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~ransada 
'ahıs ve 
Siyaset 
~hiten Fransada yapılan riyaseti 
~r intihabında akalliyette kaldı· 
a hariciye nazırı 1\1. Briyanın 
b'la ~arar verdiği malumdur. Va· 
. il günlerde Avrupa birliği tetkik 
ıs'lonuna iştirak • edebilmesi için 
le/ hükumetinin kuvvetli teşeb
~ll 1 karşısında M. Briyan muvak-
. istifasında rsrar etme-
ır 
· Cenevreye giderek ko-

ı:rıa riyaset etmiştir. Bu 
)«, • beraber öyle görülüyor 

lırıyan Anupa birliği tetkik ko
l>~u içtimaım bitirir bitirmez 
. Cenevreyi terkedecek, hatta 

Mülki taksimat 
Vekalet, haberleri 

tavzih ediyor 
Ankara, 20 (A.A,) - son za

manlarda bazı vilayetlerin iJga 
edıleceğioe dair gazetelerde in
tişar eden havadisler üzerine da
hiliye vekaletinden salabiyettar 
bir zat Anadolu ajansı muhabiri
ne şu beyanatta bulunmuştur: 
1 

"Devletin her teşkilatı gibi 
idari taksimatın da daimi bir 
tetkik mevzuu olması tabiidir. 

Son günlerde bazı vilayetlerin 
ilgası hakkındaki şayia da bun
dan ileri gelmiş olabilir. Hüku
metin programında Yilayet tak
simatının tadili mevzuu bahis 
de~i'dir. 

t"ayetlere göre Cemiyeti Ak· 
a Fransanın daimi mümessili 
b·na .rağmen bu defa.ki içtimala

te':~ lŞtirak etmiyecektir. Hariciye Akvam cemiyetinde 
k tnden de artrk kat'i surette çe-

tt u... H · · k·ı· · '~ugün Almanya ve Avustur- arJCJye ve ) JffilZ 
ruk ittihadı gibi bir mesele 

'1 ll bahis olmasaydı ve bu mesele 
'lanın Fransız hariciye nazırı 

fe bit Avrupa birliği proJesını 
aa ettiği bir sırada meydana 
:•ş bulunsaydi riyaseti cümhur 
~·'nda akalliyette kalmış olması· 

iG •çbir siyasi manası olamazdı. 
l>he Yoktur ki intihabatta akal
~alan M. Briyanın hariciye nt· 
1len istifa etmekte o kadar i::ı· 

'-~nıesinin başlıca sebebi budur. 
td~arzda bir mananın resmen tas-

tlrnesi Fransarun beyncımııcı 
~ i noktasırndan hiç te arzu edile

t şey olmadığı için Briyanm is· 
_, kabul etmemek ve Cenevre İÇ· 
arına şahsen iştirakini temin et

~tetne Fransa hükumeti vaziye
t)'e çalışmış olmakla beraber 
~ in zihinlıırd~usule ge.tir
U l'leri bütün bütüne yok etmek 
~ olnııyacaktır. 
~ • 1\ ı\vrupa birliği projesi Fran 

Uyuşturucu maddeler tlca• 
retlne karşı mUcadelemlzi 

anlattı 

Cenevre, 19 (A.A.) - Cemiyeti 
akvam meclısi istişari mahiyeti 
haiz Afyon komisyonunun kaleme 
almış olduğu raporu kabul et
miştir. Bu rapor müoasebetile 
cereyan eden müzakere esnasın
da Türkiye mümessili ve harici
ye vekili Tevfik Rüştü bey, Tür
kiye hükumetinin uyuşturut.u 

maddeler ticaretine karı1 müca
dele için almış olduğu ciddi ve 
şiddetli tedbirler hakkında ko
misyona izah vermiştir. 
[VA[({ f -Akvam cemiyetinde

ki müzakerelere dair diğer tel
ğraf haberleri 9 uncu sayfa
mızda harici haberler sütunumuz
dadır.) 

~•tiye nezaretine mahsus biı" 
~ h lllaktan ziyade M. Briyanın Müzakere devam ediy~r 
1, Ultlr. ~iyaset idealini temsil ediyor ~nkara, 20 (T.~lefon) - Ham~lle.rle 
~liıı ıtıbarla Briyanm hariciye ne- muzakereye bugun de d~vam edıldı. 
'den çekilmesi ile bu proje amc- ııuıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

da.Jci kıymetini bir derece daha receye kadar tahakkuk edebileceğini 
~ta ecek demektir. zaman gösterecektir. 

~~~~ gaz~te~eri M. Briy~nm Her halde siyasi hadiselerin bugün-
,1~ lıtnhur ıntıhabında a_kall~yet- kü manzarasını :M. Briyanın şahsında 
lloıt tnın Fransarun harıci sıya-j temessül eden Fransız siyasetinin Antı 
1 • tasından bir manası olamıya. . . . 

ı. lddiad d" 1 K pada hır muvaffakıyetı şekıl ve sure-
"l. h a ısrar e ıyor ar. eza- 1. d t f . t 1 ü k'"ld'" o 
h uı-ty h . . t' d ın e e sır e rne c m ş u ur. nun 
''Ilı . anın arıcıye nezare ın en . . .. 
ıtı:sııe de bu siyasette hiçbir deği- ıç~n. Fran~ada ye~i teşekkul e~ecek 
lJ "Ukua gelmiyeceğini yazıyor- hükumet ıle bu hukômette M. Brıyana 

ln~ ... lll.u.rnt bir kaide olarak bu yol- halQf elacak zatın takip edeceği siya
·' 'Ye Sürülen iddiaların ve ifade· si istikamet merak ile beklenecektir. 

11.lll.elt siyaset sahasında ne de- .AteluHet Asım. 

Tasarruf 

-..... D 
\' ı-ı:tııek artık sevğilinle danldı~; yeni bir aşık bulamadın mı? 

.. Yır hayır... bütçede tasarrut yapıyorum, münhalata tayin 

Yeni Tefrlkalarımız 

100 DE 

A 
Yazan: Nakleden: 

J. Laserre fa. 
Baş döndürücü servetler, 85 

katlı binalar, sonsuz buğday 
yığınları, dünyanın en meşhur 
boksörleri , hatta Hollivut • 
Broadvay, Los Angelos yıldız
ları haricinde Amerika, bugün 
dünyanın en güzel kadm ve 
kızlarını tıpkı sanayide olduğu 
gibi, seri halinde imal etmek
tedir. r---

• J 

Foto: M-G·M 

Amerikalılar adeta bir "gü
zellik,, fal>rikası kurmuşlardır. 

"V A K 1 T,, birkaç güne 
kadar, Amerika kadınları hak
kında büyük bir tetkik yap
mış olan tanınmış Fransız mu-
harrirlerinden "Jean Lasserreu 
in eserini okuyucularına nak
lt"decek tir. 

c. z. ı 
istanbulda vukua gelen mli

him bir casusluk hadisesini 
anlatan bu eser hakiki vesi-
kaJar üzerine istinat eden na
dir casus eserlerinden biridir. 
Kahramam Matahari gibi ma
hir bir kadını alet etmiye mu-
vaffak olmuştur. Baştan başa 
heyecandan ibaret olan tefri
kamıza 

2 3 mayıs cumartes 
Gününden itibaren başlıyoruz. 

Eğlenceli bir 

Gelecek perşembe güniloden 
itibaren (Yakıt) karilerine ta-
mamen yeni şekilde bir pi
yanko tertip edecektir. Bu 
piyankoya iştirak etmek için 
aylarca kupon toplamak, top-
lanan kuponları muayyen bir 
günde matbaaya kadar getirip 
veyahut gönderip bir numara 
almak gibi zahmetler ve kül-
fetlerin hiç biri. olmıyacaktır. 
(Yakıt) alan kariler okudukları 
nüshaları muhafaza ederlerse 
bir sabah gazetede kendileri
nin .f 0 liraya kadar yükselen 
nakit veyahut kıymetli bir he
diye kazanmış olduklarmı gö· 
receklerdir. Daha ziyade taf
silat yarmki nüshamızdadır. 

Divan bugün toplanıyo 
Darülfünuna iade edilen Rasi 

Ali B. değil, evraktır 
DarUlfUnunda Barem, bazı esaslar dahilinde tatbik edil 

cektir. Divan bugUn bu esaslara göre yeni bUtçeyl 
hazırlamıya başhyacak 

Doktor Rasim Ali B. in da
rülfünuna iade edildiği hakkın
daki neşriyat üzerine yaptığımız 
tahkikatın neticesini ve bunun 
doğru olmadığını yazmıştık. Dün· 
kü akşam gazetelerinden biri 
yine Rasim Ali beyin fakülteye 
iadesinin doğru olduğunu ve 
merasimi kanuniyenin ikmal edil
mek üzere bulunduğunu bir tel
graf haberine atfen yazmıştır. 

Darülfünun emini Muammer 
Raşit B. dün Ankaradan dön
müştü. Kendisile görüştük. De
di ki: 

- Rasim Ali B. in vazifeıine 
iade edildiği haberi doğru de
ğildir, bu neşriyat, Rasim Ali 
B. e ait evrakın tekrar tetkik 

inhisar yok 

Darülfünun emini Muammer Raşit 

edilmek üzre vekaletten Dar
(Lutfen sayıfayı seçiriniz) 

Rekabeti 
Fortun zade Murat B. Vapurcular Seyrise 

ne diyor? 
ihracat ticaretile meşgul olmak 

üzere teşekkül eden iş Limitet 
şirketine karşı bazı ihracat ta
cirlerinin endişeli bir vaziyet al
makta olduklarını yazmış bu tüc
carlardan birinin düşüncelerini 

kaydetmiştik. 
iş Limitet şirketi müessisle

rinden F ortun zade Murat B. 
bu iddialar hakkında bir muhar-

ine cephe alıyorl 
Seyrisefain idaresile hus 

vapur kumpanyalarının anlaşma 
farı ümidinin telcrar suya düşt 
ğünü yazmış ve bu hadise ha 
kında milJi vupurcuların ne sö 
Jediklerini işaret etmiştik. Se 
risefainin noktai nazarına gö 
hususi vapur şirketleri Seyr 
sefainin tekliflerini kabul etm 
istemediklerinden asgari tari 
tatbik etmiye karar vermişti 

ririmize demiştir ki: Bu karar üzerine Sadıkzad 
- Şirketimiz yeni teşekkül Y elkencizade ve Alemdarza 

etmiştir. Henüz fiHyat sahasına vapur kumpanyalarının müme 
geçmemiştir. Şirketin nizamna- silleri dün milli vapurcular birl 
mesi bile henüz formalitesini ik· ğinde bir içtima yapmışlar 
mal ederek tanzim edilmiş de- Seyrisefainin rekabetine kar~ 

bir cephe almak üzere aralarııı 
ğildir. da anlaşmışlardır. 

Şirketin gayesi harici ticareti- Bu üç kumpanya Karaden· 
mizi tanzim, ihracatımızı standar- hafta da üç vapur işletecekle 
dize etmektir. Henüz şirket dir. Seyrisefain hafta da 2 vap 
faaliyete başlemadan endişeye yollamaktadır. Yapurcular diğ 
düşmek, inhisardan bahsetmek taraftan iktısat vekaletine d 
muğalata yapmak demektir. müracaata karar vermişlerdir. 

==============================~ 

Darülfünun kooperatif cemiyet 
Müesslsler dün toplanarak 

heyetini seçtiler 

ı.Jiin toplanan muessısıer 

idare 

Yeni teşekknl eden Darillfü- komitesi reisliğine Zilhtn Be 
nun Kooperatif cemiyti müessis- umumi katipliğine iktısatçılarda 
leri dün saat 16 da Darülfü- Aliaddin Cemil B .. ayrılmıştır. 
nunda, iktısat müderrislerinden Memlekette kooperatif çili·· 
Tahsin beyin riyasetinde topla· tamı'm" · · · t ~ f ı· . . . . ı ıçm cemıye azamı aa 
narak ıdare heyetını seçtıkten yet f t v b k d · · f ı· t' 't sar e mege ve u ma sa . sonra cemıyetın aa ıye ıne aı 

bazı esasları tesbit etmiştir. la konferanslar vermeğe neşril 
Dünkü içtimada, cemiyetin yatta bulunmağa karar verdi 

birinci reisliğine darülfünun emini gibi numune kooperatifleri leş 
Muammer Raşit B., ikinci reisli- kiline çalışacak ve kooperatif ya• 
ğine müderris Tahsin B.. idare pacaklara rehberlik edecektir. 
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" Rusya, ingiltere için, bir 
kasırga , bir tufandır ,, 

--soN-- -lf li·•·•;•lı:I 
M. Mihalopulos 

tnglltere muhafazakArlarının reisi Baldvin,I Cenevrede noktat 
böyle söylilyor ve Rusya aleyhinde nazarını anlattı 

tedbir &IIDmaSIDI istiyor Cenevre. 19 (A.A.) - Avrupa itti· 
1 ·ıı · h - • -- - --- hadı komi yonunun umumi müzakera-
ngı erenın mu afaznkarlar fır- nız Ru ya proletaryasının değil, fakat . . . . .. 

kuı :refBf Mister Baldvin İngiltere ile buı·· d.. . 1 t . . . .· tında \ unan harıcı) e nazırı soz ala· . un un)a pro e ar) ası ıçın zaruı I• k a . t' k'. "A ı 'k' aıı b ı 
Rusya mUna ehetleri hakkında çok rnii dir.,, ra emı~ ır ı.. . \ rupa ı ~ısa ı u l· 
him bir nutuk irat etmf>ıtir. IlaJd,·in B .. 1 . ( 't· 1. ) • .._ 1 'd .. ranının ~eheplen btJ"çok hatıpler tara-

"' u oı eı, ~ ·• ın ın soz erı ıı. f .. dd •t b 1 ·ı 1 k r 
nutkunda su özleri Ö)'lemh•tir. St 1. b 1 .. 1 d'kt .1• rndan mutea ı eyne mı e ·on e. -.. · · :.. · . a ın. un arı so} e ı en sonra ı a' e 1 • • 

''lngilterenin bütün sanayiinde \e d". . .. 8 . d . ·ı 1 1. ,1 0 ranslarda ıekrar edılmi« ısc de harp 
1e ı-vor. ıı aıma ı er eme n z. .. ll't b · b h 

bütün ticaretinde kesat ,·ardır J>unun k d. .. ti .1 1 il • k' • b"t·· ten muteve ı u umumı u aranın 
bircok sebepleri vardır Bu sebepler kt"' d"" d k" . .1 . t 1 b. · az zamanda alah bulamıyacagı ve 

• > 1 a ar sura e ı er eme yn: 1 u un • _ 
• · " unya a ı ı çı er. ış e. ızım ana yur . . . . . 

men iktısadidir. Fakat İngiltere hühi'ı· dumuz bizi kurtarmafa koşuyor, bi· mıHetlerce. sahıbı alahıyet ta.nınnn 
meti de bu sebepleri izale için bir Şf'Y 7.İm öz da' amız ilerliyor demeli ve Cİ· ı:el·~t gayrı faal kald~k~a r. vazıyette 
}apamıyor. han ihtilalinin ateşini şiddetle körükle salah. hasıl olmıyacağı aşıkardır. Bey 

Bütçeye baktığımız takdirde bu ha rd· l nelmılel konferanslarda yapılan n 
me ı ır er . ., kd'"" .. ·ı d b' k t kJ'f 

kikat tavanuh eder. Memleketin büt. Grinev, (Be;; ~enelik plan), unvan- ye ıg.erını. ı ma~ e en ırço. e .1 • 
çesi. vatandaşlann bütçe i demektir. 11 eserinde daha en·el bir rus gazete- le~· alaka ıle takıp ve ar~~nıze. edıl· 
Bugünkü biltçeyi tetkik etmekten istih sinde çıkan şu sözleri tasdik ediyor: mış ol ~ydı .matl~p netayı~ın bır kıs
raç edecefi~iz ilk netice hUkilmetin "Reş senelik plan bUtün dünya mı ttm.~n edıleb!hrdi. ~n zıya~e mnz
masr~fı mütemadiyen arttırdığıdır. ().. proletaryasının !!ermayedarlığa karşı h~~ı musaade mıl.le.t mue~s~ses;, ma~dt\. 
nun ıçin vergi mütemadiyen yükseli- tecavüzi hareketidir. Bu plan, 8ernıa· sının temin ettığı fevaıt ınk.lr edılt 
yor. Başka memleketlerde vergiler te yedarlık istikrarını alt üst edecek ihti- mez. . . . . 
n~kus ettiği halde Jngilterede mütenıa lılli dünyaya yayacaktır..,, . ~· Mıhalakopu!os nıh.ayet d~~ıştır 
dıyen artmaktadır.,, RnldYin, bunları naklettikten son- kı: Cenevre muhıt ve zıhniyetının. e
. Baldvin nutkuna bu mukaddeme rn beynnatrna şu ekilde devam etnıiş- s~lan olan a~alet, müsavat pre.n~ı~~e 
ıle ba§ladrktan sonra Rusyanın bes tir: nne tekliffmın tevafuk edeceğını u· 
senelik plı\nından bahse hnşlıyarak u Bütün Avrupa medeniyet aleminin mit ederim.,, 
sözleri söylemiştir: iktısadi sistemi Rusya tarafından ih- Nutuk iyi tesir hasıl etmiştir. Ha· 

"Beş senelik plan, Rusyayı sanayi~ ıaı olunmaktadır. Ru ya türlü türlü riciye vekilimiz, M. Mihalakopulosu 
]eştirmek için tcsbit edilmiştir. Tiu mal1arını göndererek n' fiyatları kı- tebrik etmiştir. Ilu haklı ~eklifin kn
p1Anın tatblkı netice inde imala~ınr cı- rarak piyasalara yığmakta ,.e işsizliğe bul edileceği çok memuldür. 
karmağn haşlıyacaktlr. Rusyada hu sebebiyet ,·ermektedir. Biz bugün bu 
plan askeri br intizam dairesinde tat- \aziyetin. kUcük mikyasta olan hir Makedonya 
bik edilioyr ,.e Amerikıılılarla Alman· manzarası karşısındayız. ÇUnkti bu- k • •ı • 
Jarın kafası buna amil oluyor 'e ceh- gün yalnız, buğday. sabun, kereste gi- omıtecı erı 
ri mesaiden I tifade ediliyor. Ruslar, hi maddelerin fiyatları kırılmıştır. f<'a 
bu planı tatbik için lb:ım olan parayı kat bunlar. müthiş bir kasırganın ilk Bulgarlstanda seyircilerle dolu 
bizimle yaptıkları ticaretten çıkarıyor- hamleleridir. Bunlar, bir tufanın mu- bir tiyatroyu havaya uçurdular 
lar. kaddemeleridir. Fakat İngiltere hükii- Atina, 20 ( Aneksartitos ) -

"Bug~n bu planın "'?"a~fnk olup meti, a ıl kasırga estiği, asıl tufan bü Sofyadan gelen telgraflara göre 
olmıyacagını anlamak müşktıldUr. f'a. tün kuvvetile hükümran oldu;u zaman K l k b · d n.th" b" 
k bl b 

. • azanı şe rın e mu ış ır 
at z undan evvel kendımlze şunu alınacak tedbirleri ihmal ediyor. . 'k d"I · K 1 k 

ı R 1 b ı: ı · h cınayet ı a e ı mıt azan ı sorma ıyız. us ar u P .lnı n çın a- BugünkU vaziyet ticari bir rekabet . . . . . ov. 

~.ırladılar? Bunun ce.vahını hepimiz bi , aziyeti deflldir. Bugün iktısadf bir tıyatro~u _ıçm~e temsıl nrıldıgı 
lıyoru7,. Fakat Ru hderlerlnden bazı- harp nçılmı tır. Bu harp Jnglltere j. -ye seyırcıler ıle lebalep dolu 
lannın ne dediklerini dinleyiniz. On· tin. ordular tarafından yapılacak olduğu esnada bomba ile havaya 
lar diyorlar ki: "Be senelik plan, yal- harplerden daha çok tehlikelidir. uçurulmuştur. infilaktan sonr~ 

fiinuna gönderileceği haberinden 
galattır .. Darülfünuna iade edilen 
Rasim Ali B. değil, evrakıdır. 
Bu evrak henüz vekaletten bize 
gelmediği için veklletin h.angi 
noktadan tetkikine lüzum gör
dilğUnU bilmiyorum. 

Darülfünun ve baren1 
Bittabi evrak buraya geldikten 

ıonra vekiletin lüzum gösterdiği 
cihet tekrar tetkik edilecek ve 
bir noksanlık varsa ikmal edi-
lecektir. . 

Muam me Raıit beyin verdiği 
malümata nazaran barem kanu
nunun bu sene darülfünunda 
tatbik edilmiyeceğine dair haber
lerde yanlaıtır. 

Baremin yeni mali sene ba§ın
dan itibaren darlllfftnuda da tat· 
bik edilemesi kat'i olarak takar
rür etmiştir . Yalnız bunun 
için bazı şekiller bulunacakbr. 
Darlllfnn Un divanı bugOn topla· 
nuak bDtçcyi tetkik edecek 
ve barem cetveli eıaalarani 

glSre haıırhyacaktır. 

BalaYin bu 'SÖı.leri söyledikten tiyatro yıkılmış •e c;nkaz:ı da atef 
onra şu şekilde devam etmiştir ... Ru. alarak yangm çıkmıştır. infilakı 

)•anın hük~m~t şekli kendi ine ait bir takip eden yangın esnasında 
iştir. Bu hilkumet ne kadar devam e· b. k • • t 1 f 1 t 

· b bf it d ğ"ldi F ırço seyırcı e e o muş ur. 
der~e et~ın. u ze a e ı r. a- B ""th• · f M k d 
kat ona karşı kendi milletimizi sıyanet u .mu. ış. emaye ın a ~ ~nya 
etmeliyiz. Onun için Rusyaya karşı komıtecılerı tarafından ırtıkip 
gümı·üklerimizi yüksetmeliyb:.,, edildiğine dair birçok deliil ve 

Bankalarda : 
Emniyet aadıQı maa, cUzdan· 

ları mukablllnde ıkrazat 
yapacak 

Emniyet sandığı fakir halkı 
muhtekirlerin ve mllrabahacılann 
elinden kurtarmak maksadile 
maaş cUzdanlar1 &zerine ikrazat 
yapmıya karar vermiıti. 

Yalnız Emniyet sandığının bu 
gUnkll nizamnamesinde bu 'iti 
yapmağa milsait kayıtlar bulun
madığı için sandık idaresi tara
fından bu maksatla yeni bir ta
limatname hazırlanmaktadır. Ye
ni talimatname bazarlanarak taa• 
dik edildikten ıonra Emniyet 
sandığı maq cllzdanları muka
bilinde ikraıat ya9mata batlı· 
vacaktır. 

emareler vardır. Birçok şOpbeli 
eşhas tevkif edilmekle beraber, 
caniler henüz yaltayı ele verme
miılerdir. 

Btltçe tetkik ediliyor 
Ankara, 20 (Telefon) - Maliye ,.e. 

kaleti yeni büt~e>i Başvekalete verdi. 
Heyeti vekile de bugün bütçeyi görüş
tü. Düyunu umumiye için tahsisat ko 
nulup konmıyacağı yarın belli olacak· 
tır. Yeni bütçenin 189 milyon olacağı 
anlaşılıyor. 

lzmlrde otomobil kazası 
İzmir, 20 ( A.A ) - Kasaba 

İzmir arasında işliyen bir kam
yonet Kemalpaşanm Belkahve 
civarında bir virajında şoförün 
direksiyonu idare edememesi yü
zünden dereye yuvarlaHmıştır. Bu 
sukut çok şiddetJi olmuş kam-

_. .............................................. ... 

Belediyede 

5 senelik program 
Bir gazete belediye riyaseti

nin hazırladığı ve şehir mecli
sinin kabul ve tasdik ettiği bef 
senelik programın bu sene tatbık 
edilemiyecegini çünkü belediye
nin parası olmadığıuı yazıyordu 

bu haber doğru değildir. Prog
ramın 931 senesinde tatbik edi
lecek kısmı tefrik edilmektedir. 
bütçenin tasdikıni müteakip fa
aliyete geçilecektir. 

Deniz hanıamları 
Bu yaz Deniz hamamları açmak 

için belediyeye şimdiden müra
cat başlamıştır. Bu müracaatlar 
tedkik edilmektedir. 

Deniz hamamları hakkında bazı 
yeni sıhht ve inzibati tedbirler 
alınacaktır. Bu tedbirler bir ta-
limatname ıeklinde deniz ha
mamları açanlara tebliğ edile-

cektir. 
Buz buhranı yoktur 

Denizde: 

Tahlisiye lşlerl 

A vrupadan iki fen 
dubası getirtildi 

Tahlisiye umum mlldilrÜ 
meddin B. idarenin yeni 
bütçesi işlerile meşgµl ol 
Uzere Ankaraya gitmiştir •.. 

Tahlisiye idaresi vesaiü~1 

naeştirmeğe başlamıştır. 1 

1 1 O bin lira masraf ile A • 
dan iki fener dubası getirt 

Bunlardan biri Karadeniı 
ğazınm 15 mil açığında bul 
fener gemisinin yerine ko 
caktır. Dubalar otomatik o 
ziya ve sis çıkarmakta bu . 
le gemilere tehlikeli yerlerı 
ret etmektedir. istinye bayuzl 
da tecrUbeleri yapılmakta 
dubalar matlube muvafık 9 
sa biri Karadeniz boğazı 
cine konulacak, diğeri ib 
olarak bulundurulacaktır. 

Tahlisiye idaresinin yeni 
bütçesinde varidat 500 bid 
sarifat 300 bin lira ka 

Dünkll Akşam gazetesi lstan
bulda sıcakalann artması üzerine 
buz buhranı başladığını, tevziatın 
muntazam bir surette yapılma
dığını yazıyordu. 

Bu hususta buz tirketi müdürü 
ismail Mllştak beyle görüştnk. 
şunları söyledi : 

"Karaağaçtaki buz fabrikası 

· idarenin şimdiki halde ban 
650 bin lira parası bulunll1 
dır. Bu para ile idare, işi 
tevsi ve takviye için bazı 

lsatanbulun buz ihtiyacını belegan 
mabelağ temin edecek surette 
buz yapmaktadır. Bu miktar 
yevmiye 125 tondur. Fabrikanın 
makineleri geçen senedenberi 
bu miktarı yapacak bir şekilde 
tevsi ve ıslah edilmiştir. Şehirde 
buz satılan yerler 60 tır. Sıcaklar 
artalı iki giin oldu. Buz buhranı 
yoktur. Daha Boğaziçindeki iske
lelerden hiç birinden buz isten· 
memiştir bile. Şehrin buz ihtiya· 
cını temamen tatmin edeceğiz.,, 
itfaiye için mask ve hortum 

itfaiyeye alınacak olan gaz ve 
alev maskeleri Avrupaya 9İpariı 

ediIJPiıQ.x,,. .. •• ... l'I• 

Geçen hafta getirilen hortum 
niimuneleri üzerinde tecrübeler 
yapılmış, bunlardan bir kısmı 
muvafık görülmüştür. Bu nümu
lerden tercih edileni Avrupaya 
sipariş olunacaktır. 

lmllllımuuutlil -mw•t111111..m__.....~mailUUllUlllllUillllmlllllfll 

yonet buradaki bazı ağaçları 
devirip kırdıktan sonra parça-
lanmıştır. Sekiz kifiden ibaret 
yolcuların cümlesi yaralanmıştır. 

Mecruhlar İzmir memleket has
tanesine getirilmiştir. Bunlardan 
dördünün hayatı tehlikededir. 
Esnayı sukutta kendisine hiç 
bir şey olmayan şoför tevkif edil-
miştir. 

K6y1Uye toprak veriliyor 
~a,•ur, 20 (Vakıt) - Vali Talat 

Beyle Diyarıhekir iskan memuru Hu· 
Hl i Bey evvelki gUn buraya gelerek 
köylülere dağıtılacak uaziyi tetkik e· 
dip bugün döndüler. 

Fırka idare heyeti 

rişler yapmaktadır. T 
idaresinin k'ldrosu geçen 
gibi 250 kişidir. 

~tüf ettişler alAkadar 
rede tahkikata başlad 

hazinei evraktaki tarihi 
lar meselesi gittikçe harar 
mektedir. Tarih encilmeni 
fından alikadar makamlar' 
kilen telgraflar üzerine iş 
ehemmiyet etmiş, maarif 
letinden de milzeler ida 
emir gelmiştir. Bunda satıl 
ıikalardan yolda toplattınl 
tarihi kıymeti haiz. olup ol 
ğınrn tetkik edilmesi bildi 
tir. Bundan başka elyevm 
mamış bulunan mahzende~ 
rakın da tetkiki emred 
tir. Bundan başka maliye , 
Jetinden maliye heyeti te 
riyasetine aynca bir e111it 
miş, bu s:ıtış işinin s~r'atle 
kik edilmesi bildirilmiştir. 
ye müfettişlerinden Celil 
dUnden itibaren işe baş~ 

Türk·Yuuan ınahl<e 

Ankarn, 20 (Telefbn) - Halk Fır
ka ı idare heyeti bugün toptandı ve \ 
vazifelerin tak~imi me!';ele ini güriiş. 
tii. 

.. V AAIT ıntefrika• ı 159 Söz aramızda, feryadına yetişen bir maneviyet göl 
Affedersiniz a.mma ıiz yokıu· rebiliyor mıyız? Amanı basınca 

nuz dedi. lebbeyk cevabile kar§rlaııyor mı· 

sinde bakılan daval 
Türk-Yunan mahkeınetİ 

18 davaya bakmıştır. Bu11l 
16 sı hakkında ret karar• 
miştir. Rettedilen davaları~ 
sini Yunan tebaaai tar• 
hükumetimiz aleyhine ~ 
harp tazminatı ve istird" 

1 

val davaları teşkil etrııe~1' 
Dün umumi ajanımı~ Eoı' 
B. bir muharritittdıe fil 
natta bulunmuştur : dl 

Yasanı HUaeyin Rahmi 

Allahı büsbütün inkar edince )'ız? Bilakis en haklı istimdatlarda 
önlerine açılan boşluk mütefekkiı·- maneviyetin kulağı taş gibi sağır 
)erin çoğuna dehtet veriyor. "Al· keıiliyor. Allahm adaletine en yer 
lah olmasa bile onu icada lüzum yüzünde eaer olsa inıant adaletin 
Tardır.,, deniyor .. Bu hudutsuz ka- teıiıine lüzum kalır mıydı? Davanı 
inatı baliluiz, ıahipaiz farzetmek Allaha havale edip bekleme~ense 
çoklarına titreme ıetiriyor. Dünya adliye Yekiletine iıtida takdımin-

BG dini itikat klitelerile zihin· etrafına toplayarak aormut: Ye ahrette kendilerini hamiıiz ye- de istical d~ha mu~afıktır. 
lerimlsi yüksek fikir merhalelerine "-Bana dair ne dütünüyorau tim buluyorlar •. Onlara vakit va- ~zı n:ı~t~•ekkıl kimıeler: 
ulaimaktan men' e uirqmanın aa· nuz söyleyiniz •.• ,, kit merhametine, himayeıine ııiı· .. Sen ışını Alliha havale et 0 

mam .ıtk aeçmittir. Ve asıl gaf- Herbiri bir türlü hikmet yu· nacak bir murakip lazım. En gizli a~zel ya~ar,, derler. Maslahat sa
let de bu çürümüı, mantari keıil· murtlamq. lıpinozaya atfen Valte• ıünahlannı ıttılaından kaçıramıya hı1'i kendı ~a~ı,m~yıp da Allaha h~ 
mit eald kanaatlerin uhrevi necatı· rin ıöylediti nazımdan aklımda ka caklan bir gözcü .• En dar zaman- Tale .ed~lmıt ıılern~. vardıkları n~tı 
na aanlarak dünyevi en ciddi umu lan yalnız ıon iki mıara ıudur: larında iman diyecekleri bir hafı· celerı w ııze sayıp doksem parmagı-
naaau ihmal etmektir. ilmin, fen Parclonnez • moi dit· il en lui zı hakiki •• Hasenatı mükifatlandı· nız agzanızda kalır. 
nin halline upqbğı tabiat muam• parlant tout bu racak, cürümleri cezalandıracak Dünyada günahkarlar mukbil, 
malannı dütünmekten kimse mene Maiı je penae entre nouı que bir idili mutlak .. Hasılı her zaman ıevapkirlar düşkündür. Her ıınıf 
dilemez. Ve bu tef~kkkür günah vouı n'exiıtez pas i9te ben buradayım diyecek mane- halk üzerine bir göz gezdirirseniz 
delil bilikiı çok sevaptır. Kabil olabildiği kadar aılma Ti bir kuvvet lazım .. Vehmen ol- hakikati anlarsınız .. Çünkü günah-

Valter nazmen yazıyor. yakın tercümeıi: ıun halkın buna §iddetle ihtiyacı kirlıkla ittiham olunanlar açık 
Cenabı bak fileıofları tahtının Uıul IÖJ_liıerek Allaha eiildi. Tardır. Fakat ortada her iıtimdat {Bitmedi) 

"Mahkeme faaliyetine tO 
etmektedir. Bir c~ıs~de 
davaya balrıyör. Diğff t 
bizde Yunan ıjaril il~ 
itilifnamesi mbcehitit•..,. 
otuuması icap edett dlfl 
rikle meşgulüz. Şinttil,e 
800 davayı ayırdık. Bil · 
150 si TOrklere, müteb•. 
nanhlara aittir. illt liiite1' 
ettik. 300 ze yakıtı da•n' 
tevi olan bu liste ile 
riyasetine vereceğiaıİI 111 

mektubu bazırlamakt•~, 
nokta üzerinde Yunan '1 
anlaşamadık. Fakat btJ 
hallederek mektubu 

riya•tine YenCeiİL 
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20 sene seyahat eden 

Qir Sırp m-~slektaşımız 
şehrimizde 

&.zı, hiç kimse ile ·mukayese edlleml· 
11ı. Yecek derecede bilyllktllr, diyor 
'"'llOrad Rautchevitch isminde 

bir meslektaşımız birkaç 
Gr memleketimizde bulun
•dır. Dün " çok sevdiğim 

'1t,, ı seJimlamıya geldim 11 

taile matb~amıı:a gelen ve 

İni takdim eden M. Milo-

~lllattığına göre tam (20) 
il' rnubtelif memleketlerde 
•t etmekte, iktısadi ve ai

tttkikler yaparak kitaplar 
il ·lbektedir. 
~lektaşımıı: bundan on se
tte( de TGrkiyeye gelmiştir. 
•tftrki seyahatinde evveli 
'"•yı ziyaret etmiştir. 
~ erinde Gazi Hı. ile isme 

Zıın Pı. farın ve bazı meb· 
imzalan bulunmaktadır. 

disi diyor ki: 
nıenecvvel gördüğümTü~ 
ıle şimdiki Türkiye arasın· 
~k derin bir fark var. O 

l'OrkJer çok fonetik bir 
q 'ler. Şimdi büsbütün baş
t.nazarda göze çarpan şey 
l'ln değiştirilmesidır. 

L k eski çubuklu, fesli Türk 
.._YAidır. 

k•rada Amerikanvari bir 
tt gördüm. Benim kana· 
flıdur. Türkler Alman_.e 
~ileri taklit etmek istiyor
"'ter bu rejim muhafaza 
İlirse yakın senelerde Tür
~ok kuvvetli bir millet ve 

tt olabilecektir. 

\'e ismet ~aşaları yakın
. m. Üzerimde bıraktık· 
ltıtiba harikuladedir. Gazi 
' . bazı insanların düşün· 

. Ribi ne Napoleonla ne de 
ili ile mukayeıe ediiebilir. 
il Napoleon memleketine 

~ırplı me~lelctaşı mı:z ; M. Milorat 

hem fenalık hem iyilik etmittir. 
Halbuki Gazi evveli düşünmOt 
sonra yapmııtır ve bunların hepıi 
memleketin yOkselmesini ilerle

mesini temin etmiftir.,, 

Meslektaşımız Türk gazetele· 
rini tertip, teknik ve yazı itiba· 

1ile bntün Balkan gazetelerine 

faik bulmaktadır. Kendisine 
20 senelik seyahatı esnasında, 

insanlar hakkında nasıl bir fikir 

elde ettiğini sorduk. Dütllnilr 
gibi oldu, güldü ve dedi ki: 

" - insanlar maddileıiyorlar. 
insanlık ne l<adar ilerlerse egoizm 
de o derece kendilerini takip 

ediyor Ye insanlar binnetice fa. 
şizme doğru gidiyorlar. 

M. Milorad s~yabatleri esnasın· 
da yedı sekiz lisanla konuımayı 

öğrenmiştir. Türkiyedeki tetki
katı üzerinde de bir kitap çıka· 
racaktır. Burada birkaç gün 
daha kaldıktan sonra Mısıra, 

oradan da Hindistana gidecektir. 

tgılerde satış yapılabilecek 

Olmemeye çare! 
DarUlfUnun Emını, böyle bir 

mUracaat olmadı diyor 
Bursada ·safiye Milat iı;minde 

bir hanımm ölüme çare buldu· 
ğundan bahisle Bursa vilayetine 
müracaat ettiğ'i ve bu keşfini 

Darülfünun müderrisleri huzurun· 
da ispata hazır bulunduğunu id
dia eylediği yazılmıştı. 

Safiye Mitat H. kendisile ko
nuşan bir gazeteciye vilayete 
müracaat etmezden evvel Darül
fünun emini Muammer Raşit B. 
ile müderrislerden Şekip ve F ah· 
rettin Kerim B. lere de müraca· 
at ederek bu keşfini haber ver· 
diğini fakat kendilerinden cevap 
bile almadığını ve bunun üzerine 
Bursa viJAyetine baş vurmağa 
mecbur kaldığını yazmıştır. 

Dün bu hususta kendisile gö· 

rüıen bir arkadaşımıza Darülfü
nun emini Muammer Raşit B. : 

- Böyle bir müracaat hatır
lamıyorum. Ciddi bir müracaat 
kar1111nda Darülfünunun sükut 
etmesi ve alikadarlık gösterme· 
mesi kabil değildir. Yazıldığı gi· 
bi Safiye Milat H. Bursa viliye· 
tine müracaat etmiş ise herhalde 
istidası bize gelecektir. istidası 
üzerine icabeden muamele ya· 
pılır. 

Polis Haberleri 1 -----Bir eldiven 
labrlkatörtt 

PJYA-=:A YI DOLANDIRIP KAÇ:\IIŞ 
Ka) dedildiğine göre Jaıı Hefter i~· 

minde bir eJdiHn fabrikatörü pi)R..,3· 
dan 30 bin lira dolandırdıktan l'Ollr<l 

t:n ,·arP ile ltalyaya kaçmıştır. 
. İ926 sene<:inde memleketimize gele 

1 rek komisyonculukla işe başhyan .Jan 

r 
Günün 
l\luhtırası 

\...~~~~~--~~--. 
Takvl"!=,Perşrmbe 21 Marı~ 5 inci 

ıı~ 1031. •enenın ~unleri geçen 14{, 
ka'3n 224, 3 i\luharrem 1350 Günefin 
\,e, za burcuna gırmesi 

GUneş-Do~usu 438. Batışı. 

Namaz vakitl.!!i-=. Sabah. 

19.25 

2,48. 

Jlefter bir kaç . ene ~onra "Türk eldi· Ô~fe· 12.10: ıkindı 160 : Akşam 19,25, 
ven komandit ~irketi., namı altında Y3r ı 21,17, ınısak 2,30 
bir ~irl.:et teşkil etmiş, Galatada da. 
bir imal:\tane a~mıştır. 

Fakat birkac gün enel imalatane. 
sini Safra biraderler müessesesine dev 
rettikten sonra kaçmı"tır. 

Jan Hefter bazı müesseselerin im
zalarını taklit ve . ahte bonalar 
tanzim ederek hesaplarına bankadan 

• 
Hava- Dunku hararet lazam!) 28 

tıı•gari) 16 derece Bugün rüzg~r lodos, 
ha'a açık. 

• 
Bugün 

Toplanblar - F.:tıbha oda•ı hııy. 
pa rn almıştır. 5İ) et dl\·anı · Darulfunun di\•anı •aat 3 te. 

Hu suretle dolandırılan mües~ese· 
ler on dördü bulmaktadır. Konferanslar - l\luallimlcr birli· 

Dolandırılan mües e. eler polis mii ğınde o~lcdcn sonral me,·zu: Memleke· 
dürlüğüne ve Ticaret odasına müra· timizde ilınf \'e me<.lckl teşekkullcr [mu· 
caat ederek kaçan dolandırıcının yaka allim Ahmer HAmit H. taraiındanı 

lan masını istemişlerdir. Gelenler • Gldenler - Dün kı· 
KUYUYA DÜŞÜP ÖLDÜ radenizden lngiliz bandıralı Rancbi \&• 

Ok meydanında bahçh·an Mustafa purile limanımıza 400 sey)ah gelmiştir. 
nın iki yaşındaki oğlu Halim bahçe Sev)ahlıır Şirketi IJayriycnin bir vapurile 
iı;inde oynarken su kuyusuna düşmüş rıhtıma çıkmışlardır. Bugun .de ~ehri gez· 
ve boğularak ölmüştür. dikten sonra akşam üstü l~kenderfyeye 

BlR ÇOCUCUN A YAGI KIRILDI hareket edeceklerdir 
Süleymaniyede Aziz Bey sokağın- § Bugün Monte Peze vapurlle ~eh· 

da 1 numaralı evde oturan 11 yaşla· rimi:ı:e 1500 Alman seyyahı gelecektir. 
rında. Muhittin isminde bir çocuk dün 
saat 14 te köprü üzerinde tramvaydan Radyo 
atlamış ve ayağı kırılmıştır. latanbul - ~aat 18 den 19 • kadar 

IHUUllHlllll ... AUtU111•111111111u111B............. • • k .. c h a r 9 d 19 30 k d s l'm Sım olmıyan malları da sattıklarını söyle· Tedavı edılme uzere . e~ra paş gramo on 1 an • ·a ar e ı 
. . . hastanesine yatırılan Muhıttın bu ka B. tarahından konferans halk bllgisi 19.3() 

dL Azadan Ganı Bey buna ~·e se~gıler ıaya kendisinin sebep olduğunu, vat- dan 20,30 kadar alaturka saz, Suhande 
de perakende satışın menedılmesı tek· manın suçu olmadığı yapılan tahkikat Hanım ve Hafız Ahmet Beyin rcfabrile 
lifine şiddetle itiraz ederek: tan anlaşılmıştır. 20,30 dan 21,.<30 a kadar Afans oakestra 

- Sergide eşya teşhir eden mües- 1Kl YANGIN 2l,30 d~n 22,30 a kadar alaturka sa1 ... 
seseler başkalarına ait eşya satmamış Anadolu Kanğında Kule caddesin l\~ kb 1 Ak"I H 1 · tlraklle. . . ıa u e ve ı e anım arm ış 
Jardır. Bunu, yer kalmadığı için ser· de ciheti askeriyeden terk~ılmış pal· M k BUk 

d t F d d.. ta ·uk Viyana, Peşte, os ova, re! giye iştirak edemh·en Bursalı bir ku· yonlar a o uran ua ın, un ' 
yumcu uydurmuşt~r. küme indeki bitlerin imhası için yak- Saat 19: 

. tığı ateşten sıçrıyan kıvılcımdan yan· Bükreş: (16 kilovat 394 metre) çocuk 
Sergılerde satışın men'i çok tesirler k n bir kısmı yan 

yapacaktır. Avrupada sergilerde sa· gın çı mış n pavyonu . saati, caz 
. . mıştır. Peşte.: (23 kilout s:;o,5 meıre) konser 

tış yap.ılmıyabıl~r. Her şe:_de A
1
vrupa- Evvelki akşam, Fındlklıda Umer ;\fosko\·a: (ISO kilovat 1304 metre) lı;. 

yı taklıt etmemız art degıl ya. Avni mahallesinde .Namık Paşa soka panyolca müsnhabe 
Mutlaka A' rupa sergilerine benze ğında Uşşaki zade Muammer Be) in Roma· 75 (kilovat 441 mcrt"F) ~nıt 

teceffz diye hayaHHa kapılmak iktlsa· evinden yangın çıkmış ise de hiç bir 
d ·· numara 10 Mozann; Donizcttlnin F.liksir 

diyatımız hesabına çok zararlı bir iş- zarar husulüne meydan verme en son 
tir. dürülmüştür. 

S . .. l • . h lk t t • y AKA LANDI 
anayı muessese erını a a anı · b' :-· ta · 
. . • . Bedros isminde ırmı, yyare pı-

mak ıçın satış lazımdır,, dedı. k d" düncü keşidesine ait , . yan osunun or 

dam ur 
Viyana. (20 kilovat 517 metre) 

Jar saati 

Saat: 20 
'ehpı Bey: bir biletin numarasındaki 3 rakamı-
- Bu ilmi bir me..,eledir. llmi bir 01 9 yapmak suretile tahrif ederek Peşıe: Konser 

Rilkrcş. Radyo Oniversite 

çocuk· 

karar lazımdır. Tayini esami ile bilete isabet eden 75 li~a ikramiyeyi Moskova. lngllizce müsahab" 
rey ,·erilsin.,. Dedi. Galata.da tütüncü Hacı Mıgırdıçtan Roma: Konsere de\·am, Şabruyenln 

Azadan Hamdi B. buna itiraz ederek almış, savuşmuştu. Noktürnü, üç milll marş, Şttavsın nallı ea t d il l d dil ldd tll 7..abıta tarafından aranmakta olan re o ası mec s n e n ş e ilmi ve gayri ilminin ne .demek olduğu Bedros yakalanarak adliyeye teslim SU\'trİ 
mflnakaşa)ar oldu nu izah etmesini söyledı. Hacı Recep edilmiştir. Viyana: Kadın faaliyeti 

t~ı . . .. . . . ve Vehpi Beyler arasında şiddetli mü KAÇAK lSKAMBlL KAGITLARI Saat: 21 
. odası meclı ı dun ... aal on edılnu~tı. Raporda sergılerde par:ıkcn naka!!alardan sonra mesele reye kon· YAKALı\NDI Hükreş. Rııdyo Üniversite 

:~ıp Beyin ri) aseti altında top de :-atışın doğru olmadığı, satış yapı- :. Evvelki aün limanımıza gelen Fran Peşte: l\Iozann do mintir fantezi; Su· 
t, 1 · · · l kt k k d u. a 

- ırsa !!ergının sergı o ma an çr ara sız bandıralı Ankor vapurunda kül- manın Romans, Vokmanın dansı onfrozat itlen· b' · · dd · d y • Sergilerde perakende satı~ıın kahul . fı ın ırıncı ma e"ın e panayır olacagı, esasen Avrupadakı : .•. :; liyetli miktarda kaçak iskambıl kağı· Mosko\'a: Hir amele hamlesinin hayın 
lt~an sorulan suallere celap modern sergilerde de parakende satış edıldıgı anlaşıldı. . dı bulunduğu polis beşinci şube mü· Roma Gramofon, Bizenin arlezycni 
t~ccarlardan ceza :ılınması yapılmadığı zikrediliyordu. Oda idare Bundan sonra altı senedenherı o- dürlüg·ü tarafından haber alınmış \'C 
ld h · kl"ft b l a b b" • Viyana: Kuliıbede ışık hikAye il. are eyetı te ı e u U· heyeti bu raporu müzakere ederken aya kaydedilmiyen azı ecn~ 1 şır· lazım gelen tertibat alındıktan sonra 

~il ikive ayrılmış, azadan besi sergilerde ketlerden alınacak cezaların ıcra. da- kaı;ak iskambil kAğıtlan dün bavullar Saat: 22 
~:::: umum.! katip Vehpi B. sa;ış yapılmasını kabul, ü;ü de reddini iresi nsıtasile tahsiJi hakkındaki ida içinde şehre çıkartılırken müsadere e- llülmş: Madam Çfgurtunun dan51, 

tıl\a bazı tuccarların. oda~ı~ istemişlerdi. re heyeti kararı kabul edildi. Ve cel· dilmiştir. Radyo orkestrası Bı.irteti konseri 
~ i le c.e,,·a~ ... vermedıklerını Bazı müesseselerin kendilerine ait seye nihayet verildi. Bunlar 1157 de!'tedir. Pı~tc: Avusturya konseri; Vcberln 

ş rın suruncemede kaldı- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••u••uu•••••••••••••••••u••••••••••••••••••••u•••u•u•••••n••••••• Koryant; Bt:to\'enin yedinci Senfoni 
,.1" ticaret odaları nizamname- f 1 Roma: Bizcnin Arlczycnl 
a e.hareket edenleri cezal:ı.n- 1 Çizgilerle fikirler : Hayat adamları Vivana: Goldmarktn Bahar uvertürü; 
h "-ır bir madde bulundug·u'lu • · El 
41ll Drnrakın Roıalka; Vıgnerın J cm. l'lun üzerine azadan Hamdi 

delttk' . 
ti~ ı nızamnamede böyle 
t "ardır. Bunun için ayrıca 
1'ı alınmasına bir mahal yok

t b l'larrıe tatbik edilsin. Dedi. 
l'ı il teklif kabul edildi. 

ta Sonra bazı ticari maddeler 
~etı atın~a ı hakkındaki kara
h tetkık edilmesi için idare 
1 a"ale ed"ld" etd ı ı. 
.... e Perakende atış yapılıp 
"'llsı 
'-'Un rrıe ele i de uzun 'e ha-

aka§alara sebep oldu. 

t Setıeki (' 1 t . . .._. .ra a a aray sergı ıne 
1 

1hn b ar, azı ku) umcu l"C mani 
'ft.tarı ~er~ide satış yapıldığı 
İit gırdıklerindcn bahisle 

acaat et 1 • .. • 1 
it dü .. me erı uzerıne rn 
Ve~k~ müzaı,ere inde umu

lat Pı ile.) izahat Hrirken 
a arav .. d . t 

ta J ergısın e tıcare 
rafınd 

ıııı.._ an lıı,ı hl; u ta tet-
OQ 

1 
' hal.ıı·lanan rapor ser-

Unda da tet~ik ve kabul 

--
Kendileri şehirden yitmiş mil 

mesafede ikamet ediyorlardı. 

Onu ve kız kardeşini mektebe 

vermek ıçın şehre nakletmek 
lazımdı. Bu nakil tam bir hafta 

sürdü. Genç çocuk bir mektep 
elbisesi alabilmek iç.in hafta!arca 

bir tarlada çalıtb. 

Mektepte gördüğü jimnastik 
dersleri onun içinde askerlik 
hevesini u>'andırdı ve kendisi 
derhal neferlikle orduya girdi. 
Ordu onun için en mükemmel 
yerdi. Neferlikten başlıyarak 
adım adım ilerlemeğe başladı. 
Kendisi bir StÜn ferik olmuş 
ve on iki defa taltıf edilmitti. 

-... 
Ordudan tekaiide ıevlcolun

duğu zaman kendisi r~dyo ko~
borasiyonunun riyasetıne tayın 
olundu. Çünkü memleket bu 
itin tekemmülnnü istiyordu. Ni
hayet bu dünkü tarla çocuğu 
ve düngü nefer bu işte de mu· 
vaffak olmuştu. Bu adam Ame· 
rikanın en maruf ricalinden 
olan iemi Harburltur, 

Saat: 23 
Bı.ikreş: Senfonik konser, istihbarat 
Viyana Gunonun Seb~ kıraliçesi, Llçln 

ikinci rapsodi, Valdlöjfelın Baharda ÇO· 

cuk dansı 

.. Vakıt:Abone şartlar1: 

... 

ı 3u ı 2 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
IJaricte - 800 1450 2700 

lıln sartlar1mız: 

Resmi Husust 
'atın 10 Kş. 12,50 Kş. 

Santimi 20 ,, 25 

KUçUk ilin •artlar1mız: 

1 2 
30 50 

3 
65 

4 

75 
1·10 Defa~k 
100 Kuruş 

A - Abonelerimizin her tiç aylı· 
ğı içtn bir defa meccanendir 

R - 4 satırı geçen il!nlıınn fazla.. 
satın için 5 kuruş zammolunur ... 



- 4 -VAKiT 21 MA YJS 1931 .. -O UNUN -
===iŞABETLERİ 

. -·---·--··-· -. . . . .. ·- ... - ·:;; ...... ~..,:~f' ... ··~·.J-.-~·· C't ·-~~1.·- ·,.,. . 
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Habrcl al-JW,, .i:SiiiW\~F·': 
Ermenileri rahat 

bırakınız! 
Zaro ağa ve ihracat ŞehsT menfaatlerlnl tendn 

Hasede maruz kalmaktan ziyad~ etmek ıçın •ul•rı buıandtr· 

. ..... •• ~ . . . ··': : . .;·· , . ., -r· :':ı_• ·:-t~J:.:;·~ -.. ""J .. , •.>r, • '"!"· • .. < 

eşyamız mak iatlyenlere •rbk hiç 
Zaro ağa Londradan lıtanbula haset duymaktan korkmalıdır kimse inanmıyor 

dönmek için Türk konsoloshanesine Kahirede çıkan ermenice Kosape.r 
baıvurmu§: ilk ••ne - Muavinler -KUçUk idarehane -Bir nevi mahfel- i."minde bfr gazete Türkiyedeki erme-

''- Aman biraz para •• günümü gün Nlabeten aerbeat • lsmallSafa ile ile temas· Haset tezahUrlerl nilerin bugünkü rahatını çekemiyor. 

edeyim. Bir vapur bileti alıverin. - 42 - yazan : 11 o !it Ziya !~rkiy.~ erme~fJerini d.e-dirgin etmek 
Yü~ elif senelik adamı .. .. . . . . .. .. . ıçın mutemadıyen neşrıyatta bulunu· 

yeni dünya e.rka.sından eski dün h T1~ebhusun mukaddemesınde lıı ç '"' ırfan, edep , .e - o zaman buyuk hır yor. Türk cümhuriyetini saçma sapan 
ya ağzını şapırdatarak bir Ji. aya ~t~ kapılmadık ... h~yük hnşJı.r:ı - cür·ct - siyasiyat mahfeli olmuştu. . hücumlarına hedef kılmak ve ermenile 
mon gibi ıktı, sıktı şimdi 0 , Taymi · rak kuçülmekten~e kuçuk haşlı:rar:ı k Bu on noktai nazardan gazetenın ri ayaklandırmak istiyen bu hezeyan. 
kenarında ıkılmrş bir limon kabuğun· imkAnın mü aadesi ni~petinde büyüme hmirden ziyade lstıınbulda ve uzak- name Türkiye ne uzaktan yakından a
dan farklı değil! Çürüyor. kfifleniyor. fe çalışmak kabilinden hir ameli fel se larda hir ehemmb"Cti mahsu~ası ,·ardı: lakadar olmıyan n Rusyadan da im
Ve bir damla nefes alabilmek için &· feyi yaşımızdan alııma. .. ak bile bize Bütün mü,·es,·i ve mütenhhlm ida- vulmuş olan Kafkasyalı bir ermeni 
na vatan havasını bekliyor. müzahir olan tecrühedide büyükleri- re ı en ziyade hal'olunmak korkusu- tarafından neşredilmektedir. Kosaper 

* • * ml:ıden almı~tık. Bunların arasında nun etrafında deveran eden Abdülha sahibinin Türkiyede dlki11 tqı olmı-
Zaro ağayı Amerikahlar aldılar, Mahmut Esat Efendi ile Hayri Bey mit ilk enelcrde tecessüs şebekesinin yan ve TUrkiyede gözü olan bir yalan 

götürdüler, gezdirdiler, onu kAh dun- vardı kt ne zaman genç kanımızın g <t· ~ıkı ağlarını lstanbulun üstüne ger- rı olduğunu söylemek, onun ne§riya. 
yanın en gUzel kadrnlle kol kola ıör- leyant bizi makul hu-dudun haricine mekle iktifa ettiğinden vilayetlerde tında. takip ettiti hain emelin mahiye. 
dük, kah dünyanın en IUk~ 5alonun- sevkedecek olsa hayat ilimlerinin iti- biraz daha _erbestçe teneffüs mümkün tini meydana koyar. 
da tesadilf ettik. KAh bir filmin kah· dallnl bize aşılamakla iktifa etmiye· dü. Onun içindir ki gazetenin mfüwed . Kahlrede tUrkçe ve arapça olarak 
ramanı olarak •• Fakat dünyanın en o- rel<, yeni doğan bu gazeteyi kimilcn datı İstanbul sansörUnün günden güne lntışar etmekte olan Muhadenet refl. 
rijinal ervetinf taşıyan adam şimdi çocukların eline de tnrakmıyarak, kn· artan tazyikına maruz kalmıyarak ya kimiz, Kosaper gazetesinin neşriyatına 
açtır: Susuz~ur: Hatta o kadar ki Za· temlerinin ve tecrübelerinin mahsul- mektupçunun ya mektubi kalemi ntÜ· şiddetle mukabelede bulunmu§, bunun 
ro aganın aılesıle bile mektuplaşması terini de getirip bize hah ederlerdi · · · 'h 1 •· ahas ·n üzerine Muhadenetle mahut nrakapa-:. · meyyızımn ı ma ''e musam ı J • 
imkanı kalmamıştır. Hayri Bey Rusçuklu Hayri im1.ası zımam eden meşgale kesreti arasında re arasında hararetli bir münakaşa 

• • • zaten matbuat Aleminde tanrlmıştı. eri bir nazarile matbaam verilebilir- başlamıştır. ~fuhadenet refikimizin son 
Zaro ağanın yabancı komisyoncu- M h -ı ik d 1 · • t ·ı ı ·· h d k' b k .• . . u aı url te ve ev et memurıyetle- di. Bu sayededir ki (Hizmet) sonralnrı pos a ı e ge en nus asın a ı aşma a-

Jar tarafmdun Atlantı.gın bır kr,,sın- . . . . . . . ı d b k 1 "kt'b dl 
dan ötekis ine bir kız. kaçırır gibi kaçı- ~ınde pışkın ve dolgu~ bir eda al~n İstanbul geflçliğıne de bır nevı ,.351 ... e

1 
ehn d azıt ıbal'rm arhını ı1 rfı da's· e yko1 ~z. 

• . .. · · b k 1 üslöbile arasıra icmah ahval namı1e tai nesir olmu~tu. llk senelerde bize JT u R ene ımu srr ıyor . nldıgmı, bır mucevher ııbı aş a an- ' :. " .. 
.. 1 · d kl k -t- Uld"' tanılan ba~makaleler yazar Mahmut uğrıyanların arasında babasının men· Kosaper pıetesf, ta§nak komlt• nın goz erm en sa anara &'O ur u :. · • . . 

ğünü düsünUrken, Mersin ticaret oda- Esat Efendi sönmek bilmiyen tederı ü~ fa~ından lstanbula avdet eden Süley- sının Mısır orpnı (ffalh ~olu) un· 
b. :ı h t 1 d atec:IJe fran"ızcada rfüıuh peyda etmek man pasa zade Sami,•i fakirane bir el l'anlı makalemize cevap \"erıyor. Mu~-sının ır raporunu a ıra ım. ':l • • ı; J • •• • • 

O d d · d k" "b' 'h . irin tercüme ettiği siyast bentler· sth· bi e içinde, melUI Ye mahzun, göılilk· terem okuyucularımızı ıgrendırmıyece-rapor a enıyor u ı ıı ı ra , ı f' . b'l d'k . b' k kUf" 
1 1 cat c yalarımızın Mersin limanından hatinden emin olmak maksadile enela ]erinin altında daima yaşlarla örtülü ını 1 ey 1 yenı 1.~ço ur er e 

• t• V• • ·1 · bf b d'J d 1 - 1 .1 d h doldurulan o yazıyı sutunlarımtza nnk sonra nereye gıt ıgını mı meyız.,, bana r kue okuduktan sonra mat a- zan ne ı en a gın goz erı e; a a ~on . ~ 
1'ürk pamuğu, inciri, üzümü, şusu ayıı bırakırdı. Böyle etraftan birçok ra, galiba Hicazdan dönen şair lsmail lederdık. Faka.! hemen her _run .. b~şma-

busu Tu"rk Jı"manlarndan dıQJlrı rrk tah · · l i k ki be Safa .. · ı nihavet dinletecek adamlar kale olarak Turklere aynı kufurlerl •• ~ .:s • rır muavın er ni ·aunma · a ra· J • • • . . .. 

t · 11 b' Za ~ad Eld . . . . .. . . b ld - d hah . b' 'k · .. . 1 tekrar edıyor ve bu kufurler ara~ında ı mı za\a ı ır • ro a._ ır. en r her yar.ı ışlernun en büyuk kısmı ıkı· u ugun an üyar, ın mış şıu e- . 
1 fak t kA b k l · ı kt I l. "b r bT' Ramgavar, Hın~ak fırkalarına, hiç hır 
d
e gezçer, ğ a onun n t~ a a~~ı~ mize, Tevfik Nevzatla bana, kalırdı. rı e uz.un me up arını,. au a ı, ı U· fırkaya dahil olmıyan Ermenilere Ak· 
ır. aro a anın yaşını nuıı , me a ı Sade gazetenin tahrir iş" değil idare tur. daıma handenak, daıma şetaretper . . 

gnıp istismar ettiv.:e Türk ihracat •• d b" •t 1 
1 

' d .1 k .. .. 0 denızden Karadenır.e kadar uzanan, 
J u , ışı e ıze 81 t • ver e ası e, o uyor goruyorum. nun· 

1 
h d d d E . ta 

mallarnın lezzetini de yabancı ıruplar Bi kat· t t ğ h .. kat' la derhal dost olduk. tekel1üften, res- ran u u una aya~a~ "'.'enıs D 
istismar eder. . r ıp ~ ~a a en uz 1 ve: . tt . h' k' 

1 1 
k h' . .,. ( ! !1), Ermeni tanın ıshrdadı ıçin ta~ 

• • • saıte malik değıldık; abone defterlerı mıye en arı ır so u gan ı ıssı ı· nak bayrağının altına toplanmalannı 
Zaro ağanın yaşı bir ihracat me- ni yazma~, hat!a para .. alınabildi_k~e z~ ~na, onu bize öyle. tak.rip .ed.iyo~du istiyor l 1 

taı gibi memlekett~n dışarı çıktı. Tıpkı senetlerinı tanzım .. ve z:nura~a™: . ıc.:ı.~ kı ya~ım saat sonra ;) ekdığerımıze liien Dünyanın her memleketinde taş. 
incir gibi, üzüm gibi ... pamuk gibi, uf. hem uşak hem muvezzı vazıfesını go- demege başladık. nak lekesile rahatsız olmuş Ermenile-
yon gibi, fındık gibi .. Fakat bugün ih· ren tek adama nezaret eylmeek lıe!l Gariptir ki İsmail Safanın bütün rin yeniden ~naklara alet olmama-
Iyara mukadder olan şey dünyanın bize aitti; ve o rüsumata, ben banka- şah iyetindcn taşan bir halisiyet orıu lan ancak Ermenilere alt bir mes'ele

en büyük şöhretine rağmen dilenmek· ya, her ikimiı de sabah derslerini ver derhal teklifsizliğe sevkettiği gibi mu dir. 

tir. mek için mektebe gitmeden e\"Tel bu hatabını da onu taklide da,·et eder, Bize tanUılk eden kısımda Hosa· 
ihracat eşyalarımız da böyle tıp. işleri yoluna koymadan idarehaneden fakat tarafeyn bu teklifsizliğe rağmen per uallerimize cernp veremi,)·or, yal· 

kı Zaro ağa gibi iğfalci yabancı ko· ayrılmazdık. İlk zamanlann maddi yine oı.un şahsiyetinden mütereşşih nız safsataya sapıyor, mugalfttaya ça· 
misyoncuların elinde memlekete kir mükafat görmiyen bu mesabi sayesin bir hürmet dairesinde kalırdı. Bu hn- lıi'ıyor, kUfürbazlığa sığınıyor. Bekli-
getirmiyen bir mal halini alıyor. dedir ki (Hizmet) kendi ine edilen hiz Je onunla sonralan her temasımda )'orduk ki el'an bir çok de,·letlerin dos-

• • • metleri inkar etmiyecek bir istikbale dikkat ederdim. yalarında mncut olan ve taşnak ko-
(lş llmtet) in çabuk muvaffak 0 1· doiru yürüyebildi. ld h d d 

1 1 
mitesinin Türk unsuruna karşı irtikap 

masını istiyorum. td eh ' k" ük' ··te f are aneye eyam e en er yıı . tt•.. h t" b'ld' 1 f 
ar ane... uç • mu var.ı. 3 • nız dostlardan ibaret değildi, bunların e ıgı va şe ı ı tren rapor ar, O· 

Sirk için en btıyftk kat ıUze), şirin. Kemer altı cadd~inde arasında hasutlar, düşmanlar da \'ar- tograflara dair müspet izahat, itirafat 
şeref bir hanın üst katında karşılıklı iki u- dr. Ben bunu hissederdim, riyakılr d~~liyelim 1 Her :c;atırı .ayrı bir cinayeti 

.. 1k. bu uk k ld - F . 1• fak oda ile aralannda daracık ve he- cümlelerin arkasında yeşilliklerin nn· gosterten, her cınayetı ayn ayn beşe· 

Bundan bir iki sene .e 
Ankarada neırettiği bıt 

tabı bana da g8ndernıek 
funda bulunmuı olan gıyabi 
Atinım vardı: Safiye Mitat 
Kitabını aldığım zaman y 
okumuı, resmini görmüıtildi 
rıca bir hanım arkadafl" 
kendiaini bana metetmifti. 

Kim bilirdi ki bu hanılDf 
nlln birinde Meaibten biiyilk. 
kudret pıtererek ölüleri 
tecek, bu alemi faniye ren 
g6zlerini ebediyen yuman bir, 
diye yeniden hayat verece~ 

Bundan bir iki sene 
"Suhuf,, unu okuduğumu% . 
hanım, ölen kedileri diriltlllİf 
bunu Darülfünuna yazmıştıt·. 

Ben Hanımefendinin 1 
olsam bu ıırn bu suretle~ 
mezdim; ana bilmem, b 
gıyabi atinam, bu suretle 
rülfünuna dirilmek ve diril~ 
hususunda bir dera verlll 
temiştir, olabilir ya ••• 

• • • 
Allo Allo! 

Bizin matbaanın bir ta" 
bir idarehane kurarak 
lara giriıen ' 'AlJo Allo,, Dl 

ası bugün çıkıyor. 
Bu mecmuanın genç ve 

rist sahipleri, bir müddettit· 
ilAnlar yapblar ki onlan o 
lar heyecandan meraka, 
tan heyecana düftüler. 

Hatta, bu yüz<iea gariP 
riYayette almış, yürümüt- J 

Bu gece kıyamet kol" ; 
rivayeti. ~ 

Genç sahiplerin ifadesio' 
kıhrsa bu f&yianın yalaoJ 
yanlışı vardır. Bu gece klY 
kopacak değil, fakat "AUo 
mecmuası matbuat ilemiod'I 
yametler koparacakmlf.· r,_ 
bakalım... ~ 

Halep ·;;;ektfı~ ~1 
Akvam cemir~ \ 
Suriyede tetkı~ 

t 
1 

• ç .1
8
Y .~ ıgıfveld a:.. spu men bu odaların öniinde nihayet bulan 1. . d . g·ınmıı: bir ''ılan riyetin yüzünü kızartan, en katı kalp· 

anının zıyaretı e muşerre o Uıp• a . . . . zar ınp per esıne sı ':l ., • • • .. • yaptırıyor 
riste muvaffakıyetler kazanmışbr bır dehlız.. lkı masa, sekız on sandnl- zehri tesirini yapan kelimeler olurdu lı ınsanların bıle tuylerıni llrperten ve 

Bu sözler paralı illnın birkaç"ttsn- ye, içinde on beş yirmi tarih, lügat ve k' h b' t" r · saklanamıyarak şenaatlerl teshit edenler yalan mı 6ÖY Halepteki huıusi muhabi ddl' 
tındır. Taksi~de istiklal ve zafer ahi· saire kabilinden. matbuat alemine az ~utl:~:n ta;~ak u:u:etile tesliyet bul- le~~şlerdi? Acaba (Bu cinayetler, bu - Trab~usgarpte y.apıldrğ~ .!,J' 
desinin kaf§ısında dikili direklerin ve çOk yakışık _alabılecek kitapla bir do- mağa çalışan hasetleri ifşa ederdi. z~lumler lsaya tapanlara ~ak~~maz) len. katl~am ~olayı~ıle ~urı) d' 
perdelerin altında aslan, kaplan post- lap, yerde bırer keçe, ancak o kadar.. 1.. t' B" 1 re kadir ol • dıyen Rus kumandanı hangı cınayet- tehf şehırlerınde nümayışlet1 ,.asc .. ır şey e ama k' · ·· d b h t k · t ekt d" T bl d JarUe, fik mfüıtel\asalan i1e marifet Fakat asıl duvarlar bu mahviyetkar ff k .. ten, ımın zulmun en a se me ıs e- m e ır. ra us~m a .J• 

• yıp da başkalarının mu\"a a ıyetını · t'' c·· · b 1 ki ğ ğ • • · ·· aY" gösteren, halkın parasını develeştire- tertibata bir hoşluk, bır tuhaflık veri k d" • . . d t h d d' h mış ı. uneşı a çı a sıvama a u raş- aleyhıne tertıp edılen nulll 
. , en ı 1 ıçın er yapan, u er ın ı:e k be h d h tr , h · • ... 1r )( rek fil bedenlennl şlpıanlatanlar lıı;. yordu. lki üç harita, yirmi otuz fo. . . •. . ma Y u e za me ır .... hare hudut ancme ~ata 

tan bul halkını, türkçe gazetelerle sir- tofrafi sonra hemen bütün boşluklar.ı. nle d~uma tesemmum ederek ndıhay~t Kan n ate~ Türkün fıtratında de· lar aleyhinde bazı tezahüratı' ,
11 

~ 
ka boy e ave e ıyor. doldur:acak surette, geJisi güzel, dun . . . . r'ctl ta an b - ı a~na omı esının ru un a ;vaşar. eylemiş. bundan dolayı za ı .. 1 d t d. ' havsalasına sığdıramıyacak ka ar şı- ğ'l t k k 't . . h d b ~.,.., 

Fas sultanının kudumile mü~rref n örten musavver risalelerden kesil- şınce hı~fı.t~tıyar ha 1
• ş h. ~ mu- taşnakların mayası kanla yoğrulmuş arasında vukua gelen miisad 'J 

olan sirk ~ahipleri, .. bunun~a hakikaten miş resimler.. lt'\·~e hıssın ne kadaı t.~7~ .~r e_rlne ate~le kurutulmuştur. Eğer bu gün han kİ§İ ölmüş, on altı ki~i ya~ '' \~1 şereflenebılirler. Çunkü sırka yaklp.n Od 1 d b" h , t' '-h . . şahıt oldum. ve onu her goruşumde ne çerleri, tabancaları iş görmüyorsa .Mı- İtalyanın Berut kon!IOlol" 
""h t 1 d lta a ar an ıri eye ı wa rırıyeye k d .• 1. . .. 

1
,. 

yegine şo re as an an sonra su n- . . . . . . ·a ar ıgren< ım. . sır zabıta ının cebın saltanat polısı- lu garpteki katliam haberfıt 
dır dıferı mısafırlere mahsus ıdı; fakat Her defasında da bir kazanın \ 'U· nin uyanık olmasındadır - • • Sd 

• SADRI ETEM hiçbir zaman bu tah is usulilne ria- kuuna şahit ~turken ayni kaz;lVa ma- il lb k' t ta b ld • A k d· ma oldugunu ıt.An etmlştif·'-"'d 

Sabık Hidiv 
Mısır tahtından ne 

mukabilinde 

. . . . .· . ., . a u ı s n u a, n ara a, Trablusgarbe bır tahkik he.1 
yet edılemedı. l\fısafırler kımlerdı._ ruz kalmamak için gözlerimi yumup Sh·asta hulasa Anadolunun her nokta- . .. .. · 
B .. tü İ · h t' b'T' ·ı · · t d düsunulmektedır 

u n zmı~, .a la . u un vı ~? e .. e- dua ederce ine bu zillete dü nıekten ında komiteci olmıyan ermeniler !"&· 'ıı• .' • deJI ıJ 
ıınelil. Daha ılerıye gıtmek mumkun: ı nef imi tahzir eder ,·e: - Dikkat! der şamakta n Taşnaklardan kurtuldu- Halep hapıshanehskınu ... u "'' 
zm re uğnya rak geçenlerden fikir 'e . • . .. .. . ve mü eh bet kürek ma .. . 

kalem . . . dim: ne zaman ın anlık zaafı sende ay guna hınlerce şukur] er etmektedır! Ma . . .. .. ~ ~ 

h A~emıne u çok ıntisabı olanla- ni çirkin hL i tevlit ederse onu boğa- amafih llo aperciler, taşnaklar ' 'e Fırarılerden yalnız uç~. t"ıo'I 
nn epsa. h k • 1 • b'I" .. •· 1 tır Bu hadisede bir suııs 1 

. . .. ca~ ın. , .e yaşamasına müsaade t>tmi- unu pe · a a ı ıyor, goruyor ar " • .t 
Vazgeçmiş Gaıetenın birdenbıre teessu <'den . _,_ "td·· k · hundan dolarıdır ki ermeniliğin halas 111öylenilmek~dir. ~,. 

b. "h ti ld 0 ak d l . ;) erCI\ o urece sın. rf ( 
Sabık Hidiv Abbas Hilmi pa§llnın ır şo re 

0 
u: v te ka ar zmır- 8 h t t h "' ratın..ıan çok hah karı görünmek ve eski cinayetlerini • Cemiyeti akvamın Stt d' tıl 

de franınzca n TUmca müteaddit ev u ase eza u • • · · ı F k t · · k s rb"' ' tahtınd~ feragati mukabllinde Mısır · d ek d .T f kat hir tanesi var unutturmak ıstıyor ar. a a nıçın a ·• messili Rober dö Ke u f.I' 
hUkOmeti~n kendi..c;ine bir maaş bağ- rakı ha,·adia ,.ar iken viliyetin ceri- ks~ erl'b egı ım. ka"·t gecmek irin k lı başında olan ermeniler bu güzel na. kik sevahatine rıkmıştır. ]Jtı .. ı 

d . resmiyeginden bac.k tü i< h' 1. ı ga ı a onu me u # 3 n- 'h k t 1 ?1 • < ~ tor la.ma.ğ& karar nrdiği (Taymia) in eı . . . ~ a ı çe ıç m lemime hakim olamıyacağım. sı atlere u ak aıı;mıyor ar cei tetkikatını haziranda blt 
,·erdiği malQmattRD anlaşılmaktadır şeyler yoktu. Bırıncı defa olarak Jtnr- Çünkü birçok ernıeailerf taşnak d 

1 
k · yonul18 t 

(Taymis) in Cenevre muhabiri ~a. ri resmf bir ga7-etenin intişanna her- Halit Ziya: u.,şal.:izanr. zulmilnden kurtaran Türke dil uzat- 01~~ ;an·ı~tr ~~ıs l\{and111' 
rafından verilen mal6mata göre Mıgır ke8 tarafından müıı1tesna hir hadise na manın ne bü·rük nankörlük olduğunu ha ın e hı rece ır. ali ) 

' • yonuna Suriye Fransız hilktimeti sabık hidh·e otuz bin mısır zarile bakıldı. Sonra, ne olunHt ol un, Küçük Haberler ;nur edemiyorlar? Çünkü taşnak ko- .. •. izatıst 
• • • J "t rr· 1 Mosyo Panso arrıca lirasına balığ olan sene'1 bır maaş hır gazete, memur arın, mu ene ız e- mite inin bir kolera gibi Türke, Erme- . 

bağlamıştır. Bu maaş her ay (~) mı rin, hele mülhakat e raf \'e memuri- * Sahte bilet - Bedros isminde niye tecavüzata başlama.qından ev,·el tır. tifİ '' 
sır lirası olarak verilecek n maaştan ninin do t ıtt.ihaz olun~ağ~ ~ayık ~d- b ir şahıs bir tayyare piyangosu biletini Türk • Ermeni müna.cıehatının ne kadar ~irmek üzere kan ,.e atJllf~ 
bir gQna tevkifat yapılmıyacaktrr. dedeceklerl hır ku\'nttı. Fıkır ve ;rn. tahrif ,.dcrek bir bayiden (45) l ıra almış, temiZt pürüzsüz bulunduğunu ve Tür- vasıta bulan bir taşnak kO ~ 

Mısır hidM bunun mukabilfnde ltm işlerine :uzaktan yakından münte- mesele meydanı çıkarak salıtek~r )·alca· kün hain olmıyan dostuna, arkadaşına, en yüksek fazilet, en ~t!f el' ı~,. 
l\fısr sfyasetlle iştigal etmiyecek n tiyenlerin i e (Hizmet) idarehane ·ı. lanmıştır. hemşerisine karşı ne derece yük"lek ,.e ninin sırtından geçinebıllll _. ... 
Mısır tahtı hakkında herha~gi bir id· tiyenleri~ i.:e <Hjzmet) idarehanesine * Joıefin Bcykcr - siyah dan( necip hislerle müteha.<1sis olduğunu in rı bulandırarak balık •"1~tı 5f 
diada bulunmıyarak şi:"dlkı mısır kı· tııblf b~r ıçtımagalu ol~y~rdu. . . . \lldızı .1c7.cfin ~\;erin bu ~·u ~ırkta kara mecalleri yoktur. Halbuki ~vru- kat 'J'ürk artık kanın•. -:~ıt" 
rahnı meşru kıral tanıJacaktır. MlibalAğa etmekhızın denılehılır hlr ce~nhaı ~ap•cıı jtı ,c hu arııda litan· panın. Amtrikan1n en şık otellennrte, yurduna el u:ıattrrm•)3 

Hidh-in her sene alauğı para ki bu kliçUk idarehane hm.irin bir tıe· 1 bula da aeleccğı ıı;o~lcnmd.tcilir. en kibar viUalarnıda • aefih aayat nat deni geçti! 
.{30010002. türk lirasından fazladır. 
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Dtlnyada Olan Biten Meraklı Şeyler 

Bir idam sahnesini 
filme aldım ? 

l'rttnşız •lnema gazetecilerinden 
oı.,. Lucte11 HaJ1et, .ton .zaman
'-rı. , ıı, ldıtmn gl'l'otinle baıı 
lre.utdcen fllmlnl almaıtır. Buna 
.,, 11Wdlll 1uhllh naldedlyoruz 

nasıl 

~ '"l'ledellm ld bu idam hadüıesi fmdan idam maklnMlnln, hizasına ge. tieyaz, ~ılmuştı. Geldi, idam edildi. Ben 
'1'ttt tehfrJerinden biriainde oluyor. tirip bekledim. daha emin olmak için ikincinin giyoti

haıde Pariste değil. Bu şehrin is- Tam saat beşi yirmide, evvelce ver. ae çıkmasını bekledim, ve ancak o za
llyJemiyorum. Kimbilir belki at- diğim talimat mucibince, şirketimize man filme almağa başladım. Emin o

aı..... ~ zanllı memurlara ceza filan rıensup bir gazeteci arkadaş elinde ]unuz o esnada, memurlar o kadar 
~ar. MalOm ya bir idam sahnesiui kocaman bir film makine!lle adliye müteheyyiç idiler ki, kimse sinemayı 
~ ilimini, :resmini bile almak ya- binasına giriyor l'e içinde saklı oldu· fiJln düşünecek halde değildi. Bu !i!U· 

• ğum apteshaneye çıkan koridor pen- retle sonuncu mahkdmun idamını dn 
O tarihte, bu şehirde stüdyoları o- cerelerinden birinin önüne yerleşiyor- aldım. İtiraf edeyim ki, muvaffak ol-
bir sinema havadis gueteslırliı is- du. mak arzusu manzaranın haşyetini ba-

t tefi idim. Bir gün, Uç mahkô- İdam için her şey hazırdı. Bizim na unutturmuştu. Seyircilerden yal· 
•rte.t sabah giyotin ile ba~ı kesi· arkadaşı hemen gördüler ve derhal nız ben, memnundum. Şimdiye kadar 

haber aldım. idam, umumi makinesi ile beraber palas pandıra8 benim muvaffak olduğum şeyi kimse 
enin önünde adliye sarayının kapı dışarı ettiler. Bu hadise - evve- yapamamıştı. 

da yapılacak. ıa hesaplamıı;ıtık - idamdan tam dört Şimdi beni yakalasalar bile, maki-
~leden llOltra gidip vaziyeti tesbit buçuk dakik; evvel olu:rordu. neden ve sinemadan kimse anlamadığı 
\ Adliye binasında, işime yarar Arkadaş dışarı attıran memur. için memurların eline boş bir film lu 

hl' buldum. tekrar oraya gelmesin aiye, bulunda- tuşturmak ilzere asıl filmi koynuma 
ldaın ertesi sabah beşi ellide ya- ğ'um koridora bir jandarma koydu v~ saklad~m, ve b.ekl.~dim .. ~n dakika son

Saat beşte, içine makinemi kimseyi bu tarclfa bırakmamasını em· ra korıdordakı nobetçı Jandarma çe· 
\; itim bir küçük ba\·ul ile ad· retti. kildi. Be~ d~ h.av~lu alınca yaJlah. 
' laiaaaına girdim, birinci kata çt- Bu suretle, ben tam bir emniyet al Bu fılmı ~ıçbır yerde oynattırma-
~ bir gUn evvel tasarladığım yere tında, adeta bir muhafız himiyesinde dım. ~~yük bır rejisör onu satın • al
t( 11.klandım. Burası bir apteshane çahşabiJirdim. mak ıstıyo~. Pek yakınd~, ~evkalade 
'. Gbftıtu etmeden makinemi çıkar- 'fam zamanı idi. Hapishanenin ka- milheryiç bır filmde bu çıft ıdam sah-

kardum, objektifi pencere aralı- pısı açılmış ve ilk mahkGm, rengi bem- nestnı göreceksiniz . 
..................................................................................................................................... 

Bükreşteki büyük kilisenin büyük 
çanı niçin çalındı ? 

~enlerde, Blikreşte halkı heyed- zete idarehanelerinin telefonları da o-ltahlhalkını telaşa dtişUren bu ada-
. en bir hadise olmuıtur. kuyuculannın süal hdcumlarına uir•· mı yakalamıştır. S "'• teVJmlade hadiseler, bUYiik mıştır. Yunesko Anel isminde ve otuz ~a 

ı..ler, dehşetli felaketler zanaa- Çan sesinden telaşa düşen dahi· şanda olan nk'a kahramanının sinir 
t&hnan büyük kilisenin muaz- Jiye müsteşarı, polis müdUrlQUnden hastalığına. müptela olduğu ve ailesi 

flnının bir gece saat 12 de çalın telefonla malumat ve izahat istemiş tarafından yatırıldığı ha taneden biı 
başlaması kasabanın her tara- l'e polis müdüriyeti derhal mahalline kaç gün enel, tecrübe mak adile, ser
btiyük bir panik meydana getir- bir komiser göndermete mecbur kal- best bırakıldığı anlaşılmı tır. 
• Bu saatte ekseriyetle uykuya mıştır. Poliste verdiği ifadede Allahın oğ-
't olan ahali heyecanla uykudan Mahalline giden zabıta memuru, Ju oldufunu ve kendisinin imparator
lbıı ve çanın niçin \'Urulduğunu çan kulesinde bir gencin çanı çalmak lar imparatoru olan ikinci Kal"Ol ile 
~ fçin birçokları gecelik eJJıj. ta olduğunu görmüş ve uyanan kilise konuşmak istediğini söyliyen Yunesko 

• Sokak1ara fırlamışlardtr. Ga- adamlarından birinin yardımile payi- derhal tımarhaneye gönderilmiştir. 

1tta kan ve petrol ! röttirilyormuş gibi bindikleri trenin Romanyada tdart mu-
1 en gerideki iki vagonuna yerleştir- tasarr flık li\ğvedlldi 
"llllz zablUerl BekUde mişler, ve bir müddet ilerledikten son- 1 k . 

Dahiliye nazırı ve Ilı Arceto) ano h.~ neler ppmı,ıar? ra bu vagonları trenden ayırtarak za- b" .. · b" 
1 

d il 
~it telgraf gazetesi ahiren fngi. valh kadınları yol orta11nda bırakmıt- nurfn kıtr rdap~r~ tuz~~;ne("d ıri ra te "-
lQtf 1 pe e a mınıs ra ı ar mu asaı. 

) '-il tar eden (Şarkta kan ve pet- ar. nfhk) Jlfvolunmuş le bunların lazifcı 
..... ~nlr bir eserden bahsetmekte- Esat Beyin eserinde mevzuu bahia leri hUktlmet tarafından tayin olunan 
'-'t , Baldilu Esat Bey na~nda olan bu hAdise, Deyli Telıraf ıazete- ıdya8t memurlara havale edilmiştir. 
lltL tarafından yazılmıştır. Kendi- sinin muharriri tarafından tahkik o- B i . • h dl · b" k 

"Gda petrol sahiplerinden imiş. . . • . u s )a 1 a eyı ırçok demo · 
~t Be . . . • lunmuş, BakGyu ıH'al eden lngıhzlerın rat gazeteleri tenkit etmekte ve bu nıu 
!lbıı -. y, ın~lı~ or.~~sun;tl B~k~- kumandanı Jeneral Donsterobla ba amelenin kanunu esasiye mugayir ol

"'41-ınasınjğfa lngıd z zak t e]r n1ın haberleri sureti kat'fyede tekzip tt. dutunu yazmaktadırlar. 
•u arı a e ere on ar a 

lertni, fakat sonra bunlarm miştir. . . . .. . duruldofu anlaşılıyor.,. 
tını son derece feci bir şekilde lngılız jenerah 'u sozlerl söyle- "Şarkta kan ,e petrol,, unrnnh c-

tltıtikJerini anlatıyor. Jngiliz miştir: ''Bu hikaye tamamile esassı2- ser esu itibarile almanca yazılmı:.• 
'l'l 1.ldrklan ·kadınları birlikte dır. Bunun bir düşman tarafından uy. sonra ingilizceye tercüme edilmiştir. 

Sürpriz! [ 
Mahut slrkeHe gUmrUk resmi 

verilmeden •ttY• da 
sabllyormu, .. 

Bir haftadanberi Taksim mey- • 
danında oyunlar veren canbaz
hanede gümrük resmi verilme· 
den şehre ithal edilen bazı eşya
nın satıldığı anlaşılmıştır. 

Sirkte oyunlar eınasmda sür
priz namı altında 35 kuruşa şe· 
ker, cigara vesaire satılmaktadır. 

Maliye müfettişlerinden bir zat 
bu eşyanın gümrük resmi veril
meden şehre ithal edildiğini 
tahkik etmiş ve gümrük idare· 
sine haber vermiıtir. Gümrük 
idaresi kaçak olarak gümrükten 
geçirilen bu eıyayı müsadere 
etmek iıtediği zaman sirk ida
resi bu eıyanın hep satıldığına 
Te mevcudu kalmadığına söyle
miştir. Gümrük idaresi bu hu
susta tahkikat yapmaktadır. Can
bazhaneden ceza ahnacaktır. 

Bu eşyanın artistlerin bavulları 
içinde gümrükten geçirildiği an
laşılmıthr. 

Kıyamet! 

Şayiayı çıkararak halkı tehyiç 
edenler cezaland1rllacak 
Bir akpm refikimiz birkaç gün 

evvelki nöshaıında bugün kıya
met kopacağa hakkında bir şayia 
çıktığını yazmıştı. Viliyet bu şa
yiayı halkı tehyic edid mahiyet
te gördüğü için polis müdüriye
tine emir vermiş ve şayiayı çı

karanlar hakkında tahkikat ya
pılmasına bildirmiştir. Dün vali 
muavini F azli B. demittir ki: 

"Tahkikat yapılıyor. Bu fayi
ayı çıkaranları polis arıyor. Ya
kalanınca cezalandmlacaklardır. 

Türk tarih cemiyeti 
Türk ocakları kurultayı kara

rile teıkil edilen tarih bc;yeti 
Türk tarih cemiyeti şekline in
kılap etmiştir. Gazimiz bu cemi
yetin hami reisliğini kabul et
mişlerdir. Cemiyet Türk tarihi
nin ana hatlan esasındaki tetki
katma devam etmektedir. 

Cemiyet idare heyeti riyase
tine, Riyaseti cümhur umumi 

katibi Tevfik, ikinci reisliğe 
Yusuf Akçura ve Samih Rifat, 
umumi katip ve murahhaslığa 
Reşit Galip, muhuip ve vezne
darlığa Cemil Beyler seçilmiş
lerdir. 

Mütekait bir likilz! 
Son zamanlarda İngiliz hazine

sinden tekaüdiye alanlar arasın
da bir de öküz bulunduğu anla
şılmı,tır. Bu öküz umumi harpte 
Dicle cephesinde bulunurken 
harbin kızgın zamanlannda bö

iürür ve İngilizlere sesile yardım 
edermitl Öküz günde 12 peni 
almaktadır. 

Seyrisefain 
l\1crı..cl ac nta~ı Galata Köprü başı 

B .362 . ub.. ııcenta,ı • irkecide 

~1uht rdıır zade hanı 2 274-0 

Karadeniz hat
tında bilumum 
kamara ve gü
verte yolcu ve 
navullarında mü
him tenzilat var
dır. 

J ra~zon i~inci P. 
(CÜMHURiYET) vapuru 21 

Mayıs Perşembe akşamı Gala

tadan Inebolu, Sinop, Samsun, 

Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, 

Trabzon, Rize, Hopaya 

kalkacak ve dönUşte Pazar, 

Rize, Of, Sürmene, Trabzon, 

Polatane, Görele, Giresun, 

Ordu, Fatsa, Ünye, Samıun, 
Sinop, lnebolu, Zonguldağa 

uğrıyacaktır. 

Mersin ~ostBsı 
(ANAF ARTA) vapuru 22 

Mayıs cuma 1 O da Galatadan 

Çanakkale, lzmir,KüllUk, Bod

rum, Rados, Fethiye, Antalya, 

Aliiye ve Mersine kalka· 

cak dönüşte T aşucu, Ana

mur, Finike, Dalyan, Marma

ris, Geliboluya da uğnyacak

tır. Gidişte Çanakkale için 

yük alınmaz. 

1 Memleket H~he~ieri f 

Bu da bir teşebbUs 
Gene izmirde Karşı yakada 

pastacı F ranko isminde bir İtal
yan genci işlerinin bozukluğun

dan dolayı tentürdiyot içerek öl
mek istemiş, kurtanlmıştır. 

Bir kaza daha 
izmirde Karşı yaka treni İ<Jtas

yonda Arife' isminde bir çocuğu 
çiğnemiş ve kolunu koparmıştır. 
Çocuk ölüm halindedir. 

Sefaretlerde: 
lnglllz sefirinin beyanat. 
Avrupa seyahatinden dönen 

in~liz sefiri M. Corc Klark 
Türk - İngiliz münasebetinin dos-
tane ve samimi olduğunu s5yle
dikten sonra Lort Atlonun An
karada gördüğü yüksek hüınü 
kabulun ingilterede memnuniyet
le karşılandığım Gazi H:ı. ingil
tereye seyahat ederlerse en bü
yük bir allka ve muhabbetle 
karşılanacaklarını söylemiıtir. 

lan bir mahluka, kimse imdat yetiştir- muş gibi çağırmalar ) ükseliyor. Gece- yoktur. ri ihata etmediğini. hotbinlikte 
mez. yi tetkik ediyorum. Sakinim \'e kendi- Mevcudiyetimin bir klsmı imhaya başa çıkamadığını le kendine yeni bir 

Onlar belediye dairesi önüne gidi- me hakimim. Artık maziden korkmu· tah. i::- edildi. o huşunete. muhasama- çığır açamadığını farketmiştik. Onun 
yorlar. Orada bir müddet bekletilecek- yorum. Başımı çe,·irrneden onun önük ya mal olmuştu. öldürmekle geçti. Ji'a- nisyan bat:ıkltkları arasında mahvol· 
ler. Sonra laalettayin bir hatip daire- gözlerine gözümü dikebiJi.) orum. Hat- kat ondan bana hayat kaldı. Vazifemi duğunu görmekle meyustuk. lbarelerilı 
nin muhteşem merdiveni yukarsından ta ona karşı bile yürü) orum. Hatıra- ve yolumu göstermek için bu kafidir. cirkefi onu bel'ediyor, \e içtimai mü
müphem bil·kaç söz söytiyecek n kafi. larımı obüs deliklerinde 'e melcelHde liendimi tekamül ettirmek, hazır ol· nasebntın, endişelerin, vazifelerin cat
le dağılacak. dolaştırabiliyorum. Artık oralardan mak ellerimi ve düşüncemi talim et- )aklarına ızıyorclu. Şimdi öğrendim ki 

Ve nihayet odalarına, dar mt-l'ctı- a\'detlerinde dünkü gibi cleh:.etle ,.e mek istiyorum. Eğer ısrar :-tme5'<'nt bütün ha)nt bir hazırlıktan başka bir 
lerine, rengi solmuş çocuklarının yanı- endişe ile yüklü olarak gelmiyorlar. m kendimi se\ i) e iz addederim. Çok ı! şn şey değildir. Jı~aali) et küçük müstakil 
na sefalet ve şeamet yu,·asına tekrar IAkis dikkatli bir km.., et 'e irade Jrn· edecek ve çok tamir edecek şe) ler rnr. sultalara, müteaddit hücrelere, müte
dönecekler. Bir ümit bile besliyemiye- zanarak geliyorlar. En zaif eller olanca kuHetlerini bu- addit kuneyrnra ayrılmı tır. Eğer &· 

cekler. Onlar başkalarının yuğurmuş Ben beni ürükleyip mah' edecek na tah i etme"e mecburdurlar. Ben ğaçların hücreleri ve kuneyvah yal-
olduğu bir kaderin kurbanıdırlar. bir fırtınaya intizar ediJ ordum. Pakat de onlara i:.tirak edeceğim o vakit ölü mz .} ükselen nusgu ma ve nakil ile 

* • "' selamet hissetmeden ya\a ya,aş leı suı;acaktır. Ye mazi beni tnkip ede iktifa ediyorsa, sayleri yine boşa git-
Dütün gün ormanda yürüdüm. Şim geldi. Şimdi buradadır. Hen ümidi kes ceğine imdadıma erişecektir. miyor. Teticede giine lenmis yaprak-

• di yorgunum, bir küçilk köy lokantası· mişken her şeyin mahvolduğunu z:ı.n. Bu ne kadar sade. fakat bu fikre ların hışırtı ı, zirnler, hilrı iyet husu-
U na girerek gece için bir yatak kirala. nederken onun kuneti se sizce fazla- ermek icin ne kadar çok yorulmak la. le geliyor. nen lıa Jamak i tiyorum •. 

-·~~r b~fırmadan, itiraz etme- d~~· Yatak hazırdır fakat yatmağa he- laşı)ordu. Şedit bir hareketin bir ni· zımgeJdi. . Şüphesiz gençliğimizde tasavvur 
irı ekkıı bir tavırla akıp git· nuz hevesim yok. Pencereye oturu~'Of hayete müncer olduğunu düşünüyor- Belki ben de hır uçuruma }uvnrla ettiğimiz le cephelerde enelerce fnti-

~clde:r· "Meyus bir tikiyet; fa. ve şu bahar gecesinin gürültülerine dum. Bugün biliyorum. Ya,aş yavaş nacaktım fakat Ludviğin ölümü önii- zar ettiğimiz tam lıntta mazhariyet 
1ar ltl ~rı Yok. 'S:.:ıl olsun. Bil· kulak veriyorum. neıvünüma bulmak da bir neYi ui· müzde yolu gösteren bir havai fişenk imkan ızdıı·. ) olumuz. bütün yoJJar gi 
-~ ..; lu, artık bir tüfek omuzla- Ağaçların ara~ına gölgeler dolaşı· mettir. Ga) ri mah. uc: hir c:ıırette inkı- rnzife ini ifa etti. Müşterek hayatımı- bi ta)ıkh, kola) geçilmiyen ~ 

tce)( kuv, eti kalmamı:) o· yor. Ve ormandan, yaralılar yatıyor· lap da biı· ifraktu. Ve buna nihayet zın şedit cereyanının yarım hakikatle- (Bitmedi) 
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rap prensesi kurtaracağını söylüyor. 1 
Bu müddet zarfında lren mihra

cenin urayına visrl olarak prensten 
nipnlm mimarı girmesine mU.saade ' 
talep ediyor. Pres mimarın hail ııh- 1 
hattı oldufuaa temin, ancak işinden 

..,ı kalaf:afı behaneeile treni Herber
tln yamaa sokmaktan istinkaf ediyor. 
Diler taraftan preues Savitri'nin ca
riyesi Mf ryah prensesin sevgilisi ingf. 
ln zabitinin prensin cellatları tarafın
dan takip ve öldUrUlmek Uzere oldufn· 
nu haber ahyor. ötrendiği vak'anın 

kendi sevrilfıinf n başından geçecef ini 
zanneden lren Herberti ararken tesa
dflfen Herbertin penceresinin önünden 
~it bulunuyor. Fakat delikanb 
meydana çıkıncıya kadar ortadan ı. 
ren kayboluyor, ve, bittin diişllncesl 

lrenl bulmak olan Herbert yanlışlıkla 
dnamhlann matarasına giriyor ve 
ba menhas illete balqıyor. Ancak 
Pre• trenin Herberti o kadar aevdi-
finl rirtınee dayananuyarak kendisi
ne Car'a mabud1111& 'Yakfı nefaetmesinf 
teklll ve ancak bu aareıtle aevsflislnln 

1 

• Şefkat • ftlmlnde memnuniyetle r&ecellmfs c Marcelle Caantal :ıı ltodyo kartaımuı lmkAnı oldufunu bildirince 
JOl'IQnlaldannı bu euretle çabnr I bU)'lk qkını kurtarmak için, zannı 

Yu " JUi• beraber lstanbaJa heyecanla takip etmJf Ye Mla Mayın maada eİinden l'elta Jıer p>i l&JNL·! Jna n teklife rirekten razı olvor. 
bir cambaz kumpanyası geldL Sıcaklar artlat kuvvetine ha11'81l olmuştuk. Fa. 
bizi terletiıbn, sinema salonlan hop kat o zaman eoe•tuk. Şimdi bflyii. 
lıyor. Bu sebepten, sinemalar mevsJm dllk. Bizimle beraber sinemaeılık, gtl
içerslnde glstedikleri filmleri tekrar zellik, san'at tellkldleri, ve moda dellt 
ediyorlar. Da cUmleden olarak, ba haf tL Bana ratmen film gflzelliflnf ma-
ta Opera Janet Mak Donaldın (Piyan halaza etmektedir. Yalnız Mfa May 1-
llıoda bir kadın), Artistik, Manel Şan- le artistlerden buılaromı ~elodrama 
talin (Şefkat) isimli filmlerini oyna- ka~an oyanlan şimdi, komik görtlnfl· 

10r. Da eonunea film hakikaten tok yor. Sinema ile alüadar olan herkn 
l'flzel bir eserdir. ba filmi gönnek meebarlyetfndedir. 

Da, san'atın ne kadar ilerlemft ol-
Melek sineması, Vflll Friçln (Afk dağana görmek ve ölçmek için JAzım

Valsl) filmini gösteriyor. Lflyan Har- dır. 
veyi ba fflmde memnuniyetle ve tek
rar ıireeeiiz. Gloryada, fada kaneti 
çok yflbek olan (İki Dünya) n tekrar 

Foto ı 

"leanndte Mac Dontl4. 

11llnlerde, üatilate iki defa ölll tl 

fflllla ~tı. Bu f'l1}ialann 

olduğunu o zaman flGZ1IUftı/t. 

ftrt41*- "A~ 

(Sntefl Krlll), (Plgankoda bir 

J 

"ÖStermekle, onu birinci defa an1ama- Haremi prensee Saritrinfn bir lnlf
: 11ş ve görmemiş olanlara bir iyilik Uz zabitlle aevlfllıeai ıaretile hlyancte 
: apmaktadır. afnyan Epapar mfhraeesJ muyeU. 

Majik elneması da, Tavberin bir ma kudreti fevkalide olan bir fakiri 
filmini tekrar etmektedir. Güzel ses Londraya y.olbjarak bflyilk bir qka 
.işitmek iatfyenler ba filmde doya doya mezar olacak bir merbt lnfUllll met 
üaıiyeblllrler. har mimar Herbert Rovland'a teklif 

(llonu Karlo) 11e dalıa bir pk 

de gljrüp •evdilimlz bu ..ı 

Haftanın en alüa ayandıraeak e- ettiriyor. Fakat bUtUn ba tekliflere bir 
Btrinf veren einema Elhamradır. Eski prt Ulve edlllyor. Hiçbir Jdmae hatta 
Wr pheaer olan Mia Mayın (Hint me mimann nlpnlı11 lren Amunchen bile 
zan) nı OJDamaktadır. Bu filmde til- kendisinin ne gibi bir gaye ile ve, ne
zamblann 18hneal, Hint dekorı•n çok reye gfttltinden haberdar olmıyacak-
iyldlr. tır. 

Fakat bazı izler lrene nfpabmun 
Hlndlatana gfttltf haldanda kanaat 
verdlifnden o da bir tanareye atlı

- Elluanrtlda - yarak Bombaya vAsıl olayol\ trenden 
evvel mihracenin sarayına dml elu 

EJJiamra einemuı, eald. fakat çok mimar bizzat mlhraeenfn almadan na
q:ıyanı dMat bir film oynuyor: Hint mma 1np edilecek olan mear l&hlbe-
llezarı. sfnJa el'an berhayat balundufunu a-

111NT MEZARI 

Hlnt mezarmı 01Jl1J'U artlstlerd•n cak diri diri gömUleeefini işitinee, tek
IJ3şlıcalan, bacfln sinema Aleminin yıl lifi kabulden imtina ediyor. Banan ü
~ ızlanndandır. Yalnız bir tan•i de- zerine mihrace mimardan yalnız bir p 
vfl: MI& May. ye .az vermesini talep ediyor. Kendi 

B1I mmı hepimiz hatırlanır. Seri projesinin tatbikine engel olmıyatak
halln~e gileterildiği zaman bUyUk b:r tır. Mimar bu teklifi knbnl Ptmedfkten 

Toro.t Mecmu~uından ı s .. Glfaf U 
Yaza111 

j. 'lllı&GllUllU 

• l\ffa Ma1 • ile • Coan.t Weklt • ı Hint meun filminde bu farlp 
telsll'erde ,ariyoruı. O samanın 11..Ulk telakkisi tlflllAn ve• anne. 

t pi kadınlarıt meV}'a•mft ! 

• Jeannette Mac Donald,, 

Kollann kloflannda 

Film imalinin en mtlllim kısmı. tık film sanayii hayata ilk adımlarını bile sebebiyet verebilirler. HaJI 
ham film lmalfdir. l§ıktan mtlteear atmıt olm11pur. Kısa bir zamanda mtl imalinde tlç DSUI vardır: -,.., 
olaeak bir fotograf mlstahzannı fi). teaddlt fabrikalar teessüs etmiş, fo- yaş) ve (kuru) uıaller. ' 
mln satluna tesblt etmek tali bir ame tograf ve bilhassa sinemacılığın umul Yq usul: Film malWe 
lfyeden ibarettir. madık bir rafbete müyesser oluşu, de (11elllloz) dur. Selllles 

Fotografçılıkta eam yerine hafif, film sanaylini gUnden güne ihya etmlŞ temiz bir halde (l&Jllak) el~ 
kullanışlı başka bir madde bulmak file tir. kil eder. Katı~ eentlhmld 

DlnJa latihsalltmda film sanayii- anglosakshoneada (Felmen) ıtittin kay re sarfedllen gayretler, nihayet, 1881 Sonralan kabili ihtirak sellUloit Bunun için, film sanayiblia 
nln mevkii pek miihimdir. Son 40 yı- mağıdır. Film dedifimiz şeyi şöyle de Parla fotografçıhk eemlyetinde filmleri yerine, ateşe karşı mukaveme iptidai maddelerin en mnhl-~ 
im dolmdafu ba sanayi de nadir bir tasnif edeblllriz: Foartier tarafından aellllold veya sair tll ve yangın tehlikesinden masan ase muk ve çırçır fabrlkalann• -----lwldpfa IDUhar olmuştur. Adi fotog- 1 - Fotograf makineleri için say- nltrosellUloz mUrekkebatmdan bu bu- tfl aellUlozdan film imali usulü dahi sa elyaflı (~t) pamui• -~=-
raf filmlerinden ziyade bilhassa sine- fa halinde (pak fflm) ve (rol) sarılı susta istifade edilebilecefi hakkında ketfedllmlştlr. Bu filmin ilk Amili ve kliıt kırıntılarıdır. ~~• 
- filmi latfhsall, miktar itibarile pek film. yapılan bir teklif üzerine, ancak seme Mançesterde C. O. Veberdir. Her ne asit ıOlfUrik ve asit azoııa_.. 
... ltfr 7elltna ballt elmaştar. Si- 2 - Sinemacılıkta kallanrlan şerit re vermiştir. 1882 de de Stevens tara- kadar 1900 aeneal beynelmilel Parfs kep bir mahl81 tesirile 
- artık ..,.,. ..... etmiş balana- filmler. ftndan, (nltroaellUloz) a halledici bir sergisinde ha nevi filmler teşhir edfl- denilen kimyevi terkip elde 
,_. Bundan başka, f otograf emUlıio- mayi olarak Amil&Setat istimali keşfe mfş idiae de, esaslı ve mütekAmil bir lodiam., dediğimiz madde .... 

Siıl- filmi ...... nasıl alınddda nanu henüz ihtiva etmiyen ham film- dilmiş ve film imalinin diğer bir esa- surette istihsali uzun seneler sürmüş- zun eter ile mah16&1 ola .... 
mu, •ele mema 1!Wızlannın hayat ve ler il•, emtilılonlu müstahzır filmler sı daha bu sayede haztrlanmıştır. 189tc tir. kullanılmaktadır. Sellllolt 
l~tlerlni gtlnclellk gazetelerimiz. diye esas itibarile iki çeşit film de a- de Nevyorkta Goodvfn bu prensip ne Asetil. selltiloz ilimleri sinema mn sellüloz ile kAfaradan _,_•-.. ...-. 
de hol hol okuyonz. Bir de fotoğrag yırt edebiliriz. Bu itibar ile film iına- film şeritleri imalinin patentini almış- klnelerlnin yüksek hararetli elektrik Bu cishn niiroaell&loz koydll 
ft ....... filmlerinin hangi mevaddı litı iki safhaya inkısam eder. tır. Diğer taraftan Rochester de Rel- limbalarının şaalanna karşı mukave- dilerek elde edfllr ve sa ~ 
lptldalyeden ve naaıl imal edildikte- 1 - Ham film imali. chenbaeh namında bir zat da Good- metlldirler. Buna mukabil sırf aeUti- - tarak, firkete, bebek fe 
ılıll hatırbyabm. 2 - Ham filmin sathına f otograf vinden iki yıl sonra dtğer bir film ima lold fllmlerl ise bu hararetten mttte- malinde kullanılır. 
~ kelimesinin asıl ft ••llfll eailsioaua t..ıllit eı.e ameli7eai. 11 imtiJUUU alqtır. Bu RreUe &r• essfr olurlar. lhtirak. katta infiliklara 



Atletizm 
Her şeyden 

evvel •• 

Mühim Macla1a 
' 

doğru 

Olimpiyakos takımı bugün şehri
mizde bulunacak 

ilk maç yarın Fenerbahçe ile. ikinci müsabaka Pazar 
•• •• 

Yazın~ Ahmet Fetgeri 

'8ilnıeın bu sual benim gibi başkala 
'-a ıibnini de tırmalıyor mu? Ve bil 
\ıı lllkadar kafaların dimağlan bu 
~it Ce'Vabmı bulamıyor mu? Şöyle 
" b.ayatımrım yakın mazisini bir 
'itecek olursak istenildiği gibi te
~ etnıediğimiz bilakis gerilediği
\ hakikatin çirkin ve a
\ı· Çehresile karşılaşırız. Bey
~el spor hareketlerine 
' . edeli sekiz on sene gibi u
~ıt zaman geçtiği halde bugün ba 

gunu Galatasaraya karşı 
Olimpiyakos takımı ve maçların neticesi etrafında takımları

mızın kaptanları Ze~ ~~ ~ihat ne di~<!rlar't 

' geri çevirdiğimiz vakt bize bet 
lttıtan o miskin (tedenni) siması 

\'ttiı Yiize gelmemizin sebebini ara
~ iter sporcu ve her spor idarecisi 

;Uhim bir vazife halini almıştır. 
~ltıdi düşünüyorum. Biz ileri mi 
' t~z yoksa geri mi? .. Muhit, halk, 
icıier futbolü seviyor ve tutuyor 
, il, allah versin, gözümüz yok fa

\ 8tnelerdenberi yazılarımıza yer 
'.\ 8'azete ve risale sütunlarında 

dık, sızlandık, memleket sporu
luttuğu yolun kaste ayları oldu

~ haykırdık ... Bu hareketimiz bil
t~e Şekilde tefsir edildi.. Yalnız 
•ıtı şu hakikat var ki, bu feryatla 

~ lrıaaıesef hiçbir tesir yapamamış 
r•e her yazımız intişar ettikçe 

~ h· alakadarlarını muzaffer, mağ
ır sinıa ile yüzümüze güldürmüş Fenerbahçe k~ptanı Zeki 

OJimpiyakos takımı bugün 
~~~.dan uzun seneler geçtikten sou öğleden sonra saat 16,5 ta 
i~ıtn maalesef o günkü iddiaları. Seyrisefainin izmir vapurile şeh-

1 e karşılaşıyoruz ve o gün mağ. rimize geliyor. Yunan futbolcu
' ~Utekebbir bize gülen futbol ida· ! arı dün Pireden bu müsabakayı 
~ •• e llıuhiplerine karşı bugün iddia· 
'• ır tertip eden .b;yete bir telgraf 
et un biraz daha ziyade tabak- göndererek hareketlerini bildir
tıı l'ılekte bulunan muzaffer fakat 
~G l' Ye mütekebbir değil; mahLun mişlerdir. 
~~ ~esir bir halde bir iddiacı mev- Olimpiyakos takımı bugün 
~:aliyetinde bulunuyoruz. Galata rıhtımmda kalabalık bir 
l't- Vaziyet bizim için ne kadar :ı. sporcu kitlesi tarafından istikbal 
~~ki, iddialarımız tahakkuk ettik- edılecek ve Beyoğlunda Hidivyal 
t ~ t\11.nıuz bükülüyor, milli gururu- Palas oteline ineceklerdir. Evvel
~11@rıcide oluyor, istikbal ümidimiz 
~ atııy0r... cede yazdığız gibi Yunan şam-
~~?iin bir kere daha, mu'Ztarip his piyonu yann F enerbahçe ile Pazar 
tq~1~ 'Verdiği sızı ile acı acr haykı· günü de Galatasarayla karşılaşa
~ ~· c;aktır. Evvelcede yazdığımız gibi 
~ a~aşlar! Yanlış, sakat ve fena maçlar bu sabah konvansiyonelle 
%ıt•diyorsunuzl bu yol sizi ve bi şehrimize gelecek olan Bulgar 
~e r zaman ve hiçbir veçhile hüs- hakem M. Kaçef idare edecektir. 
a ltedamet çölünden başka bir ~e 

~el'llJıyacaktır! !!... Maçlar hakkmda en yakın 
~:tapmak lazım geldiğini mi so aladadar olanlarla biraz konut
!~ t\'Q.ı? .. Derhal ve bütun kuvve· mayı faideli gördük. Fener bahçe 
\ııı:tletizme sarılmak ve el ele ve- kaptanı Zeki Riza B. gelecek takı
hı. l\ memlekette bir atletizm se- mın nasıl bulunduğunu Ye hak
ıgt •14 1 an etmekten başka çaremiz kanda ne düşündüğünü sorduğu-

~~t· muz zaman bize kısaca şunları 
~tı~ bütün sporların anahtarı- söyledi : 
h: 'ltl sporların ilk spor mektebi-
·~ tn k - Bir takımı görmeden onun 
bab~ !ehi olmıyan memleketler üzerinde beyanı fikir eylemek 
-tho r ••. 

lde her zaman muvaffak ola doğru değildir. 
~ Zln birinci sebebi futboküle· Olimpiyakosu görmedim, yalnız 
\la 'tletizm mektebinde okuma- Yunan gazetelerinden naklen 

:ııı fntbolcü olmalarıdır. Bu bize verilen malumata göre bu 

' 
ay}ı insanlara tabii ekmek takım Yunanistanın en iyi ta-

tletı kımlarmdan biri imİf. Bunu bu 
~ t Zlni olnuyan memleketlerde sene şampiyon olmasile de teyit 

\tll.tbo1 değil hiçbir spor hakiki ediyor. Yalnız gene söylendiğine 
\ıı: ~abiliyetine yükselemez. göre biraz sertce imiş. Sonra 
lıııı:llrn_ız hiç kimseyi rencide et müdafi hatları biraz zaifce imiş. 
a · lhz şunu veya bunu ten-

lttıı l'~ncide etmek için değil, mem Fakat bunların nedereceye ka-
tı~ ı~tikbal için feryat ediyoruz. dar doğru olduğunu cuma günü 
lıı"a ltı, Şehir meclisi tiyatro, kon yapacağımız maçtan sonra daha 
tseı:, ?Peret heyet ve binaları i- katiyetle söyliyebilirim. 
~e ~. •hzar etmiş fakat, stadyom 11ııumııı11111111111111111,1111111111111"'"~'1m11111111111 
~ ttı Sttktıt.. edecek gençliğin bu işe yarar kabili· 

ltillhterem heyete de arzetmek yette yetişmelerini temin edecek olan 
t ttı, stadyQm bu asırda bir şeh- stadyomu yaptırmak m~buriyet ve ıa 
tı~be~l~ketin medeni bir süsü de ruretinde olduğunu düşünmelidir. Yok 
t, atı ıçin en mübrem bir ihti- sa o tiyatrolarımız, abidelerimiz, o
~l!}ı· peretlerimiz ve parklarımız düşmana 
'tltıı.ıt rnecJisi tiyatı-odan, konser milli hislerimizi çizmeleri altında çiğ 
latt tı, 0ı>erette~. :!.bidrlerden ev- nemek için birer vasıta olmaktan ba~ 
lla ~em)eketi \'C milli istiklali ka bir i~e yaramaz olabilirler .. 

rşı muhafaza ve müdafaa Alımet Fetgeri 

Olimpiyakos kaptant 

Bu takımı başka bir takımla 
mukayese elmeğe gelince, bu 
benim fikirlerime göre hiç doğ
ru değildir. Bellci futbul her 

şeyden evvel bir yarım şans 
işidir. Sonra o güu oynıyan 
sporcuların günlük haleti ruhiye
lerine bağlı .dır. işte bunun için
dir ki futbolda bilhassa görme
den mukayese etmek ' doğru 
değildir. 

Oyuncular maçın ehemmiyetini 
idrak etmişlerdir, hepsi munte
zaman çalışmışlardır. 

Muvaffak olmamamız için se
bep yoktur. Taki ~üyük bir şans· 
sızhk olmaya •• 

Galatasaray kaptanı Nibada 
gelince o da şunlara söylemiştir: 

- Olimpiyakos her halde ih
mal edilmiyecek birt akım; son 
aldığı netice bizi daha çok fazJa 
dikkatli olmıya sevkediliyor. 
Olimpiyakos takımı hakkında bir 
şey şöyliyemem; ancak Yunan 
takımı hakkında bir parça fıkri· 
mi söyl:yeyim. Hariçte Bey· 
nelmilel temaslarda daima 
mağlup olan bir takım 
kendi memleketlerinde ise ayni 
takımları yeniyor. Demek ki 
Yunan futbolu daha çok tecrü· 
be istiyor. Olimpiyakos da bu 
futbolun bir cüz'ü olmak dola· 
yısile, takımımız bu noktai na
zardan % 25 avantaje maliktir. 
Her halde buradaki alacakları 
neticeler bizim lehimize olması 

çok kuvvetli ümit edilebilir. O
yuncular takım çıkmasile çalış
mışlardır. Zaten aksi olmak im
kan dahilinde değ.ildir. Çünkü 
ilk maçlarının en hararetli saf
hasındayız. Yani takımlarımızın 
en fazla çalışıp netice aldıkları 
mevsim.. bu itibarla ümitvarım. 

Dün olimpiyakosun hareketi 
ve yapılacak maçlar hakkında 

şu telgrafları aldık: 

Atina, 20 (Aneksartitos)- Yu
nan şampiyonu Olimpiyakos ta
kımı, iki maç yapmak için bu 

Ga.latıisaray kaptanı Nibııt 

gün seyrisefain kumpanyasının 
vapurile istanbula hareket e~i
yor. Yunan spor meraklıları Türk 
takımlarile Olimpiyakos takımı 

, arasında ceryan edecek maçlara 
büyük ehemmiyet atfediyorlar. 

Olimpiyakos takımına 200 ki
şilik bir seyyah kafilesi de refa
kat ediyor. Bu seyah kafilesi, 
evvelce tehir edilıniJ olan seya
hat kafilesi olup, Olimpiyakos 
takımının istanbulda yapacağı 
maçlara tesadüf ettirilmesi da
ha muvafık ve münasip görül· 

müştür. 

Yunan takımına Atinanın en 
belli başlı gazetelerinin spor 
muharrirleri de refakat ediyorlar. 

Atina, 19 (A.A) - Olimpiya
kos futbol takımı yarın İzmir 
vapurile lstanbula hareket ede· 
rek Cuma günü Galatasaray ile 
ve Pazar g!.inü Fener bahçe ile 
birer maç yapacaktır. Her iki 
oyunun hakemi Bulgar Kaçeftir. 
Takım Gramatikopulos, Kurani
dis, Krisantopu 1o, Lekkos, Pan
pulos, Koroneos Terezakis ve 
Sofras ile dört Andrianopulos 
kardeşlerden mürekkeptir. Takı
ma antrenör Swenck ile Atina 
ve Pirenin birçok gazeleci ve 
spor meraklıları refakat etmek
tedir. Takım lstanbuldan sonra 
izmire giderek Karşıyaka takımı 
ile bir maç yapacaktır. 

Olimpiyakos mi.ısabnkal nrı tertip he
yetinden' 

1- Yunanistan şampiyonu 0-
limpiyakos klubü diin Pireden 
İzmir vapurile hareket etmiş ve 
bugün saat 16,30 da Galata rıh
tımına muvaseletleri mukarrer 
bulunmuştur. Yunanistana giden 
idmancılarımıza karşı Yuoan hal
kmm gösterdikleri yakin alaka 
ve samimiyete bir mukabele ol· 
mak üzre lstanbul sporculan mi· 
safirlerimizı büyük tezahüratla 
istikbal edeceklerdir. Cuma ve 
Pazar maçlarında da muhterem 
lemaşagerlerin vakar ve sükunla 

Kolejde 
Yapılacak müsaba

kalar hakkında 
Yazan ; l\ leh met Nejat 

29 mayısta yapıJacak atletizm şen
liklerine on günümüz vardır. Yunan 
- Bulgar atletlerinin iştiraki ile ola· 
cak olan bu müsabakalar atletizm me· 
raklılarını bir hayli sevindirmiştir. 

Bundan birkaç sene evvel yapılan 
Türk • Bulgar müsabakasından sonra 
atletlerimiz ancak Fransızlara karşı 

kendi sahalarında koşmağ:ı muvaffak 
olabildiler. Halbuki bu sene Yunan 

. Bulgar atletlerile yapılacak yarışlar 
her üç memleketin kıymetıi sporcuları 
arasında olacağından merakla bek!;ni 
yordu. Son dakikalarda aldığımız ha· 

berlere göre Yunanldar gelmekten cay 
mışlar ve Bulgarların yüzde on gelme 
si ihtimali varmış. Demek oluyor ki 
kendi aramızda koşmak mecburiyetin
de kalıyoruz. Geçen cuma kollejde ya. 
pılan seçmede mevsim bidayeti olması
na rağmen alınan dereceler şayanı 

memnuniyettir. 
Bilhassa. 800 de Besimin rahat b!r 

gidişle 25,1/2 200 de Mehmet Alinin 
ayni rahat koşu ile yaptığr 23,4 5 lik 

taymler mevsim sonu için bize birçok 
şeyler vadediyor. Haydarın antrenman 
sızlığma rağmen uzun atlamada 6,47 
yapması az bir emekle çok bir iş göre· 
ceğine bundan daha iyi bir delil ola-

maz. 
100 metreye gelince bu koşunun bi 

rincisi Semih veya Enver olacaktır 

Son tru fi: c müsabakalarında bu iki 
kıymetıi süratçimiz 11 buçuk saniyede 
kendi serilerinde birinci gelmişlerdi. 

Final maçında her halde bu koşunun 
çok heyecanlı geçeceği anlaşılıyor. Se 
mih henüz formunu daha bulamamış· 
tır. Buna mukabil Enver daha ümit ve 
rici bir \'aziyette gibi görünüyor. 

Veysi Pera ile yapılan maçlarda 
gülleyi yine kendisine ait olan rekorun 
42 santim ilersine atmı5tı. Bu güzel 
denceyi öniimüzdeki bayramda daha 
iyi bir netice ile yükseltmesi çok muh 
temeldir. Zaten Veysi cuma günkü seç 
melerde de 12,25 atarak gittikçe forma 
girdiğiui göstermiştir. Fakat ne yapa· 
hm bu güzel dereceleri tesbit etmek 
için sahada federasyon ' azalarından 

hiçbir kimseyi bulmak nasip olmuyor. 
Acaba bu muhterem ze\'at daldık· 

Jarı uzun uykudan ne zaman uyanacak 
lar? ! 

IJ!elımet Nejat 
tlçadımcı 

Türk Spor 
Her hafta perşembe günleri 

çıkan Türk spor yarınki Olimpi
yakos maçlarının tafsilatını re
simlerile beraber hemen ertesi 
gün vermek üzere, cumartesi 
günü intişar edecektir. 

, 11 11111111111 rı11111ııı1111111111 nııuuııı ıuıııın 

müsabakaları takip etmelerini ve 
bitaraf hakem M. Kaçefi ve o
yuncularımızı müşkül vaziyette 
bırakmamalarını rica ederiz. 

2 - Hakem M. Kaçef de bu 
gün saat 10 da Sirkeci istasyo
nuna vasıl olacaktır. 

3 - Stadyom gişelerile Milli 
spor mağ~zasında satılmakta 

olan biletlere nazaran Cuma 
gunu Stadyom kapılarmın evelki 
günkü tebliğimizde muharrer 
saatten evel kapatılması ihtima
line binaen temaşagerlerin Stad
yoma muayyen maç zamanından 
evel teşrifleri mercudur. 
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Hikiye 
1 Adliye ı:taberleri 1 

- Reşat. Nuri'ue - İkisi de bunu öffehhtce afır bir 
Atır cezada beş dava! 

Yorgun, argın matbaadan ~ıknuş yükten kurtulmuş lltii ö18ular. thıe A M h d M h Q 8 
tramvayla, eve dönüyordum. Başımda ya, bir ecnebi galetrcl. bir TUtk mPk· Ji&i) e medi Öl Üred- 8Z ar sman .İn 
fapkam yoktu. Tamir ettirmek üzere tebini ziyaret edebilir, ve tahassüsle· sabık ,oförü Galatadaki inhidam -Kadriye 
bir yere \'ermiştim. Koltuğumda. oku- rini yazabilirdi. :Memnun, ve. her tür· H. - Hı"kmet B. - E·kı· Musul meb'usunun 
nup da ertesi gününe tercümeye değer Jü izahat vermeğe amade bir tanrla 0 

yazılar çıkaracağım fransızca gazete- sordular: katılini sakhyanlar 
ler vardı. - Öyle mi'! hangi gazetede~iniz'.' lstanbul ağır ceza mahkeme-

Tramnyda, dalgınlıkla kadınlara Şaşırdım. Bir an içinde aklıma fr:rn-
mahsus olan yerlerden birisine otur- sızca bin bir gazete ismi geldi. Fakat sinde dün rllyet edilen davalar 
muıtum. Kafam o kadar karışmış idi yalan söylemiş olmamak için: arasında bir kaç mühim daya 
ki, ne yaptığımın farkına varamıyor- _ "Temps,. gazetesinde, vardı. 
dom. Halbuki ayakta, iki genç kıı ·diye cernp \'erdim. Gene kız gittik- Rüyet edilen davalardan biri 
duruyordu. Fuzuli bir nezaket gayret- çe cesaretlenh·ordu. Arkadasını tak- mevlevibane kapısmda bir meyha
keşliği ile değilse bile, talimatname dim etti: · :. nede arap mebmedi öldürm~kle 
mucibince, kadınların yerini işgal e- - 586 ıncı ilk mektep muallimlerin- maznun Zaferin davasıdır. DOn
demlyeceğim isin, yerimi onlardan bi- den Necla Hanım, ben de ayni mek- kü celsede Makbule hanım, Ra
riıdne ,·ermek mecburiyetinde idim. tepten Semiha! .. 
Fakat, yukarda söylediğim gibi, deh- Kendimi takdim etmek. sırasr bana şit Efendi, Münire hanım ve di-
tetli surette dalgındım. · gelmişti. Ne yapayım? Kararımı ver· ğer bir kaç ıahit dinlenmif, ha-

Biletçi geldi. Kısaca: miştim: diseyi teyit eder mahiyette iza-
- Taksim, - Bendeniz de, dedim, muharrir bat vermişler, maznun itiraz et-
diyerek on kuruş uzattım. Bileti (Le Juste). miı, neticede muhakeme phit 

v~irke.n bir şeyler ~.öylüyordu. Pakat Artık ahbap olmuştuk. Ertesi gün Bahaeddin ve Ahmet Emin efen
dınleınıyordum. O soylemekte devam gidip kendilerini mektepte görecektim. dilerin ve mamun vekilinin gla
etti. Nihayet, omuzumdan dokununca, Bana icap eden izahatı verecekler 
k ık -···ı ğ · · ·· ı · ld ğ ' terdiği diğer bazı şahitlerin cel-a m- ı ım ıçın soy enmış o u u- derslerinde hazır bulunacaktım. Tam 
na hükmettim. m_ç se~ çıkarmadan böyle tath tath ahbaplık ederken, bi için on sekiz Haziran pertem-
kalktım. Fa.kat, bıletçı, bana her hal- tramvay Galatasaraya gelmişti. Bir- be sabahına bırakılmqbr. 
~e ağır sözler söylemiş olacak ki, denblre bfrlsi: Kozanın meyhanesinde cinayet 
kalktığım yerde oturan genç kızlardan _ o, merhaba Fikret Adil nereler- Bundan baıka Şişlide Kozanın 
~irisi ayakta, ve yanımda duran arak- desin canım, meyhanesinde Aptullabı 6ldür-
d8§1na: . . . diye seslenmesin mi? melde maznun Mazhar Osman 8. 

- Bu bıletçıler de ne nezaketsız Bu eski mektep arkadularımdan · b k f Ah Ef · 
--- 1 d d' belr k" b d ~ . ' ~ ID sa 1 fO örü met • nın 
.111BDD ar, e ı, ı 1 u a amcagız birisi idi. Yanıma geldi, "olur mu ca- . · · · 
bir ecnebi, her halde bizim usulleri "h' .. "k ü t d mubakemesı rüyet edalm1Ştar. nrm.. ıç ıozu m yorsun" arzın a • . • . . . 
bilmiyor da buraya otur~uş. sözlerle konuşmağa başladı. Bu kabl hadıseıının, Kıçe ıı-

Arkadaşı ceva~ verd_ı: . Semiha ile Necla, şaşırmı§lar, hem minde bir kadın yOzOnden oldu-
- Evet, ecnebı oldugu belh. Öyle beyaz kesilmişlerdi. Ben de bitmlştina. ğu mevzuubahiıtir. DilnkO celaede 

olmuaydı, b~ kadar ağır sözlere ın~- Nihayet Necil, Semihaya, bana i- orada bulunanlardan Saffet 
kabele ederdı. Hem bak, seyyah gah- şittirecek bir seele· · • 
ba.. "''""ı acıc:._ elinde de fransızca ... 8 • • .. . .. H. an mazbut ıfadesı okunmuttur. 

·~ • r· "' - Hep kabahat sende, gordün mu, Bu had A 11 b Ah zıeteler ~·ar. b k bi • ld tt ıe ette ptu a ı met a , zı a a ı. • d 
- Konuşsak mı dersin, Necla? Semiha da: Ef. nin vurduğu bıldiriliyor u. 
- A- ne münasebet! - Evet, yalancının birisi ımış, Müteakiben, müdafaa şahidi 
- Hayır, onun için değil .. biz Türk dedi ve ikisi birden indiler. sıfatile polis Naci Ef. dinlenil-

lerl kaba adamlar zannetmesin .. ken- J) * ,, miıtir. Bu zabn "AptUllahı ki-
disine anlatalım ki tramnyda hu. ön Ertesi gün, Semiha Hanımın adre- min nasıl vurduğunu kimse bil-
sıralar kadın~ara mah~us_tur. ve bılet- sine !!U mektubu gönderdim: 
çi ona, bunu ıhtar etmıştır. Semiha Hanımefendi miyor. Hiç bilen yok!,, demesi 

- Peki, istersen sen söyle, ben ku- Ejer cJün~ eriL .ltJUŞ.ı;ıJiU'!IPll· Uzerine mOddei umumi Cemil B. 
nşmam. ne gibi şerait altında olduğunu hatır. bu zabıta ibemurunun yapıltUI 

Bu .mükjleme~en _ ~onr.a, _oturan !arsanız, benim hiçbir kahahatim oJ. zabıt varakasının ve adli tahki
kız ayaga kalktı, ısınının Necla oldu· madığını teslim edersiniz. tram,·aydan katın hillfmı ispata çalıştığını 
ğunu öğrendiğim kız onun yerine o- inerken bana: . . ' söylemif, reis Nuıret B. de vak-
turdu, kız da bana. fransızca olarak: Yala b' · · · · , . . .. .. . - nC'lnın msı ımış .... aya dair malfimatı oldugu" halde 

- Affedersınız mosyo, dedı, zan- Dedı"niz b d d h k Be 
d ı . . • un a a a sıu;ınız. n nasıl ohıip da timdiye kadar mey· 

:ne ersem ecneb sınız. sı· e ,.ala bl k ı· b"I ·· 1 . . z J n r ·e ıme ı e soy enıe- d k d 
Hıç bozmadan ve ne tasdık ne de d" ç·· kü be h k"k t t . ana çı ma ağına ve muhakeme-.. .. • . ım. un n a ı ·a en gaze ecı- b fh d f 

reddetmeden yuzune baktım. Kız. bıraz . (\r k t) t . d 1 nin u sa asan a müda aa şa-• . k 1 - d k" , yım ve a ı gaze esın e ça ışıyo-
BJkılır gıbı oldu ve o tugum a ı gıı- r I> k ·ı· b'lf . . k" (\r k t) hidi olarak geldigvini istizah et-t 

1 
• .. t k um. e a a ı rsınız ı a ı ın 

ez e erı gos erere ·: . fransızcası (Temps) dır. Sonra İAmlm miştir. 
- Her halde fransııca bıliyorsu- (F"k t ~dl") d' s· k .... k . 1 . Maznun vekili Etem Ruhi B. , 
F 1 k b 

.. .. .. 
1 

ı re • ı ır. ıze ·uçu ısm mı 

. r~nsızca 0 ara· u sozunu a~ söylemedim. Aile iı;mim olan (Adil) in hazan tabkikahn noksan yapılmış 

.ıik ett0ımh. ld d' d tt" il fransızcası da (Le Juste) tür. olabileceğini, müdafaa şahidinin 
- a e, ıve evam e ı, m sa- n ·· 1 . . t hk'k k . · 1 1 

ad i l i i h. d . G"' d'" k" u soz erımı a ı etme sızuı ı- sözlerinin mutlaka evve ce yapı -
en z e s ze za e eyım. or um ı ri ·ok k ı d E. . t · 

41 i bil t . . .. 1 . • 1 d ~ n ç o ay ır. ger ıs ersenız, ya- mış olan tahkikatla mukayyet 
em n e çı!'ın _80~.en_n~ an ama •· rın, öğleden sonra gazeteye kadar tes-

nıs. Burada adettır, on ıkı sıralar ka· ·r •der ,.e bi t 1 • olmadığını söylemiştir. Diğer mü-. rı .. zza an ar,ınıı. 
«halara mahsustur, ve erkekler, ayak- A k d N 1~ H d dafaa •ahidi polis Bedri Ef. den • r a aşınız ec a anıma a ,.. 
la kadın oldugu zamanlar, bu sıraJaı·a h"' ti . . t kd" d rk be • f de bazı J·stizahlarda bulunulmuş, 

ı S
. b . •• b" urme erımı a ım e e en, nı a . 

oturamaz ar .. ız u usulü tabıı, ılme f tt••• .. d .. •t t k · t · h 1 h k 
dl

&.: 
1 

. 
1 1 

ı·· k 
1 

k . e ıgınızı e umı e me ıs erım.,, muvace e yapı maş, mu a eme 
5 .n z ıç n s ze ur çe o ara onu ı- * * * 
b tt. diğer müdafaa şahitlerinin celbi 

D e 1
' B k' k d' i 1 tt ğ ı 1 d b • h d' .. , .. u va ayı en ıs ne an a 1 ım için, on yedi Haziran Çarıamba ç m en u garıp a ıseye gu u· k d J d b' 1 

Jordum. Fakat hiç renk vermeden cc- ar a f ~r a; d:r b b' h'k. d" on üç buçuğa kalmışbr. 
yap verdim: - 8 u,, e ' unu ır 1 aye ,. Galatadakl inhidam 

T kku d . t ı k ye yazsan a. ... e· 1 G - ete re erım, ma maze, pe A 1 d d" d .. ır müddet evve , alatada 
J6tufkAr ve naziksiniz. Doğrusu, bu tt-:- yod' d~ .•imdi• hz~lten yazdım ı, mu . Perşembe pazannda iki ev yıkıl-
k d h kı lar rk b" re ıpane e ızı ı e. a ar assas gens _ z a ma 1 ır ·rkr t ld"l mış, neticf'stnde ölen ve yarala-
ınemlekette bulunduguma pek memnu 

1 e J 
1 I l t B h d" . num. nan ar o muş u. u a ısenm 

GUmrtilder: tahkikatı da müstantiklikten ge-Ve, genç kızın kinı olduğunu öt- -
nnmek merakile - ne yalan söyliye- Sul lstlmal tahkikata devam çerek ağır cezaya gelmiş, dün 
yim hem de güzeldi - hemen ilave et- ediyor muhakemeye başlanmıştır. 

Maliye müfettitleri tarafından E ı B d y 
tim: gümriilderdeki otomobil lastik- v erin sahipleri 0 os ve •· 

- Ne güzel fransızca söylüyorsu. nı· efendı"I mun mevkı""nde 
leri sui istı·malı"ne ait tabkı"kata er, ma 

1 

-nuz. Hangi mektepte okuyorsunuz. d' 1 E ı · k ı · · devam edilmekt•dı'r. Netı'ce bı'r ır er. v erın yı ı maması ıçın 
Vakıa bqlarında bere n kıyafetle ~ 

rinde buna delalet eder bir şey yok kaç güne kadar anlaşılacaktır. !Azım gelen tedbirleri almadıkları 
kaydile dava edilmişlerdir. 

idiyse de genz kızların eHerindeki çan h Al B 1 k d 1 · b' "h 
tadan mektepli olduklarını anlamıs- Me' ur man zırhhsı denizde un ar, en i erınin ır ı mali 
tnn. ~ BerJinden gelen haberlere g6- olmadığına söylemiş:er, Serandi 

- Ooo! dedi. mersi. Arkadaşımın re Doyçland iımindelci yeni Al· kalfa isminde 70 yaşındaki b•r 
ellllde 91nta gördünüz de bizi mektep· man zırhlısı denize indiriJmittir. şahit, kendiıinin evde tamiral 
Ji annettioiz. değil mi? Vakıa mektep Milli müdafaa nazırı söylediği yapmadığını, duvarları badana 
le alAkamız nr amma, talebe de~ri- nutukta bu geminin sulh fikrile ettiğini anlıatmışbr. Dava, şahit 
Jfı, hocayız. yapıldığını, Şarki Rusyadaki Al- celbine bırakılmıştır. 

- Bu kadar genç! hangi mektep- man arazisini himaye edeceğini inhidam neticesinde zarara uğrı-
te hocalık ettiğinizi öğrenebilir miyim? ıo'"ylemı"ct' ,.. ar. yanlardan yalmı ikisi davacı sı-Bu ıuali pek tedbirsizce sormu~ __ .,. __ 
tam. Genç kızlar .. biraz fazla oluyor, Men'i muhakeme kararı verlldl fatile mahkemeye gelmişlerdir. 
bu dal-,, der gibi biribirlerine bak1ştı- Bursa valisi ile Fethi B. ara- Hikmet B., Kaphcada imi' 
Jar. Bu gafı tamir için: sandaki dava hakkında devlet Kadriye H. tarafmdan, hak-

- Cür'etimi ar buyurunuz. dedim, şurası mülkiye daireei men'i mu· kında ıui kast tahkikatına yap-
ben gazeteciyim de, bu itibarla öiren- hakeme kararı vermiı ve karar biı sırada kendisine hakaret et
mek iate.. J umumi heyete arzedilmiıtir. ligi iddiasile sabık müstantik 

Arap Mehmedi öldürmekle maznun Z::ık 

Hikmet B. aleyhine açılan dava
nen, dün de esasına girilememiş 
tir. Htkmet Beye tebligat yapı
lamamqb. 
· Bursaya yapılan tebligata baş 
mübaşir Baba Ef. tarafından 
verilen meıruhatta Bursa ağır 
ceza mabkemC.inde Hikmet Be
yin bulunmadığı bildiriliyordu. 
lstanbulda Bulgar çarfııındaki 
evinde hizmetçiye celbname ve
rilmiş, imzası almmıı. Fakat, 
mahkemeye bir istida gönderen 
Hikmet Beyin zevcesi Nedime 
Hanım, .. Zevcim tedavi için Gö
nan kaphcalarma gitmittir. Ne 
zaman geleceği belli değildir. 
Bu tebligattan haberdar olama
mııbr.n deniliyordu. 

.. liH••IH••• ..... .,e, hem 
Gunene, hem avdeti • timaline 
mebni Bursaya, hem lstanbuldaki 
ikametgahma, hem evvelce ağır 
ceza reisi sıfatile çabşbğı Ban
dırmaya, -evrakını halefine devr 
için uğrayabileceği mülihazasile
tebligat icrasını ve muhakemenin 
on haziran Çarşamba günü sa
at on buçuğa bırakılmasına ka
rarlqtırmıfbr. 

Mahkemede davacı sıfatile 
Kadriye H. m zevci Faik B. 
hazır bulunuyordu. 
Katil maznununu sakhyanlar 

Bütün bu davaların rüyetin
den sonra, sıra, bir müddet evel 
Beyoğlunda bir kadm meselesin-

den eıki Musul meb 'usu Nuri beyi 
öldOren Arnavut Hacı diğer ismile 
Joliyi birkaç gtin evlerinde 
saklamak ve kaçmasına temine 
çalıfmakla maznun olan Receple 
karısı Caniş ve ibrahimin mev
kufen muhakemelerine geldi. 
Bunların davası, katil maznunu 
Hacmın davasından tefrik olun-
muştur. Hacının muhakerı.esi, 
otuz mayıstadır. 

Dava, baıılti. Maznunlann 
Hacıyı evlerinde bulundurdukları
na dair ikrarları vardı. Bunlar
dan Galatada pilavcı ibrabim, 
yalnız katıl maz.nununun fıranna 
lemine teşebbüsle mnnundur. 

Maznunların isticvabından son
ra, şahitler, Hacıyı kaçarken ya

kalıyan taharri komiser ve memur
I ları, maznunlardan Receple ka

rısı Canışin evinde kiracı ame!e 
Mubtafa Ef. ile Makbule H. din-
lenildiler. Zabıta memurları, nasıl 
yakaladıklarını anlattılar. Musta
fa Ef., '"Ben, eve geç gelir, er
ken giderim. Bunun saklandığım 
görmedim, farketmedim,, dedi. 
Mak~u e H. da "Ben de işe gi
derim sabahleyin erkenden ve 
a.:ç vakıl gelirım eve..... sözde 

Seyrisef aindeı 
Vapurcular ltlllf• mUz•k 

akim kaldı 
Haber aldığımıza göre 

inle Karadenize işliyen vapu --• 
rasında bir müddettenberi de-t"
den itilaf müzakereleri, Seyrisel 
göstermiş olduğu birçok fed 
lara rağmen akim kalmıştır. 

Bu münasebetle Seyrisefaid l~ 
si, ferdi olmaktan fazla 111e111Jekl 
vetini alakadar eden bu i~ ha 
kat'f harekete geçmeğe karar ~ 
tir. 

lşittiğimize göre SeyrisefaiJI, 
pur \'e eşya navlunlannda bir 
tan azami tenzilat icra edecek, 
taraftan Karadenize işliyen va 
rın adedini arttıracaktır. 

Bu tarzı hareketin. yıJJard 
müzmin bir surette devanı ecfd
memleket servetini sureti datınel' 
rardide eyliyen bu rekabeti izal• 
ceği kuvvetle ümit olunmaktaclıt• 

hilafım yoktur, haberim ol 
dedi. 

Reis Hasan Lütfi B. in · 
iiz.erine, ifadelerden evin iç 
Ja olduğu, birinde ev sahi 
ikisinde kiracılann pturdajd 

j laşıldı. MUddel umumi sByl~ 
Tahkikat bitmifti. Mil 

mumi Cemil 8., mütal.-
dircli. Şöyle ıöylecli: 

- Altı ay eve!, esbak 
meb'usu Nuri B., Be 
bir kadın yüzünden -··odlllll• 
tahkikat hakimi Arnavut 
hakk1nda tevkif karan 
müzekkere kesilmit. zabli' 
haniyata ba1lam11tı. Marbl' 
rinde polis birinci tube 
IOğU, Hacının Bulgariıt.

çacağını haber allDlf, 
ve denizden tertibat ittibaJ 
miş, Hacı Büyükdereden 
binerken yakalanm11br. 

Tahkikat neticesinde, R 
karısı Caniıı H. m, Daw 
lc:i evlerinden bir odayı 
marifetile Hacıya kirala 
l:l ay müddetle evlerinde" 
kira mukabilinde, daha 
ruıu her iki tarafta da 
olması dolayısile hemtelırili" 
retile, sakladıktan, sabittir• 
rek sakladıklanoa delil 
şunu kaydedebilirim ki Hıelt 
kek olduğu ve hasta bul 
ğı halde iki ay oda11ndaD 
mamış, yiyeceğini, giyece~ 
nesi getirmiş ve bunu g6rd 
halde ev sahipleri fÜ pbe 
mişlerdirl Esasen Caniı 
• "Anası, asker kaçağıdır. 
duymasın, dedi. Katil old 
bilmiyorduk,, diye bldiıeJI 
etmiştir. 

Ceza talebl 
Firar teşebbüsüne 

Hac1nm kardeşi Şevki 
fetile Galatada pila•CI 
him elde edilmiş, ibrabilllt 
lata taksisinde çalış&JI 
Bahri Ef. nin otomobiline 
ona Davutp:ışada bir 
müşteri ahp Boğaziçine 

ceğini söylemif, evden 
almışlar, Unkapam yolu ile 
yeye gitmişlerdir. ibrahi 
raklığmı yapan Aliyi de 
panında otomobile bindi 
dır. istinyeden BüyükderC; 
Janan Hacı, oradan nıot..:4' 
nerken yakalanmış, ibr~.ı 
otomobilin içinde ele geÇ 

Vaziyet, sarihtir. Her Oç 
nun da, katil maznununun ' 
kaçmasını temin için Y'; 
hareketlerinden dolayı, ;. 
nununun 296 ıncı madd 
bince tecziyelerini isteri~ 

Bundan sonra, maznU 
kili F azal B. müdafaasıoı .......... . 
lamak üzre, muhake1J1'9 
yirmi altıncı Sah günii fi 
talik edılmiştır. 
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.~ ~arici~aberle~-~--, ceM~~~9~.=~~~~n~~' ~--------~----~-------~---~ 
• 1 mümessili, iktısadi bazı rüchanlann ; k • d ı d R deniz a~ırı mt>mleketlerde bahis olabi· . ;orısat m üca e esin e usya leceği endi;;;eden bahı;;etmiş \.'e fakat 
~ bu memleketlerin bu yüzden endişeye 

Akvam cemiyetinde gümrük itilafı me- düşmeıerine mahaı oımadığınr iddinı 
eylemiştir. ::\tumıtileyh, komisyondan 

selesinden sonra lktısadi işlerin hububattan ba;-ka şeyler de ihraç eden 

ıniizakereslne başlanıld zi.raat me.m!e~etlerini.n .menafiini tet-c . 1 kık etme::.ını rıca etmı~tır . 
eııe\'re, 19 (A.A.) - Cemiyeti Ak·/miş olduğunu, bununla beraber bütüıı 1\1, !\farinkoviç. gümrük tnrifelerin 
lhtcli inde A,·u~turya - Almnn dünyada hüküm ·üren buharanın te-sir de husule gelecek i tikrarm. buhranın 

~ k birliği mesele inin müzakere· )erinden kurtulamadığını. beyan et- ortadan kalkma~ını temine yarıyacak 
~1nda Çekoslornkya hariciye na mis ,.e Anupanın sarfetmekte olduğu bir çare olmadıgını ve ~ünkü hunun 
ı. Benes bu mesele hakkında I..a- m~ayii Rus iktısadi sistemine karşı şu veya bu surette şimdiki "aziyetin 

ldatet dh·anının reyi ,.e mütalea· mücadele e asına istinat ettirmiyeceğ'i istikrarını temin edeceğini söylemi;-· 
rrı :'Uracaat edilme:si yolundaki ka- ni ~ölemiştir. tir. 
la·l\ceden kabul etmi~ ve Alman M. J,ih'inoff beyanatına devamla M. 1'itule~ko, roman.} anın hem'-·n 
b~ nazarını hukuk usulüne te,·fj. demiştir ki: şimdiden F~an. ız projesini kabul et. 
it takım delillerle görü~meğe ç~•· " Şimdiki buhrana bir çare bulmak mekte oldugunu Ye pek yakında Ro· 

~ıt. için müracaat edilebilecek yegane ttd ~anyanın r_ü~han. esasın~ müstenit .ta 
ha İıenes Çeko lornkyanın mu~~(~ bir ahali kütlelerinin i~tira kabiliyeti- rıfe)er hnk~ındakı ~-ol~ta~. naz~rı~ı I· 

i klarından vaz geçmiyecegını ni arttırmaktan ibarettir.,, ıah H .teşrıh edecegını soylemıştır. 
terek beyanatına nihayet ,·er- Bu tedbir menut tokların satılıp l\I. Briyan. yarın 'era per;;embe gü 
' Yugosla\·ya hariciye nazırı sürülmesini n bütün de\·letlerin iya nü yapılacak olan muhtelif teklifleri 

Bugün işe Başlıyabilirsiniz 

Para biriktirmeye başlamak için mutlaka v veya sene başını 
beklemek veya bir yıldönümüne intizar l tmek şart değildir. 

Hemen bugün iş Bankasından bir kumbara alarak para birik
tirmeye başlıya bilirsiniz. 

, 4:tahhas heyeti reisi l\I. l\farinko- si munazaralan nazarı itibare almak· tetkik e.tmek. üzer.e bir tetkik. komisyo 
~~la.hey adalet diYanının mütalea sızın müşterek bir hareket n faaliyet nu teşkı.l ~d~lm<> ı h~~~ndak~ Henc~er Büyük ve 
l't 1rnasını kabul etmiş, fakat 1\1, tarzı ittihaz etmelerini kolaylaştırabi- son proJe ının kabulunu teklıf etmış
lı Un dün söylemiş olduğu nutuk lir . ., tir. Bu ~omisyo~a Almanya, Avustur· 
ll~a bir takım ihtirazi kayıtlar Belçika müme ili M. Hymans güm ya, Bel~ıka, lngıltere, ispanya, Fran· 

küçük binlerce kişi, kumbara sayesinde, bir iki sene 
içinde sermaye sahibi olmuşlardır. 

k~Ütrniiştür. Henüz hatırlardn· rük tarifelerinde tenzilat yapılması s~, Yunanistan: Felemenk, ~.talya, .~e- 1 Türkiye İş Bankası 1 ~ ~ Kurtius bu nutkunda Avu · fikrinde olduğunu, Belçikanın kendi hı!i!tan, Roman)a, lsHç, Js,ıçre, Tur
..... Alman birliğinin siyasi saf- tarifelerinde daha enel tenzilat yap- kiye, Çekoslovakya, Rusya ve Yugos
~ Cemiyeti .akva.~ ~ec!i~inde mey mış olmakla beraber yeni bir tenzilU lavya iştirak edece~ti~. 1 vi_çr~.~urah 
. is edilebıleceg1 fıkrını kabul .. -apılma.c;ını kabule hazır bulunduğunu ha ı .!\f. :Motta komı ) on reı hgıne ta- •--------_____________________ .. 
lir .; · d'l · t' ~~ • söylemiştir. yın e 1 mı~ ır. tık bulunmaktadır. Şu hale nazaran riben 10 saniye dc,·am eden bir zdz~ 
r' ~arinko,·iç. son öz olarak rle· İsveç murahhası M. Amel M. Hy· M. Henderson, tahdidi te • Jrnk hükumeti şimdi Dicle nehrinin le olmu~ ,-e bunu on beş dakika sonra 
b ki <A!miyeti Aham ile azasın· mansrn bu tekilifini kabul etmiş, ticn· Uhat konferansı reisi garbındaki zengin petrol madenlerini ikinci bir zelzele takip etmiştir. 
ı tthangi biri arasınd~ nüfuz n~ ret muahedelerinin meriyet müddetle Cenevr~:.19 (~.A.) - C~~iyeti Ak- i~letmek imtiyazını ba~'<"alarına ,·er- Binalar sarsılmış ve ahali büyük 
~ le i mevzuu bahı olmama- rinin pek kısa olduğunu bu yüzden vam meclısı, lngıltere harıcın nnzm mekte tamamile serbe~t bulunmakta. b' h d" .. t"" H k 
ı. ~ ' ''f H d r ·onu tahd"d· t . 1 ·~ t k r ır eyecana uşmuş ur. asar '\'U ·u· 
•ı. t> tarifelerin müstekir bir vazivette kala •• · en e s 1 1 es ı .. a on e dır. Irak petroleum company ise yal d · h b . kt 

"Urt' ç k 1 . k . \. • • li;;.ine tavi t 1 t' . una aır a er ) o ur. 
' ıu~, e o om > a "e ugos mamasının büyük zararlara sebep oldu ran~ı reıs " • n e m ş 11 • nız eski Bağdat ''e Musul vilayetleri-

hariciye nazırlarının beyanatı- ğunu' beyan etmiştir. Irak petrollar1 .. b' k d • . Dicle nehrinin . Fransada bir ç~kUntU 
liUtetı . f "ff nın ır ısmın a n Tours, 19(A.A.) - Cınq - :Mars-

.\ e cevap Yermış ır.\ 
1 

ız. lsnç murahha'.'ıının beyanatından . Londra, 19 (A.A.) - Röyteı· ajansı ~arkında işletme hakkına malik oJa. la - Pile nahiyesi dahilinde Faniri· 
ller· vu _turyanı~ be~nelmı e te- onra Tür:kiye mümessili ve hariciye tarafından bildirildiğine göre ahiren cak H inşası mutasavver olan 12 bin crede bir cöküntü~ olmus ,.e Amerika 
ldatınte ~ıayet edıldiğı hud~ulds~k La vekili Tevfik Rü:atü Bey. Felemenk mu Irak hükumeti ile Irak petroleum mil tulündeki petrol borularını yerle- Jeneralları-ndan Robert ~ Dunlopun o-
~ e dıvanıncn beyan e ı ı ·ten a · arasında akt d"l · 1 T · • · · · glllh . • . 

1 
k C t'J rahhası M. Fon Blokll\n öı almışlar, comp il)' :· . e 1 mı:. 0 an 1 1• nne koymaga başhyabılecektır. Bu ın turmakta olduğu kö"k toprak altında 

tlıtııı lu ıhla~ et~ış 0 ma .. 51d a dı e karşılıklı ,.e iki tarafJı muahedclerin Hifname tasdık edılmiştir. Bu itilafna ~aat, en azı 10 milyon İngiliz lirasına kalmıştır. Jeneral da" dahil olduğu hal 
t.ı· e meclıste ıspatı \'UCU a a . . • . D" 1 h ' · · k 
111Jın • ,. hazırladığı umumi mesaı ıştırakı tek- me, ıc e ne rının garbındakı mıntn· mal olaca tır. de t-0prak altında kalmı şolan üç sah-
1"0eğ~.asl~ kabuhl etme)kız.h,, 

1 
. lifini esas itibarile kabul ettiklerini kada diğer imtiyaz sahiplerinin de i~- Porteklzde zelzele sın kurtarılmasından ümit ke ilmekte-

... il nurtıusun u mu a e e~ın .. . . ı t h kk l"k · • ....,tıra l\ . .. 1 k b k soylemıştır. e me a ına ma ı olacaklarını na· Lızbon, 20 (A.A.) - Bu sabah tak· dır. 
~ ı ı. Brıand soz a ara · u ço 
· ltıeseıe hakkındaki müzakerenin 

tt "' nezaketle meşbu bir ha\a 
Ilı tereyan etmiş olmasındnn do

~r~lntıun kaldığını sö) lemi tir. 
~t n Cemiveti Akvam meclisinin 
lıı1

11~'1'son t~rafından ileri sürülen 
>ıı~ttifakla kabul etmiş olduğu-
\lttlı~nya iJe A'\·usturyanın istikla 

11lde bir tcşebbü n harekette 
- ~it istemediklerini ve A vustur· 
~ b tfklaline hürmet etmek arzu· 
~ 11hınduklarını re men ve ale· 

\ ~an ttiklerini kaydetmiştir. 
ı. tisan bir heyecan Yeya karı

~~U~iine sebep olacak herhangi 
~ta~hın Cemiyeti AkYam mecı:si 
"ıtıh hu usunun ulh ve müsale 
~fıa af aza fikri ile Cemiyeti Ak· 

t kında ta rih edilmiş olma ·ı
>1ı~1clana çikan müşkülatın daha 
~ 1~ ortadan kaldırılma ına im· 
\ ~ ettiğini ilrlve etmiştir. 
~ld ltinkoviç biraz enel ileri sür 

\ i ~u ihtirazi kayitıerde ısrar 
l'o Yan etmiştir. 
'tltU~r. Rurtius tekrar SÖz alarak 
diJtk ah~zalann ehemmiyetine ) e 

~ııea atı celbetmiştir. M. Kurtius 
"il 1nde Fransa ile Belçika ara 

~ltıı~~d.a getirilmek i tenen güm· 
tıı1 ~nın muvaffakıyetsizliğe uğ
~ tansız sanayi erbabının bu 

~t~ lltşı gösterdiği mu halef et ve 
~ lt~tfetıniştir. 
~de ans İngiliz hariciye nazm 
~ llıtt~~un teklifini kabul etmiş. 
1 llı i ır gUmrük birliği vücuda 
'ldıı~ l\i hiç bir '\'akit teklif etme 

hı~~u ,.e böyle bir birlik yapıl 
1 ~tir, ır \'akit kabul etmediğini 

ıı 

t ıııd~·Jwusturya gümrük birli 
ı...~ bıı ın 1 1llUuıkcrc nihayet bul
''\l\ıl\1 tse]c hakkında Lahey ada 
t~llııı ".rey ,.e mütaleasına müra 
~lit, 1 teklifi ittifakla kabul e-

' ""~ ~ t'ttt, 1~hha inın sözleri 
~ki){ ko (~.A.) - Avusturya lıir 
llcu l'llısyonu ruznameye da 

ttıı llı~addenin yeni iktısndi me 
' Zakere ine tekrar ba_şla· 
litv· 

> 1norr .. 
1~ıı llıUı oı alarak Rusyanın 

l ~iş 01~kereJ,.rine iştirake da
\ llıı tir l\f a 1ndan dolayı te:.ek
'tır · t· •cleu · ıh inoff Ruo: sana> i 

canlanma de\ resine gir· 

~· . . ., ; ' j . . . . , . . . ; . 'lıl ,, . . . . ~. . ' ... • ·, •· .... ' . • • . ' ~ ... t4 .'r , ,' i • .· '. ! • • .-,;:, 
'* ~ ... • • ' .... Q -.,. '· • . .. . . .... t' ·J 
• • • • • <t 

1 
• a a 

Bayır, Kıyamet Değili 

Korkmayınız .. 
Bugün 

Bitin 1srarı Okayacaksı ... Will 

Mlvezzlle den lsteyl 



l>ilnk'fl bulmacamı~ın lutl-
ledilmi~ ,ekli 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 

- . 
ll _ -

IJagdnkd bulmacamız 
Yukardan aşağı ve soldan aafa: 
1 - Çıltnlrltn' thı"'nec rnlelltlt (1) 
'f - Yemin (3), nazik delil (4) 

3 - Çllf (3), mahir (') 

dersleri• 
TOrkçe, Almanca, Rusçıı. Macarca 

bilen bir ecnebf çok ucu7. şcrıitlc 

çoeutlırı ve hammlara her türlü ııa · 

lon ve sahfte d•rsleri ögretir. şışmın 
lıra beclıf hareketlerle 7.ayıflama talim 
)eri ~ıpıtnr. Derslesi evlere ~itme ı.. 

şUrttılt verir. Adres: Gahora küçük 
kabristan sekak. 11 .ık inci kat. 7 Hem~lu 

Muayenehane, idarehane -
Veya ikamet için iki ha,•adar oda bir 
Sftfa \'e bir helAdan mürekkep bir daire 
mütıait ıerıltle klrıhktır. Ankara caddesi 
.5~ No. va murıcaıt edilmesi... 

Arayıpta bulamadığınız - V<!ya 
her hangt bir kitap hakkında malOmat 
ıonnak. fiıt anlamak, ucuzca tedari~ 
etmek iıterseni7. mektubunuza ı~tanbul 
için 4 ve taşra için 6 kuruşluk pul lefic· 
dcrek Galata P. 34 V. Renrubl ıdretıine 

yaZ1nız. Şimdi ihtiyacınız yoksa ades 
lcaydetmeniı faidelidir. 

S.bhk ve kiralık ---
Kuzguncukta Münirpaşa mahalle· 

sinin Aziz bey sokağında fevkalAde 
nezaretli beşer odadan iki hölükliı 
epn mönnlreyt lıavl vasi bahçeh 
16 numarah Dr. Hakkı beyin hanesi 
ucuz fiatla &ahlık ve kiralıkbr. Oeru· 
nündelrilere müracaat. 

Mahkeme ve icra UAnlan 

lstanbul 2 inci icrı dalretıinden 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paı aya çevrilmeıi mukarrer 1 
aynah dolap, 1 karyola, 1 soba, 
1 masa, vesaire, 24-5-931 pazar 
günü saat 16.17 de &yoğlunda 
farlabaşı Altunbakkalda 8 No lı 
hanenin önünde açık arttırma 

ile satılacaktır. Taliplerin med<6r 
ıaatta mahallinde hazır buluna· 
cak memurumuza müracaattan 
ilin olunur. (931·669) 

lstanbul ikinci icra memurlu~undan: 
Bir borçtan dolayı merhun ve 

mahcuz ve paraya çevrilmMi 
mukaner muhtelif cinı •e adet 
ubam •e tahviJAtın 26-5-931 
tarihine milsadif saat 10 dan 12 
ye kadar Borsada açık arttırma 
ıuretile satılacaiından talip olan
lann mezkur gün ve ıaatte ma• 
hallinde haur buluaacak ... u. 
ruu müracaatlan ilin olunur. 
(930· 4079) 

Beyoğlu kaymakamlığından: 

ihsanı hOda mot6r0n0n tabaili 
emval kanununun 13 linci mad
desi ahlclmı mueibince tahsilAt 
komisyonunun 8-4-931 tarihli 'ft 
1228 numaralı kararile atılmam 

lı-tanbul 4 üncü icra daire~inden: 

Mediha ve Tevfika ban1111lann 
Mihran Ef. ye olan borçlanndan 
dolayı mahcuz ve furubtı mukar· 
rer Oalcüdarda Pata limaD"Mla 
Suıuz bajd• 9, numaralı bir bap 
hane maa bahçe 45, gOn mOd· 
detle müzayedeye vuoluaarak 
250 lirada talibi uhtesinde olup 
bedeli mnzayede haddi llyıkında 
gCSrillemeditinden. bir ay JllOd· 
detle temdiden mDzayedeye va· 
ıolunmQ1turı Binanın e..ua ıh· 
ıap methaldu ıirildikte aWk 
bir methal üzerine kartdıkb iki 
oda ve elU m~tıı.ı mukabilinde 
nlonumıu k6çllk bir od. ile 
tarafeyaincle ilci oda ve bir laell 
llleftattur. U.t Irat hir IOfa az ... 
riade 4 oda odalarclan blrincle 
denize na11r lı•mında Wr aalmif 
meveuttur. bodunuıııı kabna .... 
methal• m&aadif merdinali lai
Hr zemini tq dlfeli bir kericlo
nmm tatlık 8aeriacle tq leh o
cakh harap bir methal makam. 
linde cephe k11mında methali 
buluua hir aralık Ye odualak 
•• klmlrlnlr Yardır. 

Maaheai biu 133 al'fl• tm
biinde mltel:>akiai anadar: Hu· 
dudu bermaeilti lca11tbr. Kıymeti 
mulaa•••eai temama iki bia 
lira olup, talip olanlar lrıymeti 

1 lnsfUs liraa K.r. 
.. T .L. •utabUI Dolu 

... 
• .. .. 

.. 
• • 
• • ... .. . 

rrant 
lJNt 
Bel(ı 

Dıdın 

la. Frank 
Leva 
Florha 
lturoa 
Şlltn~ 
Pezeu 
Nan 
Zloti 
P•~ 

to [,e, Ku~ 
ı Tart llruı Dinar 

Ç'trvoHÇ Kanış 

Nukut 

1 laıerlln (lncWaı 
ı Dolar (AmerUca) 

Frank (Frınsıı 
Liret {halya 

O Prtıılc Btlrf ki J 
Drallmt [Y111aıı ) 

Fraü Limpeı 
ıo Leva B•lrar J 

ı Florin (FelemeotJ 
ıo ICumıı [('etoılovı\] 

Şılln' Avutarya] 
ı Peııera f l.paııya) 
ı RanmutılA1"aayı) 
' Zloti . Lehlstaa 

ı Prnıö l Nacarısraa 
Ley [Romınyı] 
Dtnu Yaploryel 

1 Çevoneç St\"}'et 

Altın 
·.. dona 
.... ectıttye - arıcı 
Baalıoent 4 - Kegli gerinde (5), nota (2) 

1 - Kala tutmak (4), ~ki (6) Sabhk irat - Süleymani~cde ha· 
rem M>bk, 9 oda iki bölük müceddet 
lrAtJlr nuart-tli bir n a) da 55 lira ki· 
radadır. Pazarlık~ıı 4000 lira saat 9 • 12 
araıtnda müracaat 

telcarrlir etmit buhınma•na hi
naen Hacı Muıtafa Ef. nJn biı
aeıine ait mikdar ublacajından 
tarihi illndan itibaıen ibalei ev
veliyeıi 21 gGn ve ihalei lcat'iycai 

mubammeneıiain ,tbde on aia
hetincle pey akçealnin hamilen 
9!8-293 numarala dosya ile 77 • 
6-931 tarihinde lstantMal 4 lncll !•-=~~~~~~~~ 

1 - Et (2), a«leci (4), aa (%) 
1 - A.lullı ( 4) 

8 - Noksanlık (8), lcöJNlı (1) 

1 - Şala'da partilli luı116NM oa'9 
wt (3). vaat (3) 

11 - Ajqdaıı ~ lbm ~ 
len (&), cen11ne bir Wsıe (4) 

11 - Nota (!), Mld (1) 

i""""'"'"''"""' 
ı Bahçevanlık ve ta-
' vukçuluk ae...W 
~ Takaim bahçHlude yum 
# liJe vakti açılacak ve pazar 1 
# aktamı kapanacakbr. 1 
~ BilhaMa ciçekler, tavukla· ~ 
# ra ve kutlara mlUaaJJik çok I 
# güzel iatifadeJi ıeyler g6re- 1 
# cekıiniz mutlaka ziyaret edi- 1 
# niz fataab kaçırmayınız, ser- 1 
1 gi milddetince bahçe dDlaa- ' 

~ liyesi on lluruttur. ı 
.""""""'"'"" """"'"'· Kirahk kAgir hane w 

Dükkan 
.. iktafta Akaretlerde S.9,79 

namanla Mneler birer, 31, !of 
numaralı laaaeler ilçer sene ve 
1-3,7,13,2S,S2, aumaraL dllkkln
lar da birw aene milddetJe icar 
edileceğillcl• tebri h•lin d6r
dllnc6 puarteıi gtlnDnden itiba· 
ren yirmi .. n mGddetle aleni 
mllzayedeye vazedilmiftir. 

Talip olanlenn ve daha ziya· 
d'e mal6mat almak iateyenlerin 
Mayt1m Jirmi altıncı Salı tin& 
aaat on ~· kadar maballi ._. 
kGrda 5' nmarada m&tevelli 
kaymakambtına ve yevmi meı· 
k4nm ... t on beşine kadar Ja. 
taabul Eftaf m6d6riyetinde ida· 
re enc6mellİDe mDracaat etm~ 
leri. 

lıtanbul dördüncü ,·akıfhan 
UNIONKOL 

Emilir ahnz - iskeleye, tramvaya. 
timendlfeN yıkın olan apartımın, dük
kan, mağaza. ev, köşk ve arsalar mürec· 
cahtır. 9 • 12 arasında •üraaı.ı. 

19tanbut dördüncü vakıfhın 
UNIONKOL 

311tllllr lnt - Maçkada tram
\'1Y yolunda 36 oda bir garaj. 2165 
uşın bahçe içinde seneliği 4260 liraya 
kiradadır, kırk bin lira. 

Satılık apartıman - Taksimde 
beş daireli senrlilf 21 O liraya kiralıdır 
20 bin lira. 

DOkkln alırız - Sultanahmet
ten Sehade bqana !.adar yahut Ga· 
1atadan Beel•t1.. tadar tramvay yo· 
IUIHk 2·3 bin Hnhk diikkü olma~ı 
mllecc4har. 

llaiua ünz - Eminönü, 
llllakpa-.. Su"-lıama~ Sirkeci. Ga· 
lıta, Beyoflu clbetlcrfntfe 20·30 hin 
liralık kadar g. l 2 arasında müracaat. 

lllabaJ dllrdlndi Vakıf hıın 
ONIONKOf~ 

Kil~k bir fotograf makinesi sa
tılıktır. Galata P.K.34 V. Benrubi adresi· 
n• yazılması 

~ İfİ olanlara - CAnkara 
iş Bürosu). Ankarada mütahassıs teşkilAta 
malik yeglne vekAlet, temsil, takip mü· 
essesesidir. 

Ankara - Bankalar caddesi · Anııdolu 
.... Potta btuM : 166 

._..., Ha,ım Bey bUyUk 
.... INlrkt 

2S Mayıs pazartni akşamı emsalsiz 
pıopmla açılıyor. C.mal Sahir Bey 
temsili (Ramona) Sabk DU'iılbtdıvi Hn'· 
atktrlan temsili (Zlppeler). cn-'teına • 
Bando - Nefit bül t. 

.... Büyük lalam tarihi 
Asrı Saadet • Sadrı lsl:\m 

3 • 4 bin uyfa 9 cilttir. eski harflarladır. 
Yuu: llllm akademili. - Terceme e;en: Omer Rız• Bf. 

Fi,ab: Bez ciltlili 1400, meşin ciltlisi 1600 lcuruttur. 

POlta lcretia T6rkiye için 125 hariç için 300 kuruştur. 

1 O ıün olmak llzere talibinin 
milracaatlan illn olunur. 

lmroı icra memurlugundan: 
lmrozun Panaya Mahalleıinden 

Mibal Karaton ojlu Koıtantiye 
ipotek olup furubtı tekarr6r eden 
T uılamn danam pulopo me•ki· 
iade ıarkan duba fimalen Nikola 
Hilepo ıarben Atanq cuu"8 
Atuq we Kakleı ••*W• ... 
kan iıtelyanuı şimalen Vaail pr· 
ben Marya cenuben Mariye ve 
putamu mevkiinde prkan Ka· 
rakat garben Kalyopi timaJen 
Vaıil cenuben Tuzla ile Mahdut 
Oç kıt'a tarlanın bir ay milddetle 
ve açık arttırma ıuretile satıbıa 
çıkarılmlfbr. 

1 - Kıymeti mulaa•m•ıli 
üç tarlaDID 146 liradır. 

2 - T alipl ... Jlzde OD nllpe· 
tinde pey akçal tedi,e ed--· 
lerdir. 

3 - Sabf pqin para ile dir. 
4 - Sat11 16 Haziran 931 ulı 

günü imroa icra daireliDcle , .. 
pılacaktır. 

- 5 T ellaliye ve nir masraf 
mil9teriye aittir. 

6 - Alikadar olanlar itbu 
ıaJri menkul üzerindeki laalda
nm ve aair iddialarma ilin tari-
hinden itibaren yirmi gtln zar· 
fında icra dairesine bildirmelidir. 

Akıi takdirde haklan tıpa 
aicillcrile sabit olmadıkça utış 
bedelinin paylattuılmundan ha· 
~ barakılacaklan illn ol11DUr. 

-------------------------Mukaddema lıtanbulda Sirke· 
cide Sanaaaryan bamnda iplik 

icra memarlujana biuat ve ya• 
but Wlftkile mlracutlan ilan 
olunur. 938-- 293 

Fatih sulh lcra!lndcn: 
Sabriye Ye Hayriye " Vuflye 

hanımlann Muhittin Ef. ala p• 
yıyan matasarnf oldaklan Fatih· 

te Kırmılb malıalleslnde ~··· 
ba aokajıncla 18 cedit 36,36-1 
atik No. h mlfrez maa bahçe 
kıımen klrgir ve kısmen alapp 
3 oda 1 mutlak 1 laeJlya muh· 
Mi Wr ---·~.:ifUJUU 
zımnında ffir\ıbtu ta etmif 
ve haziranın 2S.:~31 peqembe 
ıtınil ıaat 15 te alen1 arttırmaıı 
icra kıhnacatından talip olan
ların kıymeti mubam•..-İ olan 
1300 liranın yOıde on peJ akçaıı 

ile ve 31-2238 numara ile mlracut· 
ları illn olunur. (9S1·2'l38) 
llllabul asliye mahkemesi 3 ibtcü hu· 

--'Jl!.kemeıinden ~ 
ll;hle Huriye ban- aabık 

kMı• ikametgllu m~ Ah· 
met 8. aleyhine ikame ettiği 
tescili tallk dava11nın lcrai tab· 
kıkatı 1 haziran 931 puar ı&nü 
•at 10 da tayin kılınllllf olmakla 
yevmi mezkClrda gelmecliii veya 
tarafından bir vekil glacl•medi· 
ii takdirde tabkikaba 11yaben 
devam olunacağı ilta olunur. 

(9S1·593) 

Beıiktaı ikinci ıullı ..-Jcemain
tlen: 

Mahkememizce clerdestl ta.flye Çar 
ıukebirde Ktirkçtiler Ç&J111118U 2 - 3 
au .. rah matazada ktirk •anto ve 
•llaft eıyai tticcariye il •YJ8 931 
tarih~ müsadif pel'fembe ft onu mti 
...Jd' sünlerde saat orHlaa itibaren 
bil mü za )"ede satılacağı ilia olunur. 

(930 - 15) 

tir.aretile meflUI iken elyevm Jsıanbul ikinci icra ınemmlı tundan: 
ikametglhı meçhul bulunan Ke· Bir borçtan dolayı mahcuz ve 

i am Armana le Manukyan Ef. ye: paraya çevrilme1i mulcanw muh· 
telifnlcinı ve adette ... m ve 

Jstanbul 2 inci icra memurlu~undan: tahvilltm 26-5-931 taılalae m6· 
Oımanh bankasından ııtikraı 

etmiş oldugu· nuz mebali.ıı. muka· aadif Salı ı&nn aaat 11M12 de 
5 bor...ıa we 4 balya._ ibaret 

bilinde me&la6r ltaDkaya meriam ..... Wii dahi ..... r rftn 
bulunan muhtelif ciu ve adette " .. t f! te Oaq1anJ1 .._asının 
eıham ve tabviJAt ile 4 balyadan lıtanbul tubeai tabtıncWd ardi· 

ı ibaret pamuk ipliğinin teaviyei yede açık arttırma ıqretlle sah· 
deyia eclilmemeei bael»ile l»enlHi· lacağındaa talip olanlana •ezk6r 
bi talep paraya ~emı .... ı talep gün ve ıaatlerde mallallerinde 
ve karargir olmakla merhunah hazır bu:unacak meam • mil· 
mezküredea esham ve tabvillhm racaatları ilan olunur. (930-5411) 
26-5-931 tarihine milsadif salı keyfiyet ma.6munuz .a.ak ve 
ıDnü saat 10 ile 12 de Borsada ikametglhınızın meç...,.ti ba· 
ve iplikler iıe mezk6r ınn ve sebile olbaptaki m•ddel kanuni· 

Bedelilli bir defada •eremiyenler taka,tle de verebilirler 

... Metreden : Aıarı ilmiye küıüphane11 
saat 13 te mez~6r bankanın Ja. yeye tevfikan ve ihbv ..,akuı 

' tanbul şubesindeki ardiyede açık makamına kaim oa..11 Oıere 
• . artbıma 111rcble Nlılıcıjiadıa ~ iltaıa ~ • (1»5411) 

Yiyecek 
Toptan. ftatlat 
Et•Seb••·•Jd 

Et - (KilOllU) karam•n: 50 • 
Oalhç: 46-70 K.. Kıvırcık: 70 ' 
ar ku1Usu: "·39 K. Muhtelif c:ltl 
54- 70 K. Ôlrib: ~ . 45 K. o.
Manda: 3! K. 

Pewnlr - Beyaz: 40 - 60 '
taze: 100 K. Balkan: 160 K. 

Canerllla 20 K. Malca entf: 
Teze aol•n ı ( Oemeıf > il 

unmsakı 5o - 60 para. 
para. K1n11ıat turp r 30 • 40 • fi 
....... 30 pera. ...,_ . ..,_ .--
,.,.. llald• (Y ırlf) 8 · 5 K. 
1 • !. 

l•enler 
Dometes ı ( lskl ll J ' e) fJ 

l\urufWl 70 • 90 kuruşı. F'• 
adetlik kasası ~S - 27 liraya. 
adetbk tasası ıs· 20 liradan ~ 
lirıya. Y•praln (Yerli) okt::,..ı 
kurıtU 20 - H lı:Ul'Ufa. ..... 
kuraftlll 3·6 kuruşa. KelNllE ı 
20·!7 kuruşt1n 18·!2 kuruşa. 
_,._ 70 - 80 kur'Uflln 60-
... ...... , (Ad ... ) adedi ıt 
g kQfUf&. En&fnar (Yerli) tdedl 
l'Uftan 5·1 kurup. 

auıur . Arpa • 11mıı1111r.• 
S.ldllJI Yumuflk (An•-._. 

s.ıo, S.25, 8,30 (Konya) 1~. 
(Y ıhşlhu) 8.,25 (Polatlı) s.to _, 
8,15 (Sivu) 8.12,.5 (Kara~ __A 

tehir ) 8,S. 8,to t Çay) 8 ıaı .. 
(Ankara) 9 it 

A.,..ı (Ankara ) 6,15 ( 
(Kütahya) S,S ( Gellbolu ) 5.tO 
S.1:1 (Kırklareli) S.10 
.......... ,. (Budarma) 't 
ç.,, bhwe, p......_ ••' rl" ................ 
2.f-~ 'fruV:~~-;7~40Ö.' 
260·400. Kahwe1 (Muhtelif 
100 )(. Plrlnçı (Bombay) ~~~ 
34·3S (Hindiye) 36·37,5 ( RJJll.ft 
t9 ( Rlzon) 36,S·37 K. ~1-.0 
Yerli) 35,SO 35,90 (Ecnebi} ~) ~ 
kttp 38,3''·38 SQ ( Rus: KtlP 
35,85 K. ......... f (]rfsff 
t 40-1 SS (Erzurum: Kars) I~ f 
ıon) J!0-135 v............ 1 
Zewtln f81H ( Euua c'I.:. 
<D1m) &1·61 (YemetD>_;~ 
llleklilı:) M-60 (Ytmdlik ~ 
luk) 45-64 K. ........ (~ 
ıuo (Bq telle) ı""ı5JO ~ 
ıoıı K. .. .._. <~ 
34.37 (Araşit) 30-32 (Birini) 



Istanbul ithalat güm-
rüQünden: 
Adet Nevikap Kilosu Gr. 
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fıçı 

adet 
sandık 
fıçı 
landık 
balya 
landık 
adet 
landık 

" 
" 
" 

1, 
2, 
3 

38 
26 
s 
3 
1 

76 
390 
59 
1 
8 
8 

50 
34 
25 
8 

200 
27 
2 
2 

950 
170 

kutu 

" 
teneke 
gram 
kilo 
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4 kutu 
2 kutu 

70 kilo 

20 " 
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440 gram 
97 adet 

520 gram 
7 kılo 
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8 ,, 
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433 it 
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3,400 

17 
8 
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1,280 
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10 
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125 
4 lcutu 
1,300 

113 
99 

451 
74,S<K 
86 
63 

6570 
141 
86 
945 
22 

256. 
25,500 
29 

128 
1435 adet 
556 kilo 
475 
80 
31 
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Cinsi eıya 
Kurabiye 
janbon 
Nefiı hamur iti 
Un 
Sardalya bahp 
Şeker 
Makarna 
Reçel 
Ekmek revrek 
TUl'fU 
Makinayajı 
Komerve 
Marmllt 
Reçel 

" Deve lcutu tUyO 
Konserve 
Maden 1Uyu 
Süt hillbası 
Şekerleme numunesi 
Meyve konservesi 
Şeker 
pirinç 
Reçel 
Lokum 
Şeker 

Kuru üzüm 
Kahve nümuneıi 

" 
Çay 
Çukulata 
Kahve 
Çay 

" 

Süt hUIAıası 
Reçel 
Sardalya balığı 

Çiğ kahve 

" " 
" " Şeker 

Toz şeker 
Kesme şeı--er 
KF~nıe )l• ı:r 
Çiğ kahve 
Kesme şeker 

" " 
it " 

SüprüntUJil kahve 
Toz ıeker 
Marmelat 
Toplama teker 
BoıulmUf yağ 
Bozulmuı hurma 
Çay 
Toz şeker 
Kır1 1 teker 
Sirke 

Konserva 
Tarçın 
Süt hülasası 
Kara biber 
Yeni bahar 
Soda 
Süt hWAaaıı 
Sardalya bqhğı 

Kuru kayısı 
Pancar tohumn 
Pamuk ipliği 
Vaketa deri 
Biıiklet aksamı 

Dzümü 

Kaaar11k pamuk ipliji 
Çam tahtası 
Tarama havyar 
Tere yağı 
Çam tahtaıı 
Demir keski 
Kestane hnJAsa11 
De stere 
Pamuk ipliği 
Jartiye tokaaı 
Boı numune ıiıesi 
Mukavva 
Fermeşop 
Kuru pil 
Vernik 

~ " ~llb el• cinı T• mikdara vazıh 78 kalem eşya 23 5-931 tarihinde 
~l ithalit gümrCğü müdürıyeti Nlaf komiıyonu tarafından 

Yede aatılacajı ilin olunur. 

Pamuklu mensucat 

. . ::;atın a ma o
m lsyonu ilanları 

Elazizde inşa edilecek olan yedi pnr 
ça bina kapalı zari fa münakasa) a kon· 
muştur. İhalesi 6 - 6 - 931 cumartesi YALOVA KAPLICAlARI 
günü saat 14 te Elazizde a keri :--at111 • •• • 

alma komisyonunda yapılacaktır. 'fa. y •11ı•kt A ...ı 1'I:' 
liplerin şartnameyi görmek üzere l<'•n· :='. eşın 1 er ıra uı~a Jr ı ır~n 

dıkh heyetimizde \'e şartname almak HAVA1r ~illJVillJ 
,.~ teklifl~rini v~rmek ür.~re teminatl.ı ~ · 'U 
rıle mezkur koma yona muracaatları. ~ 

(3jj) e_ • 
• * * -Romatızma. 

14 5f.J31 tarihinde 2:> ilfı 30 bin kilo 
bez kırpıntılarına talip çıkmadığından -
müuyedesi 23 51931 cumartesi günii sa. -
at M te yapılmak iizere talik edilmiş·-= 
tir. Taliplerin şartnameyi görmek üze· ~ 
re Fındıklıda he)etimize \'e kırpıntıla· _ 

-Siyatik 
-Aırteriyos .. Kleros 
-Kadın Hastalıkları 

-TeneDüs cihazı 1 asta!ıklan 
rı görmek için Eyüp \'e Sirkeci - Sa·-=- c·LT ASAP HASTALIKLARI 
raçhane Dikim Evlerine müracaatları ~ • l ' • 
ve müzayedeye iştirnk etmek üzere ye' 1 . . 
mi mezktirda teminaııarile hazır bu- _ Yeşıllikleır Arasından Fışkıran 

JunmalarL (363~ • • HA y AT SUYU ,_I 1 
D• b k. d k. .. ~ 11 e ayan e ır e ı kıtaat \'e muesse· ES! 

satın ihtiyacı olan gaz yağı kapalı 

zarfla münakasaya konmuştur. ihale· ~ 
si 30 mayıs 931 cumartesi günü saat~ 

T edavı olunur. 
·-----------··-----------· 

10,30 da Diyarıbekirde Askeri •. atın Oteller·. 60 Kııcuştan 5 
alma komisyonunda yapılacaktır. ':l'a· ı liraya kadar 

Yemekler· Tabildot (sabah, öğle ve ak
----·şam dahil) 225-450 kuruı 

)iplerin şartname almak ve teklifleri· 
ni vermek tiıere teminatla1·i1e Diyarı il 
bekirde mezkur komisyona müracaat. 
ları. (361) 

"' .. 
Diyarbekirdeki krtaat ve müessesa

tın ihtiyacı olan un kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. ihalesi 30 mayıs 

(Uçünçü sınıf otellerde yemek mecburi değildir) 
(Çok ucuz fiatla alakart yemek bulunurl 

931 cumartesi günü saat on birde Di· .,;::;;;:; 
yarıbekirde Askeri satın alma komis- ii 
yonunda yapılacaktır. Taliplerin !:'art· = 
name almak ,.e tekliflerini vermek Ü· 

sere teminatlarile mezkur komisyona 
müracaatları. (362) 

Banyolar: 50, 75, 100 kuruştur. 
Vapur u·· cretlen·. ~i!in~i mevk! 30 kuruş 

• ıkmcı mevkı 20 kuruş 
- Mayıs· zarfında otel fiatlarında yüzde 20 tenzilat -

Hertürlü malümat için Y ALOVA'da Kaphcalar Müdür
lüğüne veya IST ANBUL' da Seyrisefain Umum Müdürlük 

Kalemine müracaat: Tel. B. 1745 
.. "' "' 

30 ila 3.> kilo yün kırpıntılarına 
fazla fiatla talip çıktığından 23 :>J9~1 
cumartesi günü saat ı;; te ihalesi ya· 
pılmak üzere yeniden pazarlığa kon
muştur. Taliplerin şartnameyi Fındık· 
hda heyetimizde ve kırpıntıları Eyüp· 
te levazım dikim evinde görmeleri ,.e 
ihale saatinden evvel teminatlarile bir 
ilkte heyetimizde hazır bulunmalan. 
(3'6) 

• • • 
Semiz otu, Taze bakla, taze kabak. 

patlıcan, taze faımlya, taze bamya, ye 
fU biber, dolmalık biber, kırmızı do· 
mata. 

Bursadaki müessesat ''e kıtaatın ih 
tiyacı olan yukarda cinsi yazılr dokuz 
ka1em sebze kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. ihalesi 27 mayıs 931 çar
şamba günü saat 15 te Dursada aske· 
ri satın a1ma komisyonunda yapılacuk 
tır. ~aliplerin şartname almak ve tf'k 
liflerini vermek üzere temfnatlarile 
birlikte mezkur komisyona müraca:ıt· 
ları. 

• • • 
Afyon Karahisarındaki efradın ih· 

tiyacı olan sığır eti kapalı zarfla mü· 
nakasaya konmuştur. İhalesi 13 hazi· 
ran 931 cumartesi günü saat dokuz1. 
otuzda Afyon Karahisarında 

satın alma komisyonunda yapılacak· 

trr. Taliplerin şartname almak ve tek 
liflerini vermek üzere teminatlarile 
birlikte Afyon Karnhisarında mezkur 
komisyona müracaatları. No. 36' 

* • * 
lzmitteki kıtaatın ihtiyacı olan fa. 

sulye kapalı zarfla münakasaya kon· 
muştur. ihalesi 3 6'931 carşamba g\ı . 

nü saat 15 te Jzmit a keıi satın alma 1 
komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere Fındıklıda 
heyetimize ve şartname almak ve tek· 
liflerini 'ermek üzere teminatla rile 

•ımm ıımı ı ı 

Askeri mektepler komisyonu 

Snt Yoğurt 

30000 30000 Askeri tıbbiye mektebi ile tatbikat hastanesi için 
bir şartnamede kapalı zarf usuliJe. 

~0000 10000 Gülhane hastanesi için bir şartnamede kapalı zarf 
usulile. 

20000 12000 Kuleli lisesi (:eakelköy orta mektebi:. için bir 
şartnamede kapahzarf usulile. 

8000 7000 Maltepe lisesi için bir şartnamede kapalı zarf 
usul ile. 

10000 1000 Harbiye mektebi ve hastanesi ile suvari ve topçu 
nakliye mektepleri bir şartnamede kapata zarf 

Ayrı ayrı beş şartnamede olarak kapalı zarfında icra edilen 
münakasada verilen fiat komisyonca gali görüldüğünden pazar
hkla satın alınacaktır. 25 mayıs 931 pazartesi günü saat 14 

de Harbiye mektebindeki mahalli mahsusunda icra edilecektir. 
Taliplerin şartnamesini görmek için komisyona müracaatlan ve 
iştirak için de vakti muayyeninde hazır bulunmaları ilin olunur. 
(221) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
5 inci Keşide 11 Haziran 1931 dedir 

Büyük ikramiye 50,000 liradır 
AYRICA: 
15.000, 12.000, 10.000, 8.000 

Liralık ikramiyeler 
Ve: 40.000 Liralık bir 

mükafat 

1 

birlikte lzmitte mezkur komisyona at ha) ,·ana tının ihtiyacı olan kuru ot namesini görmek üzere her gün öğle· 
müracaatları. (36:i) kapalı zarfla münaka uya konmu • den e\·vel ve pazarlığına istirak etmek 

* * * tur. lhaleısi 106931 çarşamba günii için de ~akti nıuayyeninde teminatın 
hmitteki kıtaatın ihtiyacı olan e· saat ı:ı.:10 da lzmirde müstahkem mev rile birlikte komi yonumuzn müracaat

rimiş sızdırılmış sade }ağı kapalı ki satın alma komisyonunda )apıJa. ları il:ın olunur. 

zarfla münakasaya konmuştur. )ha- cnktır. Taliplerin şartnameyi görmek * ııı: * 
lesi 8 6 931 pazarte:;i ~ünii ·aat ı:ı te üzere Fındıklıda he.retimıze l"e şartna· 3. K. O. SA. AL. Komisyonundan: 
lımitte askeri satın alma komi )onun me almak 'e teklirlerini Yermek üzere Giimüs U)U ha tanesi pazarlık su-
da yapılacaktır. Taliplerin nrtnanıe- teminatlnrile birlikte Jzmirde mezkür retile tamir ettirilecektiı·. ihalesi 23 
yi görmek üure f'ındıklrda he) etimi· komisyonu müracaatları. (367) ma\·ı 931 t 

1 
ı t · k 

1 
ğ 

• . san t• ırra ı ınacJl ın-
ze H şartnamr almak \e tekliflerini • • * d t 

1
. 

1 
. k ·r . · 

.. . . . . an a ıp eıın e ı H artnamesını 
vermek uzre temınatlarıle bırhkte lz. .t K. O. SA. Al.1. Komisyonundan: görmek üzere her giın ö~leden enet 
mitte mezkür komi yona müracaatla. 5.000 kilo nuhut mutaahhit nam ''c ve pa7'.lrlığn i:;tfrak i<'in de vakti ınu-
n. (366) he:sabına pazarlık suretile atın alı. ayyeninde teminatlarile birlikte ko-

• * * nacaktır. ihalesi 2:J mnyı" 9:11 acıt 14 mi.ı-,>onumuza mürncanthın ilan elu. 
lamirde bulunun S7 inci fırka kıta ı te icra ~ılınacagından talipluin şart·! nur. 
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~ın iyi inşaat, iyi çimento ile yapılmış olmalıdır ii 
~ n 

ı.: F A K A T • • • • • !i 
~ ~ 
:fü Beton - Arme inşaatında kullanılan çimento en ala cinsten, daima ayni, :: p ~ :m her hususa mukavim ve gayet mütecanis olmahdır. :: 
~ ~ 

liii Darıca, Zeytin Burnu ve ii 
~ ~ 
im Eskihisar F abrikalan ~~ 
~ ~ !il: Daima ayni ve değişmez cins n 
... ı :: 

l~I Yüksek Derecede Mukavemet il 
~ F evkalitde Mütecanisiyet !! 
İll1 HASSALARINI CAMI SUN'i PORTLAND U 
H H LI li 

1~1 A S L A N Çimentosunu I! 
luı TAKDiM EDiYORLAR ii .... .. ::=: :: 
:ı:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::' 
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$irketiHayriy~den 
Bilet ücretlerinde ahiren yapılan tenzilatlı ücret f arifesi 

' Haziranın birinden itibaren tatbik edilecektir. Bo~eziçinde 
oturanlere mahsus olmak üzere gidip gelme bilet fiatları üze-
rinden otuz vctraklı obonman kernclerile köprüdr.n bo~aza çı
kacak mütenezzihin için keze Qidip eelme bilet fiafları üzerinden 

onar VAraklı abonman karneleri ihdas cdilmittir. 
~ -.ıı111111ntııı11111nuftllııııındJ1111ıııı1111ıııaıııumııııu1111"'ıııuııınn11ıı11ınıııuınııımı11t1nııuqll''ııınıın11111mıınıııııınR11111ıılıııııııııı111ıııııııııu111111ıııınnıııııı11ıııııııııu1111mııııııııı111ıııııııııııR111ıııııııını1111111ıııı11ııııı11 111nııınnııııı"ılıırt11ııa ~ (~ 1111ııııı1111uııııuu11ııı111111 ~ımiiıuııııııııi uı111111111ııııııııı11111111ıııı11ııu1111ıııu ıı1111ıııı111ıııııı11111ıııııı ııı111111ıııııııııııı1111nıı111111111 ıı11111ıııııı ııı11111111ıııı ııııuııııııııı ıı11111111ııııııııııu1111ııı 1 ııııııurıııı ı ııııınııuıııı 11111111111111 ıııu11111ııııııı uıınnır~\ 

'~ ~~ D Krem Pertev Müstahzaırat11 Kolonya n 
ii Diş macunu FA B R IK A s I Tırnak cilaları n 
1~ =.!!J 
~ § 

f\ Ruj p~ DRTEV -~ • J. • Losyon ~ it Südo-ro-no .l.!.J ve yerıuı Diş tozu ~ 
~J ~~ 

(j Podra Memleketin en eski ve namdar Esans fi 
il Müstahzaratı ıtriye ve tıbbı·yesı· ~ fi Briyantin Kozmatik ~I 

H Kinin-Karbonat ve sair devai komprimeleri ijı 
llHerzevki temin ve tatmin edebilecek nefis müstahzaratnl 
== ~· 
\ \.._•ııını1111nı1111111ıınttııııı11111tt11"'1lll1ıııı.ı.n111111t~.....,.........lfllııııı1111111t1~1111lllll•llllıııı.ı~lllllnıııtHlllll•ımıııınmııı....,ııılll!llllıurm==J) ~--"~111Jılflllıııılliliııı111ullflfllllllt111uıNtllltH ..... •1 ..... ,-...-u111...-n111111111111111ııııH1111ııAffMlÜlfi11ııııııniliiiiıı11Ntılliiilli1111111ııııııııı1uııııııııııııı11ııııı ı11illliiııı11ıııııııııtt1ıııııHllllllUoı ,._, 

l\ereste ve odun 
müzayedesi 

Belgrat ormanları işletme müdüri
yetinden: 

Belgrat muhafaza ormanlarının ten
sil ve imarı dolayisile mevcut kayın 

gürgen, kestane ve meşe ağaçlarından 

çıkarılmasına lüzumu fenni hasıl o· 
lan devrilmiş ve dikili olanlardan d<ı 

kuru ve hastalrklr bulunan ağaçlardan 
husule gelecek takriben (212,500) kan 
tar odun ve (1300) metre mikabı gay. 
ri mamul kerestenin iki sene müddet 
le beher kantarı 12 kuruş ve meşe 

nin beher metre mikabl 10 kaysının 
5 gürgenin 5 ve kestanenin 8 lira bedel 

lerle olbaptaki şartname ve mukavele

namesinde münderiç şerait dairesin
de 31 mayıs 931 tarihine müsadif pa
zar günü saat 15 te ihale edilmek üze 
re ve kapalı zarf usulilc müzayede~ e 

konulmuştur. Talip olanların bedeli 
ihalenin yüzde yedi buçuğu nisbetin· 

de depozite veya teminat mektubu ile 

şeraiti taahhüdiyeyi vaziyeti müsait 
olduğuna ve orman işini başarabilecek 
kudrete malik bulunduğuna dair tica

ret odasından rnusaddak vesaiki ihtiva 
eden t<.'ld ifnamclerile birlikte rfeftcr
darlık hina.smda müteşekkil miizaycde 

ve ihale komisyonuna ve şartname ''e 

. ·· ~ · ~ · -,, .. c ..... ·~- •<.':'":.. ... , •·• r.~ .,,., • ..,.c. ' · 

1ürk 

Zerinin en 

büyük vazitesi 

nedir 

Çoc11kların1 Tutumlu 
.Muktesit 

1 ... ·'t'. , ...... ~ ...... -• 

VE 

Y etistirmek. 
' O haldel derhal 

ZiRAAT 
Baakasıadall 

Hll~ll 

P. T. T. U. M. Levazım ve[11 
bani müdürlüğünden: 

ııt 
1 - lstanbulda telgraf fabrikası levazım ambarında me\'C 

ol· 37 kalem eşya sahlmak üzere aleni suretle müzayedeye koll 

~~ [ 
2 - Mezkür eşyanın 8 • Haziran - 931 tarihinde müzayede

5 

icra kılınacağmdan taliplerin şartname almak için her gün ıniit3~ 
yedeye iştirak için de mezkur tarihe müsadif pazartesi günii 5'

11
, 

J 4 te lstanbulda Yenipostanede mübayaat lcomisyonuna müracıı 
atları. 

Kocaeli Daimi Encümeninde 
Koc.aeli Sıhhat dairesi için 9 kilo 250 gıram kinin mubayaa:: 

şartnamesi , mucibince 27 Mayıs çarşamba günü saat on bef 
0

, 

ihale edilmek üzere alenen münakc saya konuimuşlur. Talip olı•·ıe 
larm mezkur tarihte otuz liralık teminatı muvakkate makbuı~e 
Kocaeli vilayeti Daimi endmenine ve şartnames:ni görPlelc. 

8
, 

tafsilat almak istiyenlerin Kocaeli sıhhat müdürlüğüne ıııüt 
caatJrı. ( 672) 

lstanbul ziraat banl<asından: 
mukavelename ı;;eraitini anlamak isti· Karyesı Sokağı No. Cinsı 

Tütün inh;san Umumi Müdür
lüğünden : 

Mevcut nümune ve şartnamesi mucebince 1 ·6-931 pazartesi 
günü saat 11 eh Gala tada Mübayaa komisyonunca l 0,000 kilo 

yerli malı kınnap satın almacakbr. Taliplerden 500 lira depoıilo 

aılnır 

yenlerin de eyyamı miizayedede Anka Maltepe Badat caddesi 13 Hane 

ra, Istanhul ve lımir orman müdüriyet ,, Mektep 13 ,, b1e 
!erine müracaat eylemeleri ilan olu- Pendik Baclat caddesi H9-1 l Köşk ve 14 c'öni;ır. meyva "~.~ı;teti 
nur. bahçesi (sahilde olup icar rntl 

, iki sene de olabilir. t! 6 931 
:;ieh7:ıdeh:ışı B 1~ d f 1 1· . d 'h J İz., 

F h d 
a a a evsa ı yazı ı emva m ıcar müzaye e ve ı a es . 

1 era sınema a pazartesi saat ikide yapılmak üzere bir hafta temdit edibniştıf~1'"',ıı 
Bu ıı;rce s:ın"atkaı ':ış. c bey ve be 1 Taliplerin pey akçelerile beraber ihale saatine kadar b• / 

! 
yeri [le m:na hanını •şciıa'-il" büyük za müracaatları. ~..,eı 
müsamere, ayrıca sinema · varyete. :1t ı\Jıı1'e 

l\1c::.'ul Müdür Ref...,. 


