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Alman buhranının 
kökleri 

Almanyada hala en hat bir 
ıafhada bulunan bir iktısadi ve 
mali buhran var. Bu buhranın 
yarın beynelmilel siyasi ve mali 
alemde çok mühim neticeler tevlit 
etmesi muhtemeldir. Tabii buh
ranın kökleri ne kadar iyi tedkik 
edilir ise bu köklerde çıkan 
buhranın yarın ne gibi semere· 
Jer verebiJeceği de o kadar ko
layca anlaşıhr. Onun için bu 
hadise üzerinde bugün de ted
kikabmızl biraz daha derinleştir
mek istiyoruz. Almanyada bugün 
gördüğümüz mali bubramn esası 
birkaç kelime ile ifade edilmek 
lizım gelir ise«sermaye emniyet
ıi:ıliği,. denilebilir. Bu sermaye 
emniyetsizliğioin menşei de müt
tefik devletler tarafmdan (Versay) 
muahedesile Almanyaya kabul 
ettirilen ağır mali şartJar ve ağ11 
tamirat borcundan ibarettir. 

Malumdur ki (Versay) suJbun
dan bir müddet sonra Almaoya
da bir para buhranı oldu. Bu 
buhranı karşılamak için hükumet 
kartılıksız evrakı nakdiye bash. 
neticede ınark düştü. Nihayet 
bu sükut sıfıra kadar indi. Al
ınan markının o vakıt sıfıra ka
dar düşmui, Almanyanm bu su· 
retle ifl4s etmesi ellerinde Al
man parası bulunan herkesi za
rara soktu. Bir çok Almanlar ve 
ecnebiler bu yüzden servetJerini 
gayip ettiler. 

Vakia Alman lıtikftmeti enfla:ı
yon zamanın<ra çıkar<lıfi marll
lar1 satarak eline epice ecnebi 
dövizi geçirdi. Fakat buna mu
kabil halk elindeki paraların 
biçe indiğini gördü. Ve bunun 
tesiri, Almanya hükumeti tara
fından mevkii tedavüle altın kar
şıhldı mark çıkarıldıktan sonra 
da devam etti. 

Onun içindir ki para işlerin
den anhyan sanayi erbabı bila
hare alış verişlerinden ellerine 
ne kadar nakit geçirdiler ise 
bunların hepsini ecnebi bankala
t1na yahrmağat nakit halindeki 
sermayelerini memleket haricine 
nakletmeğe başlamışlardır. Al
ınan sermayesinin bu suretle hu
dut haricine mütemadiyen git
inesi senelerce siirmiiştür. 

tu yüzden memleketin birçok 
bakit sermayesi çekilmiş, gitıaiş, 
Alman albn nıarlı:ı da karşılığı 
Yüzde 40 a]bn olmasma rağmen 
ticaret hayatında hakiki bir 
bakit olmak mevkiini muhafaza 
edememiştir. Bundan do'ayıdır 
~ Alman sanayi erbabı ecnebi 
meınJeketler ile yapllkları uzun 
'Vadeli satışlarda daima eşya 

Sıcaklar 
Antalya ve Urfada 
gölgede 40 derece! 

DUn hemen hemen bUtUn şehir 
plAJiara ve Boaazlçine gitti 
Dün, hararet biraz daha artmış, 

günün tatil günü olması dolayısile 

halk akan akın 
Boğaziçine ve 

plajlara taşm· 

mışbr. A~şama 

doğru Beyoğ

lunda çorapsız 

kadınlara, şap· 
kasız ve çeket
siz gezen er
keklere sık sık 

ras 
du. 

geliniyor-

En sıcak gUn 
Dün şehrimizde hararet göl

gede azami 33 güneşte 62 dere· 
ceye çıkmıştır ki bu rakam bu 
sene kaydedilen en fazla hararet 
derecesidir. 

iktısat vekaleti meteoroloji 
müessesesinin memleketimiz ha
va vaziyeti hakkında verdiği 
maJQmata göra, Temmuzun bi-
rinden 15 ine kadar en yüksek 
suhunet derecesi gölgede olmak 
şartiJe Antalya ve Urfada 40 
dereceyi bulmuştur. izmirde 38, 
Edirnede 36, Ankarada 32, şar· 
ki Anadoluda Erzincanda 30, 
Karadeniz sahilinde en yilksek 
derecede Gireson olmak üzere 
28 olarak kaydedilmiştir. Bu 
yOksek suqunete rağmen 10 gijn 
sarfniCla TGrkiyeqiJa muhtelif 
mıntakaJarına ve bilhassa Kara
deniz sahili ile şarki Anadolu 
ve orta Anadolunun Bolu, Kas
tamonu, Eskişehir, Kütahyat ha
valis'nde Sivas, Yozgat ınmtaka
larına yağmur düşmüştür. Yağ
murlar bu mmtakalar mahsulatı 
için çok faydalı olmuştur. 

H. A. Z. R. E. T. l 
• 

(Yann)ın dili altın
daki bakla ne imiş. 
K11pltUllsyon mahly6tlnde ol• 
mıyan bir murakabe 9artı ile 
bize para ikraz etmek lstlyen· 

ler mi varmıt ? 

Kapitülasyon mahiyetinde olmı· 
yan bir müra.kabe şartile bize para 
jkra.z etmek isteyenler mi varmış. 

İki gün evel lzmitin müstakil meb· 
usu Sırn Bey bütçe müzakere edilir
ken Yunanistamn kolaylıkla hariç-

ten para bulduğundan bahsetmiş. 
Bu münasebetle malt mürakabe me
sel~ine temas etmiş. (Yarın) g~ 
tesı Sırrı Beyin bu beyanatını gırız. 
g3.h yaparak diyor ki: 

"Bugünün buhranı içinde praa bul
madan vaz-iyeti idare edebilmek çok 
~üşkülleşmiştir, Gerçi tü~k bütçe
sı oldukıkça. tasarrufa tabı tutul
muştur. Fakat gayri melhez bazı 
vaziyetler karşrsmda bu tasarrufıJn 
yapılamıyacağı tahakkuk eder, ya-
hut ümit edilen varidat elde edilmez
se daha müşkül buhran şeraiti 51e 
karşılaşmak ihtimalleri yok mudur? 
HükQmet mtiyatkı\r davranmak mec.. 
buriyetindedir. Bu ihtiyat bugün 
için beynelmilel para bulntak ile tef-
sir edilebilir. Bu takdirde lzmit 
meb'usunun sözleri ciddiyetle karşı
lanmış mıdır? Malt bir müra.kabe 
kabul edilir ise hükumet de Srrn Iley 
gibi para bulunabileceği kanaatin
de midir?" 

(Yarın) gazetesi bu sualin cevabı
nı çok merak ediyormuş. Anlaş!~ı
yor ki İzmit meb'usu Sırrı Bey soz
Jeri ile ~u gazetenin pek ııassas .blı 
teline dokunmuştur. Acaba hükti
met para verecek bir ecnebi grupu 
bulunursa mali rnürakabeye razı o
lacak mı, olmıyacak mı? 

Bu suali sormak için bugiinkil hil
kumeti asla anlamamış olmak Iazım
drr. Buna ihtimal var mıdır? Yal
nız düşünüyorlar ki ahval ve şerait 
epeyce değişmiştir, T!itkiyede bir 
iılrtuMlt "e ... u buhran vardır. İh
timal ki bu buhrandan istifade ede-
rek bazı şartlarla hükumete para 
teklif ede<:ekler de vardır. Ama 
korkmamalı. Bu şartlar kapitülas
yon olacak değildir. Yalnız mali 
bir mürakabeden ibaret bir şey. Ha
ni ya şu Yunanistanın bile kabul 
ettiği bir şey. Acaba. lsmet Paşa hü
kumeti bu mürakabeye razı olacak 
mr, olmryacak mı? 

İşte merak edilen şey budur. Fa
kat biz bu merak edenlere diyelim 
ki sualinize cevap istemeden erel 
sözlerinizi tavzih ediniz. KapitiiHis
yon mahiyetinde olmryan mali mü
rakabe nasıl bfr şey imiş? Bunu 
izah ediniz. Ve böyle bir mürakabe 
şartı ile Türkiyeye para teklif e
denler varsa bunların kimler oJdu
ğunu söyleyin. 

Dün yapılan Yüzme 
Müsabakaları 

Büyükderedeki havuzda pek 
muntazam bir surette yapıldı 

HaYUzda tlk müubakaka (köşede) i.kincllıği kazanan Almtn matmazeli yilzerken 

Yüzme müsabakasında birincili~ kazanım 
Nihal R .. Mayyolu,, yanında ikinciliği 

kazanan matmazel Aristi 

Senenin ilk yüzme müsabakası dün 
Şirketi Hayı·iyenin büyük fedakarlık 
sarfile yapmış olduğu Büyükderedeki 
yüzme havuzunda. icra edildi. Deniz· 
cilik heyeti Şirketi Hayriye nezdin
de yapmış olduğu bu teşebbüs ile ls
tanbul yüzme merakhlarına bir ha\'uz 
hediye etmiş olup bu cihetten dolayı 
dinizcilik heyetinin kıymetli azalarına 
bütün İstanbul sporcuları medyunü 
şükrandır. 

GünUn ilk müsabakası 100 mdre 
sürat erkekler müsabakası idi. Fe
ner, Galatasaray, Deykoz ve bahriye 
lisesi iştirak etil. 

1 - Birinciliği GaJntasaraydan Su
at, ikinciliği Fenerbahçeden Amer 
Beyler aldı. Uçüncü bahriyeden Ali 
Bey. 

400 metre sürat erkekler: 3 müsa
bık iştirak etti. Beylerbeyind-en Salim 
birinci, Galatasaraydan Şeref ikinci, 
Fenerden İhsan Beyler üçüncü geldi
ler. 

100 metre sürat hanımlar arasında: 
Galata..<;araydan matmazel Aristi birin
ci, pek az bir farkla Beylerbeyinden 

(Lütfen sayıfayı çeviriniz) 

ISA 
Bu tarih şaheserini 1 

Görülüyor ki (Yarın) gazetesinin 
dili altında saklanmış bir bakla var. 
Acaba bu bakla nedir? Zannediyo
ruz ki asıl merak edilecek budur. 

Amerika da Almanyadan 
siyasi f edakArlık istiyor! 

Şehrimizde Alman bankaları tediyata 
devam edecek ... Fakat .• ·vAKIT 

sütunlarında okuyacaksınız 

Tarihin en karanhk, en karı
şık bahislerinden birisi, gözle
rinizin önünde safha safha 

açılacak aydınlanacaktır. 

Y. A. K. I. N. D. A 

Bulgar sefiri deği
şecek mi? 

Bulgaristandan gelen haberle
re göre izgovur fırkasmı istihdaf 
eden yeni hükiimet, hariçteki 
memurlarm birçoklarmı değişti
recektir. Bu meyanda eski Os· 

Dün Şilide de moratoryom ilin edildi 
Alman buhranının şehrimiz piyasa-

sında uyandırdığı akisler devam et- , 
mektedir. cuma olduğu için dün Doy-
çe Oryant Bank \'e Doyçe Bank tara
fından tediyat yapılmamıştır. Vazi
yetteki vüzuhsuzluk devam ettiği için 

• 

bedelinin mark olarak değil, in- ... 
giliz lirası, yahut dolar, yahut _____ _.. ...... _____ .. 

manlı meclisinde Manastır meb'

usluğunu yapan M. Pançe Doro
fun da memleketimize gönderi

leceği söylenmektedir. 

bu iki bankaya yatmlmrş parasc olan· 
Iarrn bugün de paralarını geri çelu~ek 
istiyecekleri tahmin olunmaktadır. 

Bu iki bankanın mevcut paras~ a
zaldığı, Almanyadaki merkezlerinden 
para getirmek te Almanya bankalan 
kapah bulunduğu için kabil olmadığı 
ndan bugün tediyatın muayyen bir 
nisbet dahilinde yapılması muhtemel
dir. 

iıviçre frangı o!arak verilmesini 
§art koşuyorlardı. 

Bununla beraber şunu da kay
dedelim ki Enflasyondan sonra 
Almanyada yene bankaların ta
sarruf sandıldarmdaki mevduat 
tedricen her sene arhyordu. Eu 
tedrici tasarruf tezayüdü baoka
lann her sene yaptıkları ve ga
zetelerle neşrettikleri bilançoJar
dan anlaşıhyordu ve takriben 
tasarruf tezaylldil senede birbu· 
çuk milyar marka baliğ oluyordu. 

(Alt wafı 2in::i s:yıf::da l 
Amerika Avrupa buhranına rardım ediyor • . 

Alman bankaları direktörleri ti-
caret müdürlüğüne müracaat ederek 
halkın tehacümü kuşısında müşkül Bugünlerde mühim müna~- -' h . .. . . ~ K&Şaıara sa Tı<: 
vazıyette kaldıklarını hükumetın bır olacam anlıı~ılanAlm::ınpa ı t b' .• .. o· , , r amen osu ın:ısı 

t~~bir __ alması~.ı, beş ~l~ı gu~.luk ~it' te. Bank direktörlerinden M. Uendil 
cılı duyun musaadesının munasıp ola vaziyet hakkında diyor ki. 
cağını söylemişlerdir. - lstanbuldaki h 'kl. Al b • 

· t ·· d.. .. l\f h · er ı man 3n 
Tı~are m.u u~u. u sın Bey direk- kasının mali vaziyeti şimdiye kadar ol-

törl~rı~ tek!ıfl_erı~t .telgrafla İkh!'atıduğu gibi sağlamdır. 
vekaletıne bıldırmıştır. Mevduat eshabınd· .. t d 

D .. .. .. t" • ·· ·· D .ın muracaa e eıı 
un goruş ugumuz oyçe Oryant (Alt t fı 3.. ·· r d ) ara uncu sn.} ı :ı a 
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F ı Memleketimizde . . ' 
Yapllması llzım gelen ,ey, Hz 
Yusufun Mısırda yapb§ı şeydir 

Ankara, 17 (Telefon) - Buğdayı 

laymetıendirerek müstahsile müzaha
ret göstermek etrafındaki neşriyat hak 
kında Balahiyettar bir zat dedi ki: 

- Teklifin mahiyeti müstehJikten 
müstahsil hesabına vergi almak de. 
mektir. Narha yapılacak zam, köy
lünün mahsulünü zam derecesinde sa
tabilme6İni temin edemez. Bugün ya
pılacak şey, mahsulii satın alıp mu· 
hafaza etmektir. Ziraat bankası bu 
'tedbire kendi iktidarı dahilinde başla
mıştır. 

Zaten böyle mahsulün para etme
IMl!lfni görerek noksan tohum alacağ1 
i~ln bugünkü fiat düşkünlüğü az çok 
ken'dilitlnd"'n yükselecektir. Şimdi ya 
pılmasr Jbrm gelen şey, Hazreti Yu. 
ıufun Mısırda yaptığı şeydir • 

Yeklller heyetimizde 
Ankara, 17 (Telefon) - Al· 

mu bankalarınm mDracaabna 
tatil dollyislle mOıbet cevap 
verilememiftir. Y ann vekiller 
heyetinde bu meselenin g8rDtül
meai muhtemeldir# ............................................................ 

Nihal hanım ikinci oldu. Fakat mat
mazel (Arist) in derecesi kabul edilmi· 
rek Nihal hanım birinci addedildi. 

200 metre sürat erkekler: Fener
bahçeden Ihsan Bey. Hanımlar arasın 

da.ki bu metre 11ilrat müsabakasında 
Beylerbeyinden Nihal hanım birinci 
ıeldi. 

Günün en heyecanlı yaşırı 800 metre 
aerbest yarrı idi. Beylerbeyinden Sa
lim B. birinciliği kazandı. Galatasa
nydan Şeref B. ikinci oldu. rökor: 
1',3, 2,5 idi. 

400 metre hanımlar arasındaki mil· 
ubakada Nihal hanım birinci geldi. 

50 metre dibe dalma müsahaka-
sında Beylerbeyinden Zeki B. birinci 
geldi. • 

Erkekler arasında 1500 metre müsa
baka: Bu müsabakayı Beylerbeyi!lden 
Salkn B. kazandı. Kuleliden Suat B. 
ikinci oldu. 

Bayrak müsabakasında Galatasaray 
birinci oldu. 

Bundan sonra Korikala müsabakası 
~apıldı. Bu müsabaka en tatlı g~en 
müsabaka idi. Müsabaka heyeti reisi 
E}.rem Rüştü B. Birinci, Cevat Bey 
ikinci, Ekrem B. üçüncü geldi. 

Hanımlar arasındaki atlama. musa
ba.kasma matmazel Aristi iştirak ~tti. 

Yaserpolo müsabakasına deniz har·ı 
biye m~ktebi ile deniz lisesi iştirak ~t
tiler. Deniz harp mektebi galip geldı. 

GUrbUzler yurdunun gezintlsı 
Giirbüzler yurdu spor klübü 23 tem

muz perşembe günü Yalovaya bir de
niz gezintisi tertip etmjştir. Klübün 
idare heyeti, gezintinin iyi olm2!ını 

temin için çok çalışmaktadır. 

YAKTın Tefrikası ı 35 

Kızılcık 
Dalları 
YAZAN 

REŞAT NURi 
Yok milnkir nekir ateşten ker

petenle adamm dilini kopanr
IDlf··· Kuzum allah aıkınıza ... 
Din diyanet denilen ıey hep 
bu mu? inıallib hepsi yalandır
ya baıunıza b6yle ıey geleceği 
vana bile geldiii zaman g6rll
rUL.. Şimdiden neye yilreğimizi 
oynatıyor?. Hem yavrucuklar ge· 
ce uykularında boylannca sıçra
maia batladilar... Ürkece!der, 
allab esirğesin illet sahibi ola
caklar ..• 

Nevnihal kalfa büyük hanımın 
bu hücumları karşısmda sade 
ona değil konaktaki büyük kü
çük bütiiıı insanlara küsmüş: 

- Pek ali... Pek allı... Evc!e 
ölıniiflere bir faHbacık okuyan, 
allah ismini anan bir ben var
dım... Artık ölilnDze dirinize ka· 

rBllSIZ D8Zır arı b b b l Baş makalemizden mabaat ] dıyı bulamaması derhal ~ 
U U at Fakat diğer taraftan bu vazi- fiab Uzerine tesir etti. BOi"". 

RelalcUmhurun riyasetinde 17 (A ...l 
toplandılar Ankara, .A) - Memle· yete ikinci bir lmil daha iozi- mark fiatları yuTarlaOlll" 

Paris, 16 ( A.A) _ Bugün ketimizin hububat vaziyetine dair mam etti ki bu da Hitler taraf- başladı. ı; 
heyeti vekile Reisicümbur M. aldığımız malumata göre garbi tarlarının son intihabatta galebe Almanya yeniden kredi 
Doumerin riyasetinde toplana- ve cenubi Anadoluda hasat bit- etmiş olmalarıdır. Meb'uslannan bilir. Mark fiatı yeniden kı1' 
rek bir resmi tebliğ neşret· mit ve faaliyetle harman başJa· adetleri yüz yediye varan bu tini tophyabilir. Fakat ne otl 
miştir. Bu tebliğde deniliyor mışlır. Orta Anadoluda hububat fırka reisleri intibabattan sonra olsun bütün bunlar mu~ 
ki: hasadına başlanmış, bazı yerle- şiddetli bir harekete geçmiıler, olacakbr. Almanya üze~ 

Heyeti vekile Alman para- rinde harmana geçilmiştir. Vazi· büyük gürültülerle propaganda- (Yung planı} om ağırlığı kaJO' 
sınan geçirdiği buhranın Avru- yete göre, kışlık mahsulat iyidir. lar yapmıılardır. Gazetelere ver- ça, bir sene sonra da batıl 
pada tevlit ettiği vaziyeti tet· Yazlıkların da çok iyi olacağı dikleri beyanatlarda iktidar mev· bu devlet her sene milY~ 
kik etmiştir. Başvekil Amerika tahmin edilmektedir.~ kiine geldikleri vakit biltün ya· müttefik devletlere vermek ti 
ve İngiliz nazırlarile vuku bu- Afyon hudilerin mallarını müsadere e- buriyetinde bulundukça Al,, 
lan mülakatına ve Alman na· • Afyon: Afyon mahsulünün ~ar- deceklerini söylemişlerdir. ya hükumeti memleketinde. lı' 
zırlaranan yakanda yapacakları bı Anadoluda toplanması nı~a· Bu nefriyat ve propagandala- km tahammül edemiyeceğı İ 
ziyarete dair malumat vermiş· yet .. bulmuş, orta Anadoluda ıse rın ikbsadi ve mali sabada tesiri recede ağır vergiler koy~ 
tir. Cumartesi günll Almanya, henuz başlanmıştır. büyük olmualur. Yalnız o vakit muztar olacaktır. Bu bal ~ 
Ameka ve Fransa nazırları Tütün: Garl~t~: orta Anado- Almanyada~ h~rice ( 4 ). milyar Alma.ny~~ID iktısa?en ya11stJ 
arasında müzakere olacakbr. Juda tütün yapraklarının toplan- m~rk, !anı Tür_k parasıle ( 2 ) vaş ı~h.ılal etmesı, Alma?.J 
Fakat daha evvel Almanya masma başlanmıştır. ilkbahann mdyar hra nakıt sermaye k~- servetinm memleket dabıU ~ 
ve Franıız nazırları yalnız o- şiddetli ve fırtınalı geçmesine çmlmışbr ... B.un~ao ~onr~ nakıt barice akıp gitmesini mucip ~ 
larak görütecektir. rağmen mahsulün iyi olacağı buhranı butün şıddeble hıasolun- caktır. Almanyada mark bıı ~ 

Heyeti vekile mali noktai anlaşılmaktadtr. mağa başlamışhr. rait dairesinde asla kıymet "' 
nazardan sükO.nete yardım e- Gayri muntazam bir kış ve Bir memleketin milli parası rak muhafaza edilemiyece 
decek garanti ile siyasi noktai ittiratsız bir iJkbabari ve yer milletin efradı tarafından tutul- Binaenaleyh bugün meydi 
nazardan sükiınete yardım yer donların ve sellerin mucip mazsa tabiidir ki kıymetini mu- çıkan mali bUhran muvakk•~ 
edecek tedabiri tetkik etmiştir. olduğu hasarlara rağmen heyeti halaza edemez. Ve böyle bir durmuş, durdurulmuş olsa 

Bu garanti ve tedbir Alman umumiye itibarile memleketin para kökü toprak üstünde olan yine birgün bir sebeple pJ 
ve Fransız mUzakerabnda mev· ziraat vaziyeti geçmiş seneleri bir ağaca benzer ki altından des· yacaktır. 
zuu babsolacaktır. unutturaca~ dereced~ iyi bir t~klerle d~ yere is~inat ~ttirilse Kaldı ki Almanyadan geleO ~ 

Nu':ıaylşler sUkQn içinde ce• manzara gostermektedıf. yıne mevkımde aabıt kalamaz. haberler şayanı dikkattir. 
reyan ediyor Uşşakta kara katli Bunun içindir .k~ Al~a~ altın haberler AJmanyanın bank1 

Berlin, 16 (A.A) - Dahilde· Uşşak, 17 (A.A.)- Kürt Hü- markının kıymetını şımdiye lça- daki para karşılığı olan ( % 
ki birçok asılsız haberlerle ec· seyin isıninde bir şerir bu gece dar muhafaza edebilmesi aun'i nispetindeki altının bu niıpJ 
nebi gazetelerinde izam edilen kansı UmmUgülsümü bıçakla idi. E.•geç bu para düşecekti. ( % 30) a indirerek aradaki ıJ 
havadislere mukabeleten Prusya keserek katletmiştir. Hadise ka- Nihayet son zamanlarda Alman- tan istifade edeceğini, yani f 
Dahiliye nazırı Alman şehirlerin- dının ilk kocasından olan ço- ya hükümetinin istediği bir kre- niden kağıt mark basıp JJJC~ 
deki bu kargaşalıklann hadıııiz cuklar1n feryadı üzerine sokak- 1 1 tedavüle çıkaracağını göster~ 
mllbalağadan ibaret olduğunu tan geçenler tarafından zabıta· Hava ileminde tedir. Görülüyor ki Alman ,,,, 
tespit etmiştir. ya haber varilrniştir. Katil firar Parls. Tokyo seferi kının altın ayağı eski mevkii~ 

Hiç bir tarafta polis kuvvet· etmişsede jandarmalar tarafın· bir kademe aşağı doğru inı~ 
lerinin ıiyadeleıtirilmesine lüzum dan yakalanarak hapsedilmiştir. yarıda kaldı Bu iniş acaba eski enfJalr 
hasıl olmamııbr. Aynı zamanda Tevkif edildiği zanıan katilin cü- Moskova, l6 (A.A) - :Tokyo- devrine doğru bu altın •1' 

ı 1 b k .. . d Paris hava seferlni yopınak Uzre ii ki - k r bir bir tarafta polis kıtaahnm rDm a eti o an ıça uzenn c s rü eyıp gotürece mıdır 
y b ı k ·d· yola çıkmJş ve şimdi öğrenildiği . ~ 

imdada baıırlanması emri veril- u unma ta ı 1• ihtimal ki evet. ihtimal kı w 
veçbile tayyarelerinin kanatları , 

memiıtir. ihbar ve müsaade e· etmektedir. üzerinde buz ve kar teraküm yır. yalnız muhakkak olall ,-
dilen içtimalarla nümayiıler her 10,000 marka kadar yekftnlar etmesinden dolayi seyahatlerine nokta var ki Almanyanm tab ~ 
tarafta ıUkünetle icra edilmiştir. aynen tediye edilmektedir. devam edememiş olan tayyareci mülü haricinde olduğu fileJI bİ 
Ecnebi memleketl6r" havale Memaliki ecnebiye piyasaJan US Briks Meımin, Doret Mosko- bit olan o muazzam tamirat I 

Berlin, 16 (A.A) - Bankala- Alman büro1annca ilan edilince- vaya müteveccihen Nini - Udins· cu üzerinde kaldıkça bu nı J 
rın muamelib her tarafta sükô· kı" terketmic]erdir. Oradan Pa- leketin istikbali daima tehli~ __, ye kadar ecnebi memleketlere T ,.,. 

netle ve mlkadelesiz cereyan havale yollanmayacaktır. rise gideceklerdir. olacaktır. Ve Almaoyanın ~ 
etmektedir. Ashabı istihkak bili Amerika Hariciye nazıra M. Ho· Habeşistanda kanu- kezi Avrupada yıkılışı bO~ 
müıkilat paralarını almaktadırlar. ver ile telefonla gôrUştU dünya üzerinde şimdiden tab; 
Yeniden bankalara yatırıbp he- Paris, 16 (A.A.) - Amerika DU esasi edilemiyecek kadar bllyük 
ran alınabilecek mebaliğin yük- hariciye nazırı M. Stimson, bu- Addis Abeba, 17 (A.A.) - ticeler tevlit edecektir. Med~ 
sekliği şayanı hayrettir. Banka- gün telefonla M. Hover ile gö- (Havas) imparator, iki meclis yet ileminin selameti na~ 
lann verdiği faiz miktarı yüzde rüşmüştür. ihdasını natık oları kanunu esa- Almanyanın istikbalini te~ 
8-9 dur. M. Stimson Londra konferan- siyi ilan etmiştir. imparator, aza· eden tehlikelerden kurtullP" 

Posta ç.,ki kişelerinde dahi smda Amerikayı temsil edecek- nan tayini ve kanunların neşrini arzu edilir. 
tediyat usulii veçbile cereyan tir. tasdik ile mükellef olacaktır. 

rışmam... Tevekkeli mi bet be· 
reket gitti, diye odasına kapan· 
mıştı. O artık görlinUşte hiç bir 
şeye karışmayordu. 

Fakat konakta bir ağır basta
hk yahut ölüm havası esti mi 
muharebe haberi almış bir tekap 
fit zabiti gibi meraklar ve heye
canlarla kalkmıyordu. 

Gülsüm o gece kalfanın oda· 
sında o kadar dua etti ve ağla
dı ki ferahlığı belki bir hafta 
sürdü. 

x v 1 
Kız yavaı yavaş düzeliyordu. 
Zaten başka türlü olmasına 

imkan da yoktu. İsmail demek 
kırık dökük sekiz on parça ha· 
hra demekti. Bunları aşındırdır-
dıktan sonra artık düşünecek 
yeni birıey bulamıyacak, odun
lanm yakıp tüketmiş bir ocak 
gibi bu matem de kendiliğinden 
sönecekti. Fakat şu vardı ki Nev
nihal kalfa çocuktaki yarayı 
pehlivan bakışı gibi mütemadi· 
yen işletiyor, bir türlü kapan
masına meydan bırakmıyordu. 

KUçük BüJende iyice bir süt
nine bulunduğu için büyük H. 

geceleri Gülsümü aramıyordu. 
Kız bu fırsattan istifade ede· 

rek Nevnihal kalfanm odasına 
dadanmıştı. 

Tavan arasına ışık çıkarmak 
yasak olduğu için Gülsüm ka
r anhkta adım adım yukarı çıkar· 
ken m~rdivenin kapısmda duru
yor, aıağmm seslerini uzun uzun 
dinledikten sonra kalfanın oda· 
sına doğru?uyordu. 

Nevnihal kalfa da ona ahşmıştı. 
Ekseriya namazda, ya duada 
yahut betduada olmasına rağ
men kulağı müvezzi bekliyen 
gazete meraklıları gibi dışarda 
aşağıdan taze havadisler geti
recek olan Gülsümün ayak ses· 
lerindeydi. 

Maamafib kıza yüz veriyor gibi 
görünmemek için onu daima bi
raz suratlı karşılardı. 

Kız asıl kıymet ve ehemmiye· 
linin nerede oJduğ unu bilmez, 
kalfaya yaranmak için türlü ted
birler düıünllrdü: 

- Bir şey istermisin diye 
geldim kalf acığım. Senin bacak
larını, koJlarmı uvayım mı? 

lslambuldaki ihtiyarların uvul· 

mağa karşı yüzleri olmadığım, 
kollarım, bacaklarına, omuzlarmı 
sıkmak kadar hiç bir şeyin on1arı 
memnun edemiyeceğini tecrübe 
lerile biliyordu. 

Meseli. hanımefendinin en taş
km ve hiddetli zamanında ko· 
Junu, bacağım ele geçirdin mi 
selAmete çıkmış demektin. Ba
ğnmakta, köpürmekte devam 
etmekle beraber bir lllrlü ken
dini kurtaramaz, sıkılan yerlerini 
hafif hatif oynatarak kıvranma
ğa başlar. 11Yarmdan tezi yok 
ben sana yapacağımı biliyorum,, 
diye başladığı bir tehdidin ara
sına "biraz daha aşağıya.. Hah 
o damarı parmaklarm arasında 
sıkıştmver,, diye sözler karıştı
rırdı. 

Gülsüm, masaj esnasında, kal· 
fanın gevşemeğe, keyfinden türlü 
türl6 sesler çıkarmağa başladı· 
ğını görünce ıu neviden bir sual 
sorardı: 

- Koyunlar olmaynuş kurban 
bayramında erkek çocuklara ke· 
aecekmişiz ha kalfa? E onlara 
yazık değil mi ki? 

.Atelımet .A~ 

ihtiyar Çerkes kızın koyuo~ 
dan çocuklara, çocuklardafl ~ 
maile geçeceğini, o lakırdı ~ 
dığı halde de bir daha kar, 
mıyacağım bilditi için be;_,I 
suali çelerdi: 

- Bunu o Ermeni dudusu / 
scyledi? Sen onun müslünı•~ 
ğma bakma... Onun öyle şeyi 
akJı ermez. 

( Ermeni dudusu KaranıııJ 
sUtnineydi. Kalfa Allabın nı~ 
man doğanlarla sonradan ~ J 
dinine girenler arasında bir fi'' 
koymadığını bilir. Fakat sütoiıı' 
yi düşürmek için daha ku~fe~ 
silahı olmadığmdan çaresiz b&J 
kullamrdı.) f 

- O dudu benim için ge 
neler söyliyor bakayım ... ? 

- Hiç birşey demiyor ... 
- Yalan söyliyorsun ... ? .. ,1 

- Vallahi yalan söyleJJJIJ' 
rum... Allah çarpsın y.:ılan sif 
)emiyorum? 

- E hanımfendi ne diyor 1
11 

- Vallahi o da birşey söY 
miyor ..• 

(Bitmedi) 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!~~~~~~~~~~~'""""!""""""""'~~~~~~~~~3 - VAKiT 18 Temmuz1931 -

müsabakamız Amerika da Almanyadan r 
Hakem heyeti, Münevver Sarım siyasi fedakarlık istiyor! __ M_u_h_tır_8_81 ____ 

Daktilo Günün 

Hamma cevap veriyor Şekrimizde Alman bankaları tediyata ;.,;T:yk~~:.-:.~:·~~1~~·~:::~~ 
kalan günler: 166, 2 Hebtüle\'\'cl 1350 

l\lubterem gazetenizin 14 temmuz sabadaka bu ciheti derpiş etmemiştir. d d k F k t 
1931 tarihli nüshasında daktilo müsa bu da mahıa muteriı.imizin de itiraf evam e ece ••• 8 8 u GUneş-Doğuşu. 4•43: Batışı. l9,S8 

'b · d k ·ı • t b · d h Namaz vakitleri- abah. 2,49 
baka ı hakkındaki yazıyı okuduk. ettiği •gı 1 .a tı 0 sa~.a .. ınm . ız e . e· (Üst tarafı l ınci sayıfadıı) darter bankası bor~larına tekeffül -

Hakem heyeti raporunu yazarken n.üz pek.?'~nı olma.sı duşuncesınden ıle- lere şi~diye kadar paralarını ,·erdik. etme i çok yardım etmiştir. Halihazır- Ôğle: 12·20: ikindi 16•18: Akşam t 9.3S, 
kar~lrk noktaları bırakıp ancak şa- rı gelmı;;tır efendım.. . .. Bu tedıyata devam edeceğiz. da Ray:.:banktan ba ka depozito ola- Yatsı: 21 .SS. imsak: 2•31 

Y&nı ehemmiyet n lüzumlu kısımla· 1931 ıencsı daktılo mu~'Jba· Yalnız elimizdeki para azaldığı, Al mk mevcut marklara mukabil ecnebi • 
n kaydetmiş, müsabaka hakkında kaRı hakem heyelı manyadaki merkezlerimizden para ge- para ı veren banka kalmamıştır. Bu- Hava - Dünkü harnrer cazaml) 33 

uzun uzadıya taf ilat nrmeği zait 1 tirmemiz de slirntle kabil olamıyac:ığı nun bir netirei tabiiyesi olarak :nark ıısgari) 20 derece. Bugün ruzg~r mutcdıl 
&örmüştür. Bu basit itirazın cevapla 1 Polis Haberleri için perşembe günü azami 300 liraya bir ingiliz lira•ana mukabil 20,20 ola- poyra7., hava açıktır. 
rı şunlardır: kadar tediyat yaptık. Buna rağmen rak knlmı:. ve daha fazla sukut erme- * 

l - Hakem heyeti geçen seneki Sahte memur yalnız per~embe günü bankamız 700 bin mi tir. Radyo 
müsabakada şekil hakkında o zaman türk lira ı kadar tediyat yaptı. Doy. Kahlredeki bir Alman banka· lstanbul - Saat 18 den 19 ıı udar 
,.~rilen raporu tekrar etmeği fazla Elektrik parası ahrken çe Ban~ tarafından yapılan tedlynt sı da kişelerlnl kapattı gramofon pltıkları ncşri)an 19,30 dan 
kormU~tür. Arzu ed~nler bunu Va. yakayı ele verdi da ~krı~en bu kadardır. Kahire, 16 (A.A.) _ Darm tadter 20,30 :ı kadar birinci kısım alaturka 5az. 
kıt koleksiyonundan çıkartıp ok\lya- Tarla başında oturan Eşref ~ımdıye kadar bankalarımız mev-ıund National Bank ile Deut ehe )~an- lfafıı Ahmtt Bey işdrnkile, Anadolu 
bilirler. isminde birisi bostan baımda cu_t par?larının yüzde ellisini tediye et. kın şeriki olnn J>eut <'he Doryant Ajansı habeıleri ~0.30 dnn 21,30 a 'kadar 

2 - Söylendiği nçhile geçen sene Fatma hanımın evine giderek mışlerdır. Bank hükümet memurlarının mani ol· orkestra 21,30 dan 22,30 a kadar ikinci 
Bu t d" t b' .. B müsabakada hususi olarak tabettiril elektrik şirketi memuru olduğu· e ıya ı ha ka hiç ır mues ese- mak hu usundaki gayretlerine rağmen 4!ısım saz, Ekrem ey 'c rufckası 'e 

rniı:: ,-e irin daktiloları biraz yor- · k d.en. yardım.görmeden sırf ke_ndi ve ni· sabahleyin kiselerini kapatmıstır. Belki 1-L in 1ştirnkile. 
:.- :s nu söylemiş ve şır et namına t l te A • • 

mak için faz laca tenkit işaretleri ,.e • F ımtz e . mın ~.ttik. H~lbukı vr~pa. Sosyal·Demekratlar ve RaylştaO r 
saire erpiştirilmiş bir metin verilmiş para tahsil etmek istemiştir. a- dıı bankalaı· boyle vazıyetler.~e huku· Berlin, 16 (A.A.) - so~ynl - De- r Vakıt:Abone şartlar1: 
ti. kat Fatma hanım, Eırefin vazi· met ban~~larından yardım gormf'zler- mokrat fırkası idare komite i, azası- 3 o 12 Aylık 

Bu metin iki :sütunlu H biraz fark yetindan şüphelenerek kendisini se ~~ahhutlerine müşkülatla sadık ka nı tamamile ıst"rhest bırakmıs olduğun- Oııhilde 150 400 750 1400 Kuruş 
h punto ile dizilmişti. Bu senf' ise polise teslim etmiştir. Tahkikat labıl~~le~. Burada biz yalnız kendi dan ve siyasi mahafil hu g;upun sim- Ilarictc - 800 1450 2700 
rnüsabakalara normal büyüklükte bir neticesinde Eşrefin şirketle hiç ~e.rnıtı~ızle vaziyete karşı koyduk. V~ diye kadar takip etmiş olduğu hııttı 

U"'tun )'azı ··erı'lmistir. Fakat bu· b. l"k 1 d - 1 l erkesı memnun etmek üzere bu faali. harekett . h" f t . •. ··t 1 llln sartlaramız: • • ır a a ası o ma ıgı an aşı mı' . . . . en ın ıra e mıyeeegı mu a e· 
nun makinede ayni sütun halinde ve hakkında takibata başlanmış- y~bmıze d~nm edeceğız. Halkın en· a.'>ım .,erdeyJemekte bulunduğundan Resmi Husu t 
Yatılma ı i tenmemiştir. Zaten görii dışe etm~sıne mahal yoktur. Herk~~e müfrit fırkalar tarafından Rayştngın Sınn ıo :Kş. 12,50 Kş. 
len yanlışlar atırların altındaki ke- tır. K parasını ıade etmekte devam edec~gız. i~timaa daveti için vnpılan talebi Santimi 20 ,, 25 
limelere illşilerek onların yazılma ·ı im öldilrdll? Yalnız bunun i~in alacnklılar~m~z. So~yal - Damokmtların. reddetmeleri KUçUk Hin şartlarımız: 
kelimelerin yerlerinin değiştirilmesi, Al k J • d dan tahsilat yapmak ,.e merkezlerımız. muhtemeldir. 

tı tın um p ijının ilerısin e d b" 1 2 3 4 I·IO Defalık 
mükerrer yaz:ılmaı;;ı, ''Pya a anması, en para getirtmek iizere ıze zaman Amerika da alyast fedaklrhk 
uretinde değil satır aralıklannın Karataş mevkiinde elleri bağlı bırakılma 1 lazımdır.,, 1 

ti 
1 

30 50 65 75 100 Kuruş 
1 ta "mi harfler ara~ına faz olarak bulunan ceJcdin kime ait Diğer taraftan ·· il ·tüğümüz ecne-

8 
yor A -Abonelerimizin her ür a"·lı· 

yan ış nzı • · · b. b' b k .. ..g?.r ~ . . d k. Al Vaşngton, 16 (A.A.) - Hariciye na- .. J 

la fasılalar verilme i, kelimekrin olduğu henüz anlaşılamamıftır. ı ır an a muduru şehnmız e ı · . kil' "'"I Cast •1 b··tu ih ğı için bir defa meccanendir. 
b k . h kk d zın "e ı .ı.• • ı e u n c an 

tk ik yazılması. yerinde kesilm~me Mağrukun üzerinde temiz bir ~an a~ alarmın vaziyeh a ın a maliyecilerinin Almanyaya muavenet H - 4 sabn geçen llAnLınn fula 
f, minü kül yerine majü kül yazıl· elbise, yakahk ve karavat var· dıyor kı : k 

1 
• çarelerini derpiş edebilmeleri kin Al- aurı için 5 kuruş zommolunur 

ı I" h tal (D) · c Bank b ı · · mer ez erme -ma 1 .... m a a an, yerıne < > dar. Elleri ayakları bağlanarak .- n şu e erının mnnyanın işlerini intizama sokması Bir doktorumuz (1\) yerine (L) harfine ,·urulnıası, C bagh kaldıkları ,.e merkez. b.a~kashn_ın mail müzah ... retler mukabilinde siva i 
1 d denize ablmııhr. esedin üze· ğ d ğ k" ı s- "" J 

gibi yanlış ar an ibarettir. Yedimiz u ra 1 ı. sarsıntıların n ·ıs erını ı fedakarhkJarda bulunması zaruri ol- iki kere intihara kalkı h 
de mahfuz mil abaka e\'rakının yeni· rinde hüviyetini gösteren hiçbir setmelerı gayet tabiidir. Doyçe Oryant duğunu beyan etmiştir. Bundan bir müddet evvel te• 
den tetkikinde görüleceği ,·eçhile şey çıkmamış, yalnız on iki Türk Bank Dresder Bank n Derm~tarder 

B k . k t ; Ehemmiyetli mUzakereler davi irin isvirreye gitmi olan 
hntnlar, metinde değil yazıştaki is- lirası, bir paket yenice cigarası an ı imli iki Alma nban ası ara~ın- , . · :r :r 
ticaı ,.e dikkate atfedilir. S k dan tesis edilmiştir. Dre~der Bank 1 arıs, 16 ~A.A.~ - 1• Brıyan ta· Cerrabpaşa hastanesi cilt müte· 

3 ile bir tane gümüı uriye uru- . b'· .. k b' k mını koynıus rafından verılen zıyaf etten sonra .M. has•ısı doktor Hazım B., evvelkı' 
- Khh""'e meseJ .. .::ı' hakkındakı" fU bulunmuştur. sermayenın uyu ır rı • :ı; h ·ı t d'" d ., 

J ""' t n·· b k da sermavede his Henderson mumailey ı e san or e mütalea -rnrittir. Memlekette tek bir f ur. ıger an anın J .. •• .. t" gün limanımıza gelen Lotus va-
Zabıta bu cina)'.etin ailini şid- · d kadar goru muş ur. .ı fı 

ki l'ye olması hi(' üphesiz şiddetle sesı var ır. 1 .1 h ···ıed M Ln purile Napoliden hare t et ll< en 
arzu edilen bir keyfiyettir. Bu husus- etle--arama ta:dır. Drems teader Dank pazar güntin· 1\ umaı ey og en sonra • • ıonra intihar kastile kendısıni 
ta epeyce )azı yazı:-mıştır. Hatta hu Salllmı,ın maarlfetl denberi tediyatmı kesmiş bulunuyor. \•al, ~· Flandin, M. Rey.nad ~1· 
kllvye tefa,·ütünü nazarı dikkatF. a- Unkapanında furuncu Yani Şimdiki halde Berlin ahvalinin şeh· Francoıs Poncet ' 'e M. llerthelot ıle denize atmış ve yolculardan biri 
lan Vakıt gazetesi hakem heyeti da· çırağı Satılmışa evvelki akşam rimizdeki iki Alman bankası üzerinde mülakat~ bulunmuş~ur. Bundan son tarafından kurtarılmıştır. 
ha bı"da""'tte her daktilonun alıı:.tığı para almak ü:r:ere bakkal Salı"b ne tesirler göstereceğini kat'i olarak ra 1\1. Brıyan 1\1 •• 

5~1m o5nt~ kabul ~ıt- Vapura alındıktan sonra vapu• 
J ... :a- • · •• ı ek · k~ dır mlştir. Sabahleyın l• • ım on ı e 

ve çalıştığı kUl''yede yazma mı temı- efendiye göndermiı, fakat biraz soy em ım ·ansız • d M Laval ve M Bri· run süvarisi tarafından isticvap 
nen kendi. makinesinde müsabakaya Mesela Doyçe Oryant Bankın altı M. ~I en .~r~n···ştu . .'r · edilen Hazım B. kamaraya 

sonra telaşla furruna dönen Sa- e goru mu 
rrJrm• ı'nı· t•,·sı·,.c etmiı:::ti. veya yedi milyon tUrk lirası depo yan 1 :ı ' • • hapsedı"lmı'ş fakat bu sefer de 
• " " J :.. t im bakkal S l'h f d'd 'I tb t n bü,•ük hır ehemıyet at-

l\lu abıklar da her giin üzerinde a· ı ış, a 1 e en ı en akçesi belki vardır. Fakat bu ban· •• a ua 1 
J ••• 

aldıg·ı 35 lirayı önün k n k ... . d h"J" d b t bb .. lerl"" fetmekte olduğu bu mulakatlarda ]. c'iletle iki elinin damarlarını 
bahtan akc:ama kadar uzun zaman<!an e çı an ç n 'I urluye a ı m e u e~e u •• . . b 1 1 . l' -:. k l ld - l"'k d d ı··ı .·· B i manyanın vazıyet& meuuu a 1so mu • esmış ır. '·-ri ralrı:.tıkları makinelerle müsaba- armanyn acının a ıgını söyle- a ıt a ar ır. u )U::. erger ~ V 
11t: :s :a- B k · k t'l J · tur apurun silvarisi Hazım Beyi kaya iştirak etmişlerdir. miştir. u vazıyet artısmda fu. mendifer inşaat şıı; e ı e \'e zır.ır· · 

1 runcu Yani eh ne yapalım, ol- den üzüm ye incir ihracatı işile me~gul Şlllde ~oratoryom Çanakkaleye çıkarmış ve alaka-
Kla\•yelerin pratik olup 0 ma•na ı olmaktadır. Yani sermayesinin bir Sııntiyago, (Şılı) ,16 (A.A.) - HÜ· dar memurlar tarafından hasta-

ftleselesine gelince: Bu bir noktai na- muş birıey, Lakin bir defa me- kısmı memleket dahilinde dağılmıştır. kCımet altın kam~~yoyu himaye ıt.ı~ neye yatırılmıştır. 
~r meselesidir. Ge~cn sene de blrind seleyi polise haber vermek liıım Bunun ı"çı"n bu sermavevi mevduat bir tedbir olmak. u. zer-e mu. va. kakt hır 

1 ı.c: • d kı" kJflv''<' " " B Hazım Beyin intihara t .. cebbüs ge en hanımın maıunesın e ' J diyerek çırağı karakola ıönder· eshabına verebilmek için derhal momtoryom ılan etmıştır. u -Y 

tertibatı noksan idL Yf' o vakit de miştir. çekmeı;;i imkansızdır.,, tedbir agustos ayına. kadar mer'i ola· etmesinin sebebi anlaşılamamış· 
bu raporda zikrolunmuştu. 1' .. akat _ne· f d . Almanvada cak "e o zaman i tikbnle ait bir karar tır. 

l\f k Satılmışın i a eıı Uzerine tah- , 
tice yine mü bet zuhur etti. 8 ı~e- Berlin, 16 (A.A.) - Hükömet yeni ittihaz edilecektir. ~----------

1 sele ıne kikata ve karmanyolacdarı ara· Belediyede: 
hin hafif nya ağır o ması me · . bir Rentenmark ihdası proje ini ter· T" t Al • d • 
gelince: Biz burada (OJh·etti) makı· mağa başlıyan polis, Satılmışın ketmiştir. ıcare emın e. 
ht!sinin ryosunun ağır oıduğ~~u karmanyola edildiğinin doğru ~~r kararname ... altın karşılık . nis- Fransada bug ... day 
~yliyenin ifadesini meskfit geçeccgız. olmadığını ve bakkal Salih efen- betının icabında yuzde 40 tan yiizdc 
Çünkü bu, üzerinde münakaşa etm~k diden aldığı 35 lirayı bilahara 30 a indirilmesine mezuniyet ,·ermek· Franıada bu seneki buğday 
i temediğimiz bir me\'Zudur rnkıa hız. almak üzere Şevket efendi na- te iı=:konto fiatını yüzde yediden yüü istibaalAtı vasat derecede addo
de daktilo san'atı pek yeni gibi i e de manda bir hemşerisine emanet de seki;r.e çıkarmaktadır. nayşbıınka Junmaktadır. Vaziyet,geçen sene-
hunun ge""n sene} e nispetle bir ~·3 !>'1• d k döviz ticaretinin inhisar hakkı \'eril· e na• .. ra' n eyı"dı"r. Mahsulu"n 

:r- t k 1 zım bırakt,ğını mey anaçı armıştır. y .... 
na daha girdiğini teslim e me . a · · f d'd miştir. 70. 80 milyon kental olacağı 
dır. Geçen sene hakem ,hey~tı .r~po: 35 lira Şevket e en 1 en alı· Tedbirlerin neticeleri . • b' d'. 
runda ( ... elde edilen netıcenın fıhakı narak furuncu V:niye verilmiş· Berlin. 16 (A.A.) - Son panik ~iin· ya~~ v\at! lr ran oman vere• 
cihan daktilo şampiyonları ile nıuka· tir. Çırak Satılmış hakkında da lerindt>n sonra Alman}a kcndL~ini cegı ta mm ~ unuyor. 
yese edilemiyeceği fakat bizde ilk de· takibata ba~lanmıştır. huhrnndnn kolayca sıyırıvere('ek J::bi· 1930 senesıne nazaran fazla 
fa yapılma 1 dolaydle neticeden ~u Bir kaptan anbara dUştU dir. Ye bu hükümetin Daıms- ve rekor senesi olan 1927 sene-
senc memnun olmamız lazım geleregı~ Kabataş açıklarında demirli da bir musevı kavga etmişler, sine nisbeten az buğday alına· 
&öylenmf!;tl. Raporda söylendiği gibı bu!unan Zays vapurunun kaptanı Sala yak bıçakla Y asefi ağır su· caktır. F ransanın ihtiyacı takri· 
hakem h;yeti bu seneki mü abal:adn Mösyö Yuvanidis dün vapurun rette yaralamıştır. Salayak ya· ben 85 milyon kental o!duğun· 
Anupa müsabakalarında elde cdıt~n k ı kalanmış, Y asef de hastaneye dan ihtiyat buadaylarla ı'dare ı ı · anbarına düşere yara anmııtır. 6 

neticeye daha fazla yak aşı masını H k yatırılmıştır. . olunacağı zannolunuyor. Çifçiler, 
hiç olmazsa geç n ~ene.ki röko.run kı- Kaptan tedavi edilme Uzere Ziyan eden bır karpuzcu ken· . . h k h . 
rılmasını arzu edıyordu. Mü ııhuka hastaneye kaldırılmıştır. disinl öldUrmek istedi ıyı to um seçme ususuna itına 
,.e imtihanlarda aşırmak hiç bir za· Yakupla HUseyln Avni Fatihte kurşunlubat medrese- etmişler ve pek az gübre kul· 
man e 8 h bir mazerete ,.e ile ınyıl- Fenerde Ayvansaray cadde· sinde oturan seyyar karpuıcu ]anmışlardır. Ay sonuna kadar 
maz. Bu her imtihanda herkesin ma· sinde Rireli Yakup ve Trabzon- Hüseyin, satmak üzere aldığı havanın kapalı olmıyacağı zan· 

l"u .. kalacağı bir keyfiyettir. Bu heye- . 1 d k karpuz•ardan ziyan etmiş ve nediliyor. 
.. k k lu Hliseyin Avni iıım erin e i i b d .. . d' 

can mU~abaknda mu\'affak olma a- .u~ a.n m~teessır olarak ken. ı· Bir haftalık ihracat 
da; tabii bir haleti ruhiyedir. E a~~ kiti kavga etmişler, Yakup ta- ımı Sırkecı rıhtımından denıze 
mii abakada azamı oğok kanlılık ~os· banca ile Hüseyin Avniyi kolun- atmak suretile intihara teşebbüs 
termişlerdir. ifadeleri de bu.nu. muey· dan yaralamıştır. Mecruh ha1ta· etmiştir. Hüseyin etraftan yeti· 
yit idi. Her ne denilirse denılsın, ra~· neye yatmlmış, Yakupta yaka- şenler tarafından kurtarılmıştır. 
kamların ifade ettiği manalar en s~rıh lanmıştır. iki b&rekçlnln kavgası 
hakikatlerdir. Bir Ermeni ile Yahudi Mahmutpaşada ıeyyar börekçi 

Yalnl .. sunu 1·ı~··e etmek lbımdır dd . d H Apdullah ile börekçi Cemil bir 
., 1:1• Balatta Ayan ca esın e a- ı k ·· ü d ı. ı 

ki Fransad~ vapıları müsabakalard.t da a aca zuz n en Havga etmiş er, 
klkada 45 kelime yazanlar müsabnka yikin kahvesinde Salayak ismin- Cemil Apdullahı gözünden ya· 
h'"1id bırakılır. Hakem heyeti ise mü de bir ermeni ile Y asef namın· raJamııtır, 

Son hafta zarfında memleke· 
timizin muhtelif mıntakalarından 
şu ihracat yapılmıştır: 

Mersin mmtakasından 734364 
kilo arpa, 1.35981 kilo pamuk, 

Antalya mmtakasından 712 met· 
re mik'abı kereste, İzmir mınta
~8:.smdan 2747 kile Afyon, 246885 

Ayospa adakl arsaların 
me elesl 

Ayaspaşadaki mezarlık arsa

lan bir müddet evvel Ayaspaşa 
veresesi tarafından atılmış ve 
mürakaba hakkı olarak evkafa 

bir miktar para verilmiıti. 
Belediye ise bütün metruk me• 

zarhkların kanunla belediyeye 
devredildiği, bu fedakarlıkların 
aynen veya satılmış ise bedelle· 
rinin belediyeye verilmesi lb.ım
geldiği kanaatindedir. 

Bu arsalarda ise son zaman
larda birçok büyük aparhmanlar 

yapılmıştır. Binaenaleyh mesele 

oldukça karışıktır. Belediye şim
di vaziyeti tetkik etmektedir. 

Yakında mahkemeye müracaat 
ederek bu arsaların kendisine 
devrini istiyecekfr. 

Sadullah B. geldl 
Seyrisefainin bütçe işini takip 

elrnek üzere Ankarada bulunan 
Seyrisefain umum müdürü Sa

dullah B. dün öğle trenile An· 
karadan şehrimize dönmüştür. 

kilo pamuk, 64748 kilo palamut, 
97533 ki'o tütün, 11729 kilo 

üzüm ve 56663 kilo zeytin Y•i'ı· 



~ 4 - VAKiT 18 Temmnz 1931 
J 

1 •• •• GUNUN ___ _ Av ve Avcıhğa. dair 1 

Plan ve söz 
-İŞARETLERİ Bıldırcın rekoru 

Her gün işitiyoruz: E k• k . . 
•-Ah ey disharı hürriyet.. Ah ey S 1 re OrUD1 yeDJ Şerait altında daha 

Namık Kemal mezarından kalk halimi- k b• •ı k J f A d d • 
zebakhürriyetnehaııeregirdi? ÇO ır sayıı e iri ması azım 1 enıyor 

Yazan : Şeklp Memduh 1908 senesinde öğrenilen bu hürri
yet marşı 23 senedir kafa ve belaya 
karşı tılısımlı bir dua gibi dillerde do
laşır. Kıymetli. (Vkıt) t k b . miıı.ler. Londra gazetelerinin verdiği ma- piyasa ve bir servet menbaı o Ve 

Sait Salahattine: re fi ne bir akşam ziyafeti tertip et- ~ 

e çı an ve enım ~ ltl ta .. H. d. t ·ıı· 1 k 1 b d b . . eğ . B'' .. L d . ma gore ın ıs an mı ıyetpener a a mamış, un an aşka 
• • • ıçın de çok d erh olan Anbarh ha- uyuk oran o, sofradakı kendi 1 . . . h ı· G d' y 1 k .. 1 k l ·ı· 1 . . l'e 

Bir rejimin selameti için insan ce- tıratını canlandıran yazını sevinçle yerine geçip teşekür ettikten sonra: erı r~"ll!ıı te a 1 an 1 ld. w. uvar a - sıvı _veh .as e;, ngı 1~ er. :çın ka 
miyetlerinin refahı için du;da~ mus- okudum. Birkaç noktayı pek doğru Kıymet1i avcı arkadaşlarımın göster- mı a~lt odn e~atn.sına w• ge tıgl~ zaman resmık bı~·m·~k ere gılrmış e~l v~~• 

' b ld d'kl . b t -·h ngı ere en ıs ıyecegı me a ıp ara- ra pe uyu maaş ar verı mır.l 
kadan evel bilinecek şeyler vardır. u um. ı en u eveccu e ne kadar te5ı·k· sın da Hindistana (126:> 000 000) in . . ~ 

A) Cemiyetin gayesi nedir" Yazında bana bahşettiğin (Teknisi- kür etsem azdır. Yalnız, mfüıaadele .
1
. 

1
. t . t ' .'

1 
' ... ı·- Yalnız bunlar, İngılterenın IJ"."'j 

. ) l'kl 1 • ·ı d'l . d . gı ız ırası azmına verı mesını 1s ı- tandan her hangi ~kilde borç 1111".' B) Gayeye varmak için plan ne hal- yen ı e ve müsaadenle o noktalar erı ı e ken ı erın en bır şey rica ede kt' B bl:- w b' k 1 . . . y-

d b. - . w. B b .. . . . yece ır. u me agın ır ısmı n· sın .. manı olmak ıcap eder dedir? a ıraz tevakkuf edecegım. ceıım. en ugun elımdekı yenı ve . . . ~ • ~ 

Türkiye meselelerine dair konu=ıan 1 - Anbarlıda kırılan bıldırcın re seri, kullanılır silahlarım, me!>zul gılt~rt~nın Hıntdist~~ı bgadspl~dd~rek O· Halbuki, İngilizler, Hint~Jll' ri 
:.' . nu ıs ısmar e mesının e e ı ır. .. 1 . -

münevverlerin her şeyden evel türk koru: malzememle, çantacı ,.e muallım mü 11. d' ta 'Jli k . . 
1
_ yuz erce mılyon koparmaga :.:.1 il 

. . . . .. ki . ın ıs n mı ongresının ma ı 1 B d k H' d: .. pıııır; cemiyetinin istediğini anlamaları la- Muhterem Velıddın Beyın bundan teaddıt kope erımle bu kadar v•ıra- h t' 1 .1. 1 . H' d' t . 1 ar. un an ma sat ın .,.~ t~ 
. . . b'ld' ş· d' ... d' . · eye ı ngı ız erın ın ıs anı ı<;ga l .1. 1 1 b . k-

zımdır. Biz ne istediğimizi istiklal yırmı şu kadar sene evveJkı rekoru, ı ım. ım ı ogren ım kı Anbarh· ttkl . .. d b . 1 11' · tı· ngı ız ere o an orcunu ın ar~ n 
' · · k 1 f .•. d k'' y · b .. S? b ld e erı gun en erı on arın ın ı- d •. . . • . l harbnden beri yaptığımız hareketlerle o zaman ıçın ve ırı mış arzettıgın a or orgı, ugun .. ı ırcın vur 1 d tah .1 tt.kl . 1. h cgıldır. Bılakıs, bu borcu il ~ l' 

b. .. .. . er en sı e ı erı para ,lrr e- . -' ~ 
ispat ettik. Türkiye cümhuriyetçidir. geçen seneye kadar kırılmamış olma- muş. Onun ır gozle, kopeksız ve ı· d b bl". t b't t rın Hindistandan gaspetteklen .. ld • sap ve ne ıce e u me agı es ı e 

Turkiye sol bir cemiyet olacak- sı.na nazaran h~kikaten .. ~u~zzam yardımcısız, e .. e ~andukası ve iıfgız- mişlerdir. azzam servetlerle ödemektir.,, 
tır. bır muvaffakıyettır. Duşunu!ecek dan dolma tufeğıle bu kadar kuş H' tli h t f Hindistan milliyetperverlerinl•'İ li . . : b k J • ın eye geçen asrın nrs ın- t 

Türkiye geni' halk tabakaları- nokta şudur: Bıldırcın mevsımı sıcak- . vurmasına a ı ırsa bendekı kolay- d 't'b H' d' t 1 •• 1 . iddialarını İngilizleri son deretf ı · · · - · · •. . b 1 an ı ı aren ın ıs anın ma ı ,ı "a-
nın refahını gaye edınauştır. tır, 39.> bıldırcın ıçm en az ( J•)()) lıklara malık u unsa acaba kaç tane r . t tk'k tfkt t tk'k t detlendirmiş bulunuyor. lll 

Türkiye dünyada müsavi millet mu tüfek atmak lazım gelir. Tabii çanta- vuracaktı? Onun için sizden rica .•de- ıntı' le .1 . eb.
1 

en sonhraı· ed 
1 akınl ın De'-'lı' Mel g t . b leY' ~ . h · •w• . ne ıce erını ır rapor a ın e ·a e- J aze esı u mese ~ 

amelesi görmek ister. ya girmış bıldırcınların r.t:\'ltfa uru- rim bana ta sıs ettıgınız bu ''P.re 1 b b' ·ıı ı. 1. rettiai bı'r ba k 1 d n· d .. . . . _ . _ \' w . me a mış, ve u raporu ır cı 11:ı ın oe şma a e e ın ~ 
Turkıye içınde imtıyazlı zümreler lupta bulunmamış olanlar ve 39.> Yorgı layıktır. e ben onun şerefı. d t b tt' k 1• k . muhtarı'yet verme · · i 811 . .. . . . . . . d h . . e a e ırere ma ı ·ongrenın nın sıyas 

kabul etmez. Katı bır musavat da\·a. adedıne dahıl olm•yanlar ıçın ı-arf ne ıdareı ak a edıyorum demış, ve - h t' takd' t . t' R emal"ı feıa·ketl"'re b b' t ere . ... . . . . d. . umu mı eye ıne ım e mış ır. a- v " se e ıye v ~ 
cısıdır. olunan fışekler de bu 500 atımın ıçın Yorgıyı ken ı Yerıne oturtmuştur. h 'dd" İ .1. .. d . .. ·Iedı'kten sonra fik' 1 rl il".' . .. . . . porun er ı ıası, ngı ız zayıın en nı soy şu ır e 

lstiklll harbinın, cumhunyetın, dedır. Eski tarzda tUfek atmakla yeni • . t d 1 a sürü'-·or· 
... ı.. ı · · d'I' b' b ı ·· ~ t ü t b h d k'k d 1. daki ve resmı neşnya ın an a ınm vesa- . J • _ J ., ... ı an mazının ı ı ıze un arı soy- us s e e er yarım a ı a a 'lr tarzın arasın fark. 'k il •- 't d'I · t' "G d' .1 k d 1 • diıfl' 
1 tüf k t l k b 1 1 \' l'd ı e ..::yı e ı mış ır. an ı ı e ar a aş an Hın ~ 
M. • • • • e a 1 m~.91 ~ u 0 unursa e .ı Bu bah!ie geli~ce, Sait, Kardeşim Raporda şu sözler söyleniyor: nı batıracaklar. Sanki bu yetoıiJ". 

Türkıye gayelerıne yaklaşmak, bu dın Bey o gun dort buçuk saat ~ a· keşki sen bu bahsı hiç kaw:ıtırmasay- "İ ·ıt · H' d' ta · ı t · . . . . İ . ~ ~" 
] d k . . b' 1A d "t d' .. 1 · ~ ngı erenın ın ıs nı ışga ıı rı- mış gıbı şımdı de ngıltereyi lJlll" 

gaye eri canlan ırma ıçın ır p ana ar mu ema ıyen tufek atmış ttr- dın Eski tarzda tüfek atmak sence hl l 'it b' k ~ · 1d( 
sahip midir? dır. O zaman kullanılan kara barut ma~et sayctıyor ise ben de bigQnah h'd' ngıB e~ namına "tır :~anç ~a~ı- mak istiyorlar. Böyle adamlara 8" 

Münevvere düşen söz budur. ile bu sıcakta bu kadar zaman taham olarak mazetliğe k~rışıyorum demek 
1 ır. İ u 'ltazanç .. mf u ema ıfyenl al·r ~ şı takip olunacak hattı hareket J 

ır.; 'k . ti t k .. 1 .. b' . . mış ve ngı ere nu uzunun aı a ·lŞ k d . f h ek...Jt 
Uf ebeU6 ., romanlı Jes er ar ı mu guç ır ıştir. tir Hakı'kat ne kadar olsa acıdır t . t ·•t· ra arşı a ınsa sızca ar t:"' 

• • ı. • ' • • masını emın e mıi' ır. . . ih 
~ema~okun ehnde bır hokkabaz şa!\şa· İnsanın asab~ ku~etli olmalı, zira Bu da bana ~~r parça ağır geldL İngilizler Hindistanda yerleştik- ~ektir ... B~ ad~mlar, tehlikelı 
Ki gi~ı .sın~maktadır. .. . baş afrısı ve agırhgı muhakkaktır. Demek avı suzerek eski tarzda tü- ten sonra Hindistan sanayiini öldür- cı ve m~thış du_şmandırlar. Bu11I~ 

Türkı7eyı se~en .adam~ ~unener Bunun için, geçen seneye kadar fek atmak mazet. düklerinden Hindistan İngiliz mamu karşı musaadekar davranmak 0111 
adam Türkiyenın sıyasetıle ugra~ma~ kırılmamış olan bu rekor hakikaten Hilkaten mazet olmak için ''ara- lltının en revaçlı piyasası oldu. cür'etini arttınr. Ve daha fazıaJ 
istiyen adam, babalan tutmu~ zencı- h dl . · .. . . ı j t ı · · · t ed . .. .. - şa eser r. dılmış olmasam - kendı hesabıma soy- Hindistan piyasası ve Hındıstan er s eme erını ın aç er. 
ler gibı boyuna muphem, muşeneş laf b C 1• 1 B f d' · b . . l' t 1 -..ı ~ 
larla bu memleketı hır santım daha . k' k b k' .B · · · · .. 

. . . Muhterem Ah as e a ey e (m ı- liyorum _ belkı una kızar ve sana serveti olmasaydı, Jngiltere hıçbır sosya ıs nazır arımız, zann..:uerı-i 

il i 
"tü k k h'' . t f nın geçen sene ı re oru u es ı re- gücenirdim. u mazet tabırıne kızan- vakit bugünkü vaziyeti ihraz etme- artık hakıkatı gormeğe başlıya 

er go remez, a nem urrıye e · k d k .ıı:: d tl'k b' f • ı 1• G'" 1 • • · · ak . b" t d k w or an anca .., a e ı ır au a- Jar pek çoktur ya, geçe ım. uze sine imkan yoktu !ardır. Teshmıyet sıyasetı anc 
sanesı ne ır va an aşın aç ursagına . _ . • . . 
bir lokma ekmek olmuştur, ne de ge- dır. yazılannı h~r zaman.. bekledı~imı •. sa Hindistan İngiltere için yalnız bır rabiye sebebiyet verır.,,. el 

·ı · il b' kolaylık 1· ıa· Yani yirmi şu kadar sene sonra na kızmadıgunı soylemek ıstedım. 
çı mıyen yo ara ır arşın - . k ı · b ı F k nı~ ..... 
vr etmiştir, .ffi biri, hiç biri olma- bu. g.ilnkü terakkiyatı haız echize ve Ve bir parça ta ı ayım dıye un arı r&B8l~• 8V&~.1.~U 

ç mühımmatla - bili perva siylerfm - yazıyorum. k .ı il 
mlştir. 111 T" k' d h' b k 1 I ı.ı...: b k ya ınaa •ge yor fü:lbuki biz, Türk inkılabının kar- ur ıye ~ ıç ır.. u a m~yesser 0 n~ı- İyi tüfek atmak, iyi ata ilme , 
·ısında planlı inkıH'ıp mühendisleri ol· yan techızat mukemmelıyetını mahk iyi yüzmek v. s. gibi hak tarafından Altı tayyareden mürekkep bir 
~ak mecburiyetindeyiz. Yapacağımız bulunan Abbas Ber e~e~di iç:n ~~ doğuşla beraber bahtiyar insanlara Fransız bava filosu bu ayın yir
yeni Türkiyeyi hülyadan beton- r~o~ eh~mmiyeth defıldır •. ' e go- bahşolunmuş bir v~rhktı~: Ne kadar mi dokuzunda ıehrimize gele

01,ıer neden çUrUr 

-11-
lara, safsatadan putrellere dayıy3rak nül. ıst~rdı ki, Abbas Bey o gün .~ltı • hevesliler vardır kı iyi tufek atamaz cektir. 
bir bina gibi vücuda getiremeyiz. İnkı- yedı yuzden noksan olmamak uzere br. Çalışılır ise muvaffak olunur da Filo, umumi harpten bir iki Bir dişin çürümesi için IAzı 
ılbın eserini tamamlamak irin hakikat- bu muvaffaluyeti kazanmış bulun- diyemeyız.' Henüz böyle bir dersi ve- len nziyeti ihzar eden bu es 

); sene evvel ordumuzda da çalış- k la bir mühe:ıdis gibi karşı karşıyayız. sonlar. recek ve bizi iyi tüfekçi yapacak ııl- kısaca (umumt) ve (mevzii) olara 
Onun için ıar ebeleri hendeseden ho1lan Huzurlannda söyl~iğlm bu ~oktayı hirbaz bir hoca da, zuhur etme<1i.- mlf olan ceneral Gaysinde ida- büyük kısma ayırmak mümkündflr• 
madıkları için müsbet işten de hoşlan- burada tekrarda belkı k_u~ur edıyorum. lyi tüfek atamıyanlann, birçok ee- resi altındadır. Plot ve makinist· Diş çürüğünün umumi sebeP 
mıyorlar. Bence Veliddin Bey hala rekor sa~f- nelik avcılığına rağınen iyi tüfek leri beynelmilel şöhretli tayyare· arasında verem, firengi, bazı k 

Namık Kemalin ttdingotunu giye- bidir ve rekorları, bugilnkil terakkıye atmağa muvaffak olamıyanların el- cilerdir. hastalıkları, bazı zafiyetler, bazı 
nık ulu orta sokafa fırhyanlar yap- göre, ve aradan bir rub'u asır g~~- bette bir sebepten dolayı bu mahru- Fransız tayyareciler şehrimiz- bi hastalıklar, şeker hastalığı, al 
tatımız binanın karşısında istedikleri tikten sonra ancak altı veya yedi yuz mlyete duçar olduklarını belki ı,en de iki giln kalacaklar, üçüncü min rahatsızlığı, müzmin böbrek 
kadar dizlerini döğüp: bıldırcın vurularak kınlabilfr zanne de muterifsin. Ya tüfeğini kolı;na talıkları, bazı karaciğer rahtsızı~l 

d d. gllnll aabahı Eskişehre gidip 
"- Vah, hürriyet, vah millet e- ıyorum. uymaz, yahut asabına hakim değil- dişlerin henüz rüşeym, yani teşe 

sinler. Onlann sesleri bizim yapaca- Ve, ben, o günkll curnatada .\b- dir. Acele eder veya göz, ve görüş akşamı gene buraya dönecekler halinde iken geçirilen kızıl, kızanıdN 
tımız binanın azameti ve dayanıki:ğı bas Beyin böyle altı yedi yüz kuş cıhazlannda bi~ hilkl kusuru vnr· ve ertesi günil Yuoanistana ha- çek, hümmai şibih tifo ve saire gib~-" 
inünde cılız bir rüzgardan başka bir vuramayışlarına halı\ şaşıyorum. dır. reket edeceklerdir. çok emraz mevcut olduğu gibi bir :J 
teY değildir. Kendilerinden duymuştum ki bu Ben hu bahislere girmek istiyo- Tayyareciler Yeşilkaye mllva- benin imtihan zamanında fazla çal." 

• • . • • 440 bıldırcını çantada toplıyabilmek rum. Çünkü uzar ve uzayınca da in- seletlerinde ordu, tayyarecileri sı, irsiyet, ırk, cins, iklim, gebelik. -· 
MU~e~er adam: fıknnf, hissini, zev- için 800 fişek atmışlar. Bu hesabı sana ya ukala veyahut tıraşçı eter- ve tayyare cemiyeti namına bi- zikli olmak gibi hallerin de b,. 

kini Turkıyeyi ~enı .v~ kuvvetli, ZP.~· nazarı dikkate alırsak Abbas Bey efen ler.- dahli vardır. 
gin bir devlet tçın gıdılecek en kısa hır di yüzde 50 veya 55 bıldırcın vura· Y 

1 
k d 

1 
'kt'fa ed _, d' rer heyet tarafından karşılana-

b 1 ak i in · 1 teceksi Çü k" ri 8 nız şu a ara ı 1 er.,.t ı- cakJar ve memleketimizde bu- Diş çürtimesinde aynen vere 
yolu u m 1 ç 11' e .. nsah. . ~ ~ biliyor demek olur ki ben kendile .• yeceğim ki. olduğu gibi irsiyetin de büyük roltl 
_.den eve ge en soz ıp e nin yüzde 75 - 80 den aşağı hiç bır .. : . )undukları müddetçe tayyare ce- h kk ktı 
kendilerinin rüzgardan kule yaptıkla· zaman düşmiyeceklerine imanrm ka· Bu~~niç·ı·n bu me'?.lekette kı~~ miyetinin misafiri olacaklardır. lunduğu bugün mu a a r. d 
nnı zannettiler. d i . V b'lhassa fabrik:ıda seye, ıyı tufek, orta tufek, fena tu· En iyade ırkı aslarda, ' 

ar em nım. e 1 f k d' · .. .. k 11 rr sonra da ırkı ebyazda ve en a• Fakat, sözü daima plAn yendi, iş yedi sekiz yüze yakın fişek atarak e. ıye kat't hır olcu u ~nıp .1 .~n Kadınlar blrlilinln köylere 
·demirleştL tecrübeler neticesinde sipariş verd\k- fyı tü~ek a~ar demekten çekınmelıyız. gönderecell heyetl~r kı esvette olmak üzere ırkın dı .1. 

SADR IETE.V leri son sistem bir silah ve ona göre Hata ışlemız oluruz. Kadınlar birliğinin köylere çürüğünün hasıl olmasında rolll « -----------b- yine fabrikasının doldurduğu fişek- Çünkü, yüzde doksan sekiz herke- gönderecegw i irıat heyetleri i~in dır. Zencilerin dişleri diş atltil:,, 
Bulgari•tanda hUkOmet azı d "t dd't t sin elinde rasge1e alınmış bir tüfek deta oyulamıyacak derecede 111"'-

ttl lerle, maiyette e mu ea 1 çan acı vilayetlerden müsaade istendig· i-
ameleyl tevkif • bulunduktan sonra böyle bir a:tedi vardır. Yine yüzde doksan sekiz, bil vim olduğu halde ırkı astara ~-• ...,. 

Bulgariıtanda muhtelif kasa- daha kısa bir zamanda elde ede( ek hassa fabrikasında ölçü vererek, ni yazmıştık. Bu müsaade dün olanlarınki aksine olarak kendilJJ..- . 
halarda grev yapan fabrika ame- lerine yerden göğe kadar iman et- adeta parmağile bir noktayı işaret ew verilmiştir. den kopar. ~ 
leleri henüz işe başlamamışlar- mekte hakkım vardır. der veya tutar gibi, koluna. omuzla- Heyetlerden biri Çatalca, di- Dlftabibi: S~ I~ 
dır. Fabrikatorlar amelenin iste- Buraya kadar yazdıklanm lS i yışına uyar bir uzvu sani tüfeğe ğerleri Şile, Sarıyer arkasındaki J{arilerimin diıt hakkındakı ıo' fl'1 
diklerinden bazılarını kabul et· müphem kalmıştır. ikinci bahsi kur- malik avcı da, yoktur. köylere, Kitane Kartal ve Pen- rine bu sütunda cevap vermeie çal 
mişlerdir. Hl1ktimet, memleketin calarken bu nokta kendiliğinden te-ı Bu böyle olmakla beraber, uçan d k d ki d S cağım. 
asayiıini ihlile tet~bbüs ettikleri vazzuh edeceğinden bu bahsi kü~ük bir cisme tüfek doğrultup vurabil- ik öylerıoe gi ece er ir. s. ı. 
ıabit olan bazı ameleyi tevkif bir hikaye ile bitireceğim. mek için, o cismi göz gez ve arpacık guruptan ibaret olan bu heyetler 
ederek mahkemeye vermiştir. Yine Anbarlıda, bundan • bilnıem nok~sında. blrleşUr~p .. doluyu yer- gelecek hafta nihayetine doğru Tenezzüh ~ 

ne kadar sene evvel herkesın elinde Ieştırmek lazım geldığını de çakar· mıntakalanna hareket edecekler Erkek ve kız hayat mektd~ 
TUtUn inhisarı memurlar1nın afızdan dolma tüfekler var. Kırma· sın. O halde avı tüfeğin burnunda ve birer hafta müddetle köy- mezunlar cemiyeti 23 temmuz 931 .,,. 

bir ricası Jar yeni çıkmış, onlar da löfoşe hbir görmeden götürüp tüfek atmayı - lerde dolaşacaklardır. şembe günü için bir deniz tendi~ 
TiltOn inbisan memurlen An- olunur iğneli fişekli tüfekler, ender yukardanberi saydığım se~ep .dolayı- """Hııııt11111tıurı1111111•11aııwı•..-.uıım 1111 , tertip eylemiştir. Seyri~.fa~dell ;,t_ 

karada bulunan umum mildllr olarak şimdiki santırallar da var. sile - nasıl yenilik telakkı edıyor ve sen de vaktile böyle süzerek atar- nan vapur saat 9,45 te koprudeO ıJ!.. 
Behcet B. e telgrafla mllracaat Böyle bir cünata günü, Bü}ük böyle yapmıyanları , neden, mazet dın. Dedim ya, görmeden atılmaz. karak Yalovaya gidecek avdette ~ 
ederek kendileri için de devlet Lorando, yeni getirdiği bir çift san- sayıyorsun, işte işte buna aklkını er Rast gele olur. Bu suretle hareket da bir iki saat kaldıktan so~ra 21,SO 
mımurlanna oldnğu gibi tekaüt tıral tüfekle o gün iki yüz şu kada.r medi? hakikt at~cılığa ve avcılığa yakışmaz köprüye muvasalat ~ecektır. ..ı!-
hakkımn tamnmaıının temini bu- bıldırcın vurmuş. O zamanın tekmıl Eski avcılardan ve avı · züzenler- zannederım. Fazla malumat içın Cağaloğl-~ 
auıunda tqebbOıatta bulwıma· kibar avcılarını toplıyan zavallı An- den çok elverişli tüfek atanlar1mız (Bitmedi) cemiyet merkezine müracaat edil 
mu rJea etmillerclir. ....hda ba ıevatı kiram, Lorando te- vardır. Bunu sen de bilir ve belki Şeklp Memduh rica olunmaktadır. 
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••• Bir Yugoslav gazetecisi 
Geçenlerde, ltalyada bir adamını nı arıyan iki kişi arasındadır. Bunlar tırmanmağa uğraşan iki kadındır. ifşaatta b U 1 Un U yor 1 

lkl ~le aralındcuı tesalıüp ' 'dilmek is- aklrnı kaybetmiş adamın sükutu karşı- Esrarengiz adamın aklı başına ge- • 
ten~ıği bu sütunl.:frda bildirmiştik. sında, kayan ve kapısı olmıyan bir du- lip söylese bile, hakikat onlar için de- Yugoslavyada çıkan (Yreme) g~ze- melenin sürdüğü hayatı bilir fakat su 
Ya.zıyetin en son aldığı ~kli nakledi- varın öte tarafına geçmek için dm.•ııra ğişmiş olmıyacaktır. tesi, Bulgar matbuatl ve beyne:ndel ısar. Gece yarısı, (ticari mal) damgası 
11oruz. kontrol beytinin teminatına ragnıen , altında, mamulat kamyonlara yüklenir 

1926 senesinde ltalyada Canella de ölümü sayesinde Haşaçık mı gezmeli Bulgaristanda harp hazrrlıkarr yapıl· v~ Rodop dağlaı·rnda gizli, gayet sıkı 
Verone ailesi polise müracaat ediyor yaşıyan dllenPi Y k l? dağına dair mühim ifşaatta bulunmak bır surette muhafaza altına alınmış 
ve profesör Guilio Canellanm ortadan Y 0 Sa Şapka ile ID tadır. Harp imalatını gizlemek hu!--ll· hususi yerlere saklanır. Vladimir Kir-
kaybolduğunu söylüyordu. Hemen he- Pariste Justen Maker isminde bir Fransanın meşhur ressamlarından sıunda Bulgarların aldıktan tedbirler çef is imli bir reisin emrinde :Makedon 
men ayni tarihte Torinonun tım:ırha- dilenci, ~ok kurnaz bir usul ile ölüm Van Dongen aleyhine bir şapkacı o kadar kuvvetli imiş ki, bunların !:ıir yalı muhafızlar, bu işe nezaret eder
nesi, hafızasından mahil, meçhul bir haberini işaa ederek yaşamanın yolunu 10,000 franklık zarar ve ziyan davasr ecnebi tarafından görülmek ihtinıaı; Jer. Ilu yerleı·e, hususi bir müsaade ol 
hastanın m-ilracaat edip yatırıldığını bulmuştur. açmıştır. yokmuş. maksızın kimse giremez. 
bildiriyordu. Maker bu hile sayesinde iki ço- Sebebi de, ressamın, Jnglltere sda (Vreme) gazetesine nazaran !!ene Fabrika binalarına girmek katiy. 

Diğer taraftan 1915 senesinden be cuğunu ve karısını geçindirmekte i- retinde verilen bir toplantıda, şap-1 bi bir gazeteci Kostenmod mevaddı yen yasaktır. Eğer tesadüfen Bulgar 
l'i İtalya polisi Torino, Cenel're, ve Mi- di. Fakat ne çare ki, yakayı ele kasız, başr. ~çık gezmenin faidelerin·· kimyeviye fabrikasına girnıeğe muvaf sanayii ile alakadar olan bir ecnebi ge 
l!noda müstear isimlerle dolaşan, sah vermiş bulunuyor ve mahkemede, bu den bah~edışı Vi! bu noktai nazarı kuv fak olmuştur. Bulgarlar bu fabrikaJa lir~e onu doğruca sabun imal edilmek 
tekarlrk ve sirkatle maznun Mario llrn (ölü) hesap vermektedir. vetle m~~afaa ederek hazır bulunan- tualete mahsus mevat imal etmektedir te olan iki binaya götürürler. Bu şu-
ııert isminde bir mürettıibi takip ediyoı· Makerin bulduğu usul şudur: Jardan dort beş kişiyi ikna etmiş olma- ler. Fakat ecnebi gazeteci, ayni falıri- be o kadar muntazam teşkil edilmiştir 
l'e arıyordu. Her sabah, Maker bizzat kendi e- sıdır. kada boğucu gazler, barut, silah ve ki, kimse bir ~eyden şüphelenemez. 

MUthlf bir benzeyif lile, ölüm haberini bir mektup kağıdma .. Bu .zev.attan biri davacr şapkac'nı!l mühimmat yapıldığını görmüş. (Yreme) gazetesi bu malUmatı nr 
. Torino tımarhanesinin, meçhul de- yazıyor, ve biri beş, öteki yedi .va· muşterı.ı~rınden imiş, ve şapkacı da Fabrikanın arka tarafındaki evler dikten sonra diyor ki: 
lınin kim olduğunu anlamak için yap· şmda olan çocuklarının eline, hasta bunun ıçı~ z~rar ve ziyan dava~ı aç. de, uzun müddet ecnebi memleketler- "- Büyük sulh şampiyonu Mös
tı~ı tahkikat, hem profesörün, hem de nede bir arkadaşı tarafından yazı]- mıştır. Bız oyle zannediyoruz kı~ şap de ihtisas sahibi olmuş Makedonyalı yö Briyan sulhten bahsederken llul-
tnür tt'b' ·1 i · l. k d t · ı· kacı bu davayı ki ·y· etmış o] e ı ın aJ es nı a a a ar e mış 1• mış gibi veriyordu. .. .. açına a 1 1 · • ameleler oturtulmaktadır. Gizli ima- garistan silahlanıyor. Ye (Makedonya) 
~er iki aile meçhul adamın kim oldu- Mektup bir mukavva üzerine ::~o~. Çunku, bu hadise bi~a.ssa lat kamilen bu ameleye tevdi edilmek isimli Bulgar gazetesi de, son nüs;ın. 
gunu anlamak iç~~ mür.~caa! edince yapıştırhdıktan sonra da, altm:ı ~ raf :o~:~ ~:nasında bü~üy~cek:. ı~e~a tedir. Ameleye bir Makedonya komite sında, (Uyanış saati) nin yaklaştığım 
~şırdrlar. Profesorle murettıp 0 ka: "Bu yetimler babalarına cenaze 1 h :arlarını ıJerı sure d · si nezaret etmektedir. Ameleye verilen söyli.iyor. Bu, Bulgaristanın sulh kin 
~lr biribirlerine benziy~rlarddıkkiı.'' ikı parası rica ediyorlar.,, t:sr' ·vıe mu ak kak ki, sıcaklarmt ka emirlerin bilaitiraz yapılması şarttır. bir tehlike teşkil ettiğine delalet~ e-

&i e efradı da onun kendı ara ı arı a- ırı e şap asızların sayısı ar aca Bulgar h.:n.r. ı· d b d 1 d 
d C.. 1 • •ıA dT d t Pek UAume J e ura a ça ışln a - er aın olduğunu iddia ediyorlar ve ısrar um esı ı ave e ı ıyor u • rr. tabii baş açık gezme mese- · ... 

ti ediyorlardı. Pek tabii, bu iki yavrucağı gören l~i~e doktorlar da karışacaklar, ki Muharrirlerin spor Son istatistiklere 
İş mahkemeye düştü. ]er de b.eş on, gönüllerinden kopan~ mısı lehte: .kimisi aleyhte .bul~~a- kJilbü nazaran Yunanistan 
Bruner mi, Canella m~ ? tarı verıyorlar, bu suretle hayJı c~tır. Şımdıden tahmin edılebı!ır Fransa ile Belçikanın meşhur Yunanistanm istatistik umum mU-

.!orino mahkemesi 1927 se~esınde ver para toplanıyordu. kı'. baş~ açık taraftarları galebeyı te muharrirlerinden atmış bir spor klü- düriyeti 1930 senesi için neşrettiği e-
d~~i bi~ kararla,. esra~engız adamı.n Mahkeme, çocuklarını bu surcıtle mın e~ınl.er. bü teşkiline karar vermişlerdir. Ka- serde şu rakamları vermektedir: 
ltliirettıp Brune_rı 01.d~gu h~kkında b~.r istismar eden l\faker ile karısını hçer .. Çunkil, saçlarını gelen ge~ene dm muharrirler de bu klübe kabul Yunanistanın mesai sathiyesi rno, 
ka~aati olma~~g~nı ılan ettı. Bunun a- ay hapse ve analık babalık huku- gosteren gençler, şapkalı gezenler- olunuyorlar. Kadın muharrirleı den 199 kilometre murabbaıdır. Umum 

ıe~1ne, prof~~~-~· ka;:sı ":dkamb. Ca. kunun sakit olmasma karar vermiş- ~;. fazlda. nezleye tutuıma~~~~~nı birçokları da klübe kabul edilmek nüfusu 6 2-t.f Gs.i kişidir. Kilometre 

k
lled a ~lke.' kmudre 

1
• 
1 ın h rl erd·e · ır de tir. Re.is, kararı verdikten sonra~ 1 

1 
ıa. .e ıyorlar. Buna genç 1 udn- üzere müracaat etmişlerdir. murabbaı~a J7.066 kişi isabet etmel<te-

a ın ı ı ar eş, meç u a amrn ken- .. . . . ye erının kuvvetleri mani oluyor e . . . . . .. 
d~ı . t dı' edilme ......... d·ı 

199
..., - Madem ki öldünuz, tabıi ıtıraz .1 • "nk" D Bu fıkrın asıl rucu Marsel Ber- dır. Şehırlerın nufusu da şu suretle 

• enne ev sını ı:ne ı er. ....::- nı emez, çu u başta Van ongen . J' . 
de verilen bir mahkeme kararı "le edemezsiniz, değil mi? _ ki elli yaş . f ve saela- gerdir. Meşhur Morıs Mater ının onun tesbit edilmiştir. Atina: 4a2.919, Pire: 
ıneçhul adam, Canella ailesine tevd/ e- demiştir. Çocuklar da, nihayet, n pek de gü;n~eğ~~~~ı~rbirçok b~şı başlıca taraft_arla~ı. arasınd~ bul~ 2:>1.328, • Selfmik: 236.524, Patras: 
diliyordu. Çünkü bu arada, hasta ha- babalarını bu hükümle, hayatta. o1du- açık ihtiyarlar, bizzat şehadet etmek nuyor. Zaten aterlı~ın b~ks ıle . ço~ 61 ... 27~: ~a\'~la: ~9.9 O'. Yolos~ 41.706, 
fızasını kısmen toparlamrş, ve kendisi- ğu halde ebediyen kaybetmişlerdir. suri!tile bunu tekzip edeceklerdir. alakası vardır. lngılterenın :?'e~h~ı Gumulcıne. ~ 3~.1A36, Sı~oz _9.6-10, Dı-
nin profesör Cane11a olduğunu söyle· ~ Esasen, son zamanlarda. erkek el- muharririri Ilernard Ş~v da oyledır. rama: 28.~9a, ıla .. ": . . ·~ 
mişti. R , i b hl b' 1 . d d r~ d ğru bir cere Tristan Bernar ise bırkaç sene evel Yunanıstan hukumetinın yüzde il3 14 

iki aile mUcadelede OIDB 88~ ic şe r, y:: :~:. ~f~:Jae 1~:sto~ ile eldiven, bisiklet müsabakasını idare etmişti. şehirlerde, yiiıde 9 u ka.Sabalnrdı- ... :• 
Nat, Bruneri allesi mlicaCleleden ' ı1Atik heme n terkoJunmuş gibidir. Akademi Fransezin me~hur gramerci- yüzde 58 i de ~öylerd~ oturur. Ilı'tn~rn 

vazgeçmiyordu. Tekrar mahkemeye mii Roona şehrini asrileştirmek için bi Yazın yelek giyenlere az tesadüf si Abel Hernant da sporcudur. nazaran Yuna.nıstan zırn~t memleketı· 
racaat ettHer ve birço~. şah~tler ikame yük bir teşebbüs vukubulmaktadır. olunuyor. Gençlerden askr kullanan B.u klübe in.ti~ap eden me~hı~r ~-u dir. 1928 se~~sınde. Y~ınanıstan 1.~.97..t; 
ederek bu hastanın murettıp Brun,•n Bunun için yüz mily<>n İngiliz lirası yok gibi bir· şeydir. Yavaş yavaş ııık harrır1erden bırı de H . Hosnyındu · hektar anızı ekmıştır. Halb~kı. 19-3 
olduğunu ispat ettiler. Mahkeme bu sarfolunaeaktır. İtalya hükOmeti tes- ma yakalar da yerlerini kendinden Kendisi 1874 te uzun atlama rekorunu te ancak 1.269.02S hektar ekmıştı. A-
sefer de meçhu~ ~damı~ Bruneri oldu- lihat konferansının muvaffakıyet! tak yakalı gömleklere bırakıyorlar. Ceket kırmıştı. . .. .. .. ra~aki 3:8.:19~ held~r.lık fark muhacir-
ğunu kabul ve ılan ettı. d' . d 'ili .. d f b'"t . siz gezenler de yok değil. Bu sebep· Yalnız bu yenı spor klubunun he- lenn ektıklcrı arazıdır. 

· t ırın e mı mu a aa u çesınde ya- • ı ~ ·ıd · · ı• ıı · · h ' · t 1929 · d ki ~th Meçhul adam bu kararı temyız e. ~ f r. • ten hasta olanlara pek nadir tesa- defi henüz malum < egı ıı. >e ,ı e- 'uanıs aı: ın . senesın e. . a. 
tt Çünkü sirkat ve sahtekarlıkla itham ~~cagı tasarru )arla b~ planı tatbık düf ediliyor. Hem, kadınlar bu ka- def , muharrirleri kuvvetl~ndirme~~· hltı 13.275.!i:U.OOO drrahmidir. Bunun 
edilen mürettibin birçok sebepl ı:r- ıçın Hi~ım .olan parayı ıkm~l edecek ve dar hafif gezdikleri halde, hasta ol ve onların icabında kuvvet ıle de du- Türkiyedcn ithalatı 339.0:>.! bin dırah· 
den hapse atılması lazımdL Son.radan plan yırmı sene zarfında ıkmal oluna muyorlar da. bünyeleri da.ha kavi olan şünmeğe hazır~:'".~-~~!-~: ....................... midir. 
anlaşıldrğına göre bu adam hak~a~e~ caktır. erk~kler mi hasta olur? i"~k~·;.'d~~-i"°K;b·irin de mezarını bul- Yunanistanda bulunan otomobil '"'' 
Bruneridir ve pr~fesör Can~lla ısmı 1• • Plnın .. t~.tbikı neticesinde R.?ma şeh ı.st_anbulda yaz, kış açık başla ge~ muştur . .. kamy?n. ve o.tobüs miktarı 1,?23. te 
]e evlenmiş, ve hır de çocugu olmuş- rı çok buyuyecek ve onun nufusu i- zen ıkı ressam tanıyoruz ki, noktaı Mezar, lskenderıyede Pompe su- :i.386 ıdı. 1929 da bu rakam 2:ı.li.t ol· 
tur. ki misline varacaktır. Yeni plan ~eh- nazarımızı teyit etmektedirler. Şair tununun altrnda bulunmaktadır. Ve muştu ki bunlardan 17.118 i taksi,'>. bin 

Plrandello ne diyor ? .. rin caddelerini açacak ve mebanio;ini ve ttssam Arif Dino Beyle Ressam Carter, mezarrn şimdiye kadar açıl 6S:i i kamyon ve 2 .. 'l10 tanesi de otobüs
Bu mesele hakkında meşhur mue1- yenileştirecek ve çoğaltacaktır. Yeni Abidin Dino Bey karda ve yağmurda mamış olduğunu kuvvetle zannetnıek tü. Yunanistanda ilk tren yolu 186!) da 

lif Pirandello şun lan söylüyor: . p1an bilhassa şehrin parklarını çoğal bile şapka giymezler ve nezle ile ala- tedir. yapdmıştı ve 9 kilometroluk idi. Bu-
- Cevabım, tıpkı "size nasıl ge.Iı~ tacak ve caddeleri ağaçlarla gölgelen kalarını bu suretle kesn'lişlerdir. tskenderi Kebir milattan 323 sene gün hatların me,·cutu 2.:103 kil'>m<'tro-

Yorsa öyledir,. eserimdeki (:x:) Landısı direcektir. lskenderl Kebir i evvel Babilde ölmüştür. Onun Is- dur, ve 380 lokomotif, 7:13 yolcu :>.716 
1 

n mezarı .. "ld"v .. b'li · · d "k d n n cevabı olacaktır. 1t 1 kıralı bu planla d bulundu kenderiyeye gomu ugu ı nmı.} or u. yu vagonu var ıı-. 
Bir hadisenin lehinde veya aleyhin- JAk da ya 

1 
akta e nu sontatb~rkece Londradan bildirildiğine göre Lord Başka maIOmat yoktur. Bir senelik yolcu miktarı 26.256.000 

. r ne-ıa a a ar o m v o n l mı Car ·ı d b . ·r 'd . d h . r· de delillere sizin ihtiyacınız va • . . 
1 

k navon ı e beraber Tut Ank Amo Hovarda Carter e urasmı !!C· dır. "arı at 563.100.000 rra mı. sar ı 
ninı değil. Ac;ıl dram, burada ~ocaldrı· kolaylaştırmak ıçın ça ışma tadır. nun mezarını bulan Hovard Carter, çen teşrinieweldenberi arı}'ordu. yat :>:H.700.000 dırahmidir . 

..,_ pile asardım. Seni gidi pislik küttsf ~ ·Ehlam, eh lam, eh- lam lam-lam Trepelin- kapısı - -önünde yepyeni bir 

K ı k d - •• seni!_ şimdi benimle ilk mezorayı tel<rarla araba duruyor arabanın iki tar3fm • 
JZ ar çu, ura uşunce ••• . Paşa gözlerini indirmiş, ağhyacak ymız. Çuuvay, Ayms bu lekrarr kızlar da iki elektrik himha:-t san iki 

•~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~r h~ ~m~~M~kaonumild~faa ilinlfyorlardı. Z~ kül ren~ gö~erigöz ~hl parıldamaktadı~ lıi beyaz 
. . etmek ıstedi: yuvarlak yüzü ile piyanoya dayanm!ş. beygir pembe burunlu nazik ba!'ınl 

Yazan : Alek sandr K uprln - ~.2 (,,evıren '. M. Ga~u.r . - Neden böyle sözler söylüyor Vera, cokey elbisesile ona refakat e- sahır.;:ızlıkla sallamakta ve ince ku-
- Kupa asosu az bir para ~ele- degıJ .. su katılmamış bır ermenıdır sun Jenyal .. onu rahat bıraksan da- diyor. Veranrn başında yassı ve yuv;n - 1 ki . d'k . k .. k kt .1 

'. ar· sen günden güne aptallaşıyorsun.. ha iyi değil mi? . . a aıını ı eır a:p vurma :kır. 
cek? ispati asosu, hır randevun v. , .. .. .. w • lak bır kasket arkasında mavı be,>az Sakalh şişko bir arabacı arabacı ye 
ispati a ası kalabhk gelecek. - Oyle soy leme. Gurcu oldugunu - Jenya şıddetıe mukabele etti: çizgili ipek bir ceket vücude rapı- . . . . .. . 

Pa:apsevinçle ellerini vurdu: temin edemem. He~ ~e s.en niçin... - Hepiniz ayni tipte insanları:ımrz. şan bir kilot, ayaklarında sarı çiz- ~ıne h otu:~~ş deller~ dızlerı uze~ın-
- AhAh! .. Benim küçücük (Leva- - San.a .ermenıdır_ dıyorum .. Sen· A~. bu~~k. hile izzeti nefsiniz yok. meler var. Zaif ,.e nahif yüzii ~iiıel e are e sız uru.}or .. 

ıı) ım gelecek" bu muhakkak .ıaten den daha ıyı anlıyacagıma aklın kes- P_ısın bırısı gelir sizi et par~asr gi- burnu, mavi gözleri ile hakiki lıir Niyura bağırıyor : 
bugUn gelmeyi vadetmişti. miyor mu? 

1 
b~ satın. alır, taksimetre veya raba gi- cokeyi andmyor. - Vallahi arabaya binmek hev!'sim 

(G
.• ..) mü" Kaz kafah ... bı saatıne tutar; siz ise utanma.tan ,..1 k 1 b" .. ! "ki 1 geldi. "P~ncereden sarkarak ah Mını - urcu · · 

1 
J • .. ızı acı arın ın guç u e ;\ .or- " 

- Evet Gürcüm ah! .. ne kadar - Neye ~arı ıyo~sun enya ben sa h~ya etmeden ah cicim! .. oh sevgilim du temin edince kiiçük \'ern iri mini arabacım ge1 b(lni al da şöy-
ho§tur bilsen efendide~ pek ayrılm~ na bir söz ~i>yl~m.edım ld., ,· dıye . sayhalar çıkarır~'.nız .. tuh!.. . Zoeye yaklaşıyor onu erkek gibi selitm le bir tur yapayım gel, gel hen 
istemem bana son gelişınde ne dedi bı - Brarn eksı~ odun ... r. o;un cın; k 

1 
Hıddetle arkasını dondu ve etlerı lıyor. Sonra ikisi dans etmeğe b:ış- çok se\'İmli bir küçük kızım seni naı:.ıl 

liyor musun?" (Eğer umumhaneden sinden sana ne yo sa o,na aşı mıı-ın . a çalrrnda oldu~u halde salonun lryorlar... seveceğimi bilsen... . ~ 
rk seni öldüri.irüm hem - Olursam ne olur·~ boyunca beş aşagı on yukarı geze- , . . ~ .. 
~ ın~z.:an he?1 B özleri syylerken - Aptalın birisisin dedim ya! .. ya rek aynalara tebessüm etmeğe devam Nıyura hırdenbıre oturdugu pen- Ar.abacı gulmeye başladı ve 
.. endımı,, dedı. u s . öteki tek gözlü herifi de seviyorsun de etti. Bu srrada çal i . D cere kenarından yere atlıyarak h'.)ye. parmagını hafifçe kımıldattı beyaz 
oyie bir bakışı vardı ki.f .. d durmus o- ;;n mi?.. vidoviç kemancıya deg:scıvemuavklnı ., e: canla ve etrafına tükrül< saçanı!, ha beygir bu harekti bekliyormuş gibi 

Birkaç adım mesa e e .• ,., rme e ' .ı ~ • • 

ı b 
.. 

1 
. d'nli)·en Jenya sor- - Hoşuma gidiyor, ne yapa:rım. guldü. ıı-ırıyor. yarım devir yaparak muntazam adım-

an ve u soz en ı . T ı · ·· ·· d .. · ı J d • Çok ciddi bır adam. - Öyl<' değil canım lzai Saviç !. - repe ın onun e guzel lıır ar a uzaklaştı. Az sonra araba ve 
u. - Bunu kim söylemiş?" .. -. ~a muhasebeci Kolkayı? .. ya ınü Kemanı~ızı şö~le b.ir~z dinlendirimz, araba durdu. Ah bi~seniz ~e güzel. araba_cının geniş arkası gecenin ka-

- Ki 
1 

ak benim gürcum Le· teahhıdı?.. ya patates Antoşkayı,?.,. ne çaldıgımı dınleyınız. Arabanın fenerlen elektrıkle yar.1• ranlıgına karıştı. Ilu sırada Emma 

von ... Eve~h:~csenin ölümün hem be- Ya şişko v aktörü_?·· ~~~·di .;rd.an t$ 
1 

. ~'e .orkestra şerlerine mahsus me· yor!... Edrardovna hiddetli bir sesle cıkı· 
nfmki d d. köpek eger ı::c•n ın gı ll mı esız o say eyıcı hır sesle parmağı ile piyano· Mağrur J enyadan başka bütün kız sıyor: • 

_ ~a~di sen de cırlak. 0 gürcü dım alimallah .kendimi korsemin i- da çaldığı nağmeyi tekrarladı: tar pencereye koşuyorlar filhai<ıka ~ (Bitmedi). 
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Yazanı 

Fikret Adll 

Mademki kim olduğunuzu bilmiyo- Su birikintilerinin etrafına toı,Jan-
rum, zevkleriniz, tercihleriniz hak- mış, karınları şi~mi~ renkli pa;:en 
kında bir fikrim yok, size ipsiz. !'ap- entarilerinin örteqıedisi'i bacaklar ara 
sız bir hikaye anlatacağım. Sahi oldu sından birer bRrsak kırıntısı sarkan 
tunu bilmiyorum, fakat yaşanmış erkek çocuklar, ot saçları şakakları 
olduiuna eminim. na yapışmış. çipil gözlü şaşı kız !:O 

Bazan öyle zamanlar olur ki inAAn· cukların üstlerine çamurlar atıyor
da pek yakında büyük bir hadisenin lar. Kapı eşiklerinde haya!liız Mrer 
olacağı vehmi doğar. işte o zamanlar \'az:iyette çömelmiş, ellerile ara ~ıra 
size sokulmak kahil değildir. Sizi se- sarkan memelerini kaldırarak, dizle 
ven kadının bakışlarında aldatıcı rindeki piçlerini sallıyan kadınlar, 
parlayıflar görür, lakırdılannda ya- çocuklarının kırmızı. cerahatlı y:ıra
lancılık 8eıersiniz:. Bütün hareketle· larla dolu · yüzlerinde bir sene ewel 
riain altında sizden sakladığı bir ki dostlarından birisine bir müşahe
feY vardır, hiç bir ~y. hatta dizleri· bet arıyorlar. çatlak, tek htteli ses
nize oturması bile sizi bu kanaatten ler, kelimelerle hırlaşıyorlardı. 
vas l'eçiremez; dünya bir cehennem Bizim kadın, buralara alışık :ıdım 
ve hayat hiyanetten ibarettir. Asa- larla yürüyordu. Nihayet durdu. Ya 
bl ~ir mizacın ağır .perdesi arkasına nına yaklaşınca bir bodurum kapısı 
~ılms~ ısrar ederız. nı işaret t'tti. Yürüdüm, kapıyı it-

• • • tim. Önce iki aydınlrk noktadan 
Dol&§ıyorduın. Camakinlarda '':So başka bir şey göremedim. Bodrumu 

1 baba d G .. 1 · amuk sa e ,; var 1
• oz erım P • kalın bayıltıcı bir duman kaplamıs 

kahnda pınldıyan naftalin kristalle· tı. Ortada daha kalın bir duman sü~ 
riH her tesadüf ettikçe, soğuk bir tunu beliriyordu, bir kobra yılanı de 
duıun kırbacını ldrtımda şaklıyor. ·ı b'l' d' 

nı e ı ır ı. 
tramvaylann dönemeçlerde çıkardık- y h .. k d ~ 
lan hırçın g1C1rtrlan arıyordum. avaşdyavaş ekntuz llakpama '~.'m 
( rhi · ı...ı söker.) kapıdan uma~. çı ~· a ışsız goz-
~ çrv.,,, lü simalar goründü. 

Öfle oldu. çocuklar mektepler.~en Kuyudan. gelen bir ~s: Sefa r.el· 
fırladılar; IOkaklar doldu. Seyruse· diniz, kapıyı kapayınız, dedi. Bu söz: 
fer bir an durdu. Mektepte haşla· lerden ziyade s~in boşluğu ve kuru
drklllfı bir kavpyı sokakta halle~ luiu ile ipnotize olarak kapıyı kııpa
mek f~ diSğti,en iki çocuk az kalsın dım. 

bir otomobil altında kahyorda. Son B k" ''k d" t k" b' h .. urası uçu ve or oşe ır ma 
n aukinet. zendi. Du,·arları takip eden peykt'le-

Çocuklar oyuncakçı maiazalarının re bir sürü adamlar tünemişler. bir 
.. 1 ri d to 1 1 itişiyorlar 
on e D e P an~ış ar, ' birlerine dayanıyorlar \'e sıkışıyor· 
barunl~rını camakanlara yapıştırr:r~k lardı. O kadar ki içlerinden hirisi 
ellerinın ~rs~rile taze nefeslerının b' 

l ·ı k k kalsa, yahut komşusuna ır omuz vur-J&ptlklan buiu arı sı ere , parma • . b" 'sk b'I k . v ti .b. 
lan atızlarında, kurşun askerleri, tah sa h~psı ırden ~.a·ı~m 1d agı arı gı 1 

d. 1 d devrılecek :ıann'l:Uı ıyor u. ta atları seyre ıyor ar ı. 
Bu mahzun yerde yalnız kırmızı Bu kümelerin arkalarına bir t"ok . 

... _ d bi ik . kil " k ba 1 .. _ fanilalı bır çırak ayakta duruyor. n 
- a am r mış. ~u ş ~rın u bütün bu mumyalara sıra ile elin· 
lfrlerinden on~ar da seyredıyorlar. deki "kabağı,. veriyordu. Adanılar 
Bunlar fakir aıle babaları, upklar, .

1 
• unu bu b"ır ka 

. . k . . 1 d' nargı enın marpuc • • 
ı~sızler, ve yıtn esıcı er ır. mııtı • bir emzik iştahuile ağızlarına 

lstiklAI caddesinin sol ta.~afını ta· alıyorlar ve 0 kadar derin bir nefes 
kip ediyordum. BtiyUk mo~.rl~ oto- çekiyorlardı ki, i~lerJndeki dumanı 
' 'obiller :t•ürüyütümGn ak~ı ıstıkamet rıkarmak j~in sarf ettikleri zamanda 
te rtdiyorlardı. Bir fizik hadisesi ~zun bir hasretten sonra birlı-~en 
kar,ısında olmaklrğıma r~ğmen.: ~.to iki genç ,.e tecrübesiz aşık birkaç 
mobillerin süratleri aleyhıne yuru- defa kucaklaşabilirlerdi. 
mek beni yordu. Geri döndüm. Mi~~- Avakta bekliyordum. Çırak sırası 
nlkt tereyanı takibe başladım. ~nu- nı bitirdikten sonra geldi, bir san· 
mt bir kah\'e çıktı, girecektim, bır k~· dalya getirdi. Avcunu açarak bekle
dın ıokuldu. Şişman ve yaşlıca bır di. Ufak param olmadığı için bir Ji. 
kadın. Bir zarf uzattı; aldım. Hiç tt Gı'tti Deminki na...,,ile . b' ra uza ım. • .,.. 
de beni hayrete düşürmlyen ır so- •1 d'' du·· Once kendisi bir nefes 

Ç .. k" ı e on . 
ğuk kanlılıkla açtım. . un u yorgun çekti. Bana uzattı. lirenmeme rağ-
lufum onu izhara manı oluyordu. men ciğerlerimin bütün kunrteile ~ek 

Zarttan, ağzında mavi bir mfl<- tim. 
ta• taııyan beyaz bir güver- Sonra ne oldu bilmiyorum. Yal-
m batlıkh bir klğıt tıktı. . 1-.a·ıı:.· . h'ıs"'"'ttı'm ·, göğ~ilm • nız genış cul5lml ""' 
lpnde bilmediğim bir lisanda asabi büyüdü, büyüdü. Gözlerim parlaklık 
bir kadın elile karalanmış. tanı~adı· tarını kaybettiler, kulaklarımla kal· 
tım bir yazı vardı. Bir hız:metçı ya- bim gümbürdemeğe başladı. Alt çe· 
hut bir sütnineye benz:iyen kadm, nem trak diye kuru bir sesle düştü, 
birkaç adım ilerde durmuştu. Eli~e ve deniz: tutuyor zannettim. J>u· 
kendisini takip e~memi işaret ~.tt~.' manlar gitttk~e koyulaştı, toplan~ı, 
" munfakatlmi bıle almadan yur~- meçhul bir cereyanla sallandı, b_ır. 
mele başladı. O aralık zarftan hır deniz kızı, şekline girdi: Gözlcnnı, 
koku yükselmeseydi onu takipte te- ağzını , saçlarını sarahatla görüyor~ 
reddilt edecektim. dum. Fakat başka teferruatı seçemı· 

Yokut aptı inmeğe başladık. Ka· yordum .. 
dın önden gidiyor, bir top çeker atı· Sonra .. sonra hiç! 
nn' Ainlan gibi kalın bacaklarda • • • 
nihayetlentn kalçaları inip kalkıyor, Mektubu kadına iade ettim. Aradığı 
bazen ona yaklaştıkça daha ziyl\de adam ben olmadığımı söyledim. J{a. 
büyüyordu. Vücudu, hakikatte Y:>ku dın uzaklaştı. Ben de kah,·eye g!rip 
p mail olmuına rağmen, tazyiki bir nargile ısmarladım. 

neeimiye amut durmak için ha vaya, Fikret Adil 
ıe riye dayan ı yo rd u. • Tıpkı suda km J. 'e!!!!!'l!!!!!!!!!I~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
ınış bir tahta gibi . Yan sokaklar
dan birisine saptık. Çok karanlık 

ve pia sokaklardı; güneşin zevr.lde 
olma11na rağmen, aralık kapılı, iı;le· 

rinden tahta kurusu kokusunun per· 
manganatla mahlülleştiği bir koku 
neşreden evlerin alt katlarında, ru-
tubetli ve küClü karanlıkları delmeğe 
çahpn sarımtırak ziyalı, üstleri ter 
biyNiı sineklerin pisliklerile nokta· 
lanmıt. ampuller yanıyordu. 

Bir kö9eye atılmış yemek artıkları 
sıcak bir midenin hasretini çekiyor
lardı. Fakat bunlar o kadar çUrU· 
mflt ft kokmuılardı ki, cinsleri en 
mU~hastmı baytarlar tarafından bile 
tayin edilemiyecek :..aör kırma k~ 

pekler. bq1annı hıçkırıklarla çeviri 
yorlanl&. 

llOURLA BiRADERLER va $~ 

Dünya buhranının sebepleri 
-- ------

İngiliz maliye komitesi bir rapor 
neşretti 

Londra, 14 - Lord MakmiUa
nm riyasetindeki (maliye ve sa• 
nayi komitesi ) kararı uzun bir 
intizardan sonra bugün aqredil
miştir. Deniliyor ki: 

"Harbi umumidenberi her yeri 
istila eden buhranın sebeplerini 
nakit kıymetlerinin ademi istik· 
rarında uamak doğru değildir. 
Meselenin asıl rubu nakte müte
allik borsa işlerinden ziyade di· 
ğer iktısadi faaliyetler aabaaın· 
dadır. Bilfarz harp borçl•rından 
dolayı hissedilen sermaye ihtiya· 
cının hali tabii fevkında olması, 
istihsalltı sinaiye ve züraiye tek· 
nik sistemlerinin büyDk bir su
retle inkişafı yani vasi mikyuta 
istibıalın ifrati, amele Ocretleri· 
nin iıtihaaJle mOtenaaiben artı· 
nlmamaaı, g6mrüklerin artır ası 
bütçe mllşkülltı bOyllk ıebirler· 
de ıpekillaayonun yer tutma11 
ve daha birçok meaail buhranın 
en birinci sebepleri meyanında· 
dır. ingilterenin Yaziyeti hususi• 
yeıine gelince İngiliz lirasının 
nizami kıymetinin hakiki kıyme
tine faik olmaıı ve buna muka· 
bil Fraua ve Belçika paralannın 
pek diltkün olma11 ingiltereyide 
buhrana sokmakta başlıca Amil 
olmuştur. 

En nihayet komite raporunda 
buhranın önilne geçmek için 
bazı tedabir zikrediyor. Bu me
yanda evel beevel emtia Atlf 
fiatlarını sabit bir hale getirecek 
bir ku•vete ihtiyaç olduğunu 
gasteriyor.,, 

Faşizm ve papalık 
Roma, 15 (A.A) - Gazeteler 

direktuarın mukarrerabnı tefsir 
etmekte, vüzuhundan, parlaklı· 
ğından bahaeylemektedir. 

Messagero gazetesi yazıyor: 
"Direktuann 3 beyannameai, 
papalık makamının tamimindeki 
iddialara kat'ı birer cevap teıkil 
etmekte ve hiç bir giina tefıir 
ve izaha ihtiyacı olmıyan açık 
taaribatta bulunmaktadır. 

Lavoro F aacista diyor ki: Bir 
kaç kelime, Papalık makamının 
10,000 kelimeden ibaret olan 
sözlerinin kıymetini hife endir
meğe kifi gelmiıtir. 

Bir iki cümle, faıizmin kendi
sine hu ahJiki bir dine ubip 
olduğunu ve mensuplannın onun 
için yaıamakta ve icabınde onun 
için ölmekte olduklarını iıpata 
kAfi gelmittir. 

Hiç kimsenin biç bir faikiyet 
ve hikimiyet ne mına fatizm hak· 
kında ,u veya bu tarzda hOküm 
vermesine bilhassa faşizme iftira 
etmesine katiyen cevaz verilemez. 

M. &tlmson Pllrlste 
Roma, 15 (A.A) - Amerika 

hariciye nazm M. Stimson ile 
refikası dün Pariıe mGtcvecci
beu hareket etmişlerdir. 

ıebbüıtür. Zira Roma hükümeti 
ve F af İt ıtalya, cihanın iyiliği 
için tefriki mesai edilmesi lehin
de hakiki niyet ve hislerini İz· 
bar etmiştir. 

Paria, 16 (A.A) - M. Laval, 
M. Henderson ve M. S.timson 
ile görüşmüş, müJikat esnasında 
M. Flandio, M. Pietri, M. Pon
cet, M. Edge ve M. T yrell hazır 
bulunmuttur. 

Lehlstanda he~ecanh bir 
tevkif 

Varıova, 16 (A.A) - Bir Leh 
erlcinıharp ıabiti, casusluk töb
metile tevkif edilmi7tir. 
Jeneral Vellenlua, beraet etti 

Helsingfors, 16 (A.A) - Sa· 
bık reisi dağa kaldırmak mese· 
lesinde ıeriki cürüm olmakla 
ittibam edilen jeneral Vellenius, 
divanıllide beraet etmiftir. 

Çlnd• ko111UnlsUer 
Nankin, 14 (A.A) - Kırk bin 

kiti kadar tutan Çin komllniıt· 
leri ordusu Kanton üzerine yü· 

rllrken bir tel örgüsü önünde 
marepl Kaytekin idaresindeki 

bOkümet ordularile karşılaşmış 
ve tiddetli bir mllcadeleden son· 
ra zabtı ve raptı olmıyan ko-

milnistlerin aai cenahı büyük bir 
intizamsızhk içinde rüc'ata bat· 
lamııtır. 

Avuslurr•· Almanya gUmrGk 
blrllll 

Roma, 15 ~A.A.)- Al~ aza· 
un~ M. Siyaleye ile iMlaaf 
mahkemesi reisi M. Pilotti, 20 
temmuzda toplanacak Ye Alman· 
ya· Avusturya gümrOk birliği 
hakkındaki hukuki noktai nazarı 
tetkik edecek olan beynelmilel 
daimi adalet divanında İtalyayı 

temsil etmek üzere Uheye git· 
mitlerdir. 

Rus lthallb ve Fransa 
Paris, 16 (A.A.)- Bir karar· 

name, Rua itbalitı hakkındaki 

tahdit tedbirlerini ilga etmekte- 1 
dir. 

Gendi ve Hint kum••• meselesi 
Londra, 14 - Gandi Hindiı

tanda ısrar ettiği gibi Londraya 
Yuvarlak masa konferansına da 
gelirken Hint k umaıı geymekte 
ıarar edene nahoı vaziyetlerıo 

tahaaddüs edeceiı söylenmekte· 
dir. 

M. Mak Donald, Berllne 
ııtmırecek 

Londra, 16 f A.A) - Nazır· 
lar meclisinin pazartesi gOnil iç· 
timaa davet edilmesine ani ıu· 
rette karar verilmesi üzerine M. 
Henderson, bu içtimada hazır 
bulunmak Uzere Londraya c!öne
cektir. 

Çlnlller Japon mallarına boy• 
kolaj yapıyorlar 

Şanghay, 16 (A.A) - Son 
zamanlarda Korada vukua gelen 
hadiselere kartı mulcabelei bil· 
misil makamında o'mak üzere 
Japon emtiasına karşı boykotaj 
ilanı için bir teşebbüs yapılmış· 
tır. 

Evelki bulmtıcamızın 
ledılmıı ıeklı 

ı 2 3 4 .s h 1 x 9 ıo 

BilgunkG bulmacamıı .J 
Soldan sağa n yukardan aşal'ı 

1 - Hürriyet gibi bir şey (8) 

2 - • 
3 - Bir npur şirketi (11) 

4 - Bayrak (;)) 
!i - Mürailik (11) 
6 - Hisset, duy (:J), kapama c• 
7 - Ankarada bir bağlık (5) 
8 - Azar (4) 
9 - Batmış bir diinya (8) 
10 - 5e (2), ÇC\'ik (4) 
11 - istasyon (5) J 

1 As. Fb. U~UdU~IUnd;J 
65000 metre torbalak beS 

kalem deri 
Yukardaki malzeme ayn •~ 

kapalı zarfla 15-8-931 de ~ 
on beşte ihalesi yapılaca 

Taliplerin artname için her 'I 
ve müoaliasaya gırmelC: i~ 
o gün teminat ( teklifat ) ile tt1 
racaatı. (863) 

• • * 
Şartnamesinde yapılan Çellt 

hane malzemei iptidaiyesindl 
11 numaralı ıartnamerle mu~ 
rer 400 ton bam Do'omit, ~ 
ton Gesimterte Mağneıit 30 ~ 
Fluss Spat pazarlıkla 8-8-~· 
tarihinde saat 15 te ahnacakl,. 
Taliplerin şartnamesini allll' 
için hergün milnakasaya girrP 

için de o gün müracaatlarL 

* * * • Topçu GedıLli Küçük ı•b 
mektebine ait bir reis tay rol' 
zayede suretile satılacaktır. M.,_ 
zayedeai 22 temmuz 931 f'f 
ıamba günü saat 10 da Fatıbtf 
Atpazarında icra kılrnacakt.,. 
Taliplerin me:ıkür mahalde b:st 
bulunmaları ilin o!unur. (31) ~ 

Istanbul ir.ra riyasetinden: 
Gılatada Fcrmenccı lerde Yeni 'e 

rafidis hanlarında 11 · I ~ No. da l\ort1•" 
dic şerik olarak kereıte. tlıtün \'e mıdt' 
kömürü ticarct i:c işı ıgal cıl C"n imam ı 
hacı Mustafa \ 'C mahtumu ~esimi Ut 
l aın konl.ordato için muhlct ita sı tıle 1'I' 
lqanbul icra itiraz merciine vuku bu lı. 
müracaatı uzcrinc icra kılıııan tctkİ~ 
nC"tıce,indc konkordato talebinin naS 
İ t ibare alınma,1n n \ 'C icra ifl~S kanuıtfJ" 
nun 278 \e 279 uncu maddeleri mu~ 
hince borçlu ,·a iki ay mühlet nriJmcsi 
ve ı,tanbuldı Birinci \•a k ıf handı •"'" 
Vahrl Beyin knmser ıa yi~inc ve t:;J 
mlihlC"tin illnilc herııber ıcra ve ff~, 
daireler ile tapu (icil . mcmurlukl•l1:, 
bildirilmesine karar vcrıl miş olduğtı 1 
olunur, 

Tren hareket ettiii zaman 
halk İngilizce olarak "Good Bye,, 
diye bağırmıştır. M. Stimson, 
hareketinden evvel gazetecilere 
"İtalyayı ziyaretten beklediğim 
istifade ümidimin fevkinde çıktı 
derriştir. 

M. Stimıon'un ziyareti hakkın· 
da tefsirlerde bulunan İtalyan 
matbuatı ş6yle diyor: "Bu blltün 
buhranlara karıı koymak için 
cihanın kardeıçeıine itilAf etme· 
si ıaycaiai temine matuf bir te· 

Kiralık Daireler 
Ankara caddesinin en mutena nokta

sında, Orhanbey hanında 

• 
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K O o · A K > 
Mtlsabakasınm size verdiği şu fırsattan istifade etmeği billnlz \ 

TEK BiR RESiM: 

Tftrklye Mflsabakasında 
Beynelmilel " 

840 
23600 

Lira 

" KAZANABiLiR 
Derhal Resimlerinizi Gönderiniz. l 
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B l k • • ı A t• d • 1 3. K. O. Sa. Al. K. dan 1 a 1 esır vı aye ın en. . . Ço~Ju ve Tekirdağ kıtaatı .. ihtiyacı 
Ba'-k · ·ı· ti d b 0 line mü ıçın cıns ve miktarları ile munakasa Ketif bedeli (449160) Hra olan u etır va aye • 1 

- şekilleri ve ihale günleri ve tarihleri 
aadif 65 + 127 kilometre tulilndeki Balya - Çanakkale yolun:o aşağıda yazrlr iki kalem sade yağ mü-
makadam ıose inşaatı ve 5 ili 25 inci kilomet~eler ar~ıın ~ nakasaya konmuştur. Evsaf ve şera-
parça parça noksan kaJmıı tesviyei tiirabiye ameliyaboın ıkmah itini .~nlamak istiyenlerin he~ gün 

kapalı zarf uıulile münakasaya konmuttur. • ve nıunakasaya iştirak edeceklerın de 
Münakasa 8 a .. &Jstoı 931 cumartesi gilnü ıaal 15 le ~lıkea~r aşağıda yazılı günlerde ve sa~tlerde 
iT .. · d lg kt MOııakaaaya itlirak edeceklerıo tcklıf Çorluda fırka qatın alma komısyo•tu-

va ı ıgın e yapı aca ır. • tl yni ıünde saat 15 şe na müracaatları ilan olunur. (40) 
mektuplarını ve muvakkat temın~ arını a • • • 

kadar Bahkeair valilijine vermelerı Jizamdır. . • 400,000 kilo odun aleni mfinakasa-

Ticaret Odasının MalOmatt Tahbnda 
B E Y O G L U 

L i ON 
MAGAZASINDA 

Yalnız 15 Gün için: 
Sonu Satışı 

Tuhafiye Manifatura ve Moda Eşya Iarı 
Fevkalade Mevsim 

YUnJU ve Pamuklu Kuma,ıar 
ipekli Kum•• ve Kadifeler 
HazırElblseler 
Örme Efyalar 
Ger dan h k lar 
Şemsiyeler 

Çantalar 

VE iLH. ÜZERiNE 

0
/ 0 10 ve 0/ 0 20 Tenzilit 

Btltiln Dairelerde: 

Emsalsiz Fırsatlar 
. 

T 1. 1 .. k ıartnamelerini Çanakkale, lıtanbul, ızmır suretile satın alınacaktır. lhales.i % a ıp er muna asa 'd 
1 
.•.. d 

B "h d' f"kl · de •e Ankarada yollar umum mü ür ügun e temmuz 931saat 15 den 16 ya kadar ic Ask.Mb. &. A. komisyonu ı aımu en ıı ı enn ,, • • • • • 111 ı 
m••t 1 d bilirer Ye 10 lira mukabilıode ıstıbaal edebılırler. ra olunacağından taliplerin şartnamesi n an 

u a ea e e B b d' 1· . l ö ek il .. w 1 d P 

1 M. M. Veklletl lllnları 1 
Ordu ihtiyacı için altı kalem 

Rontken malzemesi pazarlıkla 
alınacaktır. ihalesi 20 Temmuz 
931 Pazartesi günü saat 14 te 
Fındıklıda heyetimizde yapıla
caktır. Taliplerin şartnamesini 
görmek fizere her gün ve pazar
lığa iştirak etmek için de ihale 
saatinden evvel teminatlarile 
birlikte heyetimize milracaat
lars. (457)- 914 

MahaUI tetkikat fcrua iç.in Babketir •tmü en ıs ıtıne müra· n 1 rm zere her giia Ol' e en ev· iyade abş mektebi ihtiyacı 
d (894) vel ve münakasaya iştirak etmek için için 51000 kiio ekmek aleni mu" -caat edilmeıi ilzam ır. d k · ti ·ı 

i! va ti muayyeninde temına arı 1 e nakasa suretile satan ahnacakhr. 

H h Beyog· lu Tokatlayan birlikte komisyonumuza müracaatları. 

D ihalesi 20 ağustos 931 pazar 

r r • or orun y:::.t- N-:~k~SP <
42

>· • • • günü saat 14 te Harbiye mek-

Cilt ve emrazı ıObreviye tedavibancıi hergiln sabahtan 157,000 kilo ot aleni münakasa su- tebindeki mahalli mahsusunda 
.f akıama kadar•••••••••• .. retile satın alınacaktır. ihalesi 26 tem icra edilecektir. Taliplerin t•rt-

muz 931 saat 17 den 18 e kadar icra o- namesini görmek için komisyona 
lunacağından taliplerin şartnamesini mUracaatJarı ve itUrak için de 
görmek üzere her gün öğleden evvel ve • * • Tütün inhisarı umumi müdür

lüğünden: 
· d k vakti muayyeninde hazır bulun-

mUnakasaya iştirak etmek içın e va 1-:ldzizdeki kıta:ıt hayrnnaunın ihtiyacı 
ti muayyeninde teminatları ile birlikte malan ilin olunur. (756) olan arpa kapalı zarfla münakasaya kon-
komisyona müracaatları. (43) -------------- muşmr. ihalesi 20 Temm uz 9.11 Pazartesi 

• • • Askerlik yoklaması iiiinii saat ·1 S te Eldziıde askeri satın 

d ak · alma komisyonunda yarıl :ı cakur. Talip· 1000 • 1500 devirli 35 • SO Beygirlik 4-6 silindirli eniz için 1900 çeki odun aleni mün asa su- Ayın on beşinci Cumartesi günü inıkat 
!erin şartname almak \ l' tekliflerini verİmil edilmit maruf markalarından benzinile müteharrik bir ma- retile satrn alınacaktır. ihalesi 26 te.n eden kurra meclisinde ihtiyat efradının da mck üzere tem inatla birlikte mezkOr 

kine alınacaktır. Taliplerin ıartnameyi görmek için her gün · ve muz 931 saat 15,S dan 1615 ka· rnklımalan icra edileceğinden Vatih ka- komisnına mürac:uıtl aıı. ,,~} ""' 111 

dar kra olunacatından taliple· ~.asına ait efradı askerlik şubesine mer- , · • * *1111• 
1 

ı 
1 

r 
ti paıarhli ifili (120) lire telDinat ak,el.;rite Jierfi1er M-93) cu- rin tartnamesfni görmek iizere b,pt mahallAc ahalisinden ihtiyat efradın Ordu ihtiyacr için yerli fabrikalar 

marteai gOaü saat (11) de Galatada MUbayaat komisyonuna mil- her gUn öğleden evvel ve mU- )cvml mezkOrdan ayın yirmi betlncl mamulatından 50.000 kilo sarr sabun-
racaatJarı. (855) nakasaya iştirak etmek için de vak· Perşembe gününe kadar askerlik şubesine lu kösele kapalı zarfla münakasaya 

ti muayyeninde teminatlarile birlikte müracaatları, mürac1at etmiyenlcr bak· konmuştur. İhalesi 28 temmuz 931 ea-
1 ıtan bul def terda1'bfından: komisyonumuza müracaatları. (44) kında milkeltefiyet kanununun maddei lı günü saat 15 te Ankarada mer.ku 

Kıvmetı muhammenesi Kalem eşya. • • • mahsuııasının tatbik edilecegi ilan olunur. satın alma komisyonunda yapılacak-
V Kuruş Pıyano, Gramafon, muhtelif K. o. karargahı için 50.000 kilo odun _ w -~ tır. Taliplerin şartname almak ve 
16r77 50 1_75 karyola v~ eJyayi sa;re. aleni münakasa suretile satın alınacak muz 931 saat 17 de yapılacagından ta- tekliflerini vermek üzere teminatlari-

l:fü ük dE1da cami mabaJlesınde Güzeller ıo:<agında 20 No. 1ı tır. İhalesi 9 _ 8 - 931 saat 16 da ic- tiplerin kaşifnamesini görmek i~in her le birlikte mezkur komisyona mürııca· 
b d y 

8 
t olup '4ıymeli muhammenesi balada yazıla 175 ka- ra kılınacağından taliplerin şartname- gün öğleden; ~vel ve münakasaya işti- atları. (4:W) aoe e mevcu 9 A· l 931 " l . 8. 

1 7 A • ustos 931 cuma guı oı pazar gun erı Ü· sini görmek için her gün öğleden evel rak için de vakti muayyeninde teminat * • • 
eük dt~a tgku'esi meydanında müzayede ile sablacaktır. Talip ve münakasaya iştirak etmek için de Jarile beraber komisyonumuza mara- Hursadaki kıtaatın ihtiyacı olan 
!ı.:.a~n 

8 
~:hallinde müteıekkil tabf komi•yonuna lüzumu müra• vakti muayyeninde teminatlarile bir- caatları. (78) un kapah zarfla münakasaya kon mu~ 

caatlan ilin olunur. (916) likte komisyonumuza müracaatları. • • • tur. İhalesi 20 - 7 - 931 cumartesi 
(74) As. Sn. Mp. için 2.400 kilo ekmeğe günü saat 15 te Burs:ıda 11 inci fır 

Ti ·caret ve Zahire Borsası in- • ~ .• 440 k'I k verilen fiat pahalı görüldüğünden ye- kak:atmTall~al k_omisyonunda yapılak-
1. fırka kıtaatı ıçın .000 ı o u- "d az.arlık suretile satın alınafak- ca 11·. a ıp erın şartname alma • h b t ru ot kapah zarf usulile münakas:ıya "' eni P . 

21 7 931 1 
w t ve tekliflerini vermek üzere teminat. tı a a ı: konmuştur. Teklif mektupları 11 R· tır. balesı 'f-;: I-: saa: ' e !~ larile bırlikte mezkur komisyona mü· 

T 931 nihayetinde m6ddeti hitım bulacak olan latan- gustos 931 saat ı;; te açılacaktır. Fi· pılacaktır.. a ıp ~rı~- şar namr-;ını racaatları. (407) 

b T
.emmuz z bire borsaıı heyeti idaresinin yeniden intihabı atlar haddi Jayik görüldüğü takdirde görmek içın her gün ogleden evel \'e r.ı * * 

. ~l . ıcaret veb 
8

1 mııtır Borsa mechi idaresine aza intihap ihalesi yapılacaktır. Taliplerin ~rt- pazarlığa iştirak etmek için de ''::ıkti Sökede bulunan a!ö;keri kıtaat 
ıçm ıbzarata aş an • namesini görmek için her gün öğl!den muayyeninde teminatlarile beraber ko- hayvanları ihtiyacı olan .,rpıı 
etmek ve intihap olunmak aıfatını h:aiz olan zev~~lve.mdGess~satın evel müracaat ve münakasaya iştirak misyonumuza müraraatları. <79> kapalı zarfla miinakasaya kon-
eaamiaiai havi cetveller 19-20-21 Temınuz ta~ı ~rınt ~.0• ~ ve için de tarifatı kanuniye daires!nde * * * muştur. ihalesi virmi temmuz 9:11 

Bo d ı bul acakbr Bir itirazı olanların u 8 P 8 1 ıhraz- mektuplarınr -Vakti .muayyenind~n e- As. Sn. Mp. f~in asgari :JOO az.tmi tarihinde ı-aat 0~ altıda Sökede as-raa a aaı ı un • · d d 8 
namelerini 21 Temmuz akıamına kadar Tıca~eilt. o a1sın a (

9
n
1

u
0

-) vel komisyona ita eylemeleri ilı\n olu· J:iO kilo koyun etine ,·erilen fiat paha-lkeri !'atın alma komisyonunda yapıla· 
• k•t•b' e tevdi etmelerı an o unı.r. 'nur. (7:i) lı görüldüğünden yenidc>n pazal'Jıı.. su- caktır. (Evsafı heyetimizde mevcut. maradal 'ntı'bap beyetı a ı ın 1 

n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;~ * * • retile sahn alınacaktı~ )halesi 21 tu~) Taliplerin sartname almak ve - BAKTERiYOLOG • 
-- oor. 1 hsan Samı 1 Maltepe piyade atış mektebindeki temmuz 931 saat l:i te icra kıhnara)!ın. münakasaya girmek ilzere ~eminat V(! 

BAll:TElllYOWJl r,..\BOR.\TLIVARI yanık binanın tamiri kapalı zarf n~u- dan taliplerin şartnamesini görmek teklifnamelerile bfrlikte mezk~r komis 
Umum kan tahlilAtı. Frengi noktai lile münakasaya konmuştur. ' Teklif iı;in her gün öğleden evel ve pazarlık yona müracatları. (413) 
nazanndan (Wa"serman teamülü' kan mektuplan 11 - 8 - 931 saat 16 ti~w:~~ ğa iştirak i~in de vakti muayyeninde * " "' 
küreyVltı sayılması, clfo ve ısıtma çılarak fiatlar haddi layık görülduıcu tl"minatlarile hirlikte komisyonuır.u7a Farkı fiatı ifayi teahhiit edemiyrn 

Seyrisefain 
ha~calıkları teşhisi, idrar, halır;am~. ce· takdirde ihale-si yapılacaktır. Talip- mflr·a .. aatları. (~O) müteahhide nit olmak üzen• ı ı la ~ 1 L'ö .. ba..ıı hl"I" uı .. 
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Soa Çıkan Yani 
202851 No: Hatice Hanımın 

HicazkArı Kürdi Şarkı 

Bağlandı Gönül 
VE 

Sorma Sakın Alamımı 
202857 No: Mahmure Hanımın 

Tango Mazi 
Fantezi Gülüm 

ayanı tavsiye olan 

lstanbul 
tinden: 

Evkaf müdüriye-

Kiymeti mohammenesi 
Lira K. Miktarı 

3 

6 

24 

20 

50 

25 

7 dönüm Büyükderede Kefeli kariyesin.cle vaki 
(14) No. tapu kaydı muecbince yedi 
dönüm miktarmda bulunan mandra 
arsasının msfı hissesinin (144) hisse 

25 ., 
itibarile (12) hissesi. 
Bfiyükderede Kefeli kariyesinde Bağ 
lar hilalinde tapu kaydı mucebince 
yitmi beş dönüm miktarındaki (4) No. 
ile mürakkam bir krt'a bağ mahalli
nin rubu hissesinin (144) hisse itibarile 
(12) hissesi. 

68 197,37 :zira Büyükderede Büyükdere caddesinde 
vaki (302) No. bakkal gediğinden 
münkaUp dükkan ve fevkinde maa 
bahçe hane ve keza (304) No. dükkan 
elyevm yekdiğerine makhip bir kıt'a 
arsanın (120) hisse itibarile yedi buçuk 
hissesi. . 

20 dönüm Büyükderede Kefeli caddesinde mu-
kaddem (41) No. maa fundalık mandra 
elyevın (43) No. maa fundalık ahann 
(72) hisse jtibarile (6) hissesi. 

Cinsi, kıymet ve miktarı ziraı balada irae olunan emllki 
mahlüle hisseleri dört hafta müddetle aleni olarak müzayedeye 
konulmuştur. Mlizayedesi 25 Temmuz 931 Cumartesi günü saat 
on beştedir. Talip olmak istiyenler iuymeti muhammenenin % 7 
buçuğu nisbetinde pey nkçelerile birlikte yevm ve saati mezlulra 
kadar lstanbul Evkaf müdüriyeti binasmda Varidat müdUrlilğü 
mabliılat kısmma müracaatları ilan olunur. 444 

lstanbul Evkaf müdüriyetin
den: 
Kıymeti muhammınesi Miktarı ziraı Beher arşın fiat 

L K L 
4258 59 608,37 7 
Uzunşecaattin mahallesinde Peykhane caddeıiode ve Fuat 

paşa türbesi karşısmda 608 arşın 37 santim terbiinde olup altın
da mahzen bulunan Uzunşecaaltin camii arsası satılmak üze.re 
27 Haziran 931 tarihinden itibaren dört hafta müddetle iJan ve 
müzayedeye vazolunmuştur. 

Müzayedesi temmuzun 25 inci Cumartesi günü saat onbeşte
dir. Talip olmak istiyenler kıymeti muhammenesinin yüzde yedi 
buçuk nispetinde pey akçelerile birlikte yevm ve saati mezkure 
kadar İstanbul Evkaf müdüriyeti binasında varidat müdüriyeti 
mahlülat kısmına müracaatları ilan olunur. 443 

Kocaeli vilayeti daimi encü
rneninden: 

Kocaeli Memleket hastanesi için aleni münakasa suretile tah
minen 1127 lirahk eczayı tıbbiye milbayaa edilecektir. ihale 
Ağustosun 5 inci çarşamba günü saat on beşte makamı vilayette 
icra kıhnacaktır. Talip olanların meıkür tarihte 90 liralık mu
vakkat teminat makbuzile Kocaeli daimi encilmenine ve şartna
mesini görmek istiyenlerin Kocaeli Sıhhat müdüriyetine müraca· 
atlan. (826) 

Şarkıları 

• • 
. 
• • 

Bava Plikları 
202836 No: Semiha Hanım 
Yıldızların Altında 
Semiha ve Mahmure Hanımların 

Bülbülüm 
No: Vedia Rıza 202853 

Uşak Şarkı, 
Hammın 

Nice Bir Narı 
VE 

Eleın 

Karcığar Şarkı, O Bakışlar 

-

N. 
u 

mezkdi Plakları arayınız 

Saflhk ev aparbman,arsa,eşya 

Kiralık ve sablık ev - Cenber

litaşta Jscanbul belediye dairesi civarın
da Dizdariye mahallesi medrese so ağın 
da 7No. lı ev kiralık ve satılıktır geniş 
odalar, bahçe, kuyu ve sair Jüzumlu 
tefenüatı, su ve elektı ı ık tesisatım havi 
dir, Marınaraya ve adalara karşı geniş 

bir nezareti vardır. Gezmek ve görmek 
için Dizdariye camisi civarında bulunan 
mahall e bekçisine ve pazarlık içinde Di
vanyolunda baktıryoloğ Dr. Iusan Sami 
Beye No. 189 teleton No: 20981 mü
racaat oluna b ilir. 

Kiralık Ev 
Harbiyede Sipahi ocağı karşısında 

Ferah apartımanı yanında 169 numa· 
ralı ev kiralıktır On odası, terkosu, 
elektriği ve bahçesi vardır. 

Evi görmek ve konuşmak için için-

1 dekilerc müracaat edilmesi. 

Sabhk aparbman - Beyoğlu, 
Elhamra sineması karşısındaki Sentar.tu
van kilisesi yanında 5 kat ~!rgir, ayda 
128 lira kira getiI ir, I 2 bin lira saat 9· I 2 
ara~ında müracaat Istanbul dördüncü 
vakıfhan Asmakat 29 

Satılık hane - Şehzadebaşında 
Çukurçeşme yanında Taşhan arkasında 
Marrnaraya nezaretli 9 numaralı beş oda 
ve müştemilatlı müceddet kArgir hane 
satılıktır. içindekilere müracaat 

Benz marka - Yedi kişilik 1 
açık ve kullanılmış bir o tomobil san-

1 
lıktır. Görmek istiyenlerin Cağaloğlun
d~ Mahmut B. in garaıınn müracaatlan. ı 

Terzi kadm aran1yor - Ber tür

lü kadın tuvaletleri diken i ıçi bir hanım 
aran ı yor. Bahçekapt Hacı Bekir arkasm· 
da Rasim paşa 1 lan No. 9 terzi EJi 7,. 

Satılık kargir hane - Şişli 
Etfal hastahanesi istasyonu civarı, 4 kat 
müceddet 2 aile orurabiJir. apartırnan 

olabilir nezaretli, 9-l 2 arasında müracaat 
lstanbul dördüncü Vakıf han 

Asma kat 29 (1342) 

Emlakinizi satmak - Yahut ki
ralamak için 9- 12 arasında müracaat edi
niz, Tramvay, iskeleye şimendifere yakın 
olanlar müreccahtır. Jstanbul dörd üncü 
vakıfhan Asmakat 29 

Hizmetçi, işçi v. s. arıyanlar 

Bir mürebbiye, bir hizmetçi, bir aşçi 
istiyoruz mektupla bize sorunuz. Mektup 
içine 4 kuı uşlak pul koyunuz. Adres: 

Istanbul Postanesinde No: 548 

Memur ve memure lstiyo• 
ruz - iş iniz olmadıı1 zamanlarda ça
lışarak ayda 90 liradan fazla kazanabilir· 
siniz, şeraiti mektupla sorunuz, içine 6 
kuruşl uk pul koyunuz. 

Jstanbul Postanesinde No. 400 

1111~~1 

Sabah uyku.dan uyanınca dilin 
paslanmı~ bulanması, midenin 
rabatsıılıgına allmettir. Tabii 
hazmi temin ve inkibazdan milte

ve 11 it avarızdan sizi 'ri.kaye 
edecek olan Eno's "Fruit Salt " 
mdstah.ıarını almak için mdhlik 
balAtın hudusunu beklemeyiniz. 

Sabah ve akşam bı'r bardak su 
derununda bir kahve kaşıgı 

• Pnın Sah• 
•• .. :Eno• 
ıauıı.laile 
ctllcetlet' 
fabrikaıl .. , 

a!iıııetl 
!U!lı:a&u1ıt., 

'mıkdan • halidir. ~ U I T S,4 ,. 
~~f s •1l •q L? 

~o -ısn.ÔJlıt'OJC 
~ a ECZJl.lCElZltDS 

.!.._..L unua. 

Istanbul Evkaf müdür~ 
lüğünden: 

Kıymeti muhammenesi 

Lira 
700 

Süleymaniyede Elmaruf mahallesinde kain ve eşhası sairenİd 
uhdesinde bulunan iki dükkanın üzerine müsadif olup 31 mayı• 
932 garesine kadar şehri 9 lira 75 K. bedelile icar edilroi~ 
bu1unan ve birinci kattaki sahası 126 2iraı ve binamn zeminindek• 
sabası ise 32 riraı ihtiva eden vakfa ait Nevruzhatun mektebini1' 
mülkünün satılması berveçhi bala kıymeti mnhammenesi olan 700 
lira üzerinden 11 temmu:z-931 tarihinden itibaren 4 hafta mud-· 

• 
detle ilana vazolunmuştur. Müzayedesi 8 ağustos 931 cumartesı 
günü saat on dört buçukta icra edilecektir. Talip oluıa1' 
istiyenler kıymeti muhammenenin yüzde 7 buçuğu nispetinde pe1 
ak çelerile birlikte lstanbuJ evkaf müdüriyeti binasında varidat 
müdüriyeti mahlul kısmına müracaattan ilan olunur. 763 

lktısat Vekaletinden : 
Ankarada tohum ıslah ve tecrübe istasyonu için 37 kalem atat 

ve edevatın şartnamasi mucebince mubayaa olunacağı 21-24-27-30 
haziran 931 tarihinde Cümhuriyet, Yakıt, Sonposla ve Hakimi"' 
yeti milliye gazeteleriJe ilan olunmuş ve ihale günü de 11· 7-931 
olarak yazılmıştır. Bu kerre Vekaletçe görülen lüzuma binaeıı 
ihale müddetinin bir buçuk ay daha temdidi suretile bidayeti 
ilan tarihi olan 21 haziran 931 den bil'itibar iki ay mUddetle 
münakasaya vaz ve ihale tarihi 19 ağustos 931 tarihine milsaclif 
çarşamba günü saat 15 e talik edilmiş olduğu alakadaranın mıa
liimu olmak üzere ilan olunur. (708) 

Yozgat maarif rnildürlüğiinden: 
Vilayetimizin Sorgun kazasında yaptm.lacak beş dersaoeli 

mektebin bilumum inşaatı kapalı zarf usulile münakasaya kon'" 
muştur. Bedeli keşif 16427 lira 80 kuruştur. ihaJe 30-7-931 per'" 
şembe günü saat on beşte Yozgat vilayet dairesinde daimi en'" 
cümen tarafından yapdacaktır. Keşif evrakmm bir sureti lstanbul 
maarif müdürlüğü makammda vardır. Talip olanların ihale güoll 
Yozgat vilayeti daimi encümenine müracaatlan iJiin olunur. (808) 

Mes'ul müdür: REFiK AHMB1 


