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NUSHAS'fS'""KURUŞTUR 

/\ vrupa ittihadı Fırka umumi 
ve 

Türkiye 
Siirt meb'usu MAHMUT 

.. >.vrupa birliğ~ meı;elesi. Bü
politika aleminde, günün 
lesidir. Her memlekette 

Umumi ve tıöyük ~te et
lllda resmi ve hususi faali
sarf edilmeıkte, ilmi ve ame 

lttıkikier yapılmaıktadır. Av
tııııa ittihadı hakkında Bri
~ _projesinin esasları ma• 
~uır. Cemiyeti Akva:ma da-

lanı bütün devletlere veriJmiş 
o B . nyan natası ve m«-. 

projeye karşı o devletler
ttı geleın cevaplac da hatır~ 

larQadır. Bilhassa İtalya ve 
.~an.yanın; bu işi selametle 
~tebilmeık için, Türkiye ve 
h Ya'run da ·kıonseııe ithali 
ctltkmdaki teklif ve israrlacı-

111': muarız cephede muci.p ol
gu münakaşalar da unutu~

t ıştır.O mesele de Y~anıs 
an, Macaristan Bulganstan 
.. Uınetleri de ' cevai>larınd• 

l'\irıkiyenin beynelmilel ıııul~ 
ı_ • isine iştira•ki JüzıımUllU ı-
"tı sürmüşlerdi. . 
.. lrarşılaştığımız vazıyet ve 

'nde bulunduğumuz nOk
lai nazan daha iyi ıkavraya bil 
~ için işin müteakip safha
larını yeniden hatıırlamaik Ja-
ıllııdır: • 

Cemiyeti Akvam hey~t! 
~'llmiyesinde Fransa te'klıfı 
llı1.12akere edilmişti . Bu mev
ıııtın tetlkrki ve bir rapor ihza
rı için bir komisyon te§Acil 
0Itındu. Bu tetkik komisyonu 
lfem Cemiyeti Akvama dahil, 
heın de emiy ete girmemiş olan 
~veltlerle teşriki mesai ede-
'lecekti. Bu görüş ve karar

da isabet vardı. Çünkü t etkike 
llıevzu olan m esele ile ; bir 
lievıet veya bir zümre d evlet

tin hıik,Uik ve menfaat>leri de-
ğil, böyle dar bir çerçeveye 
Sığnı.ayan umum devletlerin 
tftıniyet ve mevcudiyeti ve 
~Unıi sulhun muzafferiyeti 
18tiıhdaf olunuyordu. 

Iıriyan proj'!!sinde Avru
lla. ittihadını emniyetle tıa~
~ eıtmne:k için, ilık önce sı
l'a.si ceıphede.n faaliyete ibaşla
llıaık lazım geldiği ifade olun
llıuştu. Halbu!lö Almanya ve 
~ha bazı devletler; bu işe m-
11Sadi cepheden ıbaşlamaık lüzu 
tıııınu müdafaa aksi halde 
~~t ve ameıi bir şekil bu
~yacağuıda rsrar etmiş
;. di. Filhakika içinde yaşadı-
6~ız devirde !beynelınHel bü
~ meseleleri hal için işlea-i 
'"lnız bir zaviy,eden mütalaa 
~. bilhassa siyasi ve ikti
~di cepheleri ayn ayn tetkik
b' ~ tabi tutmak değil, oolan 
lı it- ıküJ halinde ele almaık da
ita. doğııı olur. Bu hal ve şera-

altıruıa geçen K.sanide Av
~l>a ittihadı ılromisyoııu Ce-

Vre' de toplandı. Koınisyo
~ilk içtimaında İtalya ve 
t an ya; müsavi şerait tah-
11tııda Türldye ve Rusyanın da 

1 a.veti lüzumunu ortaya attı- i 
IJ.a.r. Adalete maslahata pek 
~Un olan bu teklif derhal 
t ul edilmiş değildi. İngilte- ı 
e, bu meselede bir nevi muta- i 

~ıtıısrt ve muaddil rolünü oyna ı 
11

1 ılıern Tür>kiye ve Rusyanın 
1 

b edileceklcn 
Reis vekili lnti •P 

söylenen 
Hasan ve vasıf Beyler 

· K'zırn Pa 

llVetini temin hem de mua- 1 

~~!arı bazı na~iyat ve eşkal 
,!: tatmin etmek yolunu bul
~"· Bu suretle hepsini ayni 
~tada birleştirdi. Ayni ay
Sınde cümhuriyet hükfimeti, 
/\vı-upa ittihadı tetlı.ik korpis
~undan bir davetname aldı. 

U davetnamede cihan buh· 
~~ iiktisadisi Avrupa devlet
q~nin heyeti umumiyesini 
ti' <l'kJ.dar ettiği için Türkiye
~~ .de bu tetkike iştiraıki arzu 

11 
ılıyordu . Hükfunetimizin 

1 erıaiği cevapta bu nazikane 
§~hli~ ve davet~en dolayı te
r kkur ve koınısyonun dave
}'1ne iştiraık edeceği bildirili
.;r~u. Bundan başka hükfı
d ettnıiz komisyona iştirak e
v en devletlerin hakimiyetleri 
t lıuk kan ınüsavatlan lüzu-

Meclis ruznamesı a ·-
. . burayı teşrıı 

şa Hazretlerının . ve tesbit 
finden sonra tanzım 
olunacaktır. . 

Fırka kongreaı 

AN
KARA 1 (Telefonla)

' sinin ne 
Halk Fırkası kon~re • 'id.ir 

k. t arıla cağı be Ilı degı . 
va ı " n kongre 
Söylendiğine nazara da topla-

k ınayısm sonun 
.anca Vilayet kongrelerin
nacak~r. nk da içtiına ede 
d n çogu A ara 
c:k olan 'büyük kongreye g~n
derecekleri ınurah.hasla:ı şım
diden intihap etım~lerdir. Kon 

arzedı·ıecek program ve greye . 
t kamllen tesbıt e-

ismet Pf. hareketinden eooel TOneldıın çıkarken 
Bayramı geçirmek üzere şeh sı katibi umumi'si Recep Bey, 

rimize gelmiş olan Başvekil Ankaraya avdet etmiştir. 
İsmet Paşa hazıretleıri dünkü Yeni meb'uslar da birer bi
ekspreele Ankaraya mütevecci rer Ankaraya gitmeğe başla
hen şehrimizden müfarakat bu mı§}Mcbr, Bu meyanda Ahmet 
yunnuşla4'dır. İhsan, Ubeydullah ~ ~il B. 

Başvekil Paşa Hazretleri ler dün g:itmişlerdir. 
dün öğleden sonra Adadan Ka 
dıköyüne teşrif buyurnıuşl31' 
ve oradn lstanbula geçerek tü 
nel ile Beyoğluna çıkmış ve 
dişlerini tedavi ettirmişlerdir. 
Paşa Hazıretleri valideleri 

Hanımefendi ile her iki mah
dumları refakat etmektedirler. 
Paşa Hazretlerini istasyonda 
vali ve belediye ıreisi kolordu 
kumandam ve sair erkanı hükfı 
met teşyi etmişlerdir. 

Meclis Reisi 
Birkaç gündenberi şehrimiz 

de bulunan Büyük Millet Mec 
!isi .reisi Kazım Paşa Hazretle 
ri de dünkii ekspresle Ankara
ya hareket buyurmuşlardır. Ka 
zım Paşa Hazretleri istasyon
da İstanbul belediye reisi ve 
valisi Beyle kolordu kumanda 
nı ve sair erkanı hükumet ve 
bir çok meb'uslar teşyi etmiş
lerdi.r. 

Recep Bey ve yeni 
meb'u >lar 

Dünkü ekspı:esle C. H. fırka 

Ankaranın yeni 
meb'usu 

ANKARA, 1 - Halk fırka
sının namzedi olarak Ankara 
meb'usu intihap edilen Keskin
li Hasan Çavuşun • meb'usluğu 
kaza ve köylerde derin bir hüs
nü tesir yapmıştr. 

"Keskinli Hasan çavuş meb
usan oldu!" teranesi Keskinde 
günün neşeli bir sözü haline 
gelmiştir. 

Askerlik mük~lle
fiyet kanunu 

ANKARA, 1 (Politika) -
Askerlik mükellefiyeti kanu
nunda okuma yazma bilen mu
vazzaflar lehine tadilat yapıl
ması ve bu gibilere kanunda 
musarrah hizmet müddetılerin
den altışar ay noksan askerlik 
yapt:ınlrnası tasavvuru kuvvet 
bulmaktadır. 

J acı aalılted e 
1- ttaıillllerle ml1.ak•re 
t - ha •• llıarlol lıııaberl•r 

1 imci aablledc: 
1- 'Ylyecefe hlle karıştıran

lara ceı.a 
? R 1vr:nnd11. nnsı l e!}-l'°ndlk 

4 Oncü ııalıild< . 
1 - l laftanın yazısı 
2 ~ Roman 
.! lilkAye 

5 inci sahifede: 
ıı;; ınPrtUl hav tt ~ 
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Diyanet işlerinde 
değişiklik yok -

Böyle bir mesele Üze
rinde görüşülmemiştir 

Dün öğle üzeri çıkan gaze
telerden biri tam manasile la
yik devlet esaslarına müsama
hakar telakki edilecek şekilde 

kalmış bazı müesseselerin, an'a 
nelerin hükfunetle olan al1ika
larına nihayet verileceğini ve 
bunlara ait muamelat ve mera
simi tamamen cemaatlere bıra
kılacağım kaydi ihtiyatla ha
ber veriyordu. Bu hususta An
karadan şu malfımatı aldık: 

ANKARA, 1 (Tclefonla)
Ne hükfunet ne de mahafilin
de böyle bir mesele üzerinde 
görüşülmemiştir. Ortada ne 
böyle göze çarpacak bir vazi
yet ne de miistacelen ıslahı i
cap eden bir zaruret mevcut 
değildir. 

Diyanet işleri reisi Rifat e
fendi haziranda tekaüde sevke 
dilecektir. Rifat efendinin te
kaütlüğü siııni dolayısile kanu
ni bir icaptır. 

.. t. fi 
ı• !l ,, ,,. 

.1 'i 
' .. -

o 

. Dllnka maçtan tir tnlt6• 

Dünkü maçın neticesi~ -
Fener l, Beogradski l 
Maç çok heyecanlı oldu, iki taraf 
ta en güzel oyunlarını oynadılar 
Bayramın sonuncu cuma gü Yani son müdafaa hutuİ:u tam< 

n~ misa~rlerimiz bulunan Be- men değiştirilmişti . Misafirle
~g~ad~kı takımı Fenerbahçe ile rimiz ise pek az değişikti. 
u~~nc.u maçr yaptı ve berabere Bugünkü oyunu hakem Şe· 
bıtırdı. ref Bey idare ediyordu. 

Bundan evvelki iki maçın Saat 16,50 de Fenerlilerin 
v~rdiği neticel:r ve Fenerin bu bir akım ile oyun başladı. Fe
gun oynayacagı oyun stadyu- nerlilerin bugün oyunu muhak· 
mu heveskarlarla doldurmuş- kak kazanmak istedikleri belli. 
tu. Hemen herkes Fenerin bir Çok atılgan ve candan ov. 
galibiyetini bekliyordu. Ve bu- nayorlar. Maamafih misafirl~r
na da ramak kalmıştı. Seyirci- de ayni gayretle mukabeled! 
lerin uğultulu alkışları arasın - bulunuyorlar. Bu mütekabil hü 
da takımlar ~aya çıktılar. cumlar devam ederken Zeki on 
Mutat merasırnden sonra ta- sekiz yarda çizgisi haricindf 
kımlar sahada yer aldılar. Fe- yakaladığı topu sıkı bir sol vu
ne; takı~m aşaki şekilde tesbit ' ruşla kaleye attı. Fakat kaleci 
edılmlştı. çok müteyakkız. Zaviyede to-

Natık pu yakaladı. Bir ild dakika 
Vlastiras Mitat sonra Muzafferin bir şUtü de 

Cevat, Sadi, M. Reşat golpostun yanından dışan çık-
Niyazi, Ala, Zeki, Muzaffer 1.1. Dakikalar geçtikçe Fcner-

Fikret. bahçe tazyiki arttırıyor. Oyu-
Görülüyorki Fenerbahçe ta- nun merkezi sikıleti Beoğradski 

kumru Vefadan Natık Galata- msxf sahasına intikal etmişti. 
saray~an Mitat ve Peradan Fenerliler ufak paslarla nısıf 

Maarnafih Rifat efendinin 
ehliyetine binaen ayni makam 
da ücretle istihdamı şimdiden 
tekarrür etmiş gibidir. 

Vlastıras'la takviye etmişti. (Devamı 6 ıncı sahifede) 

~ ··--il Suriyede Fransızlar 
......... ...... ... + .. + ••-+-1 

Sefirler arasında 
tebeddülat 

ANKARA, 1 (Telefon) -
Sefirler arasında son vaziyet 
şudur: 

Sofya elçiliğine İstanbul 
meb'usu Tevfik Kamil Bey ta
yin edilmiştir. 

Saruhan meb'usu Sabri Be
yin istifasından sonra Bükreş 
sefareti bir seneden beri mas
lahatgüzarımız Mehmet Ali 
Tevfik Bey tarafından idare e
diliyordu. Hamdullah Suphi 
Bey Bükreş elçiliğine tayin e
dilmiştir. Yine maslahatgüzar 
lıkla idare edilmekte olan 
Prağ elçHiğine Süleyman Şev
ket Bey tayin ediliyor. Viyana 
ve Belgrat elçilerimiz Hamdi 
ve Ha"dar Beylerin tebdili h.ık 
kmdaki rivayet doğru değildir. 

Moskova sefiri Hüseyin Ra
ğıp Beyin değiştirileceği veya
hut mel/us olacağı ve yerine 
eski fırka katibi umumisi Saf
fet Beyin tayin edileceği hak
kındaki rivayet teeyYüt etme
miştir. Hüseyin Rağrp Bey: 
Moskova sefaretinde kalacak
tır. Münhal olarak yalnız Var
şova sefaretimiz kalııyor. Son 
günlerde Varşovaya Vasıf Be
yin sefir olarak gönderileceği 
hakkında bir rivayet çıktı. Hat 

·-

Muharriri : A. H. 

VIOL~f ·--·- . -
Arjantinde intişar eden vesikala.rdan: 

Kocasımn gözü önünde 

Memleketimiz dahilindeki düşman propagan
dalarının ve cenup huciutumuzdaki vak'alarm 
İç yüzünü bütün çıplaklığı ile göateren ve Suri
y~e.niçevrilen intrikaları teırih eden bu makale 
aen11 

Yarından itibaren 
takip ediniz .. 

ta bir kaç ay sonra bu sefarete 
Fethi Beyin gönderileceği bile 
söylendi. Fakat henüz Varşova 1 
sefaretimiz için tekarrür etmİf 
bir şey yoktur. ~ ........................................ ... 

4(. ..ıcalıta: . 
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1 MftlliEi L MAf'IS ını 

Hamillerle müzakere HARICf HABERLER •• 
yakında başlıyor ık· .. h. 1 k d 

ı mu ım mese e arşısın a .• 
Türle dainler vekili dün geldi. Ecnebi •alu 1J rıoı:ruırlT• snuıoıınoıJtıJJLlrJWTJ_TJi C•ll 

mümessiller hafta sonunda gelecekler ltalya - Fransa deniz ihtilafı ve Almanya- Avusturya 
" l ı gümrük itilafı işleri uzadı._. __ _ 

ispanyada 1 Atina mektubu 1 itilaf .. 

Z•klll Be11 Slrltecl l•t••11onunda11 çıkarken 
Tiiırk dayinler vekili Zekll re etmek üzere tayin edilen 

B. diin ekspresle Paristen şeh murahhaslar hafta sonuna doğ 
rirnize gelmiştir. Zekai B. bir ru şehrimize gelecek ve bura
iki gün sonra Ankaraya gide- da durmadan doğruca Ankara 
cek ve Maliye vekili Beye dü- ya gideceklerdir. 
yunu umumiye vaziyeti hak:
kında malUnıat verecek ve ec
nebi vekillerin muvasalatma 
kadar Ankaırada kalacaktır. 

Düyunu umumiye hamilleri 
tarafından hükumetimizle vazi 
yeti yeniden tetkik ve müzake 

Düyunu umumiye hakkında 
evvelce uZlUl müzakereler cere 
yan etmiş ve dayinlerc vaziyet 
izah edilmiş olduğundan bu de 
fa müzakerenin uzun sürmeye 
ceği tahmin olunmaktadır. -

Bayram neş' eli geçti 
Bu sene daha ziyade kırlara 

çıkılarak eğlenilmiştir. 
Bu sene kurban bayramı ha- 1 vaya hareket etti. 

vaların çok güzel geçmesi saye Evvela Kadıköyüne, son
sinde geçen senekinden daha ra Büyükadaya uğranıldı. Lo
neşeli geçti. dosun yandan çarptığı da lga-

Bayramm bli"inci günü üşüt lar, Yalova iskelesine yanaşın
meyen ve yakmayan bir bahar caya kadar vapuru yalpalandır 
güneşi altında, halk kırlara, dı. 
sayfiyelere tehacüm ederek, ba Yağan yğmuru ve kaplıca 
harı ve baycaını açrk havada üzerinde dolaşan kara bulutla 
tes'it ettiler. rı görenlerden çoğu kaplıcala-

Adalar, Boğaziçi şehrin muh ra kadar gibneğe cesaret ede
telif mmtakalarındaki hemen meyerek günü vapurda geçirdi 
bütün mesire yerleri hıncahınç ler. 
doldu. Geçen bayram her ne- Gece dönüş, gidişten daha 
dense belediye tarafından sa- neş'eli ve daha eğlenceli oldu. 
lıncaldara konulan memnuiyet Bayramın üçüncü ve dördün 
karan kalılınldığı için bayram cü giinlerini de iyi bir hava ile 
yerl«ini dolduran çocuklar da geçirdik. 
geçen bayamdan daha fazla lzmirde zabıta vak'alıon 
neı'eloo.dilet". lZMİR 1 - Burada bayram 

En iyi filmlerini bayrama günleri bir çok zabıta vak'aları 
saklayan sinemalar, havaların olmuştur. Bunların ekse.elsi sar 
güzelliğine rağmen hiçte müş hoş~~~n il~.g~~iştir. 

İrtişa tahkikatı 

Yunanistan'ın 
1 Mayıs umumi eski ve 
M~~~~~a~A~nü Hü- yeni borçları 

ld\met bir Mayısın umumi is- ATINA, (Milliyet) - Soo 
tirahat günü olmasını karar zamanlarda Yıunaa bükilmeti
alt111a almıştır. nin Düyunu umumiyeye olan 

Nazırlar meclisi Calatrava, borcunu tediye edip etmemesi 
A.lcantara Montes ve santia- bahsi çok konutuldu. Bu husus 
go'daki askeri teşkilat ve sı- ta Maliye nazın M. Maliı tara
ruflaruı dağrtılınasma karaı- fmdan beyanatta bulunulmağa 
vermiştir. lüzum görüldü. Maliye nazın 

Eibar ve Yaca şehirlerine bugünkü para piyasasının bü
"Ntimune belde,, ünvaru veril- yük bir buhran geçirdiğini, o
miŞıtİr. 

Katalonyada tedrisat nun için pahalıya mal olacak 
MADRİT,30 (A.A) _ Ka- bir iıtikraz aktini dütünmek 

talonya mekteplerinde lspan- imki.naı:z bulunduğunu söyle
yol lisanının öğ«nilmesi se- miıtir. Bununla beraber bat•e
kiz yaşından yukan talebe i- kil ile maliye nazın ve milli 
çin mecburi olacaktrr. banka müdürü anamda bir içti-

Katalonyada hükumet ma aktedilıniıtir. Yunaniatanm 
teıkilah • Düyunu umumiyeai 40 buçuk 

BARCELONE, 30 A.A. - milyar drahmidir, ki bu ıöyle 
Katalonya'da nezaretlerin ade taksim edilmektedir. 27,600 
di tesbit ve nazrrlaır tayin edil milyon altın drahmi ve tret 
miştir. Miralay Macia hüku- (traite) olarak, 5,500 milyon
met reisliğinde kalml§trr. luk drahmi, 2, 700 milyon kar

Katalonya'daki asılzadeler ıılıkaız olan tedavül, 2,350 mil
namına neşredilen bir tebliğde yon ıiınendifer düyunu umumi
çümhuriyet hükumetinin başı- yeai 5 milyon kadar da banka
na hiç bir gaile çıkarılmayaca- !ardan muhtelif borçlar, hariç
ğrna dair teminat verilmiştir. ten alınmış avanslar olarak tak 

Polis teavün 
sandığı 

Polis taavün sandığı hesaba 
tının bir az daha düzelmesi için 
sndığa bir muhasip alınmıştır. 

Yeni muhasip ilk işi olarak 
hesabatı tetkik ettiği zaman 
bazı zabıta erkanına, mühim 
mikdarda para verildiği ve bun 
tarın şi:·ıdiye kadar aranmadr 
ğını görmüştür. 

Muhasip, bu hususta tahki 
kat ve tetkikatı bir az derinleş 
tirince bu paraların kimlerde 
kaldığım tesbit etmiştir. 

Yeni muhasip bu hususta 
mufassal bir rapor tanzim et
mekte olup bunu, heyeti idare 
ye verecektir. 

sim edilmektedir. 

Mevzu bahsolan mesele yal
nız bir kısım istikrazlar hakkın 
da konversiyon yapılmak kabil 
olup olmadığıdır. 922 de cebri 
bir istikraz yapılmış, 926 dik
tatör tarafından bir karar ile on 
sene müddetle hazine tahvilat, 
çıkarılmıştı. Şimdi hükiımetin 
uadığı ç.eı:e bir takım borçlar
dan bütcenin yükünü hafiflet
mek kabil olup olmadığıdır. 
Mesela kısa vadeli bir takım is
tikrazlar vardır. Bunların faiz
leri de yüksektir. lıte hükilıınet 
bu gibi borçlar, aktedilecek bir 
istikraz ile ödeyip hükumete 
kadı olmak için henı. \ızun vade
li olmalı, hem d~ aıı: faizli. Bu
nun için ecnebi pıyuuma mü
racaat tasavvuru yoktur. 

Yeniden bir ihtilif 
oldu 

Bayıram münasebetile 

teriaiz kalmadılar. Ve denebi
lir ki Beyoğlu ve İstanbul tara 
fındaki irili ufaklı sinemalann 
bütün seansları hmcahınç in
san doldu. 

Birinci günü çok güzel gi
den hava, ikinci günü hiç hatı 
ra gelmedik bir zamanda bozul 
du. Sema f)ulutlandL Serin bir 
rüzgar esti. Muhtelif fasılalar 
la uzun müddet yağmur yağdı. 

Heyeti idare de, alakadar 
makamat nezdinde teşebbüsat 
ta bulunacaktır. Bazı zevatın 
aldıkları maaştan sandığa olan 
borçlar:n kesilmesi cihetine gi 

Ank~ra m~stantikliği irtişa clilecektir. Borçlu oları polis er 
mese.lesı~e daır olan tahkika- kam arasında, 700 lira para a
tın şımdiye kadar kapalı kal- ı l:ı~hr hil,. vardır 
mış bir noktasc için tahkikat · 

Bahsedilen borçlan ödemek 
için 7-8 milyon drahmi kafi 
gelecek görünüyor. Bu hususta 
Yunan milli banka müdürü di
ğer bankaların müdürleri ile mü 
zakerede bulunmaktadn-. Asıl 
Düyunu umumiyeye geliııc:e bu 
nun için hi•~rumet beynelmilel 
piyuanm müsait olacağı zama 
nı bekliyor. Müsait zaman gelin 
ce borcla.nn altın olarak tvhidi 
cihetine gidilecektir. Pangalos 
zamanında yapdmq olan cebri 
istikrazm da böyle başka bir is
tikraz akti ile tasfiyesi düıünül. 
mektedir. Daha böyle taafiyesi 
lazım olan bir kaç taahhüt var
dır. Eğer bu temin edilirse büt
çe de 250 milyon drahmi radde
sinde bir tasarruf temin edilmiş 
olacaktır. 

gazetemizin üç gün ta
tili esnasında hariçte belli baş 
1ı olarak neler cereyan ettiğini 
düşünürken beynelmilel siya
set aleminde pek mühim gö
rülebilecek bir hadise çıkmadı 
ğı anlaştlıyoc. Fakat bir takım 
meseleler vard~r ki bunlar ken 
di seyirlerini takip edip gidi
yorlar. Mayıs geldi. Bu ayda 
Cemiyeti Akvam meclisi top
lanacak. Bu az mühim bir ha
dise teşkil etmiyecektic. Bu iç 
tinıada herkesi ençok alikadar 
edecek şey malum: Başta M. 
Briand olduğu halde Avcupa
nın en mahir diplomatları pek 
şayani dikkat bir mübaırezeye 
girişmiş olacaklardır. Bu mü
barezenin esası ne olduğunu 
söylemeğe hacet yok: Avru
pa, Almanya gümrük itilafı 
meselesi iki aydanberi az dedi 
koduya yol açmamıştır. Mese
le nihayet Cemiyeti Akvamda 
tetkik edilecek ve Awupanın 
her hangi bir devlet'le böyle 
bir itilaf aktetmesi iktisadi is 
tiklalini ihlal eder mhiyette 
olup olmadığını araştrracaktır. 
922 de Cemiyeti Akvam tara
fından Avusturyaya borç para 
verildiği zaman bu devletin 
kendi iktisadi istiklalini ihlal 
eden mahiyette her hangi bir 
devletle her hangi bir taahhü 
de girişmiyeceği tasrih edil
mişti. Acaba Avrupa-Alınan
ya gümrük ittihadı bu mahi
yette midir.? Bittabi Cemiye
ti Akvam meclisinde müzake
re ve münakaşalar, karşDlıldı 

nutuklar ve müdafaalar ileri 
sürülecektir. Almanya- Avus
turya gümrük itilafı meselesi 
mevzuu bahsolurken lngiltere
Fransa- İtalya deniz itilafını 
hatırlamamak kabil olmuyor. 
Tam iki ay evvel Romada e
saslan tayin edilen bu itilafa 
ne oldu? .. Almanya ile Avus
turya'nın siyasi şekilde bir bir 
lepnenin ergeç bir gün gelip 
emri vaki olacağı endişesi u
yanınqtır. Bu endişe Fransayı 
meşgul ediyoc. İtalya ile Fran 
sa arasında İngiltecenin tavas 
sutu ile itilaf hasd olduktan 
sonra ortaya Almanya-Avus
turya meselesi meydana çık
tr. Fakat bu mesele ortaya çı
kınca İtalya-Fransa deniz iti
lafının da bir türlü kağıt üze
t"inde tahrir ve tespiti şimdiye 
kadar kabil olamadı. İtalya
nın .evvela Almanya- Avustur
ya itilafına şiddetle muhalif 
olduğu söylendi. Fakat Roma 
hükumeti çok geçmeden bir 
itiraz vaziyeti alarak neticeyi 
beklemeği daha muvafık bul
du. 

Senede bir gün toplu bir hal 
de gezinti yapan gazeteciler, 
havanın bu huşuneti karşısın
da talihlerine küstüler. Matbu 
atın Yalova tenezzühü bu yüz 
den nq'eli olmadı. 

Seyrisefainin tahsis ettiği 
Kalamış vapuru, saat 11 de bir 
kısım gazeteciyi ve matbuat 
menıubininden daha fazla 
yabancıyı hamilen Yalo-

yaptırmaktadır. Bu nokta da 
tenvir edildikten sonra nihai 
karar verilecektir. 

Şehir meclisi yarın 
toplanıyor 

Şehir meclisi Nisan devrei 
içtiınamı ikmal etmiş o'makla 
beraber henüz bütçe müzak:r~ 
ve tastik edilmediği için içtima 
müddeti on beş gün daha tem
dit olunmuştu. Meclis yarın iç
tima ederek bütçe müzakeresi
ne başlayacak ve süratle ikma
line çalışacaktır. 

YENi SANAT 
ALDANAN ve ALDATANLAR 

Bir şey anlamıyorsunuz de- 1 dar gidecek ve sonra samimi 
ğil mi? 1 olmak isteseniz de artık doğ-

inşaat Varsa Her 
Şey Yolundadır ... 
llu. •·J<i ı e hal ihf bir darbimi· 

scldır. J•'alc.at inlJJU ' t h i t'lm:ı.=-ı için, 

ıvı çimenlo kullınnı a lıdır. l ler vakit 
müteC1rıisıyru ve her hususa -muka-
\·cme~i rr.ü_.;ptl bir çin1ı.:nco iutibıp 

cdiı ıiz. 

l'orı cı, Zeytin !!urnıı ve ~:ski 

l li""r iıbri k . !arının iuıı'ı Portlınd 

A$!•n ('im.O"ı»u lıor: çtcn ithal cdi· 
len en i vi çimtııco' arın lıütün e vs.ı · 
fına m:ılık \C rk ,:;c riJinı n fc\Lindcdir. 

Onuniçin her iki meselenin 
de alacait son şekillerin ne o
lacağı az merak edilecek gibi 

ki ediyoruz ve yeniden baş- 1 değildir. Geçenlerde genç bir 1 Namık lsmaili yeni yoldan 
ka bir ııokilde döşememek için ressam henüz ihtiyar olmıyan ıgitmediği için ittiham ediyor-
eşyalan ortaya karma karışrk ı· du. 
k.-.runuş bir odaya "yeni tarz Demek, memleketimizin en 
döşenmiş., diyoruz. ı kudretli bir ressamı a<ldettiği 

Her gün san'at mecmuala- miz Namık Ismail ıbile bu ye-
rını dolduran ve kühisrn veya ni san'atı anlıyamamış. O hal 
fütürism gibi isimlerle neşce- de bunu ıkim anlıyacak? Rc-

Romanya parlamen
tosu feshedildi 

••••••• t 

Hükumet programında kralın elindeıı 
alınan hukukun iadesinden bahsediliyor 
BUKREŞ 1 (A.A.) - Ro

manya parlamentosu feshedil
miştir. Meb'usan intihabatı bir 
ve ayan intihabatı dört hazi
rano larak tesbit edilmiştir. 
Başvekil M. Y ocga, parlamen
toda okuduğu beyannamede 
hükumet programının ana hat
larmın şuıılar olduğunu söyle
miştir: 

"Bilhassa son seneler zar
fında kralın elinden alınmış o
lan hukukun iadesi, meclisi fır 
kaların münazaasrna yarayan 
bir unsur olmaktn çıkrarak mil 
Jetin hakiki bir mümessili hali 
ne koymak, eski mıntaka usu
lünün yerine mahalli idare sis 
teminin ikamesi, köylünün be
denen ve fikıren ıslahı, devlet 
memuriyetlerinde ciddi bir tas 
fiye yaparak lüzumsuz memu 
riyctlerin ilgası, mürabahacıla 
ra karşı mücadele, ticaret ve 
bankacılık mürakabesi, bütçe
nin ikinci altı aylık kısınmm 
tadili, sui istimallerin takip ve 
mütecasirlerin tecziyesi, bazı 
servetlerin tahkikata tabi tu
tulması, kanuııların basitleşti
rilmesi ve memleketin menafi 
iyle ata.kası olmayan müessesa 
tın ilgası, Romanya milleti ca 
miasmda yaşayan ekalliyetler
le mütesanit bir halde teşriki 
mesai, Romanyalıların kalbin
den muhabbeti çıkmayacak o
lan memleketlerle münasebatı 

idame ve umumi sulhun lehi· 
ne olarak bugünkü hudutlarıP 
mnhakk:ı.k surette muhafazası. 
siyasi, iktısadi teşriki mesai· 
nin sağlam bir sulh esasın• 
müncer olabilmesi için şimdi· 
ye kadar basit lıir muahede v# 
ya ask.eri bir mukavele şekliıı 
de tezahür etmiş olan dost~ 
ve ittifakların derinleştirilme
si ve nihayet bütün komşu def 
!etlerle iyi münasebat tesisi. 

Yeni meclis, 15 haziranda~ 
tima edecektic. 

Başvekil M. Yorga, milleto 
hitaben neşrettiği beyanname
de hükiımetin mefsuh parla· 
meııto ile teşriki mesai içiıı 
yaptığı bütün gayretlerin ınıı 

vaffakıyctsizliğe uğradığını ve 
bilhassa milli köylü fırkası rii
esasının muhalefetine ınacul 
kaldığını yazdrktan sonra di· 
yoc ki: 

"Biz millete bir fırka hükii· 
meti olarak değil, fakat umu· 
mi menfaatine hadim rical sı· 
fatile müracaat ediyoruz ve 
şimdiye kadar ancak muzır ol· 
muş olan mücadeleler mücad~ 
leler hususunda mütareke ta· 
lep ediyoruz. Biz intihabata it 
tirak etmeyeceğiz. fakat mes· 
lek birliklerinin büyük bir ekse 
riyetle temsil edecekleri milli 
ittihat fırkası listesine bütüıı 
manevi nüfuzumuzla müzahe· 
ret edeceğiz. 

Kestel gölü taştı · 
Nafia müsteşarı Antalyadaki 

müşahedelerini anlatıyor 
ANTALYA, 1 A.A. - Na

fıa müsteşarı Arif Bey bugün 
Antalyaya gelmiştir. Mumai
leyh, Antalya - Burdur yolu
nun uzun bir kısmını istili. e
den Kestel gölünün istilası hak 
i:mdaki müşahedelerini iU au
ret!e anlatmışlardır: 

Gölü besliyen dereler fazla 
yağmur ve kar dolayısile gö
lün sarfiyatından fazla su getir 

mişlerdir. Görünüşe nazaran, 
sular uzun müddet bu vaziyeti 
muhafaza edecektir. On beş ka 
dar köy su altında kalmıştır. 
Muvasaleyi uımin \çin Sultan· 
su altındaki saha haricinde ara 
ba geçecek kadar icilen bir is· 
tikmnet eçtlmasrru zaruri gör· 
düın. Halen muvasale kayıklar 
la temin edilmektedir. Müste
şar Bey yarın Ankaraya döııe
ce~ir. 

Madritli kral ne olacak? 
LONDRA, 30 A.A.-Avam 

kamarasında amele fırkası sol 
cenahına mensup bir çok meb' -
uslar; sabık İspanyol kralı 
XIII üncü Alfonsa t.ayin ve i
rae edileoek menfa meseiesini 
ortaya atmağa teşebbüs etmiş-

.değildir. Fransa- İtalya deniz 
itilafı artık yeniden bir ihti
laf olmuştlll". 

Fransa Hariciye Nazırı M. 
Briand Avrupada vaziyetin 
düzelmesi için bir muhura ha 
zırlamağı muvafık bulmuş ola 
cak ki aşağıki telgırafta böyle 
bir muhtıradan bahsediliyor. 
Bu muhtıra buğday ve sanayi 
mahraçlarma dair bulunmak
tadır. 

mUlcavemetine maruz kaldı 
"İmpresionizm,, (puantiyizm) 
gibi yeni usüller yava~. ya\•aş 
rağbet buldu. Anane bir ıkere 
kırılınca açılan inkilap yolun
dan her ressam :bir t ı ·afa git
meıYe ve bir yenilik aramağa 
başladı. 

lerdir. M. Hardie; "sabık Mad· 
ritli M. de Bourbon'un vaziyeti 
ne olacak?" dediği zaman reis 
müdahale etmiştir. M. Fener • 
Brock ay, İspanya kralına mü 
teallik olan bir çok meselelerin 
listeden çıkarılmış olduğunu 
söylemiştir. M. Kirkwood, 
XIII üncü Alfonsu katil diye 
tavsif ettiği zaman reis, edep 
dairesinde hareket etmediği 
taktirde şiddetle cezalandınla
cağı: tehdidinde bulunmuştur. 

LONDRA, 30 A.A. - Xill 
üncü Alfons yanında oğlu Don 
Juan olduğu haldeDartmoutha 
gelmiştir. Don Juan, Dart· 
mouth bahriye mek~bine ka

bul edilmiştir. 

K k d .. 1 . . Ç'" ruyu ve bu yeni san'attan bir 
or ma an soy eyınız. un 1 d - b" .. ı·· 

•1 k" ı d · d h sey an ıyama ıgmızı ır tur u u an ıyorum eırsemz a a ·.. 
1
. . k · · 

dilen eserler hakkında artık stmle hiç uğraşmıyanlar mı? 
cesaretle soz söylemek zama- Fakat deniliyor ki yeni re-

Denildi ki: San'at tabiatı 
taklit değildir, benzemek mev 
zuu bahis olamaz. Eğer böyle 
olsaydı fotograf malcinası var 
ken resim yaıpmağa, bir insa
nın vücudunun kalıbını alçı 
ile almak mümkün i:ken hey
kel yontmağa lüzum kalmaz
dı. 

ne) gayet samimi olarak bu 
yolda eserler vücuda getirdi
ler. Bu yola girilince artık çiz 
gi, menazır tevazün hepsi ber 
taraf oldu. Bir bardağın ağzı 
ça.!'puk v.-v.•>lut 'ir su· .. ,· =rin 
resimdeki o vaziyette dunna 
sı ıJı:abil olamazmış e<_vlerin da
mı çarpıkmış gibi düşüncele

rin yeri kalmadı. 
miiş:kil ve gülünç va.7.iyete dü- soy ıyemıyece sı~ız. 
şcceksiniz;bahu~us onu yapan Fakat bwıun bır tehli:k.~li 
ressam yanınızda ise. Niçin yıolu daha var. O da her gor
IT't diyeceksiniz? Söyliyeyim: düğünüz yeni şeyi tetkik etme 
Evvela, sizin bir şey anlama- den ve anlamağa çalışmadan 
dığımz halde anlıyorum deme "Saçına,, diyip geçivermektir. 
ııize ressam içinden gülecek- Yeni cemiyıtin bütün içti
tir. Çünkü yaptığı şeyden ken mai, iktisadi, · ilm5 ananeleri 
di bile bir şey anlamanuştır. kirdiğe ve yeni inkilap yolla
Sonra ne-anladığınızı sorsalar nndan gittiği şu zamanda san 
saçmalamağa başlıyacaksımz, at telakkilerinin de değişmesi 
bediiyat ve ruhiyatçıların srkı pek tabii lidi. Fakat inkilapla
şwıca yumurtladıkları ne ka- nn iki sal'hası vardır. Biri ih-

-'11 • dar keli:ııe varsa onları söyle- ti lal diğeri tekimül; bunlar 
kül ,~~racak ve karsınıza bir daima biribirlerini takip eder. 
.. ;;1 E ·:~~ ...... : '-"·•karsa ona~n kaba bir ı Şimdi biz san'attaki ihtilali 
renJ-r~ ·=- -::riliklc ittihama ka bir tekamül safhası gihi telak 

naBı.: b ı. v· ~1\ı devrıl 
c e -. ~· \.Ull...:U!.!.!!..:...!!==--------- '-"" 

m gelmiş ve hatta geçmiştir sumlerden bir şey anlamak 
bile. Çünkü 'resim ıbilmeyen- matlup değildiır.; onlar herke-
ler değil, san'atkarlar bile bu sin "subconscience,,ina hitap 
inkilabın yaygaraları tesirile eden eserlerdir. Ona bakınca 
mantık ve cesaretlerini kay- bir heyecan, bir ürperme duyu 
.betmişler ve şaşkın bir ıhale yorsunuz ya o kafidir. Doğru-
gelmişle:dir. Hele bu kadar sunu söylemek lazım geli~se 
kuvvetli bir propO'ganda gürül bir "ürperme,. duyuyoruz, fa-
tüsü ve menfaat teşkilatı kar- kat heyecana gelince!... Ressam, hacimler ve renk-
şısmda halk, techil edilmek O Halde bu neden bu ıkadar elrin ıkendi aralarındaki nis-
korkusu ile susmuş ve onlar gi kuvvetle dünyayı ve san'at a- betlerini ıkullanarak ruhunda-
bi riyakar bir vaziyet almış- lemini sardı? Onu anlatalım. ki san'at •hissini zahire çıka-
tır. Kübizm! İşte san'atm Elli sene kadar oluyor ki ran bir saı:ı'atkardır._ B_urada 
istikbali yahut istikbalin san' Avrupada zamanın genç res- mevzuun bır el~~mm~yeh Y?k· 
atı. I · saları eski ananeyi kırarak ye tur o, bu tezalıure bir vestle-

Artık bu yolda gitmeyen 1 Juan Gri., - 191.'J :Sigara l n~ bir y~_la girme>k istem!şle.r-
1 

dir. kübizmin mucidi olan ilk 
bir ressam zamanın ressamı lçe11 bir adam dı. Bu cur'ct evvela eskı~.rm 1 ressamlar ve bahusus (Sezan-

eceKı ıu 

Bu tarzda yapılan ve l'CSS& 

mınm eliooen 5 liraya satın a
lınan bazı tablolar satmasını 

bilen tüc::arların elinde zen
gin ve snob Amerikalılara 
milyonlara satıldı 

Bunun üzerine herkes i.hti· 
yatıkar oldu. Resimden anla
mıyanlar cihaletle itham edil 
mek ·koıtkusile en anlaşılınaı 
şeyleri anlar gibi göründüler. 
Tüccarlar ileride para eder dii 
şüncesile bazılarına kıyuıet 
verdiler. Fakat iş bununla kJıl 
madı. Kolay yoldan rnuvaffa· 
kiyet ve para aravaıı bir calt 
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iyeceğe hile karıştı an ar ce 
Yiyecek ve içeceğe 1 Mayıs 

hile karıştıranlar Amele bayramı ls
tanbulda 

sükunetle geçti hir meclisi sıhhiye encümeni hile ya
Panlann şiddetle tecziyesini isteyor Dün 1 mayısti. Bütün dünya 

amelesi bir mayısı tesit etmiş
Yiyecek ve içcceğe hile karıştırılması gün geçtikçe c;oğal- !erdir. Gelen telgraf haberleri
ta ve belediye teşkilatı bunun önünü almağa muvaffak ?la-1 ne göre bazı Avrupa şehirlerin 

Pl'illı~lrtadır. Bunun baslıca sebebi mevcut cezaların ve nıza- de amele nümayişleri de yapıl-
tin kifayetsizliüidir. • . 1 mış, hatta bazı kanlı hadiseler 

" · cih t. zarı dikkate d J D'· T'. k · · Sehir meclisi sıhhiye encümenı bu e ı na .. . e o muştur. un ur ışçı ve 
tak tetkikat yapmış ve meclise teklifte bulunmak ~zere ~~ amelesi de 1 mayış bayramını 
Zbata hazırlarunııJtır. Encümenin bu ~azbatasr şehır meclısı tesit etmişl~~dir. ı. mayısın cu-
ilk içtimalarında müzakere edilecektır. , i- maya _te~duf e~ı~ olması a-

. Encümen hile yapanlara diğer memleketlerde oldugu g·ı' melenın bılhassa ışıne yaramış, 
· k unların tad\ ' h l · · ı " ~ok ağır ceza verilmesi için bu hususa aıt an . k er ame e ve ışçı ço ugunu, ço-

. n hükumetten rica edilmesini şehir meclisine teklıf edece - cugunu, ailesini alarak kırlara 
çıkmıs, akşama kadar sakın ve 

-------------------:---:--;h çok neşeli bir tarzda eğlenmiş-

G . 'fi'... . . Bir namzet da a lerdir. Polis ve jandarma ihti-
azı Çl ıgtnln d bir gün evvel Fa- yata riayeten tedbirler almış 

ld.. .. .. Bayra an •· . . · d ı · · 1 ·· 
yı onumu tih itfaiye garajında tesvıyecı ,. ıs; e ;;;e e;:ıı~ın ş~u.r uh':'e s~~ 

.A.NKARA, 1 (Thlefon) - İhsan Efendi isinde biri vilaye kduhnetl . are1·· etı pob ısıkn ıç mu 
a · 'f .. 1 .. hal meb'us , a a esme uzum ıra mamı , 
. Yısın beşinci günü Gazı çı - te muracaat. ~ ."".un 

1
• . may·ıs sükunetle ve hiç bir vak' 

tinin yıl do··ntimu··du .. r. O gün b mzet ı 0 ı luklardan ırı ıç~:'. n.ab"l·d. ". • a olmadan geçmiştir. 
ty'eti Vekile, bütün meb'us- ni koymak istedıgını ı ıIT'ltS ~- · --
• tiiesa ve erkanı memurin tr. Fakat İstanbul ntıhabı • a
.A.nkara halkından bir cok pılmış, heyeti teftişiyc. vazife
at çiftliğe davetlidirler. . sini ikmal ey lem iş bu lundug un 

alk ve bilhassa köylüler Gazı dan sim<liPk yapılacak bir i~ 

Mısır prensleri 
şehrimizde 

z. nin az zaman içinde bu ka- . 
rnükemmel bir hale ifrağ e- olmadıgı kendisine bildirilmış Validei Hıdivi, Türk 

. n çiftliği ile, çiftlikte tatbik tir. / l h d. 
len fenni usullerle çok yakın İntihap emri geldikten ve vapur arını met e ıyor 

alakadar oluyorlar. Çiftlik heyeti teftişiye tekrar fa~liye~ Validei Hidivi, beraberle-
.dürü Tahsin Bey, meraklı- te geçtikten sonra bu kabıl mu rinde Mısırın en asil ailelerine 

. a. istedikleri izahatı verecek- racaatlar nazarı dikkate alına-
r. cktır. 

Lord Athlo e'nin 
intibaları e A 

samımı 
, lngilt«e Kraliçe6i Hz.nin 

<lerleri Lord Athlone Ce
ları refika ve kerimelerile 
aıber perşenbe günü ekspres 
Şehrimizden mufarakat et

. lerdir. İstasyonda misafir
. İngiliz sefiri M. Klark re~i 

ı sefaret enkanı ve şehrı-
. Zcleki İngiliz tabaası te~yi 

İşlerdir. Leydi Athlon Ce
laırile kerimelerine M. Kla 
ile İngiliz tabaasından ba

,Qrı tarafından ·bukeOer tak
lıtı olunmuştur. 

t Lorc1 Athlone Cenapları ha
tkct edU1ken gazetecilere ati 
~i beyanatta bulunm~tur. 
.._ Memldketinizin tabft gü

~lliğini, büyüklerinizin ve 

halkınızın misafir perverlikle
rini hic unutamıyacağız. Bü
yük reisiniz Gazi Hazretleri 
beni hususi olarak kabul etti
ler. Böyle bir dahi tarafından 
idare olunduğunuz icin gayet 
bahtiyasınız • 

Son sö olarak memleketi 
nizden samimi intibalaf'la ay
ı:rldığımı söylemek is:eri~, ~~ 
ilem namına teşekkurlerımızı 

arzediy.orum.,, 

Lord Cenapları şehrim}zd~ 
bulunduıklaırı esnada Boga~ı

·nde Adalarda !bazı tenezzuh 
<;ı ' D l b h ler yapmışlar ve . o ma ~l ç~ 

.1 müzelerı camı en 
sarayı e, • 
ge.znıişlerdiır. 

-J ., 1ınıırll• Lora c•napları ,.ltrl•lıul• b•I•-"•" 
Dolmabalrç• ur••'"' :111111,..ı ıdırlrllı 

mensup prensesler ve maiyeti 
erkanını teşkil eden altmış ki 
şilik bir kafile bulunduğu hal
de (Eğe) vapurile şehrimize 
gelmiştir. 

Rıhtımda istikbale gelenler 
den ve meraklılardan mürek
kep bir kalabalık vardı. Vali
dei Hidivi'yi diğer prensesler 
le, maiyeti takip ettiler. 

Prenses Emine Hanım üs
tüne ipekli bir kumaHan, kürk 
lü garnitürleri olan bir manto 
giymi~ti. Bileklerinde gayet 
kıymettar bilezikler vardı. 

Seyrisefain müdürü umumi 
si Sadullah Bey de rıhtımda 
vapura girc•ek Hidivin vaJde
sini selamlamıştır. 

Validei Hidivi bu seyahati 
hakkında kendisini istikbal e
denlere şu sözleri söylem iştir; 

- Seyahatim fevkalade ra
hat geçti. Seyrisefain vapurun 
da gördüğüm temizlik, intizan1 
hüsnü muameleyi hiç unutamr 
yacağım. Bu Türk vapurlarını 
her yerde herkese anlatmayı, 
methetmeyi bir vecibe adde
derim. Bilhassa bana karşı çok 
mihmannüvazlık gösterdiler.,. 

Validei Hidivi ile maiyeti 
memleketimizde Teşrinievvel 
nihayetlerine kadar kalacak
lar ve gene Sey.risefain vapur
larından birile avdet edecek
lerdir. Validei Hidivi ile mai
yeti Yalovaya da gidecekler
dir. 

Abdülhak Hamit Beyin 
teşekkürü 

Şairiazam Abdülhak Hamit 
Bcyefendi, ahvali sıhhiyesinin 
kesreti iştigale müsait olmadı
ğı bcyanile kendisini tebrik et
mek liltfünde bulunan zevatı 
kirama arzı §Ükran ettiğinin 
gazetemizle ilanını rica etmiş

tir. 

Bayramda nasıl eğlen 

Yağmur altında, doğrusu hoş 
bir seyahatti bu ... 

Bayramın ikinci günü yapılan matbuat tenezzühü 

Hava etrafında tahminler - Yalnızlık Allaha mahsustu - Valantin de 
beraberse ... - Erbabı matbuat minoritede .. -Sadullah Bey ve Yalova

Kudret suyundan birer avuç su - Beşiktaş önünde sis tastırınca .. 

.. ' ... ur at 
Adliyede yeni bir 
kalem teşkil edildi 
İşlerinin daha muntazam ve 

seri bir surette cereyanını te
min için müddei umumilikte 
yeni bir kalem teşkil edilmiş
tir. Bu kalem Adliye vekaleti
le müddei umumilik, hapisha
ne ve tevkifhane arasında mu
haberat isi erile me ·gul olacak
tır. 

Muhaberat i !erinin ba~lı ba 
ııına bir ka eme verilmesi sure 
ule diger mesainin daha mun
ta am bir e ilde yapılması 
temin edilmı. tir. 

Yeni te ul edilen kalem bil 
günden iti' a n ~ a \"ete b:ı la 

· mıc::tir. 

sız ·g e, de bi 
ı zim kadar. u s 'm·ştı. Ma 
1 am ·ıı hem 1 c r ıkta kaf ca 
j 1arın sevimlı hu u<'yetlenndeıı 
ı hirı olan Ser fecldin Beve: 

- Gazete i Bey eri gezdi
rin'·· Emrini vermegi de Ufflt· 
mamı-u. 

Su muhakka1t ki, Sadultah 
Beysiz Yalovayı tahayyül bile 
etmek insanı mıitee sir etmeğe 

U11zelecileril1 Y.ılova t~n•:ı:ıOh/Jnden bir lntib•: Jlemb• sufar111rt11 kafi geliyor. Bu zatın bir gün 
Tali, bize nerde olsa yetiti- Rakı şişesinin başında sabah mafih, salıntı biraz da işe yara y alovadan ayrılması icap eder 

H dah . se, sanıyorum ki, Yalova dün-yor. ava, a geceden boz- faslı yapan birisini göstcrdim; madı değil. Haki.kı sarhoşlada 
S küne dönecek. Yalova ve Sadul muştu. abahleyin, dehşetli - Daha kalkmadık amma, deniz tutkunlarını birbirlerin-

b. f ·1 d lah Bey. bunların birbirlerini ır ırtına ı e uyandık. Simsi- nerede ise öteceğiz ! den ayırt edemez hale gel ik . 
yah bulutlarla örtülen gökyüzü Bir aralık "Vakit" in Toplu Eddai Hafız Necip Efendi bile tamamlayan iki kudret oldukla 
b. d k ıı ·k ı k rmr anlamak için kaplıcaların ıze a am a ı ı bir muziplt iğnesi önümüzden geçerken bi vapurun sal andığını görere 
hazırlıyordu. Matbuat ehlinin zim Elif Naci sordu: l!hami Safaya sordu: kö~e ve bucağını şöylece bir do 
Y.alova tenezzühü belli ki çok - Yalnız mısın? - Ne dersin, sallanıyoruz lasmak kafi gelir .. 

l k 1 İcimizde burayı ilk defa ziya para o acaktı. Topluiğne cevap verdi; galiba ... 
Sünnet çocuklarının allı ye- _ Yalnızlık Allaha mahsus İlhami güldü; ret edenleri, bir bakısta farket-

mek kabil oluyor. İşte bizim 
şilli takkesi gibi süslenen Kala tur! - Sana öylc geliyor .. Salla-

muhasebe katibi Nuri B., sıra 
mış vapurunu kolayca bulduk. Gülerek Naciye döndüm: nan biz değiliz .. Deniz sallanı-
B , . . ·· banyoların önünde hayran hay 
ırer ıkışer, ıslak güge" rte üze- -Oyle ise biz Allahlıkız azi yor. 

ran etra fına bakınıyor. İşte bir 
rinde toplananlar, Fatin hoca- zmı.... Havanın bu aksiliğine öfkele baskası, büyük otele giden yo-
mıza parmak ısırtacak tahmin Saat 10, saat 10,5 ... Biz oldu nen bir arkadaş: lun basında; harıl harıl: 
ler yürütüyorlar: ğumuz yerde sayıyoruz. - Gördünüz mü şu işi diyor, _ Yahu .. Burada üc karcles 

- Gün batısı esiyor.. . ı - Ne bekliyoruz kuzum? felekten bir gün çalalım dedik, ler varını ... Nerde acaba? o:ye 
- Hayır cenuptatt ~yor Birisi dedi ki; o da olmadı ... 

rüzgar... _İslim gelmemiş de.. Arka sıradan birisi atıldı; soruDyoşr. f dd' b. 
Canım bildig-imi2 'lodos Se F 1 .. t r. era e ın Bey önde, ız 

- - Biz gidelim de islim arka - n e egı anımıyorsun. arkada dolaşıyoruz. lç-
bu.. d 1 . Adama gün degil, günlük bile 

N d · N. mız an ge sın... . F 1 ~ suyunun menbaını buyıık - ere ıse açar.. ısan yag vermez .. Bılmem, e ek aramız ... ~ · 
Oh .. Hele şültür .. Birinci dü havuzu gördükten sonra. 0 gü 

mum değil mi' du"k çaldı. Derken ikı·ncı· ve u"- da olsa buna ne derdi? 1. _ 
D d. ze ım agacların zümrütten bir - ikkat e ıyor musunuz, d Abidin Daver Bey, bir aralık çüncüsü .. Salon a, nasıl anlata- tavan teşkil ettiği koruya g·r-

serpinti geçti.. yım, hala bir yerle..,.memezlik ayakta eski bir bahriyeli olan d.k F k 
İcimizde tevekkül erbab da r Seyrisefain i letme mudürüBür ı · a at, üç kardeslere var-

var: Gidip gelenler. ayakta, mak kısmet olmadı. Yolda öyle 
eksik değil: tanıdıklarile uzun muhaverele- haneddin Beyle görüşüyordu. bo 

- Varsın yagsın.. Seker . Ha'ckı Tarık Bey yavasça arala yağmur sandı ki, hepimiz çil 
re ginsenler, daha nerede otu- y rusu cnbı· d ıld k degiliz ki eriyelim.. rına sokuldu: av b. ag 1 · 
raca~ını tayin cdemiyerek ma- Kudret suyunda b' - Vapurdan çı'cnıayıveri- ~ - İki kaptan burada bas.ha- n ırer avuç 
sa masa dolaşanlar! Bu masala su içmeğe ancak vakit bulabilı: 

riz... rın üstünde neler yok ki ... Jam şa ne konuşuyorsunuz' k · .. · 
_Kaplıcalara gitmeyiveri- Da e B d' re ters yiızune gen döndü':. 

. bonlar, peynirler, tursular, mu v r cy, ne cevap ver ı Bir kısım arkadaşlar. bu ara 
rız... d 1 1 1 k bilmem amma, ayakta durama-

Ellerinde nevale paketleri le tar C' a ar, pastırma ar' sucu - da banyolarını aldılar. A ltsam 
köselerini simdiden temin et- lar ... Sonra, çeşit cesit rakılar ~=~:~:;~~tf:elen biri heni bir yirmi dakikalık bir kamyonet 
mege çalısaı;lar var. Arada bir saraplar, likörler.. - Kaptanlara sımsıkı sarıla yolculuğundan sonra Yalova is 
I<ulaktan kulağa fısıltJlar. Garson önümüze hır liste ge 1 kelesinde bekleyen vapura gir-

. 1 1 , t' rdi. Okuyoruz. Çerezler ve sa ım... dig" imiz zaman sırsıklanırlık. - Sen kac sışe a c 111. N d ? 
_ 1. ki! ireden sonra, tavuk valen tin.. - e en ° · . Gece, mahtapta Boğaza dognı 

Bl·r1•51• dedı· kı". - Baksana birader. fırtına- b. . 
A ır gezınti yapacaktık. Hava - z.. y 1 · d b h · ya tutulmuş dümensiz gemilere 

- Ne yapalım.. Biterse va- ' - ra antın e era erse ışi döndük ... Bu gidif!e Yalovaya da acmıştı. Eh .. Dedik, acısını 
purdan alırız.. ! meAgde ır ... kl da C" b.. gelmeden galiba şapa oturaca- gece çıkaracagız demek.. Der-

K f d 1 bi b•r!erini ç b · a açı arın yız. um uş a,.., !.. ken Beşiktaş açıklrında h'r sis a a ar ar, r a u . . k b im ·b· .. -k b 1 1 ıyıce ıvamını u us gı ı.. 0 b.astırmasın mr?Hadigerisinge 
ca uBuyobr a;: de-ı'l mı·' Cazbant, durmadan cazırdıyor. sırada, gözüme duvardaki 

- era enz g · , . levha ili.,..; · n ... 
- B b ,. Sende nel Yalnız, ah şu kafir lodos ... Hop y~· Meğer, asıl tehlikeyi burada 

var. .. 
era eı ız.. er kalk h b. . H - Can kurtaranlar, kanape-

ıp op oturtuyor ızı.. a- lerin altındadır. geçirecekmişiz. Önümüzdeki 
- Kuş südünden miidası ... 
- Mükemmel öyle ise ... 
Vapur da bir türlü kalkmak 

bilmiyor. Arkada ·)ardan biri 
sordu; 

- Daha kalkmadı'< m{ ku-
zum? 

ni zıplamakiç.in,caza filan hacet kocaman vapurla az kaim rs ki 
yok .. Şöyle iki adım attınız mı, Bunu yüksek sesle okurken borda bordaya çarpışalım .. 
ayaklar birbirine dolaşıveriyor. baktım, eller hep birden kane- Dehıtetli bir feryat: 
Aşag" ı salonda durmadan atıı- penin altına gitti. Fakat ııimit s· ı ç - ıs var. arpıyoruz ... 
tıranlara mukabil, büfenin etra yerine birer kocaman titc mey Bu esnada meşhur "Züm
fında cinler top oynuyor. Bi.risi dana çıktı. Can kurtaranlar sa- bambari,, sarkısmı terenniim 
önünden gececek olsa hemen biden kanapenin altında imiş etmekle meşgul olan Tevfik Ne 

...... --· .. 
lb>- -. -. - -ut)enzetemedifiniz resımler 
Ilı~"" ressamlar -içı.rinde •- ye tılmadı rnı? 
h lıtıi olanlar da b ulunduğu milyonlara sa .. 'et kartısında 
Lalde- bu yeni Yi)la döküldü- Iıte bu l~ur_ addr oldu ve 
-q-. halk sust\I. t.ıY mlisa· 

1 hükmetmedi. Fakat bu 

sene 20 bin frank fakat gele- 1 net eserinden baska bir şey ol
ceiıı: sene bu tablo muhakkak mıyacaktır, bunları bizden son 
40 bin edecek 'bunu 40 bine a- raki evlatlanmız ıntizıelerde 
lan da 60 bin f>ranga satmak gördüğü vakıt giil~ler ve 
ümi<lile alacak idi. diyece'kler ki bu ressamların 

çağırıyorlar: meğerse!.. cati haykırdı: 
- Beyfendi, siftah etmedtk Nihayet, işte Yalova uhiUe - Azizim, ne korkuyorsu-
11 h . B. J k ri göründü. Vapur, iskeleye ya s·s b. d k 1 va a ı... 1r ~y a mayaca mı nuz.. ı , ız en or csun .. 

sınız? nattığı zaman, yerlerinden kal Birisi sordu: 
Efendiler, geçiyor pürvekar ka bilen!er, sayılacak kadar a.:ı- - Neden o? 

ve biaram ... Hani doğrusunu is dı. - Neden olacak. Sis, n·ha-
lıq :Sir şeyler düşündükleri an yüzlerce sabk re•aıTI~ 

.ide dii§ündüğiinü ifade ede- :.ıu~a sebebiyet . verıd~. 
~~Yenler yanında hiç bir şey Hem öyle .ressamlar kı «,endı
~Şünmedikleri halde büyük 1 . . bu"yük ıllfl'atıkar ol-
"lt r • h' . 1 ennın en d elsefe ve san at ıssı a - clukl imanlırrı va~ ı. 

~llıda çalışını gibi olanlar da B~~:.ım ha)k ise bunların 
lltdı. Yani aldanan ve halkı satış kıymetlerine bakıyordu. 
~atanlar. İlk samiı:ıi ~essa~ "Adam ıtıınlarden bir kaç tane 
~"" resimde yalnız çızgı, şek~l sini tavan arasına atalım on 
~ renk ahenginden b~ka bu: sene sonra belki çok para e-

y aramıyorlardı. Hal~ukı der diyordu.,, 
~radan gelenler bunu boyle Artrk kapışan kapışana. Bu 
~lr-f tezyini bir mahiyetten ~ı- na bir de san'attan çok anlar
~ara>k tablo haline soktular. mı• ve herıkesin ll(llam.a<llkla-

., ·· ·· u ver-l.1: .. 1 rını da anlarmış siiMHl .. L · eı>ela murabbalar, muse - dan gor-

t"'ıler ve allı yeşilli renkler a- me<k istiyenl• sonra . · 
;ı me zenginleci ilave edınce ış 

••. 8111.a bir kitara ve büyük bir 
~11~ ve kadın eli koyarak buna tamam oJuyordu. 

. . . . er Sonra bu nevi tablolara ma-
. e -

Bu hususta bir Fransız mü Tessam İngres veya ıressam 
ellifinin fikirlerini yazıyorum: Vinci gibi resim yapmamalrı 
"Bu halin sonu neye varacak. an{;ak yaph1ak kudretinde ol
Mesele çok mühim ve san'ati- mamalarından neşet etmiştir. 
çin tehliıkeli<lir.Çünkü bir inki Biz de itiraf ederiz lıti ru
lapta ncıkadar ileri gidilirse gi ıhundan bi. ~ey göstenneksi
dilsin bir hatten sonra mantık zin büyük bir ihtimam ve dik
ve muba.kemenin tesirile had- katle meselii Mesonya ~bi ta 
di tabiiye gelinir ve bu ileri biatın ay.nim yapmak bir san' 
gidişin kuvveti geri . ka!mak atkar işi değildir. 
istidadında olarıları ılerı ce- ' Fakat mütemmim renklec 
ker ve orılara yeni bir saha a- ve mütevazin h~~mleri yan 
çar. yana uydurarak çarpık çurpuk 

Fakat bu inkil.ip hareketi- ve alaca bula.:a anlaşılmaz bir 
ni kendi vaziyeti iktisadiyele- taıknn şekiller çi:<« de san'a
rinin irıKİıjafma bir vesile bu- tın bu olduğuna balkı inandır 
Jar~k o yolda gayri samimi :l'.ü maık ve Mikel Anjile Ram
riiyenler ııan'ata ihanet etmış brandi san'atkiır değildir di
olurlar. ye itham etmek de san'atkar-

bk d ildir, 

terseniz büfe de pek pahalı de Buraya kadar gelmifken kap yet bir dumandır .. Biz ise halis 
ğil. Bunu bir münasebet düııü- lıcalan görmeden dönmek, iste bulutuz yahu ... 
rüp arkadaşlara söyleyecek ol- medim. Bir kamyona at1ayıp Vapur saat yiri d&tte Köp
dum. Birisi atıldı: zümrüt Yalova kaplıcalarmm rüye vardığı zaman kimsede 

- Büfe pahalı dcğil, anvna, yolunu tutttuk. Mefer, eli gÖ2 parmağını kımıldatacak mecal 
ne yapalım ki ııerde züfürtlük Hi yağmur, dört gözle bizi bek kalmamıştı. 
var ... Etrafımızdaki yabancı si. leyormuş.... O sırada hoca Saidin bir ka
malar hatırı sayılır derecede.... Kaplıcaların önüne geldiği- filenin başına geçmiş yanık ya 
O kadar ki, bu hal, matbuatın miz zaman, bardaktan bottanır- ruk tekbir getirdiğini görenler 
kadim emektarı Vartan Efendi caaına bir uğnaktır batiadı. O hayretle sordular: 
nin bile na.:ıan dikkatini celbet telin daracasına dar attık kendi - Yahu, ne oluyorsun? 
ti. Bir aralık, Şam fıstığı yer- mia... Sait, tekbirin ahengini boz-
ken yanındakinin kulağına cği Burada bir .aralık, Seyrisefa madan cevap verdi: 
lerek; mırıldandı: in umumi müdürü Sadullah B. - Ne yapalım kardeşim, 

- Biz bizeyiz der iseler inan it karşılaştık: bunca kazadan beladan kurtu-
mayın .. 

- !! .... 
- Görmoonunuz, erbabı 

matbuat minoriteyi teşkil edi
or! .. 

- Beyfendi, nederııiniz bu lup salimen Köprüye yanaştık. 
yatmura... İfte bayramın ikinci günü, bi.ıı 
Başım havaya kaldırdı; ehli matbuat ta böyle eylendik. 
- Ne yapalnn ta!Mnize kü- Dansı dostlar başmal . .-em 

Ar oı 'i'ctare ıün ... 
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J.9. .it-3 Mudanyada, Yalova da el-
Asrın umdesl"Mllllgettll'" 

2 MAYIS 1931 
hasıl taşra otobüslerinin, bi
zim İstanbuldaki sandallar gi 
bi isimleri var: Ni!üfeır, Zafer, 

t'>AREHANE - Ankara caddeoıi 
No: ıoe Telıınıf adnoiı Milliyet, ı.. Yeşil .. falan filıln. Fena değil 

ama bu isimlerin ne olduğwıu 
bilmiyenlerin yanında otobüs
ten bahsederken : 

•anbuL 
T elefoe aumııralanı 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
O Türkiye için Hariç içiıı 

! ayiığı 400 lı:uruı 800 lı:ıınıt 
15 .. 750 .. 1400 " 

12 .. 1400 " 27();) " 
-~ 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nüshalar 10 lrunıt 

~ur, Cazete •e metbaaya ait iıler 

çin rr üdiriyete müracaat edilir. 
Gazetemiz il&n.iarın mea'uliyetini 

~,1bul etmez. 

l Bugünkü Hava 

Dun enlaıla hararet 21 enaz 
12 di. lAıgun ruzgar poyraz ve 
hava açiktir 

Haf lanın yazısı 
Bursauın kaplıcası 

Ben sünnet olduğum zaman 
bir hokkabaz oynadı idi. Eski
den hokkabaza yalnız sünnet 
clüğünlerinde rastgelinirdi . 
Can acısı ile akılda kalabilen 
sözleri arasında tekerleme me 
yanında bir "Bursanın kaplıca
sı" lafını hatırlarım.. 

O zaman bu zaman ne va
kıt Bursa !iikLrdısı olsa"Kap

ı lıca., mefhumu kendiliğinden 
1 1 aklıma gelirdi. Lakin beş on 

defa Bursaya gitmiş olduğum 
halde kaplıcaya girmek nasip 
olmamıştr. Kurban bayramın
daki üç günlük tatilimizden 

, I' ,. 
'· l.ı. 1 

ı 
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' .. 
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istifade ederek Bursaya gittim 
ve dün de avdet ettim. Bay
ram münasebetile her yer ka
palı olduğu için size oradan di 
~e dokunur bir şey getireme
dim. Yalnız bazı "not,. lar al-
dım'. Beraber okuyalrm. 

* * * 
Bursaya Mudanyadan gidi 

lir, Mudanyaya da İstanbul 
rıhtımından vapura binerek 
gidilir. Mudanya postalan bir 

ı l alemdir. Ben Seyrisefainin ga 
~ , zetecilere gösterdiği bir cemi 

leden istifade ederek bir mec-
cani seyahat pasosu almıştım. 

> 1 Şu bendeki talihe bakın ne 

- Nililferde tozdan boğul-
dum! 

Yahut: 
- Zafer ağır gidiyor! Dese 

ler lafı hemen yadrrgar .. 
Bence bu otobüslere türlü 

türlü isim koyacaklarına içine 
biraz daha himmet etseler ve 
hele daha az yolcu koysalar 
daha iyi olur .. 

Tam bir saatte Bursanın 
Ulu camisinin önünde indim. 
Ve Çekirgeye g idecek bir otü 
büse bindik .. Aman efendim 
o ne yol o ne yol .. Dayana
madım, yanımdakine sordum: 

- Bıı ne yol yahu?! Sıçra
maktan bittik! 

- Tevekkeli mi buna Çekir
ge yolu derler ya! İnsanı çekir 
ge gibi sıçratrr .. 

- Efendim, otobüs te pek 
hurda! 

- Otobüste kabahat yok! 
Yol berbat! ' 

- İyi amma efendim, şu içe 
risinin hali de yoldan değil ya! 

- Eyy ! Öyle yola böyle oto 
büs! 

" " .. 
Çekirgede otel bir ahpaplık 

müessesesidir. Geçen sene meş 
hur gazeteciler davası için Bur 
saya gittiğimiz zaman intiği
miz Adapalas oteline yatak ha 
şına b~r kağıt vermiştik. Oda
lar da güzeldi. Bu sefer güç be 
la iki liraya tavan arasında bir 
oda bulabildik. Ymmdaki arka 
daş: 

-Burada L'Jlap yok dedi. 
- Sen dolabı parayı verir-

ken görürsün! Dedim. 
Ha, hatırınızda olsun, bizim 

düştüğümüz odaya düşerseniz 
bir yağdanlık bir de ayna teda 
rik ediniz! Birincisi en ufak ha 
rekette gıcır gıcır bağıran kar 
yolayı yağlamak,ikincisi bu ay 
nasız odada kıra vatınızı lığla
mak! 

.ı ' 1 
'• . 

gittiğim ne döndüğüm gün 
Seyrisefainin günü değildi. 

Cemal B. isminde bir zatın 
Bursa ismindeki vapuru gider 

Bu rahatsız otelde en çok be 
ni teselli eden şey İstanbulun 
başta T. S. Paşa olduğu halde 
dahili, harici, göz, kulak bu
run, akıl, fikir, kadın, erkek 
hastalıkları mütehassıslarının 
bizim otelin bütün odalarını 
işgal etmekte oluşu idi.. Eh, 
dedim, hasta olursam bana ba 
karla.r... Efendim oturdukları 
salona girdim. Yüzüme bile 
bakmadılar .. Anladım ki sıhha 
tim yerinde idi. 

1 ; 

ken de gelirken de bizi taşı
mak şerefini (!) kazandı. 

Vapur yollu, liikin yolcu iş-
leri yolsuz vapura erken binen 
yer buluyor, az geç kaldınız 
mı açıktasınız .. Giderken ha 

•. ı canın dibindeki bir çıkmtıya 
l 1 

1 
l· ilişerek seyahatten canım yan 
•· d;ü-ı ir.in avdette erkenden va-'·c ~ o .,.. 

, 1 '. pu·a girdim ve açılrr kapanır 
~ uzun sandalyalardan birini güç 

Bursada insanın nereye gitti 
ğini hemen keşfediyorlar .. Hü 
kamet konağı civarında gezer 
ken bir ahbaba rastgeldim: 

ı< halle ele geçirerek oturdum. 
1 ..• Ve bir daha Sarayburnunda 

- Çekirgeden geliyorsunuz 
değtl mi? 

f. ~ kalktım. Bir Alman ailesi var 
dı. A!Jah sizi inandırsın güver 

- Evet! Dedim, neden bildi 
niz? 

t 

" 

tenin bütün hasır koltuklarım 
işgal etmişlerdi dört yaşındaki 
çocuğuna bile bir koltuk ver

i, 1: , mişti. Yanlarında kedi götürr ~,\ 
m~diklerine teşekür ettim .. 

1 

Cebinden bir ayn çıkardı ve 
gösterdi. Kirpiklerim, bir nevi 
beyaz sürme ile ağarmıştı .. 

- İşte! dedi, Çekirgeye gi
denlerin her gün gözlerine çek 
tikleri sürme! Mudanyada çıkarken insan 

;·
1 

• dan beş kuruş para alıyorlar, 
bunu toplayan belediye memu 
runa sordum: 

, ı - Neden beş kuruş alıyor-
'; ·' sunuz? 
ı ı 

- Daha fazla vermiyodar 
' ' 
') 
• 

Bu defaki seyahatimde Kara 
gözün kabrin: gene göreme
dim. Galiba tozdan o da kaç
mış olacak! 

Ne olursa olsun şu kaplıca-

~ ı ka beğendiği şeyler olursa j iyi şeyler varmış.. Buralara 
ı '2 'ı il.ltrndan etrafına bakarak asıl uğramak lazım, faıkaıt vakıt te 

i l görmek istediğini any;ordu. ilerledi. Neııdeyse öğlen o a-
i I! ı Her vakıt sokakta ~amer kal cak .. 
t fa arkada küçük hanımefendi Halıcı dük!kanına uğradrk

önde giderleıiken bugün Ka- lan zaman en nefis halılar Ke 
< ' mer kalfa öne geçmiş, Kerime rime Hanımefendiye gösteril

Hamm aı ·kaya kalmıştı. Kü- di. Bunlara !bakarak küçük lha 
çiik hanımefendi ağır ağır i- nımefendi ile ıkalfa bir mağa
lerliyordu. Kamer kendisini zaya girecekleri zaman lbir-

.ı ' bekledi. Kerime Hanrm dal- denbire genç kız: 
ğmdı. Fakat Kamer kalfanrn - Kadri Bey!. 

ı nazarı dikkatini cdbetmemek Deme<kten kendini alama-
için dedi ki: dı.H«kika'ten bu Kadri Beydi. 

o; f - Düşünüyorum: En ıyı Kapısının üzerinde bir gemi 
' .:.11 -;iinne burada bir yerde satıh- resmi olaa bir mağazaya girıi
~l .!~i~~·-ı:, Sonra halıcıda da yprlardı. Kerime Hamın tatlı 
-;r.1 ,_ r\.; ~ 
~nd ... · 

111~1....... 

.............................. , 
--..--....... ) _A_sk~e_r--:f ~ba_h_l_sl_e_r _ __..:.I_ jl Neşriyat Hayatı ]J ' ~ " .. t.. ~V[ı 
Avrupa denizlerinde üstünlük F ransada neşredi- - 1 n -\ 1 

mücadelesi len mühim eserler ~ · 
' Fransada neşredilen ye-

11 ni eserler arasında biri var Cezadan kurtarılan bir mücrim 
Orta ve Garbi Akdeniz - Malta ve Korsika ve ki Avrupanın merkez ve şark 
Sicilya adalan - Adiryatık İtalyanlar için Mare havalisi için son zamanlarda 

yazılmış en iyi eserlerden biri Doğrusu bu tüyle; ürpertici 
bir cinayetti. Düşün ki kızcağı 
zı almak vadile aldatmış, son
ra da müşterek muhabbetleri
nin .mahsülünü ortadan kal
dıııımak için hain erıkek kızca

ğızı öldürmüştü .. 

yor gibiydi. Fakat belli etme
di. AY\lkatla eski maznun biri 
birlerinin elini hararetle sıktı
lar. Eski maznun nazarlarında 
minnettaJrLık olduğu halde: 

Nostro - Selanik, Dedeağaç Yunanlılara bir gü~n ni teşkil ediyor .Bu eser bir 

tehlike getirecek - Boğazların istatokosu bir gazetecinin, fakat senelerce 
sükfinet vasıtası Karadeniz ne halde ? - kendine meslek ittihaz etmiş 

olan, bir çok yerler görmüş 

Avrupa sulh devresinde midir, yoksa bir harı; gezmiş bir muharririn kitabr-
devresine mi intikal ediyor? dır. M.Ducien Romier nin yaz 

dığr bu kitabın ismi "Earref-

- Size, dedi, ne kadar te
şeklkür edeceğimi bilemem. Si 
zin ıbana ettiğiniz hizmet .. 

Geçen makalede Baltrk deni- ıkullanmak yolunu temin edi- aur des Empires., dir . 
ııi. ile Akdenizin gaııp kısmında- yorlar. 

Bu cinayeti irtikap eden a
dam her şeyi düşürunüş, ha
zırlamıştı. Bu takdirde kati
lin ıkastı aşikardı. Fakat avu
kat onu nasıl müdafaa edecek 
ti? ... 

Genç avukat dinlemek iste
miyordu. Fakat tevazu ve mah 
viyetinden değil, bu !katili kur 
tarmış olmasının manevi ıstı
rabını hissettiğinden: 

ki deniz ve hava üstünlük mü- ADRlYATJK DENlZİ 
cadelelerinden dem vurmuştuk. Akdenizin bir sürü ihtilafla-
Bugünkü yazımızda Avrupanın ra sahne olan diğer bir kısmı 
diğer denizlerinde olup biten- da Adriyatiktir. İtalyanlar bu 
leri h~kaye edeceğim. denizde "Mare Nost: o., adını 

Akdenizin orta kısmından 1- vermekle bu suların kendileri 
talyanların ham mevat, iaşe va için olan hayati ehemmiyetini 
sıtaları, ve kömür nakliyatına iliin eyliyorlar. İtalyan deniz 
sahne olan ve kendileri için ha kuvvetlerinin Otranto boğazın
yati ehemmiyetli yollan ge- dan tehlikesiz bir surette gidiş 
çer. İtalyanların artan nüfusu gelişlerinin temin edilmesi la.
onlara müstemleke siyasetini znndrr. Bu sebepten Karşıyaka 

ıgenişletmek zaruretini yüklet- daki Arnavutluk Avlonyasını 
miştir. da nüfuz ve tesirleri altına al-

Büyük haııpten sonra gerek mak ihtiyacındadırlar. Ha1bulki 
İngilizler ve gerekse Fransız- bu deniz üzerindeki ttalyan e
lar,deniz kuvvetlerinin merkezi fendilik arzusunun karşısına, 
stkletılerini Akdenize nakleyle- Fransanın müttefiki olan Yu
mişler ve müstakbel hava mer- goslavyanın hırsları dikilmekte 
kezi sıkletlerini de bur2 : 1 kur- dir. 
mağa karar veıımiş oldukların
dan İtalyanlar dahi kendi emni 
yetlerini muhafaza · kaygusile 

ADALAR DENlZJ 

orta ve garbi Akdenizde kuv
vetli deniz ve hava kuvvetleri 
bulundurmak lüzumu karşrsm
da kalmak;tadırlar. 

Cezayir ve Tunus kıyıların
daki Fıransız hava istasy.onla
rına ıkarşı İngilizler de Ceıberüt 
tar ve Maltada kendi hava meı: 
kezlerini kurdular. İngiliz kon 
trolü altında bulunan eski Mal
ta da ise gün geçtikçe İtalyan 
sevicilik propagandası yol al
maktadır. İıtalyanların Sardun
yanın cenup kıyılarında ve Si
cilyanın garp kıyılarında tesis 
eyledikleri hava üslerine karşı 
da Fransızlar Korsikadaki ha
va kuvvetlerini arttrrmakla ce
vap veriyorlar. 

Bir. asır sonraJki işleri şimdi
den düşünmekle maruf olan İn
gilizler ise bir taraıftan Baltık 
deniızindeki Uzel ve Dago ada
laınnı kiralamakla uğraşırken, 
diğer taraftan da İspanyolların 
Pollenza limanını müştereık 

ya bir girmek lazımdı.. Eski 
kaplıcaya bu niyetle girdim, ve 
doğrusu beğendim. Lakin, ter 
mometre yok ... Sordunuz mu 

- Onun derecesi biziz diyoı: 
!ar. 
Meğer sebebi varmış. Müşte 

ıri çok olunca suyu sıcak veri
yorlar ve müşteriyi çabuk kaçı 
rıyorlamıış .. Ne zanaatler var 
değil mi? Bu iş tiyatro ve mi
zah gazetelerinde aksinedir. O 
ralarda halk soğuktan kaçar .. 

Eski kaplıcanın eskiliğine 
en büyük delil de hala içine 
vasati saat girmemiş oluşu
dur .. Saati sordunuz mu akşam 
üzeri: 

- Ona çeyrek var! Diyor
lar .. 

Buradan diin avdet ettiğim 
zaman gözümün önünde ova
nın zümriit gibi yeşilliği ve Çe 
kirge yolunun tozu vardı. 

FELEK 

Adalar deniziae gelince; bu
rada Yunanlıtlar Selaniği almak 
la Yugoslav milleti ile Yunan 
milleti arasında sönmez bir ih
tiliif ateş i yaktılar. N etekim 
Dedeağacı ahp Bulgarların en 
taıbii 'bir deniz çıkağını kapa
:nakla tarihi bir Bulgar itirazı
nı yükselttikleri gibi, Avlonya 
üzerinde bazı Yunan ümitleri
nin ifşa edilmesi ise İtalyanla
rı danltmaktadır. 

KARADEN/Z 
Çanakkale ve İstanbul Bo

ğazlarınrn Lausannes ahitna
mesi\e tesbit edil en vaziyeti, 
büyük h~ten eve! bir çok gü
rültüler dogurmağı adet edinen 
bu mıntakada sükunet ve sulh 
havalarının esmesini temin ey
lemek gibi bir keramet dünya
ya getiırmiştir. Bu güzel netice, 
Türk milleti için hayırlıdır. 

Karadeniz için mühim bir ha 
dise yok gibidir. Burada, pek 
yakında ilan edilmiş olan Türı'k
Rus uygunluğu, istikbal için 
her türlü mücadele kapılarını 
kaıpamıştır. Harpten sonra sık 
sı:k bahsedilen tali bir mesele 
Romanyalıların burada müstah 
kem ibir deniz limanı vücude ge 
tirecekleri ve deniz kuvvetleri
ni aııttıı:ıacaıldarı haık!kında:ki 
neşriyattır. Bu keyfiyet, tabii 
iburadaki Rus deniz kuvvetlerin 
de bazı tedbider alınmasını mu 
cip olabiliyor. 

Bu kısa resmi geçit bize iıki 
hakikati doğurou. Birisi: "Av
rupanın, bugün, büyük harbin 
son devrelerinde değil, müstak
bel bir haı:bin ilk devrelerinde 
bulunduğu., kanaatine varmak. 
İkincisi, ve bizim için mes'ıut o
lan ise "Avrupa kıt'asında en 
mücadelesiz ve en sakin mınta
ka bizim memleketimiz oldu
ğu,, neticesine erişmektir. Pek 
tabiidir, ki bize bu neticeyi ha
zırlayan, -basiretkar müdürten.. 
mizdir. 

ClNOCLU 

Genç avukat bu müdafaayı 
deruhte etmişti. Işinin ne ka
<lar çetin olduğunu bildiği hal 
de .. . 

Muhakeme uzun sürdü. 

- Rica ederim, dedi, bana 
teşektkür etmeyiniz. Sizin ha
yatınızda acı bi:r hatıra olan 
bu meseleyi tazelemeyiniz .. 

Genç avukat t esadüfün ha
zırladığ-ı bu mülakata artık bir 
nihayet verıerek oradan çekil
m ek istiyordu. Fakat öbürü hı 
ıralmnadı: 

Umumi harp dünyayı sars
tı .Avrupa kıt'ası türlü türlü 
değişikliklere uğradr. Avrupa 
nın her memleketi bu büyük fe 
la.kette muhtelif surette sarsıl
dı.Harbin yaptığı tesirden ken 
dini toplayamayan memleket
lermerkezi ve şarki Avrupa ha 
valisindedi r. Avrupanın böyle 
pek müh'm bir kısmı bu halde 
bulundu'«;a garbi Avrupa la
kyıt mı kalmalı? .. Yoksa bir 
an evvel, Avrupanm ve sulhun 
istikbali namına bu halin ısla-

Genç avukat çok uğraştı. Çok 
dil döktü. Öyleya!. Eğer bu 
maznunu kurtarabilirse genç 
avukat için ne büyük bir mu
vaffakiyet olacaktı. değil mi?. 

Hakikaten genç avukatın - Benden kaçmayınız, de-
emeg" i beyhude olmadı. uzun di, lben eski katil değilim. Şim 

hı için yardım mı etmeli?.. d. h k · h'· t 't' t 
müdafaalardan sonra ıkarar ve 1 en esın ınııne ve ı una 

Bittabi Fransız muharriri ·ıd· M b · t' gösterdiği bir adamım. Cenu-rı ı. aznun eraat etnuş ı... b' A .,_ · · S 
bu ikinci fikiri müdafaa edi- Hem avukat, hem sa'brk 1 . ~erv..,,aya gıttım. ervet 
Yor. Sür'at katarile zamanı- b. 'b' 1 · · t b ·k satubı oldum. Tekrar memle· maznun ırı ır erını e rı e- k . ld' M aıf'"-

d A d k ık b. el ı k · ı · ·h etııme ge un. am 1!11 geni! mız a vrupa an a an ır er er en sevınç erıne nı a- .d _. B d-'-· . 
1 

. . 
h 'k' b k .. d k t k M f'h b' .b. l l gı ecegrm. ura ..... ı ış erun ı seyya ı ı uçu gun e en- ye yo tu. ama ı ın ır e- .. b' k'l ' rd N 

dı. nı· K"·adenı'z sahı'Iinde bulu · d ld 1 K •-t • goren · ır ve ı ım va ır. ' ~ rın en ayn r ar. or .... ugu ce k 
1
.. 1 ,_ d . · 

yor. Fakat ıbu sür'at kata:-ı zadan kurtulan adam artık u- vıı:. rt uzumed.0 :ursa · .. en ısıne 
· ' ş · k b' ·d k ,_ d' · muracaat ınız kaç huduttan geçıyorr . . ı - za ~r yere g ı ece , "en mı T .. ~erim . 

mendüferin Garbi Avrupadan unutturacaktı.. ..- eş.elcl.cürA , ,_ .. • teşekd 
Ş • A ı· · k • A kuır ederııın rt .... musaa e e-arkı vrupaya ge ıncıye · a- radan ne kadar zaman geç d' . G · k ld 
dar memleketler biribirine nis ti? . . Bir a~am genç avukat ınız · · eç a ııın. 
betle ufaık veya lbüyi.i'ktür.Fran ıkalaıbalık lbir eğlence yerine - Peki .. Unutmayınız ki 
SIZ muharriri oradan buraya gitmiş, O gün bulunduğu çe- bizim ıbir çok davaJarıııntz OlU
gelinciye kadar tam yedi mem tin ibir muhakemenin yol'gun- yor. Sizin gibi kıymetli bir ve
leket geçildiğini bu memleket luğunu gideırmek istiyordu. kilimiz olsa diye diişünüyor-
ler ıç;ın mevcut tehlike- Birdenbire gözüne lbiri iliş- dum. 
leri düşünmektedir. Asıl me- ti. Bu kimdi?. Her halde ya- Adam avukatın elini sdttı .. 
sele bunlardan biri için bancı olmayan bir çeıhre .. Dik Onun ne diyeceğini beıkleme
mevcut olan tehlikenin diğer- kat edince tanımakta müşki- den çekildi. 
!eri için lakaydane karşılana- ıat çekmedi. Gayri ihtiyari biır Şimdi avukat hu bahsi da
caık mahiyette olmadığıdır. İş harc'ketle yerinden kalktı. Fa- ha derin konuşmadığına tees
te me:kezi Avrupada Alman- kat ne yapacaktı? .. Tekrar ye süf etti. Büyük 1bir fırsat kaç.-
ya: Umumi harıpteki halinden rine 'Oturdu. mrştı .. Arttk lbu zengin ada-
daima ş~kayetçi bir memleket. mın mazisi ıha.tırma gelmiyor-

Kendi kendine söylendi: . 
Avusturya keza. Çekoslovak- ,_ .1 du sankı •• 

- Kadını öldüren •tı.atı .. 
ya umumi !harpten sonra te- Benim kurtardı>ğım adam .. 
şekkül . etti. Falkat acalba va- Sonra uzaktaki adamı iyice 
ziyetinden emin midir? .. Ma- tetıkik etti. Fevkalade dene
caristaın: Umumi haıibin mağ- cek surette iyi giyinmişti. Üze 
lilplaırr arasındadır. Bugün ıbit rinden servet ve ihtişam akı
tabi halinıden hiç memnun de-
ğiLdir. Romanya umumi har- yordu. Çehresi pek genç görü
bin galipleri arasmdadrr. Fa- nüyordu. Genç avukat ıkendi
kıat !hali iyi değildir. Fransız sinin yanılııp yanılmadığını 
muhaı:ıriri acaba Avrupa'nın iyice anlamak için bir !kat da
bu ıhavalisinde hüküm süren ha uzaktaki adama ,bakarken 
hoşnutsuzlUktan GaI1bi Avııu- onun yerinden kalktığını iler
panm hiç bir mes'uliyeti olma- lediğini, sonra kendine doğıru 

geldiğini foııketti. Artık ıbak-
drğınr soruşturuyor. maıma;k istedi. Şüphesi kalma 

Awupada eski müıvazene
yerine ıkurulmuş lbaşka bir mü 
vıazene vardır. Fakat eski mü
vazene fetiıh hakkı ve hüküm
darların kendilerini semadan 
memur edilmiş gibi itikat et
meleri üzerine istinat ederken 
yeni müvazene bilakis bunun 
başka tiirlüsüdür. Yeni müva
zene ihtilal ve in.kilap üzerine 
kurulan bir müvazenedk Hep 
gaııpten .gelme fikirlerin maıh
sulii olan bu vaziyete pek tabi 
idir iki gıarplılaııın tes~rıi ve Şıar 
ki A vrupamn istikrar bulma
s~nda gaııbın zararı değil, men 
faati vardır. Fakat ıbunun için 
ne yaıpınalı . . Şarık! Avrupa 
memleketleri arasında evvela 

mrştı. Bu şık, zengin adam o 
idi, ıkıatil .. Çok geçmeden şık 
adam gelerek: 

- Ne kadar iyi tesadüf, de
di, sizi demin gördüm. Tered
düt ettim. Fakat iyice tanıyın 
ca şüphem kalmadı. Geldim. 
Nasılsınız? .. 

Genç avukat kendisine uza
tılan eli sıkmakta tereddüt edi 

sulhun devamın.r temin etme
li, sonra iktisadi sahadan baş
lıyarak siyasi sa;haya kadar 
ilerlemeık suretile bir !birlik vü 
cuda getirmek .. 

Bu zordur. Fakat Fransız 
muharriri bunu yapmak fikrin
dedir. 
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(lspınyol dınslın) 

Programdı 

MESLEKSiZ LE 

u~I~~~~~~ meşhur viyolonist ~~O da· ı 
MARTEAU' nun 

1 
Yegane Konseri 

biletler evelden tedarik: edilebilir. 
Telolon ; B. O. 1656 

Fıatlar: 75-100·!.'i0·200 kurut 

Ferah sinemada 
Bu gece: saat 9,5 da esrtrı 

englz inci 15 devre 30 kısım

lık büyük sinema romanı hepsi 

bir ılef'adı yarın gece. Naşlt 

Bey. 

lbir heyecana kapılmıştı. - On
lar dükkana girince Kadri 
Bey de yanlarına ya:klaşmıştı. 
Gene Kamer önde gidiyordu. 
Diikıİcilncı kendilerini lkarşılr
yarak bir Çdk şeyler söyle
me!k suretile buııaya geldikle
rinden dolayı !kendilerine na
sıl teşekikür edeceğini bileme
diğini söylüyordu. Burası bir 
kuyıumcu dükıkanıydı. Küçük 
!hanımefendiye bir çok şeyler 
gösteriyordu. 

ti.. -- 1 genç zabitin bu derıin merbuti-
Bu bir ufacık mektup ki a- yetinden kendi emellerine göre 

cele ile ve lku11Ş1ın ıkalemile · istifade etmeği düşünmüyor 
şunlar yazılmıştı: "Müıtikün- muyou? Kadri Bey kaç kere is 
se hemen Aıdaya geliniz. Her yan etmek istemiş, ihtirasların 
sabalh oradayım.,, dan başka bir şey düşünmeyen 

ya ı;üracaat ederek genç ada
mı mahvetmek yolunu tutabi
lirdi. Hep bunları düşünerek 

Yusuf Paşanın esrarına vakıf 
olmak ve o suretle kuvvetlen
dikten sonra artık bir an evvel 
emeline nail olmak daha ma
kul değil miydi? .. Genç bir a
şık için bu kadar istikbali dü
şünerek ihtiyatla hareket et
mek kolay değildiFakat Kadri 
Bey pek iyi düşünüyordu ki 
bwıda yalnız kendisinin değil, 
sevgilisi Kerimenin de saade
ti ebedi yen tehlikeye girebi· 
lirdi. Kadri Bey ile Kerime H. 
bir daha biribirlerini nerd(' gö 
receklerdi? .. Genç kızın Bü
yükadaya giderek kendisini 
görmesineimkanolsabile buher 
türlil şüphe ve tehlikeden uzak 
bir şey olabilir miydi? .. Kad
ri Beyin he~şiresile görü~-

mek ıçın Büyükadaya gittiği 

zaman beraberinde mutlaka bi 
ri bulunmuyor muydu?. Ka
mer kalfaya itimat beslemek 
Kerime Hanrm için mümkün 
olsa bile Kadri Beyin Adadaki 
evine gitmekten maksadı sev 
diği genç zabitle görüşmek i
çin olduğunu kimsenin anlama 
sını istemiyordu. Genç kız için 
bu utanılacak bir hareket ol
maz mıydı? .. Kendisi çarşafa 
girdikten ve artık çocukluk ar 
kadaşı Kadri Beyden kaçtık
tan sonra onunla görüşmesi 

her halde caiz görülmeyen bir 
hareket olmaz mıydı? .. Böyle 
bir harekete cesaret etmesi 
Yegane Hanım tarafından da 
muvafık görülmeyebilirdi.Kad 
ri Beyin hemşiresi her ikisi
nin saadetini istesebile pek 

Dükikancr bilhassa çnkardı
ğı bir çift zarf ve fincanı gös
tererelk ıbunlan almasını llcii
çi.Jk hanıma söylü:Ylordu. Ka
mer !kalfanın ıgirıiştiği pazar
ltk bir türlü uymadı. Bununla 
beraber ntihayet onun verdiği
ni ka;bul eden dükıkancı :Unca
nı küçük hanıma uzatırtken kil 
çüık bir ıkağıt parçasını da Ka
met'C farkettimıNl""' venniı<-

Buroa imza ydktu. Yalnız Yusuf Paşaya: 
bir "K,. haııfi kimin tarafın- - Ben kızınızı seviyorum. 
dan yazıldığını anlatıyordu!... Bunu siz~ pek iyi biliyorsu

Bu Kadri Bey tarafından 
düşünülmüş. 

Kadri Bey sevgilisi Kerime 
ye iki satırlık bir kağıt verebil 
mek için bu kadar kanşrk hile
lere mecbur olmuştu!.. Fakat 
bu masum sayılacak bir hile de 
ğilmiydi?. Senelerden beri bir 
arada büyüdüğü Kerime Hanı 
mı almak iQin genç hiç bir fe
dakirlıktan çekinmeyeceği aşi
kardı. Fakat şimdiye kadar o
lan teşebbüslerinden ne netice 
çıkmıştı?.. Kerimenin babas~ 

nuz .. 
Artık benim aşkımla bu ka 

dar istihza etmenize müsaade 
edemem!. 

Demek istemişti!. Fakat bu 
nusöyliyememişti. Çünkü pa
şai le kendisinin kuveti arasın 
da o kadar derin bir fark vardı 
ki böyle hiç müsavi olmayan 
bir mücadelenin çok geçme
den vereceği netice yalnız ken 
di mağlUbiyetinden ibaret ka
lacaktı .. Hem de ne mağlubl 

. vet? .. Yusuf Paşa her vasıta- (Bitm!di) 

1 



( .üwa J{r/s, 1) fllmindtn bir salı ne 

Bu haftanın filimleri 
:::LHAMRA - Yılmaz -

lnı::-ilizce (Çar~anbadanberi) 

"MELEK - Çılgın macera -
Fransızca (Ça• mbadanberi) 

GLORYA -Aşk hı.rsızı -
hp;;.nyolca (Cur:ı.artesinden i
tibaren) 

"LORYA - Fox revü -
İn~ilizce (Cumartesinden iti
b~rcn) 

MAJİK - Anna Kristi -
A' :1anca (Perşembedanberi) 

ARTİSTİK - Şehir ışıkla
~ı -- sesli ( Cumartesindenberi) 

OPERA - :;;cııir ışıkları -
s ~s'i (Cumartesindenberi) 

Ethanua 
Bu hafta Elhamrn sinema

sıı,c]a manıf Amerikalı artist 
"B:ınkroft,, ıın "Yılmaz,, ismin 
dc1ri filmi geçiyor. Bu film va 
kıa İngilizcedir, fakat hepi
tnizin tanıdığımız Bankroft o 

'kadar beliğ oynarki, filmin 
Sözlü olU§ll ikinci derecede mü 
es ~ir olur. Film heyecanlı ve 
güzeldir. mevzuu da şayanı 
dikkattir. 
Şahsan meclubu olduğunuz 

,'.;.Bankroft,, bu filmde polis mü 
dürü rolü yapmaktadır. Fil
tnin mevzuu şudur: 

Blak Grison (Georges Ban
troft) bir haydut çetesine men 
&uptu. Harbi umumiye askere 
Yazrlmrs fakat mühim bir ban 
kayı soymak üzere oldukların
dan vazifesine gitmek is>a.,or 
du, fakat askeri polisin is;arr 
kar!lrsında itaate mecbur oldu. 

Blak Fransız harp cephesin 
de cesaretle zabi tlcrinin tevec
cühünü kazanmış, büyük yarar 
lıklaT göstermişti. (J erry pat~ 
terson) isminde bir genç zabit 
onu takdir etmekle beraber hır 
sız olması <iolayısile ondan 
nef.r-et ediyor, faıkat Balk ise' 
onunla alay ediyordu. 

halkı belediye murahhasla:ı va 
5ıtasile, kendisinin polis müdi
ri olmasinı ve şehiri istila e- 1 
den haydutlardan kurtarması

nı rica ediyorlar. Blak bu tek
lifi kabul ediyor, şehri pek e} ı 
tanıdığı şerirlerden kurtarı
yor, ve Jerry'in kardeşile ev
leniyor. 

Melek 
Melek sineması sevimli ve 

bazı İstanbulluların sevgilisi 
güzel Marrie Bell'in "Çılgm 
macera,, isimindeki çok kuv
vetli ve güzel bir filmini geçi
riyor. Bu filmi çeviren sahne 
vazıı, "Saadet geceleri,. filmi
ni çeviren adamdır. Ve bu film 
de de o filmde oynamış olan 
bütü~ artistler oynamıştrr. 
Filmde tam bir mücaneset var 
dır. Artistler çok muvaffak ol
muşlardır. Eser cidden güzel
dir, mevzuunu şöyle huliisa e
debiliriz: 

Parisin Glob gazetesi idare
hanesinde büyük bir faaliyet 
göze çarpıyor... Muhbir Fred 
Stubert, Paristeki idarehane
sinde arkada~ Jübin'e havadis 
yetiştiriyor .. Tam ?~ esn~d~ 
bulunduğu otelde lşıtılen ~ır s~ 
!ah sesi üzerine Fred, vazıyetı 

1 mag· a koşuyor ve tekrar te 2n a . b 
lef ona avdetinde ırengıı:ı . -~n~ 
ker Spiller'in katledıldıg~nı 
bildiriyor. Fred ~t~l~ avdetın
de acele giden bırısı ~ara~~
dan bir dirsek darbesı :l'.ıyı-
oır fakat alduımayor. Konde>r 

~an ilerlediği esnada odalar-. 
dan birinden bir hı~kırık s~~~ 
duyuyor, hemen sesın geldııp 
yere dalıyor ve, . karşılaştıgı 
fevkalade dilber bır kadı~ 'ken 
disinin ıkurtarrlmasmı rıca e-

d . Kadının mukavemet 
ıyor. . . k 

imkanı olmayan cazıbe~ı a:-
da Fred gazetedekı vazı

şısrn . . 1 fe,1ni unutarak kendını çı -
gınca _ lbir maoeraya kapıp ko-
yı.werır. . . 

Bütün film bu ga~et~~~nın 
ıkadmla •birlrkte geçır~ıgı çıl 

; 111 macerayı hikaye edıyor. 
Bir hücum esnasında Jerry 

de arkadaşlarına cesur olduğu- G[orya 
nu göstermek için bir mitrnl- Glorya'da bu hafta iki film 
Yoz bölüğüne hücum ediyor ve .geçiyor. Bunlardan ıbiri R-0-
onları esir ediyor, fakat kendi dolf Valantin-0'ya halef olan 
si de tehlikeli surette yaralanı Don Jore .-:'iujika'nın şarkılı 
Vor. Öleceğini hissediyor, 
(Blak) cesurane öldüğünü ai- ve İspanyolca. 
lesine bildirilmesini rica edi- Aşk Hırsızı 
Yor. İsmindeki :filmleFdks ş!r-

Harp bitmişti, Blak binbaşı 'ketinin ·bütiin yıldızlarının ış
olarak memleketine avdet eder tlrakile yapıtmış olan Foko 
ken trende eski çete aTkadaş- Revü filmidir. Bu revü çok ca 
larmdan (Dogey) e rast geli- ziptir. 
Yor ve çete faaliyeti hakkmda 
tnalilmat alıyor. Trenden indi- Majik 
ği zaman halk, harpte büyük .. . r enbe-
YaraTlrk göstermiş olan binba- Ma]lk sıneması .rı:ıe ş . 
Jıya fevkalade tezahüratta bu- denberi: Eısrarengız artıst 
lunuyor ve ölen zabit J erry "Grata Garıbo,,n~n. .aı:naı;ı:ca 

. . ' . · dig"i Anna Kmstı ısmın-
nın aılesi kendisini evlerıne çevır . . G ta Gar-
davet ediyorlar. Orada Blak, deki filmı geçı_yor... 1~~eyi za 
J erry' nin kız kardeşinin gü- ı ıbo ha:\<lkında soz soyK · t .. mu-

· - · . . b 1 nız Anna rıs ı tellıgıne meclup oluyor. Şehır ıt · u uyo · 
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(Yılmaz) filminde oynayan f!,~ler Ralsto11 

1 

( l•ok~ u,uiJ) dtm bir s•hn, 

1 

(Çılyın 11111cerıı) rtıın bir salıne 

vaffa!k olmuş bir filmdir. Bü
tün !kritikler bu filmden alaka 
ile bahsetmişlerdir. Mevzu şu 
dur: 

Anna Kristi, çocukluğunu 
taşrada bir çiftlikte geçiııdik

ten sonra lbir mavnacı olan lba 
basile yaşamalk üzere New
yoı1k'a geliyor. İhtiyar baba 
kızını iyi himaye için onunla 
beraber yaşıyor. Anna neşe

siz ve ters bir kadındır. Bir fır 
tına esnasında babası ıbir a
dam •kurtarıyor, Anna ile bu 
ada.m cr<'.sında hususi müna

st'betler lıaşlıyor. Filmin esa
sı ıhep bu münasebetlere isti
nat eder. 

Küçük Sinema haberleri 
Stüdyoda yangm j 

- Pate-Natan stüdyolarını 
bir yangın tahrip etmiştir. 

Eskiler yenileniyor 
- Ladam o Kamelya ile Üç 

5ilahşor isıninde!ti eserler ye
niden sesli filme çekilecektir. 

Colin Mor 
- Çoktan 1,eri filmde oyna

mamakta olan Cc-lin Mor tek
rar çevi...-rıege başlamıştır. ilk 
film (Beş ve On) dur. 

Har/od Loyd 
- Harold Loyd yeniden bir 

film cevirmeğe başlamıştır. 

Çeki'nin kardeşi 

(Çc.ı'.ti CQgan) m ikaroe
şi Bo'.Jby Coogan beş yaşında 
film çevirmeğe ba.şlamııştrr. 
Mamafih ıbiçare 9.x:uk' hfü1ıgüT 
hünglir ağlamağaı'tta ve yalnız 
ma!tincyi çevüren operatorun 
vazifesini yapacağını başka va 
zife almayacağını söylemcltte
dir. 

Emil Yanings 

- Emil Y anin.gs !badema ya 
lmız Amerika.da film çevinne
ğe karar verımistir. 

(Yılmaz) filaıi11df!n bir s•hne 

Şarlo'nun yeni fihn 
- Şehir ışıkları -

Artislik ve Opera hareketin ne kadar mütalea 
eseri olduğu anlaşılrr. 

İstanbulun bir çok Avrupa Şarlo vakıa sözlü sesli fil-
şehirlerinden hatta bütün Bal- min aleyhinde değildir. Bir ke 
kan hükumet merkezlerinden re filmini kendi senkronize et
çok daha evvel yeni filmleri tiği yani bestelediği gibi fil
gördüğü iddia edilmesi yanlı~ min içine de sesli sahneler ila
bir şey söylenmiş olmaz. ve etmiştir. Mesela filmin en 

Bu meyanda size misal ola- güzel iki numarası olan düdük 
rak Şarlo'nun yeııi filmini gös yutmak, ve boks sahneleri 
terebiliriz: Bu film piyasaya film sesli olmadıkça kıymet i
çıkalı iki ay, ve Avrupaya ge- fade edemezlerdi. 
leli bir ay olmuştur. Bu ufak "Şehir ışıkları,, güzel bir e-
istirdattan sonra filmin tetki- serdir. 
kine geçiyorum. Fati öldü 
Vakıa bu film hakkında ç Küçüklüğüruie, filmlerini 

reklam yapıldı, yapıldı amma kahkahalarla seyrettiğiniz ko
esasen Şarlo'mın bn filmi iki mikleııden "Fati,, nin sefalet 
senedenberi hazırlamakta olu- içinde öldüğünü gazeteler ha
şu ve ona büyii~ ehemmiyet ber veriyorlar. 
verdiğini bütün nyaya yay- Fati hayata çamaşIT yıkayr
mı§ bulunması ve .>ilhassa söz- er olarak başlamışken iri ve 
lü filmin tamamen aleyhinde yusyuvarlak vücudü sayesinde 
olan Şarlo'nun bu filmi sessiz sinema yıldızı olmakta geçik
olarak çevim1ckte olması füe- ınemiş ve büyük şöhret ve ser 
min merakını tahrik etmişti. vet kazanmıştı. Lakin günün 
Film Londrada gösterilirken birnide başma bit- dert gelmiş 
bütün sinema direktörleri, mu ve bu yüzden adeta mahvol
harirleri ve kritiklerinin Ber- muştur. 
!inden kalkıp, bu filmi görmek 1920 senesinde San Fransis
için Londraya gidişleri de her ko'nun büyük bir otelinde Fa
kesin filme atfettiği ehemmi- ti bir gece eğlencesi tertip et
yeti göstermeye kafidir. mişti. Bir aralık davetlilerden 

Filmi gördük.. Elimizde Mille Virginia Rapp isminde 
zevkimizden başka ölçü olma- bir kızı takip ederek banyo o
masına rağmen deyebiliriz ki dasına girmiş ve kızı öpmek is 
Şarlo'n•ın diğer bütün eserleri terken ayağı kayarak üstüne 
ne faiktir. Sesli ve sözlü film düşmüştür. Fatiye servet ve 
~~tün sessiz filmleri ö~dür<lü- şöhret temin etmiş olan ağır 
gu bu zamanda Şarlo nun bu 

1 

vücudü bu hadisede sebebi fe
filminiı:ı ~ıı ;.ağbeti gö~esi de laketi olmuş ve zavallı kızca
k~:r:m.etını gosteren delıllerden 1 ğız bu a~im sıklet altında kal
bırıdır. dıktan bır çak saat sonra öl
- Şa:lo, şe.hir ışı~l~rında di- müştür. Fati bu yüzden aylaT
ger fılmlerınde go:ulen tuhaf: ca süren bir muhakemeye çe
iık n.~ma~a;arrna bır kaç y~nı kilmiş sonunda beraet etmişse 
ve guzel ılave ya~m~~tır. Bıda de bütün varını bu uğuTda ver
yett~ ~~ykel resmı kuşadı, son mi~ti. Rakipleri de bu hadise
ra dutluk yutması, boks müsa- yi onun aleyhine silah olarak 
bak~sı ~u meyanda~ır. . Şarlo kullandıkları için artık kendi
bu fılmı?de daha denn hır mev sine film çeviTtmemişler ve 
zu seçmış ve onun üstünde çok son nefesine kadar sefalet için 
çalışmıştır. Dikkat edilirse her de yaşamıştrr. 

(Al~ hırs_ız/~rıJ...11<Jan bir .MlıJU 
~uı11pı 
, -•si bug 

(Jı 'ı'dare altı 
A' .ıcaktır. 
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.:\-111.LIYET COMARTl~~J MAYIS 1931 

Bayram günleri yapılan maçlar 

eşiktaş: 1- Beogradski: 1- Ga ata 
ray: 3-Yugoslavya şampiyonu: 2 

Maclar hararetli oldu. Takımlarımız güzel oynadılar 

, 

Uatata~11ra11·Bt!ugrad.~lıl maçıntlan Jwyecanıı bir .~alıne 

Aurupa ittihadı 
ve 

Türkiye 
• 

Dördüncü B. M. M. j Dünkü maçın neti
pazartesi günü ilk cesi: Fenerbahçe l, 
içtimaını yapacak Beogradski 1 

(Başı birinci sahifede) (Başı birinci sahifede) (Başı birinci sahifede) 
. · · · saha üzerinde biriken Beoğ

mundan bahs ve bilhassa bu Münhal meb'usluklar ıçın ıntı- radski oyuncularını geçmek ites.ekkülün Avrupada hir bir hap Meclisin içtimaından son-
" b' ı;in uğrasiyorlardı. Çok yakın-devlet zümresi aleyhine müte- ra yapılacaktır. Münhal me -

ha dan çekilen bir kaç şüt ya gol -vecci!h olmaması lazım gele- usluklara müstakil veya mu -
·ı - · postun yanından sıyrılıp geçti ceg-i kanaatini bu cevaıbın<la iz lif bazı zevatın gösterı ecegı 

• ·b· veyahut kalecinin ellerine ya-har ediyordu. Artık Avrupa it doğru değildir. F rka katı ı u-
İ S Pıştı. Fenerin hakim oyunu de-

ühadı etrafındaıki tet!kik faali- mumisi, stanbul, amsun ve -
, 1 · · vam ederken Beoğradski muha 

Yeti, noımal bir yola girmiş Tekirdağı idare hey et ennın 
- cimleri de münferit akınlar ya-sayılabilirdi. Halbuki son za- mütalea ve tekliflerini alacak-

.h ı·ı pıyorlar fakat miidafaa bunları maıılarda Paris'te toplanan ta tır. Buralardan intı ap ec ı e-
h .b. kolaylikla atlatıyordu . li komisyonların karar ve mü- cek yeni meb'uslar, münte ı ı 

·ı uh. Birinci partinın 44 üncü da-zakereleri yeniden işleri karıs- sanilerinin ve dolayısı e m ıt 
kikasında kalecinin üzerine nitırmı~a benziyıor. Cemiyeti lerin;n arzu ve temayüllerine " ı zami bir sarJ Y<'PJ., Fikret elle Akvam katibi umumiligindcn göre olacaktır. Ortaya atı an 

·· ayakla tutulduğu için hakem 
gelen bir tebliğden, bu cihet 1 isimler, sadece tahminlere mus bir firikik verdi v Zeki cidden 
cok güzel anlaşılıyor. Filha- tenittir. 
kika 1 Nisan tarihli tetYı<: ko- Yenı mcb'uslann mazbataları güzel bir\ n a za':'iyeden ağ 

. . . , ANKAnA, 1 (Telotonla)- , lara tak·t·ı Bu Fer n'l ıl!t ve mısyonun ruznameı Muz- {e- "' , 
h '"k d··•-· k b' 1 d ı. ·• k son &olu ıd . ratı ır.., ın =ı me tup; ev- Yen• me us ar '.l.I' ı" yuz a-

1 

Ik' . t ayni ~ürat 
velkine zıt, bü<'";ıitun ba<'ka darının Mazbatalt1rı dahiliyeye J h ;n~t f ~· I ~ ~n t k - J 
bir ruh ve nokta. nazarla ya- aelm•<; ve Başvek'\.let" gönde- e"t'as a ,1• ısa ır er .a ım a
zılmıştrr. Mektubun ıhul" ,ası "·ı · t. Mazbatalar pazar gü pna yem bır sag aı;ık 1 ·ame et 

rı m ~ ır. ı d' V b l 
şudur: nü Meclise sevkedilecektir. mış er 1• e ~ tar~ ve yoru -

Davet rı:amış oı:uncu ıle ıucun:ıa ge-

Dort musabaka yapmak üze ini yaptılar ve yüzde ylız gol o 1 rads~<ı takımının çok güzel ve 
·e -şehrimize gelen Yugosla- ı lacak bir fırsat kaçırdılar Ta- çok ser; bir oyu~ oynadığı gö-
;ya şampiyonu (Beogradski ) !ün bu lfıtfunu kaçırmak hayra züküy"rdu.Sankı bu takım bay "Pari.s'te toplanan tcskiliıt 

ı a'tımı ilk olarak Be iktaş yaramazdı. Onuncu dakikada ramm bırinci günü bozuk ve fal tali komfayonu tarafından Av 
iru.lubümüzle-karşılaştı . Maç karışık fakat hesaplı bir kombi solu oynayan takım değildi._ rupa ittihadı tetkik komisyo-

İST ANB UL, A.A. _ Tıir- çıvorlard'.. Oyu_nun şeklı _ ·avaş 

k. BM M ı· · · etı'ntlen yavas degışmege ve Bcograds-
~yramın ilk gününe tesadüf nezon topu Beoğradskinin en Misafirlerin bu şayanı dık-
etmesine rağmen fevkaiade iyi oyuncularından olan sol iç kat oyununa Galatasaraylılar nu için bir ruzname hazırlan-

1 gunlere mahsus bir seyirci muhacimin ayağına getirdi. oidden enfes ve fedakar bir gay mıştır. Bazı hükümetler, Ma-
oplayamamıştı. Tehlikeyi sezen üç Beşiktaşlı retle mukabele ediyordu. yıs içtimar esnasında ruzname 

Saat , 16.30 da seyircilerin hasım muhacimini sardılar. Kı Seyircileri heyecaıılandıran ye dahil mesai/in müzakere 
dkı !arı.arasında (Beograds- sa bir yarısına neticesinde top akınlar ve kurtarışlar birbirini sıralarının tebdili . hakkında 

'ti) takımı sahaya çikti; Bu- güzel bir v~ruşla ağlara takıl- takip ediyor. 6 ıncı dakikada teklifte .bulunmak .serbesti
m ayni tezahurle çıkan Beşik- dı. Beraberliği bu suretle temin Galatasaray L. Mehmedin aya- sini muhafaza etmişlerdir. O
:a takip etti. Sahada nutuklar eden misafirler çok tehlikeli a- ğile ilk golü yapıyor. Misafir- nun ıçın ruznamenin üçüncü 
;öylendi, yaşalarla her iki ta- kınlarla Besiktaş kalesini zorla ler buna 11 inci dakikada mu- maddesinde muharrer mesele
<~ ~rbirini S;Clamladı ve bu- mağa başladılar. Artık top mü k?bel~ .ediyorl~r. İkinci parti- /erin ne vakıt müzakere edile-

' ;unkü oyunu ıdare edecek o- temadiyen Beşiktas kalesi ö- nın bırıncı dakıkasında Kemal ceğini, kati olarak bildirmeğe 
ı I' an hakem Sedat Riza beyin nünde dolaşryor. Beşiktaş mü- Faruki güzel bir sol vuruşu ile imkiın yoktur.,, Eğer maksat 
1
; 1• ;aldığı düdük oyunun başla- dafaası bütün varlığı ile bu hü- ikinci golu yapıyor. Oyun çok Cemiyeti Akvama dahil olına

~ l nak üzere olduğunu haber cumlara karsı koyuyor. Falrnt hızlanıyor ve sertleşiyor. Gala- yan devletleri Avrupa konse-
: •erdi.Bu işaret üzerine takım- takımın he~~ti umumiyesinde tasaray çok kahir bir oyun oy- rinden hariç bırakmak, Cemi-

ar sah~da yerlerini aldılar. bir durgunİuk var. Hassatan nayor. Bu tazyik semeresini yeti Akvamda olduğu gibi Av 
Beşıktaş takımımız pek muhacim hattı ilk devredeki hü vermekte elbette gecikmiyecek rı:pa ittih;ı,dı namı altında da 

. loğru olarak İstanbu~ S~or- cum kabiliyetini gösteremiyor. ti. 23 üncü dakikada Nihat'in gene bir kısım devletlerin nu
' ':1n Hasan ve. Halıcı~glu lıs~- Bugün muhakkak ki Besikta- genden candan bir harııle ile fuz veföakimiyetlerini idame et 

, ande~ Hak~ı ıle takvıye edil~ şın güzel ve fedakar oyunu ile topu söküşü ve Kemal Faruki' mek ise tutulan yol doğrudur. 
1 nış .hır şekılde sahaya aşakı yarış eden bir şansı var. Misa- nin yerinde bir hücumu topu Aksi .halele bu yol ı., büyük 

ertıple çıkmıştı. fırler üst üste gol kaçırıyorlar. göğüsle kaleye atıyor. Misafir- idealin talı ~lrukuna mani bir 
Osman Hem de muhakkak golleri. O- !er artık mukadder mağlfıbiyet hattı harekettir, demeık mec-

Hüsnü Adnan yunun son dakikalarında Besik karşısında bocalıyorlar Bu ara buriyetindeyiz. Mevzuu bahis 
İbrahim Hasan Fahri tas muhacimleri son bir gayret da Latif muhakka'• bir gol ka- karar ile davetnamenin nasıl 

-Iayati Hakkı Şükrü Eşref le ileri atılıyorlar. Fakat net:ce çırıyor. Oyunun şonlarına doğ bir haleti nıhiye ile yazıldığı
r1ustafa Kemal Formalar 1 siz. Hakemin uzun bir düdüğü ru Beogrpdski frikikten bir nr, hükumetimizin son cevap
levaz pantolon, siyah beyaz oyunun ı _ ı berabere bittiğini gol yapıy6r ve oyun bu suretle taki isabet ve itidalini ya.ıruki 

1,ı anıle. bildiriyor. Galatasar:ı}rın lıak edilmiş b;r makalemizde izah ederiz. Bey 
,:· Top misi.firlerde. Düdükle Nasıl oynadılar? galihiyetile bitiyor. nelmilel ;mllı mesaisindeki 

eraber ileri fPrlayan (Beo- Beşikta~ takımı yalnız seyir Galatasaraylı oymıcuları teb hüsnünive'tiıhiz dünyanın ma-
radski) muhacimlerini Be- cilerin değil, hatta kendi t~raf rik ederiz. Hemen hepsi çok lumudu~. ~u da bilinmek la
ıktaş müdafileri duırduırdular. tarlannı bile hayretlere dlişii- giızel oynadılar. Hakem Refik zım ki, 1'ıa~ka devletlere nis
lunuBeşiktaşlıların sağ cemah ren güzel ve bilhassa çok feda- o~man Bey oyunu şayanı tak- betle, gayri müsavi muamele
ardımile inkişaf eden ve bir- kar bir ovun oynadı. Kendileri dır bir vukuf ve düriistile idare ye katlanmaifa bugünkü Cüm 
irini kovalayan akınları ta- • · M. r· ı · · ·d ı k h · t · 1 • hic bir sebep ni candan tebrik ederiz. ettı. ıı:a ır erımız c: c en ço urıye H aresı , 
ip etti. Misafirlerin sahayi Misafirlere gelince: İlk ya- güzel ve enerf': bir oyun oyna ve mülahaza ile razı olamazı. 

ı adırgadıklan o kadar belliki rım saat hiç te iyi denece'< bir dılar. Onlaı da takdire sayan Siirt meb'usu 
1 sasen ufak olan top oyuncu- oyun oynamadılar. Oyunun göriirüz. MAHMUT 
f ırın ayaıkları altından kaçive- ----------------------

iyor ve her böyle bir top kaçı- son yarım saati kendilerinden 
· ı , beklenilen oyunu gö~tere-ış Beşiktaşın yeni ve gittikçe 

litt ''·l i1~ ehlikeli bir şekil almağa baş- bildiler. İçlerinde kalecı, sağ 
ı• tyan hücumunu hazırlıyor. muavin, sağ açık, sol ic, sol 

Beoğradski takımının bozuk açık iyidiler. Çok methedilen .. 
~ 

müdafi kendisine çok f• veni' yunu, bugün cidden temiz gü 
, el ve bilhassa çok candan oyna yor ve biraz ela mağrur. Sol 
uıı Beıfiktaşın mütemadi taz- müdafii daha iyi bulduk. 
ikı altında bir türlü düzeleme Sarı - Kırmızılılar güzel 

b oynadılar , or. Misafirler ancak açıklar 
; ı asıtasile ferdi hücumlar yapa Byaramın üçüncü günü Gala 

iliyorlar. Oyunun Beşiktaş le tasaray kulübümüz Yugoslav
ı,ı ine devam eden bu safhasında ya şampiyonu Beoğradski takı 
1 1 ilhassa İstanbulsporlu Hasan, mı ile mukarrer maçını yaptı. 
' Jalıcıoğlundan Hakkı ve mer Çok çetin olacağı muhakkak 

Dört gün içinde 16 
cerh vak' ası oldu ___ .... ___ --

Bayr[!m giinlerinde 9 kişi dayak 
miş, 3 kişi tehdit edilmiştir 

ye-

B.ıyra'<ıın dört günii vuku bulan zabıta vak'ası hulasası su-
dur: -1 ez muhacimi Şükrü bilhassa bulunan bu maçı seyretmek i

' emayüz ediyorlar. Hasarım ge c;in ilk maçtan çok daha fazla 
'ı , iden açık yerleri görüp topu biı- seyirci kitlesi stadyomu dol 1 Denize düsme, 2 emniyeti sui istimal, 1 yankesicilik, 16 

durmuştu. cerh, 3 yangın, l mecnıhiyet, 9 dayak, l silah, 6 sarhoşluk, 1 
• • • urdurmadan sevkedişi akınla- h f · 

ıye . . ec ısı nyas k. F · 'k d k ı 
bl - 1 ı enerm tazyı ın an urtu -

te ıg o unmuştur: - b 1 o 
"I. tı'h b t hit bulan dör maga as amıştı. yun teva-n a a ı am .. k .. d. B - d 

d .. · B M M ı· · T k·ıa· tı zun etTPe uzerev ı. eogra s-uncu . . ec ısı, eş 1 k. h.. h • · ı - b 
E · K 19 25 ı ucum attının ıs emege aş 
sasıye anununun ve .. - . 

. . dd l . ah' • t f" laması mudafaa hututuna bıra<( 
ıncı ma e en Kamına ev ı- . 
ka 4 931 t ·h· d fe nefeş aldırmıştı. Fener kalesı n mayıs an ın e v- . fi .. . . 
kal"d ı k · t' d t e mısa r ayuncuların şutlerını 

a e '? ara ıç ıma~ ave • v görmeğe başlamıştı. Oyunun 
azayı kiramın yevmı mezkur - .ki · d k. k d B - d 
d b 1 l . on ı ncı a asın a eogra s 

a Ankarada u unma arını rı- k' - · · 1 b" 1 k .. 
ca ederim Efendim." ı sag ıçı so ır vuruş a oşe~ 

T .. k. B M M Re·s· den topu kaleye attı. Bu gol mı 
ur ıye . . . ı ı f' l . ·ık ı·· .d. · K" sa ır erın ı ve son go u ı ı. 

azım B F ı·ı . 
A 1 b' 1 u gol ener ı en gayrete ge-

me e me us ar . di M hl.k . 
ZONGULDAK, 1 - Ame- tır · ı.ı_nta~am.ve te ı. ~lı a-

l b' 1 h k t tt"l kınlar mısafırlerın kalesını teh e ıne us ar are e e ı er. d.d b 1 B • 1 ki .. M ı· · 1 ı e aş amıstı. eograc s oy Dort mavısta, ec ısın acı ma 1 b ·ki hl.k · 
d b l• ki d · uncu arı u ya asan te ı eyı 

sın a u u~~c~ ... a~;r. her ne bahasına olursa olsun u-

Balkan murahhas- zakıaştırmak için her türlü hi
ıeye müracaat ediyordu. Zeki 

ları gittiler gol olacak bir topu aceleden 
kalecinin eline attı. Artık rnisa

Balkan Turizm federasyonu firler oYıınu kazanmak için son 
bayramın birinci günü akşamı bir gayretle atiliyorlar ve bir 
mesaisini bitirmiş ve murah- kaç gol kaçırıyorlar ve bu su-
haslar avdet etmişlerdir. retle oyun 1-1 berabere bitti. 
Bayramın birinci günü saba- Fener takımı güzel fakat ta-

bı saat 3 te Galatasaray liseı;i !isiz bir oyun oynadı. 
konferns salonunda murahhas- Hakem için hiçte iyi diyeme 
lr son içtimaı aktetmi§ler ve yeceğiz. Şeref Bey Refik Os
program mucibince müzakere- man Beyi cidden arattı. 
ye devam etmi§lerdir.Saat 5,30 

1 
• F. '!<· 

da Tepebaşı tiyatrosunda İs- ] Robert Koleı galıp 
tanbul belediyesi tarafından şe İZMİR, - İstanbul Robert 
ıeflerine verilen atineyi seyre- Kolej atletleri İzmir Amerikan 
den murahhaslar saat 8 de To- Koleji atletlerini (38) puvana 
katlıyan otelinde verilen ·resmi karşı (80) puvanla m~ğlup etti 
veda ziyafetinde hazır bulun- Petrol işleri 
muşlardır. Ziyafetten sonra da 
bir balo verilmi~tir. 

Telgraf hatları tak
viye ediliyor 

Telgraf işleri müdürü İhsan 
Cemal Bey telgraf işlerimiz 
hakkında tetkikat yapmak üze 
re şehrimize gelmiştir. İhsan 
Cemal Bey kendisilc telgraf iş
lerimiz hakkında görüşen bir 
muhar·ririmize şu malüınatı 
vermiştir: 

Gerkükten yazılıyor: 
Irak hükflmetileGerkükteki pet 
rol kumpanyası arasında bir 
müddet evvel gizli bir müzake
re başlamıştı. Son zamanlarda 
arada çıkan derin bir itilaf yü 
zün<len müzakerenin kesildiği 
hakkında bir şayia çıktı. Fakat 
anlaşıldı ki bu şayia mahsus ı;r 
karrlmıştır ve hükumetle şir
ket kısmen uyus.muşlrdır. 

Geçen ay içinde petrol şir
ketinden 150 amele ile 50 kati
be yol verilmesi ve geçenlerde 
de yeniden 500 amele ile 75 me 
murun açığa çıkarıJması çok 
manalı görülmektedir. 

Anlaşıldığına göre Bağdat
Hayfa hattının inşasına kadar 
kumpanya faaliyetini tatil ede 
cektir. 

Mısırda feci bir 
tren k zası 

EAHİHE 30 rA.A.) - Dun 
v.ıkubula ı şinen<lifc- k zası 
neticesinde 46 ki ~ı ölmiış, 41 
kisi de yaralanm.itır. Yardım 
kolları ve kazadan sağ olarak 
kurtulanlar çok acıklı ve yü
~t:k sızlatıcı şeyler anlat:nakta 
dırlar. Yarı çılgın bir hale gel 
mis bazı annelerin vagon pen 
cer~lerinden fırlatıp attıkları 
bir çok çocuk cesetlerine tesa
düf olunmaktadır. 

Bu kazaya kıı•ban gidenle
rin hemen hepsi Mısırlıdır ve 
fakir tabakaya mensuptr. Bun 
ların arasında bulunan Anditi 
isminde bir İı;panyol kadını 
trenden atlaya .ık bacaO'ını krr 
mıştır. Cesetlerin bir çogu ta
nınmaz bir hale g lmiştır. 

Yapılan ilk ta ıkikat t' ıncü 
sııııf vagonlard<m Je,1 a· 
teş çıktıt nı b ,termı:. lir 
Yangın o ada ld tl >' nuş 
tur ki de ıryo u bo ll • 

yrp giden te rrraf telle7t alevle 
nn tesirıl y n 1> e•iM' . K.ıhi 
re ile telgrat rr I.! 'berts bir a 
ate yakın bir mu det ın ntaa 
uğramıştır. 

Kaza şöyle olı'flU!?tur: 
Tenezzüh maKsadile is!.en

deriyeden Kahireye gitmekte 
olan yolcuları götiiren biı tren 
de üçüncü sınıf vagonlarından 
birinin tekerleklere yag verme 
ğe mahsus tertibatının fazla 
ısınması yüzünden bir yangın 
çıkmıştır. Makinist ile muha
bere vasıtası olmadığından 
kendisinin nazarı dikkatini cel 
betmek icin sarfedilen bütün 
gayretler. uzun müddet semere 
siz kalmıştır. Trenin süratle 
yol almasından dolayı alevler 
çarçabuk üç vagonu daha sar
mıştır. Birden bire seyyar bir 
cehennem içine düştüklerinin 
farkına varan yolcular korku
dan yarı çıldırmı~ bir halde 
kendilerini tutuşan vagonlar
dan dışarıya atmışlardı;-. 

Demiryolu hattı boyunca 
vücutlarının yarısı kömür ha
line gelmiş erkek, kadın ve ço 
cuk cesetleri, can çekişen veya 
iniltiler içinde kıvranan yara
lılar görünmektedır. Cesetle
rin birbirinden az çok uzak me 
safede bulunması bu kazaya 
kurban gidenlerin kaç ki _iden 
ibaret olduğunu kat'i surette 
anlamağı güçleştirmektedir. 

Makinist, kazadan güç hal ile 
haberdar edildiği zaman iş iş
ten geçmiş bulunuyordu. Tutu 
şan üç vagon diğerlerinden ay
rılmıştır. Bu vagonlar yan
makta devam ederek enkaz ha 
line gelmiştir. Kaza yerine sü 
ratle imdat kuvvetleri gönde
rilmiştir. Yaralılar Kahire has
tanelerine kaldırılmışlardır. 
Bunlardan ekserisinin sıhhi va 
ziyeti ciddi endişeler uyandır
maktadır. Makinist tevkif edil 
mişti-r. Kaza hakkında tahki
kat yapılmağa baslanmıştır. 

Şehremininde yangın 

Şehremininde Tatlıkuyıı so
kağında cliin ak!1am saat 17 de 
yangın çıkmış.bir evin mutfağı 
kısmen yanmıs, tev~ssiiüııe 
meydan verilmeden derhal ye 
tişen itfaiye tarafından söndü
rülmüştür. 

,ı I ı hazırlayordu. Sag-dan inen Saat 16 30 da evvela Beoğra ar endazlık, 3 tehdıt, 3 müsad eme, 4 hakaret, 7sirkat, 1 esrar 
dski ve bunu takiben Galatasa- 1 intihara te~ebbü~. 1 b:~ak zuhunı. 

:tlzel bir akını Şükrü cidden h lk Ik 1 d Agw ır <:Urette yara'ıa-ndı 1 nünde dolaşırken eskiden ben· emiz ve ustaca bir vuruşla ka- ray a ın a ış an arasın a sa -

- Bu sene mevcut telgraf 
hatlarının takviye ve yenilen
mesine çalışacağız. Elimizde 
mevcut hatlar bugünkü ihtiya
ca tekabi.it etmekle beraber 
bunlara yenilerini ilave etmek 
te 15.zımdır. Bu sene de Sam
sun ile Ankara arasında yenı 
bir telgraf hattı çekilecektir . 

Herkesce malumdur ki son 
iktısadi krizden dünyanın he
men her tarafında telgraf mu
haberatı azalmı~tır. Halbuki 
bizde bu tenezzül görülmemiş
tir. Muhaberat normal bir vazi 
yette devam etmektedir. 

• ııııııııııııııııııııııtııııııııııııı11ıı.. • ..ııııfiıı1111111111111111111111ııı111111111. 
111111111111111111111111111111111111,. ~··••tıııııııııtııııııııııııııııııııı -- ---- --. enin köşesine attyor. Bu Be- haya çıktılar. Mutat merasim- Kasımı>a~ada berber Mch- sevmekte olduğu Saffet efendi 

den sonra takımlar sahada yer f l' h ı b. · f · · d k. · ı k b' k 
1 ikta ın ilk ve son golü. Bu ani aldılar. met e em ı meç u ırı tara ın- ı811ın e ı genem ıaş ·a ır a-
' ol misafirleri oldukça şaşırttı. dan ağır surette yaralanrırş, dınla koııu~tugunu görmii~ ve 

Galatasaray takımı şu suret ı t • Jd ı , leşıktaşlılar ise golün verdiği 1as aneye .<a ırı mıştır. bundan müteessir olarak eline 
1 'ı eş'e ile daha güzel oynamağa le tesbit edilmişti: Sokak ortasında geçirdiği bir şişe tentürdiyodu 

.aşladılar. Maamafih partinin Avni İZMİR, ı _Taşçı S.ükrü içmiş, kendini öldüımek iste-
ı• o.ı gidişle elden kaçacağını his Biirhan Vahyi b" • f'lAk 

S h. N'h t M.th t is.n_;.inde biri, k. endisile ev.lenm. e 1
1 mi~tir. Hadise zabıtaya haber Brezilyıııda ır ın ı a ı den misafirler canlanmağa ve up ı ı a ı a _ ~ 

üzel konbinezonlarla oyunun Mehmet Keİnal Faruki dıgı1'.den Nacıye hanım ısının- verilmi~. genç kız hastaneye RİO de JANEİRO, 30 A.A.-
ıerkezi sıkletini Beşiktaş nısıf Erciiment Latif Rebii de bır kızı sokak ortasında bı- götürülerek hayatı kurtarılmıs Rio'nun karşısında bulunan Ni-

çakla ağır surette yaralamıştır. tır • h · · d k. d ahasına intikal ettirmeg-e baş misafirlerimizin takımında ise . c teroy ısının e ı tersane e 
Kızın hayatı tehlikededir. ----------adılar. Bunda bilhassa sol açık yalnız sağ açıkları değişmiş- ı · torpillerin doldurulmasına mah 

"irnaviç'in büyük bir hissesi ti. Dostunu yaraladı Haliç şirketinin vaziyeti sus olan atelyede bir infil§k vu 
ı ar. On sekiz çizgisi üzerinden Saat tam 16,50 de bu maçı Kasımpaşa'da Bahriye cad kua gelmiştir. Şimdiye kadar 

ekilen iki kuvvetli şütü Os- idare edecek olan eski fütbolcu desinde oturan Süleyman ile Haliç şirketinin vaziyeti ma 20 kadar ölü ve yüz kadar yara 
1 nan kurtardı ve bir kaçı da ka lardan Refik Osman Beyin ida dostu Zehra kavga etmişler, liyesini tetkik etmek üzMe lı sayılmıştır; Nichteroy hasta 

~~ ANADOlbU ~i 
-- --
~~ SİGORTA ŞİRKETİ ~~ 
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e direğini okşayarak avuta git resi altında başladı. Düdükle Süleyman tabanca ile Zehrayı Belediye reis muavini Hamit nesi bütün yaralıları almağa ka Türk sigorta şirketi 
•' ı i ve ilk parti bu suretle son kı beraber harekete geçen oyuncu yaralamıştır. Beyin riyasetinde teşekkül e- fi olmadığından buıılardan bir 

.ıınları misafirlerin hakimiyeti lar bütün hırslarile topa atıldı- Sevgılisini başkasile den komisyon mesaisini ikmal takımı Rio'ya nakledilmiıttir. Harik ye hayat üzerine ıigorta muamelesi icra eyleru. 
kt1 l!eşiktaşlıların 1-0 galibi lar. İlk akını Galatasaray yaptı .. .. ederek raporunu vekalete gön- İnfilakın vukua gelmiş olduğu Sigortaları halk için müıait §eraiti havidir. 
~··· '!\:!.,_., fakat durduruldu.Bunu misafir gorunce... dermişt ir. Şi·rketin belediye ate iye tamamen harap olmuş- Merkezı· 1·daresı" •. Galatada Unyon Hanında 
"' '-r~ ı · · k. d · T ı · d N h h. · 1 b. r c· d b ı b' k 
fent'I· , .:i parti erın aynı şe ıl e netıcesiz ka.--Jha~;a:<~s~ımci;~e~o~t=ulr~a~n..ıtJ~e:z:a:ı::a~t l.~ıs~s~e~s~ı ;i,o~a~ı~ı ~2:9~ı~n_:..ır~a~n~ı~n~o:· n~u:· -J_~tt:ır~·~;ı v:a:r~a:._:~u=u~n:a~n .... ~ı~r..;.ço:;,:~ı,-'ı;;a8'ıllılilı.lillılılılılııll•lılılM••lıllıı• .. •••••••••• 

t::::::S:>::t.::::.d'-a:ıS:ı...!l''ilSlar aslamaz lan hücumları takib tti Daha 



PlYER PİRİMY AN muhterem müşterilerinin bayramım tebrik ile kesbi şeref eyler ve (ROT • BUHNER) tıraş bıçağı fabrikası mamulatından olan (RADİUM) ve 
(ROTBART LUXUOSA) ve (MOND EKSTRA) bıçakları hakkında da izhar buyuran muhterem (ROTBARl) tıraş fabrikaları hakkında gösterdikleri teveccühü aynen 

müşterilerine bu hüsnü vesile ile şükranlarını an eder. 

''Rotbart - Luxuosa,, '' Mond - Extra,, 
"Rotbart - Luxuosa,, braş bıçağı 

fennin, sanayiin bir harikasıdır. Ay~ 
-01 yenilikle 20 defa tıraş olabilmek 
·imkanını size bahşeden bu "Rot
·bart - Luxuosa" bıçağının beher 

Bu "Mond Extra" bıçağıle tıraş 
olan neşesini kaybetmez. Neşeli bir 
insan daima genç kalır. Mezkur 
"Mond - Extra" tıraş bıçağının 10 
adedi 75 kuruştur. 

adedi 20 kuruştur. 
Her yerde sablır. Her yerde sahlır. 

Toptan satış mahalli: Kürkçübaşı Han No. 4 Galata, PİYER PİRİMY AN 

Zayıf ve iştihasız 
olanlara --~-

Fosfatlı Şark Malt hulasası kullanınız. Her 
eczanede sablır. 

--~--

lstanbulda kaç 
doktor var? 

Belediye tarafından İstanbul 
fa bul\H\an doktorların adedini 
gösteren l»r istatistik tanzim e 
dilıniştic. 

ANKARA ~ 
MKRK:E.Z HA 
Haa Bayram 

~I 1 c•~dt<i 1 B E' R L--,.., ·,_T z ı ısT~~~uı .,1 
1 1 

·En eski ebniye boyası ticarethanesi 
~":ı~1!~i Mcrke.zi Galata'da Kurkçiıler 49, Tel B. O. 1288 

lNl Yi ıe MlBTUMtlBI 

1
. .. " t• llusu.;I dersler hanenizde veya mektepte y,. Şube~ Istanbul'da Alacahamam 45, Tel. 2,1233 
lSanı ogre lr Tecrübe dcr;i !\JF:CC \ , ' f.NDIR . 0. llılumum ebniye ve merakihi bahriye boyaları, 

0 vernikleri, fırçalan ve~aire •• 

Müptedı ve muterakki talebe için H 
YF-NI KURSLAR AÇJLIYOR er 

Depo Te 

Bu istatististiğe nazaran İs
tanbulda 1037 doktor bulun
makta olup bunlardan 708 i 
müslim, 329 u gayri müslim
dir. 

O•• k •• } K H kk Ek ~ BERMAN nstübeçi SUren ere: atrafl a l rem ~ DUKO otomobil boyalan 
:.=ı-'-1 ------------- - - ---------- - ----- ~ MORA VİA karena zehirli boyaları Miımessilleri 

S A R K Devred.~ec~ ih~ be.ra~ _ ~ TROPENEL- siyah tecrit boyaları 
Gayri müslim etibbanm 115i 

"'Um 135 Ermeni, 56 sı Muse
vi, v~ 26 sı da ecnebidir. en çok 
doktor Beyoğlu kazasında o
lup bunlarıı1 adedi 254 tür. 

Sıhhi bir istatistik 

ı 930 istatistik yıllığına gö
re ı 929 senesinde memlekette 
umumi ve hususi ve belediye 
bütçelerinden maaşlı 190 dok
tor, !.31 eczacı 1189 sıhhiye me 
muru 397 ebe, 608 hemşire var 
dır. Ayni sene 750 muayene, ve 
tedavi evinde 46 7 hasta yatak- 1 
ta 110,502 hasta ayakta tedavi 11 

edilmiştir. 
Devlet hastahanelerinde i&e 

11,668 kişi yatakta 66,654 kiti 
ayakta tedavi olunmuştur. 

.. .. ,,, .. ,,, ... , .. , 
Sol .... sai•: 

Memlekette eczane miktarı 
456 tesbit edilmistir. 929 da 
kuduz vak'alan n:;ecmuu 1041 
dir. Bunların 670 si erkek 921 i 
kadındır. İki erkek 2 kadın ku
durarak ölmüşlerdir. 

191061 sıtmalı tedavi edil
miştir. 28113 trahomlu ayak 
tedavisi ve pansıman görmüş
tür. 48 köyde 6,165 trahomlu 
teslıit edilmiştir. Tedavi alttl'\." 
da 7.667 frengili mukayyettir. 

Yumurta ihracab 
arttı 

KASTAMONU, 1 A.A. -
Şimdiye kadar Marsilya'da 
mahreç bulan yumurtalanmıza 
İspanyollar da talip olmuşlar
.iır. Barselon tacirleri., ywnur
taya sandık başına 3 lira kadar 
farkla talip olmuşlardır. İspan 
yollar 1 S günden beri Karade
nize vapur tahrik ederek yu
murta almaktadırlar. Dün lne
boluya yeni ikinci bir İspanyol 
vapuru gelmiş ve 1 ,200 sandık 
yumurta almıstır. Bu suretle 
her 15 günde bir hem Marsil
yaya hem Barselona 2 defa yu
murta ihrncatı yapılmaktadır. 
Gün geçtikçe rağbet gören yu
murta piyasası 120 ile 230 ara
s•~<i:ıcl r. 

Dr. A. KUTIEL 
Zührc\·i hı,talıklan teda,·thın.esJ vı 

elektrik llboratu van , Galata . 
!\ ,_.ı ii ı fliirekçi fı•ını masındı No. 34 
- --
Acenta aranıyor 

De~lrm enler, fabrikalar, antrepo· 
far. doklar ve>aire ile miln13ebıtı 
hıılıınsn bir fabrih Türkiı·ede acentı 
•n;or. ;'\ümunelik ~ötürüp göster
mc~-c filzum , ol.tur. Ful olanlar 
için '"ridat tahtı tcınindedir. Her 
..... uıacak ıııal mui<.abilindt ;13 fllın
deıı Hl. 10 lngiliı limına kadar ko
mi-yon \'erilecekt'r. AJ.ıkıdarının 
zirdeki •dre,e \'ar.malan: Boite 457 
7.. • T.8 Broı11;e LtJ. 16:1, Quceo 
·ır '" ,'trcet 1.oodon ~:. C. 4. 

1 - Teke (4) Sea (4). 
2 - Fare RI (4). Bir~ 

illllİ (4). 
3 - t)'i (J>. Cilt (J). r..w. • 

fil (3). 
1.- l..ilıia (3). 
S - Ufuk(J). 

' 1 

6 - Saçoa(3). Bir SÖE .-gi(3) 

7 _ Nikiıh (4). Liıkin (Z). 

8 _Beygir (2.)Ata (3).Elr:let(Z) 

9 
_ Etaj« (3). Yükseltmek (3) 

Eksik deiil ( 31-
ıo _ Yama (2). Rabt edatı(2). 
11 - Kolay (4). Sürmek (4). 

Y ukardaıı atağı: 
l _ Bat (4). Ketliaia haı-(4). 
2 - s.ç- (3). Liz karıi< (4). 

3 - lfaıle (3.) yapm.ı. (J). 

4 
_ CiYcİY sesi (2). Yama (2) 

Nida (2). 
5 - Tada ııatan (7). 
6 - Gök (4). Kıl..-. (4 ). . 

7 _ Kokulu bir ot (4). Uzak "' 

da11 (2), 
8 - yet (2). Ralıırt ecletı (2). 

Nota ((2). 
~ _ Sabi (3). Leaaet (3). 

10 _iyi (3). Y.bllk (4). 

11 
_ O.-n (4). Vapur (4). 

-------
lmroı Asliye Mahkeme,inden: 
lmr~zun Ağridyı koyü ehalisin· 

den Kosıınti Fillpo kansı Mariyaııın 
l).mitrl Kamburl ,.. rüfekası ua• 

vo 1 • di 
Janndı açılın A&rldyanın l .ın 

k .. de hududu malum moııere· mev un 
ken muıasırnf bulundukları hanenin 

·ıılesı hakkındaki mütebaddll 
8uvuun J 
· d~va dolıyısile müddea aleyhlerden 
ecnebi dlyanndı bulu~_muı buablle 
ıobliğaı icra edilemıyen Apostol 

H 1 b hakkında mıhkemec• 
arı ım o 

buluk usuliı muhalı:emelct! lı:ınunu 
aul\ 144 ye 565 ve 509 uncu mad· 
deleriııe tevfikan merkum bıkkındı 
ılAnen teblitar ieruına ve ıa~hale· 
menin muayyen günü gelmedl&ı veya 
bir vekil göndermediği takdirde ıı· 
yıben muhakemeye devam bruı 
v.rilerek: aynca gıyab kararı ıeblil 
edilmemesi•• karar verilditinden 
merkumun muhakemenin bırakılchlı 
\!4 Haziran 931 çarşamba gUnü sut 

10 dı lmroz Sulh hukuk mahbm_e~ 
si1tde hazır buluıımuı ve ı:elmedil';ı 
takdirde kararı mahkeme vcçhıla 
muhıkemcııin gıyabı• deum edeceği 

• Ji olunur .• 

llllllllll.-0- "Magnczıumu ban alummyum r "/'L//LJ'/)l'///.l'///0/,G/; · 
balitasınm tekemmülü için usul. '/7./////////.////.//-/l .. hakkında bir ihtira beratı talebi içi 
lstanbul Vilayeti Cemilesine 22 Ni-

Çİkola taSI her yerde bulunur. san 1928 tarihinde takdim olunup 
11418 ::ıumara ile mukayyet müraca-

f abrikası: lstanbul Tahta Kale :~;~C:~0t!'..h~:ı~:ğ~:~:0 f;:~~ 
elgraf adresi: Şark Şeker fabrikasıkl"~lıi~ ~~;t:~.:~~: ::a:•Y•;!:: 

~--••ı _________________ ] lıtanbul Babçekapı, Tat Haa No. 

ISTANBUL Vl.LAA 43-48 de makim vekili H. W. ıs. 
YETi TOK efendiye müracaat etmeleri. 

DEFTERDARLIK iLANLARI ......................... .. ._________________ Ecnebt memleketlere 

Kiralık dükkan No, 7, 24, Meyityokuşu, 
Hocaama mahallesi, Galata, senelik kirası 72 
lira, kiralamak açık arttırma 6 mayıs 931 çar
şanıba günü saat 15 te Defterdarlıkta. <M-441) 

*** 
Kiralık seyir ve eğlence yeri No. t30, Kadı-

köy ( Fenerbahçe) mesiresi üç sene müddetle 
kiraya verilecektir. Senelik kirası 881 lira, ki
ralamak açık arttırma 7 mayıs 93 ı perşembe 
15 te Defterdarlıkta. «M-ı14•ı 

Bahtııllk MüleWsli~in~en: 
Balta limınmı!aki eııstitU için soğuk ham ve huz makineleri 

mubayaası ve mahallerine vaz'ı ayrı ayrı kapalı 7.arfla miinıkua· 
ya lr.onmuştur. Talip olenlann teminat akçalarilc ,.. yedi buçuk 
JCvmi ihale olan 10·5-981 pa7.ar günü sHt 15 te şartnameyi gör
mek uzre her gün Galata'da Ticareti bahriye müdiJrlyetl binasın
da komisyona miıracaatları ilin olunur. 

lmca~eJ Darası Mü~iriyetin~en: 
Hıırıda mevcut makinelerde istimal edilmek U7.1'e mubayaası 

kapalı 7.&rf uaulUe mür.akasayı vazedildiği ve ihalenin 24·4·93 ( 
tarihinde icra kılınacağı evvelce i!ln edilıni;; olan mevıddı muş
tclle için yevmi mezlr.ürda an cık bir calip zuhur etmiş ol mıı.sına 
mebni münakasanın 16· 5-98 t tarihine mlisadif <'ıımartesi gününe 
talik edildi~ il!n olunur. 

Darül' aceze müdürlüA"llnden: 
Darül'aceıı:eye bir sene zarfında mukcv.l tahminen elli bin 

yumurtanın 15 mayıs 981 tarihinden 15 tc;'l'inlsani 93 ı ve ı 5 
ta~rinlsaniden l .'i mayı~ 932 tarihine kadar müddetler içinde ve· 
rilecek mıktarının ayrı ayrı fiat teklifi kıydile kapalı zarf usulilc 
münıkıısa!t 1 C mayıs 981 perşembe giınii saut on dörtte icra 
edileeekdr. Taliplerin yüzde yedi buçuk teminat akçclerile ımk>
se!eye mtiracutları. 

• 1 •mm•anım::ı:ıı:ıı:a:ı:;;!imlllm -...- -.ı::::nan:nn:ı::::::m:ıı:B:;.. ~ 

MıLLiYETı 
MATBAASI ır~ 

'-.·.= .. ~ Avrıtpadan cetırdlğl Tabla Hurufatla BllyUk duvar 
Allflerl yapar. Her müesseseye elverl'lldlr. İii 

Yeal seneala Kazanç Defterleri nefis surette basılmtftır. İ 
gazete, evrakı matbua, fatura, mektıtpluk k4t,a 15 

zarf, kartvizit tab'ını deruhte eder. !fü 
TelefCNI 24311 • 2·3 Kitap , lmııııı al 

:as:aa:::; 111!!11!171j:::::1ıt..•~1111111111IKWIH!WEii1ıtaı:···-- -· .::::=:ı ... •m m •• :ı:::,.. -w::-- -iiih:! 

Ayancık Belediyesinden: 
Ayancıkta yapılacak dektrik te>i~att mc' cııt rıeroıc ve pilan 

dairesinde miinakasaı a konuldu~ıından talıp alanl r mezkur p~roje 

vıı ~eraiti anlamalı: uzre ı\ydncık belediye,;iııc miırıc!ltları ilan 
olunur. Peroje ve pilıln tiırkı;e 15 lira Almanca,ı '.!5 liradır. 

giden tüccar ve 
seyyahlara 

Bank; Kommarçiyal! 
Italyana 

Sermavesi 700,000,00J 
(lhti y,H akçıHİ: 

580,000,000 Liret) 
Travfllerl (Seyy,l0

1l ı 

çekleri) :.tar 
Liret, frank, lngili ı lin u 

1 
veya dolan frank olarak 
satılan bu çekler sayesndB 
nereye gitsenfa pamnm ke
mali emniyetle taşır ve he~ • 
ıaman frterseniz duny.\nın ı 
her tarafında, ~'ı.irdıt, otei- i 
!erde, \-a~ıırl:ırd , trenler.le ı 
im çekl~rı en küçük tetliy,Ll i 
çın n:\kıt makamın t \ kol t- • 
ylıkla istim:.! edetıiıir3itıi~. ı 
Travelle~ rekleri hakiki ; 

f 
sa.lıibindea baskl kimsouin ; 
kııln:ıamayaca~L hır şekilıü i 
tertip ve ibtın cdilro!'!lİr'. ! 

•••••••••••••••••••••••••• 
Ticaret l~leri L'mum i\.liidür. 

lüjtıinden: 
Sigorta 'iri:etlerinın teftiş ye mu 

rııb~. i hakkındaki kanun hükiinı · 
!erine göre Yangın -. Kar.ı sigorta 
muııac!Adlc iştigal nleınel üzn· 
tescil edilmiş olan c cnebi >iıı;orıa 

kumpanyalınndın Fraa ız tabiiyetli 
(Onrr.n llarik · ı:LTnlon Coaııı•K· 
oie Anonym IYAssurances Coııtre 
rlncendie) n (Unvon :';irlm ve 
kazır• karfı sigorta · ı : uaınn Conı · 
pıgnie Anoııym D' \s.u•ance<•Con
ıre le \Ol et le> \ccldents) sir;.>ru 
kampanyaları bu kere ıııuracıula 
mıılıteli[ tarihlerde toplanan hiue
dar!ar he~eıi umumivelrrinde her ikı 
kumpın\•anın hirl~~mc!\İae karar vr 
rilerek keı fi yetin kesbi kat'iyet eıtı 
~ini ve unvanı şirkeıın (Unıoıı 

Harik. h:ın ı c muhtelif aıuhaıua t ı 
kuıı ıi~orta kumpınyıs: 

L'lJnion Compagnie f>'Aısurance< 
contrc l.}incendie Je!'i ıccidcntı r t 
riıgues divera) olorak tt ' bit edildi · 
tini ve bu birleşme neticeainde lr
kct :'ernıı)esinin bl-ddlcri tamamen 
tedıYc cdilaiı belıer! iki vtiz Franl
lık ilı.ı yıi7. clll bin hi,ıe senedine 
mıınX. m e:ıı milyon Franga ıblıi~ 

olunılıı 1u bildirmış \'C lhııngele ıı 

ıttilı:Alm •ermişlerdir. Kevfiyet tet· 
kilı: edilerek kanun! hiıkiıııılere mu
vıhk ı<>rQlmi&~ olma~la ilin olunur. 

Müsabaka ilanı 
Balkan Birliği Cemiyetinden: 
Balkan konferan~ının Selıl.nikte içtima eden ilçiıncii konsey mu

karrerat! cümlesinden olmak iizere, Balkan memleketltrlnln iktı· 
sadi miınasebetleri ile bu mıınasebetlerin lnklşahna ait en uygun 
tedbirler ne gibi şeyler oldug-u hakkında bir kitap yızılmuı için 
bir mu ·abaka açılmıştırr 

Altı Balkan memlcKctlerinde, yani Türkiye, Arnavutluk,, Bulga

ristan, Romanya, Yugoslavya Ye Yunanisran'da açılını~ olan bu mü· 
bakL,annaşartları şunlardır: 

l - Yazılacak eı;erler, Balkan konfeuna kltibl umıımillRfne 
19.12 yılinın l\Iıyısı sonuna kadar yedi niitbı alarak 
verilecektir. 

1 

8 
~:ııer, 1''ransızca yaınlmış olacakar. 
Gelen eserler, her biri altt milll grup tarfından ıeçllmi~ 
altı mütehasst>tan mürekkep bir jüri heyetinin tetkikine 
arzedilecktir. 

4 - Birinciliği kazaııaıı e. ere(~,) ildncire(200), üçüncüye 
( l 00) dolar mükafat verılecektlr, 

Bu müldfat l'.arneji müı:ı;~inin Balkan koııfer&llil. emrine 
teberru etmi$ olduğu paradan verilecektir. 

lamsUB Nalıı~as ııben~isli~edeı: 
1 - Ç'ar;;amba kasaba::ından geçen 'ı:'e,il ırmak uzerındekt be 

ton ıırme köprusiınun başlarına yapılacak imi! ve kaldınm ame 
liyatı 1 J28 I lira 56 kuru~la miinaka-ı ve ihale kanununa tevfi· 
kan şehri ni.,;anın I! f inden itibaren ey!•mt tatili yeden madıı 
Kurban Bayramı olan dört ~in mıisttsna olmak şırtlle 93 ı se 
nesi mayı11nın 13 uncu çar~mba günü saat ı 5 te ihale edilme! 
üt.re ve 20 gün müddetle kapalı zarf uıulile miınaka,;aya kunul 
mu~tur. 

2 - Mıinak:h:ıya iktidarı malisine ve lıwııü haline itlrıut edi 
!enler kabul ve talip olanların ~. 7,5 hesabile dipO&l.to akçcıs 

ita veya banka teminatı olarak teldi[ mei:tubunıı vecece.ktlr. 
3 - Seraitl muoaka>a ve teferruatını görmek ve fazla tafsili 

almak istiyenlerin Samsun ~afıa daire,;nde miitetekkll. kom.isJuAı 
mahı-usuna murncaatları. 

lstan~ul r. T. T. llaş 118tlarllllin: 
Vesaiti nakliyede kutıunılmıık uzrc tı ıoo kilo benzin ile JO 

ldlo makine yagı aleni miinakua ·a vaıolunıau,tıır. 

"luııakasa \la~"'" 17 inci pazar gunü >!it 14 te icra .kılı.ııı 
ca~ndan t~liplcr ~. 7. 5 nishetiııde teminatı m!I\ akhtalını 
hamilen bıı; ınuc.lııri) ette mııte~lkil komisyona ve :>artname 
görmek isciyenlcr de ha~ mudıırlıık kalemine mıiracatt ecmeli<lide 

Nafıa vekaletinden: 
. ·arıa c ·Aleti . ular iscik . .ıfatı içın ınııkt:ız i altı takı 

sondoj lc~azıırn kapalı zarf ı ı-c1lik '.!;i ni-aıı <13 l cari hinden 1 

bnren iki ay mud<lctlc müna\..asap va1. edi l mi~tir. 
2 - Talip olanlar şartnameyi .'1.nkarada , 'afıa \'ckaktiııdc m 

ııalrasa komısyonuııdan lstanbulda \'ilayet , 'afıa ha~ mulıendb 
~inden meccanen talep edebilirler. 

J - l\luııakasa 2S 1 laziraıı •ı.ı ı tarihine mü>ıtclif p('r~enıl 

gıınti ;.aac I~ de \'ckAlcc nı u n•k:ı,a konıi•ı·nnun da ıcr:ı edıle( 

ginden ~arınamc dair~siııdc tanzim cdeı:e~ lcrı c~klir mektupları 

2S Haziran 93 l tarihine kad:ır kl•tni>yQna teHli cı kmeleri i4 
nlıın ur ,,.,,.,.:ı1ıı11~ .. _.....u.14p 

, .esi bucı 
()ı ~dare altı 
.ıcı r. 

1 
1 

ı 
1 

• 
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Vakıf Akarlar mll
dürlfiğilnden: 

Bir sene müddetle icar· için 
Müzayedeye vazolunan emlak 

1 - Feriıköyünde Rum ~lisesi ar.kasında 1()4..106 No. ha-
ne. 259 

2 - Feriköyündo R\1111 kilise.ti arttaamda 22-12 No. 00.-
ne. 201 

8 - Feriköyün& Akasya. eellı:ağırııda 41-14 No. hano 221 
4 - Pangaltıda Franıı12 mezarlığı kartısmda 115 No. iki • 

oda 73 
6 - Beşiktaşta Şen.likdede mahallesi.nlde Yeni.yolda 37 No 

hane. 149 
8 - Süleymaniyede Elmaıuf mıııhalılıeııinde Medrese ıııoka-

ğmda 11 No. Nevzat hatun meikteıp mahalli. 564 
7 - Kadırgada Bostan.i Ali. mahallesinde MSw:net Paşa 

c.aıddesinde 23 No. hane. 120 
8 - Kadııııgada Bostanl Ali mıilınllesinde Meiımet Paşa 

ydkuşunda 25 No. hane. 122 
g - Beyazıtta Sekban başı Ya'lcup ağa makatıeısinx:L Si-

mitçi sdkağmda 7-9 No. diilkılı:an ve ıoda ve haıl.a 555 
ıo - Üıskıüdarda Selami Ali Efendi maıhahinde Kaııa!rol-

hane sokağında 64-84 No. hane 100 
11- Üsküdarda İhsaniye mahallesinde Ciçekçi sokağında 

4-6 No. hane. 125 
12 - ÜSküdarda Sellmiyede dUYardilbl ecızaıhan.e ııdkıağmda 

2 No. ih.anenin seJ.aıınlılk kısmı. 96 
13 - Feriköyıünde Alkasya sokağıtı<la 14 No. baraka 230 
14 - Mahmutıpa§ada hacı küçük camii altında 24-4 No. 

dükkan. 389 
15 - Çakmaıkçılarıda Yem han scılmğında 37-33 Nb. dük-

kan. 495 
v 16 - Mercanda Harbiye cr.ddeııirıde 60 N. maa oda dükklin 
t 778 
k l? - Uzunç~ıda Bezzazicedit mahallesinde mektep tah-

tında 300-129 No. diiklkin. 112 
e 18 - Çarşıda Kolancılar sokağİJıda ı 1 No. diikkAn. 287 

19 - Çarşıda Çadırcılar ao kağmda 19 No. dükkin 946 
20 - Çarşıda Di'Vrik sobğıında 115 No. dilian 347 
21 - Çarşııda Çadırcıllar edlağmda 48-42 No. dükkan 342 

ı 22 - Çarşıda Çaıdıreılar sakağında ııo No. dilkkan 333 
< 23 - Beyazııtta Kaşııicçılar kaıpısrntla 9 Nıo. dükıkin 573 
~ 24 - Beyazıtta Sekban başı Yakup ağa maha!lleelnde Si-

mitçi sdkağında 3 No. dU!dııan 556 
;. 25 - Beyazrtta Simkcşhane altında 105 No. dükkan 551 
< 26 - Üs'küda.rda bedesten derünunda 1 No. dükkan 80 
• , 27 - Üsküdarda umraniye ~ii hanında 26 No. oda 37!1 

28 - Mahmutpaşada Kürk kariyesinde 60 No. dükkan 122 
" 29 - Hocapaşada 1'bni Kemal caddesinde 50 No. oda ve bo 
T durum. 431 
11 30 - Ayasofyada Mehmet Paşa medresesi altında 13 No. 
a oda ve bodrum. 11 

31 - Çaıkmalkçılarda Valide hanında mescit altında 21 No. 
ı. oda. 502 
l; 32 - Çakmakçılarda büyUk Y e.rıi han ait katta 5 No. oda 

505 
n 33 - Çarşr.da Çuhacı hanı tiıat katında 29 No. oda. 361 
e 34 - Çarşıda Çuhacı ihanı üst katında 31 No. oda 255 

35 'ı- O'sküda{da Hacı O:ıesna hatun maıhaHesinde 7 No. a-
hır. 61 

36 - Hocapaşada Kacaıki Hüseyin çeleıbi mahallesinde Nö 
l bethane sıoıkağında 11 No. arsa. 682 
lı Müddeti oicaT: 1-6-931 taııiıhinden 1-6-932 tarihine kadar bir 

. ı IDClledic. 
ı a üç sene müddetle icar için 

( müzayedeye vazolunan emlak 
1 37 - Tophanede Sillıeyil Bey mahallesinde 1 ve 3 No. Sü; ı iheyil Bey melktebi. • 104 
ı 38 - Beyoğlunda Panıgaltıda Fransız mezarlığı k~:ısmda 

105 No. riıki oda ma.a dükkan. 229 
39 - Bcşi'.ktaştıa vapur i.$kelesinde 1-17-19 No. diiklklin 84 

ı 40 - Beşiktaşta Sinanpaşayi atik mah.aUcsinde Tuğla eo
Elı:ağında 3_r "1 o. kireçıhane. 85 

· ~ 41 - Ç • rlit~ta Atıik Alıi Paşa mılhıalletıinde tramvay 
1 ı:ıaıddesinde . u-1 O No. dükılı:lin. 640 
ı: 42 - Balr.kpazannda ahı çeılebi mahallesındıo Neriiıdan ca-
e misi talhtmda 25-69 No. dilkJcaııı.. 41 
ı 43 - Uzunçarşıda I>Okmedlerde 49 No. di.ilkkan. 615 

44 - ÜSküdarda Selman ağa mıwhallesinde camii şerif so-
kağında 4-1 No. dük kin s; 

, e 45 - Beıyoğlunda Pangaltıda Fransız mezarlığı kııııpmıda 
: 115-2 No. oda. 53 
i 46 - Maıhmutpaşada Kürkçü ~anında 11 No. oda. 385 
< 47 - ÜSkiidarda Rum Mehmet Paşa mahallesıiı:ıde cedit 

valide imareti derununda 46 No. beş oda 77 
l ı 48 - Baltk.pazaınnda Yoğurtçu sokağında 3-5 Nıo. aııxtiye 39 
ı 49 - Tophanede Karabaş mahallesinde 4-4-38N. arsa 215 
1 i 
l I ıo - Gaılatada YUksdk!kald.ırmııda Merıdivenli ııdkaarta 14-

16 No. arsa. 304 
ı t 

' e 
Müddeti icar: 1-6-31 tarihinden 1-6-934 tarihine kadar 

üç senedir. 

* * * 
1 1 

1 

1 Mebtei icarlar: eski müstecir için akdi sabıkın hitamı yeni 
.~teair için teslim tarihidir. 
e Müddeti mü.zayede: 20 Nisan 931 den 12 Mayıs 931 sab gü
.m. ş 

· ~ Balada muılıal11'er emlak ıkiraya veııileceğinden müzayedeye 
' ,azolunrnuştur. Taliplerin yevmi ilıaıle olan son günün saat 
1 ,)4 buçuğuna ıkadar şartnameyi dlrumak ve teminatı muva1dka-
1 •;e ita edrek müzayedeye iştirak etmek üzere İstanbul Ev-
1 .caf müdürlüğünde vaıkıf akarlar müdürlüğüne müracaatılaın 
~ 'iıan olunur. 

~ Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat almak isteyenler bL 
inüt!det zarfında müzayede odasına müracaat ederek eGTi misil 
n·aporlarını görebilirler. 

a Tayyare C~miyeti lstanbul şubesinden: 
> 15 adet ıııli<tamel kdimci tevhitli beheri 500 kuruş 

< :! +'i ~ " \ y yı ld ızlı beher! 200 kuruşluk 
t ' ' t~ ., lhri talı " 200 

~ 

n I' t \ "( l'\ ,:ıfı .ız ı lı Tıi rk pulla rı pazarl ık 'uretlle sa-
etı I' 

pi r 1 ' I·" ı 9.3 ı ''' ı ınu (';ı~. ıgl und:I ~ ubc binıısın · 
k11 ; , 1 H r~'t.:·• tt 

<-- r 
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, . 

QONOU%0N •••tından kaçan, tahta•v• moo 
bll)•:ı aralıklarında 11a,ıyan ·tahta kurusu, 

ff8Celeyln yuvasından çıkarak sızı ısırmağa 
.,. uykunuzu kaçırmaita çahf>r. Kendisini yu
vuınde imha ediniz ve biltlln aralıklara ve 
.Certlklere F"llt pOekilrtilnOz. ' 

Fllt, sinek, eivrielnekr, pire, karınca, aOVe, 
tahtakurusu gibi haşaratı ve bunların tohum- ' 
larını imha eder. Ha,,aratı öldilrllr takat insan
lara asil zararı yoktur. Kullanılması kolaydır. 
\.eke yapmaz •. F"llt'I diğer hllf8.rat imha edici 
eczalarla t&fVlf etmeyiniz. Siyah kutaklı sarı 
tenekeler ilzerlnda aeker markaaını ieteylniz. 

FLiT PDSKD~l'DNDZ 

~ uu_ 
Büyük Tayyare= 

. ünc~!~d~!ı1!~~~ dedir. 1 
Büyük ikramiye ~ 
45,000 liradır. jj 
Ayrıca: 15,000, 12,000, 

1 
............. 

10,000, 8,000, 
Liralık ikramiyPlerı 

1 ve 35,000 ~ 
§! Liralık bir mükıifat vardır .. = r Devle!_ Demiryollan idaresi llfuıları ı 
lmım 1 1 ınıiımrr u~vlet dcmiryolları umumi idaresinden: 

- Devlet demıryollarının hangar bulunmayan lstasiyonlarında id-

Elektrik tesisatı 
Bedeli keşifleri cem'an 7 500 lira

dan ibaret. Edirne Kız ve erkek şehir 
yatı mektepleri elektrik ~sisatı işbu 
mekteplerde mahfuz plan ve şartna
meleri mucibince münakasaya ko
nulmuştur. Erkek yatı mektebinin 
tesisatı 11/Mayıs/931 ve kız yatının 
14 I Mayıs/ 931 de Edirne Maarif 
Eminliğinde toplanan mübayaa ko
misyonu vasıtasile kafi ihalesi yapı
lacaktır. Tali pi erin Proje, şartname 
ve keşifnamelerini görmek üzere 
Edirnede mezkur mektep müdür
lüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. 

dihar edilen zahlrelerln muhafazası maksadlle mal sahiplerine be
her muşamba ve beher hafta için 150 kuruş bedel mukabilinde 
muşamba icarını dair D. D. 24 numaralı yeni bir tarife ibda 
edilmiştir. · 

Fazla maltımat için istasıyonlanınıza müracut edllmelidlr. 

ı~ıım!!• Dr. HORHORUNi • !:mmı: : 
fü!' Beyoğlu Tokaılıyan yanında mektep sokak 35. P,EE 
. ,,ı!... .. ··ıı·"ll' p···ı·· ...... ,.,. H .. b h _.. k d · ı·,·~llı''"ı "ı"'"ı"'I; l''ı"'"'ı'i 'ı"'i"'" '. ;;: ::::tıı l!ı ı1ı ; i~:l:i ı: u::ı·1·:mı ergun sa a tan -.ışıma ı ar • . .:ını·i :ı: ::: ı 11• 1·t;:,1 j.ı::::: : : : 
::;:ım:t ıı::!:ı.~ hl::~.:.: ::r. :m t ... . ı. t ı.... . ı.ı •. ..;. .... 

razarlıtla ta~ta mo~aıaası 
Pendik Bakteriyolojihanesine muktazi miktar ve eb' ıdı 

aşağıda gösterilen tahtalar pazarlıkla mübayaa edileceğinden talip 
olanların ı 3 mayıs 931 çarşamba günü saat l 5 te lstanbul'da 
Defterdarlık binası dahilinde müessesatı iktısadiye mübayaat ko-
misyonuna müracaat etmeleri. 

250 adet 22 X 2 X 4 köbnar tahtasL 
500 ,, 28 X l,3 X 4 ,, ,, • 
250 ,, 22 X l,3 X 4 ,. ,, 

Nafia Vekaleti ikinci Daire in isleri 
MOdüriıetinden: 

Halkapunar batakhğının kurutulması an1e
liyatı 16-4-931 tarihinden itibaren yirmi gün 
müddetle münakasaya vazolunmuştur. Talip
lerin şartnameyi görmek üzre İzmir su işleri 
müdüriyetine müracaatları ilan olunur. 

Balık~ıh' ınnlettisli~inden: 
la.remiz ihtiyacı için tekne ile beraber yeni Kelvln markalı 

motor mübayaası hpalı 7.arf ıısulile münakasaya konmuştur. lhııle 
gunu 14 mayıs perşembe saat 15 de dir. 

Talip olanların teklif edecekleri fiyacların yüzde yedi buçuk te· 
minat akçelerile beraber ihale saatinden evvel ve fazla i?.ahat 
ve şartnamesini görüp almak üzre her gün Galatada deniz ticaret 
müdiri;veti binasında komisyona müracaatları ildn olunur. 

- - · --
S~YRJSEF Af N 1 

Merkez accnta:sı Galata köprü 
Raşı li 2362 Şube Acentesi : 
Sirkeci Mühürdqr zade hanı 22740 

İzmir sür'at postası 

Şehzadebatı caddesinde 
26 bap d6kkAmn dlSrtte 
bir hisselerile Mahmutpa
pda Mabmutpap cadde-
sinde yarım hanm y6z 
kU'k dlSrtte altmıı üç his
aelerinin mtlzayide mllddeti 
gClr6len lüzum lıerine 4 
mayıı 931 pazarteai flhıü
ne temdit edilmİftİr. Ta
liplerin o giin seyrilefain 
levayım mllzayide komis
yonuna mliracaatlan. 

2600 kilo karJ?İt ile ida
renin bir senelik ihtiyacı 
olan mikdar vo esamisi 
tartnameainde muharrer 
eczayı bbbıye mubayaa 
edilecektir. Mlinakasa 11 
mayıs 931 tarihinde icra 
kılınacağından talip olanlar 
ıimdiden prtnameyi gör
mek ilzere ve mlinakaaa 
gününde % 10 nlsbetinde 
teminat akçelerile levazım 
münakasa komisyonuna 
milracaatlan. 

SOÇETA IT.~L YANA 
Dl SERVlST MARITIMI 

ASUNZIONE 
vapuru 6 Mayıs 
çarşamba (Bur-

gaz, Varna, Kös· 
tence , Sulina , 
Kalaı ve lbraile 
ye gidecektir. 

ATLANTID vapuru r Mayııı 
perşembe (Napoli, Marsilya ve 
Cenova) ya gidecektir. 

ALBAllılA vapuru 11 mayıs 
pazartetcsl IBurgaz, Varna, Kös
tence ve Odesa) ya gidecektir. 

BRAZILE vapuru l 2 mayıs 
sah ( Sitmar Levant Ekspres ) 
olarak (Pire, Brendizi, V cnedllı: 
ve T rieste) ye 

Tıfsll&t için Galıtadı nıerkca 
nham hanında umum! acante
llııe müracaat. Tel: P.eyoğlu 

771 • 17! ve ya Beyoglunda 
Perapalas alunda Nana Nasyo
nal Türkl' turist accnalye 
Telefon Beyoğlu 3599 yahut 
lıtanbulda EmlnönUnde lzrnr 
soklğında 8 Numarada acente 
veklllne mUrıcut. 

Tel. lstanbul 176 

İhtira ilam 
• Dokumaları tamir için cihazın 

lslAbau • hıkkın.!ı istihsal olunan 
15 Mıyıs 1929 tarih ve henüz be· 
rau ı!ınmımış olan ihtirayı bu defa 
mevkıl file konmak üzre ahere dev 
rüferağ veya icar edileceğindea talip 
olanlann Galaıa'da çinili Rıhtım 

Hanında Robert Ferrlye mliracuı
ları i!An olunur. 

Liseler Miibayaar Komisyo
nundan; 

lstanbul Sanat mektebi ma· 
rangozhaneıinin bölmelerinin 
bermucibi keşif inşaau I0-5·931 

paz glinü saat 16 da ihale edll
mek üzre kapalı zarf u,ulile 
miinakasaya konulmuştur. Talip· 
!erin muayyen glin ve sııatte 

komisyona mlıracaatlan. 

· Meıı'ul müdür: BürhanPddin 


