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Sinema ı 6 mcı .. yıfanuzda 
Spor : 7 iuci .. yıfamızda 

Mllverrih Ahmet Refik Beyin muharrl
... ·lmlze verdiği izahat 

Ahmet Refik B. 
Darnlfnnun tarih müderrisi 

Ahmet Refik Bey, şehrimizdeki 
muhtelif evrak mahzenlerinde 
çilrüyüp gitmekte olan tarihi 
kıymeti haiz Yeılkalann zıyaın· 
dan korunması ve bir an evvel 
tasnif olunması hakkındaki neş-

Briyana 

riyahmız münasebetile bir mu
harririmiıe şu beyanatta bulun
muştur. 

- Şehrimizdeki muhtelif ev· 
rak mahzenlerinin hemen hep
sinde de kıymetli vesikalar var
dır. Meseli Topkapıdaki kubbe 
altından Babıali~eki Cevat paşa 
kütüphanesine nakledilen vesa
ik,. Bu vesikaların bir kısmı tas
nif edilmiştir, diğer kısmı hail 
Cevat pafa kütüphanesinde çn
rümeğe' mahkftm bir haldedir. 
Başvekilet hazinei evrakında bu 
mesele ile meıgul bir kişi var
dır ki oda günde ancak bir 
tomarı bile bitiremeL 

Hayri B. in evkaf nazırlığı za• 
manıoda yirmi sekiz sandık ola· 
rak tatbir ettirilen, ·tasnif değil, 
tathir ettirilen- evrak vardır ki 
bunlar da evkaf mahzeninde 
metruk bir haldedir. Bunlar hiç 
tetkik edilmemiıtir. 

ÜçUncU kısım da Sultanahmet
( Lfıtf en sayıfagı çeviriniz) 

hücum! 
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te· maliye malııenindekilerdir 1 ğıblmıı daha birçok defterler 
onlarua bir kıamı malOm olduğu vardarki bunlarında toplanıp tec· 
&zre lllzamsuz addedilerek, satıl- lit edilmeleri lazımdır. 
mıtbr, tathir edilen ve satılmı· Bu defterler tetkik edtlir, baş. 
yan kıaımlar da biç tetkik olun- vekilet hazine evrakmdaki def· 
madan -torbalara konulup çllrü· terler arasına konulur, yentden 
mete mabk6m bir halde bara- ııra numarası vurulursa oard~ki 
kılJDlfbr. hüküm defterleri ikmal edilmiş 

Bilhassa bu ite Atık olanlar- olacak ve herhangi bir zamana 
~ .bir heyet teıkil edilip de ait mesele ve onun hakkındaki 
bu evrak taınif edilmiyecek o- karar kolaylıkla bnlunabilecektir. 
lana tabiatile çürOyecektir. Meseli Kalenderoğlu isyan edin-
~ Ba enakın mahiyeti nedir? ce yakalanıp Niğde hapisaneaine 
·- Evveli kubbe albnda ce· kapatıJmıf .• Fakat ondan sonra 

reyAn eden bOtün siyasi, idari, ne muamele cereyan ettiğini 
ukert, mali hatta içtimai mesail ögrenmek kabil değildir! Çnnkn 
hakkındaki müzakerata ait h!i- o zamana ait defterler nokaan
kthnleri havi defterlerdir. Bu dır. 
defterlerin tasnif edilmiı olan Bu defterlerden maada olan 
kıamı b&fYekiJet bazinei evrakın· vesaik de aynca tasnif edilmeli· 
dacbr. F alrat bu defterler 961 dir. Bunlar orijinal vesikalardl!". 
aeaeainden itibaren baılar. Şu Meseli her hangi bir meseleye 
halde hicri onuncu ura ait def- dair Paditahlar tarafından yazıl
terlerden kırk senelik defter nok- mıı olan milsvedde Ozerine battı 
UDdır, hicri on birinci a1ıra ait bumayunlar, nameler, telbialer, 
defterlerden elli senelik wkaa- beaabata Ye maaarife ait defter
b İhtiYa eden defterler nok- lerdır. 
aandır. Fakat bu noksan olan - Bu tuoif neye mal olur, 
defterler yok değildir, zayi de- nasıl yapılır? 
tildir, · bunlar ya Sultanabmet - Çok bir masraf !Azım ola
mahzenindeld, yahut eYkaf mab- cağını zannetmem; eaaaen btı
seoiacleki enak aruına kar1fmıı kllmet evvelce bu it için tahsi
olmahchr; ÇOaki bunlar ıuradan sat da vermifti. Yine verebilir, 
baracla toplanıldL Bir kıamı htikflmet bu iıten kaçmaz. Adam 
Ce.at Pf. kOtOphaneainde tatbir lhımdır. Bu İfe aıık, bu İfİn 
edilen nrak araamda zuhur et- ehli adam ister... 86yle bir bey• 
mittir. Maamafiyb en eski za· et yapılabilir, bu mOhim bir 
manlara ait olupta formalan ta- ittir, ihmal edilmemelidir! 
...... 1 ··---- ·······················-·····--·-······------;oda bulunmuştur. M. Franklin Ho- yoruz, Sizi seviyor ve size te§ftckUr 
aillon alelAde ruznameye geçirilmesi- ediyoruz.,, 
al talep etmiş, M. Laval bunu redde M. Briyan, kendilitinden yapılan 
r.ıt Bareti takrirlni ileri sürerek bu tezahürden pek miiteh~ıs olarak 
Jtlmat meselesini mevzuu bahsetmiş- şoförlere teşekkür etmittfr. 
Ur. 

Bu sırada M. Herriot mildahele 
eder"' :M. Brlyanrn şimdiki kabinf'de 

Trabzonda 
istenilen ntıf uza malik olmayışına Hem fardah ve hem zararll 
tee.Uf etmiftlr. yaOmurlar 

M. "~1, ithamlan izale etmek Trabzon, 17 (A.A.) _ Uç gilndenJ>t 
h•usandaki arzusunu yeni battan t · yağmakta olan feyizli yağmurlar 
blaar ve hWulmetin tek bir siyaseti 

1
. • . .• • . 

oldutunu tekrar etmiştir. dınmıştır. Tutün v~ dığer mahaulit 

M ıı. bl..... Udah 1 d yağmurlardan çok ıstifade etmittir. ee .., aaaç m e e en sonra . . 
)f. F.raaklin Bouillonun takririni re- Şımdı kurakhktan ekilemiyen yerler 
J• koyarak reddetmi,tir. ekil~tedir. Yatmur b~zı yerle~de 

Bundan sonra, htikGmetin teklif ~t çok şıddetli yafm."' meyılll arazıde 
tifi runamenin, harid siyasetin seller husule getırmiştir. Tapn de
tasvibinl matazammın olan kısmını relerden bazı yollar geçilmez bir hale 
WWaara 261 reye karı• 312 reyle he- gelmiştir. Zarar ve hasar yok gibidir. 
ıeU uıamiyesini kabul etmiştir. Yağmur elektrik tesisatında cereyanın 

Mllzakerattan sonra merasim avlu kesilmesine sebebiyet vermif, bu yilz· 
•mada kısa ve sade bir hadise cereyan den dün Trabzon ve Pole.thane karan· 
etmiştir. Muhtelif nezaretlere alt oto- lıkta kalm11tır. Cere:·anın verilmesine 
mobillerin §Oförleri aralannda para çalışılıyor. 
toplıyarak bir gtİJ buketi ile bir kır· ---- ----
mıa leyllk buketi eatın almışlar ve R••lt Rıza trupu 
bana mavi, beyaz. kırmızı renkli oir Edirne, 17 (A.A.) - Yunanistandar. 
llordel&. ile baflıyarak M. Briyana muvaff ak1yetle dönen Rqit Rıza ve 
takdim etmiflerdlr. Buketin üzerine arkadaşları dün şehrimize gelerek 
raptedtlmif Olan kltıtta fU sözler ya. eümhuiryet sineması bahçesinde tem• 
mlı idi: sillerine başlamıştır. 

•Btltln kalbimizi, mevcudiyetimiz. Raşit Rı~ Bey burada bet temsJ 
de ittihaz eden ne varsa ona size nri ,-udikten s. ra lstanbula dönecektir. 

Hava aleminde yeni kararlar 
BOkreşte toplanan beynelmilel tayyare dJ' 

kongresine otuz iki memleket Balya - Kara 8~ 
murahhas gönderdi madenlerde bu ey ~ 

latlhNllte tekrar b••~ İ 
Mııarh tayyareci Kemal Ulvi, 1 mllııakaıalar yapıld1. Ankara, 17 (Telefon) - JIM'.' 

ve Mehmet Şevki beykrin mem· Almanyada motönüz ıpor tay- ği için faaliyetini tatil edeJI ~ 
lektlerine dönmek üzere Bllkrq· yareleri ıoo zamanlarda pek ço- Karaaydın madenlerinde •~ 
ten şehrimize geldiklerini y~z· ialmıı ve bu ıpora mabsuı yllz· itibaren istihsalAta tekrar ;,/, 
mlfbk. Bilkreıte beynelmilel tay- !erce klDp açılmııtır. Almanya· trr. Amele kadrosu eskisi ıtltl 
yare federasyonunun teıebbnan da ba ıporla ve bu yeni ıiatem tır. __,; 
ile toplanan tayyare kongresinde tayyare imalile 6jraıan müta- Yeni bir ihracat•'' ..J 
Mısırı temsil eden Kemal Ulvi hauıslar o 'kadar çok o kadar ık *""~ 

k
• Trabzon, 16 (A.A.) - ŞS · . .il 

bey Kahire tayyare cemiyeti iktidarlıdırlar ki bu sporun in ı· ft J'~ 
umumi katibidir. ıafıoı iaüyen her hangi bir leri hayvanatı ile yumurta .)'. 

k Al 
ların nefaset ve tazelltini il ,...~~ 

Kemal UlYi bey dlln kendiıile memleket mubakka bir man ı-•& '-· suretile ihraç edecek tesaa- · .J 
g6rOıen bir mubarririmize tay- mDtaba11ıaı celbetmek lllzumunu getirmek üzere bir milyo~ .. , 
yare kongresi hakkında ıu iza- dayar. Almanyada on d6rt ya- yeli bir şirket tefkiline ' 
hah Yermiıtir : flllda çocuklar bile yelkenli tay· lunmuştur. Bu şirkete hiikO ...... .J 

- BOkreıte toplanan tayyare yare aporile uifaıırlar. Çtınkü bin lira ile iştirak edeceti T"? 
kongresine 32 memleket mOrab- bu apor 0 kadar tehlikesizdir. 200 bin, Erzurumun 300 bin fi••' 
bas göndermiıti. BOtnn Avrupa Kabirede motörallz tayyare olacakları ve diier kasabaları_',.,.ı 
memleketlerinin, fimali Amerika, aporu heoOz mevcut dejildir. man 300 bin lira temin ede_..-
japonya, Brezilya, Arjantin bO- Fakat tefrİDİeYelden itibaren dolunmuştur. tJll 
k6metlerinin konriede mOmu- lıLaarda da bir etlenceli, aıbbl Bu teşebbü.siln meydana ,. 
silleri bulunuyordu. •e ucu apora bqlaoabilecektir. sine çalrşılmaktadır. -~ 

Bu apora mahsus mot6n0z tay- ı~•J. 
Kongreye iıtirak eden mtırab- yareler çok ucuzdur. Acemi be- T':;a!::.~~6 ~~~t,) ~·;,..-~ 

basların adedi 70 i balmattu. ---'·iri·-... ba apol'll a.ı:.reome- l ~ 
T k• d · • • ,,_. -- ., va lık yatı fabrikası külliyetl ;,flJ 

ür ıye e tanare ceauyeti reıa- am· 8 m-L-·- ta-areler 15 ı0-:ı1·z d 
....... ı ı JS" yapmaktadır. Fabrika balık 

lerinden Muhiddin Namı bey ta- ı:____ bı'r dalıa --...!8. ve hafif 
rafınd 1 dili• rd llnlMllll ~ tihsallne de çalışmaktadır. ...Mi. 

an temal e yo u. tavvareler 50·60 1n.-1ıız· liraaına, .,rr. 
~, •" Malatya da Plntur ,,. 

Kongre evveli, aon tayyare lika tanareler iae 800-100 in- Malatya, 16 (A.A.) - Bir .... ,.... .• 
rekorlannı tetkik Ye tudik etti. giliz liraaıoa aablmaktadır. beri her gün yağmur yafıyot• 
Ve bu hususta bazı kararlar Kongrede plot ıehadetnameai mur, afyon mahsulüne yarı 
verildi. verilmesindeki eaaalara ait bazı rar vermiştir. Dün yağan dol• 

Bundan ıonra tayyarecilere değiıiklikler yapıldı. Şimdiye yanm şimali garblsindeki köyleri' 
verilmek llzere hOviyet •araka- kadar bir plotuo federasyondan ve bahçeleri ile mezruatını feo• 
ları tanzim edilmesi mea'eleai ıeliadetname alabılmui için tay· zedelemiştir. Dolular iri bir 
mOzakere edildi. Bu bllviyet ft· •are ı'le ~ metre ı'rtı'faa yDk-, ~"" büyüklüiünde dütmüıtür. 
rakaları fimdiki mtıaaade vesika- ıelmiı olmaaı lbımdı. Kongre ....-rJ 
lannın yerine kaim olacak, Ye bana 600 metreye indirdi. Amerikalı tayyareci Mia ~ 
bmıları g6steren tayyareciler BOkrette mllzakere edilen en her ıebirde fotağraf alab~ 
beynelmilel tayyare federaayo- mObim meaelelerden biri de, tu- için basit bir llaul bulmufblo 
nuna dahil memleketlerden aer- rtzm taJYarelerinden telsiz tele- ,ebirde bir fotoğraf 
bestçe geçebileceklerdir. Bu -- fon, .u& Ye rotütrat ·pulunclu- satın alıyor ve resimler ial 
retle bir çok mlltkDllta ıebee rulmaİı memaut,etillİll , kalclaür sonra o fehri tayyareıde l"' 
olan mOaaade almak Uulll orta- ma& BlltBn mllrabhular bu bu- derken m•kineyi atiyor, ,-. 
dan kalkmıı olecakbr. auata blkQmetleri nezdinde te- bir ıehirde yeniıini alıyordu.;;. 

Bu uıul kongrece kabul edll· ,ebb81Atta bulanarak bu mem- kllt bu uaulO tatbik edebil ~ 
mittir. Yalnız bunun tatbik edile- nuiyetia kaldınlmuına çahp- için kendiai gibi milyarder 
bilmesi için bOkOmetlerce kabultl caklarclır. Hakikaten bir tayya- olmak lAzımdır. . .J 
lizım geldiiinden kongrece her recinin telsiz telefon makinesi Kongre dağılmadan ~ 
millet marabbaalannın bu uaaltln bulanmadıiı için her hangi bir beynelmilel tayyare feder~ 
kabalOoO temin mabadile men- kaza halinde açlıktan veya diğer nunun 1930 altın madal~ 
sup olduklan bOkGmetler nezdln- sebepten 6l0me mabkGm bıra· Amerikaya filosile yapbj1 ~ 
de tetebbn.lerde bulunmalanna kılması dojnı olamaz. hat için Ceneral Saboya ~ 
karar verilmiftir, Fototrafın tayyarelerde bu- meıine karar vermiıtir. __ .,.J 

Kongrede iki senede bir 1a- landuralmuı memouiyeti eğer Bernelntllel tan•r• ,..........-
pılmakta olan beynelmilel tayya• aakert mıntakalann fotoğrafları ronu reisine zlratel ~ 
re turizm mOsabakalan nizamna- ahomaıı enditesindeo ileri ıe- Şehrimize geldiğini J? 
mesi de mllzakere edildi. liyona, bunu yapmak İltiyenlerin r· >eynelmilel tayyare:fed ,, 

Kongrede bwulaD bakfa mo- baıka birçok Oaulleri oldapou Y" . • kinci reiıi Mister Her ti 
tönllz •e yelkenli tayyarelerde hatırlamak JAzımdır. Halbuki tu- HUpner ıerefine dlln akf&lll 
menuu babaoldu. inptere, rizm tayyarecileri fotograflarını rapalasta tayyare cemiyeti "tfl': 
Franaa ve bilhuaa Almanyada tehirlerde reıım almak için fından bir ziyafet verilmiftit:., 
aon zamanlarda çotalan mot&r- taıırlar. ' Her HOpner bu aabab !'l 
snz apor tayyareleri bakkmda Geçenlerde buraya da gelen ta tayyaruile Berline d6oec~ 

-----B!!!!!ili!!!!ii!ii!ll!B!!ile~~~~~~~~~~~BiEE!i!!i!&!!i!!!H!!!!!Bl!!!!~~~~~~~~~~!!ll!iill~ 
VAKiT •• Tefrik-• ı 6 deki hizmetçilere, halayıklara tak· yıklara para ıerpip kapıftmrken ih konaktan çıkıp bir konağa gitmit, yıklarla ufaklar için bu o ld"'" 

lbzd 
•• ıim etmeden evden çıkmazdı. tiyar dayı: "Sen bu ıiditle kuru elini 11cak sudan aoiuk suya sok· süç olmadı. ~ el.. Öyle ki kalp ıektesinden bir- hasır üzerinde can vereceksin,, di· maaufb. Vaktile eve gidip ıelen Onlar küçük inaanlardı;,,Iİf 

denbire vef ab bir mart ayının i· ye baimnıt Ye bir daha eYlerine a· hocalardan dünya Ye ahrete ait denin gelirler; git derain ıid j,I!. 

il 
kinci gününe tesadüf etmeyip de yak atmam19b. birçok teJler iSfrenmiıti. Fakat i· di. Ellerinden gelecek tek '81:.jf 

Da e... maazallah üç gün evvel ölmüt ol· Dayı ölüm haberini alınca ki- dare ve hayat bilpi namma ıö- çalarını bailarken bir az ai~ 
.. • aaydı cenazesi sokakta kalacaktı. nini unutarak konaia geldi, yeğe· rüp ıöreceii yeıiae den inmeii sızlamaktan ibaretti. Hanım•(~ 

AZAN 
Nadide Hanım çok nazik bir za· nine "batın sal olsun,, bile deme- dayımn bu tokmak ıibi ıazlerin· kadınlardan yalnız emektar l 

Y manda it batına gelmitti. Saraçha· ğe lüzum ıörmeden: den ibatet kalmııtı. nihai) kalfayı, erkeklerden ~~ 
R E Ş A T N URI ne batındaki konak bir imaretba· - Nasıl dediiim çıkmadı mı? Hanımefendi bu a6zlere kulak cukların lalası Tahir alayı ~.,ı 

Vakit epeyce ıeçti. Fa· neye benziyordu. Bir sürü halayık Kalk bakalım ... Öyle tatkm tatkm aamıyabilirdi. Hatta pqaaının sev· rak ötekileri kapı dıtarı etlll
0

ıır._1 
Irat üzüldüiü ve korktu· ve hizmetçiden batka takı.m takım yatmak olmaz .. Aklını batma al .• medili bir inaanm a§zından çıktı· Konakta yerleımit bazı ~ 
lu zamanlarda olduğu gibi çok se· fakir akrabalar, paşayı yeyim ye· Sen artık ailenin reisi oldun.. Al· iı için, ölümün lirik heyecanları ba ile gedikli misafirlere ı•-~ 
YİDdiii zamanlarda da gözü uyku ri etmiş hacıdan hocadan bir alay lah bu çoluk çocuğu senden sorar .. içinde, bunlara bilikis kızması da bu mes'ele ancak zunan ile~~ 
tutmıyp büyük H. batta olduğu tufeyli.... Eğer gözünü açmaz, bu kör döğü· mümkündü. dilebilirdi. Nitekim de öyle. 
halde kimsede daha uyku alameti Nadıde Hanımın konakta can· tüne bir nihayet vermezsen mu· Fakat öyle olmadı. En alık -ıe Dürdane Hanımın umumi bı~ 
yokfu. y almz bahçede lalanın hor· dan bir kimıeai yoktu. Büyük oi· hakkak okkamn altına ıidenin ... gafil im4nların bile, büyük tehli· dos borusu çalmağa iradeıi •• 
ladıiı ititiliyor, bir de dizlerinde lu Hikmet sarhot ve çapkındı. Kar Elinde birkaç parça malın var .. keler karıısında harikulade uyanık muıak yüzlülüğü mlnidi. • fi 
Jatan kardeıinin yüzüne biraz ev· deti V ufi kocasından bet beterdi. Onlar da giderse çocuklannla Ye· lık dakikaları olur. Bu nuihat öy· onda bir hususiyet vardı. J,a JJ 
vel kondurduiu öpücüğün aon ol· Babasından kalan büyükçe aerve· nicami avlusunda dileninin... Bu le bir zamana mı tesadüf etmiıti? memnun zamanlarında ne Jcll"", 
dgpmu hilmiyen gafil Gülsüm uyu· tin, iki sene içinde, altından gil·ip sırtınızdan geçinen seneri alayı o Yoksa ihtiyarın kuvvetli iradeıi bu nazikle ııkıldığı kızdığı vakit ~ 
yordu. · üstünden çıkmıttı. vakit çanaiınıza on para atmaz ... hasta ve zaif ve periıan kadıncağı· o kadar celalli ve kaba o!~ 

- lll - Bereket versin Kuruçeımede Y anndan tezi yok bu kalababiı zm üttilıtde bir telkin tesiri mi Bilhuaa para sılantısı çektii• 'if' 
Nadide Hanımın pqası çok e· oturan bir inmeli ihtiyar dayıya ... batından defetmeliıin... Adama• yapmıttı? Hasılı Nadide Hanım lerden birinde bu inaanlard.., ~ 

Ji açiJl bir adamdı. Konağa toptan Bu seksenlik ihtiyar itini bilir bir kıllı iki hizmetçi sana yeter .• Son dayııını can kulağı ile dinledi, bu rile ezkaza küçük bir mesel•~ 
enak ıeleceii za.man kilerde ne adamdı. Açık ve tok sözlü olduiu ra öyle borç morç da istemem.. kadarcık bir yardmıla yangında:ı b mı misafir kendini ao~ ~ 
kalm•taa mahalledeki fıkaraya. da· için (Nobran~ aksi, hasis) diye a~ı Nadi~~ Han':'1' zenain bir paf& hayli .mal ku~ardı. Hanımın !dar~ yor Y~ ~~nalın sayısız .odal ~ 
lıttırv. Q:hk alacaiı gün keaesande çıkmıttı· Sekız on sene evvel bu' nm kızı ıdı. Gehn olduıu zaman proıramındalri en ehemmıyeth dan bırının kapısı ebedıyYell 
ezkaaa üç bet mecidiye artmıtaa ev gün pencereden bahçedeki hala· cariyeler, halayıklar arasında bir madde tensikat yani konağın kad· panıyorda. . -~ 

rotunu .ldiçültmek olm'1ftu. Hala- ( Bıt,,,... 
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Doktorlar v; kazanç vergisi 
4nkaraya giden heyet geldi 

Buişesfzde şaşın 

Sokak IAvhaları neden 
bozuluyor ? 

1 Fazilet mükafatı 1 r 
Kubilayın oğlu 
Her sene maarif vekaleti ta

rafından, muallimlere verilen fazi- ..___T_a-kvim-ı·er~embet81 laziran tı ıncı 

Günün 
Muhtırası 

hoktorların_k_a_z_a_n __ ç_l_a_r_ım- sakladıkları 

hakkında çıkan bir haber bilyilk 
•

1 

" teessürleri mucip oldu 
od•ı u 

•J •e ~ktorlardan alınacak kazanç 
tgıain' 

1eİ oltıı i . 111 yeni tahsil tarzma 
k.ıııı tirazlarını ait olduğu ma· 
•~at •ra bildirmek ve bu hu· 
n~t· teıebbüslerde bulunmak 
~litre ~nkaraya giden doktoı 
Seyı ethn Kerim, Bahri i'mel 
tttti er dün dönmüılerdir. Fab
ıt drı ~erim B. bir muharririmi· 

trnııtir ki • -A . k,
1111 

nkarada icap eden ma· 

Sokak haşlarrna (Emare) 
lavhalarda sokak isimleri a"-•· 
lıyor. Bu lavhalann asılnıa
srna başlana lı henüz ~ok za
man, olmadığı halde baıı 
semtlerde lchhaların üzerin
deki yazılar okunamıyacak 
bir hale gelmiştir. 

Sebepler ini sorduk, öğren
dik, anlattıklarına göre bazr 
yerlerde çocuklar sapan taşı 
ile Emaye lavhaya taş atmak· 
ta ve Javhanın üzer indeki d 
lalr kısmın kopmasına sebep 
olmaktadrrlar. Baza n da lciv
halar asılırken çivilenme Pı:ı
nasında cilalı kısım düşmeJ~te 
dir. 

Çocukların sokaklarda hu 
Javhaları tahr ip edecek şekil
-de faaliyetlerine Mkim ol a 
mıyan ebeveynin kahahatları 
olmadığını kabul etmemel.Ie 
beraber, daha mukavim bir 
maddeden Ja vha lar asmayı 
düşünmiyenleri dayanıksız 
lavhalar satın almaktaki me
haretlerine siz de şaşın .. 

Biz de şaşalım ! 

Jet mükafatının 

bu sene yüksek 
tedrisat kısmın

da müderris Sa-
it, orta tedrisat 
kısmında mual
lim Faik B. lere, 
ilk tedrisat kıs· 
mında da inkilap 
şehidi muaJlim 
Kubilay B. in 
oğlu Vedat B. e 
verildiğini ve küçük Vedat na
mına bankaya ( 500 ) lira tevdi 
edıldiğini yazmıştık. Vedat bu 
parayı 20 yaşına girdiği vakit 
ahnacaktir. Bu münasebetle kü
çük Vedadın resmini der~di-
yoruz. 

~----------------~-Belediyede : 

Gazi köprüsü 

Dotq arla tema9larda bulunduk. 
bk vrların temennilerini anlat· 
tö;dU e biiyük bir hüsnü kabul 
•t k: Bir hafta sonra kazanç 
~İlld •uı~et kanunu encüme· 
~tık e müzakere edilirken tekraı 
'etd ldraya giderek fikirlerimizı 

e ece'" 
[)·.. gız.,, f t k d 

., L "dli'tr.taraftan bu mesele hak· 1 llŞ88 8 ya lll 8 
r ıq,, b ı a Polis haberleri 1 lld .' 1r refikimizin Ankaradao Fahrettln Ker m • ---------- başlanacak 
, t •• ~rgı telgraf doktorlar arasında imkan bulurlar, ve beyanname Dün akşam Vali Muhittin B.' Ankaraya 

-q Uy d usulünün tatbik edildiği zaman-
'i k an ırmıştar. Telgrafta ye- Jarda da böyle bir hadise olma- sziderken, Gazi köprüsü ioşaatı-
tııctı:an~ vergisi layıhası iktısat mıştır. Dört beş kadın bir- na başlanması için teşebbüslerde 
'-lth· cnınde müzakere edilirken Türk hekimlerinin böyle bir birlerini dôğdüler bulunacağını söylemişti. Muhittin 
bty 1

Yettar zevatın, doktorJarın harekette bulunacağını biç bir Dün akşam Küçükayasofyada B. bu mevzu üzerinde sorulan 
~etı •~neme usulünde kendilerin- vakit aklımdan bile geçirmem.,, bir mahalle kavgası olmuş dört suale şunlan söylemiştir: 
'Yrıl eklenen dürüst hareketten Göz tabibi Şakir Ahmet B. de beş kadm birbirine girerek - Filhakika köprünün inıası 
d()kt dddarını birçok tamnmış şunları söyledi: yaralanmışlardır. için muktezi kambiyoya müsaa· 
•k 'korların senelik kazançlarını "- Doktorlar hiçbir zaman Gün görmez sokağında 16 de edilmesi hakkında maliye 
L •ı gösterdiklerini, bu vaziyet bu gibi şeylere teneızül etmezler. numaralı evde oturan arabacı vekaletile temas edecektim. Fa-
qttı&1 d Ben 3 sene evvel 600-700 lira T alıp ağanın dört yaşındaki kızı •: n a eskı" usulü degy iştirme- · G k kat vekı'l 8 bu"tçe ı'.ı:lerı'le fev "lll vergi vermiştım. eçen sene a- aynı mahallede oturan Saraviçi • ., • 
Itri ıaruri bulunduğunu söyledik- zanç daha az oldu bittabi de bostan!arı sahibi Arnavut Raif kalade meşgul olduğundan gö-

8 kaydedilmektedir. vergi miktarı azaldı. Hiçbir zaman ağanın on dört yaşmdaki baldızı riişemedim. 
do~ u rnes'ele hakkında dün bazı bir tabibin defterini doğru tut Mahmure ile kavgaya tutuşmuş Maamafih ben bu mülakattan 
~ ~<>rlarJa görüştük. Fahrettın mıyacağını hatırıma bile getir- biraz sonra çocukJarm kavgasma evel bu köprünün biran evel 
~nı B. dedi ki: mem.,, Raif ağanın karısı Kamile H. la inşası için bir şekli hal bulmak 

- /ı. k J T f k"lt · · · Tevfı'k Re annesi karışarak rocugyun anne-•'- b· ~h aradaki temas arımız· ıp a u esı reısı • T .. r ı'm Vazı'yetı' yakında o"gv 
"' ı d B d b haberi kat'ıyyen si tkbal hanımm üzerine sopa- uze ey • -Lıt1~.le böyle t ircey söylenme i. cep ey e u . . . 
tı ,. "' dd d -k 1!.l .. ı.;;·ıcfff' ı.::u ' .. larla hücum etmişlerdir. renırsınıı. ,, 
t 

ı- ır bekı'mı'n gerek kazancını re 'C e&'"" 0
""

111 v ıG trek l v - Doktorların defterlerini Mübarezede zavallı lkbal H. --------------
tt hastalarını sak ıyacagmı doğru yazmadıkları iddiasını kat- fazla dayak yemiş \'e ayırmaya Memleket Haberleri 
~ llrıctrnem. Çünkü doktorlar iyyen kabul etmem. Sonra bütün giden bir hanımda hırpalanmşbr. 
~ ıtafarının isimlerini hem ka- doktorlar her günlük vukuat Ye Bir ceset bulundu Bir cinayet 
tibııç, hem de protokol defterle- kazancı deftere yazmakla mükel- Dün sabah 8 de Sirkeci rıh· 
'ı e kaydederler. Bu da kendi leftır. Doktorlarm bir çoğu bu. tımı açıklarında denizde bir 70 yaşındaki karı
--'tıfaatıeri iktiıasındandır. Bi- gUn kazanamıyorlar, . hatta ka- erkek cesedi bulunmuş, yapılan sından şüphelenmiş 

.4 e11a.ı h ı b' ı · · · dare edemıyor!ar Bu tahkikata ram en hüviyeti anla-r ~ ey kazanç memur arı ıne enm 1 • Adanada feci bir cinayet ol-
_.ııı .. 011"'- l k t '•d' şılamamışbr. 
P"'" "'"• "'0 et k · • her zaman a ı ır '' b ki b' b 70 J ":••...... me ıçın ...................................................................... Geçenlerde köprüde bı'r adam muş eş çocu u ır ara acı 
:;, ~~·fil-;;;d~· .... ".... Vilayette: çoraplarını ve ceketini çıkararak yaşındaki karısını bıçakla öl· 

lca:ret odasında dün Beylerbeyi ve Çengel denize atlamış ve bir daha bu- dürdükten sonra polise müra-
~ kıt de elektrik lunmamıştı. caatla zevcesinin intihar ettiğini 
erilen kararlar uy . .. .. Cesedin bu adama ait ld · l · · l'i . . BeyJerbeyı ve Çengelkoyu hal- 0 uğu soy emıştır. 

dUıı .. :aret odası, oda ~eclısı kı namma dün bir heyet vali zannedilmektedir. Tahkikatta kadının kocası ta· 
t.lith ogleden sonra, Nemlı zade Muhittin beyi ziyaret ederek bu KöprU arslanı! rafından şüphe yüzünden vurul-
topı at Beyin riyaseti altında civar halkının evlerine elektrik Sabtkah takımından Hüseyin duğu meydana çıkınca arabacı 

lnın t d ki h ld Mustafa evelki akşam sarhoş a. »t ır. tesisatı yaptlr ı arı a e cere- l k Hüseyin tevkif edilmiştir. 
'Yl• d ş · b' 'k' o duğu halde bıça la Unkapanı tı'f "lUniyet istiyen a:za an e· yan verilmesinın ır ı 1 sene sonra· k 1 Adana berberleri 
t d h r . t öprüsünden geçen ere saldır-

l.t~ ~ e Süreyya Fortun zade ya bırakılması i tima ınıo mevcu dağından yakalanmışhr. Geçen cuma günü Adana 
~ti tat ve Hasan , Hulki Beylerin olduğunu işittik~e~in.i, bun~ mey~ Otel mi, randevu Yeri mi? berberleri umumi tatil yapmış· 

tıf it' daları k k d 'Jeri dan verilmemesını nca etmışlerdır. 
ltı 113 o unmuJ ve en 1 - h kk d iki t Galatada Kayseri otelinin lar ve belediyeye cuma harcını 

~ttiJ ~ıun sayılmalarma karar Terkos . ak t' ınh 8kkş d Yd.. ran.devu. m.ah. all.i ittihaz edildig~ i vermemek için dükkanlarmı aç· 
llıııtir Terkos şır e ı a m a un 

Mtrk • . . bir zat vilayete şikayette bulun· polıse bıldırılmış ve evelki gece mamışlardır. 
-tal " ez bankası 1dare heyetı ve şirketin gayri kanuni otelde yapılan aranmada Adalet, lzmlr kollejinde bir tal4ibenin 
~ 'Kına seçilen dan Cevdet muş ld ~ .. r k . k f Mürvet, Anjel, Hatice isminde dolabında bulunan kitap 
tyjl\ .aza ceza, a ıgı~~ so>: ı~ere. • .şır e 1 Bir kaç gün evvel İzmir kol-

t11t, b Vedanamesı de okunmut· dava edece~ı~i ~ddı~mıştır. dört kadın yakalanmıştar. Zabit"'i 
~ 0tından sonra Ticaret oda Vilayet şıkayetı Şırketler ko· ahlakiye memurları otel sahibi lejinde bir Türk taJebesioin do-
ı .. ll •e borsal h kk d h ır· miserliğine bıldirmışlir. hakkında takibata başlamıştır. Jabmda (Hazreti isa ile beraber) 
"ll ..... k ar a ın a az •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
"tı: .. ta olan yeni kanun layi- r............. \ 
kik rı ~efındıknizamnamesi tet· Çizgilerle fikirler: E'kmek ve Bicmek 1 

Ilı-._ ~dmiıtir. Kütüphane için ' 
Ur, )'j I gayni melhuze faslından200 - -------- --...... 
tekı·t ııunası hakkında yapılan 
~'•i' k tasvip ediJn_ıittir •. 1930 se· 
ıle t inunuevvelıne aıt pilinço 
ti.._ enzilitlı satışlar için mev· 

'>-lat •onu olan mart ve eylül 
p~ kabul edilmiştir. 

lGec ıre ticaret odası tarafından 
b,,•r '!asında seri nakil ve der
~tt'lllak.ı tedbirJeri sorulan sual 
~t. 1 

tcek cevap kuarlattırılmış· 

~,181!A~~a odaya tescil edil· 
h.t trını ıstiyen tüccarların mü-
~•pl . 
"~ t erı tetkik olunarak kabul 
tilııai~~~il edilmelerine karar ve-

Eski bir sözdür, fakat 

daima doğrudur; biçmek için 

e.veli ekmek lazımdır. 

Ekildikten sonra da bir hayli 
çalışmak , ekilen tohumd an bir 
semere almak için alın teri dök· 
mek icap eder. 

!Fakat cemiyet içinde bazı adamlar 
vardır ki bir şey ekmeden biçmek 

!
isterler. Bunlar tufeylidirler. Cemi
yetin en mızır insanJarı onlardır . . 

-il\' 19JI. ,..enenin g-üıılcri: ~eı;en 161} kalan 
günler· r 96, t Sefer 1350 

Güneş-Doğuşu 4.28; l:'ıatışı 19,44 

Namaz vakitleri- Sabah. 2,25; 
O~lc: 12.13; ikindi ~.\kşam. 19.4~ 
Y llN ~ ( .46 inıs:ık· 2,07 

• 
Hava- Dünkü hara.ret ıazamil 28 

cası::ari) I 4 derece Ku~ün rüzgAr 
muıeha\ \ ı.il ha\ a açıktır. 

• • 
Radyo 

lstanbul - Saat l 8 den T9 a ı.adar 

gramofon pl:lldan ne~ri~an 19 danf9,30 a 
kadar Selim Sırrı Bey tıırarından "Halk 
hil~isi,, mevtuunda konferan~ 19.30 dan 
~0.30 a kadar bırinci kısım alaturha saz, 
suhandan H ın iştirakile, Anadolu Ajan~ı 
habcı !eri 20.30 dan 2!.30 a kadar Rad) o 
orke~tra--ı 21,30 dan 22,30 a kadar ikinci 
kısım alaturka ~az. l\lakbulc \'e Akılc 

1 [. tarın iştiraki erile, Borsa haberleri. 
Viyana, Peşte, Moskova, BUkreş 

Saat 19: 
Bükreş: ( l 2-394) istihbarat, konfcr&ns, 

Romen musiki~i 

Peşte: ( 20-550) Viyana havaları 
;\losko\"a; (75-1304) Radyo Jurnal 
Roma: (441) Konser: \'eber, Grig, Sa-

mara, Çeri, Fornasariden parçalar 
Viyana: 120·516) l\1üsahabc 
Saat: 20 
Bükreş; Gramofon, Darülfünun Radyosu 
Peşte: İtalyanca ders, Opera Ru•yal 

orkesrrası 

Mosko\'a: Konser 
Roma: Konsere devam 
Viyana: Müsahabe Frıınm:cı derı 
Saat: 21 
Bukre;.: Ilarpa solosu. Konferans 
Peşte. Orkestraya dc,·am, l\oııferans 
~JoskO\a: ~lüsahabc 

Roma: Radyo Jurnal, Gramofon 
Viyana: Orkcsıra 
Saats 22 
Hükrcş: Şan, Keman solosu, i ·tihbarat 
Peşte: Çigan Orkestrası 
Mosk°'·a: Korıscr 
Roma: Gramofon, Radyo jumıi, ı Mu·lf 

salı:ıbe 

Viyana: Kon5ere dc\'am 
Saat: 23 
Peşte: J\onsere de\ am 
Roma: Ciyordanı::ının Sibcri 
\'iyana: l~tihbarat 

Vakıt:Abone şartları: 

1 3 IJ J~ 

Oalıilde 150 400 750 1400 
llaricte - 800 1450 2:'00 

llôn $artlarımız: --------

, 
AyJık 

Kuru~ 

Resmi Musust 
Satırı 10 Kş 12,50 Kş 
Santimi 20 .. ~5 

KUçUk llAn şartlarımız ı 

2 3 
30 50 65 

4 

75 
J • 10 Defalı k 
100 Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı
ğı için bir defa meccanendir. 

B - 4 satırı geçen il~nlıtrın fazla 
:ıtırı için .5 kuruş zammolunur 

............................................................. 
unvanlı dini bir eıer buJunduğu 
maarif eminliğine haber veril· 
miştir. 

Eminlik bu kitabın herhangi 
bir din propagandası için mek
tep idaresi tarafından verilmiş 
ol masını nazarı dikkata alarak 
tahkikata başlsmıştır. 

Leyli talebe yurtları 
Şehrimizde olduğu gibi İzmir· 

de de bir leyli talebe yurdu 
a çılması kararlaşhrılmrştır. 

80 yaşında bakire bir kıza 
tecavüz etmişler 

İzmir gazetelerinin yazdığına 
göre Dere köyünde Mahmut 
ibrahim, Ö mer isminde üç şah~ 
bir eve g irerek henüz kız 
bulunan 80 yaşında Şerife hanı
ma tecavüz etmişlerdir. Yapılan 
ihbar üzerice Mabmutla ar\ca .. 
daşları yakalanmış adliyeye Ye· 
rilmişlerdir. 

24 bin lirahk vergiyi 
. . ~klamışlar 

. •.zmırd~ b~r komisyoncu 'irke
tının 24 bm lıralık istihlak vergisi· 
ni sakladığı meydana çıkarılmtı 
b.~ paranın cezasile beraber tab· 
sılı kafarlaştınlmıştır. 
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Httsnil niyetle birlikte -~~ _!!!!'!!•!!!•~ 
•Bütçenin tevazününe medar ol- Şahslyet1!11ızht mUhinı hır kısmı başka şah- Orta Şarkta Jnglllz 

mak ~z~re. Tür~i~e ~~ilinde bulunan Siyetlerın tesJr)erJnden terekküp eder siyaseti 
m.aadının ıılettırıldlıgı ıurette yüzde lngilterenin Orta Sarkta •i,, a~et n 
~0 ıı· · . Bir ,ahslyetin mUfit tesiri - Kumardan tahzir - Atlatılan ·• .,. vı e ı nuıpetınde tevazün huıt ola- iki bU münaı-ehetleri mr~ele~i şu son aünler 

Jı:.. ·b· · tUıJ ol k fUk tehlike-"Hikiye,, ve"leme,a,,-''Blr ölU•Un def 'eri,, «" cawr- pı ı ıı aam unactık bir aç bın •• ~ zarfında ehemmi.re?t1e nte,·:ı:uubahilll ol 
vatand"fln maa aile mai.ıetlerinirı tc- - 43 - Yazan : /la/ İt ~İ yu du. lngiUere Lortlar kamarasında 
mbı edilmiş olaeağı vare11tei arz ve Ha.>atta nkdiğrrile mür; trmir mü· nıemi tııtarak .· _ Si .. ,• Lj •1 1 f,ort Trrnçort, lngilterenin Orta ~Mk 
ltt11anqır Altikadaranın nazarı ıttrlaı- · ''"' "r nA,;ı 'at· [ .1 .. . 

alt 
• . . . naHbetlerde hulunan ~alı si.' etlerin a- Dedi. kat'i•·pn kumar 0,_.ıı:rnl'P' ınıı ~ .ra~etı e me,gul olan hutün del'let da 

na ına CC'ridei feridenule tavasıut d · · .. .. ' • • ' '" ~ · ı ·i [ t ·h'd' • · t i hük·\ h l rasın a bır tesır ,-e tces,..ur mıın ,ı".ı· Rana bal.ma\'ın, bende hu bir h<lıı.ta· ıre eı •ı n e' ı ını ıııı em ş. ı.ımet 
uy'; maa~ maruzdur.,, f l . Je.si olur ki bu müs takil fakat mii t<'·ı lıktır. f;ğer hayatta kazalara uğrnnıak nanuna Lort raı-fit ce,·ap \'ererek hu· .. r·: ~eh t~p. ta~r,:u b meı;e eınnin ca"rir mecralar takip eden iki derrııin ihtimallerinden sakınmak i~ter,ı;eniı na lüzum olmadığınt söylemişti. Bu 
~u~d ut ışı a ~~ı :. ıg~ u zaman de topraklar, kumlar altından giıli İ7.l cı- hil iniz ki l\nnıar ~o kaıaları da' et e. cel·aha göre İngiltere hüktımeti O• ta 
da) \~: udr 

1
1Ye -~~ 0

1 
uyd~l~u tar:ıfın- bularak sularından hir kısmını hi ı bi den sey krin ba,Jıcalarındanciır şarktaki bütün siyasetini kontrol ıt.llr-

an a a ar ara ı* a. e ı ıyor. rne karıstırmasıııa benzetilebilir. Z . t .k. . ~ 1 k 1 . k l nda bulundurmakla beraber alakadar * · ,a en ı ıncı ay ı · a ınıncıya ·ar ar 1 . . 
Hayatımda böyle han a icrai tesir ( l t b 1 k . d d h mem eketlerın muhtelif menfaatlerı 

Bu mektup tahlile değer- etmiş şahsh'etlerc vahul hende bıntk· anı~rme :' ~ n u. ıner ezın en n a bulunması hasehile bu menfaatleriie 

1 ıI .. il i t •t 'b . · ' · rnı : r ~elmerlı) planını h:ıvırmak aza. 1 t ı · r 1 .. k.... . .. 
- usn n ye ı ı arıle. tıklan jz;ler sonradan adeta memha 1 1 .1 t ' . 1 .. 1 b. nıu 1 e ı 1u l.lmet daırelerını meşgı1l 

2 D
.. • . 

1 
. . . )!na lU na~n 1a ın ınz mamı oy r ır t kt d' B . • . . . 

- un)a ış ennı an1ayı~rnuz ı- vesikalarını getirip gösterenık me\ da- t " rl' k" .. d L 1 e me e ır. u hükumet dJUrelerı bır 
tfba iı · nl' ıce ""' ı ı o gun en ~on ra ııenc e l - 1 .1 .. 

r e.. naçlkmış intibalara rok miisaclif oldum .1 k k ' d ..,. .1d. lif erı e muşarere ederek hareket tt-
"il k .. b . . ~ . . ,. para ı e oyun Qfnama · ''a ı e.,ı ır. kt ld ki d b"' •. b . . ~ n u u mektubu yazan ıat mu- settJğım hat komiscrı ~em ı Bey ol· ... bcı ·· ııh · 1. "f d h kt me e o ıı arın an utun u ışlerın . .. , . "' u ,\ ım •l em u uıt me U· 1. t k d . d h' d 1 • 

ha.kkak ki tUmen, tümen, batman, bat· n1uştu. Şemi Bey bıze pek dosttu, 1 .. . . ' \ k , lir e · alre e teY ıt ., i mesl hır fay· . . . nına ,.e onun uıerıne geçın rn or"u- d . . 
man ambar, ambar hüsnü niyet !'ahibi- İzmffd(' (Hızmet) ıdareha nesilc oranın . . ,_ f 1 s ,. B h" .. b . ı:ı ,·ermıyel'ektır. Bu ~ual ile cevap 

d
. B Jk' \a """'' o an .,,em ı ev ır gun rnı t hl'I rl ~ 
ır e ·ı de 'k" ::.: 'ki h ·· d .. ı · · . ·rr · · a ı e e.ıter: . ı ı guı ı ~eşme a şu mu a\lm erım namus 'e ı et ı..a~gıları iclarchı:ınrfle y 3 Jnrz hulacı:ıh. ıımrettr. ~ .. 

vatan kurtula. der dururw. na miitN•ssıhane merbut olan fitrrti d . . 1 .... . 1 k 1 ~. "N Enr.la Orta Şark tabırınde.n ha~ • . . . . . a\la111 ı, '• )anız a ınr •• . - J r. 1 k 1• 
Kayıt~ız, memlekette bir yab:tncı ıc;ın pek mu\afık bulurdu. Helkı hrı· mide .. bitb·or değil mi? bundan ~onrn ama a:ıım. 

vatanda yaşar gibi yabancı diyarların pimiıden mif.,.indi, fakat onu daha ne vaııvorı;;unu-ı? Din sordu. Orta Şark memleketleri şunlardır: 
hasretini taşıyarak yaşıyanlar yanında müsin yapan H ararlaki ) a:;- mc..;:ı fc A. 1 1: d h" 1 · 1 mİ'-'f'n 1 u Ruriye, Fifüıtin, MaYerayı Erden, 

.. h k k. . b" . r" e ır ~ua e )t>nze • ' 1 k N "t ıı · . ~up e yo ı bu vatandaş bir ıııne ır de mızacının ,·ekarı me ·a fe:--ı- .. 
1 

. .. h d. ı . ., ndi . ,, ra · • ecı ve ıcaz, Baıı;ra korfe;ı:irı· 
f
. . sor. t'rınc aca a ne ıyecen. . ,, e ~ .... d k" . l ' k 
ıkır bulmuş onu yumış sonra ni ilave eden bir hali vardı ki bizlrıin .1 . . ·d· ·. t' 

1 pıenırı ı ·\er. Aden ı-e Yemen. 
dk 

.
1 

. • . ı:- ı e ce,ap \Cl ım. n··t·· b . 
a ·tı o ettırnuş, daha sonra dermış şetarete eğlencen hatta aıa~·a Jnt- tk· ı ·· "k h 1 d u un u memleketlerın hatıılıca <11-.. · - • • • · - ı ,..uçu roman ı azır a 11,1. • , • • 

biikmuş p0tıtaya \'ermiş bütün hunlar ta kendisile hite şakaya meyyal olan ''il 1. . (l) ·d ) , •.. t 1 lı Arapc:a ,.e başlrca dınt İslamiyettir. 
b

. h" • e ı., \e a\ a ... ınu a easını c:- b ' "til b 
ırer ımmettır. Amma ,.e lakin netice gcnc:li~imize irap eden mfö:;aııdeyi .. 1 d 1 ·b w d D .-ıoıHa ll ıı u memleketlerin genç r.e ' , :s o:ı- eme en en~ ryıgını ısır ı: - e- . . .. . • 

sıfır,. tehe~süm ederek gös termekte de zor- 1. ·. . d .. k . 1 B ~ılleri ılercle muttehıt hır Arap devle-,, ' · ı ıs.mın en ur ftuyor musunuz. U· • . • • 
Niçin, çünk~, kuru hüsnü n~y.et, luk çekmezdi. Onun bilhassa· inada nun i~mi !'arahatan g()F.teriyor ki mev- h tesıs_ etme~ fıknle meşbudurlar. 

Hayret ır 
Manisa hapiıhaneıiııde ~at 

nan mahpuslar kaçlll '!0-

diye haber alınca hayret e~~ 
Bir hapishaneden nasıl .111• Je' 
haçar diye. Ertesi gün b!r. ~et· 
te de Manisa hapi$hanesıP~O ~r 
rnini gördüm. Bu bina ş.ır ff 
dimin l!cşiktaştaki eviııded O 
bendehaneden daha vira~ .'·Ni' 
zamımda gene hayret ettılll· -' 
ye 6teki mahpuslar kaçııt• 
diye .• 

* • ılı 

MUteaffln rutube~, 
Harbiye mektebinin aııno~ 

·ne hikmettir, bi:z: efe' 
11 

yollarını he~ b8yle orta yerl~r 
g~ıe garünecek yarJere ya~~oO' 
bır ayale yolu, {şehir ırıech• ~ 
kullanılıp da azadan bir kısfll10 ,, 
anlamadığı bir tabirle Mtbl 
vu. f 

Bu mebalin etı:afı günden ot· 
ne müteaffin bir rütubetiıı tO 

hiş istilasına uğrıyor. nf 
Bu bakuııııılıkJa bugün k pıl 

bir dere olan bu akıntı Y, 
ırmak olur ve Beyoğlu cadd~ 
kaplarsa ne yapar, ne e~ bO' 
O zaman belki de şehirde~1 lıt' 
tün ıtriyat mağazaf armın 5tok 
bu laaffünün önüna geçer0e" 

• • * 

sadece .alaka, gozyaşı, koca karı ılacı benziyen fikirlerine merhutiyet adeti- zuu da cinnete dair olacak. Rir kert' lngıltereyı bu memleketlerle en çok 
nev'inden tedbirler bir cemiyetin ha- ne, bir de serdedilen bir miitaleanın hu kelime türk lehcesinden sllinmis· alakadar eden cihet onların kara. de. 
reket mekanizmasında hiç yeri ol mı- hemen akı.ine mayil olmak suretile lir. Rultan .Muradın · d<'li diye h~l niz ve hava yollarından bir çoklarına 
yan şeylerdir. tecelli eden tabı nakizecusuna karşı olunduğunu l "C Ahdiilhamidin hu l\e· haki~ı _olmalarrdır. Onların bu yolla· 

Maden işletelim bütçeyi mu,·azene- latife etmekten hali kalmazdı. l{e11- limeden korktuğunu biliı'sini7.. O hal· ra bakım olmaları bu memleketlere t>ı>r "Bfzlm nesfl,, .:ıı 
lendiririz diyenlerin hüsnü niyeti: disi pek memnuniyetle tahammül etti- de ... J smi dt-iistiı-mek de kafi değil. vet dökecektir. yeni bir edebiyat aoke''.ir 

"-Hindiler niçin konuşmuyor, at- ğlndendir ki bugün kendi~i ortada )ok Madem ki mev~u cinnettir İnRilterenin sabık Irak (evkalı1de cevap verenler hep k~"i 
lar neden yumurtlamıyor, haydi hindi iken bu latifelerden hah etmeğe mü· Derhal ha~h.ıııı teslim ettim: - O komiseri Sör Henry Do~ bu n~ktayt lerindcn ''Bizim nesil,, ôjye bl'.'d~ 
nin kuyruğundan bir tel koparal~. bah nazarile bakıyorum. ha ide, dedim; ötekini (Dayda) .} ı izah edE'rek şu sözleri söyliyor: scdiyorlar. Fakat hakikatte· -
atın kulağına bir iplik bağhyaltm, hın Mülhakata birkaç gün gedrmck ıi· koruz. "Asyanrn, Ruıı;ya hariç, bütün Av k t d b. ,e ~ a e erseniz-bizden ır 
di konuşsun, at yumurtlasın demek gi- zere cemaat halinde seyranlarımız o- _ Day·da ne dem(>k? rupa ile ticareti ve Amerika ile tirare. 
b

. b' d' sonrası, man&1ına geHyor. 
ı ır §l'!Y ır. lurdu: .Maııisa, Alaşehir, Tire, O- _ Uyrlurma hir isim! .• , tinin büyük kısmı, hali hazlrda Bahri :Jo.pbc !Jfıd 

lçtimat mes'e1eler hakkında her gün demiş, ''e saire... Bunların hat komi· nııtıa ıirade sormasına ml'ydan Ahmerden geçmektedir. Aıı;y11ya giden <'-
bun~ ben~er ~öı:Jer_ işitir~~u~ Siymst seri ~ıf~tile, tertip ve i~are .lta.kkı ?." \"ernıeclen f'!'Mmı anlattım: -. Me\·· bütün han ~oJlan b~radan geçiyor. Bir haftahk lhracatu~ıl ~ 
~uelelers dnlet ışl~rinı ikı ".atırJı~ na aıttı. Ara~ızd~ kaıar H~ıl~rdı. hıım bir diyarın, mesela ,·aı;atı Asya- Iraktaki pf'tıoJ .!'i~h:ılaıırıdan ıızatıJıı. Son hafta zarfında 1st'O~ 
hı~ ~ektupla halledıveren nıcelerıw l~aF-Satan ~~cı::.ela 'Kasaba~a gıdılme- da bir memleketin. geçmiş bir :ıamanda ~~k ho.rularıJl. hlJ! T01:,lJblusıa111da, dhte mmtakasından 27 sandık ,f~ 
mız \:ardır. sın... Şem ı Beye s eyran tasan-urun- ~rnc; hir sutanı vı:ır ki firaışı aşkrna 11 l~aJ fada b~tecektır. Bu borularla 6100çuval kabuklu fmdık 51, 

• • • dan bahi8 ac;ılrrken içimizden biri: - daima deı':işen genç kızlar alıyor. Bun hirhkte demıryotlan uzatılacak, ela- kilo tUtU 38 d k ' 111ı.ır1• 
Hfümü niyet t~·i, hüsnü niyet.. Bu 5efer Kaıı.ahya gidelim! Derdi. Der ıardan biri (Dayda) bu mülenes a~k h~ Mnra bu d~mi'?'olfarı _lran ve H~n Menin m~~taka:~nd~n 2/9oS4 ~ 
Amma '"' 14kın onunla beraber hal Şem'j Be~;n başı muhalefet mana· gece!l<İnden kurtulmaia imkan olamı· dıstana doğru ılerlıyecektır. Onun ı~ın J 39920 k'J f ı08101' 

dünyayı, dünyanın i~lerini dünya a- sına yuhan ha\kardı. Ye hu suretle yacağını hi\di~iııden hiç olmazsa onun b~ memleketlerin Kap hath keşfedil· k~ arpa, . 
1 0 ıstık, k 1 

damları gibi ıörmeğe tetkik etmeğc a- müttefikan gitmemek tarafını ilfü;am intikamını almak için ~açlarının ara- dıkten ~onra zayettikleri ehemmiyet on ılo pamuk •. Bursa mınta :~ 
lıphm. ... ettiiimiz Iiasaba bertaraf cdilnıi~ ı;ında ince, kü~ük bir şiş... lara ald~t ed.ecek~lr. On~~ için hu. y~l dan 5154 kılo taze tuzlu ı. ,, 

lnaan oglunun tabiat~ hiikmettiti olurdu. O z11mana katlar heni dinlerken ların ııe~ametı lngJltere ıçın hayatı hır Samıun mıntak_asından 2,~ 
d"1rde bu kadar entipüften dü~iinen Ben, bilhaSb<l nazımın ~c<"ecrğine eli ile f.Öziimli kesti. Ye: me8eledır . ., Hndık yumurta, ızmir nunt•~ 
bir kütle _va~dır. Bu ~ütlenin ~i.zi_m emin olduiumda 11 bu ne\•iden şnkalar- _ Bu daha fena!... Dedi; Abdül· .. Ar~p meml.eke!l~rinin .. huıtünkil ~:e ıın~a.n 15,472. keçi ve JıO r 
memleketımııde yaşadıgtnı hep bılırız. da ileri giderdim. Mesela cml cıvıl hanıidin mütemadiyen genç kızlar jı;; . yaı ınkı ehe~ımıyet~nı bu gozle teem}\rnl der.11, 33670 ktlo hah, 2274, r 

BUtçey~. ~uvaz~nelend!rmek için güneş kaynarken, ona bakmak,.;ızın tifraş ettiğine bir işaret! Sonra onun edenler lngı.ltere~.1n her ha~d~ Arap lo hurda,. 473,136 kilo pıl•"' f 
alınacak en ıyı tedbır evvela ruhlartmr guya havayı muayene ediyormul'ca- en zivacle s ui kastten korktuğuna da memlek_etlerıle ~unasebetlerını ıon <le 73,266 lulo üzüm 21 220 "·~ 

·· f · · ~ · rece mlıdafaa edıy 1 H tt b ı ' ' ~, ıı muspe ın mutınına vurarak muVRze sına pencereye gider, ve: - Hava ne herkes vakıftır... .
0

' a~. 3 
a un ar, dık vumurta 28 987 k'Jo ı.'1 :ı:ıtlendirm kt' . . ., .. Arapların artık dınamık bir kunf't 0 ' ' 

1 

e ır. güzel! ... Derdım. Sonra gulerek r>na "Yalnız sen ,•akıf ~örünmüyorıı:u11 !,, 1 k . "d • yıt111 ihra<' edil nı"•t'r 
S ""DRI ETE'•.. b •· d Od ·· · r ı ı ara )enı en tneYdana atıldıklarını i· ., 

1 
• 

, .tt. °' r•ırı an.ar ım. a gulerdı. 'c mu 1a e· demek is tedi. Bu defa ben dudakla- 1 i .. k · . . '1111111ı1111111ıınw11111ııı1.,.....111Mıtıflll,ıııı "' 
. er ~urere arapları ıhma! edenlerın ~ h 111

" j 
Polis maaşları f et huyudnab~arı~ıt .ofrn_alnan k hu .hıleye rımı ısırdım. eski Ronıa ve İran devletlerinin akibe- 08 lblnln :ses 

kar~ı o a ır cı ı e ı e mu abe e ede· _ o halde" Dedim. tl .. ı·ı'nc ugw ki .. 1 kt d" \ En Son Çıkan . . .. " rıyaca arını ı;oy eme e ır· T U R K Ç E ı a 
rek: - Evet, ama bıraz ~onra şakır _ o halde hence bu doğrudan doğ· ler. t l A K L 1 fi l'ella ntUtlUrU, bazı netrlyata 

cevap veriyor 
Bazı polislerin maaılanndan 

fula katiyat yapıldıiı ve bu 
'itibarla ellerine 24-25 lira kadar 
bir para geçtiği hakkındaki net· 
riyat ilzerine polis miidürll Ali 
Riza B. bunun doğru olmadığanı 
yalınz Devlet bankası hisseai 
olarak herkesten beş lira kesil
diğini s8ylemit ve demiştir ki: 

- Bundan maada tabii Tea· 
vlin ıandıjına borçlu bulunanlar
dan da muayyen nispette bir 
katiyat yapılmaktadır. 

Şimdi taavUn sandığından ya· 
palan istlkrularnı ödenme müd· 
detini altı aydın on aya çıkar· 
dık. Eıkiden 20 lira i•tikraı 
eden bir polis, bu parayı 6 ayd• 
verirken, timdi 10 ayda ödiye• 
cıktir. Bundan baıka ıeneJik 
faiz miktannı yüzde 1 S den 12 
ye indirdik. Bu suretle polislerin 
Devlet bankası hissesi olarak 
ayda verdikleri beı lira yarı ya
nya indirilmit demektir. 

20 ay ıonra da her polis 100 
liralık Devlet banka.ı hiue se· 
nedine malik olacaktır. 

Taaviln ıandıiından bazı poliı 

şakır yağmur yağacak di)e gült-rcli. ruya hem kendini.zi hem refihleriniz· Ru fikirde olan emperyalist tngiliı. Zeki Beyin 
Bana bir büyük birader sıfatile nt le berabel' gazeteyi muhakkak bir teh- lerin istedil\lerj ln~iltere hariciye!"ii· AX 1928 No ' 

güzel ir§atları. ne i) i nasihatları oldu. like) e sürüklemek demektir. nin, nıü~temlekeler neıaretipin ve Hin- ~eve, Hicaz, Gazel. LAyikrtl
1 

Unu~ulmıyacak hatıralardan biri _ o halde. diye deva.m_ ettim: tef· di~tan hükumetinin birleşerek miinha- Anadohı TUl'kUsU ırJ> 
şudur: rika ~·erini bir miiddet ıçın başkalarr· sıran Arap meselesile meşgul olacak ! ÇIKTIM ÇINARIN BAŞ 

Onun hir iptilası vardı: l\:umar. Bu na terkederim. bir daire l' ücuda getirmeyi n ıır.ıp 1 Nermin ffanıl111J1 
iptilada. yalnıı; değildi, dostlardan bir >il * * ~emleketleriııe karşı takip olıınacak J AX 1305 No. 
çoğu on~n evinde toplanırl.ar,_ ya ba- Hu t<?rrika yerine ~lipler vardı. ~ıya~ct_in ~~ dair~ tara_fından kararlaş SARI KUŞ. (TAN G 0) 
kara )a _ıa~~kenc o)_nallaıdı. ~en Fransrzcacla hirçok serı terakkiler ya- trrarak dı~er daıreJerın. hu kara~ları 1 Sarı Yasemin. (TANGO) 
baza~ bu ıçtımalarda bır !emasakar pan Tc\fik !\"en.at Adol~he Bt•lotdan ahenktar. hır surrtte_ta.t~ık e.t.~tl~rıdir: ıreryadi Hafız Hakkı s~f" 
sıfatıle ~u~unurdu.~1: . N~. ~aşı .nı, j' "ZiJapaş kadın,. diye b1r roman ter- S~hık Irak ~0~11ıııen. :so: Hanrı AX 1307 No. 
~e k~~m ış~ı~ake .. m~~saıt_ degıldı. l· a · cemesine başlamıştı. l\tahnrnt E11at J<:. Dobs ıle . onun g~b~ şark ışlerı hakkın· Wiijginlann ucunda M•-'-
kat ıştırak ıçın buyuk bır arzu taşır- fendi de ıı;iyasi makalelerde.n vazgeçe· da ~IAhıyet .sahıbı sayılan z.~':at. tar~· olıa ay kız 
dım. rek kitap olabilecek fennı şeylere r~kıp ol~n ~ılletlere daha mıılayım ı.r f" 

Bankadan ilk alınacak maa:;; ı anne· haşlamak istiyordu. Ye btnimle urnn ~ınde hı~ -şuphe yoktur. Bu cereyanın Hafız Om er BeY 
nıe bir hediye almağa t nh i:-. ctıııi~ i ti c;Rrt>lerclen t;onra GuiJlemainden ıfadc ettıgj bir çok manalar vardır: AX 1308 No. 
,.e bu t~sanuru keı~disine de sörlcmif·I (~ent!li) H (Kamer) k~ta~larını lerC'~ - . 1 -. n.u ccrey~n~an ı_ngilizl.~riı_1 . Mahur Şarkı: .. .ı 
tinı. fasanurla ıcra arasında bır m<' etmeğe karar >ernnştı. Ren de <lı- Aı~p mıllt rmelleılnı tatmıne mıısaıt GOL YOZON AÇAllSJr 
büyük fark vardı. Ben o ilk maa~ı a- ğrr hir roman ihıar edhtciye kadar t~lakki ,.~ Y~hut o §ek~lde teYil ol~nı:ı - Hicazkar Şarku 
Jınca o. J:rece oray~ gittim, _ve herkesin ~A.zetenin iç ı:<RyıCalarında en·el.a ro~ı~ bılecek hır l'lı_ya. et ~ıtk1p td~ce~l~rı ;ın S U D A Ç l p L A ~ 
h.ayı·etıne ehemmıy<.'t 'ernııyerek lla- nın sonra tiyatı·onun htr tarıhçeıo;1111 laşılr~or. İhtıml'l kı Ar~p bırlığı cere- N Z Pl u 
kara sırasına katıldım. Tahi:ıtile ya - yazacaktım. Şem'i Beyle bu muhnc- Y~nr bu siyuetin ilk tezahürlcrinfl.f!n· ( 1 i OHI ~. E IMEDf111 
rım 1>aat içinde paralar gitti. Ve hir re netireı:;inde hu suretlere karar ,·e- dı. . . il . . ..A~ 1313 No. ti 
tarafa çekilerek oyuna boynu hiikük rildi: Hen (Jlik ı\re) ile (Tema~a} y1 2 - Ru ~ırasehn hedefı yaYa§ ya- Mılh Turkü. HaJebın Yolı-
bir temaşakar hali ile uzaktan baktım. yaı.dım. Bunlar ( Kii(ii~ kitaplar) ıı.il · '·." ~ lngilizlerle araplıt~ a~a~rndaki ıh Urfa Hoyratı. 

Eve avdet ıamanında Şem'i ne~ "ile:-;ine dahildi. Birinrit'i llahil oldu. tılaflarr a~gart hıdde ındırerek lngil @} 
beni kapıya kadar teşyi elti. Ye taın ikinciı-i l'\' eke hik:iye ettiim !!Urettr tere> · Arap mukarenetini tak\-iye etmek f . 
evden çıkarken iki parmağile hir cliiğ- kaıa~·a uıtradı. ~·e. neticede hem arap memleketlerini '"""""'

111111111111111
• ..,.,ııı1111ff 

•••••••••••••• ,............................................. Nihayet epeyce uıun hir faıı;ılacla.n '~11_5ma:, ~_tmek. hrm de ar~p mtml•ke· -·- ~ 
erkanının yüksek paralar alıp ~onrıı (Rir öltinün defteri) romanına tının ... but~n y~fları~a h~wkım ?lmakt·r. : ~jf' 
CSdiyemedıkleri de yalandır. Her- ba c;ladım. Hu ra~ıla pek hı:ıyl"her 'll· .• --:- u ııııy:uıdın dııt"er hır heflefi ~ar.k ~İ)'A5f'tfnde hir takım ıniihi 
kes, mevduatı nispetı.nde istikra.. ..ı • • .. ı · t t hk' d h' t de Jngıltere manda~ı Hya nüfuzu :ıl· hanüller beklenir ...il .. "u. zı ra u~ up a l"t' a ıye e ır e· t d 1 .. .. : • 1'' 

b·ı· b "d d'k k ..... · · ı fh f • 1 d ın :ı o nın:ın Arapların da tenrcuhıı· .Bu '"·enı ,i ... ·a.etin tathJ'kı tJ• ·' yapa ı ır, unıı o eme ı çe en· 'l"amu l\B nqı ıı'•Ç rmı~ ('I uyor 11"1. .. • • • • " ,, "'" 
. . . nu ha7.anmali lf bu l'uretle lngı1t11rtH ~ıyaset fakibine mechur ederek ~ 

di11ne yeniden borç verilmez.•• Haltt Zıya llgtakı zade rakip olan nlilletıer daha mülayim bir ıa.rı memnun etmektir • 



' 

ıu· 
laf 
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[ Dünyada Olan biten meraklı Şeyler · I 
'f ahudilerin a{llama duvarı Müslümanlara ait 1 
lsveçll bir hAklmfn riyaseti altında lsvlçre ve Felemenk ha

kimlerinden mtlteşekkll komisyon buna karar verdi 

5 - VAKiT 18Haziran1931 

( Memlekette VAKiT ı 

Kastamonuda es:rarengiz 

Karar, Akvam cemiyetine takdim olunacak vetaadlk edilecektir .., •• •• • 

Ola l<:tıdUste Mesç.idi aksaya müJasık kette bulunmıyacaklardrr. Bundan baş r~rla~mı p.r?t~sto etmeleri bakleniyor, Katil, maktulü kendi ~ıçagile oldurdu ve 

bir dnayet oldu 

ttıılt ~e. Yahudilerce eski mabedin ye- ka hiç bir kimse bu ağlama duvarı Nı~ekim Fıhstın mü~lüma~Iarı bu ka- katilin topal Oldugu fesbf t edfJdf 
tat e ızı SaYJian bir ağlama duvarı ile civarını siyasi bir maksatla kullan- ran ancak protesto ıle karşılıyacaklar 
ı·atıdrr. Eskiden beri Yahudiler bu du mıyacak, ağlama duvarı tarihi. bir a~ dır. . Bu hafta Kastamonuda, sekiz gün- Katiller yapılan uzun boylu tah
~~ ziyaret ederler, onun önünde ka· bide olmak hasebile Filistin ıdaresı .•. Bununla b~~a~r komısyonun ver- den beri üzerindeki esrar perdesi ha- kikata rağmen henüz bulunamamıştır. 
§altlı 'Yahudi devletinin azamet ve ihti- tarafından muhafaza edilecek, ve t.!u· dıgı kararla muslumanlar .. d~valarım la yırblamıyan esrarengiz bir katil Yalnız kendilerinden şüphe edilen üç 
Ilı ~.1• Yahudiliğin hürriyet ve istik- varın icap ettikçe Filistin islam. m~c- kazanmış bu.lunuyo_:lar. Çunk~ d.urn- vak'asr oldu. Belki bir ip ucu elde e- kişi tevkif edilmiştir. Bunlardan biri 
llıatrurııenni hatırJıyarak aflarlar ve lisi ilisi ve yahudi baş_ haha~lıgı ıle rın onlara. aıt oldugu kabul edı~~ı~ ve dilir de Cam ele geçer ve ondan sonra lpşir oğlu hancısı Mehmet Efendidir. 
l'n'nı. tutarlar. Son seneler zarfında istişareden sonra tamıratı ıcra olu- YahudiJerın :aınız ~u duvarı zıyaıeleltafsihi.tile yazarım diye sekiz gündür Diğeri de maktuliin iki köylüsüdür. 
L ~ıu.dller b kt hakları oldugu teslım edilmekle bera- d • b h d" · b .. . t k v ''llJI u ağlama duvarına tesa· naca ır. . . . . . . 

1 
yazma ıgım u a ıseyı ugun, ıa ı Onlar da yumurta satmaga Kastamo-

ı·aıı etmek istediklerini gösteren bir Komisyon, Filistinde .tah~ukat~ ber bu zıyaretın şeklı de tahdıt o un- yazıyorum. Hadise mayısın otuzuncu nuya gelmişler, ayni otelde kalmışlar, 
bir 1'et alınışlar, bu duvarın önünde bulunduğu sırada, orad~. F~listın mlı.s muştur. . . . .. .. cumartesi günü akşamı olmuştur. ve sonra beraberce vola ıkmı lar Fa 
de ~rın ayinler yapmışlar, ve netice- lümanları namına söz soylıyenler Fı- Karar.d~ Fılıstın muslumanları ~a Maktul Çerkeşin Ahmetler köyünden kat ayni gün akşan;ı sa!t ye:i b~ u 
l'aL u duvar yüzünden müslümanlarla listin araplarının İngiltere mandasını rafından ıtıraz ile karşılanacak b~r yumurtacı Hasan ağadır. Hasan ağa • d• • M hk '1t l k bç • 

~'ildi] · · · ü kt h d'l · ·1 duvar O. ga ogru a eme a ına ge ere aş 
let er araSinda kanlı müsademe- tanımadıklarını, onun ıçın gayrı m s- n?. a ya u ı erı~ a~ ama • .. .ı;, 50 yaşlarında, cesur ve kuvvetli bir ka bir hana inmişler ,.c derhal ikisi 
ııı l'ukubulmuştu Bu kanlı müsade- lim bir heyet tarafından hu duvar nunde feryat ettiklerı saatlerde mus- adamdır. Kendisi uzun zaman me~hur · .. 
b ~lelin önü al d ·kta a İngiltere hakkında verilecek her hangi kararı llimanların zikr ile meşgul olmamala lğrı Ahmet çetesi ile beraber çalışmış- de dışarı çıkarak ;arım saat ıçm kay 
il~lltlıeti bu ~~'~len~n S:e~~ik ve halli kabul etmiyeceklerini açıkça söylemiş-- ".~•r: M~slümanl:ı:ın bu ~~hdidi, din tır. Kabadayı bir adamdır. Kastamo- b~l.muşlardır. Bu :ki. yu'?~~!acının ~i-
l AfJaın d .. ı ·· 1 di hurnyetıne karşı bır tecavuz sayacakla 'k' k "ki d. _. t 1 rısı de topaldır. Fakat ıkısı de lgri arı a uvarı üzerinde mus uman er • ·-· . .. .. • d.l nuya ı ı abrrna yu · e ıgı yumur a a- . . . . . 
• a Yahudile . h ki rını tayin için Onun için mealini hulasa ettıgımiz rrnda şüphe yoktur. Çunku l ahu ı e- rı satmağa gelmis. Burada ic;ini biti· Ahmet çenesının bakıyelenndendır. J. 
,,,~8Ust bir ko r.ın ata kil etmişti. li.o raporun Akvam cemiyetine takdim o. rin feryadına müsaade ederken müslü- rince vak'a ... ünü ~at altıya doğru yo kisi de sabıkalılardandır. Bunlar da 
"'ıs,,. mısyon eş · ·ı ·ı Ak ı 'k · ·· t t k b' .. ld A ··dd · ~ı· · · t r ttt .ron mesele i uzadıya tahkik lunduğu sırada Iran mümessı i ı e • man arın zı rıne mumanaa e me ı- la cıkmış ve sehre yakın bir mesafede yo a raç mu eıumumı ıgı ara In· 

tıı ikten sonra ~i ~zun ün evel rapo- vam cemiyetine girecek Arap memle- ribirfni nakzeder mahiyettedir. Ar~ç şosesi Üzerinde öldürülmüştür. ' dan tevkif edilerek buraya getirilnıit 
ıtu takdim et~i;çb!ıunuyor. kotleri mümessillerinin Mesçidi aksa Rapor meseleyi ~~ı şekil~e hallet;. Vak'ayı haber alan müddeiumumi lerdir. 

L. .\ita- d 1 • . t hki gfb· mukaddes bir makama ait bir Jş mekte beraber tıeşevvuşler nıhayet ve- .. H" B . d Tahkikat henüz devam etmekte.. " ·ı ~ .. a uvan mese esının a - ı b. h t' .k k b' 1 t t t muavını usrev ey yamna Jan arma 
bt ı e ıne"'11 1 komisyon İsveçli hakkında gayri müslim ır eye ın ·a- rece ır yo u mamış ır. kumandanını alarak mahalline gitmis diı'. Hadisenin üzerindeki esrar perde4 

ter ı.!'lkfbıfn ri;a::ti altında Jsviçreli Art. ık yalan söyle• Bir tabi bir profesörü ve tahkikata başlamıştır. "' s~ h~~ü.z yırtılmış değildir. Neticeyi 
lto~'menkli azadan müteşekkildi. tık tahkikatta maktulün üzerinde bıldırırım. .. 
"1Q Yon, FiJistin müs1ümanlarının mek yok ! VllrdU on beş lira ve bir de saati bulunmuş- Kastamonulu: Taldt Mum.ta% 
h,d~Ueri ile görüştükten başka, ya Nevyorkun en meşhur müessesele- Londra gazetelerinin verdiği malô· tur. Arkasından aldığı beş bıçak yara-
-~ı'rtn llltiınessillerini dinlemiş ve . d n biri "cinayetleri takip labora- mata göre on sekiz yaşında bir tabi o- sından öldüğü anlaşılmıştır. Aleti k:ı· 
t~t enin evveJA bir hüküm ile deği~, :ın ~ dır. Bu laboratuvar (11linv:ı) lan Kari Danbver, Jena darülfünunu til olan bıçağın da kendi bıçağı oldu
°'ııı. ~U!hen hallini iltizam etmişlerdı. d::~lfUnüna tabidir. Bp Jabora.tu- müderrislerinden profesör Gotneri vur ğu, onun da yerde kanla bulaşık bir 
•Ç?J~r ıçın iki taraf .~le müzakereler varda çalışan alimler son günlerde ye muş ve yar.~lamıştır. .. A halde durduğu görülmüştür. Sağ ko
-Qdd" fakat bu muzakereler uzun . bir serum tecrübesile meşgul olmuş Profesor (Gotner) antropoloJı a- funda da kuvvetli bir darbeden müte-
''lh et devam ettiği halde ihtilafı 0

1
1 

d limlerindendir ve Darven mezhebine vellit "Ürük görülmUstür Kuvvetli bir en h • ar ır. :r ~ • 
l'tıld aUe imkan bulunmadıgı an- Al" 1 tecrübeyi mükerrer defalar mensuptur. Cani, insanların maymun tahmine göre hadisenin bir par:ı ne-
• 

1hıtd k · d a hakkın· ım er, r d ldfğ' · k b ı f .. ' "~ h. an omısyon av "thiş yalancıları bile doğ- nes ın en ge ını a u ve pro eso- ticesi olmadığı da meydana çrkanlmış 
"l likmU .. .. t oru kaleme serum, en mu ü b d'd k' f'k' ı · · ti k t "Ilı nu gos eren rap .. ı ğe mecbur eder. r n u va. 1 e ı 1 ır erıne ış ra. e tır Hadisenin mahiyetine göre cinaye 1ftt B · ti kvam ruyu soy eme d'ğ. • · · · .\ tt'ğ' · • ~ • u raporun cemıye ~ . üb . ..kerr r defa- me ı ı ıçın cınayeti irtıkll!p e ı ını tin şu şekilde yapıldığı tahmin olun· 
ftıı 01an devletlerin ekseriyeti tara· Ahmler, tecr eyı. mu . e söylemiştir. 
t dal\ kabul d"leceğinde şüphe yok- ıar yapmışlar, en munıt canılere bu se .. . makta<lır. 
~t. e 

1 
k tmişler neticede bunların Profesor Gotnerın en çok mevzuu Hasan ağa giderken arkasından i· 

~ rumud zer e ar iJ; sakladıkları cürüm bahis olan eserlerinden birinde mürla· ki ki..i geldiö-in. görmüş, yanına vak-
i «\.Oıni d ğ eticeler şun son er.ece ısr f ttiğ' f'k' b d·- · .,,. e.• 1 " 
ltd syonun var 1 ı n • ı · ·ı· f ttikler· görülmüştür. aa e 1 ı ır, eyaz ırkın ıger ırK- lacıtıklarını görünce - her halde bir tr· erı ı ıra e ı f 'k ld w d 0 · · k d' · .., • . .. . d Jara aı o ugu ur. nun ıçın en ısı d" 1 k · f'lA ıs k 

h.._l .... Ağlama duvarı, vakıf olan h Bu ~eni ~e~fin her canı uzerın e alman ırkının mutlaka muhafazası ıa.- uşmanbı ğeserı kı anf 0 a 
1 

gered· -
{;!"i ... 1 b" ü .. 1 tatbikına karşı mani olan bir nokta idi ~i 1 .1 i .. d. derhal ıça mı çe m ş ve ge en a am· 
"'lt! l>"'t fin IAyeteceııa ır c zu o · . h h · zımge g n ı er surer ı. 1 h" t . . B ti . 

ıt JiQ ü 1.. 1 vardır. Amerıka kanunları, er anıı . . . . . . . ara ucum e mıştır. nnun zenne 
!'t" ebile münhasıran m s uman a . .. · d her hangi suretle tazyJk Alman faşıstlerırun reısı Hıtler, ou mütecavizlerin birisi derhal elindeki 
«t ~ tttr. Yahudilerin bu duvar ö11lin· canı uz1erın e muannit canflere bu se. noktai nazarr kabul ederek bu esası, sopayı maktulün bıçağı tutan 
l ~ civ d t kl r merasim on· yapmış ar, en Al f · tı · · 
'tıl\ ann a yap 1 a 

1 olunmadıkça yeni serumdan kanuni man aşıs erının esasatı arasına sağ koluna vurmuş, bu darbenin acı· 
•er bu duvar veya civa.rı hakkında . . . ad • k3 oktur koymuştur. smdan bıçak elinden düşmüş, öbürü 
t..._ hangi şekiJde mülkiyet hakkı ve- bır surette ıstı! eye ım n Y • ............................................................. .. b v l k H ) w 
·1111.tı, Yeni serumun kaşifleri arasında mecburiyeti hasıl oluyor. de duşen ıçagı _a ara asan aganı~ 

ll . . 1 doktor Mühlberger beyanatta bu- Şimdiye kadar yapılan t iibeler sırtına saplamaga başlamış ve en nı-
>'t '"-U.ıınnıa beraber yahudılerın, bera lo an ak bu yeni serumun nasıl tesir neticesinde bu serumun Yüzd ecr ksen hayet ölmüştür. Vak'ayı bu şekilde 
ı.. ~det b d "'aklaşmalarına unar e se b't d ··dd · A • • "l"-a. u uvara " . ettiğini izah etmiştir. müessir olduğu ve müspet neticeler ver tes ı e en mu eıumumı muavını 
~'>'a i~ edil?c.ek ~e bu du~~nn ~z~l~ Doktora göre asıl hakikat beyinde- diği anlaşılmıştır. Hüsrev Bey civarda bir ayak izi gör
~llıtıfl'a ası ıçın hır teşebbust~ u u <J'r ve zorla beyin içinde hapsolmak- Yüzde yirmi aksaklığın sebebi de, müş, takip ederek, derelerden, tepeler
~lldaı,tak, Yahudiler duvarı~b~ıvar;na ~dır. Onun için bu serum kullanıldı· tecrübe altında bulunanlardan kafi den dolaştıktan sonra tekrar şehre in
taıurtlıı'e, hasır, hal~. ç~.dır glı ı şe·y·=çr gvı zaman Asap taz. yik ediJenıiyecek derecede serumun tesiri altında bulun dlğini, hem de bunun bir topal izi ol·ı 
~d tecek ve musluman arı ız •• ' . . .. 1 d • 

ec:ek: • hi h h i h ı·e bir hale geliyor ve hakıkati soylemek mama arı ır. dugunu meydana çıkarmıştır. 
• 11a yette olan er ang a • _ 

Kari mektuplan 1 
Mal müdürünün sa

IAhlyeti var mı? 
Bir kariimizden aldığımız mek

tupta deniliyor ki: Akhisarmda 
mülazim Arif Ef. oğlu Besim 
ve Hikmetin on seneliğinin bir
den tediyesi lazım gelen eytam 
maaşlannın muamelesi yapılmı, 
ve itası kararı verilmişken 1927 
senesindenberi mal müdürlüğü 
bu parayı "Emlak ve eytam ban
kasına yatıracağız!,, dilerek· Ço
cuklann velisi ve anri~sı "Mediha 
iemet H. a bir tUrHi vermiyor. 
Paranın Mediha ismet H. a ve
rilmesine dair mahkeme kararı 
da vardır, mal müdürlüğü bu 
karan da tanımıyor. Para Emllk 
ve eytam bankasına da yatırıl
mamışbr. Bu yetimler dört se
nede hiç olmazsa yiiz lira faiz 
zarar etmişler demektir. Bu za
rarı kim telafi edecek, bu çocuk
ların parası niçin verilmiyor? 

-~ Şimdi daha yavaş sesle muhtelif Garson ertesi sabah ve öğle vak· Arkamızdan böyle seslenen oda hi:ıı; 
mevzular üzerine kanuşuyorduk. Ma ti bana mükemmelen baktı. Yemek- metçlsi kan idi. Pencerede sarkan 

C Z ., amafih sözlerimizi -etrafiıruzdakilerin ten on dakika sonra odama çıktım büyük bir perdenin birinin arkasından 
• • işitebileceği derecede sesimizi yüksel- hizmetçi kanyı çağırdım: çıkıvermişti. Ahtapot ayağı gibi uzun 

ııııııı--••• ~~---·····~~~~~~~~~==~~·ı~mdu~ Vcldcli b~ hlr bl -BMa~l~~~Urln~ ff~~k~lannı hMd~ro uu~ 
211 o 

Harp seaeleriode Imabulda çalışmış olan ile örtülü olan bacağını bana göster- - Bir leğen mi? tı: 
bir lngiliz casu~unun hatıratı d 

di. lJe~ a~r~arak edim ki: _ Evet .. Bir yarayı temizlemek İ· - Çabuk ol 
27 - - Kimbılır ne kadar canınız acır! .. çin.. Komşularımdan birinin bacağı rum. 

mektubu ver diyo. 

" k ı · k - Evet mühim bir ~ey d V•ı d h t b k d ··ı · · ., ~t '-ltson bana do-ru eldi ve hfç,retinden ve Alman as er erıne arşı o- _ . 7 egı se e yaralı. Ben asa a ıcr . egı mıyım. Kollarrmn araı:;ında beni şiddetle 
ııı. ley sÖ 1 . g g k nuşa lan irtibatımdan ! uzun uzun bahse ko· çok agrı venyor. Fakat ne yaparsın- Yarayı sarmak için bez falan i-;te- srkıyordu bu kadar kuYvetli oldugvu 
"l'ıl ~ Y emedı. Almanca o · nrz Tedavi olmasına inti b · · · ~ •ıtıQıa g" b ı· d .. lenileni yuldurn. Vendel sordu: ·: :ıar mee urı- mem. Bılıyorsunuz ya eşyamın ara- tahmin edilemezdi. Başımın döndüğü 
' lhJ ore u ısan a soy d 1 . yetı var d h · 

llıı.. 'Yamıyacag"ıma kanı idi Mem- - Harp ilan edildiği sıra a svıç· D ··k~- 1 d d'l ' sın a epsı var. nü hissettim • 
.. b· • . .. ., - o wr ar ne e ı er. B tl k b · V 

1IJ. ıt tebessümle bana adamı göster rede idinız oyle mı· D kt b 1 k k 1 . u sure e casus arı enım en. Vende] olduğu yerden sıçradı yij. 
- o or u ma o ay mı' Hepsı d it d .. h 1 

\1 Anlamıştım. Yemişimi soyarken ga. cephede. Asıl çektiğim ezi et d · d deJin. o asına g mem en şup e ene- zil kireç gibi beyaz olmuştu. zanne-
l\ seı &ndel ayağa kalkıp yanıma geldi yet tabü bir eda ile dedim ki: w Pansumanım yapışmış olc~ak :n:n ç~~ mezdı. . ow. dersem çok cesur bir adam değildi. 
ltr !n~ladı. Hadiseyi zevkle seyreden _ Evet.. Dünya alt üst olacag;nı ramıyorum. O~aya gırdıgım zaman Vandeli pek Gözlerinden. b.orkudan delirmiş gibi 
l't bıı Vacehesinde ona teşekkür et~im bilsem Fransaya gitmezdim ... Burada Tam sırası gelmişti. Acele ile mu· as~bı buldum. Kol~m~~n yakahyarak ıı;;ıklar saçılıyordu. Hayatını kurtar-

...... ~dan konuşarak devam ettım. faideli olmak istiyorum.. kabele ettim: boguk bir sesle dedı kı. mak için ne yapılsa paymağa hazır-
'-cı.,0 .. :e son derece minnettarım Vendel tebessüm etti. Susuyordu. _ Ben hasta bakıcıyım ... Size mua· - Mektubu .. " Çabuk ve~in~z.! dı. 
~~~!ti. J3 en almancayı pek .!ena. k?nu· Etrafrm'lzda birçok simalar beni takdir venetim olabilir. . - I~~~yatlı ol~nu~ b~lkı hızı anah· Oda hizmetçisi kadın yeni bir cıv 
~~Yo U adamcağız ise sozlerımı an eder bir tavır takınmıştı. Bana karşı Evvela reddetti: tar delıgınden bu·lsı _gozetler m.aha- yakalamış olduğundan son derece 

....., s·r.. . . brudctten ziyade samimiyet gösterildi- - Hayir kabul etmem .. Size böyle retle hareket ~tmek lazrmdır. Sız O· memnundu. Beni bir kedinin bir fa. 
~il\ ht.r ıze arzı hizmet etmek benım ı- •• hakkaktı. Bunu temin ettikten bir iş yapmanızı ne teklif ne de ka· turunuz. Ayagrnıza pansıman yapa- reyi sıkıştırdrg· ı gib. s k t . . d 
>.ı Şereft" t l y ~· i gı mu A k k . •. ı ı ış ııı)lor u. •h'a • ır ma maze ... emegın • ··k~lemeyi mahirane değiştir- bul edebilirim Oda hizmetçisi b aı·ı yım. r amı apıya çevırecegım ne Kurtulmaklıgwım ı'mk.. d ., tiış ed . sonra ınu d • u v . • . .. d ansız ı .. 
L lfem eyım.. k aramızdaki samimiyeti tabii feyi yapmak için kafidir. yaptığımı kımse goremez. O sıra a V d 

1 
.. . . . 

1 
. 

°"lldt ta Yeıneğinmi söyledi. Hem de ~~ t ve k 'cap ediyordu Vendel bana İkimiz de bir müddet ne aketle siz benim başımı okşamağa başlanır- k en ektuzerımıze atı mıştr. ElındeJu 
ij,.. lam d k" gos erme ı · z 1 • 1 aucu an matrakr düşmanrmızrn ''tf, B ını yanım a ı masaya ge- en bahsetmeğe başladı içini çeke- ısrar ettik. Nihayet tabiatı ile kahul nız. \: e mektubu top halın de saç arı- kafasına " . . . . . 
~tt dt irdenbire masama otursa na- harpt . k'. · etti Ertesi günü öğleden 

80 
ra da mın arasına sokarsınız harc>ketlerimiz . ~~ kuV\ ehle ındırdı. 

'dttıt ltkati celbedeceğfnf düşU?dü. Bu rek dedı ,•· r nemüthiş şeydir .. Ai- sında bulunmağa karar verd~k. ;en: gayet tabii .oımah sonr.a. vedalaşır- O~a hızmetçı~ı .ka.dın hi~ elem iniltisi 
~la. h:aYet ma?tıklıca ve fhtıyatkar- - Oh. ha pkeri enin en mühim ol del ayağa ·kalktığı sırada . uzaktan bi· ken bendekı mektubu eh~ıze sıkıştın. çıkar.arak bcnı ko:) ~verdı. Tam ~ama 
'-ı ~tld~ket edıyordu. Yemefin deva- le~ se~kj~:~t=~a b:Iunuyor .. AJsasta- zi seyreden garsona dedi ki: rım. Çabuk olalım. şimdı.. ~r ldı •.. A~ daha ~gula.caktım. Kadın 
~titt geld tl~c~ konuştuk. l't!anhaym~ dugu ~ır kaza olmak ihtimali daimidir. - Amerikalı kadına iyi bakınız.. Fazla bir hareket yapamadık nr- J er~ duştu. ~aşı ~grr hır sıçrayış hare 
'ıt~ttte .. iiıın~ herkesin işıtebHeeeğ1 dır .. Bır . b agvım bir askeri nak- Garson bu sözleri aramızda ba~l\a l<amızdan hırsh bir ses duyuldu: k~tı yaptı. Goz1erı donuk bir hal aldı 

ıoyledım Bizzat benım ac ~ bır darbede öl ·· t .. 
~ "Evet A · . b r bası tarafından ezilmiştir .. Ba· türlü münasebet kararlaştığına ham· - Hah .. Nihayet yakaladım ... Rü- muş u. 
tıh .. nıerıkalıyım .• Hasta a. ıye ara v k tt .. tt' B .. .. J d'kl i . . . 'tti lk' i . Vende) kud .b ... ti• ltl, c.ıeh · A . h ta . kınız ne halde Kendimi korumaga va ledel'ek sırı ı ve goz e ı. ana ne .. tun soy e ı er mzı ışı m... ın zın urmuş gı 1 ıdı. Be-ni 
'«tet.ır. ~ rın merikan as nesme .. . d ğ . F 1 ld • sidd tı 'tt' h ' •İm .. o d .hf tim kalmadı bu kazaya uğradm. Deruhte etmış ol u um vazıfe bu gi· de menhus ransız casus arı o ugu. s e · e ı ı. omurdanıyordu: 

,~• l'ıtııt.. ra a yardımCJya J ıyaç Hilekar arkadaşım matlup vesileyi bi telAk~ilere dai~.a ı:"~X:Uz bıraka· n~zu biliyordum. Mektupları hana veri - Ölmeli .... Ölmeli ... 
t•f llunun üzerine Almanların cesa-- bulmuştu. cak mahiyette deııl mı ıdı? nız bakayım. 

(Bitmedi) 



AHita 1~ 
'lJe J3a8ası [ __ -~ :J!J_-_iu-~-~-·----~----.-~-~~qa~-~utesi.~~~~~· _ea-~A~~-----~----...... ] 

TÜRKiYE FiLM GAZETESI de tece. üm ettirmek için bir kunet Diyorlar ki sinemada muvaffak ol-. 
Ötedenberi Avrupa ve Amerikada ve zaman sarfetmek lıizımdır. Halhuki mak i~in ne lazımdır? Talih ve kabili 

film gazetelerini en büyük vesaiti neş- film gazete ·inde yalnız ,.e yalnız g-öz yet. 
ı·iye olarak kuUanırlar. Propaganda is meşguldür, düşünmeğe hacet yoktur Halbuki bir de "babası olmak,, 
lerinde, halkın, bilha~a okuma ve ya~ çünkü beyaz perde üzerinde lıayatt~ hizım gelirmi..;, :Misal: Anita Page: 
ma bilmiyen kısmın mektebi bu gaze- olduğu gibi (şekil) Ier tecessüm etmiş- 1\1, Pomares meshur yıldız Atina Pa
telerdir. tir. Bunun için bir yorgunluk yoktur. gen babasıdır. Bu baba kızı daha do
Ilu eser - maalesef - henüz memle- Yorulmadan anlıyoruz ve tesir kuneti ğar doğ~az on~ h~ya.tt:ı. takip edeceği 
!.etimizde yoktur. çoğalıyor. J. te bunun için sinemaları yolun planını ç_ızmışbr. . y 

Sinemalara eğlenmek üzere giden seviyoruz rn film gazetesi de in anın F~kat kızı :-;ınemaya gırmege karar 
büyu"k halk ku .. tlelerı' h' f'k • b' ... bu haleti ruhivesinden i tifade edi- verdıkten sonra, bu planı yırttı. Po-

, ıç ı rı ır mu~ ., d · ·1 · · h d b' 
J.ülfıta duçar olmadan, zihnini yorma- yor. mares aıma ı ensınj esap ~ en ır 

dan n sıkılmadan, hatta biraz da te- * ,., • a_damdır, takat vuk~at tahmınleri hf-
.. Bu"tu··n · Jaf ına çıkarsa, noktaı nazarında ısrar c~usle karışık bir hisle memleketin ecnebı memleketlerde "Koft- t v • ı 

·· · · t · t d ·ı 1 • • e mez. .ı anı zaman ona uymazsa, o muhım şahsıyetlerini ve mühim hadi- enJan man., enı en nr hadıse var-
. . .. . . .. .. . dır zamana uyar. 

e~erını gozlerının onunde, tecesstlm et • . Pomaresin konsolunun gözünde bir 
mış ve cereyan eder bir vaziyette gö- Ya~'·. her me~leket kendi film mühendi ·Hk diploması vardır. Şim· 
recek... s~nayıını korumak ıçin, hudutları i- di belki de mühendislik yapmıyor, 

Memleketimizin büyüklüğü, iki şeh çınde ~ulunan sinemalara, bir muay faknf "tkkamlardan çok ho~lanıyor. 
rin, hatta iki kasabanın arasındaki u- yen mıktar yerli film göstermesini :. 
Lun me ateler, ve buna nazaran pek mecbur etmi~tir. 
mahdut ve bazı yerlerde me\·cut bile Bizde yerli film sanayii yoktur. Fa 
olmıyan 'esaiti nakliye, ahalimizin kat böyle bir tedbir alındıktan sonra 
yerlerini tnnımağa, <1det ,·e ahlaklarını bu mecburiyet sadece havadis gazete 
öğrenmeğe mani oluyor. Faraza Trab- leri için konarsa, film sanayii do-
zonda oturan bir vatandaş, lzmir ,·eya ğabilir. Pek tabii, bu işe başlıya 

Adanada oturan vatandaşın tarzı ha- bilmek için •'sessiz,, film gazetele-
yatındnn, faaliyetinden bihaberdir. rinden ba~lamak Jıi.zımdır . .. 

l<'ilm gazetesi, bir an içersinde bu Bu gazeteler, bilhassa halk mek-
mesafeleri kaldıracak, Ye pek kısa !.ıir teplerinde de gösterilirse, bu uğur
zamanda - ~n ~akik_a farzed~!~m - da yapılacak olan mesai ~ok yüksek ve 
u~un senelerın hın mıhnetlerle ogrete- mühim neticeler verir. 
bıleceği mahimatı - güldürerek değil .. . . . 
l·se d •ti" kn h . ti Iloyle hır esenn, Turıng klübünü de e • a , az ve memnunıye e -
verecektir. alakadar edeceği ~üphesizdir. 

Şunu da il:'ıve edelim: ve~aiti ted- Çünkü, bu gazeteye alınacak J'e-
risiye bütün dünyada alelıimum "o- simlerde, memleketin en güzel yer
kutmak,, suretile kulak, ağız ve gözle teri de budunacaktır. 
yapılır. Ders verilir : Kulak ve ağız va Hutasatan ve pek sathi olarak yaz-
sıta ı ile. Ders okunur: Bu sefer vazi- d • b f'k · I"k d ı t 
! _ .. ~ d" ıgımız u ı rın, a a a ar ar ara-e agzın ve gozun ur... . 

GörGIÜyor ki her iki takdirde zih- ~ın~an naza~ı dı~kate alınacağını 
ni ~ rıThddt meşguliyet ikiye ayrılı· umıt etmek ısterız. 
) or. Halbuki film gazetesinde yalnız Bu ala.kadarlar kim olabilir : l\fc-
göz meşguldür. Ye bütün dikkat bir sela şunlar: 
noktada toplanıyor. Saniyen: Tedris 1 - Sinemacılar, 
usulü ile ders kelimeler ile yapılır, o- 2 - Maarif vekaleti, 
kunulan kitaplarda da yazılar vardır. 3 - Matbuat umum müdüriyeti, 
bunların yeni (kelime) Ye (yazı) Iann 4 - Turinı Klilp. 
manalarını anlamak ve onu müfekkire fa 

Klara Bov, kAtibeslnin aşk mektuplarını ifşasından .Sonra sinirleri bozulmuş, Jı 
talanmış, bir sanatoryoma girmiştL Artık, Klııra i) ileşmiştir. ve yeni filmler çe~ 
meğe başlamııtır • 

Klaranın şöhret bulan kAtiLcsi de Brodvay tiyatrolanndnn birinde kendi 
iş bulmuştur. 

Sellüloit kfıfüru, kollodium, 'e Jıi• 
ğmın karışması ile meydana gele~ 

MAKiNELER maddedir. Bu maddenin başlıca "' 
Eski Yunancadan gelen Sinematoğ zuru pek kolay alev almasındadır· 

raf kelimesi (Kinema - hareket, grn- nemalarımızda gösterilen filrrılef 
fion - kaydetmek) zamanla kı~aıa kı bu :-;elllüloit filmleridir. Ilundall dO 
sala (Sinema) ve nihayet (Sine) şekli- yı küçük bir dikkatsizlikle pıırJı; 
ni almıştır. b r·ı 1 · t hl'k · · ·· ··ne u ı m erın e ı · esının onu 

Sinemanın tatbikat saha ına duhu- k .. . 
1 

d ki 1rı11e me uzere sınema ar a maa• 
lü binnispe yeni olmakla beraber e a ı relerinin betondan inşa edilme1eriıı1 

çok eskidir. Bugünkü şeklini almadan Jediyeler mecburi tutmuiilardır. }. 

evel (1823) te Doktor Parinin Tomat- almıyan filmler namı nltında pi)~ş 
rop, M. Platonun 1833 te Fenakistikop, filmler mevcut ise de bunlar (seJIÜ 

Zootrop, ismini verdikleri ilk sinema ile yapıldıkları için çabuk kırıltP 
aletlerini zikretmek icap eder. Bu ma larlar, ve beş on defa makined~11 ~ 
kineler ancak birer oyuncaktan ibaı et tikten sonra kullanılmıyncak bır 
ti, ve hareketler el yapısı re imlerle gelirler. 
elde edilirdi. Fi LJ\tLERIN IUT'ALARI ,·f; 

Fotağrafm icadı sinemaya büyük DELiKLERi 
bir yol açtı, onun adeta temelini kur Her makinada kullanılabil~ 
du. Amerikalı Muybridge (187 ~ ) Fran i~in meHut bütün filmlerin hallgı ~ 

1\1 D (1 9
, 

1 
!)?) rikanın mamuhHı oluı a olsu11ııır 

sız arey ve emeny " - _ , . 
Ed' (1894) 1 f t ğ f ayqi kıt'udadırlar. Geni liklerı , 

ik i Anlta Peyg ıson. . uzun sene er .. 
0 0 ra be milimetredir. Ye resimler l' ._ ________ __ .._ ___ _. vasıtasıle sınema hareketlerını elde et- 11 dt 

lst t . tik ki d w • • milimetre c.b'adını muhafaza e a ıs mera ısı ır. mege çalıştılar; ,.e ancak Lumıyer hı . . . dt 
.Atina biraz para kazanmağa basla- . . . . . _ . Resımlerın aralrındakı mesafe 

d y d h 1 . ~ raderlerın murnffakı)etı ıle 1S3., e- milimetreyi tccwüz etmez 
ıgı znman Pomares er a bır masraf . . . . . • · .. ' 

bütçesi yaptı. nesınde ılk sınema proJcksıyon u elde Biye' m piya ada mevcut bütuıı 
Atina için böyle bir babaya maliki- edilebildi. ze makineleri sanivede on aiti 

yet bir talih eseridir. Bu bir baba de- FIL.M alıı·lar, 'e bu sureiıe dakikada <jfJ 
ğil, bir rehber, bir muhasip,.. Anita Bu ilk filimler I 9.i enesindc, yani reket kaJdetrni~ olurlar. ·~ 
ise sinema ordusunda boyuna terfi e- bundan tam 3.i ene c\•el P:ııistc Kr- Bu hesaba nazarnn bir dıı1'1 
diyor. Şimdi miralaydır, ~arın jene- püsin caddesinde hir ı,aın enin zemin 1 metre, 'c bir saatte 1091 metre 1 

ral olacak. .. . . . . . ı ı d 
.. .. . . .. katında go:-;terılırdı. Fılımler pek hı· a ınma ,ta ır. 

Babasr, kızının gunun bırınde şoh- . . . .Filmlerin projek İ)onu d:ı ıı} 11d 
retJnf kaybederek yıldızının sönmesi sa ıdı, Ye her oyun yarım snatı teca- - . .;.ıııı 

' .. . . rel<ete n zamana tabı tutuldıtı> 
nt de düşünmüş ve Anitayı bir ı:;tud. vuz etmezdı. nu varım snntlık ıırog- tt•·· . b. r·ı . k ... eti" 

· se) re ıgımız ır ı mın aç 11• t 
yoya bağlıyan mukavele. bitinciye k~- ram esna~ında altı yedi filim gö teı İ· zunluğunda olduğunu he ·ap r 
dar kızının muhakka.~ .b~r servet s:ıhı- lir ve en uzunu i.iç dakikayı teca\'iız bizim i~in c;ok kolaydır. 
bi olması lazım geldıgını hesaplanııs- t 'd' n ·ı· 1 . • • • ' . k d •. • e mez ı. u fı ım er bır trcnın hare- l\lakıncnın makaralarmdaıt 

1 tır. Anıta, o vakte a ar degıl ha- k . . . _. k f'I . k . . " ıııı' 
tm k d kt k 1 • etını, hır bebegın ağlamrı ını vcva giıl en ı mır., aymaması ıçm "e d 

ya ın ~nunn a ar acı· a a acagr- • · ı ı·ı ı ·ı· d' · · J'ıt 
t · n b • "k mesini merdivenden vuvarlanan bira- na c e ı' er ı ,l\e c ımıştır. 1 , nı zanne mesın. na a"ı "ag ·en... • · ' • ' 

1 
•J • • • • \ t 

damın komik vaziveti t:"ibi hasit hnrc- er -,6 mılımetre enındedırlcr. 
Saniyede Un lJin Hesim ketlerdcn ibaretti.- Her filmin uzunlu reme dört adet j,abet eder. 1 

Paris, 17 (A.A.) - M. Dorsonv:ıl ğu l:> ilft 2;; metı e idi. Ilu deliklcı in bir faide i .de:~ 
fen akademisine 1\1. Huguenard ve M. B 'Ik r·ı· I .1 ı. .. k" f'I' l muhtelif cbeplerle delinme ılc 
"'f f k 1• d .. 1. b' . u ı ı ım er ı e uugıın ·u ı ım er 1 b'J 1 1 k . 1 . uıı 
u ngnasanm ev ·a a e surat ı ır ıre- k d ·ı· ,0 f d . ge c ı ece' ıozu pro ıe ı~ on 1 

h . . h d k' k' . . . mu n}'e:.e e ı ınce :, sene zar ın a sı- . d d' J) '' · her ma a ızesı akkın a ı tet ıkını tt?n!ı · .. . .. . _. • . ne gecmc ın e ır. un) :ının 11~ etmiştir. Mumaileyhim böceklerin ka- ne~a sanayıının gostcrdıgı telrnnntl fıncla imal edilen filmlerin de 
nat hareketleri gibi fevkalıide süratli harız _surett~ meydana çıkar: . . hep ayni lot'ııdadır. llu urctlC i ' 
hareketleri tetkik için bir makine ica. Sınema ıle mesgul olan alımler ılk hangi uir maldneden geçmesi teıı' 

Foto; l\f • G· l\J. dınt düşünmüşler ,.e sanayide 10 000 mü pet neticeleri elde ettikten onm. dilmiştir. .. 
~~E~dv_i_n_a_B_o_o-th-.-~-n-em~ad_a_y_d_&_ı_m~ert_e_b_e_s_~-e~~-k-an-1-ar-d-~~e-n~ç-o_k_ı-su_r_a_p_v-·e_m_e--~ı resim nlmağa muvaffak olmuşlardıı. kullanışı güç, ve maliyeti pahalı olan ~egatif filmler ~k~eriyetJel~ 

şakat çekenidir. Ona, gelecek mevsim gösterilecek olan Boynuz tüccarı i5imli ilk tecrübeler büyük bir sinek üzerinc!c camın yerini tutmak için daha ucuz, mi er metrelik olarak tencl\C "" ~I 
Afrikanın hususiyetini gösterir bir filimde göreceğiz. yapıl mı~ ve kanat hareketlerinin sa nij ''e daha J,u llanı.Jı \'e ) um uşak hiı içinde ve siyah kı1ğıda arılı olBr' 

~-R_e~_m_d~~~E~d-~-n.ay~ı~· ~>-~_n_ı _m_o_d_e_l _b_ir~de_n_b~p~ij~a_m_a_~~ıı_e~g~ö-rlı~y~o-r_uz_ . . ~--~-~ yede 90 olduiu görülmüştü~ madde aradılar ve ~llüloidi buldula~ hlı~ 
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4tletizim ... • • 
mevsımı Lik karşılaşmasından sonra 

1 

Balkan Olempiyad1na 
hazırlık 

~adıköyündeki sahada Türkiye 
bırinciliği tecrübesi yapılacaktır 

Şilt Maçları da Neticeleniyor 
Final müsabakasına gene Galatasaray ile 

Fenerbahçe kalabilecek mi? 

{11ıtan atıettzmtakımının Lozandakl mftsa
h~alarda aldığı dereceler bu sahada çalı
~ atletlerimizi ikaz edecek mahiyettedir, 

Galatasaray finalde ezeli rakibi Fenerbahçeyi bekliyor ... baka
lım sarıU\civertliler öntimilzdekl maçı kazanarak gene Galata

sarayın karşısına geçebilecekler mi? 

Atletlam milaabakıllairı arbk böyle 
gayri müsait sahada yapılmıyacak 

1 Futbolun ha•at-mevsimindeyiz. 
!il' 4tlettzmln en hareketli mevsi· ve bu temastan çok iyi neticelere Futbol birincilikleri için yapılan 
~e,iz. Bütün dünya atletleri ça çıkmııtır. . milsabakalar artık birer birer 
'tlar. Ve yer yer beynelmilel Bu huıuıta A~mada bulunap neticeleri veriyor. Bundan bir 
~ ~lar yapılıyor. Geçen pa· bir arkadaşımız bıze 10 me~tu~~ buçuk ay kadar evvel ikinci 
~ Sotoııyada ltalya • Fransa mil göndermiştir. Bütün ~tletlerım~zı kümeye· mensup on bir takımın 
h...~etiını takımları kar§ılaşmıştı. ve bütün ıpor~~lan alakadar eb·~- birinciliği müsabakaları netice
~'iizdeki ay içinde de Avrupa· cek olan bu .muıa~~kalank ve 

1 
ı. lenmış ve Kasımpaşa bu küme-

. ~ 1 · ı h "yi netıcelerını o uyucu an· . . . . ~ ... ~ )' e Yer yer beynelmılel at e· assa ı . M kt d • bırıncısı olmuıtu. Bundan sonra 
~ L_ d·ı k mıza arzedıyoruz. e up §U ur. b" . . k" l'k l 

"'4U'tdqmaları icra e ı ece ·• ti ti .1 Stat dö Lozan ırancı ume ı maç arı da ikmal 
Q· • "Yunan a e erı e d"ld" "k· l 1 

'1i tıı111 atletler de esaslı bir fa· . d k. atletizm müsaba- e ı ı. ı ı cuma evve 930-1931 )'1t • • • d atletlerı arasın a ı 
~"" 1S•ndedirler. Atletızm fe e· k 1 ın birinci günü elde edilen ne kinci gelmişti. 

ıoll\t L .. a arın 
~İt uu faaliyeti müspet ve mu• t" 1 dair mahimat geldi. Bu milli 5000 metre Birinci Bardino (lsviç· 
l~ )oll d k . . K dı ıce ere 
~~ a~ a yürütme ~çın. a • bir müsabaka değildi. Bununla beraber re) 16 da~ika 7 sa~iye .'110 ; İkinci Kof· 
~ ""'ldeJri atatta güzel hır pıat yap J . milli atlet takımına dahil ••- man (lsvıçre) Bekıyarıs. .. ~~ . . . . E svıçre . 

· -,1 ~ hit ıçın harekete geçmıttır. • yuncuların •ı. il Stat Lozan klilbüne Bu mesafe üzerınde Yunan rekord 
~~; .' 111-.raf göze alınarak bura- tur Yunan takımını teşkil e- meni Atina atletik klüplerinden biri· 
ı:"'i I> • • A mensup · w 

~ •at kotuların fenni ve nızaım den atletlerin dörtte üçü de milli la- ne mensup olmadıgından bu müsaha· 
'~e~te !.apılması için ica~ e- kıma mensuptur. kalara iştirak etme~i.şti~. 
~\it tun luzumlu havassı camı o- 1929 da Atinaya gelen İsviçre at- Uzun atlama: ~ı~ın~ı Mantika (Yu 

l'&pılacaktır. Jetlerine iadei ziyaret eden Yunan at. nan) 6.60 metre, ıkıncı Papanikolau 
'i~eti~111 faliyetimizin en bi- letlerinin adedi 17 dir. . . . 6:38 metre ilk d~fa bu müsabakaya iş. 
\ ~i defıni te§rİnevelin ilk hafta 7 haziran müsabakaların bırıncı tırak eden Mantıka asıl kendi rekoru 
'"l>.~e Atinada yapılacak Balkan günü. Yapılan müsabakalar şu neticele olan 6.60 metreyi geçemedi. 
\J, ~l)e.dı te§kil etmektedir. Bu ri verdi: Birinci gün Ati na muhitinde Uzun atlama rekortmeni Rozaki-
~~~ ~uvaffakıyetli neti~eler ümit edilen ne~ice.le~den daha iyi ne- dir; rekoru 6.86 metredir. 
'd._ hu .~çın federasyonumuz ıcap ticeler elde edılmı~tır. . . . . Sırıkla irtifa atlama Andrepulos 
\, tun eıaaatı hazırlamakta- 110 metre manıa : Dırıncı 1\fantika (Yunan) 3,70 metre ikinci Karayani 

4 (Yunan) 15 ~/,o ; ikinci Miropuloe (Yu- 3,60 metre Andrepulos ilk defa olarak 
~ ~oı içinde tehrimizde An· nan) bu rekoru Mantika evvelce de el· Karayaniyi mağhip etmiştfr. Karayani 
~t ~~ır, ve Balıkesirin seçilmiş de etmişti. . nin rekoru 3,76 metredir. 
~t~n~n İftirakile bir Türkye 200 metre: Frangudı (Yunan) Gülle: Yerjini (Yunan) 14,61 met 
~iı tecrübesi yapılacak ve 23 ıı ikinci Gruna (lsviçre). Frangu- re; Kara bati (Yunan) 12,20 

~tlf leçilecek atletler Kadıkö di ~: mesafede 22 '/ıo yapmıştır . • iki Verjininin rekoru H,61 metredir. 
'~. 1• •abada kurulacak bir yüz metrede rekoru 22Jıo_ olan '.am- Disk: Birinci Verjini (Yunan) 41,20 
i'~Çtııde, antrenörün nezareti va kas iki fena Çlkış yaptıgından dıska metre; ikinci Moliyodopulo 36.U met 
'>~.l ~lıttırılacaktır. Biz böyle lifye edilmiştir. redir. 
-.: "'' b" n- · · P aniko-_"f~ll 8ır çalıtmanın yoluna gir- Yüksek atlama: ırıncı 8~ Cirit: Zaharopulos (Yunan) 55,&2 
'tl ~· alkan olempiyadmda a- lau (Yunan) 1.82 metre lldncı ~el~~ metre, Pont lsviçre. 
\ ... -

1P ola k ·· d .. v .. • • y l · ) 1 80 metre ü çuncu ... "ClltJtJ ra gor ugumuz u- fontaine ( S\'1Çre. • . Zaharopulosun rekoru 63.41 metre-
ard.. · d.d d l - K .1. p nıkolaunun rekoru 1.86 · . ...n tım ı en evam ı sa aryofı ı apa d·r 

"1, Ilı h·· 1 • 

~~I t uıbütün arttırarak beyne} metredir. Birinci günün neticesi Atinah at-
't "naıl k l t Yorgopulos (Yunan) 2 

· ar yapara ça ışıyor· 800 me re 1 .· ) Jetler 60 1/2 puan I..ozanlı atletler 401/2 
dakika 2 saniye 710 ; Beck ( svıçre 

~~ 2 d kika ı ..,3 puan almı:. lardır. 
~en hafta y,"l!Ul milli atle· Yorgopulosun rekoru a · .• .. . . . 

lakı - . . t 1n.,0 balkan olenıpi· Dıger mu abakalardan en muhımle 'l lllı Loz ·d k orada nıyedır. Bu ntle ;ı., f·· ana gı ere d ·. ri ıuo 400 4X100 metre olacaktır. 
"nun takımı ile karııla§mış yatlarında (Pedan) nın arkasın an 1 

' ' 

Fenerbahçenin geçen sene Lik pmpıyonlu· 
ğunuve Istanbul Şildini kazanan takımı 

lik maçlan ıampiyonunun Galata- Obur kolda Vefa, Beıiktaş ve 
saray olduğunu ve Fenerbahçe, Fenerbahçe Tar. Vefa Ue Beıik
Beşiktaı, Vefa, lstanbul spor, tq eğer cuma gOnll Ayntrabt 
Beykoz Silleymaniye ve Anado- maçından evvel oynadıldan ml
lunun aldıklan puvanlara nazaran sabakada birinden diğerine bir 
sıralandıklannı yazmıştık. Geçen tek olsun galibiyet tabanllltl 
cuma da Ayntraht milsabakası yapmış olsaydı 1;mdi bu maçm 
günil sabahleyin F enerbahçe ve 
Beşiktaş takımları arasında ya· galibilede Fenerin kUfılqmuı-
pılan mllsabakada bize ikinci na şahit olacaktık. işte geçen 
takımların şampiyonunun Fener· cuma bize galibi belli etmiyen 
bahçe olduğunu göstermişti. Vefa· Beşiktaı maçı yarın tek• 

Bu üç ayrı sınıf ve kümenin rar edilecek ve galibi Fenerin 
neticeleri alındı. Şimdi de yani rakibi olmak üzere aynlacakhr. 
önümüzdeki iki hafta içinde ya· Bu maçın ne netice vereceğini 
pılacak son müsabakalarda lstan· kestirmek çok müşküldtır. Geçen 
bul şilt şampiyonunu tanıyacağız. hafta da bir buçuk saatlik mi-

Geçen sene likte de şilte de cadele bir tarafın faikıyeti hak 
F enerbahçe birinci olmuştu. Bu 
sene liki Galatasaray kaıandı. kazandırmıyacak derecede bera• 

berlik içinde cereyan etmiıti. Bu Şilti de hangi takımın kazana-
cağı önümüzdeki müsabakalar itibarla yarın daha iyi oymyan 
gösterecek. tesadüften daha evel istifade et• 

Bu cuma iki koldan giden mesini bilen neticeyi kazana
şilt maçları bize iki şayanı dik- caktır. 

kat müsabaka verecektir. Evvela Bu maçın galibi gelecek hafta 
Galatasaray ile lstanbul spor Fenerbabçe ile karşılaşacak. Ve 
karşılaşacak. iki hafta evvel 
bu iki takım lik müsabakalarm- batta gelecek hafta Fener lik 
da karşı karşıya gelmişler ve maçlarında kendisini yenen iki 
neticede Galatasaray ancak pe- takımdan birine karşı çıkacaktır. 
naltıdan bir sayı yaparak genç Fenerbahçe şilt maçında likdeki 
rakibile berabere kalabilmişti. m2ğlubiyetin acısını çıkaran bir 
Ogün iyi teşkil edilmemiş olan galibiyet elde ederse finalde e
Galatasaray takımının iyi bir o· zeli rakibi Galatasarayın karıısı· 
yun gösteremPdiği muhakkaktı. na geçecekfr. Yeni bir Fener· 
Buna mukabil lstanbulsFor nerbahçc · G alatasaray maçı sey
da çok gayretli bir oyunla şum- retmck için bu neticeyi öıliyen
piyon takıma mağlubiyet ürper- ler pek çoktur. 
meleri geçirtmişti. Eu itiba!la 
yarın oynanacak olan bu ş" lt ma
çı mahiyeti ve muhtemel cere
yanı itibarile nazarı dikkati celp 
edecek bir karşılaşmadır. 

Bu maçın galibi finala ayrıla-

rak öbür grupun vereceği final 
ile şilt için son maç' ya· 
pacaktır. 

Trabzonda ilk maçlan 
Tra bzon, 16 (A.A) - Şehri· 

miz lik maçlara bitmiş, idman 

ocağı 931 senesi Trabzon şam
piyon:uğunu kaıannnştır. 10 tem

muzda atletizm müsabakalarıaa 
başlanacaktır. 
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------------------------ Hikaye {j..o.q Paplnl'd•n hUll••: yeni kadroda neler 

Çalınan par için .... değişti ? a Asıl ismi, ıaliba, Goggluı idi. Fa· damlarını kaldırtan utanmaz bir şey- Cami r1htımlart tamir edili~~ 
Sallhl öldllrmekle maznun Ali çavuşla kat kUçUk yaşından beri onu Gog dl- tan; her yerde gülünç n hiç bir yer- Evkaf kadrosunun tebliğe 

ye çağırıyorlardı. de yerinde olmıyan orta boylu bir ada diğini, baı:ı idarelerin' !ağı" ~~ 
Hllseyne mtldde~ umumi ceza istiyor Gog, Havay adalarından birinde mın cüceler memleketinde dev ve dev- b ı kt kar azı memur arın açı a 

yerli bir kadından doğmuştu. Babası ler memleketinde cüce rolü oynadığını 
lstanbul ağır ceza mahkeme

ıinde dün öğleden sonra para 
İçin adam öldürmekle maznun 
ve idam maddeıile mahkeme· 
ye ıe~kedilmiş olan Ali çavuş· 
la Hüseyinin muhakemelerine 

devam edilmiştir. 

Dünkü celsede, Ali çavuşun 
vekili tarafından müdafaa şahidi 
olarak gösterilen ve Tevkifhane 
de mevkuf bulunan bazı f ahitler 
ve bu arada Kara Ali çetesi 
efradından ikisi dinlenilmişlerdir. 
Tevkifanede Hüseyinin bu iti 
yalnız başına yaptığını ikrar 
ettiğini ispat makudile gösteri
len bu ıahitlerden çoğu, onun 
ağ%1ndan böyle birşey işitmedik· 
!erini s~ylemişler, bir kaç tanesi 
böyle bil'fey iıittikleri şeklinde 
ifade vermittir. 

Mahkemenin tahkikat safhası 
bitmiş, müddeiumumi Cemil B. 
uas hakkında mlltaleasını bildir· 
miş, hadiseyi etraflı surette teş
rih ve hülba etmiştir! 

--MaktQl Salihle Naim ismin· 
d~i arkadaşı, Mercanda işkem· 
beci yetmit beı yaşında Vasil 
uıtanın dilkkloanda çırakmışlar, 
bir gece Vasilin iki yll:ı elli li
rasını çalarak kaçmışlar. Paralar, 
Salibin llıerinde kalmış. V asil, 
çıraklarını aramak üzere Edirne
kapısındaki bir kahvehaneye 
gelmiş. Kahvede oturan Ali ça· 
vuş, kendisinin bunları bulacağı .. 
nı vaadetmiş. Filhakika sonra 
bulmuş ve Salibi korkutarak 
üzerindeki parayı almış. Aldık
tan 9>.tl~da l:iu paranın kendi
sine verildiğini bir yerde söyle
dikleri takdirde asılacakları teh
didini ileri sürmüş. Ertesi gün 
de, her ihtimale karşı Salibin 
vücudunu ortadan kaldırmağı 
milnaııp görmü11 Hüscyinle bir
likte, dağa odun kesmeğe çık· 
mışlar ve odun kesmeğe gitmiş 
olan Salibi, Amavutköyü civa· 
rında pomuz derede boğmuşlar. 

Ali Çavuşla Hüseyin, cürmü 
birbirlerine yUkletiyorlar. Bu, 
ikrarın bir müeyyidesi olmak 
llzımgelir. Hüseyin, Jandarma 
Nuri Çivuıa Ali Çavuşun teklifi 
üzerine 200 lirayı yarı yarıya 
paylqmak tartilc Salibi öldür
düğüoll söylemiş, müddeiumu
miye Ali Çavuşun yaptığı ıek
linde ifade vermiı, ertesi gün de 
gene mllddeiumumiye Salibi ken
disinin vurduğunu, Ali Çavu
fU~ ·~a başını tutarak yardım 
ettiiini anlatmıştır. 

Tahkikat yapıhrken, Ali çavuş, 
kimsenin muaveneti olmadan ça
blığa gitmiş, cesedi göstermiştir. 
Naim, Ali çavuşun paralari Sa
libden zorla aldığına şehadet 
etmiştir. Bunlar, Ali çavuşun 
da cinayete iştirakini teyit edi
yor. Müdafaa şahitlerinin şeha
det şekli, bu vaziyeti değittire· 
cek mahiyette değildir. 

Netice itibarile, Salibi, kendi
sine ait olmıyan, çalınmış para
ıından intifa için, ikisinin birlikte 
öldnrdükleri anlatılıyor. Ancak, 
asıf' fail belli olamamıştır. Asıl 
beJli olamadığından, gayrı muay
yen fail vaziyeti vardır. Kendi
lerinin ceza kanununun dört yüz 
ellinci maddesinin yedinci ve 
sekizinci bentlerine göre ceza· 
landınlmalannı, ~fü't yüz altmış 
iltOn~U maddenin cezayı azalt-

mak üzere, nazara dikkate alın· 
masını isterim. 

Bu talebe göre, maznunlar 
idamdan kurtulmuşlardır. Dün 
müdafaa da yapılmış, muhakeme, 
karar için kalmıştır 

meçhuldü fakat muhakkak beyaz ırka anlatan maceralar; bir sürü gülünç dığanı yazmıştık. ıcını•• 
mensup birisi idi. maceralar arasından bu dünyanın muh Aldığımız mütemmim ma 

16 yaşında bir amerika vapuruna temel dünyaların en iyiı;i olduğunu id ta göre bu tebeddülat şu ııJ• 
miço olarak yazmış, San Fransiskoda dia eden bir hmbılm hikıiyeti; deli retle olmuştur: • !)-

karaya inmiş, ötede beride, Kaliforni· bir profesörün, profesör bir delinin E-a Llğvedilen diyanet işlerı ~ 
yada ~erseri bir hayat sürmüştü. Bir yesinde geçirdiği safahat; nihayetin- dürlüğü vez:aifi Evkaf oı .. ü~1°0~ kaç sene sonra, kim bilir nereden bul· de sıkılıp kendini zehir!iyen br vilayet ftıı ıı. 
duğu birkaç bin dolarla Şikagoya kabi- fahişesinin sıkıntılı hikayesi; yanında lüğüne devredilmiş, ınu kııf 
mişti. ı, hususnda fevkalade bir kabi· bir yılanla bir kartal bulunan bir pey· muhasebe teşkilata ile l E\'ştır· 

Avukatlarda Ankara- llyeti vardı, ve birkaç senede müthiş gamberin anla~ılmaz hitabeleri; hum- matbaası tamamen kaldır• ası t• 
bir servet sahibi oldu. Harp bittiği giin, malı ve fakir bir gencin ihtiyar bir ka Yalnız matbaadan 47 kişi açık 

Kazanc vergisi 

ya heyet g6nde• Gog, Amerikanın en büyük zenginle- dını öldürüşü vekonduğu servetten is- kalmıştır. . d)I' 

rfyorlar rinden birisi idi. 1920 de, Gog bütün tifade etmeyip gidJp polise teslim otu- Badema müstahkikiniilııııye f· 

K 
. • l • servetini paraya tahvil etti ve milyar- şu. l · pe 

azanç vergısı mese esı ıçan 1 d.. b ··ı.. b k 1 aşları ile dersim ücret erı . . arını unyanın u un an a arına ~e- Bu bakir akhmJa anlıyordum ki, e-
verılen takrır etrafı~da. müza~e- Jişi güzel yatırdı. debJyat, bu kadar yükseklere çıkarılan terdarhktan verilecektir. 0-
ratta bulunan baro mııbat mec- Kendisini milyarlara sahip kılan edebiyat henüz daha taş devrindedir. MUftülükte mevcut beş ııı b" 
lisi, heyeti uruumiyeyi içtimaa tabii zekılsını şimdi nadir şeylere sa- Bu beni şiddetli bir sukutu hayale uğ sevvitten Ahmet Esat ve ~,, 
davet bir takım ahkama tabi ol- hip olmağa, en küçük en akla gelmez ratıyordu. dullah efendiler tekavüde 
duğundan ve bunun ikmali için kap~islerini tatmine sarf ediyor ve asa- Bir şiir mütahaSS1sı celp ettirdim, kedilmiılerdir. ~0, 
zaman geçeceğinden, bu davet- bt hır sefahet h~yatı yaşıyordu. sordum. MütehauIB bu eserlerin üslup, Tevcihi cihat itleri de nıOkır 

• • A k ti Yedi sene suren bu hayattan ~on- şekil, lisan mecaz ve fikirler itilıari- lUkten alınarak Evkafa bır• 
ten vaz geçmışbr. vu a ara, ra servetinin ve sıhhatinin dörtte il~ü- le kıymetli' olduklarını ve kültürlü hir 
mOtalealarını tahriri veya şifahi nü kaybetti. 1928 senesinden beri sa· adamın bunlardan çok istifade ve haz mıştır. ·f e' 
olarak bildirmeleri için malumat ?atoryumd~n sanatoryuma. dolaşır, da- duyabileceğini ısöyliyerek beni mahçcp Müftülük tetkiki musahi 'tı• 
verilmiştir. ıma endJşelı ve rahatsız bır ha~~~ y~- etmep istedi. Buna cevaben, bu eser- isi Rasim Ef. de teka.ıOde ıe• ri· 

Bu mutalealar, ya baro reisi- şardı. ~azan, zama~. zaman. degışıkhk leri hep tercümelerinden okuduğum dilmiş, camilerdeki eıyayı ta~\Jf 
ne, ya baro umumi katibine bil- v~ yenilık arz~larr .. nob~t ~ahnde tutar, için şekillerin benim için ehemmiyeti re memur Dr. Münif Pş. ve ""'

0
, 

dirilecektir. Mutalealar alındık- boyle yağlı bır muşterıyı kaçırmamak olamıyacağınr fikrlere gelnce bunl;ırı adalı Ali Riza efendiden ~ .. 
tan sonra, inzibat meclisi aza. istiyen doktorların ısrarlar.ına rağmen manasız, gU1

1

ün .. , ukall ve "arkaik,, ı D'"" 
t d k d H bi ahi > rekkep heyet de IAğvo un 

sından bazılarından müteşekkil sana oryum an çı ar 1
' ıç r as • buldufumu söyledim. 

ye mütehassısı onun hastalığını tayin tur. n•·t• 
bir heyet, Ankaraya giderek te- _..1 • h . b' s'o'ylem·ı.,ti Bu mUtahassı a 100 dolar vererek b k tiftlll ~ ~ememış, epsı ır şey ~ · . Bundan aş a m J• 
şebbüsatta bulunacakbr. Anka- G b' t d il d" t ay knl istıf ade etmeden masraf yapmış ol- k'll..,, P og ır sana oryum a ç or · · d bulunan mutemetlik tef ı ~· 
raya heyet gönderilmesi, baro dı mı, hakikt ve asıl bir sanatoryuma um. 
meclisince dün takarrür etmiştir. nakledilmek ister, o kadar ısrar edn· Bereket verain, bir müddet sonra kaldırılmıştır. akfİfeı 

Allo ! Alto! 
Mecmuası aleyhine bir 

deva açlldı 
Müddei umumilik, büyük 

haftalık "Alto! Allol,. mecmuası 
aleyhine bir dava açılmıştır. 

Tahkikata başlıyan dördüncü 
müstantik Salih oey, mecmuanın 
dava "BÇıJmasına sebebiyet veren 
dördüncü nüshasının toplatbrıl
masına karar vermiş, bu karar, 
dün polise bildirilmiş ve infaz 

Şile yolunda 
Şile yolunda yol arkadaşı Şi

leli Hüseyini öldürmekle maznun 
gemici Şileli Salibin muhakeme· 
sine dün ağırcezada devam edil
miş, müddeiumumi ceza istemiş
tir. Muhakeme, karara bırakıl

di ki buna muvafakatten başka ~:ne genç bir kaç muharrir tanıdım. Bun- Diğer taraftan akarab • l•' 
olmazdı. lar bu eski eserler hakkındaki fikirleri levazım ve rnebani, vakıf par• •11 

B. .. G tr da ed b'yat heveq" U· mi tasvip ettiler ve kendi kendilerini mndnrlükleri aibi bazı ıubele~. 
ır gun o,,. e ı _ ı 1 B . . d b. k e iJI"' 

yandı. Bakınız bunu bizzat Gog nasıl okuttu ar. unların ıçın e ır ço r~ Ankaraya nakli karan Oı~ a 
] t 

mantar arasında zevkime uygun bır F brJ JI" 
an a ıyor: dd b 1 b'ld' M f'h d b' akarab vakfiye müdtırn a 

- "Bir sebepten dolayı, mektep mu ma e u a 1 ım. aama ı e e ıya 
allimlerinin edebiyatın şaheserleri de- tın kat'i bir tekı\müle erişeceğini ümit istifa etmiştir. dlllYo' 
dikleri eserleri bilip öğrenmeğe ihtiya· etmekten çok uzağım. Pek muhtemel- Cami rahtımlar1 tamir 

8 
. Qr 

cım vardı. Hemen doktor unvanını ha- dlr ki 100 sene sonra, bu kadar geri ,.e Evkaf idaresi Beylerbeyı, fe 

iz bir kitap~ıya bu eserlerin pek muMa- varidatı az bjr ııan'aH\Jntisap edtce~ taköy cam~!e~inin rı~~ı~ları•1l jtİ' 
sar bir listesini yapıp gönderme~ini adam butunmıy~caktır. • Lileli camıının dabılının ta~fıe• 
söyledim. Bu hazineler gelir " gelmez ne karar vermiş ve dün kef1 

kimseyi kabul etmedim ve yataktan 11~~o~guw~m~v~e~~ .. ~a~ın~b~a~s~ta~lı~kl~a~r~ı ~ • • t t r _, rını yap ırmı~. ı • • . • . • . ıet' 
çıkmadım. 1 mütehassısı Laleli camn yırmı ıkı, Be~ 1e 

önce şaşırdım ve bu zıpırhkJarın 1 Doktor ·ıerı 11 

insan zekasının yüksek bir mahsulU ol H •• . N ı•t beyi 8 ve Ortaköy camı • 
duğuna inanmak istemedim. Anlıya- USeylD aş 1500 liraya tamir edilece~ 
madıklanm bana lüzumsuz geliyor, 'Türbe, eski Hililiahmer binası 11~''1 

anhyabildiklerim ise beni ya eğlendir- , ı -N;.-10 Tel. lstaııbul: 7o22 Amerikanın gUzelllk kra 1931 
miyor yahut da sinirime dokunuyordu. !~ ~ ~ Galveston, 16 (A.A ı - rf' 
Bunlar gülünç, sıkıntılı, hazan mana- Avrupa güzellik kraliçesine k• 0' 
sız kötü matalardı. HikAyeler hakiki!•--• BAKTF.RtYm.or. cihan güzellik kraliçeliğini ııı O' 
olduğu zamanlar bana. ıayri hakiki DOr. Ihsan Sami dafaa etmek üzere Amerika ııe,. 
muhayyel oldukları zamanda aptalca BAKTERlYOLOJl L.ABORATUVARI 'b • f "' Umum kan tahliltu. Frengi nokta! di güzelini intı ap etmış ır. of\' 

Bir tayin gülünç geliyorlardı. Meşhur bir darül· naıınndan (\Vası;erman teamülü) kan licenin ismi Anne Lee Patte~.ı.j, 
Trabzon müddei umumisi Arif fünun hocasından bu listede mevcut ki kürcyvatı sayılması, tifo ve ısıtma 8 d K tO .... 

mıştır. 

h 1 1 
dur. Yaşı 1 ir ve eo 

B., İstanbul asliye mahmesi aza- lapların haki~aten şa eser er o up ol- hastalıl.lan teşhisi. Jdrar, balgam, ce -

d 1 
madığını mektupla sordum. Müspet ce- rahati, kazurat ve su tahlilAtı, Ültra de doQ-mustur. 

lıgv ana tavin e i mıştir. · h vap verdi ve ben de kabulde muztar mıkroskopi, ususr aşılır istihzarı. 
Limanda kaldım, ve bu kitaptan okumak için Kanın üre miktarının a••ini ve kanın 

Mlllnoda •ıcaklar fl' 

büyük bir kuvvet sarf ettim ve ilk sa- sedimıitation sur'ari. · 
Bir kaçakçılık hifelerinden itibaren tahammül ede· Divanyo\u'nda Sultan Mahmut tlir· ı 

Dün limanımza gelen italya mediğim üç dört tanesi müstesna, hep· btsi No, t89. Telefonlst 2t 981 

Milino, 16 ( A. A) şiddetli eef 
caklar devam etmektedir. f' 
teşemmüs vak'ası lcaydo:unıı111 

bandırala ( Albanya) ve Fransız sini okudum. 
bandıralı ( Teofil Gotye ) vapur- Küçük bir şehrin surlan önünde, 
larmdan kaçak ipekli kumaşlar ihtiyar bir kadın uğruna, kahraman 
çıkarıldığı haber alınmış ve bu denilen bir sürü insanın biriblrinin ka 
kumaılar müsadere edilmiıtir. rınlarını deşmeleri; hem ölüler ve hem 

ı .. ••••••••••-••ll diriler aleyhine söz söylemeğe vesile 
K TOR olan diri bir adamın ölUler memleke· 

q,, -'· r --·- _IJ tine ceyahati; sopa yemek merakı ile 
'1"""f"~ · ~ dünyayı dolaşan biri zaif biri şişman 

Dahiliye hastalıklara mutabassısı iki deli; bir kadın için akhnıkaybedip 
Cumadan maada her gün öğleden ormanlardaki ağaçları sökmeğe uğra-

sonra saat ( 2,30 dan 5 e ) kı:tdar şan bir uuharip; babat·-· öldürdük le· 
lstanbulda Divan yolunda ( ı ı 8) nu- rl için intikam behan" ·ile kendini .•e-
maralı husus[ hıbine5inde dnhilf has- ven bir genç kızla daha birçoklarını 
talıkları mua~·~ne ''c teda,·i eder. öldürten bir alçak; içlerinde olan bi· 

- 1 elefon: lsrabrıul 2398- ten ayıp şeyleri göstermek için evlerin 1 

tur. ,/ 

Rllo!Rllo! 
5· inci numarası 

Bugün yeni fevkalade~ 
liklerle çıktı 

4 .ıın mı 11111·~~ • TI ~ın 11a ıımmıııııı~•ıın n11ıınm ~ıı-.-ı•lm\ ıngllterede bombııf 
•• • • : duman tecrilbeJet ~ı 

ilanlar T urk Ltd Şırketı ·~ Londra, 15 (A.A) - Gazel•'"' ıl 
_ zırhlının tayyare ile bombardıl119~/ 
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[ 1 Darüşşafaka n1üdüri- Emniyet sandıgvı emlak müzayedesi Harici Haberler 
)'etinden: K t',.. k ·ı A 

·Papanın vekı·ıı· ı·spanyaya Mektebin bir senelik et ve a 1 arar ı anı ekmeği kapah zarf usulile; o-
'-·· •· .. Muza.\ ede Hesap !\lcrhunııtın cins \ c nc\llc mc\'ki ye BorçlunUJI dunla kok ve mangal KOmuru 

? bedeli No muştemil:ltı ısmi 

nasıl gı•rebı•Jmı•Ş • münakasai aleniye suretile mü· 180 1558 Eğrikapıda Hacıilyas mahallesinde ibrahim 

Dahiliye nazırı izahat veri yor 
Madrit, 16 (A.A) - Dahiliye ispanyada miltene~kiren kald~~ 

~ıırı, kabine ictimaından çıkar- tan sonra birdenbıre ortay~ çı. 
en gazetecilere kardinal Segu- ve piskoposları Guadalara ak ıc-

ra . . f Hükumet, ar-d nın ıspanyayı terkedişi hakkın- tımaa davet et 1: _ 

• bir tebl"· k t T bl'- dinalı memleketı terke davet et 
de denili ıgk~· ~'mH~lk ~r. t e u:: ti. Fakat kardinal bu davete ica· 
h • yor ı. u ume ' c .. d b .. k. t ken
Urıyetin ilanı esnasında Papanın bet etmedığın en u umed d 

"elc·ı· le d' · · l' ı Fransız hu u una 11 ardinal Segura tarafın- ısını po 15 e . 
~·n piskoposlara gönderilmiş o- kadar sevkettı. r . 
aıı bir mektuptan haberdar Vaticandan cevap ge ıncıye 
tdildi. Hu"k• t k d"nal Segu- kadar Segura ecnebi memlek~· 
r ume ar ı k H"k. et bıl-
.•nın İspanyada bulunmasını teh- tinde kalaca !ır. ~ ~m . 

Vkeli görerek Seguranm tebdilini hassa cümhurıyet re1ım~ ale~?~~-
•tikandan rica etti. Bir müddet de o kadar hasımane areha a 

'<>ıı S d b ı lan bir adamın are-ra egura ispanyayı terke e- u unmuş 0 . • d"l · 
tele Rornaya gitti. Fakat birkaç katile sulhun ıhlal e ı mesıne 
~Gn evvel ne hükümeti ne de ki- müsaade edeme~. h k 
•ıe nıakamatını haberdar etmi- Hükümet ka~~ı~al. Segura a -

~tkrek nıütenekkiren ispanyaya kında bu tedbırı kı!:~hazine~~~=~~ 
t tar ld" sulh davasına ve ı ısen ·-. 

tı.. ge 1
• •• f'kl · hizmet eyledıgı b '1Ukuınet hali Vatikanın ceva- mutte ı erıne 

•nı bekliyordu. Kardinal üç S!'Ün kanaatindedir. 

· Eskı reislciimhur ispanya ne yapmalı? 
"'"i kk d ki Esbak Fransız Sa.vekilinin 

reislcUmhur ha ın a neşrettlOi makale 
rı ~isaJyabnı anlat.yor P . 16 (A A) _ M. Herriot, 
r.ırıs, 16 (AA) - M. Du- arıs, . . . 

llıttgin ı. d' . · . . gab itti- Le Journal gazetesındt; ıspan-
L ~en ısıne mzıva . . b" k ı 
~ı etmiş olduğu Turnöföye yanı~ va~ıy~tıne ır ma a e 

1rs.ok t ·ı r ve fotoğ- tahsıs etmıştır. 
t f gaze ecı e ·ı h . d k. buh 
• ÇıJar geJmişti. Birçok klişeler Mumaı ey ' Jspanya • a ı -
:htınııştır bunlar sabık reisicüm- ran ~e g~J~yanın _ ıilkunet ke~~ 
• lltun nıutat tebessümünü zayi betmış ~ıhı. .old.ug~nu . yaz~a 
t11ıeıniş ld • u gösteriyor. tadır. Şımdıkı hükumetın mues~ 
~ o ugun l" . . . t" d vetı '"tnaf'h h' k' se kendisile ' sisan mec ısının ıç ımaa a 
't' ı ıç ım l k t 1· ilak11 tta l:ulunmağa muvaffak tarihine kadar mem.e e e azım 
"11llaınıct Nl Dumerg her sulh ve sükunu temıne muvvak 
i' "l ır. . ' k d" 
'r Ü mülakattan katiyen içtinap olacağı zannedilme te ır. . . 

t ~Ctğini söylemiş ve ijncak şu M. Hcrriot, komünıst t~hdıd~ 
t->~ltrı .. Jemek için bu kara- ne telmih ettikten sonra dıyorkı: 
tı11can sb?Y f agat etmiştir : ''Bütün milleti tensik etmek, 
''A ıraz er . · 'b t ·1 
"'tlık b · · · b"tti Şimdi kütlelere cümburıyet ınzı a ı ı e 

)ttıi b· ednıml t ışı~ . ı Şı"mdi ünsiyet peyda ettirmek, fede· 
ır ev e reışı var. . . k 

•tbk on .. 1 · • tavırlarını ralist meselenın halime batlama , 
L un soz erını, • . • . k 1873 
~Ydet- ı· · · Matbuatın dik- arazi rejimını tayın etme , 
il •ue ısınız. . l " b · t• •t \1 'h . 1 n senesinde ıspanyo cum urıye ı-
~ 1 e ı tamamına ya nız onu b b" · 

l 'l(kı vard H"ç kimsenin ha- nin sukutuna se e ıyet vermış 
•f· ır. ı 1 . t k .. .. .; ırn D k _ o'an hadise erın e errurune ma-
fı \le dostum ummerg a · . 
tı at' buna liyakati yoktur. Onu ni olmak ıcabeder. ,, . 

'ı d l . b'" ·· k ma- Nazırların deruhte etmış ol-k ev etın en uyu k ··b· 
•ıııına elmi örmekle mem-

1 
dukları ~azifeler ço mu ım _ve 

111.lnunı g ş g . . . bü ük ağırdır. ıspanya ve Fransa tarıh· 
b; .. ı· . Onun vazıfesını y l . d k" "va•at bir kere daha 

r ıy k . d -· ı. erın e 1 mu ~ 
ili' a atle ıfa e ecegıne 1\ a- d' . .. t · r 

ııtı. ken ını aos erıyo • 
bl! • • •. 1 b" İspanyol nazırlari müessisan 

, 1 sırada kendısıne şoy e ır 1• 1
• • içtima tarihini Fransız 

~bt 'd mec ıs nın 
u. u: .. li l 14 ....... ya . milli bayramının gun o an 

Eski ~ıyaset? ., temmuz olarak tesbit etmekl~ 
reıs cevap verdı. "ht' ı bu ruhi ve fikri karabetı 

' A 1 ~ ı b · • t' h t ve 1 ıma ~Ut s a. enım ıs ıra a e k bul ve teslim etmek istemiş-
.., ulrn • h kk ' a 
"'· b11 aga a ım var.,, . !erdir. İspanyol nazırları bu su· 

Pıriarnte7r sefirleri kabDul etti retle bize karşı cemilekarane bir 
w. ' (A A ) - M. umer d b 1 1 -"qtlerj ı_ b · •y d muamelede e u unmuş o uyor-
,,._ Ka ul etbgi sıra a pa- B k muhabbet ve te· 

ın v lcT F d ]ar una arşı 
t'*•hı e ı ı ransanın saa et ve . übümüze dair kendilerine 
'-~"' ve ıulh davasının muvaf- vece k uret'ıle moka 

~,,.etı' t . . teminat verme s ~ cnıennısınde bulunmuş- · b d 
• b lede bulunmamız ıca e er. 

'1. I>u Ih d is~anyanın her cephede kendisile 
~\> ff ıner, su avasının . . amade bulundu-
!~ a ıluycti hususunun devlet- teşrikı mesaıye . • d 

•rıaınd · . U b tl t <nımuzu hissetmesı lazım ır. 
h.... a ıyı m nase e er e- &- k t 
L~a et · v - Dostlarımızın şev ve gayre -
"t) rncsıne baglı oldugunu 

1
• h d k' üşkülata 

l\f •n ve bu münasebatın inki- }erinin ha ı azır a ı mk d k 
ı tem • l be çalmasını ve ya ın a a .. 
S f· tnnısini izhar eylemiştir. ga e K t cl"slerinde 

hı .. t ırleri reisicümhurun huzu- tedilecek or ez hme 1
• d"d 

'Clt itb 1 .. k""l ldugw u da a şım ı en '-'ttı a eden zat onları mü- muş u 0 • • 

"- tıileyhc takdim etmif, onlar 1 anlaşılan işi başa çıkar_abbılmh ele~ıne 
l llıai'· ti . . . . d l cak kuvvetı a şey e-~td· ,.e erını takdım eyJemış· me ar o a . 

1 
. B . 

ır. mesini temennı ey erım. u ış, 

"· Dumere gelen ispanya taribinin en ~eyecanh 
ta • tebrlknameler saatlerini işgal edecektır. 

~llr1ltkıs, 16 (A.A) - Rcisicüm- lspanyol amelesi, ziraat ma· 
lll,

1 
U Vazaifi aliyesine başla- klnelerinl yakıyorlar 

bit 1 trıönasebetile M. Dumer, Sevil, 16 (A.A) - Tarl_ala~-
l'j~tı Sok devlet reislerinden teb- da çalışan İspanyol amele~ı, )lzı-
U~hbıe~er almışt-ır. Müşarüni- raat işlerinde makineler u a-
~h i hlitün bunlara hemen mu- nılmasma karşı açmış oldukları 

t e Ve te kkü t • t" cidaldc devam etmektedirler. ıe r e mış ır. 

bayaa olunacaktır. 23 Haziran ağa sokağında eski 12 ve yeni 16 No. h 
sah günü saat 16 da kararı kat- altmış arşın arsa üzerinde ahşap üç katta 
isi verileceğinden taliplerin ° biri sandık odası olmak üzere dört oda 
gün saat 14 le Nuruosmaniyede bir ufak sofa bir antre bir mutfak ve kırk 
Cemiyeti T edrisiyei islaıniye arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Ahmet Re-
merkezine gelmeleri. Şartnamesi fik, Mehmet Emin, Nusret Muzaffer ve Ahmet Nev· 
mahalli mezkurden her gün alı- zat beylerle Fatma ve Nimet H.. lar 
nabilır. 366 4646 Kanlıcada elyevm Çubuklu caddesinde eski 

·······-· ............................ ••-:::::::::::=:: 49 mükerrer ve yeni 22 No. yüz beş arşın 
'"p~·;~~--~;~···~i;~~·ı-;;d;ki çiftlikler arsa üzerinde bir kalı karıir diğerleri ah· 

de çalışan kırk kadar amelenin şap olmak üzere üç katta yedi oda iki 
ziraat makinelerini yakmağa sofa bir mutfak bir taşlık bir odunluk, kö-
teşebbüs etmiş oldukları istihbar mürlük iki gusulhane iki balkon bir kuyu 
kılınmıştır. Bunlar çiftliklerden ve yüz üç arşın bahçeyi havi bir hanenin 
birinde bu arzularını tatbik mev· tamamı. Kosti veledi Yorgi Ef. 
kiine koymağa muvaffak olma- 141 4681 Erenköy Sahrayıcedit caddesinde Çavuşbaşı 
mışlar sade diğerinde birçok zi· sokağında eski 44 ve yeni 9-1 No. yüz on 
raat makinelerini yakmışlardır. beş arşın arsa üzerinde ahşap bir kat iki 

Üç kundakçı tevkif edilmiştir. oda bir sofa ittisalinde duvar taşından adi 
Esrarengiz bir tahtelbahir bir ahırı ve bin dört yüz seksen beş arıın 
Roma, 19 (A.A) - Gazete- bahçeyi havi bir hanenın tamamı. Nuri B. 

ler, birkaç gilndenberi Portore- 1500 746 Kadıköyünde Osmanağa elyevm Rasimpaıa 
kanti bahkçdarının hükumet mahaJlesinde Çayır caddesinde eski 40 ve 
memurlarına müracaat ederek yeni 72 numaralı yüz seksen arşın arsa 
sahil civarında 26 metre derin- üzerinde ahşap üç katta on üç oda iki sofa 
Jiğinde bulunan madeni bir ci- bir tatlık bir kuyu ve elli arşın arsa üze-
sim tarafından balık ağlarının rinde harap mutfak ve dö:-t yüz yirmi ar· 
mütemadiyen koparılmakta oldu- şın bahçeyi havi eskice bir hanenin tamamı. Cemile H. 
ğunu söyliyerek şikayette bu- 894 1622 Şehzadebaşanda Fevziye mahallesinde Fev-
Junmuşlardır. Bir bahriye rö- ziye caddesinde eski 2 dokuz defa 2 mü· 
morko··ru .. tarafından yapılan is- kerrer ve y m· 109111 4 6 810 12141618 e , ,,,,,,,, 
kandiller, mevzuu bahs cismin numaralı iki yüz altmış arşın arsa üzerinde 
harp esnasında batmış bir Avus- 109, 111 numaralı dükkinlar tam kağir üs-
turya tahtelbahri olduğunu mey- tünde iki oda bir merdivenbaşı 4,6 numaralı 
dana çıkarmıştır. Bu .keşfin biz- dükkanlar haneye kalbedilmiş ve mutfak 
zat Avusturya bahriyesinin bile halindedir 8, 10 numaralı dükkanlar bir 
meçhulu olan müthit bir deniz dükkan halindedir 12,14 numaralı dükkin-
faciasını meydana çıkaracağı tah- lar ortadan tahta ile ayrılmıştır 16, 18 nu-
min edilmektedir. Tahtelbahirin maralı- dükkanlar bir dükkan halindedir. 
nasıl bir şey olduğunu görüp Yüz otuz üç arşın mutfak mahalli ve çarşı· 
anlamak için denize dalmış olan nm koridorunu teşkil etmekte olup Fevt.iye 
bir dalgı,Ç, yukarıya teneffDssüı· çarşısı demekle maruf sekiz dükkan ve ı.;ı • •..1 

lükten boğulmuş olarak çıkarıl- odalann tamamı. Şerife, Fatma AliyeuhanYfft 
mııtır. tarafından vasisi Maşuk Ziya Bey. 

Papahk makamının notası t 110 20522 Kuzguncukta Çarşı caddesinde eski 82 ve 
Vatlkan, 16 (A.A) - Papa- yeni 24 numaralı Clört yüz on dokuz arşın 

Jık makamı dini alayların men'i arsa üzerinde ahşap iki katta biri çatı ara-
hakkındaki İtalyan notasına ha- sında olmak üzere sekiz oda bir büyük sofa 
zırladığı cevabını İtalyan hükfıme- bir büyük taşhk, bir mutfak bir kömürliik 
tine göndermiştir. ve doksan beş arşın bahçeyi havi baz1 aksamı 

Avusturya kabinesi tamir edilmis bir sahilbanenin tamamı. 
Viyena, 16 (A.A) - Nazırlar Vabram, Haçator Aron Derner Siıyın 

meclisi reisicümhura kabinenin ve Maron Norhander Nersisyan Ef.ler 
istifasını vermiştir. 1168 20524 Kuzguncukta Çarşı caddesinde eski 80 ve 

Sent - Fllber faciasından yeni 22 numaralı üçyüz yirmi altı arşm 
sonra arsa üzerinde ahşap ikişer katta ve iki 

Sent - Nazer, 16 (A. A). - kısımdan ibaret olup birinci kısım biri 
Deniz, sahile bir çok naaşlar ve 
kadın çantaları, yakalıklar, kun- camekinb sofadan bölünmüş olmak üzere 

üç oda bir sofa bir taşlık bir mermer 
duralar, bir çocuk arabası gibi musluk bir merdiven altı bir tavan arası 
türlü türlü eşya getirmiştir. 

Felaketin bu zavallı enkazı diğer kısım odalardan birinde yük ve bir 
dolap olmak üıere beş oda bir mutfak kayalar veya kumlar üzerinde 
koridor ve otuz arşın arsa üzerinde bir 

yatmaktadır. Tahlisiye gemileri- mutfak ve ikiyilz seksen dört arşın bah-
le romorkörler enkaz üzerinde 
bazı ka .. •zedeleri bulmak u··mı·- çeyi ye bahçede bir kuyuyu havi bir sa-

..... hilbanenin tamamı. Vahram, Haçator 
dile boşuna dolaşmaktadır. Ya· Aronder Nerses yan ve Maron 
rın saat sekizde geminin battığı Norhander Nersisyan Ef. ler 
yerin bulunması ıçın tarama 97 4551 Davutpaşada Davutpaşa mehallesinde Ha-
ameliyab yapılacaktır. kimoğlu Alipaşa caddesinde eski 187 ve 

Yunan meclisinde yeni 203 numaralı otuz iki arşın arsa üze. 
muhalif fırkalar rinde kargir iki katta üstünde bir odayı 

havi bir dükkanın tamamı. Mehmet Efendi tarafın· 
Atina, 17 ( Apo ) - Muhalif dan bilveliye Fatma hanım ve Hatce hanım 

fırkalar parlamento mesaisine tarafından bilvekale Omcr efendi. 
karşı tatbikine karar verdikleri 550 5335 Beykozda Yalıköyünde kuyu sokağında 
obstroksilyon siyasetine haşla- eski 15 ve yeni 18 numaralı yüz elli arşın 
mışlardır. Ayan ve meb'usan arsa üzerinde maazemin ahşap üç katta 
meclislerinde muhalifler, parla- ikisi camekanlı olmak üzere sekiz oda dört 
mento mesaisini işkal ve müs· sofa bir kömürlük bir taşlık ve kırk sekiz 
takbel kanunların çıkarılmasına arşın arsa üzerinde yalnız enkaz ve taşları 
mani olmak için her mesele mevcut harap bir mutfak ve on altı arşın 
hakkında tayini esami suretile bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Hacer hanım. 
reye müracaat edilmesini talep Yukarıda cins ve nev'ile mevki ve mütemelitı yazılı emvali 
eylemekte ve bu suretle teşrii gayrı menkullerin icra kılınan a1eni müzayede neticesinde hizala-
faaliyeti teelıhüre uğratmakta· rında gösterilen bedellerle müşterileri üzerinde takarrür etmiş ise 
dırlar. Bu obstrüksiyon siyaseti de mezkur bedeller haddi layikında görülmediğinden tekrar on 
denm ettiği takdirde parlamen- beş gün müddetle ilan edilmelerine karar verilmiş ve 4 temmuz 
tonun bu devrei teşriiyede müs- 931 tarihine müsadif cu nartesi günü kat'i kararlarının çcki1mesi 
tacel ve mühim kanunları çı- takarrür eylemiş olduğundan yevmi mezkfırda saat on dörtten oq, 

k aramaması ihtimali pek kuvvet- beş buçuğa kadar Sandık idaresine müracaat eylemeleri lüıumq 
lidir. ilan olunur. (290) 



MM V. Satın alma ko· 
mısyonu ilanları 

ı~tanbul \"e cıurıııdakı A~ı.erl kıtaat 

vt mÜ<"6 e arın erıak, ekmek. "caire 
ı..ara ııııkll\atının heher hilolarına ~•palı 
zarl'a ıeı.hf edılen fıatlıır haddı ıudalde 

g•>rulmc•lindrn 18 6-9~1 ptr~emhe ı:unn 
saat on dorttf' Fındı iıda he\ t:timızde 
pa7.arlıklı ıhıılecı \ıpıl.:ıcaktır Tılipl<>r n 
~artnamı mi lıeı tt mııde fArmtlerı \"e 
ıha e naunden e\ \el ıeminatlarıle haıır 
hıılıınmaları (.11).l ı 

* • • 

Türk Anonim elektrik 
şi rketınden: 

Türk Anonim elektrik tirketi 
bedelleri tedıy"! eıunacak tahvi
litının 12 inci keıidesi 1 tem· 
muz 1931 gUnii öileden ıonra 
ıaat 21,2 ta Beyoğlunda Tünel 

meydanında Netro hanında tir
ketin merkezi idaresinde Noter 

huzurunda icra edileceği, iıbu 
tahvilat hıimıllerine ilan o'unur. 

Amortsill'en cetveli mucihince, 
itf ı k~tidesi, 760 adet tahvil 
üzerıne yapılacaktır. 

Tahvil.lt hamillerinde" 
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~O Urahml [Yunan 1 
20 FTlnk l hvlçrr ı 
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Demirci AslİH hukuk Mahkeımsinden: 

Oentirei • .Abdurrahman Şeref 
B. mektebi muallimlerinden Sn
leyman efendi kııı Nadire hanım 
ile memalilci ecıtebiyede ilcamet-
glhı mechül K.rkajaç kaymakamı 
tabaki Mehmet Şerif B. ..rala• 
randa mütelcevvin botanlfta da
va11nın icra kılınmakta olan mu· 

hakemesi neticeıincle daftti ka• 
nuniyeye icabet etmiyen müd· 

:\ ltrli,1 arent1•ı (';alatft l\npru bı$t 

••r•lt• muvafık • • • 
il t:'R62 ~ uht ıe,l'ltı" ~ır\>,C'id' 

deialeyh Şerif B. haklcıncla ıı· 
yap kararı vuilerek üsulen ill
nat yapıldığı halde ınıbktmne 
gelmemiş v" 111Uddei vekili Hil· 
mi efendı tarafından ibru ıdi· 
len evrı' V( ~aİre tetkik efuna• 
rail fÖ ··-• 1

efllle binae-n bo· 
fanmalaı ··• kabili temyiı olmak 

Mühl'ırdıır udt hal'i• 2 2740 
Dişçi aranıyor Krrmm domatrtı, hrınıyn, ttntllctın, ..... ._ .... _____ _.. _____ ,. ı 

laıulga, knhak, ıemiıotu, l/tfİI hibfl!r. J h il tı 
Diş tabibi Mehmet Zeki B. lzn1itteki lı;ıtutın ihtiyacJ nlan hl\· rBuZOn rOSwSI 

bu kerr~ Kadıköyünde Mısırlı lada cinı;i yuılı yfdi keltm tıu:e sPbır 
oğlu Yavuz Türk sokağında ! kapalı 7.ıtrfla miinaı..ıt~ya konmuc;tur. (CÜMHURiYETJ 18 Hazi· 
8 Numaralı hanede açacağı lhaleı-i 20 - 6 - ~31 cumartfsi gtinü ran 17 de 
kabinesinde dişçi bir arka· :tat l!'l tf h.mit 2.1 Uncü fırb l'l"tın ıtl- • • • 

daıa ihtiyacı vardır. Şe· nHl komisyonunda yapılaraktır. Talip Me· sı·n '8stası 

üzere 15 "san 931 tarihinde 
35-44 No. ıle kuar verilmit ve 
kararın b r ıurtti mahkeme di· 
va1thınesine talile luhnmıs oldu· 
ğundan tarihi ilinden itibtrtn 
on beş gün zarfında müddıialeyhl 
nnnnaileyhin kanuni yollara mü
rauat etm,diti taktirde hükmün 
kat'iyet iktl11p edec,,il tebllt 
makamını lcaim ·olmak llıere il'n 
olunur. 

· · k d I ltrin şart na mtyi ,;örmek Uzere Fındık- 1 

raıtı ö1renme arzu e en er lıcta he)f'limize ve ııırtnamt almak ,.e 
gazetemizde birade-ri M. Ad- tekliflfrinl ,·ermek ilıere teminRtlaı ile (ÇANAKKALE) 19 Haziran 
nan Beye veya yukarıdaki ad· birlikte iz mitte merkür komisyona mil· 1 O da Galata r1htnn1ndan 
rHe mnrac~at edebil 1rler. racaatlan. (a O) 

mm:ll.liE • • • k11lkaca\ctır 

J!\tanbul mulhakıtındın Beyoğlu ile 
Galata bcynındı TıhıelArz Demir~nlu 
Turlc Anonim tirkıtınden: 

latanbul mOlhakatıncia Beyotlu 
ile Galata beynintie tahtelirı 
Demiryo)u Türk Anonim tirketi 
bedelleri tetliye olunacak tahvi-

16hnın on c örnüncü keşıdes: 1 
Temmuz 1931 gunu öğleden 
1011ra saat 3 te. 1 eyoğ:unda Tü· 
nel mcydanmca Metro hanında 
tirketin merkezi ic!arcıinde No
ter huıurunda icra edilecfği, iş
bu tahvillt hamillerine ilan olu
nur. 

Amortisman cet1ieli mucibince, 
ıtfa keşideıi, 515 (beş yü1. on beş) 
edet tahvil iir.erine yapılacaktır. 

TahvilAt hamiUerinc!en arıu 
buyuran zevat, keşidede hazır 
bulunmaia davet olunurlar. 

Devlet Demıryolları ilanları 

20 H~ıiran tarihinde icra11 mukarrer Derinceden Samsun.,. 

1t•~lecliJe~ek 90,000 tra•erain D'lÜnakuası ildnı ahire kadar tehir 
edilmittir. 

Bandırma Belediyesi Riyasetinden: 
Bandırmada Hıvyılu bahçenin Utl kıımında 3 dönüm SOO 

ııra bam erazi üıeriqe haatane yapılmak Uzerc menfaati umu· 
miy• ne•ına beher d6nümüne t.~dir edilen 150 lira kıymete 
al.tkıdarlel'dan 8-:ıime hanını, Suat, Sait beylerin itirazı üzerine 
200 liraya iblağ edilmittir. Mahalli meıkureye 111utaıarr1f olanlara 
tebliğat makamına kaim olmak üzere ilin olunur. (278) 

Pendik serom 
müdürlüOünden: 

labaratuvar 

( 440 Baı) Dana milnakasası 
Pendik ıerom darüliıtihıarı için mubayaasına lüzum görülen 

440 bat yerli ve yerli Kırım dan,ıı katp•h zarf usulile 12 temmu~ 
931 tarihine milsıdif pazar gf)n\i aaat on dörtte ihalesi icra 

olanmak ilıere mllnakaffya kon1Jlmutlur. Şartnamesini görmek 
iıtl,enJer herıOn P4;pdikte mUe11e1e müdürlüğüne müracaat ey-
1.eleri ve ıoDnakaıay• İftiralı etmek istiyenlerin de yevm ve 
141tİ aıc~ürdJ Fındıklıda Güzel San'atlar akademiıi dahilinde 

rim me~tep nıubaaıbe memqrlu;antda mütııei&kil •ü~ayaat 
kem iıyoauaa müracaat eylemeleri. \282) 

J\a!'.tomonııdaki kıtaatın ihtiyacı o 
lan un J..apah zarfla münrıkasaya !<;mı 

muştur. İhalesi 20 haziran !l3l rumar 
te~i .ı:linti :-aat Vi te Kaslamonuda as
keri satın alma koml~yonunda yapıla
('aktır. Taliplerin ,artname almak n• 
tr.klifll'rini Yermek iizere teminatlarİ· 

le hlrlikte mtzJ..ur koml:-;yona mlirrıra· 

atları. (:l 6) 

• • • 
• amt-iundaki kıtaatın ihti) arı olan 

koyun ve ıfır eti kapalı ıarfla ,., ay 

-Munteut ebatta 154 adet 
~iyah, 16 adet baklavah, 3 a· 
iet aynasaçı, 3600 kilo 40 
paket perçin çivjsı, 80 adet 
.eşebent, 100 adet payanda
lık çubuk, 27 adet payenda 

12b kazan borusu ayrı ayn 
ıartnamelerle ve açık mllna· 
kasa ile mübayaa edilecektir. 
Kat'( ihaleleri 29 haziran 931 
depoıito yüzde 1 O. (21 ) 

rı B)rı artnamelerle münakasaya kon ......... ••••••••• .. 
mtı~tur. )halesi 1 temmuz 9;n çarşam-
ha giinü :;;am unda Hkeri ~atın alma rı artnaınelerl~ münakasaya knnmuş. 
komisyonunda yapılauktır. Taliple- tur, lhaleai ~ temmuz 9:\1 çar§amba 
rin şaı·tnameyi görmek iizere Fındık· ıünü ~ut 16 da l\laraıta askeri satın 
lıdn lıe)etlmb:e ,.e şartname almak ,.e alma komi~yonunda yapılacaktır. Ta 
ft'ldlflt'rini \fl-mek ii1.ere ttminatlllri tiplerin ~aıtnamtyi ~örmek ünre Fın
le birlikte ~Rm!\unda mt7.kftr komi~.rn· dıklıda heyetimize H şartname almak 
na müracaatları. 39% ,.e tekltflerini Hrmek üıere teMinatlıt• 

• "' "' rile hirlikte mukiır komis)ona ınüra-

Mer indeki kıtaatın ihtiyarı olııın caatları. <401) 
ekmek kapalı zarfla münakasa)·a kon· ~ 9 "' 

mu~tur İhalesi ı.; teft1Muı: ıt:ıı <:ar- lf'lahi) edeki kıtaatın ihtiyacı olan 
~amha giinü saat 16 da Mersinde Rs)\e· lıeş !\alem erıak. yem ve mahrukat 
rf atın alma komisyonunda ~·apılacllJ\· kapı:ılı :r.arfla münakaıııaya konmuştur. 
tır. Taliplerin sl\rtnameyi rörmek ü- lhıııle·i 7 temmu1. 9:n sah günU lsl!hi· 
1ere Fındıklıda he) etimize re şartna· .rede askeri ı:;stın elma komlsynnunda 
me almak 'e tekliflerini Hrmek iizere yapılacaktır. l'aliplerln şartname al· 
teminatlal'ileo birlikte meıkur komisyo- mak ,.e ttkliflerini \"ermek Ur.ere temi· 
na mürataatları. (1199) natlarile birlikte meı:kür bmiıyona 

ıcı * * müracaatları. {4.fl2) 

İzmir mü .. tahkem mevki kıtaatı hın * * • 
,·anatının ihtiyacı olan kUru ot kapalı .t K. O. SA. Af,, 1\0M/Sl'ONU.V· 
7arfln mijnakasaya konmu~ttır. lha- DAN: 
lesi 7 temmu7. 9~J salı günü ~aat lii K. O. kıtaatı için 1.2~1.000 kilo odun 
buçukta lzmirde müc::tahktm ml'\'ki .;a. kapa1ı ııarf u~ulile münakaşaya ko"u· 
tın almn komi.~ onunda yapılacaktır. lacaktır. Teklif mekh1pları ~3 hazi. 
Taliµlerin şartnameyi gtirmek ijıere ran 931 sııt 15 te açılarak fiatlar haddi 
Fın~ıklıda he.yetimize H srhlame al· il) ik görüldüiU takdirde ihale f icra 
mak 'e teJ,.Jjf)eriııi ,·erme" üzere le· kılıftatakhr Talipltr şartnamesini 
minatlarilr hirlil\te meıl\ur knmisyo- görmek üure her gij" öjleden eul n 
na müracaatları. (ılOO) , münakasaya iştir!lk için de t.şrifatı 

• "' 
41 kanunb·e daire inde mektqp)arını ' 'ille· 

Maracıtııki kıtalltrn ihtiyatı nlan ıın ti mua)Yeninde ita etmeleri ilin olu
we &adı yağı 1'apah ıarfla u aHı ay· nur. 

1 f lorln (Felemenk ı 

10 Kuron [(t~o~IOHkj~ I~ 
~ılıne Aı U!IUT)aj 

ı P•7.eta llspanrı] 
1 RıHmlf~fAlmıtı)•a ) 
ı 7.lotı Lehistan 

1 renırı t. ııarı•u11 
o 1 .ev ! Rnmanya 1 

20 Olnar ru,mloıı·al 
ı <,; t\ oııeç h\')'ıl 

Ahın • 9111 
l\lecldı"t { füıru ıı ' ;ı.; 

I \ harici 
Rınkn11nı !tllı~n 

Yiyecek 
Toptan f latlar ~ 

Et • hbı:e • Meyve ~ 
Et - (l\ilo~u) Dağlı\, 40.56·60 34 • 

1\1' ırcık: 4o,811 66,30 1\. Kır aman 46~ 
61,40 K. Mezbaha kuıuşu: 46.80 •; rı* 
1\. Otlak. 46.80 Ôku7.: 21,84 · 30 "dl 
Daııa; 39 1\. inek: 2~.40 • :l9 1\. 1\1111 

21.84·52,76 korıı~. ..1o 
Pernlr - He) az a~h :ı;.so den ·" 

kuruş• ~adar. \'arım \'lğlı J L+& nk1'\ı 
teneke 450·550 1\. Hğm: 11·1'2 <'k~' 
teneke 160·230 kuru~. 
Cenerlll: Okkuı l 5·20·25-28 ıaı~ 

Teze soO•n: ( Demtıi > 30 · 1 
pırı. aarnnaak: 2 kuru~. N•~ 
40 para K1rmun turp : 20 r• r 
Dereotuı 20 P. Maydanosı to 
Baklaı (Yerli) 3.4.5 1\. Be••~ 
7 Ş t.uru~ Arakeı 8 9· IO 1\. S•fl'1 ~ 
otu: 2.50·3 3,.~o 1\. Pancan 3 3.$01 ~ 
Yaprak ı t Yerli ) okkası 12 • 1~·151 
uru~ lapanak : 2 • 4 K KslJ' 

ı Yerli) 3.4 kuru~. T•zefe•lltt;' 
Yerli Çalı 8 JO 11 kuruş Ayşe ~~,ık 
32 35 K. )',şil F,sul)ı 27·. O 1\. ~ 
çalı fışul~a~ı 18-20 Kururtur. f 

Enginar: ( Yuli ı adedi !l--4 6- ı 
Sar1maakı (Okkası! 10-11 K tt•t" 
IY erliı ıdedı 60 P. 2 • 3 • 4 kurı.ı~ ~ 

Domates: Okk•~ı :-o 80. g!;. ı(l(I_, 
Bamye: ( Adına ) 140 K. oel tı' 
blberh izmir 80 , 100 K. Siçrı tı111 • 
60 ·:'O " · Pathc•n ı (Adedi) 10' 
15· 17 Luruştu•. 

Meyve ,1' 
kiraz: T5 · 20. 25 ı.uruş çU f.. 
~~ • M • 85 · 50 60·6S ~uru~ K-t• ~1 
(•ımlr) 60 65·:-0 1\ fŞeftahı ( izrnı~li' 
1\. Akf• ermuduı <Bursa)50·fı0 ' 

8utday • Arp• • Feaul1• ~ 
Buldar: Yumuşak 11\on)·a) ~1 .. 15 

;',15 (Yah~ihın) 7.~5 8 1\. l\utahYf :·~ 
Polatlı. 8.17 kunış Şarkışla 7 Si\'8~ .'J 
Çavdar: l\ırklaıcli: 4.14 K. •"",;t 
(Mılu.,ı) yüzde T l morlinli 1!00 Jc1l r" 
0Emuıeli vudr ın morfınll 82~. d 1' 
9.:;o morfinli 800 K. Çıııntı · rO 1 "° ,ı 
Tlfttkı ( Ynzgat ) 80 • 85 1\. ( Aokfl 
~7 ~uruş. .. 

Ça}', kahve, pirinç, ••k•'• 1 
patates, sabun Ç•~ 

Çey: 1( 'a\'a) okkası ~öO 400· < ~ 
2&0-800, ( Hln<li\t! ı 270·-400. 1 f~'~:tl 
260 .CO Kahve: C\luhte1ıf ıip1eı) ,; 
Hı8 1-: PlrlftÇI (l'nmhı ·) 36 i! cC' 
3~·~S • .'i (ilindi) c) :l":?,5·34 man~on) 'fıı' 
98.50 ( Rjzon) 36·37 1\, fekert 15.;t 
Yerli ) :l5,50 36,:' ~ ( ~:cprbi) 35 60 -~.,, 
f tıp 39,5 • ı R u~: Kup > 89,50 ( di~ 
3~.60 " · Sade yaO: ı L:rfa: M•' .,~ 
ffaıo:e) 12~ 135-140-14:i (r~rr.urı.ırn· "1 ıf 
< F.rinff'lış } 80 • 90 ( Trı1b7.on ) 1 O~ • t_ 
Vejetallnı ıYerli) 62 Zeytlrt "'" 
( f:1oıftr' ekstra ) 65-67 ( ~:kmı) 61 •, 
( Yelfleklik ı 56 • tO (\'emeklik) ~41; 
ı ŞıhıınJuk ) '3 .t6 1\. Patat•-' ~ 
nııurel J 8 J 9 K. Sabunı (Ze) t1nrd11 
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Askeri mektepler sabn alma komisyonu lllnlar1 

1 - 931-932 aenei deraiyesi için yalnız Erzincan ve Konya As. 
Orta mekteplerinin altıncı ımıflanna meccani leyli talebe alına
ttktır. ihtiyaç görülilrse yedinci ve sekizinci sınıflara alınacaklar 
•Ynca illn edilecektir. Bu mekteplere talip olanların doğrudan 
doğruya veya askerlik şubeleri vasıtasile mezkur mekteplere 
1116 • 

raca:ıtları lhımdır. 
2 - Talipler çok olursa müsabaka imtihanı yapılacak ve mü

llbıkada kazananlardan ihtiyaç nisbetinde alınacaktır . 
. 3 - ikinci devrelere 9, 10, 11 ıınıflara kadronun mnsaade-

11. llisbetinde talebe ahnacakbr. Bu devreye talip olanlardan Tıb· 
bıye eczacı kimyager ıınıflan iç.in de talebe al~nır. . .. w .. 

4 - ikinci devre talipleri Borsada aakeri bseler nıildürlugu-

llıt Ve lıtanbulda askeri liseler mOfettiıl~ğine müracaat edecek
trdir. 

S - ikmal imtiham olan talebe ikmal imtihanını kendi mek-
teplerinde bitirdikten sonra milracaat edebilirler. . 

6 - Lnzumunda yapılacak müsabaka imtihanı için ~uhtehf 
~~hallere çağmlacak talebenin azimet ve avdet harcırablan ken
diltrine ait olacak ve müsabakayı kazanmıyanlar veya muvaffak 
~p da ihtiyaçtan fazla kalanların hiç bir güna hakkı talebe ve 

Ayetlere hakları olmıyacakbr. . .. 
. 7 - Kayıt ve kabul için temmuz nihaye~ane kad~r muracaat 

tdıiebiJir. ikinci devrenin 11. nci sınıfına gıreceklerm kaydı ve 
llıfiaabaka imtihanları temmuzun nihayetine ve diğerlerinin 14 
... k . 
2\lstos 1931 tarihine kadar ikmal edilece tır. 

8 - Kayıt ve kabul prtlarlDID tafsilAb askerlik daire. ve şu· 
~'rine ve askeri mekteplere gönderilmiıtir. Arzu edenlerın mez· 

mahallerden a;renmeleri lhımdır • .. . .. 
GUlhane hastanesile askeri tıbbiye tatbikat haıtanesi için 

SOQo kilo francala pazarhk ıuretile satın alınac~ktır. .Pazar~ğı 
22 Haıiran 931 pazartesi gthın ıaat 14 te icra edılecektır. Tahp-
lt. k . .. t it tin Harbiye mektebindeki satın alma omııyonuna muracaa -

rı ilin olunur. 10 .. . . 
Anadolu ve Rumeli cihetindeki Harbiye mektebine merbut 

"keri mekteplerle hastaneler için mahallerine teslim şartile 150 
ltrden 300 tabutta cem'an 432,000 adet yumurta kapalı zarf 
"1reuıe satan ahnacakhr. ihalesi 6 Temmuz 931 Pazartesi ~nO 
"-t 14 30 d Harbiye mektebindeki mahalli mahsusunda ıcra 
lrıinıacaktır. a Şartnameleri veçhile hazırhyacakları teklif mektup
~. yevmi ihalede saati muayyenesine kadar müselsel numarala 
ihııGbaber mukabilinde komisyon riyasetine teslim etmeleri ilin 
ol11nur. 

~ Aıkeri mekteplerle hastaneleri için 8000 kilo tereyağı ve 
'U,O()o kilo beyaz peynir iki prtnamede olarak kapah zarf ıu· 
l'ttiJe alınacakbr. ihaleleri 29 Haziran 931 Pazarteıi günil saat 
'14,30 da Harbiye mektebindeki mahalli mahsusunda icra kılına
~lctır. Taliplerin ıartnamelerini görmek için komisyona müraca
U..., ve ııtirak için de hazırlıyacaklan teklif mektuplarını yevmi 
nı-ıede saati muayyenesine kadar mOsels~l ;numarah ilmühaber 
~tıkabiliade komisyon riyasetine vermelerı ılin olunur. 

* * • Aakert mektepler ve hastaneler ihtiyacı için aleni münakasa 
Ot l~OO teneke gazyağı ve Kuleli liseıile Çengelköy orta mek
~tbi ihtiyacı için de 3150 çeki odun kapalı zarf suretile ikı şart· 
Clllede olarak satın alınacaktır. Münakasaları 4 Temmuz 931 
U1tıarteai gtlnll saat 14,30 da Harbiye mektebind~k.' mahalli 

ltıahıuaunda • 8 edilecektir. Taliplerin prtnamelerını giSrmek 
I~ ıcr k . . . 'b 
1 rı komisyona mOracaatları kapalı zarfa iştira ıçın yevmı ı a-
tde bazırhyacaklan teklif mektuplaı:mı müselsel. ~umaralı ilmll· 
~ mukabiUnde komisyon riyaaetıne vermelen ılln olunur. (7) 

Edirne kız Mu~ 
Mektebi Müdürlüğ ·· n en 

1 - Mektebimizde yaptırılacak (2587 5) lira <~5) kuruş bedeli keşifli 
banyo, su tesisatı. sahne ilavesi ve gec:it mahalleri inşaatının 8-6-931 ta
rihinde icra kıhnan mü na kasasında talipler tarafından teklif edilen fiat 
haddi layıkında görülmediğinden 9-6-93 l tarihinden itibaren tekrar yirmi 
gün müddetle ve kapalı zarf ıısulile nıünakasaya konulnuıştur. 

2 - Plan ve şartnanıeleri görn1ek isteyen taliplerin lstanbulda Güzel 
San'atlar Akademisinde ~1aarif vekaleti resn1i nıiın:ıri bürosuna \'e Edir
nede mektep idaresine müracaatları. 

3 - 1\lünakasaya iştirak edecek olanların münakasa koı11isyonunda bu 
işlerde mütehassıs olduklarını ve evvelce bu gibi tesisatı nuıvaffakıyetle 
yaptıklarını ve nıali vaziyetlerinin derecesini resn1i vesailde ispat etn1e
Jcri Jazimdır. 

4 - ihale 29-6-931 pazartesi günü saat 15 te Edirne ~'laarif En1inliğin
de müteşekkil komisyonda yapılacaktır . 

5 - Teminat makbuzu ve mektuplari münakas ı ve ihah\t kanununun 
maddei mahsusuna tP.vfikan ihzar ve zarfla ihaleden yarım saat evvel ko
misyon riyasetine tevdi edilmiş bulunacaktır. 

Menemen belediyesi riyasetinden: 
Menemen belediyesine ait mevcut tesisatı elektrikiyenin işletnıesi ye ted

ricen yapılacak kasabanın pJAnına göre son kabul edilen esasatı fenniyeve 
göre tecdidi bir müteahhit ve ya şirkete devredilmesi takarrür etmiştir. 
Talıp ohtnların yirmi gün zarfında belediye riyasetine müracaatları. (248) 

• •• • " ı Fazla para vermemek için: •V AKITı!!]n' 
UÇUk ilanları , Mahrukatınızı yazın tedarik ediniz. 

•Her sQD ftetrolanın ~ Kı k Kı ,, ,, , 
Kirgir ev satan alırız - Tram-

vaya. şimendifere, iskeleye yakın olmalı. o o-,n_ r u 
Pazarlıksız son fiatinizi mektupla bildiri
niz, mektup içine 6 kuruşluk pul koyunuz. 

Jstanbul Posta kutusu r\o. 400 1 

ı, erıyanler 

Daktilo - Gayet iyi ingilizce bi
len bır daktilo hanım iş aramaktadır. 
lstiyenler gazetemizde fikret Adil beye 
her gün öğleden sonra müracaat edebi
bllirler. Telef: 2.4371 

MUteferrlk kUçUk lllnlar 

Memur istiyoruz - işiniz olma· 
dığı zamanlardn çalı~arak ayda 90 liradan 
fazla kar.anabilirsiniz. Bize mektupla so
runuz, mektup için 6 k\ltUşluk pul ko· 
yunuz. (1248> lstanbul Postanesinde 

l\o. 400 

Muayenehane, idarehane -
veya ikamet için iki havadar oda. bir 
sofa ve bir hı14dan mürekkep bir daire 
müsait şeraitte kiralanacaktır. Ankara 
caddesinde 55 No. lı Muallimler kitaphı· 
nesine müracııat. 

Yedikule ve Kurbahdere Gazhanelerinde 

Asgari lOton almak üzere tonu 20 
liradır Sıkleti Garanti Edillr ~4 • ... .. 

Sipariş yerleri : 
SA TiE, Metro Hın, Tünel meydanı Beyoğlu 
Elektrik Evi, Beyazıt, Istanbul 
Mühürdar caddesi No. 13115 Kadıköy 
Muvakkithane caddesi No.83 Kadıköy 
Şirketi Hayriye iskelesi No. 1 O Üsküdar 

Tel. B.O. 1161 

" 24378 
" Kad. 355-6 

" " 
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•Frult SaJt'"I 
•c ·ENo• 
bimluQe 
~tik<tla1 

hbl'lkama 
aUmeU 

farıluıdU\. 

l ~ ~ ~ ~ ~ ·ı ~ f R H y!lsıı~ Para - Kefılıtle yahut emltk rer-
L uru' y l 1 e U' uYu u n .. hinile veririz, kcfillerinizi yahut emlaki-• IJ IJ nizl bize mektupla bildiriniz, mektup 
?~hbulda Çakmakçılırdı kuf tüyü fabrikasında .y~zl~~ şi~tc 12 liraya, yuztle içine 6 kurusluk pul koyunvz. 

garı 1S liraya, yağlı boya yastık 5 liraya. kuş tUyilnun kılosu 125 kuruştan Tstanbul Postanesinde No. 400 
'- başlar, Kuş tüyüne mahsus kumaşlar çok ucuz sıulır. Tel lst. 3027 
~ • Sabhk ev apartıma n,araa,etpya 

Deniz Harp mektebi müdürlü- Satılık apartıman arsası -
,~ •• Aksarayda şerenı bir me\'kide l\1J5tafa günden: Kcmııtpıışa caddesinde 6 metre mesafede 

iki arsa satılıktır. 9- l 2 arasında müra-
fta~Cııiz lisesine girmek arzu eden orta mektep ıehadetnamesini caat. (1288) lstınbul dördüncü Vakıfhın 
h ıt veya orta mektep ıon ıınıf derslerinden imtihana talip tale- Asma ht 29 Unionkol 
ltı titrin Temmuıun 15 ıine kadar Heybeliadada (Deniz harp fı ı ~ı 1 ili' il~ 1~~'111.lı I~ .1 ı~l ~il 1 
'1~kteb.i ve liseıi mQdUrlllğllııe) mllracaat .e!m~leri. <!afsilit 1 . 1 

,,, •le ıstiycnlere mufassal kayıt ve kabul ıeraıtı gonderebıhr. (44) ZA YiLER 
Tatbik mübllrlerimi kaybettim. 

ıstanbul Belediyesi llAnları Yenilerini alacağımdan büküm-
la 50 68 leri yoktur. 

t lanbul beledı0yeıı· matbaasının IDzumu olan 16 kiloluk X K dk N ı k Q() 38 ı ı ·öy urctt n paşa so ak l'\o 20 
L.1Yuııda 250 top 26 kiloluk 150 top 18 kiloluk 250 top, A,·cc 
llQ ol k S ' ' O 'ki · h · ' k& .. u O top, birinci hamur 16 kiloluk 20 top, ı ncı amur 
"• gıt 10 top provalıkkiğıt, 10 top elvan klğıt, 500 tab;ıka ka- Ü•kUdar Hale sinemasında 
L~klık 2000 tabaka bez taklidi klö-ıt, 200 kilo yan kAgı.dı, 75 (Kafkas l\ırnlı) milmcssill: ( Bestaycf) 
llQl • k Duhuliye 1 O kuruştur. 
k,~ matbaa mllrokkebi, 50 kilo renkli mürekkep, 100 ılo tut-
l' ••tın alınmak Ozre kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 
i~lip olanlar şartnameyi g6rmek için hergün levazı~ mlldü~lü
\k ne .R~lmclidir. Münakasaya girmek için de 550 lı~a temı?at 
ol Çeaını berabr.r ıetirmek şartile teklif mektuplarını ıhale günll 
\ı an 9 Temmuz perfembe gOnii saa 1 S e kadar daimi encllmene 
''melidirler. 

Diş tabibi ---ı 

Suat lsmaU 
Avrupadan gelmiştir. Yeni 

Postane caddesinde ikbal kU
tiipanesi karşısındaNo 8tclefon: 
lst. 4156 

"·~· 

Büyük Tayyare Piyangosu 
6zncz Keşide 11 Temmuz 1931 dedir 

Büyükikramiye200,000liradır 
AYRICA: 

50.000, 40.000, 25.000, 15.000 
10.000 Liralık ikramiyeler 

Ve: 100.000 Liralık bir 
mükafat vardır 

Mes'ul Müdür Hefik Ahmet 



Yle ile, dabo bunun dibi iki vik 

TÜRKİYE ZiRAAT 
9RNkRSI 
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