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Lozan Zafer- Büyük Bir Hararetle Tes'it Edildi 
Halimize 
Şükredelim 
Nqriyatımızı muntazam suret

te takip eden muhterem kariler 
pek iyi bilirler ki matbuatımız 
arutnda ikbsadi buhran mese
Jesile belki en evvel alakadar 
olaa (Vakıt) dır. Bizim iktısadi 
ve mali buhran hakkmda neşri
yatımız başladıktan sonradır ki 
memleketimizde iki sene evvelki 
para paniği teklinde bir mali 
buhran, ondan altı yedi ay son
nda istihsal maddelerinin fiat
lartndaki dOığtınlük suretinde 
bir ikbsadi buhran kendini his-
1ettirmiftir. (V akıt) her iki ıekil 
bulınn dolayısile alınacak ted· 
birler lizerinde netriyat yapmak
tan bir an hali kalmamıştır. 

Fakat bız iktisadi buhran do
la11sile mevcut olan sıkınblann 
izalesine matuf neşriyat yapar· 
ken gene ayni mevzuu memle
kette siyui bir panik çıkarmak 
Ye bok 6met kııvvetlerini inhilile 
aevkederek kargaf5nlık arasın
da hasuti menfaat çapulculuğuna 
koyulmak makıadını takip eden
ler harekete geçtiler. "iktisadi 
buhran var. Memleket babyor. 

Hava faciası 
Istanbul - Bftkreş 
tayyaresi tutuştu 
Pilotla blrllkte altı yolcu 

havada yandllar 
Karnabat, 24 (Hususi) - Bu

glin İstanbul - Bnkreı seferini 
yapan tayyare havada yanarak 
(Korucukay) civannda 7ere dDı
tn. Tayyarede biri kadın olmak 
Uzere alb yolcu vardı. Pilot ve 
yolcular tamamen kCSmllr halin-
dedirler. Babaetdn 

• • • VAKiT - (Karnabat) Bulga-
ristanın Burgaz vilAyeti dahilin
de ve Burgaz-Sofya demiryolu 
tızerinde bir kaza merkezidir. 
Burgaz ıebrine çok yalandır. 
Korucu kay de Karnabata ya· 
km bir k&ydDr. 

Hangi tanare 
Telgrafı dün gece saat 11 de 

aldık. Derhal Y eıilköyde Beynel
milel nakliyat havaiye tirketine 
(C.i.D.N.A.) telefon ettik. Fakat 
bize esaslı mahimab verecek kim
se yoktu. Yalnız ıunlan ağreıı
dik: 

Facia hakkında ıirkete de 
maJümat gelmiıtir.Telgrafta yan
dığı bildirilen tayyare, evelki 
gece sabaha kartı saat 4 de 
Y eıilköyden Biikreıe gitmek 
üzere hareket etmiıtir. 

Kapitülisyonlar öldü, evet öldü, fakat 
bunları yok edenler var olsun ! 

Lozan , Türk semasında ışıldıyan, bize gidilecek 
merhaleyi gösteren bir kutup yıldızıdır 

'u dakikada, her birimizin 8nUnde hlnnet ve tazimi• elllmeslnl bir vicdan borcu blldlll 
albn .. çı1 •ıımız, TDrkellnln en bDrDk kumandanı Gazi Mustafa Kemal Hz. 

9lzUmUzan BnUndedlr 
dıl'ID88Ulda giirtirflz. 

Lozan zaferi 
ıHLozan,, mllldın 1535 eeneelınde bu 
milletfıll sadn hürriyet ve Wiklllfn· 
de temeli atılıp, 1923 e kadar gftttt
ce genJtler, gftt•çe yttbeUr bir esa
ret b:bıumr yıkıp, enkazı üzerinde 
kurulan muazzam bir htlniyet ve 18t8' 
Jll abidesidir. Bunun aza.metini JA:ff· 
kile Ulçe bllıMk için onu yddıfı bina: 
tle mukayese etmek llmndır. HUJTI., 
,.etin zefti esarete kıyasi~ idrak ohı· 
nur; karanl*ta kalınıt o1JD1'11ln, •Y.• 
ilmlıfı; çlıtdnlltl glrmtlf olınrnnlar, 
gtizellfii. terrl bkmiyen haYQ'I, tai
.ur, fakat hUsnU. takdl ndemes. Ona 
için en-el!, LGzan muahedeslııl kapf.. 
tllllSTonlarla kan,urmamalıdır. 

Lozan muahedenameeinde Yd keli. 
me Yar ki biz bUtllan kapitlll&Q'onla-

(L4tlen aa.gılagı ~rlnlz) 

HGk6met mes'uldür • .,, Tarıında DffnkO tezahfüaua bir'" ladba OCGtede M6derm Abmeı Reflt bey) 
yaygaralar ile zehinleri teşvife Muallim Naciye Dün saat 15 te darllflaUda Lo· Etem Akif Bey hitap etmiş ve hukuk 

. ıiriftiler. • ·ık H .. f zan muahe4eeiniıı leldslnd 111 dtinllmU faktlltm relal Tahir Beyin Ankarad:~ 

.Londra konferansı 
dağıldı 

Londra konferansı itini bitir
miftir. Almanyıya yardım için 
maU mQeuuelere ham tattiJ• 
ler ~caktlf. -....,.,. ... 
Ju kredi mDcldeti aç ay daha 
uzablacakbr. Konfel'Ull8 iftirak 
eden yedi deYletin DUll'lan gelea 
haberlere 16re neticeden meme 
nan g6rGnmektedir. Ba mesele
lere. ait tafsilAtlı haberler 4 Dncll 
sayıfamızda harici haberlerimiz 
arumdadır. 

Bunun &zerine (Yakıt) balkı 1 UCUm. btbilk hlr ıenc ve mtlaener kitle ta· taentız avdet ettiii için mukarrer · 

L:..::.!.L.--·--•-·~ ...... ;-=-... - ....... _~~-i1il~~-ri~~; ıaı~ wu ·~· ..,, .. ı..,.eeeiinı bndırmit--.~ "'"":'"'T ~ ...... 4 --·~- lielrt'i~~iliit;.;-118i--•~ ......_~ -ı ·, .._. -'7 .... sa- -~ ........ ~ ·~"'iti& .. 

Pulcular. kar •• efkln umumiyevi manzum cevabı: . . . . ... , ,,.. :-.... .. a..ı • .. .... 
,.. 

1 
- • Salonu· dolduran mltnevver ldlt1e vel mlderrfsi Ahniet Jütit Bey klnll-

ikaz etmeği kendine milli bir vazife evve1A hukuk ı..:.ua•tuf 'umumt. klft.bi 9 ,.. -le'--L bir hitabe .xyıemı.. ve erelim l Dehşetlicedir benim sitizim _... ,~ •- c- .... ., 
bilmiı, bllttln cihana şamil 0 an Kordon boyu dar gelir azizioı • H H b le: 
iktıaadl buhranın memleketimiz· Olsan San zeybeğin hafidi arlcf 8 e~Jer . "Bugiin sekizinci yıl dinilmll tes'it 
deki alui tesirleri Ozerine ciddi Yoktur sana kurruluş ü;,idi L İs d kı t o1nan Lozan muahedesinin çok ha· 
tetkikata mlistenit malümat ver· panya 8 yame yırlı .. naları vardır. Biz, hukuk 

B bu Uk • llka UJ•ndı k d d• • mtntesipleri baaa, keneli noktkai 
mittir. Biz bu hulUta vaki olan u ' rac. evam e IYOl n·---.ıı-n' 1..-1.-ea, en büyük. ha· bahsi yarın •vakit,, ta -rnua- ~ .. 
aepiyabmızm doğruluğuna ve okuyacaksınız. yırlı vUtyetl ecnebi hntiyaılannı kal· 

~~~b~~~&~~ile ~--~~-··••••••••••••••••• 
nefl'İyabmızdan dolayı vicdanen Üstat HaJı•t Ziya 
mlllterilı bulunuyorduk. 

Son g&Dlerde Almanyada zuhur 8. ı·n hahralannda 
eden ikbaadi ve mali buhran 
eauen doğruluğuna kani oldu- ı-...-..---'"""'!ıı..-....... .-......---.-... ıııııııı•ı 
pmaz nqriyatın isabetini çok 
bariz bir tekilde gösterdiği için 
bir kere daha bu mevzua av• 
det ederek timdiye kadar •erd· 
ettifimiz nolitai nazan teyit et
meği faydalı buluyoruz. 

EYvelce de yazdığımız gibi Al
manyada zuhur eden ıon buh
r8DID bariz vasfı Alman milli 
parumın piyasada birdenbire 
dDımesi ıeklinde tecelli etti. 
Ba badiae hakikaten inamlmı
ya~k bir ıey idi. Çnnkll parası 
piyaAda altın ile bapbaı geç
mekte olan bir çok memleketler 
enakı nakliyeleri için devlet 
baukalanna yalnız y&zde otuz 
niahetinde albn koymutlarclır. 
Almaaya ise son defa. çıkardıiJ. 
marklar için yiizde otuz değil, 
)'lbde kırk albn karfılık tahsis 
etmiftir. Bu altınlar buglln 
Rayif bınkta bulunmaktadır. Di· 
ter taraftan gene Almanya umu· 
mi harpta mağlup olmakla be
raber millet itibarile kıymetin
da bir py kaybetmemiştir. Bu 
memleket her sabada yliksek 
ihtisas adımlanna malik olduğu 
ıibi bankacılık ve maliyecilik 

inci sa fıda) 

por 
DDn BllyDkd•rede ~zme 

v•ntlan ppıldı 

!>ünkil y~rda blrlneillğl kazanan 
Nihal R ve matmazel Arisd 

Dünkü yantlarda birinciliği kaza. 
nan Nihal H. ve matmazel Arlsıf 

Dün BUyükderede ytizme yanşlan, 
stadyumda da boks maçı yapıldı. 1"üz. 
me yarıştan çok canlı ve parlak oldu. 

Anarşi içinde bulnnan Barselonadan 
bir manzara 

ispanyada vahim ve kanıık 
vaziyet denm etmektec:lir. Sevil 
de muhafızlarla İpizler arasında 
mO..demeler gittikçe artmakta• 
dır. Maabaza b0k6met kuvntU 
tedbirler almlfbr. Komoaist fır
kuı binası kapablmıı ve fırka
nın icra komiteai azası tevkif 
ecfilmittir. Ş.brin manzarası ha
zindir. Yolcular ellerim havaya 
kaldırarak dolaımak mecburiye· 
tinde bulunuyorlar. Diğer taraf
tan bu ,ehirde ve Eodalojide 
Drfi idare ilin edilmiıtir. ispan
yanın iki ıehirlerinde de telefon 
haUan grevciler tarafından ke
silmiıtir. Madiritte Barselonda~ 
da birç~k SındikaJist ve anBl]İıt 

• eclihm tir. 

·sA fenalığa karşı gelmeyi 
niçin menederdi ? 

Hakikati ı Agustostan itibaren V AKIT 
stltunlarında okuyacaksınız 

Yazan: 
Dr. Eleler 

iu fenalığa mukavemeti me
necid Şiddete mukabeleyi 
iatemezdL Sağ yınapıza vurana 

ıol yanafmm çeYiriniz, sizi 
bir mil ylirütmeğe mecbur eden 
balunuraa siz iki mil yllrGyQnllz, 
derdi. Haksızhta uğnyan bir 
kimsentn medeni bir mahkemeye 
mllracaat etmesini istemezdi. 
Bir adam aleyhinizde dava aça-
cak ve sizin malıniz olduğu mu
hakkak ~~n entarinizi istiyecek 
olursa, sazm abanıııda vermenizi 
isterdi. 

TercUme ve tavzih eden ı 
Ömer Rıza 

Botnn bunlardan maksat ne 
idi? 

Misyonerlerin telİrlnahnı, kili· 
secılarm propagandasını dinli
yecek olursanız size Isa b6ylece 
insaulann ruhunu terbiye etmek 
yükseltmek ve onJan ruhanili. 
j'in en yüksek mertebesine çı
karmak istiyordu, derler, çtinkil 

zulme zulOmle,bakarete hakaretle, 
fiddete tiddetle, yağmaya yağma 
ile mukabele edilmez•e basmım
zın rubeni sabrınız, bu ruhani 
mukavemetiniz karfllında mağ
IGp olur ve neticede yer yilzün
de sulh ve mllsalemet tesiı eder: 
ilihi meleküt yer yüıGn6 kaplar: 

Bunların hepsi yalan! 
lsanın bütün bu tavsiyelerinde 

siyasi manalar ve maksatlar vai"!' ~ 
dı. Yalnız bunlar daima gi~n-
miş ve isanın nasirleri onun he
defini yanlıt al!latmağa çalışmq
lardır. 

Hakikati <Sğrenmek mi istiyor
sunuz? Bir Ağustostan itibaren 
tefrika edeceğimiz tarihi ph 
eaeri okuyunuz! 
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na lorba IÜlplerfae IÖyletlnciye kumandanlar ve yine, ıa dakikada H ı· • •• k d ı· 
bdar 388 yıl beylaade aavqtrk: "Hu. her birimizin önünde hürmet n tazim- 8 JmJZC ŞU re e Jm 
hka dlftl,, tabirine, muaf (umu. le eğilm~sinl bir vicdan boma bildiii 
mi) rellmeaf, bir de (mütekabiliyet) altın saçlı başımrz, Türk elinin en hl- l Blş mıkalemlzden mabaat 1 den milli servetin mühim bir 
kelinMei. yük kumandanı Gazi Mustafa Kemal aolatai nıHnndaa da hakikaten kısmı hed~r olup gideceği şüp-

"Lolu,, m mesneti bu Hd nokta· Hazretleri- (Alkışlar, bin yqa, teıle- y&kaek ehliyet aahibi Almanlar hesizdi. Fakat şayanı teşekkür
e. Tlık milleti hukuku düvel saha- ri.) GöıtimUzln ilUnUndeclir. ı nrchr ye bu alİDADlarm çofu dftr ki bizzat başvekil ismet Pt 
.,.4a ve illtisnat bir muameleye ne Lozan sulhunu kutlularktn bir da-( bufOa guı İf batında bulun- bu tehlikeyi tam zamanında gör
tlJtk ne de mtlatehaktır. Biz hukuku kika maziye, yakın tarihe dönüyorum. maktadır müş ve devletin bütün idare 
tllftll fab.t (umumi) telakkisinde ka- Onun yapraklarını sllr'atle çevirlyo- O laalde Almaayanın en ytik· çarklannı milli paramızın kıyme-
lnıt ederiz, dedik; biz bizim gibi dev· rum. Okuduğum satırlar ıudur: --'· r ·ıe . "d d tini muhafaza hedefine doğru 
letlerle hukuki münasebatımızm mü- Çok değil, bundan on iki sene eni .aa ~· ıyecı n ve 1 are a am• k 
••t dainsinde olmasını iateriz, de· yine bu irfan ku•hl8i altında bir lan lf ba ... da olmasına ,,.. ton- harekete getirmiştir. Pe iyi ha-
4•: '\'e Wllbnlzl tudik ettirdik. Ha toplanlf vardı. Yara1>bl, o Gllalll .,. J,olaal .. cl*' ~ meve!ldu tırlladitımaz Yeçbile pek az za-
lahk dlvel; fakat (umumi) hukuku hazindi. enalri nakdlyUlnbi 7Dıde kırkı man içinde bunda muvaffak da 
4hel, .-alan, hüsnl münasebat; o gün burada lzmi*fn feci igaJı derecesini jtulma11na rağmen olmuştur. işte iki sen~ye yakın 
fakat (111tltekü0i7et) esasına nıU.- ağlamıf, b1l h&karz ttıc~ isyan :: ıal -~.Si 1iu memleketin l>ir ıtalbandanberi paramız <1030) 
tenlt hbnfl mUnaaebat. miştik. O günden burUne kadar re- lliW paraaı pıblk ıeklinde buh· rakamı üzerinde sabit kalabilme-

tpe (umumi) ve (mütekabiliyet) çirdiğimiı devreyi haurımızda yapta- ran içiDe dllıOyor? ıi hükümet&n bu parJak muvaf-
n•taıarnua meclllltl ıanlarcbr.,, biliriz: S. -u.. cewabtm Almanya· faluyeti neticesidir. 

Ahmet Rqit Bey bundan sonra ka- Karanlık ıectde sarp bir yolda yo- nan beyaelmllel ıiyaıt mevkiinin Acaba ismet Pş. hOkümeti bu 
pittlthron meseletdai bqlan11eınd~n 1amaza 1Btır1111Ş bir re1cu 'fUlr•tiltde unada •• Almanyanm maruı gib~eı muvaffakıyeti nasıl elde 
=l~dit~:rla beraber dbır- Hlik ve bu yol4aa ıiler&e.M mecburiye bulunduj'u ikt11adi buhranın teh- etti? Başka memleketlerde ol-

h er ann uza 178 tinde bulunuyol'dak. Her şey haram oJ- h1'ell bir mahiyetinde aramak duğu gibi hariçten altm para 
ıaö 1 rinetmif .~el fe~halıklatnnı K~ı·ererek ıuş. Her &mit JrestlmfttL l;te lnı cfa. IAamdır. iıtıkraz elli ve bu istikraım ha-

" z e e §OY e nı aye vermış 11·: krkada bir ees, tatır, star Ye fMlzaz. • • • 
"Fakat Lozanla bizim aramızda bir lı b' · b. hak . bü ilk Tü Fakat tımdı b1r de para kıy- ıılitını milli paraya karşılık ola-

ır ses, ır sesı, o y r- • k · _...1 L di k k d d ·· J • de Sever Y&Ru. Bunlan birbirine kfln, Gazinin ._1 d87'llda. meti ao taı naunauaa •• ra oy u a oy emı paramızm 
kar~ limnür. Bu vaziCeyi Her fert lçfn tabii lılr hak olan tt me•lek•tillÜaib halini f6Z 8n0- kıymetini filen muayyen bir nok-
............ Fethi Bey deruhte etti. neffüa .haldmu da illllla ederek (Ti$ ne ı•tltellmı tada tobit edebildi? Hayır. 
&UHJ kalı edecektir. öldil) diyenlere o .. {Tflrt llmHJ. Heılr•• bW1or iri aaten umu· HOkOmet paramızm kıymetini 

Werime nihayet nrmeden ıunu ve imula 7•tı10r) WI. al h l~t Glcl ,o lt muhafaza için harici mubayaatını 
• llyJb'eyjm: Kapittllbyonlar 3ldii.. ftllt..aa Ttbtt 11-.iftL lr ::. oı..1ı 'a e pk z ~ ın tahdit ve tanzim etmeğe karar 
ht, lldfl- Fakat bulan :rokedenler ı... ..aa Tirkila Wiklil ._.'!!' .........._ ... ..._ 1~ ın mıı verdi. Hallnn alacaktan kambiyo 
nr oıau.. k~ 1tltla mtd•-'-et ._ .... ...,_. UW)eli mil· 

Solu alklf)arla inlerken Rl1uetl- t.ıı. e&tlıt .... TM'- taıa kar- mubayaabnı kontrol altına aldı. 
clmhur orlıatrau nefis parçala~ fal· hldldlr, _ ~ lılr vaJdt llUkt&H.ı ~· aJ. Bu turetle spekülbyonlara İm-
mala llqlUUflı. Hakak talebesanden .,._._... ......... ..,. kin bırakmadı. Bu noktai na-
l'•W Bq klnUye çakarak ffd. muahe- illfiU• _... tadllte varlıtnu le- zardan TBrklyede çalııan ecnebi 
Mllfa fiduaı isali etti 110nra milder· tildlllada.,....,,... Dlilltt ....,.._ bankalann da konıorsiyom va-
rı. n h~ Mtillahattin Adil Bey kir·~ Jlzna ~lfne flt'llM& ...,.,,,. ra .. 
-•- ,.11 .... i. Ve _ hl._.._

1
• -.ı.ryle,,i·. bılirf&: O millet Tlıtlffr. (A8'1iJar.) ...;,. OD ki· sıtaaile yardımlarını temin etti . 

...,., na - -""".7 .,., " 7w• HOIAsa hOl..ümet hesabına nispe-

... .__ -..e1111 h~c:enlan Lozan muala..... '9'r •d· ltuUe ._dil ten az bir fedakarlık i!e para-
"MUtenm mautaplarm: hedtdir. Meveat ak ... et- dar inmlttir. mızın luymetini sabit tutmağa 
et .~-~ .. ,.... ek bi d t• mittir. KapMUJbJM ıeJJmj ,_,.. -'-·- ff k 1 b0 ld' 'il'•--·• -~r r ua e ın •nuku dini reJlmbal .. ,..,, ~ para muva a o a ı ı. 

'9,.aalanaı yqıyoraıı:. Bundan. M· Lozan Ttlrke tam bir mla.at ft bür llrah d8"'8n- Şüphesiz bu tedbirlerin iyi 
ldı: .... eni bartln ayni uatJnde istYdll temin etmı,ur. Mtliılft& Ye 11111 ttlallkel _.,,.ııll almıt. netice vermit olmasındaki mu-
•111 iBmalM1dr. Seldı sene evel bugtt- '-'kıaı 11f1fa .1..a.n ..._ .. ~ :..&1c1a.1·-m vaffakıyctin mühim bir kısmı 
da •1111 ...... b'1ük bir medeni- uu • - ..._.. - ._. wa 
)'« lleml tllrlfln yilkaek haklarmı isme Pş. Hz. nazannda ya tam bile pterıaiftir. hüldimete aittir. Fakat bu mu-

, pürlissüa bir ı.-.iktil ...ı.1. t .-. L.::. Jr! :-.-1. .,__ L••-Ametı• 0 vaffakıyetin husulünde bizzat Wlldilini teellm ye kabal eden vesika- •• ,, ..... a -rp ..-- •w- aa•u 

11 llBsaladılar. vardL y dratle WW. ahMat ol- memletin ikhsadi ve mali kabi-
Leaa ı.. bill•••• mu.ener aUm- Plıııl•lll nlll ~. Tir- _,. :ca ,...._ ~ti liyettoin de tesiri olduğunu inklr 

re leln a ı.bık •Hll 1,&r bvtamdır. kiye d~ nlh y•pm•••~ eO..• n1ha *•ola Wll .t.lddl. BU yUz- etmemek lizım gelir. 
T-•; Tlrk 11t1DU1nda lflldıyan, mazhar olamıyaeaktı. MaahHe bu 1 t Gör;iU\vM • e-l~lr·•imiul 

...ı..~ .. h i . t'- h .. d k ·ıı t- r unu ma1!J1ıı. ~,,,,.,~-;n " tt\'nt:'t"t 
..... dilecek merhaleyi gö8teren bir usus vazıye WI arıcın e şar mı e E bü~ a m ( ı:.rr v:ll .. a.iılr mevcnt :olaP. mali ve iktındi 

'k..S.p yltd111drr leri için yakın bir atide bfb'lklıllir • n t Hl l".'Ç ~ın .~ .. • .:ıi7ı ~ :. • •.ıoii mı., . ... ( .. ~'4 ı. 
• • ....,;1 ed ellth bir Uİlll n hnuıa ailll bir kuman· buhraa Almanya gıbı bazı Av-

Lnaa: yalnız TUrk defit, cihan ta- mune .... ,..... ec .. ela altında ne bbilk ı.aribıar yarata- rupa memleketlerindeki buhrıan 
!Mala dhlm nektuıdır. Çftnkfl, ta- MU9Hhittin Adil Bey bal'Ma lrl•I- bUecelial •ôrmllf ol .... dır l · edilirse 
da LDmactadrr ki tam ctreyanıaı de- tülisyonların ilgasına ait maddeyi • Bent Mr llll«ıl•llrı h lilleir el ma~z:ra ı8"nk b. nıst1~ d •'ld' 
............... kadaktan 110nra deınqtir ki ı d,n ele sider. Buna k~parmamak he; m.e y • ı o aca. ır ıe. ı . e . egı ır. 

Jhqibail .k11tlularken, ıu manıar.ayı "Bu maddeni• l'rtfi, eMiltalye&i ..-.-. ill ~ ....... ,. lniial, BılA~ıs kendı ke~dımıze. ıtimadı 
tlrea cephede kaa ve ateı içinde çarpı- o kadar btiyilktflr ki: Eler llUh*tle Sakarya, Dımluprnann teşkil ittiği takYıye edecek bır şekılde bu
pn mlcahitler- . · yalnız bu madde dallH olluk ben mUldlN tllt._.. ........ e •ır şah· lunduğunu dt:rhal teslim olunur. 
t1~ df11fı kt)'ılannftan ta orta l9tza edilmlt bulauaydr. ~ eeer sfW.i tozanı yaptaeak sizsiniz.,, Binaenalexh Türkiyeye ait iktı-

'7•Y1~ara kadar giyimsb mrtlarr ve den zerre kadar bir J9Y b;wq el Hatip eklerine töyle nihayet ver- sadi buhrandan bahsederken 
•• •lllın_ ili iıllsla ft fMat • .... ss mlfllr: bunun hakiki hududunu ve de· 
tehenir olan cepheye kurşun ve mer Daha sonra MilsJihittln ldH Be,. -Vataaıa _.,... a .. ıaa ben bü- re~i-.i iyi alçe1lm ve memleket 
ıni yetiştiren analar-. gençlife hitap etmiş ve ıunlan söyl ... tlJI Jlnll•I• 1lflllll 118~1• diye ba- b tıyormuı ve bitiyormuş gibi 
Manuraı n tfimalilnil takdir etttkle- mittir: na( Allbflar) ft ,.,._ pnç- dt e1J bi k v 

rl bfr tflaada seve seve «iden Tilrk "Siz bu hitabeyi biflok veeilelerle ı ...... " •U a ,..,,..lııa..Uıl 1 !•erkt qıta ; argaıabga 
sençleri... dinledhıiz. Fakat bir de bu vesile il• GeC lnldi ~) çevırme en men aat umanlar 
Aaırlann teref ve haysiyetini omuz. dinleyiniz: Louar tes'it ederken onu .,_...ar o~ pi· bulundüğunu da hatırımızdan çı-

larmda t&fı>'an ve hiç bir millet ~rdu- yaratanları heyeeanla alkqlarken ı...: lılr •1ljlkl pa~ ..,. me- karmıyahm. 
sunu 7trmıdıtınr yapan zahitler ve zanrn size teklif ettifi büyük vaıifel ,...._ afMf#tıt ftrilaiftlr. ~ .A.. 

S O N -=-=--=--=~ = = --~ ~ --

~ B A 8 1 R LE il 

Matbuat kanunll 
Hararetli mftnakap11 

lara sebep olacak 
Meclis bugUnden aonnı tatll 

devresine girecek 
Ankara, 24 (Telefon) - >L M~cıttl 

yarın bu devrenin Mil içthle•ı yapa· 
caktır. Yarın biri sabah ... nn•t 
diğeri saat on l~te iki ctı.t ,.paıacd 
ve yol mükellefiyeti verıili k•••n l&· 
yihasile matbuat kanunu l&ylh•ı nıfl. 
zakere edildikten sonra mecJS. tatil 
kararı '·erecektir. 

Matbuat kanunu 1116zakinelaln ha· 
raretli münakqalant meydan nrecetl 
ve bazı mütakll rneh'aalarm .. tbaa& 
aleyhinde söz aöyliyecekleri tahadn .. 
dilmektedir. 

Yeni yol vergisi Jlyfhuında nrıl 
6 lira olarak tesbit edllmlştlr. Bn ı>•· 
ra nakten verflmlyecek, her mlkellef 
mahalll amele yenniyelerh1.1 lfie he· 
sap edilecek bir mtid41et artına •ız. 
zat ~ahpcak veya bJuat ç&l .... k i• 
temezlene yerlerine amele çahttıra. 
caklardır. 

' Baytar ve zlı'aat 
Bu iki mektep faldllte hallfte 

k•llMMlllecek 
Ankara, 24 (Telefoa) - Yek

sek baytar ve ziraat mekteple
rinin fakülte haline aetiril•.aeri 
layihası tamamlaamıf, ikbaat n-
kiletinden baıvekAlete paderll
mittir. 

Ankanıda sıcaklar 

Ankara, 24 (Telefon)- BoC 
Ankara senenin en •ıcık p 
yaşamııtır. Sıcaktan batla 
halk tenenGh yerlerine ~ ... 
ra parkına sritmitlerdir. 

Devlet banka81 
l!~IOIUn ~lnnlalnden ••ı• .,.. 

taaHv•te bqhr•cakbr 
Ankara, 24 (lelefwa) ~ 

lçt boalcHı ffl•re heyeti 
nkamname ve ~ataamiWala 
ibzanna devam etmektec1ir. Ba .. 
kanın 20 eylOlde açalacatı '-• 
hakkuk etmektedir. 

Meclis Reisimiz 
şehrimizde 

BDyllk Millet medill relii 
Kizim pata it&. din taftaldıi 
ekspresle Ankaradaa felwi•lse 
gelmiE, Haydarpap ilta.,_4ı 
villyt t erkini ve burada bul ... n 
meb'ualar tarafmclaa kar ...... 
mııbr. · 
K~ Pt- Hı. Haydarpqadaa 

bir mot&rle Befiktat aarayı• 
gitmiılerdlr. 

YAKTZliin T ... ı 42 ikide bird• aalane19 airmete, t.a ..... lerdL Karamuıallı süt ninenin '-=n vermit olmak için: ... m•· yunculara kantmala kalkar, iti .toldulu bald• ..... bir arkada: -Gözün kör mji? Saat Wr ta• 
.. .. ciddiyetini bozardı. tlrll .....,., çoculdar Jgerde .. -Ay anam .. Şafi köpeğine ne, diyor. 

M~li .almic:le •endi barda· Mr!'lrlerini ,.,_lardı. Na.yet donmiif, cliye aöylendiii ititilcH. Kapı çalındıjım eö1liJecelc o-

Dall ... fım precek olsa: biri cllf'n1a pldı: Bütün ıözlerin kendiııc di- lurlaraa kız bir müddet düıüadük· 
.. -. - Gülaüm ... oaa da mı 1etit· - Haminne ;en Yanın cliye kildiiini ıören Gülaüm, aahne- ten ıonra: · 

tin? Eier o bardak kınlına HD de Gaı.utra OJUft& çıllm11or ... Sen ata· nin ortuında bir kat daha odun _ Koca kapı çalınır mı alık· 
YA.ZAN kafanı kınlmıt bil.. Ver bakayım lı ait. eli,. t..lırtlı. keailmitti. Lilmdı aöyliyeyim diyor )ar aptallar hayY.-ılar cliJe mu 

"'EŞJ\ T N U RI onu. diye aalme e rirü. 0 Y.f:rİrdi. Gülaümün emrile apğı kovul oba•orı allflmsiyeyim diyor ol- kabele ediyirdu ' 
AIUrm aaak! .. Bu aedenae hammelendinin IDUftr,. olduta yerde put gibi duru Bir ah etl°k. mm -.-.......la 

Gtltüm, bazan tehditlere, kibrine dokundu. Hiddetli bir ıes- yor Nihayet seyircilere büa bü- .. L. ,__ ! 1 pklarçu 1..2.~ 
·-•-- '----'- bu . t le t"' •-- d" d" ua o ... e'Yln çoc:U ana& ~- r• • -~ ~ ıtenYaz· - • : U-. ... ım onu. k' t b' · ··.ı ·· -..·ca 
...... killer. Fakat çocuklar ai- hWla Mr - Ha:tdi MD öyle terbiyeaiz- çstlea ateld ..,.• ..... lann: . '";..~,;rH IO f :r ı. ci..ıa: 
.... laainfa onu tikiyete ıider- ,...... •••• H ... neclir lik W.mem .•. Şimdi GGllÜmün ya- - UI• etek öyle -....na .. 1

" d 11 t 
1
• d ~mm• cİ.. 1 er 

iv •• rejiaörlükte devam etme• öW•n•I• ....,_ ed~ • maa ,.ım.n tlrir ,unantı, dedi. ıtilecek bir ıey .a,ı .... di1e ?nu sın a 0 ~ ugu yer • 
•i isin ı.ı::a tiddetli emirler le Jl'll"°•'1Wl ,U-1 sGHl ~ lrachn aitemli bir aawJadıldarı clunlayordu. - Yot tabanı .Y~ 8{1Q.~~-
çıbrcb. afib o kumpanya-~ aülütle etrafmd•lril"'-49 bakıyor: 8akblar ld CUllümclen hayır ntz.tu mahl~n haç 1~~..,_ aa 
nm 1ade idare memuru değil, Dbe. ...... - Kuum Allah atkıma bu ne yok, öteki çocuklar kimi lalanın ıibı var mı. Dıye . titızlenıyor.ıu. 
•Jlli umanda ela bq aktörü idi. Fakat it? .. daldaki ıehait baidalrini ko pöatekiıiDclea keıilmit bir sakal- Mesele belki • de b~yily~~ 01U 
llm• müreklceple, kahve telTeai 1..ml • YUJOr, dlye muum Yetil ıözleri- la baba, irimi annesinin knllnrı na .dışardan tıddeth bir m-....ıe 
ile rımillı bı,.ddar, kqlannm bep bu deflldi. Qtlle&a e •i awordu. kıvnlmıt bir ..M blGzu ile grnç olacaktı ... F~t. bu~~ .Kara· 
iiltiDe btlar çekilir, bazan eaç· Hanımın kartııında 0111na çıkına· Hele ...,.. blru ıonra ıterde kıs ldyafetinde aahneye döküldü m~lı sütnınenm bar n~~ orta• 
lan kabartdır, ç•m•tır 11kıyacak ğa utanıyordu. kalktı. Gül.ümü 1hit kıyafetine ler. O,Un bira& kızıtır gibi oldu. hgı neıeye .~~ketti: ~iü~ı~. ~· 
siW kollan UY&narak dekolte bir Akai gibi büyUk anne de ne· eôlrmllflardı. Arkaımda 1aJanm Fakat Gülaüm bili bir fey bulup vq !~t bütün ıeyU'Cllenn 11ıtebı· 
kanto km tekline aokulurdu. deme bu gala müaamerelincle beh~ t..ı- çemlmit bir etki yele· Miyliyemiyor, çocukların içeı·den leçegı bır ıeıle: 

Bir cuma aünü, harem aöfa· mehal bulmunak iatemitt Karama li, ltafında 1ine onun kulakla- dı,ardan: - Direkler araaındald 0711na 
unda fnkalide bir ıala müaa- Allı ıüt nine ile beraber• arka nna kadar ı~it bir yaih fe- - Ulan bir tuhaflık yapRana, (Kel Huan) ın kumpnayuı derler 
meneİ tertip edilmifti. Oyuna ko sıraya otumnlflu. ıi nrdı. Kqlannı ıiyaha, bur diye sıkıttırcbkları ititiliyordu. ya ... Buna da (K~r c;ahümlil 
nak hallandan bqka mahalleden O sün orkettra bayii aeaciDcli. nana lannınya &o,unıılar, mor Güldürecek feyin küfürden ve kumpanyuı) clemelı, declı. Bir •· 
de birçok kimaeler davetli idi. Konajın kartuındaki belediye ebe mtireklleptea Wr de bıyık çek· pialikten batka bir teY olacağını ta niye INyük hanım otunluP ,_.. 

Kumpanya yalnız hanımefen· ıinin aüzel ut ~an bir ıelinlik kı· mitlercli. Kız lnru eTVellci mü· aavvur edemiyen Gülsüm, nihayet dialerini döverek, ıöd-.n ~..-
cllain plmaine muhalifti ki bun- zı Yardı. Çocuklar (Zebra ahla) naata eanı11ncla atlamıt oldu- canlanclı: lar gelerek: "IWıi kadın! kir ol• 
da .. ta•amile haklı idi. Çünkü dedikleri bu kıza yalvanp ralcar- iu için bo7alar biribiriDe kant· Öteki aktörler - lbit uat kaçı ma intallah,, 
NUide Hanım OJUD eanaamda mıılar, onu o silDkü oJ'lllUia ut IDlfb. derlerae Gülsüm nükteli bir cevap (BiAMdi) 
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.. ~ırdmakale.. Fransız tayyarecileri 4güiısonrageliyor Günün 
21
1 

yqz-Qn en tecawz .. 
..................... " ......... Dorttayyaremiz kendilerini hudutta karşılıyacak ,__,_M_ub_tı_ra_m_...;__: ..: :. == ::-.:dı ve Fransızlar misafirimiz olacaklardır Tekvl...-Cumutesl'!STtmmus 7 ind • y 1931, senenin gönleri: ~n 906 

Din ICmltopnk iltalJOn bl- kalın ıilnler: J 59, 9 RebiBlenet 1150. 
fuıcı. ....... muharrirleri- Fransız IUoeu ceneral dU Gulsln kumandası altındadır ounet=Doğoşu: 4,49; Bab~ 19.St 

...... S.clri Etem "1 CDmhl- Avrupa Dzerfacle bir cıftlln koyacaklardır. Bundan ıonra filo Namaz ukltlerl-Sıbah: 3,05. 
ri,.t im orta mektebi brlh yapan alb ta17uedon mlrekkep kumandanı ceneral 0 6 (;uiı ve Oııe: 12,20: ikindi 16,17; Akpm. 19.32. 
.-nı,.ı oldutunu llyleyea Şev- bar" L----- L-ya filOIUDUD ı•L "-1o Yarsı· 21,27: imsak: 2,43 :ı~ .. r n zabitleri villyete, ilçüncll 
ket Dllaa hey Mmmcla bir zatm el • Ji.a

1 
tecaddae mana kalllllfbr. rimlıe 1 eceliai yamıfbk. lroJord':11a tayyare cemiyetine 

llat.t&Tiz Darllftaan Ye yak- TaJ18N cemiyeti çaqamba relerelr mDtat rumi liyaretlerde 
M illeldep talebesinden orada pO ıaat oa ile onbir anmacla buluoacakbr. A,.U ,ono akfama 
M• ...._an Nil pnçler ta· Yqilklye ıelecek olan Fm1111 ta,,_. cemiyeti Perapalaıta 
nfnadan ll11k oldufu mukabe- T ayyıredlerinin kartdan•111 Ye miafir ta11areciJer ter•fine bir 
l.,ı slralt btuyonu terke baracla kaldıldan mlclclet ur- Şehrimize ıeleclk Fl'llnauı ziyafet verecektir. 31 temmuz 
lllCbur olanqtur. fanda 1ıpdaeak ...-.. bak- 18n•recllerl cuma ıtlnll aababı tayyareciler 

* • 
Hav• - Dünkü hararet cuamn .24 

lasglrl) 21 derece. Buıün rüz&Ar poJ?U 
bava bulutlu. 

* Radyo 
lamnbul - Sut ı 8 den ıo a udar 

W.. ş..ket bey Sadri Etem kında bir profram bmrlaımfbr. Franıız ta11areclleri burada Eakitebre gidecekler, orada da 
...,.. rr-rı..aelikler) ath ma- Fr8JlllZ tanaredlerl v .. uu,.. kaldddan m&ddet zarfmda tay- ..,nterine lrabal reıimleri yapı- ' 
"-111imılea pek mafber olmaı laeakbr. • -.ı.,ı keamlt. ltekine be- de 11llir nıauna YllAyet ve be- yare cemiyetinin milafiri ola- T E 

gramofon plAklan nefriyıb 19.80 dan 
20,30 ı kadar birinci kısım alaturka 
sız. F«.hmi Bey, f;krcm Bey ve ırbctq. 
lan tştlrakilc, Anadolu Ajansı hal,erleri 
20,30 dan 21,30 ı kadar orkeatrı 21,.10 
dın 22.30 a kadar ikinci kısım su, Bettiı 
Hanım iştirakile. ,.,_, ~ek bu makalecla WiJ• erklmadıa dlrt zat, &çaa· caldaıdar. tide:~~;, o:::r:~:.::i•i; 

._. kuteii1or di10na111e üa. el kolordu aamma Şllal Naili Franaız ta11arecileri çarpmba ma, Zllrila ve Uyon tarikil~ Pa· 
,... 41a uÜdlflMlllD oturmak· ,...... ,...ı Ye miralaJ ita· ıtlnD y qilklyden milafir edile- riM cllnec:elderclir. 
ta ............. .,. __ it -a..ı. L- M -• K 1o~ erir cekleri Peıapalaı oteline tide--.• am opraja • ....., .. ,.... a&&am, o rau in Filo enelce de yaıda.t..maz aibi 
1.-..aı.a-..- ..........._ ___ lr --a..ı b v cekler, orada Lar· ..... ..1..1et iatira• •• •· 
._..... a~.-9MI arar •~-. har iyeai nial edat, ylzbıp D uau Jeneral Da (;uiaJn Jın--a..1 __ _ Ha.. laalrlaada Sadri Etem hat etti"'ea IODn Dolmabahçe - uuı 
L-- ~or ld·. Ha.o beyler, Ta71are cemiyeti altmcladar. 12 ldti olu ta-·--
..., vt7 .. rıyma giderek ıçdan defteri u---

.. _ Birader, bea birilİDllea namına latambul tubeai mtlclilr& imzalamak ıuretile RellicDmhur recilerin sekizi Fran•nm en 
h*Nettim. Ş.Yket IJMa be1 Ham Fehmi Beyin ripletinde Hs. ne ana tuimat edeceklerdir. me,har tiyyarecileridir. Aralann
IN tipı keaclİlille p1et UJlllD bir hey'et ve latanhulda bulu· Bundan IOllra Topkıpı AraJIDI, da 1930 tepinienelinde ilk defa 
....... .........,, k bmarba- nan tayyare qbitlerimiz tJrafm- mlzeleri ye camileri ıezecelder, Amapaclan Amerilraya ppnete 
... aa-. «lemlf. 8a makalem- dan karıalana~klardar. iatlkbal alqam Nat beşte Fraaaa aefiri ...affak olan Koıt, )'Uzhqı 
• .,..,. kadar bir .. br Y•ll meruimiacle aynca Yqijfla.. ha· Kont d6 C:--br6D tuafınclan Gfrier, Pariıten TokyiSya uça· 
,...... ,Jnal bir yapada ede •T "i9ill ak b · ek 
....._t alemlade mutla'-- n-tat .. kwaaatlaaa lle tanare 8lald- r, ... Mfareti balapliade ıe- r lf r Ol' tuia ec1 .. Peltiye 
- 19 .. ... Diat mektebi mldlrll Ani ... , Dhui, yllHtı D~ L-L-. 
19fla.U iltiyea, yirmi romu reflerine verilecek ~enpartiye · ....... TV UU1U11 

,_.._ .u,.. hayatmda hiç bir ~e bul-.aldvclw. rfdeceklerdir. maktadır. Filo alb temmuda 
itle tlilllt liettuıamayıp her ..._ 8aDclan bqka clart ta17are- 30 te19muz peqembe ,ana Pariaten hareket etmiftlr. S.,a. 
~ iti teakit " te9ff eden miz Fraw tanarecilerlni Terk Fatih tayyare tehltleri abidetini bat Wr ay a1reeektir. Fdo ti'!ldi 

•ufa~lif politilraa tfpiaden bah· ha~:!~~ •• :!f!!!?~~ ....... ~!aret edecekler •• bir çelenk B&lrrefleclir. 
-~:-tiple mBcadele etmek he- Umaacla I 1 H•H;~;H;;:;::~•HHIHHlrj;~b;;-;;n;;;;:•HnHeHene--
pl .. ilİll lto,aunun ltorcudu. Bir şilep karaya Polis, llJJdahn takibi için der-
Cl•~uriyet •ekteplerlade • oturdu Bı·r fa . 1 b.ı bir motar ,andermif '•"at ............... ..,.. . ~ CIA ml, ıeç •akte kadar mdalm alu-

• .ı ... .,...,, ..,.'al..,_~ Tifpl rnw) ~!fı:f". ........ Wr laalMr •'-•••--
...... - dotrma aklıma ~ tilebi ·~ .... ,..... .. o .... an bir motur, -&. .. 04 

.. • - - ..,.-

....... ~OnkB ben, Cttmhqrl- ... em1 netice.mele aa1ann ce- bir sandal birlikte l'lorra _,._..... .,,...,. 
)'ti •ektepltrinde hocalık eden reyanıaa bpılaralr Aluilrıpı a.. k b ld Floryada Sollryom palu plljm-
"" ...... benim cephemde be- terinde karaya otun111.,tar. ay o u da don Oç lunızlılr Yakua ol-
... lrirlikte clakDntDJere, boı• Geminia yaruı ol\lp olmaclıjı Enelki UfUD Ha11r11ı Ada ~uıtur. 
....... ra katta ayni aafta ola· beniz tcıbit edileaealttJr. Ra. açlldanacla bir deniz faciua ol· Banyo yapmak Dzere ıelealer-
.... •••ll•dim. morklrler badiM MlhallllWle ka- llhlflur. den Kwltoprakta Dit tabibi 
Mıı•afih lreadiıi bu tipi be- saya uirJyan ,.U,i Jsartarmaja Kadılr6yde CeYizlilcte kere1te- Bedri 8eyia Jsabiaeaiade bala· 

i 1 tmtı, fU baJdo bea munffak çahımaktadar. el 10kağmda oturan Mahmut, nan celretiDla cebinden 25 Hn-
Wr parti yaıantıml Feyzi ve Seyfi B. ler, yanlann· 11; O.manh Banka11 memurla· 

Kadın mOl'fltler d• k&niye Ye Makbule ilimlerin- nadan Sabri Kemal Beyin co-
'!•'ftrarct• 1 Kadınlar blrUfi lrpt heyetle- ~· iki ha~m olduju halde Fey. keti cebind,n 10 Jita11, Ru 

TGtfln İdaresinde rinin bu,Un hareket e.tecelderi 
11 8· • aıt mot6rle •ece .. at ticaret mtımcuilliii memurlarm-

1 f ya11lm11b. Heyetler lttzarlaklannı 12 de deniz teneuGhDne çakm..- dan Y•nf Beyia de 30 llrua 
)'Apl 8D taaarrU )ıftiremeclllderlatlen barelıet tari- larcLr. Mot6r, .. hllden aynldık· ..pul bir .. baa tarafu1c1aa 

· Tatla bahlaar ldareal batçe hl t••ir •tlilmlttif. Puartcai taa bir m&ddet ıonra makiaa çalm•fbr· 
......... takip etmek bere oaltet ,OaO hareket edilecektir. •lcatlanlDJf maldna dUlullca da Poffı hu meçhul bını11 bul· 
... •"91 Aalsara,. pea idare t-b motlrtl Hayanaz Adaya mak Ozere tahkikata baılam.,. 
..... •&diril Beheet B. phrt- Mevlit otru ınroldemete batla•lfbr· br. 
.... dlnmOıtOr. Jataııbul mUfıWOlfinden: Bu •uiyet kart-anda ~ekiler aaıcemal "' buluntl11 

Bet.cet B. idarenin yeni bGtçe Rebilllenelia oa lkiai 21 tem• telif ve heyca1111 kapılarak mo- Aaadolubianada Yem mahal-
" k'droeu ba~kıada ıu itahata mua J 931 tarihine .. Mclif .ı.. ter& tamire •e baıka bir çare lede balakane ıokajmda 2 No. b 
"'91ftir: . mı.- aeuru lalmw.ld Pa- bulmaja ~ahım1tlar iıede mu· evde oturan 1aatlaJa Mehmedin 

- T uarruf makudile idare- zartui ıtınn alqamı (Sah rece- vaffak olamamlflardu. • GDlcemal • iımiade~I ıandalı 
llil kaclroeu•da da ehemmiyetli Iİ ) mrvlicli cenabı riaaletpenahl Kazazedeler, ıeceyi bnyok bir din Sarayburnu açıklannda bu-

= kJer yap1lmıfbr. V ..U oldufu illn o'unur. koncu içinde geçirme;e mecbur lunmuttur. Sandahn içinde bq 
•t•ur ve moatahd•m- lralmıtlardtr. Motar 1ababa ka· ıOjOmde ıOt vardır. S d b 

... lllWi lbl .ı. ı .. .a _....__ ili tla ....... 8 da d 1 1 ' ' d U a D •• ..... maa,_r ı... m•• __. r n r a r• ar ıçın e çalkanmıftar. ıabJbl Mehmedln ne olduju •e 

...... de mllaim t•nliJAt yapıl- Galatada ellcidenberf lcumat Don sabah, te1adOfen o cl•ar· undalm ne ıuretle buraya p1. 
"'fbr. Ynl .. kle gBre fatıa\nal ticareti Y•pan Taybmaa ticaret- da~ ~ç~n bır 1andal mot6riln djji baklunda poliı tahkikata 
Ye clYerıatlald lnbfaar dafrelerfn- hıneai yaı.aldığına tire iflla et· vazıyetını ıörmGt ve imdadma baflamlflır. 
.. '84 memur •e mllat.bd•m mfftfr. M8eae1enio 7-8 bin lira yetifmiftir. Fakat aandal kOPlk Bir ••ntlel devrlldl 
•Pi• çılranlmıttır. Çılranlaa borcu vınlar. olduğundan kazazedelerin betini S.b pazarı •çılclanada demirli ••••lir bit Ajuatoataıa Jbba· alamamıf, yalmz lradınlart alarak bulunan Ete •apuru bqrdHındaki 
,. .... a1*mayacaldardu. Bu 1 1 

Memleket Haberleri 1 Bartu Aduana çıkarm1tbr. manalara dlln mutamma ver-
warlana lndemJerine pe bi· Yo-tta bir çete J8k•l•ndı Klniye ve Makbule luın.mlar, mekte olu aandalca Ali •• '* •aq ftl'İlecelrtir. y Ofplt• bfr mOddetdeaberi derhal zabıtaya mOracaat ederek Mebmedin içinde bulundukları 

Y•lnbAbolle .. rll8m 
J 3 t> 12 AJbt 

Dahilde JSO 400 150 1400 Kal'Qf 
Harlcte - 800 1450 !700 • 

................... 
Resmi HOIUI 

Sıan ıo Kş. JUO Kş. 
Santimi !O ,. !5 

Kaçak nın .. rtl•n111ıa ı 
1 ! 3 4 

so ~ 65 75 
1·10 Defüll 
100 Karat 

A - Abonelerimizin her Oç aylı• 
11 Jçla bir defa meccllllll41k 

8 - 4 11an eeçen iMnlma ful. 
aun Jçin S kuruş sammohmar 

da polil tahkikat yapmakta'1'· 
Bir otomobll k•••• •ile 
Çarpaba paurmcla otuiaa 

iıaebohalu 70 yqlaımda Şerife 
H. din aut ıs kanirlm.ıa 
Ay11ofya meydamndaa ~ 
ıof&r Mahmut Şeftet Ef. nİll 
idaresindeki 153() No. h otomo-... trRJ-bil kucliaiae prpirtk 7 \1Mln 
n ...,_._ 1ua'-lfbr· Şerife 
H. Haelrl .......... kaldanl-
.... toflr de ,akalanm11br. 

Clkol• plm•k lllteMlf 
Beıilctaıta kly içinde otaru 

K.enu ilminde birisi, Şlwlicle çl· 
kolata fabrikama airmit Ye tte 
beri çalarken yakalaamlfbr. 
Mehdi Clllll kı,....-, ........... 

Ka11mpatada ba,ek pipWe 
oturan babçevaa Mehti, d .. ,.. 
bab nat bet kararlarmd& ..
betbane caddesinden ıeçerken 
nafra atm1t Ye buı ewlerln 
camlaruıı kırmıt oldujuacla ya• 
kalaam11br. Mebdinia haklsmıia 
takibat y•pılmaktaclır • 

6ıamıe tehdit 
Karakayde Bahabey Mbim

da 30 aumarah evde otaıaa Kaa.. 
zımal Yunf Keaaa 8,, po1i1e 
mOncaat ederek Zeynel leminde 
birisinin kendııini aldlrmek •• 
adile Dzerine ıillh •tbima ha
ber vermiftir. Zabıta Ze,...u 1•• 
kalamıt Ye tahkikata bıılımlf"' 
tır . 

...... u ... ı .... u 
Ewelki ıOa HalU iamiacle Wr 

ıoflr muaYini, talimlaanecWd 
biıikletçi A pilden binmek llere 
aidatı bisikleti ıeri Yermeci. 
kaçmıı ve dUn Emin hlbade 
bisikletle dolaıırken yakalan
mıtbr. 

Al•c• tırm•nanak ....... 
seyrederken dU.tll, •IW ,.,. ....... 

Yewal kadroda bat mldlrlllc· &frçok klmıeleri soyan Bç kitih1c motlrOn geçirdiji kazayı anlat· ıandal ıulann cereyınını kapıla· 
lerha adedi 38 den 20 ye indiril- bir çete yakalanmııtar. mıtlardır. Zabıta, kazazede mo- rak ıu dolmuı Ye batmak Ozere 
llİflİr. Merkesde mubayaat ve Otm•n, Ha&I ve Remzi iımia- tlrO aramak Uz.re hemen bir iken Ali ve Meb.,,ıt kurtant
a..111 tultelui blrleftirilaüt Def• deki bu çele efradı ılmdlye ka- mot6r ıandırmiı ise de diin ıeç maıludar. Mutaıamalaı denize 
ıl,tt ...... fen ıubealae, mat• dar 6 kafileyi IOJ•Ntar. vakta kadar kaıazede mot6rll döklllmllıtDr. 
... a....m pbeaine, evrak , __ ...... _.. .... """'_.,... __ bulmak kabil olama1111fbr. U..dUrDlen ate, 
llil••I mahw hatlaamtft1r. yan umaml mldDr maaYinHii Bu • lklnclal Nifant.,ancla Karakol Mbim-
Yapdae umum ta .. mıf ppa yeni kadroda 350 lin maaıla d DitM er tarkafta

1 
• dden Akıam- da 124 No. la Emıal H. ın evin-

... bllt8'ine nauraa ilrl mil· ibdaı edHmfftlr. Fakat ha m,ak· a oda açı ana an geçen bir den don yangın ç.ılnnlf · ti 

..,. kllur liradır. ama kimin ıetirilecetl bir ka~ NDdalın ~endini akıntıya kıp· 
1 

1en etfıiye tarafındın .a..:d:~ı: 
ara lteW olacaktar. brdafa Abilden 16rllerek potin i m8fl0r. Yuımm nbebi hakkin· 

Çal'fıkıpıda, yanaa Feyziati 
liselerinin ar1a11nda açılu JU• 

hk ıinemayı hariçten nyretmek 
Dzere caddedeki ap~ardaa ~ 
rine tırmanan birisi ataçtan dl
fflrek •i11 ıurette yualullllfbr. 
ifade veremiyecek llerecade a
tar yarala olan bu meçhul pb
• hOvviyeti anlaplımallUfbr • 
~ arale CerrabP9P. 1111tah• .. 
ııae kalcbralaufbr. 
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lll!ı.l.+1-.ı 1 Harici Haberler Maarifte 

l@i~tı,jı;J@ H·§ jj i . Londra konleransı bitti E~e~~:!0:!:ıa~~!:::.!0. Heykel dedlkodus 
Buğdayı nuna yalnız şahadetname ile devam ediyor 

Al ard ed ·} · giremlyecekler Heykeltraş Kenan Ali Bey hak 
kıymetlendirme fflanyaya y Jffi ) ffieSl Ecnebi liselerinden mezun da Alman gazetelerinden birisi 

Buğdayı kıymetlendirmek inkılfLp olup da darülfünuna girmek isti- çıkan iıtham, Kenan Beyin müd 

~DT::r~l~Ç~rd:'ri::o::~l;r~pka, la için tavsiyeler yapılacak yen talebe şimdiye kadar elle- :::ıın v:uh~:;.=a~~~b~;enz:~ 
Nüfusunun yüzde seksen birini rindeki şahadetname ile darül- bunu yazmıştık. Bu ithamlar, 

küçük arazi sahibi ve fakir köylüle· Alman ftrka relslerlnden birisi ya kuvv1'tll bir Almanya, fünuna girebiliyorlardı. Bu sene- nan Ali Beyıin memleketin muht 
rln teşkil ettiği bir memlek~tte inkıla· yahut Alman hudutlarında durmayacak olan bolşevlzm diyor den itibaren maarif idaresi bu yerlerinde bulunan eserlerinin ke 
bın en kuvvetli propagandası düşen hususta yeni bi( usul koymuştur. sine ait olmadığını, bunların Ke 
buğday çuvalları altında yeni fikirle- Londra, 23 (A.A.) - Maliye nazırla- rının büyük bir ehemmiyeti haiz c;ldu- Bu usule göre ecnebi mekteple- Bey tarafından kullanılan ecnebi 
rin ezilmesine mani olmaktır. rı koıınitesinin içtimaında tesbit edilen ğuna kani bulunduğunu beyan etmiş. , d talar tarafından yapıldığını, Ken 

nnden şahadetname alanlar a-
Harpten sonra dünya fazla sınai- ve konferansın bu sabahki umumi iç- tir. Beyin rolünün sadece bir mütevas 

leştL Avrupada ziraatin makineleş- timaına arzedilecek olan raporun kat'i İtalya hariciye nazırı M. Graudi, rülfünuna girmek isterlerse Türk tan ibaret olduğunu söylüyor 
mesi dünya piyasalarına fazla buğ- metni büyük bir merak ile beklenmek- Londra konferansının nihayet bulma· liselerinin birinde bakalorya ım- Bu mesele etrafında müstakil r 
day gönderilmesi gerçi dünyadaki aç- tedir. Fransanın Almanyaya yardım sının bütün dünyada yeni bir havanın tihanına tabi olacaklardır. samlar ve heykeltraş cemiyeti sa 
lan doyuramadı fakat bir orak gibi pramna ne suretle iştirak edeceği bil- ve bilhassa Avrupa milletleri arasmda umumi katibi Nuru1Jah Cemal 
yükselen fiyatları kökünden biçti. hassa düşünüJmektedir. iyi münasebetlerin vücut bulmasına Tapu memurları kahvelere de şunları söylemiştir: 

Köylünün dnüyayı saran buhran Konferansın bu raporu kabul ede- bir başlangıç olacağı ümidinde bulun- gldemiyecekler "Hefkıeltraş Kenan Ali Bey ha 
önünde buğdayım kıymetlendirmek i- ceği ve neticenin öğleden biraz sonra duğunu söylemiştir. Istanbul tapu müdürlüğü ıne- kındaki dedikoduları duydum. 
çin basitten başlıyan ameli çareler ve her halde akşam üzeri Bükingam M. Makdoneld ile M. Stlmson murlarının Sultanahmet ve civa· nan AH Beyi ancak şahsen tanrrı 
bunma.k lazımdır. Mesel~: sarayında tertip olunacak gard en memnun olduklarını söylUyorlar rmdaki kahvelere gitmelerini kendisi ile hususiyetim yoktur. 

Hükumetin azami bir fiyat tayin partiden evel öğrenileceği zannolun- Londra, 23 (A.A.) - M. Mak Do- menetmiştir. Bazı memurlann bu ğer taraftan atelyesini gezmed 
eduek bu fiyat üzerinden köylünün maktadır. nal gazetelerden birine şu beyanatta kahvelere giderek tapu idaresinde nasıl çalıştığını, heykellerini imal 
vergisine mukabil buğday almak. or- Hariciye nezaretine gelen murah-; bulunmuştur: • . . çin hangi usullere müracaat etti 
daya, mekteplere, hastahanelere hu haslar çok ferahlanmış ve şen görü- ' "Yedi devlet arasında husule gelen lf takıp eden komısyoncularla ni bilmem. Bu böyle olduğu i 
JAsa topluca buğday satın almak nüyorlardı. Hava açık ve güneşli idi. itilaftan dolayı çok memnun bulunu- görüşmelerine meydan verilme- alman heykeltraşın ve şahsi sami 
mecburiyetinde olan devlet müessese- Fransı ve Alman nazırları bir müddet yoruz. Bu itilaf pek güç elde edilmiş- mesi için bu emrin verildiği anla- yetinden şüphe etmediğim • Sabi 
leri kendilerine lazım olan buğdayla- ayakta görüşmüşlerdir. Saat on da tir. Fakat ne olursa olsun temin olun- şılmaktadır. Ziya hanımın ifşa ettikleri şeyler 
n müteahltitler vasrtasile değil doğru- yedi devletin bütün murahhasları içti- muştur. Büyük bir ehemmiyeti haiz Tapu müdfirii Niyazi B. bu ne derecelere kadar hakikat oldukl 
dan doğruya kooperatifleşen küyler- ma salonunda toplanmış ve müzakere- olan bu itilafın Almanyaya yapılacak kahveleri kontröl ettirecektir. rını bilem~. Ancak ş~nu ~yliyey 
den satın almak, ekmek fiyatlarına ye başlamışlardır. yardım hususunda azami bir tesir İC· ki, eğer bu ıthamlar dogru ıse, san' 
yapılacak zammu, köyden gelecek fi- Konferansın beyannamesi ra etmesi muhtemeldir.,, Konya izcll&rl seyahatte la müdrik alakası olan bir mem 
yat yükselmesine bağlamak. Londra, 23 (A.A.) - Konferans M. St~mson da konferans bittikten Konya lisesinden yirmi kişilık kette bir san'atkan son derece d 

Fiyat yükselm~ini komisyoncunun tarafından kabul edilen beyannamede, sonra Röyter muhabirlerinden birinin şürecek, ve o muhitin alakasını ş 
d bir izci kafilesi tatil seyahah k!rı haline koymamak, bu konferansta temsil edilen hükumet sorduğu suale ver iği cevapta alınan heye düşürtecek mahiyettedirler. 

Ziraat bankaları köylünün borcunu lerin Almanyaya derhal yardım etmek neticeden tamamile memnun olduğunu yapmak üzere muallimlerile Kon- Hangi şerait dahilinde yapılm 
buğdayla ödenmesine yamdrm.. gibi için memleketlerindeki mali müessese söylemiştir. yadan ayrılmışlar ve perşembe oldukları noktasını bir tarafa bı 
tedbirler. ]ere aşağıdaki tavsiyeye hazır bulun- lnglllz başvekill ve hariciye günii Ankaraya gelmişlerdir. iz· kara.k, bir san'at münekkidi s1fati 
Alım Ve Satım kBDUDU duklan kayd~dilmektedir: nazarı Berllne gidecekler ciler bugün Çangmya gidecekler, Kenan All Beyin, piyedestallerini i 

HükOıtıet buğdaylara auımi bir 1 - Merk~z bankalarının Ray-şban- Londra, 23 (A.A.) - Başvekil M. oradan yaya olarak Ilgaz yolu za ederek, memleketin muhtelil y 
fiyat koysun, bun~dan sonra kendisi k~ .açtıkları. y?z mi~yon do.larlrk kre- Mak Donald il~. har~ciye nazırı M. Hen ile ineboluya ioeceklerdir. lerin~ .diktirdiği heykelleri ı_enk 
için lazım olan bugdayları satın al. dınıın vadesı bıter bıtmez, Uç ay daha dersonun Berlıne gıtmek üzere pazar. = edebılirıı. Ben bu heykellerde hıç 
sın •• sözünü işiten bir kanunşinııs di- temdidi, tesi günü Londradan hareket edecek· muş olduğu musibetin derin sebepleri) plastik kıymet göremedim. Onlar 
yecek ki: 2 - Mali müesseselerin, Almanya. teri haber alınmıştır. ne yani tahdidat ve teslihat ve tnmi- diğer san'atkarlarımızın eserleri 

"- Hayır efendim, hayır sizin ya daha evel verilmiş olan kredilerin Hugenbergln Assosyatede rat meselelerine bir hal çaresi bulmak tercih edilecek hiç bir hususiyet se 
bu dediğiniz şey, olamaz ... Çünkü me bugünkü miktarının muhafaza ve ida- beyanat. üzere son baharda toplanacak olan iç- medıim. Bu büstler, veya ayakta 
nafii hazine buna manidir. Devlet mü mesi için lazım gelen tedbirleri alma- Berlin 23 (A.A.) _ M. Hugenberg, timaa intizar edilmesi mütaleasında gürler küt, hareketsiz, gayrl klf 
bayaatı ucuz yapmal~dır. sı.. . . A.ssosyat;d prese beyanatta buluna- bulunmaktadır. muayyen ve iptidai iki, üç kalıp .ü~ 

Hem bu maksatla konulmuş olan Konferans beynelmıle~ tediy~t ban- rak Ingiltere ile ltalya Amerikan te- Nevs Kronikle gazetesi M. Flan- rinden kopyaları çıkarılmış, sen ı 
alım ve satım kanunu böyle alış ve- kasına, Almanyanın yenı kredılerf' 0 • şebbüsünü kayit ve şartsız kabul ettik di<n ile M. Lavalın hareketlerinin Al· "imal,, edilen işlerdir. Onlarda hissi 
rişlere manidir. .. . . lan ~cil ihtiyaçları. ve kıs.a vadeli k~e: Jeri halde Fransanın iktısadi nok;tai ırınn. m.ah. filin .. a m'üa.it hir intih~ verd!ği. ~erinliği aramasak bile, .. atel 

Menafii hazine sozü, devletle mil d1lerın u~1! vadeh ~re<!ı},ere ... tahyılı nazardan hatasını anlamak istememe· tevlit etmiş-- ~dıtğuı1tt 'n~ra~m~tıtdıt. e bılgıısınin mahar~tıne ıesaduf ed. 
Jet ara8ında Kaflar ve Himalayalarm hakkında tetkikatta bulunmak üzere sine ve bir takım siyasi sebeplerden Akamete uğramış bulunan ve ihtimal mi~oru~. Kena»: A.h Bey b~~ ~ 
set çektiği zamanlarda çok doğru idi, alakadar merkez bankaları tarafından dolayı hala Yung hayaline bağlanıp üç ay sonra toplanacak olan konfe- Krıppehn acemı bır mukalhdı gıll 
çülkü o zaman devlet ve millet biri- müntahap bir komisyonun vakit geçir- kalmasına teessüf etmiştir. Aktetmiş ransın bu akiıbetine rağmen Fransız. geliyor. 
birinin zararına işliyen bir makineydi. meden teşkili hususunu da tavsiye et· olduğu hususi borçlan tanımak istiyen larla Alman arasında bir mukarenet Heyıkeltraşhk seri ile taş yont 
Devlet bir müstevli idi. Millet haraç mektedir. . . . Almanya, siyasi borçlardan tahlis e- teessüs etmiştir. culuğu, olmadığı için, Kenan A: 
vermeğe memur bir kütle.. Alman sanayıinın altın :iskonto ban. dilmeli ve Hover senesi, tamirat tedi· Deyli Ekspres gazetesi teklif :>lu- Beyin san'atı hakkında daha sarı 

Halbuki halkçı bir devlette (hazi- kasının emrine hazır olarak irae ede- yatı meselesinin yeniden gözden ge· nan tedbirlerin Almanların hoşuna bir fikir sahibi olmamnz için, onu 
ne) milletin hazinesinden ayrı değil- ceği ~ıü~~k karşılık ve te~.inat me- çirilmesi suretile hi~ma. ermelidir. gitmemiş olduğunu yaıımakta_dır. Mev diğer işl~~~i gö~em~z la~ımdır. B 
dir. selesıne gelınee konferans b?yle b~r Mumaileyh demiştır kı: Yaktnd:ı zuu bahsolan nokta, şu hak.iki mese- kadar mühım abıdelerın vucuda ge 

Bilhassa devletin bünyesini teşkil karşılığın beynelmilel kredılere aıt iktidar meVkiine geçecek olan sağ "e· leye verilecek cevaptır: Almanyaya ik mesini üzerine alan heykelt~aşı: 
eden halk sınıfı için! muamelelerin tabii surette yeniden C~· nah, ecnebi memleketlerde aktedil- razda bulunmak neticede lngiUere ile uzun ve çetin bir etüt de\"resınde 

Kanun, nizam, alım satım kanu- reyanı için sağlam bir esas bulmağ·a miş olan hususi taahhütleri tarunıakta Amerika bu meselede uyuşacaklar ve geçmesi lazımdır. Bu iıtibarla me 
nu bir millet içindir. Millet alım ve imkan hasıl edeceği kanaatini iz.har fakat Versay muahedenamesinin bna. binnetice bir lngiliz - Amerikan - zuu bahis gencin etütlerini, taslakl 
sa.itm kanunu için değildir. etmektedir. . hara görülecek olan neticeleri ile Al- Alman iktısadi ittifak müsellesi mey- nnı, "maket" !erini, hatta deseni~ 
Şfmendlf er meselesi Bundan başka konferans mti~ahas- manyanın sıkıntı ve darlrğım arttır· dana çrkacaktır. ni görmek isterim, san'a~ taharrıl 

B 1 .. 1 b 1 d • sıslar komisyonunun, M. Hoverın ~o- maktan çekinmektedir. İki hal sure· L dra borsasında mark rine şahit olmak isterım. Kena 
.,.,, u mb~. e şoy ~ . aşa tı. ratoryom teklifinin tatbik mevlmne ti mümkündür: Ya memleket milli on . Bey bize anyan ve çalışan bir a 
ueve ızım neyımıze ye mez. . . • 1 f r'' t db. le .. . Londra 23 (AA.) - Markın Vndra . t t a·-· , - . . konması ıçm lazım ge en e ı e ır ~ ve salim kuvvetlerinin muzaheı·ctıne ' · - tist olduğunu ıspa e me 1g11, sana 

bol .~heyb1·e dve kd~lgdnı mdı~lli ıkdtılsa~ın sem ri hazırlamakta devam etmesini de ka- istinat ederek kuvvetli bir hükl'.imet piyasasındaki kıymeti bugün 20,68 dir. tin ""tin sahasına bir iki "kalıp'' n· 
u a ın e ı en ı e o a:i".ı. M M kd ld M e ı ;y- ~ • • t k·t S b .. ki' ld rar altına almıştır. ve yahut Alman hudutlarında durmı- • a ona ve • r yan munesi ile çıkiıgı ıçın ona en ı e 
,. oorEa ~ s.ozd~fu şe 1 8

1 
1

: Son celsede yacak olan bolşevi:ım. sözlU filme ahndalar denlere ve edeceklere vasi bir sah - ... şımen ı er yapı sın :ımınıa, 
bu şimendiferi ecnebi sermayesi yap- Londra, 23 (A.A.) - Fransız başve· Fransız gazetelerinin . ~ndra, 23 (A.A.? - Kon~eı:ıns açmış .oldu: . . 

ıa. isıtikrazla oluversin. kili M. Laval konferansın son celse· mUtaleeları bıttikten sonra haricıye nezaretl hına- Bihr mısıniz, bı;r heykel, olg 
sın, =~il meb'us Sırrı Bey bala sinde söylediği nutka şu sözlerle nıha· Jurnal gazetesi yeni krediler .açıl· sının binek taşı önünde hoş bir m~- bir elin . mahsulü olmazsa, ne kad~ 
b d vada". Türkiye şimendiferleri yet vermiştir: masına müteallik olan bütün prOJ<?ler zara görülmüştür. M. Mak Do nal ıle çabuk hır redengot, ~antolon, pot 
~:. yesile yapılamaz. Çünkü "Londra mükalemelerinin Fransa suya düşmüş ve !;Ünkü hiç olmazsa M. Briyan sözlü filme alınmışlardır. yakalık ve boyun bagı kabartın 

Eı se:.':ermayesi bir yere şimen- ile Almanyayı siyasi sahada elbir!iği· Londra konferansına bir hat teşkil e- M. Mak Donald elini M. Briyannt olmak derecesine düşer? Ne ~ada 
d·c ene~-'- istedi mi evvela sernta· le çalışmağa sevkedeceklerini ümit e· decek ve tekrar itimada avdet edilme- omuzuna ahpapça bir vaziyette koy- kolaylıkla ruhsuz bir manken, luznm 

ı er yapnkWI> • d ~ .. 1 . .. 1 . l hl . ·m olur · iktı di şartlarını arar. dıyorum.,, si tecrübesi·nin yapılmasına me ar o- muş oldugu halde şu soz en soy emtş- suz boşluk kap ıyan r cısı 
yenı~üyü: istihsal membaları ile bü- Amerika hariciye nazı~~ ~· Sti.~- Jacak bir formül hakkında itilaf hasıl tir: Çamur ve taş, ve .~~rmer .. k~.r!..sın8~. yük azarlar arasındaki nakliye işi son Fransız - Alman mükalemelen- olmuştur. "Konferansta güçlükle kazandan heykeltraşın en buyuk guçlugu e 
· · p bi sermayeleri filhakika do- nin delalet ettiği manaya dikkati cel· Echo de Paris gazetesi Almanya, muvaffakıyetin yalnız Avrupa için de· rini işte bu akibetten ku~armaktı 
;~~~ae:~~erlindennehirler açmıştır. ~tmi~, .~u ~üzakere v~ mükal~~ele- kendi zaafını ölçüp. bilmiyerek A_vıu· ğil, fakat bütün dünya içi~ . bir .mu- "~üonarotti,, söyle~ş: (~ır heyke~ 

Fakat Türkiyenin şimendiferleri nn butun duny.ada emnıyet ve ıtt~lat panın nizam ve intlzanu . aleyhınde vaffakıyet teşkil ettiği ümıdındey1m.,, hın parça da etsenı~, . ellnrze alac~~ 
'kt di im.aktan ziyade müdafaai duygusunu yenıden canlandıracagınt şiddete müstenit projelerınden \·azge- Al d F lisanının nız her parçanın bır ıfade hususı)e 
ı ısa o .. 1 . t• r d k. r·k· 1 manya a ransız . 1 1 ıazı 
:ır 'şidir Evvela bunu hatrrla· soy emış ır. çecek ve son aylar zar m a - l 1 ır e· t d 1 1 tine malık o mas1, yaşamas 

.mı kıy1!~ dır• ' Alman başvekili M. Brüning Fran rinden rücu edecek mi? Yakın hir . e r 
5 

D h·ı· dtr.) 
ma ıu..ım • • l . . 1 1 kf d" Berlın 23 (AA) - a ı ıye uazırı, ~~===========::::=:=:==:4 

Ecnebi sermayesi siyasi maksa!· sa ıle A manyanın bırlıkte ça ışma a- istikbal bunu bize gösterece tr ıyor. diğer hükiimetl~r. m ütahassısları ile Lo d uhabirinin gönderdiği bir h 

}atla da demiryolu inşa ederler. Bag. rınm muhafazası için plan istiyemeyiz. Deyll Ekspres, bir lnglliz •• A· bilitilaf, Prusya hükumetinin Fran. ben r~:: Kont Betlenin Macarista 
dat demriyolu gibi... Irak için İngiliz erkanı harbiyesinden merikan • Alman iktisadi ıttl- sızca lisanının Almanyanın ali mektep re gali ·vaziyeti dolayısile bir yardı 

Rumeli hattı gibi.. müdafaa planı istemediğimiz gihi iktı· fakı mUsellesinden bahsediyor )erine tedrisi mecburi ilk lisan olarak :ın .'°i icin konferansa müracaat etm 
~iekhn, 18~6 rus h~~bin~en son- sat planı da erkanıharp planından baş Londra, 23 (A.A.) - Gazeteler kon ithalini kabul etmiştir. lkinci lisan, ~m~:ht~mel görülmektedir. 

ra Baron Hirşın teş~bbusl.e~ındeıı bah- ka bir şey değildir. feransın neticesi hakkında büyük bir lngilizcedir. sı Bir hortum 
seden sırp harp ~r~anı reı~ı: .. . En modern siyasi casusluğun ik· şevık iz.har etmektedir. Filvaki konfe· M ·standa tahdidat bir hafta R 23 (AA.) _ Gazeteler Kala 

" Biz demıştı harbı Turk şı- d . d'd' l 'h t t · t acara oma, · - . ' tısadi casusluk en ma ern suı kastın ransın tah ı ı tes ı a ve amıra ıne- daha devam edecek d tahribat yapmış olan bir hortu 
mendiferlerıle ~azandık. T?pla~ımızld~ iktısadi sui kast olduğu günlerdi! ya- selerini müzakere edeceği evelce ih· Budapeşte 23 (AA) - Bankalar rh~kka nda tefsilat vermektedir. Ilor 
d ~·1 Filhakıka Rumelı şımen ı . 'd' B' 1 h tb 1 • • a ı 
egı '. . ·ktkısadi olmaktkan zi- şryoruz. . . . .. . sas edilmı~. 1 

•• 
1
' •• maena e~ ' m~. U· kapandıktan sonra ittihaz edilmiş olan tum, bir ameleyi sekiz metre irtifa 

ferlennın ı . . . Neye yarar kı, bızım mustakıl atın bu puruslu meselelerm kat ıyen muvakkat tedbirler bu ayın otuzuna k d kaldırmış ve yirmi metre u-ıağ 
yade siyasi ve ıdari mahıyetı vardır. meb'uslarımızın kafasında hala Abdü- bertaraf edilmiş olmasını görerek in· k d temdit edilmiştir. , :m:;tır. 

Huli\sa taziz maliye nazırı bağdaş kurup mr~t kisarı hayale düşmesinde şaşılacak a ar Iskonto fiyatları yUksellyor 
Biz, şu veya bu devletten bir !erile oynıyorak: bir şey yoktur. Matbuat, elde edi- Macaristan da ~ardım . . • . i 

erldnı harbiye planı istiyemeyiz. Mese •- İstikraz diyor.. len neticelerin muvakkat telakki cdi- lstlyecekmış . Vıyan.a, 23 (~.A.) - Mılh banka, &o 

lA jenıral (Yegan) dan Suriye hudutla SADRI ETEM lebileceği ve (Almanyanııı dü~ar ol- Paris, 23_(A.A.) - Havas aJansı:un konto flatını _ yuzde ona çıka~mışt&r • . 



• 
E D E B 1 

[ Tenkit 1 Edebiyat Tarihi 
ISi~de iç~imai ede· Kederile muhitini neşelen
bıyatın ılk romanı 

Kııın çıkan eserlerden birçoklarını d • t• k b • • 
dnlerimi gece yarılarına kadar doldu ıren roman ı ır şaır 
lan Jt hayatının yorgunluğu arasın· 
ela mumıya vakit bulamamış, ta ti- Samuel Toyler Colerldge ı 1772 - 1834 
ı. saklamı~tım. Şimdi uzun Ada Koleriç (Choleridge) e kederile mu- pierre) Robeeplyerin sukutu, unvanlı 
1olunu her gün iki defa geçerken bitini neşelendiren bir şairdi diyecek şür devrin ihtililci ruhunu aksettirir. 
l'a~urda bunları bir bir gözden ge- olursam, muh~rem okuyucularım bu Southey ile beraber cemiyeti ıslah edt
çiriyonun. sözümde bir paradoks bulundufunu cek bir (Muhayyel ölke) kuracaklardı. 

Bunların içinde şöylece sü7.dükle· zannetmesinler. Evet Koleriç bütün Ahaliei müsavi haklarla idare edilen 
rim ve içime sindirerek okudukla- hayatında asla gillıme~; me)"US, fl- bu cemiyet Suaquehmna sahillerinde 
nm vardır. Birincileri okumakla, on· tur ve facia dolu bir ömür sürmüştür. yaınlacak, yalnız edebiyat ve ziraat ile 
ların H olduklarını ~ğren~ş oluyo Bu hali ile engin bir kalp huzuru için ufrapn ideal bir ha•ı olacak, n it 
ram. b~u, h~~~merakın na

1 
lesyı~e se~p de uçan sakin madaşı Wonlsworth de günde iki saatıe indirilecektid.i Ayirtyii 

.... ır ~ne esas o ur. ıne ·.n:-n ev·· ,'"rt) ·1 ta b'r tezat ıe..arıı e- zamanda bu cemiyetin her fer , 
f d .. •. 1 orZ\lo ı e m ı 9D" ..ı..- 1 ay a gormuş sayı ınm. d bir kadınla evlenecek onu da muuayye 

•~ e~ 
.uuncilerden bazılarını okuduk- Ş i aşadıfı mfiddetçe derin bir ö•eye getirecekti. iki pir bu 10n mad-

tu aonra ise onlann Uzerinde durup a ~ dyan azabı f..tnde kıvranırken, deye ilkönce kendileri riayet ettiler "Ve 
kon d ek .. mk .. 1 acı ve vıc r h i 

upa an geçm mu un o mı· okuyan ve parlak edebi Driisahabe- iki emşire ile evlendiler, fakat yen 
10r. "Çrknklar du.r~nca. .. ,, isim1i ro- ~:;ıe mestolan halk; konUflD& ve ide- yurda ulaştıracak paralan bHe olma· 
•an bunl~rdan birıdır. allerinden feyzalmak için etrafında dıtmı anlayınca, tatırdılar kaldılar. 

- Niçm?.. bir hale yapan arkadaş ve takdirkarla Bundan sonra Coleridıe'i garip ve 
Şunun için ki bu roman, bizim di- rı onda iştiyak, ümit ve güzelliklerle f eei bir surette bflttin deha ve mal O. 

y A 
su 

Kalbinden kalbime akan bir ıeıti 
Akıam gölgesinde çağlıyan o ıu; 
Seıini en tatlı yerinde keıti 
Bizi ıonsuzluğa bağbyan o ıu •• 

Bir •ır aibi o ıu mırıldanırdı, 
Göğıünde bir ıarı ay yıkanırdı, 
Bizi Leyli ile Mecnun ıanırdr 
Gamlı yolumuzda ağlıyan o ıu .. 

Seuiz ruhumuzu o bestelerdi, 
Bize: "Unutalım dünyayı!,, derdi. 
Bir aldı, ıonunda verdi bin derdi, 

Bizi bizden fazla anlıyan o ıu .• 

Şimdi ne akıam var, ne ıeı, ne dere; 
Yolumuz ayrıldı baıka ellere. 
Benzetti bizi bir kırık mermere 
Ruha zehir gibi damlıyan o ıu .•• 

Kalbinden kalbime akan bir ıesti 
Akf&JD gölgeıinde çajlıyan o ıu. 

Seıini en tatlı yerinde kesti 
Bizi ıonauzluğa bağbyan o ıu •• 

ŞBktle Nihal 

T 

Jbnizde çıkan romanlara benzeme· dolu ve şaşaalanan ne~li bir ruh ol- mahna ratmen, daima ve dalma irade
mektedir. Bu roman, edebiyatımıza duğuna iman etmişlerdi. sine hAkim olamıyan dolayıaJle hiçbir 
te~I bir ~e~akki ile gelett bir muhar- Koleriç 17772 senesinde, ailesinin Jn işte sebat gösteremi;en bir şahsiyet °" , 
rinn esendır: . . .· b' üçüncü çocuğu olarak doğdu. Babası larak görüyoruz. (Vicdan azabı) isimli faciasına verdik· Itri, intiharın iddiası v. a. de Blake in 

Bu yenilik nerededır, ve il• ır Devonshire, Ottery St. Mary de ma· Şair uzun müddet Almanyada tah- leri 400 - dört ytiz - lngiliz Urasın· nüfuzu görülür. Son şiirlerinde ise 
~ilik midir? . hallenin papası ve iptidai mektebinin silde bulundu. Ralıu sdaiıncıya kadar dan nmada, adeta hiç para almamıştı. kolaylıkla işliyen muhayyelesi fikir veı 

Bunu tetkik edehm. de baş hocası f.di. Koleriç hasletleri birisinin hususi kitipliflni yaptı. Son Esasen kendisi de almak taraftarı de- tetebbü ile de bezenmiştir. Bunlardan 
.,Çıkrıklar durun~·~"'" :ı,ta~an fevkalade ~buk inlRşaf eden bir çocuk ra Rolllaya geçti. Orada da iki sene ğildi. Ve (Bende şiire kaqı bir ıaeyil, Kubla Han, Kristabel ve eski gemidt 

8a4ri Etem dBely muhte 1 sel k t~r .~u gibi görünüyordu. Uç yaşında iken su tauil ve tetibbii denizinde yüzdfl, dur bir ilıtidat olması benim için en büyük nin şarkısı dikkate defer. Bu gibi tiir· 
memleketi o llfllllŞ, mem e e ı gor- ib" ğ b 1 t D h h Uz lal u . . 1nsan fi ki Jü ü tanımı bir adamdır. g ı okuma a aş anuı ı. a a en. da. Daha llOllralan (Arkadat) lll ve mtllEAfattır. Acılanmı hep o dindirdi, len tahhl ve tenkit et~ek güçtör. ,; ~ ii Yak d : d beş yaşına basmadan da lnctlt ve Rın hakikat ve hürriyeti terenntitn eden zeni rimi incelten ve yükselten g~ne bun lan ancak okuyabılir, yiikseMtllda 

ilt e 
1 

e Ybl ın dan emas e en ve bir gece ınasallarmı baştanbaşa hat- bir gaze~ çıkardı. Londrscla edebiyat 
0 

old: yalnızlığa tahammül 8llbrmı ri ahenge, ve zihninde tebellür ettirme 
enu an ıyan r a amın onu sevme- tm' her iki kitabın da bi~oic vak- ı ' h 
...ıne inılmn oktur. Sadri Etem me ış, ed h 

1 
ta, nefis aan'atlara dair konferans ar veren odur. Ve rene şiirdir ki, bana fe çalıştığı müphem imalara ayran 

Be gln16nde ~ muhabbetin atesini alarmı hayrete şayan derec e atır ı· verdi, mUsahabelerde bulundu. Btıytll muMtimde rasladığım iyi ve güzeli a- kalır. Mesela Kublahan yarım bir şark 
ta:.yor meımlek:te ve kütleye ~e~·ri· yordu. . bir dinleyici kütlesi etrafını almıştL ramak ve ayırmak adetini öğretti .. ,, masalıdır. Şair elli d6rt mısra yazdık· 
len eklerinde bu ışığın parıltısı var- Uç yaşı_ndan altı yaşı~a kadar bir LA.kin bir kauru Yardı. Söıiinfi tutma- diyordu. Kendisini şiire, yalnız ve yal- tan sonra devam edememiş, bir daha 
dırT kız mektebine devam _ettı. Altısındau yor, mesel! bir 1erde konferans verme n edebiyat a"'ı için vakfeden Coleri da bitirmek nasip olmamıştı. Krista· 

dokuzuna kadar da (kı bu sırada baba . ukıa ik ekseri Hmekt n . · · h. .. dir 
Sadri Etem Bey şimdiye kadar bir 81 ölmil n aHesini yüz üstü bırakmış- 81 m rr~r en ya g . e dge gayet az yazmakla beraber, isti- bel ~e b~tmem1ş ~ır man~u~ ıkiye • 

b~ cilt te~l edecek kadar kilçilk tı) ba~ ek.tehi d klAsfkl ri r1M tekbtll gu.teriyordu. Bunun tizerrne dat ve malOmatı sayesinde muasırla- Garıp bır ahengı ve çok F.!~!!.Ieııezı ... 
hikl_>;e neşr~r. Bunların hem~n .. r 

1
::,:' -~ :.~he.:.ma.:_.n_ :ı:yielleria ltüçoia J&T~ )'llTq da· nıaıa ,ıHıHlarlifi•r yapryÔr, mÜsahabe vardır. Ve büyücü bir kadım• eliDe 

---......, .. ado ·'k UYt\1ahHll: •itmİcl• .fntlillme•.Jtitapl~·allmHtı ... etafl· • aeri eae n sta•4en dfnlenl7onlu. dli§en saf ve temi& bir kı&ın hiüyuai• 
dlr. ,-ani bu h~iyelerin he~sl ~v- ziık bahislerden ve kuru can sıkıcı di- Coleridge'e yem bir uf* a~ılan~ Wonlswordı (VlrzvBrt): "her ne ka- ni anlatır. 
n olarak topragımızı ve üzerınde nt felse(t tetkiklerden ziyadesilıe h~ tı. Morning Poet ile The Courıer d. dar devrin adamlarını yabana atamaz- (The Rlme of the Ancient Mariner) 
ya§ıyanlan almıştır. la~mışıtı. On yaşına girince Koleriçi kendisine gayet mükemmel bir vazife •m da, Coleridge tanıdrklanmın biri Eski gemidnin şarkısı Colericlge'in en 

Toprafnnızın üzerinde yaşıyan o Londrada parasız .,Christ Hospital) ile 2000 - iki bin - ingili:& liralık hir cik fevkalAdeei idi .. ,, diye illn ediyor- güzel ibdaı ve dfinya şaheserleri•· 
nesil ki kara ekmeğine gönlünün acısı- mektebine gönderdiler. Burada Lamb yanm hlme teklif ettiler. Serazat pir, -du. den biridir. Okuyucu bu eserle her 
aı katık ederek beslenmiştir. . (Lemp) ile arkadaş oldu ve ihmal e- bu nimeti: '"ben efl!id eserleri tembelce Şahsı f.tibarfle de Koleridg'~n be- ne kadar denizde ef~nevl bir remi 

Bu sefalet ve ıstırap senelerınin ditmiş bir haldıe, ve bUıtUn ihtiyaçtan- iM bin defa olu•ayı, iki bin ingfliı teri zaaflarına ratmen,. iyi, nazık ta- tayfaları ölmüş, sihlrlf rilzgln bu1.a 
~uklanna art kalın karakalemfo çi- nı kendisi temin ederek yedi sekiz se- lirası• tereih eclerba. Hem tmum ~ blatı, temiz ruha kendisıni herkese sev nan fevkattabil bir ökeye giriyonad& 
silmiş portreler Sadri Etemin hikaye- ne kaldı. çocukluğırnda, evvelleri, e- •ede 350 bigllfs Hraarndan fada ıeh· diriyor ve aaydınyorclu. Lamb (Lemp) btitiln bu garabetleri yine hakikat i
lerinde yarına geçiyor. tinde bir 90pa, filizleri, ataç dallan- rf olmam, fikrimce nefsine yapabflece- onu alaycı bir tavırla ~bir az zedelen- miş gibi kabul ediyor. ŞUrin vezni, 

KUçUk hikayelerin kadrosu. için· nı kırarak tarlalarda, çayırlarda dola- ii ea blytlk fenalür.,, diyerek tep. mit en btlytlk melek) dıye anlatıyordu. kafiyesi, ahengi fevkaladedir. M6kem 
ere daha fazlasını yapmak kabıl de- şan Koleriııo •imdi bu mektepte iae, mlfti. Ailesini de ihmal ediyordu. Ka· ı.tırabın insaniyete twnşattığı ve . . . . 

Y Y ' 1 ...... 1 S •L L-L • • meldir. Engın iMiZ denazı tarif edifl, fildir. Halbuki Sadri Etemin mensup adladaşlan ve Londra'nm o ku .... arı rtaına ve çoeuldarma ouwıey .-'Yor, incelttiii bugtln adeta tabıt bır kanun . . 
olduğu mektebin edebiyat telakkisi bu yırtan pmatuında.n uzak, damda s!rt kenclW a11'ı bir paıuriyonda yapa yal· bWunUne girmiştir. Coleridge de bn ka daha ~oirusu ım.a e~ıti (Zira Cole
kadannı az görür. üstü uzanmış, hayatler kurarak, siirat- nızoturuyordu. Parasmlıktan ar; kal· ideden uzaklapmamıştır. Şiirlerinde ridget hıç bi~ valut bır şeyi tasvir, ta. 

Kütleden bazılannın tetkik ve tes- le kayan buluttan eeyrediyordu. dı rahlplfte bile ıirecekti. Ukin iki insaniyete karşı duydufu sempati, me- rif e mez, akat kısaca ve doğra bir 
biti faydalıdır, fakat kafi değildir.. Koleriç on doku yaşında iken arkadqmın maddi yardımlan ile ~ir se1' Wordsworth ve yahut herhangi surette ima eder, muhayyelemizde 
Asi men;u doğrudan doğruya kütle- Cambridge (Kembrfç) darfllfiburnu• Hd eene daha ipiz, ıUçatlıl nJdıt ıeça· btiflk bir lngiliz şairinin duygusun· onu. ~amamlar) ~arçaları emsalsizdir. 
nin kendisi olmalıdır. Zira o, biitün da meccani bir talebe olarak göriiyo- mek imklnuu buldu. daa daha derin ve kuvvetli bir suret~ lngıh_zce bilen bütün ?"uyucularıma 
içten linanmaları, arzuları, doygu ruz. Likin şair burada da çok kalma- Coleridge'in bu her feyden ellai sile çarpar. Hatta evvelki ilham ve bu §~ıri okumalarını bılhassa tavsiye 
lan, ıatarapları ve hiddetlerile çok mıştr. üç sene sonra borç ırrtlafı '.ri- çekmek arzusu, Jıotnutaazl1* gWerme hayal kuvvetinden oldukça mahrum eın ederım. 
canlı ve hareketli bir varlıktır, ~de· le aşınca mektepten kaçtı; fakat Uç ay si neden ileri ıeUyorda? Bunu ömrll- 90n tfirlerinden bile "engin bir buzu· Coleridgein lngilliz edebiyatında 
biyat için el dokunulmamış bir saha- sonra yakalanarak tekrar Kembriç'e 1- nlin seyrinden anlıyabilirlz. Coleridıe an siik6neti içinde,, muzaffer, hele· muvaffak bir terceme diye tanılan 
dır, orfjfllalitedlr, ondan bahsetmek ade edUmiş bulunuyordu. 1794 te (ru- genç yJlflnda iken nevralojiye tvtul· ~nsız ve ince bir ruh silzillUr. Sebillerden (Şiiler) naklettifl Waı .. 
edebiyat için bir kazançtır. us) almadan Kembrici teıbt1i ve COf' mUf, ağrılarını dindirmek için afyon· ömrflnii bitün bir ıstırapla geçiren lens~in tercemesi de zil.Te pyanclır. 

öte taraftan içtimai edebiyat, yer gun ruhlu, Fransız inkrh1bına hayran lu llAçlar kullamnak l'Hcburiyetinde enıin mefkOreli ve cidden şair Cole- Coleridgein mensur eserlerinden "Ede 
yUdnUn asıl sahibi olan halkı sevdi· kalan Southey (Sudi) ile doat oktu. kalmıftı. ridge 1834 te ~özlerini kapıyarak ebe- bi hayatımla fikirlerimin akisleri 
fine, aevdirmek istediğine ve onun Kendisinde de ayni hayranlık nrdı. Ba baflanırç zavallı adama pahalı· dl ...-.raJıatine kavuştu. (1817) Shakespeare (Şebpir) takrirle 
yflbebneeine çalıttıiına göre mevzuu Bu heyecan dolu iki ahbap çavuşun ya mal olmut" Coleridge'de afyon ESERLERi· ri 1819 (Cenap Şehabeddin Beyin ku-
tabiidir ki kütle olacaktır. birlikte yazdııkları (The fail of Robes- ku~anmak bir lptllt h~Uni ahDlftL Ba Coleridce'in° eserleri, manzum, talı lakları çınlasın) ve tefekkür (1825) en 

Sadri Etem Beyin romanı bizde e- e d runca..,, da her (ilk) gibi ta- iptıla, ~biatfle, şaire ırade kuvveti~ ifil ve feleeft olmak üzere üçe ayrılır, dikkat nazarı çekenlerdir. 
debiyatın bu türl~ anlaşılışına göre ;!!:;n :obandan kurtulamamıştır. kaybettırmiı; me~cadiyeti ak~r daı· ve her biri 81rui~, ilk, orta ve ll'On 1 - (Edebi hayatımla fikirlerimin 
yuıl•t ilk eaerdır. Bu yolun başın- . daha çekilip çevrflmeğe, der- galarda çırpın~n ~r kayıfa doamlt- denelerlnf ipret eder. akisleri) nde Wordsvorth (Vörzvörd) 
da bulun~• da .bu ~rin meziyetle· ~;rıntoplanmağa ihtiyacı vardır. Ul. On beş se~e müte111ad1. bir didinme En gUzel eş' an ancak yirmi aahif e ün şiir nazariyesi tahlil, tenkit ve 
rfnden birinı teşkıl edıyor. PSadri Etem Bey, UslQpta kolay- den sonra böyle hınıı; hır afete -; tutar. Banlar hakkile saf ve pürüzsüz izah edilir. Ve İngiliz edebiyatında 

•Çrknkl~r dur_unca .. ,, Anadoluda h ı esas sayan bir muharrirdir: lfo- kavemet edemiyecetln anlıyan Co: fiıirleridir. ilk tiirleri Gray (Grei) le şimdiye kadar serdedilen en mantdd 
el sanayUnın inhıtatı karşısında bu ğ 1 ah kolay okun.malı, ~olay rldge doktora kOflllUttu. O devirden Blake (Blelk) in bllhUM bu sonuncu- ve aydınlatıcı fikirleri havidir 
Ji1zdeın s\çi.nenlerin düştükleri sefa. lay yazı m ' dhlini ziyaret eden (Corlyle) Kar- . ' . . • 

1 ti ve bu sefaletle kamçılanarak a- anlaşılmalı. . . . . layl, onu insa.nlann kıralı diye taVlllf sunun teeır!ni bariz bir surette aks~t- 2 - ~aknrler, şlı:':'dıye kadar 18PI· 
~"f 1 anlatl':or Doğrudur, yırmıncı asır yağı~cıislkı ve .nyıe ilbe eder: tirlr. Colendıe'in (Day Dream) (Gun lan en ınce ve en ustadane tahlille-
3- ~:ama arını .; · d -'-emmiyet verece ı -r- da- il ) d k' (G'" 1 · k ı · rin birer d H D--ri b özle görmesek Dudu Es- ntn yazısın a t:'t• k l 1 k d "O size yarı mailOp ıatırap dola, u.. r YUJ n a ı oz erım apa ı ı- aynası ır. er zaman ftJ• 
- , u g • ~ 1 h. fakat o ay ı , a- ' . . . ok · ı ti ok 
ma, HUseyin, Pazvantoğlu, filan ve şart da bu o. ma • çökmüş fakat dalma şa§lkınlık içi•de ken reaımler çızı.~or) mısraını ~rke~, nı e~e e unur. Hedefi de iki asır 
fil&n ""bi tiplerin tamamlanmamı• re- ğınıklık değıldir. . 111b mihnetle yüzen bir ömür zihabını verilihtlyarsız Blake ın korkunç (Safıyf'tın dır kok salmış olan eski keyfi ten-

•· 'ıl l d runca nın Usu un- k"t ı ·· .. k k afmler gibi g&züktUğünden belki rikA· "Çıkrık ar u b"ı 'h Ik" 1 k rordu prlulannı) (Longa of lnnocence) ha- 1 usu unu yı ma tır. 
t labilecek r 1 ma aı ı .,, J 1 ı M fih b "k" · 3 • 

1et edebiliriz; fakat muharririn srl da kusur sayı . bunun bnüııe Böyle olmakla beraber, bu huta '" ~ ryoruz. aama u ı ı şaır ara- - F'elsefı eserile de Colerige Al-
ebemmi~ı verdiği taraf bu olmac'...tı g&zükily~r. Muh~~r~r,likklsine ve san onun dehasını parlatmrya bir m&ni te§l aında pek büyük bir fark olduğunu u- ~anyanın idealist felsefe usulünti Jn 
için onlarla o kadar meşgul olma- geçmelldır. Sana tt·~·m kıymetli edi kil etmedi. 1798 de lirik dutanlamulnutmıyalım: gıltereye getirmiştir. Tefekküre reh 
mrftır. Asıl bunların hepsinin birden atklrhğına iman ~g~en tamamen neşretti (Lyrical Ballardı) Bu eeer .. , 1 - Blake ancak bir hayalcidir. her, şairin, edebiyatçılardan ziyaJe 
vtlcude getirdikleri müşterek çehre, bin eserinde~ ba t r:ffirllkten kor. irin Wordsworth ile hemşirninin arka 2 - Halbuki, Coleridge de hayalci felsefe ve ilahiyatla uğrapnları ıJ. 
ifte ba, canlıdır ve kuvvetlidir. sa.mim! olma ~e 1 ~ yukardaki satır- dqlıfl uticesl olarak doim""8- Co1el Jikle allame bir profesörlük hasleti bir yadeslle alAkadar eden en derin eee 

.. Jwl•a Hk eser olan "Çıknklar tulmuş ~ytl":me~ nlazımdı. ridge, şiirlerine, Byron'un iltimasile l•şmiftir ki nadirdir. ridlr. 
daranaa..,, Sadri Etem Beyin d! : lan da 11'" Refik Rhmet ( J"1l17. Lane). ti)'atroeuna kabul edilen Gbdlz rU,a11, teYtanın dütUnce- lbraldm Bol/i 
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Dü k.JJ S u k t' · Safiye H Kiracıların grevi! O BULM.i\.CA n u por na 1 e e ıer l • Amstrdam, 23 ( A .A ) _ Bu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Y .. d ff k ı · b .. Ölüleri aıriJtmek son günlerde halk mahallesinde 2ı ME_ G E :, r.:ı!ıı5• ı_A1llJH• _11 Uzme e muva a ]yet 1 ]rgun 
' 

kiraların artması üzerine yaptık- _ ıJIJ~~-1_ _ . 
İÇİD rapor yazıyor. lan grev bir takım. karg:ışalıklara 3 C E Z V_ E_(IJ E_~A °= •. 

Beylerbeyi yüzücillerl ve bilhassa Salim 
birçok yarışları kazanarak yeni 

rekorlar tesis ettiler 

Delileri akıllandırmak ve ölü- seJ:>ebiyet vermiştır. 4 M [j]lV E R ~E S L.!.. Y E 
leri diriltmek için çare buldu- Grev, Roterdama d a s irayet 5 U [il E R j i K- i !il R- llJ 
ğunu iddia eden Safiye Milat etmiş v e orada polisle cid_di 6 A ~ [i]'E- K- LE ,.M E. K 
H. yaııldığna göre Sıhbıye veki- ti!r müsad~~e _ol m"1ştur. Seyn~ 7 lı S E S li} E- S- ,E T-11 

Sellml, Romanyah boksör kar.ısında maçı terkettl 
letine gönderilmek üzere bir cılerden hırı agır surette yara- 8 F-IA ~ T fi) M E T j[IJ 8 

lanmıştır. -- 9 il~ -H Ay R E- T tm- K 0-rapor baurlamağa başlamııhr. c '=' . l!!! 
Yüzme müıııabaka l arının ikin ri~ i teş ı f.ialimi elli altmış metre ht>n· Safiye H. aynı zamanda tec- hızar 10 P-T o· E 1iJ K- lii18- O R A-

,;k mahiyetinde olarak dün ~i rketi dederek birinciliği kazandı. Tala t da rübe yapmaama müsaade edilme- "Kızlar çukrua düşünce.. tdrik:ımız 11 il (li: T ri]·!ml fili H1A Y A 
Hayriyenin Büyükderedeki havıının· ikinici oldu. sini istiyecektir. Safiye H. bu münderic.ırırnızın çaklıığuna mehni bu-
da oldukça kalabalık bil' se\•irci kütle- Birincinin rökoru 27,8 ikincihin rÖ· u·· d d'l med· Oku\•tıcul ·ırımızdan 

J t-.ebbDıiinden de mUıbet bir g n erce 1 e 1• J • • sı öntinde icra edildi. Denizcilik he}- koru 27,38. Bu da Türkive rökorudur. .,. o· zilr d teri 
J netice alamazsa Diyarbekirde · ' 1~ eti bu sefer daha iyi tertibat almr~. 4X5 bayrak koşusu müsabaka!ı: Ga. ===========:::::;::=== 

intizamı temin etmi:~ti. Y a rı~lara tam latasa ray, Beylerbeyi, Deniz lisesi bulunan ıevctnin yanana veya muvaffak oldum. Bunu yapa bil-
!Cla&t 1.30 da başlandı. Birinci mfisa - iştirak etti. Galatasaraydan K;\mn, Anupaya gitmeğe karar verdi· dikten sonra başka d elileri 'nasıl 
b&lra: Suat, Şeref, • Emel, ekibi birinci ğini ıöylemittir. olsa akıllandırabilirim.,. Demek· 

Yüz mere sırf erkekler. Biriflci Deniz lisesinden Hasan, Nejat, F.rtu· Safiye hanım te9vik görmedi- te ve usulünü niçin açıkca izah 
fialataMraydan Suat B. rökor (1 ,20 ğrul, Ali, ekibi ikinci geldi. ğinden Ye ıaıetelerin kendiıine etmediği sualine cevap olarak da 
:l--10). ikinci bahriye lisesinden Ali Beylerbeyi fo,·ı yaptığından diska- mOzaberet göstermemesinden çok ;:unları söylemişti r: 
B. rökoru (1,23 ;-.._ıo) . ü çüncü Gedik· lığa, birincinini rökoru (2,2;;) ikiucinin me'yuıtur. ZeYcinin bu işten vaz - Keşfimi biç bir zaman tec· 
liden Cemil Beyler. rökoru (2 .f3 7-10}. Bu rökor Türkiye geçmesi için gönderdiği mektup- rübe yapmadan söylemem. Çün-

400 JMtre serbest erkekler; Bu mü- rökorudu;. , f 
· · k t · ı· lar ba ye linin artmasına sebep kil benimle lrnnus. anın keş imi Mbakaya 6 müsabık ıştıra - e mış ı. Ati .. bak ı rı e~- ki 

ama musa a a ı"e ·_er: l k f · k d" Birinci geçen haftanın kahramanı Bey 1'f'h • .ht ' • tlamalar ld o muıtur. öğrenmesi ve eş imı en ısıne 
. . .. . . . .

1 

ı. ı ,·erı ,.e ı ıyarı a y:ıpı ı. S fi b I · 'h · ı · d T Jerbeyınden Salım rokoru (6,30) ıklncı B 1 d b"lhft"ft G 1 t a ye anımı ma etmesı ı tıma ı var ır. ec-.. u genç er arasın a ı .....,a ft a a· B k h 
GaJatasaraydan Şeref B. rokoru( 1.~). d Ke. Suat F 1 l "- en endi asabi n atsız· rübemi yaptıktan sonra bunu _ .. . B !saray an azım, , ener Jaııçe-
u~ünc.u Fen~r~en lhı;;an Be} I~ e .. yler- den Fahri Beyler nazarı dikkati celbe- lağımı uıulUm aayuinde tedaviye herkese öğretebilirim.,, 
~yirun s~~ıg~en haf~kı rokurud. d ~====;~~=;==~=============~-ıyor u. , 
iki Yniye kırdı. • . ı · latan bul Belediyesi 

100 metre aerbest hanımlar: Bıı mü. :~ln~ şunu kayd~.tmeden ~eçema. 
aabakaya iki mfüınbık girdi. Beylprbe- yece~ız kı .hakemler boyle puvan ve~i
finden Nihal, Galatasaraydan Aristl leceğı vak.rt ;an yana otannalarr hıç 
ltanımlar. Neticede Aristi hanım bi- doğru değıldır. Bunun nazan dikkate 

ilanları 

rf i Nihal hanım ikinci 'oldu. Birin· alınması lazım gelirdi. 
cl~nc rökoru (1,56) ikincinin rökoru Verilen puvan n~ticeırinde Galata. 
(2,l) saraydan Suat blrınci, GaJatuanıy-

200 metre kurbalama erkekler: dan KAzım ikinci, Fenerbahçeden Fah 
· Pula müsabık olduğu çin iki parti o- ri Beyler üçüncü oldu. 
Jarak yüzdüler. Bu müsabaka, he)·eti Hanımlar arasında atlama ınllsa-

, refsf Ekrem Rüştti B. de iştirak etti. bakasında: Birinci Beylerbeyinden 
Birinci rrupun birinci gelenlerinden Nihal, ikinci Galatuaraydan Aritati 
zek Bey: favl yaptığından dis!«ıla hanımlar oldu. 
edildio Neticede (4,18 3-5) dakika ile . Bundan sonra nterpolo mUıaba· 
Dfniı liH8inden Ali B. birinci, ikinci katarı yapıldı. iBrind müeabaka l~T· 
(j,26 1 - 10) dakika ile Kuleli liı;esin- lerbeyi - Anadolu araamda y&pddı. 
elen Sedat, üçüncü Galatasaraydan Ah O - 4 Beyler~yi galip. İkinci milsa-
aet Beyler ilin edildi. bakayı Galatasaray - Be)'koa takım-

100 JMtre kurbalama hanımlar: lan yaptı. Neticede Gala&aaaray ta· 
Galatasaraydan matmazel Aristidi ra- kımlan kazandı. 

l! klpsiz olarak yüzdü "e birinci old~ KadıkötUndekt atleUzm 
ı; Jtökofld~ 2-10). .. I!! Dün sabah lladıköy...sabaaıada Ga-

Mübıyusınl lüzum görülen J 5 bın ki lo j!;az kapalı ı:ırflıı münakasaya 
konmuştur. Taliplerin 'artnamc almak içın her gün Levazım müıiürlü~une müra
caatları mlinııkasaya girmek için 2 25 liralı k teminııt m akbuzile şnrmnme •c ıeklif 
mektubunu ve Ticaret ôdasında kayıtlı olduğuna dair ve!"iknyı mühürlü 7.arlıı 

koyarak ihale günü olan 6 A~ustos 931 perşembe günü ı;a ıı t on beşe kad:ır 

Encümeni daimiye vermeleri. ( 1033) 

Istambul Evkaf müdür-
~ 

lüiünClen: 
Mıktari Cinıi Teminat akçesi 
300 ton Kok kömürl Sr,7 
S0o ,. Kııple maden kömlirü 675 
Guraba butaneai için lüzumu olan balada muharrer iki ka

lem mahrukat 11 temmuz 931 tarihinden iHbaren kapalı zarf 
uaalile 1DilnakaAJ• konulmuştur. Ağustosun dördüncü salı gunü 

uat on altıda ihaleleri icra edileceğinden t alip olanların şerait i 

anlamak: Ozeı;, bergtln Jevaq_m idaresine v~- i~al~ -~ppü, ~~ t~ylı~~ 
nat akçui ve teklif mektuP.larına müstasbiben idare encüme nine 
m6racaatları. (745) 

200 metre serbe5t erkekl~r: Bu~~- ıatasaray, Beşiktaş, Anadolu, Pera ve 
sabaka da iki parti olarak ıcra ~dıldı. Kurtuluş klüpleri atletleri aras•uda 
Gilntin en zeTkli ve heyecanlı musaba· atletizm müsabakaları yaprlmıttrr. 

kur oldu. Neticede (3,12 2-10) daki· Birinci Katagurkle 100, 200, 400 A kara Va' ı· ıı· ğı· nden· 
ka ile Gal~tasaraydan Suat B. birinci metre s ürat koşularının seçmeleri ya. n i • 
Beylerbeyinden Cemil. B .. <3.1.3 7-10~ pılmış, 200 ,·e 100 metrede Galatasa· d 
clakika ile ikinci, n.~nı:ı l~ı~den .. Alı raydan Semih, Mehmet Ali, Peradan 1 - Ankara a Maarif Vekaleti karşısında yapılmakta o an 
B. üçüncü oldu bu rokor Turkıye rol\.o- Kavçopulos, finale kalmışlardır. dllkldnlara bitifik olarak yapılacak salonun kalorifer t esisatı 
ru olark tffbit edilmiştir. 400 metrede Galatasaraydan B•slm. meYcut retlm Ye fartname dairesinde münakasaya konulmuştur. 

' 200 metre serbest ha~ımlar: Uç Anadoludan Muhtar Bedi, Peradan 2 - Bedeli muhamment 4130 lira olup y üzde yedi buçuk 
müYbrk iştirak etti. Netıcede n eyler- Karançopulos finale kalmıtlardır. teminah muvakkataya bank mektubu ve ya muhasebeihususiye 
beyinden Nihal hanım (4,28) ~ nkıka İkinci Kataguri de yüksek altama, vezne makbuz senedi ve ibraz olunacak ehliyeti fe nniye vesıkası 
ile birinci, Galatas.a1ra~~an. Ar~~U 1!· cirit atma, 100, 200, 400 metre koşu· baı mOhendiılikten musaddak olacaktır. . • 
<' 42 2--10) dakika 1 e ınçı, •ene · ı ı t !» _ TaL-ı'llt almak ı'çı·n b.ar aiin Ankara muhasebeıhususıye 

Dünkü bulmacamızın hal., 
ledilmı~ ~eklı 

l 2 3 q ) t> 7 ~ 9 10 11 

Bügunkü bulmacamız 
f - Bir peynir (8l 
2 - Titreme ( 4), · cm"' ı. (2) 
3 - lbli~ (fi). bir balık (4) 
4 - ÔJü kutusu (5) 
5 - ATııba (5), katır i5) 
G - ValA !\urtıtin (4) • •.. bankası (2) 
7 - Ar 12), C\'\'allah (8) 
8 - 1 )udak (3). kar (3) 
9 - lgrenmck (8) 

1 O - Küf (3). serbest (3) 
11 - Siir (4) 

SEYRiSEF AIN 
\lcrkez acenıası: Galata köpru başı 8 236t 
:ube A. ~lrl(e cl MiıhU rdar zade hın ! . 2;'40 

IZMIR SUR'AT PO&TUI 

(GUlcemal) 26Temmul peıar 

14,30 da Galata Rıbbmındaa 

kalkacaktır. 

TRABZON POSTASI 
(Mahmut Şeyket Paşa) 1 vapuru 

28 Temmuz Sala 17 de· Sltlceci 
rı btımmdan hareketle :lonpl· 

d ak, lnebolu,Ayancık, Sam1110, 

Ü nye, Ordu, Gireıon, Trab

zont Rize ve Mapavriye gide· 

cek dönUşte Of, Silrmene,Gö· 

releye de uğrayacaktır. 

idarece aşağıda iımi yaıılı 

gazino müzayede ile kirıla· 

nacaktır. Teminat maktuan 

300 liradır. ihale 30-7-931 ' U .. U ld ar yapı mış ır. ;1 19 "' e _ 
dın Emine hanm çunc o u. · k h ft la aktır · · k · d 9 8 931 U · 

100 metre sırt üstü erkekler: Bey· Fınal gelece a a yapı c • mqdDrivetine ·~ ış.hra edeceklerın e. • . pazar g nü s aat saat 16,30 
ı.- • d Zek' u (153 4-5) dakıka Boka maçlaranda &ellml lS te EncOmenı Vıllyete müracaatları ılan olunur. (1066) .. d k' 

Kadıköy iakeleti 

maa mDıtemilAt · Jeruoı:yın en ı . ,. . ' Abondon etti uzerln e ı 
ne birinci, yine Beylerbeyınden Nec· h k I b 1 E k f .. d . . ı ·. . . d . 
mi B. (2,3 6-10) dakika ile ikinci, üçün .. Dün Taksim stadyumunda : {' ' stan u v a mu Uf uğun en: gazıno. 
il G la taaaraydan Nam B. m usabakala n ya pd mıştır. 1\1 ~sa bil· ·~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.-

c B: suretle geçen sene (2,34 1 -:l) katarın içinde en ziyade nazarı dlkkatl Miktarı Cinsi ı M. M. Yeklletl lllnları 
flı Galatasaraylı ~aili Beye ait olan celbedecek olan Selami ile Ro~anya 1()()(,() Kilo Mangal kömürii . . 

Bunya arasındaki karşılaşma fdı. Bu 800 Çeki Odun Handırmadakı kıtaatın ı lıyacı 
röiMr kınlmıştır~~t k ki B 1 mar hak'ıkaten he""ecanh oldu. ilk dev olan un k apalı zarfla milnakaea• 

ol\ll ~ır.- ser~ er e er• ey er. 'l .ı Guraba hastanesi irin lüzumu olan b a15da muharrer iki kalem k lS 
0\1\I """ " • d .ğ k d ·l reden itibaren Romanyalı boksör ha· .,. ya onmuştur. ihalesi •iuılot 

beyinden Salı~ ı er k aı:; ~ ~f.;.r~n' kim döğti~miye başladı lkincit üçün· mahrukat 11 temmuz 931 tarihinden itiba ren aleni nı ·:nakasaya 93 1 cumartesi günü saat 10 da 
büyük bir.fa~Şa gfeçerue U ruınc ıKı 1

1 

1·1~ cü ravndl~r tamamen Bunyanın haki· vazedilerek ajuıtoıun dördüncü günü saat on altıda ihaleler i bandırmada askeri satın alma 
zandı lkıncı ere ' ç ne u e T 1· 1 ] k . d • k T 

· 1 B. ı t 'ın .-'öJ·oru mı''-·eti altında aeçti. icra edilecektir. a ıp o an arın şeraiti anlamak üzere hcrgjn omısyonun a yapı ıaca tır. a• den Sedat Bey er. ır nc •. n • ' J .. .b l d ı · 1 . 1 k k 
ı ·n rökoru 14,:n ?.-10 Dördüncü devrede Sellmi Jyiden levazim idaresine ve ı a e günü e idare e ncümenine müraca a t· ~p e~ı": şartname a ma ve. te • 

13,4 2-lO lkinc nt .. d . . J(.J"'bi t d "' eri. 1 744 lıflerım vermelC ilzere temın•t· H rlkor yeni Türkiye rokoru ur. ıyıye sarsılmış, ma,., "' ye e oır;ru e arı. ( ) 
1 

.
1 

b" rk k . 
0 400 metre serMst hanımlar: Bf'y- diyordu. !Hne bittiği nkit Selami arı el ır ı 4t5e4 o88mı6syona m ra· 

d A ı d t n · ·· caat ara. ( ) -lıtbeyindett Nihal, Galatasaray an - parmağının sakat an 1 ını erı sure- Bu··yu··k Tayyare Pı·yangosu ı;. ... * 
ritti hanımlar iştirak etti. (9.27> da- rek müsabakayı terketti. r.insi lhalf' tarihi Sıari 
kika ile Beylerbeyinden l\ihal hanım Bundan evel yapılan maçlarda Ham 11 1 1 T ti -

·1 G l dl n C er p Un 2 Ağusto5 931 Pazar 16 di bitlncl, (10,56 3-10} dakilm 1 e '
8 

a- di. Arife sayı hesabile galip geı • . ığır l~ti 6 A~ustos 931 perşembe 16 di 
ıuaraydan Aristi hanım ikinci nldu. Sabatay, Yorgiyj döğdü . . Maki ile 1 inc.i Keşide ı 1 Ağustos 1931 dedir 13rrı;amadaki k ııaa tın ihtiJACI olan 

w metre diptt>n dalma erkt'kler : karşılaşan lstavro birinci devrede Un ' 'c ~ığır e tı J.:apılı ıarrıa mtinakua· 
Bu müsabaka ihtilaflı oldu. Hnke nı aba ndone etti. 8 k k • 30 000 1. d \a koıınıuş ı ur. ihaleleri bali\cia ıuılı !{Ün 
heyeti karar vermekte pek güçlük (ek lstanbulspor üyü i ramıye ' ıra ır :::nasn~~~~:~_·o~~~J:'a)~~ıl~::~~ ~~~~~ 
t·ı. Bariz bir hakikat varsa o da Hey. ~ 

CA le r in şnrrnamc :ılmak \'e te ı. liflerini4 ver· 
lerbeyinden Zeki Beyin birincilif. i idi. Altayla rapltQı ilk maçbl AYRJ • ıre , üzere tem inatl arılc birlık te muk6r 
l\lunsalat hakemi tuttuğu rökorda da berabere kaldı • ıı ı..o rn i )Ona mlirı cııatlııı ı . (4481 
Zeki beyin birincil iği n i teyit ediyor du. İzmir, '.?4 (Ya!\ıt) - lstanbulı.por 15 ÜÜÜ 12 000 10 000 "' • • 
Neticede hakem heyeti ~ok hak~.' .ol~- takımı hu~ün Altay ile ilk maçını yap· 1 • ' • ' • ' İzmir müstahkem meYki kıtı• 
rak Beylerbeyind~n Zekı B. Bırıncı . tı .• Takımla r sahaya ~ıktığı vakit Lı·ralık ı·kramı·yeler atının ihtiyacı olan odun kapalı 
Gatatuaraydan K~miran Beyi ikinti. hararetle alkışlandılar. zurfla münakasaya konmuıtuf. 
Beyler~ykıden Hasan Beyi ü~iın cü Hakem Altınordudan Hüseyin Bey- V 20 OOO Lı·ralık bı·r ihalesi 8 ağustos 93 l cumart .. i 
ilin ettL di. tık deuede Altaylılar hakim \ '3· e: • günü saat 15, 30 da izmirde 

Birincinin rökoru (52 2-10) ikin- zi yette idil er. Fakat yirminci dakika- müstahkem mevki aahn alma 
dnln rökoru (53 21\110) • da Istanbulspordan Salahattln Altaya mülcafat komisyon. nda yapılacaktır. 

150 metre· serbefit erkekler : Günün ilk golti attı. 35 inci dadikada da Al· Ta liplerin şartnameyi ıörm•k 
• çetin müsabaka~• bu oldu. Galata· taylılar beraherHk sayısını yaptılar. üzere Fındıklı da heyetimize ve 
saraydan Tallt ile Beylerbeyinden Sa- lkinci denede hakem detlfti ve O· daha h!kim oynadı. Her iki tanı( dal Rundan evci oynanan Karşı}a!;:n - t eklifle rini vermek üzere temi· 
Hın neticeyi kazanmak için epeyc ı> bo-ı )unu Gözte pt> kulübünden Muzaffer B. birkaç gol fırsatı kaçırdı ve oyun 1-l !Göıtepe arasındaki 20 dakil,alık mnçı nat larile İ>'.mirde mnkf1r. komia-
jqMlar. N.Ucede Beylerbe)'iaden idare eıtiı. Bu denıde Jatanbulspor beraberlikle neticelendi. lo - 2 Kan:>1~ aka kazıt ndı yona müracaatları (459) 958 
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Istanbul Evkaf müdür-
lfiilııden. 

Kıymeti mubammeaell 
Lira 
700 

• .,..myede Elmaruf mahalleliade kAin Ye tıhaaı sairenin 
.. terk•• bulunan iki dllkkbaa tt.riae müaadif olup 31 mayıs 
• •,..me kadar ıehri 9 llra 75 K. bedelile icar edilmiş 
• ,, ta " birinci kattaki ıdMI 126 ıiraı ve biaanın ıemiDinclelci 
•t1' iM 32 ziraı ihtiva eden vakfa ait Nevruzbatun mektebinin 
... il lrn ublması beneçbi balA kıymeti mubammeneai olan 700 
Ura lı.W. 11 temmuz-931 tarihinden itibuen 4 hafta mGd· 
detle aea nzolunmuıtur. MOzayedeai 8 ajutoe 931 cumarteıi 
pi Mit OD d6rt buçukta icra edilecektit. Talip olmak 
fatitenler la,...aü mubammenenin yilzde 7 b"'9b Dlapetinde pey 
akçelerile birlikte lıtanbul evkaf mOd&rjyeti binamnda varidat 
mld&riyeti malil61 kıımına milracaatlan ilb olunur. 736 

Daktilo Kursları 
Ali Ticaret Mektebinden: 
Yu tatil den.me mDnha11r ol•ılr ... ,. 2·5 a7hk ( _.,eat 

daktile kurslan) apiKakbr. 
1 - Kunun t..,._ah 1 • A~ • dı camefltli sW ltq

layacakbr. 
2 - Kuru det'am edecelderia yeai harflerle iyice okuyup 

1•z•alan ıartbr. 
3 - Haftada aç ,On den ıkterilecektir. Bu gODlerde dera 

ıutleri saat (14) dea (16) buçufa kadar devam edecektir. 
4 - Serbeat ~ de•am etmek iateyen baaımlann Ye 

efendilerin • lr.,.t Ye Mir f&rtlan &ğrenmek için - bufilnden iti· 
barea i - AiUllGI • 9tt tarihine kadar her ıUn, ikiıpr fototrafla 
eektep mlldilrlOfllne mtırac11at etmeleri lhımdır. 

5 - Kayıt i"a ubaldan Aat 11 den l 7 ye kadar mOraca· 
at lıaltal olunaeakbr. 

Yavruma• Saadeti 

• 

Gttnde lS kuruş biriktirirseniz 20 senede 57690 kuruşunuz 
Gtlnde 10 kurut biriktirirseniz 20 senede 115260 kuruşunuz 
Gttnde 25 kuruş biriktirirseniz 20 senede 288155 kuruşunuz 
Gttnde 50 kuruş biriktirirseniz 20 senede 576805 kuruşunuz 
Gtlnde100 kuruş biriktirirseniz 20 senede 1152600 kuruşunuz 

OLUR. 

j TÜRKiVE iŞ BANKASI 1 

------<".....-!---!-"~~~---------------------------------
1. No. Lu J. Mp. Komilyoaundan: A•&tl•ll• Kilo Evıaf ••mmrıı1111ıuıırmmıı111rııııınnnnı111111ırırının11111111ıırnı ıtllın11111ırıH11111ı111ıııaııııııııı1111111Uf11lllllllllll_.__.. 

1620:)() Ekmek: lıtınbal Aynn11ray 600 Randömtn utıU11dtn oltetknr 
(hP4h zari) 
S.flr eti: Birinci sınıf olacaktır. (kapılı zarf) 
Bulıur: Taşsız beyaz olıcaknr. Aleal 
Tere yağı: Trabzon halis yığ olıcıttrr. (kıpah zarf) 
%.ytin Jllı : AyYalık filltreltntniş acısız olacaktır. (kapalı zarf) 
'ruz: Kalın olacUtır. 
Sabun: Ayvalık birinci mat olıca1'ur. 
Od : Ktmllen me'e ve kurq ol ı.. 

Kuro FıSaJJa: Tnbn.n fftce tityu ei661i•tn oıatam. 
1 (t)() Un: 600 rındumın 

10000 Nohut Bayramiç mıh olacaktır. 
-'000 irmik: Sıfır numara olıtaktır. 

10000 Mercimek: Tışı ve Jutmızısı olmıyacıkar. 
1000 Beyaz peyn:r. Çanakkale tnabıulündtn ôleca~nr. 

10000 Pıt1res: Adapazarı mahsulilndtiı olactklir. 
5000 !\uru wfan Çanakkıle mihiulüildeil olacaktır. 
5000 Zeytin tanesi: Ap·abAın bltitıd liabtulUnden o'M'aktır. 
2000 S11lç,: Çanakkale mıhsulünd6ı'ı ölıcakar. 
tOOCı Kırmızı domates. Çpna kale mahsulünden ôlaca~uı. 
ı.. ·rae f11ulva: • ,, • 
MJOO f>ıılıcan: • .. • .. 
MlOO Taze hamyı. • .. • 
mı :-ıakız kabağı: • " • 
.5000 ..;ımiz otu: • • • 
A~ı 1-panık: • • • 
.\())() ı-ırasa: • • • 
liOOO 1,:ıhını: ,, ,. • 
SOOO faze Bakla: • • • 
~000 rıze 8ezelve: • • • 
300 ntmet dere otu: .. • • 
~00 l\ırmızı Büber; Toz olacaktır. 

5MO l'irinç: Toşra pirinci ,.t birincisi olaca~ ıır 
l Sot> Seker: Yerli , e toz olıeakttr. 
1.500 ·uru üıüm: Çekirdekli kırmızı Uzum. 
500 \"işne reçeli 
~ ı.:ayısı reçeli. 

iOOO \det Yumurta. 
2COO \'oğurt: l\oytJn sütünden olıcıktır. 

SOO :irke: Safi üzüm sirkesi C\locaktır, 
100 Sarımsak: Yerli mahsul~nden olacaktır. 

1!000 Arpı: Taşsız vt yeni sene mahJulünden ölıeakcıt 
7iôo Kutu Ot: ince ve yeni sene mahsulünden olıcılttır 
~760 Samın: Arpı samanı olacaktır. 

SCO Gaz lığı: Istınbul şir1'eti gazından olacalitır. . 
ÇınMkıle 1. No lu ·Jandarma yeni dr•t ıne~tebi ıçtn yuk,rıdı d~s \'I 

mtlrtırlm yuılı bir senelik erzakı mütenevvi• ihtiy•cı 10 • 7 • 931 ıarlhınden 
yirmi pn müddetle kapalı ve ılenr surerile münıbsıyı konulmuştur. Kıpalı Zlrf 
taredle münakaslyı lşdrak edeceklerin mezkOr rırlhren hibıren tomisyondln 
alluliları musadciak flrtrlamelere nıZ1rın bedeli muhımmenlnln ' lo 1,5 nlsbe· 
dadek: temlnab muvıkkıte ıtçesf veyı kıy~tl muhırreresi üı,.rinden lstikr1Z1 
dalrilt W.vilAtı veya borsa fiıtındın °/ ıo nokıınile diğer Mlllf esham ve t1hvl1A· 
llft maJ ••ndıklınnı teslimini havi m:kbuz senedini veya banka k,.faletnameslni 
ltımiltn I • 8 · 981 cumartesi günü öğ!odc:n ene! saat !) dan 12 Y• kadir 
kap&b zarf ve 13 den 15 e kadat ,·e ertesi ~ünü saat 9 dan 12 ye ve JS den 
IS e bdar aleni münakuuı icra edilectğlnden Çınıkkaltde ı. No. lu . .ftndarmı 
.. p. Md. tindeki komisyona müracaat eylemelerı Jaz11adır, 

8u hUiusra izahat almak istiyenlerin lhılet katiye günil olan l • 8 · 931 vt 
ı .•. oar tarihlerin• kadar ö~leden sonrn müracaadıtı ı i14n oluaur. (881) 

Yozgat Maarif Müdürlü-

Hepiniz Fırsattan istifade Ediniz 

KOD AK 
Foiograf Amatörleri Müsabakam·:::.: 

TUrkl..... naklen tevzi eclllecek mUkAfat 2000 llr11. Tek bir reabll ı 

Tflrld~• mflsahakuıncla 340 Lira K A Z A NA 8 İLİ R 
a.,..eımueı " 25600 " 

Resimlerinizi Vakit Kaybetmeden GUnderlnlz. 
f.~11t1lllllllll•fll""lfllııııınılllfflllllılnul""ftllıınt1ıııııııııııı11111111ıııııııııııı1wııllllmırııuııuııırıııııı1Jı11111ıııııııııu1muıııııııııııı1uıııııı ırıııııuıııııııırıu111111 ıı1111"'ıımı111111111m1-lllm. • ı, ı ı , ı. ı , ı j,ı !jı ıı ı Ilı, ı 

YüKSEK ORMAN MEKTEBi 
lıtambulda Botaziçinde Bllyilkderede Bahçe klytıadeclir. Tahıit mlddeti iç aeae .. Alb 

afhneeter,, dir. Leyli ye meccanidir. Talebenin her tilılil ibtiyacı temin olunur. Mektebi ikmal 
edenler Orman mllbendiai dlplomaaau ahrlar. 

ORMAN MüHENDS OLMAK iÇiN 
YOksek Orman mektebine yazılma ve alınma şartl&l'ı 
1- Taliplerin Tllrkiye Ctımhuriyeti tebaasınclan olmalan, 
2- Y aılannın 18 den qaj'ı ve 25 ten yukan olmama11, 
3- Tam devreli fiae mezunu, yahut o derece tahsilde bulunduklan Maarif Veklletince 

ta.tikli lise ve muadili ,.hadetnameli olmalan, 
4- iyi ahlil.h oldup ye b;çbir &1'na cezaya çarpılacak it ve hareketlerde bulunmadı· 

j'Jllı beyan eden ve mahalli zabatasınca taıdikli olan ihtiyar heyeti mazbatasına malik olmalan, 
4- Her tilrUı hastalıktan salim Ye hillhana rarme, duyma ve ıayleme uzay)an tam Ye 

dijer nokaanlardan beri, ıeıip yDrOmete, hinidlite dayanıklı olduğunu açıkça tasdik eden 
doktor raporu almal•n JAıundır. 

6- Talipler yukarda yazılı vesikalare, en ıon mektep ıahıdetnamesini hDviyet c6zda111111 

~tı _kıtıdına latambulda YDkıek Orman mektebi RektörlOtilne yazdıkları bir iıtidaya 
llııtar.erek mektebe, yahut bulunduklan. ~ahallerln Orman mlidBrlOklerine •eyahut en bOytık 
mülkiye memuriyetlerine nihayet 1 teşranıevvel 931 tarihine kadar verirler. 

7 - Talipler mektebe yazıldıktan sonra alınabilmek için uıuli dairesinde ve nlimuneai 
gibi Noterlikten muaaddak taabhaDt aenedi vermeleri ilamdır. 

8- Taıradan gelecek talebenin yol mıarafı mektebe yazahp alındıktan ıonra mektepçe 
ver~lecek ve derıler bapayıncaya kadar yemek Ye yatmalan mektepçe temin edilecektir. 

fafradaa gelecek talebe yol m11raf1arıoa ait vesikalan ve hareket ettiği m1haldea Ynkıek 
Yttkıek Orman mektebine ıirmek ilıere hareket ettiiini beyan eder bir veı kayı beraberlerin:le 
ıetirmelidirler • 

· ·- •ımmmmı-.. 1 .. • -• 1 Aa. Ft • u. MUdUrıuıunden J Klrahk klglr hane ve DUkkln 
_ _ · Beıiktafta akaretlerde 38 numarala hane Uç aeo • J-3 

J 3 kalem tethin ya alan 7, l l, 43 numarah dükkinlar birer sene müddeti b"I e" e .J~ 
• · d"l • · d b . b . . . e ı muzaye'"' 

Yukarıdaki malzeme kapalı zarf ıcar c 1 ec~ıın en §e 11 ahn sekızınci çaı.rıamba gUnUnden iti· 
ile 3.7.931 ıaat 15 de ihalesi ya· ~aren alenı mlizayedeye vazediJmittir. Talip olanların ve daha. 
palacaktır. Tal:plerin prtname için zı.yade maluma.~ almak istiyenlerin Ağustosun birinci cumartelİ 

gunO .•aat on uçe kadar mahalh mezl<ürda 54 numarada mO· 
ber,en ve münakasaya girmek tev~lb kaymalc~mlığına ve yevmi mezkürun ıaat on OçGnden ~" 

50 T .. rinlunide eclil•cefi ilin edilen Sorgun kaıuı için de 0 gün teminat ( teklifat) bef1De kadar ııta. mbui Evkaf mildliriyet nde idue er.cUmeaine 
-...._----.....:...::..:.:..=~~~~:;.:.~:&·ılmia~tİL 1046) ile müracaatı. (3234) • 1058 mllracaat etmelen. 674 

aünden: 

~--'-----~~~~~~~~ 
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1 J' • ruarteıı, latı , ça,.,..ııa Tebessüm Ettiğiniz v akıt 1ı111111ı110H nnz, u:vıı 

de Güzel ve Cazibedarmısımz ? 

M UNTAZAll hutut " culp bir 
endam, hakikaten sevimli •IJ· 

terdir. Fakat bu muhassenat, telıes· 
tOmOnUıle doğan CAZiBE ... FiKiR ••• 
CEVVALIYET ••• gibi havasdan mah· 
nım kadınlara hl~ bir faide nrmu. 

· TebeuOmDnDz gDıelli~I lıanıa•tı· 

ran inci gibi iki sıra be1aı dişler 
izhar eımılidir. Sararmı' di,ıer 
9Dzellik, sıhhalin we saadetin dilŞ· 
mınıdırlar. Be1u ve parlak dişlere 

malik olmalı için en güzel we en 
"'ıkul çare ; onlan lıapla1an sarı 
lahakayı lzalı H onların çOrlinıe· 

ılnı ıııuclp olan ınOlılik afaı 111ikrop. 
1 arını ltlif edecelı 111 " eıhhi bir 
di' macununun lstlıııalldir. 

.. il. lellll• ...... adi .,, --.. 
ftlıtur. Dit lalllplerl, HH a1111t.oıdarıllorf, 

t•r••• lıırnt 111uaaılı taafhıa ı .. ırı .. , .. 
ılıtdo loty-·11 •Mil '' ııtıa .. ııllror• 
lar. ÇGnka, ıoırnoo, dlflort,. dit etltrtal 
ltthlrl ICllJ fftr tlll'tttt to111laltr. Utlt 
IHttl, ıııııaaıh taıtlta lılJliD ... a ... ,, 
aralılıları"a ..Ufua tMr. lan tuuarı 
lıatı " fona bir lıoh l•llf8nH wo ıllt· 
terı" ~ara111tslno ıttıop tlH ıııllroeıaroa 
mllıroplın inle eder. 

Slıl• dı ıllfltrı•lzl• d&b& MJU 
" dalla •ufak tl19Ulll llllftl'H"ll 
IOL YllOI hlluııııa • 

Unıuınf dtpMll : it. FAUci Yeııl Yelte .. n, lstulıul 

Satıhk ev aparbman,arsa,eşya 

satıhk hane - Şehzadebaşında 
Çukurçeşme yanında Taşhan arkasında 
l\larmaraya nez:ırctli 9 numaralı beş oda 
ve müştemilatlı müceddet Urgir hane 
satılıktır. içindekilere müracaat. 

EmlAk almak istlyormusu· 
nuz- A ·w ettiğiniz şerefli mahallerde 
evler. apart:nanl:ır, mağazalar, yalılar, 

köşl..ter, arsalar satılıktır, 9· 12 arasında 
müracaat. lstambul dördünciı \'akıfhan 

asmakat 29 

Hizmetçi, işçi v. s. arayanlar 

Bir miırebbıye, bir hizmetçi, bir aşçi 
istiyoruz mektupla bize sorunuz. l\Jekıup 
içine 4 kuruşluk pul koyunuz. :\dres: 

lstanbul Postanesinde !\'o: 548 

Memur ve memure lstlyo• 
ruz - i{niz olmadı~ı zamanlarda ça
lışarak ııyda 90 liradan fazla kazanabilir
siniz, şeraiti mektupla sorunuz, içine 6 
kuruşluk pul koyunuz. 

lstanbul Postanesinde No. 400 

iş erıyan hizmetçiler, işçiler v.s. 
ı, arıyorum- Dört sınıfük bir 

ticaret mektebi mezunu, tecrüheli bir 
genç iş anyor, l\Wsııit bir maaş muka
bilinde çalışacaktır. 

Adre~: Aksaray Ismail ağa M. Oruç 
gazi sokak No. 8 R. Neşet 

~ııı~ııııı ~ııııııııı ııııııııııırıııııııııııı~ıııooııı~ııı 
1 3. K. O. Sa. Al. K. dan 1 

Akşehir belediyesi riyasetinden eli A;ı,5:~ ~:;..ı;ı'.~ ~~ıi.~ .. ~~: ~=~=~ 
· · · · k k f" · b • zarfla çıkan fiattan aşağı fiata talip Nafia vekaleti celılesıoce musaddak evra ı et ıyesı muce ın· zuhur etmediğinden tekrar kapalı zarf 

ee Aktehir kasabasına 3,5 kilometre mesafede bulunan menba- la satın alınacaktır. İhalesi 28 _ 7 
ından Topyeri barine mevkiine kadar isale edilecek içmesuyu te· _ 931 saat 16 da icra olunacağından 
ıisat ve inıaatı kapalı zarf usulile ve 20 gUn müddetle münaka- taliplerin şartnamesini görmek üzere 
aaya konulmuştur. her gün öğleden evvel kapalı zarfa 

l - Mnnakasa rrüddeti 18Temmuz 931 tarihinden 8 Ağustos iştirak etmek içi? de. ~akti mua:ye 
31 · · · · .. 15 k d 1 k .. ninde teminatlarıle bırlıkte komısyo-tarıhıne müsadıf cumartesı günu saat e a ar o ma uze- .. aatlan c·

9
) 

· · numuıa murac . ;, re yırmı gündOr. • • • 
2 - işbu tesisatın bedeli keşfi 23632 lira 89 kuruştur. K. O. ve 1 inci Fırka için 
3 - Şeraiti tediye: 4200 kilo yoğurt pazarlık sure-
Belediye mühendisliği tarafından verilecek tahakkuk raporu tile satln alınacaktır, ihalesi 26 

6zeri~e' v6'cuda getirilmiş olan inşaat bedelinin % 50 mıktan es- temmuz 931 saat 15 de icra o-
nayı ameliyyatta ve mütebaki % 50 miktarı dahi kabulü muvak- lunacağından talipleri şartname-
kat muamelesinden iki ay sonra tediye olunacaktır. sini görmek üzere her gün öğ-

4 - Münakasaya iştirak etmek arzu edenler lıtanbulda, iz- leden cvel ve pazarlığa iştirak 
k etmek için de vakti muayyenin-mirde Aktehir bankası şubelerine ve Ankarada çocu sarayı 

de teminatlarile birlikte komis-karıısında Akşehirli Mustafa Şevki bev ticaretanesine ve Akşe- yonumhza müracaatları (85-1015) 
birde Belediye riyasetine müracaatle tafsılAtli şeraiti tedkik etme- • * • 
leri ilin olunur. (98~) 

· Ankara Valiliğinden: 
1 - idarei hususiyeye akar olmak üzere Ankarada Y enibahçe 

yamnda proje ve şartnamesi mucebince yapılacak salonbeli ve 
saire kapalı zarf usulile münakasaya konulmuıtur. 

2 - Talipler bedeli keşfi olan 22513 lira 20 kuruşun % 7,5 ğu 
olan 1689 liralık teminat akçesini havi ya bir banka mektubu 
ve yahut muhasebei hususiye veznesine tevdiini natık bir mak
buz senedi ve ehliyet vesikasını Nafıa batmübendisinden musad
dak olarak bir zarfa ve kayıt ve şarttan ari tekellüfnamesini de 
ayn bir zarfa vaz ve bu iki zarfı ayrı bir zarfa koyaca~ ve ad
resini de açık olarak bu zarfın üzerine yazarak makamı viyliete 
verecek ve zarflara evrakı nakdiye leffediJmiyecektir. 

3 - Şeraiti anlamak istiyenler şartname ve projeleri 5 lira 
mukabiliode mubasebei hususiye müdüriyetinden alacaklardır. 

4 - 26 temmuz 931 pazar günU saat 15 e kadar zarflar 
makamı vilayete verilmiş olacaktır. 

5 - Aynı günde zarflar açılacak ve haddi layık görüldüğü 
l\kdirde ihale yapılacaktır. (424) - ---

Ankara valiliğinden: 
1-Ankara vilAyet meclisi umumisinin 929,930,931 seneleri za

bı\oameleri kitap ıeklinde tabedilecektir. 
2 - Forması 16 sahifeden ibaret olup beher forması 80 

adet olacak ve her sene ayrı ayn kitap şekline konacak ve mec
muu 120 kitap olacaktır. İstanbul vilayetinin 928 senesi zabıtoa
mesini havi kitap nllmune ittihaz edilmittir. 

3 - Teminatı n:uvakkate 113 liradır: Ya bank mektubu ve 
ya muhaaebei hususiye vezne makbuz senedi olarak tevdi olu
nacaktir. 

4 - Bu kitaba konacak azami kırk resmin klişelerinin yap
bnlmaıı matbaaya ait hitamı tabıda klişeler vilayete iade edi
lecektir. 

9 Ağultoı 931 pazar günü saat 15 de ihale yapılacaktır. Taf
ıillt istiyenler her gün vilayet muhasebei hususiye müdürliiğüne 
ft İfİ ulamak arzu edenler Encümeai viliyete müracaat ederler. 

U06S\ 

284, 750 kilo kuru ot kapalı 
zarf uıulile satın alınacaktır. iha
lesi 4-8-9.H saat 15 de icra olu· 
nacağından taliplerin ıartname
sini görmek üzere her gün öğle
den evel ve münakasaya iştirak 
etmeleri için de vakti muayye
ninde teminatlarile birlikte ko-
misyonumuza müracaat eyleme
leri. (71) 

• • • 
Aşağıda miktarlarile ihale gün

leri gösterilmiş olan sığır eti 
Kırklareli SA. AL. Komisyonun-
ca kapah zarf usulile mevkii mil
nakaaaya konulmuştur. Talipler 
evsaf ve şeraiti anlamak üzere 
eyyamı resmiye ve tatiliye ~ariç 
her gün öğleden evel komısyo-

numuza müracaatları ve ihaleye 
iştirakleri için de mezkur SA. 
AL. kom:syonuna vakti muayye
ninde müracaatları i!in olunur. 
Cinsi Miktarı ki!O ihale tarih gün ve saati 
Sığıreti .58000 kapalı zarf 10·8·931 

Pazartesi 1 O 
Sığırcti 20000 "apalı zarf 10·8·931 

Pazartesi 15 
Sığıreıi 36000 Kapalı zarf I I-8-931 

Salı 1 O (907) 

Ask.Mb. S. A. komisyonu ı 
ilanları 

Piyade atış mektebi ihtiyacı 
için 51000 kilo ekmek aleni mü
nakasa suretile satın alınacaktır. 
ihalesi 20 ağustos 931 pazar 
günü saat 14 le Harbiye mek
tebindeki mahalli mahsusunda 
icra edilecektir. Taliplerin şart-
namesini görmek için komisyona 
müracaatları ve iştirak İçin de 

l vakti muayycninde hazu bulun
maları ilin olunur. (756) 

1ürk 

' lerinzn en 

büyük vazüesi 

nedir 

Çocuklarını Tutumlu 

Muktesit 
VE 

O halde derhal 
Yetiştirmek. 

ZiRAAT 

•• 
BU ftllftll 

Ankara 
Bedeli keşfi 
L kuruş 

valiliğinden; 
Mekteplerin ismi 

1788 10 Cumhuriyet mektebi 
1423 20 Albayrak 
1398 73 istiklal 
2926 Gazi kız ve erkek mektepleri 
2726 Yeni bayat 

1466 40 Mimar Kemalettin mektebi 
1040 İltekin ,, 
898 Hacıbayram ,, 
306 90 Sakarya • 
82 ismetpaşa ,, 

530 Keçiören " 
159 Kurtuluş " --14744 33 Yekiin 

Balada yazılı 12 mektebin tamiratı kapat. zarf usulile 12-7-
931 tarihinden itibaren münakasaya konulmuştur. 

2- ihale gUnU 2 ağustos 931 pazar ve saat 15 tir. 
3- Bedeli keşfin % 7,5 olan 1176 lira teminatı muvakkate 

ya bank mektubu veyahut muhasebei hususiye vezne makbuz 
senedi olmak üzere batmübendislikten musaddak ehliyeti fenniye 
vesikasile beraber zarfla konacak ve ayrı bir zarfa kayıt ve 
şarttan iri teklif varakası konarak diğer bir zarfla birle9tirilerek 
üzerinde açık adres yazılı büyük bir zarfa vaz ile ihale saatinden 
evvel vilayet encümenine verilecektir. Teklif varakalan 15 ku
ruşluk pula tabidir. 

4- Şeraiti anlamak ve resimleri görmek istiyenlerin bergOn 
Maarif müdllrlüğüne ve işi almak için Vilayet encümenine mil
racaatları lazımdır. (1019) 

Jandarma imalathanesi mü
dürlüğünden: 

Jandarma ihtiyacı için 200 - 250 adet eter takımı satm alına· 
caktır. Münakasa 9·8-931 pazar günü saat 15 te Gedilq>apda 
jandarma imalithanesinde icra edilecektir. Şartname imalitbane
den verilir. Taliplerin komisyona müracaatları. (998) 

Mes'ul müdür Refik Ahmet 


