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Büyük Gazimiz Dün Ya· 
lovayı şereflendirdiler 

Reisicümhur Hz. dün Ertuğrol 
ıatile, yanlarında seyahatlerinde 
kendilerine refakat eden zevat 

b1tlunduğu halde Yalovayı teşrif 
etmişlerdir. Gazi Hz. saat 15 
buçukta motörle Saray önünde 
demirli bulunan Ertuğrol yatına 
geçmişler, yat saat tam 16 da 
YaJovaya hareket etmiştir. 

Büyük Reisimiz Yalovada hal
kın samimi tezahüratiJe karşılan
mışlar ve otomobille köfklerin t:: 
gitmişlerdir. 

1 
f, 
1 

23 muz! 
23 sene evel bugün Türkiye İmpa

ratorluğunda yeni, yeni bir ha
yata doğru ilerliyen bir inkılap ham. 
lesi parladı - 1908 senesinin 15-23 
temmuzunda - mutlakiyet idaresi 
yrkıldı. Bu seneden doğan meşru
tiyet güneşi, Osmanlı saltanatrnın 
hayatında yeni bir devre açtığı gibi, 
Türle milletinin ileri hareketi itibar
le de ehemımyetıi bir merhale oldu. 

23 temmuzun siyasi tesisatı Türk 
milleti için hayırlı ve faydayla dolu 
bir devir halketmemiştir. 

Bu devirden biz bu şekilde bah
sedemeyiz. Fakat 23 temmuz Türk 
milletinin mutlakiyet ve memleketi 
ecnebilerin keyfine, hevesine teı-ke
den, sadece kendi saadetini düşü
nen saltanata karşı isyanrnı, zfllme 
karşı galeyanını ifade eder. 23 
temmuz Türk tarihinde siyasi bir re
f ahm, iktısadi bir saadetin timsali 
değildir. 

Ermeni patriklnin tazimatı 

Ermeni patriki dün Dolma
babçe sarayına gelerek ziyaret
çiler için açılmış olan defteri 
imza etmiştir. 

23 temmuz bir deniz gibi ses~iz, 

ve ölü zannedilen donuk Türk mille
-==========:::===~:==:==============·· tinin asıl hamlesini ifade eder. 

Darüfünunda Muhtelit encümen 23 temmuz bugün artık bizim için 
bir ideal değildir. Bugün 23 tem-

Y ann yapılacak Matbuat IAyihasını muzun açtığı yoldan o kadar ileriyiz 
merasim dün de tetkik etti ki, bize 23 temmuza dönmek geri-

Lozan sulhunun imzasma te- Ankara, 22 (Telefon) _ Muhtelit 
aadilf eden 24 temmuzda. her encümen yeni matbuat layihası üzerin 
sene olduğu gibi bu sene de Darül- de bütün gün çalıştr. Kararlaşan 
fünunda merasim ve tezahürat esasları bildiriyorum: 
yapılacağını yazmıştık. Gazetenin umumi neşriyatını i.dare 

Bu merasime ait program dün edenin adr beyannamede gösterilecek, 
bitirilmiştir. Saat tam 15 te is· bu zat başmuharrir, umumi mitdiir, 
tiklal marşile Darülfünun kon- yazı müdürü vazifesini filen yapanlar
ferzns salonunda başlanacaktır. dan biri olabilecektir. Tahsili yüksek 
Bundan sonra fakülte reisi me· olmak ciheti de iltizam olunuyor. Muh
rasimin açıldığını beyan ederek 
kısa bir hitabede bulunacak, bir ve muharrirler 21 yaşında olacak-
onu, hukuku düvel müderrisi lar, mahkQmiyetleri olmıyacaktır. 
Ahmet Reşit beyin kapitoJis- Müstear isimde, yahut isimsiz ya-

ye geçmiş günlere dönmek demek-
tir. 

Resne dağlarında meşrutiyet gü
neşini seyreden Türkiye, Ankara 
kalesinden 1908 cümhuriyet ufukia
nnr seyrediyor. 

23 temmuzla 1931 23 temmuzu ara
sındaki fark budur. 

ispanyada vahim hadiseler 
Sevilde bir harp manzarası 

gösteriyor 
Kadlkde de Sosyalistlerle Sendikacılar 

çarpıştılar 
ispanyadan gelen son haber· 

ler, vaziyetin vahim olduğunu 
bildirmektedirler. Gürültülerin 
sıklet merkezi Sevil şehridir. 
müttehit sındikarun cümhuriyete 
karşı hareketi burada başlamış-
br. Smdikacılarla polis ve asker 
arasında kanlı müsademeler ol
muştur. Askeri kıtalar yer yer 
sükünu iade etmektedir. Yara
lananlar ve ölenler çoktur. Bun
dan maada birçok kimseler de 
tevkif edilmiştir. Bazı şayialara 

göre doktor Vollina sındikalist 
kuvvetlerin başmda Sevil üzeri-
ne yürümektedir. icabeden ted
birler alınmı9 ve doktorun ha
reket noktası olan Alacala - Ga
dalarya kuvvetli muhafaza kıta-
ları sevkedilmiştir. Aym zaman
da kendisinin ve bütün nümayiş
cilerin tevkifi için de emir ve· 
rilmiştir. 

Sindikacılar askeri kııla ve 
telefon merkezine hücum etmiş
ler, fakat mukabele karşısında 

Sevil üzerine yürüdüğü haber verilen 
müttehit sendikalar reisi Dr. Vallina 

hareketleri akim kalmıştır. inzi

bat kuvvetleri grevciler tarafın-
(Lütfen sayıfayı çeviriniz) 

Mecliste müzakereler 
Dünkü celsede Demiryollar ve Da

rülfünun bütçeleri tetkik edildi nı h k ' ..z.ıl3r emniy:e.ti ihlal etl .. r • .ıııoık4\rl sırl.ıı. :rV ar a Kın taleı>ea•n 
bir efendinin Loza -Sew mua- ra aoın:rnur mahiyette ise mfJddefnmu· 
hedelerioin mukayesesine dair miler yazanrn kim olduğunu sorup 
olan nutukları takip l"decektir. öğrenebileeektir. Muhbirler, muhabir. 

23 temmuzu hatırlarken gözümü· 
zün önünden neler geçiyor. Bugüu 
908 23 temmuzundan adet itibarile 
tam 23 sene ileriyiz. Fakat hakikat. 
te belki 23 asır!. .. İ'ki 23 temmuzun 
arasında çıkan hadiseler, ve 'l'iirk 
milletinin hamleleri o kadar ~oktur. 

Ili~, 908 23 temm~zunu ~~tırJa- Ankara, 2 2(Telelon) - M. Meclisi isabet olduğunu bu fedakarlığı bugün· 
mak ıçin ba~ıı:ııızI gerıye ç~vı~y.oruz. bugün reis vekili Refet Beyin riyase· kü ne.Iin yapmağa mecbur bulunduğu 
Ve ~nu. ebedı ıl~r~e~e seyrı ıçmde tinde toplanmıştır. Yeni matbuat ka- nu söylemiş, bunların çabuk inşası 

Bundan sonra Muslihiddin A- ler havadis uydururlarsa uydurma ol
di! bey Lozan bayramı diye bir duğunu bildikleri şeyleı·i yazarl&.rsa 
hitabede bulunacak daha sonra ceza göreceklerdir. Abone yazmak 
da şehrimizde bulunan Riyaseti suretile, şantaj yapanlara, bir tnetin 
Cümbur orkestra heyeti muhte· tahrif .e~ilirse, uydurma b.i~ ~~tin 
)jf parçalar çalacaktır. neşredilırse ceza vardır. Eskı ılar.ılar 

bu ılerı hamlesının ışaret noktası o- unun cumartesi günü müzakeresi için Lozanda kazanılan zaferden fe-
Iarak ı~ 1 nun se am ıyoruz. kabul edilmiştir. dakarlık yapmamak suretile bir iıstik-

............................ •••••····--·· .. ···-··· .. ····-- hakaret o]sun diye neşredilemiyecek-

Kadın birliğinin 
irşat heyetleri 

tir. Boşanma davaları gizli yapılmıyor-
~ sa kısaca yazılabilecektir. Gazeteler 

kend.i namlarına piyanko ilanları, ku
ponları koyamıyacaklardrr. 

Güzel 
kadın! 

Gazeteye verilen cevaplar basılmı
yacak gibi ise müddeiumumiye göste
rilecek, onun düzelttiği şekil basıla· 
caktır. 

Encümen yarrn sabah toplanarak 
tetkikata devam edecektir. 

lstanbulspor lzmlrde 
lmnir, 22 (A.A.) - lstanbulspor takı 

Nedir, 
nasıl ol
malıdır? 

mı bugünkü ekspresle şehrimize gelmiş 
Eğer Klılopatra· tir Muhtelif klüplere mensup ka. 
nın burnu biraz · . k r·ı · t f 
k .. ··k b "" Jabalık bır sporcu a ı esı ara ından uçu • veya u- . d h 
yük olsaydi. Basmahane ıstasyonun a araretle 

.. -.~ /karşılanmışlardır. ilk maç cuma günü 
3 udncuk sıyıfa- Altay takımı ile yapılacaktır. 
mız a o uyunuz 

.:::;:A.=::=v=r=u=p=a=d=a=m==u=h=a:::::::i:::r=r=ı=r=ı=er ve gazeteciler bir 
~por takımı teşkil etmişler <Gazeteler) 

Bizde dw ıeşku edilecek oıur&a &ıoyıe bar mi:a~a şahit 
z dersiniz ?I 

Cumartesi gUnU iki heyet 
köylere hareket ediyor 

Kadm birliği tarafından köy
lere gidecek olan irşat heyetleri 
dün birlikte toplanarak son ha

zırlıklarını bitirmişlerdir. Cumar· 
tesi iki grup hareket edecekler· 
dir. Reis Latife Bekir hanımın 
bulunduğu grup Bulgurlu Avaoi· 

ye Maltepe Başıbüyük Dudullu 
Sultanbeyi Pendik tarafına gi· 
deceklerdir. Bu heyet Aliye Esat, 
Mediha Fadıl ve Doktor Pakize 

hanımlardan miirekkebtir. ikinci 
heyet Çatalcaya gidecektir. Bu 
heyet mualJim Reşide iffet mu· 
alJim ve doktor Handan hanım
dan mürekkeptir. Diğer heyet· 
lerde hafta arası hazlrhklarıuı 
ikmal ederek hareket edecekler· 

dir. Heyetlerle beraber ofak bi
ırer seyyar eczane, köylülere 
tevzi edilmek üzere faideli ki
taplar götürülmektedir. Köy mu· 
allimelerilede temasta buluna· 
caklardır. 

B Grupunda Lamia Reflk, Se
niha Rauf, Mühiblee Riza hanım
lar vardır. Bu grup yeni mahal
le, Muhacirköy, Uskumruköy ve 
civarında irşadatta bulunacaktır. 

Aliye Halit Fahri ve Saime 
hanımlardan mürekkep iki grup 
ta Kağıthaneköy, Ali bey köy, 
Ömerbey, Ayabat, Küçükköy 
ve Mahmutbey köylerinede gide· 
cekJerdir. 

Devlet Demiryolları bütçesinin mü- raz lüzumundan bahsetrniştir. .Mazhar 
zakeresinde Sırrı Bey hat inşaatında (Lütfen sayılıyı çeviriniz) 

, 
• Isa ve 

.. Kayserin hakkını Kaysere, Allahın hakkını Allaha 
veriniz 1 ,, diyen Hazreti isanm hakiki maksadı ne idi ? 

1 Ağustostan itibaren 
V akıt sütunlarında bir tarih 

şaheseri okuyacaksınız 
Yazan: 

Dr. Eleler 

Hazreti isanın pek methur bir 
takım sözleri vardır. Bunlarm 
biri şudur: "Kayserin hakkını 

Kaysere, Allabın bakkını Allaha 
veriniz!,, Bu ıöz, isamn en çok 
yanlış anlaşılan ve hala yanlış 
anlaşılmakta ve izah edil
mekte olan sözlerindendir. 

Halbuki isa Kayserin düşmanı 

Tercüme ve· tavzih eden , 

Ömer Rıza 

idi. Yahudileri Romanın ve Kay
serin hakimiyetinden kurtarmak 
istiyordu. Bunun için bir ihHlal 
hazırlamış ve kıyam etmişti. 

Bu vaziyette olan bir adam 
nasıl olur da Kayserde bir hak 
tanır ve o hakkı ona vermeyi 
tavsiye ederdi? 

Kayserin hakkını tanıdıktan 
yani onun hakimiyetini ve hüku
metini meşru saydıktan sonra 

onun aleyhinde kıyamın ne ma
nası olabilirdi? isa bu zözle baş
ka bir maksat gözetmemiş ise 

bu sözün manası kalmaz. Fakat 
bu asıl maksat on dokuz asırdır 
yanlış anlaşılmıştır. 

Acaba isanın asal maksadı ne 
idi? 

Bunu yakında tefrika edece
ğimiz tarihi eserde büyük bir 
merak ile okuyacak ve anlaya
caksınız! 



~ .2 - VAKiT 23 Temmuz 1931 

Türk - Rus ticaret mukavelesi 
,-

Seyahat Mektupları 

Mecliste vekillerin izaha
tııidan sonra kabul edildi 

Buidaylarımızı 
kıymetl~ndirellm 
ihracat için prim vermek usu· 
IUnUn muvafık bir tedbir ola· 

Zonguldak ne istiyor ? 
caıı 1'8ret edlllror 

Dünya istihsalibnın fazlahğı-
yüzünden buğday fiyatlarmm 

Bu ehemmiyetli kömttr havzamızın 
emin bir limana ihtiyacı var 

Ankara, 22 (A.A.) - B. M. Mt>clisi "Konuşulan ticaret muahedes·nin düştüğil malumdur. Bu vazıyet 
bogUn Rusya ile aktedilen ticaret mu- mevzuu iki memleket ithalat ve ibra- Zonguldak, Temmuz 931 - Zongul amele yekQnu, birlik sicilline gCSre °' 
ahedeslnin t8:sdikine ait kanun layi- catıdır. lki tarafın hariç pivasalarda karşısında buğdaylarımızı kıy- dağı bUl'Ünkü haline sokan kuvvet,. dört binden fazladır. (63) deki istih 
h U-•· . " metlendirmek ve müstahsili U· asınt m T.aaeı:e etmıştir. Bu müna e- rekabet etmemesi meselesi ise hey:iel· kömür _havzasından başka }>ir ljey llt yekunu senevi 200 bin tondur. 
betle bazı hatıpler Rusya tarafmclan milel ticaret sahasında anlaşma mest- rardan kurtarmıık çareleri ara• değildir. 20 - 30 sene evvel bir na. Bu ocak milli müessese eline. geçel 
yapılacak mübayaatın hariç piyas-ı:ar- lesidir ki, bu da mevzuun harkinde- mrken ekmek fiyatına birkaç biye merkezi olan Zonguldak, bu- her sene inkişaf devresi g~irdil• 
da satıl111ak suretile ihracat e~yıımızı dir. ,. kuruş zam yapmak ta mevzu gtln, bUtUn memleketin iktısadi ha- için, beş sene sonra diğer ecnebi şit 
mtlteeuir etmesi endişesini izhar ~~·le- Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi babsoldu. Fakat bu fikir pek yatında en büyük rolü oynıyan muaz. ketlerin istihsal ettikleri miktarı 
mitler ve geçen sene portakal muba· Bey hükumetin menfaat· · · h · Uraftar bulamadı. Dlin intişar- zam bir -hır haline gelmi.ıtir. bulacag·ı tahmı·n olunmaktadır. Halel t d t d"'f d"l .. k"Tt ımızı e emını- :..- -s 
~aa ~n a .~sa u. e 1 en muş u a ve :retle dikkate alarak bunları kornya. eden haberlere iÖre bük(imeti· Öyle r.anJediyorum ki, memlekette, satışlar memleket dahilinde yaptldl' 

un an mutevelht zararlar~ nazarı cak bir muahede aktettiğine emin l"e miz de bufday meselesine JA· efer mmt latihsal işinde müspet bir ğı gibi, Yunanistan, Romanya· ve J• 
dtiati celbederek çok. samımt ~e ha- knni bulunduğunu söylemiş, ancak bu yık olduğu ehemmiyeti vermiş rol oynıyaa bir amiı varsa -0 da, sa- talyaya da sevkolunmaktadır. Bu oc~ 
klkaten dostane ola,n ikı taraf munnse- gibi muahedelerln daha evel meclise ve bu hususta meclise verilmek dece Zonl'Uldak kömür hniasıdır. larda amelenin şeraiti hayatiyesf d• 
batının bu gı"bi vak aları bertaraf ede- tevdii lüzumuna b""t .. . 1 • k '1 t, dU u. buh k _._ k d k ğ Ye u çe encumenınc e üzere bır anun liyıhası hazır- ':ii'aye nya 1atıaat ranı arşısın mükemmeldir. Hıfzıssıhha llani1n11' 
..-. a ar uvvetli bulundu u kanaa· tetkik edilmemiıı ı · c: t t · . B d 
ti i lzha 1 i 1 dl H t . 1 b -s o masına ı,.are c nııı-; lamışbr. u kanuna nazaran a bizim duydutumuı teeesiir, diğer nun icap ettirdigı·. bütün sıhhi ted• n r ey em ş er r. a ıp er u tir. " ill ı dah 

müstahsilin elindeki mabtulOnil m et ere nazaran a azsa, onu mu-meyanda TUrk emtiasının mahreç bul M h Milf" B h kkak 1'n b kö Ü h bo bir, amelenin malt vaziyeti tahtı te-
dufu yerlerde Rus emtiasının r;kabet 1 a.z ar. ıt ey (Denizli), Hasan bugünkü fiyattan 2 kurut fada· 

1 
a e u m r avzasına rç mine alınmıştır. Burada amele yev· 

19pmalnut hususunun iki taraf ara. Fehmı B~·.ın usul m_~lest etrafında- sına satması temin edilecek, k&y- uyuz. miyesi 100 - 130 arasındadır. 
sında tet.ldk Te müzakereye mevzu tes- ki noktaı . nazarı.na ı.ştırak eylemiş, lü hükömete ve ziraat bankaıı- Ttlrkfyede lktısat hayatında mü- H d k" ·114 •• ı 

• muahed.. ın tatb k t da k ı..·ı k hl bi ı ff et ek:t ı k"' ·· avza a ı mı 1 muessese ~r, kil etmesi temenniyatında bulıınn u<:.. .,n ı a ın çı a,,ı ece 1 b b w d la k m r ro a m e o an, omur . ·ı d h"l' d d" 1 • 
la dl ı 'i her hangi ihtila[ın halline iki millet na o an orcunu ug ay o ra havzasını görmek, onun oynadıfı rol- a:n~ şeraı a ı ın e mevcu ıyet en· 

r r. a d k. d ti • kr. r · ı -. aynen verebilecektir. l•rln n-..ıı .. n f"'--t oldufunu tetkı"k nı ıdameye çalıQmaktadırlar. Bura· Haiid ekili T RU§tii Be . _ ar sın a ı os ugun " ı ge ecegı ka- ,.. ~... .-nı .,, 
.._ d mi~ vkl· _;, ibi . Y r.c'd~ naatini izhar etmiştir. Dün bu hususta görllttllillmllz etmek, orasının lnk'••fında Amil o- da faal müesseselerden biri d_e 
~n e ır•r • .1.asv nıze arzc •- 1 . . l k d b' "9D 

J ah d iki t f d ktısat vekılı Mustafa Şeref Bev a i a ar ır zat bize ıunlan Jacak esasları lLT.renerek tesbit etmek, başta Rauf Bey isminde kıymetli bir en mu e e ara arasın a mev· . · • va 
t ti rl fl b tta t duf d ·ı usul ıneselesıne temas ederek muahe- söyledi: memleket meselesini her türlU meı::ele Türk mühendisinin bulunduğu (Kılınç) eu ca m n&9e a esa e ı en d • b""t .. . 

mtl§kUlAt ve hadisatın öğrettiği ve enın u çe ~ncumenıne gitmemiş ol- - 8'1ğdaylanmızı kıymetlen- nin fevkinde tutan ve bu uğurd~ en ocaklardır. Bu ocakların bazı ağızları 
Jeap ettirdiği hususat nazarı dikkate ması sa~cce ~ktısa~ encUmeni tarafın- dirmek için ekmek fiyabna zam hassas Ye titb: bir neşriyat prensi- da yakında açılmaia başlanacak ve bu 
alınarak yapılmış ve daha ameli ol- gıd~~ ~:~~:~ıilr'":sıle ·~ıkti~. o.ıubnrnl. ak yapmak bir tedbir değildir. Çiln- pine malik olan (V AKIT) a mehsup suretle istihsal miktan artmtş olacak· 
mu,tar. Bizden mal alıp başka yere " .. . e_amu n~ııcesı n un- kil bu takdirde diğer şeylerin benim gibi bir gaııeteci için her h:ılde tır. 
ıötUrmefe gelince; Sovyetlerdcn bu- dugunu soylemıştır. en önce l'elen bir iş idi. Bu birhtd Zonguldak kömUr havzasının 

. Iktısat vek"l · fi ti Tii k' fiatlanda o niıbette artacaklar. bo.rcumu ifa ettim. Havz.anı.n mü.hı"m meml~ekett"' ı"fa etmekte olduğu ok nu beklemiyoruz ve gayri varit göri.ı· ı ı ucuz a a r ıye "' ç 
yoruz.,, piyasasında satılan Rus malları hak. Binaen:ıleyh ihracat için pirim bır kısmını dolaştım. Edındığlm ınti- . . .. 

Vekil B. beyanatına devamla her kında Eski:.ehir meb'usu Emin Deyin vermek usulü en muvafık bir ha, elde ettiğim malQmat budur: ~ii~ı~ rolün kıymeti, ancak ıçı~e 
be t b T .. k. d b d 1 B z ld k k"" .. h h gırıldıkten ve oralar liyıkile ~zil .. hangi- bir yanlış vukuunda mesele üze- yana ına ceva en · · ur ıye e ir te bir o ur. u takdirde köylü ongu a omur avzası, er . . 

rlne komfumuzun nazarı dJkkati cel- damping mevcut bulunmadığını ka vdet mahsulünü verilecek pirim nisbe- sene muarien ve muntazam bir nis dileten sonra daha iyi takdir edılebi· 
bedilec:eğini, feçen sene portakal me· miş ,.e hu meselede en ziyade ileri SÜ· tinde faılasına satabilecektir. pet dairesinde inkişaf etmekte ve lir. Zonguldatın memlekete temin 
eelesinde tesadüf edilen müşkülatın rülen çimento ithalatı etrafında iznhat Hükumetimizin haı:1rladıö-1 ka- memlekete mühim faydalar temin et- ettikği. faydad, şayet rad kamla ifade edil· 
iki taraf arasında ticaret muaht!desi- vererek son iiç seneye ait ithalatta an- IA "h d l be d mektedir. lnkişafla mepsuten müte- me ıcap e erse ay a 400 • 500 bin JI.., 
nin bulunmadığı bir devrede vukua cak bir ton fark olduğunu ilave etmiş.. nun ayı asımn 8 gOze İl' il- nasip bir şekilde çoğalan istihsalat, radı:· Her a~ bu servet bu menıl~k4:" 
geldlti,nl, yeni muahedede bu husu- tir. şüncenin mabsuln olduğu anla- her gUn pek bariz bir şekilde kendisi- te gırmektedır. Memlekette iter tUr!ii 

tdmaktadır. k k d kad nn nazarı dikkate alındığını !l()yle. Bundan sonra müzakere kHi görüle- Bilhassa köylOniln bftktimete ni göstermektedir. Geçen 1929 senesi sı ıntıya mu abele e ecek ar mü-
miş ve muahedenin emniyetle kahul e- rek madtlelere geçilmiş l"e ticaret mu- bUtiln havzadan istihsal edilen kö.~.ü· him olan bu miktarın, havzanın inki 
dilmesini ı~tiyerek demiştir ki: ahedesi tasdik olunmuştur. ve Ziraal bankas1na olan borç- rUn miktan, 1,421,008 ton iken 1930 da şafile mütevazi bir şekilde çoiala-

larına karş buğday verebilmesi bu miktar 174,151 ton fazlasile cağında, tabii hiçbirimizin şüphemiz 
-dan at,.• alan binada hapı kabul ediJm;ştir. kst lü " . t" • d"' lt k --. k B d D ··ıf . 1 . uy nun vazıye ını uze ece ı,sar::J59 •-.,. bulmu ... u•- 11ı-.a .__ yoktlf • rdi16W' S'b- telefoncu ızlart un an sonra aru unun l :.:tçes,ı db" J d d" .,,.. -~.r.... .... ..... -.. ~ 

te ır er en ır. · Iu-..ı,...;.umız ,,,JaaL~erw;.iııt :.S ince Yalnız bu ı-0-.Jma işinde bir ıı .. kurtarmıclardır. Sevil halkı elin 90 .474 )ir~ olarak ve şelıir .. yatı me.k· Aı4 T' t kt b' d . lltıl... :ı: &" 
:r .ı ıcare me e ı mil errıı- ilk beş ayın yekdnu g-en senenin ay evvel 1nuç eaııın""ı ıt:ap eden zaru 

dehıetli bir korku içindedir. tepleri ağustos eyhil masrafları için k N ... :s 
Vaziyet diğer bazı şehirlerde de 150 bin lira kabul edilm~ştir. lerinden Hak 1 ezihi B. de ni aylarının yekOnuna kıyasen 17,500 .-etler vardır ki banlann ilk vasıta ile 
rl e •abamct gösteriyor. Sindika Müteakiben Konya sulama idaresi diyor ki: ton fazladrr. Bu rekolteyi de bize, hü- alınması, kömür havzamıza, tahayyül 
ınenıupları muhtelif şehirlerde bütçesine geç"!miş Refik Bey (Kon- - Hükumetimizin almağı dil· tün dünya iktısat buhranı içinde çır- ve tasavvurun fevkinde bir mUkemme-

K ·va) sulama ücretlerinin fazlalığını ile şündüj'ü tedbirler hakkında in• pındığı halde, kömür havzasının mes- liyet temin edecektir. Bu zaruretin. 
arevler ilin etmişler, arikıte " t " d h b 1 k 
e ri sürmüş ,.e idare merkezinin de Çum ışar e en a er er Ço memnu- ut ve fevl"li bir inkicmf halinde oldu- başmda liman işi, daha doğrusu kö 
scsyaliıtlerle ıindikacılar arasın- ~ y 1 " - ~ 
da da bazı hadiseler olmuştur. raya naklini istemiştir. Nafia vekiH niyeete değer. a DiZ bu saha· ğunu gösterm~tedir. mürlerimizin kolaylıkla tahmil ve 
Doktor Valina ile tevkif edilen verdiği cevapta ücretlerin bütçe lAyi- da kat'i ve daha faideli adımlar Halen Zonguldakta. kömür fstihsa- tahliye meselesi gelmektedir. Maldm 

d k k hasile indirildiğini nakil meselesinin atmak irin mftstahselin baaada ıa.tı ı"le -ul olan Ü"ii ecnebi, sf'kiz olduğu üzere kömür havzamız, her 
iğer omüniıtler Afri aya sü- .,... • ·--:ılD :y 

rllleceklerdir. de tetkikte olduğunu söylemiş ve neti- kadar muhtaç olduğu avans ve kadarı Türk olan on bir müessese var bir yerde mazhar olmadığı bir nln.ete 
~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ cede sulama bütçesi 10...,.263 lira olarak parayı daha kolaylıkla bulabil- dır. maliktir. O da havzanın sahilde ol· 
Müfit Bey bu şekilde para verecek tesbit edilmiştir. Bundan sonra dc,·let meıinin temini ve mabıultınü ye- Milli müesseselerht en mütekamil masıdır. Buna rağmen bu havulide 
bir grup olup olmadığını Sırrı Be) den şQrr~l daavi tanzimat, mülkiye dai- tiıtirebilmek için yllksek faizle ve istihsal kabiliyeti fazla olan (63) mükemmel bir limanımız yoktur. E-
sormuf, Strn B. de kendisinin bir grup reler i reislikleri intihabı yapılmış, tan- sah rk 1 
namına söz söylemediğini ifade etmiş- zimata mülkiye reisi Ismail Hakkı, para almak teabbüdilnden kur- numarah ocağa ip (Türk iş) şirke- reyli, tabii bir limana ma ı o mnsı-
tir. Neticede Demiryolları masraf bilt daaviye umumi katip Saffet, mülki· tarılması elzemdir. tidfr. Bütliin ~~i, Türkiye iş banka- na rağmen üzerinde fenni rslahat ya· 
çesi 13.865.785 varidat bütçesi de 17 mil- yeye sabık Jstanbul valisi Mi tat ve u- Hükumetimizin, iıtibaal baya- sına a~t o an. T" rk iş) sadece hav~a~a pdmış olmadığı için iptidai bir bili· 

Yon 233 bin Ura olarak kabul edilmfCL. mu~ k-'t"ıplı·~ .... de ba• muavin Edip tımw · k' fıemrinde ica d beş mılyon lıradan fazla sarfetmışt:r. dedir Zonguldakta lae, Fransız ,ırke-
y · mı " A.. "' b " nbıo ııak la d P e en 63 ocatı Türk kafaları ve Türk elleri- ti su~1 bir Uman insa ettirmiıtir. 

tir. Sonra elektrik ve hava gazı istih- Cemil Beyler seçilmişlerdir. lltun u no ta rı erpıı ede- 1 "d d"lmekte b 'd ·1 sa , 
J .. k ..:.ı . il d d be d" k v. d h kk kt e ı are e ı ve u ı arecı er . Tren yolu iskeleye kadar relebil· • ver,. ... nm Y z e on an §e in ı- Meclis cumartesi günü toplanaca ·- cegı e mu a a ır. yesinde her gün biraz daha inki- . 
rilmeslne ve Çelmslovakya ile yapılan tır. .. .............................. -·---- mektedf r. Fakat bu lımana Zonııul· 
uzlapıa mukavelesinin kabulüne ait Himayeietfal Bebek tubeai Be- şaf eseri göstermektedir. dak deresi, her an kum yıfmakta ve 
lAyilıelar ta8dik dllmfştlr. BogUnkft tatil ve bek bahçesinde bir kır eylenceıi Bu ocafın her tarafını, şi;"etln kry her gün limanı bir derece doldurmak 

Bundan eonra her hangi bir ecnebi eylenceler tertip etmiftir. Himayeietfal Ka- metli mUdürU Eea~ ve Muavıni KAıtm ta devam ettiği için, layıkile emni 
pıhncıya kadar vekiller heyetinin o dıköy şubesi de Suadiyede Mec- Beylerin dellletlerde gezdim. Amele yet edilemez. Gerçi, limanda her 
dnlete Nd seneyi tecavüz etmemek il· 23 temmuz bayramı münase- lis reisi Kazım Pş. Hazretlerinin vaziyetleri~t, istihsal ~e temizleme gün muntazaman tarama ameliyesi 
dnletle iki seneyi tecavüz etmemek ü- betile bugün resmi daireler, mil- himayesinde bir kır balosu ve- keyfiyetlerıni tetkik ettım. Sadece 63 yapılmakta ise de bunun çalışması 
zere ımıvakakt mukavele yapablJeceğf. 1i bankalar ve mOesseseler ka- recektir. Bunlardan baıka şehrin numaralı ocak ile (Kozlu) daki ~ömür hem kömür maliyet fiatlannı mütees-
ne dair kanun ile TUrk - Sovytwt deaiz pah bulunacaklardır. muhtelif semtlerinde de eylence- iş şirketinde çalışan amelenin mıkt:ın sir etmekte ve hem de esaslı bir f!:: gö-
silahlan tahdidi hakkındaki kanun Eu milli bavramı tes'it için ler tertin ecfilm"tt r. 3000 f bulmaktadır. Havzada çalı:ııtn rülememektedir. Derenin mec~sını 

VAKTın Tefrikası : 40 seksenlik imamı, bir yanında lala, tııua falıolardan rahatsız olmağa, ya bql.yorlardı. Bir aralık ihtiyar değiştirmesi ise, hiç mü~~ii~ değil.dir. 
'il' le I• kartıımda konağın çocuklarile yerinde kıpırdanmağa baıladı. kadınlar safının ()nünde dört bet Bu Yilzden vapurlar, komurterlnı B· .. ızı ı.. Gülaüm Yarclı. Nevnihal kalfa gi Kadımn körlüğünden iıtif.ade ~- yqında bir çocuk ıeıinin "abla lelekser liman haricinde atm8k mechu 

bi imamın pyiniıinde, yeni cüp derek aruıra lalaya nümıdane ı- hani teker daiıtacaklar,, diye dü- riyetinde kalıyorlar. Dışarda ise her 

Dalları peıi, temiz mestleri, tal taklidi t~retler rapıyordu. F~t .o hi~ dük ıibi öttüiü ititildi. imam g?z· an deniz tehlikesi mevcuttur, amele. 
boyun atkııında da hazin bir ciddi hır. teYm far~~~a degıldı. Esi<! lqünü düzelterek "auı aua,, dı!e nin tedariki güçtür. Velhasıl, Zongul· 
yet görünüyordu. Cemaatin hep redıngotunun uıtunde 0 kapalı eıkı kuvvetli bir 11lık çaldı •• Ve derın dak kömürlerimiz arzu edilen şekilde 

YAZAN çoluk ç~n ibaret bulunması vükela çehreıile di.?l~~or, Y.alnız a- bir aükUt •• ~~t. ~ir dakika ıonra tahmil edilememekte, vapurlar arzu 
REŞAT N U RI adamcagızın neıeıini kırmıt ol- raııra cemaate ve onundekı teker fııılblar ıızlı ıtı,ıp kakışmalar ed'l 1 .. f la beklemek-

• b k ak k ""IAhl b k ' d "d • • h ı memes ne ragmen az 
M .d. .. .. d .• 1 b. makla beraber yine mevlutruyu ıepetıne a ar u a ann u a tekrar batla ı. yı en ıyıye ırı· . . el 

eaçı ın onun en fOY e ır • ~ I b I . . . . .... . ki k k .. l"hl tedırler Onun içın ecnebi vapurlan a 
~ k k ·ı d k k'" vect ile dinlıyor, aruıra derin (Al- a a ığa yetıııp yebtmıyecegım lanan çocu ar ıe er u a an et· • .. .. 

gükmhan İranb İ~ en. çı. a; k~ lah Allah) ıeıleri çıkararak göz· keıtirmeğe çalıııyordu. Allah 11ak rafındaki çemberi ıittikçe ııkııtm- Zonguldaktan komur almaktan iee ton _ 
ç mı ar e yınnı a •· leri'ni kapıyor, batını iki yana ıal- lasın hesap denk gelmezae bu yu· yorlardı. imamın bir kaç defa tek başına birkaç lira fazla para vererek 
ka yanmd l ıaa~. ~nc~reler~en ~yn- lıyordu. murcak alayından zer yakayı kur· rar ettiği ıılıklar artık cemaati ya· (Pire) den kömür almalı tercih ediyor 
lama ı ar. Gulıumun talnne ?Çel'· • cakl d M f"h k 1 t t d Ad "' "h larmı•-. Kadının hakıkaten güzel bir se tara ar ı. aama ı pe o - ıt ıramıyor u. &mcagız na a· ır 
de umulmaz hır kalabalık vardı. si vardı. Fakat usulden filin habe- mazıa külahları ikiye yırtmak da yet mevlutçuyu bir ıuıturarak Burun bu endişeleri bertaraf ede-
Alb yetilli teker külahları civar . im d ... • . t h .. 1 ed"I . mümkündü ya küçük bir nutuk vermeg"'e mecbur cek olan yegAne if, Ereğli · limanının 

ı __ ._ · 1 d '-- rı o a ıgı ıçm a ammu ı emı • 
IOaaa ve vırane e~ e ne ~dar yecek kadar haykırıyordu. Sonra Cemaat mevlOdu evvela bü· oldu: "Çocuklar günahbr ••• burası inşası ve frmak • Filyos hattının bir 
çocuk varıa me~ıde toplamııb. ezberden okuduğu için birçok yer- yük adamlar gibi dinliyordu. Fa- cami ••• mevludu nebevi okunuyor an evvel Ereyliye temdididlr. Bu hat. 
Arka safta . Nevnıhal kalfanın .ya leri atlıyor, karııtırıyor, tekrar e- kat kadın iti uzattıkça fena all- karaıöz oynanmıyor •• Kim gürültü tın buraya kadar temdidi kömür havza 
nmda J:>ir ııra bq örtülü, tesbıh· diyor, arkasını getiremediği vakit metler belirmeğe bqladı. Çocuklar edene ,eker 7ok ha.. bak haberini& nuzı her türlü endişeden masun bir 
li IRiyük hanım oturuyordu. Kör kendinden bir ıeyler uyduruyordu. ölü deniz dalıaları gibi için için olıun ••• ,, hale getirecektir. 
mnltıçumm bir yanında meaçidin lbti1ar imam1 bu ıeıten, bu ıır- kımıldamyorlat, f11rl fwl konutmı· .(Bitmedi) Taldt Mümtu 



Bu işe stz de şaşın 

GUmrOk bUtçesl ve 
muhalif gazeteler 

Gümrük bütçeı:i müzak ere edi· 
lirken gümrttk: müdüriyeti bir 
haylı tenkit edildi. Bunun neticesi 
olarak gümrük müdürü istifa etti. 

Gümrük hakkında tahkikat yapılma· 
ınasını karar verildi. l\lürakaba 
vazifesini ıı;ören bir meclis ne 
yapmak l:lzımsa yaptı. Amma 
velak:in siz F:elin de ~u muhalif 
matbuatın ) aygarasına bakın. Şim· 
diye kadar neden tahkikat yıpıl
mı~, şu olmamış bu olmamış! 
mış mış!~ 

Meclis vazifesini yapıyor ve 
mes'ul adım İ$inden çekiliyor, 
tahkikat başlıyor. Daha ne yı· 

• pılabilir ? 
l\leclis ağzile kus tutsa kendi· 

!erinin dıdıği gibi muhalifleri 
memnun etmerıin lmklnı yoktur. 

Böyle muhalefetin aklına, fik· 
rine, maharetine sizde şaşın ... 

Biz de şaşalım ! 

Güzel kadın nedir, nasıldır ? 
Eğer Kleopatranın burnu biraz 

olsaydı .... veya küçük 
büyük, 
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Günün 
Muhtırası 

Takvl~Peı~embe 23 Temmuz 7 

inci ar 19;, ı. senenin ~ünleri: ~tçen 204 
kalan !("Ünler- T61, :- Rebiülenel 1350. 
l\1e~ruti) etin ilanı. 

GUne!-Do~uşu: 4.46: Aatl~ı. 19,34 
Nama" vakitleri- :"abah: 3,01: 

Ô~le: 12.20: ikindi rill:-:.\kşam. 19,35, 
Yarsı: 21,39. ımsak: 2.39 

• 
Hava - Dünkü harar<"ı ıu:;ımfl 26 

lıı•garil 2 r d~tece. Rugiın rüztlr PO)TI Z· 
dan mutedıl hava ekseriyetle açık. 

• 
Bugün 

Gelenler • gidenler - Sirket 
i~leri hıı~kında \'ekAletl~ temacta bulun
mak üure Anı. araya ~tmiş olan Lımın 
şirketi ' müdıiru Hamdi B. rlün .~nkaradan 
şeıırimize donmü~tür. 

Gezintiler - Hayat mektepleri 

ölenler 
C. H F. Üsküdar kazısı reisi ve Sıhhi 

müze müdürn Dr. Hikmıt Hamdi Bey 
dün akşam birden rabmıılınuak '·efıt 
etmiştir. Cenazesi bugün saat on birde 
Üsküdarda Ayazma.da Kızkulesi parkı 
karşısındaki hUlesinden kaldmlıcak ve 
iskelede Yenicamide namazı kılın dıktan 
sonra Karacaahmerte defnedll ecelı:rir. Mu
maileyh çolc nezih ve kıymetli bir zam. 
Bütün tımrü tam bir dürüsti içinde 
memleketine hizmetle geçmiştir. Ailesine 
ve dostlarına beyanı taziyet ederız. 

Radyo 
lstanbul - Saat J 8 den 19 a ı.adar 

p.ramofon pl:lklan neşriyatı 19,30 dan 
20,30 a kadar birinci kısım alaturka 
saı., maklıule H. 4urakile, Anadolu Ajan.sı 
haberleri ~0.30 dan 2!.30 a kadar orke:trı 
21,30 dan 22.30 a kadar ikinci kısım saz, 
Akile H .• ~:krem B. ve ıırkadatlırt i~tim L ~ 
kile. ,. :ııım't~1,ıı;I 

,. VakıtJAbone ,artları: 
ı 3 t> 12 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 

1 2 3 4 
30 50 65 75 

Hususi 
12,50 Kş 
25 

1 · I O DefaJıı-
100 1\uruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı· 
~ı için bir defa meccanendir. 

R - 4 satırı geçe n il1nluın fazla 
aurı için 5 kuru~ zammolunur 



Hayatta bir istikrar noktası arat'ken Demokratım fakat 
liberal değilim! 

Muhalif gazetelerin dilinde Gece llemlerf - Bir kaç sfmarı tahattur - Hicran ve 
yeni bir ses: husren aylnlerf - 0~ beklr bir •rada - Kadem 

- Hükümetçi gazeteler de- hayra bir sellm - A•k•rtık. 
mokraıi dütmenJığı ediyorlar. _ 57 _ Yazan •• Halit Ziya 

Muhalefetin mubarrirleri bu ... 
tabiyede el birliği ediyorlar. Li- Onun ıe~ Alemleri, sekiz on ıun' teeuürJerfnj ketmetmek için mutfak 
beral düşünceleri Demokrat fi- de hir, sekiz on kişi, bir gün lzmir· ittihaz ettikleri yere koıarlardı. 
kirlerin müteradifi gibi görerek den kaçarak cinr köylerden birinde, * • • 

Bucada, Rornovada, Prnarbaşmda, Bu ıon ilem Süleyman Beyin Js. 
el çabukluğu marifet gösteriyor- Karşıyakada, Soğukkuyuda içki Te tanbulda Yerlepıek için lzmire ,,, hiz. 
lar. Haftalardır allame kılıklı musiki ile geçirilen gecelerdi. Onun lere nda ruimeai oldutu gibi he 
yazılar hükumetçi ve devletçi daima meyur; aşkları - meyus. zira nim de aile eT)erfne veda tarihime 
muharrirlere türlO, türlü vesile- mutlaka tahakkuk edemiyecek emelter teAadüf etti. Karat&J evine geçtim. 

Polla Haberleri 

Gene kaza 
Bir çocuk otomobil albnda 

parçafanarak öldU 
Dün saat 3,30 da Taksim 

tramvay kulübesi ~nünde aekiz 
yaılarmda Artin isminde bır ço
cuk 1679 numarah ıoför Rem· 
ıının idaresindeki otomobilin 
altında kalarak parçalanmıf Ye 

derhal ölmüttür. 
Çocuğun Dolapderede Dere

boyu caddesinde 44 numarab 
evde oturan Şaram Efendinin 

oğJu olduiu anlııılmıı f of6r 
yakalanarak tahkikata başlan· 

Jerle çatıyorlar. arkuından koşar, ı;;anki bililtizam G~tik demeli. Zira Tevfik NeTzat!a 
Li • mıthr. 0

beralizm in, kaknem, kahne o ntliden o!'Janları intihap ederdi - Ali Galip de yatak takımlarını ve hu 
bir on sekizinci asır matabı oldu- ra seyehat1erde ya bu tarzda eflence- ıul tfY&larını alarak bana iltihak et· Mahallebl tablasının 

· ı d b b be41n• gelen jıınu herkes duydu şimdi onu ıinsi er e es a ı şifa bulduğundan anne tiltr. 
poltiıyenler "Demokrasi fikirleri sinin şefkati cebinde bol paralar ve ha Ati Galip rüttiye arkada~lanmdan Dün çarşı içinde 121 numaralı 
diye ileri ıürüyorlar. Lib~ralizmin yatın~ geniş müsaadeler kordu. Re ve en H\'Kili dMtlarımdandı. Rüşti~ e- dOkkinda fanilacı Hasan Ef ye 

'. I . 1c· •1 k I fakatınde hulunanlar da lzmirin hep den tonra İAtanhulda mülkh·,den ne· fanıla almak üıere Cahit, Niyazi 
nazar1ye erı ma ıyaJ anara sa - Tti kl"k k ıc. b k h · t · · · · · d r u ıt) na151nm erra ru lara nla şet etmıı "' zm1re vali maıyetıne ,l1e· ve Hasan isminde Uç kişi gelmiş, 
";[

01
• • lik sar delikanlıları idi. Bunların mur sıfatile a,·det eylemişti. fakat fiyatça uyuıamadıklarından 

ahraman aynı ~a~;.ama~. içinde saz salanlar. htı.susile giızel (Ali Galip '" M>n memuriyeti o· 
Yan alllmeler, el b1rhgı, dıl ~liler ''ardı. Sofulann Raı;;idln tiT. lırn Ji<>SOva ,.aliliiinden ittihadı te· kavgaya tutuımuşlar ve biribir-
b.irliği ederek. ve. teşkilatı esa- e~i. ha) atı hep mahrumiytt~ it;irrle ukki hük6metinin )anlrş bir telAkki· !erini güzelce dövmüşlerdir. 15un
ııye kanunu sıperı altında akına ı;eçen hedbaht Azizin da\ udiye .l a1'ın gf .sile a~ nlarak harp !fnelerinde vefat dan başka kavga eanasanda 7 
baz1rlanıyorlar. dası nöhet nöbet yüreklerinin elemleri· etmiştir. Ali Galibin Haldun, H3s- liralık mahallebi tablasını da de-

Liberal mutlaka demokrat de- ne tercüman olurken bilAihtiyar eller nun, Sadun l~mfnde ü~ oğlu ''ardı kı 
tildir. Baıan demokrar;i ile li- kad~h!t~e uzanır _,·e bö~· le bir yandan üçii de milletin \'&Yanı iftihar edl· 
beralizm birleşir birleşmiyebi- musıkının hep aglıyan ~k,·aları ruh- dındandır. Bunlardan Hasnun, ki 
lir def ' la rın iir.erine katre katre na leleri· spot aleminde pek meşhur idi. Çan:ık· 

D k t f k t l'b l de- ni dökerken hir yandan tefsir etlile· kalenin fedakar şehitlerinden hiri<!ir.) 
emo ra ım a a ı era · d tl · b' kAk' L"' •- • ı · · · ··ı· d" b·ı · 1 b d.. mı)en er erın, ır me§ u ıvet per nlrhaf evı ımınn zarıf, me-

11 ım ıye ı en ansan ar u un- d . b" .. k · . 1 · d . . . k" k" ··k f k t d I d'. d esıne urunere uyuşmuş dur:\n tın el erın en bırıydı ı, ·uçu · a ·a 
Y•

1
ka t Ybatkam,ı§ ar vet ~nl ya ta tlemlerin in'~iale müstait kmlcımla bize ıöre pek büyük idi. Rrn 

ha s a a arımızı emıı e - k 1 · •t . I d ' rrna ra ınm Rlev er ıcı1t eden kez hana :u olan etyayı beraber ıtl · 
mıı er 8ır. I t lh z~bi pfü•ıkürürdü. Böyle, bir naliJ a~·f. mr§tJJ11ı bunlara ufak tefek şe) ler 

raz ılr nıne henıiyen hu Alemler pfak iÖ- fü\ve etmekle hururnı ~üslü ,.e selim 
HGkOmetçi matbuat demok- künceye kadar deYam ederdi. ti bir YU\a hRHne ıetfriyordum. Bu 

rasi doğmah diye ateş püsküren- Ekseriyet üıeı-e bunlara ben de rada ilk gere öyle geni§ bir ne! e~ 
ler nazariye olarak dayandıkları teşrik edilirdim, iiç yarım kadeh. aldım ~i mukan·et hayatla bu mtis· 
1789 ihtililinin beşer haklarını ten fazlasına tahammül etmiyen takil hayatın mukaddem~si arMn~a 
biraz dikkatle tetkik ' etsinler, midemin hükmüne tebaiyet ederek ~ren bu ıece) i hana bir leylei tesli-
1789 ıeneaindeki Fransayı, ben de onlarla beraber bu !lemle· yet Tt inşirah hükmüne ıirmi§ ol· 
doğan liberal ve demokrat fi- rin müştakı idim. Onun için son tek- du. 
kirlHi hahrlHınlar. lifi kabul ettim ,.e iki gen h:mir Ba.na 111üte,·errimen ,·efa.t t!den J>il 

"Ceıer haklan,, Fran11z mec
liıincle liberal burjuvalarla, de
moknat, fakat liberal oJmıyan 
halkçılar araaındaki muharebenin 
bir neticesidir. Öyle maddeler 
•ardır ki liberallardan kuvvet 
almıştır. Öyle maddeler vardır 
ki demokratlardan kuvvet almıı
br. Beşer hukuku beyannamc
ainde Jiberallarla demokratların 

mücadeleleri gayet aşikar görU
nilr. 

ideal olarak gCSıterilen bu 
maddeler Ruıo ile Montcskiyo 
arasındaki boşluğu bir türlü 
dolduramadı. ihtilatın daha bat· 
lanju:ında liberallarla demokrat
lar aynlmak mecburiyetinde kal-
clalar. Bu basit tarih hale ika tini 
iaklr ederek demokrasi diye 
liheralizrni müdafaa etmek için 
bizim muhalifler kadar düJenbaz, 
veyahut yine onlar kadar cahil 
olmak ıerektir. 

Fransız Liberalizmi hiç olmaz-

limanı methalinde fener dubasında hu~ dadıdan fl(tnn Kademha)ırı "rer 
bekçilerin misafiri olduk. Burada mi•lerdi. Artık yirmi yaşında hır 
geçen n bir mehtaba tesadüf eden o genç aıfatı1t. ona dadı un,·anınr ter· 
gerelerin hatırası hall beynimin i- mudim Rma sıfatı o idi. Bu ıı;ıfat11 
çinde mes•ut bir cennet · ha) atının bir de yemeğlmiıl pifirmek nziff!Sİ 
yadigbı olauk kalmıştır. hu ayni ıa· inıımam etmişti. 
manda "'Uleyman Beyle bir veda ra· • Ha.nımnmı vefatıntfan sonra ken· 
sime i oldu. disine zindsn ke5iltn "'den kurtulup 

Bu ilemlerin i tihzuatı ailt' cf. Mnimlt buaber buraya gelmiş olmak 
,·arında ) eti~miş hüyilmilş iki ki~inin onu da o derece &el'İndirdi ki mutfak 
uhdesinde idi ki bunlann hatıras;:na hbmetinin afırhiına bir hiff etle kat· 
burada bir 11e1lm göndermeden :e- landı. 

Çl!miyeccğim. Arap Aptl ,.e Şah bu Karataş e' inden ba.şhyarak Jznıir· 
Ali. den müfarekatime kadar bana beşfrİ· 

Bunların ikisi de hirihirlnden halis, yette 1adakatin en blh ük nümıınesini 
birihirinden tiaf iki lzmir delikanh· &"Ö6ttren ça,· uş, hututu ıapta şa.ran bir 
111 idi ki karışık birçok tertibata mij. &imaıhr ki, k~ndi&inden bahsetmek i· 
tevakkıf olan hu !lemlerde hayret ~ln ba~ka fır~tlar bulunacak. 
,·eret'ek dirayet gfü;terirlerdi. r.ivar. Burada ha~hyan tamamen mti5ta· 
rh,ki kö~klerden temiz yataklar tedarik kil ha)·ata mu"akkat bir zaman f. 
etmek, akla gelmiyecek mezeler bnl. çin hir mukayyed iyet karıftr: ~Jter
mak, \ 'C sabııha kar~ı ne zam'\n tik. Bedel "rere(f!k kur'a efradının gl\· 
pİfirdikleri 11eıi1memi~ ektisi bol t~rhi. liba iki ay filf"n hiırneti mechıııtıo.ini 
) eli çorbadan kuzu,kızartmagınd:ın fı. emreden yeni bir kanunun mebdei tat 
mir usulünde çi~ pirinçlt piJmiş zeytin biki bu Mneye te5adüf dmişti. Bn be. 
yağlı enginar dolmasınd11n, bir pıtr ni manen n bedenen takvbe eden 

virmiılerdir. 
Tahkikat başlımııtır. 

Dell Petronun tehdidi 

Dün akşam bir sandal mese
lesinden Deli Petro isminde bir 
sabıkah Kasımpaşada Mehmet 
Alinin kahvesine gelerek taban
ca çekmit ve orada bulunanları 
ölümle tehdit etmiştir. Kendiai 

yakaJanmııtır. 

Bahkçının kerdıOı ceviz 

Üsküdarda Tayyarda orta ıo· 
kakta oturan bahkçı Salihattin 
yeğeni 18 yaşında Salihi cev:z 
kırmak meselesinden dolayı bı
çakla yaralamııtır. 

CUrete bakınız 
Dün Beyazıttan geçmekte o~n 

niifuı memuru Hamdi fendinin 
zevcesi Makbule hanımın yanına 
sabıkalı güllu kadın yakJaşmış 
ve bir ııraaına getirerek Makbu
le hanamın kucağındaki çocuğun 
boynundan ıinet altmlarıru ça
larken yakalanmııtır. 

Al1r surette yaraladı 
Ortaköyde Cavit isminde biriıi 

Arnnut Müılim ile ehemmiyetıiz 
bir meseleden dolayı kavga et· 

mitler ve Cavit, Miiılimi atır 
surette yaralamıştır. Fakat der• 

hal yakalanmıı ve mecruh da 
hastant-ye kaldmlmıştır. 

Uçan parelıırla •enet 

Bakırcılarda Alıbeyhanında o· 
turan kunduracı Hüseyin efendi 
dün akıam Saliha isminde bir 
kadınla beraber Galata da bir 

Yunanistan ve ta 
mirat borçları 

.4tfnı, lT (Ruausf muhabir• 
den) - 'l'ımirat bor(larmın bir 
tecili hususunda Amerika reiıic 
huru !\f~yö Honr tarafında11 
kuhulan ,.ı itillf dt'l"letlerince k" 
edilen teklif, Yunan başvekili M. '' 
z;elogun bu sıcak mnt;f mde yol 
ıumluldarını göze alarak Londr 
kadar uzun bir seyahat ihtiyar 
ıine sehehiyet l'erdi. Yunanistan, 
çe~lnin münzene!ini temin için 
dat bütçesinde gösterdiği mebalıi 
>·anında Bulgari!5tandan alınmakt• 
lan tamirat tak~itleri de mühim 
) er işgal eder. Şimdi Mösyö Hoft 
teklifi Bulgaristana da ~amil oldu 
dan ,.e hu sene Bulgaristandan tıı 

rat taksiti nmile hlçhir §eY alntll 
yacaiı tahakkuk edince, )"u 
bütçesinin de mu,·azenesi bozulmuş 
yor. Vakıa Yunanfgta.n hükt111 
Mak,don) a n Bulgarh~tanda.ki 
ıar ,.e rum ahalinin miibadelesiıt 

kalan emlakin tatmini i~in M. Ka 
cJaris ile l\f. Molof arasında mün'ı 
itilU11ame mucibince Yunanista 
Bulgarlsiana ödemesi lhım gelen 
illa l'ıL llolerin teklifini ktndili 
den teşmiJ e.dPrek muayyen takıitl 
demektl'n i~inkU eylemlt he de 
dan tuarruf edilecek para, ha1 

tamirat tAkslttnin yunan 'hU~ui 
3Çhğı rahneyi doldurmaga kifayet 
mn. 

Yun11n barektli M. Yel\İzelos fi 
?Jyf'ti hıgifü; ric:alint anllltmak ve ı' 
drınrn hu meı1el•ltrt malt ya.rdrnt~ 
temin ve talep maksadile Londraya İ 
mişti r. 

Yunan ha~nkilinin Londrada~ 
temasları ha.kkında Atina gneteler:' 
gelen ilk habttler, iimithah§ görii 
yorsa da hunun ne dereceye kadar d 
ru olduğu şimdiden kestirilemez. Ş 
ra.sı muhakkaktır ki yunan hiılnlmt 
bul gar tamiratının bf r sene tecitind 
dola),, bütçeısindt açtla.n rahnt 
kapryahilmek için itillf murahhHl• 
nm ,,, bilha•a 1ngilte1'fltin mali yı 
dımına muhtaç bulunuyor. 

P.:N n Hoverln ı~tıtlnto Yun 
lcahin'-Sinin verdiği (euP.t.a muvafa 
tini itilaf dtvletlPrinın mukabil ms 
yardnwnna muallik tuttufunu nauı 
itibara alınırsa Yunan bar-tkilinf 
Ltındraya geyahatlnin m1tksat ve ~ 
yfttfni l<ef{etmel< i(ln kehanete liizu-. 
kılmaz. Şunu da söylemek icap ed~ 
ki, ) unan milkelleflerinin Bütçede 
3çığı kapıyahilmek için yeni vergile. 
mütehammil olmadıkları düşünülür 

Yunani5tanda bin mihHt ve me!lot 
katle temin edi1ebilen mali mu,·ar.en 

nin idame 'e muhafausı, itillf de 
letleıinin yardımına miıtt!nkktf old 
gu kolayca anlafılrr. 

Eiıtün yunan ef'klrt umumiye~ 
haş,·ekil l\t. , ·enizf!losun Londrada.1' 
temas 'e tefehbilaltrlni btiytik tiir m 
rak ve allka ile takip eyl~mekt• ,. 
her halde bu st)ıhatin 1emereliz kal 
mıyac:aiını ümit etmektedir. 

• • • 
Rusyanın harici 

ticareti 
sa sadece yerli sermayedarların 
e111ellerine hizmd ederdi. Halbu
ki hiıe kartı demokrasiyi libe· 
r'1izml mildafaa edenler yerli 
aermıyenin değil, yabancı ser
mayenin avukatlığını ediyorlar: 

mıtk kalınhğıntfa kaymak tutınuı Jüt bir hadi&ei mes'ude oldu. ote'e g.lmiş ve gece orada kal· 
liçtan milrekkep mUkemel bir ıb·ll.fet Bana mektebe. banka~·a n gazete. mıtlardır. Sabahleyın uyanan 
çekmek onlar için alellde meharetler ye dnım edetek ıwrette mü~a.it şe· Hüseyin efl!ndi. yanmda kimae-
dendi. rait bahtolunma.kla beraber bu riid· nin o!madı~ını ve 15 lirasile 100 RuAyanrn harici ticareti hakkıRdl 

'~· b "I 1 d b b na •• d t f d t •m•n t ı· ı .ı hı-rJ•nan iatatiıtiit nuarın AlTUr3 

Ya bilerek ya bilmiyerek ıiz 
neticeye bakın .• 

Demokrasi ve Liberalizm mU
defaa ediliyor. Liberalizmin Tür
kiye için iktııadi bir cinayet 
oldujıınu bile bile bucinayeti 
demokrasi fikirlerile maskeliyerek 
hıkik•te hOcum, olur yfüı~üılük 
dejildir. 

Liberallık demokratlık değil· 
clir. Maıkeaiz konuım•i• alııahm! 

ROao demokrattır. Cemiyetin 
itlaruini hakim kılmak iıter. 

Monteskiyö bir liberaldır. Fer
din devlet hukukuna temdit et-
muini iıter •• 

1981 
Tarihteki manzaralardan niçin 

hahtettim. Harpten ıonra ki dUn
ya f~ ancak mOıtahaae olan 
Jiheraliımin kuvvetli zannedildiii 
umanda da çatlak oldutunu 
laabrlatmak için. 

SADRI ET&M 

.ı ıne u il em er e aıan a .,... t zar ın a mun aı.. ... a ım U(! ne liralık bir senedin de yerinde ... .. .. 
de kalh,n, ı.dnnen delil ismen de pek vam etmek, ve hi,bir r.aman taşı· , d memlek~tluilt Amerikanın Rusya~·ş . 

Yeller udig~ ini görmüc vak a an "h lth ı.at .,,.ı, ·ıd ti yaktn ol8.l1 bir ç,,cukluk dOAtu bu· maktan hali kalmadrirm nef~r elb iseıci " yap\tğı ı raut ,., a 4 ıu rn1 e 
lunurdu: Halit P.:rUp ... IT11.y3trmtn en le i~luimle meşıul olmak iml anını hul polisi haberdar etauıtir. Tahki· zahlir etmektedir. 1 

temiz n mii~te"na mıarhutiyetlerin· muı ,,1uynrdum. kata baıJanılmıthr. I Almıtn) ıtnın ıs.1n ~ul§i zarfınd' 
den birini te;ıkll eden hu dnstluk· (H&f'iye: Aile e,·Jerile irtihatım 1n Dotru I•• çok çirkindir l ftul'll~aya yaptıfı ihracat 27() milyo1' 
ta hatıratımın tevakkuf anlım ol· keailmeşine mUudif olan hıı tıri e Taksim bahçui müıteciri Oi- mark, Ru8"'3dan l aptığı ithı1lt 4:l~ 
dukça adeta yorgun bir yolcunun hir ait Jılltıralıudan bahsedrrken icafd mitri Ef. maliye müfettitlerınden mlhon marktır. 
lt'\tufkftr ata~ erinliğlnde in~iuhınıı. edeyim ki lstanbul '' lımir ''')ıtrinin FnnNnın ihrautı 16" mily~ıı 

Ce!il Sait •e H111il Beyler tara ht'nzer bir leııet duyarım. Onun dA ne içinde u civarında tanılmı~ simal:tr· frank, ithalatı 4-16 milyon franktırı 
güzel bir ıııesl ,-ardı, hu sesini ne dertn jdan hirçl)kları uzun ~nelrr geı;tlk· fından dövlildliğünden bahisle ltalranın ihracatı 102 milyon JI 
bir has~A!!l3etle ı~timal ede:rdf; ve ne ten ~onra hJM ~.U~ük hlkAyelerim· zabıtaya müracaat etmiştir. Di- ret. ithalUı 553 milyon lirettir. 
zaman co'u" dıı. bir ga7)!1 okun onu jden huılarını ilham etmiştir. T>1l· mitri eft"ndinin iddiasına gCSre, lns-iltutnin ihracatı 6,700.000 itfef 
hltfrince !!&nkf hınçkın. hınçktra •t· hu§ tladı hakkında kitap haliM ko- Celal Sait, ve Halil Beyler ev· lin, ithalltı 3,400,000 isterlindir. 
lıyarftk ruhunun acılarını eerh.st bit namamış hik!yeler aruındıt kalart ti~ velki akısm Taksim bahçesine Amerika.nın ihracatı 111 milyoıı 
fe,·erana hırakm1~ rlhi bitap bir hali t&n~lnıien 7,aten hah8ctmı,um. 'd k d 1 dolar, ithalitı 22 milyon dolardır. 
olurtlu. Runlıudan ha ka şu hikiyelerf tll· i 1 ere ganon en raı-:ı istemi~· 

· ler Dı'mıtrı Ef b h d k Bu raka-lardan anla&ddı*ııta ,~ Röylece, hu gere Uem1erf. mu- hattuı· ediynrum: Ferhıınıfe knlfa, mıı ' · a çe e ra ı ... Y • 

sikfnln ua•ına kan'11" tuhaf nlik· mıthalleye mevkuf, Raife nllı, Ra· satılmadığını söyleyince CeıiJ B. rt Alman~· ıı., Franss ve ltalyanın Rutı 
telerin, h,,~ 1Uifelerin kahlcahabrına ziye kadın, Ayini şikem, Altın nine.. kııarak Dimitri efendiyi dlSv· yadan raptıkları ithalU hu memtekett 

1 i k h "'aptrkları ihracattan pek fazladır. 11' 
rağmen bütün ha gen(lerin mü~te- Muhtacı k11yittir ki hiki)' f "n n ra· müştür. Zabıta bu iddianın ııhha- " 
mian irra ettikleri bi_r hlcra1' ,.e mın1arı nadiren nnları _11haın eden tini tahkik etmektedir. giltnenln IJe ihracatı ithalltının bd 
hU ran lyinf mahtyetlnı alır, hattı phııtyetterin birer tu,•ırf odıkıdır. mislidir. Amerfkaya ıellnce, So'Y~ 
bınn içlerf nd~n hfri ketulfıtni zaptede. 'Bunlu tl'ha T.iyade kJ5mM muhtelif df r. Yukaida ' 1simlerr zikreclilen° hi· Ru~ya ile sb asi m'ilnlliebata re1mett 
mfytrek aflRmlfA hafl&l'A röı ya .. •l:ınelarda.n toplanınıt ,., kumten - kAyelerde aslına, halta iemile H zi· rlrfptmit olmakla beraber ticaret hll 
Jarı hepsin• ılrıyet ederdi. Yalnız .4• hıttt& ıbhı büyük mikyasta - mu· yadı 11dık olan "Altın nlne" itfır.) susundıld Terdifi 11rb8ti, Ra.,...yt 
rap Apti ılı &ıhbaı Ali bu 11nc1a harririn hayalinden dotmuı ttYler· Ballt Zil/fi: U11aklr4d• olan ihı-acatını çok arttırnnttır, 
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Londra konferansı 
ne yapacak? 

Mısır hftktlmetl 
GUmrUk tarifesinde yenld$n Fatihteki cinayet 

tadlUH yapacak 
Alınan haberlere göre, Mısır hUkQ 

meti, son günlerde gümrük tarifesin 
de yeniden tadila.t yapmak t.asavvu. 

Tutulacağını anhyan hırsız 
öldürdü l{onf er ansın akamete uğraması Avrupayı rundadır. Bu tadilatın daha ziyade 0-

allak bullak edecek bir keyfi yettir dun~. ker~ ve meyve ithalatına Şil· 
bir bekçiyi 

. . . mulu oldugunun anlaşılması alUka-
Almanyanm mali ifhisa doğru gi- mesele hakkında ltalya başvekılının darları düş·· d" kt d'r 1\ı11 hil 

d · · · · · d .. .. ı · J 1 t un urme e ı . n.ı sır 
ışl ve bu gıdışın Avrupa ve Arnerıka uşunce erın an amış ı. kilmetinı·n b h ~ı- t' d üt • . . . . . . . u ar~e ın en m eessır 

lizerındekl. tesırı, b~r takım ıçtıınal:ı· Londra konferansında da bu mı;sc. olan hükumetler meyanında Romanya, 
nn ve mil.ıakerelerın vukuuna ve ni- le görüşülecek ve gelecek sene topla- Rusya ve Filisti başta gelmekte
hayet ahikadarlarrn Londrada bir iç· nacak olan teslihat konferansının mu- dir. Çünkü Mrs~ae:n fazla odun ve 
Uma akdetmelerine müncer olmuştur. vaffak olması için bazı esasların hazır kereste ihraç eden Romanya ile Rus 

Amerika, Fransa, Almanya, 1- lanmasına çalrşlacaktır. yu olduğu gibi meyve ihraç eden de 
talya ve Belçika devletlerinin murah- Bütün bu meseleler biribirine mer Filistindir. . ı 
hasl~rı .!oplanar~ çok ~ühim mese- but olduğu için Londra konferansı- Alakadarlar, bu yüzden Mısırla 
lelerı muzakere edılecektır. 111n çetin safhalardan geçerek hir FHistin arasında bir iktisadi harp r 

Müzakere edilecek meselelerin ba tesviyeye varması ümit olunmaktadır. çıkmasını ihtimal dahilinde görmekte-
şında Almanyanrn iflastan kurtarılma Şayet Londra konferansı akame- dirler. 
sı meselesi vardır. Bu işi ancak Ame- te uğrryacak olursa Avrupayı bek· Gümrük resmi en fa~Ja arttırılnn 
rika, İngiltere ve Fransa maJiye1eri }iyen akibetler son derece vahim bir meyveler muz, portıakal ve kavun. 
deruhte ettiler. Bunlar bir araya gel mahiyettedir. Delki bütün Avrupa al dur. Fakat Mısırın bunları yetiştirin 
dikleri takdirde Almanyayı kurtar. lak bullak olacak ve harbi umumiflen ceye kadar gümrük tarjfesinde tadi
mağa imkan hasıl olur. Hallıuki beri görülmiyen büyük hadiseler vu- Jat yapmamasının muvafık olacağı kv, 
Fransa, Almanyaya yapacağı yardı· kubulacaktır. naatind-e bulunanlar da çoktur. 
mı bir takım siyasi metalibe bağla- Bilhassa Almanya dahilinde Hit!e-
mı~ı. ristlerin muvaffakryeti ihzar edilecek lnglliz kıralının ver-

Bunların en mühimleri Avusturya olursa Almanya ile Fransanm münı1.se d•... J 
Almanya gümrük ittihadından ve batı son derece gerginleşecek ve hiç iği ba O 
(cep krovazörleri) namını alan harp beklenilmiyecek hadiseler vukubula\:ak Londra, - 1912 senesindenberi ilk 
gemilerini yapmaktan feragat etti fr:ın tır. defa olarak kıral Bukingham sarayın. 
sa bu siyasi m~talibin Almanya tara· Onun için bugün bUtün alakadar- da 2000 kişilik bir balo vermiştir. Prog 
fından kabulü takdirinde, bugünJ~ü Al Jar Londra. konferansmın ne yapaca- ramda birkaç Ştrauss valsı ve nıiite
man hU.ktlmeti. son . derece .. m~~şkUI ğını derin bir alaka ile takip etmekte- addit fokstrotlar vardı. Krrali~e sa-
bir vazıyote dilşecektı. Bugunk~. Al· dirler. bahtan beri yapılan tertibatı teftiş et-
ma.n hUkdmetinfn, Almanya dahılınde lt"laf h 1 1 b"'ıtü ·k i mekle meşgul olmuştur. 
ki başlıca düşmanı, Ilitlerlitlerdir. ı ası 0 mazsa u n met li'Z 

Günden güne kuvvetlenmekte olan bu Av~upa iflas edecek ve pek vahim bir Bir artistin a tığıdava 
Al h "k·"' t ' . b 'h' . vazıyet hasıl olacaktır. Ç grup, ma.n u ume ının u gı ı Sl· • 

yasi f edakArhkları karşısında bü- Onun için Londra konferansına at . Londra, - Meşhur artıstl~rde? Mr. 
yiik bir kuvvet ihraz ederek hükunıe- folunan ehemmiyet tamam ile yerinde- Daısy. muh~~ız k~taatı . zabıtl~rınden 
ti devirmeğe çalrşacaklar ve muvaf. dir. Ba~alJm Avrupa ve Amerikanın Fransıs ReJınal~ı aleyhınde bır .d~va 
f k 

1 
_,,.

1 
d 

0 
t kd' d Al başlıca rıcali ne yapacaklar? açmış ve alacagının senevi taksıtı o-

a o acaıa. ar ır. a ır e manya lan 500 ingıT 1. ·stifa edilm-e-
d h 'li d ·ııt 11 ti · d ız ırasının 1 

a 1 n e mı eme er zerın e ıs- Amerikalılar ve sini taı t . . hk d b 
ed l d k ep e mıştır. Ma eme e orç 

rar en ve on ar an zerre adar f e· sened · 'b · tist 
ı 1 raz et · · t ilnuş ar dak!rlığı kabul etmiyen kuvvetli birdi a~on . mesı ıs en 

'"" .. . .. IJ bir senet olmadığını fakat bir mukave-
aı~~torlük vucut bulacaktır. 1912 La.hey afvon mukavelenamesi lesı· b ı d ~ .. · t• M .; u un ugunu soylemış ır. . U· 

Bunda~ b~ ~Imanyanm Avus- ni imza etımemiş olan memleketler va· kavelenin Mister Desinin bir yere git-
turya ile gümruk ıttihadmdan ve harp ridatınm sıkı bir kontrola tabi tutul. · k d' ·ı b d ~ t k 
a mil • k hakl d f meyıp en ısı e eraber yaşa ıgı a 
• e erı yapma ann an eragat ması hakkında Amerika birleşik hüri:u dirde verrnegıv· ta hh"t tfgv' g·· "l "ş 
etmesi onun istiklaline ve milli haki- . . :- 'h h .. a u e 1 ı oru mu 

. .,...... . . . m.etlerı hır kanun layı ası azırlanuş- tur. Halbuki Misters Daisy son ~ünler 
mı,, ..... ıııe nakıse verecek mahıyettedır, fur. Teklif edilen bu kanun liri- · · . .• " .~ · · · 

• Onun için bugllnkll Almanya htlMl ıwLmna. göre bu gibi me.iiile etlerden ı{g bir Amerjkan .ıpuuaePesiJe kon
meti Fransanın bu metalibini creddede . "' . . ' trat yaparak Amerikaya gitmeği ka

. e!ınJştlr. Londra konferansının Fran A;mderıbkü~Y~kghidecfelk 0

1
lan klohle.~ın üze- bul etmiş ~jinalt da bunu haber al· 

rın e yu ar er e ma ı gonderen v 
t tarafmdan dermeyan olunan bn mc . . . . ·" dıgı için parayı vermekten imtina et· 

• alip ile '.Almanyanın emeUel'i unsın· d_evle!ın ısmı ı~e ·. af~on m~~velename miştir. :Müddeiumumi böyle bir mu· 
da bir ltil!f zemini bulmast ünıit o- sıne ımbza .... etml ıştkırtı" ıbBaresının yazılma kavelenin adap ve ahlakı umumiyeye 
1 _,_ d sı mec urı o aca r. u paketler güm 
unm-.ta ır.. .. mugayir olduğu cihetle keenlemve-

Bu zemin bulunduğu takdirde A- r~e :çı1.a7k a~yo~ ğve afyonlu me- ktln addedilmesi lazım geldiğini söyle· 
merika, İngiltere, ve Fr:ınsa, Al- va 1 ~.vı oüukpt 

0 
mak 

1 1

1 
abnillaşıldt!{tan miştir. Bunun üzerine Misters Daisy 

t sonra gumr en çr arı a ecektir w 

manyaya yardım edecek, ve bu sure . .... . aglamağa başlamış ve muhakemeye 
le Almanyanın mali noktai nazardan İhracat ofısi, bu kanun layıhası- d~vam olunamamıstır. 
Jnhidamına ve bütün dünyanın yepye- nın ihtiva ettiği hususatı alakadarlara ______ :. ______ _ 

ni ve vahim bir takım buhranlarla bildirmiştir. Hlndlstaoda bir isyan 
karşılaşmasına mahal Jı:almıyacaktır. O b. k" ·ı·k b' kHtl p d 

Ç f tih ı.At n ın ışı ı ır u e u o-
Londra kon{ er ansı yalnız bu ntese lnko s sa n ı kotah şehrinin hapisanesine hü-

Je ile meşgul i>lacak değildir. Çinko istihsalatı hakkında beyne}. cum ederek mahpusları serbest 
Bundan başka teslihat mesel~inin milel bir itilaf name aktedilmiştir. Bu bırakmışlar ve şehrin idare mer

esaslariJe de iştigal edilecektir. Ame itilafa iştirak eden memleketler Al-
rika. hariciye nazırı Mister Stimson manya, Fransa, Belçika, Lehistan, kederine kundaklar sokmuşlar· 
bir müddettenberi Avrupa merkezleri İngiltere, Avustralya, Kanada, Çe- dır. Mahalli polisi aciz bir vazi· 
ni dolaşarak her tarafta t.eslihat n.cse keslovakya, Meksika n Norveçtir. yette kalmıştır. Polis müdürfi 
lesi üzerindeki, noktai nazarını öğ- Bir sene müddetle muteber olan odasında mecruh olarak bulun· 
renmeğe alışıyordu. Birkaç gün ~''''el bu itilıif mucibince itilafa dahil olan muştur. isyanın sebebi olarak 
Mister Stlmson Romaya uğramış, ve memleketlerin çinko istihsalatı yüzdt' emlak vergisinin tezyidi göste-
Sinyör Musolini ile de görüşerek bu 40 ı tecavüz etmiyecektir. riJmektedir. 

Maznun Sadettin 

Enelki geçe Fatihte bir ci
nayet olmuş, bir hırsızı yakala-

mak isteyen Rilstem isminde bir 
bekçi feci bir surette öldürül
müştilr. 

Vak'a yerinde yapbğımız tah
kikata göre hadise şöyle olmuş· 
tur: 

PetDrkeli bekçi Rüstem Ef. 
F atibte Sofular caddesinde Ba-

bahasan mahallesinin bekçiaidir. 
Ve sofular caddesinde oturmak

tadır. 

RDıtem Ef. evvelki gece yansı 
nöbetini aldıktan sonra mahalle-

sini dolaımağa batbyor. Saat 
ikiyi yirmi beş geçe Bababasan 

mabaUesinden geçerek d6rt yo
lun birleştiği bir arsaya geliyor. 

Fakat birdenbire arsanın karıı· 

sında bir diğer mahallenin bek

çisi Ahmet ağanın oturduğu 6 
numaralı evin kapısından sıvış· 
makta olan bir karaltıyı seçiyor. 
Ve haykırıyor: 

- Dur!. 
Lakin karaltı hızla kaçıyor .•• 

Rüstem de kovalamağa başlamış. 
Bu takip çok silrmiyor.. Yaka
Janacağmı anlıyan cüretkar adam 
birdenbire geriye dünerek ara· 

larında pek az bir mesafe kalan 

bekciye iki el silah atıyor. Kur
şunlardan biri zavaUı bekcinin 

alnına rast geliyor ve kendiai 
kanlar içinde derhal yere yıkı· 

lıyor. 

Bu sırada Ahmet ağanın evin
den oğlu Ali koşuyor.. Ve ar
sadan caddeye çıkan yolun ba

şına geldiği zaman yere yıkılmış 
bir halde inildiyen bu adamın 

kim olduğunu anlamak için Uze· 
rine eyilirken elinde tabanca ile 
köşeyi dönmekte olan uzun boy-

lu siyah elbiseli ve kasketli ka· 
tili farkediyor. 

Yerde yatanın, babasının ar• 
kadaşı bekçi Rüstem olduğunu 
anlıyan Ali koşa koşa caddeye 

çıkıyor ve ilk rast geldiği polise 
vaziyeti anlat.yor ve tahkikat 
başlıyor. 

AH ne diyor? 

Ali hadise hakkında diyor ki: 
" - Ben uyuyordum.. Annem 

uyanıkmış.. Yaz olduğu için açık 

duran pencerenin perdesinin 
bahçeden uzanan bir el tarafın-

dan aralandığını görünce bana 

haykırmış: 

- Kalk, Ali.. hırsız var .• 

işte ben bunun üzerine uyan

dım ve derhal fırladım. 
Bahçede kimseler yoktu. Tam 

sokak kapısından çıkacağım sı-

rada iki el silah sesi duydum. 
Ben silahı babama attıklarını 
zannettim. Arsanın nihayetinde 

yerde yıkılan ıeye doğru kot· 
tum. Alnından kanlar akarak 

mmldanıyordu. 
- Yaniyorum, su ••• Allah ri· 

zaıı için biraz su .• 

Hemen otomobil aramağa koş
tum. Fakat bulamadım. Bunun 

üzerine polise haber verdim. iş· 
te bildiklerim bu. ,, 

Tahkikat ne safhada 

Vaziyetten derhal Müddeiumu· 

milik haberdar ediliyor ve tah· 

kikata başlanıyor • 

Akşam geç vakte kadar se
kizi mütecaviz şahı~ 1 isticvap 
edilmiştir. BunJarıni'iP"'Sadettin 

isminde bir şoför tevkif edile· 
rek tevkifhaneye gönderilmiştir • 

Sadettinin dün gece evinde ol
madığı anlaş>lmıştır. Ali Efendi 

katilin Sadettin olduğunda israr 

etmektedir. 

Dün Sadettin kendiıile görü
şen bir muharririmiıe demiştir ki: 

0
- Benim hiç bir şeyden ha

berim yok .• iftira ediyorlar. Ha
kikat meydana çıkacaktır.,, 

Tahkikata devam olunmakta
dır. 

Ham afyon ticareti 

ihracat ofisi ham afyon tica
retinin memnuiyeti hakkında 

bazı gazetelerde görülen netri· 
yatm doğru olmadığını bildirmek· 
tedir. 

1 

rinde sen de nalları dikecek değil mi· Orada da .küçük karları, aldrkları bl!lı nun aşıkı da vardı. Her gün gelir. 

K l k d .. .. sin? şişleri, patronları, patronlarının karı. Dalgın şarklr gözlerile sevgilisini sü-
JZ ar çu ura uşunce ... - Sonra ne olur? farı hakkında münakaşalar yürütüyor zer ve iç çekerdi. Günah işlediğınden, 

Verka söze kanştı: Iar. Serseri, yalancı, tafaracı olan (k~ar) et yemediğinden, aile hayatı. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·.~- ~~~~~~•! -VankadahagUlünçb~~y~öy bu kütle zeng~ bir hanımın gözüne nı h~ett~inden, Yahudi dinin~ 

Yazan : Aleksandr Kuprin _ 17 - Çevıren : M. Gauyr )esene... girerek onun paralarını yemek hulya- an'anesine riayet etmediğinden dolayı 
Kendine bir sigara parası kalırsa işte giinü öpmek kabildir değil mi? Şunu Yanka bu söze itaatle kalktı ve ko siJe yaşar. Bunlar eJlerindeki mah- sevgilisine serzenişler eden bu deli· 
o kadar. Vanka kapıcının elini srkttk· defterim~ kaydedeyim de o gün lıu mik bir t~vırla şu P_'.1rçayı okudu: dut paradan kabil ~Iduğu kadar isti-, kanlı geldiği zaman Zoçya hırçın hir 

·1 sonra salonun eşiğine kadar iler· şerefe naıl olmaktan mahrum kalnu~·a Gecemn karanlıfllnda fadeye kaı·nr vermtş olduklarından tavırla sorar : 
)celi. Onu rı uzun golgesi, kulağna yim. Vay güzelim Tamara neyleyorsun Sayısız nücüm parlar. keselerine yilklü gelen Trepel hariç - Niçin böyle boş yeN:ı oturnp 
doğru iğilmi:;ı bekçi kalpağı görünür bakalım?.. Şu gönül sahanlığında olmak üzere (Çukur) un bütün evle- gönlünüzü kasvetlend iriyorsunuz? gi-

irünmez Niyura bağırdı: Böylece her kıza bir söz atarak ve Ne kadar dn hoş yarnrlar. rini gezmek niyetind-edirler. İçeri gi- dip güzel bir matmazel seçsenize mös 
- Vay Yanka gelmiş.. bugün ne- çimdikliyerek salonu g~iyor gidıp Adedile biin·•·k ister rer girmez bir kadril çahnmasmı söy yöl 

Ier söyliyeceksin bakalım?.. şişko Katkanrn yanma oturuyor. Kat Bu kadar ziyayı rüzgcrr lediJer ve bu kadrili (Pads usulü) oy Bu yahudi delikanlı ile yahudi 
' 'anka elini kasketine götürüp, fu- ka temel direği gibi bacağını Vanka· Taka tak, olur mu lıiç tlı!r nadılar. Beşinci (figür) de tam Fran sermaye kız samimi bir mukabil a~k 

haf bir sure-tte sırıtarak cevap verdi: nrn bacağı üzerine koyup dizine aba- Kuru bir ötüşle 'kuşkır... sız şıklığı taslamak için yalnız ka- içih yaratılmış iki ma hlftk idiler. H~ı-
- Kendimi takdim ile kesbi şeref nryor. Çenesi avucunda olduğu halde İşte Vanka böyle ipe sapa gelmiyen. Ş~ valye ile ve baş parmaklarını ye!ekJe lundukları şehirde bir yahudi katliamı 

eyle'rim. Ben zevk ve sefahat mücsse ihtiyarın sigara sarmasını dalgın bir irler okuyarak müessesede gece.lerını rinin koltuklarına takarak dam; etti- olmuş ve neticede hurabiyet, kararsız
selerinin muhterem bir müdavimiyim, namrla seyrediyor. Sonra diyor ki: geçirir. Kızlar onu her nedense ad<: ef· ler. Sonra kız almadılar ve tekrar gel Irk, havf onları zt'bun ederek yekdi· 
içki fıleminin prensi, tek yuvarlıyıın- - Sen şu sigaraya doyamıyorsun .. radmdan addederler. Bu sebepten ken mek vadile çıkıp g!ttiler. ğerinden ay1rmıştı. Fakat biribirlerine 
Jar cemiyetinin en kadim müridi, ci- Biri biıtmeden ötekini sarıyorsuu ! disine hizmet yapmağa gayret eder- Gidip gelme başladı. Biribiri peşin irtibatları o kadar kavi idi ki eczacı 
hanı nldrrnuyanların tims aliyim. be- Yanka kafasının derisini oynattık- Jer ve içki ikram ettikleri de olur. den memurlar, saçları frize züp. çırağı olan delikanlı ne yapıp yapa· 
l!m olsun size mösyö Detoven .. size de tan sonra ahenkle şu kıt'ayı okuyor: * * "' pe delikanlılar, mektepliler, ve saire rak sevgilisinin buluıuluğu sehirde bir 
seHlm ey mösyö Şopcn .. Bana meşhur Sigara ,.,evimli bid'at. . . Vanka geldi~ten az s~nra bl:rlJ~." geli.yo~d~ . . !ptidasında tam bir ciddiyet hizmet bulmağa çalıştı ve ;ihayet bul 
operanın şu parçasını ı;alsanıza: Kah- Seni aevmem '.!k r.•' mümkün çıraklarından mur~kl~ep hır grup gu- halı goruluyordu. Sonra y~vaş, yavaş du. Neyman ismindeki bu çocuk sofu 
raman ''e şerefli jeneral Anlsimov .l:io- Ne güz.el yar~tı hil~t . rül~~ ile içe.~iye gırdı. Bunlar hafta gürültü _çoğaldı. _ve bir sıra artık ita bir şey idi. Sonkamn annesi tarafın· 
fada mlliiademe ediyordu ... ,, Ey masr:ıf Sana kim degü ki. duşkün tatılı şenlıgi yapıyorlar. u.mum- ya ve hıcap denılen şeyden eser kal· dan bir pezevenge satılmış olduğunuı 
ve kazanç vekil müdürü Zoçya hiirmet Katka saki tane mukaooıe etti: j hanede oldukları zaman bılc lrn- madı. knın sonra elden ele dola~tığını bilir· 
ltrlm sia:e olsun. Sizi yalnız paskalya - Bana baksana Vanka. Günün bi nuşun tarzla~nı değiştirmiyorlar. Gelenler arasında Sonka1'Jmo- di. fBlti'IWtUJ 
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:J~ Soluıldaa, :/(aça~ 

ipekçi kardeşler tarafından ge- Bulgaristanda da birkaç film yapıldı. 
~en sene yaptınlmağa başlanan fakat Halbuki Türkiye, hars ve güzellik iti
lbiieesif bir kaza ile yarıda kalan "Ka- barile bütün Balkanlara ve şark 

rakçılar,, filmi sesli olarak biti· memleketlerine hakimdir. Türkçe söz 
!'ilmek üzeredir. Baş kadın rolünü lü ve şarkılı olarak yapılacak olan 
riizellik kıraliçelerinden Feriha Tev- bir film Yugoslavya da dahil Balkan 
file HaDDmn oynadığı bu filmin ses larda, Mısır ve Suriyede muhakkak 
il kıarmlan da "İstanbul sokakları,, bir rağbet kazanacaktır. Hatta, sa· 
tında olacağı gibiPariste Tobis stud- dece sesli ve şarkılı - amma halis 
Yolumda zapılacaldır. türle musikisi ile, uydurma züppelik· 

lerle değil - yapıldığı takdirde Avru 
pada bile gösterilmesine hiç mAni 
yoktur. Bilakis. 

Yalnız, bu gibi filmlerin mevzu· 
lan Türkiyeyi, "ll.eux communı., lerle ı 
yani Loti ve Farrerlerin Türkiyesi / 
gibi değil, memlekti olduğu gibi gö-:
teren mevzulardan olmalandır. 

Bilhassa, kaçınılmas llzımgelen 

nokta Amerika ve Avrupa filmlerinden 
bıtiha11er yapılmamsıdır. Bu hususta 
bize nümune olacak bir (Rus sinema. 
cıhğı) vardu. Onun kullandığı usul· 
ler, bizim için de çok iyi tatbik edi· 
lebilir. Amerikada ve Avrupanın ta. 
sannuuna mukabil biz, ta,biatle basiti 
birleştirirsek her halde çok muvartak 

MKapkçllar,, fllmlnln ba, oluruz. Yalnız tekrar edelim, hiç ol· 
rolUnU yapan Feriha Tevfik H. ma7.Sa bu yolda (tesir) Jerden knrtul

Bu sonuncu filmin harici kısımla- mamız lazımdır. Açıkçası kopya t
nnın tamamen bittiğini evvelki sayı- miyelim bizde olmıyan "d, t1 i b ~ 
] d t k. O li .. d • a e er enım 
arımız a yazmış 1 n muz eki semiyelim köylerimizde çalınan (bat· 

&J'ID dördüncü filmde sesli rolle- ' · 
ri olan artistlerimizden Feriha Tev
fik, Semiha Hanımlarla Behzat, Ga 
Up, Hazım, Talat ve Rahmi Beyler 
Parise gidecekler, filmin sözlü ve da
hili kısımlarını on beş gün içinde 
bitirip döneceklerdir. 

Anlta Page 

Ve 
· Plajlara gitmeK, artıı< 
endişelerden ziyade, bir 
mecburiyeti haline girdi. Bıma. 
sebep de moda ve tuvalet müesse
selerinin, kadınlan, ellerinde 
istedikleri gibi kullanmalarından 
aldıklan cesarettir. Filhakika, hmı
gi kadın, bilhassa hangi güzel 
kadın kendini moda cereyanların 
dan uzak tutabilir? Vakıa böyle
leri yok değildir, ama, bunlar da 
modayı ibda edenler, modayı 
yine kendine ramedenlerdir. Bu 
mazhariyete nail olamıyan öte· 
kiler de, hiç de daha az güzel ol· 
madıklan halde, cereyana tabi o .. 
lurlar, yani modaya intibak eder ... 
ler. 

İşte modayı yaratanlardan iki 
bahtiyar: Anita Page ile DorothY. 
.rordan. 

Güzel Dorothy Jordan plajda 
mayosu ile dolaşmağı tercih edi
yor. Dorothy Jordarun deniz kos
tümü, sadelik içinde güzel ve 
moderndir. Dayandığı tahta cfa, 
deniz lazağı tabirini pek ala kulla
nabileceğimiz bir, bir... tahta kı· 
zaktır ki, bunun üstüne boylu bo
yunca uzanılır ve kollarla, adeta 
yandan çarklr, bir vapur gibi tah
rik edilerek, yüzülür. :Anita Page 
m pijaması fransrz üslftbundan mül 
hemdir, yüzmekten ziyade plajda 
dolaşmağı tercih ettiği için bu kos· 
tümü ve başına "da yine Fransli 
tarzı bir bereyi giymiştir. 

Dorothy lordan 

FOTOJENi hakkında bir fikir edinmiş oluruz. Se Her karikatürü müteaki,.rıJfm!Dlll m~o{ 

Azize Emir Hanım heyete Parfs. 
te iltihak edecektir. Rejisör Ertuğrul 
Muhsin Bey, Pariste stüdyo rMsai
eiai tanda etmekle JaeKuldtir. 

Artiıttler, günde on saat çalı~ 
taklarmış. Bu sıcaklarda kendilerine 

l'~,fent ne demeldlt'f Bir' Bfnema aaryoları kabul edenler flrket mtidiir- ,ldıiesinin koluna bir devlP·••ftırreketfl .. .> 

J'I]dizuı~an bahsedeİi(en, "İ>U artist lo leridfr. DUnyanın her tarafında _gön~ yaptırmak suretile meydana gelen bu 
tojenlktır,, deyince, o artistin siuenıa- derilen binlerce senaryoyu titiz bır Jtı f"l 1 . w 

tahammül tavsiye ederiz. da muvaffak olmak için fotografçı- na ile seçerler, ve ancak bir iki ta-
11

1 ~ erı. seyrı· edtmek dne kadar eglente-

lık kt 
· ·· . . · · k b 1 b ı 1 B" "b" ıse ıma ı e o erece yorucu vo Do aı Dazanndan butün §craıtı nesını şayanı a u u ur ar. ırı ı- . . 

•Kaçakçılar,, ve (İstanbul) sokakla- haiz orcluğunu ifade etmiş oluyoruz. rinin vücude gelmesi için birkaç mil· zahmeth~ir. Bundan do_Ia.yı uu fılm 
n) inümüzdeki mt!Vsim lstanbulda, (Fotojeni) Din bir hakikat ifade et- yon doların sarfına lüzum görüldüğü lerin san atkarlan e~erl.erını ~ok paha-

J • • 

Mısırda ve Yunanistanda gösterilecek tiğfni kabul etmek Jizrmdır. nü nazarı itibara alacak olursak, senıır hya satmak mecburı)"'etındedırler. 
tir. Bu iki film memleketimizde de Pek güzel olup da filmde çirkin yoyu kabul etmek için gösterdikleri i· SiNEMANIN TATBiKAT 
Türk sinemacıbğmm teessüs etmek Azize Emir hanım ile M. Gav görflnen kadınlar fotojenik değildir- tinayı tabit buluruz. Senaryo kabul e· SAHALARI 
lizere olduğunu göstermek itibarile rllldl• fllmln Atlnada çekilen ler. Keza fotojenik olup da fi!mde dildikten sonra iş vaz'ı sahneye ;nti- Sinema artık hayatımıza karı!itlr.~ 
Çcık şayanı dikkattir. İpekçi kardeşle- bir sahnesinde güzel görünen çirkin artistler sayıla- kal eder. Bunlar filmin en başlıca a- ve tatbikat sahası günden güne fnki-
ri bu teşebbüslerinden dolayı tebrik lama) lar dururken (armonika) lara mryacak _ka~ar çoktur. milleridir. Ve en ağır mes'uliyetini o- şaf etmekte bulunmuştur. Doküman-
etmek her sinema meraklISI için bir kaç:mıyahm. _ Ma~ı gözler filmde çok donuk muzlannda taşırlar. Vazn sahne sen~r ter tabir edilen, ve birer ilmi vesika 
borç o141utu &ibi, kendilerini bu va- O zaman belki muvaffak oluruz. ~rUndüğü için makbul değildir: y~ yoyu tetkik eder, ve sahnel~ri taksı~ şeklinde bulunan f"l 1 . 

'fd. şıl san ve ela gözler miireccahtrr. ederek icap eden dekorlan ıhzar ettı- b .. t d v ı m er sayesınde 
I=============== Sarı saçlar sinemada siyah baz!ln rir. Bu dekorlar filmin mevzuuna gö- u~un ° ur ugumuz yerde seyahat et-

C _ _,,_IJ ~au~-ı!' da saman rengi görünür. Fazı~ müte re hazan bizim paramızla iki üç r.ıil· ~ege ~ecbu~ olmadan dünyanın en 
~ J.;4. .,,.~ harrik olmak sinemada iyi bir tesir yon liraya mal olur. Mesela birçok si ucra koşelennde ya. ıyan insanları 

4' • (') yapmaz. Hakikaten fotojenik olmak nemalanmızda bundan birkaç sene ev ve hayvanları görmek ve tanımak im
.f../~ J.,aea,- için harekatı umumiyetle çok muhte- vel gösterilen (Bağdat hırsızı) isminde kanı hasıl olmuştur. Kutuplarda yaşı· 

il- .. ,. u,. IJ 1-u~; _ li_f idare. e~k lazımdır. Müptedile· kl film _için camilerile medreseleri v_e yan ~-nsanlar, ucu bucağı olmıyan ıs-
~ ~ rın en büyük kusurları rollerini ha· çarşısı ıle muazzam bir arap ~hri vü- sız çollerde gezen hayvanlar sineına 

Şikago Amerikan gazetesi meşhur yatta olduğu kadar süratle idare et- cude getirmek mecburiyeti. J_ıAsıl ol· sayesinde ayağımıza kadar geliyorlar 
ajır siklet boksörü Jak Dempseyin mek istemeleridir. Bu hareketler Cilm muştur. Dekorları ihzar edı.ldikten son ve gözlerimizin önünde hususiyetleri. 
tekr 'nge avdet edeceğini haber de karışık, acele, gayri kabil ıevk.9iı ra sanaryomun evveli. a~nı dekor da· ni teşhir ediyorlar. Fenni ,.e ilmi film 

ar rı bir hal arzeder. Bu sebeple bir st!id· bilinde geçen sahnelerı fılme alınır. ]er sa . . . . 
veriyor. . yoya ilk defa girenler artistlerin ne Stüdyoda ge~n parçalar ikmal edildik . .) esınd~, mıkroplar~n h~reketlerı-

Dempeeyin bu kararı . vennesınln kadar ağır hareket ettiklerini " f!n ten sonra açık havaya ait sahneler a- nı, bır amelıyatı cerrahıyenın safaha
sebebi sabık dünya şampıyonunun beş basit bir hareketi bile nasıl itina ve be Iınır. Filme çekilmesi bu suretle ik· tını, nebatatın kök salıp neşviinema 
parasız kalmış oJmasıdr. taatla icra ettiklerini görerek hayret mal edildikten sonra muhtelif sahne- bulmasını bugün herkes oturduğu )er 

Halbuki DempseY yaptığı bok maç- ederler. ler senaryo mucibince biribirine yaınş den temaşa edebilmektedir. Dünyanın. 
]arından çok büyük bir servet kazan- ESER VE VAZ'I SAHNE tınlır ve bu suretle film vücude gelir. her medeni memleketlerinde sinema 
DDştı. Bu serveti yirmi ila _altmış mil· . ~ir f~lm _çevr~lmek istendiği zaman, Bazan ~asat . derecede bir . sen~ ryo mektep hocasının en büyük yardınıcı-

f ank kadar tahmin edıliyordu. ılk ış, fılmın planı demek olan (se- muktedır bır vazu sahnenın elınde sı olmuştur. Tarih; vak'aları, kim-
yon r t D IMW'Y Nevyork borsa3ının naryo) sunu tanzim etmek icap eder. gii7ıel ve cazibeli bir film haline girer. yayı, nebatatı tabakatı arz k 

Faka em_.- s· k f d"ld"ğ" d l h ·· ' 
1
' oz.. 

k
. b hranında 7, s milyon ınemanın eş e ı ı ı tarihtenberl, Bundan o ayı vazıı sa ne, studronun mografyayı v. s. mektep P 

geçen sene ı u k "k ta "hi · t" t · t "kt t"" ·· b h 1 · d"" L rogranuna . A ·kanın talak omı , rı , ıç ıma, felsefi, dın bu dı a oru azı sa ne erı ort, eş, dahil olan d h b" ok d 1 . 
fra~ kaybetmış, t u;;n ettiği spor ve ilah.- Binlerce senaryo tanzim edil hatta on defa tekrarlatır, ve eserin sınıfta fil ~-. a . ı~ç t k~rs crı ~~lehe 
şehrı olan Renoda e ıp . mistir. Dünya edebiyatının en mühim muvaffakıyeti uğrunda film zaylatm m uzerın e a ıp edebılıyor. 

"lstanbul Sokaklan,, nda maçları da kendisine bir 0 kadar zıya· es:rıeri sinemaya mevzu te~il etmiş- dan çekinmez. 1800 ila 2000 metre u- Ve bu ~~wretle dersini daha canlı bir 
Bursall kız rolUnU oynaya· na mal olmuştur. . . ]erdir. Sinema senaryosu yani mevzu zunluğundaki bir film için yirmi beş s~~tte ogrenmek imkanını buluyor. 

cak olan Semiha Hanım Eski karısı sinema artıstı Esnel Tab- u vilcude getirmek, zannedildiği gibi bin veya otuz bin metre negatif film F.~ım ~~zet.eleri vasıtası ile dünyanın 
aide tef"ik etmek alilkadarlar ve halk Jorun Dempseye 6 milyon frank kadar kolay değildir. Sinemalarda şimdiye sarf edildiği ekseriyetle vakidir. dort koşesınde cereyan eden vakayil 
için de bir vazifedir. para sarfettirdiğini söyliyenler de var kadar o kadar muhtelif, ve o kad:ır HAREKET EDEN RESiMLER beyaz perdede takip etmekle haftası 

Filhakika, yaşadığımız asrın en dır. çok mevzu vaz'ı sahne edilmiştir ki, Son zamanlarda hareket eden re. haftasına dünya vukuatına vakıf olu-
kuvvetli bir eğlence, bilgi ve propa· Şimdiki halde Dempseyin hiç para- bu mevzuların haricinde ve halkı a!a· simlerle, karikatürlerle vücude gelen yoruz. Sinema bizden sonra gelenle e 
pnda vasıtası olan sinema sanayiinin, sı olmadıktan başka bir milyon 200 kadar .~d~~il~_cek ~~~~ryo ya~mak cıd- filmler büyük bir muvaffakıyet kazan de canlı bir tarih yazifesini görec~-
yenlleşmek için büyük bir gayret bi frank borcu vardır. den muşkuldur. Buyuk Amerı~~n fılm maktadırlar. Bu filmlerin imali gö- tir. 
sarf etmekte olan memlektimizde ek- nS b k d.. ağır siklet şampiyonu şirketleri güzel bir senaryo ıçın. aza- rilldüğü gibi basit değildir. Iler hare. Bütün f"1 k 1 
sik olması doğru değildi. Komşu- ~ ~öne::abüyük bir servet k:ıza. mi ~edakarh~ı ihtiyarı et~eklte:.ı:ler. ket için. r~m ?yrı karikatür r,iımek sust mahzen:e~nd:n:::::a::rn~di~e: 
muz Yunanlstanda, bugün birkaç ta . . l . . Bakır ve cazıp mevzu u guze ı.. se- mecburıyetındedır. Bu suretle vücu- filmle . 
:ne stUdyo Tardır. Eksik vesaitle ça- nacağına kuvvetle emındır. smının naryo muharririni, eserini birkaç de gelen 120 metrelik bir f"I . . . . r b~ndan bırkaç asır sonnı irae 

. . f t 1 . w . w .. r k ı m ıçın edıldıklen zaman ahfad . . ci bpıakla beraber birçok eserler nr· halkı rıngın etra ına op ı)acagını ga- mılyon franga sattıgını soy ıycce hareketlerine göre 3000 veya 4000 k • ' . ımız yırmın 
----------------..ıa-.A.:lı-..._ · · · il' or. olursak, bu §irketlerllı fedakarlığı rikatür vapmak mecburjv...u d 

8 ~~ın .~uk~atrnı canlı bı.rer levha ola-"· ,, _ _., var ır. r- ıorebılecıeklerdir. 
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l Harici Haberler l San'at aleminde 

Londı:ada maliye nazırlarından ittihamlar Hikaye Yazanı 
Fikret Adll 

di!llt' 

b k k 
Sabiha H. da Kenan Ben geceyi se,·erim. ,Çünkü korku kulaklarımda toplayarak 

1. r omıte teş ı· ı edı ldı· B hl verir. &n korkuyu severim. dim. St!ıs vuzuh peyda etmiştL • r eser yapamaz Her şeyin anası korkudur. I\orku Bunun cebimdeki saatin trkırtıSI 

Al 
• diyor olmasa aşk olmazdı. Aşk gizlidir, olduğunu ancak o zaman anladım ,.., 

man ReisicUmhuru Amerika Reis icumhuruna bir telgraf 
k k Al 

Bir Alman gazetesı'nı'n heyke'.. söylenmez, korkulur. güldüm, kahkahalarla-. Kendime ce-
çe ere , manyaya yardım edilmezse hem Almanların 

h d b k 1 
tıraş Kenan Alı· B. hakkında Korku olmasa katilin • kolunu saret de vermek için .. Fakat yolu· 

em e an a arının bUyuk bir felakete ugrıyacak· k larına işaret e tti çok ağır ittibamlarda bulunarak im tutar? Korku olmasa çocuk dai- mu bekJiyen mevhum bir mevcudi-
- ----·· Kenan Ali beyin heykellerini ma güler, yılan sokmaz, ve acı rlu- yetin se~imi duymak ihtimali dll" 

~ndra, 21 (A.A.) - Ne~redilen bir ifl:l ı, muzaa f bir intiha ra ebehiyet Her Gros isminde bir Almanın yulmazdJ. daklarımdaki gülüşü bir ,t;ırıtmaya çe-
teblige n.az~ran bu sabahki heyet i u- vcı·miştir. M. ve Mmc Augu te Jaf. yaptığı iddiasmda llulunduğunu, Acı, aşkın kardeşi ve korkunun virdi. 
mumiye ıçhmaında konferan rci:.i ı· fc, bankan ın iflası vüzünden servet ve Kenan Ali beyin bu iddiaya kız.rdır. Yola devama başladım. Kendi keıt 
fatile M. Mak Donaldın riyaseti nde lcri.1ln nmln o l a cağı~dan korktııkla- cevabım yazm19tık. . Korku olmasa intizam .bozulur, ka- dime, manzaranın tamam olmıı_ı içiıı 
olmak üze~e Amerika, Fransa, lta l- rmdJn bu gece intihar etmi :Şlerdir. Bu bahis etrafındaki dediko ınat olmazdı. .. .. . bir bayku~ eksik olduğunu düşünür· 
ya ve lngıltere malife nazırlarında M. J. He, s."lnayi erbabından gayet t ular heykeltraş Sabiha Ziya Herkes, her şey olum korku u ıle ken bir baykuş ötmesin mi? 
mürekkep bir komite teşkili kararia~ mnı uf ve zengin bir zat idi. Hanımın bir refikimizde çıkan yaşar. . Tek heceli, yeknesak, bir salıncak 
tınlmıştır. Bu komiteye Almanya n ~ Alma::!ar protesto ediyorlar sözlerinden ıonra tekrar bara· Ben korkuyu severım .. Onu ~n c:ok gıcırtı ı halinde boşluğa derin bit 
mına başvekil M. Brüning ,·c B~I~ Dcrlin, 21 (A.A.) - Yarınkı" r ,·tr- retlenmiştir. gece duyarım. Ben geceyı severım. kuyuya atı t ·hı ka :ı. G .. . ı an aş gı ses çıkara• 

namına ?ti. Franqui de dahil b• ·:ımba gününden itibaren hududu ge Sabiha Ziya Hanım dı'yor kı··. ece golgelerle doludur. Halbukı rak dökülen b f t t h · t 
1 k d 

il d .. ·· b" ··ı · d 1, b u erya , onu a. mm e 
unma ta ır. ~ecck olan her Alm.rnın -..·üz mark Al g n uzun ır go gesı var ır. >U e· . olmama w ··w ü .. K . J - man gazetesinin yazdığı ni korkutur. Ben, aöl.,.eleri severim. mış ragmen, gogs mu sıkmı 

omıte saat l:i,30 da başvekilin ' t ediy~ edeceğini natık buluna n kı•rar J f d v d K Al • "' • b l t G • maa ese ogru ur. eoan i Kork'u olmasa, demı"ştı'm, ı"ntı·- ya aş amış ı. özlerimde pırıltılar 
vam kamara ındaki oda ında topl aı name muhtelif Alman halk ınıfları b · ı· d T k 

t K 
eyın e ın en Ur ün duygusu- zam bozulur, kainat olmazdı: (;öl.,.e oluyor, . şakaklarım zonkluyordu. 

m.ış ı.r. ~mitenin müzakerelerinin ne- :unsın da şiddetli protestolara Jıais n h 'f d d b ~ k ğ k - u, eyecanını J a e e ecek lr olmasa ayni şev olur. D"'mek go'"lge Demin ı so u tere mukabil şimdi 
tıcesı yarın saat 10 da toplanacnk O· olnınUadır. .Biı· gazeteci ile bir dok t d v 'I h J ~ 
1 h ti 

. . . aş eser egı, atta pek basit korkunun ta kendı"sı'dı'r, yanıyordum. Nefesim koşmaktan dar· 
an eye umumıye ıçtımaına tc vdl tor hu kararname\.·e kar , ı aleni ola b k 
dil 

ir çamur litlesi bile meydana "' "' * laştı, bir mezarlık parmaklığına tutu· 
e ecektir. r ak ha mane bir takım sö1.ler ·arf et J B 

M H 
. . ki" ge emez. ugün memleketin si- 1928 1 h 1 narak oturdum, gözlerimi kapadım. 

· overın >:.eıtı te ıflerlnin ı e t iklerinden kndih cür mile dört ay . d'kf ~ ramazanının on geces, ma a 
bu sabah ne de oğleden sonra tctldk hapse mahl, t1m edilmişlerdir. nesıne 1 ıgi eserlerin çamuru· le arkadaşlarımla beraber Şehzad~ Biraz sonra, üzerinde manken 
edilmediği anlaşılmıştır. Paris mUkfilemelerl v6 resmi nu belki bu Alman, taıını da başında Naşide gitm~tik. Oç gündür gibi kafasını yürüyüşüne uydura· 

Öğleden sonra yapılacak içtimada Alman mahaflll _Tepebaşındaki Yunanlı ta9çı ya- biriktirdiğimiz gündelikler ve ortnkla- rak allıyan sahibi olduğu halde 
Almanyadaki vaziyete karşı koymnJ, Beri in, 21 (A.A.) - Resmi maha- par ve sonra bunun, bir TürkOn şa oynıyarak öteki mahallerden :. ut- geçen bi~ sütçü beygiri beni kenl!i· 
i~n ittihazı icap eden ilk tedbirler fil , Paris mükalemeler inden dola}, eseri diye alkışlarla nutuklarla tuğumuz zıpzıp satışı ile ancak hilet me getlrdL 
hakkında müzakeratta bulunulmu<:ıtur. memnun görünmektedir. Bu mahafil küşat resmi yapıhr. ' paralanmızı verebildik. Eyüp Sultan- Sabah yaklaşmakla · beraber orta· 

Müzakereler siyasi sahaya intika l Alman ve F ran ızlar tarafından ne~ Kenan B. bütü eserlerini atel- da oturuyorduk. Yayan gelmiştik. lfpp Irk gittikçe kararıyordu. Gökyüzii bir 
ettirilmemiştir. redilen tebliğlerin Fıansa ile Alman yesinde ufak bir ücret muka- beraber, Edirnekapı mezarlığından sahan kapafı gibi alçalmış ve ser-

Konfe\'an ın devamı müddeti yarın ya ara ında anlaşma hedefine gö- bilınde çahştırdığı Alman, Rus, ke&tirme dönmeti kararlaştırmı9tıK. vilerin sütununa dayanarak duru-
aabahkl heyeti umumiye i çtimaın cla t ürccck yeni bir yol açmak hu 'USUn· ~yana işçilere yaptırır. Kenan B. Gençliğe has olan lakaydiden zi· yordu. Damaklarımı kurutan bir ha· 
Yerilecek karara bağlıdır. da iki ta rafın karşılıklı hüsnii ni- kendi tarafından yapıldığını sayle- ya~e beş k~~ ol~şumuz, yeni yetişen raret vardı. 

Öğleden sonraki içtimada biraz e- yet gösterdikle rine delil olduğunu dig· i ismet pac.ıa H . b .• til Ud delikanlılık curetıle birle~erek, tered- Birdenbire şimşek çaktı, gök gıir· 
1 h h · t bl'ğd · · 1 · ·k k d Y z.nın us n e düt k k 1 · · d fit"l b -ve ıt sı geçen e ı e ısım erı zı ·ro- ay etmektedir. b k I t K ve or u anınızı, ıçın e ı ı- ledi. Mezarların üzerinden birer ni-

luna .' na~ırlardan başka konf~ranstn Omltler kuvvetleniyor aş ~ a~ına yap ırmıştır. ~ean rakılıp dikilen bir yar~ gibi,ö~üyordu. dayı hayret gibi yükselen sen·Her 
temsıl ooılen her memleket namına bir Londra, 21 (A.A.) _ Alınnn habe- B. bustun çamurunu ecnebılere Tiyatroda birçok ihtiyarları sinir- harekete geçtiler, aksi edaları git-
de mütahassıs bulunmuştur. re göre, M. Makdonaldın dün ak. yapt.rmış, sonra pafa Hz. ne lendiren neşemizle, bu gençliğin en tikçe kendini doğuran ve bir vuru~ 

Nazırlar komitesinin bu içtimaının şam avam kamarasında Alman nazır giderek: büyük silalu ile, epey eğlenmiştik. la, tek notalar halinde uyanan bir 
uu~ ~ürmesinin komite azası urasın· larım davet etmiş olduğu akşam ye- - Hazırlamış olduğum bUıtte San'at · ~amma hiç. de müş1<ülpe· org gibi, başlarını salhyarak inle· 
da ıhtılıif ~ık~asından i_leri geldiği meği bu davetin konferans için ye belki ufak, tefek ekı'kl'kl sent defildık, hattA hır aralık, u~- meğe başladılar. öteden beriden a-
hakkındakı rıvayetler tekzıp oluıımak ni bir ümit ufuktan açabileceği 1.an vardır. Tensip buyuru!ac~k 1 ıı:~ fın efendisini eşkiyalardan k~r- levler, sabun balonları gibi havuda 
tadır. nolunmaktadır. ve saatte yan tl f 1 şunsuz bir tüfekle kurtarması, bıze söndüler. 

ltıı komit h h · b. k ,. m saa en az a fedaklrl &. bil Uk .. · l e er angı ır arar ver- ul. Mnkdonald ile mesai arkada~ sizi işgal etmemek Dzere poze rak i>r~ı:.::u en Y n~~nesı 0 ~- Bu, insana tarif edilmez bir mera-
me• ·ll'mur değildir. O ancak fikir lannın davetlerile birlikte göriistük etmenizi rica ederim.,, der. Ve 

1 
d..ı·'b·ı ' ve teessürumuzden ag- ret veriyordu. Acılaştım. Bir an kor 

ve ııo .. t ai nazarını bir raporla h eyeti ini meselenin Almanral·a hemen. var esasen başkalnn tarafından ya- a -Ti 1 te. .' t'. ttndı-"' , . ... k.. kuya galebe çalarak ağzımı a~abil 
uml!ı iyeıı ktimaın bildir mekle mil- <lırnda bulunulması 1Jıususundan fha· l . ya ro ı ı. ar e a • · li t di ı.: ";j.11 k Jr k tM~ kt d - pı mış olan eserın orasım bura. • • . . mt ve ay ,, ye .,ı r çı~ıı op:tr-

e rna · a ır. r et olduğu aber alın mı tır. Ancak d.. ıt· . ' ta arkadaşları kaybettım. Kapıaa dım Q_·ddetle esmegy e ba<::lıyan rı.iz sını uze ıyormuş gıbi bir iki beki di , k d ı D -1- be d · ':ılı 'JI • 
o vver teklifi bu yardımın birçok devletler tarafın- d k . . ow. • e m • çı ma 1 ar. em~ . n en gar ağzıma toz doldurdu, damağıma 

Vaşıngton, 21 (A.A.) - M. Kaslle, dan i-.tirak "'dilecek ··e bı·zzarurc oyna 1 tan sonra eserın blttıgını evvel çıkmışlardı. Gidecegımız yol .. 1.. t ki t "" • söyle o u opra art yapış ı. 
Almanya;a mua,·eneti i tihdaf erten bir takım teminat ve tahdidatla mü- . r. maHim olduğu için, yürüdüm. . . 
Amerika teklifinin bugünkü salı günü terafik olacak bli)'ük hir ikraz mua- k _Bızce bilinen bu hakikati ef- Fatihe kadar yol kalabalıktı. Son Fdakaht f~ufl fter~at~ beDnı ·1ayb~l•. d~ka: 

ari umumiyeye duyurmıya ta t h 1 ğ b 1 d S k ki man a a ı e mış ı. enı e ı ır ı l 
Londra konferansına te,·di edileceğ i· mele i sıeklinde olmaması derpis edil .. . - ra en a aşma a aş a ı. o a ar h . • bııdır ki imkan yoktu Çünkü d ı h . r l r bu feryatla beraber ançeremden 
nı bildirmiJtir. mi tir. bu işi Kenan bey sö~Jiyemiye 1 ar aş;r;r• şa :1 ı, :ş p~ncere ı .. ev· ciğerlerim, midem, ve bütün havsa-

M. Stlmsonun bir tavsiyesi Amerikanın dostlulu ceği gibi müşterek menfaat do: beu.~rtçu.;e:ı_ıyobr,u kaf_:~i :;:li~~e::c~u;;~ lamın teferrüatı fırlamıştı. Şimdi 
Paris, 21 (A.A.) - Hava:. ajansının beynelmlleldlr l ·1 b çu 

hususi muhabirine gönderdiği bir ha- Va ington, 21 ( A.A.) - Hariciye na ayısı e u et.nebiler de söyliye- zauf ederek boşalıyordu. Bazı pencere- artık pamuk g ibi, serin ve berai 
bere göre Londra konferansının bu zm ,·ekili M. Kstle Amerikanın yeni mezlerdi. Mütekabil iştirak kalk. terden soluk ışıklar kaşık tabak bulutlar içimi doldurmuştu, bir 
sabahki içtimaında Amerika murahhn. teklifi hakkında beyanatta bulunduğu tıktan sonra söyliyorlar. şıkırtılarına refakat ederek artık ih· tayf gibi süzülüyordum. Ko~mnk 
aı ve hariciye nazırı 1\1. Stimson bank- sırada Almanyanın iktısadi vaziyeti. Şimdi Kenan beyin efklri tiyarlıyarak halkın gözünden dlişmüş is tedim. 11'akat sürat iktisap etmek 
not ihracına mezun merkez bankaları- nin bazı siya~i mül fıhazaların tesiri umumiye muvacehesinde benım mir muganniyenin son , ahneye çılb- istedikse aksiiHimel oluyor, tıı.kı si
nın Almanyadaki sermayeleri geri ile te:;;evvüşe uğramış olduğunu M. gibileri tatmin etmesini beklivo- şı gibi biizün veriyordu. nemalardaki (ralanti) koşu hareketleri 
çekmekten vazgeçmeleri için l>anka- Hovcrin pek ala bildiğini söylC'ltli~ ve ruı. Edirnekapıya kadar arkada~lara gibi gayet ağır ilerliyorclum. 
Jar nezdinde miidahalede bulunma la.· demiştir ki: nıuvaffakıyetle kurtulacağı, Alman rastlamadan geldim. Belki ba~i<a Büyük bir gayretle silkindim, 
nnı · tavsiye ve teklif etmiştir. Fran- "Amerikan hükumeti hütün millet- h~kumeti ve Ran;bank tarafından ~im y~lla.rdan . geçmi_şler, ve nerede ic;e ko~tum. Biraz sonra ~endimi mezar· 
SJZ bqvsili l\L Laval bu teklifi ter- !erle dost ge~inme uretindeki ta rihi dıye kadar alınan gayet şiddetli ted- şımdl ~ehrler dıye kale kapısı dı~'.tr· lığın öte tarafında hır çeşme başın
viç ederek demiştir ki: siyasetini takipte devam etmek ve si· birler sayesinde Almanyanın mühim sında bır taşa oturup bekledim. da buldum. Çeşmenin altına ba~ımı 

"Almanyadaki Fran ız kredileri Al- ya i meselelere karışmamak niyetinde ve külliyetli kre-di temin edeceği mü- Kar~ımda, çince bir kitabe gibi soktum. 
manyanın istikraz etmi"I olduğu para- bulunmakta dır. ,. taleasında bulunmaktadır. m.e~rhk, haşyetini seriyordu. l~dpı * * * 
nın ancak be:;te biri ni bet.indedir ve Alman ReislcUmhurunun M. Nevyork borsası hararetli dıbındeki bekçi kulübesinde bir knndil Arkadaşlarım beni kaybedince 
~eri çekilmemiştir. Almanya, hütün ~ J:tovore gönderdiği telg~a.t . Nevyork, 21 (A.A.) - Esham bor- Y.~myordu. Gölgeler, biribirlerinin üs- ~alnız başıma Edirnekapı mezarhltı-
rlllnyaya itimat telkin edecek olur a 'aşıngto~1 • 21 (A.A.) - ~~-~ıyı vtıcl sasında dün beş günden beri görül mi- tune çıkıp iniyorlar, surların üı.e- nı gec:miye korkacağımı tahmin • 
, 

1 
teklif kendisinden Mklenen te ir P re ~ aJa~sı Alman reıs-ıc~mhuru yen bir hararet ve faiyet görülmüştür. rinde se iz ve da tani bir cirlale derek baş'ka yollardan dönmü ler. Bu 

.e neticeleri hasıl edebilir.,, ~I.a ~.eşal ll ındenhurgun ~merık:~ re- Muamelat miktarı bir milyondan aşa- girişiyorlardı. Biraz dnhn bekledim. hadiseyi öğrenince bana takdirle h'lk· 
Konferansın M. S timson tarafın· ısı~umhuru 1\1. HoY~r.e gonderı:nı~ ol- ğı idi. Çünkü Spekülasyon yapanlar imsak topları atıldı, kimse gelmedi. tılar, "Onra inanmadılar. Fakat hu 

· .,
11 

ileri sürülen bu teklifi kahul et· dugu telgrafın metnını nec;r~tmı~tır. muhteriz davranıyorlar ve Londra Bütün cesaretimi toplıyarak Edirncsa lgec{'nin hatırası beni yokladıkça :aa-
11 i muht~meldir. Bu tel~ra ~t :'. Mare-.a l Hındenb~ırg konferansının neticelerini bekliyorlar- pı mezarlığını gayri muntazam ta· ldn göz yaşları yanaklarımdan ılık 
Konferansın hitamında lnglllz Alman mıll et ının çekmekte olcluAU dı. Ba)lrca e ham, sağlamdır. I~am- ranmı!i bir !W.Ç <;izgisi gibi ort ıuh n hir iz bırakarak iner. Bir damıast 
• azırlar1nın Berllne gidecek· sıkı~tıy:ı ve ~·arlı~a ehe~miyetle fik- biyolar da tutulmuştur. ayıran yoldan daldım. Yol hir hu~i elime diişerse onu yalar, tuzlu hir 

le 
1 

sö 
1 1 

kalı ccl hetmış. hırkac: gun evel Uayş- Rusyanın Almanyaya yaptiln gibi idi. Boşluğa nkacaı'( ımı ~.\l\ndh· tat durnrım 
Londra ~l el Ae)n r::r ) B"r bankın bütün altın ihtiyat parasını slpari.ler ğim ağzına gittik<;e ynklaşı) ordum. Çü~kii lı~n artık korkuyon.ını • 
. 
1
. ' b d. • b'ld~v~lsd . • -:- 1 

•• ccMbi ka mbiyo u olark ecnebi n• em· Bertin, 21 (A.A.) - Rusya, mtihim lKulühede asılı olan kandil beni · • Fikret Adil 
ı ngı ız men aın an ı ırı ıgme go leketl 1 b . t • d 1 ı · · · · tt • - · 

k r 
. d.l ere ve rme mec urıye ın e im • ma zeme sıpan,Şlerı yapmakta berrle- müstehzi bir bakı~ gibi takıp e ıgı 

re on erans umumen tahmm e ı • d ... 00 . · . d • · · · · · · "' r*-4 
1
b. 1> h ft b. 

1 
ıgını ~' an etmı t ı r. vam ır. 1 kanunusanı tarı1ıındenbcr1 ıçın metin yürüme°'e ça1ışıyort1um . Rus alfabesi 

c ı&• g ı u a a ıtecek o ur~a Alma . k ı . t ·oo · ı f 1 · · · c1 · 11 · · ltf M kd ld .
1 

1\1 H d ~l n}n ya-ıam l • tiUVH Ye <'e :\· ·> mı yon ma rktan az a sıparı. tc bu- Nıhayet dönemece gel 1m. erı ı . . . 
' a ona 1 e 1 • en e~son, ~ ~ retini m ııhafaı ·ı e mel< ve taahh:i tı <-ri. lunmuştur. 1930 senesinin ayni dene- bomboş ve koyu lflcivertti. Bir adım nusyada alfabeyı ba~ıtleştımlcl< i-

man nazırlarının Şekers zı:raretını · · ı · 
1 

. . . . d . . . • . t k r · · ı ı ..coı· Soıı ıamanlard·ı. ·ık.t.· . . .. .. . ., nı J crıne ~e ı rmc t kıhı lıyetıntle hu- sın e yapılan sıparı~ler ıse 2.,0 mılyon daha attım, nönüp baktım, ar ı · ışık ~ın ç.ı ısı 1
.; • .~ ' • ' ' 

ı~de .etmek uzer~ ~ı. Brunı~g ı c ;\f. hınduğuna biitiin t1 iin)nnın it imad ı nı du. kaybolmuştu. demi amlanndan muteşekkıl kon~re 
Kurtı~sun Berlıne a\·detlerı~de mu· idame etmek i in kend isinP rl n hal ı Bernardşav Moskovada o ırnda bir el, korkunun eli bır. Rus alfabesin~en dört hnrfi.n . kaldı· 
mafl~>hlere refakt edeceklerdır. • var<lım cl n hı•l unulmn<:ın" muhtar Jı i r Mo lrnva. 21 (A.A.) - Bernard tımdan geçti. Saçlarımın dihinde r~lmasını _t~v~ıy~ edcr~k ye~.1 _hır har· 
Alman. muhalifleri itiraz edıy~r hnle gı>Jmic;f ir. n n Yard ım ya nı!-,a. Shaw. beraberinde lort ve Ledi A tor ~ıkan oğuk ter taneleri, ş:ıka~la· f111 ilavesı~ı ve _ız~fet ışaretının kaldı· 

. B~rlı~, 2.1 (~.A.) - ~fuha ~ı~rnk:~r clığı takdir de hem imanların . lı ('.,, olduğu halde buraya gelmiştir. M. rımda bir ' kol halinde u1..ıınarak nlmasını ı stemıştır. · . ~ 
mıll) etçı, • çıftçı fırkalarıle mıg ferlı· ı de lmanlarilnn baş,rnlarınm hih uı, Loumatcharsld ile )1. Radek kendisi- ensemiı . ırnnsabında toplanıyor Ye lhtilalden enel rus alf::ıbesı :3t> 
ler teşkfla~ın~n reisleri .. ~ndra?a hu hir felrılrnte uı!ramaia rı mnhaJ;l,:ı 1dtr. ni ista~yonda kar~ılam ışlardır. l\<"Sif sırtımda bir cümudiye deltası t0~ 1,iJ harften müteşekkildi. Bunların beş 
lunan .. b:ışHkıl, M. Brunı~g.e hır. tel-

1 

Yeni Amerikan t~klifi bir ha lk tahakaısı kendisini istikbal et ederek bütiin hareketlerine mihaniki ı hıırfi kaldmlmı;;tır. 
graf gondercrek Alman mıllı.y~l~ ı ıııu , Nevyork. 21 (A.A.) - Almanyanın miş, <' lkışlamı~tır. bir kuruluk veriyordu. · 11(\vcsi istenilen harf (J) şeklinde 
halifl~rin Fransaya k~r~ı gırışılc~ek ma li itibarını yeniden canlandırmak Bir hortum neler yapeır ? Çenelerim kenetlenmişti. yalnı1 nn ya1.ılacak (\') gibi telaffuz olunacak· 
~.ahhutlere hu kukan ıttıbaa ~e.ndıl.e· maksadil e yapıla n yeni Amerikan Torino, (A.A.) - Dün f;ant 111:J2 de ları hareket ettiren adaleler :nüte· tır. 
rı.ın ~ecbu.r addetmeyeceklerım bıl- teklifi J ·evyork borsası ile alfı 1.:n rlar Knsal üzerine bir ha,·a hortumu madi (tik) lcrle oynuyorlard~. Bu teklif maarif komiserliği tnra-
dırmışlerdır. ba ngerlerden birçoğunun noktai naza- dü~mü:.ıtür. Beş dakika devam etmiş Birdenbire kulağımda muttarit hır fından tetkik olunacak ondan "onra 

l!l~stan sonra intihar rına uygun huhınmrıkta dır. Ru ban· ve parkı ve demir yolların' tahdp et· sesin uğultusu başladı. Durdum. g-öz· komiserler meclisine takdim edilecek· 
Be~Ua. 21 (A.A.) - Damstaeterin gerler Almanyanın bu buhrandan miştir. Üç yal'alı vardır. lerimi kapadım. Bütün kuvvetlerimi , tir. 



~diyede: 

1'analizasyona su 
vermek için 

. Kanalizasyonun önümüzdeki 
ılk baharda itletilmesine karar 
•erildiğini evelce yaımııtık. Be
lediye inıaah ikmal olunan Ha
l~ versanın işletilmesi için son 
hazırlıkları bittirmiye çalıf mak· 
ltdır. 

Kanalizasyonun işletilmesi için 
bilhassa çok su llzımdır. Halbuki 
belediyenin bu suyu terkostan 

ledarikine de imkan yokfor Bu
nun için belediye Süleymaniyede 

büyük bir havuz yaptırtmaktadır. 
8u havuz yer altından geçirile· 
tek borularla Beyazıt havuzuna 
bağlanacaktır. Bu borular gayet 
geniş olacak, ve kolaylıkla ve 
bot miktarda Beyaııt havuzun· 
dan su çekebilecek tesisat vü· 
tuca getirilecektir. Esasen Be
Yaııt baYuıuna da denizden su 
•lındığı cihetle kanalizasyonun 
ıu ihtiyacı bu suretle temin edil
tııiş olacaktır. 

Surp Agop mezarhOı için ehli 
hibre toşkll edilecek 

Belediyenin kanununa iıtina· 
d.en Surp Ağop mezarlığina va
ııy ct etmesi üzerine ermeni pat· 
~ikhanesi belediye mezarlıklar 

ınUdürlüğü aleyhine bir dava aç
lnı§tır. Dördüncü hukuk mahke· 
ltıesinde rü'yet edilen bu dava
bın esaslı safhası ikmal edilmi•-
tir. , T 

Müddei patrikhane vekilleri, 
Surp Ağobun Fatih :zamanında 
ermeni mezarlığı ittihazı için er• 
meni patrikhanesine h~be edil-

diğine dair şahitlerle taıtik 
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Rekabet 
J Adliye Haberleri 1 ..... Tl.ca•r•et ___________ _ 

iktisat veklletl denlzclllk mU· 
••vlrl tarafından tetkik edilecek 

iktısat vekaleti denizciJik mü· 
ıaviri Şevket B. Ankar~dan teb· 
rimize gelmiıtir. 

Şevket B. burada Seyrisefain, 
deniz ticareti müdürlüğü ve Li
man şirketi iılerini teftiş ede· 
cek, ayrıca milli vapurcular ara· 
sındaki rekabet meıelesini de 
tetkik edecek, bu meselenin 
kat'i bir surette halli için alika· 
dar vapurcuların fikirlerini ala· 
cıktır. 

Bursa kumaşları 
Yaran limanımıza Bursadan 

seyyar bir sergi gellyor 
Bursa dokuma ve ipekçilik 

ıan'atklrlan ccm~yeti tarafından 
ıehrimize bir gezinti ·ve seyyar 
bir ıergi tertip edilmiıtir. 

Bu it için ayrılan vapur bu· 
gün Burudan hareket edecek· 
tır. Vapurda Bursada yapılan 
muhtelif ipekli kumaşlar ve sa· 
ire bir aerıi halinde bulunduru
Jacakhr. 

1 Memleket Haberleri J 

lzmlrde bir intihar 
izmirde Keçecilerde Giritli 

Hasan efendinin terzihanesinde 
çalışan Ester iıminde bir Muıevt 
kızı bıçakla kendini karnından 
ağır ıurette yu·alamıştır. 

Kızın intihar etmek istemesi· 
nin sebebi dükkan sahibi Hasan 
Ef. ile aralarında geçen bir me· 
ıeledir. 

"Y Odasının MalOmab Tahtında 

ılmaz,, davası s E v o G L u 

neticelendi L • o N 
MUddeiumumi mes'ul mUdUr l 
Yusuf Ziya B. e ceza istedi' 
mahkeme, beraat kararı verdi 

Bir müddet evvel neşriyatını 
tatil etmit olan "Yılmaz gaze-. " 
tesı aleyhindeki cürme tahrik 
davasının rü'yetinc dün öğleden 
sonra lstanbul ikinci ceza mah
kemesinde devam edilmiş, muha
keme bitmiştir. 

Dünkü celsede, müddeiumumi 
Sadun B.' mUtaleasını söylemiş, 
neşrolunan makaledeki bir cüm-
1~ i_l~. guetenin münakaşaya gi
rıştıgı muanılarm•n linç edilmesi 
için ahalinin tahrik olunduiunu 
kaydederek, bunların hükümetçe 
kanun dairesinde tecziyeleri mu
rat olunduğuna dair müdafaanın 
gayri varit olduğunu ileri sür
müştür. Netice olarak balkı tah
rik, ~anunsuz harekete teşvik 
sureble memleketin dahili emni
yet Ye asayişine temas eder tarz· 
da menfi neşriyat yapıldığını 
mevzuu bahsetmiş, ceza kanu· 
nunun yüz elli be,inci maddesi• 
ne göre, mes'ul müdür Yusuf 
Ziya B. in tecziyesini istemiştir. 

Yusuf Ziya Beyin vekili irfan 
Emin B. müdafaa yapmıı, yazıda 
falan ve falandan isim zikredile
rek babsolunmadığını, hedef ta· 
yin edilmediğine göre linçe tef· 
vik mahiyeti düşünülemiyeceğinİ, 
esasen linç kelimesinin burada 
mücerret manasile kullanalmadı
ğını. ~?ylüyerek, föyle devam 
etmııtır: 

MAGAZASINDA 

Yalnız 10 Gün daha: 
Fevkalade Mevsim Sonu Sahşı 
Tuhafiye Manifatura ve Moda Eşyaları 

YÜNLU ve PAMUKLU KUMAŞLAR 
iPEKLi KUMAŞ ve KADiFELER 

HAZIR ELBiSELER• 
ÖRME EŞYALAR 
GERDANLIKLAR 
ŞEMSiYELER 

ÇANTALAR 

VE iLH. UZERiNE 

0
/ 0 10 ve 0 / 0 20 Tenzilit 

Btitiin Dairelerde: 
Emsalsiz Fırsatlar 

. 
Avan proje ilanı 

Türkiye Sanayi ve l\taadin bankasından: 
Bankamız Ankarada Anafartalar caddesinde ( Hal ) binası 

önünde inıa ettireceği bina projesi için 10 ağustos 1931 pazar• 
tesi günü saat 12 ye kadar Ankara ye lıtanbulda Bankaya tevdi 
edilmek üzere bir avan proje mü11bakası açmıştır. 

Mllsabakayı l<azananlardan birinciye ( 700 ) ikınciye ( 200 ) •• 
üçüncüye ( 100 ) lira ücret verilecektir. 

Tafıilib havi şartnamenin lstanbul merkezimizden ye Ankara 
müdüriyetimizden talep olunması ilin •e rica olunur. 

Ester Memleket 
kaldırılmıştır. 

hastanesine M - eseli, birisinden bahse· 

Büyük Tayyare Piyangosu 
11 inci Tertip 

1 

edilmiş olan Galata mahkemei 
ftr'iyesinin bir ilamını göstere· Hahç •irketi mUdUrU 

k deoı,ecekml? 

derken "onu diri diri yemeli!,, 
deriz. Bu, ancak infialimizin 
böyle bir cümle ile micaıen ifa
desidir. Yoksa böyle bil'. söz 

b~k.ikaten yemek, yamyamla; 
gıbı yemek manasına gelmez. 
~urada da öyledir. Beraet iste

1 inci Keşide 11 Ağustos 1931 dedir 

Büyük ikramiye 

AYRICA: 
30,000 liradır: te mezarlığın kendilerine iade- Haliç firketi mOdürU Mehmet 

" •ini istemişlerdir. Emin Beyin istifa edeceği ıöy-

Belediyenin Tekili ise Taksim- lenmcktcdir. Bu rivayete görö de 
den klğıthaneye kadarki saha- yerine hayvan borsasından Hha
bın Beyazıt Veli vakfından oldu- mi B. veyahut şirket hissedarla-
ğuna dair vesikalar ibraz ederek rından ve meclisi idare basın· 
Galata mahkcmei şer'iyesince dan M. Dendri gelecektir. Ma
~er~len bu ilamın esassıılığını mafih bu rivayetin doğru olup 

nm. 15.000, 12.000, 10.000, 
Liralık ik~amiyeler Reis Hamit, aza Ertuğrul Sait 

ve .. Abdürrahman Şeref Beyler, 
muzakereye çekildiler. Kısa bir 
müzakereden sonra yazıda cü· 

Fatih sulh üçüncü hukuk mahl.:coıc- rüm mahiyeti görülmedig-inden 
' ı~d~a ~e mezarlığın belediyeye 1 _o_ım_a_d_ığ_ı_m_a_ıu_m_d_e_ğ_il_d_ir_. __ _ 

aıdıyetınde ısrar etmiştir. 

Ve: 20.000 Liralık bir 
mükafat 

Mahkeme, belediyenin iddiası 
veçhi le, bu yerlerin Beyazıt Veli 
v~k.fı?~an o!up olmadığının tet· 
kakı ıçın bir ehli hibre teıkiline 
karar vermiştir. 

Davaya ait "at'i ve son karar 
ebJi hibre raporuna göre taayyün 
edecektir. 

Ayaapaşa vakfı mUtevellllerl 
aleyhine dava açıldı 

Belediye, Ayaıspaşa vakh mü· 
tevelJileri aleyhine bir dava aç
mıştır. Mezarlıklar müdürlüğü bu 
mütevellilerin Ayaspaşa vakfı 
Uzerinde iddiayı hukuk etmele
rinin hiç bir hakikate müstenit 
olmadıjı kanaatindedir. 
DalmT encUmen dUn toplandı 

Daimi enclimen dün vali Mu
hittin beyin riyasetinde toplana· 
rak 50 bin liralık kambiyonun 
c.elere sarfedileceğini tcsbit el· 
mittir. Bu arada 60 bin kilo 
benzin alınmasına da karar ver· 
miıtir. Aynca otel, lokanta, si
nema, bar ve emsalinin ıanıflara 
taksimi hakkında haıırlaoan pro
je bir defa daha tetkik edilmiş· 

sinden· ' l ' mea u . müdür Yusuf Ziya Beyin 
Muhtesip iskenderbey mahalle· ~ü~tefıkan beraetine karar ve

ıinde Saadettin sokağında 11-15 rıldı. numaralı müşterek bağdadi bir Hapisaneden kaç- mış. Oyle diyorlar! · 1 hakcmeyi talik etmiştir. . dıvarla merbut ve arkasında " Neticede 1?1Uhakeme şabiıtlerin Deli mi, döeOll mi? H~lledll~~!~n 
müşterek t bahçe •e t kuyuyu maga teşebbüs celbi için S Ağusto• çarşamba Hacı mer ısmınde bırısını 
"!uhı .. i ve milşlemilitı dahiliye· Birkaç ay evvel hapisane dı· sabahına bırakılmıştır. öldürmekle maznun Karakq 
il IS numaralı yer ihtiva eden varını delmek suretile kaçmağa Sırrolan 1,400 Ural Hüseyinin deli olup olmadığı 
h~nenin zemin katında bir taşlık teşebbüs etmekten maznun mah· Ticarelancsinde müstahdem bbbı adli ile Mazhar Osman B. 
bır oda ve bahçe tarafından bir puslardan Adil, Behlül ve Mu· bulunduğu Konstantin Riıagoridi ve akliye hastanesindeki diğer 
mutfak ve birinci katında bir radın muhakemelerine dün Istan- Ef nin bankalara götürülmek yedi doktor aratnnda ihtilafı 
oda bir ıofa bir heli ve üıt bul birinci ceza mahkemesinde üı~e verdiği 1,400 lirayı cebine mucip olmuştu. 
katında bir oda bir sofa ve 17 batlanmıştır. indirerek kaçmakla maznun olup Tıbbı adli, deli olduğunu ileri 
numarayı ihtiva eden müfrez ha· Maznunlar, kaçma?"a teıebbüs geçenlerde Karamürselde yaka- sürüyor, Mazhar Oıman B. le 
nenin ıemin katında bir aralık ettiklerini inkar etmişler, mev- }anan bekçi Ömerin muhakeme- diğer doktorlar deJi olmadığına 
bir mutfak ve merdiven altında zuubahs deliğin esasen mevcut sine dün Jstanbul ikinci ceza rapor veriyorladı. lstanbul ağır
bir heli ve birinci katında bir olduğunu, bunun umanla ve mahkemesinde devam olunmuş- ceza mahkemesi, bu husustaki 
oda bir ıofa ve üıt katında iki rütubetle doldurma çimentoların tur. ihtilafın iki tarafın da iıtirakile 
oda bir ıofadan ibaret ve mec- dökUlmesi ıurctile açıldığını id- Dün birkaç şahit dinlenilmit· tıbbı adli meclisi tarahndan 
muu 750 lira kıymeti muhamme- dia etmişlerdir. tir. Bunlardan manifaturacı Yu- tedkik ve halline karar vermiş, 
neli iki bap hanenin sağır Saf- Maznunlardan on ıeneye mah- vanaki Ef. , o gün yolda bekçi bu şekilde bir içtima aktedilmiş 
fete ait 1 ·8 hi11ui ıehri halin kum olup mahkümiyetlnin cokuz Örnere rast geldiğini, elinde noktai nazarlar telif oluna: 
26-8-931 çarşamba günü saat ıcnesini ikmal eden Murat: para glSrdü~ünü, kendisine bau- mamış, Mazhar Osman B. kara• 
14 te satılacağından talip olan- - Ne diye kaçacağım? Çık- kaya para götürdüğünü söyledi- kaş Hüseyini bir kaç ay daha 
larm yevmi mezkurda % 10 pey mağa bir senem kaldı. Ben ğini anlatmıştır. tımarhanede müşahede albnda 
a~çeaini hamilen F atıb sulh üçün· islah olmuşum. Kapıları açık Muhakemenin cereyanından tutarak, tetkikatını tamik etmek 
cu h.ukuk mahk•meıı·nde haıır bıraksalar, yine gitmemi ı ld v •• B k O · t · b ~ an aşı ıgına gore, e çi mcr ıs .emış, öyle yapılmıctı. Bu 

bulunmaları ilan olunur. (l 426) Demiş, maznunlardan Adil, J b k 1 üdd t Y parayı a ıp an a ara götürmek m e geçmiş, Mazhar Osman 
................................. taharriyat neticesinde yatağı al- B 

d
•n al6k d ,........................... b k · üzere gitmic, bir daha göru"nme- . • neticede noktaı· na"' .. rında 
.... a ar yer ere tamim edil- tında bulunan çivi, ıça ve flŞ Y ..... 

Otomobiller kırmızı renge miştir. hakkındaki istizaha karşı, hapi· miş, derken bankalardan telefon ısrar etmiştir. Şimdi vaziyet 
boyenemez Dolmebehçe • Meçke yolu . $ane toprağında ta eski zaman· edilmiş, paranın niçin gönderil· tekrar tıbbı adil meclisince tetkik 

Bazı otobüs ve otomo- DoJmabahçeden Maçkaya çı- fardan kalma bu gibi şeyler bu- mediği sorulmuş, bunun üzerine olunacaktır. 

til\ 

biUerio hali kırmızı renge kan ve yapıldığı taribndenberi lunduğunu, biraz karıştırılınca, Konstantin Ef. telaşa düşmüş, ----~li~,....e-b_e_k __ _ 
boyatıldığı belediyenin naıan tamir yüıü görmiyen yolun ge- hatta karıştırmadan da meydana Bekçi Ômeri odasında aramışlar, D 
dikkatini celbetmiıtir. Biroı koyu rek halk, gerek otomobil sahip- çıktığını söylemi{tir. Bunun üze· ne kendisi, ne de •ıyasıııı bula· Himayeİetfa} 
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bile olsa etfaiye otomobil ve !erinin müracaatı üzerine, tamir rıne reis f:Iasan Vasıf B. , şöyle bilmişler. kamyonlarına benz•m•mesi için edılicek yollar arasına kooulmuı demiştir: Muhakeme, bankalardan bazı Kır eğlencesi 
'' d~·~e~-_._~k~ar~•~r~l•~ı=tı~rı=lm=ı~tt=~~·~~~~~~-----B-u=o=l=a~r ~y~a~ta=i=ı=nı=o~a=l=tı=od=a=n~ç=ık~-~~is:tı·:ıA:m:l:a:rd:a~b:u:iu:n:m:a:k~ü:· ı:e:re~m=u=·_'._~~
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Mtlkemmel keskinliği ile 
blltttn dünyada tanınmış 

olan 

GILLETTE 
Her yerde satılır 

Tütün inhisarı 
dürlüğünden: 

umum 

7!500 Kilo köhne kanaviçe 
1500 ,, iskarla ip parçaları 

mu-

Ballda miktarları muharrer iki kalem eşya satılacaktır. Talip· 
lerin bunları görmek için her gün Azapkapıda levazım anbarına 
ve yevmi müzayede olan 5-8·931 çarşamba günü saat 11 de 

teminat akçelerile beraber Galatada miibayaat komisyonuna 
müracaatları. (1068) 

Şirketi Hayriye 

NAKiL 
Zıngal Orman Şirketi 
latanbulda Bahçe Kapıda Hasan ~cıa Deposu Yanında . 

Taş Hana Nakletmiştir 
...... .,. Telefon numarası 24430 - 2.C439 ·----

Balıkesir vilayetinden: 
Keşif bedeli (449160) lira olan Balıkesir vilayeti dahilin; mü-

1adif 65 + 127 kilometre tulündeki Balya· Çanakkale yolunun 
makadam şose inşaatı ve 5 iJa 25 inci kilometreler arasında 
parça parça noksan kalmış tesviyei türabiye ameliyatının ikmali 
kapalı zarf usulile münakasaya konmuıtur. 

Münakasa 8 ağustos 931 cumartesi günü aaat IS te Balıkesir 
valiliğinde yapılacakbr. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif 
mektupJınnı ve muvakkat teminatJar1nı ayni günde ıaat 15 ıe 
kadar Balıkesir valiliğine vermeleri )bımdar. 

Talipler münaka.sa ıartnamelerini Çanakkale, lstanbul, İzmir 
BatmDhendislikterinde ve Ankarada yollar umum mildürlüğünde 
mütalea edebilirer ve 1 O lira mukabilinde istihsal edebilirler. 

MabalJi tetkikat icrası için Bahkesir BaşmUhendisHğine milra-
Cuma 9Unlerl boOazlçlnln tenezzUh mahallerine kiSprUden caat edilmesi IArımdır. (894) 

hareket eden v•purların hareket aaatlerlnl gösterir cet;veldlr -------~--------"--------
G. o. s. o. s. D. S. D. :.)il! Keracııer, mide, barsak, 111,, kum heatahklarana !ilfa 

K&prUden A. Hisarına: 1::~~ 1:::g 1!::: 1~:~: 1 TUZLA i Ç.MELERi 1 
15,4.S 16,50 18,00 
s. D. S. D. S. D. S. D. S. D. Sabahlara saat 7 den itibaren Haydarp&Jf&YB hareket 

KBprUden Berkoza 6.00 7 ,50 8,00 8,30 9,30 ~den vepurlar1n treni Ari menbalar11 giderler 
9,45 10,00 11,0 11,15 12,50 • .... Fiatlar Tenzil edilmiftir. ~ • ·- - ..-~ .._...., .. ~---- - ... , -

- ~ --~-
12,25 13,00 13,30 14,00 14,35 
19,18 15,45 18,00 18,50 18,00 

K8prUd•n ctoıru YenlklSy, Tarabya, BUyUkdere· &arayer 
Yenimahalle, ,R. Kevaıı, .Altınkum, A. Kaveıı, ve &UtlUce. 

S. D. S. D. S. D. S. D. &. D. 
7,00 7,50 8,00 8,45 9,30 

10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 
14,35 15,15 18,00 17,()() 1A,20 

KBprUden doıru BUyUkdere, Sarıyer, Yenfmehalle, R, Ka• 
nıı, Altınkum, A. Kav•l•ı SUtlUce. 

S. D. S. D. 
10,15 14,30 

BUyUkderede geçen hafta açılan yUzme havuzund11 Cum• 
ıUnU saat 13,30 dan itibaren latembulun tekmll spor ku• 

laplerlnln ı,tıraklle kulUpler •reaında blrlnclltk MU8ab•k•~•
rlle eııencell su topu oyunu ve yUzme, etleme, yar1,ıar1 

s11sm J19Pll•caktar. 

Dakti!o Kursları 
Ali Tice:. ret ~lektebinden: 
Yaz tatil devr~sine münhasır olmak üzere 2-3 sylık (serbest 

da~· tilo kursları) açılacaktır. 

1 - Kursun tedl'isah 1 • Ağustos - 931 cumartHi günü baş
~aca ... tır. 

2 - Kursa devam edeceklerin yeni harflerle iyıce okuyup 
Jazmalara ıarttır. 

3 - Haftada üç gün ders gösterilecektir. Eu günlerde ders 
11atl8rİ Hat (14) den (16) buçuia lcıdar devam edecektir. 

4 - Serbest kurslara devam etmek j~teyen hanıml•rın ve 
efendilerin • kayıt ve sair ıartları &ğrenmek için • bugünden iti
baren 1 • Ağustos - 931 tarihine kadar her ailn, ikişer fotoğrafla 
mektep mildürlUğUne milracaat etmeleri lazımdır. 

S - Kayıt için sabahları 11at 11 den 17 ye kadar mllraca· 
at kabul olunacaktır. 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 

P~cbahçede incili köyde bir oda ıe bir ulond•n ibret Sınanııa me~t~bi 
pazarlıkla kir•ra verilec,ekur. Ta.ıiplerin ~artnameyi gormek için her gun pazarlık 
için 29 7· 931 Çır~ambı ıünü uat ( 5 e kadar levaıım miidürlüftine müracaat· 
lan. (1083) 

.. * * 
Sebzefiali yanında numarası~ ı..antar kultıbesi açık münyedtye kMmuş n 

ilııle giinlinde talip çıkmamış oldııtundan ihale müddeti 2~· 7.931 Çırşııınbıı 
ıüııtine temdit edilmlftir. Taliple~n ftttrıı~e}'i &örmek için her iün Jevuım 
müdürlUtüne müzayedeye girmek ıçin ıııezkflr tarihte Hat on btie l.adu ınciı
mH!i daimiye mürıcaatlan (1084) 

* * * 
Sille) mani yede I 5 odadan ibaret tıp medresesi 35 llra bedeli şehri ile t•libi 

iizeribde ôlup itı•le milddeti ~9-i-931 Çuşamba c\irıürıe temdit ed.ılıni$tir. Tııılip· 
~rfn fa~ameyi ıormek için her gün levuım müdürlütüne müı4yedeye (i;171ek 
JOUl 36 lira teminat akçesile beraber mezkflr t&rihte saat 15 e kadar encumeni 
4almiye vermeleri. (J 085) 

• * * 
Meyvıbalinde 36 · 42 numırılı kahvehane kirayı verilmek iızere ı~ık müza-

yedeye konulmuştur. Taliplerin şartneo:ıeyi ıtırmek'. için her ~ün lC\·aıım ı:nUdürlü· 
l<frıe müzayeöeye girmek için 13·8·931 Prr~embe ıtinü •ut l~ e k•daa $6 lira 
teminlt ıkçesile encümeni daimlye müu.racutlırı. 0086) 

* .... 
. fatih dtir~sinden : .Haliçliş Fenerde Apti subı$ı man111Jesinde 2 .No. b!)ediyeye 

IJt baraka kıra ya ,·erıleceıiııden talip? erin 13 - 8 · 93 l Perşembe günü sut 15 te 
daire encümenine mfirarıc.ıatları. (1087) 

.. * • 
Hafta tatili kanunundaki istisnalardan ıstifade eeecekler!n ruhmiyeleriı.i tecdit 

ettirmek tizere Haıiran sonuna kadar müracaatları ve Haziran çıktıl.ta. l'I fônr• 
cııüracut edtceklerden alınacak hıırcın cez~lı olarık ıhıi t~ktrtiir ederek 5a1:1He· 
leıle lltn edilmi~ti. Bazı esbap nazan d1kkate alınarak bıı muddrtin il Temmll% 
931 aksaırıını kadar temdit cdildili tl&n olunur. (1039) 

'°Fnıı Salt'" 
n ... E'no• 
lııımlertı. 
~ılccttırrt 
tatınıwııa 
aıa-u 

tankuıdur. 

Eyi ve tam bit sihhat ıçıa 

muntazam bir haziuı Jizimdir. 
Tatli miUeyyiıı ve ta.am.i litif 
olan Eno'a "Fruit Salt" ' ı~e 

bunu temin, mideyj. takriye 
ve barsaklari tanzim eder. 

Yozgat maarif müdürlüğünden: 
30 Teır ni1a11ide ihale edileceği ilan edilen Sorgun kaıaıı 

m~kt~bi inı•ah bir müddet tehir edilmiıtir. (1046) 

Nakliyat münakasası 
i~Dirto ue is~irtoio i~~Her in~isarrn~an: 
Liman dahilinde yaptırılacak nakliyat için 14 temmuz 931 ta• 

rihinde yapılan münakasada verilen flat haddi llyık ı6rülme .. 
miştir. Münakaşa aym şerait dahilinde 28 temmuz aah günü saat 
onda pazarlık ıuretile yapılacaktır. T alıplerin ~artnamede mu
harrer vesaik ve teminatl.rile mezkur gün ve 1aatta mübayaat 
komisyonuna müracaatları ilan olunur. (1056) 

Borsa intihabatı 
intihap Heyetinden: 
Temmuz nihayetinde müddeti hitam bulacak olan ticaret 

ve zahire borsası heyeti idaresinin yeniden intf habı 2S T eın muı 
cumute1i günü icra 0lunacıl<tır. intihap etmek hakkını haiz olan 
zevat ve mUe11e1atın · yevmi rnukiırda ııaat 11 den 14 a kadar 
borsa heyeti idare 11lonuna gelerek hakkı reylerini istimal et· 
me)eri ilin olunur. (1072) 

Türkiye Ziraat bankası umum 
müdürlüğünden: 

Koli poıtal muamelatımmn tatili hesebile l Ağustos 931 ta· 
ribinden itibaren şube ve nndıklarımııın namlarına vurut edecek 
kelileri tesellüm etmiyeeeklf'rini muhterem müşteıilerimiıin nazarı 
dikkatina •azeyleriz. (1063) 

BORSA 

1-(,...., •vo 
r 

1 ln(l'ill:ı Hruı Kr. ıt0.3 
~ T l. muleahtll Dolar ı 0,41 l6 
" • f'rank 1 t Jl . 

• 
• .. 

.. • - • .. • .. .. 
2cı tev 

Liret 
t1e fıra 
Drahm 

1a. Frank 
Lev• 
F'IMln 
Kuron 
~lllıır 
Peıetı 

Mark 
Zlcıti 

Penrô 
1\ urus 

1 TıJrk ll ra~ı Dinar 
Çerl'oııeç Ku~ 

~ukut 

1 r~terlln Onıı:lllıı 
ı Dolır (Amerika) 

ıo Frıınk [Fransız 
20 Liret [ltal ya 
o Fr1nk RelçikaJ 
~o Drahmi [Yunan] 
ıo Frank [ ls\·Jçref 
20Leva Btılt.ır J 

1 Florlıı [Felemenk ) 
ı o Koron [Çekoslovak] 
~ılınr J.ı usturya] 

1 Peuıa fl~panya] 
ı RanmarqJ.Jmaoya] 
1 ZlntJ Lehl~tın 

ı Peııgn M ıcarl5ta11 
20 Ley f Rnmaııya] 
'2Q Dinar YugoslovyaI .· 

ı Çevoııeç Se\Tet 

Altın I B"nı l\lecldlye \ 

~ harici 
8ıııkrınnt 

11)8~ 

911 
S3 

!ti! 

~ ıo 

1 ı & 

·~ .2 
:ı 6 

3 

25 ~7 
n 

911 i('I 

:ıs 11 
~~ .n 

Bürunkü bulmacamı.ı 
1 - .Artlat (8) 

2 - Alı.ıllı (,), Jl<lpmfJlt (3) 

3 - Ru& ilttı'l.dlcini (8) 

ıl - Bil' i~im (3), lı (Z) 

6 - R11.• süvorİ$i ,(5) 
6 - Allah ( 4). 
1 - fiiz11ilı (6), hitNır (4) 

8 - intikam (3) 

9 - Bir Vtıkit (S). lltı (3). 

ID - J'tı.ıı (3) 

11 - Bir tiyatra (11) 

-...----...----J 
ZAYiLER 

letanbul ithalat ,Umrüğü mil· 
dürlü{rünün 21117 numırah he· 
y•nnımeaine ait ayniyat mak~ 
buı ttnedi ıayi edildiğinden hük• 
mll olmadığı ilin olunur. 

Ferah alnemaaında bu ak••"' 
l\1e$rutiyet hayrımı ferefin• büyiık 

m ü~ımere knmik )'ılnuır merhum Ha~ııın 

deııdi hirıderl Recep Safa bey heyeti 
tem~illye~i. Jfolrımbia ve Odeon plAklt• 
rı muıı;ınııiyeıl ~ahriye H konserleri Sir 
nem•dı Ri~ard Bırtelmi5in 5aheıeri (81• 
kir rırmanlndaJ ayrıcı komik 

OskUd•r Hele slnemeaınde 
A~kın .;:unıhımdır miı!!!e~,,ıli M•riu 

Jalmlini Duhuliye 10 kuruttur. 
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1 Mahkeme ve icra lllnlar~ 
Be•lktaş sulh icra memurluğundan: 

Nikoli Vasilyadis Ef. ile Mm. 
lrakıiya, V aailiki, Eliso, Katina 
Anastasiya, Margurinin şayian 
mutaıarrıfı olduklar F ethiyede 
Kltip Muslabaddin mahallesinde 
Hacı ibrahim oğlu sokağmda 
milkerru 11 No. lı ve eşcarı 
mOtenevviali bahçe ve zemin 
btmda çimento döşeli bir mut
fak •e yemek odası ve kömür-
ilk birinci katında çimento dö
.. li bir mutfak ve yemek odası 
'ft kamOrlü birinci katta bir he
li iki oda bir koridor ve ikinci 
katta bir bela iki oda bir yük
ltlk bir mutfak ve çatı arasını 
havi bir bap hane 26-8-931 T. 
prıamba saat 14 de açık artır
ma ıuretile sahlacağınd11n talip 
olanlann ve fazla malumat al
mak istf yenlerin kıymeti muham· 
menesi olan (1600) liranın yüzde 
oau nishetinde pey akçasım 
mtlıtashiben 931 - ı 100 numara 
ile Beşiktaş icrasma milracaat
ları ilAn olunur. (1423) 

Beyoğlunda Sıraservilerde dalrel mah
nsasında ifayı vazife eden uwıbul 
ikinci icra memurluğundan: 

Tamamına 3560 Jira kıymet tak· 
tir. edilen Beıiktaşta kaptan ib
r•him ağa mahallesinde köprü 

Yavraman Saadeti 

. 
57680 kuruşunuz Gtlnde 5 kuruş biriktirirseniz 20 senede 

GOnde 10 kuruş birlktlrlrsenJz 20 senede 
Gllnde 25 kuruş biriktirirseniz 20 senede 

115260 kuruşunuz 
288155 kuruşunuz 

GGnde 50 kuruş biriktirirseniz 20 senede 576805 kuruşunuz 
Gtlııde100 kuruş blrlktlrirseniz 20 senede 1152600 kuruşunuz 

OLUR. 

1 TÜRKiYE iŞ BANKASI j 

1 M. M. Yeklletl lllnl•n 1 
Ordu ihtiyacı için yerli fabrikalar 

mamulatından 60000 metre boz .ren·~· 

te kaputluk kumaş kapalı zarfla m8-
nakasaya konmuştur. ihalesi 25 tem
muz 9.'Jl cumartesi günü saat 14 te 
Ankarada merkez satın alma koınlH)'o

. nunda yapılacaktır. Taliplerin prt
I name almak ve tekliflerini vermek I· 
zere teminatlarile birlikte mezk6r ko
misyona müracaatları. (429) 

• * • 
Ordu ihtiyacı için yerli fabrikalar 

mamulltından 1.000 adet dökme soba 
kapalı zarfla münakasaya konmuıtur • 
ihalesi 2:> temmuz 931 cumartesi gü
nü saat t;) te Ankarada merkez satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Ta.· 
!iplerin şartname almak \'e tekllfJerl· 
ni vermek üzere teminatlarile birlikte 
me-zkftr komisyona müracaatları. (4.''U) 

• • • 
Ordu ihtiyacı için yerli fabrikalar 

mamulUından 24.380 kilo yün çorap 
kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. 
ihalesi 26 temmuz 931 pazar gilnU sa
at 15 te Ankarada merkez satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Taliple
rin şartname almak \'e tekliflerini ver
mek üzere teminatlarile birlikte mtz.· 
kur komisyona müracaatları. (432) 

• • • 
Altıncı fırka kıtaat hay\'anatının ihd· 

ncı olın kuru ot kapalı z:rfla münakı· 
~ava konmu~tur. ihalesi 5 A~sros 931 
ç.qamba günü lspartada ııskerf sann 
alma komisyonunda yapılacaktır. Talip
lerin şartnameyi görmek üzere Fındıklıda 
heyetimize ve ~armame almak \'e teklif
lerini \'ermek üzere teminatlarile birlikte 
mezkOr komisyon• miıracaaıları. (438) 

• • * 
Bursa askeri lisesi için fırka ub-

başı sokağında atik 14 cedit 38 
aumaralı ile mllrakkam maa 
uhçe 1 bap ahşap hanenin nısfı 
birinci ve açık arttırması 24-8-931 
tarihine müsadif pazartesi günü 
aaat 14 ten 16 ya kadar daire
de icra ~alınacaktır. Arthrmıya 
lflirak edeceklerin mezkur ha
aenin kıymeti muhammenesi olan 
mebliğı mezburun yüzde 1 O nis
betiude teminat akçeıi vermeleri 
ll11mdar. Haldan tapu aicillile 
aabit olmıyan ipotekH alacakJı. 
Jada diğer alikadarlaran ve irti-

ın ._ - ..,, ne 1111111 lftlllUIMt 1 1111 11.........,.C:'llııı~INlııııı.-• rl hastanesinin ihtiyacı olan korun 
~oo~~~d~~~~~,~~~,-~~~~ ~-~vekuzu~I kap~ı~rflamtin~ 

' ya konmUftur. İhalesi 25 temmuz !.:U 

lf p t M • • t h t K camarte!llf gflnB saat 15 te Bursada u-

H 
Krem er C2 V US d zara JI Kolonya 1 rktrf satın alma komisyonunda yapı-

l !i Jacaktır. Taliplerin şartname almsk 
Dit macunu F A B R 1 Jl A S 1 Tımak ciliları ve tekliflerini vermek üzere teminat-! u larile birlikte mezkur komisyona mu. 

Ruj p e rtev ve Şeriki ~y:za i r•••::::i<:::~.: i:in 1000 adel 

MI; hakkı .... bip&eriıdlf •• hosü
s•le faiz v maaarife dair olan 
iddialarını ;ıan tarihinden itibaren 
20 gün zarfında evrahı müsbite
lerile ve 931-560 dosya numa
rasile daireye bildirmeleri lazım
dır. Akıi halde hakları tapu 

Mem-ıet"_eti•n eD k• d ponsot bujisi •••QOll metre 
il K S ) Ve D&ID ar E•ana kablo 25 Temmur9!t-'Cumar-

Briyantin M •• h b lesi gOnU aaat 16 da Fındıklıda 
USta zarab ıtriye Ve hb iyesi Kozmatil' heyetimizde pazarlıkla alınacak-

ıiciliile sabit olmıyanlar satış 

1 Kinin:Karbonat ve sair devai komprimeleri 
)a Her zevkı teminve tatmin edebilecek nefis müstahzarat 

bedelinin paylaşmasından hariç 'ıın,,_411121.__ • ...,,... ........ = C = . m = = = :: _../,) 
kalacaklardır. Mfiterakim, vergi ıııııııııı11 ıııı1111ıııınıllilııııı_...111•1ıııııııı-ı --'14*..-::=-:.:...-::_.-=ı::;:::.Q;"...;:.Cıa,. .. ff .. ::C::* #Leı-aRid'CI; "._, 
Ye belediye resmi, vakıf icaresi ı,.ıuı"u) ı~ıa ıııeınurluğuııJ .. ıı lstanbul dördüncü 'cıta memurltı- Jst;anbul dördüncü kra mem11rlu-
ve sair mllkellefiyetler mOşteriye Mehmet Tevfık ve Seyfettin ğundan: ğundan: 
aittir. Bu hususta ki şartname beylerle Mestezer ve Vıcdan ve Tamamına 37100 lira kıymt"t takdir Tamamına 38315 lira kıymet takdir 
1·8·931 tarihinden itibaren daire Azime ve Hatice H. ların şayian edilen Usküdarda Umraniye kariye- edilen Beyoflunda Asmalı mesçit ma-

mutasarrıf oldukları Kadıköy s~nde eski yalnız servi ve Çavuşbaıp hallesinin Meşrutiyet sokaiı~da at~k 
divanhanesine a11lmıı olduğun- H h il • K b w 1 çıftliği yeni Tantavi Halit ney soka- 25 cedit 37 numarada sırf mulk hır 
d d b f ı lr-.. t ı k asanpa9a ma a eaı ur aga ı- _ . 

an a a aza ma uma a ma . . . . 1 gında eski 37 mükerrer 1, 3, 7 numara bap hanenın tamamı açık arttırmıya 
iıtiyenlerin mezkdr ıartnameye dere caddeaınde ıkınca sokakta .reni 2 numarah maa bahçe hane el· vawlunmuş 3 ağustos 931 tarihinde 
Ye meaaha vesaire hakkında da 44-2 No. lı maa dlikkin bir bap yevm Tantavi Halit Bey çiftliği de- şartnamesi divananeye talik edile· 
dosyasında mevcut vaziyet ve hanenin fUyuunun izale•İ için mekle maruf müteaddit havuzlar, tff M rtk 17 - 8 - 931 tarihine mUsadif pa-
takdiri kıymet raporunun g8re- yapılan müzayede neticesinde lar, kar kuyusu, ve Çamlıca suyu ve zartesl gilnU saat 14 ten 16 ya kadar 

tır. Taliplerin ıartname ve Pon• 
ıot buji nilmuneıiui heyetimizde 
görmeleri ve ihale saatinden 

evel teminatlarile birlikte hazar 
bulunmaları. (462) - 1017 

• • • 
Konyada tayyare meydanında 

yapılacak bir bina kapalı zarfla 
mfinakasava konulmuıtur. ihaleıi 
9 - Ağustos - 931 pazar ınnn 
ıaat 15 le Konyada aakeri saba 
alma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin şartname ve kt'ıifna
meıini görmek llzere teminat ve 
teklifnamelerile birlikte Konya· 
da mezkur komisyona müraca-
atları. (464) - 1037 

• • • bilecekleri ilin olunur. 1429 1470 liradan fazlaıına talip zu- hane ve muhtelif ahır ve arabalık ve açık •ı:tt.ı~a.suretfle Mhlaca.ktır. Art 
bur etmediğinden 20 gün müd- saire. 400 dönilm arazisi n senevf tırma 1kıncıdu. Birinci arttırmada 

n_ Ikta • lh · t ıı- d k k'" - . •n zı'yade (22.500) liraya talip "ıkmış Kımktaki asker·ı h t ueş ş u ıcra memur ut>un an: detle te rar mev 11 müzayedeye 450 hra icarla beş buçuksene tapuca ~ b k 'ki . rtt :ı. I k ayvana ın 
Nikoli Vaailiyadis efendi ile d"Jd'W · d 1 J' ü 1 k t to ·rt olup u ere ı ncı a ırpıa o ma ihtiyacı olan arpa ve kuru ot ay· 

M K vaze ı .ıgın_ en .t~ i 1Y~ •e pul l~k secce un ubra . ~u bul~nan ç~.31" dolayısfle en ziyade arttıranın üzerin-
m. iraksiya, Vasilik!, Eliso, a- res:mlerı muşterıaıoe aıt olmak ı , arazi ve me an1S11 17 agustos .,. d b .. 

1 
kt A tt i,..I k rı ayrı şartnamelerle ve kapalı 

. A M . . . . . . e ıraııı.ı aca ır. r ınnıya S'L ra fi k 
tına, nastasiya, argurinm ıa· Ozere 12-8-931 tarıhme mUsadif tanhlade pazartesi günü saat 14 ten için yüzde beş teminat akçesi alınır. zar a miloa asaya ~onmuştur. 
yıan mutaaarrıf oldukları Büyük Çarıanba günü saat 13,30 dan 16 ya kadar açık arttırma ile 88tılacak Mtiterakim vergi, belediye, vakıf ica ihaleleri arpa 15·8· 931 cumar-
banln altı mahallesinde atik 16 30 a kadar mezkür hane ve "" prtnamesl 5 ağustos 931 tarihinde resi müşteriye aittir. teai saat 17, kuru ot 16 8· 931 
meyve aokağında ve cedit ban· dükkanın kıymeti mubammeneai divanane;~ tali~ ?10~acaktır. Arttır- Hakları tapu siclllile sabit olnuyan pazar saat 15 de Kınıkta askeri 
ka altı caddesinde mükerrer olan 1800 liranın % 10 nispetin- ma lkincıdır. Bınnrı arttırmada 20 ipotekli alacaklılar ile diğer alakada- satın alma komisyonunda yapı-
1931 atik 87 cedit numaralı elek- de pey akçeleriyle beraber Ka- bin lfrada talibi uhdesin~edir. Bn de- ranın ve irtifak hakkı sahiplerinin hu lacaktır. (Şartname sureti bey-
trik ve terkos ile mOcebhez ve d kö icra dairesinde hazır bu- fa en çok arttıranın Uzerınde bırakıla- haklarının ve hususile faiz ve maaarf. t · d 

ı y kO . caktır. Arttırmıya ittlrak için yüıde fe dair olan iddialarını Hin tari~in- e mız e mevcuttur ; Taliplerin 
ıemin katında kömürlük ve odun- lunmala~ ve mez r gayrı men- Uç teminat alınır. Hakları tapu sicil- den itiharen 20 gün içinde evraki n:us- f~rtnam~ almak Ye münakaaaya 
Juk birinci katında zemini mer- kul ilzermde haklarını ve ~usu- lerile sabit olmıyan ipotekli alacaklı- bitelerile bildrimeleri llzımdır. Aksi gırmek üzere ihale saahndan ev-
mer döşeli taşlık bir heli zemini s;yJe faiz ve m~ıraf~rmı goıte- lar ile diğer alakadaranın ve irtilılk halde haklan tapu slcillerile abit ol- vel teminat ve teklifna melerile 
içi taıla mefruf bir matbah, rir evrakı mliıpıtelenyle beraber hakkı &ahiplerinin bu haklannı ve hu- mıyanlar satış bedelinin paylaşmasın- birlikte mezkur knm· n. 

. d · · ı J • • . • • 'ddi . ,. ısyona mu· ikinci katta bir yüklOk iki oda hemen ıcra aıresıne ~e me erı susıle faız ve masarıfe daır olan ı · dan harıç kalırlar. racaatlan (450)-S24 bir camlı kapı ile müfrez sofa, aksi halde satıı bedehnin pay- alarını ilan tarihinden itibaren 20 Alakadarların icra ve iflas kanu· .............................................. __ _ 
bir dolap üçüncü katta iki oda )aşmasından hariç kalacaklan sün içinde evrakı müsbiteJerile bildir- nunun 119 uncu maddesi hükmüne> gö- Jan borcunuzdan do!ayı k~ndile-
bir kiler bir beli bir taraçayı ilin olunur. (1433) meleri lazımdır. Aksi halde hakları re tevfiki har•ket etJMleri H daha tine rehin ettiğiniz Galatada 

tapu sicillerile sabit olmıyanlar saf.ış fazla mahlmat almak istiyenlerin 930 Topçular caddcıind lSl • 
haYi bir bap kagir htne 25-8- lstanbul 5 inci icra memurluğundan. 1 41 d 11 e num• 

Mahcuz V
e furubtu mukarrer bedelinin payJaşma.c;ından hariç ka ır· - 5 osya numaras e memuriyeti- ralı şarap fabrik b" d ki 

931 T. mOıadif salı günfi saat lar. Ilikilmle müterakim vergileri• mize müraC'9atları ilin olunur. h' . k a1t . ~nasın a 
14 te açık arttırma suretile sa- bet fıçı ıarı havyar 27 Temmuz belediye, vakıf iraresi müşteriye ait-

1 
ıssenız~ ıymet takdmle mabal-

hlacağından talip olanların ve pazartesi günO saat 10-12 arasın- tir. Ahikadarların icra ve iflas ka- Galatada Topçular caddesin- en hacız ve vaziyet muameJesi-
fazla malumat almak istiyenJerin da Fındıklıda ko!ordu kuman- nununun 119 uncu maddesi hükmüne de 151 numaralı şarı;p fabrika· ne 26-7-931 tarihine mD1adif 
kıymeti muhammeneıi olan 3600 danlığı ittisalinde Sumazi bira· tevfiki hareket etmeleri ,.e daha v.iya- smda bulunmuş olaıi ve elyevm pazar günü aaat on sekizde ifa 
liranın % onu nispetinde pey derler soğuk hava deposu önün- de maJQmat almak istiyenlerin 9::W - ikametgahı meçhul bulunan Van- edileceğinden aıabaliade blzır 
.akçuuıı müstaıhiben 931-1100 de satılacağından talip olanların 544 dosya numarasill• lstanhnl dördilnl gel efendiye. bulunmanız JOıumu ihparname 

n baur bulunacak memuruna mii- eU icra memurlujuna müracaatları Sinci icra dairalnden: tebliıw i makamına k•ı'm oJ--•-numara ile Beşiktaş icrasına m - 11111& 

_......_ __ ~~_...~o.&&oo......:......__.:.~_... Ltl~~--------c_aat lüzumu ilin olunur. (1425) tin olunur. Oy~di ve Taluo efendilere o· 6zere ilinen tebliğ olunur.(1427) 
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HAYAT KiTABI 

..J ... .P,t!\-'lP"•k 
Wa•lt.ı ı8efterdarhğmdan: 

SATILIK EV HiSSESi - No. IO 
Ayakapı iskelesi caddesi, Gül camii 
mahallesi, Ciball. waflan Simon \'e 
Kiryako n Marye arslSI ön tarafı yolla 
çenilmiş ahşap evin 36 hissede 2 hissesi 
UDlıknr. MczkOr hissenin bedeli peşinen 
nrilmelc şartile uhmln edilen kıymeti 
t25 liradır, Sıbş açık arttırma 11 ·8 931 
SJ)ı günü saat J 6 da Ocf terdarhkta (1\1 • 
339) • 1034 

• • • 
SA TIUK EV HiSSESi - 14 

No. Sinançqmeıi sokağı Mol
laaıkı mahallesi, Balat, 2 katta 
S oda, mutfak Ye hellyı havi 20 
hine itibarile 3 hiueai Rbhktır, 
Mezk6r hiuenin bedeli pefinen 
~rilmek ıartile tahmin edilen 
kıymeti 130 liradır. Sabf açık 
aitbrma 28-7·931 pazartesi gllnll 
aat tS te defterdarhktL 

M. 336-944 
• • • 

SA '11LIK EV HiSSESi, - 15-1 
No. Mumhane caddesi, Arnawt
k6y, Boğaziçi, uğ tarafa kalfa 
Yorgi vereaeai ve Adele Yoko
.ıç ev, bahçesi, aol tarafı 2 ha
rita No. ahara ferağ olunan bah
çeli ev, arkası Cemal bey aruıı, 
cephesi Mumhane caddeaile çev
rilmif bir harita No. 3 katta 9 
oda, mutfak, k6m0rl0k iki hali 
ve terkos suyu tertibabnı havi 
maa bahçe 1116 buçuk artmh, 
eYİn sekiz hiue itibarile 3 his- • 
Hai 1abhktir. Mezk6r hiuenin 
b,deli sekiz ıene ve sekiz tak
aitle verilmek tartile tabmiaedi
len kıymeti 2700 liradır· Sabt 
açak artbrma 28 - 7 - 931 pazar
te.ı pil 1Ut ıs te Defterdar
alkta. (M-335) - 946 

~-cazbant--.. 
Saksofon ve Klarnetciai 
Badapefte konHrvatua

nndan m•zan 

---· FMat P. K. 27 Alla-

bayat· Kam il arası 

•-.... ıımıım•ımıı•ıı•ı••-

YüKSEK ORMJIN MEKTEBi 
Istambulda Boğaziçinde BüyOkderede Bahçe köyündedir. Tahsil mllddeti Oç ıene .. Altı 

sömester,, dir. Leyli ve meccanidir. Talebenin her türlü ihtiyacı temin olunur. Mektebi ikmal 
edenler Orman mllbendisi diplomasını alırlar. 

ORMAN MüHENDiSi OLMAK iÇiN 
Ytlksek Orman mektebine yazılma ve alınma şartlan 
1- Taliplerin Tiirkiye COmhuriyeti tebaasından olmalan, 
2- Yaılarınm 18 den aıağı ve 25 ten yukarı olmama11, 
3- Tam devreli li8e mezunu, yahut o derece tahsilde bulunduklan Maarif Veklletince 

taıtikli liıe ve muadili pbadetnameli olmaları, 
4- iyi abllkh olduğu ve h;çbir gikna cezaya çarpılacak it ve hareketlerde bulunmadı

ğım beyan eden ve mahalli zabıtasınca tasdikli olan ihtiyar heyeti mazbata.11na malik olmaları, 
4- Her tOrlll hastalıktan salim ve billbaua görme, duyma ve 16yleme uzuYları tam ve 

diier nokunlardan beri, gezip yürllmeğe, biniciliğe dayanıklı olduğunu açıkça tudik eden 
doktor raporu almalen lazımdır. 

6- Talipler yukarda yazılı vesikaları, en son mektep tahadetnameaini hllviyet cOzclanını 
aıı klj'ıdını lstambulda Yüksek Orman mektebi Rekt&rlilğtlne yazdıklan bir iıtidaya 
ilıflirerek mektebe, yahut bulundukları mahallerin Orman müdOrlOklerine veyahut en bilyük 
mOlkiye memuriyetlerine nihayet 1 teşrinievvel 931 tarihine kadar verirler. 

7- Talipler mektebe yazıldıktan sonra alınabilmek için usuli dairesinde ve nilmuneıi 
gibi Noterlikten musaddak taabhaüt senedi verme!eri lazımdır. 

8- T sıradan gelecek talebenin yol masrafı mektebe yazdıp alındıktan ıonra mektepçe 
verilecek ve dersler baılayıncaya kadar yemek ve yatmalan mektepçe temin edilecektir. 

Taıradan gelecek talebe yol masraflarına ait veıikalan ve hareket ettiği mahalden Yllkıek 
Yllkıek Orman mektebine girmek üzere hareket ettiğini beyan eder bir veaıkayı beraberlerinde 
getirmelidirler. 

--Jean-Jacoues• Rouseau--
Terbiye Felsefesi 

Mtlelllfl: Mflderrls lsmall Hakkı Bey 
Terbiye lleminde milhim bir inlnJip yratan Rouseau'nun fikirlerini ve nazariyelerini ve 

içtimai hayat Ozerine tesirlerini izah eden bu eseri Terbiye MOderriıi İsmail Hakk• Beyin 
ciddi tetkik Ye tetebbulan mabsulOdllr. 

Bu mUhim eser ahiren lntif&J' saha•ına çıkmııhr. 
Flab 150 kuruıtur. 

Naşiri: Kanaat Ktltflpbanesl 

NIN 

1 )3. K. o. 
• Çatalca l\1ST. MV. kıtaatı fçin 3,000 

kilo Ayşekadın fasulye11 ile Kabak ılenl 
münakasa ıurcdle llbn alınacaktır. iba· 
lesi 25-7-931 aat ıs te icra kıhnaca
ğindan taliplerin şartnamesini görmek 
üzere her gün öğleden evvel ve müna
kasaya lftlrak etmek için de vakti ma 
ayyeninde temlnadarile birlikte komisyo
numuza miiracaatian. (69) 

• • • 
Maltepe piyade atı§ mekteblndtld 

yanık binanın tamiri kapalı zarf uu
lile münakasaya konmuttur. Teklif 
mektuplan 11 - 8 - 931 saat 16 da • 
çılarak flatlar haddi llJS ıörtlldfjJU 
takdirde ihalesi yapılacaktır. Talip. 
lerfn ke,ifnamealni görmek için her 
gfln ötleden eni mflracaatlan ve 
mfinakuaya iştirak ipa de tarifatı b
nuiye dairminde mtılduplannı nkti 
muayyeninclen evel komisyona ita •1· 
lemelerf ilin olunur. (76) 

• • • 
Gfilhane hastanesi kapalı zarf usa

lile tamir ettirilecektir. ihaleli 11 
agustos 931 saat 17 de icra olunac:\İ'ln
dan taliplerin ketff ve prtnamntnl 
girmek flzere her gtln Bfleden eve? ve 
kapalı zarfla iftlrak etmek i~tn de vak· 
ti muayyenlacle temtnatlarfle blrliktıe 
komisyonumuza mtlracaatlan. (77) 

1 As. Fb. u. MDdDrlDllblcl• I 
8-8-931 tarihinde pazarbkla 

alınacağı ilin olunan Hamdolo
mit ve 1aire ıartnamelinde 50 
ton kırmızı demir cevherinin ele 
mevcut olduğu ilin olunur. (1001) 

~_. Marangoı! Modelci! ........ 

A 1 a ç ı ı ç ı sil s ı n'a t k 1 r ı 
AOaç işleri 

Arlık 111ecm•• 
Yakında ,,k.,or. 

Senin terakki ve tıalin için nq
redillyor, onu ara bul 

Ankara caddesi Reşit Ef. Han No. 
1 ı. Telefon: lstanbul 3996. 

Mes'ul mtldflr Refik Abae& 


