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Kızılcık da.lları 

Reşat Nuri Beyin yeni ve 
nefis romanı 

Bugilnkil ve yarınki 
Sayılarımız 

12 Söyıfa 
~ -~Yıl•Sayı: 4791 ldare yeri: lstanbul, Ankara ca. Yakıt Yurdu Perşembe 14 MAYIS (5 inci ay) 1931 Telefon: (idare) 2.4370 - (Yazı işleri) 2.4371 Sayısı S Kuruı 

a Fır ongresi ok şiddetli O du 
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• 

Bu savımızda 
ispanyada anarşi şiddetlendi t:ırka azasına 

Çiftlikte ayran ziya-
feti var 

f Ankara, 13 (Telefon) - Halk 
~k~ı kongre azaları cumartesi 
r nu için Orman çiftliğinde ay
~ İçıniye çağırıldılar. Davet
~ e ~udur: "Fırkamızın Or
r' ~n çıftliği müdüriyeti sahiple
~nı bir ayran almak üzere 16 
ıtiıs 931 cumartesi günü saat 
h' buçukta muhterem ailelerile 
/tlikte çiftliği teşrik etmelerini 
' 1~ eder.,, 

Sinema - Spor 
sayıfaları 

HlkAye: Cehennemin 
sekizinci kat. 

Daktilo mUsabakamıza alt 
ticarethanelere açık mektup 

Sivas - Erzurum - Heşinci sayıfamızda -

demlryolu DUnyada olan biten merakh 
.; 

t... Ankara, 13, (Telefon ) - Si- şeyler 
•as E Son gelen haberlere g~re ispanyada anarşi bitmemiştir. Tedhiş taraftarları Cezvitlere ait birçok 
t.Itı - rzurum hattının inşası için - Beşinci sayıfamızda - dini mekteplerle binaları yakmağa davam etmektedirler. Bazı yerlerde asker halka ateş etmiş; bazı 
ti grup nafıaya müracaat etmiş- şehirlerde mUthiş panikler olmuştur. Resmimiz Madritteki halk nümayişlerini, ispanya kiliselerinden 
~; Teklifleri tetkik ~lunmakta- birisini ve İspanyol Reisicümhuru M. Zamorayı bir nutuk ıöylerken göstP.riyor. (ispanyaya ait 
'--- mufassal haberleri 9 uncu sayıfamızda bulacaksınız ). 

'tecep ve Vasıf B.ler arasında hararetli münakaşalar .. 
'1 asıf B. şiddetli gürültüler karşısında 

kürsüyü terketmeye mecbur oldu 
Fırkasının dilnkil kongresi gece yarısına kadar devam etti 

Uzun münakaşalardan sonra program kabul edildi 
meb'usu Yusuf B. Kefalete lü· 

' .... zum olmadığınl soyledi. Encü· 
men reisi Mazhar MUfit B. ka
sanın Kazım Hüsnü Beyin kefa-
leti altında olduğunu söyledi •. 
Sonra İnazbata ittifakla kabul 
edildi. Öğleden sonraki celsede 
program müzakere edilecektir. 

ikinci celse 
Ankara, 13 ( Telefon ) - H. 

fırkası kongresinin ikinci celsesi 
iki buçukta ismet pş. nın riya
setinde açıldı. Nizam:ıame encü-

Şehir 

Program 
Meclisinde 

kabul edildi 
Beş senede yirmi altı esaslı iş yapılacak 

DarUlbedayi, Konservatuvar ve bando hakkında 
cereyan eden mUzakere, verilen karar 

Şehir meclisi dün ikinci reis vekili 1 - Hususi teşekküllerle günden 
Necip Beyin riyasetinde toplandı. Be- güne imar gören Cihangir yangın ye· 
lediycnin beş s~nelik mesai progr.amı rinde lağım ve yol yapılacak. 
hakkında muhtelit encümence hnzırlnn 2 - Şehir yolları iktrsatU ehemmi· 
mış olan raporun müzakeresine de- yeti haiz ana yoJlardan başlanılarak 
vam etti. Raporun sıhhat işlerine ait yapılacak. 
kı~mı en-elki celselde konuşulmuş bir 3 - Sehir sahillerindeki iskeleler 
hayli müzakereden sonra encümen ek· tamir v~ ıslah edilecek vinçler n de 
seriyetinin mütaleatı red ,·e makamın . ' . 

.. k ıı· t•ı "tt r·k ld v kovıl hatları yapılarak tahmıl ve tah. encumen a a ıye ı e mu e ı o ugu 1. t k·ı· . . . 1 b" 
kt 1 k b 1 d.l · t' R ıye eş ı at ve ''esaıtının asr 1r şek no a ar ·a u e ı mış ı. "aporun gc 1 ·r v d v 'd'I k 

ri kalan kısmında encümen azası arn- e 1 ragına ogru gı 1 ece · 
sında ihtilfıf olmadığı gibi encümenle 4 - C. H. F lstanbul kongresinde 
makam arasında da büyük bir faı·k halk murahhaslarının gösterdikleri ih· 
yoktu. Raporun maddeleri ayn ayrı 0 tiyaç ve lüzum dairesinde yollar tamir 
kundu. edilecek. 

meni programı kongreye arzetti. Birçok maddeleri münakaşasız, bazı 5 - Şehir stadyomu yapılacak. 
Okundu. Yusuf Akçora B. söz maddeleri küçük münakaşalar ile ka- 6 - Haydarpaşada tren yolundaki 

A. - .ılarak dedi ki: bul edildi. Bu suretle beş senelik geçide köprü yapılacak. 
~•tk nkara, 13 (Telefon) - Halk ma zaptİnın' kabulünden sonra - Fırka arkadaşları; Cümhu- mesai programı da bitirilmiş oldu. 7 - lstanbulda başlanılmış olan 
ikin ~s~ kongresi bu sabah onda hesap encümeni mazbatası okun- riyet H. fırkası seneden seneye Neler yapllacak ? kanali7.a.c;yon inşaatına devam oluna. 
~ıı:ı c, ıçtimaını yaptı. Riyasette du. Siileyman Sırrı B. (Yozgat) tekamül ederek ve ona müvazi ~ıesai programıile beş senede yapıl cak, Beyoğlu ciheti kanalizasyonu için 

~· bulunuyordu. ilk=iç=ti=' ·==k==e=f=al=e=t=m=e=se=l=es=i=n=i =s=or=d=u=·=D=e=n=i=zl=i ===(=A=l=t=ta=r=a=fı=4=u= .. n=c=ü=s=a=yı=f=ad=a=)= ==m=as=ı=k=a=r=a=rl=a=şt=ır=ıl=a=n=şe=yl=e=r=ş=u=nl=a=r=dr=r=: ====L=ü=tf e=n=sa=yı=fa=y=ı =çe=v=ir=in=iz===-

M. Dumer 
lt~lslcümhur oldu 
~ "~ &riyan kazanamadı 

tf:ıttı~tıs,. 13 (A.A, - Reisi
tt,Yaur ıntihabı için birinci defa 
te8i "'1ku bulau müracaat neti
liR e~~at 16-55 celsesinde teb
~49 ılnıiştir. Ekseriyeti mutlaka 
u°'1ıtı olmasına nazaran Mösyö 
li,11tı er 442, M. Briand 401 M. 
~ 1) esy 14, M. Cachin 10, 
hebt\ı011rnerge 7, M. Ricklin, M. 
''l. ~ell 4, M. Painleve, M. Steg, 
tet te na.udel ve M. Magirıot bi-
~k Y alrnışlardır. 

Se ' 'lııya rıyeti mutlaka hasıl ola-
t.. tak . 'b ~ilsı .. ıntı ahın neticesiz kal-
Maca Ukterine yeniden intihap ya-

tır. 

v,ts . ikinci intihap 
Ajans aılıes, 13 (A.A) - Reuter 
ttisj '~bildiriyor: Ayan meclisi 
~Gtaea · Dumer ikinci araya 
'4liba atta 556 reyle reisicümhur 
tty arın edilmiştir. M. Briyan 330 

[Bu ıştır. 
lttıt,ııı~~~hıba ait ilk lıaberler 9 unuc 

--c.uac1ırı 

içki aleyhtarları çoğalıyor! .• 
[Gazetelerden] 

- Bsrak polis efendi, lçtlmoa geç 
kalacaaıml ... 

Borçlar müzakere
sine başlanıyor 

Hamillerln murahhasları dün 
akşam Ankaraya hareket 

etmişlerdir 
Yakında başlıyacak olan Osmanla borçları 

müzakerabna iştirak etmek üzre gelen ecnebi 
hamiller murahhasları dün akşamki ekspresle An
kaı ava hareket etmişlerdir. 

Giden murahhas heyeti üçü Fransız ve diğer 
ikisi İngiliz ve Alman olmak üzre beş kişiden 
mürekkeptir. 

Ankaradan gelen haberlere göre hükümetimiz 
müzakerata başlandığı zaman herşeyden evvel 
Paris mukavelesinin tadili icabettiğini murahhas
lara bildirecektir. Bu teklif de, Osmanlı impera· 
torluğu borçlarından Paris mukavelesile Türkiyeye 
ayrılan hisse miktarının azaltılması, aynı zamanda 
senelik taksit miktarlarının da bilhassa ilk on beş 
yirmi sene için daha aşağı bir hadde indirilmesi 
istenerek tir. 

Bundan başka hükumet hazırlamakta olduğu 
yeni bütçeye düyunu umumiye taksiti için tahsi· 
sat koymuş olmakla beraber taksit tediyatına hiç 
olmazsa beş sene sonra devam olunması esasının 
kabulünü murahhaslardan istiyecektir. 

Suzan Hanım 
Dün tevkil edildi 

Bugün izm.ire ııönderiliyor 

Suzan Hanım 

Hafize Suzan H. hakkında dün 
sabah İzmir müddeiumumiliğin

Lütfen sayıfayı çc\irİniz 
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bir avan proje yapılacak. ıo tane umumi hala yaptmlacak. kuyu mr, fakat u çıkmıyor, mektep sı hakkındaki esas nizamname projesi ffademel hayrat 

8 - Avrupadan bir mütehas ı ge 23 - Anadolu cihetinde bir hay,·an su uzdur, mektep daha ~ekh: aylıktır, muhtelit encümende tadil ve kalıul il' 
tfrJJerek tetkikat ve bu tetkikatın neti- hastanesi yapılacak. bir cephesinde 23 tane ~atlak Yar .. Bir olunup heyeti umumiyeye geldikten on Maaşlartnı nereden alac:•" 
ce!iine göre lstanhul şehri plrrnııun 24 - l tnnbulda bir haktel'iyoloji mek~ep 50 küsur bin liraya yapılıyor. ra bunlar hakknda kullanılan (bt-le· Bir habere göret Maliye ~t 
yapılması için avan ]>roje yaptırılacak. hane yapılacak. bu paraya yazıktır, binaları daha nğ- diyeye raptedilmiştir) tabiri münaka kaleli btitçeıindeki bademci b•Y" 
Ayni zamanda şehrin umumi ve Jeo Dün kabul edilen bu ) irmi dört lam yaptıralım! Ş&)J mucip olmuş, nizamname ka,·anin t f l k bt 80 
Jojik haritaları da yaptmlacaktıı·. maddeye e\.·elki gün kabul edilen Cer Galip Bahtiyar Bey - Mektep <le- encümenine hamle olunmuştu!'. J\a. maata 1 ~s .ını ~1 ~r~ıf k '11r 

9 - Su ihtiyfcını fenni bir şekildt? 1 rahpa udu ,·erem hastanesi ve Oskü- mek bir tavanla dört du,·ar demek de· vanin encümeni münalrn;:;aya ebep o· hah.er şeh~ımı.~~~kı m~ftul~ kJ' 
etüt ederek buna dair bir plan ihzarı , darda umumi ha. tane inşası maddeleri ğildil', bahçecıiı, ihata darnrsız, susuz llan (raptedilmiştir) tabirini (cemolun basıp mes ullugundekı vazıfe 
i~in bir mütehas ıs getirilecek. de füh·e olununca belediye be~ senerle mektep olama:t., iki tamam mektep üç molunmuştul'. ) ;;;ekline · konmuş, lemindeki memurları telif& ıfJf' 

10 - itfaiye te:. kilfıtı ı lah \e tak· yapmağa karaı· nrdiği işler 26 mııd- noksan mektepten iyidir, mektepleri diğer maddeleri kabul ederek tekrar ketmiştir. Alakadar bir pt bd 
viye edilecek. dede telhis edilebilmektedir. tamam yapalım! heyeti umumiyeye sevketmişti. Heis mesele hakkında dün bir ıotr 

11 - Şehir teşcir olunacak. Harita bahsi Heyeti fenniye \'e maarif müdiil'lcri vekili Sadettin .(.'erit Bey bu müe5scse h . . . lfı t vertllİf' 
1? \rıı· t d h"l" d t·ı R .. ak . d ,_ d'I 1 . k 1.. h" ti . .1 arrır1mızc f•ı ma ma ı - - aye n ı ın e mun • za- nporun muz· eresı esnasın a aiO· cevap ,·er ı er: enn · ıymet, uzum Ye ızme erı ı e . 

man yeni ilk mektep binaları :raptırıl- nusulan bazı hu~uslar ~unlardll': :Maarif ihtiyacı şiddetli, mektep nz. belediyenin imdiye kadar kendilerıne tır: . .,, 
masına <levam olunacak. Şehrin haritasının yapılması rnad· Bu nizyet karşısında şu prensip ka- yaptığı yardım hakkında izahat ver- 11Evkaf eskidenberi Mabyer 

13- MuhteUf yerlerde yeniden dis desinde 'fe\•fik Salim Paşa şehrimizde buledllmiş: Once içinde ders okunabi di. Nizamnamenin kabulüle bu yardı senevi 600000lira verirdi. MaliJ"' 
panserler yaptırılacak. bulunan Ye bir aya kadar Fransaya gi lecek bina lazım. bunları temin ettik- mın devamının temin olunacağını sör de buna 200000 lira ila'YC eefet 

14 - Üsküdar \'e Be iktaşta birer decek olan Darülfilnunumuz jeoloji ten onra da mekteplerin bahselerine ledi. Hacı Adil n. söz ald: b . ti h d · hayttll' 
~ocuk bakım e\'i yaptırılacak • müderrisi M. Şapikten istifadede i.s· nok anlarına ehemmiyet ,·ermeli. 22 - E,·elce bu nizamnameyi tetkik e· ve u sure e . ~ emeı f bl1'' 

15 - Hilalial1merin hasta bakıcı tical olunmasını söylemiş, heyeti fen- inek tep ihale ''c kısmen ikmal edil mi , den encümen namına burada izahat maaşlarını Tcrırdı. Evka '. 11" 
mektebinde her sene belediye namına niye müdürü Ziya Uey bu zatıa muka bir kısmı · da bu sene bltiıilecekmiş. vermiş olan Refik Ahmet Bey. ni- olmasına rağmen üç senedır oıbel 
beş hemşıre tah il ettirilecek. Ve bu velenin parafe edildiğit mumaileyhin Noksanlar dn bu sene ikmal olunacak. zamnamenin burada kabulünden sonra ayyen parayı da vermemit ve 
hem§irelerin 1 tanbul ihtiyacına hasrı gelecek ~ene yine geleceği ve bu işi ra Ayrıca 11 tane de köy mektebi inşası derecatı k::ınuniyeden geçirilerek sıira sene maliyenin eski senelerd,., 
hususunda makam sıhhat vekaleti nez pacağı cevabını nrmiştir, müteahhide ihale olunmuş, sekizi ra· yı deYletc \'e tasdiki aliye kadar Sl'' • evkafa borcu YQrdır. O bot"' 
dinde teşebbüste bulunacak • Su bahsi pılmış ötekiler de bitirilmek iizel'e kolunacağını söylemişti. Makam da h d . h t ~ "niı..,. 

· ~ 1 dd · k 1 k h i . b k d .. f'k 1 D a emeı ayra a vertcegı 16 - Beledıye l'e vilayete ait bina- ou ar ma esı onuşu ur en mu · mış. u no ta a mutte ı t . emek ki bu- I ) _ d . • d . . 
lann icap eden tamiratı yaptırılacak. telit sıhhiye encümeninin bu hususta Anıa,ılmıyan kelime gün bu nizamnameyi kabul etmemiz.e aş ar a o eyı~ıı,, cmış~ır. ~ 

17 - l.stikraz suretile tedarik edile hazırlamış olduğu mazbata da okuna- Raporda inşası teklif olunan umu- mer'iyeti temin edilmiş olmıyacaktır. Buna, mahye vekaleb blltÇ 
cek para fJe haJJer yaptırılacak. rnk kabul edildi, bu suretle şu karnl'· mf halalar (mebal) keJimesile tal·sif Sonra yine bu nizamnamede lm mües- ne koyduğu hademei hayrat ıol' 

18 _ Şehir sokaklarına bin lamba Jar ittihaz edilmiş oldu: edilmişti, halfl lafı zikredilmeden ( .... seselerin her biri için ayrı ayrı talimat aıatı faslıoı tamamen çıkarın.ki' 
Ctaha asılacak. 1 - Çeşme sularının şürbe gayri sa şehirde on tane mebal yapılması .... ) nameler yapılacağı yazılıdır. Bu ni- cevap vermiştir. Bu takdirde isi' 

19 _ Karaağaç mezbahasında ka- lik bulunması hasebile kaynadıldıktan deniliyordu. 1'eklif kabul edildi, fakat zamnamcnin o talimatnamelerle müza . d b d i ha)'ttt 
· ·ı bil ğ' · • 'lA k b 1 1 · "dd tle k . r "d . . . . . b zıran an sonra a eme • :nalizasyon ve tasl·iye havuzu yapıla- sonra ıçı e ece ının ne~~ı ı nnı. . a u ses _en arasına sıraya §~ • ~ • ~resı aı eı azıme.rı mucıptır; u k f . l k ve tab;.: 

eak. 2 -::- Bunlardan mevzu dolayısıle vurula~ bı.r ~alem tıkırdısı ~a ~şı!ılclı. nızamn~meyi .. e\·el~e tetkik etP.ıiş olan e.v a a geçmış 0 stca . Af" 
20 

"Dfit d . k. .. Uld"'ğ" t k telenuse rnaruı bulunanların ıslahı. Rana ~anı l aver H~ınm soz ıstıycır· muhtelıt encumenın mazbata muhar- tıle evkaf maaş verecektır. O" 
.. - .D çe e ım an gor u u a d 1 d · · R f'k Ah d d üft"l"kl d ki oı ~lrde FJUrye pliji istimlak, şehir dahi . 3 - Memb~ sulahnnın kl~mhacana nra u :B k ı· . 

1 
d f 1rırkı e ı 'dd me

1
t Bey ark~daşımız ça· . zaman a a m u u e~f ek le" 

) . d d 1 h . 1 . .:: ita h ımiası, fıçı Jle şe re na ı ususunun u e ımeyı an ama un e en<tım - ış ·an, cı en eragat !"ahıbi Ye bu hu hasibi mes'uJlükler vazı e ı 
ın e en z amam arı ınşa, ~u na d d' d k . h . 1 , ı· . ol 

t d t . d'l k kaldırılması. e ı - ne eme ıza etsın er. susun ene ıyat n ıcabatı hakkında da leri de evkafın teşkilatı meyalll 
me mey anı anzım e 

1 
ece · .. ı _ Memba sularının şehir dahilin Reis, ehemmiyetli bir siikut denesi malUmattardır, kendisi bu talimatım- . kf H lb k' k fın bf 

.21 - Evelce y~pılm~ı~a teşcbbus de ha,·uz veya hazine halindeki depolar geçirdi, istimdat eden gözlerle etrafa meleri de hazırlamış. hu nizamnameyi g~r~ce 'r: .. a u 1 ev 
8 

ut bd" 
~dı~en hayvan te tıtnnesı ıkmal oluna- da muhasazası n mezkul' mahaller- bakındı. )faamafih Rana Sani Y1t~·er de tehir edelim, teşrinievel içtimaınnz gıbı ~eı~ıl~tı za~en. mevc iıtr 
eak. . . . de işelere imlasının men'i. Hanım sualinde ısru etmiyerek yerme da hepsini birlikte ,.e kili halinde tet· lundugu ıçın tabıatıle sonra ,.-

zı - Şehrın muhtelıf yerJennde 5 - i\lembalardaki belediye kontro oturdu. Hanm fendinen cidden kik \'e müzakere edelim. Bu sene büt hak edecek teşkilatın memurla lf' 
den ihzar müzekkeresi gelmiıtir. lunan teşdidi. haklan vnrdı: Lisanın günden güne çc ine sabıkı gibi . mua,·enet faslın- tereddüt ve endişeye düşür~ 

ihzar müzekkeresi, lstanbul 6 - Membalarda hıfzıssıhha kanıı- sadeleştiği bir sırada (tuvallet :·c~i) dan tahsisat koyalım, esasen müesse tür. Verilecek karara j.,tl.., 
nu mucebin<'e tesisi icap eden hime- gibi bir kelime dururken hala dilımız- selerin mülhak büke ile idare olunaca d"I kt d 

mtiddci umuıniliğince zabıtaya k 1 • . 1 .. d t' d d'I" . k ·ı··ı· d ~ b'ld' b . ~ . . . e ı me e ır. .,; 
ye mınta a arının acı en \ 'UCU a ge ı- e ~~ap ı ~nın a.pı u. asyon_un~ e,·anı gını ı ıren u nızamnameyı şımdı bu ............................... - ......... - ....... ~ 

gönderilerek infaz edilmi§, Hafize rilmesi. eCtmp (bevıJ) kehme ınden ısmı mekan rada kabul etsek bile tasdik edilme- ..- Telgraf haberleri,..... 
H. öğleye doğru adliye daire- Abı hayat yapıp (mebal) demek muvafık mıdır:' dikce bütee üzerinde bu kararımı:Lın 

4 
U U f d d r _, 

al.ne getı"rı'lmı'cı oradan bu sabah s · "'" · d F 'd 1\1 b t ı ı d .. ı ·b·ı t : J • ne sayı amız 8 1 ' -' 
'l• • u bahsınde "fanyası ~ e. ~r.ı un az a a ar >u me. rese u~ u ı e ~sır~tı olamıyacaktır. Ilu tehınle ............ " .............. - ................. : ..... ; 

izmire hareket edecek olan Bey Fransa efkArı umumıyesını ışgal yazılmakta deva mettıkk~e ı;ehır mec hıç bır mahzur yoktur. mülgadır, fakat belediye kendısl•' ıel1 
0 Adnan,. vapuruna gönderilmiştir. eden yeni bir buluştan bahsetti. Uir li~i azasının içtimalara (kanun) yeri- Mehmet Ali Bey (Beyoğlu) bu tek sen merbut gibi olan bu müesSet' ı 
Hafize H.; dün gün ve geceyi va- 1',ransız risalesinde okumuş, Fransanın ne (kamuş) getirmeleri icap edecektir. life iltihak ettiğini ::;öyledi. Ueis Re- doğrudan doğruya idare teşkilat~~ 
purda geçirmiştir. yirmi departımanı~d~ sulara tatbik e- Netekim Rana ilanım. da o ~eli men~~ fik Ahme! Beye hitap et~i~""' .. 1 mürnkabe edebilir. Belediye td";, 

Herkes korkacakmış! dilen \'e faydası gorulen hu uc;ul suda manasını sormakla anfanc bır tecahul - Encümen namıl'a hır ._mütalea r;cr net ettiği müesseseleri mürakabe ..'. 
Diğer taraf tan izmirden ak· ki basilleri imha ettiği gibi me,·addı gÜsterrnlş ve bu hususa işaret etmi~ o· dcdilecek mi, efendim? Refik Ahmet bilir mi? Şimdiye kadar Dariff .... 

tam gazetelerinden birisine ge- uz,;yedeki \•itam in hassasını da tenıin luyordu. Bey söz aldı: yii mürakabe edegelmiş olmasttll 
ediyormuş. Du suyu içen çocuklar ara İkinci celsede - Efendim, encümen namına söyle- nürsek demelc edebiliyormuş deri• 

len bir telgrafa göre Suzan H.m ında \'efiyat azalıyormuş. (Avrupa- ikinci cel e birinci reis \'ekili ~adettin meden evet şahsım namına birkaç ke Abdülkadir .Ziva Bev niza~~~ 
iıtanbul gazetecilerine bu badi- da nrhk m::ı~remiyeti kalmamış olan Perit Beyin riyasetinde aktolundu. limecik arzetmeme IUtfü müsaadenizi in' hemen kabulü~ün blltçe n~ 
senin Nazmiye H. tarafından uy- bu keyfiyetle makam alakadar olsun, t~ar müddeti bitmek üzere olan Saıny istirham ederim efendim. Beyefendi : 
durulduğunu söylemesi dolayısile tetkik ettiı'Sin, sulanmıza tatbik ettir burnu parkı gazinosunun yeniden ,.e üstadımın bendeniz hakkında IQtren ı. . • • h i B .,.~' 
Nazmiye H. m "Ben henüz hiç sin!) dedi, teklifi kabul olundu. Su on sene müddetle icara l'aptı hakkında ibzal buyurdukları iltifat ve te\'ecciihe Bel~dı~e reısıkMbu 1~~; e~ra1' ~ 
bir şey söylemedim. Suzan gel- bahsinde terkos işi de me\·zuu bahsol- makama salahiyet \'erildi. şükranımı arzederim. Buyurdukları namenın . emen .~ u un n ş tlllel"'j 
sin burada mahkeme huzuruna du, konuşulanları , .e verilen kararı ti- Müstahdemler talimatnamesinin mü talimatnameleri encümenimiz hazırla- le~ten geçı~ ~er ıyet kes;e 1 ~-

çüncü sa),ramızda terkos şirketine ait zakeresnie del'am edildi. Hacı Adil yıp heyetinize arzedecektl. vaktin mU- bü~çeye mües_sır olam~yaca n 1~ çıkım, öyle itiraflarda bulunaca· haberler arasında yazdık. Bey esash şekilde tetkikatta bulunmuştl saadeslzliği maalesef bize bu devre edıy?ru_?'• dogru~urt lakin bu nk '-
ğım ki ~uzam tanıyan herkes Bir cephede 23 çatlak 1 talimatnamenin tekemmülü için ilavesi ! için bu imkanı ,·ermemiştir. Talimat ~eyı. but~eye müessir olmaına ıçt"ttl 
bundan korkacak! dediği bildi- Itaporun yapılacak ilk mektep bina icap eden noktalan tesbit edip gelmiş- • nameleri teşrfniel·el içtimaında tn' !im şımdı kabul edersek gelecek 
rilmektedir. lanna ait kısmı konuşulurken Kemal E. ti. Talimatname muhtelif maddeleri ede<'eğiz. Bu esas nizamnamenin IJu kadar bir taraftan hazırlanırı•r ,J.. 

Hidayet H. da İzmir müddei- söı aldı: mumaileyhin teklifleri dahilinde tadil den-ede kabulün ti teklif ettik. maa- nizamnamenin kanuni derec.attall ' 
- Rakırköyde yeni bir mektep ya- olunarak kabul edildi. mafih bendenizce tehirinde de büyük rilmesine ~atışmz. bir taı·aft•" 

umumiliğine istida ile müracaat J pıldı, arazisini ahali verdiği için rnek- Darülbedayi, konsen·atuvar ' 'e bir mahzur yoktur. talimatnameleri talimatnameleri hazırlanır. (1" 

etmiş ve Suzan H. la beraber tep tarlalann ortasındadır. Küçiik hlr bandonun şehir san"at teşekküUeri na- le birlikte çıkar. Bu sene bütçesinde lçtima hayli uzun sürınüŞ. J' 
kaçan kocası Fazıl B. aleyhine yağmurda etrafı çamur oluyor, mekte mı altında belediyeye rapt!. bunların de bu miiesseseJere sabıkı gibi mua,·e- geçikmişti. Makamın tcl~liff re>-e 
talik davası açmıştır. bi yola raptetmek lazımdrr. Mektepte bire.r millhak hüt~e ile idare olunma- net ederiz, gerçi murakabe heyeti nularak kabul edildi . 

.. VAK!Tın tefrlkaa: 15S göz göze gelişlerle .?i~ibirine.~i~ §e·yldimağı ta~avvur edemem.:. .- "-La komedianinu•h ~ 
ler anl~ttıl~. !3u sukutun muhım ı· .. Çelebı babaamm bu agır hük· - Bu kitabı bana getıriD~ 
fadelerı şu ıdı: 

1
mu kar§ısmda şaşalıyark: Çelebi kotar. Elinde ge~ 

Yazan: Hüseyin Rahmi 

Arap zehir lakırdısını duymuş - Efendim her adam öldüren beyaz kaplı kitabı babasına tJ ~ 
amma vadeli zehrin yutturulmuş ol cani ıayılamaz.. Fileıof _ Zehir bahsi b 
duğunun farkına vara.mamrş. Zehir - Mesteleyi sulhen tevsiye ka· sahifede açmız orayı l
lendiklerinden bihaber gafillerin bitken ne kadar ahlaksız olursa ol- ç 1 b" k"t b 12"4" "ncii ~e -' 
"l"" d k l "k" . . d t h k "ld.. ~ k lk e e ı ı a ın u • ·" o um en açış arı ı ısının e u a· ıun ıen arını o ur.mege a ar· · . h"f 1 • · k baı>r' 
f · · b ı · f k d . ) B ıncı sa ı e erını nçara ına gıtmış ve u a ınmış ın ı a- san nazarım a canı sayı ırsın... u .. t . 
mın yüreklerine verdiği serinliği ile zehir maddesini bana anlat .. Böyle gos cfr'ılr •.• f h'f I . d·kk-~ 

ortalıkta ne namus, ne ahli.k, ne a- §ı: müteselli olmuşlardı. bir cinayete kalktınız mıydı?... 1 eso 0 ıa 1 e erı 1 

ile kalır ... Fakat ne yapayım ki ka- - Sen nafile çarpınmat mek· FiJeıof baba bu gözden göze - Huzurunuzda yalana cür'et kuduktan sonra: . • • bit 
dm bazı ıeylerinde haklı amma~~ lupta kocandan ıana ıelim yok.. konuımanın hiç farkına varmamış, edemiyeceğimi bir daha tekrarlıyo - Ev~t ~~ .. zehırı _yıyytleıı 
aleaef her haklı şeyin icabına gıdıl - 53 - davranarak: rum .. Dofruyu merhametinize 11~1 ne sonra bıle olumle nıh• .., 111 
mek için halli lazımgelen çok çetin Çelebi mektubu okurken demir _ Açıktan açığa adreslerini narak ıöyliyeceğim. Fakat gençli· surette barsak lan bozul•~'İi 
içtimai mea'elcler vardır .• bazı tat leblebi ağıl_ıŞını veren her kelimeyi de yazmı§lar ... Fakat sizi onlarla ğimi, cinnet derecesine varan aşkı l~yor. F_akat z_e~ire b~ Y~ ep 
kın kafaların bu çetinlikleri hal İ· ağzında evırıyort çeviriyor .. yutma· görüımekten kat'iyyen men'ediyo- mı bu ıönül faciası hiyanetinin bü- ". vereb\lmck ıçın takıbı 1~b 
çin gösterdikleri suret~erin mes'uli ğD: uğ~a§ıyor boğazınd~n geçmiyor, rum. Onlar t.alak istiyor!~~... Sizi yüklüğün~ e.ıbabı. ~-uh.affef~~en hır usu) olacak ondan b• • .M 
yet yoluna çıkmıyncagını anlıyo· mıdesı a}mıyor. kuımaga çalıııyor, yüz yüze getirmeden bu l!t ben gö saymanız ııtırhamıle soyhyecegır:ı .. yor.. ,.,,_. 
ruz .• ~eni türemit file~ofl~ı~ i~in kimseyi ığrenchrme~ek i~in b~?u receğim. lclal Büyük Katcrine ola . - Demek zehirlemek isledi· .. ::-- Biz ha~eri:ıiz yo~ki:;O 

1 
de ahlakla, na.muıla, aıle ıle ıstıh· da yapamıyor, bu Jestlerın teıırıl~. madığına tasa çekiyor.. • mz... kutupanedekı 'Toluık0 e~ 
faf edenler var ••• Bu §erait timdiki gırtlağı oynuyo~, -~özleri kih bii· Bu kadın imparatoriçe olursa - lıtemek değil zehirledik.. karııtırdık. Şu tarifata ralf~~ 
cemiyetlerin şirazesidir. Bunu çöz\i yüyor, kah küçiıluyordu. öldürülen zevci üçüncü Petromın - Niye ölmediler? "Bu zehri yiyen adaınd• d"~ 
nüz. Her şey dağılır .. Oğlum senin Mektubu bitirdi. Kendiıi de mevkii de Çelebiye kalıyor. idare - Bir sene ıonra ölecekler... aliıim görülür: istifra, . ' sr_;,, 
karın bir iki sene yaıadığı kocasın beraber bitti. Beti benzi kireç kesil· edemediği karamın idareıinde ka· - Bu nasıl söz? §eklinde ishal, göz bebei1 ı-1,,....IS" 
Clan ayrılıp bir diğerine varmak me di. Babasına karşı hiçbir mütalea lan bu alık herif benim oğlum için - Efendim vadeli zehirler bu- süü- nabzının küçülüp f••1 ill -!t; 
rakında ... Vakti gelince bu hiyane beyanına cesaret edemedi. Yeisin muvafık bir remiz olabilir. Karının lunduğunu bilmez değilsiniz... sıt ihtilaç, bazı ahvalde d!~ ~ 
ti timdiki gözdesi Umraniye de 9iddetinden bazı satırları da anlı- o pis mektubile çok şükür bizim - Vadeli zehir kullanabilecek mesmum bir kaç günde 1j,t".:;, 
yapacağında §Üphe yoktur. Almrz yamamıt gibiydi. Kardeıinin omu• meı'ele temizleniyor. Şimdi sizden kadar ne vakit scmmiyatta usta ol- lir. Veyahut dokuz ssat ~~ §qt 
~ektubu okuyunuz sonra görü~e· zundan ancak birkaç kısmını oku· soracağım mektupta bir zehir la dunuz? Bunu hangi "Toksikoloji) ölür. Bu ağaç kökün~ 0 iJl!"1,' 
hm... yabilmit olduğu klğıdı Caize çekif kırdı11 var .• Bunun aslı faah ne· de okudunuz?. miktarında özü "tt!ltanıkıb.,,~ 

. Çelebi mektubu alrrken Caize tirip duruyordu. Nihayet tamamile dir? Bana anlatınız .. Oğlum da, kı "- Anc1ra dö Mezon,, un bir husule getirir ve on dört ((llf!f 
ondan eve) kapmak istiyerek atıl- o da okudu. zımda, bilverase benden müntekil romanında.. at sonra vcf at vuku bulur·~ 
jlı. fjleaof, kızının bu telaıma kar- Babalarının önünde iki kardef insan aehirliy_ecek birer cinayet - Romarun adı? (Bi 
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Hukukçularımız ne diyorlar? 
Bu işe sizde şaşın 

Memurlar yanlı,lık ol
mu' dlylp ı,ın içinden 

çıkamazlar 

Belediye meclisinde Muhtırası 
hararetlt mtlzakere- '- . 

b ld Takvim- Per~embe 14 Mıyıı Ştnca 
Avukat Galip Ber, bu uaulUn mu•nen mealekT ı,ıerd• 

tatbikine taraftar oldutunu, matbuat ceralmln de 
meslekt huausattan addolun•ceıını eöylUror Beylerbeyinde oturan bir O· 

kuyucumuzdan şu mektubu 
aldık: 

ye se ep o u 8 ) 1931, senenin günleri: geçen 130. 
Terkos ~irket i müdürü M. Kastel- k:ılan; 228, 25 Zilhicce 1349. (As•nsi,ct 

no dün Ankaradan gelmiştir. yortusu) 
Dun C. H. fırkası kongresinin 

meaaiıine dair Ankaradan gelen 
haberler arasında, encümenlerin 
faaliyetinden bahsedilirken, adli· 
ye m•ddesinde Utşak meb'usu 
AIAettin B. in mahkemelerde jüri 
uaulilniln ıaye olarak ilavesini, 
Giresun meb'usu Hakkı Tarık 
B. in bunun matbuat davalarana 
baaren kabulilnü teklif ettikleri, 
tekliflerin kabul edilmediği ha
beri vardır. Bir aktam gazetesi
ne relen bir haberde de encü· 
menin beman ekseriyetinin jüriyi 
"abule temayül gösterdikleri, an· 
cak bazı ahval ve terait itibari
le bunun ıimdilik pıograma it· 
halinden vaz ıeçildiği ilave olu
nuyordu. 

Birkaç sena eYvel de jUri bahıi, 
memlekette mevzuubahis olmuf, 
muhtelif hukuk cuların bu bahiste 
fikirlerini tespit etmiıtir. Fikirler, 
... , itibarile jilrinin matbuat 
davalarında lizım olduğu ıeklin· 
de tezabilr etmişti. Bugün bah· 
mn tazelenmeıi dolayııile, diğer 

bazı hukukcularımıza müracaatla 
bu husustaki düşüncelerini top· 
ladık. 

latanbul barosu inzıbat mecli
•i sabık azasından avukat Galip 
8. , diişüncesini şöyle söyledi. 

- Jürinin muayyen mesleki 
itlerde tatbikine taraftaram. 
Matbuı&t ceraimi de mesleki 
b ... uaattan addoıunur. Jüri, 

Maarifte: 

Yarın jlmnAstik 
şenliği var 

Yarın Taksim Stadyomunda 
Mat 10 da dörduncü jimnastik 
felllikleri yapılacaktır. Merasime 
bu tene 1500 kız ve 2000 erkek 
Orta tedrisat talebesi i~tirlk 
edecektir. 

Merasime bayrak çekilmek ve 
bu bayrak talebe tarafından se
llmlanmak suretile başlanacaktır. 
Bundan ıonra lstanbul maarif 
emini Muzaffer Bey, bir nutuk 
a&yliyerek mekteplerimizdeki be
den terbiyesinin vaziyet ve inki
t•fı hakkında iıabat verecek ve 
bu inkitafı temin hususunda her 
ıene yapılmakta olan jimnastik 
ıealiklerinin kıymet ve ehemmi· 
yetinden bahsedecektir. 

Muzaffer Beyin nutkunu mD· 
teakip hareketlere başlanacakbr. 
Eneli, Kız Muallim mektebi 
jimnutik muallimi Saadet Hamdi 
Hanımın kumandasile 1500 kız 
talebe bir arada muhtelif hare
ketler yapacaklardır. Kızlardan 
80Dra da Erkek Muallim mek· 
tebi jimnastik muallimi Nizamed· 
din Rifat Beyin idare ve kuman· 
daıı altındaki 2000 erkek talebe 

birden beden hareketleri yapacak
lardır. Bu aeneki idman tenliği· 
Din reçen ıenelerden daha mil· 
kemmel olacağı tahmin edil· 
mektedir. 

(10) pt1ra lkbaatla yapllan 
bir gezinti 

Vefa Orta mektebi mildilril 
Hidayet beyin talebeye yevmiye 
biriktirttiği onar para ıene aonun• 
da yOz dokuz lirayı bulmut ve 
talebe bu para ile Beykozda 
fe~"allde bir tenezzüh yapmıt· 
lar hr. 

Vefa talebesi salı günü sabahı 
$irlcetibayriyenin 68 No. b vapu· 
rile Beykoza ritmitlerdir. Kol· 
ordu, aıkerl muzikaaı talebeye 

refakat etm · ~tir. Beykozda muh· 
.telif oyuıalar, ıpor müsabakalar& 

A ,.ukıt Galip B. 

haddizatinde ibtiıasa muh
taç olan mesleklerde ika edilen 
suçlarda faydalıdır. Netekim, hu
kuki meıallde bile, milteha111s
ların reylerine milracaat halleri, 
hilkme müeair olacak tarzda 
cereyan ediyor. 

Fakat yeni kanunlarda buku· 
kun iıtiane ettiği fenni meaele
ler, kanuni mevat ıeklinde hl· 
kimlerin kudreti tatbikiyesine 
iatikal etmek ıuretiJe, adaletin 
temini mese:esini, eıaalı ıurette 
ihtisas erbabından istifade yo· 
life temin etmek gayesi iltizam 
olunmaktadır. Bu ıtibar!a, tema· 
men meı:ekT sayılan hukuki 
meselelerde, mesuliyetin tayinini 
mlUebauıı zevata terketmek, 
iyi bir fey olur. 

Vilayette: 
Köyler için seyyar sınama 

yapıh;or 

Maarif veklleti, vilAyete g6n· 
derdiği bir tezkerede, yeni bilt· 
çeye k6ylf'rde medeniyetin te· 
rakkiyah giizle g&rtılebilmek Oire 
seyyar sinema dolaşhrılmak, ayni 
zamanda seyyar sinema ile bir· 
likte seyyar bir kütUJ>ane bulun
durmak, k&ylilye milfit risaleler 
dağıhlmak, Ozere tahıisat 
vaz'ını teklif etmiıtir. Bunun için 
16 Bin küıtir lirahk tahıiıat ve· 
rilmesi umumi şehir mecliıinden 
istenecektir. 

VilAyetçe tasavvur edilen şekle 
g&re, bOyilk bir kamyon tedarik 
edilecek, bu kamyona sinama 
makinesi konacaktır. Kamyon, 
ayni zamanda ıeyyar kilt6pane 
vazifesini görecektir. 

l llltlttıııı...-nt""'tffnfHNIHtlntftttHttlnltUt 

ile aktam geç vakta kadar tatlı 
bir vakıt geçirilmiftir. Talebenin 
&;le yemeli olarak etli kum 
pillv, helYa verilmiıtir. Botun 
masraf tale~enin ıene batından· 
beri biriktirdikleri onar para ile 
yapılmııtır. 

Bu iktısat hareketini tayını 
takdir görilrllı. 

"Ben me:;;guliyetim itibari 
le gündüzleri e,·de oturmam 
\'e o zaman e,·imde hüyiik an 
nem ve hizmeki bulunur. 
Bundan bir av kadar e\·vel 
bir adam eve· müracaat et· 
miş ve şu sua1i sormuş: 

- Bu e\•de Nefize Hanım 
isminde yetmiş yaşında Ya1·is· 
ı:ıiz bir kadın ölmüş, öyle mi? 

Bu isim, benim rahmetli 
anamın ismidir. Bu adama: 

- El·et. bu is imde bir ka· 
dın öldü, fakat 12 sene el·el 
vefat eden bu kadın o zama n 
44 yaşında idi. Bunun iki va· 
risi, iki oğlu ''ardı.. Siz \"aris 
siz ve ihtiyar bir Nefi"ie Ha· 
nım aradığınıza göre yalnış 
gelmişsiniz !Cevabı veriliyor. 

Adam gidiyor; ben mese
leden haberdar oluyorum ve 
tahriren meselenin bana bil· 
dirilmesini tembih ediyorum. 
Birkaç gün tekrar gelen bu 
memur, - ki benim ,.e karde 
şimin ismini komşulardan öğ 
renmiştir - büyük valid~m· 
den bir imza almak hususun
da ısrar ediyor. 

Bir müddet sonra tekrar 
gelen bu efendi biri bana, biri 
kardeşime ait olmak üzere 
iki ,·eraset verg~i ihbariyesi 
bırakıyor. 

Yeni ihdas edilen veraset 
vergisinin bundan on iki sene 
e\•eline de ait olması iddiası 
garibime gidiyor. Ve itiraza 
hazırlanıyorum. Fakat erte
si akşam eve gelince ihbar va 
rakalarını bulamıyorum. Di· 
yorlar ki: 

- O adam bugün yine gel
di ve bıraktığı kağıtları geri 
aldı, (affedersiniz yanlışlık 
olmuş dedi .. ) 

Mektubu okudunuz.. bir rna 
liye tahsil şubesinden kuyu
dat araştırılmadan mühürlü. 
resmi bir surette bir eve hir ih 
bariye gönderilmesine ve Ü· 
zerinde ısrar edilen bu resmi 
ihbar nrakasının sonradan: 

- Yanlışlık olmuş! Diye 
geri alınmasına siz de şaşın ... 

Biz de şaşalım ı 

Muhtelit mahlC'em,lerde: 

TUrk·Yunan mahkemeelnde 
iptal edllecek davalar 

Muhtelit Türk-Yunan mahke· 
meleri ajanları bundan bir müd
det evvel yaptıktan temaslar 
neticesinde Türk-Yunan mahke· 
mesindeki mevcut 11000 dava· 
dan bfr kısmının tetkikatı yapı
larak iptahna karar vermitlerdi. 
O zamandanberi dosyalar üze· 
rinde yapılan tetkikat ilerlemiş, 
ıeçilen davalardan 300 kadarını 
havi ilk liıte tanzim edilmittir. 
iptali mahkemeye teklif edilen 
bu davalann birinci Jisteıi Yu-
nan mahkemesine öntimilzdeki 
hafta zarfında Yerilecektir. Yu· 
nan mahkemesi gelecek çarıam· 
ba günü toplanarak bu listeyi 
tetkik edecek, bugibi davalar 
hakkındaki ilk kararını vere-

cektir. 

Hükumetle terkos şirket i a rasinJ a· GUnetDoğuşu 4.44: Bauşı: 19.11 

ki müzakerat de- Namaz vakltlerl- Sabah. 2,57; 
,·am etmektedir. 

Üğle: 12,10: ikindi 16,06; Akşam 19,l7; 
~irkete, terko . su· Yau:ı: 21,07; imsak· 2,41 
yunun içilebilecek 

M. Kastelnv 

bir ha1e getirilmesi 
için yapılması icap 
eden ıslahatı göste· 
ren bir proje tan· 

~ zim edecek kısa za· 
manda alakadar 
vekaletlere ,·ermesi 
tebliğ edilmiştir. 

H ükômet bu pro
je); tetkik ettikten 
sonra mu\•afık ~Ö· 

rürse tasdik edecek 
ve şirket tatbiha 
başlryacaktrr. 

Bu hususta dün ~ir meclisinde 

* Hava- Dünkü hararet 

ıasgari)7 derece. Bugün ruzglr mütebanl 
ha,·a açık. 

• 
Bugfln 

Gelenler· Gideni•- Panti ..-
vapurile dün Pireden 300 ıngıJiz seyül 
ıı;elmi~tir. Seyyahlar şehri gezdikten aoaan 
bu akşam lskenderiyeye hareket edec:et-
lerdir. 

§ Efgan sefiri Ahmet Hın Ankıradaa 
gelmiştir. 

§ Tıp fakültesi reisi Tevfik Recep 
Darülfünun emini Muammer 'Rqft Beyler 

nriizakere yapılmış, daimi encümen a· Ankaraya gitmi~lerdir. 
zasından Tevfik Bey şunları söylemiş- Toplenblar - Şehir meclisi ( ... 
tir: bah saat ondan itibaren' çirozculann lo-

- Terkos meselesi henüz neticelen tlmıı [Harici ticaret ofüinde] Oarulfünaa 
medi, şirket yeniden aranjman yapı· kulübü müessisleri içti maı. 
yormuş. iş uzadıkça memleketin sıh· MUsemereler - Kabataş lisesfıl· 
hati ve halkın ihtiyacı üzerindeki tesiri de son sınıfın veda müsameresi [ 
artıyor. Bu aranjmanın önüne geç· 14,30 da, gece 8,30 da]. 
mek, bu vaziyetin bertaraf edilmesi için Radyo 
tekrar teşebbüsatta bulunulması lazım lstanbul - Saat ı 8-19 [GrımolMlllJW 
dır. Heyeti fennlyemiz bu işi başara· p!Akları neşriyanl 19. 19,30 Selim - -r.
bilecek mahiyettedir. Olmasa bile mü Beyin konferansı ı 9,30 - 20,30 alıt 
tehassıs getirilir. Teklifim teşebbü· saz [Sühande Hanım, Hafız Ahmet 
sün tekidi mahiyetindedir. lştirakile] 20,30 Anadolu Ajen11 

Belediye fen heyeti müdürü Ziya leri. 20,4~ - 21 ,30 Stüdyo orkeıtr111 
Bey de demiştir ki: seri, 2 r ,30 • 22.30 ıl ıturkı uz. 

- Hükumet şirkete ilk ihtarnameyi VI ana Pe te Moskova 
tebliğ ettiğini bize de bi1dirmişti. 3 ay 

19
• 

mühleti vardır ki mayıs iptidasında ni· Saat • 
hayet bulmuştur. Başka malumatımız Bükreş (12-324): ~Çocuk saati, ork..-
yoktur. Tekit istediği kanaatinde); m. Peşte (20·550): Konser tM\..t ....... 

Azadan İsmail Sıtkı Bey şirket hak Moskovı Ç,Clkovo (70-1~): ~ 
kında çok şiddetli lisan kullandıktan Ju~~~a (441 ); Kavılli, Mendelson. Dl
~onra şunları söyledi: büssi, Bajardi, Meyerber, Donlzettl, .. 

- Şirket memleketin başına yine mi talani, Rosslninln parçalan 
bela olacak? Hükumetten irtirham e· Viyana (20·516) müsabıbe. 
delim. Müddeti temdit etmuin. için 

Bundan sonra meclis heyeti umumi
yesi eve1ce verilen fesih veya iştira "8· 
rannın tekidine karar verdJ. 

· Müzelerde 
Bir hanımın tUrbelerde tedklkat 

için mUracaatl reddedıldl 

izmir Evkaf müdiirü merhum 
Ziya beyin kızı Belkıs H. milze· 
ye müracaat ederek tarihi ted· 
kikat yapacağı için Mimar Sina· 
nan yaptığı tilrbelerin açılmasını 
rica etmiıtir. Belkiı H. bu ted· 
kikat neticesinde Mimar Sinana 
ait bir eıer yazacaiını da ilive 
etmiştir. Bu milracaata mDzeler 
mOdürlüiil menfi cevap vermiştir. 
Verilen ceYapta, tilrbelerin biç 
kimseye velev tetkikat için bile 
olsa açılma11na bu husustaki 
kanunun milsaade etmediği zik· 
redilmektedir. Belkiı H. Bursa· 
daki tOrbelerin seyyahlara bile 
ıçık olduğunu ileri sürerek ted· 
kikat yapmasına müsaade verilmesi 

için Ankaraya müracaat edecektir. 

Saat: 20 
Bükreş: Radyo Ontverslte 
Peşte: Madam Berki ve Mösyö"<\._ 

Resital ~ 
Mokova Çelkovo: Konser 
Roma: Konser (devamı) 
Viyana: Efganistan hakkındı m 

be, kıdtnlar için 
Saat: 21 
Bük reş: Gramofon, lngilisc:e deli 
Peşte: Resital, Çigan orkestrlll 
Moskova Çelkovo: Müsıhabe 
Roma: Radyo Jurnıl, grımofoa 
Viyana: Sonat solmıjör 
Saat: 22 
Bükreş: Orı;estrı 

Peşte: Opera (devam) 
Moskovı: Çelkovok onser 
Roma: Gramofon, Radyo Jurna1 
Viyan~ Konser devam. Viyllll tlJlto 

rosunun Şlıger Radyo 
Saat: 23 
Bfikreş: Konferans. konser, itdh1teRI 
Peşte: Konser devam 
Roma: Konser Maskanytnln Noldl .. 

Vagnerden Vılkirl, Şuberden Rona. .. 
razıldan Melodi. 

Viyana: Tiyatro: istihbarat 

VakllıAbone '8rtlanı 

3b 12 
Dahilde 150 400 750 1400 
Haoctc - 800 1450 2700 

llln Mrtlanmız: 

Resmt Hutlll 
Saun . ıo ~ ıuoS. 
Sandmı 20 ., 25 

KUçUk Hin '8rtlan1111• ı 

1 2 3 
30 50 65 

4 
75 

Proje mUsabaka• 
Güzel San'atlar birliji 81iı .. rj 

Bazı insanlar seciyelerinin zailin· Bunların her işi böyledir. Bunlar Bir genç y~pacağı her işi düşünm~li 
den dolayı hiç bir işi tam yapamazlar. hiç bir işi yapamaz ve hiç bir muvafCJ ve karar verdıkten sonra kararını awn 
MeaelA sıhhatlerine zarar veren bıı kıyet kazanamazlar. Çünkü aldıkları ve kat'iyetle tatbik etmelidir. Gençli· 
itiyadı terkedemezler. Şayet cfg·ua tedbirler hep yarım tedbirlerdir. \":t· ı ğin şanı hudur. Yarı11t tedbirlerh · 

dan •ıhhatleri müteessir oluyorsa onu rrm t l'dbirler, tedbirsizlikten farksı1. hareket eden gençler için muvaffakı) e ı 

şubesinden: Eliziı belecliftlİ 
( Asr i sinema ve kl&p ) bil

0 

-~ 
projesi tanzimi müıabakıya 

t~rkedeceklerine azaltırlar Ye •uz&a gibidir. i yuhı daima ka_palı kalır. 
rip olmakta devam etlerler. 

nulmuştur. iıtirak ebnek .,._ 
sunda bulunan azamızna 

baka şeraiti ve mftklfabm aıı.;ıı;w 
mak üzere birliie •ln~•llll• 
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Fırka kongresi çok şid-
detli oldu 

(Vat taralı 1 inci BQllıfada) 

olarak kendisinin fırka proğramı 
olu umdeleri de mükemmeUe

tenk ltugGn lSnOmlzde cidden 
ka.il hayata uygun bir progra
mm kartııında bulunduğumuz· 
dan dolayı cümlemizi tebrik mu
vafık ohır zannındayım. 

ilk teıekkülde Gazinin filen 
yapbklan program maddelerile 

nizamnameye ilave edilen umde
ı .. mff'CUttwr. Evelki lronl"eler

cle umdeler daha tevıi edilerek 
program maddeleri çoğaldı. Ni
hayet bugün bütün dünya fırka
lıll'lacla girdüiümOz gibi mü
kemmel bir program eJimize al-

... ebayenaz. Bu program naza· 
rl bir,ey olmamakla çok kıyme~ 
tanlar. ÇGnkO maddelerin bir 
k•am zaten filen yapılmıf, bir 
kısmı da tatbikattadır. Bu cihetle 
heyeti umumiyesini tenkit için 
zannediyorum ki bu etiaılan Tttr
kiye cümburiyetiode idareyi ele 
lmq Ye onun bayırb istifadesini 
emiae çalışmakta olan farkanm 
oınaunda görmek benim Jibi 

• ve ihtiyar bir Türk içia 
lftlJll. w' ecek bir vaziyettir. 

TUrk Yatanı 

EzcOmle eıaalar kısmında çok 
ru ve derin olarak teabit 
en bir hakikat vardır: 

"Vatan Türk 111illetinio eıki ve 
aek tarihinde ve topraklann 
• ilderiade mettudi etlerini 
afaza ederek eserlerlle yap
buaünkü siyasi aı1U1lanmızaa 
eki yurttur... Zaonediyo-

lai lwgüDkü Ttırlı vatanını 
ar yüksek ve derin tarif 
iç bir vesika yoktur. Bu

·"ıaıı zatlara teşekktir etme-

.BugfinkO tetkikatı tarihiye göa
" yor ki baaı haaımlaramızm tah· 
etmek istediği buı buaualar 

"'Anıen yanlıştır. 

Maddelerin mUz•kereal 

Yuıuf Akçora B. buodan son· 
vatamauzuı en eaki zamaıı

anberi Türklerle meakOn oldu· 
, bu hakikatin yeni nqriyat 
sabit olduğunu s6yledi ve 

dev•m etti: 

Bu hakikati ı-ç, ihtiy.r 
TO..ke 6j'l'etmek hrlra arka
nmızan vazifesi oldupnun 

programda teüit eclilaM.i 
m takdirdir. Bazı maddelerin 

... 11111· için daha aonra ıaz i.ti-

landan soma maddelere ge
l İ9ei Ye 2 inei maddeler 

n kabul edildi. 3 ibıdl mad
Fuıl Ahmet B., son fıkra· 
Hlkimiyet birdir. Kayıtsız 

&1 milletiDdi.r.,. Kaydamn 
sinı iıtedi. Kütahya meb'.-

8. fıkraya (olarak) keyd1-
llAYeai kifi geleceğini ı&yledi 
Yusuf Akçora beyin teklifile 
virıtıl illveai muvafık g8rlld0. 

we lçtl111at hUrrlyet 
indi maddeye geçildiği za. 

Mut meb'uau Kıhç oğlu 
la 8. 86z aldı. 
ıkrada ferdi ve içtimaı mad

• mevcut olduğunu söyledi, 
)'elimesinden sonra vicdan 
esinin illveıini teklif etti 

i\ycı Mehmet nmanında bat· 
yicdant hUrriyet mefhumu· 

çok lcan akmasına sebep ol· 
U anJattL 
k Şevket 8 . (Manisa) f t r· 
· etia blitlba büniyetlere 

pmil olduğunu söyledi ve mad
de aynen k~bul ed :di. 

ikinci kısım 
Programın ikinci kısmı fırka

nın ana vasıflarını ıhtiva ediyor
du. Refik Şevket 8. tertip hata· 
lanadan bahsetti. 

Bu arada programın buiday 
Ye hububat nakliyabnm meccani 
olması hakkındaki talebe karşı 

Hasan Fehmi B. Gümüşane ) 
bunun imkiıuıı olduğunu ispata 
çalıfh. Vaııf B. cevap verdi ve 
bu fikre iftirak etmediğini, ızb
rap içinde Dulunan köylü ve çift
çinin vaziyetinin dotünülmesi ll
zım olduaunu, kongrenin bu ha· 
yati mesele ile nHtİ alakadar 
olmıyacağını, uatlerce mü•aka
ta yapılması iyi olacağını •söyle
di ve bu formöllln nizamname 
ve program encümenine havale
sini istedi. !Sonra ziraat banka
sana ıeçerek izmirde ve diier 
viliyetlerde yaptığı temuluda 
lılöylinia bukadan yardım gör
mediiini mOfahede ettiğini, ser

maye klfi olmadıjını, bu cihetin 
program.:la nazarı dikkate 
alınarak sermayenin kafi mik
tara getirilmesi için tedbK:er 
ah•acağmıa yuah olduğunu, 

çiftçinin yegane üt0idinin Ziraat 
Bankası olduğunu, bankanın 

ise tlk:carla daha fazla mu
amele yaparak fazla para 
kazanmak yolunu tuttuğunu, hal
buki bankanm çiftçiye dıaha fay
daJa ohDası lizımgektiğini söyle
di ve ıunları itAve etti: 

MUnake99lar •• 
-Ziraat bankası heyetini teş

kil edenlere taniye ederim.Mak
satları fazla kardan ziyade yal
nız ıstırap içindelti ç;ftçiye yar· 
dım etmelr ol.en. Tirk köylü.ü
ne imkin derecesinde zahir ol
MJnbr. 

Eundan sonra l-lalit Bey ( Gi
resun) müzal\ erenin klfi oldu
ğunu s&yledt 

Reiı ismet Paşa: 

- Kifayeti müzakere takriri 
var, reye koyaca;ım. Meselenin 
encümende tetkiki teklifleri vu. 
Bir takım teklifler de maddenin 
burada ıörüıülüp bitirilmesi 
merkezindedir. 

ıt~cep B.. f Kütahya) - Tak
rirleriıa llyiba encümen.ine luva
leP. lAıımdar. Kooırenin arzusu
._ llyiba encümenince temen
Di&er laeyeti mec•uuı meyanm· 
da bir temenni haliade rlmesi 
ve koaıremn taıdikioe iktiran 
etmeai ktfidir. 

Vaarf B. ( izmir) - Bu fikre 
iıtirak edemem. Bir takririm 
•ardır. O takrir bugün çiftçiyi 
ıstıraba sokan huğday ve hubu
bat fiatlarile aJAlcadardw. Bu, 
hllri'imetten bir temenni değil

dir. Farka progranuaa konacak 
bir madde teklifidir. Nizamname 
ve program enclimenine veril
melidir. 

Recep B. - Ben takririn ha
valeıinden eYel muelenin kifa
yeti müzalcere kararı verilecek 
olpn bir hale gelmediğine ' .. . ~anum. 

Müteakiben rey toplandı. Ki
fayeti müıalcere teklifi kabul 
edilmediii anlıaııldı ve miiz.ake· 
reye SOAra devam olunmak üzre 
celse tatil edildi. 

O.u-cu cel•• 
Bu cebede Recep ve Vasıf 

beyler arasmda buid.ay Ye zira-

1 Ticaret Aleminde f I SON -- __ ·. ------~----

F abrikalarımızve şirketler 
Milli imalatımız gittikçe artıyor 

Memleketimizde çalışan şirketlerin 
senelik kazançları 

Memleketimizdeki fabrikaların adc· Şirketlerin otuz IMıti bankadrr. Ban 
di gittikçe artmaktadır. Sanayi teŞTik kalardakl •rn1aye yekGnu 52 milyon 
kanunundan i tifade eden müeaseselc· küsur liradır. Bu senaayelUn 19Z9 se
rin 1927 senesindeki imalat yekunu nesindeki kazancı 5 milyon 888 bin lira 
19 milyon lira idi. drr. Bu bankalar 1929 ıtenesiade 19~ 

1928 senesinde fabrikalarımrzm i111al senesine nazaraa 1 milyon 111 bin lira 
ettikleri eşyanın kıymeti 41 mil~·on fazla kazanç temin ehaiflerdir. 
kii ur liraya çıkmıştır. Saaa~i 'irketleı:inde ele 8 milyon 

1929 senesinde fabrikalarımız daha :ı:n bin lira Hrmaye ••rchr. Bq "r· 
~ok atal imal etmişlerdir. ı~ sen<'· mayenia 1929 .. nesi kaaDeı 32.3 bin Ji. 
sinde fabrikaların imalat kıymeti 67 radır. 
milyon liradır. Bunlardaa bqka_ eenuayeteri yeku 

1930 senesine ait istatistikler henü:r. nu fi Nilyon btcUb lirul olan ecnebi 
çıkarılmamakta beraber istihsalatm tütün şirketleri ftnlır. Bu şirket
çoğalmakta denm ettiği anlaşılmakta ler 1929 sen.illde • bht btgiliz lirası 
dır. kar temin etmişlerdir. 

Memleketimizdeki ipek fabrikalaı ı Diğer ecnebi şirketlerindeki serma 
da çoğalmaktadır. 1927 seneainde mtnı yenin yekuna M ailyen İsviçre frangı 
leketimizin muhtelif yerleriade 300 ka tutmaktadır. &I 1ermayenia 190 ki· 
dar ipek imalataneei varken bu miktar rı 12 •ilyea 463 W. la-,.i!re fl'.UCJtlır. 
son zamanlarda 800 olmuştur. Bu fnh ~lar ....... ,... 
rikaların ekserisi lstanbuJ ve Bursada Çil'oıa müat.U.Uerioia Yuna· 
dır. oiataa. a .... ,. " ....... çi-

Me111leketlmlzde çah,en roz tlcc.,..._n fiatt.n dlflh'-
,ırketler mek makaadile anfqma yaphk-

lktısat vekiltti tarafından memlekc Janndan bahiste ticaret odasma 
timizde çalışan şirketlere ait bir ista· mOraeıat ettt1derini yaımqtık. 
ti tik tanzim •dilmiş ve tkaret mü-

Ticaret odası bu mOracaab dürl üklerine gönderilmiştir. 
Memleketimizde çalışan şirketlerin harici ticaret ofisine bildirmiıtir. 

ıo;; milyon 273 hin lira sermayesi vu- Çiroz tacirleri bugOo harici tica
dır. Bu sermayenin 1929 aenesiadeki1 ret ofisi.de toplanarak bu m~· 
karı 11 milyon 672 bin liradır. J seleyi görOıecek !erdir. 

at bankaları Ozeriade uzuıı ve 
şiddetli miinakaşalar yapıldı. 

Vasıf B. - Hükümetın buğ
da y ve hububat fiatlarile alAka
dar olacağı haklnnda fırka prog
ramına kayt konıuo. Ziraat ban· 
kalan yalmz çiftçiye kredi ve ... 
sn. 

Recep B. - B&yle bir mad
deye lüzum yoktur. Hükumet 
ica ı da buğclay meseleaiJe ta
bii olarak meıgul olacakbr. Zi-
raat bankasının daha ziyade çif

çi ile meıgul olacajı bakk111aaki 
m;.dde mabadı temiae kifiair. 

Netice olarak Va11f B, ralna
kap olunan 11>addelerin prog
ram encft111enine, Rec~p 8. iee 
IAyiha encümenine havalesini iı
tiyordu. 

ŞJddetli gUrUltUler 
Vasıf 8. bu sarada Recep B. e 

karşı cevap verirken biraz tid
detli bir lısan kullandı. Recep 
B. de mukabele ettL Vaaıf B. 
cevap vermek ÜHre telnar kir
süye geldi. Fak at bazı 11ra1afdaa 
güriltüler ve ayak patırcblan 

araatoda kürsüden inmep mec
bur oldu. 

Bunun iberine celse gece saat 
on buçuğa talik edi'di. 

Vasıf ve Recep Beyler ara· 
sandaki bu münakaşa çok ıid· 
deli{ oldu. V aad Beyin. mUaa· 
kaşamn iptidasında birkaç defa 
alkııianmış iken ıoauoda ırGrOl
tüler ile kürsüyü terke L.lecbur 
o~ı meclis müzakereleriade 
hakim olan ahvali ruhiyeye ta
yanı dikkat bir misaldir. 

li iktııat hlkm olması vaitleri 
al kıt landı ve maliye faslı kabul 
edildi. 

Talim Ye terhiye fa•hnda lb
rahim Alaettin Bey millt kiitüpa 
ne kurmak ve fazla netriyat mak 
ıadile konan maddelerin tafsili 

ni iltedi. 
Yusaf O~ lJey ıpor tetek· 

kü.Uerinin himayeei maddesine 
mütenazır olarak himayai fırka
tqekkilleria el. himayesi fılua
lllWl iliveaiai iatedi. Bu teklifin 
fekli bot ıörühMdi. Şükrii Ka
ya. Sara~kı Şükri Ye CeTdet 
Kerim Beyler aleyhte ıöylediler. 

RUteD Epef Bey kabul eclilen 
maddelerin bu maksadı temin et
mekte olduiwau aöylecli. Sonwı 

da faul kabul edildi. 
Yedinci luumd- ,.ı.a adliye 

maddesi münakatayı ~ ol
cW. V uif Ratit 8. jüri meeel•i· 
ni onaya attı. K•ıi.iclen f erya· 
duu koridorda itilenler içerde 
bir hadi8e çıkbiına zahip oldu· 
lar. Neticede jüri kabul edilme
di. 

Bundu. •onraki maddeler ao
nlQla.., ~a pçti. 
ve blııul edilclL 

Neticede i• ..at pee 12,ıs te 
pJ'OSftm tam•meQ kabal edile.. 
rek cebe tatil ec:lildi. 

Yarın 11 de tekrar topLarula
caktır. 

ismet Pa .. Qln ber•netı 
Ankara, 13 (Telefon) - KOG 

ırenin yarınki c.elseaincle 1a.ııaet 
Papnm ziraat bankası ve vergi
ler hakkında ~ta bulunma 
ıı çok muhtemeldir. 

D6rdU11cU cel•e 
On buçukta hatlayan 4 ÜllcÜ Oeçınlt olsun ! 

celae de çok hararetli oldu. Ha- Duyduklanu. ltfttfklerini Jtazettti· 

-ı= • A 8 1 B ı. · ı: R 
OftmrAklerde 

E•r•lar1n tahll11erl için yeni 
esaslar tesblt edlllyor 

Ankara, 13 (Telefon) - Güm· 
rük kimyahanelerinde muhtelif 
eıyanm tarife noktasından tahlil 
ve muayenelerinde takip edile· 
cek metotların tesbiti ~mrilk 
tarifesi kanunu iktizasmdan ol
duğıından umum müdOrlilk ls
tanbul kimyahanesinde müteıek• 
kil bir heyet marifetile tetkikat 
icrasına başlamış ve metotlar 
kısmen tesbit edilmittir. 

Ll111enhlr l~ln tahsl.et 
Ankara, 13 (Telefon) - 931 

bMçeıine Mersin, Eregli ve Sinop 
limanlanndan birinin inıası için 
tahsisat konacaktır. 

Bir binere kazası 

Roma, 15 (A.A) - Roma ci
varındaki Kurbara tayyare lima-
11.nda bulunan TUrk tayyare za
ltitlerinden Sabri 8. idareainde
lri a• tayyaresi ile akrobatik bir 
u~aş esnHtnda 1000 metre yOll· 
eelrtikten sukut etmiftir. Pilot 
malrinayı tekrar hattı mftstakim 
Ozerinde uçuşa koyamadığından 
parafütle sağ ve salim yere en• 
mittir. 

Yeni mUlkf tekalmet 

Ankara, 13 - Yeni mütkt 
taksimat projelerinden vilAyetle
rin adedini (45) e indiren proje
nin kabul edileceği ihtimali kuv
vetlenmiştir. Bu takdirde ilga 
~dilecek vilivetler ı&yle iıaret 
ediliyor: Burdur, Aksaray, Niğ
de, Hakklri. Giresun. Ordu. 
Tokat, Kütahya, Bilecik, Kırk
lareH, Denizli, Kırşehir, Çankırı. 

itgası ihtimalinden bahsedilen· 
ler aras111da naearif enainlikleri 
de vardır .. 

Yall Muavlnllklerl .... -ı .. ı 
Ankara, 13 - Yeni mftlk:I 

taksimat mllnasebetile yeni büt· 
çe on vitiyette vali muavinliği 
ihtası taa vvurundan vazgeçilmiı· 
tir. 
Bir meb'usa tehdit mektupl•n 

96ndermı,ıer 

Yeni meclise Muş meb'usu 
olarak giren sabık izmit meb'
usu Kılıç oiiu Hakkı Bey iımıt
te çıkan Pür fi~ir gazetesinde 
baıı imzasıı tehdit mektubn al
dıjmı yazmaktadır. 

lntih111t da k-unauzhak rok 
Ankara, 13 - Bolu, Kayıeri, 

ı Afyon Meb'us ir;ttihaplannda ka· 
muı1U2luk yapmldıiı iddiaları vaıit 
görülmemiş.tir. Maniıa meb'UIU 
Höl B. meb'us..'uğa mini w 
vuiyeti o!duğuK3• mazbatasmaa 
mecliace habul edilmiyeceği tab
naİD edihnektedir. tia'il 8. de 
esuen meb'ue'ukao tekrar ~ 
fasını verıniftir. 

Botudan intihap edilen Saltla 
Cimcoz beyin lstanbul meb•._. 
loğau tere~ ettiği anlaŞtlmı,hr. 

Yunan tahtelbehrn NlreYS 

INtttt """ Atina, 12 - Nirevs tabtelbah
rınm man~vra yaparken bathiı 
hakkında bir haber duyulmuştur. 
Tafsilat yoktur. Niren tabtel-ıan Vasıf Bey Clıtanbul) sanayi ne yazmak liıre lata•balun en ücra 

baalcaunan küçük eanafa1 kun· semtlerini dolaflrllerı bile kılına h:ıt.a 
duracılara yardım etmeıi vücu- gelmiyen Osman Cemal ~J' arkacla~ı· babrı manevra yapmak üzere 
bundan bah9etti. HükUmetin mızr şehrin göbeğinde Dk'uyolunda. f le ile birlikte Katakolon lima
aanayi erbaba ile rekabete geçip belediye dairesinin he111e11 baHuHn mnda bulunuyordu. 9 mayıs sa
geçmiyecejinin izahını talep et- dibinde bir kö,ek 191nh. babı Argoıtolia'ya hareket et· 
ti. Buna Iktııat vekili i5yle ce.. Keenne kaza bell ıaılllaclaıı olan miştir. 
vap verdi: zavallı arkadaşımrz geçen sene denizde ::s 

- Fırka devletçidir. Fakat bir kazaya atnmııtı. M )"il da başına tı. Onlar da lstanbulda günden güne 
IEl!ebbüse de yer b1rakmıttır. karada bir fellket cel4i. Ge~mlf olıauR. nüfularaın artmasından ve bllna R1z 
Devletçilik bunları mutlaka biz· Artık ne t.erıt, • bahri kasaya utra· yunılmaaınclan cür'et alarak bu tfe 
zat yapmak değildir. Yapılamı· maz inpllah.. girift.iler ralitw.; hak enea .. n1uıı ·w· 
yanları yapmaktn·. Şu ~valh muharrirlere tle rcat•ıyan reyleiin l 

Bu arada devlet iılerind• mil· bticua e&miyea Wr kipekler kalmlf" 
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~merik~d~ ı;;; aİ;İ0ic:ta;~IiİJi:rkörl~r ,~-B·E·N--a.A•ak-~~-aat-9 d-~-i-D_K_i_ 
bununla kolaylıkla okuyabiliyorlar Taksim Tallmane Meydanında-Tel.B.0.47 

Büyük Gala Olarak 
Ilı Amerikada körlerin kolaylıkla oku Nizagrak ismini ta~ıyan bu alet te· fazla tekemmül ettirmek ümidindedir. 
\·asını temin için birsok yeni H mil· levizyonun en son esa larına göre ya. Bu aletin bundan böyle mekteplerdt•. 
~in ihtiralar yapılmıştır. Bunların bi- pılmıştıı·. Yazılar, alümin) om Jevha ı kütüphanelerde kullanılma 1 ,-e hu su 
~ aJfiminyom tabakaları üzerinde hıur nın üzerine ~ıkıyorken dört kere büyü retle ı,örlerin her ~erde onda:ı istif adc 
trı derhal yükselten bir ihtiradır. mekte ve bu s-uretle körler onları daha ederek i tedikleri eserleri mütnlea et-
l{ör, elinin t •1 b 1 .. ti fazla sühuletle olmyabilmektedirer. Bu mcleri beklenilmektedir. 
ı.... eması e un an sura e o •• 1 t k'' "k b' h h . 
"Qltıaktad B 'ht" h'b" R b t yenı a e uçu ır ~aıı ane acmınde n t "ht' .1 k .. 1 .. tt 
>ıt ır. u ı ıı-aın sa ı ı o er d' n .1 t' d' h r. • uza n ı ıraı ı e ·or er, ru.>e en 
"lltnburgdur. Matbu harfleri, bir an- dır . . 

1 
u a e 1 e ınen er .ı.~a, onun }tırl mahrumiyet gibi büviik bir eksiği \Usİ 

~l ha . ımı c gazete, mecmua. "ıtap ve her • · • 
le rız harflere çeviren bu ihtira } üz şe'-·i okumag· a muvaffak olu . . bil' mikya ta tel1\fi etmiş olacaklardır. 
tce k. . h d .. t ·1 . " ) ot. -
~ ı ı uzurun a ro erı mı~ Hl Onun eskisine nispeten körlere te· Bu yeni ;\Jet ile ) apılan bütün tec-
~~::r körlerr·~~~afı~d~n sü~uletle ?- min ettiği istifade, bin kere fazladır. rübel.er,_ çok muvaffakıyetli neticeler 

111• U tur. Korun hırı, dakıkada yır Naumburg bu aleti imal için bes nrmı~tır. 

MijsamereJerine Başlıyor 
Porgramın uzunluğu hasebile ve muhterem halkın bulnn 
müsamereyi seyredebilmesi ıçın Jutfen tam vaktinde teırif 

edilmesi mercudur. 
Biletler sabah saat 10 dan ö~leye kadar ve öğleden sonra sa
at 2 den itibaren S RK giıelerindcn tedarik edilebilir. Sirk 

kapıları, akıam müsameresi için saat 7 buçukta açılıyor. 
Ehali, hayvanata vahşiye terbiyehanesini yarından itibaren 
her gün sabah saat 10 dan aktam saat 10 a kadar ziyaret 

edilebilir. 
Yarınki Cuma günü saat 15 te büyük matine 1 

kelime okumaktadr. ene çalışmıştır. Kendisi bu aleti daha Şimdi)e kadar körlere bu derece 

~nlb~gr~br.u! Kah~de~rlycleka~nl~hüim ~----------------A. A. Ne,rlyet BUrosundan: 
kg Japonyada Takano havalisi Kahireden yazılıyor - Nil ke· • mesine mani olmaktadır. Zabıta 
'r "1tlr madenleri ameleıi bazı narında büyük bir nümayiş ya- buna karşı nümayişçilerin oto-
d k.daılanoa yol verilmesinden pacaklarını ilan eden Vefdile- mobillerini idare eden şoförleri 
~0'-Yı greve karar vermiş fakat rin bu tasavvuauna mani olmak karakola gotürmüşsc de kadınlar 
ft~u büsbütiln yeni ve başka bir için fehrin bütün şokak ağızlan karakollara hücum etmiı ve şö-

llıld-. t tb'k b ı 1 d sıkı bir muhafaza altına ahnmış-
Şi"1d'" a 1 e aş amış ar ır. förleri almadan karakolu tahliye 
.ı ıye kadar grevcilerin ma- tır. Nil sahili boyunca devriyeler . . H 1 b l 
'4tllf dolacmaktadır. Zabıtanın mem- etmeı:p1ştır. anım ar u suret e ı. . eri terkedip evlerine dönme- T 

~ı d tk J 1 • nuniyetine rag-men birçok hanım· şoförleri kurtarmış ve iki yilzü 
ı.. · a e en apon grevci erı · t b 11 • d' 
~u Jar otomobiJlerle tekrar şehri do- mütecavız o omo i e şımeo ı-'11 yapmamış ve işe hiç el h ı d k 
dı tı'.tıeksizin kuyularda kalmışlar- laşarak Ahaliye nutuklar söyle- fer imalat ane eri önüne gi ere 

t, D.. d b mehte ve otomobilJerin arkasın• burada çalışan beş bin kadar ~la~· un en eri grevcilere ai· 
~• t f d k dan gelen yüzlerce dig· er vesaiti ameleyi işlerini terke ikna ct-

)İ) ara ın an yata , yorgan, 
tcek k nakliyenin serbestçe gelip geç- mişlerdir. 

~t) ve içece taşınmaktadır. 111111111111ıı111111ıı1111111111111111111111111111111111 nııınııııı ıının11 ırıı11nıı1ııt1111ıı11111ı11111111ıın11111 
'enin madenlerden çıkma· Prens BUlovun harıratanda 1 ikhsat aleminde 
~ 1ll sebebi yerlerine gönüllü neler var? _ 
"ıtıtı e getirilmesine imkan vere- Londra, l 1 - Eski Alman 
~dir. başvekillerinden Prens Bülovun 
~---------- ingilterede basılmakta olan ha· 

l0ava aleminde tıratında Kayser Vilhelmin dost-
""tlıt --------- }arından Lort Lonsdale hakkında 

t.~'ede askorl tayyorelftr 
~ ernmuı etmiş, fakat 

~tılc day Times gazetesi cenubi 
t) ~da feci bir surette ölen 
~•reci Kidstonm İngiltereyi 

ttlllezdcn bir gün evel 

t
1
•zcte için yazdığı bir 
' . Yı neşrediyor. Bu maka-

hoşa gitmiyen bazı isnatlarda bu 
lunduğundan lort hakaret davası 
açacağı tehdidile kitabın tabını 

durdurmuştur. Lort gazetecilere 

verdiği mülakatta sabık Kayser· 
le anc;a c spor hiikkında konuş

tuğunu ve asla siyasi bahislere 
girişmediği için kendine atfolu
nan söılerin katiyen aslı olma
dığını söylemiştir. 

" t.ay~are fabrikatörlerinin 
•htımam ve dikkatlerini 

~~askeri tayyarelerin ıslahı-
~ ~ettikleri halde ticcari tay- mak üzre bir miktar da = ~i,vil ' 
bi:• hıükemmelJe~tirmek için 
td~ey yapılmadığından şika
~ J ltıcktedir. Bundan dolayı 
ltt~"Y!arelerin mükemmeli· 
. ... ~rıle İngiltere dünyada 
aı ibraz etmekte fakat 

tayyarenin yapılması mecburiye
tine da r bir madde ilavesini 
teklif etmektedir. Bu suretle 
fabrikalar askeri tayyarelerden 
maada ticaret tayyareleri yap
mağa ve bunlarm inşasına ihti
mam etmeğe vakit ve imkan bu
lacaktır. 

Rusya da 
Ferdi ticaret yerine devlet 

ticareti ikame olunuyor 

Moskova, hükumet, k<?operatif 
ve iktısadi teşkilatlarına hitaben 

bir emirname neşretmi§tir. Bu 
emirnameye nazaran lağvedilen 
ferdi ticaret yerine tam manasile 
bir devJet kooperatif ticareti ika-

me olunmakta, ita emirlerile sa· 
tıı usulü kaldırılmaktadır. Son 
bahara kadar Sovyet Rusya da
hilinde 2000 den fazla mağaza 
açılacak, kooperatif memurlarının
üeretleri tezyit olunacaktır. Ayni 
zamanda kooperatif mcmurlanna 
satışları nispetinde ikramiyeler de 
verilecektir. 350 binden fazla 
miitahassıs kooperatif memuru 
yetiştirilecektir . 

~ .ı. tabı işle-' 
rınızı yapar 

'-'tıkabH ticaret tayyareleri 
. ~ Alrnanya, Felemenk ve 

11 
dan sonra gelmektedir. 

·~il cenubi Afrikaya bir 
idil tayyareaile uçmasının 
'-t' budur. Buna çare ola· 
~ kuvvetleri namına yeni 
bY>'areler imali için ya
tr kontrata bu tayya

'Y"ı rnükemmelivette ol· 

ttAz zamanda ucuzlu(Jile şöhret bula~ 

~ G~!:!!!~!i M~~!~~r.~ 

,-Istanbul !f alkına lmlll\ 
1 L ·A N: 

21 Mayıs perşembe gttnU için yapılan 
hazırlıklar ikmal edilmiştir. 21 Mayıs 
perşembe gUnll bllt\mum resmi ve hu-
sust mttessesat, umumt meydanlar da
hil olmak ilzere Tttrklyenin her tara
fında bomba tarakelerlne mtışablh 

Allo! Allo! sesi lşldlleceğlnden hal
kın heyecana kapılmaması 

şimdiden IIAn olwıur. 

TİCARET MUESSESELER~NE 

Efendim. 
aazetemız geçen sene oldu~u gıoı, bu sene 

de. 1931 daktilo şampiyonunu seçebilmek için bir 
müsabaka yapıyor ve hayatlarını rnakinelerınden 
b ekl iyen gene Türk hanımları na. ayni zemanda size. 
hizmet etmek istiyor. 

Mü sa bakamı z ha zı ran 1 pti dalarında Ali t ı
•care t mektebinde buyük bir Jüri heyeti huzmrunda 
yapııa-0ak ve bütun müsabakaya iştirak eden hanımla· 
ra derecelirine gore ehliyetname verilecektir. 

Kendi s 1 ne 1 ş teklif edec e~1n1 z bir hanıma 
ihtıyacınız varsa haziran on beşe kadar bekle
menizi rica ediyoruz. Bu takdirde İdaremiz. size 
müsabakamızda 1yi bir derece kazanmış kıymetli 
hanımların adreslerini b1ld1reb1lmek. veya kendi
lerini tanıttırmak fırsatına kavuşmuş bulunacağız 

Şimdiden bu hususta vaki olacak arzunusu 
yerine getirmiye hazır olduğumuzu bildirerek ad
resinizi idaremize gondermenizi rioa ederiz. 

efendim. 
Bu vesile ile hürmetlerimiz beyan olunur 

VAKIT İDARE MÜDRLOÖO 
Ankara Caddesi 
ISTAMBUL 

l',fı.ı 
~marasu 129 
'~ cepbealnde .. ,. müellfii 

Kosole duruyor n~ kollarını uzatı·' galeyanı gibi bir ·eydi. Bu hal siperler lar. Hu muharip kis,·esi altında kırını ker Lıa~ağı reziller! ... 

ttri11 Remargue 
) or: de de biı· müddet devam etti. Fakat zı yanaklı genç çocuklar .. Sağdan ge- }'erdinan son derece şaşırmı ır. 

- Evlatlar, şu gez.mck ne kadnr 1917 de maddiliğin dehcıetli ınücadelec;i lecek sürnri yi dikkatle taras..-:ut edi- Di)or ki: 
tatlı! .. Ah, i:.: izlik bel:lsı olmasa.. içinde mah\'oldu. yorlar. Gözlerini nönünde kuru yaprak - Görecek iniz bu herifler benim 

Villi soruyor: Sesler yaklaşıyor. Şimdi artık bir lar arasında serilen güzel menekşefo a kerlik etmediğimi bile iddiaya kalkı-
- Nasıl yakında iş bulamryacak se duyuluyor. Kırılmış dalların çıtır Ti; tarlalar üzerinde yülu;elen hayat sacaklar .. 

mısın?. tısı ve bircok ert adımlar yeri titreti dumanını, izler arasında sıçnyan gt-nç Şabemredler de bu küfürlere işti-
- Ne gezer .. kara listeye ihal e~ yor. Sonra daha yürüyüşler ve ni- tnşanrn güzel tüyünü görmüyorlar .. rak ediyorlar. Biri tehditkar bir ta' ır 

mişler. Lüzumu miktarı itaat göstermi hayet süküt. O yakit vazıh kat'i bir e- E\·et bir sıra dağ tavşanı gözlerine ili la yumruk sallı)or; keskin se ile bağı 
yorum diye i~ yaptırmamağn karar mir duyuluyor: şiyor. O nkit ağaç kütüklerine daha nyor: 
vermi Jer. Ben de arada srada gidip - Süvari sağda! grupla ) ürüyüş. şiddetle tak tak? diye vuruyorlar. Arka - Nasıl izi adamakıllı ı latalını 
Tjadenden birkaç para koparıyorum. istikamet karşı cihet! mar ! marş! Jarında kau bünyeli, kasketli baldırlık mr? 
Onun i i Yolunda.. Kosole ayağa sıcradı. Bakıı:;tık. A- h, tıknazca bir adam duruyor. Kat'i ~- Hir ha kası haykınyor: 

Villi Karldan almı olduğu bir ku caba bir heyula mı .. Bizimle i tihza mı mirler ,·eriyor: - Bunların haldnndan gelenm! 
tu igarayı uzatıyor. ediyor? Bu ne demek? deli mi olduk? - Daha ynaş ate~. iki yüz metre Üçüncüsü olanca ~esile okuyor: 

Valnntcnin yüzü gülüyor. Hepimiz Fakat önümüzde ~ıtırtılar tekrarlanı- ye nişan... - Siıi vatansız heıifler izi! 
~ c oturup birer sigagra tellendiriyoruı. Jor. Ağaçların arkasında koşulduğu H Ve elindeki dürbünle düşmanı taras .w.Bir ~a:;f,ns_ı kirnbilir nereden öğren 
·~~ Ko ole kulaklarını dikti. Uzaktan yere sukutlar olduğu duyuluyor. sut ediyor!.. dıgı şu ıbareyı tekrarlıyor: 
:s;l;llahını ever en .. Ya~- sesler kulağımıza çarpıyor. Genç St' - En-el ki :-es emredi) or: Kosole kendini toplamıştır. Homur - Eğer Almanya), l,urtarmak Ltcr 
~aecek fakat ölmiye de mil Jer. Şüphesiz gitaralnrını yanlarına al - Dört )Üz metreden ntes!.. danıyor: ·ek hu korkak herifleri defetmeliyiz! 

~ r katanr)orum. l:.ler çok mış eğlenmeğe ~ıknu · delikanlılar n Bir nevi çıtırtı duyuluyor. On altı - Bu aptalcasına şey de ne? .. Bun - Çok doğru söz! .. 
'• t\ genç kızlar olacak. Liıdvig ,.e Jorj Ra· ilfl on sekiz yaşında bir takım delikan lar harbe hala doymamışlar mı? Reis bunu söyliyenin omuzunu okşu 

4 •. 'l'ı~ h_pıyor? he ile )aptığımız gezintileri, yaktığıımz hlar. Ormanın hududunda yere yatmış Fakat bu sözü şidd~t~e muk~belc yor ''e bir adım ilerliyerek diyor ki: 
ı'(\~t? 1 Sılklyorum: kamp ate inin yanında geçirdiğimiz nk lar. Arkalarında kemerle bellerinden görüyor. Adam yanında ıkı mua\'ın ol- - Haydi delikanlılar sunlara hir 

'ıı-.; şamları, milli şarkılnn, gitara nağme ıkılmrş su geçmez muşambalar ''ar. duğu halde küfre başlıyor. Baharın 1U ders veriniz! 
orrna Yakında milyoner !erini ve çadır altındaki harikulade ge Hep i kül rengi elbi eler giymişler. tif havası sert sözler tesirlle titriyor: Bu sırada Villi doğruluyor. Otlıo 

~~ •tı b· celerl dü ünüyorum. Bu harpten az ev Baldırlıldarı armalı kasketleri var h~r - Kapayın ağızlannızr .. Yatan ha- nn il!iitUnde uyumuş.. Askerlllr4' 
~t\"1 ır ta,ırla diyor ki: \Cldi. birisinin elinde bir demir u~lu baston .. ,inleri! .. Ca us ürüsü namussuz herif mış bir itiynttır .. Uzun:;..-....... 

a ının ) olunu bilir. O nkit bu iCzintilel' ı·omantizmin Onunla ağaçlara vurarak se çıkarıyor ler! .. S .. gidin şuradan bakayım. As-
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Jtıllşe ICenaıı 

Charlle Chaplln ile şehir ışıklarında gördU§UmUz VlrglnaCher· 
rll, Fox fllm şirketine geçmı,tır. Onu resimde, odasında ve 
Chapllnln resmi karşısında görUyoruz.Bu yerinde blrşUkrandır 

~~-=!!i;;~?-
awwws uı:wwwsı *=' ,_. -

Arbk gündelik hayatımıza girmiş zer1 Filmciler ellerinde birer bavul ge 
olan sinemanın bizde ilk defa nerede lirler, takımlarını çıkarır, oynatır, g ;. 

ve ne zaman oynandığını hiç merak et· derlerdi. 
tiniz mi? Esasen bütün dünyada, ilk stüdyo, 

8il 

Haydelberg 
Şarkıcısı 

~::·.·-· 

,.il 

] 

cesi iki arkadaş tekrar bar.şınca Eli-r--- -- -ı 
- ~::.!• Dalberg de saadete ka\'u,uyur-l - 'V~<ııel: ___ __J 

Hay 
Tang 

Muzikholdan 
sinemaya ~ı 

- Opera'da - Bundan birkac sene evel eski l\falc: 
- !tlelek'te - ~ mu· 

Artistik s· em 1 k 'Ik d C mi hatırlıyanlar, oranın sevimli t 
Nevyorkta alman klübünde milye- oynaıtan A nın ,..

1 
ası,;çı 1

,r eıltf 1 
T e a dürü M. Berte'yi de hatırlarlar. jJe 

n a " ay org un ay ang rrıııt· 
nerin biri olan Con Miller hemen ertt- filmini, bu hafta Opera sineması ikin tc. ls~anbu~a bi.rço~ . tanınmış . dl 
si günü ana vatana hareketle Haydel- ci defa olarak gösteriyor. ısız artı~tlen getırmıştı. flu me)ıın 
b g' 

'k 1' t h ·ı d k 
1 

k . Dorya ıle Florel \·ardı. ., er e ı ma ı a sı e ece o an ·ızı Bu fılm çok kun:etli bir e. ... erdir. Fi 1 h .. .,, 1 ·eni bı 
O 

.. . . ore , ugun. (' ransac a, ) ı; 
Dalberg ve Valter Borneman ile tanı· nu gormıyenlere tavsıye etmekle ivi . ld 1 k (l ) edilıtle 

1 
. . 

1 
. . • sıncma yı ızı o anı - ,anse 11 şıyor. Her iki delikanlr genr kıza ayııij ıır ış yapmış o uruz. Fılmın hava~ı. .. d' 1 ·t (('' • "f d ) onıl :.- f · d uzere ır. :;- e... ıne n on e , 

derecede meftun iseler de bunlardan acıa ır. hakkında şu satırları yazıyor: ı 
Anna May Vora'un vabancı şive . · e ..t 

Dalberg daha açık göz davranarak lu .
1 

F .. ".' ... ' .. · . b t .. Florel beş yaşında ıken Parıl:\ j ti 
za almanca dersi vermeği teklif ediyor. ıl e kradnsızc.~ glo~uş_uşl,~d·. garıp ne a mişti. Pederi ifl:ls etmiş n aile g·cb•İ, 

ar a ar guze 'e ıç ı ır. . 1 t 0 l'decı 
Kabul·· "t k' d ı · d k · perı<:an o muş u. zaman va ı - ...ı.• 

u mu ea ·ıp ers erın e e en- Vak'a Rus}·ada bir dansözle bir " t ~ıv . . tiyatroda çalışmağa haşlamış r. ,. 
ya sevmek fılıni tasrif eden bu iki Rus zabiti arasında geçmektedir. Je- sıra küçük kızını da tiyatroya götiirU, 
genç nihayet biribirlerini severek artık neral, zabitin dansözle olan müna_c· dü. Artistler ona s"·imli bir kedi f!I' 
biribirlerinden ayrılamaz bir raddeye ~etine _nihayet vermek istiyor, onu da rusu gibi bakarlardı. b~ 
geliyorlar. 'et edıyor. Tiyatronun sihirli havası içinde 11 .. 

Dalbergin ekseriya talebe içtimala B~ sırada dansöz~n babası genç Je yümiye başlıyan küçük ı..,zda }:~; 
d b 

1 
neralı yaralıyor, ve ıdama mahkum e- yavaş muhitinin tesirleri de görul 11 

rı.n a . ~ unmayı~ı. Borne~a~ın. nazarı diliyor. Dansöz babasını çok sevmek- du .. 1911 de (Cigale) tiyatrosıı11:ır 
dıkkatını celbettışınden bır ıçtıma ~s- tedir Onu kurtarmak için kendisini .. d .. ·· b' .. · · kUriik , • • . mu urune, ır revu ıçm ~ olP 
nasında genç Amerikalı kızı ima ede- Jenerala teslime mecbur oluyor. Ye çocuk lazım olmuştu. Florel b~ r ti 

rek Dalberge takılınca şahane bir fo sonra da intihar ederek sevdiği zabitin istedi, vermediler, ısrar etti, J\ıltll~ 
kat yiyor ve dolayısile aralarında bir kollarında can veriyor. kabul ettiler. Küçük Florel bU ~ 
düello gayri kabili içtinap bir hale ge. K t retle bir akşam sahneye çıkmış old:~J'O 
liyor. U Up Ertesi gün mektebe giderken ıı ?110e 

Seyahati ki muvaffakıyetinin neş'esi ile yeti 
Bornemanın amcası vasıtasile düel duramıyordu. r ,-f 

loyu ve talebe arasındaki şeref mes'e- - Elhamrctda - Şimdi Florel şarkılar söyliiY001.ş( 
lelerine ait düelloların netayici vahi· Elhamra sineması, daha doğrusu çocuk numaralarında ı:.on derece Jtl 
mesini haber alan Elinor bu düello)·a ipekçi Kardeşler, filmlerin birçok fak oluyordu. .. tıi' 

nevileri arasında, "documemtair,, fi. Harp çıktı. Florel büyüd~' 0ır 
limler de vermekten çekinmiyorlar. genç kız oldu. Bir akşam bir ı.ırıı bO~ 
Geçen sene de iki alman tarafından mobilinde içi evrak dolu bir çnıtt~-e r.' 
her bir tehlikeye göğüs gerilerek alın- muştu. Evraktan çantanın harb1jıı111r, 
mış olan Çang isimli filmi oynamışlardı zaretinde birisine ait olduğunu ıın}1ib 1 

Bundan maada, Foks dünya havadis- tr, ertesi gün nezarete gitti, ~~Jtit.ırll' 
terini göstermek inhisarı da . onlarda bulamadı. Halbuki mesele 1110 

•• 1jıı' 
dır, ki, muvaffakıyetli bir sinemacı- Bu yüzden bir Jeneral ile bir rıtll 
lığın adeta edebiyat tarafını yapıyor- divanı harbe verilmişlerdi. fı~;ı 
lar. Bu dahise Florelin ismi etrıı 

Bu cümleden olarak, orada Amiral büyük bir rekUlma vesile oldU·. /.~ 
Bird'in kutup seyahatini gördük. Çok Ondan ı:.onra Florel Cenubı bi' P~ 

Sinema, Türkiyeye, ilk defa olarak Avrupada 1896 senesinde kurulmuştu. Haydelberg ,arkıcısından ... 

1 öğreten, çok heyecan veren bir e~er. rikada, senelerce devam ede~ d!l;l',ı! 
":eryer de komik ve dramatik.Foto.Jl:·a· neye çıktı. Pariste eski ark

3 
11111"' 

- kendilerine birer yol butmu;-ıarr. ccl 
Sultan Hamit devrinde geldi. Bundan lstanbulda ilk sinema salonu 1906 mani olmağa ahtediyor ve Dalberg•. 

tam otuz iki sene evvel. Yani 19 uncu ~enesinde şimdiki Fransız tiyatrosu· odasına gidiyor. Bir müddet sonra dü
asnn so~unda. nun olduğu yerde yapılmıştı, sonra ello saati hulul ettiğinden ve Dalber-

Garıptir, o zaman, sinema oynatıl ~imdiki Asri sinemanın yerinde Anfi · 1 ... - 1 k d l h . . . .. . · gı a ınaga ge en ar a aş arı er ne 
ması hafıyeler tarafından yerılen JUr· sıneması açıldı. ötekiler sırasile takip f d d l'k 1 k ı ı 

.. .. ·· l d' H lb k' kendi5I ""~' yurumu~ er ı. a u ·ı 1,1w 1 
bi Amerikada bazan çok para bir J 
rak, hazan da parasız kalarak ~ 
hem hayatı geçiriyordu. . 

1 
ti· ;./ 

Parise döndü. Harp bıtnı ş,,etb,.,. 
di Muzik Hollerde teınsiller ıt~l! 

·ıe 
' du. Son defa Hanri Gara .~terdi. l 

ya ve oradan Berline gitmı~ .3 ırr 

nallarla yasak edilmişti. ettiler. - <a ar e ı an ınm apısını ça ıyor ar-
Bu ahil ak . 

1 1 
. sa da cevap alamıyorlar n bunun se-

c çan )!a ayıcı ar, bılme- O zamanlar, filmlerin yazıları fran . . . 
tlJkleri ve anlamadıkları bir icat karşı sızca idi, halk bunları anlamadığı için :e~ı ıse ge~ç k:.ın ~da~.ı;d; bu_ .s~a~ı' 
aında ayak direyip korkmuşlardı. alelekser bir ermeni olan ~peratör tel u unması aı:ce ı e ev ı e eceı:ı ~ • 

Fakat S ıt H · b . ·-· A . ' kodunun kızın namusunu lekelıyebıle-
. u an amıt u yenılıgı .ııc lal gibı bağırarak yazı çıktıkça izahat _. . . . 
rak etti, getirtti, gördü, hoşuna g!tti verirdi.. cegı korkusudur. Fakat Dalbergın sev-

:ve sarayına bir perde kurdurdu, film- Sakın ilk sesli sinema fikri bu'l· gilisini~ na~u~unu ku.~ta~~-ak hu~u· 

· enıa) 1 
Florel bu suretle . sı~ üJ\ rD ~ 

miş oldu. Vakıa şimdı kUÇ c:;Jnd'· d 
den ve küçük şarkılardan ba, şiııtdl 
kat herkes Florele, daha .0 rJııı'· 
yarınki yıldız nazarile bakt) 

/ ıer getirtti oynattı. dan gel . 1 ? sundakı bu ıhtımamı busbutun kendı a Amiral Blrd ve arkada,ıarı , mış o masm. 
Bu tarihten iki sene sonra, bir ak- Filmler de küçük küçük seYlcrdi. leyhine dönüyor ve talebe muhitinde fi güzel. Bir hususiyeti de filmin ba ı=---

'ııuıım, ıııimdild Galata.cıaray · d En kabadayısı 300 metre idi ., · şeref mesailine ait bir düellodan kaç- zı yerlerinin izahatı türkçe sözlüdür. 
:s- "' cıvarın a • d 1 ·ı f · b' d t Y I b .. 1 1 k · · · ld büyük kllisenin yerinde bulunan * * * mış ve o ayısı e şere sız ır a am e- a nı:z u so:z eri an ama ıçm, ınsa-
Kon.kordiya gazinosuna girenler, hay. Bu kısa tarihçeden sonra, bu gün. lakki edilmesine ramak kalmışken bir n.ı; ~ütü~ ~uvve~~rini ~miasında tek-
;retle durdular. diyebilirim ki sinema, hepimiz için ;lir hüsnü tesadüf eseri olarak genç kızın s~. e mesı ıcap e ıyor. A onra, tu~af 

·· · .. 'ht' d · 11 d lb 1. , 1 sozler de var. Mesela, adamlar fılm 
. Her zaman güruhitlu olan bu yer ı ıyaç olmuştur. Fakat sinema sadece pe erı ay e erge gc ıyor ,.e mes e c d k 1 k • · 

b' 'h · • ··- · b • 1 • hır... e osarar en, 
ife çıt yoktu. Oturanlar kulaklarına bi ır ı tıyaç değildir. yı ogrenınce u mcs e enın a ını uze •K . 1 . - o;,;unuz. 
rer alet takmışlar, susuyorlardı. Etra O, geçen asır edebiyatlarının, bir rıne alıyor. Diye bir ses iı:citiyoruz. Acaba bu 
fma dizildikleri masanın üstünde malt aksülfımelidir. Düello vukua geliyor fakat Borne emir üzerine mi koşuluyor, Yoksa, yc
rutf bir makine vardı. Daha açık söyliyclim, geçen asırlar man yaralanıyor ve ancak bunun neti· ni bir edebiyat tarzı mı tecrübe edili· 

Bir ecnebi, makineyi kurdu, mah· da, hatta daha düne kadar, hepimiz yor. 
rut dönmiye başladı. Kulakları aletli lbsen. Dostoyevski, Balzak, Edgar Poc ne getirenler çoğalmıştı. Evelce - çok evel - ermeni sinema 

adamların .. ·· d h t 
1 

. ·· gı·bi muh:ırrirlerı'ıı tes· · lt d b' 1 işte nasıl caz Yağner \"e Debi.issilc cılar filmleri oynatırlarken megafon-
yuzun e a.)'Te eser erı go ırı a ın a ı r 111 • • • • 

rO
ndü Jeti ruhiye irinde id'k B ı ·· •"k . rin, spor geçen asırların hareketsizli- fonla ız::ıhat verırdı ve ekserıyetle: 

• ~ 1 • u >u.) u a • N t p· k t t b'l ·ı 

Ç 
.. kil b damlar da kendilerinde . . : ğinin birer aksülfımelleri oldularsa, si· - .ı. a ın er on - av omo 

1 1 e 
un u makine Türkiyeye gelen . .. n enci gelm.ş . .. . . hırsızları kovaloooooorl diye esasen 

ilk gramofon Jdi. olan Şekspır, Gote'lerin tesirile insan nema da bu cdebıyatm mumcssılı olan 1 1 . .. d" - .. 1 . 1 t . . .. • . . ıer rnsın gor ugu parça arı an a mıya 
, Aynı akşam, aynı ecnebi, aynı ma ruhunun en derin taraflarını ara~tır- tıyatronun aksulamelı oldu. Bılhas:sa kalkışırdı. 
eaıun üstüne başka bir makine koymuş mışlar, karıştırmışlar, insiyaklarımw Amerikalıların buldukları (happy and) Bu küçük nokta bertaraf, bu film- ~ıu~ l''S:.ı: 
ju. Bir fener yaktı, salonun bütün ışık adeta rahf1tsız ederek bize kendimizin usulü. lerin görülmesi elzemdir. ,rıt'~'~' 
lan söndilrüldü ve evvelce hazırlanmı' ne fena adamlar olduğumuzu göster- Bugün sinema, bütün dünyadaki M·G·M. şlrket:;,=:ıs;~~ ~cİ~' 
beyaz bir perdede Karagöz gibi şekiller mişlerdi. Vakıa, bu, büyük bir şeydi. halk tabakalarına daima fen anın CeZ.l· Ren re·~::'u~a::.r;:a Resır;;,ı ": ıı; 
giiriln'dü, oyna~~ya ~aşladılar. Her ta Yalnız, netice olarak bize ne kazandır sını ~ekeceğini, aşkın her zaman iyilik Kızlan M.'ln Avrupa ~%~e"~~r0"'~' 
raftan sesler yukselıyordu: dı? le beraber muazzep olacağını göstermeıcf - Arliatik'te - rU M. Sam ıy•t ,.,~.,ı, 

- A?l.. Biraz düşünürsek azap ve kendi t d' B 1 h . . 1 . TUrklye neşr ı •""0ırt• -· . . . c ır. o ava, bol zıya, gençlık, neşe, 1 Geçenlerde ılk defa olarak Operada "Revue ld68 '' ""t .... ıı J 
- Olur şey degıl" kendımızden nefretı. . .. . h ı M ll'/or-B d . ' . . . . kuvvet ve hareket, hotbınlik bugünün gosterılen Ren kızları, bu sefer de Ar arr r , • 9ı;r ,ot· 11, 

u a tık sınema ıdı. Öyle bır zaman olmuştu kı Avrupa adamın b'lh . h 1 I tistikte gösteriliyor. Bu film bizce Langa• 
1 urfl'~ .,..{iıt ft 

• • • d k d' . f'lA r·ı· .. a, ı assa umumı arp e maı • ' k'ıtt ı.ıı r- ~ a, en ını ı an romanın ı an mute- . . . . Ren kızlarının aleyhinedir. Çünkü, lik mefhumu biziın 1 gl ti'.,... Ş 
O senen~ ramazan ayında ~ehza- verrim kahramanına benzetmesi moda n_~n ve ma.dd_e~en tıtızlenmış ınsana ~" Ren kızları rolünü oynıyan dört kız Fakat Kamilla 11orıı oıııt e ııl> 

de başında hır çadır kurulmuş, sınema olmuş, öksürürken mahsus dişini kana luzumlu hır ılaçtır. güzel olmaktan uzaktırlar. Her hald~ b ı Almanlar, nıı5~1 ,-e~11 

oynatılıyordu: F~at !ilmler kısa kısn tıp kan tükürenler, Manon Lesko rnri Bunu, bize sinema veriyor. delikanlı rolünü yapan çocuk onlardan u ~n Bu cihet filrıt'11e,.. 
J)arta)ardr. Sımdıkl ~ıbi teskilat ne ae aşklar, en küçük hadiseleri dram hali- fa. bin kat ıüzel. Belki de Alman güzel ~:r~~;~ musikisi güzel' 



Son temaslar neticesinde 

~utbolda muvaffak olmak için 

hangi sistemle çalışmalıyız ? 
'llıı-k Futbolunun bir oyun tarzı olmalıdır 
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1 Olempiyakos J Mıntakalarımız arasında 
Yunan takımı gelecek 1 b } h· }· . . . d 
hafta şehrimizde iki stan u mu le ılı ızmır en son-

maç yapacak 
Ev~Ice şehri~ize gelerek.iki ma~ ~a- ra Ankara ile de karşılaşmalıdır 

pacagını yazdıgımız Olempıyakos ısım-

li Yunan takımının gelecek perşem 
be günü Istanbulda bulunacağı haber 

r__ veriliyor.. Buradaki müsabakalar hey 
,~n haftaki ya~ıd~ son ay i~inde s~zc~sine .yü~üdü. :e partiyi mağlUp ~i eti tertibiyesi .takımın gelmesi için 

Son tzmtr-Ankara maçı nasıl oynandı ? 

' ve Beogradskı ıle yaptıgımız tırdı .• !kıncı partıde yapılan tebeddul yol parasını Pıreye gönderilmiştir. 
'-llhf 11 gözönünde tutarak futbolde ise oyunun sistemini derhal değiştir- ı:unan futbolcu.~a~.ı .seyrisefain vapu
\ı.a Yet ve mağlıibiyetten alınacak di .. Görünürde hiç de hakim gibi gö- rıle perşembe gunu lımanrmıza vasıl O· 

L}~r serlevhası altında bu neticeleri zükmiyen çok seri bir sistem ile açık lacaklardır. .. .. 
,'IOlrfıe k t · . d d .. 1 1 t .. d llk maç 22 mayıs cuma gunu oyna-
ltı,., -· nıu ayese e mış ,.e oyun sıs- ova a uşman a ay arını arumar e er kt B .. b k d ·ık 1 k 
1~ • naca ır. u musa a a a ı o ara 
'ıııı üzerindeki mütaleamm bizim mişçesine rakip takımı ve kalesini de Yunanlıların karşısına Fenerbahçenin 
, 1 ltangi usul daha fazla faydalıdır lik deşik etti.. çıkması çok muhtemeldir. Cuma gü-

ne bu haftaya bırakmıştır. Bu suretle birinci partide nefes al nü Fenerbahçe oynadığı takdirde pa-

~'l. birinci makalemizdeki mütalea mağa çıkan gençlerimizin iğik başları zar günk~ ~açı Galatasaray yapacak-
11 sonra şu neticeye varmıştık: ikinci partiden yüksek alınla ve omuz tır. Her ıkı takım da zayıf noktaları 

~llıatgarlara k ç k f tb 1.. d 1 .. 1.. d kt nı başka takımlardan oyuncu alarak 
arşı e u o un en ar us un e çı ı.. . d ki d. 

>'e k 1 .. . * • • takvıye e ece er ır. 
~ a an museIJeslı ... murabbalı ve • . Müsabakalan elyevm Bulgaristan-
r..,......, it fakat hakikatte tamamen 0 Şu halde Slavyanın son seyahatın d b 1 B 1 f d 
.""e)Q . . .. .. • . .. w . w . a u unan u gar e erasyonuna 
' temsıl etmıyen f~tbolumu~; d~kı büyuk maglıibıy~t~ ~e oldu.gu gı mensup hakem 1\1, Keçof idare edecek 
-...::.~rların karşısında muselJeslerın .. bı bu son maçta da ıkıncı partılerde tir • Bunun için yapılan davete Bulga
\~ların içinde çırpındı .. Çırpındı gösterdiğimiz çok seri .. canlJ tarz; bize ristandan da muvafakat cevabı gel
' ildi isabetsiz makasının kurbnm adimülimkan gibi görünen beş ve altı miştir. Yunan futbolcularile beraber 

tltti.. sayı gibi büyük yekunlar teşkil eden maçları seyretmek için 50 kadar Yunan lzmlrde Ankara • lzmlr maçından evvel oynanan Muhafıı 
~&rtplara karşı aldığımız iyi iki ne- golleri kuvvetli rakiplere karşı temin sporcusu da gelecektir. GUcU - Altay maçından bir enstantane 

\ ~=e Çek. futbol ün~~ tahtı tesirin etmiş oluyor.. Yarı~~~:;0ı::a ~~~~~ranna de- Türkiyemizde futbol ün en fazla in çizgisi dahilinde yakaladığı topu Hal 
'ı..._ nan bır ~ntrenor .. ~r~fı~dan İşte .. üzerinde durulacak en mülıim vam edilerek iki müsabaka yapılacak- kipf bulduğu İstanbul, Izmlr ve Anka kıya verdi. • 
~rtanın esin antrenoru ımış - ve esaslı nokta.. tır. tık müsabaka Anadolu ile Vffa ra mıntakalan bu mevsim faydalı tc- Hakkı yerden bir vuruşla ılk goltl 
~ an takımın Çek ve Macar fut Bugün daha fazla Çek sisteminin arasındadir. İkinci maç da İstanbul- mastar yaptı. Nisanm başında İstan- müzü yaptı. llk devreyi böyle bitirdik. 
\Calin karışık bir ta~zı olan oyun~ tahtı tesirinde olmakla beraber futbolü sporla Be~!ktaş arasın~a Istanbuls- bul muhtel!t takımı . !zm.ir~ gitmişti. İ~inci dev~ed~ hücum hattımız bo~ 
\ ~atasarayın ve bılhassa muhtelı müz sistemsizdir. Binaenaleyh evvela porun bugun kuvvetli hır takımla saha O~. da lzmır muhtelıtıle ıkı maç oyr.a bır teşekkul ıle sahaya çıktı. lsmnıl 
'"' et partide oynadığı çok seri ve oyunumuza muayyen bir sistemi ver- ya çıkacağı haber veriliy~r. Müsaba- mış, birincisinde 3 - 2, ikincisinde de Hakkının çıkması yerine Mustafayı ge 
..,._~..: OYUn allak bullak etti.. Ve k d b' T .. k . t . t• ka her halde çok şayanı dıkkat olacak 3 - 1 galip gelmişti. tirtmişti. Bu itibarla sol tarafımız ta 
.~ me ve mey ana ır ur sıs emı ge ır t 
~-~l'iıniz nihayelc;iz hejrecanlarını k b . f d . n· lt I . ır. Son hafta içinde yine lzmirde An· mamile aksıyordu. Hücumlanmız tek 

'
~ tatı h 1 • d d. d. ı·. me mec urıye ın eyız.. ır ayan sıs Cuma sabahı Robert kollej sahasın kara. İzmir muhtelitleri temsili bir cenahla yapılıyor. Ve sagv açıgwımızın. 

ı sar oş ugun a ın ırl ı t . B. Ç k . t . b. M . • bil k ti t' b ,, emı.. ır e sıs emı ve ır acar sıs da 29 mayıstakı ytl a e ızm ayra- İ . . . .. v 
te · T"' · w,m· ·w 1 1 lacaktı maç yapmışlar ve zmır kıymetlı rakı bazı yerlerde şut atacagı yerde pas y:ı~ 

h.... • • • mı .. ~ ~H ..Si& ' gı • mının seçme er yapı r. bini yenerek 2 - 1 galip gelmiştir Bu su ması ve pas alan oyunculanmızın bun 
....._ . . .. . . Yukarda söylediğimiz gibi bize ok --·-·--·-·-·······-·-·---·--·-·-· • '· 8 a iyi sarıh mısalde gosterılebı- . w . . . ç oyun cenubi Amerikalıların oynadığı retle bu üç mıntaka arasındakı tema"'3 lan hüsnü istimal edememesi ikinci bir 
trp tak k F kıymetlı ve degerlı zaferlerı temın eden İ tt•kı . d._. . A k İ t b 1 b' t '' 1.. d t•rtmı ımına arşı son maçı e- . . . . . .. •w• ve talyanlarn adapte e ı erı oyunun tarın tema ı~ını ve n ara s an u a sayımızı ır ur u mey ana ge ı • 

-._ e ve muhtelit yapmıştı. Ve bu 0>:Unların ıkıncı .partı~e~ınde g06te~dıgı ve sistemin ayni gibi~i~. . rasında da bir karşılaşma yapılmasını yordu. • 
~ t, f1ct OYUnu görenler çok i>; bilirler mız oyunla~~n sıs~~~ı .lazımdı~. ~ız bu Esa.o;;en me~leketı~ız. ti~ dalyanın ıqemleket futbolil hesabına çok faydalı Ankara muhacim hattımızın tesir· 
\ ~rbahçe Sırplara karşı muhtelit maçlarda gosterdıgımız tarzı ışlıyerek v~ ~e ... ub~ A1?erıkanın ı~lımı ru~la~ Vt' buluyoruz. 1zmirde oynanan Ankara sizliğinden istifade ederek bir müddet 
.... 'fazla hakim oynamıştı. FenPr kendimize layık bir sistem doğuraLili- sınırler. ~zerınde pek .zı:ad~ ~~·~ ıcra İzmir maçının tafsilatını İzmirli bir ar için hakimiyeti almıştır. Bu devrenin o 
.~ L • eder. Bızım memleketımız gıbı ıklımler k d ·· 1 1 t • 

qUcum hattı Sırpları kaleleri ·e rız. d 1 1 d ki h . a aşmuz şoy e an a ıyor · tuzuncu dakikasında beraberliği temin . e yaşıyan nsan ar oyna ı an .eı . . . . . '-t ş her taraftan sarmıştı. Fa Ruhumuz ve heyecanımız esasen bı hangi bir oyunda kafaları kadar hisle Ankar.a n.'.uhtehtı ·~~ muhtelıtimıı etti. 
\.... '11ttıın hattının oyunu müseJlesli zi bu sisteme sevkediyor. Gerek Slav- rile ... Ruhlarile ve sinirlerile de hare- arasındakı nıusabaka du::ı yapıldı. Salıa Bu beraberlikten evvel sol müdafi 
~halı ve makaslı olmasına rağ- yaya ve gerekse Beogradskiye karşı i· ket ederler .. Çeklerin ve merkezi Avru da seyirci yekunu hiç de memnuniyeti imize yapılan favl hakemin uzakta bu 

~'ert ve "k d ğ·ıd· B kinci partilerde oynadığımız oyunlar, panın bizim heyecanımızı sarsmıyan mucip olacak derecede değildi. Hakem lunması bu hareketi tecziyeden menet-enerJt e ı ı. u oyuna 
tı... ı lllukabel . k • . b'I k' t şimdiki sistemimizin haricinde ve bi- ve bize göre ruhsuz olan ve heyecanı- Mustafa Beyin davetine icabet eden ta mişti. 
:"'llll a._ eyı ço ıyı ı en ra ıp ~ d b. k 1 k · · · • 
lı.ı' lllqdia· • r • rinci partideki mağlQbiyetlerin aksüla mızdan ruhumuz an ıroç şey er ay kımlar şu tertıpte ıdıler: Son on beş dakıkada hücum hattı 
~ Jı ınl çok iyı ko~udu~ ~ e ~eneı meli ile oynadığımız hırslı heyecanlı, bettiren tarzına ne kadar çalışırsak ç:ı Lutfi, makul bir şekle ifrağ edildi. Mustafa. 
llL:-ı.ı Ulgarlar~ oldugu gıbı Vıyana. ruhlu ve çok seri oyunlard~.. lışalım ~ir türlü tamamen ~ya~ayız:: İsmail, Hakkı, çıkıp Adil sağ insayde Fuat sol içe 
~:'1 Baran Kara Mustafa paşanın işte takımımıza bu oyunu her za Uysak bıle bu oyun her hangı hır aksu N . Ih F 

1 
geçti. 

\~ Uğramaktan güçlükle kurlu! man oynatabilirsek ve gu oyunu şekil lamelle çok derinden ve esasından sar ... :ıı.:nı, san, eyz' . V .. t dd·t f t1 d ra 1 
1 d

. b'J' k . . . . k 
1 1 

kl sı:lır : · ... ::uk, t. Hakkı, Muzaffer, .. ~.. • e mu ea ı ırsa ar an son 
'- en ıre ı ırse sıstemımızı o ay ı a .. 

1 
İ .1 kinci sayımızı da yapmağa m11nff ak 

~ 'llteut takım birinci partide Fe- vücude getirmiş ola~iliriz. Büylik mağlubiyet er!n ve ~ilh~a sm~.1 
• •• olduk. 

0)-uıı temi ile ve muvaffakıyet Tasavvur ettiğimiz bu sistem ve bn Mısırlılara karşı olempıyattakı maglU Ankara muhteliti cuma gunku k ·el r d 
b. t• b d ı . · · s , · \ e maçı 2 - 1 kazan ık. ·-···--··· .. • .. ··-·-··-·-.... ···----··---· .. ··--• ıye ın sırrını ura a arama ıyız. ros,.· ~n merkez muavını • ırnnın } erı 

A Ati t• • K d Şu halde biz, heyecanımızı alevlen H.. . . 1 k Selahı içe ve , , Müsabakada geri hatlarımız ~ vru pa e ızm 1 ve a 1 n d!_ren, sinirleri~izi tahrik eden ve dü- ~eevk~sc;;::n~oal~;~. "'haya çıkmı;~ •. i:i oyna~··. 11.ü~u.m hattınd~ ~mail, 

~ hatta bu sUtunlarda Alman Atlet kedınlennın cirit 
~-.... rlne alt bir intiba dercetmı,tık. BugUn de Fransız 
:.'"'t .... .UeUzm tekımın:n antrenman esnasında çıkerdmı' 
~" llllnl koyuyoruz • Kadın sporlerande heyll ileri giden 
~'-ı::: bir vakitler atletizm sahasında de kuvvetli bir mevkle 
_-..." ~ • Fakat ~111 beynelmilel kadınlar 'emplyonesında Al• 
~»e::91" atlc-tlerl bUtUn milletler arasında daha faik bir 
l ............ •hrken Fransızları da pek çok geride bıraktder.Blz de 

1 •tleUzm sahasında aevlrcl olarak blle aöremlroruz. 

şuncemizi kendı akışına uyduran ve ta İlk akınlar lzmirde .. Hücum hattı- ~at en ıyılerı ıdı. l\fuzaffenn guzet 1-
rifi marufile c~nh ka~h ~ynata~ hırçın mızın sağ tarafı bu dakikalarda h"'Yt' dare etmesine rağmen çok fırsat ka~ır 
ve ele avuca sıgmaz bır sıstem ıle oyna d · ı · ı b. t k 

d canından bir iki fırsat kat'ırdı. 0Yuuun ı. Orta muhac:ım erım z ıraz a a 
mak zarureti karşısın ayız. • · . 

Ruhumuza, cevvaliyetimize sığmaz beşinci dakikasında soldan gelen IJir y~psalardı farklı bır galebe elde eder 
uyan bu sistemi ise biz bu sistem ile oy şandeli }'uat iyi bir sekişle havale etti dık. w • . . 
nıyan ve bu sistemi işliyen memleketler se de a\·tla neticelendi. ~n~cara takımı ~magl.ubı!etın~. ra~
den getirebileceğimiz antrenörler i le Müteakiben Ankara takımı mukabil men ıyı oynadı. halecı 'e mudafı· 
kolaylıkla doğurabiliriz. hücumlara girdi. SaJ:ihattinin güzel ri çok giizeldi Merkez muavinleri 

Bu sebepledir ki celbine tevessül e- bir şütü arnt •• geri hatlarımızın ı-;ol ma giinkü oyuncuya nazaran daha dun 
dilerek muvaffak olunamryan Kolorıa- tarafı Nazmi \'e l:ı1mllit cok i\:i oyrıu- idi ... 
tinin memleketimize gelmemesini yamı \'Or. Ankara hiicumları h~ ~t>nahtan Sa1fıhın içe alınması bizce doğn1 
ki futbolümüı için büyük bir kazan~ t. hl .k 1. b. . t .hd d . değildi. En mU\·affak hücumcuları sıol 

dd li 
. e ı e ı ır vazıye ı as e emıyor. ki .ı 

a etme yız. ıtc·ı arıuır. 

"' • ııı Soldan yaptıkları hücumlu da lilllcci • ------------
Her şeyi olduğu gibi futbolü de miz bir gür.el kurtarış YllJJtı. GUre! mUsabakalara 

kendi kabilivetimize .. kendi duygumu· Açrlan talumımız ~ağ taraftan ne· Giireş heyetinden: 
za ve kendi .heyecanmıza göre yeniclen ris hiicumlar yapmağa başlıyor. Bir de 1:> - :; - 931 tarihinde Cümhuriyet 
kuralım. fa sağ açık lsmail Mu,.affere goJIJI< Halk fırka.!liı Beyoğlu kaza merkezinde 

Buna esas olacak ruh gençlerimi· bir pas ,·erdi. Muzafferin ani fakat ) u ki mrntaka idman salonunda tecriibe-
zin asil bünyelerinde vardır. kardan bir şütü kalec:iniQ elcrinde kal siz güreşçiler arasında bir müsabaka 

Gözlerimiz; Prağdan, Peşteden, dı. Arkadan Fuat ,.e lsmail arasında- yapılacaktır. 
Viyanadan ziyade 1\tilanoya, Romaya, ki bir pa!la~m:ıda Hakkı iyi bir fırsat ı _ Klüpler; müsabıkların isim Ye 

Cene,·eye n niha~·et ~Rha uzakla~a Di~ nkaladı. Bu sırada iyi bir oyun oyııı sitil numaralarını ha\'i cetvelleri mU. 
enos Ayrese, 1\fontendeoya çevrılmelı - . . . . 

ı . . b.. 1 . h 1 yan Namık çıkarak yerıne Sabrı gırdı. sabakadan evci heyete tevdi edecekler ve genç erımız unye enne, eyecan a- . . . . 
rına kabiliretlerine layık yeni bilgiler Oyunun otuz be~ıncı dakıkasındııt dır • 
le t~çhiı edilmelidir. yız.. Muıllfferin derin bir pMını sağ a· 2 - Tartı 13 ten 14 de kadardtr. 

Bu bizim aldığımız birinci den ol· çık İsmail sürüyor. Fuatla deplasman Müsabııka tam saat 15 te başlqacak-
sun.. yaparak kale1e &iri1orlar. lamail avut tu. 

. s.c. 
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ıı..tliUlflla.rleri 
Beledlyeü: 

•sinemalar 
••phefl 11art11du , tahkikat Teftiş ediliyor 

tamik atllllror Belediye fen heyeti rntıdOrü 
Kule dqrinde küçük Sadi Bey hanın ile itfaiye mildOrO ihsan B. ıi· 

ia Bohor Efemlfnin iki numaralı dai-
reeiade dün 11ngın çıkmıft söndürül- nemaları yeniden teftite batlı· 
•ittir. Bohor Efendinin eşyalarının mışlardır. Bu teftişte evelce ve-
1500 liraya aigortalı olduiu anlaşılmış rilen emirlere ne dereceye kadar 
oldafunclan yangınm sebebi hakkında riayet edildijine bakılmaktadar. 
ldtahkikat polisçe tamik edilmektedir. Birkaç giinlük muayene netice-

TekaUde çıkenlac•k pollaler sinde bazı ainemalann verilen 
HaJirandan itibaren bazı polis me- sılrı emirleri nazarı dikkate il· 

marlannın tekaüde ~evkedilecekleri ıım olduğu ehemmiyetle alma· 
llilylenmektedir. Bunlardan bir kısmı dıklara anlatalmııbr. Ezcllmle is
tebttlutfl bndileri i•temektedirler. tanbul cihetindeki bir sinemanın 

81r ahllk dersi 1 "Yangın vukuunda çıkılır,, keli· 
V.ıdldarda Toyıarda oturan Heh- meai yazılı kap111 &zerinde ko-

çet isminde birinin henüz nikahlan kı caman eıki bir kilit asılı bulun· 
Jmamış olan nişanlısiJe beraber yaşa 

.-....... kendilerile alakadar Süleyman dufu glrtılmOftDr. Bundan bq-
Bl•di isminde birinin sinirine dokun ka bili eski bortumlann yeni
mq •• b•nlara bir ahlAk dersi vermek lendirilmediji, çıkıt lcapalannın 
lstelalftir. Neticede Süleyman Efendi kolayca ve ıtıratle açalma81 için 
..... ti bıçakla atır ıurette yaralaftllf llzım relen tadillbn yapdmadıta 
tır. tesbit edilmipir. Beyothmclald bir 

Slle1•an yakalanmıt. Behçet de te- ıinemaD111 da makine dalreliain, 
dan altına- ahnmııtır. bulundafu yer Gzerindeki apar· 

Bo1azı11•11 ~•ralanclı bmanm merdivenleri batında hu-
Be7olhmda btlklil caddesinde Mer lunduj'U ve yangm zuhurunda 

k• lokantyında ıarson Koça ile arka aparbmandakiler merdlvenclen 
dqı Ahmet arasında bir para mnel• 
sbıde çıkan mUnauha neticealnde Ah inemiyecekleri için mllauip bir 
•t. Kopyu bıçakla bolazından ya.. aurette tadili icap ettiil bUdiril
rala,mpır. mittir. Nokaanlan yapmayular 

AJmaet 7akafanmıt Koço da hutant haldcında ıabat varakua tahll-
79 JUın1mıttır. maktadır. Para ce1&11 almacak-

frlll.. ka111llk br. 
KlçUk par.arda yeni handa oturan H•ll 11188' yok 

yajeı .ı\Ji Efendi, 'fopanede Sah pnza Belediye ayan 14 dil olduiu 
nndaa geçerken, Uç kişinin kavga et.- halde heaOz maq verememittir. 
tifini görmüş ve bunları ayrrmata 
kalkma tir. Fabt iyilik etmiye kal· Daha da ne ıünü verileceii belli 
kan bu adam kavgacılardan biri tara- deiildir. Bau yerlerdeki mO•· 
fıadan bi~akla ağır surette yaralnmış tahdemin, müdürlerine mOracaat 
tır. · ederek maaılarının bir an evvel 

Ali Efendinin yere düştilfü11ü &i- verilmesi için letebbfiıat yapı(. 
ren kavgacalar kaçmı-:lardır. Polis!e:r masanı iıt~miılerdir. 
AH Efendiyi hastane) e yatırmıştır. MetrGk 111uarhkı.r mUuyeda 
Meçhul ku gacrlar aranmaktadır. ile ••blacak 

Bir hıraızhk Belediye daimi encllmeni met-
Sirkecide Musul ot•llnd• oturan la ruk mnubkların mllayede ile 

mirll~Q$il(a Sa.bit Bey dJin saat 14 t ıatalafuına karar vermiıtir. Mek
tranı"ıl1J~J.rie~iden Su1tanahmede ci tep İnfası vesair umuru hayriye 
derken sabıkalı fırari Cafer tarafında11 
aıt.n uat ve kösteği. çalınmııtrr. p~ intaah içın satın alınacak mezar-
ı,.. Caftri aramaktadır. laklar takdiri kıymet. usulü ile 

Blltlln bir ev halkı birbirine sablacakbr. 
girdi Teftl,ıer deva"' edlror 

Beşlktaş1' Ş~nlikdede mezarlık cık Miilkiye mOfettiıleri belediye-

Adliyede: 

40 senelik memur 
S.fantlerde : 

Efgan sefiri 
Memleket Haberleıl 

iı bankasın 
H•cı .. llh 11:),, ;.ı&O 111'8 4Sku• 
ru, lhtlllatlan b•r••t edine• Dtln Ankaradan geldi au .... ,ubMI ,. ...... 

herecenından aııedı arıanh talebenin. memlek•· naklecl.,_ 
l tanbul ağır ceza mahkemealnde thftl•de 9ördUklerl hUanD it bankuamn Buru fU 

dün Be~oilu ;;rkeı telı•·:f ':.emu~~u kabulden 4Ukranla bahset• memur kadrosu daralbhldf 
tundan nıUte ·a t 63 ya~ın a acı ... a tlklerlnl aöylUror ı·•-ı· memurla bir bademe 
lih Bey, 20 lira 4:; kurus ihtillstaıı . " 

h k dil . t' · Ersanlstanrn yeni TUrkıye Hfiri metten affedilrnittir. 8-11 mu a eme e mıt ar. d" A k d h · · 
Hacı Salih Bey, (ben, kırk senelik me- A~m~\.Han un n ara an fe rınuze murlar arasında da detifikl 
murum. Kırk senedir ba~ma böyl~ bir ~ mış ır. . .. . . yapalm1tbr. i' gelmedi. Kırk birinci senede, &;; A~~et.Jlan ke.nd_fııl~ gorü~en hır n1u Müdtır muavini Muzaffer 
yaşında hiç böyle şeye tenezzül eder harnramaze demıştır kı: 
miyim? Jhtilla yoktur. Belki bir ra· - lstanbula Türkiyede tahsil gör- Trabzona gitmek üzeredir. 
kam yanhşhjı vardır. Enaen mUf et mekte olan Efpnh talebeye ait bazı murlardan Şakir B. Afyoaa. 
tio. tahkikat yaptıtı sırada, tecenniin işleri hal için geldim. at B. Akhiun, Mehmet B. 
etmek üıere idi. Filvaki, biraz son- lstanbulun muhtelif liselerinde 140 duya, Hamit B. iaebOluya, 
ra tecennün etti. Ve halen de Umara kadar Efganh talebe vardır. Bundan rnan 8. de Ankaraya tayİll 
nededir. Hiç iddiasına itibar caiz o- başka 40 Efganh talebe de askeri mek 
lur mu?) demittir. teplerde ve harbiye mekteplerinde ttıh diler. it banka••, Koızalaall~::.I 

Müddeiumumi Cemil Bey, miital• sil rörmektedlrler. daireyi yakında terlceclerek 
asını aöylemit. vaziyeti etraflı, vakı- TUrkiyede tahsilde bulanan talebe zipafa caddeıinde e.ellri 
fanı bir surete tahlil ve teşrih ederek ile görtltttlm. Hepsi, memleketinb:de yapalan binaya tqmaeakbr• 
(Hacı Salih Bey, baza mersulelercle ıördüld~ri miaafirpe"erUk ve fevkall llul'Sllda bir katapell• 
itçfi bet. beti Uç yazmış. Kendisi ih- de hüınil kabulden tükranla bahset- Buruda Hançerli m,_.,~,. 
tlyardır, gizleri iyi seçmemektedir. tiler. Türkiye mekteplerinde tah&il ...Alr 
Tam kırk une iffet ve istikametle çala gördükten sonra memleketlerine &'ide- binaamda halk için bll1~ 
.. n, 65 )·aşına &'elen bir memur, kırk cek olan talebelerimiz, Efganistanda kOttıpane teaiı edilmiş, bli 
birinci senede kendisini lekelemez. aten meveut olan tUrklere karp mu okumak odası yapılm11tar. 

Bir makine bile, çalıp ~alıp bf r gün habbet ve dostluk hislerinin bir kat da An karada bir lhtllb 
gelir ki iyi i§liyememefe batlar. Nt ha ıiyadelqmesine ve takviye edilme- Ankarada Rqat iımiaele 
rede kaldı ki bir insan! CBrtlm kastı sine sebep olacaklardır. maliye memurunun ılmmetflll 
olmadığına şu da bir deltldir ki bazı Esasen siyasi mUnasebatımız Türld t.t..ııırlllll'~ 
makbuzlara ahnandan fazTa para ka) ye ile olduiu kadar bitin komtulan- bin lira geçirdiji anlqa 

tevkl.f edildi~ b1°ldirilm dedllmlş, bu esbabı mesallhten almı1 mızla da azami derecede dostanedir. a• 
dıfl farkı, Sahh Bey ınaaıından 6de iktisadi vaziyetimlıe ıelinee; Efp. Bu memur parayı buka,a 
mittir. Bu, ancak dalgmlıkla vukull nistan bir sanayi memleketi olmadıfı mek için yanına aldıiam 
~lmft olabilir. Beraetlni lsterhn. dhetle ihracatımız yalnız iptidai me- bir içki Alemini mlteakip 

Mahkeme heyetini tetkll eden Ha· nda, ham dert, astrakan, hah, ku- dığını ve aywldığa nkit l!AllP'!I 

san Lütfi, Nusret, Tahir Beyler, i~ ru meyvalar ytin gibi etyaya fnhl•r ancak 300 lira bulclal'uaa 
tifakla talep v~hile beraet karan ver etmektedir. . 
mişler. Hacı Salih Bey, heyeeaıunda Bu mevat Türkiye, lngtıtere, Al- mektedır. 
atlamış, SHİ titreyerek te,ekkUr et- •anya, FraDA gibi memleketlere jh. Mela-ada ı,tan el '9 
mfştfr. raç edilir. Bu memleketler de Efpnbi Malatyada titan bat• 

lrtl•• teh~lk•~ tana mamul mevat yoJlarlar. Şevki •• ebper muaYhal 
Ankarada barut l~ınde ırtip mese- Efpnistanda olduk~a zencin demir, heylere aaılsıı masraf ,W 

lesine dair yap.dan tahkikat, son saf· bakır, hatta altın madenleri buJun.du- idareyi izrar ettirdlklerlr.dllr 
hasına gelmiştir. fa halde yerli sermaye olmadıfr ıçln I ._.. I ktirU..IU.: 

:Maznunlardan Jak Basat Efendi ltletilememektedir. ayı '""en e çe '-UJ5• 

nin, arandıtı, fakat yedi ay evel Pa Efpnlstan bu madenleri işletmek Şevki beyin ba karua 
rise gittiği söylenildiği kaydedilmekte lsere mfiatt şerait sa.teren ecnebi ederek makammı terket 
dir. · .U.ayeelne t.rketpete Ja.uır4K. Ye tahkikata Yillyetin 
Gemiciyi lldQrinekle maznun lstanbuhla üt-e&l•nkada~ıkalllık• etmesini talep ettifi ya11I 

gemici tonra tekrar Ankaraya sidec:eiiaı. Ya dır. 
Şileye tabi Avla köyü c:ivannda ar· landa yazı ıe~irmek üzere tekrar ı .. •maunda 3 k'41 tevkff 

kadqı &'emici HUleyini paruma ta- tanbula ıel•ceiim.,, . • 
ma edeı-ek öldürmekle maza11J1 ıemi Avusturya sefareti müıteprı M. ~rr teJırafa gire Iİle m 
ei Salih diğer tımlle ~ldfln mubakc M . d Fales A vuaturyanın Paris se lerınden Kenaa, Cenap 
mesine dün atrr eesada devam edilndf fa~~~mUsteşarhfrna tayin edllmfttlr. din, mOılcirat mOfe:tul' llS'"" 
muhakeme. ~hft dinlenildikten son· M. Fales bug8nkti ekspresle yeni n" Muammer B. ler komiDistUIJ 
n phlt c:elbıne kalmıttır. muriyeti mahalline hareket edecektir. rilrlb yapmak zannile bir 

GllmrWdercle: e•vel tevkif edilmitlerclir. 

mazında altı numaralı evde oturan ita de teftitata deYam etmektedirler. 
fit Efendi ile kain biradeli lbrahım. Dünden itibaren iktııat miidllr· 
mneesı Hanife, baldı:l!t Zeynep ve kom IUiilnün muamelAtı tetkike bat· 
f'llan Nedim Efindi bir araya topla- lanmı,hr 
aıp konuıurlarken aralarıpda eveler. ----------- Ra•l111de11 in .. t iptidai ••wat 
~ ailevi bi rmnele mevzuu bahsol. iahiurauda ah• kola .. ık .. ••kanlank 

Darillfflnunw me•kuf buluamaktacbrlar. 
Hukuk mezunları 1ebebi mektum tutuluyor. 

••t ve bunan mtinakapsı esnasında ••• mıntakaaıntla tlltUll vezlretl lıtanbul fabrikatörleri &'~enlerde 
it aopa ve biçağa dayanmıştır. Esre iktaaadl mıntakuınm 930 un&Ji mümeseiU olarak lstanbul meb 

Bu sure\Je birbirine giren e,· halkı, senesi toton relroltesi Ye ticcarl uılufana seçilen Viaıf Beyfn şerefine 
7ffdlierlerinf adam akılh dövmü11ler vaziyetine dair bir ıtatiltik tan- bir ziyafet nrmftlerdi. 
" bu sı ... da ~t Efendi de başından . d'I . f Bu talca Ziyafette fabrlkatirler huıu•I Te 
telalikelt surette yaralanmıştır. zım e 1 ~Uf ır. mm • ~ın resmi dairelerin yerli mah kullannıa-

Vak'a yerine gelen polfs1er. Ra .it 9~0 sene~ı HltDn rekolteaa. :lS larınıft ve ıttmrlik resminden maaf O• 

EfendlYI Beyottu hastanesine kaldır- mılyon kılodur. Bunun 23 mılyon larak getirilen menddı iptidaiyenin 
m"lardrr. Tahkikat yapılmaktadır. kilosu aatdmııtır. Sabt beher ok- gUmrUklerden daha kolayhkla çıkarıl· 

lletrOk ~ocuk ka vuati olarak 125-130 kuruş malannın temini i~in tepbbUsatta bu 
Klçük paımrda Hacı Hamza mahal- aruında cereyan etmit ve bu lunrnR.Rı Vbıf Beyden temenni edllml~ 

lelln .. lzut Bey AOkafın4a Nlumettin mıntalca tlitln mhtabıilleriain ti. 
Jle7ia kap1111 infine bir aylık bir erkek eline takriben 18 milyon Tirle Vasıf Beyin bu noktalar etrafında 
toe1* terkedllm!ftl r. Çoeu

1
k, polis ta- liruı •eçmiftir. 930 ıeaeai ffat· Ankarada yaptıtı teşebbflsat Uzerfn. 

ntıadan Darülaceıey~ ver lmiı ve ter ları 929 seaeaine nazann yllzde gUmrUkler umum mfldUr18ttt yerli 
kiden hakkında tahkıkata baıtanmıt- b kuacb fabrlkalann gUmrilk resminden maaf 
tır: on •t no r. olarak getirdikleri mevaddı fptfdalye-

• Çocuıunu da,urmek için Eie mmtalı .. mın t0t6n rekol· nln ıUmr,derden derhal ve sUratlt 
Gedikpaşada sucu sokağında oturan tesi 1926 senesinde 21 milyon çıkanlma11nı tebllt etmiştir. 

U yllf'nda M~krohi kızı Vartohl ha geliyor, 1927 aeneaiade 25 mil- Dahiliye nkAleti de blitiin devafrt. 
.ne oldutu iki aylık çocuğunu düşür- yon kilo, 1928 ıene•lnde 15 mil· bir tamim göndererek sanayi teş,·1k ka 
ıaefe ttfebhU8 etmis fakat muvaffak o yon kilo idi. 1930 seneai rekol· nununun 13 üncü ınaddııinde tasrih 
:luurnk fazla kan zayettiğinden te- tesi 1929 rekoltesinden tO milyon edfldfti gibi devafrfn lhtlyaçlannı 
davi altına alınmıştır. \'artohi fakir- kilo fazla olmuıtur Bu mıııtaka- yerll ırıatlarından temin etmelerini bll· 
ilk q zaruret yüzünden ~ocuğunu dü- da şimdiki halde 3 ın.ilyon kilo dirmiştir. 
tlnnek lstediiinl söylemiştir. stok tOtOn vardır. lstanbul fabrkatörleri pazar ıtlnU 

Tllıbt mUatah-;_rat amlllarl Bu ıene haTBlar fena gittitin- toplanarak Vasıf Beye bir teşekklirna· 
me gönderilmesine karar vereceklerdir. 

AıtlmMlla 1tı....,..1 açacakl•r den tütün ıeriyabna geç baş-
Tıbbi müstahzeraı amilleri dün ec lanmıtbr. Bu ıeneki tOUhı rekol· Koll muamelesi dahll ••rl 

aalar l»irliifnde toplanmışalrdır. teıioin ıe,.en seneye nazaran yapllecek · · Ra·t n-
ı.tubaldakt bütün tıbbi •üıtahıer T Gümrükler bat mUf ettışı ı ucY 

ahJplerinin J•tirak ettifi bu içtimada, daha az olacajl tahmin edil- Ankaradan şehrimize dönmüştür. 
;ıf mektedır. k il ı.,. 18kmda Ankarada toplanacak olan bü Raif Bey, Ankaraya o muame " 

,mı .., ko11ıresf mUnasebettle Anka- Selllploll akaprealnln hareket tınıa daha sUntle rereyanını temin 
l'INa !lir seqi açdmasına karar veril- 1 ti makaadlle alınacak tedabil' etraf pula 
..... s plo .. a ·~s"prdell~·nin' hareket temalarda bulunmak için sfttiilnf, 

118 11f11 de tıp o sre1inin devann em "" tefebbUalerinin ınU.btt netice vırıntk 
.......... apk bulunacak Ye Avrupa •e muva•alet uatlerl deiifmiftir. yeni bası tedablr alıadıtını, bu •1• 

llatahzerleri dereeesine viaıl ol Yarandan itibaren A•rupa dı ...ıee dnd• stl- 90 koli •••11-
bijtün tıbb: 111latahzerlerlmiz ekıpreai on ikide Sirkeciye ı... 8f yapdabillrken pdl 300 ma...ı. ya 

e AubraJ a ıele• lecck, Avrapay~ side• ekapr• de psldaiı bu mikıann yıkmtla da· 
'ô91-~ ir ecUlecü 5 baçukta laulkeıt tMcektir. ha soialacatıDJ li7lemiftir, 

neler istiyorlar? 
Hukuk talebeai cemiyeti yaz 

tatilinde Ankaraya bir heyet 
göndermiyf' karar •erm;ttlr. Bu 

Limaada: 

Vapurcular 
yorlar 

h'yet ıtaj mDddetinin yeni ,ekil- .. ,... .. taln 1c1a .... ı 
de tadili için teıebbllaıtta bulun· rlnln e•••l•nnı haz• 
mıya karar vermiılir. Talebenin Seyriaefaia idareai huul 
iıtediii ıtaj middetinin maaı lllplerile anlatmak için 1apd 
mukabili olrnalcıızın alb aya İn· ukeratta bildireeeji teJdlfleril' 
dirilmnidir. Bu turetle mQnhıl lannı hazırlamıttır. 

. . . . Seyrlsef ain idaresinin ••P'* 
olmadığı ıçın memurıyete tayın 1 .. ri d Jaşma te f1I esas ar uze n e an 
edilmiyen meıualar avukatlık yap- eetı anlafllmaktad1r. 
mak hı\rkını lr111nıcaklard11. SefrlMfaln ldare1i •tnel 
Cea mUderrlalerl ••hrlmıztle poaturnı kaldıraeak, buna 

tople ... aklar Se)'riaefain KaradenJn rtd• 
DarOlfOnun hukuku ceza pro· da alınacak navlunlann 

f~lerinin birl .. metile yeni lk:lnl ataeak. YUzde lurk 
tqlıdl edilen °hulcuku cesa ce- kenet "' Sadık zadelere 
mlyeti,. nin ni••namHI bmr- Kamara bllıtlırlnl Seıd~~ 
laamıtbr.- Cemiyetin bir kaamı 1etlırlnden Sadtkzade1er T .. 
lza11 Ankara hukuk mekteblade 
hoca olduklarmdan bu ıe•at 
latanbula davet edilerek cemi· 
yetin ilk umumi içtimaı bu ay 
içinde yapılacakbr. Cemiyete 

adeler 2 Hn daha un• 
ltrdlr. 

Birkaç küçük kampU,. 
Alemdar zadeler ba ftfl&fa 
aarar ıtmektedlrlır. 

cua bukaku De iftlral edea ı---------~ 
aYGkat ve hakimler, Avrupada Fra .. ,. ın ylldftcl ;...& 
tahaU etmif ı~ bukuk(ulanrnıı eclllecelctir. Bu mer1ıi.,. 
da davet edilecektir. fllaun cif davet edilmiftit· 

Cemiyet lteyaelmilel hukuka f llDua Emini &tuammer 
ceıa harelcetlerile alAkadar ola· merHlme memleketlmll 
cak, Avrupa hukuk aleminde lıtirak edecek ve Koleje 
T&rk bukulcçuluiunu tanıtacak· diye olmak Dzere bir 

rast ile Gazimisia blJIİlı tar. •• 
KolleJ t1a frana ....,..."'"'• bir fotograflarmı ve 

lfUrak etl•cek netriyıhndan ba11 
T .., .... Par "Kollej eli clerilecıktir. 
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Fen i.leminde ı·Hi~aye ____ c_e_ı_1e_ı_1n_e_n_1_in __ s_e_k_iz_i_n_c_ı·--------~ Katı Pemz' den : 
fa. 

Zıyanın sür'ati 
40 senelik bir ömre mal olan 

Yorgun argın, yatağa uzanmış, o idi. Fikir galip çıkarsa, ne ala!. Fakat bir eser 
günün mıısıl gec:miş olduğunu düşünü- ''Ücut kazanınca, cezasını <;ekerdi.. M~ Meşhur Amerikalı hikmet 
yordum. Bü) ük bir lrnlabalrk karşısın- dem ki günahı o işliyor!.. mütahassıst Albut Michelson 
da bir nutuk söylemiştim, sözlerim ate~ Gel gelelim şimdi vücudü nasıl ce- z 

ölmüştür. iyanm intişar il idi. Kendimi bu ic;timam kahramanı zalandırmalr? .. Kaynar yağlarla, atf'S· 
sür'atini tesbit için 40 senedenolara.k telakki ediyordum, çünkü (iyi le, su ile, yılanlar ve akreplerle, kızgın 

ve güzel) i müdafaa ediyordum. Hür· kızgın güneş aıtmda çölde hidematı beri yaptığı tetkikat ve 
riyet ,.e fikri yükseliş lehinde mücade- şakka ile ve saire .. Bu suretle, bugüne besabab son zamanlarda ib
le ediyor, riyakarlığın ve ya1anrn pe- kadar cehennemin yedi katı kafi gel- tiyar Ye hasta olm;ısma rağmen 
çelerini kaldmyordum. di. Zamanla, orada, herkes cezasını bir kitap halinde neşretmek için 

Fakat birdenbire durmuştum. Ate- gördü .. Fakat şimdi dünya değiştiği i- ölüm yatağında katiplerine dikte 
fim sönüvermiş, ve dilim, bir kurşun çin günahlar da değişti. Günahlar, Al 
parçası gibi ağırlaşarak, ağzımda, sar laha, yedi kat göğe ''e tabiate harp ilan ediyordu. Nihayet alim eserini 
ktp kalmıştı. ettiler. Allah bunları bir an evvel dur tamamlamağa muvaaffak oldu 

Bana ne olmuştu? Nutka devam dursa bari! ve bundan bir kaç dakika sonra 
ederken gözlerim bir aynaya ilişti .. Ay Günah ve masiyetlerinin kuvveti ile da hususi işlerine ait bir şey 
n~. en küç~~ teferrün.tına kada~ ~üzi~- onlar her şeyi yeniden yapmağ~ ~alkı söylemeğe vakıt bulmadan göz· 
mu aks~.ttırı:o~·du, derhal ke_ndımı, ~~l şıyorlar. Ruhlar bile o .tarafa tltıha~ !erini kapadı ve ededi istirahatine 
hassa gozlerımı tanıdım .. Dogrusu, gol. ettiler. Bugünkü acelenızle, Allahı bı d ld A t h . · · 
lerim, garip bir parlaklıkla parlıyor- Je dünyanın sonunu biı· an getirip !\fe. a 1' ynş ~y~ meş ~r nazany.es~nı 
du .. Hakikaten benim gözlerim miydi? sihi tekrar dirilterek kurtuluşa kavuş- bu yaşh alımın tetkıkatına ıstı-

. Fakat onlar bana yabancı değildi; on- mak hususunda aceleye sev<kediyorsu- nat ederek ortaya atmıştı. 
1an bir yerde görmüş gibiydim. Şimdi nuz. Dünyayı, sanki size aitmiş gibi icla 
ancak hatırhyabiliyorum. Krşlada idi: reye kalkışıyorsunuz ''e sanki beşeriyet Defterdarlıkta: 
bir askeri döğüyorlardı. Onu döğen ar emrinize amade bir ordu imiş gibi em 
kadaşlarda ayni bakış ve sanki: "Al, rediyorsunuz. Sizin için cehennemin y~ 
bugün biz seni döğüyoruz amma, yann di katı kati gelmezdi.. 
da sıra senin olacak, iyisi mi biz peşi· - Sekizinci katta kaynar yağlar 
nen seni iki misli döğelim de? .. ,, diyen var mı? 
br manalan vardı. - Hayır! 

Müstakbel bir şampiyon halim yı)l< - Ateş su?. 

TebeddUUH mı yapalacak 
Defterdarlık memurları arasın· 

da bazt becayişler ve tebeddül
ler yapılacağı ve bunların bir lis· 
lesinin tanzim edilmekte bulun· 
duğu söylenilmektedir. 

tu amma, intikamını lezzetle tadan bir _ Hayrr! _w .. _.,,.._,~,,'IQI .. , ______ _ 
masum halim vardı ... Beni dinliyenlcre _Falaka? smda yalnız başına kalır .. 
gelince, onlar rahat nefes alıyorlardı. _ Sopa namrna bir şey yok. . - Zarnlh ! Ne kadar betbaht olur 
Kalpleri hafifliyordu. Fırtınadan son- _ Orada yemek, içmek ve uyku var kim bilir? 
ra sürüler, yahut uzun bir zaman ka· mr? - Fakat günahkarı hazan köpek 
ranlıkJara kalıp da aydınhğa kavuşa'l - Hatta okuyup yazar ve neşir bi · çukuruna attıkları da olur .. 
çocuklar gibi memnundular. le edersiniz? - Onu diri diri mi yerler? 

Maamafih ~us~akt~ dev.~m e~iyor- - O halde nasıl ceza var? _ Hayır, kat'iyyen !.. Köpek-
~um, salondakıler ışlerın~ guçlenne d~ _ Aya doğru kayan şu büyük bu !erin hepsi açtır. Fakat onu yemezler, 
gıldılar. Bu kadar )akaydı kar~ı~rnda luta bak ... O ayı kapatınca ~en kaybola o bir köpek peygamberidir. Ortalann
dayanamadım, ben de çıktım, gıttım. cağım •. Fakat bakıyorum kt yavaş ya. da durur, mütemadiyen gözlerini onla-

• * * . vaş ilerliyor, her halde sana daha bir ra diker, onları teshir eder, onun, kö 
Bu hatıralar akhm~. ~.elırken_, ~çık çok şeyler söyliyebilirim. Mesela se- pek ruhlarını ipnotizme etmek kabili

pencer~den, ay, b~~a, ~uşuncelerım~ ta nin gibi birisini. yakalarlar, karaniık- yeti vardır! Dünyanın tekamülü esmı 
kip edıyormuş gıbı~- dıkkat.ıe bakı;ı. or- ta, çml çıpJak hır kar parçasının kar- sında, cinsler de değişirler! Bu köpek 
dq.. Mehtap taha:,yu~e .ve v1cdanla baş şısına koyarlar, orada bir müddet du ler insan olmuşlardır ... Birdenbire bir 
başa kalmağa musaıttır, derler .... ~~n, rur, sonra, aklına, bu karı eritip su yap köpek arka ayakları üstüne kalkar; 
aya .. ka~J kı:~mdım. Fakat yuzune mak fikri gelir .. Bu fikir şiddetli bir öteki ayaklarile yeri eşeler. Bir başka 
tükuremıyecegım için hırsımı tavandan arzuya tahavvül eder. O zaman, kat'i sı havlar, havlar amma, havlamasıuda 
aldım. . . .. adamlarla ilerler, kar parçasına sarı bir insan sesi hissedilir .• Ve günahkal' 

Ey? o da ne? işte duvardan ıkı ıo.7. Iarak vücudiinün harareti ile onu erit- nutkunda devam eder. Sözü ile olduğu 
bana dikkat .ve. ina.tl~ bak,ıyor. B.~ :ıy~ meğe çalışır. Nefesi sıklaşu, müthiş kadar göz] erile de köpeklerin üstünde 
muhakkak kı bır sıhırbaz ·.ve gozlcrı bir gayretle hararet ve şiddetini art· müessirdir. Hepsi insanlar gibi ayaJda 
bana kinsiz ve muhabbet.sız bakıyor- tırmağa çalışır. (Karın erimesi n su rmın üstlerine dikilirler. Iclerinden bi 
tar. Son~a u.~u.~ bir yü~ beliıiyor. ~n olmaı11 lazımdır) der. Zira su akar, su risi ön ayağını hanya kaldırır, ve bu 
e8~&rengız yuzu beyaz ~ır. sa~al tezy.n harekettir ve hayattır! sokak köpeğinin bakışında bir irade 
edıyordu ve başında stvn hır takke - Bu işte bazı fikirler onu tahrik kuvveti, bir benlik şimşeği çakar •. Dir 
vardı. eder mi? az sonra bütün köpeklerin gözlerinde 

- Sen ki~~n: ahba~? . - Madem ki onun kat'f iradesi sa- ayn1 pırıltı yanar, aynı irade ,·ardır; 
Hayal b.enı. ışı~~mı~ benzıyoı·. dece bu gayeye matuftur. ne lüzum açlığı tamamen unuturlar; aç köpekler 
-. Se~ kı~sın, ı~tıyar · var? Yavaş yavaş, geniş buz parçasın olduklarını hatırlamazlar bile .. Be)-·in-
Şımdı agzı hafıf açıhp mmldanı- da kendisine bir yol açar, eriyen kısım terinde insan düşüncesi uyanır .. 

'YOi': dan ilerledikçe arka.sn da açılan yer _ Ey sonra? 
- Ben (Şebet Mussor) um. tekrar kapanır ve donar.. .. . · 

Bu cevap canımı sıkmıyor ve: - Sonrası bu tahavvul olmıyac,tk· 
_ Sel!mün aleyküm Şebet Mussor! - Sonra ne olur? tır. Fena niyetli bir melek çukura bir 

Diyorum. o da selamıma cevap ve- - .. Kar bir buz parçasına tahav- kemik atactkrır. Ve aç hayvanlar dört 
riyor. vül eder... . ayaklarına düşerek hep birden bu 

Birdenbire duvar yanlır gibioluyor - Muthış!. kemik parçasına atılacaklardır ... Pey. 
ve bu garip hayal vakur bir yürüyüşle - Sonra, bir başa.ksını ahrlar, bıir gamber, ancak kemik parçası ortadan 
bana doğru ilerliyor. Ona soruyorum: alçı sahrasına atarlar. Gökyüzü hari kalktıktan sonra tesirini ve kuvvetini 

_ Cehennemi tarif eden eserin mü kulade berraktır, bir tek bulut yok, fc1.- tekrar iktisap edecek ve bu mütemadi 
~nifi hakikaten siz misiniz? kat güneş de yok .. Mai bir kubbe gibi yen böylece devam edip gidecek ... 

_Evet, benim. bir şey .. Çünkü sahiden bir gökyüzii - Ah! .. Bu pek müthiş bir şey! .. 
- Orasını tamamen mi tarif etti- var mı ki? Bu esnada günahkar bu - Evet, hakikaten müthiş! .. Evet, 

nlz? Mademki şimdi artık onu gözleri- pis yerde saplana~ak. y~rür.. So.~suz daha az feci cezalar da var. Mesela. 
rrizle gördünüz hiç mübalağa veya ek- yerde yalnızdır. M~thış bır yeıse ~.uşer. şu. öyle bir ceza ki .. Hiç demek .. Mese 

· ıik bir şey yapmamış mısınız? ı:tr~fınd~ hayat gormemekten ı:ırntees- la bazı peygamber ve ha,·ariler geniş 
Bu sözlerim ona hiç de dokunmadı; sırdır. Bır karar. a.hr. Madem kt ?.rada kanatlı kartallara tahavvül edecek-

&'& t sakin cevap verdi: hayat yok, kendısı yaratacak. Dunya- ler, sert bir derileri olacak. Halbuki bu 
ye y ' O h tt .k de da, hayatta iken binlerce kişiye keneli kartallar Yükseklerde ucup semayı ve 

- oo ••• rasını aya a ı en . kf t . ı· R h b' l h k . ~ ö .. tü nı va e mış 1• u u, ın erce ru u u- hakimiyet tahtrnr zaptetmek istiyor-
1' rmu~ :·ld .. d l k d k cakJamıştı. O, kitlelerin fikirlerini be- lar ... Fakat mesafenin huareti ve ku 

Eh 
-ahi ~ le, ;~ya aho aca eml ett·~ nimsemişti. O halde, bir nevi halik raklığı derilerini "ati.atıp, yaracak, ve 

, s soy eyınızt ce ennem an a 1 d •. 1 . .., B t lk' d t1 k ~ 
jrnrz gibi mi? tamamen hümmah rüya .ve·gı~ mb.l. u e 

1 
ın e

1
n cesare ~nere ŞevketlUnun adamları tarafından yara 

l d .. d..... .. 'b' . .., ıgı ıp ır avuç açı a ır ve yogurur. lanınca camurlu bataklıklaı:a düı;ert>k-
annız a gor ugunuz gı ı mı. . .. h . d , " 

Y 1 . d' b' d h . Şımdtkı alde sade serçeler ımaJ e er. ter ramur varalarrnı kapatıp iyileşti-- a nız şım ı ıraz a a gemş. 
1 

• ~ • < 
'd b' k' i . d . .1• tt' Sonra kartallar da yapacaktır. On ara recek ve 

yenı en ır se ız ncı aıre ı ave e 1- k d' h t t ık·h d k ı · .. " ·en ı aya ını e ı e er ve uş aı * * * 
]er- ' . . . ~ harekete gelirler. se~inci payansızdır. . . 

- Ya ... pekı nıçın. hl.kl b v "U k Rırderıhtre av bulut arl•asınd::ı. kay ma u arına agıru·: çunuz, · uş· _ · 
- Ogr· enmek mi istiyorsun? Peki. 1 "k ki d . "k ki uçu boldu. 'e Sebat Mussor da beraber. arm, yu se · er, aıma yu se ere · 

weki7ıinci daire senin ve senin gibilere nuz fakat yeis ile görür ki yüksekle Uyandığım zaman masamın üzerm 
~a:ıasustur; bütün ~eni . g_ünahkarlara, re ~çmıyorlar. Yerde, bir böcek, bir de bir davetiye gördüm ve sonunda :ıu 
sızın (D\odern) dedıklerınıze.. solucan arıyarak sıcrarlar. Yazık! .. satıl'ları okudum: 

- Bu tefrik neden? Bu mahlUkların kar~ını doyuracak hir "Yarınki içtimaımızda hilhaı-~a sin': 
- Eğer dinlersen, ı;öyJiyeyim: Mad haşere yok, ve zanlh kuşlar açlıktan istinat ediyoruz ... 

de ile fikir arasında daima ötedenberi ölürler. Bazı bir an için birkaç kuş yük Kızarak. kağıdı yırttım. 

bir rekabet vardır. selirler amma, bunlar çiftlerdir .. Ye ·oy Peretz'den : fa. 
Fikir (Ebedinin bu hissesi) daima narlar. Halik ith. ·oıuuı olur "daha, dn Peretz'in asıl ismi ( ltzhoc Leibus· 

gökyüzüne, yükseklere çıkmak ister ... ha yiikseklere,, diye ba ;·rır. Fakat s<'r clı) dur. 1851 de Polonyada doğdu ı•e 
Fakat madde, bu pis vücut, bu ceraha: çeler aldırmaz, oynamakta 1evam eder orada 1915 te öldü. 
U damla, aşağılara müthiş bir iptila ler .. O da, yerden avuç avuç a]rr alır, Eserleri almanca, ispanyolca, rvı;. 

gösterir. Ezeld.enbe.ri viicut pislik _t.:~· havaya atar, onları öldürür .. Sonr~: ~aıç~ya t.crcünw ediı1 ..:~t.ir. ~"ol.: ku.rr.l'lli 
kurana bir cazıbe cluyardr. Bunun ıçın ha haşka kuşlar y11.par, onlar da o. ır bır şaır, ı-nma,. a ~cı Vt' tıgatm 
vücutla ruh arasında mScadele müthiş ler. Bu ıureUe, aahrada, bu le ler ara ı ·· · · · 

Harici Haberler 

Yakılan .yakılana ! 

ispanyanın bir çok şehirle 

müthiş bir panik içindedir 
Madrit, 12 (A.A) - Alikanta 

tethiş taraftarları gece jezvitle
r in ikametgihile 7 manastırı iki 
gazete idarehanesini ve başpis
koposluk dairesini ve müteaddit 
dini mektebi yağma etmişler ve 
yakmışlardır. Harp halinin ila-
nmd.rn sonra sükun iade ve te
sis edilmiştir. Kadikste müfritler 
4 manashrı yakmışlardır. Asker 
:ıte, açmağa mecbur olmuştur. 

Şehirde müthiş bir panik huküm 
sıirmektedir. Malagada dün gece 
nümayişçiler piskoposluk daire
sile iki manastırı yakmışlardır. 
Grönad birçok eşhas karmeJit 
manashrınm bir kısmını dinamit
le havaya atmışlar ve Marist 
manastırile gazet dü silt idare
hanesini yakmaga teşebbüs et
mişlerdir. 

SUkOnete davet 
Madrit, 12 (A.A) - Gazete

ler ahaliyi sükOn ve huzuru mu-
hafaza hususunda hükumete yar
dım etmeğe davet ve teşvik et· 
mektedir. 

M. Alkala Zamora halka hita
ben söylediği bir nutukta hüku
metin vaziyete ve idareye hakim 
ı ulunduğunu, sükun ve itidalini 
muhafaza ettiğini ve ispanyayı 
kurtarmak için nizam ve intiza
mı ber türlü vasıtalarla temin ve 
ıdame edeceğini beyan eylemiş
tir. Bu nutuk telsizle her tarafa 
neşir ve tamim edilmiştir. 

Krallık idaresinin aleyhinde 
bulunan nümayişçiler tarafından 
yakılan manastırların miktarı 
timdiye kadar onu bulmuştur. 
Siikiin ve asayiş avdet eder gi
bi görünmektedir. 

Harp hall 
Madrit, 12 (12) - Dün akşam 

ve gece eyaletlerde de Madritte 
zübur eden vak'alara benziyen 
hadiseler olmuştur. 

Sevil, Mala~a. Kadiks ve Ali-

Fransada 

kantada harp hali itan edilm· 
Alikantada maııashrlar yakıl 
tır. Madritte tabii ve mutat 
yat yeniden başlıyor gibi gö 
mektedir. Burada Manastır 
etrafı ve civarı asker tarafın 
lrnrdon altına alınmıştır. 

Maliye nazırı, son günlerd 
vak'alar 'iıerine banka) 
mevduatın geri ahndtğına 
olan şayiayı tekzip et 
Madrit, Barselon ve Bilbao 
salannın pazartesi günü t 
açılacağt söyleniyor. 

Sevi ide 
Seville, 12 (A.A) - Bu ı 

bir takım nümayişçiler jezv" 
ait kiliseyi yakmıtlar, e 

efradını ve kendilerini geri 
kilmeğe icbar etmek istiyen 
Yil muhafaza kıtaabnı ıılı 
karşllamışlardır. Bundan 
nümayişçiler Triano mabılJ 
deki iki manastırı, on ıeki 
asra ait mimari eserlerinin 
muhteşemi olan Sen· Jo.ef 
lisesini ve Buen Suceıo 
brını da yakmışlardır. 
ispanyada galeyan de 

Madrit, 13 (A.A.)- Orfi 
ediyor ~ 

re ilan edilmit olan Gr 
şehrindeki muhtelif manastt 
da hali bir takım badiıeler ~ 
maktadır. "' 

Andalouıie 'de papazlar I' 
bine başgösteren dUımanlık 111 
gu ve hareketlerinden bilb • 
Kordu'da bir galeyan baıı 
mek maksadile genit mik 
istifadeye çalışılmaktadır. 
du'da kıyam erbabı polis 

vetlerile kendi aralarında 
arbede çıkmasına sebep .,ı 
lardır. Bu arbede eınasın 
kisi ölmüt ve bazıları ağır 
rette olmak üzere 12 kiti y 
lanmıştır. 

intihabat 
Re~sicümhurluğa kim 

Briyan mı" Dumer 
seçildi. 
mi? 

Paris, 12 ( A.A ) - Marin, 
Franklin - BouiUon ve Magino 
grupları M. Dumere teveccüh· 
lerini teyit etmişlerdir. Ayan mec
lisinin 22 azadan mürekkep olan 
sol cenah cümhuriyetçileri M. 
Dumere rey vereceklerdir. Mez
kur meclisin 72 azadan mürekkep 
olan cümhuriyetçıler birliği grupu 
yarınki intihapta azasmı tama
men serbest bırakmağa karar 
vermiştir. Maamafih, M. MilJe
ran, daha ilk intihaptan itiba· 
ren M. Dumerin ismi etrafında 
bir blok yapmanın bu grup için 
haiz olacağı ehemmiyete işaret 
etmiştir. 

Ayan meclisinin cümhuriyetçi
ler birliği grupunun heyeti mec
muasının M Dumerin namzetli
ğine pek ziyade taraftar olduğu 
ehemmiyetle kaydedılmektedir. 
Meb'usan meclisi, sol cenah cüm· 

huriyetçileri grupu da azasını 
ta mamile serbest bra km ıştır. 

Ayan med si radikal demokrat 
birliği de azasmı serbest bra k
nııştır. Eunlardarı yansımn M. 
M. Br.yan yansının M. Dumer 
lehinde rey verecekleri zannedi
Jıyor. 

• 
Par.sten son gelen haberler 

intihabat için dün saat 14 te 
Versailleı de toplanıldığını bil· 
dirmel•tedir. ilk intihap neticesi 
dün am beJli ola h 

dele münhasıran Briyan ile 
mer arasında olacağı için, neti 
hakkmda kat'i bir tahmin yap 
mıyorlardı. 

Maten gazetesinin maDf 
"Hiçbir zaman riyaseti cumhur İD 
bab~tı meselesi bu kadar açı 
bir surette şahsi sahad'a ve it 
kadar az vazih bir şekilde aiyu 
sahada mevıuu bahsolmuş de • 
dir,, şeklinde idi. 

j eır nJilyoner CSIU olarak bulun 
La Haye, 12 (A.A) - Hind" 

fe!emengi şeker birliğinin m 
dürü bulunan ve Cumartesi 
nündenberi ortadan kaybola 
milyoner Eşavçirn in bot bi 
mağazada cesedi bulunmuttur. 
Mumaileyhin katili olduğu zanpe-
dilen bir ,ahrs tevkif edilmiştir. 

Hava faciaları 
Roma, 12 (A.A) - Çyampino 

tayyare karargahına ait bir takip 

tay aresi Monte · Rotudo cİft· 
rında kapaklanmtşur. Pılot il· 
müştür. 

Roma, 12 ( A.A) Bir tayyare 
Littoriodaki bava limanı dvatlD:
da yanlış bir manevra yaparak 
Tibre nehrine düşmi\ttür. P1t 
ölmüştür. 
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..... haber elamıyan Kooperattfçlltk 
baba Alf Ticaret mektebi kooperatif mü 

matbaamıza gkteri )a,ıarla derrislertnden Suphl Nuri Bey tarafın 
bir okuyucumuz müracaat dan kooperatifçilik hakkında bir eser 

hazırlanmıştır. Kitap Sühulet kütüpha 
• rba efendi isminle hir müttoka nesi tarafından neşredilntiftir. Bu n•u 

zatın, ifadesine göre, Kon) a him eser hakkında miitaleamızı ayrıca 
i altıncı sınıf, üçüncü kıs· yazacağız. Eser mühim olarak şu lıa

namarah Halil efendi i · hi leri ihtiva etmektdeır: 
oflu vardrı. ZavaJlr baba bir Koopuatifcilik. sosyaliım, ııendika 

n bu çocuktan hiçbir haber ve cıhk, komünistlik, faşistlik. Rohert 
ala•alll&ktadır. Oden, Froit. Löblan, Yerodan, Kari 
ın hali teeuürürmüzü mucip Marks.. Şölçe C!liç, Mithat paşa, istih 

ektep müdürü he) {endiden hu lak, istih1al, zirai kredi, kooperatif. si 
ında aJılmat lütfetme ini gortaları, bankaları, mektepleri, kon · 

greleri, federasyonları, enternasyonal 
)arı, ticaret kanunu, zirai kredi kanunu 
bahisleri .. 

Cemiyetlerdeı 
Tayyare cemiyeti latanbulde 

bllyUk bir .. ıon yapttnyor 
Tayyare cemiyeti cemiyet içti

maları ve piyanko keşideleri için 
şehrin ihtiyacı olan büyük ve 
geniş bir aalon yaptırmak iste
mektedir. Bu tasavvur filiyat sa
huına sirene bu it için (100) 
bin lira tahsis edilecektir. 

Seyrisef ain 
Merkez ıcenıası Galat1 l\öpru başı 

R ~362 ~uhe ıcenmı Slrlceeide 

Mühtırdar ?.ıde hını 2 2740 

Tütün inhisarı umum mudür
lüğünden: 

28,000kilo kağıt ve karton 
ldaremİ• için nümunetine ve prtnameaine tnfikan ~931 

ç.artamba günü aaat 11 de pazarlık la muhtelif eb'atta 28.000 kilo 
kiiıt Ye karton satın almacaktır. Talip olanların yeTmi mezktrda 
300 lira teminab muTakkate akçe lerile beraber Galatacla mübayaat 
komiayonuna müracaatlan liz111ubr.. Niimunelerile f&l'lname ko· 
miayondacl1r. 

Emlak v~ Eytarn bankası İstanbul 
subesinden: 

Pazarlıkla satılık emlAk 
Euı No. Mevkii ft nevi 
t 99 Hocapap Htıdavendiılr caddesi Kaim Muatafaia medrelUi 
164 Galatada Karamuatafapap maballeeiDde Halil Pf. IOkaiı.da 
248-349 S.briye lokaatua. 

Balada yazıh emlAk paaarlıkla utda~ap.da talip&erin .. bemme 
mliracaatlan. 

Bursa umumi hapishane mü
dürlüğünden: 

Hapi•hanenin 1-6-931 tarihinden 31-5-932 tarihine kadar 
ekmek ihtiyacı kapalı zarf UIUlile mlinakuaya koau1111Uflur. M&
nakua mliddeti 25· s. 931 tarihine kadar 21 gtlndllr. G&ade 
hami 600 kilo ve afi yerli bujday unundan mamul ildlld nevi 
ekmek •en.ete talip olan&arm mlh•kau ......... ljı•mek 
kere Hap-.ae mOclOrlltlee •• mllutbaaya iftinlr ebaelc 
iatiyenlerin ihale ıBnft otan 26-5-931 ıalı ,ene uat 15 de adiye 
dairesinde teıekkUI edetek komi8yona mllracaatlara Ulzumu 
illa olunur. 

ispirto ve ispirtolu içkiler in· 
hisarı İstanbul baş . müdürlü
Qünden: 

Marangoz Cemil Efendiye ait olup borauNlu .W.ya malacuı 
ve füruhtu mukarrer bir adet maruro-... •t eWdrik IDDtlll 
aaat vıe bir favabo 21 may .. 931 tariWae mllad;f .,... .. be 
ılinil ıut 13,30 dan lS e kadar Kabatafta m6sm.t inhisar 
idareaiwcle bilalzayecle flnht etlilecepden talip olanlann ye\'lllİ 
muayyende memuruna m&racaadan il4a olunur. 

BORSA 
ıı 

1 lasdls lira• Kr. 1 
• T .L mat.bili Dolar 

Franlı 

Llrer ... 
Bel~ı 
Orıhm 

Is. Fnnt .. 
• 

... . . 

(..evı 

Florin 
laron 
Şlllnı 

Pe:r:etı 

Mart 
• • llott 
" • PenKÔ 

!n Lev Koru, 
ı 1 iırk lirası Olnar 

Çervoneç Kuru~ 

Nukut 

1 laterlln (lrıl(lttıı 
ı Dolar (Amerika) 

Frank { Frıuıı 
Liret {Jıalra 

O Fruk Bılçltı j 

Drahmi [YuıwıJ 
Frank Llmçrel 

iO Len Balpr J 
ı Flortıı [Felemua: j 

ıo Kuroı {Çekoalovık) 

Sıllnı Avııataryı) 
ı Peseta llspaıayı] 
r RayşmırtfAlmanya] 
ı Z1od Lehistan 

ı Penıö M acul stan 
Ley [Romanya) 
Dlur Y•ıoalcwyal 

1 Çevoneç Se\-ytt 

Alım 
Meddl7e 
Bantoıot 

Bor11 
bırtct 

Yiyecek 
Toptan Meyva, Sebze, Et flıtlan 

lslcenderiyc Domatesa Kıyyesi 80· 
ı 00 K. PaUıcanı 250 adetlik kasası 
25 - 30 lir1. Hıyan 2SO adetlik kaSl.51 
15-22 lir1. 

Yapralu (Yerli) okkası 35-40 K. 
8akla1 (Yerli) 7 · ıo K. lapaaakı 
5 • 6 kuruş. Plrasaı 3,5 kuruş. Ka-
•k ı tAdanı) 28-30K. Tazmaa.,.. 
I0-70 l'"'9ln•ı Adana (adedi) 10 K. 
llmrdanozı (demeti) 40 pan. O.. 

reobn 30-40 para. Kır1111m turp ı 80 
40 • so para. sanmaakı SO · 60 ,.,._ 
Taze ....... 60peı'L lla•• 30 pa· 
C:.• erliM0-20 K.Maltmerllll » 
N-40 K. ......... beymzı 40- 60 it. Ka.,_ tanı ıoo l'elkam 1601t. 
llt ı (kiloto) karımı tJ2 08 K. Dalhc 
62-70 K. Kıvvak 70 ..: Hasır kuzum 
~46 K. Muhtelif cbıi koH 54-70 IC. 
Öküz 23 • 3 J K. Danı 39 K. Mmda 
19 • 31 kVl'Uf. 

OBULM.~CAO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

K ~-'~T-3 VA SA R 
4 AP-~lf AN- A OR 

N TllJiK 

DllnlılJ lnılmacamısın llltl
lf!fltlmlı ~kit 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

bllfldnl<ii bubn41C411111& 
Soldan aaja M )'11karr-. •fi• 
1- Tren (9) 
J - Rica tJ~ ( 4), IUI (2) 
3 - Cflllliaü& 11r"""4p (6), aıw (4) 
4 - GiMtermek (4), ar (!) 
5 - Sa•uat (4) 
6 - Pek (2). top atmak (6) 
1- Al (Z) 
8 - Ya aa6ır (1). oölHlc (8) 
9 - A8lına 1tetirrrwk ( 4J,ifld ~ 

(4) 
il) - Uz (2Ji 11da ($) 



FORD'un yeni icat 
uzun şasili 
kamyonları 

Ford Standard kamyonları en iktisadi ve en daya. 
nıklı bir vasıtai nakliye olduğu herkesce malum ve 
müsellemdi'r. Ford ahi ren bir de uzun şasi 1 i 
kamyonlar imal ederek bunların sahai istimallerini 

bir kat daha tevsi etmiştir. 
Yeni sistem uzun kamyonlar Standard kamyonları· 
nın mihaniki vesair bilcumle evsafını haiz olmakla 
beraber şasisinin hamuleye mahsus kısmının bir 
metro daha uzun olmasından naşi hacmen buyuk 
e~yanın naklini pek ziyade teshil etmektedir. 
Her Ford Acentası bu sistem şasileri göstermeği 
ve bu hususta Jazımgelen izahatı vermeği kendisine / 

bir vazife ve ~eref addeder. 

AIRCRAFT 

B"yük rihi~ 
Asrı aadet - Sadrı isrnm 

H • 4 bin sayfa 9 cilttir. eski harflarladır. 
Yazan: lsJam akademisi. - T erceme e .:en: Om er Rıza Bf. 

Fiyatı: Be% ciJtlisi 1400, meşin ciltlisi 1600 kuruştur. 

Posta ücreti: Türkiye için 125 hariç için 300 kuruştur. 
Bedelini bir defada veremiyenler taksıtle de verebilirler. 

llııı- Neşreden : Asarı ilmiye kütüphanesi ,. ll 1 

Iktısat vekaıetindCn: 
Ankarada Teşçir sahasındaki Büyük havllıa ait 44,967 

lir 50 kuruş kırk dört bin dokuz yüz altmış yedi lira elli 
kuruı bedeli keşifli (Tulumba, motör, boru, ve motör binası) 
leaiaatınm talibine ihale edilmek üzere 9 mayıs 931 tarihine 
~üsadif cumartesi günü yapılacak pazarlık bu kerre görülen 
~l.um üzerine 15 gün daha temdit edilerek 25 mayıs 931 ta· 
tıbioe müsadif Pazartesi günü saat 15 te ihalenin icra edile· 
Ctği tekarrur etmiştir. Mukavelename, şartname ve projesini 

Rörrnek ve izahat almak üzere şimdiden iktısat vekaleti or
man işleri umum müdür)üğllne pazarlığa iştirak için de yevmi 
l'htıkurda il n edilen muhammen bedeli üzerinden yüzde yedi 

~Uçuk hesabile teminatı muvakkataları ile birlikte iktısat ve· 
lleti Zir at müsteıarlığı kısmında müteşekkil in nat komis

:t'onuna milracaatlım ilan olunur. 

.. _la ... Her 

~-- Kapıcı Odacı _ _. .... 
gibi i~ler için kefaletli, doğru bir 
adım i:ıtiycnlcr gazcıcmizc müracaat 

etsinler. 

Satılık hane - Şehzade başında 
Çukurçeşm"' yanında Taş han arkasında 

l\larmara) a. nezaretli 9 numııralı beş oda 
\'C müşremılatlı müceddet kArgir hane 
sııtılıktır. içindekilere müracaat 

Veresiye TAKSiTLE - PARA 
yahut E.LBlSEU<:R ve AYAKKAPLAR. 
ile sair HER NE.VI EŞYA almak için 
saat 9· l 2 arasında miıracaat. 

lstanbul dördüncü Vakıfhan 
UNJO' KOL 

Muayenehane, idarehane -
Veya ikamet için iki ha\•adır oda bir 
~ofa ve hir helAdan mürekkep bir daire 
müsait şeraitle kiralıktır. Ankara caddesi 
52 No. ya müracaat edilme.:;i ... 

Müktedir Muhasip - Blitün gün 
veyahut günde birkaç saat Türkçe \'C 

Fransızcı lisanlarda muha.ebe ,.e muha· 
bere ile meş~I (')ıbilirim. Gazete idare· 
şfne H. F:. rümuıuna müraca:ıt 

ALA 
·----------··-----------· 

Yeşillikler Ar sından IFı 

YA 
om tiz a 

-Siyatik 
-Arteriyos- leros 
-Kadın Hastalıkları 

lDJW 

-Teneffüs ci z Jfüa a ı 

1 

-CiL T, ASAP HAST ALIKLARl-
Yeşitrkıe Ara 

HAYAT 
Fış 

~uyu 

Tedavı olunur. 

·----------··-----------· 
Oteller: 60 Kuruştan 5 liraya kadar 

Ara~ıpt~ bulamadığınız - Vc:ya z: yemekler· T abildot (sabah, öğle ve ak· 
her hıngı bır kitap hakkında malılmat ___ ... ___ • eam dahil) 225-450 kuruş 
sormak, fiat anlamak. ucuzca tedarik 
etmek isterseniz mektubunuza lstanbul (Üçilnçll sınıf otellerde yemek mecburi değildir) 
için 4 ve ta~ra için 6 kuru~luk pul leffe· -;; (Çok ucuz fiatla alAkart yemek bulunur) 
derek Galata P. 34 V. Bcnrubi adresine f1§i 

5 
o 

yazınız. Şimdi ihtiyacınız yoks:ı adres fi Banyolar: 50, 7 , 1 O kuruştur. 
ka}·detmenlz faldelidir. ~· 

:.-----_-_--=s=-a-tı-lık_v_e_k-ir_a_lık-:.::.::::_-; i:~ Vapur Ücretleri: ~~[!~fi :::t~ ~~ t~:! 
Kuıguncukta Münirpaşa mahalle- --; - Mayıs zarfında otel fiatlarında yüzde 20 tenzil!t -

sinin Aziz bey sokıııında fevknlAde = Herlürlü malümat için 
1 
Y ALOYA'~a Kaplıcalar .M~dür· 

nezaretli beşer odndan iki hölüklü ~ lüğllne veya IST ANBUL da Seyrısefaın Umum Müdurlük 
cşcan müsmireyl ha,; n~i bahçeli Kalemine müracaat: Tel. B. 1745 
l 6 numaralı Or. Hakkı bevin hanc~i \i'Jııı "11 fü1~ mi! lillJlÜı ~~lfilillffillllllllillllllll •~ınlJffil mJ. l ı l!,1 m ~ ~!. 1 il lluı ı ., 
ucur. fiatla atılık \'e tdrnlıktır. Deru· 

1 nündekilere müracaat. Devlet Demiryolları ilanları _______ ___,. 

atıhk ırat - Sülcymaniyedc ha- D [ 
rem sokak. 9 oda iki bölük miıceddet ev e Demiryollarz ve Liınanlarz 

idaresinden: 
un1umi 

kdrg-ir nezaretli bir c\· ın da 55 lira ki· 
ıadadır. Paznrlık~ız 4000. lıra ~nat 9 • l 2 
:ır a sında mi.ıracaııt. 

lstanbul dördüncü vakıfhan 
LJNIONKOL 

Emlak alırız - l5kclcye. tıamuya, 
~imendiferc yakın olan ııpanıman. dük
kAn, mağai':a, er, ko~k \ 'C arcalar mlirec· 
cnhtır. 9 • J 2 ırasında murıcaat. 

lstanhul dorduncü vakıfhan 
C~IO~l\01. • 

KUçük bir fotograf makinesi sı
tılıbtır. Galata P.1\.34 \'. Rcnrubi adresi· 

1 Mahkeme ve icra llAnları 1 
Gebze sulh hukuk hakimliğinden: 

Gebzenin Darıca nahiyesinde 
mukim iken 1-3-931 tarihinde 
vefat etmiş olan bekar Hasan 
ağa'nm metrukahnın varislerinin 
talebi üzerine deftere geçirilmesi 
muamelesi ifa edilmiş ve ahiren 

Kartal· Pendik arasında klin Çimento Fabrikasında (Yunuı) 
namile tesiı edilmiı olan durak, 15 - 5 - 931 tarihinden itibaren 
yolcu mlluakaJatına da açılacakhr. 

Bu münasebetle atide numaraları rnuh rrer banliyö katarlan 
mezkur durakta birer dakika tnakkuf edip yolcu kabul ede· 
ceklerdir. 

Haydarpaıa'dan: 12·16- 20- 22 • 26 • 28 - 38- 44 - 50- 56. 
Pendik'ten : 15 • 19 • 27 • 29 - 31 - 33 - 43 - 47 • 57 No. 1ı 

katarlar. 
Yunus durağına azimet ve avdet etmek isteyen yolculann 

bu katarlardan istif de edibilecekleri ilan olunur. 

* * • 
Bilecik depo una bir sene zarfında gelecek kömürün tahmil 

ameliyesi kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

Mfinakaaa 1 Haziran 931 Pazartesi gtinü saat 15 te Ankarada 
Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını •e muvakkat 
teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar münakasa komi yonu 
lcltipliğine vermeleri lA:nmdır. 

, 
gene varislerce terekenin tasfi· 

Sta b 1 
'th I "t " •• v " • • d •• yesi talep olunmuş bulunmakfa 

111 
.. n u 1 a a gumrugu mu ur.. müteveffada alacakları ve mü-

T aHpler münakasa şartnamelerini bir lira mukabilinde Ankara· 
da ve Haydarpaşada idare vemelerinden tedarik edebilirler. 

.. Jf .... 
H. P. mağazamızda muvcut takriben otuz bin adet boş çimento 

çuvalı bilmilzayede satılacaktır. 
- tcveffaya borçları bulunanların u g u· 1 n den ·, tarihi ilandan itibaren bir ay 

zarfında mahkemeye bilmüracaa 
1 alacak ve borçlarını kayıt ettir-

1,tı le at~nbul yolcu salonunda mevcut bankaların üzerindeki aaçla- meleri lüzumu K. M. 561 inci 

hıl\r-. Cdıdi ile kapı ve halaların tamiri olbaptaki keşifname mucı-
~ I> maddesi mucibince ilan olunur. 

, ltıt a~~rlrkla yaptırılacaktır. Talip olanların 16 - 5 - 931 ta- ---------------
litıd lltusadif cumartesi günü sa at J 5 te İstanbul ithalat gümrü

e lrıütetekkil komisyona müracaatları. 

Büy.ük Tayyare Piyangosu 
5 inci Keşide 11 Haziran 1931 dedir 

&iiyük ikramiye 50,000 liradır 
AYRICA: 
ıs.ooo, 12.000, 10.000, s.ooo 

Liralık ikramiyeler 
Ve: 40.000 Liralık bir 

mükafat vardır 

Kütahya hukuk hakimliğinden: 
Kütahyada mukime muallime 

Cemile Hanım tarafından kocası 
Adanada mütekaidini askeriye· 
den kıdemli yüzbaşı Mehmet 
Hakkı Bey aleyhine ikame olu
nan boşanma davasından dolayı 
olbapta yazılan davetiye varaka. 
sı üzerine mumaileyhin ikametga· 
hı meçhul bulunduğu anlaşıldı
ğmdan ilanen tebligat icrasına 
ve yevmi muhakemenin 23-5-931 
Cumartesine talikine karar veril· 
miş olmağl tarihi mezkOrda Kü· 
tahya hukuk asliye mahkem~si

ne gelmesi veya tarafından bir 
.ekil göndermesi aksi takdirde 
mahkemenin gıyaben bakılacağı 
tebliğ makamına kaim olmak 
lizre ilan olunur. 

Müzayede 16 • 5 - 931 tarihine müsadif Cumartesi günil 1aat 
onda H. P. Mağaza müdürlüğünde icra edilecektir. 

Talip olanlarsn mezkür tarih ve saatte müracaatları ilAn olunur. 
·-. ··""' . ' " :- . - ".\ . t. • 

n $afa çay 
bily~k hediyeli müsabakası 24 Mayıs 
Pazar günü saat ıo-12 ye kadar Beyoğ· 
lunda Melek Sinemasında icra olunacaktır. 

Şafak Çayının 5 eş 

etiketine mukabil muhakkak 
bir hediye alacaksınız, ve müsabakada on 
altı btlyilk hediyelerden kazanabilirsiniz, 
hediyelerin listesini depodan istey n z. 

Sinema duhuliyesi meccanendir, beş kuru9uk çayla
nnuz hariç olmak üzere Onbeş adet etiketimiz muka
blUnde hem sinema aeyredeceksiniz hem de bir hediye 
alacak ınız. 

' • - t r • '- V\,Ja- • - -~~r."' ,, .,.... -,ı'~• '• ,•-. • . , . .. . : • .. . ~ .. , . ·I 
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Bu 
Nedir 

Çocuklara mahsus 
HAYAT KiTA~I 

- • • •.• ~ t. ~- • 
. -

il 

ası 

NIN 

Bayat· kumbarası 
Kartal beiediye , eisliğinden: 

Sahibinin ismi Mevkii Kıymeti 

Soğanlık imamı veresesi Kartal saray bahçesi 58,05 
Bekir Ef. veresesi 

" " " 112,05 
Aziz Ef. 

" ,, ,, ,, 61,10 
Derici Mehmet Ef. veresesi 

" " it 54,90 
Dolaybah Hüsnü Ef. . ,, 

" " " 33,30 

Belediye parkına ilive edilmek üzere istimlakine karar verilen 
ballda esbabı 'fe kiymeti muharrer arsaların sahiplerinin hali 
hazır ikametgahları gayrı maliim olduğundan tarihi ilandan iti
baren dokuz gün zarfında Kartal , belediyesine müracaatları için 
tebliiat makamına kaim olrnak üzere ilan olunur. 

• • 
Kartal yangın yerlerinin tesviyesi için mevcut yanık duvarların 

yıkılması ve taşların kaldırılması ve kaza olmamak için açık 

bulunan kuyuların ~ apatılınasına zaruret hasıl olduğundan tarihi 
ilandan itibaren yirmi gün zarfında aalifüzzikir duvarlarla taşlar 
kaldırılmadığı ve açık kuyular kapatılmadığı takdirde ihtiyar 

edilecek masraf eshabma ait olmak üzere defi mazarrat için 
belediyece duvarlar yıktırılarak taşların kaldırılacağı ve kuyula
rın kapatılması meclisce müttehaz karar üzerine ilan olunur. 

Çanakkale 
ğinden: 

başrnühendisli-

170 bin lira bedeli muhammenli Ezine - Bayramıç yolunun 
7 +500 ila25-300kilometreleri arasındaki kıımm tesviyei türabiye 
ve imalatı sınaiye ve ıosesi 18 mayıs 1931 tarihine müsadif pa-

zartesi günü saat 15 te ihale edilmek üzere 28 Nisan 931 tari
hinden itibaren 21 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münaka
saya konulmuştur. 

Taliplerin 18 Mayıs 931 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
15 ten evci Ene::nıc:ni vilayete müracaatları ve fazla tafsillt al

mak iıtiyenlerin Çanakkale. Ankara, İzmir ve İstanbul baımühen
.•d!ilklerinc müracaatları ilin olunur. (622) 

M . . . ~atın alma ko
misyonu ilanları Vak~/· akarlar· mahlül/er 

Bitliste bulunacak alayın ekmeği rnu''du" rlu''.pz"ı'nden •o 
Diyarbekir fabrikasınm yıldız markalı / ı O · 
unundan olmak şartiyle kapalı zadla p • • 
münakasayakonmuştur.Ihalesi26/5,931 azarhkla satılmak Uzere .J 
de Bitliste yapılacaktır. Taliplerin şart .. t'. 

· . 1 k .. k ·rmek Taksitle müzayedeye vaz' olun an nısıf hisse sahilhane ve ıııu~t • 
namesını a ma ,.e muna asaya gı f 
·· t · ti il k" komisyona latı: Arnavutköyünde Çiftesaraylar namile maruf ve balen e f,)1 
uz.~re emtlına ar e mez ur · · lisesi ittihaz edilen atik (2 ve dört defa iki mükerer cedit (2,2/lı ."4 
muracaa arı. _ 1.. 1-f' 

213, 2/ 1) numaralar ile mürakkam maa müştemilat ve soka- ,t 
• • • ahır kargir sahilhanenin vakfa ait nısıf hissesi berveçhizir taklitle 

l\lardindeki kııııat ihtiyacı olan on tılığa çıkarılmıştır. • ~~· 
kalem erzak kapalı zarfla münakasaya 1 - MezkUr hissenin kıymeti muhamminesi (86,500) b~~.J 
konmuştur. ihalesi 27 - 5 - 931 de i\lar- .,.,... 
dinde l\levki Satın Alma Komisyonunda Satış bedelinin rub'u peşin ve mütebakisinin bet sene ve bet dl 
yapılacaktır. T aliplcrin ~artname almak taksitte tediyesi meşruttur. Jı,JI' 
ve tekliflerini vermek üzere teminatlar ile 2 - Müzayedesi kapalı zarf usulile icra edilen mezkOr ~- -~ 
l\1ardinde mezkôr Komisyona müracaat· yevr.ıi ihale olan (yirmi beş nisan 931) tarihinde yalnız bir tal~P ~~ 
la rı (357) racaat ederek (65000) lira teklif ve ita eylemiş ise de teklif• " 

• • • mezkUr binaya takdir olunan balada muharrer kıymetten dtııı ~~,,.. 
3 K. O. Sa. Al. Komisyonun- ri kabili kabul görüldüğünden pazarlık suretile müzayedesiniıı 1 ıl 

dan: na karar verilmiş olmakla taliplerin şehri halin (16) ıncı güniİ11:..ıoJ' 
As. Sn. Mp. için 13,725 kilo Koyun sadif cumartesi günü saat 14 buçuğa 4+,.adar vakıf akarlar 'f/e dl 

Eti ka pal ı zarf usulile munakasaya ko- ler müdürlüğü ile idare encümenine müracaatları lazımdır. ..r,it1 
nulmuştu r. Teklif mektuplan 6 - 6 • 931 ıo~ ,,ti. 
saat 16 da açılarak fiatlar haddi ldyık 3 - Talipler müzayede ve münakasa ve ihalat kanun~ ,.tı ır _J 

görüldüğü taktirde ihalesi icra kılınacak- ce bedeli muhammene göre (6487,5) lira miktarındaki teırıııı e(P,
tır Talipler şartnamesin i görmek fü:ere vakkate tevdiatın veya banka kefaletnamesini ihale saatindetl efP' 
her v;ün ö~leden ev\'el ve miınakasaya vakıf mahliiller idaresine müracaatla bamakbuz vezneye teslitıl 
işti rak için de tıı rifa tı kanuniye daire~in- yeceklerdir. ~· 
de mektuplarını vak ti muayycnindcn evvel lstanbulun en cesim mebanisinden madut ve lebideryad~.atJ ~ 
komisyona ita etmeleri ilin olunur. b' teıır- " 

vay güzergahında olması ile mektep, depo, otel gi ı ()(IJ) • 
* * * simeye pek müsait ve tamamı tasarruf senedi mucibince ( 4l el~ 

3 K. O. Sa. Al. Komisyonun- f ük k ı 1 h b "' a 11 ~' raı mütecaviz ve etra ı y .. se duvar ari e mu at ve og~.ı ddil,Ja" 
dan: kamileyi haiz ve maa müştemilat (90 - oda) ve salon nıu.t~~ <le , 

As. Sn. ~lp. nin bir sene1ik ihtiyacı la ve hamamları muhtevi olan işbu nısıf hisse maamüşteırııla1' ~, 
olan nzamf 43.920 asgari 40880 kilo sahilhanenin tasarruf senedini ve bu baptaki satış ve ipote .,,~ ":" 
ekmek aleni münakasa surc tile sıun 1' -. bil 
alınacakur. İhalesi 6 _ 6 _ 9.ll saat 15 te mesini ve izahatı kafiyeyi havi dosyasını görüp okunıa .,;ıs et'' 
icra olunacaktır. Taliplerin şartnameyi hallinde gezip tevsii malumat eylemek ve mezkur şartnaJlle fi" " 
görmek üzere her gün öğleden evvel ve nüshasnı almak istiyenlerin balada muharrer mayısın on a~_,.ı,r 
münakasaya iştiral<le r i için de vakti mu- martesi gününe kadar lstanbul evkaf müdüriyetinde vakıf 
ay yende teminatlar ile birlikte koınisyo- mahliiller müdüriyetine lüzumu müracaatları ilan olunur. ,,,(' .İ 
numuzda bulunmaları ilAn olunur. J;1., " 

Mes'ul Müdür B 


