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müvezzii erden 
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2. 4370 PERŞEMBE 2 NiSAN (3 üncü a:r) l93ı' 2. d3il Sayısı ~ Kuru, Tahrir telefonu: 

Paket 
Gümrüğü 
Muame atı 

Maliyemizin en yüksek tesebbüsü .. 
1 Beş yılda şehrimizde 

neler yapılacak ? 
Devlet ban a ı ü ük bir 

Dünden itibaren pastahaneye 1 

geJen paketJer hakkında tatbik 
edilen gümrük rnuamel fıtı tama
men değiştirilm iştir. Şimdiye ka
dar bu hususta mevcut olan bü
yük müşkülit kaldmlmış, onun 
verine halk için çok basit ve 
kolay bir usu) konmuştur. 

yor 
Bütün ecnebi banka!ar ve şırketler 

binlerce hisse senedi aldı ar 
Belediye reisi program•nı 

meclisine verdi 
şehir 

---;=:======.;;;:=-:.=;;;:;;-:=:::; 1 Anknra, l (A.A.) _ 15 nisanda his- Zaman zanrnn İstanbul heJedly~i-

lse kaydi muamele i kat'i surette' Ka d 1 n ı ar nin program ızlı!:rından şikayet edilir. 
Evvelce pastahaneye herhangi 

bir kimse ,·eya müessese namı
na bir paket geldiği vakıt her
Şeyden evvel postahane o kim
seye veya müesseseye ihparna· 
rne gönderirdi. Alakadar olanlar 
bu ihparname üzerine pastaha
neye ge irdi. Sonra paketlerin 
gümrük muamelesi yapılmak, 
gümrük resmi alınmak üzre poı
labaneden gümrüğe gönderilirdi. 
Paket sahibi tarafından bir be
Yanname vcrılir, gümrük resmini 
•ererek paketi aJıncava kadar 
Çok karışık birçok muameleler 
Yapılır, küçük bir paketi almak 
için bUyük müşkiilat çekilirdi. 

Bu•• yu·· k Gazİmı·z hitamn en~cek olan Cümhuriyet merkl·z . Muhittin n. hu sikfıyetlerc cernp teş· 
ban~ns!~ın gerek milli, gerek ecnebi · k!! etme~ üzer~ ~azırladı.fı , pro~ramı 

._ Dünden itibaren tatbikine baş-
~nan usul ise şöyledir: Posta 
tdaresi hariçten gelen paketleri 
•abiplerine haber göndermezden 
'.~el açacak, gümrük muayene
••nı yaptıracak. gümrük reami 
neden ibaret olduğu tesbit olu
nacak, bundan eğer paket pos
tı müvezzileri tarafından kolayca 
taşınabilecek derecede küçük ise 
~oğnıCJan doğruya sahiplerinin 
1kametgahına gönderilecek, mü-
b~zziler paketi te~lim ederken 
ır makbuz mukabilinde gümrük 

t~rninide alacaktır. Şayet paket 
~Uyükçe ise aahiplerinin posta-
1-aneye gelip paketlerini alma-
I rı için bir ihbarname gönderi
k'c:k ve geldikleri vakit de pa
etın gümrük muamelesini tama

ren olmuş bitmiş bir halde bu
t 'ca~,. yalnız paketin gümriik 
tsrnını vererek alıp götnre-

telctir. 

Postahane1erde hariçten gelen 
Paketlerin gUmrük muameJAtın-
da Ya 1 b d .. · 'ki" .. · k pı an u egışı ıgın yu-
b~tıda dediğimiz gibi halk için 
~Yilk bir kolaylık olduğuna 

: Pf~e yoktur. Fakat halk için 
lct:ltıın ediJen bu kolaylığa mu· 
~i~bi! posta idaresinin dahili Ta
S taı tabii olarak ağırlaşacaktır. 
İdllrıdan dolayı posta ve telgraf 
b aresinin halk lehine gösterdiği 
U'1ayreti takdir etmek lazımdır. 

~•k alnız haber aldığımıza göıe 
~ab et gü.mrüğfi muamelatında 
lbf} ut edılen bu yeni usulün 
ket~basıran hariçten gelen pa
h, .ere ait olduğu, memleketten 
ıe .. ~ıce gönderilecek posta paket-
b'k hakkında ıimdiye kadar tat
~~1.~dilen karışık ve müşkül 
bu~ devam edeceği anla~ılıyor. 

llıt 0&rusunu söyliyelim, biz bu-
•tı~ sebep ve hikmetini bir türlü 
bit 

1.Y~mıyoruz. Bilfarz her hangi 
bit ~~nı~e posta vasılasile harice 
ter llçuk paket göndermek is
be:: gene eskisi gibi gümrük 
\'et .n?aınesi yapacak. Muamele 
btytısı için de gene ayrı bir 
İd,,~0?anıe verecek. Gümrük 
lafac 1~de birçok kalemler do
tlitıd a : Bir çok memurlardan 
f.f nı4 ekı kiğıtlara imza toplıyacak. 
lhı ~.a beıon kuruşluk btr pake-
~Ur'u~!ilk resmini vermek için 
~ecck Utün bir gününü kaybe
l>etir; · Ondan sonra paketini 
tek P Postahaneye teslim ede-

Ankaralıların ricasını 
kabul buyurdular 
Ankara, 1 ( T<'lcfon) - ('. 

il. Fırkasının Ani.ara l'iltiyct 
lıaueti, umumi kcitiplik rıası· 
tasllc Ga:i llz. llC' m"iracaat 
rdcrck, milli lı":f11; daı:as•nın 
ilk günütıdrııberi A.nl.:ara mcb 
usluğunu i<'reih eden fıalftıı. 

karımızın bu intihapta da An· 
kara nanı:ctliğini kabul bu
yurmalarını rica ctmi~tir. BD
yük Ga.zi verdikleri ceı apta 
mütehassis olduklarını ve l:a- ı 
bul ettiklerini bildirmi~lerdir. 

f 
malı rnues ·escler \'C gerek halk arası~- G ı k d vrede meb'us dun . .._ehır ~e<"lısıne ,·er<lı. r rogrnmda 
dn maıhaı· olduğu ftimat şayanı kayıt e ece e denı lıyor kı: 
hir dcrercyi 'bul mu tıır. J\a;}it muamel seçilPcekler HASTA 'ELER 

l les!nin bitmesine d:ıha on beş gün ol· Cerrahpaşada yapılması mukarrer 
dugu hnlde talepler bidayette ümit ır . u b ·ı-b l l'erem hastanesi ir.in lazım olan arsa-

, ed.il~n miktarları P"k çok tecavüz eı, .ııadınlar utrıığı u 1 1 dr a Jarın ahnmasr için ldarei hususiye büt 
~ış!ır. Misal olarak yalnız memlekc- vilavetlerde teşkilat vapmıvtı çcsine gelen c2 hin lil"alık tahsisat mü· 
tımızde çalışan ecnebi bankaların işti- lıtırar verdi nakalesi yapılmış keyfiyet Dahiliye ,.e 
rnk dereceJeı·i gösterilebilir ki 50 bin kaletince de ta dik edilmiştir. 
liradan yukarı olanlar hesap edildiği G.eçenlerde Ankaraya giden Bu arsaların alınmasına haşlanıla· 
ha!de hile kan~nen bu bankal~~a t~fri~ Kadınlar Birliği Reisi Latife caktr~. Yeniden yapıla~a.k yüı y~tal~-
edılmi olan hır milyon beş yuz bın Jı. • . _ _ _ lık hır , ·erem pa,·yonu ıc;m 300 hın ir-i rnyı GGO bin Jirn tcca,·üz etmektedir. Bekır H. Ankarad:ın donm~tur. rnnın sarfı tahmin edilmektedir. 
Bu meyanda _O manlı bankası bir miJ. Latife H. teşeb· Cerrahpaşa ha tan~inin mutfak ve 
Yon. Banka l\.ommerçiale ltalyana beş b.. t h kk d çamaşırane. inin son sı tem tarzlara 
yüz bin. Doyçe Bank 100 bin, Doyçe usa ı 8 ın 8· ifrağı için O bin liralık bir meblilğın 
Ori.vnnt Dank 100 bin Selfınik banka· dün bir muhar· sarfına ihtiyaç görülmektedir. 
sı 100 bin, Felemenk Bahrisefit banka- ririmize şunlar; Haseki hastane.:;inde 200 yataklı 'e 

Cerrahpaşanın yeni pa,1·onuna mua· 
söylemiştir: dil bir hina yaptırmak için 400 bin lira 

- Ankaraya nın sarfına ihtiyaç mc~-;etmektcdir. 

( .11ll tarafı 2 inci sayıfada) 
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Kooperatıfçllık 1 K:ş geri geldi 
Ali ticaret mektebinde Fatin B. karın devam 

yeni bjr kürsü edeceğini 1 ~ hmin ediyor 
Birkaç gfindenberı devam eden 

kuru souklardan sonra evvelki 
gün güneı açınca herkes bahar 
geldi zanni)e sevinmişti. Fakat 
dün öğleye doğru kar yaimağa 
baıladı. Kar bilbasa akşama 
doğru bir tipi halini aldı. 

Kandilli ras-ııtanesi müdürü 
Fatin B. bu vakıtsiz ıouklar hak· 
kında diyor ki : 

- Son tiddetli souklar ve kar 
mevsime göre.gayn tabiidir. On, 
on beş sen~denberi Nisand.e kar 
yağdığı vaki değildi. 

Bu souklar Balkıınlar ve Ana· 
dolu yaylarılanda hüküm süren 
şiddetli souklann tesiri ve neti
cesidir. Yüksek hava tazyiki ve 

ıimalden ~eler. .ouk dalgaları 

---------... **T--

kendi paramla Hasekinin hariciye pa\•yono doğu. 
ma, hali hazırda doğam yeri ittihaz e-

hususi işlerimi!' dilmiş olan Haseki kı mmın da Darül-
takibi için gittim, flcezede bulunan YC şehre nakledilecek 
Birliğe ait baz· olan kre~e tnh isi ile Haseki için a~ n 

bir hariciye pavyonu yaptırılmak za. 
işleri de takip et rureti görülmektedir. Bunun için 400 
tim. Dahiliye ve- bin lira tahsisat vaz'ı lazım gelmektc-
kiletinden birlik dir. 

GAZ VE BENZiN DEPOLARI ıçın bir bina Birlik refıi Utife Belediye kanununun 1;; inci madd<'-
tabsısı için va- Bekir H. sinin 7 inci fıkrası, mevaddı müşteile 
at aldım. ,.e infilfLkiycnin ancak belediye depo-

larında bulunacağını umirdir. Bunun 
Belgratta Balkan haftası mü- için mütchns ısına bir proje tanzim et-

b ·ı l k 1 F tirilmiştir. Ona göre 600 hin lira rad· 
nase etı e top anaca. . .. ~ ~n ~ e- desinde bir .meblağın sarfı icap rtmck· 
minist kongresine bırbıımız aza- ı tc.dir. Bu i belediyenin mühim mc: 
sından Seniha . nabii varidatından bir kısmını dahı 
Rauf H. mm git· ( f.,ütlerı tlagıfayı çct'iriniz) 

"UttMIT"flf"'"1Ulf.,,...,.. _ __.rı 111111111111 it. 

mesini temin et- Bü itibarla Türk kadınlığının 
tim. Ankaradr intihabata iştirak edebilmeleri 
Gazi Hz. tara· için şimdiden memleketin her 
fından kabul e· tarafında hazırlıklara başlana-
dilmck şerefin' caktır. Bunun için köyleri r1 ola-
mazhar oldum. şarak köylü kadınlarının irşat v~ 
Başvekil P§. Hz. tenvirlerine çalışılacaktır. 
de beni kabul Istanbulda bu işi biz yapacağız. 
buyurdular. Ankarada iffet Halim Hammın 

Kadınlar bu riyasetindeki kadınlardan mürekkep 
seferki .meb'us iffet Halim H. heyetler, Eskişehirde de Erkanı 
intibahına, inti· harbiye reisi saniai Kazım Pş. nın 
babın mUstaceliyeti yüzünden it· refikaları Mediha Hf. köylü ka-
tirak ettirilememiılerdir. dınları irıada çalııacaklardır. Bu · 

Gelecek meb'us intihabına hususta birde proğram yapa-
iştirak ettirilmemiz muhakkaktır. cağız. 

Ali Ticaret mektebimizde sou 
günlerde bir kooperatifçilik kür
süsü ihdas ve bu dersin ilk ola
rak hukukiyahnın tedrisine baş· 
lanmıştır. Bundan maada mekte· 
bin uzun zamandanberi münaka
şa edilmekte bulunan ismi etra
fında da mllderrisler meclisi ka
rarım vere.rek vekilete bildirmiş
tir. Bu mevzular etrafında mek
tebin kıymetli müdfirü Hüseyin 

ııımrnnıu:nırnııım11111ıwınnım111Nn11nııutuıın1111nmını11nnııuıo111tuııuıııuıııııuıııını.ıı 

Darülbedayi san'atkarları 
Hüsnü Beyle yaptığımız mülakata 
8 inci sayfamızda bulacaksıniz. 

Bugün 

2 Sayıta 
ilavemizi müvezzilerden 

isteyiniz 

Bu Sayımızda : 

Spor ... Sinema 
Şehir 1\1eclisi 

Ru5 d1Jmprı91 uzerinde 
Rus konso!o~ımu11 izahatı 

Hatıra ? · .;;f. rasında 

OıtlJ devııdc b r T'iJrk -
tunan ıtilatı 

, \ 
' 

Bahar derken f ıtanbulun <tün akıam 1 
aldıfı manzar 

buna sebep olmuştur. Şarki Av
rupada da şiddetli souklar devam 

etmektedir. Souklar mevsimin 
tesirile azalmaktadır. Yoksa kar 

bir ay evvel yağsa idi bir metre• 
den fazla tutardı. Souk dalgası-
nın şiddetini mevsim kırmaktadır. 
Maamafih souk ve karın devam 

edeceğini zannetmiyorum. Bu 
gece yarııından sonra havanın 

değişmesi beklenebilir. Yarm 
hava kapalı olacaktır. Hafif kar 

muhtemeldir. 

------- ----
Dün öğle trenile Ankaraya hareket ettiler 

Darillbedayi san'atkarları dün öğle trenilc Ankaraya hareket 
etmişlerdir. 

Giden san'atkirlar Bedia Muvahhit, Şaziye, Nirenir, Halide 
hanımlarla Behzat, Galip, Vasfi Riıa, Hazım, M. Kemal, Hiise
yin Kemal, Talat, Mahmut, Sadi, Emin beylerdir. 

~ll~tn Halbuki bugün gümrük 
~tta ele •ergisi dolayısile ihra
"~t~i .alakadardır. Bir muamele 
~lttası beyannamesi yapıldıktan 

avrıca bir gUmrük ihracat 

111111111111111111 111ı11111111111uıı11111111111111ııııı1111ııuuı11111111111ırı11 ıı.rı ııınnttınrırınnı:rnıı~?"~ 

beyannamesi yapılması tamamen / ~ında gosterılen. kolaylık us~lunu 
zait bir mfü;kiilathr. ıhrac<ıl paketlerıne de teşmıl et· 

BinaenAle~h ithalat eşyası iç~n l mek lüzumu aşikardır. 
, posta paket gümrük muamela- .AWu.ıcı .AMM. 

Hey~t. eYvelce yazdığımız gibi Ankarada on temsil Ycrdiktea 
sonra ıki ay ıllrecck olan turnesine devam edecektir. 
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Beş yılda şehrimızde 
neler yapılacak? 

SON- -··-- --- ----·- - - --. -·-···-----~· ----· --. ·---- - ---- · ·- ·- · --
:r.:: B .A · B 1 B L 1 R 

intihabat işleri 

Her taratta mün
tehibi sani seçiliyor 

Şehir Meclisi toplandı 
Bütçe encümene verildi, müteferrik 

işler konuşuldu 
iş bankası müdürünün bir tar!zi 

~ehir meclisi dün fiaat ikide nisan sı gibi bazr mühim tadiHit ynpmı 
-- • l)'lnın ilk i~timaını yaptı. Celseye bi· ve mü!'takbcl büt~e tanziminde göste 

Dal:ilive vekili dfJn Vekil- rinci reis Hkili Sadettin Ferit n. ri· rilen esa~atm nazarı dikkate a\ınmas 
/er heyetinde izahat verdi yıtEet ediyordu. ~ubattaki ıson i~tima· biJdiı:ilmi tir. Bunun üzerine bütç~ 

A k 1 (T l f ) V k ın \'e intihap doJayısile yapılan fevk:ı· yeniden tetkik olunarak yapılmı~tıt 
n ara, e e on - e iller Jade içtimaın zabıt hulasaları okun· Meclisimiz:e el)'e\·m bütçenin vnrıda' 

heyeti bugün ismet Pş. Hz.nin du \'e kabul olundu. Azadan Galip Jm;mı ''eritmiştir. Ma.o;raf kısmının b' 
riyasetinde toplandı , Dahiliye Hakkı \'e Sadi Beylerin birer hafta n1t tadilfıt yüzünden tab'ı ikmal edilem 
vekili memleketteki intihap faa- zuniyet talepleri kabul edildi. Gec;en nıi~tir. ~_nrUl5.c~~e ve K~ra~ğ~ç mil' 

lc;tlmalarda azadan lzzet Kamil B. D.t essesatı hutçelerı ıhzar edılmıştır.,, 
Jiyeti hakkmda izahat verdi. rülacezedeki c;ocuk vefeyat nisbetinin Bu izahat kflfl görüldü. lçtim4 

Vılllıreflerde ftt4liv~t bildirilmesini istemişti. ~una .g~len 1 haşka bir gün~ ~!~kılacaktı bu ıradf 
A k 1 (A A ) S 'k' cevap encümenn mütaleasıle bırlıkte ı, bankası muduru Muammer B., 8 

Şehrin düzeltfmeıl ve genh1eti1meai IAzım iki caddeıi n ara' · · - on 1 1 meclise gelmek üzere Sıhhiye encümeni yağa kalktı. (Bütçe encümeninin snU 
fc~il edecektir. lSTIMLAKAT giin zarhnda Mustafa Kemal Pı. ne hanle edildi. Bundan sonra, beş hiyet ve mes'uliyeti nereye kadardır 

CiHANGiR ?T~NGIN YERl: Mevcut yolların tevsl \"e ı~lahı mak- Terme, Eskişehir merkez, Çorlu, senelik faaliyet programının meclise Encümenden ne bekleniliyor.) sualiıı 
Yangındanben lağım ve yollan ya. sadile istimlake zaruret hasıl olan Babaeski, Bufsa, Orhangazi, Of, verildiğine dair makamın tezkeresi o- ~ordu. Reis: Cevap verecek kimse yolı 

ınlmamı~. ol~asına rağmen fazlaca yerler şunlardır: kundu. tık sözü Mehmet Ali B. aldı: mu dedi. Hacı Adil Beyden ricn edt 
rağbet gormu.~ olan.bu saha hemen ~e Beyazıt - Uleli tramvay caddesi, Arapsun, Koçhisar' Sivrihisu, - · Bunun tetkiki için bir muhtelit Jim, sözü işitildi. Hacı Adil Bey (estalt 
men dolmak uzeredır. Senede 100 bın Eminönü - Unkapanı, Gazi, Azapkapı İnebolu, Nev~ehir, Tosya, Vakfı· u t kili ıu d d d' ~ 
lira snrfe~~rek b~~ sene sarfında bu _ TarJabaşı, Topkapr Ye Yedikule en~ men eş· ne zum ,·ar ır, e 1 furullah) dedi, boynunu büktii . .l' 

ahan_ın .~aJP!:'larıle yollarını yapmak tramvay caddeleri Uzcrindeki tehlil\e kebir' Antalya merkez kazala· Reıs (şekli umumi hakkında konuşul· hayet bUtçe encümeni mazbata muhil 
zaruırı goruluyor. teşkil eden binalar, Bebek tram\'ay rında milntehibi sani intihabatı ma.k Ur.ere ruznameye alınması) dedi. riri Abdülkadir B. söz aldı: 

BEBEK - YEN11\IAHALT,,E YOLU adde i, Beykoz - OskUdar yolu. nihayet bulmuştur. Birinci mün· Ruznameye alındı. d - Ortada kanun ,·arken bütçe eıt 8 Şl!hrimizin ~n. mühiın teferrüç gli· Bunların ne kadar para sarfile ola- . Bun~an ır.?nr~ müstacel kay ile da cUmeni hakkında ayrıcn izahat vcrın · 
zergtlhı olan 9 kilometre uzunluğun· bileceğini tahmin mümkün olmamıc:tır. lehipler Cümhuriy~t Halk fırkası ımi encilmenın bır tezkeresi. okund~. ye Jüzum görmüyorum. cevabını verd l 
d k" b 1 l h . • 1 200 ,.. l . . l d' Bunda, harçl~r tarifel!llle müstahdemın Reis Sadettin Ferit B. (ben de birtı 

a ı u yo un ı a ve ımarı ıç n STADYUM INŞASI namzet erıne rey vermı~ er ır. talimatnamesınln harç noktasından bu husu"ta fazla mal?mat yereyı'm) a \' 
bin lira sarfilc iki sene sarfında ih)ası Bu .. h""k" t h ~"'b" ı· ıınk.aıa müııi-hı·bı" "'ttnil-rı· -. f k .. .. . nun ıçın u ume er sene ..v ın ı ,,.. ~ .. ~ ... ta ttiği 'h tle mUs~hdemin ta .. 
ınm;a ı. gorulme~tedır. ra ile masrafn iştirak ederek hu spor sa aruz e cı e • • yerek söze başladı. Rütçe encumeıı 

BEYOGLU - KASIMPAŞA - HA· hasının vlicuda gelmesini te~yik etmek Ankara, 1 (Telefon) - C. H. limatnamesinln tatbik edilmesine baş- nfn vazife ve salahiyetini şu suretle ı 
LICIOGLU YOLU . .. tedir. Belediye bütçesine de ayni mik Fırkası Ankara merkez ka:z:ası lanm.a~an eveJ tali~atnamenin .. şeh_lr zah etti: k 

Bu mıntnlmnın 20 senedenbera muh tar meblağ tah i i zaruri görülmekte- 'k' . .. t h' l . . t b't tt' rneclısınden geçmuıne JOzum gosterıl· - Varidat nizamı mahsusltı cibaY" 
mel 4 kilometre tulündeki yegflne yo. dir Lı .ıncı .mubn e dıp eGr.nı. Hesi ı Be ı. dlği beyanf edkiliyordu. AbvUnti B., (Uharç edilir. Encümen vuku bulan teklifa ~ 
Junun ihya n güzergahının ima~ıııı • ıstenın aşın a a:zı . i e a~ve· ve mMra no tasından çe ene me· k . d h'l' d ,,.·rurse ıs: q 

· · · · · HAYDARPAŞA GEÇİT KÖPRÜSÜ . • • • . • . nine gitmelidir. icap ederse diğer en· a~u~ çerçeyesı. a 1 ın c. ,..o ,_. 
~~~ına;~!nı.t:m b:eı~ı;:ğ~~:~~~r p::i~: . Nafia YekAletiJe.yapılan muha~ere kılımız ve Meclıs reısımız, sonra ctimenlere de bilıihare gitmesi mu,·a· dikını heyeh nlıyenizden ıster. Mas1 

me,, ... _dı'r. netıcesınde oradaki sıkıntılı vazıyetl bütün vekiller fırka umumt kl- f ktı ) "tal d b l d n··t muayyen hadlere knda~ yapılır .. ~l .r. c 
4\1,t,; ' ı r mu easm a u un u. u c;e etlere ait hususatr butçe dahılı"". 
AKSARAY -1'0PKAPI 'YOLU k~ldırll!nk maksadtle orada tahta~ tibi ve bir kısım meb'uslarımız encümenine gitmesi kabul e_dildi. Bil· :'ynen Ye tashihe~ teklif eder. Nazn ~n 
Topknpı - Çekmece şose kr mı fda· hır .geçıt yapıl!ftası ~·e trann·ayla~ın U· vardır. lhare belediye ile Neft sendıkat ~lrke- dikkate alınacak şey mütevaı.in b 

rei husu iye tarafından nsfnJt olarak zerınden g~çf.rılmesı tasal·v~r cdılmlş. ti arasında gas depoları inşaıu h~- biltçe teklifidir.,, t~ 
yaptırılmaktadır, hu sene ikmnli de ti. Bu. gcçıdın nısıf bc.~ellnın Dev1et K.ıst11monuda su~unda yapılacak olan mukavelenın Muammer Bey bu izahatı kafi ga ,. 
muhtemeldir. Bu şosenin baş tarafı Demin olla.rı idaresi, dıg~r n~sfrnın da Kastamonu, 1 ( A.A) - Vili- evnlA ka~anin encümeninde t~~k!~i medi. (BUtçe daimt encümen ,e ıtt J>i 
olup şehir dahiline te adüf eden harnp b~Jcdfye. b!ıtçeslnden tesyıyesı . takar- yetin her tnrnfuıda müntehibi kararlaotı. Defterda.rlık temettu •tl.· kam tarafından en ince teferrus .... 
Ak aray _ 1'C'pkapı kısmının in!';a ,;e rür etmıştı. Bu maksada mebnı geçen 1 ( .. , 
tamiri ic;in 300 oin lira kadar bir ~ara· ve hu .se~el~r 50 şer bin lir~ tah lsa.t aani intıhabatı bitmi, ve mütte· razları tetkiki konusyon arına yenı- kadar tetkik \'e ihzar edilmiştir, ar b 
ınn snrfı iktiza etme! tcdir. nu uarn· ,·nzcdılmı§tır. _Bu paranı.n ın~aatın hı· fikan C. H. fırkası namzetleJİ den azalar seçildikten sonra celse on ca bütçe encümeninin tetkikine ne J 
nın temini miişkiil görilldüğünclen hu tamına kadar _ıtası meclısçe kararla~· dakika tatil edildi. zum nr, bazı arkadaşlar mühim işle t 
yolun hiç olmazsn biraz 

1 
lah• itin ve ~ıştı_r. Be!_edıye h.tss~tne kala~ lı5n seçilmiştir. ikinci celse a~ılınca reiS, daimi en· büt~e encümeninden sordular da orı' " 

tehlikeli yerlerinin i timlflk , e tnnıiml bın lı~anr.n uç senelık butçeye ''azı lc:ıp cUmen namına Tevfik Beyin hlit~e ıı:ıe için endi menin esa lı ynzif esini ~o la 
için 75 bin lira tah i ine lür.ıım gö terli etmektcdır. ı Antaly au maznunlanµ seltsi hakkında izahat vereceğini ~~l· dum.) Dedi. 
mektedlr. U~llll\J MEC.RAIJAH muha•· em,;elerı· dirdl ve Teyfik B. bunun üzerine but- T •f'k S 1' Pı:.. ikinci içtlmn G 1 

H • Beledıyenhı biitçeııfnln 'Varidat el 1 .. a ım b- • • • , ,., t 
EMlNOI\ü - UNl<APANI Yalnız lstanhul tnmfına ait olmnl c:.e hakkında §U Julıatı ver4i· nUntın ısah olmasına ıtıraz ettı. 'E t h, 

• • CADDf:: ·ı üzere kanalizasyon irkttlle ynpılnn Denizli, 1 ( A.A) - Antalya kısmı tAbeclllmitt'7r:'iıila1ra "'a'agı\rltnış· IA se-yrek, sonra çok sık çahşıyoruzı ııu 
Bu ~olun he) eti u rıunıi)e inin biı· mukn,elenamenin daha be!! c~ne müd· belediye hadisesi maznunlarının b JA b'r ucundan hnclnr~ 

de1 açılmasına Eminonündeki i timlfı· deti rnrdır. Bu beş .ene icın de her tr. Masraf kn~mı tahedllirken arem ve 0 programın 1 
:. / at 

katın azameti itib, rilc maddeten im· ene büt~e ine 750 hin Jlııılık tah isatın bu sabah muhal<en·esine başlan· cetveli ve mü§ttrek bUtçentn. be§ aylı~ iyi olur teklifinde bulundu. N_ct.ic. t~ 
kan gürlilmcmcktedir. Yolun tulil vaz'ı mukavelennmenin r.aruretl icabın mıştır. kılftU Ankaradan tasdik edılfp geldı. içtimaın sırf programın tetkıkı ~ d 
1300 metre kndardır. Bunun Yemişten dandır. Dahiliye veklleti bu beş aylık büt~ede pazar günü ynpılmru ına karar ye ~ a 
sonraki kısmı 700 nıetre olup kı mı n· Memleketin difer muhtelif mahaUeı in İ-11rk _ Franşıı · ticarel blr~ok maddelerin fasıl haline konma· rck içtima nihayet buldu. .&I 1 

zamı Kere tcc.-ilcı· yangın y rlne 'e hnl· de hatta hazan açıktn olarak akmakta o l . 
}erimizin cephe ine tesndüf etmesi iti· lan mecrnlar olduğu gibi bıtr.ı gayri fon mua/ıf!de~i mu bir hale R'•lmektedfr. Acilen es- Maliyemizin eJ1, b~ 
barile btt kısmın açılması imlcfinı \ar. nt yapılmış ,.e ıslahı icap eden mecra· Paris, 1 (A.A) - Ayan mcc· kimi§ olan makinelerin yerlerine yeni· " .. 
dır. Bu yol bu sahnda programın 1 incl llar da \ardır. Bundan başka meselfl lisi 29- 9. 929 tarihinde aktcdilen lerlnin tedariki zarureti kat'iyesl \'ar- yu·· ksek teşebbu·· sD li 
numarnsınr teşkil edecektir. Bu kı mm Cihangir yangın yeri gibi, binalar in· dır. Bundan başka Ramf, Kuzguncuk dl td 
açılması için de 300 hin lirnnın sarfı atfle dolmuş sokakların yapılıp mu· Türk- Fransız ticaret ve seyri- gibi yangın zamanlarında diğer grup- k 1 

icap etmektedir. hafa:ıa cdflebllmesi için e"clemirde Irl· sefain muahedesini tasdik et· ların yettşmeııi zamana mUtevakktf o- (Üst tarafı 1 inci sayıfada) u 
ŞEHZADB BAŞl - UNI PANI - tımlarımn da inşası zarureti ,·ardır. • • lan mahallerde birer müfreze tesis ,.e 100 b" B k d' R ma 100 birı.J ._ 
AZAPKAPI - BEYOGLU CADDESİ Nitekim bu mUIAhazalar tesfrihı son mışhr. mevcut Erenköy, Yeşilköy gibi mUfre- sı ın, an aı:o ı . o K d' Li)'o ıtu 

Bu oylun Yiicuda getirllmec;i Bey. zamanlarda Fındıölı '\'e Fulya derelerin zelerin de takviyesi lazımdır. Denlı merlkan Ekspres ;> hın, • re 1 eti lt 
oğlu - 1 tanhu, ara ındakf ıkıntıh de yapılmakta olan mecralar da bu ih· Dl tanzim ettirmek IAzımdır. motörU de hemen hemen hayatını il<· l)Q hl~ Ye İstanbul ~l~tnk şlr~ 1 ,1. 't;ıj'i 
münaknl:itı çok tahfif edecektir. Bu· t.iyac.rn doğurduğu bir masraftır. Fa· Bundan ba§ka bir de oehrin jeolo· m:ı.1 etmiş addolunabllecek bir vaziyet- bin hra ~!e 

1 
m?k.aY)T~~t~ •. kru dı8·ail: t 

nun tahal\kuku ancak Gazi · köprüsü· kat bu mecrnlnr mahdut bir ısahanın jik haritasının tanzim ettirilmesi H· tedir. Şimdilik bir tane noğazlçi " maye 88 ıp erıı!ın . ~r 1 ısa •. )del 
nün yapılmasına mUtevnkkıf görlilmel. pis ve yağmur sulnrını e\'~edeceklerl· tımdır. Arazimizin tahtezzemln vft7j. bir tane de Adalar için olmak üzere ka·~rşı ~la~ e~nıybtın~n ~g1ı.bııJ1rııd ~t 
tedir. HükCımct~e J ambiyo müsaade· ne göre he ap edilmiştir. Halbuki dl· yeti hakkında hiç bir malOmatımız yok cem'an iki tane deniz yangın motörli ır. un ar an aş n. ın 1 'il 
si '\·erilince Gazi köprUsilnün nzn.mi üç ğer cihetlerinden bunlara iltihak ede- tur. Bu Jhtiyacı da dü§Unerek DarUI· mlibayaası lbımdır. Bunların beheri· dun olar.~ mu~a>'[~t bırçok ~~neb fi tlti 
senede ikmali mukarrerdir. • imdiden cek olan kanal ~bekelerinin sevkiyatr tununa getlrllmi§ olan tabak&tUlan nln bedeli go - 90 bin lira raddt8indo- ka ve muessese er e mevc~ ur:. j ~t 
bu caddenin tatbilmtına baqJıyanıJ( ve maktaları mnlOm \'C muayyen olma- müteh88Sısı tle temas edilerek bu iş dir. yit müddeti 15 nisanda .. bıtecegı ~ 
istiml{Lkatın inasilc yolun aÇıımngn dığr gibi fhtlyacn göre de te Is edilmiş için de bir progrnm tanzimine çalı~ıl· Bir de ~ehrln her tanfında n her memleketin en uznk en hucrn ~arı;.il 
ha~lnl)mh ı muvafık sa) ılr} Qr. Bu işe olmndıkları için ilerde yapılacak U• maktadır. Yakındn ikmali memuldUr. zaman su ihtiyacı müemmen olmadı- rmda bulunan vatandaşların bıle 'fd 
rni.ınhusır olmal üzere de bu be ene- mumf kanalizasyon şebekesinde bunla.· BUtUn bu umumi harltalann tanzimi ğı için §thrln muhtelif menatrkında 86 kiyenin en iyi ''e istikballl işi ve 1 Hk programda he .. sene imkanı olrın nn belki de mazarratı görtllecektir. için cem'an 300 bin Ura kadar bir pa· tane su depoları tesisi ıarureti vardır. mallye!inln en yüksek teşcbbiisli ~~ 
bir miktarın tah ıis edilerek arfedll· Binaenaleyh şimdilik yalnız Beyoğlu ranın nrfr icap edeceği tahmin c<\11· ona aıaran makine mUbayna8ı için Cilmhurlyet merkez bankasına işt' 
mesi Jlizumu ileri ürüliiyor. mıntaka ına alt olmak üzere bir umu· mektedfr. cem'an 878.100 lira ve üç motör için edeceklerinde zerre kadar şüphe e 

lSJ{f;~ELEU mt mecari ~ebekesine tevfikan yaptı· SULAR de 260 bin lira ki cem'an 1.138.000 lira· memektedir. Bir tek hwe için bile 1 
. lhracat maha.llı olan ktsmıhın mH· rılması fayda!ı ~örUJmektedfr. O Z;t· 1 tanbulun tekmll su menablf tevhit nın sarfı ıtarur~ti karıı~ında bulunul· zılmak kahil olduğu foin en küç~li-' 

zıi olark rrhtımıle hernber betonar- ,mnn her hangı bır mıntakada IA~ım in· f.dilerek ıslah edilip şehrin u Jhtiyacı maktadır. ltfaıye teşkılatı masrafın· mayeJer de müstefit olabilecektır· ~t 
nıe iskeleler fn n edip bunların ilzcrln· şa ı ve yahut mevcudunun ıslahı icap temin edilmek zarureti vardır. Bunun dnn maada bu meblağı da senelere tak __.. qt 
de jki tonl\lk 'inçler n dekoofl hattı eder e o zaman bu ameliyat mUmkUn için de su varidatına 11Aveten flk sene· ~im ederek sarf etmek r,arureti vardır. tTIRAZ 111 '-1 
tesi i düşünülmektedir. Bu tesi atın olduğu kadar ann prnjeye yani umu· al için 750 bin ve diğer dört sene fçhı TEŞÇIR . . • z ,ııv· 
yapılmns_ı tas~\"\"~r e~ilcn bil~assa ~~ mt me.cral ı:;ebek~si~e tevfikan yaptı· de 230 er hin lira ısa~federe~ harici Vf • ehr~.n Cİ'\'ar \'e ~~ kıs.ımtarı.~d~ nıe- "Delıfılesof,, r~man tefrıknmı det r~t 
hkpaz~r.~ 'e ) emış en n rı şn~ıl nr3Zısı nlabllır. Bu proJenın de evelce lstan- dahili şel>eke ile tnsfıre tesısatınrn 15. ı5akın \'ucuda getfrılmesıne mus~ıt ol· derccntımıım çokluğuna mebni ... , d lıb 
çok çünık olduğunclnn me~·zıl 5onda.f· bul cihetini yapmı§ olan mUtehMSısı, Jahı diloUnUJmliştür. tik sene ifçn sar m&yıp bo~ kalan kısımların tcş~irı mem dilemedi. Okuyucularımızdan ozU •ıtı 
Jnr ynparak projeleri tanzım ve he \\· Almanya kanalizasyon mütehassısıa. fedilecPk 7fi0 bin Jiramn 600 küsur biıt Jeketin ahvali sthhlyesi itibarile mu· leriı. ./ ~ab 
batı ynpılmadık('a b~herinfn kn~ _ Hru- rından M. Vilde yaptır!"ak !"!.uvaf!lt lirası bu işe karşılık olmak üzere es· vafık olacağr düştlnülmekte v_e bu hu· • , ., .. = _ ~~l 
)a mnlolnrnğını l\es!ır mek mümklın ol- olur. Bu avan projeler ıçin 2a - ... o ki matluhattan olarak Maliye nklletl sus hükQmetçe de tal"slye edılmekktc- teplerin en ı:ıyade luzumlu otan 'd• 
mamıştıJi. mı iş içın hUtçeden ne ka· bin lira kadar bir ücret ''ermek icap e· emrinde mevcuttur. dir. Binaenaleyh bu iş i~in programa ri unlardır. Kadıköv Clbali, P ~ 
dnr mebHiğ tefriki mümlcUn olur a o- decektlr. lTFAlYE ıoo bin Jfrahk bir tah~isat vaı. ve itha· ek Ak · • S~lta ahmet. ,ı~ 
na göre en mUhimmlnden başlam k il· l:MUMt HARiTA . Ji ~ok faydalı giSrUlmektedir. n apı, sarn), n zııttY'. 
?.ere bu iskelelerin , ücuda getirilme. i Şehrin Jstanbul ve Beyoğlu cihet· Cç enedenberl hiç bir makıne alın· MEKTEPLER mutpa§a, Tünel, Kasımpn n, v. ·ıii'. 
ta aV\'ur edilmektedir. Bu iş için be:. Jerinln umumt haritası ikmal edllmi!\· ma~.ışt.'_r. J?~i makineler 1 e _birer iki YiUyet dahilinde bulunan mektep- Ayaspaşa, Beşiktaş, Köyiçi, Dı~1• t' 
enelik programa (150) hin liralık bir tir. Şimdi Bofazlçl cihetinde ~alış1İ. şer omurlerını tamamhyarak ışe ynra· ltt· kiralık hmıusl evlerdir. Sene\1 tnh .Arnavutköy, Kuruçeşme, Ycnil<OYİıı 

tahsisat Yaz'ı murnfık göı Ulmcktecllr. mnktadır. Bu kısım da derde!!ti ikmnl minen 40 bin lira kadar icar ''erilmek· küdar Altmznde Kadıköy - ıı.. "' 
HALK HAMAMI dir. Bundan Bonra Göıtepe ve Eren· tedir. Bu binalar ga)Ti ıhht, harap y '1 d •. İ E k" l\{erd'd9I 

Elyeı;m nmbar olarnlc kullanılma.J\. köy 5emtlerile Bakırköy "'Ye~ilköv Yeni intihap edilen B. M. binalardır. 3.19 ıı;enestnden itibaren {~' p :f~rmen 'tı rj;. oy,nurıtııf r 
ta olan Sultnnahmet mcJ danındnki hR· mıntakası raptırılacaktır. · Meclisine belki ameleden meb: her ~ene lki~er tane olarak yapıltln bi· oy, en • sem e: ır. ıı ıı•ı 
mnmın ı lnhı lle halkın istifade ine Bu rnda en mühim nokta oehrln i . U! girecektir. Fakat amelecı nalar 930 senesinde iki sene zarfında TUnelde ynpılncnk hına) n nrs 
tah isi du ünUJmektedir. Bunun içın tikbal plbının tanzimi meselesidir. değil. Şüphesiz çiftçiden mtb· ikmal edilmek ırnretilt 2a tane olmak dtr. t 
25 - 30 bin lira raddesinde bir para btanbuJ ehrf dünyanın sekiı tane ~li· us olacaktır. Fakat mem!ekl't Uıere ba"lanmı~ n 930 genesinde U ÇOCU~ BAl{IJ\1 EVLEll .11d6 
sarfına lhti~aç olduğu tnhmln edilmek v.el ~ehfrlerinden bfrfsidfr. Avarızt isinde sfftçllerdeı;t ayrı hır f!I· ı.nesi lkma1 edilmiş n -031 gayesinde :Fakir ailelerin çocuklarını gı~ed'~ 
tedlr. tabii} ef!i , e abidatı tarihiye u mima· nıf )aratarak mılli ''ahdete de 9 tanesi yapılarak 2.'3 bina ikmal e· leri muhafnzıı \'e hastalıkJnrını i"dr 

'J'AMlRA 'J rire5i itibarile tan~imf en rliç bir ~e~ir rahne asacak kimselerden de· dil mi~ bulunaca~tır. Ancak • şimdiye etm~~ üzere yapılmı~ bakını cvıer.ııell 
Yo11arımızın pc~ çoğu ımknn ızlık dir. Du ehrln n1U•abakalula t~hk· ğlJ. ~ı.ı .. FırkMJ n~mına nam- kadar yar.ılan bınaların gayrı kllfi ol: Ü15kudar, Be~iktaş \'e lstanbul .' ılı", 

hasebile senelerdenberi tnmir görme· bnlln plf\nını tanıimi mUmkUn defil• zetJigını koyma~ ıstlyen .. ze· masına binaen yeniden 18 binanın ikı de idareye nit binalardan tnınh ~td1 

dikleri için geçilmez bir hale gelmi!I!· dir. Ancak adetleri pek mahdut olıı.n ,·att.a ar~nac~k. ılk ~·asıf cum: sene zarfında ikmali miımkündür. Bu le istifade edilerek icarlı binnr el'-ı 
lerdir. Bunlar i in her ene prngramı· bUtlin dünyaca maruf mfiteha~ı~lar- hurıyetçı, mıllı~·etçı. de,·Jetçı binaların arealıtrile beraber yapılabil· kurtulm3.k \"e kısmen hnrnp ,.e J:I", 
na mUhim miktar ar koymak zarurfdfr. ctan hh:islne ha,•ale etmek çok musip olmaktır. me8i i~in 1.~20.000 liranın garfr icap e· olan binalardan bu suretle'~ J{ı\ııı# 
Bunwı miktarı nf' kadar fnzl:ı nlnhillr bir hareket olur. Binaenaleyh ilk s~ Bu 'asıfları fırkacılık §ek· der. Ba~lanmış olan bu i~in her sene bir masr:ıfla. istifade etmek sın erıt f 
e o kadnr mahalli r:...rf, '"'l'dır. Mlk· ne 1 ehrln fstlkhallne ait prngramr linde tefrlkıı. fikri takip e· SOO bin hra tahshıi suretne başarılma· lncnktır ki hu iş icln de her ~ tı' 

tar tayinini hütcemizı imU.n "" m{l. tnnr.inı edip onu mUtealdp ü~ Hyıı dört denlerde bulmak kabil midir~ 
1
51 imkAnı nlduğu bittecrUbe sabit nldu· ı bin lira kadar tah8isl su'·ettl b 

aadef;ine baclıdn. ısene zarfında da oehrin iıtii\bal planı· fundan devamı münasip olur. Mek· lar da elde edilmiş olncaı.tır. 
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İngiliz ~ şairi 
Dampın5 hakkında 

izahat v,..rivor 
1 ettiz İş!erı ve müba

dillerin vaziyetleri 

Uün sabah acık olan lstan 
bul hava~ı öğleden sonra bir
denbire kapandı, e\'l'ela ya· 
vaştan haşlıyarak şiddetli bir 
kar tipisine rel'irdi. Sabah· 
leyin havayı açık gördükle1 i 
için ellerine şem-:iye almıyaıı, 
ayaklnrma lfıstik gi)·miyen 
kimseleri 'şa~ırttı ! Bir nh .. aıı 
balonile birbirlerini kandır· 
mağa çalı anlan adamakıllı 
alclattıı A,·a giden a,·cının 
al'lanma.:ı kabilinden olan bu 
aldanış 'hakikaten hoş olclu. 
E.:ki adamlar: krş hakkını yap 
nıazsa yaz da olmaz, derler
miş. Aacaba bu sene 1 niı-a
nın ka rh hir kı\' ile beraber 
gelmesi krşın hafif geçmesin-

Hat iç şjrket n ' n vaziyeti Şair Matut Ankaraya 
ha re k ~t etti 

fDRKlYE lLE lll ~'\ /\ ARASJ.:\"DA 
ını/tCARI REKABET l\IEVZUBAHSO-
rt~ LAMAZ DiYOR 1 

KANUN Ol i\ TEBLJG ED1LDJ, 
VALi l\tlJAVlNJ FAZii, B. 1 

~:. Bir müddettenberi Rus arın 
lıt b~şka memleketlerde olduğu gi-
la bı memleketimizde de "Dum
b~Ping, . yaptıkları mevzuubahis 
lt~olnıag-a başladı ·•Oumping ma-

İZAHAT VEHIYOR 
Teffiz komisyonlarının 2~ marttan 

itihar<'n lilğ' ına dair olan tasfiye ka
ıHıııu dün 'il:lyct<' tebliğ edilmi~tir. 

it. . " 
J Unı olduğu üzere çok ucuza 

• lllal edilen eşyayı ecnebi piya
~;satara maliyet fiatından daha 
r-aşağı bir fiatla sevkedtrek mü

U l?ıasil yerli eşya fiatlarını düşiir
[t' rtıektir. 
'·ıı b· Diğer taraftan Rusların ecne-

1 nıemleketlere ynptığı " Dum
eı ~ing,, ın harici ticaretimiz üze
! "~nde mühim tesirleri görüldüğü 

Söylenmektedir. Borsa mübayaa
C.ları ve tacirlerin söylediğine 

,göre Sovyetlerin ucuz buğday 
~tışı karşısında Yunanistan~ 

racat yapılamıyacaktır. 
a BerJin Türk ticaret odasının 
~erdiği malumata göre SovyetJer 
lolnıanyaya geçen ay 1çinde ki-
k·'U 31 kuruştan sekiz mily~n 
ılo tütün satmışlardır. Tütun 

~lltirlerinin söylediğine :ıöre bu 
3 reket, tütün fiatlarmı düşlrmüş 

'le Af manyaya olan tütün ihra-
~atınııza da tesir etmiştır. Tütün 
~nhisan umum müdürü Behcct B. 
~~ Sovyetlerin Almanyaya ucuı 

lt•t'..in satmalarının ihracabmıza 
"~ Karadeniz havzası tütünleri 
P•ıasasına tesir ettiğini söyle
~!şti. Halbuki harici tıcaret ofisi 
u ınesele etrafında tetkikat 

t•P.lllışhr •e Sovyet ihracatının 
arıc; piyasalarda ihracat mal· 

1-tırnıza tesir etmediğine kanidir. 

1 Suna mukabil alakadar tacirht barici ticaret ofısinin istih
~tat teşkilatının noksan olduğu-

"e tetkikatın yanlış esaslsra 

t•tınat ettirıldiğini iddia etmek
~d· ~ •rle.r. Tıcaret odası erkanın-
~ n bır zat dün bu mesele hak-
•ııdıt demiştir ki: 

~":'"" Sovyetlerin memleketimize 
b Rday ihrac c:tmeleri mevzuu· 
ti'b:a olamaz. Çünkü memleke
~:ıze ziraati himaye için ithal 
~,/!erı buğdayın kilosundan 6,5 

Kanun mucibince bu tarihten itiba
reıı hiç bir yerde teffiz ~~amele~i _.ra-ı 
pılmıyacaktır. Bazı muhım ahkamı 

ihtiva eden bu kanun hakkında rnli 
muavini Fazlı }t dün bir muharririmi
ze şu izahatı Yermiştir: 

1 

- Tasfiye kanunu mübadil, muha
cir ye harikzedelerin vaziyetlerini ni
hai tesbit eden maddeleri muhtevidir: 

ı - Şimdiye kadar bu gibilere tef

. elen midir? Ve eğer böyle be 
kış hafif geçtiği için baharı 
kar ile haşlryan yazın baka
hm kendisi nasıl gelecektir? 

fiz ,.e tahsis edilmiş enn-alin aidiyet ci 
heti ne olursa ol!!un; yani kimden 
metrük bulunursa bulun1'\un derhal ta- lası dağıtılır. 

puya raptolunacaktır. 5 - Dahiliye vekflleti emrindeki 
2 - Adi iskan derecesindeki emval- mübadil emval tamamen hazineye dev

't-n şimdiye kadar borçlanıp ta !)ar:: rolunmuştur. Bunlardan e,·,·elit gayri 

ı 

mübadillere ait yunanlı em,·alinden 
mübadillere verilenlerin karşılığı n 
gayri mübadiller istihkakı tefrik edi
lir. Kalan malların satış bedelleri, 

1 icarlan ve tahsil edilememiş taksitleri, 
istihkak fazla lığının karşılığı olmak 
üzere Ziraat bankasına tevdi edilir. 
Banka bu paraları tahsil ettikçe evve-
11 birinci tertip kuponJarın karşılığını 1 

sonra iki numarah ,.e en sonra da üçün 
cü kupon karşılığrm tesviye eder. 

Bu kuponlar tertip sırasile. ~atılan 
malların bedeli mukabilinde hazinece 
kabul olunur. 

Bu kanunun mer•iyetine nazaran üç 
ay zarfında istihkakr olanlar mazbata
lannı iskan dairelerine yahut viliyet
lere verip kaydettirmeğe mecburdurlar. 

Bu mazbatalar toplanıp nihayet al
tı aya kadar me~kezde Dahiliye ve Ma· 

Vali muavini Fazlı IJ. liye n-kaletJeri tarafından miişterek 
veremiyenlerin zimmetleri tebrie ed.il- teşkil olunacak tasfiye komisyonlarına 
miştir. Verilen paralar iade olunmaz. gönderilir. 

Teffizen maJ almış 'olanlardan iska- 7 - Kanunun mer'iyetinden itiba-
nı adi derecesini ,geçmiyenlerin borç- ren teffiz muamelesi ~pılamaz. Ve bu 
lanma hisseleri de muaftır. muamelenin hitamrndan sonra kalan 

3 - Teffizen iskanı adi derecesin- mübadil em\'al hazineye aittir. Bunlar 
den fazla mal almış oldukları halde üzerinde kimse tarflfından istihkak id
borçlanma kısmı de bulunanlara üç dia edileme7~ 
ay müddetle muhayyerlik hakkı \'eril- Temlik kanunile evelce kabul e· 
miştir. Bu gibiler bu müddet zarfında dilmiş olan istihkak nishetleri kat'i 
ya borçlanma muamelesini ikmal ed~- ta~fiyeye esas ittihaz edilmiştir. Bi
celder yahut eJlerindeki malı terkedipjnaenaleyh hu nishetJerfn fevkindeki ı~ 
bono alacaklardır. · tihkaklar hakkınrla hiç bir iddia ser-

4 - lı::tihkaki kalan mübadiller; hiç dolunamaz. auş resim alınır. 
\! Uğday lstanbulda zaten 6,5 
tythı.ışa satılmaktadır. Binnaena
lb Rus buğdaylarının rekabetı 

[;zuubahis olamaz. 
dtk~ mesele etrafında şehrimiz
~ 1 Rus konso · osluaundan ma
~~t almak istedik: Müracaat 

~~~İnıiz konsolos M. Maligin 

almı) anlar, istihkakının süJsünü alan- Kanun mer'iyet~ girmiş olduğu d. 
Jar, 2 misli alanlar namile üç dereceye hetle istihkak1 olanlar derhal vilayete 
ayrılmrşlardır. Bunlardan hiç almı- müracaat edebileceklerdir. Şehrimizde 
yanlara üç sıra kuponlu istihkak puslu teffiz komisyonunun faaliyette buluıı
~ı verilir. Sülsünü alanlara da ikin- duğu müddetçe 3 bin küsur kişiye tef
ci ve üçüncü numaralarla istihkak pus- fiz muamelesi yapılmıştır. 
... _.., ... ..t... • ..,,., ,.,.,, ,., ' ........... 11IJl111llU11111111111IJ11111111111111111111111111ilil1111 llllllllltın 

\il ki: 

~ - Bu mesele hakkında size 
dt~~~atta bulunacak vaziyette 
ır~!nı. Çünkü bana böyle bir 
_1, 'Yet verilmemiştir. Fakat 
~J~llıat kabilinden şunları 

'Yebilirim: 

~ 1 Memleketimizd«!n Türkiye· 
e 

1 
taç edilen mevaddın hemen 

ıftlt:. ekserisi Türkiyede istih
et e ılrniyen şeylerdir. Kauçuk, 

kiyeye birtek buğday tanesi bile Cem ıyetferde. 

ihraç etmedik. BER~~RLER ARASINDAKi 1HT1-
Almanyaya fazla miktarda tütün LAF DEVAM EDlYOR 
ihraç edildiğinden mahi ııatım 
yok. Fakat tütün istihsalatımız Dünkü akşam gazetelerinden 
harice fazla miktarda ihracat biri berberler cemiyeti idare 
yapacak derecede vasi değildir. 

Ecnebi memleketlere yaptığı-

mız ihracat eşyası iddia edildiği 
gibi bazen ma~iyet !iatind~~ ~e 
aşağıva sabldıgı dogru degıldır. 

hey'eti azasının ikiye ayrıldığını 
yazıyor ve cemiyet katibi umu-

milığ:ne do\ lor Cemil B. in ta· 
yin edildiğini haber veriyordu. 

Bu hususta istifa eden İsmail 
Hakkı B. bir muharririmize de· 

miştir ki: 

J yİ <lPğil 

Vazi vet ;n ıslahı için hir 
konıis\'on teşki 1 edi idi 
Haliç vapurları şirketi umumi 

heyeti senelik içtimaını yapmış
tır. Toplantıda eski idare hey'eti 
azaları ibka, bilanço tetkik ve 
şirketin bir senelik iş raporu 
okunarak kabul edilmiştir. 

iş raporuna göre 1911 senesi 
başındanberi aydan aya yolcu 
adedi azalmııtır. Bu noksanlık 

bu şekilde devam ettiği takdir
de şimdiki işletme baaılatiyle 

seyriseferin teminine imkan kal
mıyacaktır. Şirket vapurları 
1913 senesinde (10,324,000) yol-
cu taşımıı iken bu miktar. 929 
senesinde (7,146,000) e 930 se-
1esinde ( 5988550) ye inmiştir 

ş·rketin 1930 bilAnçosu 1567 
lira zararla kapanmıttir. Halbu- 1 

ki 929 senesinde 2000 lira ka
dar bir kir bırakmıştı. 

Rapor bu tetkikatın sebebini 
umumi buhrandan ziyade nakli
yat vergisi, köprU müruriyesi gibi 
namlarla bilhassa küçük seferler 
ücretlerine yapılan zamlardan 
dolayı bilet fiatlanmn yilksel-
miş olmasına atfetmektedir. 

Bundan başka, 'irketin karın
dan bir hisse gözetmesi lizım 
gelen Istanbul beled;ycsi, bilin· 
çosunu 15000 liradan faıla bir 
zararla kapatmış oimasrna rağ
men, safi hasılatın yüzde sekizi
ni almakta devam ederek 298000 
Hra bisseaini almıştır. 

Haliçle yolcu ta,ıya.n ~ayıkl~r
la otohüsler her bankı bır resım 
ve tekliften azade oldukları 
ve be~erl yeye hiç bir hisse Yer-
mediklerı itin şirketle vasi mik-
yasta rekabet etmektedirler. Bu 
mes'ele hükumete bildirilmif ve 
müracaat nazttrı dikkate alına
rak şirketin vaziyetini ıslah ve 
rekabetin men'i için bir komis
yon teşkil edilmiştir. Şirket ~-ir 
sene zarfında elli memur degıl, 
ancak 22 memur çıkarmıştır. 
Bunu maddi im~·amıızlık ıcap 
ettirm"ştir. Hasılatın azalmasına 

rağmen vapurl~rın ~eferi indiril
memiş, hele hıç bır vapur abl 

lib:o:, benzin ve saire gibi. Bu 
d t 11 Rusya ile Türkıye ara
b~ ticari ve sınai sahada re
Ç· hıevzuubahis olamaı. 
Gt~lbt.ntolarımızın lstanbulda 

Rusyada zengin ormanlar ve 
faz'a buğday isti •1salatı vardır. 
Bundan başka istihsalat merke
zileştirilmiş ve kükumet idaresi 
altına alinmıştır.Bunun için istih
salahmız gayet ucuza mal ol-

maktadır. timizin doktorluğuna getirilmişti. 
Türkiye ve Rusye ar3sında 

- Haber yanlıştır. Cemil B. 
katibi umumiliğe değiJ cemiye- bırakılmamıştır. Bılakis iskeleler 

tamir edi'm"ş, 10 numaralı vapu-

~t ç1ırııentolarından daha ucu-
1 dığını bilmiyorum. Fakat 

run ~azanı silindir dinamosu de
ğişl rilmic;tir 

P.UGPN ANKAHA TC'RK OCAGIN
DA RfR KONFERANS YERECEK 

Birkaç gün evvel şehrimize 
gelen İngiliz Jairi M. Mazfilt 
dün akşam Ankaraya hareket 
etmiştir Şair bugün saat on 
altıda Ankara Türkocağında bir 
1 onferans verecektir. ingiliı ıe• 

fareti başkatibi M. Knight evvel
ki akşam şair şerefine bir çay 
ziyafeti vermiştir. 

M. Masfilt dün demiştir ki: 
- istanbulu fekalade güzel 

bu1dum. Camileri ve müzeleri 
gezdim. Bilhassa Y erebatan sah· 
rıocını çok fayanıdikkat buldum. 
Türkiyey~ ilk fırsatta tekrar gel
mek isti} orum. Bu ikinci ziyare· 
timde İngiliz şiırini gayet güzel 
inşat eden bazı zevat ile birlikte 
gelmek fikrindeyim. Bu suretle 
Türk talebe İngiliz şiirini hakikt 
teleffuz, şive ve bütün hususiyet
lerile dinlemek imkananı bulmuş 
olacaktır. 

Ankaradaki konferansımda İn-
giliz edebiyatının üç mühüm si
masında Çoser, Şekspir ve 
Miltondan bahsedeceğim. Bun
Ierdan Çoser malüm olduğu üzre 
İngiliz neşrinin banisi sayılır. 

Ondan evvel İngilizce honuşulur, 
fakat yazılmazdı. Çoser Kanter
bori hikayeleri ismile bir eser 
neıretmit ve bunda manzum 
ıikiyeler de yazmıştır. 

Miltona gelince Kromvel dev· 
rinin şayanı dikkat sirnalarmdan 
bulunan bu zatin milli ''epppe,,si 
meşhurdur. Şekspire gelince 
İngiliz dramının esaslarım vazet

miştir. 

Ankaradan dönüşümde Islan· 
bulda birkaç g n daha kalaca• 
ğım. 

ıYiuht,.lıt muoadeıeae : 

Başmur ahhasımız bu -
gün Ankaraya gidiyor 

Muhtelit mubadele komisyo
nunda dün M. Rivasın riyase
tinde başmurahhasımız Tevfik 
Kamil Beyle Yunan başmurab

bası M. F ohas ve bitaraf iıala· 
rın iştirakilt. bir içtima yapıl
mıştır. 

içtimada Türk ve Yunan hüku
metlerine tevdi edilecek cenbl 
proje ihzaratı hakkında müza
kere cereyan etmiştir. Komisyon 
itlerinin tesrii hakkındaki proje 
bitaraf balar tarafından haıır· 
lanmalctadar. Projenin tanzimi 
bitmek iizeredir. Cevap önümüz· 
deki hafta içinde Türk ve Yu-
nan hükfınıctlerine bildirilecektir. 

Başmurahhasımız Tevfik Kl· 
mil B. bu akşam Ankaraya ha· 
reket edecektir. 

Tevfik Kamil B. bu hususta 
dem ştir ki: 

- Ankarada komisyon itleri 
hakkında hiildimete izahat ve• 
receğim. Bundan başka komis· 
yon büt~esi işini takip ede

ceğim. "~lrıın 1930 senesinde Türki
ıe 'h 
ikta ~ raç ettiği çimento fazla 

Ilır a değildir. Son zamanJar-
llttrnleketimizde vasi mikyasta 

ia Yapılmak la ve müesseseler 
~c edılrnektedir. Bunun için 
tiy:loyıı kendi inşaatımız için 
t1,.. cınıız. vardır. Harice ihra-

hiçbir sahada reı<abet mevcut 
olmasına katiyen ihtimal verile
mez. Türkiye ve Rusiye mlina-
sebatını göz ?nünde .bulundur- linde l<?nuşulmuştür. 
mak bövle bir rekabetın katıyen 

ı stifa kararının geri alınıp alın

maması hakl,ında ikiye ayrılma 
yoktur. Bu belki miinakaşa şek-

Dığer taraftan cııınanın yaklaş-mevzuubahis olamıyacağını anla- k 
T k d ması üzerine bir ısım berberler mak için kafidir.R~s~e ii~ i~e1 .e 

son zaman!arda büyuk bır ını<ı
şafa mazhar olan s:rna~iin t_erek
kisine m'.lnİ olmağı hıç hır za

cemiyete müracaat ederek bu 
cuma açıp açmayacaklarını sor
muşlardır. Bi:- kısım esnaf ta 

BU GECI~ A~ TUTULACAK 
13u akşam ay tamamen tutu· 

lacaktır. Ay luhılması 19 u 27 
geçe başlayac tk ve 20 yi 23 
geçe tamamen tutulmuş buluna
caktır. 

f Külli husüf 20 yi 23 geçeden 
f 22 yi 7 ye kadar devam ede
I cek bundan sonra }avaş yavaş 

Konı syona son kanunla veri· 
len tahsisattan bckiye kalan 40 
bin liranın komisyon emrine ve
rilmesini teminle meıgut olaca
ğım. Bundan başka iadei emlak 
meselelerini de tesbit edeceğim. 

s"411Z p k 
oıı e azdır. 
llıiklarııanlarda yaptığımız va

ida Yasta ihracat en zıyade 
et Y v~ ahşap mamulat ve 

tııa erı az miktarda kauçuk ve 
~tu~Catbr. Bu ::.. r~c:t merkezi 
)' 'la, Alrnanya, Fransa. ital-

&pılnıaktadır. f akal Tür-

man düc:ünmem ıştir. 
bunun için yeni formül hazırlamış; 
cuma günleri dükkanların birde 

kapanarak cumarte,j g~nü 12 de 
açılm.,sını ileri sürmüşlerdir. Bu 
son t~klifin kabul edilmesi şüp-

Rus} e~nin asıl rakibi Gar~ 
empervalızmidır. Bu t~lll~key~ 
karşı Rusiye daima Tiırk_ıyeyı 
kendisıle müttefik görmek ıster. 
Bunun ıçın Rus\•e ve Tür kiye 
arasında hiç bır aahada rekabet l 
yoktur. hdidir. 

1 azalarak gece yarısını 48 geçe 
ı nihavetlenecektır. 

1 
A; 18 i 18 geçe doğacağı 

için bava açık olursa husüf 

il memleketimizin her taratından 
görüle bilecektir. 

BaoKalarda 

DOYÇE DANK UMUM MODORO 
ISTANBULA GELDi 

Doyçe Bank umumi müdürG 
M.Sebreht dünkü ekspresle Ber
linden şehrimize gelmiştir. 

Bankanın lstaabul ve iımir 
ıubelerini teftiş edecektir. 



Büyük mille1 meclisine mcb'us ol
mak i~in tn lepn:ı me ' ' t'r<'n lerin st) ısı 
1200 ü geçti. 

CL±& UL - zsa 

Puvason Davril ! Yeni gümrük itilafı 
izmirde ilk risalei mevkute Refik Ahmetle konusmus ve demis- Almanya · Avusturya itilafı günJ 

tik ki: ~ ' " en mühim mes'e)esini teşkil ediyor. ' 
- Bu sene bizim ~azetede puvason mes'ele bazı muhitlerde o kadar a: 

Üç arkadaı - Mu-;tafa Reşit Bey , Fevzi Efendi - Danil yapmıyalım ! biyet ve endişe uyandırdı ki itilafın 
ÜbeyduJJah Efendi - "Haver "ve "Nevruz ,, ~ Bir Dü~ gaze~emizi oku) an ve evelki ~e- ti kadar güni.in mes'elesi olan oul 

d · ı k d bü ''k b• 'd ILll''b h ·ıı , ne)ertn 1 nt~anlarınt hatırlıyan}ar bu . . bil t k k' k f kalınaİ men ı a ar yu ır ı are-ınu a ase ı eh. ka ra rımızı tatbik ettiğimizi görmüş- P•.?~~n e ar. ı ~s ı l.)'llle. ı b. ~ . 
• , . }erdir. Gorulen asabıyetın merkezı ta ıa 

- 27 - Yazan : ff a/11 Zn~a Biz nisan balığı yapmadık amn hu Pariste bulunuyor. Bertin ile Viya~ 
Talepname veren bir wt "!-10 lirn ay. Bı('al\çızade Hakkı '"e T e\'fik :'\c\ · din ; eniru• u.ğTr)anla r meyanında r~~ ~a tabiat hunu yapmağa Hizum tı'Öl' nm uzlaşması ne Romay[ ne de 11 

lığın "ar. ' 'ocu k larımı okutmak iı·in zat. .. Daima ikisinin ismi bir arada zil, t· d h' h · ı· ı ı - ı du. drayı lüzumundan fazla işgal edeli a 
~ ... men a a ır a~ ı za man ~a mı-, o· Bahsanıza ciçek açmıs ağacların ü-' . . •. . ~ 

münhal meb'usluklardan birir,e intiha- rolunan re o zaman lzmirin edebiyat maktan. hele uzaktan uzağa Namrk l\:c T.erine kar yağdırıyor. • · bır keyfıyet degıldır. Fakat .Alma~ c 
hımı rica ederim .. demiş. istida ile mü ile mii~tegil _Hg;ine genç 'eri olan bu malin do!'ltları mernnında sa)ılmaktan T t 1 1 mn her kımıldanışında kendı aley 
rac;rnt edPn vatanda~laı için bir :;;ey iki do·tu nası l ve nerede tanıdım; İ ";' t C nıüte\'ellil hir ı;Öhreti \ardı ki esasen a arc1 < ar... bir hareket tasa"'Vur eden Fransa' 
öylemE'k. on lan muah<ı ze et mck ben iın :;-imdi derin bir ku.ru nun karan lıkl ıuw 

1 
fikri tccell iya t~ pek ziyade alaka gös- Eğer inan olursa hava yeni- uzıa.,madan teve1lüt edecek netice! y 

haddim değildir. da 1.i)a parçalan arar gibi hatıratıma t e ren Emin Efendivi hmirdc bir ne\'İ den açık ve bahar tekrar - belki de izam ederek -tetkik 
Kendilerinde höyle hir iş için H.r;ı - inerken hu taf:-;ila t ı görmeğe muktrdiı r.ıür:ı.caat'!fth me\'kiin<' gctirm i,;ti. Bu geldi . Yaz yaklaştı demektir. meşgul olmakta ve bu neticelere .ıa 

kat görenler kanunların sarahati de. olamıyorum . . \lcmlerimiz, hayatları- baba dostu her \es ile cl ii:;-tükre ·- ga!i Güller, büJbül!er, çiçekler ve diden karşr gelmek için çare aramaJk 
· d b t ı ki l 1 sivrisineklerle tahta kuruları d •:eccsın. e .~er ~s o ac ardrr. Ren b~ ~ız: hatta meşre.~ ~.rimiz ve tahı-11Jc- ha bana lüzumundan fazla itimat edi ır Ş 

'esile ıle mJ,ıl,q> fırkasına yapılan mu nmız araı:ında hu)'uk farklar olan hu ) ordu - evine u~rryanlara beni tanıt- mevsimi olan yaz da geliyor. ,."., 
rncaatlerden bahsedecek değilim. iki gençle hemen ilk miilaka t bir itti- ' mal\ tan bir haz duvardı. Kendisine bu Bizim için neyse ne ama son Mi~ter Hendersonun İngiliz pa ti 

" f k kt .. d · · lcl n· 1 • günlerdeki neşriyatından sonra t da erdı'gw ı· ı·zahat Fransı:ı c:.-,, " a no ası \'UCU e getırmış o u: ı r husu~ta. itminan ,·erdF•ime kail de~i- men osun v ~ 
'ru·· rki'-·ed ·· .. ·1 ı · 'h · ı · k t "'" Vala Nuretlinın tatar cıklardan sabı·yetı· nı· durduracak veya hiç olıı! ,, e yuruyen, ı er ı:ren tarı - rıc;:a eı me,· u e nrsredecektik. lim. hen hihlkis böyle sureti mahsusa w. 

ten ve maziden büyük, amma pek bü- Ru bence sahit bir fikir olmu~tu. ilii da tamldıkça h<'r türlü melekrıtını ka> çekecegı vardır... sa şiddetli itirazatı şimdilik sustll 
yük _bir siiratle ayrılan bir inkılap \·ar. tün emellerimle, hulyalanmla ' teza t heden bir utangac, bir çekingen olur- Bir ahenkajzlik cak derecede ~arihtir. Mister (Hen 
"n ınkılap, birçok münen-erlerin ve teşkil eden , bö,·le olduğu icin beni he dum. AnkaradR musiki mektebinde bir hadi· son) itilafın, yakında Cenevrede ııı 
halk .. k~.tleleri~.in ke~ikler.inde~ te~el veslerime mua~·yen hir me~ra çizme!~ O gece Emin Efendinin evinde sarıl\ se çıkmış ve müdür Zeki Reye itaatsiz- ! k~~e edi~ecck gümrü~ ilti~adı mes; 
l ~r ustunde yükseldı, temı~ ıd~alı~t imkanrndnn mahrum bırakan hayatını h, ciippeli, benden pek az daha ya;:;lı. lik gö . ..;teren beş on talebe maarif e· sı ıl.e al~kasmı. tas~ık ettıkten ~~ 
l·« ılarla betonlaştı. Fakat ışler bıtmış da bir tek hulya vardı: lzmirde birinci pek fakirane giyinmi~ bir softa gör- minliği emrine alınmış: mes elenın Cemıyetı Akvam meclıs 
de 1fldir. Bu beton binanın başından defa olarak bir risalei mevkute neş.I düm: n derhal bana fransızca söyle- Teessüf ettik. Biz en fazla ahengi m~zakeresin~ tar~ftar ~lduğunu be~, 
fır•ınalar eser ,.e yıldırımlar dolaaş- retmek. Ru beni doyuracak, hayatım- meğe başladı. musiki talehesinden beklerdik. edıyor. Bu sozlerı kendı aleyhtarı 
iıiii r, bet~n ~inanın etrafında her gün dan memnun bırakacak, \'e neler ümit Öyle bir hayret icinde kald'm ki 1.opfu j,q.ne muhafazakar hariciye nazrr.ı Sör 
ı..:lra tespıhlı mırıldanarak dolaşan ye- edebilirsem onlara ''Üstd için önümde dondum. kaldım: mulrnbele etmek için ·:·· .. ·~··::·· .. ~····.·:· .. ·: .................... ~~ ........... Çemberlayn ta~afından ~ıle tak 
~ıl bayraklarını koltuklarının altın~ geniş bir yol açacak 1ek hulya idi. düJ. ün bir cümle, münasip bir kelime ıecek~~ • nıtekı~ oyle oldu. ~fusvedd~- karşılaşryor. Boylece mesele hall 
kı tırmış sinsiler var. Onların bir e- r . • ... • • . . g . . . .._ tr encumen teftış ve mua~·eneden ge~ıı· miş eski itila.tın en mühim unsurU 
r l k. t 'h b. k··u·· .. bo w 1 'e onlarla, kımbılu kımın vesatett- bulamadım. Bana bu ha.rıkanm tercu mek ruhsat almak matbaada tab'ma . . . d kt" Fak t F ~ 
ın cle hı edspı •.r. ub ~runk .. gumh arr, le, buluşunca bu hulya adeta bir cin· meihalini anlattılar: Manisada medre tashlhine nezaret e'tmek basıldıkta~ yını vermış eme ır. ~. ükr ~ 
'l' ca rn a yenıyı ogma ıçın azır· t k . . t•l b . . ı·ı. . . d t h .1 d b. . D . . 1 ' • lar bundan asla memnun goz m 
l b. k tt' ne mve ı e enı ıs ı a etmrstı. Bu- ı:;e e a sı e en ıı genç. emıryo u sonra emanetçi ile bize göndermek bu ı . . B ı· 
anmış ır ·emen . ır.. nun sebebi Yar: • memurlarından birine türkçe clers Vf'!· ·b. h. t k" d .. ' . lar. Onların ıddıa.qınca er ın le 

Onlann sinsi, sıns1 kazmak, yıkmak . . . . . .. .· . .. - w ıter ıtmez onu a ıp e ecek nusha ı- yana arasındakj itilafın aktinde h 
istedikleri temellerden onları dah, da- l~tanbulda ı~ımfenn.ı ek~erıyet ıı1. · ıırken .""~an ~ransız~a. og~~~me~e le m<'şgul ol mal,; bunlar öyle müz'iç hatalar yapılmıştır. Ve bu itilaf 
ha çok geriye, pek çok geriye atmak, re gol.:lerden alan ve cılaıma uç beş p<.>r- b~şlamı~. 'e. az z~.~an ıç~nde. oy.le hu ve müşkül şe~ !erdi ki bu ağır vazifeyi mukavelesine muhaliftir. 
gerinin ileri hatlarile siyast inkrllı> bi-1 vaz hamlesinden sonra, yanarken si;. s?ı-atle hu lısanı ogrenmış ~ı ~ıhayet ancak kiiçükJerin~ müfit olmak için O· " ~ 

1 
•• • • J ·b· u ı k ı bır takrm hanr erbabının lutfıle ora " " nası arasınd:ı geniş hatlar, geni!=! 5i. nuvermış cırm er gı 1• or ·tc an a.) >o· t . ·.. . . l . · nun kadar yliksek bir ruh sahibi üze- Mösyö Briyanın Meclisi ayan 

· ~ lan edebi rh•alelerin arasında bir t e dan zmıre 00onderılmıı;ı, zmırden de . . . . 
perter, gen ıs mesafeler, bırakmak la- • an b. kt b "' . k .. " 1 t b 

1 
. nne <' lahıhrd1. kn.t'i ifadatma rağmen Alman - A 

zımdrr. • si vardı ki heni hepsinden dah a ziyade ır m.~ e .e ~ırme ıçın s an u il. gıt- O da Menemenli zade Tahir, Be~ir t . .. ...k ittihadının bir ( 
lA t . t._ l\I t f R 't B . me'· uzl'e ımıs ur)a gumı u 

Bu geni~ me:-.afeler yeni bir kültü· mec up e. mıtı ~ · us a a e!51
• e:rı'.1

1 
~ .. Ef "ci· Fuat, ve küçük Azmi Beylerle (HaHr) kompli) olduğunu tasdik mecbu 

rün zaferile. şuurile siperlenehilir, w (Şark) r~s~l~sı, hun da da e.n .zıya ele r~· e' 1..l e~ ~·· . • isminde bir risale çıkarmak üzre idi. vardır. Bu (olmuş bitmiş mes'ele) 
bu şuurun bütün kütleleri sarmasHe sa le sa hı hının mensuJ'elerını beğenı-

11 
O 

1
ge('e fsa a a ka~~r .uyuy~madfım. Öyle ki o zamanm en mühim bir riı-ale 1922 A\·usturya mukavelesine veya 

t ı .. ..1 hl vordum Bes on adım ilerde olan eTine ep lana ransızca 80YlıTen bıl' so ta . 1 b (H ) . d ··t e orgu er, ve okhanlar halinde ge-- • • · h · · . sı o an u aver ın yanın a mu eva- ve~ay muahedesine ne derece 
· h. ~1 k r d E · Ef d. ,a .. dı ,.e hen ep ona cevap verebıl rinin, eskinin her znman, her yerde le- ır gece · ene şe ıza e ~mın en 1 · ı ' : . · zı, mahcup bir çocuk eda.sile (Nevruz) f k Jd - Cenevredeki .Akvam 

d h' h h ı k d t nd · mek ıçın ,-utkunuyordum Sonrıt bey 1 o ugunu l'azım :tmhan, ve irtkarn hazJrlrk me,· en ır a er ge ere- avt> e-c ı 1111• • • •• • • • • ' • ' • • da zuhur edi\·ermiş oldu. ti h k k • ı raya dursu 
0 ' . \' . .. t k t . f. nımın l"tnde mutt:'lrıt hır <'.ekıc \'Ur\l ye U U şınas an a 

kii olan emperyalistin akınlarına nvı- rn) a gH 11\{'e cnn us a ını mı);a ır- " ~ · · Para işleri nasıl hallolundu? bunu tk· 1 k t ~1 daki muka 
1 ·) d 1 1 11 E · T:of d' ı · Yordu· Jstanlmln tah~il etmek irin gi 1 nıcrn e e arru n 

nia]ar yapabiliriz. e~ e 0 u m < um. mm .:r, en 1 >cm · · · ~ · da la.> ık ile tahattur etmiyorum, fakat cebren fesih kuvvetinin hali ha 
lnlolflp seneleri ' ' C bu senelerde elı~HI~~ tutarak sarışrn guzel saçlarla diyor. Ya hen?... o zaman böyle şeyler o derece kola:r Avrupada hic;bir devlette bulunıo 

kah sahlanan. kah için. için didinm es n.1 üıe~)en b~ı:ıı a~ık, yin~ sarı~ın saı:a . * * .* ve ucuz idi ki, hatta neticede bu risa- muhakkakhr. Hatta Franı:.anın o 
kinin \'armak istedig"ı' "·erfnri bilmı·vnn lıle sıması ılk nazarda ın ·anr meclup Rı "ıl'YC a,·<fet edıyorum. ona der- Iei m<'Ykuta teşebbüsünden nakti hir d di tt.ğ' A 1 taha 

.., ... · ... d h .. d ı · · h 1 · · 1' . ö .. ar en ~e e ı ı nş usun 
yo~ tur. e ten, .en uz gk~nd~ .en~t>.ı.ıe;~~ ya~tt~ hı :ı ~. ?d'ımhhlulldd~lk, (k evr~.z)k.~lı:,dık . . ndu- zararla çıkmamış olduiumuıa zahi- bile sadece bir itiraz tufanı u. 

lnkılapsı inkılap müesse:-;elerini mu z~ ın '.\anına 8 :n ~~ .~~"u · ~ ş.c ~~ muz e a ~ 1 ~ce. .mu~ u a.t ~~r ' ·ı him. . maktan ba.,ka netice vermez. Bo 1 
hafnza eden halk fırkac;:rdır. zın mef1ununuzdan bıı ı ... Dı.>e hr ııı onları dn hıreı bıreı atlattık. Zaten Kemeraltı caddeı:mıde Beyler mahalJ 1 F . d k a agw ı ve f 

t kd' tt' O k"k"k b. - 1 h d h ·· k 'il 1 ·h · zın ası tallsa an op c 
Bu fırka hu vazifeslle cephe kar~ı- a · ~m . e 1' • 11 u: ır çocuga ne ,a 

1 
en e er mu:-: l e un~ı mb cyya bır leı.ine dönen bir sokağın köşesinde, ldi tere ile ltalyanın ayni şiddeti g' 

sında bir fırkadan farklı degwildir. dar ı1tıfat etmek caızse bana o kadar deva rnrdı. cük bir dükkanın üstünde yandan da i w• d" Ü ··ı·· et·cede j b'. h" . ·· 1. 1 1 .. d" . . . . • m yecegı uş nu urse. n ı 
Yaşamak ideale \'armak isti- .:• u~~u . \a m . goc;:ter. ıl,~<'n son· J ~ısa leyı baı-a ('~~ ne matbaa rnrdr ne racık dik bir merdiv.en~e çı~ılan bir i- boş bir ynygaradan haşkı:t bir 

y~~ler bu fırkanın safları~~~ yerli! 1 ~· a~ ,tkta . ~trafında~ılerı_n . ta~- 1 saır_ )~yazım .... Vılaycl matbaası .h~fta- darehan.eye bile malıkt.tk. Bır mend!l kalmıyacağı hükmolunabilir. 
rını bulmalıdır. Cephede doguşen as- dır 'e tahsınınden emın hır fütm· da :l,ı defa zıraat bankasının ılanla- cesametınde olan bu ıdarehanede bır " 
kPr, müştnek cephenin müdafa· suzl.ukla, şiir ~nşa~ ediyor?u. nazan ı nnr il<' ;rctmekten haşka hir şeye yanı masa, dört hasır sandalye, köşede yer Fransız siyaseti' ile İngiliz si 
asını kendi zekas ile, başıbozuk irfani·I otuıanların d17lerıne ellerıni dayıyr - mıyarak ı>erişan bir varakpare halin· de yığın yıı"tın kimlere tevzi edileceğin· arasındaki fark bu nsile ile bir 
le ilerletemez, bunun için zaferin ilk rak. b~zan Y~.". odada yarı .b~rnk~hmş de ~ıkan resmi cerideye ancak kafi ge de mütehayyir bekliyen (Nevruz) nü~ daha meydana çıktı. İngiliz si 
şartı, disiplindir. İdeale Tarmak i<:in ~~dehın~en cur eyap ol~ak 1.çın bır da l liyordu. haları... lüzumsuz yere kuvvet sarfetnti 
gözümü kaparım vazifemi yaparım ~ö- k~ka kaybolup tekrar, gozlennde :az.la 1 Ben dedim hi: - Bunları bana hı- Sonra: asla itidalin den bir nebze zamanını beklediği halde franstı 
zü ş~ph~li, imansız, dünyayı sadece hır mah~urlukla •. ~emalden, Hamıt- rakkın, çare5ini bulmak bana ait nl- kaybetmiyen, fakat en evvel söylenmiş seti doğorduğu daimi itiraz tufaJll 
kendılerı için dönüyor sananlar i~in ten, belkı de kendısınden manzumeler sun. • fikri ne iı;;e en sonra yine ona sadık ka doğrudu<Fu daimi itiraz tufanı ne 

.. IU b. lıtfb · okuyordu . ,., gu n~ . ır r. Fakat ıdeale var- · . Muhterem fazıl l.Jh<') dullah Efendi tan, muhatabının en galeyan ıle dolu kuvvetini düşürmekte ve muhace 
m.ak ıçın, hu feragati gösterebilmeli- Ben derhal anladım: ~fustafa Re~ıt ye güveniyordum. O henüz istihclat dev hücumlarına en güzel bir istihza tel>e: rinde hiçbir kıymet bırakmamai' 
dır. A B('y. . . j rinin zulmüne u~ramamıştr ve hitan- sümile mukabele eden Hakkı Efendı M. Gavıl 

lnkılabr korumak için fırka safları Jlcrkec:ı mebhut dınlıyordu, hen de hulda bir yandan tıhhiy<'ye devam e- ile iki mübahisin arasında kalbiniıı ............. ·-·········-··· .. ···--··· .. ••• 
nı bir gönüllü asker gibi doldurduk- bir kö~ede sinerek dinledim; heni gö- den dost aile rocul.tanna nezaret eder,ı:ıaffet \'e halisiyetinden örülmüş bir dar ve dik merdivenden kendiıni 
tan eonr.~dır ki,. ~ürkiye inkrlabı iman ren, ~~nim_!e .~eıo:gul. ~lan yol\tu. Za- ken bir yanda~ da neşriyat aleminde muvıısala köprüsü kurmak için terliyen ğa fırl~tışını olmu~tu. Sonr~lar~e 
Rızın, muter~.d~.1dın bozgunculuğun- ten nıçın ~orsunler, nı('ın meşgul olsu·n l calışmak için imkiın aramakla meşgul ITe,·fik Nevzat; bunların karşısrnd :- ikid~ bırde yaded~rek . T.evfık 
dan, kuvvet onunde şuursuz evet diye- lar? Renım ufkumda p:ırhyan hır dii. da müfrit bir garpçilikle daima cenkt:u o gür kahkahalanle hıkaye etırı 
nin ~:u'ik. tehlikesinden kurtu.l~caktır. şark varmıydı?.. 1 o, bizim nes limizin. himmet ve mu- olmaktan vaz geçemiyen Halit Ziya zeYk duyardı. . . . 

Turk ınkılabmı korumak ıçın her- Bu gere e\•e dönmekte h;;tical ettim. aYenet, irşat ve ikaz zeminlerinde lltt- \'ardı. Edebi hayatımın ılk refıkletl 
kes azami r:ınc1emanile fırka kA.pısrn- kalbimde bir elemle ... Yine Menekşeli- funa payan olmıyan bir ağabeyi de- Ah! benim o bir türlü miibahase il- bu iki dosttan ve o hayatın ilk t 
dan girmelidir. zadenin e\·inde cli~"r bir gece buna ınekti; kendc:ıine, ne kadar mezahinı Jetinden kurtulamryan fıtretimden t\<' rü olan (Nevruz) dan biraz daf1I 

İnkılap karargahı mansıp borsası müşabih bir elem duymuştum. tahmil edilirse edilsin hu nciide-n serde kadar müşteki idim. Bir kere yine bö) setmek isterim. 
değildir. Eski meb'usluğundan, Ahdülluınıi~ dilecek hir rica derhal hüsnü kabul ~(i- le hir mühahnı:;ede Cesimi unutarak o ı Halit Ziya: Uşşaldzadt .1 

S k f 1. - . d f k . ı · w • """'"""""""'"' a 8 ne er Jgın en, )f ·a reıs ıgıne KlflllllUHlllll1111111nı111ı1111 lll•IUlll•lllll•lllıtltlllllllltı llUlllllOllllll lll•lllllllUlll 111 111•1111u111111111110111 1ı tıt1llllllllfU1ll llUl ıl "1:1flrlllllttulll11111UtHIUıtlfU•llll l•Ullllllflftlllll ftflllllfllllftllltUllHt •ll lllUllltUltlltftllUIUtntlHI __.,. 

k•d•r blitu. işl•r i•~!!~/;~~e;;dir. j Bican Efendi ve rüfekası : Bir Haber : 
Avukatlık ------~ ,........------------

edemiyecekler · ·- ~ 
Hey'eti mahsusaca devlet hiı

metinde kullanılmamalarına ka

rar verilenlerin, baroJar resmi 
müesseselerden sayıldığmdan , 

avukatlık ta edemiyecekleri te
karrür etmi4ti. 

Haber aldığımıza göre, İstan
bul barosuna bu hususta iş'arda 
buJunuhnuıtnr. 

Vaziyetleri, l.ıu noktadan avu

katlık etmelerine ıo1sait bulun
miyanlaır, baroda b!:- komisyon 
tarafından tHbit olun3rak, av!.1-
katlıktın a.enedilcceklerdiı. 

Maruf B. - Haberin ' 'ar mı Bicanı 
Ef., hfr Amerikan ~azetesj ne yazmış, 
ne vumw·tlamıst 

.. ~ · . . . 

Bican Ef. - Hayır. Ne yazmış? 

...... . ... 
· ... 

, 
• . , 
. -. . . 

,,. .. -..... . .. . 
. .. 

1 

- Guya 1\1. Meclisinde bir layiha ile - Amerikalı gazeteci mutl, 
taaddüdü ze\·ecat kabul edilmiş imiş! haberi kan sile kavga ettiğini:it 

ı Bu Amerikalılar da olur şey deiiller. hı yumurtlamıştır. Ayol bana 
J si bile fazla geliyor. 
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Dünyada 0Jan Biten Meraklı Şey•er 
Cihanşümu 

Alman yada 
~~( en ,..ta ra- fakırizm 
r. j sını a an kim ? lte!:e::'~~! gÖrı~::~tÜZ ad;~:~d~.f~f 

~Lllfil$ 
9 dnn 25 !\lo} ıs 1931 tarihine. i.adar d \ am edecektir 

1930 da 24 mlllete mensup 7500 ı.:ı,ı m 1 teşhir ve fkl mtl· 
yondan fazla kl~i ıd~aret etmı~ıır. 

ın Uint fakirlerinin tılebe":l u arnk tı ık· ı 
D: Marsilyada J{aterin ~mit ve Fanni için kendimi ölmüş gibi gösterdim n 1 
~ ~ Şınit isminde iki Alman l ız kardeş Yar primi aldım. 

SATIClLAR: Orııda dUnyanın her torııfıııdıın gelm'$ bir çok mtiş
terilcrle tcma<ta bulunac!k<ırı.l. 

ALICILAR: 
ua ~dır. l\far ill n polisi bu beynnah Niıse 1 
ı) 1930 nğus1o~undn bunlardan Kate- bildirilince, Nis poJisi de, orada Kate-
J rin Şmitln öldüğü haber \cıilir ,e nıu rin Şmit ismile oturan kadını sıkıştırır 
~ aycneden sonra defnedilir. Faknt gc· , e nihn) et mes'cle nnlasılır. 

Orada. tıer Ot'\İ mu:ımc14t• ıııt en on kutlar \C tckem
müldt ılc cn\lı numunelcrı 1 11

11 a~~ınıı. 
Her tOrlU tafsllAt için 13c)o"'lu. !\al rıstın 'lkA!\ <ı 1, '"~.-\1\IBR OÔ J\0:'\JJ;f{, 

FRA · f.Z.. C't mh et ne 

a~ Çenıerde Nis polisi, J{atcnn ~mit jc.. Rnterin , mit i mi altında ölen ka-
f rtıindc bir kadınla aliı'rndar olur Hı chn ne Kntcrin ve ne de I'nni Şmittir. 
l ~ar ilyn polisine habe.- 'C'l'İr. MnrsöJ. Her iki 1 de snrrlnmdır ve )aşı) or

e Ya Polisi tahkikat yapar \e bir ikinci )ar. Yalnız bu hem iı :cı, biı· gün bas 
l{aterin Şmitin daha mevcut olduğunu ta bir kadınla karşılaşır \'C evlerine 

r anhyaraJ• hayret edere ve Katerini tev nhrlar. li'.admcağız öHinc,_e akıllarınu 

-·••ım•m Görülmesi lazımgelen fılm DMMH••r111ı 

ARTiSTiK iueı11asında 
Almanyanın en meşhur artistlerinin iştirnkile irae edilen 

a kir ederek me 'eleyi orar. Katerin sigorta ücretini almal\, için bu dalavere 
Şınit nihayet şu snrctle ifade verir: gelir ve tatbik ederler, li:nterin Şmit 

8
/ . - Ben haddi zatinde Katerin Şmi bir şirkete değil! üç .şirkete sigortalı 

Büyük ihtiras 
filmidir. Yarınki Cuma saat 10 1-2 ta verilecek matinenin IB1•••••&8'. umumi duhuliyesi 35 kuruştur. 

tını. Ölen kadın , mit hemc:irem Fnnni imiı:ı n aldığı prım mıktarı l,5 mll)oıı 
ıı t'! ~ 
ı"J 'ıi'tnfttir. Fakat ben sigortalı olduğum frnnktır. 

ıJ 

ingi erede 
merak 

ispirtizme 
artıyor 

DÜNYANIN 
SONU'na 

Bir kaç gününüz kalmıştır .... 

G ORYA 

dim etmeJ;te ve dilinf; 'mnnmacTan ,.e 
acımadan bu suretle çh 1 ile çaktırmak Ajai':I... Bu akşam ~ 

tadır. rMAJiK SiNEMASINDA 
Eski rüfnt dervişlerinin yüzlerine 

ştş geçirdikleri, kızgın demirleri nğızla Fransızca sesli ve şarkılı 
nna aldıkları gibi bu Alman da, etra- 1 

1 fındaldlerin hayretini cclbetmektedir. ÇÖL G EHE N NE fı ~ 

Kadın mı, 
erkek mi? 

Filminde Araplar, gönüllü as· 
kerler, Çöl kumu kadar kız-
ğın aşk. Heyeti temsiliyesi 

başında Parisli yıldız 

:lifi 1Joual} 
Fransada son znmanlnrda romanla

rile şöhret nlnn Mnrgrit Juv, bir ka
dındır. Fakat saçlarının kesilişi ,.e gi· 
yiniş tarzı da hemen hemen bir erkek Güzel san'atkar Harold Muray 
gibidir. Fransız kndm muharrirlerininliiı~:iJll!lmmmnmıma•mı••• 
erkek kıynfetfni tercih etmeleri garip ,~ .... -1111•••111&1111C•••••~111ııııı.., 
bir an'ane gibidir. Dirçokları arasında 
meşhur Raşlt te, Monparnasta erkek 
kıyafeti ile gezerdi. Hntta bir defasın· 
da tevkif bile edilmiş ve bırakılmıştı. 
Matmazel l\fargrit Juv (Nolctürn) isim 
Ji romanı ile Femina mül :Untım knzun 

•ıtır. 

BÜYÜK 
1teSmi ~ 

Fimi Dün Akoam 

OPERA 
S1NEMASINDA 

f e,·kn!Ade rıkdir edilml~tir 
Başlıca milmessill olan 

FRED SCOTT 
Alon scsU birincl tenor 
sınıfına idhal edilmi~tir 

llAveten: MiCKEY MOUSE 
(Görülmemiş) Yarınki cu· 
ma saat 10,30 da vcrlle· 
cck matinenin umumi du-

huliyesi 35 kuruştur. 

·. . . .. . • .. ·.· . . 

~--·------, ... 
AMELi 

ELEKTRiK 
Mart 1931 

MfiNDERECAT 
1 - Kudreti elektrikiyenin zi· 

yaya tahvili. 
2 - Tenviratın asri temayül&tı 

(L. Gillet) 
3 - Mütenevvia: BOyük bir 

geminin mutpağı, gece spo 

ru, bir tavuk kümesinin 
sun'i tenvirine ait bilanço, 

korkunç rakkamlar, iki 
referandum. 

4 - Yüz sene uyku, (Robert 
Dieudonoe.) 

5 - Mi:ıah sayıfası (Henriot). 
6 - Tllrkiye güzellik kraliçesi 

ve saire 
Elektrik şirketinin muaddit 

kıraat memurlarından veya 
Metro hanındaki dairei mah· 
susasından A M EL 1 Elektriği 
isteyiniz. 

GLO~Yi\. 
Bu Hafta 

Cina Manes ve 
Gabrio'nun 

4 Ni&an Cumcırtesi 

feoff-
Gabriel Matbaamıza gelen eserler: 

A L NL KIZ Muhit 
Bu aylık mecmuanın nisan sayısı 

dolgun mündericat ''e güzel resimlerle 
çıktı. Ahmet Ca,·at Beyin Kemıılizm. \ c 

.Atatlıot
Ana !13ella 
.Ataxadüuı-

FHmintle büyilk muvaff akiyetleri 
ilaveten: Mutat Fiatlarla 11 ıınn11T111'l1Tn1TJJT1ruT1TlltrıTJTtımm1rn'l'11111 demokrasi. Kamran Şerif. Beyin Amerık?· 

Şchzndeb:ışı dn halk mektepleri, Refık Ahmet Beyın 

l~fil ~ OOOYll vı S. tiyatromuzun tarihi, Yaşar Nabi Beyin 
Ferah ınemada Frnnsız edibi Korney hakkınd:ıkt makale· 

Tarafından 

li Arka aşları ı 
Ctgün saat 4.30 cuma 

ontmc:ıırtıre ~ ro~r a miarında Ou gece: Komik Na~it Bey ,-s. '.'.,-:ni he· Jeri Mernlekelfmizln en eski tarihine 
~ dıi; hir tetkik, abri Esat, ·ra~ar Nabi, GECE iÇiNDE 

BiR IŞIK matinelerinde 
ve pazar günleri saat 4,30 ve 6.30 
ve her gece saat 9 3-4 

reti lemsiliyesi II~rmine llıınım honscri Salih Zeki Oeykrin şiirkri. hik4yclcr ve 
(Asso-Jana) meşhur çıngcncler ayrıca Mebrure Hurşlt Hnnıll'ın f\Jeşhur adAm-
\'aryetc sinemada Lonşayin [Arı titredi) lar serf$! bu sayının ınündcricntı arasın· 

u T~frika numara ı: 96 
( ·~ --~~:-----·-----411 .. G h d - l 'f' ~l'i'- arp c~p es n e .. ,. mue lı ı 

~ !1.arıa Remaı gue 

duhuliye 30 kuruş dadır. Tavsl~c ed•riz 
......... 

. == ::::::! 
teriyorlar. l\lnamafih on dakika sonra nümunelik (birinci) den daha çok ka· kovulmuş olan oraya tekrar gireme% lar. Gözlerinde ~ocukluğun mahcup 
yine bu Damolt m.ektep sıra ı üzerinde nıma sıcak geliyor. Omuzlarımı silkiyo. Bir (sin) kanunu vardır. hnyreti hala okunuyor. Onlar bann 
oturduğu zamn.n ı~~tçı. taş kafalı der rum. Konersrnanın ziyafetinde de, aln Damolt'un böyle bir dostluk müna· öyle bir iman \'e emniyetle bakıyorlar 
sini bilmiycn hır kulhanbe)i olacaktır. yın :ıiyafctindc de buna mUcablh bir şe} sebatını hemen bir ,·esile ittihaz edi· ki jçime fennlrk veriyor. 
Belki de bu sene sınıfta kalacaktır. O- görmedim mi? Orada da hiriblrinden neceği ,·e o ''csi!eden baridane istifade J te çocuklar önünüzdeyim. Ben de 
na baktığım zaman bir masum tavrı t:ı farkı olrnıyan bir sürü edeceği gayet tabiidir gençlikle hisleri harbi umuminin bütün kuvvetlcıinf ve 
J ınacak ye arkamı döner dönmez b~- insan (vaziyet ,·e mevki) huzurunda ni Irnynaştrrdıklarını zanneden mürehlı bütün itikatlarını mahvetn1i olduğu 
nimle alay edecektir. Yazff~sini yapıp mah,·olmuyor mu idi? Hnlbuki val.tile ler haJalperesttirlcr. Gen~lik anlaşıl- betb:ıhtnl:ırdan birj;)im. işte önünüzde 
yapmadığını sorduğum zaman muhak- bunun tamamilc aksi idi. Bn§tmı stıllı- rnasını araştırmaz 0 1 yalnız, olduğu gi· duruyorum. Sizi okutacağım, size yol 
kah bana yalan söyJiyecektir. Eğer \'e- ) orum. Yine kcndimiv.i tıktığımız şu hl lmlm::.k ister. (Anlaşılmak) ha talı· göstereceğim. Halbuki siz benden da· 
sile bulursa pantalonuma tükürecl'k cihan no tuhaf şekilde bina edilmi ? .. grnrn hayallerinin ynkıcı mikrobuna ha canlısınız ve mevcudiyete benden 
yahut snndnlyeme defter iğne i soka· Damoltun sesi meydan üzeninde l\es J.orşı kendini tnbll bir surette mUdafaa l'~kınsınız. Fakat hen size ne öğretece 
caktır. kin keskin işitiliyor. :.ıunllim Be tnle· ede!'. Onn gayri nlüterakkip bir suret- ğım? Bütün tahsilin. bütün harsın bü· 

(Rirind) ye gelince ... O şimdi dışnr be arasında arkadaşlık münasebatı tc- te ynnn"'nn tam ndam !:ocuk elbi5elerigi tün ilmin, insanhlr gaz, demir, barut, 
da miskin bir hnl gö~teriyor. Smıfa gi sis ediJip edilenıiyeceği hnkhmdn dil· kendimizi zorlıynr:ık gençlerle nyni ntcş kullnndıkça fmhadnn ibnret oldu
rincc rolünUn hUyiidiiğünü görecektir. şünceye \arı)orum. Delki lıu, münase- hi si taşıynbiliriz. Fnknt gençlik hiçbir ğu görünür size öğreteyim? Siz ki 

0 
O (i , Cernbından emin olarak parmağ11ıı batı ısl::ıh eder ve hirçok ç•ıtı m.1lnrın vnkit bfzlmle, bizim. gibi düşUnemer.. menhus senelerde nezih Ye saf kaldı· 

lt~ har ~ kaJdırnrnı.tır. Halbuld Damolt bir ke· önüne geçer. . .~ Zaten onun eırımctı !~un~n~ır. nız. 
\ıerı· eketıj Damolt tarafından SÜ· lime ~öv]fremez ,.e aJac:ığı sıfırı ht-m l\fanmaflh bu da e5asından hır ıgfnl Çnn çalıyor. Teneffus hıttı. Damolt Bir humhnrayn nn ı) ntes v 'ld'ğ" 
tt8i

1

):orınr. O irade Jrn'" etilc hepsi· razı ol n~u~ hem hırcın bir duruşla bek· olur. Genelik açık ~özlüdUr 'e tuznı;n tereddüt ediyor. 1\apının önünde sır.ı- ni ,.c nasıl haı:ıkn insanları"' .. 1 de~ı 1 1~ · tı alt ' • d'" G ı t k ti · d iri"'or ı. 0 urme" 1 "e ındn tutm or. Taarruz ne· ler. uşmez. cnç er, ar ı ~ e şrnıil a am· srnn g ., • için atıldığını nn ö"rctevim., y ks 
t, J\d ı>el'\'nsıılık b;I !':t:!&~ p3rılch (Birinci) her !!leyi bflir. Hatta heı Jarn karşı bir cephe te~\ıı ederler. .,"., süngii hücumur.un ~a ıl. • ld ~ a 
•ı~ti •lleleri, hic;ler~ -~eril~ictir. Di~ "-evi bilcli"ir.i bil/ bilir. Fakat cezal:m Genelik ha~~:ı3 d~ ildir. Ona . nl:la-ıı. Sınıfımı dola~ıyorum. 'Küçükler şu tüfek cliprigv i il~ , c ku" k d yabpı •

1
1 mı 

onn t 1 • t ı b'l' f k · f • ·ı C tt d 11 · · k tu ~ re ar e~ı e na trcdchit ctm<'dcn itaat 20 dırmağa ınccbul' olduğum Damol , fiU a ı u· a at nu uz eoı mcz. cnnc en ra a e erını ·avu~ rmu~ duruyor· (Bitmedi) 
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• 

Solda: Çılgın macera filminde Ma· 
ri Bel, kendini Jan .llüranın kolları· 

na bıraı1yor. 

Aşağıda: tJfari Bel, en klasik ko
şucunun imreneceği (Fule) lcrle ko
ıat'ken. 

Son hatıradan 

- B/lıamrada -

\ alter Langen zeHesi Renate ve kü 

Çöl cehenneminden 

Konrnd Va) t gırıyor, ve kabaredeki 
ro1ü Evanın yapacağını zannediyor. 

Halbuki bunun doğru olmadığını, 

Hali, Ee,·a gittikten sonra Konrata an 
!atıyor. 

çük cocu~u ile senelerdenberi me 'ut O gün Anni Ondranın nindc bir se· 
bir ha.rat gecir"yordu. Renatenin arka- nei deniye tes'it edilmektedir. Hali 
daşı. Maryon ade bir hayat ısüren bu kabaredeki yazifeyi tevdi etmek üzere 
.ıile ile alay ediyor 'e senede hiç olmaz bir artist arıyorsa da münasibini bu· 

şa. k~.rı ~:e kocanın bir defa_ on be~ ~·!r la~~~dığından bu ,·u:ifeyi EYaya nr-ı 
mı gunluk ayrı yaşama~• Jazımgeldıgi megı kararlaştırarak rolün mükaleme 

ni, ) oh n saadc1 ! erinin elıedi olamıya- terini ona yo1Juyor. 

- a 44 w 

ca~ını söylüyor. l~ı.>nat~ kocaı-ını ikna Pot ,.e E,·a küçük odalarında Hali 

edıyor \'C yalnızca denız banyolarına tarafından gönderilen rolün mükale
gidiyor, orada genç yakışıklı bir genç melerini buluyorlar. 'l'esadüfün ken· 

olan Gıt' tl ile tanı:,;ı)or. beraberre te- dilerine geçtiği bu yoldan her ikisi de 

nis oynıı. • lar otomobille geziyorlar, memnundur. Vakit kaybetmeksizin bti· 

fakat gt•ncin fazla iz'acı neticesinde tün gece rollerini pro\a ederek çalışı· 
fferline don{İ) M, Uenate C\ de koca ini ~ or]ar. s rJI • 1 <; 
ziyarete g ri mi) e"'ki arkadaşı Maryon , . , , . •.. ınema ar ve ocukltıır 
ile beraber buluyor H onları pek ~ami . ~.rtesı sabah EHt, I• rıtz Kortnerle 

. . .. .. hırlıkte olan rolünü mükemmelen oy-

•• 

mi bır Yazıyette gorunce kıskanıyor, . . . . . _ 
tekTar-genc:: delikanlının )anın·• avdet naı \t knlıul edılır. E\'a e.nelce delıce - llırkaç gun evel ölümünii teessür an'anat ve esa tta .. h . ' im se,·diği adamn kar ... , hissh atını de le yazdığımız kıymetli nıuharririmiz &a • - musta sen °· sanda kalenderane kayitsızlife, •u 
edi) or. Neticede karı koca ayııhyor, ..,.

1
• 

1
. ·d·,;.· . h'. t kt d. . ~- d Jllalil Halil Beyin sağltğında gazetemiz lan1annın - muhafazası l"Ücubu iyi an desat babında Uübaliliğe, adı \e 

1 1 
d k 

1 
. (. d" d g ::;- ıı ı.,ını ı c me e ı. ı:,ınema n • · - Jmulan bit ı~" lt C yı.. .. çocu ' ,, ca ın a a ı) or \e .re m e 

1 
..•. k h" . . ı ıçın yazmış oldugu re .şlnıdiııe kadar :ı mem ~te e et a ın musahe- ıe caniyane temayüliere intihara 

• w >U) u · ır ) ıldıı olmak hırsı, ıkı sev- neşri · k • b ı d w • d • "' ' ' zen ıı r m.Hlrgı anlaşılıyor. Hrııate . . . 1 . '!e. ım nn u ama ıgımz hır rna- esme arzo1unan mevzuların intihabın a1Hlk eden meşhudat yaşlı ve kem 
bir IJ,ıra :> t!l'le ivor Biı ün te,..adiifen dazedc~ ı ) ekdığeıındcn uzakla~tırma~. kdalesın! merhumun lıatırasını tazizm da pek sıkı dananılıyor Belki bazı la • 1 .b t d 1 . b h d "'· • " ~ l'ıdır 1 crccdıyoruz. - • • • ınsan ara ı re ersen a şe erse 
Yal ter hara geliyor kaı ı 1 oca bidlıirlt ' ' rımızca şayanı taaccüp görüleceği ÜZ· etfal üzerinde muhataralı intiba1ar 

rini t :rnı:>orlar. Uenate hayılıyoı·. Val· E\·a .} eııi bir filmde roliinü ) apar'·! Zaman zaman her memlekette oldu- re hi7.de "eioıki kafalı, dar fikirli, 'ku ru sulünü mucip olabilir. 
ter HE>nateye para teklif ediyorsa d,\ ken l'ol geliyor \C böylece ihmal celil- ğu gibi bizde de film imahltına aftl e·I "~ .rn~ tai _itiyatlı, medre e zihniyetli.. Şu \'eya bu sinemaya biraz v 
kadın kabul etnıiyor \C yalnız ~ocuğu. d~~i~den Ernya l•ı.zıyor. Reji.ör Hail hemmi:ret olunması ilel'iyc ~ürülüyor. gıbı ek"e.rıya ga~·.eze mehni uy durul- ge~irnıek i~in çocuğunu ahp giden 
nu görmek i:stediğini :söylüyor, kıısa bir lıu) uı~ yıldızlara Lıl DagO\eı·. Olga Çe· 8imdiki halde film menuları lrrtip 0 . muş ta\sıflcre rnustnhak sa~ ılıın evs,1f der Hya valide acaba iyi bir tedbi 
müddet için arzusu i af ediliyor fakat! kova '~ airc ~erefine bir zi) afet ver-

1 
ıunma ı ve film imal edilme i müm· t.~ kadın ,.~.erkek ashabı rnkuf ,.e tec b~lunmadık1arı ihtimaline kani d 

Uen'.lte cocuğunu kaçırıyor, Grecl is.- mektedır. Eva hunların k~ır:~ısrnda kiin mü değil mi mcs'elelerini araştı· 1 
ubeden ~urel<kep hey'etıer çocuklara mı? 

çocu~~ l~~hu_I etmiyor ya onu ,·eyahut k_c~di aczini g~ı:crek kunei mnne,·i_)·e- l rn.nlar o bahse i~~irakle b~ makaleninj ~a~sus fıl_~ mevzularını murakahe ve Saat ~okuzdan onra yatakta bul 
kendısını ıntıhap etme~ini söyliiyor. Pelsını ka) hedecc~ı ~ıradn Hali yetıse· maksadından harıç kalır.) alnız şu ka ıntıhap cdıyorlar. maları lazımgelen ~ocakların gece 

nate Gredden ayrılıyor, :.aşkın hir ha 1 r~k .. o.na cesı~.ret .~·e~iyor. Oünkii küçük dar d!rebiliriı ki. ş.'lyet .kendimi7.e mah . Şü~heı.iz~ir ki m~y~an~ _çıkaca.k ne~- rılar~~a ~adar sahnei temaşa karşı 
de çocuğu ile yalnız kalı:ror. Tekrar fıguran bugun buyuk yıldızlar sıra~ınn sus fılmler tanzım , ·e ımal edemivor- lın kudrctı teemınulıyesının ~alım hır da goz )ormaları acaba onlal'ın t 
bir bara muganni ol:ımk girivor fakat geçmiştir. f'otografları her yerde tes- sak cidden şayanı tce süftür. ~in~ma zemin iizerinde tahassulü, kifayet ve ,.e terbiyelerine yarar mı? 
bir müştcı inin ... :ukıntılıldur;na müsa· hir edilmekte ve her mükale~eye me;.. filmi şu son 1.amanlanla en büyük pro itibarı millinin mü,·a<·ehei ümemde te- Malüm ya yaşlıların yeni yetiş 
adekar d.t\Tanm:ıdı rı için bardnn ko\·u zu olmaktadır. Bir figüran J<;,anın hıı paganda \'asıtalı\l'lndan biri halini al· cellisine hadim olur. Hundan dolayı te olan nesli muahaze etmeleri eski 
luyol". Oglunu sefaletten kurtarmak muvaffakıyetinin <1ebebi, rejisör Hail mı~tır. Bundan dolayı hari<:ten gelen terbiye Ye talimin o temaşalı l'asıtast· ~ri mutattır. Pakat bizdeki nesli 
için h:ıb'.l ının yanma götürmekten ba~ ile gizli olnn rabıta 

1 
olduğuna iddia (~imlerden bir kısmı mühimminin tc- nın e\·lı\dı \atanın ihtiyacına muvafık dın ah\'alinden dolayı vukua gele 

lrn ç ııc olmadığını. nlı)or ve \'alterlı: ederken Pol onun üzerine atılıyor ,.e ~ıf '~ tertip ~dil~i~leri ~emleketlerin o:~~sınn. a~et~ müte~:ısıh~ne den~cek c~~ .. serz~niş1er evlı'\ttan zi~·ade. 
e\ ine götiiı Ü)or. \ .ılter kapıyı açarak bir hamlc<le yrrc yurnrlı) or. Hiddet. am~h mu.~telıfe ı~•. ~~rvı~: ~at~f ol· b eli~·eht ıle ıhtımam go ... tcrılmek lazım ~u~unceh nya ge~~k nzıy~tlı ı 
aff

,.tmocre tı·ızıı old w • d' ten kendi ini unuhrak }',·anın cıda 
1 

duguna hukmeclebılırıı" llurrı)etın tak S' · \e)ne matuf olmak lazım gelır. Şe .~ ""' • ugunu ıma e n or- • ' ' ~ • ·· ' ·· · • ' ca da Pcnnh artık 
1 

• k d t t h :> ıt olunmamasına ne kadar taraftar lm Etfalc gosterılerek ~inema mevzula namına el'ladın mantıksız \'e nabı 
• • • ,oc.u.nnın yanında na o uyor ,.c ammız ıı n r ı , er şey . . . .. . . . .. .. w.. • •• kalamı) acağmı anlı . r k k d bitmistir .. dive bağırarak ka~o or. El'a lunuyorsak bulunalım im ,·atanda ec- rınd.ı. ~u cıhetlcr bılhas. :ı nrnltezım ol· ne surette ılerı surdugu metalıbı ıs 

•arken cocul hemen> ak a aplr an çı· ""d "Il.: .. k "ht" • 
1 

nebi filmleri gö teri ime i hu u undtt mak ıktıza eder: Terhi) e ve edep in ti· le Ye teenni tcemmülkfıraneden a 
n • oşuyor >0ynuna o sıra a uyu ı ıras .. ın prova an 'd . · · · 

1 
.. .. d d . y kt "d' 

1
, 

1
.. b .• h k şı detlı H fakat makul 'e müdrik bir baatı Yerebilmek, ahliıkı ce,·yide tel· olarak ıcraya kalkışan \Rlıdeynıll 

s.ırı ı,>or H uçu e saa etın bu evde ol nı apma n ı ı. o un u anı are e .. .. .. . k" . . · .. d . _ d w • 

1 
. . k • • . ti d . . . (ısan~or) usulun un tat bıkma zarureti ın edebılmek, vukuf ,.c ıhrethahş ola nun e sonunda şımaı ıkhk. saygı~• 

ugunu .ın ı)aıa na"' ut )a~ıyorlar. t n e,n,, ~'lşırarak onu takıp etmek ~~· kafiye vardır. ı;fk:'irı amme i s·ılinı bilmek, eğlenceli bulunmak. düzenhazlık. küstahlık yüzünden 
er. U<tkın llall bırakmaz. Me lck ıle • ' . . . . . . , ,.e saip bir mecmyı milli dahilinde ııı· Bu sona bırakılan ,.e fakat pek mii· çok rrfa ,.e hakaret Ye belki de 
aşk arasında hangısını tercıh edecel.se k' f . . . him ı "h · b" · · . rok "ht" · · · t k · 'h.ı Bf yük 

~ t i ·as 
. . . .. ışa ettırmek ıstıyen erbabı umur el- o an cı etı ır mısal ıle ızah ed<"· .. 1 t)aç \'e zaı ure ~e mesı ı " 

onu takıp etme ını soyler. EYa ı..- •• • • • • ıı· . ıı . · ı· k •"d' ııette o u ulun tatbıkınn ıhtımamda ılı ım · aylanat ,.e nebatatı muhten o· 1 aH ır. 
~~<-1 ~ .• i tercih etmiştir. He\ Ü· mali tec,·iz edemez • . Ak~i takdirde lıulınn film me\zularrnda tabiatin hükmü "Anne beni sinema,_·a götür .. 

- Artiatikte - nuı k t hl ı 1 . ' gu;r. ama~ ınrı ta o arı ara ·ında hallnn istikameti harekfltın:ı. sali'lhJ ft. nün hayat Ye hayvanatı H neşvünt>· "Anne beni sinemaya gönder,, diY' 

Bir 1uclyoda st ·lf lıir film çekili· kı alkı,. tufanları k<'ndi ini me 'ut C· maline ve selfımeti teemmüliıtına mu- mayı nebatideki acip ve merak uyandı- yağını ba:<:arak talebi mütehakkiıll 
yor. Yem ı, zamanı olduğundan ıu·tist eler. vafık tesirler kraı:;ına medar olmırn.l rıcı tecelliyatı etfalin hi~si}atını tah- de bulunan evhlt mÜ\'ıtcehesincle ( 
Jer )emek salonunda toplanmı lar. • * • cak tema alar menulan eazihci mu

0

zıı· : rik edi)or. focuklar o tccelli)ata tebes ki yavrum) yolunda serfiiru edilı' 
gJcto\, 1\lada, Podfer ,.e J,uis f;renker Bu filmd~ Lınınmış artistlerden on relerini ifa eder giderler: hatta tc.l ~~m ediy~~!:ır •. gülü)ol'lnr 'e ('ğlence den ene) biraz teemmülde buld 

h l 
. .. hes kadını lıır ·ır:ıch ... ö ··,,. · . . . u·ınde - ogrctılmesi terbi) e 'e tar · 

l') ecan ı bır ile}· munakasa ediyorlar. · ' · · .. ru,, oruı. ma~a mevzularını ıntıhap ,.e ırac ile te . ' ım- eserı temerriit gösteren hir ,·alide . . . . cılerce maksut olan ~e,· leri - müteza d" ·ı · · · e 
f~onı .. u stud)oda calı an Fva ismin .. , b mını menfaat C'tmek ı ·tıy<"nlcrin kitf. ,,.it biı· i t ki ..• • · 1 1•.. .. • ı aı e ının \'e alelhusus kendı 11 

• • 4taıırı.· u lıafta Çiil CC'lıenncn · ; f . 
1 

h .. , .. .. . . " s e e ogrenıyor ar. \UC'uk ro- . . .. 
de gen ç \l' giizel bir figüran bir aralık . d 1.. 

1
.
1

. .. " S· e:,ı 'e nkıkı l'urkluk ımanıle mütc- eukhrın ve hatta m 1 k 1•. . d nın selameti ıstikbaliyesi hakkında 
, r • • .. • • nım c J•r ı ım notti<'rnıcktcdir. Fas· 1 • . . . . •.. . . •. : ~ ' - cm e e ımız e 1ı· ·r d . . , l 

l ol \ene! ıle guruşmege gelıyor. Ern-ı ta geç< n bir mac<'r<ı. ıas:ıs le halı~ 1 urk kanından mute-ı vnkı oJdugu ,·echile - fırsatsı1.lıktan ıı ı il\ ranmış o ur. 
nın bulunduı.ru tudyoda me.:;hur Reji· .... ,. . . . Yellıt olsalar bile .. med<"ni sıfatile. iz. dolnvı taııllüm \'e tederrüsc gec b 1 Evet, etfaJi filmlerle eğlendi 
.. • Opera, ( Buyu" rcsmı "''cıt) dıyr leri · t· ı· · t k · t d·,;.· ·. ·· • "' a:;- il · • ·· t f' t ı · k• 

sor Hali, artist 1\lanenta ile bir film lstanbulda az tanmnwı arİi11i1<> .· ~ nı .ı ,ıp e me ı . e ı,,,ımız u ... uıu mış gençlerin umuma mahsus tema-=a \e mus e ıt e mek azımdır; su 
~ ıın Ol/ 'd . "k ' 'h ') k' ~ 

c;evirlyor. Fakat . tarnnta büyük bir nadığı aı·tist /ıayalma müteallik bir~- 1 are ı mu emme! 'e ırtı atlı memlc- men.ul:ıı ını görmeğe devamları mazaı· ı oglan ve kız gençlerin umuma 
ı.. rede geçen lur sahnede vazife· ,<Jcr ı·eriyor. ketlerde halka arıolunan sinema me,·.

1 
rat tel'lidi ihtimalinden azade kahı· sus filmleri görebilmeleri için ınd 

~uı iyi bir ) ıldıza yakı;;-acak urette "' (;/orga, Ui yuı /Juayt ilt bir mon zularıı.lln - H~ ha hu!'Us hariçten ithal ' maz. Pilm mrYzularında nte,ela dala- kak bir sinni temyiz tayin edilmeli 
yn "dığından Hali kızı)or. bu ~ırada matr lıaı·ası. 11arnttd.tan sorırn, .tslan· ı ~lunaıı .. nı_e,·zula'rıı~ ~ dik.~ı~tli ,.e clP: \'ereciliğe, dolapcıhğa, atlatmacılı*a, alel.husus çocuk.Jarın müsahe~el~ fi 
01 

d, 1 g-ecmektc ,,
1 

n F '"" 
1

•
1 

ılı kız <~<.nnı mut'affaJ.:ıyelh deı'Cllll <l· ~mlı uıette t~ftı \C murı1kahe)c ta numerdanc dönekliklere hile ,e kizbc maıuz olacak fılmler ayrıca ıstJfl 
·'· • a m ,nor. ti · , ... ı b' r·ı ı hı tutulduk! .. ··ı ı t d" ' ' e .., Bu h.ıh, tan ce t alan Jı:rn kal;ar,. rıyor. ,rı;t· ır 1 m. ... · an gonı nll'' c ır. müze' irJiği ve ca usluğa. hırsızlığa \ 'C ve intihap olunmalı. Bu istihzar ' ····t' 

de~i ro lı. mükem ,.
1

1! b'I •.. 1 .'1clel .. 1110/ııtr 1>u11 J.."a:Cll.lamır Çocukların sinema filmleri tem:ı~a- dolandırıcılığa, ihtikfır ,e tağ ise, na· tihap ise milli bir mnddc oJduğııll ~I 
n)apaıecegmıh· d"ltl D .. ... ... ındanii. ·Tt ·ı·ı l " h .. .. .. - dt ıı llalla. öyJü,·or. Bu daktkada i eri ·e ı2ı• . "' ı ı. u·am (.dtetyım wıııll . ) H mu ı ın ı.ıa a ma1arı mus ,.e iffet izliğe. nef perestliğe ata er turlu kulfet "e frdakarJıga , 

• c; ) , edelım. hahslll<' aıelince: lngiltere gibi milli Jete, sefnhete, \'acibatı içtimaiye hu u Halü HalU ~ 



VAKiT 

Profesyonelliğe doğru mu? 
. 

Mıntakalar arasında mühim temaslar 

· Profesyonel olmadan· da Yarın muhtelit takımımız izmir muh
futbolümüz terakki eder telit takımile ilk maçını yapıyor 

Bunun için çare seri oyun tnrzı takip 
eden memleketlerden antrenör gctir
nıek., onun her sözünü dinlemektir 

takımımız Izmire giden 
mahrumdur. Bu 

.hayli 
itibarla 
şüpheli 

çok kıymetli rüknünden 
maçları kazanacağımız 
flÖrünüyor. 

Birinci yazımda Anupada profes-, profesyonel takımın mağlılp olmaması 
~~l futbolün geçirdiği safhaları, i· l:lzımdır, fakat amatörlerde muntaza· 
~ilci makalemde profesyonel kulüple· man mağJıip olurları;a maçların alaka 

~.ra nasıl teşekkül ettiğini me,-ıuu ba· sı zail olur. Diğer taraftan ilk zaman· 
18 etmiştim. Bugün: lar takım bir antrenör l'isayetinde cid· 

- ProfesyoneJiik Türkiyeyc girer di surette çalışmadan Avrupa takım-
hıi, girerse neticeleri ne olur! larile temas edemez; zira bir prof esyo 

l\tes'elesini tetkik edeceğiz. nel klüp iyi , .e kuV\'etli tanınmak mec 

1 
.. Hiç şüphe iz profesyonellik, futbo- buriyetindedir; zaif diye ismi çıkarsa 

'Un en müterakki bulunduğu farzedi· ne turne yapabilir ne de para getire
en lstanbuldan başlıyacaktır. Bizde cek maç. 
lltbolden anhyan , .e ayni zamanda pa· Sonra profesyonel takım sahasız 
lr olan kimse bulunmadığı için fut- olamaz. Kısaca hulasa ettiğimiz şerait 
l · ınütehassısJarı birkaç sermayedar dahiJinde profesyonelliğin bizde he· 

e birleşerek bir profesyonel takımın nUz başlıyacak vaziyette olmadığını an 
."'elini atacaklardır. Pek tabii böyle lamak güç değildir. 
r teşebbüs için eneli para lazım. Dizde profesyonellik iyi neticeler de 

0"ta. bu işe para koyacak olanlar bil· vermiyebilir. Samimi söyliyelim f utho 
Yınn Istanbula klrşı oynıyacak olan fzmir değerli futbolculan son talim maçında 

Sah günU lzmire hareket eden ls· binliğimize sebep Istanhul futbolünün yettc birçok münakaşalar olması üze· 
tanbul muhteliti Yarın ilk teması yapı çok kıymetli rükünlerinin, meseJfı Ni· rine eski kaleci Fehmi genç kaleci kar 
yor. Türk spor aleminde mühim bir hat, Kemal Faruki, Cevat, Alaettin şıyakalı Lutfi lehine hakkından fe ra
hadise olan bu karşılaşmada - 1stan Niyazinin hususi işleıi \ 'C memuriyet· gat etmiştir. Lütfi son maçlarda mu· 
bul ve lzmirin bugünkü kabiliyetleri- )erinden aynlamamalarından dolayı ta \'affakıyetli orunlar gö termiş, muhtc· 
ne nazaran - alınacak neticeyi tahmin kımın nispeten zaif bir kad ro ile git· lit takıreda bu mel'kie lU), k olduğunu 
etmek oldukça güçtür. Bilhassa futbol miş olma.,.ındandır. Takımla beraber ispat etmişti r. Diğer hcıtlar ~a ·onı p · 
gt~ iyi. oyunla beraber ta1iin de neti· giden mıntaka futbol hey'eti azası haş manta rda en iyi oyun gÖ#1terenl~FJ11 ı· 
ce uzerınde !:Ok müessir olduğu bir mü başa \'erip giden oyunculara nazaran kı bir imtihanından onra teşkil edi!· 
sabakada... en kuV\·etli şekli tesbit etmeli. ri"a~ et miştir. 

Biz bu gibi harici Ye arızi tesirlere edildiği gibi bir tek kişinin fkrine hı· Yukarda d:ı izah ettiğimiz gihi tem· 
bakmıyarak bu hususta fil<ir :riirüt· rakmamalarını işaret ediyor "e biz de sili mahiyeti hzıiz olması itibarile ehrm 
mek istiyoruz.. burada dü:;;ünülehilen en doğru oJaJ,j. miyeti artan hu mü :ıbakalnr i~in 1z • 
. Evvela bu iki mıntakanın yekdiğe· len şekli kaydediyoruz. mir, Jstanbuldan ziyade çalışmı~tır. 

rıle bundan enel çarpıştıkları , e al· Bizce Jstanlml muhteliti şıı suretle 1 tnnlml tnkımı maale:o;ef derme rat-
dıkları neticeden bahsedelim: ~ıkmalıdır. ma takımlarla iki talimden başka bir 

~tanbul n İzmir muhtelit takrmln Avni şey yapmamı;;;tır. l\Ju,affakıyetli bir o 
n ılk teması 926 da Cümhuriyet reli· Saim Bürhan yun gösteri rse her hnlde <'~k i tecriihe· 
kimizin koyduğu kupa için yapmışlar· Reşat Sadi Hüsnü l<'rindcn dolayıdır. 
dı. İstanbul futbolünün en müterakki Rehii Fikret Zeki Muzaffer Mehmet Genc:lere murnffakıyct dileriz. 
zaman1arında olan bu müsabakaya lz. Kalede Jstanbulun halen en iyi kale ııı * * 
m~rde tam formunda olduğu halde gir cisi A,·ni olmakla beraber maalesef de Futbol federa rnnu rei'i Hnmcli ı~. 
mış_ ve maç 4-1 Jstanbulun galebesile fans hatları lstanbulun en kuwctli min He~·in hakcmİiği en·eke kararlacı. 
netıcelenmişti. Bu ilk temastan sonra şekli değildir. Fakat giden elemanlar· tırıl mı. olmasına rağmen Jzmirin b:ııt 
9~ de ~lempiyat seçmeleri münasehe· la yapılacak başka şekil, daha zait bir müşkülat çıkarması üzerine bu miihim 
tıle lzmır takımı tekrar lstanbulla kar hal arzedecektir. mac;ı hir tngiliz hakem idare edecek· 
şılaştı. Milli futbol takımı teşkil edil· Hücum hattına gelince: Yukarda til'. 
mek üzere yapılan bu müsabakada ha· gösterdiğimiz sekil giden oyuncularla n h k • k r ""b ı . 

· ı·d ti t "b d ' I · · .a ·ı 1 k h tt u a ·emın vu u \"C tecru c en zı genç ıs ı a arın ecru e e ı mesı ı· en muvafık hır şekı yapı aca a ı- h kk 1 1
• - .. 

• •- • • 1 . a · ınc a ma umatımıt. olmadıgı ıcın 
çın u;tanbul takımı asri kıymetınden mızdır .. Fakat Muzaffer, Alaett nı n- . . . . .. . •• ~-

seri ftrlyan oyunu ve Italyan mlllf takımının çok zaif olarak lzmirin karşısına çrk· ratmasa. .. Bu hat gol atabilir. neticeyi hakkında _bıı ~ey soylernıyec_egız. '\ ~1· 
Roıetto, Kombi ve Kalıarıı h .. Neticede lzmirin 1 - :? gibi ufak bir her nn tebdJ ettirebilir \'elhasıl bütün nız Hamdı Uey hakem oldugu takdır· 

ler ki profesyonel futbol ta-kım lün amatör kalmakla beraber tahsile farkla galip geldiğini h ı· ırlıyoruz. Fa ümidimiz hücum hattımızda. de lzmirin kıymetli oyuncularını Y:t· 
; ~il imtiyazlı tlrketlere benzer- az çok zaratı dokunuyor. Profesyonel kat dediğimiz gibi lstanbul takrmı za. Jzmire gelince: Kıymetlerini yakın kından tanımış olaraktı milli takım 

~lr. zaman kazançtan sarfınazar futbol, i)i futbol oynıyan tahsildeki if bir kadro ile oynamış hakiki ktyme- dan tetkik etmek fırsatını bulamadıi;ı teşkil edileceği zaman bu hususta en 
~, elbtek mecburiyetı vardır. gençleri para kuYvetile almakla tahsil ti hakkında müspet bir fikir "ereme· mız lzmirin yeni futbokülerj haklı.ın· ahibi salfıhiyet olan futbol federas
~ bulunduktan sonra oyuncu terine mani olabilir. Bu da ilim yolun mi~ti. daki mütalearnız belki noksan olur fa. yonu reisinin bu mn~ta hakem durma· 
~ nıes'elesi çıkar. llk zamanlar, da ilerliyen memleketimiz için şayanı Bu maçların üzerinden seneler geç· kat biliyoruz ki lzmirde de İstanbul :t· sı elbette ki lzmir için bir kazanc;tr, 
t~"esliler profesyonel olmak için temenni değildir. ti bittabi takımların bazı yerlerinde yannda bir futbol ,·artığı meYcuttur. ayaklarına gelen bir fırsatı kaçırdılar 

ıı tt~ fakat her gelen kabul edilirse Bizim için futbolde ilerlemek kabiJ. kun·etıer değişti. Şimdiki kunetleri rs Orada da Hakkı, Vehap, İhsan, Lutfi demektir. 
ı, )'a Uk iflAs eder; Zünkü oyuncu· dir. Profes~·onel ?l.madan da. f~tbolü- kis!~e mukayese edilebilir mi? elbette gibi milli takım namzetleri ~ardır. E!: * * ı:r 
"lt Pılacak mukaveleler altı ay • müz terakkı edcbıhr. Bunun ıçın çare degıl., bette ki hu unsurların tcşkıl edecegı 
t dta bir seneden aşağı olamaz. Du seri oyun sistemini takip eden memle- Saniyen: Tüı·ki.rcnin en kul'vetli takım lstanbula kun'etli bir hasım O· MUHTELiT TAKl~t 1ZM1RDE 
"- 'hilinde intihap edilecek oyun. ketlerden antrenör getirmek, antrenô- futbol elemanlarına malik olan bu ıki Jacaktır. 1zmirliler geçen hafta yaptık lzmir, ~-· (Y~kıt) - Dokuz~a lzmi· 

t, l>ek ziyade itina etmek iktıza rün bu söylediğini biz de biliyoruz di- mıntakanın hu hafta .rapacaklan maç farı son talim maçında iyi bir netice re ~·ardık ?g.leyı_n futbol ~eye.t~Je gaze-
~ yerek gösterdiğini yapmaktan kaçmıya ev,·eJce yapılanlardan hüsbütün baş· alamamışlarsa bunu, futbolde her ,·a- , t~~ı!~r ':11ıyı .. z'.~·aret ettı:. Kaz!m ~ş. 
\Qll llbq)da böyle profesyonel bir rak, onun her sözünü dinlemek. kabir şekli haizdir. Yani resmi Ye tem kit olabilen bir tesadüfe atfetmeli. t;. buyuk hır husnu kabul gosterd_ı. Öğ
~ ltfekkUI ettiğini farzetsek, bu Kendi kendine Usan öğrenen birisi sili mahiyettedir. Hu suretle yapılacak sa.sen o takım Istanbula karşı çıkacak leden s~nra fu.~bolcul~r e~sersı.z yap
r~e "-11ısında İstanbul mıntakası Je muktedir bir muallimle çalışarak li olan bu müsabakanın ehemmiyetini bir takım değildi. lzmir mıntnlrnsının \"e· tı. Hakem henuz tesbıt edılmedı. l\fa~
•ıe!i l'asyon ne yapar? Ya amatör san öğrenen bir diğeri arasındaki far. kerre daha hatırlatıyoruz. hap hakkında en·eke ,·erdiği boykot l~r.d~n sonra M~nemene gidilerek Ku
et, t bu klUple karşılaşmaktan me· kı takdir etmek kolaydır. Du karşılaşma bundan :? - 3 ay e,•. kararını geri alma ile bu kıymetli oyun bıla~·ın mezarı zıyaret edilecektir. Fah 
i" c1:1''1t müsaade eder. İkinci ihti Şimdiye kadar futbolü ken~i kendi ~·el tahakkuk ct~iş olmasına nazann cu da muhtelitteki yeri~i alıyor hu -.u ~et_tın ~)~· yarın nkşarn bir ~ar ziyafeti 

iJl(ha kul'ntli olduğunu kabul mize öğrendik. Bundan sonra bır mual takımların bu müddet za.rfı~da çok ~a- retle_ lzmir tam kadrosıl~ ~ıkıyor dt-- 'eıerektır. 
ltrı taınanlar kuvvetli amatör limden öğrenebilmek imkanını hazırlı- lışmış olmaları ,.e ku,, etlı buJunma· mektır. Son yaptıkları talım maçından * ııı * 
ı, ... : Çarpışan profesyonel takımın yalım. Bunu temin edebilirsek müspet ları gerektir. Fakat acaba öyle mid!r· sonra Jzmir takımı şu suretle kafi lzmir, 1 (A.A.) _ Bu sabah saat 9 
litı :ı·"'erakhlar alaka ile takip e· netice <'ide edeceğimizden şüphe etmi- ler?: .. 'fakımr teşkil edecek_ ve kafile İ· şeklini almış gibidir: da lzmir ,·apuru ile Jstanbul muhtelit 

akanın dt'l·am edebilmesi için yelim. le gıden oyuncuların son lık ma~Jann Lütfi takımı ~ehrimize gelmi,tir Va 11 da ·· ·· ·· 1 •· d""ğ.. ·· 1 d ı · ~ · pur • '"'11urırınıınr1"'1ıu"''"'"""""t"rınıım11111nıınmmnunnnmın111ımm~ gozumuz e gor u umuz ,u ret c~ı Sabl"'.İ, Hakkı . mana girmeden e\'el şehrimiz sporklüp 
Q TORKSPOR cek ecnebi takımları hakkında malu. ne nazaran el'vela 1stanhu1 muhtelıh· J.'eyzi, Ihsan, Lutfı teri idare heyetile s 1 . 
~;i~SJ)or .,.., . . mat, A nupa haberleri ,.e JtaJya -:. Is· ni kıymeti hakkında fikirlerimizi söy· Hüseyin, lsmail Hakkı, Muzaffor, fından tedarik cd"J por~u gek~~ e~ tara 
· .. t kar' "ı' ıncı sayısını İstanbul \"İçre maçı neticesi, lik maçları, Turk· li\'elim · Ychap Sait ı·· 1 1 . t•kb 

1 en romor or 'e mc .. 
• , ı asın ·· b ·ı .k t.. · · · · • · or ere ıs ı al ed·ı · altı Çıkardı .,. ası munase etı e çok spor kupa maçları. knrı n ur ve ışın 1 Maale~ef giden oyuncuların lstan· Bu lzmiıin çıkarabileceği e k . t . A ı mış, sporcular peli 
"ı ei !\tuh'. Hafhınrn yazısı, seyn- alayı, \'C çok meraldı yazılarla dolu O· b 1 f th ld k. h l(ki 1 . 1. . .. Ir k'ld' n U\\e samımı ve hararetli alkı)ar arasında 

ı, b sın Efendinin en merak- lan Türk poru bu hafta mutlaka oku·l u un u 0 a 1 a 1 
UJ me ını gos· ı şe 1 ır. vapurdan alınardk d • 

\1 llle\sinıde şehrimize iele· yunuz. terebileceklerine kani değiliz! Du bed Takımın teşkil edileceği zaman he· Je • f' d"I • o~ruca a:skeı-l ote-
mısa ır e ı mışlerdır. ... 



• 
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Orta devird.e bir Türk -
Yunan itilafı 

6 ıncı asırda, orta Asya Türkleri, 
hudutlarından giren bütün yolcu 
ve eşyaları dezenfekte ediyorlardı 

-2-
Bizanı ile T'ürkler arasında 

ilk ittifak bu suretle yapılmış 
oluy.ordu. Bununla beraber, Bizans 
imparatoru mütereddit idi. irani· 
lerle bir harbe girişmeden evvel, 
Türkler hakkmda sahici bir ma
lumat almak istedi. Bu iıi de, 
Anadolu kontlarından (Vali) 
Kilikyalı Zemarhos'a havale etti. 
Zemarhos büyük bir maiyet ve 
Türk elçisinin dc1aleti1e Sinop· 
Gireson yolundan TUrkistana 
gitti. Türk hudutlarına gelince, 
Bizanslılar, garip tellkki ettik· 
leri bir kayda tabi tutuldular. 
Tilrk memurları kokulu odunlar 
yaktılar ve Bizanslıların eşyaları· 
Dl alevlerden geçirdiler. BOtün 
maiyeti efradı ve hatti elçi bile 
bu mecburiyetten hariç bırakıl
madı. Türkler,, diyor Zemarhas, 
bu muamele esnasında uvursuz
Jukları de(etmek için Barbar 
kelimeler teliffuı. ediyorlardı.,, 

Bu ııhirbazlık veya nfOrOkcli
lOk muımaluinin asıl manası 
sadece sıhhi iedbirlerden ibaretti. 
6 mcı ac;ırda, orta Asya Tlirk
leri, hlidutlarmdan giren eşiya 
ve yolcuları dezenfekte ediyor· 
lardı. 

Nihayet, Bizans elçileri, Hakan 
Dizavulosun Ek-Dağ vadisindeki 
karargah,,n.a geldi. 

Menandr, gayet iyi muhafaıa 
edilmit olan bu iki kelimenin 
manasını şu suretle anlatıyor. 

Ek, ona nazaran altın, ve dai 
da dağ demektir. Fakat bize 
kalırsa, bunu Ak-Dai suretinde 
tashih etmek lazımdır ki bu gün· 
kn TOrk lisınında bile bu kelime 
nıevcuttur. Muhtemeldir ki bu 
ıebepten Altın dağlarına altay 
denilmiı olsun. Hakan, bir at 
tarafından çekilen ilci tekerlekli 
albn bir taht üstüne oturmuı ve 
itlemeli bir ipek çadırda oturu· 
yordu (*). 

Zemarhos usul olan nutku 
86yledi ve imperator namma, 
Hakanın bütUn düımanlarmı zapt 
ve teshir etmesini temenni etme 
ıuretile imperatorun dostluk biı· 
Jeri hakkında teminat verdi · 

Sonra zi)'afetler yapıldı ve Me
aandrın söylediğine g6re Bizanı
blara, Uzüm şarabı olmıyan bar
har içkiler ikram edildi. 

Bize kalırsa bu içki, Türklerin 
Ye AmavutJaran kullandıklara 
boza olsa gereldir (1 J (Sakın kı
mız olmasın?! ) 

Menandr eski Türklerin hatme· 
tİlaİ anlatıyor. Dizavulos altın bir 
ptak tizerinde yahyor, altın ib· 
rik ve leğenler kullanıyordu. Evi 
albn iılemeli pek kıymetli ipekli 
perdelerle silsin idi. D~rt ayaklı 
bayvanlar temsil eden gümüı ve 
albn beykelcilder vardı. B~ da 
TUrklerin Totemci olduklarına 
bir başka delil daha teşkil eder. 

Hakan, Bizans elçisin;n hizme• 
tine, Şerşis isminde bir çerku 
cariyeyi Fam dö şambr olarak 
verdi. Bu isim acem ismi ribi 
g&rünllyor. Dizavqloı İrana ltar.tı 
ıefcr.e karar vermitti. Bizanı el· 
pini, erkim harbiyesi arasına 
aldı . 

Yarı yolda, sulh teklifine gel· 
mif bir 11cem elçisi ile kartı· 

!aştılar. Menandır harbinin olup 
olmadıtını ı6ylemiyoraada diğer 
menbalar olduğunu yauyorlar. 

Kat'i olarak bilinen bir şey 
varsa Zemarhosun refakatinde bir 
TUrk heyeti olduiu halde Bizan· 
sa d<inüşüdür. Bu Türk heyeti 
bir nevi siyasi mümessil fibi 
lst:ınbulda ka!acakta. Bu sefare
tin reiıi Menandr tarafından Tab
ma diye analıyordu ve Türkltrin 
tarban (2) rfttbesini haiz idi. 

Her iki heyet, Zemarbos'un 
nezaretinde, iranilerin elinden 
kurtularak Ruayanın ıimalinden 
lıtanbula reldiler. 

Bundan ıonra ki sekiz ıene 
zarhnda lıtanbula 6 TOrk elçisi 
daha geldi ve Iıtanbulda 106 
kişilik bir TOrk koloniıı teıekkül 
etti. Bu TOrkler, ipekli kumaılar 
kokulu, luymetli tatlar ticaretile 
meııul oluyorlardı. 

576 da imperalor TiberyUı 
Turkiıtana bir ikinci sefaret 
g6nderdi. Fakat hu elçiye yapı· 
Jan bOsnO kabul, birinciıi kadar 
aamimi detildi. f ilrkler JOıten· 
Dizavu!os ittifakının ablclmına 
Bizanslılarm riayet etmediklerini 
zannediyorlardı. Dizavulos da 
6lm0ş ve hOkomdarhk kardeıı 
Dombo-Hana Geçmiıti. Dombo 
Han ise, daha 2iyade çin tara-
fına ehemmiyet veriyordu. Ve 
Zaten Buda mezhebine girmiıti. 
Şark vilAyetleri Diıavulosun 
oğlu tar afoıdan idare ediliyor· 
... u ki," ona Menanrlr Türksantos 
ismini veriyordu. Bu iıim Yuna· 
nilqmit gözüküyor iıe de, Tlirk 
kelimui mevcuttur. 

:\1o~opul oıtan •)nen 
f L 

[ IJ işleme ipekli çadulan Tüık şul 
tanlan da kullanırlar " bunlara hüma· 
yun orağı derler. Otılı hlimcsi çok e~ki 
bir Türk kcliaıtsldir. Sonradan çadır \'e 
Arapca olan ha) me kelimesi kullanıldı. 

[21 Bu rütbe hakiki Türk olan eski 
Buıarlarda da vardı 

Taliıiler · 
iş bankasının kumbara 

kur' aıı dün çekildı 
Tilrkiye it bankasının kamba· 

ra kur'ası dOn Ankarada çekil· 
miftir. ikramiye kazanan kutular 
ve aabipleri ıunlardır: 

1- lıtanbulda 16524 No. la he· 
sap ve 13405 No. h kumbara sa-
hibi Necdet Cemil 8. 500 lira , 
2· lıtanbulda 18259 No. lı hesap 
ve 21207 No. h kumbara sahibi 
A. Fethi B. 200 lira, 3- Samsun-
da 411 No. la hesap ve 8631 
No, &ı kumbara sahibi Sabri B. 
100 lira, 4- Adanada 2055 No.lı 
hesap ve 34016 No. la kumbara 
sahibi Fevzi 8. 75 lira, 5- Zon· 
gı.ıldAta 6"ıl No. h beıap ve 
23281 No. lı kumbara aahibi 
Cevat 8. 75 lira, ~ izmirde 
2902 No. la heaa~ ve 37330 No.lı 
Jcumbara sahibi Adnan 8. namı· 
na Cevat B. 50 Hra kazanmıı
lardır. 

TURING KLUY KONGRESi 
:; NlSANDA 

Turing klObüa aenelik konrre
ıi nisanın betinde Parapata1 
salonlannda toplanacaktır. Tu· 
ring klübün bini memleketimiz· 
de ve altı bini balkan memle-
ketlerinde olmı\c üıete yedi 
bin azası vardır. 

Nizamname mucıbince senelik 
kongre1e ancık iki sene mOs
temirren aidatanı vcrmiı o:an aza 
ittirak edebilecektir. 

Bir dava 
Gazetelerimizi 

tahkir eden firari 
Gömülcünede muha

keme edildi ve 
mahkum oldu. 

Garbi Trakyadaki Türkler ara· 
ııada fesat tohumları aaçmıya 

çalıtan bazı hainler zaman zaman 
faaliyette bulunmaktan geri kalmı

yorlar. Bunlara mukabll TOrkljğü 
Ye TOrklOğOn ıerefini muhafaza 
jçin çalışan hamiyetli gençler de 
yok deiildir. Geçenlerde GD· 
mGlcinede lstanbul gazeteleri 
l»ayii Halil Necati Ef. firarilerden 
Çerkea Mehmedin kahve· 
ıinde · müftlllük kitibi Ah· 
met efendiye bir lstaobul i•ze· 
tesi vermekte iken kahveye ti· 
ren firari Hafız Cemal durup du· 
rurken İstanbul ıaıeteleri. ra
ıetecileri v~ Tllrk inkallbının 
rehberleri hakkında atzına ıe
len kDfürleri savurmaya baıla
mııtı. Hafız Necati Ef. millet ve 
memleketine yapılan hakarete 

ta ha mm Ol edemiyerels Hafız Ce
mali nezaketle terbiye budutlirı 
dahiline davet etmiı, fakat bu 
ihtardan bllıbUttın hiddetlenen 
firari Cemal tefevrihatana de
vam etmekle beraber ayni u
manda Halil Necatinin ıahsınll 
da tecavOze bqlamıştı~ Hafız 

Cemal bu arada: 11Siz de ıaplca 
siyerek onlardan oldunuz, alçak· 
lar, dinsizler, lopunuza ı&yle 
yapayım, böyle y2'payım!,, ıek· 
linde galiz kUf\!rlerde butunmuı· 
tur. 

Halil ~ecati Ef. 'fabaana yapı• 
lan hakaretten dolayı mOddeiu
mumiliğe, TilrklDj'e yapılan ha· 
karetten dolayı da valii umumi· 
ye milracaat ederek tilılyette 
bulunmuştu: V alii umuminin em
ri üzerine emniyeti umumiye 
mlidOril firari Cemali celbede· 
rek bir daha bu kabil bir hare
kette bulunduğu taktirde Ludut 
haricine çıkarılacaiını kendiaine 
bildirmiıtir. Jıgal ıenelerinde 
Edirnede "Temin,, ıaıetetini 
ç.karmıt olan firarilerden MOnir 
Muıtafa. Konyalı Nuri, Mustafa 
Sabrinin çıkarmakta olduiu ıa
ıetede çnlııan iaıecl Huan em• 
niyeti umumiye müdiiıUiiGoe 'si· 
derek merkum hakkında bU1110 
phadette ve genç Tllrlclere dair 
teı•iratta bulunmak istemiıler, 
fakat emniyeti umumiye daire
sinden tardedihrıitlerdir. Tezvir· 
ciler bu ıefer birkaç yalanca p-
bit tedarik ederek Halil Necati 
Ef. aleyhinde mukabil bir davı 
ıçmıılar, fakat Yunan mahke· 
mesi ıahitlerin yalancı oldujunu 
meydana çı"armıı ve Halil Ne• 
cati Ef. nin beraetine kerar vtr• 
miştir. Diğer taraftan Halil Ne

cati Ef. nin Hafız Cemal, aleyhi
ne açhi'ı ba"aret davası rü'yet 
edilmit ve kahvede münevver 
fikirli ıenç bir Türk baklanda 
lisanen tecavüzde bulunan firarı 
Cemal mahlc6m edilmi,tir. Bir~ok 
mOnevver ve yeni fikirli genç 
TDrkler başlarında şapka olduğu 
ba1de maht f'mr.yr velmiı1erdir. 

o~fte d•rhk • 

ŞEl-011\ 8. BUR~Al>AN DO. ' l>Ü 
Bir otomobil meselesinden do· 

layı muhakeme edilmekte oldp· 
iu euraa ağır ceza ntabkemHİ· 
ne gidtn defterdar Şefik Bey 
şehrimize danmüttilr. Mahkeme 
baıı evrakın celbi iç n başka bir 
güne talik edilmııtir. 

l Kıymetli ilim ınle••e•elerimlz 1 zan 

Ali ticaret mektebinde ihdas 
edilen yeni bir kürsü 

Mektebin ali kısmı • Yüksek ticaret ve 
iktısat mektebi ,. unvanını alıyor 

Ali Ticaret mektebimizde son 
günlerde bir kooperatifçilik 
kürıllıü ibdaa edilerek Ulumu 
lllyei ticariye ve YOkıek ticaret 
k'111mlannda bu dersin hukuki
yab göılerilmeie batlınmııtar. 
Derıin iktisadi nazariyata ile 
muamellt, hesabat ve mub11e· 
beıi de hemen tedrisata baılan· 
mak ftıeredir. 

Memleketimizde ilk defa müı
takil bir ders halinde gCSıteril
mej'e l:»atlanan bu derelerden 
ıimdilik mektep talebesi iıtifado 
etmektedir. Fakat bu iıtifadeyi 
ileride umumileıtirmek, daha 
faydah, daha teknik bir netice
ye dotru ptDrmek dnınnotmek
tedir-

Y eni ibdaa edilen ders ve ta
kip o!unan mak11t hakkında 
kencliıile 16rllıen bir muharriri• 
miıe mektep mOdllrD H. HOınO 
bey ıu izahatı vermitlir: 

- Kooperatifçilik dersleri 930 
bütçeaile ibdaı edilaıaiıtir. içinde 
bulunduiumuı bu yaı ıi>meael· 
trinde tedrisata baılamamıı için 
Y-eklletten emir gelir gelmez 
mDderriıler meclisinde mDzakere 
ettik; derslerin g6stereceği dev· 
celerle ııadları •• aaatleri ayır• 
dık; mDfredat propamlanaı tea· 
llit ettik. 

- Bu deriler yalnıı talebeye
mi okuttunılacaktır ? 

- Benler, ..Wletia teklifi 
vefblle aektehla ,Ultau. .lliy~l 
ticariye lnımı ile ,Ukaek lr11mın 
umumi clera proıramı.n dahiline 
ılmmlfbr, Denler kaç pruba 
ayrıhru a,...Wa uaı ltibatUe 
(Kooperatlfçlllk kllnlall etrafında 
toplamı. O, prap clenten lkb· 
11dt kıımı ki Kooperatif nauriye· 
Iİ •• tarihi deni demektir. Doi· 
tudan dotruya umumi iktıut 
kGltllrlD• dıhll addolunabileceii 
iti• l»llbuaa Ul6mu Aliye lrad
rOIU l~inde 11ula deralerden biri 
olacaktır. Bu itib1rla kooperatif 
llukukiyatı •e mubftebulle 
•aa•ellt •• heubab da 
apl kltflnln mOtemmim 
detalerlni tefkU •~ektedir. 

Dertlerin programları, ,imdilik 
mektepte okutulacatına ıare 
ihzar edilmiıtir. 

- Mektepte ayrıca bir enılitü 
J•ptlaeağından babıediliyor? 

1 

- Mektep biltçeıine ill•e 
edilen kooperatif derılerl tahsl
ıahnın vu'ından istıbdaf oJunan 
maksadı velcllet sarih bir kararla 
bildirmittlr; memleket iktasadiya
bnda kooperatifçilik meflc6re1i· 
nia ilmi esaalara istinaden tees
ıftı ve intlıannın temini matlup· 
tur. 

Mekltp bu aevi tep~kül' erin 
istediii cvaafta it ve ilim adımı 
yetfıtirmete gayret edeceğine 
g6re fftpbesi2, kooperatifçiliğin 
nazari ve ameli surette limen 
tedvinine de çahıacaldır. V azifc
miı budur. 

Mektebe merbut olarak ayrıca 
bir enıtlt6 tetkillnin çok fayda it 
TP. llzun oldutuna kaniiı. Bu 
noktadan da mecliste müzak"re· 
de bulun~uk. C~lecek ders ,. .. 
neai bidayetinde bir lcooJ>erat f 
enstitftıtınOn faaliyete ıeçmesı 
buauıund•ki mOtaleahmızı bir 
mazbata ile vekllete arz .. ttik. 
Memleketin bu pn kü hayati 

ihtiyaçları içinde böyle bir mil· 
esseseye vücut vermek zaruridir. 

İftİrakin, yeni ve güzel bir 
tarzı olan bu nevi, iktasadt te
şekküllere muhtelif kooperatif 
şekil ve hareketlerine halkımızın 
nazarı dikkatini celbetmek, ali· 
kadar olmak istiyenlere, alaka 
göstermiş olanlara yakandan ve 
kolayca rehberlik edecek mahi
yette teknik malümat vermek, 
lcooperatiflerin teşkil ve idare
leri hakkında tetkikat •e neıri· 
yatta bulunmak için böyle bir 
enıtitü, bir taharri müessesesine 
elbette ihtiyaç vardır. 

- Jfoıtitll faaliyetinin umumi• 
leştirilnıesi, programı göriişlll· 

dil mU? " 
- Noktai nazarımm ~ekalete 

arzettiğimi söylemiıtim; bunun 
neticesini beklemek mecburiye
tindeyiz. Tasvip edilirse, ensti .. 
tOnlln vazifesi, mesat tarzı, ens· 
titOye telebe olarak girecek, is· 
tifade için ie!ecek kimselerin 
tlbi olacağı ıartlar ve genit bir 
halk klltleıinin alakadar edilme· 
Iİ gibi buıusat hakkında ayrıca 
bir karar ittihaz edileceği tabii .. 
dir; bu, alacağımız direktife 
•ualllktır. 

- Mektebin k111mlan ar111a• 
«la bir ilim iltibaıı meaeleıi 
•evzuubahiı idi, bir karar veril· 
dl mi? 

- Evet, vekllet bu iltibaılll 
ref'i için bir karar ittibazıd 
emrelmlıti. Mlclerrlaler meddi 
bu buıuau d• ,arDtmOf, mazbr 
tasını yaımıfbr; oau da anettik. 

Mektep ticari tedriutta b 
nan bir mOeuesedir, ancak 5" 
bıadl tedriaatta bu derece eh - 1 
mlyet ve dikkatle takip olunUJW 
Huıuıile (iktaıat ve ıebbenderlils) 
denilen bir ibtisaı ıubeai, iktrı 
ıadl tedriuta dah- çok yer ve~ 
ltunua için timdild UIQmu Ali1" 
tlcarl19 lııallUI• ıerek ma~ 
Ye ıerek diler memleketi 
ımaallerinı uypn bir Da• 
olarak (Ytllcaek ticaret ve ikt 
mektebi ) deoilmuini mu 
bulduk. 

Derece •• mabiye\ine 
ran ıimdıki yüksek ticaret k1 
orta mekteplerin fevlnnde ib 
ıaı, meslek mektebidir v~y•~ 
Ticaret lisuidir. Bu melet ~ 
baıka memleketlerdeki emıı~ 
nc(Ecole ıoperieur de comnıe .., 
(Höbere handelncbule) gibi JIJ" 

vanlar veriliyor. Onun için~ 
diye kadar, yUkaek ticaret ~ 
di~ orduk. Halbuki, m••;.!, 
yOlcıek sıf ah fakillteler bor~ 
deki Ali mekteplere veri~ 
oetckim, biz de Ul6mu • 
ticıryeye yüksek ticaret "dfll' 
hsat ismini \'eimcği düş~ 
Bu ikinci kısma verilecek . '
ları tupit ederek vekAlıtııı ,fj 
sibine bıraktık. Neticede I~~ 
ınnunlaun mlıkteıep hak rfl# 
da halel ıela:emek (zer• 't " 
ki i . tıbaaın kalkacağı ,·e ':,,.., 
k1&mm drrece ve ın•hiY' 
g6re t~nıl11c,.n-1 tabıidir __..,.,,. 

lnht1or1uru.ı ~ 

TOTONJDARESISAM~oo~~ 
COK ALlM Y APl "i 

O~il'c: gelen ma.ömata 
tlltün inhisar idaresi Saıll 
mübayaabm arttırmışlar· ~ 

26 martta Samsund• 
1
:;1!.. 

6 mılyon 375 kilo tütün k• 
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\Jir Mütalaa Şatranç ıstılahatı 

Umumi mütettişler Şatrançta 

meselenin 
en çok kullanılan tabirat - Üçüncü 

sureti halli - Yeni iki hamlelik mesele 
Frinı!nin hareketi Vazife lle :ıelahiveJJeci 

rıe eJmaıı ? 
Yazan : Muzaffer 1\'luhittin 

Aman Askı d 
aStr.rnr o~unund.ı nt ii tunıel tHh İ· ğı )alnı:r.lık zamanıdır. (Lat tabiri Gaz 

Gazinin son tet!.ik se) ,ıha tin en • > " 1 
1 1 tt l\ 

. 
1
• · 1 ratı fransızcalarile beraber \'e uazıla- zeli :"'le) h 1'\Iaruf Efendi tarafından 

Mor ı dö Kabra' dan 

flJ. 

sonra m<'m e .e e. ı fıllet mec ısı aıa a · .. ~ . . . . . 
'd · t 'h b . 

1 
h .. rının izahatile bu makalede bildir<'CC'· mucerret mukabılınde ta\·sıye edılmış.-

rının ycnı en ın ı a ı ıle b.ıc; ıran u- .. . . . 
yük bir faali)ct saha .. ma giri)oruz. fu ı;:'l 7:. Bu. t~hırat ~atran~ ~melıy~tı.n d~ tı.) .. • . • . 

Saat 11. Hermin, Telemak ,.e ben denbire kolumu yakalıyor \·e bana, de' tiha!wh miite:ıkip aktedilecet, Ciimhıı · <1 1 ım.1 ıstımal olnnac:ıg ı cıhetle ıyı hı· ~lusarnt f,galıtc - lkı tarafın da. 
Adlon otelindr : emek .> i~ oruz. g;ibi iri, siyah saçlı, kalın dud:ıldı Jıiı riyct hail, fıl'l.a 1 ı,ongresinde de\ let linn~e,., i l :\zım gelen ~ısımdır. mü :ıvi vaziyette bulu~uşudur. Ek eri-

Heıınin: !.adını göstererek: ıei intizin tetkik e)ahatlcr ile ı,rrklaı· h.ol o'.ı t•olo11rı~· - ~n t~~n<: tahta~ınınp-a oyun orta~ı~a .dahıl olmadan \'eya 
- Bumda hulu~mnmız ne tuhaf. - 1 ter misin. diyor, onu ~eninle he\ ·etinin faali) et ve temasla rı netice her .. eı.11. h .rn<'~mden murekh:ep hır .. ,. oyun sonuna gırdıkten sonra h:\srl o-

diyor, bu ak~-ım Telemak'a Beri in haya tanıştıra) un, ona biz burada Fr:w si İıasıl olan intibaa t miiz:ıkerc edile· ra~ına derler. l ur. 
tının ~izli taraflarını gö tereceğiz. Mazzoh diyoruz. cek ,.e bazı kararlar ~·erilecektir. Yine Rant Hande - Tahtanın her yan ko Tahrik lflarche - Aletlerin ıevki ~ 

Telf'mak yerinde duramıyor. Onu - Mazohi:st olduğu için mi? bu kararlar ile alfikndar olmak üıerr. lı nuna denir. idaresidir. 
lierminle beraber.> emeğe götürmemi ri - Tabii. Bu heri in mazohistlerinin , t"lerde bı"ı· kısı b' ·larımızın Merkez Centrc - 3 FR. (*), 6FR, 31<'() gaze , m me u Zaman Tn11ps - Her iki hnmle ara· 
ca etmi ti. nu Slnv kızının bir arho' başlarınclandır. Dur, gidip kendisine . ı ·se aza ol k . . ' c ki : 6FO ha neleri !lrasında hfl:sıl olan (16) r-• ndakı' mt·ı· dclettı· r. 
)uı . • d d 

1 
, • . • .. .• .. • ... ) enı mec ı • • ara gıremıye e · eı • . . . . 

"gecesın e uda arından tathı'~r "'ora)ım. hıT.ı e\ıne goturuı mu! k d 'leı·ı·ııd"n mu··teh . b lıııdukl ı ı·ı h .ınelık murnhhan (me11\e1.) denıı. ı\n •ü d en ı "' a:s~ıs u ı ı H ... ..,,.,z Blanc - He.' aı tuslarn denir. 
" n enberi Telf'mnk. gittikçe cesaret Biraz onra Hemrin dönüyor ve: h 1 d:ı ,·~tı'fade 1 ~ • h b 1 · ca k 4R :m tD i D haneleri (asıl meı·- "" 
aı . . . . . . , . sa a ar • " > unacagı a er erı · • ·. 111 hamle daima be) azların hakkıdır 

an hır rol O)'TIU) or. - Ha) dı, dı.> or, ennde ıkı kı:;-ı hen· ne te adüf edilmişt'ır Bunun ne dere kez) , diğer gerı kalan (12) hane 1e D .k. , d k . . • .1 1 
A 1 t • · · d. · b ki ' ·d· · h . . <l u ı ı oyuncu aıasm a uı a ı e a ı - ce e e me yavrum, şu yemegım ını e · ıyormuş, gı ıyoruz, o aşağıda ·e ı·adar dog· ru ld • eh'us (t:i.Ji merkez) dir. Rn ve \'ezır pıya C· 

a ra :ı ı ır. o omo ı ın e ı e.. ı ıyoruz, otomobil namzetlerinin listesi le~redildiği zn. terine (merkez piyadelerı enır. •. , . ... . . l"ah t h t b't· t b·ı· d b'I Ç k <'e.> ' 0 ngunu m · ~ ') d · l nır. 
- nizi. Königin im Dar'a, Bali • de takdim merasimi o)u .. ·or - o. p t• 'llfatla ,·ewıhut pat- Sıyah ,\oır - :-;ı)ah ta~lara denır. 

h " · man anhyacagız. ) un ar ıe - u • • • 
nus Femiıta'ya şeytanlar mahzenine Frau l\fazzoh bize ağır bir sesle k . . . la l<·\im ile neticelenen harekfıtın he · !\fes ele Problem<' - Muayyen ham· 

t··ı·· . ' Fırka ongre ·ınde verılecek yenı ve • ' 1 1 .1 h ıı · 1 · • o urect>ksin değ-il mi? HanoYer hortlagından bahsediyor: . . . 1 • . . . • veti mecmur.sıdır. e eı e a ı mat up vazıyettır. 
H · ·· ·· ·· b 0 .. muhım karar ardan bırının de nlayet · .... ermın yuzunu uruşturuyor: - nu uç ene en·el tanımı~tım. 

1 
.· . d d. . t k. 

1 1 
llamle Corıp _ Her hareket bir ham [~atranç nizamnamesini !'!On maka-

y ı· d h .. b. ı•..:ı. J"t'f b. . eıım11 a e ının en ıs ve >un arrn \R· d •. . - avrum, < ıyor. ~ana, a a ıyı ır .,..,_ a ı ır çocuktu. 1'alı bana orta 
1
.
1 

d b k 1.h. . . 
1 

. ledir lede neşre ecegız. Fakat nızamname. 
)er ·· t ğ. K lk p ı· · ı er en aş a sa a ıyetı vasıayı ıaız · . • ıos erece ım. a ıyoruı. o ısın Avrupanın en pervers kimselerini ta- ··c tt' . .1 • . • . 

1 
• Hane Place Şatranc tahtası üre- ye muvafık olmıyan noktaları ıcapet-

{du ) · ı· - R il R 11 t H • mu e ıı;;ı umumı erın \•eddı ıdare erı- - . . • 
r ışare ıne ragmcn o s o ~ oto nıt ı. erman bana kanlı zevklermden t d: 1•1 -·d· • rı·ndel i (G ·') mıırabhndnn herbirine de· tıkt·c amclı) nt e:-na ında ) a1..acaguH] 

lttob·ı· · ı b' k · ı · B d b b h . . ne e\ ı ec ı ecegı ır. ' '* • ı ı ı e ır o · gı n r:ın e urg kapı a setmıştı. Fakat öl<lürdiiğüııii bil· . (*) Ru lıane numaralı beyeıların 
~nı geçiyoruz. Tiergartenin çıplak a- miyordum. O, en büyük zevkinin bir Meb'u-.larımızda~ i~arede tema,>:Ü~ nı~. t _ ç·tt k' /Jouble ccll ec- ı aziyetine göredir. 
ıaçJarın1 ,.e sis içinde gözlerini kırpış· gencin :.ah damarını dişlerile kopar- edenlerden ba7:~1arı ıhtıs:ıc;larından 1 tı 1o;: hı.,eb~.>nh l dı .k~ 1 f tahtı teı •. 
bra l kt 'kl . . k d b ' · k 1 fade olunmak uzre Yeniden namzet gö. ~a ı, ır am e e ı ı a e ın 
ı. n e e rı · erını ar n a ıraAtp, ma o duğunu söylerdi. Tabii ben bu- . . . . . . ::. d.d. d b 1 d kt T C Evans tarafından ter-
qayvanat bahc~ inin önünden Venus- nu bir hayat olarak dinliyordum, aklr terılmedıklerı takdırde ıhdas edılec«>k 1 ın .. e u un urma ır. . · . · . . . . 
bt'"""e "'İden volu takip edi'-·oruz. ~0• ma b.l t' d" k" N • J. bu makamlara getirilecekler demek- l\fudafaa Dilense - Hasmın taarru· tıp edılmıf ıkı hamlehk mesele 
fi· "6 .,, ., ,, .,. ı e ge ırmez ım ı.- e ıse, ge . l .. , . . . . . 1 d. . d L d N 
or, otomobili Kantstrasse ile Fasanen dik, buyurun. Fakat benim size göste- tır. dari hus~~atın sur atle hallını •~ zun.ı mukabe e ır. (Tbe ıllustrate on on evs 

ltrasse köı:;esinde bir köşk önünde duı· receğim. Hermanrnkilere nazaran ma· tihdaf eden ~ufettişlikler ihdası kara Rok • istihkam Roque - Şahın ka- r dan alınmıştır. 
duruyor. alesef pek ehemmiyetsizdir. rını çok m~_sıp ~i~ tedbir. ola.rak k~bul le ile yaptığı ve bir ~a~ıe .. i~~bar olu-

- Dostlarınızı ziyarete mi gidiyor· Evin içindeyiz. Şarkvari eşyalarla ~de~ken mufet~ı~ı u~u~ıle~ın vazı~et nan man~.~r~sıdır. lkı turludur: • iV 
'Unuz. Hermin? pazar yerine dönmüş bir oda, Frau 'az~Ce ve. sala~ıJ etI~rı, u.zerınde ~~ı u.~ A - Kuçuk rok • Roc: ~· • (Petıt Siyahlar <6 a•lrt) 

:- Hayır. Burnc.ı hususi bir danı; Mazzah gidiyor, \'e sonra siyah bir tüle ma_g~ _deger ~ır ~.es ele~ır •. ~ugunk~ı Roque), şahın sol ~rafta ı~~ıhk~~ıdır. 
)~tıdir ki, yüksek tahakaya mensup ve bürünmüş olduğu halde geliyor. De,· şekli 1?aremıze gore mufettışı u~?~ı- Bu yazıda (0 • 0) ıle de gosterıhr. t 
bırihirini tanıyanlar gayet hafif elbise- , ·ücudü çını çıplak. yüzünde kırmızı ler ulı~erden !azla sahihiyet sahıbıdır. Il - Büyük rok. Roc. D. (Grantl 
lerıe dan ederler, göreceksiniz.. bir yarım maske. ellerinde ayni renkte f~kat yı~e valıler gibi dahiliye nkaleti roque), şahın sol tarafta istihkamıd1r. 

Bir diplor:ıat gibi sü Jü bir uş.'lı, eldivenler, sağ elinde bir kırbnç. nın emrı altında .bulundukları için ka- Bu yazı da (0 ·O· 0) ile de gösterile-
»aıtolanmızı alıyor. - Tebrik ederim, c!iyoru:n, Frau rar,, hareket \'e ıcraatlarından dola) ı bilir. 
be Ev ahibesi. bizi, dudaklarında te- l\faz.zah, hakikaten isminizi bo una ta· yalnız _bu .~·eka~ete kar ı me 'u~~ürler. Almak Prendre - Bir aittin diğe-

Ssümle karşılaşıyor. Yüzü soluk pem şımıyorsunuz. Um~mı mufettışler, yalnız dahılı husu rini almasıdır. Bu, orunlarda ( X ) işa-
~ boyalı. saçları kesik, göğsünde b~- _ :Mersi, işkence oda~ma geçer mi sat _ıle meşgul ,01ı;nıyacakl~rından .. mer retile veyahut alır (pr.) yazı ile gö te· 
>lik bir pırlanta asılı bir kadın. siniz? butıyet ve mes ulıyetlerinın tevsıı la· rilebilir. 

- Ah!, cicim, altı ay bizi bıraktıb· Garip, kırmızl ve yeşil elektrik Um zımdır. . • Fena hamle Mauvais coup - Bir 
~ sonr~ ne iyi ettiniz de geldiniz.. bala ı e aydm1ık r Odadayız. Dip ta . Avrupanın ha~ı memleke~lerınde, ıh oyuncunun yanlış hamlesidir. Bu ha-
~ 11 efendıler Fran~ız mı? Evet, evet, raftaki duvac.da demi.t ve büyük bir sa tısaslarından fstıfaue edılmek, bazı reket yazıda (?) işaretile gösterilir. 

i l ıdet) &tfslf .. Bellf, insan ne kadar patırtı Jip ye salibin ko11arından sarkan zin· memleketlerinde de fırka ihtira~larmı Jyi hamle Bon coup - Bir oyuncu· 
~e~rse, o kadar eğleniyor demektir. cirler var. Telemak ağzı açrk dinliyor: durdurmak için kabul edilen ve ara nun güzel n doğru hamlesidir. Bu ha· Beyazlar oynar ve iki 
b'il mi? cicim, bu delikanlıyı nerede - :Mazohizm amatörleri, buraya ge sıra müracaat oluna.n bir usul vardır. reket yazıda ( !) işaretile gösterilir. lede nıat eder. 

ham-

~l~nnuz? nasıl? ismi Telemak mr·: lir ,.e zincirlere kendilerini bağlatır· Kahineye san portföy naz~r almak. Bu Pat - Şahın, ki!; durbcsi yapılmak-
11 ~ın Gott:. ne de güzel .• amma, '>imdi Jar. çml çıplak çarmıha gerdirirler, naz~rlaı: d.evlet mer~ez~erınde yalnız sızın hasım aletleri karsısında o~ nı) a- Beyazların tatları: Şah, 

11U kapışırlar. ) ok? şaka edi.) orum ... ve bana elinde keYs~r ara hı yaklaşan kabıne ıçtımal:ırına ıştırak ederek ça- cak yer bulamama~ı vaziyetidir. Hu iki at, fil, iki piyade. 

vezır, 

~ ~ep kibar kimseler arasındayı7. .. bir huri)e bir evladı arap na ıl bakar lışn~lar. Ilalkan d~;·ıetıerinin hazılann vazi.>ette oyun iki tarafın da ne lehine Siyahların taşları:Şah,bet piyade 
t· lınin en kibar hanımlarını görc<'e a, ayni gözie bakar. beklerler. Şu e· da ıse . an port foy nazırlık, devlt>t ne aleyhinedir. lfI iincü meselenin sureti haJli 
h ıı. ~erkes, terbiyeli olmak ~nrtile er !imdeki kırbaçla onun vücudüne ı~tı- merkezınd~n. uzak mahallerde ~~lışan Alet Piece - Şah, vezir. kale, fil. 
t~ltır. Bunu hntırlatışımın sebebi ci- rahın türlü tiirlülerini işlerim. Bazan ~·e h~l~ın .. ıhtıyacını yakından gorere~ at, piyadeye verilen i. imdir. 
.. ltı, geçen akşamki cıkandaldir Tasa\' derisine ~ahane bir im1.a atar baz:ın ışlerını suratle halletmek ve mahallı A o t o ·ıı · ki 
•tır · • 11 ' • 'ht" t .. . . çış uver ure - yunun ı • ın • 
>1- edemczsini:r., arkadaslarınızdan bi da mütemadi ve sık darbelerle kamrıJa 1 ıyaca 1 suratle temın eylemek '·azı- r . · . t'd' '-'· · ı · · · fk" ··tıın "'ili s :. f . . .. . . . . şa 'azı)e ı ır. Lanı ıırıncı u ı ı;;u 
'' Letonyalı bir kont ile geldi. Mü- rım. Sonra. şu demir dolaptan uzun e:ı~ı uzerıne alm~k ıstıyenlere \·eni- da kapalı bir halde bulunan tnsları 
-., ll'ırneı bf r centlmen, hatta çara rn· saplı kıskaçları alırım Geliniz bakı· mıştır. Bunlar meb ustur \'e hareketle- d .. b k kt r 
ıı'l"liJc etmiş, E .•. biliyor musun s;aı nız .. Eski zaman ceJlilti'~rının ku1lan· rile mesailerinden dolayı meclise karşı me:r_ ~nı mu areze.> e çı arm~ ! · t 
'itil° .. d - • l 1 t . t bd'll . h .. k. Kaım Perpetuel - Tarafeynın mu · 
•ı " ogru ne ,·aptı? herkecı biraz ken dıklan hir metre doksan uzunluğunda mes u o up nrın ,.e e ı en u ·u- . p • • 

"ili k • ı· ı · . · · . . k d lak urette galebe edemıyecegı ,·azı-
~ aybetmh;ti yn ... O aralık kont ki kerpeteni ~ördünüz mü?. Işte bu. me ın mec ı ·tekı ,·azıyetı ıle ala ·a ar· - . . .. . h h · 
11" d. '> ' · dır yetlerdır. Yanı mutemadn·en er anın 

tıı 1'·anda sızmış genç tıir lmdın gÖ· İğneli bir gülle ki eski devirlerde dini · b' . t f .. h k t: ·apmasıdır 
~ilce, hemen gidip cebinden bir maki ni terkedenlerin \'Ücudünde gezdirirler San port föy nazır sıfatile müfet-

11 
ara ın aynı are e 

1 
Y • 

~t Çıkarıyor, ve zavallı kızın saçlarını di işte bu da gayet küçük dişli teste- ti.,lik ) apanların \'azifeleri ikiye ayrıl Açma~ ~ Çhileme Clau - H~s· 
~başka yerlerini sıfır numara ile tı- re .. Bu de tereyi hir damarın iiı.erinde maktadır. Biri. hususatı askeriyeden m~~ aletını, an_cak kapalı bulundu~u 
ı.. ediyor .. Kızın asıkı bu hali görün- gezdirdiniz mi. en uyusmu:-. donmus o· gayri. bulundukları mıntakanın bütün muddeke tehlıkeden rnreste ~ırak~-
, 1 - s !>• '> 'f . l·t · · · cak bir h ld b 1 durmaktır l.,kserı-~ ~tonyahnın kafasına bir şi e ''U· lanlan bile harekete getirir. !=;imdi, ne nzaı "e muame a ı reı;;mıyesını yap· a e u un . · 

)'or ve pencereden okağa.. ile m!şgul olduğum hakkında aşağı ma~, ikin~isi. devle~ memurlarının !'ti· ya has~ın .~hını bu vazıyette bırak-
~~rnan !. sorma!. ne felaket. Ne ise. yukarı bir fikir edindiniz. yasıyatla ıştıgallerı memnu olan meııı- mak f:ııdelıdır. . . . . 'er vestiyere gidip kimonolarını giy _ Müsaadenizle size, bundan bir leketlerde ~olundukları mıntak~da ef. ~ey.nel Fourc~ette - ~ır ale~ın, ıkı a 
~er ıni? zevk du) up duymadığınızı ı;;oracağım . karı umumıye cerey~nlarını takıp ede- letı bırden tehdıt. etmesıne denır. 

' arn sırasında gelmişiz. Salonda ki- Frau l\fazzoh biraz dü r ı dü, rek men .up bulu~dugu fırkanın mak a Tahavvül. J'arı~nte -. ~yun açışla-
~/'0!a~ giyinmiş kadınlar Ye erkek· _Ne )apayım. dedi, )a bunu yapa dını ter:nınen hu ışlerle meşgul olanla rının muhtelıf vazıyetler.ıdır •. 
t~ kırnısi dansediyorlar, kimisi ezlon cağım, ) :ıhut kösele dikeceğim .. Ne iyi rı tak\'tye eylemek. Bingeç DoublCs - ~kı aynı n•nkte sda sar?'aş dolaş içiyorlar. Tele- kadın! .. Onun bu cevahındaki fel. efe. ~ir_i~d şeldinde_ ~·~rdımcıl~~ı. m~~- piy~deıı~n hiribiri iizerınde bulunduğu 

Birinci hamle ikinci hamle 

R 3 F C alır F kiş 
F alır P kiş mat 

T alır C kiş 
C alır C kiş mat 

F kapatır kiş 

T veya O kiş mat 

F 4 F ki~ 

P 4 D rnat 

F 6 F kiş 

mat 

F alır C kif 

c kiş mat 

(Yani beyazların birinci ham· 

lesi R 3 F dir, türk yaçısı

na göre Ş 3 F dir. 

~ .. ll lfe.nnınle yanaktan çukur do.lu ·ye hayranım. Fakat ... k~pı çalınıyor, fettış.lıge merbut kalıbı umumılık b~ı· vazı~'.ettır. • . 
~'llb erlınH kız arasına sıkışmış. hır· mazohist amatörler gelıyorlar. Prau ro u ıle mıntakada me,·cut \'e muhtelıf l\ış Echec - Şaha )apılan iehclit f'eşek kür 
let ~~e lambalar sönüyor, dans('den- 'Mazı:ohun kıymetli :r.amanını almak i--- ı veka.le~leı:e m<'n~up en büyük mem~r· hnmles idir. Şahtan ha~kasına ,.;öylcn- Halil Halit merhumun cenaze 
~t YboJuyorlnr. Salonun ortan hoş, temh oruı. Eline u ulca ;;o mark ~t· lar. ıkıncı seklınde ) nrdımcılan ı~e mez. merasimine iştirakle ruhunu şat 
ltt .. "urnara yapı1acak, haber veriyor- kıştı~ıp rıkı.' oruz. katibi husu sisi ile fırkn teşkılatı rüesa ~'elme (;ambil - Ilı~ O) un açı~ında :ıı eden Darülfünun heyeti mubte-

' Telemak. ~inirli ginirli söylenh or: rdır. piyade kurbanıdır. . . . . . . • • 
'-ıtd lianımlnr, beyler. şimdi asrın fev _Eğer hu tarzda daha gezec«>kc.ek, Bunun faideleri ~udur: mr müfet· Emıar: remesıle hıs~~yatı kaduıınasılerını 
~it,.~ dan~~rü Karaçni) eti ~örecel.:- iMani)'<'l haJ..kı:ıda hana ~ok fena !ıir ~i ~ umumi k~ı~di~inin .d~ nıe _' uli) etine Mukııhil çelme Contrc ganıbit-:-- mu· ı 7har etmek lutfunda bulunan m~b· 
._,llıda endısı, 1~18 de Bo.! e\•ıkler t~- fikir ,·ermiş olscak~ınız. Onu temıne ı ~ tırak e~ ledığı hır ~~kumetı :u:-.ıntı· hacıım t~r.arın dn çelmeye çelme ıle mu l terem matbuat ve gerek cenazeıın-
~ lşık n. kaUedılen pren~es Baruşkın cnlısı~·orum: !ardan koruma!,, atıyı fırkası ıçın te- ı,al:clesıdır. de hazır bulunan, gerekse telefon, 
~Ilı bı 1 •di. Bir sükut. Hemen hemer. _ Rica Pderim. azizim. bazı hasla min eylemek. Bunun için azami hir Alınmt çelme (;amblt auepU - telgraf ve mektqpla teessürlerini 
it ad r karanlık. Birdenbire fo forlu kacıklar rnr di)e hütiin in:-ani)eti mnh faaliyet ibrazı hizımdır. Bu faali.}c>ti !\urban edileni kabul etmektir. beyan etmiş o la t k' 

:t.. arn ortaya çıkt)or l•um etme,·ini7 Bunhr ad ece ha<:ta. gö teren hir miifetfr. .. i umumi lıcnıbcrin Alınnıamıs celme Gambit reluse - h f'kn ~levab~ dırama 
' ""ar . · · • · . mer umun re ı ası e l · 11~ hançıyef, anadan doğma çıplak ol değil mi Hermin? de çalı .,,an resmi Hgayri re mi te"ki- J\uı han edilf'ni kabul etmemcktır. . _ ıra er en 
ıtlıdti 8~de \'Ücudüne fo for surmüş. Slav km otomobilinin kapısında du- liıt men ubinini de a.}nı surette s:\ye Mat _ Şaha yapılan tehdit hamle· bıpayan ~ukranlarını arzederler. 
~ ~a nun en gizli tarafları pırıl pı- ruyor: 'le\ keder. Bu muntazam ,., d<•\amlı t:ı "-ille miıdafaa imldtnr lnılunmadığ'ı 7.a· Ticaret odasında 

lf.un~~·or ve dansedi)or. 1 - Evet, db·or, hakkınız var. tnsani aliyet ise arzu olunan ga)e)i seri lıiı ıwın o,> unun netice:-idir. Bu takdirde 
---- Sük Berlinli kız, Telemakın boy. yet içi ha ta dolu bir h:ı..,fanedir, Al· surette temine hizmet tylcr. ııaı·ti hitmi;: oluı. HOLANDALII..AR YUMURTA 

8.!!ıl ALACAKLAR il., J\ ınış i~li)or: Tahtan J.;f ivi olıınlnr var. Fırka \'e onun me,kii iktidarda lıu flüyiik aletler Pifreı nıaj<•urs - \ l'· H l d 
~ t~~ ne guıeJ, · bana. mütarekenin Telemnk "'oruyor: lundlİrduğ-u hiil,tımct )eni biı pnıgı :n ıir, J.:ıle. 0 in alı büyük bir müessese 
,,.ili', 1 e"iştiğimiz talebeyi hatır1a - Jyi olanları hangileri'! dahilinde calışmaı, hazırlıklnrında hıı· Kücül\ aletler Piecn mineure1' - Ticaret odasına müracaat ederek 
\ban Şen iJJfı nırıntoı:.ıına bürünürken lunurk"n. l.ıu nol bı.vı işarrt; faidesi:ı Fil. at. memleketimizden külliyetli mik· 

llol hltbor. Cazba nt 't:ı~lıyoı-. J\i l-Ic-rn·'n r r \ · , eri)or: ' 1-nlmadım I,at · Mücerret Depauille - Şahır. tarda yumurta almak istediğini 
iLr harekete geli.) or. Hermin bir- - Olenler. he. Sa. kendi .ı-enginden hiçbir alet kalmadı·ı bildirmiştir. 
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Hakim ve müddeı umumiler arasında 
tebeddülat yapıldı 

Ankara, 1 (Yakıt) - Başmüd· 

deitııı umi b irinci mua\finliğine 

ikirıci sınıt muavinlerden Mustafa 

Nurı , Ayvalık müstanbklığına 
Hafik müstantığı Hasan Nec

mellın, Hafik müstantıklığına 
Erci~ müstantığı Faris Fevzi, 

V AKIT'm takvimi -
Perşembe .ı Ni54n 9!J1 

ZithıJde 

1349 
Bu geceki ay 

Uune1ın aotu1u 5.43 - batışı: 18.35 

Namaz vakitleri 
"aba "I Otf• ikin.ti "-kta n :r a:o mH.lı 

4.2t 12,19 ıs .s2 18.33 to 04 4.64 

' Ere ş mü5tantıklığına meslek 
~l~C~S~~~~lm~~',~;·:ı-:~d~i1•1~ın_b_~~r~~~k~J~11~~~h.~.~-a-t-ın_ı_ı_A_;·-n-=-m-ü-.-tc-k-i~h-ir-~-i-n-~-.~~ mektebı ~ezunlarından ~e~il, 

Antalya reisi Sadık Bor müddei

umumiliğine Haymana müddei

umumisi Rağıp inoz sulh haltim

l ı ğine Gireson sulh hakimi Ke

mal Şarki Koçhisar sulh hakim

liğine Uluburlu hakimi T absin 

Şarkışla müdddeiumumiliğine 
Arapgir müddeiumumisi Kamer 

Taşkırı sulh hakir.ıliğine Şıbuk 

müddeiumumisi Recep U~ak 

mUddeiumumiliğine Beypazarı 
hukuk hlkimi Nusrat Adana 

ceza hakimliğine Antalya Müd

deirınıumisi . Halim Bursa izaJı
ğina Bandırma reisi Hikmet An

talya müddeiumumiliğine Akça

abat hakimi Osman Nuri Akça· 

abat hakimliğine Kemaliye bi
kimliğinden müstafı Ömer Lütfi 

iç~l müddeiumumiliğine Kayseri 

müddeiumumi muavını ilhami 

Adana sulh hAkimliğine Siirt 

Aza millbımı Şeref Ayıntap sulh 

hakimliğine Çölemrik hakimi 

Yusuf Ziya Çangm izalığma içel 
müddeiumumisi Ali Dirik hlkimli

ğine Mardin aza mülazımı Nafiz 

Pazarcık hakimliğine Andırin 
hakimi Hüseyin Andrin hakimli
gme Pınarba91 bakimi Riıa, 

BORSA 
• u~i cc,:ıp isti) en oi.ll) ucumuz ha nı. 'ııadiscl<'ri İ) i '!Örciiı~U:ıÜ7; mııhaJ,. 
ma. dün de )nzrl·~ımız n<.'hi1e bu tarz lrnl.1ır. rikri n ahıyctl<>l'ini1, 'a1-. Eli
da h ı ~:et t1d C'l"'İ) ccr;!'imiF.i m'lalitiziir nize alclığınız hir j,i intaç etme;. km
hr, :m <''kriz lr.ıza.ıııın ilk h:ıı rini 'ctiniıdir. Nikh;nı-;ıııiz. h:u;antl,:ir ılc
)Hl·m~ nl·-.rctlı~ onır. ve h:ınıklerini hu til ırtiz. Ç.tl.~mal,ta n )ılınaz ... ınız. \n· 
nada tahlil edeceğiz: Irak hunu biraz otuı·ur hir haldr .':ıp· 

Hn ~as ka-ukteriniz \ar. lntiıam- mak dnha hoı;;unvza gider. 1 
dan hoslanan. <likk:ıtli ve diiriist biri 170 - Asalıi olmanıza nığmen kim
~·i .. i1~ ~ini rlcriıı ize hn ldnısiıı iz. ll:ul ı:c ı,;:rn in fena lığını ıstemi.ren ve :fii;ıün mi 
lerdc'.i görüşll'riniz <>l,!!wri) a hakki ol· ) en nmell. çulışkan, uz okumu· ,.e az 
m"Man u1,aktır. ) n kıymetinden fazla tecrübe ı:-cirmüş olmanıza rağmen kcn· 
' t'ya nok~an ehemmi) etle muhak<'nıe di hıı-ıusi f:ıaliyetinizde k:Hi hilgili. 
edersiniz. H:ıhim ve ~efik olmanız. her az kannntk:ir !>irisini1~ 
kc c ~amiıni göriinmeniz ·izi biı· şeJ in ifa ... a iyetiniz çok azdır. Fakat bu 
fi> ·a tarafını görmekten uzak bırakır. size ve i~lerinizc kafi olacak kadardır. 
Çnlı k:ınsınız. İdealleriniz çok hayal- f;melleriniz müternzrdır. Kendini7.e 
pcnf'J'anc olmalda beraber a la hunla emniyetiniz oldul;'U gihi etrafınıza da 
rm i•~inden her hangi biri ini fıkri sa- rnmiyet verebilecek giirüşleriniz ·var. 
lıit h:tline getirmiş değilsiniz. Kendini Nikhinsini1_ 
ze rmnlvetiniı azdır. Etrafınıza çok 171 - Hassa karakteriniz var. Sa
mutcmit. görlinmenize rağmen mÜ\'e • kin değil iniz. Ekseriya haşin biri ol
,.i ·i niz ve ba~kası üzerinde de iyi le- duğunuz gibi hadiseleri de asabiyetle-
iı· yaptığınızı te,·ehhüm edt>rsiniı, umu rinizi tatmin edecek şekilde görürsü

m;retle iyi birisini1~ Kanaatkar olma nÜi' .. Bunun yanhş olduğunu bilirsiniz 
clı -1 nız gibi t.anaatkfır ,.e miitevekkil fakat biraz inatçı olmanız doğ'rusunu 
karakterlerden de hoşlanmazsınız. El· size kabul ettirmez. Ameli tarafları
işlerinde fikir işlerinden ziyade muyaf nız. kun·etlidir. Her şeye müdahale et 
fal• olurımnuz. Maahaza mukni düşün tinizi maahaza kimseyi rencide etme· 
~e ve fikirlerinizle fikir mü~ahabe ve ğe Ye. ile arnmadığınrzı umumiyetle iJ i 
miinaknşalarmda da mm;affak neticı.ı biri olduğunuzu iddia ederim. 
aldığınız çoktur. Ku~urlarınız sizin için muzır olo-

Bulunduğunuı yerlerdeki fikirleri yor. Fikri abitler:iniz yok. kindar dc
kendi üzerinize tekı:;if etmekte mehare ğilisiniı. Bir işi bitirmek i~in çok ç:ılı 
tiniz var. Hayatta her sahada muvaf· şırsınız. Zaten çalı maktan yılmaz ınıı. 
fak olahilrneniz kabildir. Cesur ve ser 172 - Dürü t karakteriniz var. A
he ~t değilsiniz. meJi taraflannıı. km"·etlidir. Çalışmak 

16:l - Asabi J.arakteriniz \'ar. Ame- tnn ho lanırsını1- Hassasiyetiniz size 
H tarflannız daha kunetlidir. Acuı~u kafidir. Hadi eJeri iyi görürsiiniiz. Çok 
nüz. Mütereddit olmanız az okumuş ol konuşmaz fakat çok çalışırsınız. Dikkat 
manızdnn ve tecrübeni7.in azlığından· lisini1~ intizamdan hoşlanır ınız. Mn
dır. Dikkatli iniz. intizamdan o kadar kul her e)i kabul edersiniz. Miit<?\'ll· 
memnun olma1.sınız. Nikbinsiniz. Hadi· zısınız. Nikbinsiniz. 
scleri ekseriya kıymetinden fazla ehem lmzalaruu oöndercn karüerinıize: 
miyetle muhakeme edrsiniz. Hassastye 1 - Huı:11 i cenp veremeyiz. 
tiniz ha)atınızda icap eylediği kadar 2 - ln· ':ırınm neşrini istemiyen· 
dır. Nefsinize itimadınız az olduğu ı.:i !er de im· .ı rını tahlil için göndere
bi muhitinize de intibak kudretiniz ceklerdir. Ancak bu imzanın ilk harfi 
noksandır. Ç'alışmaktan korkmaz ve ~e mutlaka neşredilir. 
kinme;ı:siniz. Menfaatinizi müdriksi· 3 - Bir kart üzerinde bir;kaç imza 
niz. gönderenler de yine imza adedince sıra 

166 - Diirü t karakteriniz ''ar. lş a vı beklemek 7.anıretindedirler. 
dan11 olmağa kabiliyetiniz daha fazla: • 4 - Her imzaya mutlaka cevap \'C 

dır. :\nrarlannızdn acul ve hare'.;:etlerı rilecektir. Bunun için tekrara lüzum 
nizde eri, tereddüt etmeksizin her e yoktur. 
ye giri en nz hassas emellerine hağl_ı, 5 - 1m1.aların mümkün olduğu ka
ni ıbin biri iniz. Görii>leriniz fena değıl dar kücük atılması ve siyah mürekkep 
dir. Nolt an tarafınız her şeyi pek az kullnnıİması, imzanın klişeye iyi alına 
m '<:a11erle muhakeme etmenizdir. Ha- bilmesi için lazımdır. 
yatta muvaffak olabilmek için noks~.n 6 - Adres yazılması ihmal edilmt•· 
şeyleıini7. az. Kazanmış inı:;anları etu.t melidir. 
etmek Ye onlara uymak ve yarınınız ı- ------------

Ticaret aleminde dn metin ,.e tedbirli hareket etmek 
lfızımdır. Pek hayal taraflarJna sap
mnk hatalıdır. Nefsinize emniyetiniz 
olnmı:ıı kfıfi değildir. Muhitinize ve ica 
bntma uymamak kusurunuz o hususi- nlR SENE Z:\l!FlND~ (80) MlLYON 
yetinizi yok ediyor. Çalışma{ttan m~°! LlRAUK 1 Al.,1 l\LU ~ŞY A 
ııun görlinüyor unuz. Biraz da kendını iTHAL F~Dl ORUZ 
ıi satabilmcği öğrenmelisiniz. Taki:> Bir sene zarfında memleketi-
kudretiniz ek ik. · 1 d l k 1 h mize itha e i me te o an mu -

167 - Haı;sa ınız. Her işinizde hat 80 
ta hadiseleri görü> ve muhakemede hi· telif cinslerdeki pamukların 
le çolt ağır mız. Bu tecrübenin noksan milyon lira kıymetine baliğ ol· 
lığından, az okumuş olmaktan \'e nef· d 1 1 B'lh J 
sine emin })ulunmnmaktan münbaistir. uğu an aşı mıştır. ı assa a-
lntizamı seversiniz. Dikkatiniz azdır. ponya fabrikaları mamulatı yerli 
Bir se)·e olduğundan fazla kıymet ve- j pamuklarımııa ciddi surette re· 
rirsi~iz. Ameli taraflarınıi'. kun·etli-
dir. Fikri abitleriniz ''ar. Dünyayı !;i· kabet etmektedir. 
ze göründüğü ~i talil· \'e tesadüfle· DBRf SANAYllNDE TERAKKi 
rin tahrik ettiği bir ey farzı yanlı.,· flAŞLADI 
tır. tnıdeniı; zaif. Daha fazla asabisi- Şehrimizdeki der; sanayii, ge· 
niz. Hükmüne tabi iniz. !\ikhin olma-
nız iyi fnknt işe yarar tararıa:ını~ı çirdiği buhrandan sonra yeni 
kıymete \'e paraya tahvil etmenız la- terakki eserleri gösterr.ıeğe baş· 
zım. Sermnye iz zekfı hiçtir. ı lamıştır. Sanayi Maadin bankası 

168 - A ahi iniz, fakat bu anca!< h 
kendi kendinizi üzen bir hırcınlık ha· fabrikasile Kazl:çe5me imalat a· 
Jindedir. Sü e o kadar düşkün olma- nelerinin derilerı Avrupadan ge
manız se,·memenizden değil artık ümit • len emsalile ciddi rekabet et
. izlenmeııizdendir. Hassa~ ve ha~alper 
\ersiniz. Her şeJ i kendi gördiiğünüz mcktedir. 
gibi muhakeme etmenize bir d.e ~ tar;- Diğer taraftan şımdiye kadar 
da tecelli arzusunu zanııeder.sınız. Mu· memlekelimiıde kullanılan eldi· 
bale •ayı ve dnrılma1.sanız e~er bir az 
dn şundan bundan bnhsetmcyi se,·er İ· venler hep hariçten gelmekte 
niz. Bok neş·e .. iı. göriinmenize rağm~!' bu yiizden Avnıpa sanayiine 
muhitinizde daima iyi tcı;;ir hırakalıı· 1 k d' 
lirsiniz. Samimi. Utühati ve he-r seyi fazla para ve:i ıne le ır. 
ulu orta söyleyh'eren açık kalpli kin· Luna mani olmak ü:ıere ~eh
siz birisiniz. Umumiyetle iyi ... iniz. Nik rimııde yeni bir eldiven fabri
binsiniz, nculsiiniiz. Mü' e~" i~ oldtt~\t· 
nuzu ve habbeyi kubbe )aparnk her kası tesis edi:miş v..: şimdiki le-

yden bir nem kapmağa meyy:ıl hulun sisatile memleketimiz ihtiyacının 
duğunuzu iddia ederim. Fal.at dediğim yüzde ellisinin teminine muvP.ff ak 
gibi onu içinizde büyütmez~ini'Td tik fır 
-atta öyle;riverirsini-ı. olun muştur. 

169 - Nefsinize ..,.,.n .,!y.;{irliz fazl:\ Fabrikada iki muta~ass's ec-
Kararlarınızda acul. h:tre'•etlerini?'.dr nebınin nezarelİ :>!t ında Türk 
biraz miitremmil. ameli t:ı rfla rınıı 
ku\'vetli, az hassas, bimı. a ahi, husu~i ı .;çilcri çalışmak tat u. 

lstanbul aza müliıamlığına Istan· 

1 ul sulh hakimi Salahattin, Is· 
tar.bul hakimliğine hukuk işleri 

miidfır muavını Kemal Galip, 

Baııdırma reisliğine Bursa mü;:f

deiumumısi Seyfettin , Bursa 

"'üddciumumiliğine adliye mü
fettişlerinden Muzaffer, Adapa· 

zarı sulh hakimliğine Istanbul 
sulh hakimı Şeref, lstanbul sulh 

hakimliğine Adapazarı sulh ha

kimi Necdet, Isparta azahğına Siv

rik azası Tahsin, Sivrik izahğma 
Burdur azası Muhtar Burdur aza

lığına Antalya Azasından Ekrem 

Antalya Azalığına Malgara haki
mi Mehmet Ali Malgara hakim
liğine Hayrebolu müddeiumumisi 

Ahmet Hamdi Nezip hakimliğine 

Garzan bakimi Tevfik, Garzan 

hAkimliğine Nezip hikimi Abdül· 

f ettah, Amasya hukuk hakimliğine 
Isparta azasından Yusuf Ziya içel 

müstantikliğine meslek mektebi 

mezunlarından Emin, Hayrebolu 

milddeiunıumiliğine hukuk mek

tebi mezunlarından Ahmet Şere
fettin, Cebel sulh hlkimliğine 
Çankırı sulh hAkimi Faz.ıl, Malat

ya azalığma Urfa azasından Ha

nefi Urfa azalığına Ankara ba· 
ımdan Rüştü, baş müddeiumumi 

ikinci muavinliğine Nev,ehir re

ııı Tevfik Nevıebir reisliğine 
temyiz mahkenıesi üçüncü müd

deiumumi muavini Rahmi İçel 
iza mülhımlığına Afyonkara

hisar sulh bakimi Tevfik Siirt 
aza müliizimliğine içel aza mü-

lazimi Tahsin, Anamur hakimli

ğine Diyarbekir sulh hakimliğin
den mütafi Ali, UJuburlu hikim 

t=ğine Seyitgazi hakimi Bahaettin, 

Seyita-az.i hakimliğine Kalecik 

ceza hakimi Edip, Karaisalu ha· 
kimliğine islihiye hakimi Ali 

Danış, Darende hAkimliğine Kay

.seri iza mülazimi Rüştü, islahiye 

hakimliğine Hassa sulh hakimi 

Mehmet, Hassa ıulh hakimliğine 
Karaisalu hlkimi sabıkı Ahmet 

Nuri, Bayburt hukuk hakimliğine 
ispir miiddeiumumisi Hasan Tah

sin, Boğazlıyan hukuk hakimliğine 
Güdül sulh hakimi Ziyaettin, 

Beypazarı hukuk hakimliğine 

Adana sulh hakimi Abdullah, 

Kalecik ceza hakimliğine Salihli 

ceza hakimi ihsan, Elaziz ceza 

hakimliğine Viranfehir müddei

umumisi Asım, Viranşehir müd

deiumumiliğine hukuk mezunla

rından ibrahim, Saimbeyli müd

deiumumiliğine hukuk mezunla· 

rından Nazım, Mecitözü müddei 

umumiıiğine hukuk mezunların

dan Sadi, Savur müstantıkliğine 
Malkara mütantiği Besim, Hay· 

mana müddeiumumiliğine Mal

kara miiddeiumumisi Cemal, Kay· 

serı aza miilazimliğine hukuk 

mezunlarından Bahaettin, Manisa 

müddei umumiliğine hukuk me· 

zunu Nadir, Erbaa müd-:!eiumu· 

mıliğine Hekimhan meddeiumu· 

miliğinden müstafi Nafiz Mal· 

gan müstantikJiğinc içel müstan

tiği Faik Kars reislığine sabık 

Bit is müddeiumumisi Muharrem 

Fevıı Antalya reic;li\!ine Kiltahya 

reisı Sabn Kütahya ıeis igine 

Pınarbaşı hakimliğine Kay. 

serı ıulb hakimi Cema-
lettin, Mardin aza müllzım-

lığına Silvan hakimi sabıkı Ah

met Hulusi, Çatalca hukuk ha

kimliğine Geyve hukuk bakimi 

Nimet Hamdi, Geyve hukuk ha

kimliğine Darende bakinıi İsmail 

Antalya hukuk hakimliğine Ka

raisalu bakimi Ahmet, Çaycuma 

sulh hakimliğine, Ayq ıulh hl
kimi Hüsnü, Orhaneli hakimliği
ne tefenni bakimi Ali Riıa, T e· 
fenni hlkimliğine Orbanili hiki

mi Şükr6, Çölemrek hakimligine 

Malatya azasından Zühtii beyler 

tayin edildiler. 
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Adıeıl 

'ı 

o Bulmaca o 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ıt 

Di,Iere Dikkat 1 1 1 ü Ş · _,~_... 
--------- 2 E VlfliJA SiiŞ!PJ.A ı~I ğ 
Pariate elitlere verilen 3 R f•J A y L A K ~ ~~ U 

ehemmiyet 4 G A ıV~~ R fi] O ~.JA ]~ 
Pal'ise geldiğimden beri Odonto tek· 5 ü S T" U p ll iıll [j],C [il [li: S 

nik dedikleri dişçi mektebinin çarpık -[j)'511- IA ı-R"IU 
dişleri düzeltmek için çahşan ortodon 

6 z_ fiil A !_ .. . -!!_-~ z 
si senisine de deYam ve oradaki me n 7 E §_ K 1-'HiJ

1
H A K Fı 

iyi de takip ediyorum. Bu servis perşeın 8 Ş :ill iJ O ~IA K f_ ı !J 
he günleri öğleden sonraları çah~ıyor. 9 !_ A !!. .~.J~:ra; S ı R :• 
Mektebin talebesi, başlarında hocaları 1 C ~•l L A liiJ R ı I• fj]'O ıg 
ve mua,·inleri olduğu halde her ser- 11 U' R' u R ıSIU 'Z L l.T K r• 
vis 1.amanında 80 - 100 hastaya bakı- mlllıİİİİııııilı1 ---iıııııı-lıİllllııııiııııı•-
YOrlar. Bu hastaların hepsi de en bü- DIJnki! bulm4C4mı.zın h111' 
yüğü yirmi yaşını geçmiyen küçük ledilmr~ ~ekli 
mektep çocuklarıdır. Çene ,-, dişlerin j 
deki çarpıklıkları n intizamsızhkları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 
ta~hih ettirmek icin bu çocukların 1 lltJ ı 
gösterdikleri ifina ,.e te.4'timiyete le a 2 - [i: - rlJ 
na ve babalarının dikkat ve ihtimamı -- ·~ - - --ı 
bilhassa kayde şayndır. Ağzında bir 3 
~iirü ameliyeler yapılan, canını acıta- -4 

1 rnk Ye onu günlerce ,., hatta aylarca 5 liJ fil 

l ı·ahat.-.ız ederek dh:t7.lar aılzrn~ tabkı)· 6 ==[i)=ı==---= 
lrrken ~ocuk ne olur ki ufak bır (gı 7 liı ~ !jjı 
dese •.. Hayır, o, kendisine yapılan i~in S - -,-- ~ ,- -~ 
ati~inden ve selametinden emin. kendi 9 -

1
-r - r.i\ - ~ı -

iyiliği için c;alı~ıldığına kani. adeta bir _
1
_

1
_ -~ılı~ _, _ __,,_, 

şahsı kamil gihi ~akit durur n i~iııi lt _ !__ ~ -b:d--t-ılll 
gördürür. Erte. i defa geldiği 1.aman 11 fiil fjj1 !fi i1 
ağ?.ında ta., ıdığı bu cihazın kendisine 
hu müddet zarfında rahatsızlık Hrip 
n•rmediği . oruldu,itu 1.aman şayet U· 

fak bir rahatsızlık hL setmişse onu öy 
le kibarca vp öyle u~ulün<'e hir i7.nh e 
disi ,·ardır ki şa~mamak \C takdir et 
memek kahil değildir. Çocukluğuna is 
tinat ederek hağırmak. ağlamak, isyan 
etmek. itirnz <'tnwk gibi ~e~ ler hu :-<'r 
'islerdl• göriilen ~eylt>rden değildir. 
Sonra hu termimi tedaviye kar r her 
itinadan haşım gö~terilen devam da ay 
nen şayanı kayittir. 

Her halde bu ihtimamat sayesinde 

Bugünhü bulmacamıt , 
J•• Soldan sağa ve yukarıdan aŞİJ 

ı - /lir n,.hir (6), kuvvetsiz (S) J 
2 - Familya (4), ince boru ( 111" 
3 - Bir kumaş (5), demir otof11 

(4) 
ı - Koltuğa almak (6) ıf ti 
5 - Rğlence (4), vergi (3), roh 
6 - ? (2), sonsuzluk (R) 
1 - Cezail" (6) (I} 
8 - Cet (3). parlak (3), nottı 
9 - Harp (4), haffaıc (6) • 

JO - Birinci (3) tahta (7) rf (1 
11 - Fücurluk (3), üç sttsli h<J 

olacaktır ki buralarda çarpık ,·eneli n ıw------ırıı----~--
carpık dişli kimselere pek te adüf e· "V AKIT e a bO' 
dilmcmektedir. " 

Paris: Diı;tabihi 
Sual lsmaü ne olunuz 
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Harici 

R. 10 feıaketi 
Londra, 31 ( A.A) - Geçen 

5 T. evvel tarıhinde kazaya uğ· 
rıyan R. 101 kabilisevk balonu
nun uğramış olduğu bu felaket 
hakkında icra edılen resmi tah· 
kikata nazaran ve sir Jobn Si
mon ve iki muavininin beyana· 
tına göre felaketin sebebi fena 
hava dolayısile fazla miktarda 
gaz kaçmasıdır. Mumaileyhin 
delkü temaslar neticesinde veya
hut gaz supapiarının fasılalı su
rette açılması yüzünden veyahut 
ikide birde ani olarak sıçraması 
sebebile bir takım çatlaklar ha
sıl olmuş olması ihtimalini ileri 
sürme1<tedir. Maamafih kazadan 
evel vukua gelen tini gaz kaçı
şının balonun baş tarafındaki 
zarfın yırtılmış olmasından mü
tevellit olduğu m\Ualeasını ilave 
eylemektedir. Tahkikat memur
ları, balonun matlup metaneti 
haiz olmadığı isnadını :eddet
mektedirler. Mumaileyhim yan
gının en maknl sebebini elektrik 
cereyanının ani surette inkıtaın
dan mütevellit bir şerarei elek
trikiye olması ihtimalini ileri sür
nıektedirler. 

Nikaraguada zelzele 
Managua, 31 (A A) - Nika

raguada örfi idare ilan edilmiş
tir. Birçok yerlerde çıkan yan
gınları söndürmek Ye enkaz al
tında kalan yaralıları kurtarmak 
için kendilerinden istifade edil· 
rnesi mümkün olan kimseler ade
ta seferber hale getirilmiştir. 
Managuada oturulacak tek bir 
bina kalmamıştır. Reisicümhur 
bite sarayından çıkmış ve bir 
çadır altında barınmağa mecbur 
~almıştır. Merkez hapisanesinde 
ınukavva pnrçaları gibi çöküp 
Yıkılan duvarların altında kalma
ınak için kaçışan gardiyanlar ile 
llıevkufların bu isticali yüzünden 
bUyük bir korku ve telaş hasıl 
olmuştur. Zarar ve hasar mik-
tarı 30 milyon do!ar tahmin 
edilmektedir. Managuaya yakın 
fehırlerdcn hiç birinde ehemmi
}'etlı hasarat olmadığı zannolun
lbak tadır. Büyük bir felaket 
feklini alan bu zelzelenin vukuu 
'snaıında birçok memurlarla 
~halinin takriben yüzde 40 kı 

askalya yortusuna tekaddüm 
tden ve mukaddes addolunan 
haftayı deniz kenarında ge~ir
~ek üzere şehir haricine çıkmış 
Ulunuyorlardı. 

~lısırda n1üsadere edilen 
gazeteler 

V l<ahire, 1 (A.A) - Zabıta 
dt fırkasının fikirlerini terviç 

~, neireden iki gazetenin çıkan 
~shalannı musadere etmiştir. 
h dt ve Abrar fırkalarının inti-

Haberler 1 

1 

Anıerikada zelzele, 
Nevyork, 31 (A.A) - Mana-

gua şehrinde bugün şiddetli bir 
zelzele olmustur. P.~namadan ge
len bir telgrafa nazaran Mana
gua şehri tamamen harap olmuş
tur. . 

Managua, 31 (A.A)-Tropica 
'ıRadyo Kompani'nin telsiz memur
Jarında biri saat onu iki geçe 
vuku bulan zelzelenin pek kısa 

1 sürmüş fakat şehrin başlıca ak
samını tahrip etmiş olduğunu 

bildirmiştir. Bu esnada pazar 
meydanında çıkan yangın sür'atle 
şehrin garp kısmına sirayet et
miştir. Yangının zelzele felaketi
nin tahribatam itmam etmesinden 
korkuluyor. Örfi idare il2n edil
miştir. Kablo kumpanyasının bi
naları harabe haline gelmiştir. 

Fak at Managua haricindeki 
bir istasyon marifetile muhabe
rat yine temin edilmektedir. 
Olenlerin miktarı 400-500 kişidir. 
V c yaralılar 700-500 kişi tahmin 
olunuyor. Zelzelenin iki dakika 
kadar devam ettiği söyleniyor. 
Şiddctçe biribirinden farkla 11 
zelzele hissedilmiştir. Sokaklarda 
naaşlar yatmakta ve her taraftan 
ölmek üzre bulunan bir takım 
adamların eninleri jşidilmektedir. 
Amerikan bahriye silahendazları 
ellerinden geldiği kadar halka 
muavenet ediyorlar. Milli muhafız 
kıt'atı yangının sirayet dairesini 
tahdide uğraşmış ise de muvaf
fak olamamıştır. Nevyorktan alı
nan bir habere göre, bahriye 
nezareti, zelzele afetine uğrıyan 
halka muavenet etmek üzere 
aralarında bir tayyare gemisi 
bulunan dört harp gemisinin 
felaket yerine gitmesi için emir 
vermiştir. 

1 ngil iz kıralının kAtihi 
hususisi öldü 

Londra, 31 (A.A) - Kıralm 
katibi lıususisi Jort Stamfordham 
saat 16,30 da vefat etmiştir. 

Mumaileyh, 81 yaşında idi ve 
son zamanlarda lcendisine bir 
ameliyat yapılmıştı. 

Belediyede: 

Mühendisler arasında 
tebeddülat oldu 

iki gün evvel belediye müdür· 
leri arasında bazı tebeddüller 
olduğunu yazmıştık. 

Dün de belediye mühendisleri 
arasında bazı tayinler ve nakiller 
yapılmışhr. Sular müdürü Hüsnü 
B. fen heyetinin tedkik şubesi 
müdilrlUğUne tayin edilm_iş, yeri
ne Beyoğlu başmühendisi ihsan 
B. getirilmiştir. · 

Adıl~ ccJe 

ama 
YİNE tlAH h.L:\tl:. \ g \•EUlLDt. 
FAKAT IH~NDlSl l'llEYI>ANDA 

YOi\! 
Meşhur Fındık Fatma aley

hindeki yeni bir yankesicilik da
vası dün istanbul ikinci ceza 
mahkemesinde görülmüş, şahit
ler dinlenilmiştir. 

Fındık Fatmanın şimdi nerede 
olduğu meçhuldur. Muhakeme, 
gıyabındadır. Bu sefer de Mus· 
tafa Ef. isminde yaşlıca bir ada
mın parasını çarpmakla maznun
dur. 

Dün mahkemede Hilmi Ef. 
isminde bir şahıt dinlenilmiş, 
muhakeme, müddeiumuminin ev
rakı tetkik etmesi için kalmıştır. 

Sahte tahvililt davası 
Sahte Yunan tahvilatı yapmak 

ve piyasaya sürmeğe teşebbüs 
etmekle maınun bulunan Yorgi 
ve Cemil Ef. lerin muhakemesine 
dün lstanbul ağır ceza mahke
mesinde devam olunmuştur. 

Dünkü celsede, sahte tahvilatı 
vücude getirmeğe yarıyan :klişe
ler mahkemeye getirilmiş, tetkik 
edilmiş, maznun Yorgiye ne di
yeceği tercüman delôletile sorul
muştur. Y orgi, "ben yapmadım. 
Cemil Ef. den aldım. O da bana 
Kupaos is'minde birisinin yaptı
ğını söyledi. Bu adamın nerede 
olduğunu bilmiyorum. Zannede
rim, Eskişehirdc imiş. 11 demiştir. 
Neticede muhakeme, gelmiyen 
şahitlerin celbi, müzekkerelerin 
tetkidi kararile yirmi iki Nisana 
bırakılmıştır. 

Tüfekle kavga netice· 
sinde cer:h 

Taşköprü de bir tarla mes~ ele
sinden kavga ederek biri birleri 
nin mecrubiyetinc sebep olmakla 
maznun Kamille Nuri, dün lstan
bul ağır cezn mahkemesinde 
muhııkeme ediltniş!erdir. 

Davaya göre, Kamil, Nurinin 
başına tüfek dipçiğile vurmuş, 
öbürü töfeği yalialamış, çekişti
rirlerken Nurinin !inde tüfek 
patlıyarak Kamil hafifçe yara
lanmış. Mahkeme hadisenin kav
ga neticesinde tedbirsizlik, dik
katsizlikle vukua geldiği nokta
sından, Nuriyi 3 ay hapse, Ka
mili 5 lira. para cezasına mah
kum etmif, ahlaki temayüllerine 
göre cezanın çektirilmemesini ka
rarlaşhrmış, tecil kararı vermiş
tir. Mevkuf bulunan Nuri, hemen 
serbest bırakılmıştır. -Villıycttc 
~- -
lSTANBUL J{AYMAKAMLARI 

VE BELEDiYE 
Dün lrnymakamlar vali muavi

ni F nlı B. in riyasetinde toplan· 
mışlardır. içtimada: kendilerine 
yeni teşkilat hakkında malumat 
ve bazı emirler verilmiştir. Kay
makamlar belediye müdürlüğü 
v.:ızifesini de ifa ettikleri için 

Tıc rrt ofisinde 

SebPbi ne? 
ImRUNDE 'l' il .N J~ERlMlZE l+'AZ· 

LA RACBET VAR 
BerJin ticaret mümessilimizin 

bildirdiğine göre Almanyada 
bilhassa Türk tütünlerine fazla 
raRbet edilmekte bu yüzden bü· 
yük satışlar yapılmakdndır. Yu
nan ve Bulgar tütünleri ise ikin
ci derecede kalmaktadır. Halbu· 
ki buna mukabil tütünlerimiz 
Yunan ve Bulgar mallarından 

daha aşağı fiatla satılmaktadır. 

Bu keyfiyet iktısat vekaletinin 
nazarı dikatini ~elbetmiş ve 
sebeplerini ofisten sormuştur. 

Sevrisefain 
.. r 

l\1erker. ncenmı Galata 1'öprü b:ışı 
R 2862 Şube acentası Sirkecide 

MühOrdnr zade hnnı lst. 2740 

M~nin Postası 
( INEBOLU ) vapuru 3 

Nisan cuma 10 da Galatadan 

Çanakkale,lzmir, Küllük, Bod
rum, R dos, Fethiye,Antalya, 
Alfıiye ve Mersine kalkacak dö· 

nUşte Taşucu, Anamur, Finike, 
Andifli, Kalkan, Kuşadası, 

Geliboluya da uğnyacak

tır. Ao:.imette Çanakkale için 
yük alınmaz 

Jra~zon i~inci P. 
(KARADENiZ) vapuru 2 

Nisan Perşembe akşamı Gala
tadan lnebolu, Sinop, Samsun, 
Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, 

Trabzon, Rize, Hopa ya 

kalkacak ve dönüşte Pazar, 

Rize, Of, Sürmene, Trabzon, 
Polatane, Tirebolu, Giresun, 
Ordu, Fatsa, Ünye, Samsun, 
Sinop, lnebolu, Zonguldağa 

uğrıyacaktır. 

Bu sefer azim ette de Zon· 
gu!dnğa uğranılacak ve bu 
iskele için azimetle yalnız yol

cu alınacaktır. 

Karabiğa hattının cumartesi 

çarşamba seferlerine ilaveten 

22 nisandan itibaren perıem
be postası da yapılacaktır. 

1 Mahkeme ve lora ııAnlırı 1 
1 ranbul 5 iııci noterinden. 
lstanbulda Mahmut paşada Ke

feli ham altında 216 numaralı dük· 
kanda icrayi ticaret eden Musta
fa Fahri B. bu gün dairemizde 
re'sen tanzım olunan 2652-53 nu
maralı devir ve temlik senedi ile 
mezkur 216 numaralı dükkanda 
ve Beyoğlunda istikltil caddesin-

abata karşı boykotaj yapılma .. 
111

•111 tavsiye eden ve Veft fırka
lıle Ahrarın bir anlaşma hasıl 
b'ltiklerini bildirep müşterek bir ı 
i::.annamesinin bu gazetelerde 
ıu '§arından dolayı bu tedbire 
t,td~rn görüldüğü zannedilmek-

Beyoğlu mühendisliğine mezar
hklar şubesi mühendislerinden 
Kamil, yeni teşkil olunan Beşik
taş mıntakası mühendisliğine 
Eminönü başmühendisi Hüsamet
tin, Hüsamettin beyin yerine 
Kadıköy başmühendisi Şevket, 
Kadıköy batmühendisliğine Üs
kadar baımühendisi Nizamettin, 
Üsküdar belediye harıta şubesi 
mühendislerinden Sait Bakırköy 
başmühendisliğine Sarıyer mü
hendisi Muzaffer, Sarıyere Bey-

bundan sonra her on beş günde 
bir belediyede muavin Şerif 
B.in riyaselinde toplanacaklardır. 

···-···················································-·· koz kısmı mühendisi Hulusı, 
Fatih sermühcndisliğine Turuk 

de 413 numaralı mağazada ve 
Kefeli hanında 22 numaralı oda
da ve Mahmutp şada manifatura 
tacirlerinden köse Ahmet zade 
Ahmet Ata B. ticaretanesi üs· 
tündeki mabiilde mevcut olup ken-
disine nisbet ve izafe edilen 
miktarı malum ticaret mallarını 
yapılan hesap neticesinde borcu 
olduğu tahakkuk eden (84,000) 
liradan alacaklıJarın mUvafakatile 
peşin tesviyesi Jiizım gelen yüz· 
de ellisinin,ki (42,UOO) liranin 
tesviyesini deruhte eden tüccar-

ır. 

lngllterede bir grev 
!ıtıılondra, 31 (A.A) - Londra
diı liç bliyük demiryolu marşan

'1Ut deposuna mensup iki bini 
llıtı t~a\'İz amele milli demiryolları 
•tt~ ~ sendikası tarafından lic
tctu:~n tenzili hususunun kabul 
~ak ış olmasına karşı protesto 
tt-e\1 arnında olmak üzre buglın 

8 Yapmışlardır. 
~ ... ; nyın 23 ünde işs'zlerin mik 
~ h ,580,118 kişiı:lm:ı ibaret idi. 
· ale nazaran geçen haftara 

S9,:ııs kişi noksandır. 

ve meabir mühendislerinden Fu
at, mezarlıklar şubebi mühendis
liğine Fatih sermühendisi Saffet 
beyler nakil ve tayin edilmişlerdir. 

a 
Asn Saadet - Sadrı lshinl 

;~ - 4 bin sayfa 9 cilttir. eski lıarflarladır. 
Yazan: islim akademisi. - Terceme e ~en: Om er Rıza Bf. 

Fiyah: Beı ciltlisi 1400, meşin ciltlisi 1600 kuru,.tur. 
Posta ücreti: Tilrkiye için 125 hariç için 300 kuruştur. 

Pedelini bir defadn vererniyenler taks t!e de \'Crebili:ler 

Neşrede? : Asarı ilmiye kütüphanes. 

dan bursalı Cafer Sadık B.ye 
temamen devir ve temlik ve tes
lim ve mumaileyh Cafer Sadık 

1 
B.yin bundan böyle meıkür mahal· 
Jerde kendi unvanı licarisiyle icrayi 

JI ticaret etmesini kabul eylemi 
\'C mumaileyh Cafer Sadık B. 
rlahi bunlar kabul ve malları 
tesellüm ve (42,000) lira borcun 
alacaklılara peşin olarak tesviye
:)ini teahhüt eylemi§t' r. 

P"" VAK 1 T'ı 
Genç i k ve Çocuk 

ikh at kuponu 

Jstanbulun merkezinde- iki o
da bir som \'e bir hc!Adad murekkep 
~o~ et f:Uneşli ,.e h~ \'ad::r bir daire kira
lılmr. Odalardan birı ~ayet büyüktür. 
idarehane \ ey:ı muayenehane ittihazına 
da elveri~lidır Şerait miı~nittir.. Galata 
posta kurusu 34 Benrubi adresine mü· 
rscaat. 

61
/ 29 eb'adında - Camla çalışan 

bir fotoe;ı-of makinesi isteniyor. Galata 
pocır:ı kutusu 34 V. B<"nnıbi adraslne 
marka ve son fıatın bildirilmesi 

Acele satılık hane - Kadırğa ta· 
lehe yurdu karşısında 27 No. lu hane 
3 kat onbeş oda iki kuyu bir mutbak Oç 

helA iki sofa bir büyük bahçe görmek 
istcvenler içindeki Hacı ef. ye taliplerin 
Jim~n iskelesinde 36!\'o.ya mfiracaatlm 

Arayıp ta bulamadığınız -
Türkçe veya FranSJzea veyahut herhan• 
gi bir kitap hakkındı matOmat almak. 
ucuz bir fiarla elde etmek isterseniz Js • 
tanbu1, Galata P. K. 34 V. Benrubl ad· 
resine yıuznız. Maltımnt almak istiyenler 
yeya fiat soranlar mektuplannı, Istanbul 
için 4 \'C taşra için 6 kuruşlak bir pul 
leffctmelidirler. 

Jş adamlsrıoa - Ekspres dersleP 
Bir munllim en son {Ekspres Metot) lı 
48 saatta lisan öğretiyor. Yani S 
ayda haftada 4 dersten. 

Şimdılik Almanca, Fransızca kurlan 
vardır. Bu yeni usulü tecrübe edebilir· 
siniz. 

(Vakıt) gıızetesinc Eksı:res·Metot ro· 
rnuzil~ mürncaat. 

Emliikinizi satmak yahut kira· 
lamak - Tramvaya. iskeleye, ~imen
difere yakın olanlar müreccahtır milrı

caııtln kayıt ettiriniz. 
lstanbul Dördüncü Valcıfhan içinde 

UNIONKOL 

Memurlara veresiye - Fabrika 
fiyatına elbiselik kumaşlar, taşradan talep 
\ukuunda mektup içine altı kuruşluk pul 
konulursa kumaş nUmunesl meccanen 
gönderilir. 

lstanbul Dördüncü Vııkıfhan içinde 
UNIONKOL 

Satılık hane - Şehzade başında 
Çukurçeşme yanında Teşban arkasında 

l\farmarara ncıaretli 9 numaralı beş oda 
ve mü~ternildtlı müceddct kArgir hane 
satılıktır. içindekilere müracaat. 

Para - Eml~klnlzl SATARIZ ya
hut KiRA YA veririz. PARAYA ihtiyacı
nız \ nrsa hissesi;: l!e bir sene1ik bedeli 
lcan kadar ipotek suretile PARA iKRAZ 
edilir. 

1 <tan bul dördüncü Vakıfbın içinde 
UNJONKOL 

Baş ınühendislik 
Almanca, ingilizçe, Tnrkçe ve 

Fransııca konuşan ve Türkiyede 
hükümet mühendisi olarak çeh
şan diplomalı bir Alman mühen
disi bliyük inşaat mUtaahitler 
veya sermayedar şirketler nez
dinde baş mühendislik vazifesi 
arıyor. 

Ankarıı caddesi b6 No. da Doktor 
Fuat Sabit Be~ e müracaat Te!efon: lstan· 
bul 2385 

lı:ıanbul :ıs'i\ e ikinci ticaret mabke
mcılndcn· 

Fincancılarda mukim tüccar
dan Bobor F ranko Ef. nin ala
caklılarile akteylediği konkorda
tonun tastiki için icra ve iflAs 
kanununun 287 inci maddesi mu
cibince yevmi muhakeme olarak 
9 - 4 - 931 Perşembe günü saat 
14 te tayin olunduğu ilan olunur. 
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SUDOL Mide ağrııına. Yanmasını, 
Gazini ve Kaynamasını 

hemen keser 
PULMOL 

Öksürük, Nezle ve Gripi 
Ge'-'iren kıymetli 

bir şuruptUT 

-_ ..... , • • ·~w:;· Mustafa Samlı 

Ucllzluk 
Bir çok mallar sermaye fiatına ve noksanına satılmaktadır. 

Şafak çaylaı ının yeni 
çıkan 20 dir heın 25 
kuruşluk paketlerini 

tecı· übe ediniz. ----• Şitap ediniz----

Emlak ve eytam Bankasından: 1 ~M. v. s:;:n a;m~ ·k::ı 
misyonu ilanları-' 

5atıjık EmlaA k ._Ha-va-kıt-aat-ı iç-·in-;;;,o-ad-et -Arka <'an· 
tası aleni münakasaya konmu:jtuı·. "tha 
lesi 4 nisan 9:n cumarteı.i giinii saııt 
14 te Fındıklıda heyetimi1dc yapıla('ak 
tır. 1'aliplerin ı:;;artname ,.e niımunesini 
heyetimizde görmeleri ,·e ihale saatin· 
den ev,·el teminatlarile hazır bu luıı
maları. 

Aydın Natia başmü
hendisliğinden: 

1 - (25456) Jira 3 kuruş bedeli keşifli Nazilli-Alaşchir-Odemiı 
yolunun 0+261-8+ 768 irıci kilometreler arasında imalatı sınaiye 
inşaatı 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya 
vazedilmiştir. 

2 - Taliplerin münakasa ve mUza_yede kanununa t evfikan 

Beyoğlunda T~tavlada Papuoğlu ve Tulumbacı sokağında 
41 ve 1-11 ve 11 numaralı dGkkin ve odaları havi apartıman 

· · sekiz senevi tak!'itle satilıktır. ihale 6 Nisan 1931 Pazartesi gUnü 

.. Anlrntada banka idare meclisi tuzurile yapılacaktır Teminat 
d6r yüz liradır. Bu hususta tafsilat almak iıtiyenler lstanbul Sirkecide Demir kapıda birinci M· ihzarına mecbur oldukhm vesaikle t>" 7.5 teminat akçesini havi 

nıf asker konağında me,·cut yirmi ka· teklifnamelerini yevmi ihale olan 14 Nisan 931 sah günii saat 
ve İzmir şubelerimize veya Umum mlldürlük emlak idaresine 
mfr:ıc: 11t edebilirler. [251] 

lem köhne eşya pazarlığa çıkarılmış- 15 e kadar vilayete tevdi etmeleri. 
tır. ihalesi 7 nisan 931 salı günü saat 3 - Fazla maJômat almak istiyenlerin başmühendiıliğe 
14 te Fındıklıda hey•etimizde yapıla· müracaatlan. 

ıstanbul Belediyesi ilanları caktır. Taliplerin şartnamesini hey'~ti ----------------'-------------
' mizde n eşyaları mezkQr asker kona· 
ı ğında görmeleri ,.e ihale saatinden c,· 
! ,·el teminatlariJe birlikte hey•etimizde ET ve 

TA\"l'l\CULAHA . 
BALIK TOZU 

Süleymaniyede Deveoğlu yok~nda kiin 18 ~dadan ~et 
kirgir medrese kiraya verilmek için kapalı zarfla müzayedeye 
konmu.ştur. Taliplerin ıartname almak için berıUn Jeyazım 
müdürl ığUne müracaattan 45 liralık muvakkat teminat makbu
zile ln.,nıe ve teklif me1'tubunu mnbnrlil zarfa koyarak ihale 
giinü olan 3 5-9'.H Pazar günü saat on bqe kadar encllmeni 
daimh e vermeleri. 

j hazır bulunmaları . 
1 • • • Tavukları yumurtlatmak için Norveçyamn et ve balak Tozunu 

1 Müteahhidi evel nam n hesabına o-l veriniz. 6 gram bir tavuk için kifidir. 
l l:ırak 30 mart 931 pazartesi günü pa· Satış deposu: Galatada Tilnel sokak No. 91 
:ı:arlıkkla ihale edileceii ilf\n edilen ıo 11ll••••••• 
ton motorin yağına talip çıkmadığııı-1 • Arı ve Kümes Ticaretaneii 

Metre murabbaına 10 lira kıymet takdir olunan Fatih yangın 
yerinde 70 inci ac1ada 1342, 1344, 1343 harita No. h arsalar ara
sınd 'l 3,26 metre yi\z.ünde ve 15,88 metre murabbaı sahasındaki 
arn pazarlıkla satılacaktır. Taliplerin 6 - 4 - 931 Pazartesi günü 
saat o be~e kadar levazım mOdllrlüğüne müracaatlan. 

dan ihalesi 5 nisan 931 pazar günü ta· 
at H te yapılacaktır. Taliplerin ~rt· 
name ve nümunesini görmek üzere 
her gün \'e ihale saatinden evel temi· 
natlarile birlikte Fındıklıda hey'eti
mize mUracaatlan. 

• • • 
Mclı e murahl aıniJ. 150 kul'Uf kıymet takdir olunan F atib Ordu ihtiyacı için yerli fabrikalar 

,.ngm yMinde 130 uncu adada 1ıkendetpap ftiah4U~ıtıufe 1513 mamuJAtından yemeni kapalı zarfla 
•• 150:> harita No. b arsalar araamda 8, i2 metr~ murıbltaı aHa lnUnakasaya konm!1Jtur. ihalesi 23 nf-
pazarJıkla sat 'acaktır. Taliplerin 6 - 4. 931 Pazartesi ..n..u saat san 931 '.Perşembe gtlnô saat 15 te An· a .... karada merkez satın alma komisyonun 
on beşe kadar 1 vazım müdürlüğüne müracaatları. da yapılacaktır. Taliplerin şartnanıe· 

Metre muı 'ıbaına 2 lira kıymet takdir olunan Fatih yangın yi görmek ve tekliflerini nrmek üzere 
y~ .. iDl ,. 98 irıci ı,1 da lskenderpaşa maballeainde l7l4,1589,1S86, teminatlarile mezkur komisyona müra 

l 
r N caatları. 
;:ıb b.ırita o lı arular arasında 1,40 metre yüzünde 65,33 

bb h d k 
3. K. O. SA. AL. KOM/Sl'ONUı\'. 

metre rnur:ı aı sa asın a i ana pazarlıkla satılacaktır. Talip· DAN: 
ferin 6-4-931 Pazartesi günü ıaat on beşe kadar levazım mil- Kapalı zarf usolile Yıldızda Harp 

i•d•*ıl•G•i•ü•n•e~m•Gl~lc1a1a1t1~1r1ı.••••••••••••••••~l~a~mil~hmuh~~nm~~i latı tamiri ihalesi 18 nisan 931 cumar· 

iktısat vekaletinden: 
Ankarada Tohum iılih ve tecrübe istasyonu için alınacak 

38 kalem alit ve levazım şartnamesi dairesinde ve 21 glin 
mü.ddetle kapah zarf umlile münakasaya konulmuştur. Talip
lcrm şartnameyi almak üzere istanbulda Ziraat bqmlld&rlü
gune ve Ankarada vekllet mObayaat komisyonuna şimdiden 
ue ye•mi ihale olan 15 Nisan 931 çarşamba günü saat 15 te 
muhammen bedeli olan (5400) lira lizerinden % 7,5 he.sabile 
teminat Te vesaiki lizımelerile birlikte mllracaatlara ilin olunur. 

tesi günü saat 15 te icra kıhnacaktn. 
Taliplerin şartname ve keşifnamele 

rinl görmek üzre her gün tiğleden ev 
vel komisyona ve yevmi mezk6rda mu
ayyen saatin hulôlünden evvel teklif· 
nameJerile birlikte komisyonumuza mii 
racaatıarı. 

3. K. O. SA. AL. KOltl/SYONUN· 
DAN: 

:Mütaahhit namına kapalı zarf usulile 
24.000 kilo kuru üzüm satın alınacak· 

tır. ihalesi 8 nisan 931 çarşamba gü
nü saat ı:; te icra kılınacağından talip. 
terin şartnameyi görmek için her giin 
öğleden evel ,.e ihaleye iştirak için efe 
vakti muayyeninde komisyonumuzd:: 1 

Kereste ve odun sinde 22 nisan 931 tarihine mu adır hazır buıunmaları. 
.. . d · çarşamba günü saat 1:> te ihale edil· 

muza ye es1 mek üzere \ ' e kapalı zarf usuliyle mü- ~------------· ... 
Bd11rat ormanları işletme müdiiri· zayedeye konulmuştur. Müzayede 661 Lisan öğrenmek ıçın seneler 

~lndnı : numaralı kanun ahkamına tevfikan ya lilketecek zamanda d~ğif;z 
Bc!crat muhafaza ormanJannın tc- pıl~caktır. Talip olanların bedeli iha· ı 

n~il Ye inum dolayisile me\·cut kayın, I!nın yüzde 7 buçuğu nispetinde depo· Ben bilhassa hiç kabiliyetsiz 
lifrırn, kNlanf' ' c me5e ağac;larındcı:l ı sıta v!?·~ teminat nıektubu ile şeraiti ! olanlara 
~ılnwnna Jtizumu fenni basıl olan taahhuclıyeyt, vaziyeti müsait oldu· 3-lyda Al ~ ANCA _ fRANSIZCA 
dnril•İf n dikili ulanlardan da ku· tuna Te ~rman işini baş.arabiJecek kud· ı 

ru n hutahklı bulunan ıtı:a(l:tr· rete nmlık bulunduğuna dair ticnrct 1 öğretmeyi ta :ıhhlit ederim. 
daa huule .. el~ek t~kribcn :o;:i,000 (l'- odasından musaddak ,.e8:tiki ihtirn el (1rrc t müsaittir 1 
ki odan " e J .-:oo mt>tn• mikabı g:ıyı i den t.ekliCnamelerlle birlikte defterdar Bı'lmuhabere de ~ onu.:ma ders.le· 1 
mamul kert• tenin iki Sl'ne müddetle ~ık hınusı~da mü\eşekkll müzayede n? "' 

ri veriyorum 
Ek t t) runmılı 1e \·aı.11 fdıt· ( spres me o rcsıne nııı•araaı 

beller çekf<o i :m kuru~ ,.e meşenin be· ıhıtle komısyonuna ,·cşartname ve mu· 
her metn mik:ltıı nn kayının beş güı·· kan•le ~raitini anlamak istiyenlerin 
genin beş ' c ı, , .. .;t,ınenin sekiz lira bt .. de eyyamı müza)·edede lstanbul or
dellerle olbapt.ıki şartname ,.e muka· man müdüriyetine müracaat eylemelc· ~-----------... , 
velenamesinde münderiç şerait daire= ri ilan olunur. Haliç iskelesınde mazbut 6 

. 
Astnıin: ~lfızmiu göğiis, ıH'zle, rie\'ı nnfizflma. 

boğaz kalp lıastaJıkları, aziuaialar için duktuı·uuuzuu 
rcyile 
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demette 300 adet köknar bağ· 
dadı 1400 kilo meşe kö:niirü 5 
adet köknar 2önder 14 demet 3 
bağla çenber bir adet gürgen 
omurga iki adet köknar seren 
16 • 4 • 931 Perşembe günü ihale 
edilmek üzere müzayedeye k o
nulmuştur. izahat istiyen tlJip· 
lerin Haliç orman idaresine ve 
yeYmi ihalede saat üçte Defter· 
darhk binasındaki ihale komisyo· 
nuoa müracaatlara. 

Elektrik tesisatı münakasası 
Asma fidanlıkları müdüriyetinden: 
Göztepe asma fidanlığında yapılmasına lüzum görülen elekti· 

rik teıisab 25 Nisan 931 tarihine mllsadif Cumartesi günü saat 
14 te ibaleıi icra edilmek üz.ere münakasaya konmuştur. Talip 
olanlann keıif ve 9artnamesini garmek için hergün ve mOnaka· 
saya iftirak itin de Y••mi ihalede möeuesatı ikbıadiye mübayaat 
komiıyonuna (defterdarhk binasında) müracaatlan. 

• 

• 

iktısat V ek&letinden: 
Zirai ve baytari enistitülerinin elektirik fanuz •e lamba

lanmn talibine ihalesi hakkında ve kapah zarf usulile 21 giin 
miiddetle münakasaya vaz olunup 12 - 23 • 27 Şubat ve 3 Mart 
931 tarihlerinde Hakimiyeti milliye, Cümburiyet, Akşam, Vakit 
gazetelerile ilin edilen ve 22 Mart 931 tarihinde ihalesi icra 
kılınan bu münakasada teklif edilen fiyaUann en dunu olan 
15,900 lira haddi layık görülmemiş olduğu:ıdan 17,000 lira 
bedeli keşfi bulunan mezkur fanuz ve limbalar tarihi ilandan 
itibaren 10 gün müddetle münakasa kanununun 18 inci madde· 
sinin (C) fıkrasına tevfikan pazarlık suretile alınacaktır. Tali~ 
lerin şartnamei fenniyeyi görmek ve daha fazla izahat almak 
üzereşimdiden telsiz telgraf c:v arında inşut heyeti fenniyes ne 
ve pazarlığa iştirak için de 8 Nisan 93 l Çarşamba günO 
saat 15 de ziraat müsteşarlıiı kısmında mjteşekkil inşaat 

komisyonuna bedeli keşfi olan 17,000 lira üzerinden °o 7,S 
heubile teminatı muvakkatelerile birlikte muracaatlara ilin 
olunur. 

·.. ~(W ' ·~· :.r' . . . \ • . • \ 

Afyon· Nafia baş Mühendisli .. 
ğinden: 

Afyon - Şuhut yo'unun 22557 lira bedeli k~ş"fli 24+ 1.0-
-30+000 k i ometrr.lr ri arası tamiratı 24-3-931 tarihinden ilibare'ı 
20 gün müddetle 12-4-931 tarihinde saat 14 te ihale edilt11~ 
üzere kapah ıarf usuli!e münakasaya konuldu. 

1 - Ehliyet vesikası almak ve kaydctllrmek için münak~ 
şeraiti umumiyesinin 1 İn<'i ve 2 inci maddelerinde yazılı veıailıİ' 
münakasa gününden laakal sekiz. gün evvel Vilayet baş mohell' 
disliğine tevdii. 

2 - Mrnat <sa l'afEilatıy!e rartnameler !.Ureti musaddak•J,İ" 
nan vilayet nafia baş mühendisliğinden alınabileceği. 

3 - Münakasaya i~tirak edeceklerin münakasa ve ihale ~ 
nun~ ile şartnameler ve teferrüatı dairesinde ha1ır1ıyaca~~ 
teklıf mektuplarını 12-4-931 tarihinde !'aat 14 ten evvel y;ıır-· 
encümeni riyasetine vermeleri. 

4 - Mütaabhidin fen memuru iş huusunda mütaabbit °'11' 
receainde mes'ul olacağından mukavelenameye mlltaahhitle ~ 
raber imza etmeleri lizım geldiği ilin olunu~. 

1\les'ul l\lildür Refik ~ 


