
lektrik şirketi de bir İtalyan 
grubuna devredilmiş olduğun
dan, Fransızların Bunada hiç 
iktısadi rabıtaları kalmamıştır. 

Ayasofyada yangın 
Ayasofyada ashabı emlak

ten Zekeriya Beyin mutuarrıf 
olduğu pansiyondan dün kaza
en yangın çıkmış ve söndürül
müştür. 

Binanın 5550 liraya sigorta
lı olduğu anlaşılmıstır . 

Maarifi• 
Y ah mekteplerine ait 

kanun 
Vekalet yatı mekteplerine a

it kanunu maarif müdiriye
tine tebliğ etmiıtir. 

Vekalet ayrıci' şehir yatı 
mekteplerine bu sene ne şart
larla talebe alm9eağına dair bir 
talimatname göndereceğini bil 
dirmittir. Vekalet bu talimatna 
~yi ders senesine kadar ikmal 
edec:ektir. Talimatname gelme 
den evvel bu mekteplere talebe 
kabul edilmeyecektir. 

Sabık maarif eminleri 
Memuriyetleri liğvedil..ı 

maarif eminleri vekaletçe mu
allimliklere ve liae, maarif mü
dürlüklerine tayin edilecektir. 
Haber aldıiımıza göre, Konya 
maarif emini Ali Rıza, Edirne 
mı\arif emiııi; Hilmi Beylerin 
vekalet ur/.um müfettitliklMi
ne tayin edilmek üzere bir kon 
binezon aranmaktadır. Halen 
vekaletin 19 umumi müfettl,i 
olup münhal müfetti,Hk yok
tur. 

Halka · konferanslar 
Darülfünun her sene olduğu 

gibi, bu sene de 20 ağustostan 
itibuen umuqıa mahsus olmak 
üzere ilmi ve halka mahsus ir
şat konferansları verecektir. 
Konferanslar bir seri halinde 
15 gün devam edecek ve herkes 
gelebilecektir. Konferanslar e
debiyat fakültesi dershanelerin 
de verilecektir. 

Uşakta maçlar 
UŞak, 17 A.A. - Turan genç

ler birliği ile ıpor klübü takımları 

arasında yapılan maç 1-1 e beı-a• 
berlikle neticelenmi,ıir. 
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~ , ..... :pras kelimeler ,.. k l mektebi müdürlüğünden: 
ı ya . rtokal ve sair •ğaçlarınl7.ı muvaffakıyetle ayıt şart afi: Kilosu Erzakm cinsi Kilosu Erzakın cin.çi 
• ı ı z ' ' 5 ti 7 ' • ~ ~ M;açl:'ı:"'"''. tı~,~~·::ı ;e 1C::oson. Gt. Britaio, Ltd. a Slouhg - Buks, 1 - Ankara Musiki Muallim mektebi tam tahsil müddetini 165000 Ekmek lCO Süt 

1 il.• •.!_:AR!..~ •I >şılam ıçm Aovleterre. de kl!n log!llz fabrikasının bitiren talebesinı· liselere, muallim mekteplerine, orta mektep-
·- T- • A· R • A_. L •ı.!~ " X 20000 Sığır eti 5000 Kuru soğan - " G R E f T E )ere musiki muallimi yetı.ş· tirmek gayesile Maa<r-if Vekaleti ta- 2000 400 S 1 1

, • İl A' z ( !tt z_ ~ !-!_ • ~ ,, Koyun eı. a ça 
T - - - . . T 11 R E i K il z rafından tesis edilen meccani, leyli, nehari bir müessesedir. 2000 Kuzu eti 1\00 Beyaz peynio 

A z E • R • --- Ya 1 kan Şeritlerin u anını • . Tahsil müddeti altı sene olup bu müddet iki devreye ayni- Sirke 
'A. R 1 • R A_-(lıi 11~_Pı p Ş . . GREl•TEX) t•ritlcri aşıların muvaffakryctını ' 150 
ı ı:. - A • • J \" ·k nlı<>ı hasebıle \ · . il mıştlt": 4000 B ı 300 Reçel n. .. :zı K A T R _ _ _ _ apıı a ~ f da alnlh bir çiftçialn çıftlığlnden en m - ö .. 1 k u gur 
. - - Ç . d Ve "" zaman ur ın ff ,_ 1 Birinci devrede musikinin nazari ameli kısımları g ·ru me -

100 
K k l A z • r R ı il M.. A- temın e er. . . . . 1 ğ ktnnı ziyadcleştirmeğe mu va a~ o ur. 4000 Kuru fasulya uru ayısı 

• 

ı !\ L A .,. • E T O R _;_ • kemmel meyvoler sohıbı ~ :: • •;GREFTEX) büyük bir muvaffaklyeı le beraber ilim derslerinden orta mekteple muallim mekteple- 2000 Börülce AdetlOOO Limon 
, ,; ~ 111 N T L. • L MI E y • Avrup•'~bi v.~ü:~:~~= ~~.::•büyük oıuvaf!aktyctlcr kazanmaktadır. rinin müfredat proğramları kabul edilmiştir. 2000 Bezelye 5 Limon tuw 

li T ii-R E j( A R. S _I,~ kazsandı~ı :~llll . Galata' da Mahmudiye caddesinde 34 numer:.ı• ~· İkinci devrede muallim mekteplerinin mesleık derslerile be- 300 Kuru üıüm 500 yoğurt 

I: 

ı ·A. •• -. -i· p -, -C -E~·. • • , atış m · . T fsilftt almak isteyen çiftçllerln va ıt gaıp raber musikide de birinci devrenin devamı suretile Avrupada 4000 Nohut Adet 500 Yumurt7 
" ç '

1 I.ANG~: tic~:=e~e~ı bu ",drese y11.maları l!zımdır. "Ecole Normal de Musique" ler derecesinde bir musiki tahsili 
1500 

Mercimı 
5000 

Patlıca. 
Dünkü şeklin halli 
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Yeni şekil 

Soldan sağa 

Tabibi Baytar 
Olmak isteyen Lise mezu~larına 

B tar mektebine bu sene 40 lıse mezunu 
Yllksek :lektebin tahsil müddeti sekiz sömestire 

alınacaktır. ·ıdı"r Talebeye elbise, çamaıır ve 
1 r nıeccan • 

olup ey 1 ve h lıg" 1 verilir. Hllkümetin hayvan 
ht çl a cep arç . 

mu a ar 
1 

fevkalAde ehemmiyet vermesın-
1 h g• altı nıasına . · "k 

ıs a ve ço • t b bet uıesleg· inde gençlerın ısti -
d 1 baytarı a a 

de~ 0 ~yı dilmiştir. Vilayetlerden talip olanların yol 
balı temıo e t . edecektir Kabul olunanlar he-
nıasrafını mektep esvıye .. 1 • 
men ıinıdiden mektepte kalabilır er. 

Kabul şartlar, 
1 - B lık (8). Kamer (2). Maarifçe lise dereces'.nden musaddak 

(3 ) A _ Lise veya 
2 - Hüc<e (3). iyi • J k 

• (5) k mezunu o ma · ak J - Lüzumlu (S). Agır · me tep k" mhuriyeti tab'asından bulunm , 
4 - Birinci (3). Su (2). B - Tür ıye cu 25 t k lmamak 

Şafak (~) 18 den aşagı" ve en yu arı o , 
S - Sırta giyilen (5). • C - Yaşı b • ·· "t 1 ak 
6 - Ihsan (3). Valide (4). D - Sıhhi ahvali tahsile ve ata inmege musaı om ' 
7 _ Vaııta(4)Bağlamak için (ll) rtl haiz olanlar istidalarına: 

k bu al Bu şa arı . b" tini," • 
8 - Yükı•k (J). Me tu n - A - Lise şahadetnamelerinı veya ır sure 

tındaki ( 4). B _ Nüfus tezkerelerini, • . 
9 - Bir (3). Çalgı <3>· k . P 

1
. t musaddak hüsnühal vesıkaları, 

ıo Z (2) Bir Tür mıma C _ o ıs en . f • fi 
- rıaTs"ı~ Not~ (2). D Dört adet kartonsuz vesıka otogra anm 

ıı _ Ha"ıl (3 ). llave (3). Damar, -:-- k İ tanbul'da Seliıniye'de Yüksek Baytar mek-
Baglıyara 5 b ··dil lnkl · -suyu (3). j k •. 1 .. • .. ne vilayetlerde aytar mu r erme mu-

tebi Re {or ul~du"rl;r Mekiebe kabul olunanlar, hizmeti 
Yukardan aşağı at etme t 1 • dd k 

raca . 1 . · ifa edeceklerine dair Noterden musa a 
1 hl· k (7) Sıı mecburıye erıoı ki d" - Kan emen ma u · 1 ·ı bir taahhütname verece er ır. 

kabı (3). ıı.:n~ü~m~ı~ı~~e~v~e~c~1~ı.~e.;;..;;1ı111ıi1iıı ...... 11111 ............ ':" .. .. 
2 _ Hakkın yerini bulması (6). . 

3 _ ~~nü!:~ (6). B<>yaz c2ı. Erzurum Posta ve telgraf baş 
4 - Renk (2). t• d 
s _ Tabi yar olmayan ( 7 ). müdiriye 10 en: 
6 - Sual (2). Bw doğuran (3). . h f d .. k 
7 _ Bu ,,.evaim (3) Derli toplu- Yazın otomobil krşm at veya at araıbastle ata a mute a-

luk (7). . ·k· der yapmak Hasan Kaleden Karaköseye kadar 
bılen t ı s .1 · · ötür 

8 - Bayrak (4). 
480 

Karaköseden Beyazıta kadar 320 kı o getınp g •. 
9 - Birler (4). Eser, leke (2). roekv:m atla iki otomobil buhındurmak şartile 1 Ağustos ~31 
ıo - Zenci (4). Nota (2~. . "ba 20 !!Ün müddetle münakasaya mevzu 1250 !ıra 
ıı _ Ne dün, ne bugün (S). Ruh den ıtt reaı ~ .. P ...... 

1 
.. -·· be 

( .. ). eli sabıık.lı Hasankale Beyazıt arası o~ta sunıcu ugu ' : 

--~--------111111... bed1. k - haddi layık görüldüğü tıtkdırde 20-8-931 tan-.411 .. de 1 :n11 arr~ . . 
h" d ihale edileceği ve talıplerden % 7,5 temınatı muvakkate 

VİZE 
Hayvan ve 
Emtia panayırı 

Vize Belediyesinden: 

m i:aleden sonra % 15 nisbetinde teminatı kati ye alınacağı 
ve B ı mektbu mukabilinde üç aylxk avansın da verileceği ve an<a 
ilan olunur. 

Emlak ve Eytam Bankası ilanları 

1
. E l"k ve Eytam Bankası, Ankara.da Cümhuriyet cad-

ı ~ -. m al sı mukarrer olan Banka. Umum Müdürlük ve 
desınae yapı ına 

. ın inşaatını münakasaya lroymustur. 
Merkez bınasın t 

ı 7 EylUl 1931 tarihinde saat onbeşte Banka dare 
2 _ ihale, . 

1 
k 

Her sene olduğu gibi 24 
Ağustosta açılacak ve bir 
hafta devam edecektir. Ge
lecek tüccar ve esnafa her 
tÜrlü t~shilatın gösterile
~e'>i i a ı olu ·ıur. 

. . d kapalı zarf usulile yapı aca tır. 
ı ı Mechsı huzurun a .. d" b - ....... _ 
1 • k edenler tekliflerinin yuzde ye ı uçugu nı....,,,-

l.>tanbul ikinci lllii.s memurlu
iturıdan: 

İkinci Ticaret Mahkemesince 
lfta.ıına karar verilen Pangaltı'da 
Çııyır 60kağında mukim ve Galata
da Küçük Monakyan Hanında m~
tc..d<krna tuhafiyecilikle müşteg.ıl · 
'-tırati Poniridis efondini-n teklif 
Cdip alacaklıları tarafından kabul 
~dilen konkordatonun mahkemece 
t ·w de asdikine 3 Agustos 93l tarı n 
lta.rar verilmiş oldıığu ilan olunur. 
--..._~~~~~~~~---

1 s ta,; bul J üncü icra dairesinden: 
Bir deyinden dolayı mahcuz ve 

Paraya çevrilmesi mukarrer İstiaye
<le Nosli Şah Sultan mahallesinin 
Çayır mcvkiinde Canezi Batista 
•fend· · - d kı· 300 li-tnın ta:;; ocagın a va 
ta kıymeti ,;,uhammineli 1277 No. 
lu li. P. 5 Sosyete Suvis Purla 
Itnn,'iri ksiyon lokomotif markalı 
ıı.;_ Sİ!indı rli motör 25 Ağııstos Sa-
l .. . . . 1 !:Unü saat 11 den itibaren bı.rıncı 
;ı.Çık attırma;ı yapılacağından ta- · 
lıp olanlarıtı "' 10 nisbetinık pey 
•it ' " k <;esini· hamilen hazır bıılunaca 
~rnuruna miıracaatleri ilin olunur 
t;;r. •· 

l(•dıköy Sulh icra D3iresinden: 
. Bir lıorçtan dolayi mahcuz olan 
ij'c · b. ··• ve b rı kırık camekanla ır m-
ır te . K d k.. .,... .. r yerinde l razı a ı oy r--
9·~·931 Çarşamba günü saat 13·5 

lan 16.s kadar ilmüzayede satılac . 
•ı:ından ihale ve pul beclellerı 
ll~terisinc ait olmak üz.ere ıaliıp 

~~nların orada buluııacak meınura. 
UrlCaatleri il3.n olunur 

3 - Istıra • ı· "k "d 1 .. ' · t mektubile fennı ve ma ı ı tı ar arrnr mu-. d Banka temına . . 
tın e . B k teminat mektubunu tevdı edeceklerdır. - d · ~ - hır an a 
beyyın 1~~1 

ncak asgari üç yüz bin lira kıy~tinde 
4 Munakasaya a . k · 
-. . olan Firmalar kabul edılece ttr. 

ınümasıl ınşaat yapmış .. t allı"k plan fenni şaırtname ve sair 
t b · ~aata mu a • 

5 - Ş u 111~ U M .. dürlüğii Fen Heyeti tara-
. da Banka mum u . 

vesaık Ankara . . b lira mukabilinde verilecektır. 
fından taliplere Y1":11

• ~ eden taliplerden birinin en dun fiati 
6- Münakasaya ıştıra ·ıı.şaatm behemehal k.en.disine ihalesi 

teklif eylemi~ bulu~_a1sı;eımez. Banka İdare Meclisi ihale tnı-
• b. sebep te~kı e ııb . . . 

için : ır .. . arttan azade olarak se estısını 
nda her tiirlu kayıt ve ş 

su su 
ınuhafa~a eder. 

- Fabrikaları Müdürlüğünden: 
Akyi'zr Kereste fabrikasmm anbarlarmda mevcut muhte

Ak}'azr Kereste . • mamul kerestenin Fabrika anbarlarm-
·· ı · - 2500 M. Mıkap arf l"l ·· lifu cın~ . nakliyesi kapalı z usu ı e muna-i arı ıstasyonuna . 

dan A apaz .
1 

. fr Talip olanların ~o 7,5 pey ak.9esı olan 
kasaya vaz edı mı::_ ~ ' mette Banka mektubunu Jıimilen yev-
656 liunın ve~~~-93 :~arih perşembe günü saat 14 te Adapaza
mi ihale olan_ . d k" komisyonu rnahsuswıa müracaatları ve 

· da ııresın e ı 
rı Malıye daha fazla tafsilata vakıf olmak arzu 

. . . anlamak ve Be 
şerıı.ttını d F bri'ka MUdüriyetile Adapazarında lcı-

- nlerin Akyazı a a . • 1 
ene . . .. caatlan ılan o unoc. 
diye Daıresme mura 

Dahiliye vekaletinden 
aıb eşredilmekte olan "idare" ITM:cmuasrnm 

Vekaletçe t ve n. . 8-8-931 den 29-8-931 tarihine kadar 
1 - tab'ı ve saıresı 

on ay ıgının .. k a konulmuştur. Talip olanlann şeraitini 
..., 1 kla muna asay . . . 

paz"r 1 
•• k ya istirak eylemek ıçın .Ankraada Dahı-

' k ve muna asa - . .. 
an,ama . d .. t....,elckil mübayaat kıomısyonwıa mwa-
liye Vekaletın e mu ..... 
caatları ilan olunur. 

temin eder. 4000 Patatis 4000 Kabak 
Sınıflarda okunan ders zümreleri şunlardır: 500 Kt ru bakla 3000 Ta:ı.e bamya 

l BİRlNCt DEVRE: 4000 Sade 1500 Taze domati• 
Birinci sınıf Enstrüman, (Talebe için intihap edilen her- 3200 Pirinç tOOO Taze fasulya 

hangi bir saz) musiki na"3riyatı, musiki imlası, solfej, musiki l()(. Kırmızı bibt-

kiraati, Türkçe, Fransızça, tarih, coğrafya, rivaziye, resim ta- 1500 Makan1<1. 3000 Semizotu 
bli ilimler. (Bu dersler orta mektep müfredatının aynıdır.) 400 Şehriye 5000 Lahana 

İkinci sınıf: Enstrüman, musiki nazariyatı, musiki imlası, 500 lrmik 5000 Pırasa 

1 

solfej, musiki kıraati (sol anahtarı'. dördün~ü ~'.zgideki Fa; ve 500 Un 3000 Ispanak. 
üçüncü cizgideki Do anahtarı) cemı taganm, Turkçe Fransm;a 1200 Sabun 200 Yeşil biber 

i
l tarih, Coğrafya, Yurt bilgisi, riyaziye, fiztki ve tabii ilimler. 1500 Gaz 2000 Taze bakla 

(Bu dersler orta mektep müfredatının aynıdır. 1500 Şeker 12000 At'pa 
Üçiincü sınıf. Enstrüman, armoni, musiki, imlası ve kıraati 3000 Tuz 6000 Saman 

1 (bütün anahtarlarla), cemi taganni, beraberlik, Türkce, Fran- 7000 Kuru ot 
; sızça tarih, Coğrafya, Yurt bilgisi, riyaziye, fiziki ve tabi! ilim- 600 Zeytin yağı 

' 
!er (bu dersler orta mektep müfredatının aynıdır). 50 Kuru bamy 

1 Dördüncü sınıf: Enstrüman, armoni, musiki imlası (iki ses-
li) solfej, taganni, cemi taganni, beraberlik, interpretasyon, 
edebiyat, Fransızça, tarih, Coğrafya riyaziye, Fiziki ve tabi! 
ilimler (Bu derslerin müfredatı muallim mektepleri ve o:ta 

1 • 

1 mektep müfirooatından muktebestır.) 

! İKİNCİ DEVRE 

1 
Beşinci sınıf: Enstrüman, armoni, kontrpuvan, cemi tagan

ni, taganni, beraberlik, enterpretasyon, musiki imlası (üç ses-
li) riıhiyat, edebiyat, Fransızça, musiki tarihi. 

Altmcı sınıf: enstrüman, armoni, kontrpuvan, akompanye
man dö piyano, cemi taganni, taganni, musiki imlası (dört ses
li) enterpretasyon, beraberlik, rühiyat, usulü ted~is, terbiye ve 
tarihi musiki teııbiyesi ve tarihi, edebiyat, Fransızça. 

Altıncı s-mıf talebesi bakalorya verdiği derslerden maada 
diğer derslerden mezuniyet imtihanı verir. Şehadetname alır. 

1931-1932 senesi talebe kaydı kabul şartları: 
2 - Birinci sınıfa bu sene iyi sesli olmakla beraber musiki 

de istidatlı, orta mektep müdavimi veya ilk mekteo mezunu 
alınır. Maarif Vekaletinin ol:bapta emri mucibince bu sene bi
rin<.i sınıfa 30 leyli erkek o kadar da kız nehari alınacaktrr. 

Aşağıdaki evrakı müsbitesi ve şeııaiti haiz olanlar mektebe 

kabul edilecektit: 
A.- Yaşı 13-17 olmak. 
B.- Nüfus tezkeresi, ilk mektep şehadetnamesi veya orta 

mektep tasdiknamesi, aşı ve sıhhat raporu. 6 adet fotoğraf. 
C.- Yapılacak tetkik ve tefrik imtihanında musiki kabi-

liyetini i;-pat etmesi lazımdır. • 
lkinciden altıncı sınıfa kadar da talebe kabul edilecektir.Bu 

sınıflara girmek isteyenler yukardaki gösterilen derslerden im
tihan veımesi şarttır. Dördüncü sınıfa kadar olan sınıfların 
ilim dersleci için diğer mekteplerde okuduklarına dair vesika 
ibraz edenler yalnız musiki derslerinden imtihan verir. 

Bu şartları haiz olan talebeler bervechiati günlerde saat 
15 ten 18 e kadar B~iktaş 19 uncu İlk Mektepte musiki mual
lim mektebi müdürü ve Riyaseti Cumhur Musiki heyeti ljefli

500 Zeytin tanesi 
50000 Meşe odunu 
Çanakkale'de 1 Nwnacalr Jandarma yeni efrat mektebi için 

yııkanda cins ve miktarları yazılı bir senelik erzakı mütenevvia 
ihtiyacı 2-8-931 tarihinden ittbaren yirmi gün müddetle kapalı 
ve aleni suretile münakasaya konulmuştur. Kapalı zarf suretile 
münakaşaya iştirak edeceklerin mezkur tarihten itibaren ko
misyond' " alacakları musaddak artnamelere nazaran bedeli i 
nıuhamı o.>ınin ' o 7,5 nisbetin<leki teminatı muvakkate akçesi 
veya borsa aidatından 'o 10 noksanile diğer milli eshamve tah
vilatm Malsandıklarma teslimini havi makbuz senedini veya 
banka kefaletnamesini hamilen ve aleni münakasası icra edi
leceklerinden asağıda gösterilen tarihlerde ihalei katiyesi icra 
kılınacağından taliplerin Çanakkale de 1 N. lr Jandarma mek
tebi kumandanlrğmdaki komisyona müracaat eylemeleri lil.- ' 
zrmdır. 

Bu hususta izahat almak istiyenlerin i:haUtı kat'i.lre !!°İ.İ.ol<!

rine kadar müracaatları ilan olunur. 

Münaka:;aya vaz'ı tarihi 
Eyyam Tarihi 

24 2-8-931 
24 3-8-931 

24 4-8-931 
24 
24 

6-8-931 
8-8-931 

İhale tarihi 

' ·25-8-931 Salı günll Ekmek 
26-8-931 Çarşamba Markama süt": 
27-8-931 Perşembe Etler 
29-8-931 Cumartesi Bulgur, sade 
31-8-931 Pazartesi Arpa, saman, ot. 

Isparta Vilayeti Dai
Encümeninden: 

A 

mı 
1 - İsparta-İğridi.r yolu üzerinde 20-32+ 500 kilometreler 

arasında muhtelif mevkilerde 784 metre mik3ıbı kum ihraç ve 
nakliye ve ferşiyesi beher metre mikabı 118 kuruştan 925.11 li
ra ve 7840 metre mikabı kınlmış ve döşenmiş taşın silindica· ğine müracaat edebilirler: 

20 Ağustos 931 Perşembe , jınm beher metre mikabı 35 kuruştan 2744 lira ki cem'an 3669 

22 ,. ., Cumartesi 
23 ,. ,. Pazartesi 
25 ,. ., Çarşamba 

; 28 .. ., Cumartesi 
30 ., .. Pazartesi 

Bu tarihles-de müracaat edemiyenl.er 1 Eylülden 15 Eylüle 
kadar Ankarada Mus~ki Muallim mektebi müdürlüğüne müra-
caat edilebilir. 

P. T. T. tevazım Mo~nrıoıon~eo: 
1 - İstanbulda yeni postane kaloriferinde istihlak edilmek 

üzere mübayaa edilecek olan 400 ton Kandilli ve yahut Çamlı 
ocaklarının yeni ihracat kömürü kapalı zarf usulile münaka
saya konulmuştur. 

2 - Mezktir 'kömürün 2 EylUl 931 tarihinde ihalesi icra kılı
nacağından taliplerin şartname almak için şimdiden teminat 
ve teklifmımelerini ihtiva edecek kapalı zarfları tevdi ıiçin de 
mezkilr tarihe müsadif çarşamba günü saat 14 te yeni postane
de mübayaat komisyonuna müracaatları. 

Kars vilayetinden: 
Kaırs Gümrii yolunun 74/500 ci kilometre5inde kain 6 25 

mihacikliğinde kagir ayaklı ahşap döşemeli köprünün maili 
inhidam oları 6495 lira 37 •kuruş bedeli keşifli kadar ve saire 
a.kşamrnr ta.mir ve ill§aatma 10-8-931 den itibaren yinni gün 
miıddetle ve kapalı zıarf usulile münakasaya çlkarılmıştrr. Mü 
nakasaya Wrtıi<ian malf ve fennisine itimat edilenler kabul edi
leceklerinin talip olanlarnı bedeli ık eşitten % 85 7 S kurı.tf nis
betinde teminatı muvakkate akçe5ini mueteehiben tarihi olan 
30-8-31 ei pazar günü saat 15 e kadar Kars Daimi Encümenine 
ve şeraiti münakasayı anlamak ll'e daha ziyade tafsilat almak 
istiyenlerin ke?.a Kanı Nafia Ba&lJlÜhendislii;ine müracaat et
meleri ilan olwıur 

11 kuruş beddi keşifli ameliyat 23 ağustos 931 pazar günü sa 
at 16,30 da ihale edilmek üzere aleni münaka5aya korunuştur. 

2 - Taliplerin keşifnameyi Vil.ayet Nafia dairelerinden al
maları ve görmeleri ve tetkik etmeleri lazımdır. 

3 - Münakasaya iştirak için Ticaret Odası vesi-kalan temi
nat mektupları inşaatın devamı müddetince nezaret edeoek 
fen memuru bulundurulacaklarma Noterden mueaddak taah
hütnameleri ile Isparta Daimi Eencümenine müracaat etmele 
ri lazımdır: 

4 - 5000 metre tul üzerindeki keşifname vcçhile yapılması 
lazım gelen ameliyat yani 4000 metre mikabı silindiraj kanu
nuevvel 931 nihayetine kadar müteahhit tarafın.dan ikmal e
ldilmiş bulunacaktrr. 

5 - Diğer 4800 metre tul Ü2Jerindeki 3840 metre m~ı a
meliyatın silindirajı da 30 nisan 932 gayesiı:ı.deı: bitirilmif ola• 
caktır. 

6 - İhaleyi takip eden 20 nci günde müteahhit işe batla
mak mecburiyetindedir. Teşrinievvelin birinci günilne Qdar 

kumlarını şose üzerinde ameliyat mevki ve mahalline nalı:ld
miş bulunması meşruttur. 

7 - Tediyat Vilayet merkezinde ve her ayın on beşinde vu· 
ku bulacaktır. 

Y eşilköy hava makinist mekte
bi satın alma komisyonundan 

Hava maıkinist mektebinin mayıs 1932 gayesine kadaır er
zak ihtiyacı olan on iki kalemden ibaret Sadeyağı; Şeker, 

beyaz peynir ve sairesi 8 EylUI 931 tarihine müsadi{ Salı günu 
saat 14 te ihalesi icra edilmek üzere aleni münakasaya konul
muştur. 

Şartnamelerini görmek i in her gün mektep idaresine ve 
münakasaya iştirak etmek istiyenlerin de teminatı muvakıka· 
telerini Bakırköy Malmüdürlü~üne teslim etti..'-ten sonra al;ı· 
cakları makbuzlarile birlikte yevmi ihalede mektepte müteşek· 
kil komisyona müracaat eyl,.meleri. 

. 
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Milliyet Matbaası 
Nefis ve Seri Surette 

., •'WHIYE,, Elektrik Tarağını 

Hernevi evrakı matbua tab'ını deruhte eder. Notere 
ait bilcümle evralt, mektupluk kağıt zarf, kart vizit, 
muhbra, Reçete ve faturalar renkli olarak el ve divar 

ilanlan yapılır. Fiatlar mutedildir. 

Adres• Ankara caddesi dairei mahsusa -
• Telefon 24311/2/3 

Muallim Mubahat Bey tarafından....
Tercüme edilen Ameli Hayat Alimi 

(Herbert N. Gasson) 
(İDEAL BÜRO) 

un 

Eseri gayet güzel bir şekile intişar etmiştir. 

Bütün İş adamlarına tavsiye ederiz 

Tevzi ma.halleri: 
Milliyet matbaa-;ı 
Agah Bey kitaphanesi 
Muall'm Halit kitaphanes' 

Van P. T. T. Başmüdürlüğünden 

' ' 1 

Gevas Reşadiye ve Tatvaş'a uğırıyan haftada karşılıklı iki 
seferli her seferde dört yüz kilo sıkletli ve dokuz yüz doksan i 
yedi lira bedeli saıbrklı Van Bitlis arası posta sürücülüğü biır 

1 

şekilde yazın otomobil kışın hayvan diğer şekil yaz kış hay-
vanla nakliyat şartile iki şekil olarak 12-8-931 den itibaren 20 / 
gün müddetle münakasaya konulmuştur. Yazın otomobil ile ; 
nakliyat uygun gelirse tene?Jzül kullanılarak karşıhklı bir se- \1 

fer sıkleti altı yilz kiloya iblağ edilecektir. Gerek yaz otomobil 
lıayvan ve gerekse yaz kış hayvanla nakliye yapılırsa on dört 

hayvan bu~~~d~ru~acaktır. D~h~ ziyade mal~at almak üzere ı 
Van Başmudırıyetıne veya Bıtlıs MD. ne miıracaatları 

1 Defterdarlık Uiinları j 1 

Kiralık kagir dükkan, No. 102, Tarabya caddesi, Taırabya, 

Bııgaziçi, Aylrk kirası 4 liradlir. Kiralamak açhl< arttırma 

23-8-931 Pazar günü saat l 5 te Defterdarlrkta. (M - 2). 

Tütün inhisarı Umumi Müdür-
lüğiinden 

680 metre bez hortum satın alınacaktır. 
15000 kilo fersude defter ve evrakı matbua satılacaktır. 
Balada muharrer iki kalem eşyaya talip olanlar nümune ve 

şartnameyi görmek için her gün ve pazaırlnk için de 2-9-931 ta
rihinde çarşamba günü saat 10 da teminat akçelerile beraber 1 

Galatada mübayaat komisyonuna müracaatları. 

Jandarma imalathanesi müdür-
' 

lüğünden 1 

Jandarma ihtiyacı için kapalı zarfla (96800) met·re yazlık 
elbiselik kwnaş satın almaoeakt.r. Münakasa 7-9-931 pazartesi 
günü saat ıs tc Gedikpaşada Jandaıma imalathanesinde icra 
edilecektir. Talip olanların k«nisyona müracaatlarile teminat 
ve tekliflerini verirler. Şartname imalathaneden verilir. 

-•L•A•s•T•E•R-Sİ!IL•B•E•RM••A•N-- Tavilzade vapurları- 1 

ve ŞÜREKASI 1 Muntazam AYVALIK postası 
ooYÇE LEVANT LINIYE ,,. Selamet : 

Hamburg, Brem Anvers İs-
tanbul ve Bahrisiyab arasında vapuru her per· j 
azimet muntazam postası: Ham şembe akşamı 
burg, Brem, Stetin, Anvers ve saat 17 de Sirkeciden haı-e· 
Rotcrdamdan limanımıza mu- ketle Gelibolu , Çanakkale , : 
v.asalatı beklenen vapurlar: / Küçükkuyu, Altınoluk, Ed-
CHİOS va. limanımızda / remit, Burhaniye ve Ayvalığa 
AKİLA va. 13 Ag. doğru azimet ve avdet edecektir. 
APOLONİA va. limanımızda 1 Yo!cu bileti vapurda da 
MİNDEN va. 21 Ağustos doğru verilir. Adres: Yemişte Ta· 
OLİMPOS va. 26 Ağ. doğru vilzade birarlerler. 
Burgaz, Vama, Köstence, Ka- Telefo-, İstanbul 2210 
Jas ve İbrail için limanımızdan pH•••••••••-~ 1 
hareket edecek vapurlar: St'.YRJSEFAIN 'i 
MINDEN va. 21-23/ 8 da tab-

milde 

1 
MİLOS va.27-30 8 da tahmildc 
Yakında Ba t um için hareket 

edecek vapurlar: 
MİLOS va. 27-31·8 da tahmilde 
f-Iamburg, Brem, Anvers, Ro
terdam de Dançig için yakın

da ]imanımızdan hareket ede
cek vapurlar. 
GERNİS va. limanımızda 
AMSEL va.16-17 8 da tahmil-

fvlerkeı accnra : 
R. 2.162. ~ubc A. 
zade han ~. 2740 

(.al ac:ı. K üprü ba~ ı 

~ir lı; eci ..\lühtirdJr 

Kemali muvaffakiyet ve memnuniyetle kullanan binlerce müşteriler:miz 
tarahndan hararetli teıekkürname ve takdirnameler gönderilmektedir. 

Komple Cep Tarağının Fiatı: 

4 1/2Lira 

le~ek rilin Fiall: 
50 Kuruş 

En birir.ci nevi maızame ıle yapı!an "Whı 1 cep elektrik tarağının imaliyegi pek mü-
kemmeldir. Elektrik bateryası, büyük "WHITE,. taraklarındakilerle aynı büyüklüktedir. 

Elektrik cereyanının miktarı da fennen tesbit edilmiştir. 

DUN FİATLA SATILAN TAKLİTLERİNDEN Sakınınız. 

''WHITE,, ''WHITE,, 
~oıyanı hayret elektrik taraklarının yegane hakiki 

ve asıl markasıdır. 

Her gün 1,500,000 kişi muntazaman ve ke· 
mali muvaffakiyet ve memnuniyetle "wHITE,, Ne acıııac,k hir halde• 

elektrik tarağını kullanmaktadır. 

Saçlarının tabii 

renkleri çıktı1<ça 

gençleşiyor. 

Sizi kepeklerden kurtaracak saç
larınızın düşmesini durduracak, 
yeni saçların ç1kmasını tahrik ve 
aynı zamanda saçlarınıza ondülas-

yon temin edecek yegane 
elektrik tarakları 

''WHITE,,dir 

"WHlTE. elektrik 
· arajtının bir haf
talık istimalinde• 

senra ne güzel 
s•çlar ... 

~ "Wl-llTE. elektrik tarağı, ıualeı masanız için güzel bir zin<ttir. 
,\l'rnicten parlak sapı, siyah abanozdan arklsı ve elektro platinden 
rar ;ak dişleri hakikaten malikiyetile iftihar edeceğiniz ıualet mı· 
saıMın sevimli bir !Azımı gayrimüfarikidir. Her tarak kavaidi fen · 
niyr dairesinde ıık bir kutu derununda ambalAje edilmiştir. 

Bu büyük "WHITE,. tarağının kıymetl 8,1/2 lira, yedek pilin fiah SO kuru,tur. 

işbu "WHl'I K, elektrik ıar•Kıııın tedarikı hususmıda müşkülata tesadüf eıtiliniz tnkdirde lütfen Türkiye 
umumi accnıalan bulunan l;tmhul'da Altı PRrmak 1 bnında EJIRENSTEIN ve TOLEJX) Efendilere 

tahriren müracaat ediniz. Posta kutusu ht. 296 Tel. Tsı. 775 

~ , l lstanbuld'da Bahçekapı Orozdibak, Heyoj);lu, Galata ve Kraköyünde Şark Merkez ecza 
>atıldıgı "!e mecca- T.A!3. Beyoğlun 'da Galar•sarayında ve BHyük&da'da Parally ve Bahar. GalOll'da Tünel 
:ıend !ecru:e ıla'!'ıl- itlisolin~le Lazaro Franko, lstanbulda Bahçekapı'da Zaıııan c~za deposu. BeYOğlunda 

ıgı ma a er. Elias Karako biraderler hılefi, An karada Çocuk saray ı caddf'inde Sıtkı <CZa ,, , posu. 

Çocukic 

lstanbul'da Çiçekpazarında Altı Parmak Hanında 1 ·3 nu· 
marada RHRENSTr•:IN ve TOLF:OO l~fentlilere: 

Elendim: 
Leffen bir adet "WHITE, cep elektrik tarağının kıy 

meti olan 4,1 /2 Ilı·• ~veyahut "WHITE, büyük elok
tarağının kıymeti o an 8,1 /2 lira) gönderiyorum. Lüt
fen blr adet gönderiniz. 

Adres: 

Tarak; vereceğiniz adres.e hemen ve ma ... 
rafsız olarak gönderllecektlr. 

Mu haf aza Ediniz 

KURUŞA 
de 

AKİLA va.20-21; 8 da tahmilde 
CHİOS va. 25-27/8 da tahmilde 

Yakın<la Tekirdağ ve Pan
dırmadan Roterdam, Anvers ve 
Hamburg için hareket edecek 
vapurlar: 

TRABZON POSTASI 
(ANTALYA) 18 ağus

tos salı 17 de Sirkeci rıhtı
mından hareketle Zongul
dak, İnebolu, Ayancıık, 
Samsun, Ünye, Ordu, Gire
son Trabzon Rize Mapa- 1 
vri'ye gidecektir. Dönüşte 
Zonguldak yoktur. Of, Sür- , 
mene Polathane Tirebolu- ı 
ya da uğrayacaktır. 

Sinek, tahtakurusu, hamamböceği, güve (tavuk !er, Hilatiahmer, yatı mektepleri, vapur kumpanyala
ve kümes, kedi, köpek ve sııir hayvanat üzerindeki) rı, Devlet demiryoJ.ları, Amerikan Ford kumpanyası, 
pireler, bit, nebatat üzerindeki bötekleri ve sair ha- büyük oteı.Ier, Bursa hamamları, Yalova kaplıcaları 

ı şeratı yumurta ve tohumlarile bir saniyede imlı.a ve ve bütün müessesatı milliye F AYDA istimal 
TRABZON POST ASI 

KARADENiZ 20 Ağustos 
Perşembe 17 de 

AKİLA va.22-25, 8 da tahmilde 
Fazla tafsilat için Galatada 

Ovakimyan hanında kelin Las
ter Silberma'1 ve Şürekası va
pur acenteliğine müracaat. 

Telefon : Beyğlu 641-674 

-- - -----
1 

izale eder. Yerli malıdır. Türk zekası, Türk amelesi eyler. F A.Y DA diğer bazı fena müotahzerat gibi 
1 ve Türk parasile yapılmış olup daha müessir, daha · sersemletip bayrltmaz. Kat'i olarak iSldürür ve ha~-
1 mühlik olduğu gibi yarı yarıya 'ucuzdur. Kat'iyyen · rat bir daha dirilmez. Ak<;ini iddia edene beş bin ıı. 

MERSİN POSTASI leke yapmaz. Kokusu hafif ve latifti<. İnsanlara. Ye ra tazminat verilir. Serv-0timze acıya.hm ve ecnebi 
iN EBOLU 21 Ağustos cu- 1 çocuklara zararı yoktur. Bütün devairi devlet, <>C- yaldızlı r<oklfunlarına aldırmıyalım. Büyük 75, bir ki

ma 10 da Galata Rıhtı- 1 nebi müessesat, Seyrisefain, Şi<Cketihayriye, hastane- !oluk 125, pompası 75 kuruştur. Hasan Ecza ıkpoau. 
mından kalkarlar. 

1 1•ıst•an•buiiiı ıiii·k,ııııii·nciiiıi riii,.ciıiia,•et•M•a•hk.le- , Liseler Mübayaat Komisyonun.dan Musevi Lisesi 
mesinden: Komisyonum.uza mel'but Kabataş, Erenköy, Kandilli lisele-

. Mahkemece ifl3.sına karar verilen 
Uskücl ar Hale Sinemasında rile Çam!ıca Orta mektebinin ekmekleri ve Kız Muallim mek-

Beyoğ•lu - Kumbaracı Sokak İk
mal imtihanlarına 1 Eyfül ve tedri
sata 14 Eylfılde başlanacaktır, 
Kayıt muamelatı Cuma ve Cu-

Madam Poleksini tarafından asha-
l:en Babamı İsterim, iia veten bı mathıpla akde ledi "i konkorda- tebinin süt ve yoğurdu ve Kandilli lisesinin yoğucr-du 14-9-931 

y g 1 'h' . tonun tasdiki 24-8-931 saat 14 te İs- tan ıne miisadıf pazartesi günü saat 14 te ihale edilmek üzere 
Kaplan tarzaa. Duhuliy e 10 

1 
tan·bul İkinci Ticaret mahkemesin- 1 kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Talip olanların 

kıır:.ı . tnr. 

martesinden maada her gün 
olunmaktadır. 

icra 

11 ı TaÜiğz LdAarni~ÇaMuE hL~E1R
3

İ 
1 

1 s~bahları saat 7 • 8 • 10 11,40 da Haydarpaşaya har 

1 

__ ket ede, vapurların trenleri menbalara .,.;der ler 
Fiatler tenzil edilmiştir. 

ı ---

1 ROBERT KOLEC :::) 
Kolec kısmı - Ali mühendis kısmı • Sanayi kurll 
Her perşembe ve cuma günleri saat 9 dan 12 ye kaılı 
müracaat kabul olunur. Yerler mahdut olduğundı 

istical tavsiye olunur. 

iktisat V ekaletindeı 
Ankarada inşa edilmekte bulunan zirai ve baytari eıı 

lerin (18457) lira bedeli keşifli sıraları, muallim kürsüU 
sabit yazı tahtaları (20) gün müddetle kapalı zarf usu 
münakasaya çıkarılmıştır. İhalesi 2 eylül 931 tarihine ıf 
dif çarşamba günü sat on dörtte icra edilecektir. 

Evrnkr fenniyesi ve projesi vekalet muhasebesine tesl 
dilect-k beş lira mukabilinde enstitüler inşaat fen hey'e 
verilmektedir. Taliplerin ilan edilen bedeli ke:;;if üzerin 
7,5 teminatları ve ehliyeti fennıy~ vesikaları ile birlikte 
tarihi olan 2 eylül 931 çarşamba günü saat on dörtte ~ 
mü~te~arlığı kısmında müteşekkil inşaat komisyonuna ~ 
caatları iliin olunur. 

Zonguldak Sıhhat ve içtil.11 
muavenet müdürlüğünden: 

İdareyi Hususiye hastanelerine muktazi (100) gramlı 
tular içerisinde Kompirime Kilormaiyeti Kininden (25) k' 
.(500) ?eri Neosalvarsan tarihi ilandan (21) gün stmra i~ 
icr;ı edilmek üzere münakasaya-çıkarılmıştrr. Taliplerin . 
fazla malumat almak istiyenlerin Zonguldak Sıhhat ve İç ; 
Muavenet Müdürlüğüne müracaatları iliin olunur. i 

Zonguldak Sıhhat ve içtil11 1 

muavenet müdürlüğünden: 
Safranbolu memleket hastanesine ilavesi takarrür 

(1738) lira (61) kuruş keşifli ameliyathanenin inşası t•~ 
ilandan (21) gün sonra ihale edilmek üzere münakasaya " 
nlmrştır. Talip olanların ve fazla malumat almak istiyeıı 

Zonguldak Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğüne J.i 
caatları ililn olunur. l 

Yüksek Baytar Mektebi 
törlüğünden: 

Cinsi Miktan: is 
Kok kömürü 40 Ton l< 
Meşe kömürü 5000 Kilo 
Od1111 120 Çeki )' 

Yüksek Baytar Mektebine ait yıı!karda miktarı yazılı flı 
rukat aleni m~n.akaşa usulile münakasaya konulmuştur. 

Şartnamesını görmek istiyen her gün ve münakasaya 
rak için de ihale günü olan 26-8-931 Çarşamba günü saat! ı 
Fındıklıda Yüksek Mektepler mübayaat komisyonuna rıış 
caatları . c 

-d 

Ist. Posta ve Telgraf başmüdiiı.; 
lüğünden: 1

• 

5/ 8; 931 Çarşamba -günü kapalı zarf ıısulile münak 
yapılacağı ilan olunan 26000 ila 34000 kilo benzin ile 10 
1200 kilo makine yağının münaıkasası görülen lüzum üz 
25-8-931 Salı günü saat 15 e talik edilmiştir. Taliplerin e>aıı 
ce ilan edilen şerait dairesinde ve tayin edilen gün ve sSl' 

Başmüdiriyette müteşekkil Komisyona müracaat eyleme!' : 

Maarif Vekaleti Terzilik Me" 
tehi Müdürlüğünden 

.1 - Talebe kayt ve kabulüne başlanmıştır. 
15 Eylı11). 

2 - Mektebe kayt olunabilmek için (Asgari Hk mektef 11 
hadetnamesi sıhhat, göz raıporları, aşı -şahadetnamesi, ııo 

ı tezkeresi, ve dört vesika fotoğrafı) ~braz etmek lazımdır. 1 
3 - Mektep nehari, muhtelit, meccani ve her gün dev~tı 

dır. bi 1 

4 - Yaş 13-17 olacaktır. ' 
5 - Mezuniyet ve ikmal imtihanları 10 Eylfilden 25 EY ti 

kadar icra edilecektir . iti 
6 - İşbu imtihanlara dahil talebelerin 1-10 Eylı1le ı: 1 

mektebe müracaatları. d 
7 - Fazla malfunat mektep idaresinden veriijr. 
Adres: Sultanahmet Dizdariye mahallesi Telefon No. ı 

Jandarma imalathanesi müd~ ~ .. 
lüğünden ~: 

Jandarma ihtiyacı için kapalı zarfla mamul (9000) )' 
ve (12000) yastık kılrfı satın almacaktrr. Münakasa 7- ~~i 

pazartesi günü saat (15) te Gedi!kpaşada J an darına imaı' 'lli 
nesinde icra olunacaktır. Talip olanların komisyona mür8' ~ 
la teminat ve tekliflerini ayın ayrı verirler. Şartname imalffi t 

neden verilir. tit 
_...-'. ~ 


