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Hararetli Olacak Çok 
4000 pıval 

:;:· ~ (et Meclisinin 
T .... ı•da• 

Pazar içtimaı 
::Jhiliye vekili 
~ıiiı sabah şehrimize 

geliyor 
Cumartesi •ktamı tekrar An• 

kanıra dinecektir 

•okra Kar• a. 
Ankara, 1 (Telefon) - Dahiliye ve. 

kili Şükrü Kaya Bey bu akşam sekiz 
t renile lstanbula hareket etti. Şükrü 
Kaya Bey lstanbulda kaldığı müddet
çe Adada istirahat edecektir. Kuvvetli 
bir ihtimale göre Dahiliye vekili cu
martesi akşamı lstanbuldan Ankaraya 
dönecektir. 

Karadeniz "Vakıt,, 

Tetkik seyahati 
MuharrJrlerlmlzden Tallt MUm• 

taz B. bu9U11 haMket etllycı r 
Muharrirlerimizdea TaW Müm 

taz B. gazetemiz n•mana bir tet
kik ıeyahati· 
ae çıkrnal t 1 

dır. Bugü n 
s ey r i • efain 
idare ıioin 
Cümhuriyet 
vapurile Ka-

Fındık ve afyon mahsullJ. 

ihracat yalnız üç liman
dan yapılacak 

Yeni hazırlanan nlzamnamelerde hilenin 
Untlne geçmek için esaslı htlldlmler var 
Ankara, 1 (Telefon)- ikblat ı Nizamnamelere g&re gerek 

veklleti, en mnhim ihracat mad· fmcblr, ıerebe afyon Tllrkiyede 
delerimizden af.. ancak llç liman· 
yon ve fmdak dan ihraç ec:lile-
içln iki nizam· bilecekler , di-
name hamlamJt· ğer limanlardan 
br. Nizamname- ihraç yapılamıya-
lerde, ihracat es- cakbr. Fındık ih-
numda taitiı ve raç limanlan , 
hilenin önline Trabzon, Samaun 
geçmek için eıaı· ve Giresondur. 
lı hllkllmler kon· Afyon ihraç li-
muştur. Bu au- manian da, btan-
retle bu iki mem- bul, Menin ve 
leket mahsulnne İzmirdir. 

kal'fı harici ~ağ- iktisat Veklll Muatefa feref B. Bunlardan baı· 
bet ve emnıye- ka nizamname-
tin devam ve tezaylldtl temin lercle hile yapan tacirler bakkm
edilmiı olacaktır. da tatbik edilmek Ozere bazı 

Yeni nizamnamelerin ikhıat h&ktlmlt vardı 
encOmeninde mGzakereaiııe baı- r r. . 
lanmlflır. Bunlar ayrıca Ali iktı- Haber alchpna giSre ıkbsat 
sat meclisinde de görOşlilecek, Yekileti aleltllllpD ibracabmızın 
ondan sonra mOzakeresine baş· tensik ve tanzimi için esaslı tet-
lanacakbr. kilcat vapbrmaktad1r. 

lrti a meselesi Tren ücretleri 
DavAya ~akiada Yeni bir tarife 

bqlanaeak tanzim edildi 
Ankara, 1 (Telef on) - Barut h1i- Ankara, 1 (Telefon)- Tren ücretleri 

şası hakkında Ankara miiddeiumumi- arttı: Yeni tarifeye göre, Ankaradan 
liği yakında iddianamesini yazarak ka aşağıdaki istasyonlara birinci, ikinci 
rar hAldmlifine verecek, sonra da mu ve üçüncü mevki ücretleri şöyledir: 
hakemeye başlanacaktır. Müddeiu.uu- lstanbula 2564, 1871, 1190. lzmite 
mf şimdiki halde lstanbulda istinabe 2169, 1571, 999. Eekişehire 1180, SSS, 
suretile ifadesi alınan bazı maznunla- 544. Afyona 1902, 1377, 876. Ko.,ya-

..,.._.....,........,..,.... ____ .._......, __ 35'9, 2190. Adaııaya 4771, 3'5', 2195. radeniz ıa· 
lıillerine ba-ı 

reket edece1' 
Zonguldak 
inebolu, A· 
yanak, Sam

l ra ait dosyaları beklemektedir. ya 3118,2258, 1436. Mersine 4870, 

1 KJZLAR Malatyaya 6U8, 5464, 595', Kayaerfye 
1696, 1229, 779. S!vasa 2691, 1948, 123S. 

san, Bafra, TalAt Mümtaz B. 
Lidik, Havza, Arnuya, Merzifon, 
Çorum, Yozgat, Ki11ehir, Sivu, 
Malatyaya gidecektir. Arkada
fllDIZln gezip dolaıbğı yerlerin 
hayat ve ıhtiyacı hakkında mahal
linde ya pılmıt esash tetkik, mil• 
ıabade ve istihbara mGıtenit 
mektuplannı karilerimizin alıika 
ile okuyacaklanna eminiz. 

Y. Kadri B. 

Izmire 3844, 2883, 1963. 

Çukura dtlRilnCe " I Bu flatlara her bilette Uç kuruş da 
Y damga resmi zanmiedflecektir. 

Bu merakh ve cazip tef· 
rlkem•z cUllUllteai sbl 
baflıyor. Ra• edebiyatı• 
nm en deierB parçala
nnclan olan bu e•er ha
kiki hayat sahnelerinden 
mtlrekkep bir romandır 

Kuprlnln bu '8h ..... ı sin 
randevu m•h•llerlnde p• 

f8J•n bedbahU•n11 111edde
te11 v6 manen neler çektik• 
a..1111, ne •cıkll bir ~ .... ,.,. 
len ve Blamlerl oldutunu 

-
-----------------~ Daktilo müsa
bakamız 

llukadd• H. Mile. KollnVtdas 

"Yılmaz,, muammasmıQ 
mahiyeti nedir ? 

Ticarethanesini sigorta edip yakan mtle
rlmler gibi efkArı umuınlyeyl teşviş ede
rek zarannı kapatmak lstlyen gazetenlıi 

tatm tahıtl edilecek bir hadisedir 

Celll Nuri a. Kadri Ber• a,ıe bir mukavele ima ...,. 
mit ki klrı kendisine, zeren .. rlklne alt olecelonıa 1.. 

(Yılmaz) gazetesi kapandı. lar. Bunlar ise (Kadri) ve (Bel) 
Fakat ortadada birçok borç ve Beylerdir. Onun için alacekMe 
zarar kaldı. Şimdi bu borçların sadece Kadri ve Bali Be,lere 
ve zararlann taksimi gazet~,, : mllracaat edeceklerdir.. Halbuki 
telİI edenler aruanda bir mu'· (Kadri) Beyin din ( Valat) ta 
elts olarak meydQa._ çıkıyor. ih· ~ mektubuna ~ 
thaalld .. jlnlerde hukuk hl· ceıı&ôLI~ .·· JMl,'uu ( ceıaı ... , 
kimlerinin tetkikine intikal ede- Beyin (Yılmaz) gazetelİllde 6 
cektir. niAn tarihine kadar mukaftle-

Tabii olarak ( Y almaz) gaze- ye mllatenit iftirald varDllf. (Celal 
lesinden alacağı olanlar doğru- Nuri) Bey 6 niaan tarihinde tekmil 
dan doğruya kendilerile iş g&ren· hukukunu Kadri Beye terketmif. 
)eri, muka•ele aktedcnleri tanır- (Lfltlen aayıla111 ~) 

Selanikte kıyamet kopuyor ! 
Yunanlılar yahudilerin evlerini yakı 

yorlar , ölenler çoktur 
ltalyan ve Sırp konsolosları SelAnlli' 

llslne mes'ullyetten bahsetWer 
Atina, 30 ( Huausı ) - Kala-

-maryaclan gelen iki bin kifi, 
musevi mahallesine btleum eyle· 
mitler ve "intikam, intikam,, 
alacatız diye bajll'llllflardır. Anar· 
ıiıtler ve fllpheli unsurlarda bu 
nOmayiıçiler aruma kantllllflar· 

1 dır Mlltecarizler, mahalleye atet 
vermlılerdir. Birçok mecruh ve 
bir maktul vardır. Asaylf iade 
için fevkallde tedabir ahnmqbr. 

200 ev rakıldı Mtlblm bir makale 
neşretti 

llftel• Mustafa ke"'-le el ve 
dll uzatanlan ......... klanmızle 

parça nz.. 

blltll11 fecaeU ile a< .ate· 
recektlr 

Yarın saat 10 da . 
4: Temmuz cumartesi 111 uceret mektebinde ıa111•1P! 

Lonclra, 30 ( Hususi ) - Ba
p de Sellnikte, yahucli mahal
lesinin an&nde tahriki amiz mllb 
prkılar .aylemeğe hiriatiyan genç·' Sellnlkten bir cedd6 

Ankara, 1 c:el.efo~) -:- YaJnap Ka4- gllnflntl bekleyiniz 
ri Beyin (ffakınııyetı Mılliye) sazete-
sinde neşrettiği makaleden bazı INlr-•..,_._ ___ .__.... __ .....,._...._. 
p1a bildiriyorum: Koeatepenin Kemallatleriyiz. Lozanın 

• n 
1 

istiklal cfdalinln kendlae KemaUstleriyiz. 
Ana~~ u an'anesi, bir gidişi bir Ttlrikyenin istikbali mevzuu bah-

leri musevilere h6c6m eylemiıler ıelerin wlaıunu men i~ 111-
mahalleye ateı vermitlerdir. kametçe ne gibi tedbirler aJaııe 

Fakir ailelere meaaup 200 dığına dair vuku bulan istiiaha 
Muaevi hanesi yanmıt. (250) den cevap verirken r.a •eka)'iclen 
fazla aile evsiz kalllllfbr. dolayı beyanı infial etmit Ye bu 

Atine, 1 (Hamsi) - Seli· kabil hidiselerden teyakki et
nik hadiseleri efkln umuaıJye- mek için bill tefriki cİDI Ye 
de derin bir heyecan uyandır- mezhep bDtOn Selinik halkmm 

--;:.u h:tta bir sistemi vardır. Be- =ata Yerde söz httrriyeti tanımayız. 
:.. '

1 
d ğmıa göre C. H. F. SlDI ve ruha 11 lllUahedesini meydana getiren 

an a ı 1 rini sevk ve idare eden reketeve ZOanfyete mugayir hiç bir ha-
onun hflkGmet e •Uaaade ed yi H ı M b gidişler, bu gaye vl' tafa ıt 1 eme z. e e us-
bu anfaneler, u adına A 

1 
811la e, bu mUietin başı tisttinde 

bu sistemdir. uuııuıı vrupa ı- taşıdıfı bandıraya el •e dil uzatmağa 
Mualler H. Sabiha H. 

Realmlerlmlz ma .. bekemıa 
razllan Henım._..n bezllennı 
g8atenwekte6 • MU .. beke 
tafalllbnı aanca ..,.,.mıade . .., ... 

' mıftar. HilkOmet Selinikteki irfan, medeniyet ve vatanper
laAcliaeled bllyllk bir dikkatle verliğine hitap etmiftir. 

lar Kemalizm ııaJlll~ı ~ermişlerdir. kalkışanları dff)er&nfz \'e tırnaklan
Ba işte o Kemalistl&,.ll°• Bız ne demok- mızla parçalarız. Efer bunu şimdiye 
rat, ne liberal, ne ,osY&list, ne f aşis- kadar yapmamı§llk bnttimizclea uta
~ Bls Sakaryaııııı Kemaliatıeri7iz. naıua.. 

takip e,lemekte ve efkln tea- Sellnik 1 (HUIUll) - SelAnikı-
kin için tedbir almaktadır. ten bildirildiğine g&-e italya ve 

Dan mecliai meb'usanda M. I Hniatiyan konsoloelan, SeMnik 
Venileloa, Sellnikte Jeai b&c:H- ( Al& tarafı 2 inci aydada) 
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2 - . VAKiT 2 Temmuz 19.:Sl 
Arafaiioda y•ni bir mukavele im~a aralarında mevcut mukavele me· nin zararma tahammül edemi· 
edilmiş. Bu tarihe kadar (Kadri) selesi tamamen hususi bir mahi- yeceklerioi anlamış olmalaran
Bey Celil Nuri Beyi (Yılmaz) yet alırdı. Bu suretle hakikatin dandır.Fak at buna rağmen Kadri 
gazetesinin zararlarma ve borç- kendisini ifade etmiş olurdu. Bey gazeteyi çıkarmakta devama 
lanna iştirak ettirmek istiye- Halbuki Ahmet Kadri B. pek karar veriyor! Ne cüretle ve ne 
celffir: . açık olan bir hakikati alemin hesapla? 

~cak İJ bµndan ibaret kal- g8rmiyece~ioi zannedecek kadar Bu sual pek tabii olarak ha-
mıyor. (Yılmaz) gazetesi sahibi kısa düşüncelidir. Onun için ga- tıra gelir. Bu suale verilecek 
imtiyazı (Ahmet Kadri) Bey (Ce- zetenin tatiline Celal Nuri beyin cevabı gazetenin ondan sonra 
lal Nuri) Bey ile aktettiği ikinci gazetede alakasının devam etti· tuttuğu meslekte arama.lcdır. Fil-
mukavelede· gizli bir madde keş· ğini sebep olarak göstermiştir. hakika Ahmet Kadri Bey (Yıl-
fetmiı. Bu. . madde mucebince Celal Nuri Bey, ~hmet Kadri maz)ı milnhasıran llzerine ala· 
(Ahmet Kadri) Beye tekmil hu- Beyin iddia ettiği gibi kendisini rak neşretıneğe başlar baılamaz 
kukunu devreden (Celal Nuri.) aldatmak teşebbüsünde bulun· mesleği de birdenbire hUkdmete 
Bey · 6 llİtan · tarihinden ~onra muı olabilir. Zahiren (Yılmaz) muTafakatten muhalefete geçmiş
da iştirakini ·muhafaza ediyor- gazetesindeki bütUn hukukunu tir. Hem de Derviş Vahdeti usu
muş. (Ahmet Kadri) Bey Celal Ahmet Kadri Beye bir muka- lü en galiz ifadelerle bu muha
Nuri Beyin iıtirakinin devamını vele He devrettiği halde bu lefetin rengi süslenmiştir. Kar· 
ıCSsteren . bu maddeyi görünce mukavelePin içerisine iİıli veya ıısına çıkarak itidal ve mantık 
gazeteyi kıtpatmağa karar ver- kapalı bir madde koyarak ala- tavsiye eden herkese en ağır 
mift • Bir taraftan da vaziyeti k&1ınm ve iştirakinin devamını hücumlarda bulunmuıtur. 
tasfiye için Celil Nuri Beye teyit edebilir. Ahmet Kadri Bey Bunun manası şudur ki Ahmet 
protesto çekmişl de gafletle veyahut cehaletle Kadri B. gazetesinin satışını te· 

(Ahmet Kadri) Bey şunu de- bunun fatkına varmamıı olabilir. min için taliini bir de bu yolda 
mek ·)ıtiyor: Mademki Celal Nu~ Fakat bütün bu iddiaların doğru tecrübe etmek istemiştir. 
ti Bey, . ikjııci mukaveleye kenai olması (Yılmaz) gazetesinin ta- Hakikatin bu çıplak çehresini 
maliinıatı haricinde gizli bir tiline sebep teşkil edebüir mi, görenler Ahmet Kadri B. hak
madcle koyarak gaıetede iştira- eğer bu gazete karda ise. •. ? kında ne hüküm verirler. Mua· 
kini muhafaza etmek istemiştir. Hakikaten eğer (Yılmaz) mclatında zarar eden bir ticaret
Demek ki sraıete kir edince kArda idise Ahmet Kadri Bey hanenin sahibi tatafından yllk-
bir ...it.o mahkemeye müracaat gazeteyi ne§retmekte devam d"ld"k 

JS"" sek bir para ile sigorta e ı ı -
edip İftirak hakkma latinaden ederdi. Aynca Celal Nuri Beyin ten sonra yakılması zaman za-
klrdan hiHe a~acakmış! Halbukı· alakasını kesmek için mahke- d man görülmüş hadiselerden ir. 
gaze.te ·. bu"""n kir değı"J, za ..... r ıneye müracaat ederdi. Muka-.... ,... ı· k ı dd Bu tarzda bı.reket eden müc-vaziyetindedir. Binaenaleyh ga- velede gi7. ı "eya apa ı ma e· 

h k ·k·l rimler şahsi zararlarını bir si-xetenin mllıtakbel klrma ictirak fer varsa mu a eme tarı ı e 
~tmek .içiıı kendisini ald:tmak bunlarm kaldırılmasını temin gorta şirketine yükletmek istiyen 

l d. N"h t t · f betbahtlardır. Ahmet Kadri be-iıtiyen ··Celil Nuri Bey timdi bu ey er ı. ı aye gaze enın msı 
ıarara iştirak etmelidirl ve sülüs kArmı Celal Nuri Beye yin hareketine gelince, onun da 

Maamafih Ahmet Kadri B. bu verse bile geri kalan l<arını son tahlilde şahsi gazete zara
fikrini sarahaten söylemiyor. O elinden kaybetmezdi. rını efkari umumiyeyi teıviJ ede
yalnıZ' •"Celal Nuri,, B. in gazete· Ahniet Kadri Bey (Yılmaz) rek halka memleket hakkında 

gazetesinin zararda oluduğunu, çok zararlı bir heyecan vermek 
de itHrakini teyit ettiğini ikinci bundan dolayı kapandıg·ını ne· 

•~ • J • d d suretile çıkarmak teşebbüsünden 
muK~~e e üzerin e ynpbr ığım dense bir tUrlü itiraf etmek başka birşey midir? Bu tarzda 

SON 

Meclisin pazar celsesinde 

Çok mühim ve heyeoE 
' münakaşalar olacak 

Matbuatta mes'uliyet meselesi, bugll 
basma kalıp şeklinden kurtarılacak •.• 

Ankara, 1 (Vakıt) - Vaktile yap!· tadili znruret halini almı:.tı. Buse
lan matbuat :kanununun birçok madde· heple bu kanunun yeni baştan tanzimi 
leri ceza kanunu yapılırken oraya geç· diişünülmektedir. Geçen sene hazır
miş ve zaman ile de bazı maddeler in la nan lfi;>iha ile bu mesc!e ~z;rinde 
··--· .. ••·•••• .. ·-·-·--·· ...................... yapılan tasavvurlar şimdı Dahıhye Ye-

Selan i kte kıyamet kaletindc tetkik ediliyor. ~ıarı ınaı. 
buat kanununun matbuata aıt ceınlar 

kopuyor! ve muhakeme usulleri ile birlikte toplu 
(Üst tarafı ı inci s:n ırada) bir şekil \·erilmesi fikrindedir. Her 

r . . . t d k k d. ta- halde gazete çıkaracakların evsafı h i
v~. ısınl ~ıyare c ere en ~ c~ tesbit edilecek, mes'uliyetlerin n;u. 
bnyetlerınde bulunan muscVJlere d.. .. • 1 d" lama lr'---ıere uru mesu ıyc ısmar aıwae 

vuku bulacak tecaTüzlerden dola- değil, asıl gazeteyi çıkaranlara, yaz?-
yı kendisini mes'ul tutacaklanm yı yaT.drrmak ve yazınak suretile su. 
tebliğ eylemişlerdir. Selanik va- çu işliyenlere yükletilmesi i!ti7.aın olu· 
lisi efkarı ve parlayan taassubu nacaktır. Pazar günü mech::te cere
teıkin için hükumetçe sarfedilen yan edecek olan istizah ınunakap)a. 

. . . . . d d l rında muhtelif hatiplerin bu IMSilc-
mesaınıo samımıyetin en o ayı t 1 . matbuat hurr·

1 . . I lcre temas e me en ve -
ıllphe izhar edılmesınden do ayı ·etini muhafaza için onu sui istimat-
izbar hayret eylemiştir. ~en kurtaracak tedbirler üzerinde 80:ı 

Acil tedbirler ahnı1or söylemeleri bekleniliyor. Müstakil 
Atina, 1 (Hususi) - Dün g~ meb'usların da söz söyJiyecekleri tah

ce, adliye nazın hükumetçe asa- min edilmektedir. Şimdid:n müzake
yişi iade için ittihaz edilen teda- relerin çok hararetli o!ncngr anlaşıl· 
birin tatbikatına nazaret için maktadır. 

~---------~-:'-:---
ekspres trenile Selaniğe gitmiş- Küçük san'atlar 
tir. Hava nazında ayni maksat
la tayyare ile acelen Selaniğe 
gitmiştir. Hükumet üçüncü kol 
ordu kumandanına sükün ve 
aeayişi iade için icap eden kuv
v~i a!keriyeyi nlinin emrine 

Kanunun meclisten bu devrede 
çıkması muhterncldir 

hukqKJ. tetkikat neticesinde öğ- istemiyor. Bununla beraber işin · b 1 f bir teşebbüse girışe i en en hafi 
readiııa. Onun için şirketi tasfi- hakikati böyle olduğunu bundan • • • 

bir tabirle gazete zararını çıkar- S k 30 ( A A ) K ı 

vermek için emir vermiştir. 

Ankara, ı (Telefon) - Memleket 
dahilinde küçük san'ntların ya\nıı 
tiirklere hının için hazırlanan kanun 
tayihnsına yeniden bazı san'ntlar daha 
ilave edildi. Kanunun bu devrede çık
masına çalışılmaktadır. 

ye etmek için -gnzeteyi tatil et- yirmi, yirmi beş gün evvel eski elani , . . - a a-
) B 1 f 1 mak için irade ve ihtiyarım, il d 2 b" h megv e karar verdim,, diyor. Ayni şeriki (Bali . bize te e on a marya maba esin en ın ıa ıs 

mantıkını, akhnı, müvaıenesini 
gazetenin tatiline .aebep olarak söylemişti. (Bali) B. kendisinin kaybetm~ bir betbaht değil mi- CampbeU yabudi mahallesini 
zarar vazh1etinde olmasına d.egviJ, hasta olduğunu, (Yilmaz) ın idn- jstill edere\C''int1kem,

1 
lVftcler1 

•1 " d dir? •• ( #o • 

Celil Nuri B. in iştirakirıi teyit resi ile meşgul olama ığını söy· Hakikat bundan ibaret olunca ile yabudilere hücum etmişlerdir. 
eder S·urette ı"kı·ncı· mukavelede Ier iken bu gazetenin tesisine k Anarşist unsurlar ve bir takım irade ve ihtiyarını, mantı ını, ve 
bir madde bulunmasını gösteri- ait bir tarihçe de yapmış idi. aklını kaybeden bir adamın füpheli şahıslar da nümayişçilere 
Yor. (Bali) B. şöyle demişti : iltihak etmişlerdir. Bu esnada 

Y ı C ı l N · K d · devlet ve millet j .. Jerini selamet 6 Nisan tarihinden düne ka- « ı mazı c a urı, a rı Y bir yangın çıkmış ve 2 baraka 
ile muhakeme ederek makul k dar hemen her gün (Yılmaz) ın B. ler ile beraber müştereken te- yanmış ve 11 bara a da hasara 

k F k ı f . . tenkitler yapması kabil midir? B. k .. öl 10 başmakalelerindc etrafına yalan- sis etti . a at iş er ena gıttı. uğramııtır. ır ııı müş ve 
cılık; taklit cürmU isnat eden Zarar gittikçe arttı. Neticenin Görülüyor ki (Yılmaz) gazete. kişi de yaralanmıştır. Yahudiler 
(Ahmet Kadri) B. in bu sözle- tehlikeli bir şekil almaması için sinin bugünkü şekil ve ıeraiti evlerini lerkederek kırlara kaç-
rinden ·daha açık taklit nümune- Celal Nuri B. ile ben 6 nisanda dairesinde neşriyatını tatil etme• mışlardır. Bir mektep ve bir 
si olamıyacağmı ispat etmek için çekildik. Yeni mukavele yapıldı. ıi bir mOddettenberi muhalif lu· havra tahrip o!unmuştur. Zabıta-
bu nokta üzerinde bira6; muha- Ahmet Kadri B. gazetenin tek- yafetine bürünerek ortalığı vel- nın takibatına uğrıyan müteca-

. keme ytırtıtelim. mil hukukunu üzerine aldı. Ga- veleye veren, efkirı umumiyeyi vizler barikatlar yapmışlar ve 
Eğer Ahmet Kadri B. açık zeteyi kendi başına çıkarmakta tağlit ve teşviş eden gazetelerin zabıta kuvvetlerine karşı ateş 

kalp• ve. açık vicdanla görüşmek devama karar verdi.,, mahiyeti ve maksatlan hakkın- açmışlardu. Asayiı ancak 
lüzum\lnU hi$etmiş bir muharrir Kadri Beyin şeriki (Bali) Be- daki mutaliatımwn isabetini saat 2 de iade olunmuştur. Bu-

Kazanç vergisi 
Mallye encUmeni tetldkatane 

devam ediyor 
Ankara, 1 (Telefon) - Maliye • ,. 

ciimeni kazanç ,·ergisi layihasının tet
kikine devam etti. Bu arada İstanbul 
avukatlarının gönderdiği heyetin nrgi 
hakkındaki fikrini de dinledi. 

Faydalı yağmurlar 
Konya çiftçisinin yUzUnU 

gUldUrdU 
Konya, ı (A.A. )- !kl günden~ri • 

yağmur yağmaktadır. Yağmur buğ
day mahsulü için çok faydalı olmuş. 
tur. Akşehir ve Karamanda af yon '\"C 

,·nayetln her tarafında arpa hasadına 
başlanmıştır. 

Kağıt ihtiyacı 
olsayçlı sadece "Gazete zarar yin şu ifadesi de ispat eder ki göstermektedir. Bunun içindir ki nun muhafazası için fevka!Ade 
" ·yordu . . Onun için kapattım. ,, Celal Nuri bey ile kendisinin bu hadise hakkında bu leşriha· tedbirler alınmıştır. Örfi idare- Farka grupunun lçtimaında 

"; <> vakit Celal Nuri B. iJe gazeteden çekilmesi sırf gazet~- ta lüzum gördük. nin ilinı derpiş olunuyor. g3rUşUlecek 
~ Ankara, ı (Telef on) - Sinop m~b'u 

ı \ ır tn Tefrikası : 20 ladı. Değnekler evvela çok gev~ck arakiye&i, çıplak ayakları ile yuka· Onları ne yaptın?,, diye bağırn~ca su lbrahim Alfınttin Bey hUkOmetin - 1 k iniyor, kız kendini müdafaa etme· rı koımuıtu. Merdiven kapıaımn ö ihtiyar adam dayanamadı, kendın- knğıt ihtiyacını nasıl temin etmesi :t-

izi el diği için Şakir Bey bir türlü kızı§a nünde yere çömelmiı mutambanrn den geçmi' bir halde ortaya atıldı; zım geldiğine dair fırka grupunda bir 
mıyordu. Bir kaza çıkarmaktan soğuğu böbreklerine iJliyor, ayaz:· - Aman beyim .. kulun kurba· ı:.. k 

1 
ıs· tcmektedir 

. . il h d .., k b" •.... d .. L.- kald 1 ktu b b ..., l mu-.c.a ere açı masmı . . . v il korktuğu ıçın emanetu a ı egnt" mn ırı. uşu uA\'e ırıp a'VUç a- nın olam .. çocu r ana agıf a .• a arı siz elile havaya kaldırarak, tavuk rının içıne alarak ördek gibi tek Dilenen onun yerine beni döv .. H~ Vekiller bey'etlnde 
muayene eder gibi, evirip çeviri- ayak üstünde duruyordu. Adamca ru.m.ımn, çocuklarının üstünde bun Ankar 

1 
(T 

1 
ron) _ Vekiller '"e-

YAZAN yor, kanayıp larılmıyan sızlıyacnk ğız tasavvur edilmez bir heyeca.n ca yıllık hakkım Tar? diye ağlama· . lı ' .~· c e 
11 

k·ı tl ·ı 
eli yerlerini arıyordu. içindeydi. Değneğin her initinde ğa batladı. yetı ugun topland~ .. e a e ere aı 

~ E Ş A T N U R .1 Bu cımada kulağına sofanın ynva~ça "aman,, diye inliyor, biri- Zabit hiddetle: _Çekil ayağı bazı meseleleri güriıştu. 
,~ız birkaç kere ~atını ıalltyn h!r tarafındı:-n gülme sesine ben~er n~. ~~~~enir gibi durmadan ka2ın~, mın altından lala.. üıt~no liz~ lktısat blltçesl 

n.k lefivet aklclımb." ~e~ı. M f"h bır sesbgeld~: Dehmef~f hdanımkl1ar ı:u gozdunu, h1 urnub~u ça~~ıyor, ... ag- olmıyan §eye karıtma, dıye onu~.· Ankara, 1 (Telefon)_ Rüt~c enc!J. 
s ı1Jt& ıtmııtı. nama ı oyuna enzıyen a ı aya a eg· zm a ya acı ır yemegı sogutan ti. . .. k~ 

1 
. • - f 

Feridun'Bey bir aual daha wrdu: leniyorlardı. ~~ seı binbaııyı çıl- bir adam hali ile çenesini oynatı4 Fakat ihtiyar adamın artık ııe ~~nı ~u~un l~tısat ve a ctın_ın masra 
- Bunlan nasıl çaldın? niçin d~rtb: Şaka gıbı baılı~an dayak yordu. . . heyecana, ne böbreklerini sızla· ~tçesını tetkık \'e kabul eltı. 

çaldın~· .. " . . . . gıt gı~e kızıi~~~, .za~ıt ·~~~k dur· Hcmşerısinin, küçük müttefık tan aoğuğa tahammülü kalmamı~- Celal Nuri B. tekzip e~I 
Gulaum nasıl?,, ıualını ışıtme mak lazımaeldıg!n~ bısıettıgı halde ve arkadatımn baıına gelenlere ko tı. Hanımlar eteklerini toplıyarak Ankara, ı (Telefon) - Neşnyatınr 

ıniı gibi ıöriindü. Fa~at (niçin) e bir türlü ~eı;dın~ t~tamıyo~du. nakta en ziyade o acımağa müıte- rek hoıanır gibi oldu, gayri ihti· kendi kendine tatil eden <!ılmaz) ga
}ıayet a.tık cevap verdı:. . HanıI?efendının hır koşede ~lı a· itti. Fakat ne çare ki zaman o za- yari bacaklan ayrıldı, sofanın or· zetesinin sahibi Kadri Hcyın gaıet.:le~ 

lsanaile gönderecektım ! lsmaıl yağı tıtrcmeğ~' başlamıştı. Derın ne man değildi. Lalanın kendi batan· tasına çeşme gibi i~emeğe baı· de çıkan mektubu üzerine. C~~~l N~r~ 
~ok fıkara... fesler alarak Ah ~ep kaba~at ~- da da bir büyük tehlike dolaııyor- ladı. Zahit önünde bomba patla· Bey bu mektupta bahsedıldıgı gıbı 
• . ~smail ı~zü ?~a bütün ces~~~- nim .. Hep kabah!'1ım .• n~ dıye boy du. Ya kız can ac111 ile ağzından mıt gibi iki adım geriye sıçramış· bir mukavele olmadığın~ söylemi!' Ka:I 
tını ıade et.mış gıhı artık zabı.ın fo soy5uzları evlat etm~~e ~lke.r· b" kaçınr lala "t'uıtaaı ile gi- tı. hanımlar eteklerini toplıyarak ri Beyin ifadesini tekzıp etmiştir. 

• 

yüzüne korkmadan bakıyor, ıöz sın ... ,, diye kendi kendını yıyo:~u. dır tpoey sta pak~tlerini konakta ya- .. 1 k "l g"' a öteye beriye kaçı- Musiki cemiyeti 
·· I k ·· 1 • d D w .. • • h 1 r n da sınır en ' çıg 1 çıg 1 ' k soy er e~ goz erı yaşar!.Y~~ u. 1 e~negın ?e:ı anıma 1 

- pılan gizli ticareti haber verirse.. 1 orlar Büyük hanım "gözün kôr Ankara, 1 (Telefon) - An ara mu- · 
Haltıkaten artık Gulsumle ko· etlı yerlerım arıyordu. . v f Y b' k d. ·· ı · · . . . ·· · h f 
ı k b . k l t F F } t ·ık vvcl feryadı veren Tahır aga Gülsümü kurtarmak olıun una ,, ıye ıur uyor, ço sikı cemıyeti cuma gunü eye ı umu• · 

rıu§u aca ır fey a mamış ı. a- ata ı e . . b" . I 1 1 ki "h.. 1 ı · · r diye a· 
JCat binbatı hiç ınukaddemetiz \"<' lcıle oldu. Cocukln.r n"-&ıl yukarı ıçın za ılın aya { arına 'apanmayı, cu ar urya a a ışıyo '! . 

1 
miye içtimaı yapacaktır. 

lakırdııız ıdayağa ba lamağa, kız· kat merdi;enin eamcklnına Ü§Ut- ''Aman beyim:·· 0 etti sen et~e:: vaz a~az bağırnrak tepınıyor ar, HUsevln Ran•P B. . 
dan Ve etrafı~ '""ılerde! n ulanaraJ, • müslcrse hiımett'iler de n•ağıd.an yeter gayrı,, dıye ynlvarmayı du~u merdıven c~1mlannıhl}<kırıyofrla~dl ıt. Moskova, 30 (A.A.) - Sovyet ıtta.. 

~ ' • ~ :r :ı •• f k b b 0 t"' ı·· t G .. l ·· verı en a a ve azı e -Sen bu yaıta hırsızlığa batlnrsın. çıkan merdivenin kapısına topla!'!· nuyor a at ~na ır ur. u cetal'e d u •.ub-·e I b. k d. ·ıe bitmit hadı komiserler meclisi reisi M. Mo-
Seni '(evi.at) diye gqcine basan ha mışlardı. Bunbrın en önünde lala ed::miyordu. Nıhayet Ferıdun Bey: İdsı oy e ır ome ı ı lotof, bugün Türl,iye sefiri Hüse.dn 
rumefendlnin ötesinl berisini çalar.11 \"ardr. Tahir ngn uykuy?- yntar~e? "Soyle bah<JYım yumurcak .. Sen eJ o u. .CBU.medl) Rll&ıp Beyi kabul etmi, tir. 
*111 ha, di>:e bağırdı ve fasıl baş· 

1 
gürültüyü işitmİf, gecehk cntarısı, bette daha bagka ıeyler de çaldın.. " 



1 Ticaret ileminde 1 
Bir baltalık ihra

catımız 
Son hafta zarfında lstanbuldan 

4000 çuval arpa, 2000 çuval 
ıuaam, 2911 çuval kepek, 300 
balya tiftik, 28 sandık afyon, 
Trabzondan 110274 kilo fındık 
i~ 267 çuYal kuş yemi, 358856 
kilo kabuklu fnıdık, Antalyadan 
~04 metre mikabı kereste, Mer
nden 911885 kilo arpa, 9185 
.WO fıstık ve 6000 kilo pamuk 
ibra~ edilmiştir. 

Son hafta zarfında Avrupa 
piyasaları 

Biten hafta son senelerin en 
pyanı dikkat haftalarından biri 
olmuıtur. Amerika Cümhur rei-
ainin harp borçları mes'elesi 
&ıkkında yaptığı teklif bütün 

P. iyıtsalırda ve bilhaHa pamuk 
pıyaı• stnda tesirini göstermiıtir. 
NeyYork borsasında son gilnler
de pamukta 115 puvan bir te
r~ffn kaydedilmiştir. Bu teklif 
Liverpool boraaıında ilk günler
de tereddüt husule getirmiş fa
kat sonradan pamuk fiatlarında 
tereffü baılamışhr. 

Yumurta-ÜzUm 
Marsilya borsasında yumurta 

~e tlztim üzerinde bir fiyat farkı 
yoktur. 7 numarala İzmir sultani-
ıinin 100 kilosu 100 şilin, Ko
rent OzümUnün 100 kilosu 30 ti· 
lindir. Bu fiatlar Marsilya tes
limidir. 

Fındık 

Marailya borsasında kabuldu 
ıicilya fındığının 100 kilosu 525 
Taragonanınki 500 fransız fran-
11dır. 

jç fındık Taragona 100 kilo 
1125 - 1150 fransız frangı ve ha
zır levantın 100 kilosu 900-910 
fransız frangıdır. 
Pamuklu eşya az kullanıhyor 

P ·riste toplanmış olan bey· 
nelmilel pamuk kongresi mesa
iıini bitirmiştir. 

Mısır mürahhası olarak kon· 
rrere ittirak eden Mısır maliye 
müsteşarı, Mısırın pamuk siya-
~eti hakkında kongreye uzun 
ızabat vermiştir. 

. K!>~g~e pamuk istihsal ve 
latihlakının vaziyetini tetkik etmiş 
Te iıtihlikin istibsalittcın az oldu
~ neticesine varmıştır. Bunun 
ıçın pamuk eşya istimali çareleri 
hakkında bazı kararlar veril
miıtir. 

IKereatecmıımızın inkişafı için 
•hnacak tedbirler 

Kereıte fabrikatörlerimiz Ye 
ttlccarlarımız geçenlerde ihracat 
ofisinde bir içtima yapmışlar ve 
kereateciliğimizin vaziyetini tet
kik d e erek bazı kararlar almış· 
lardı. Kcrestecilerimiz dün de ih-
racat ofisinde ikinci bir içtima 
yıpmıılardır. Bu içtimada, Zin· 
dan ~e Ç~ngal ormanlan Türk 
aaonım fırketi müdürü dokto 
Tevfik Ali B. de hazır bulunmu r 
ve keresteciliğinıizin vaziyeti ı! 
in~i~fı hakk1nda malamat !er~ 
mııtir. 

Bu meıele, cumarte .. ·1 .. -.... gunu 
toplanacak olan ofisin idare ko-
mitui içtimaında tekrar tetkik 
•e müzakere edilecektir. Ofis 
raparleri de komitenin müzake
rabna esas olmak üzere cumar
teei gilnUne kadar, bu hususta 
bir rapor hazırlıyacaklardır. 

Ferit Demir B. in muhakemesi 
Nuri B. isminde birine haka

ret ettiği iddiasile Çatalca müd
deiumumisi Ferit Demir B. aley
hine açılan dava, dün lstanhul 
aju ceza mahkemesinde rü'yet 
edilecekti. Diğer bir davaya ait 
enalun celp ve tetkik edilerek 
tevhit lizım gelip gelmediği dü
tllnillmek üz.ere muhakeme kal-

. mııbr. 

Yunanlstanda mal· 
ları bulunanlar 

t\it>hrelit l\Jubadele Komisyonu 
Türk Heyeti l\Jurıhhasısındtn: 

10 Haziran 1930 tarihli An· 
kara mukavelenamesinin 5 inci 
ve 7 inci maddeleri mucebince 
Yunanistanda~i maUarına 1 Ajus· 
tos 1929 tarihinde filen vaı.iül
yet bulunmuı olan qbaaın hak· 
kı tasarrufJan müemmen bulun
duğundan bu malları için kendi
lerine Muhtelit Mübadele Ko-

nıisyonu tarafından verilmesi li· 
zım vesikaları almak üzere all
kadaranın 15 Ağustos 931 tari

hine kadar müracaatlan mezkür 
Komisyonun karan icabındandır. 

Binaenaleyh bu vaziyette bu
lunan vatandaılarımızın vakit 
fevt etmiyerek Heyeti murahha
samıza müracaat eylemeleri 
ehemmiyetle ilin olunur. 

Balôettan bir gorUnUt 

Ankaradan bir yörUnUş 

Haliç şirketi vapur
larını mazotla işlet
meye karar verdi 
Aldığımız malumata göre 

Haliç şirketi Yapurlarmı mazotla 
iıletmeyi düşünmektedir. Bu su· 
retle vapur masrafları yarı yarı· 
ya inecektir. Şimdiki halde şir
ket bir vapuruna mazot tesisatı 
yaptırmııhr. 

Bu tesisat pek pahalıya mal 
olmuştur. Bununla beraber bü. 
tün vapurlar mazotla işletil
diği takdirde birçok faideler 
temin edileceği anlaşılmaktadır • 

Satdan vesikalar tahkikata 
Satılan tarihi vesikalar hak· 

kında Maliye müfettişleri tarafın
dan yapılmakta olan tahkikat 
devam etmektedir. Haber aldı
ğımıza göre, tamik edilmekte 
olan bu tahkikat uzun sürecek
tir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Daktilo müsabakamız yarın yapılıyor 
Ali ticaret mektebinde bir Jüri heyeti huzurunda yarın 1931 

Tilrklye sttr'at şampiyonu seçilmiş olacaktır 
MUsabakamıza ı,tlrak için 'imdlre kadar gerek bizzat ve gerek bilvaslta mUracaat 

ederek isimlerinin ne,rlne mUsaade eden Hanımların isimleri şunlardır : 
1 - iffet Halil Hanım, 2 - Vedia nazaran makineler tesbit edile· "Hundan mak~at sürati tetkiktir. Ma-

l'ahit Hanım, 3 - SemihaBanım, 4 - cek \'e her hanım kendi şamasmda kine hakiki bir arızaya uğrarsa dur
Palin Vidaa Balllm, 5 - Nazmiye Hrı- çalı~acaktrr. Ayni zamanda meşgul ol· duı!u dakika tesbit edilecek "makine 
.nım, 6 - !rfukaddeı Hanım, 7- Sabi- duitu makinenin marka ' ' e modeli de yi istimali hilmeden mütevellit tevak 
lıa Hanım, 8- !rluzaffer Hanım, 9 - tesbit edilmiş bulunacaktır. kuflar Ye tu:;;ların biribiri üstüne bin 
.ı.tlelilıa Hanım, 10 - Naciye Hanım, ., u·· h 1 t '·- d k.k el me i gibi manialar anza savılmaz - - .nmm am am on llt!S a ·ı ·a C· · • • 
il - Nevzat Hanım, 12 - Fahire Ha- vam d k h" 1 .,. '". ·ı . tı· 1) - ~eridin muhakkak sı·:vah kıs-13 lh H J 4 L e ece • ..ş an,.,ıcı 'e nı ta)C '-' • 
nım, - sa~ anım - eman bir zille ihbar edilecek, 'erilHek mı ile yazılacak. 
Hanım, 15 - Şukran H. 16 - Fatma E 1'ı·· b k 1 ·d t• d . meHu bir kere alenen okunacak 'f , - n usa a ·a oı aye ın en sonu 
Hanım, 17 - Halıde Hanım, 18 - Sc·· .. . . na kadar görülecek hatalı hareketler 
miha Hamm 19 _ Nazmiye Hanım ayrıca musabıklann her bınne mat- .. 1 k 

' ' b · . . . mu a H ın hesabına gececek. 
20 - Jteliha Hanım, 21 _ Jfunise Ha u bırer niimunesi verılecektır. , .. ~ • . 

·· k .• F - Mu abıkların yanında lastık 
l'l.lm 22 _ismet Hanım 23 _ Umran )fusabaka ·~u suretle yapılaca tn. b 1 • d·ı . t' ' ' u unması sarttır. ~"Ken ı en ge ıre-
Hanı.m, 24 - Nadire Han!m, 25 - A - Muayyen hir müddet zarfıııda ceklerdir . .," 
Samıye Hanım, 26 - Belkıa Hanım, verilecek yazıyı aynen vazmak. " Bu ,.1.. h k • t k k k. ·ı·k 
2 • n u:-;a a a azam ·ır ·ışı ı grup-
7 - Fatma Hanım, 28 - Mulıdes Ha sualde nazarı dikkate alınacak nokta laı· h ... 1. d 

1 
kt . . " ın e yapı aca · ır. 

nım, 29 - Ayşe Hanım, 30 _ Falıfre vuruş adedıdır.,, .,.
1

.. 
1 1 

ki k •• d 
. n usa uk arm \'azaca · arı ajtl ın 

Hanım, 31 - Naciye Hanım 32 _ Ca· B - Beş yanlış vuruşa mukabıl ( . . · 
1 1 . ' . . 'akıt) damgasıle damga anmış o ma· 

lıbc Hanım, 3.1 - Mualla Hanım. tam vuru:.ıtan on vuru tenzıl edıle- ~· ı me ruttur. 

Daktilo müsabakamızın günü ve ic- cek. "Reş \Uruş bir kelime addedile- S t f 11 d . 
t• k a ır ası arı, aYar erecesı ve fa 

ra sure 1 · ararlaştırılmıştır. Ka- cek... ire gibi teferrüat mllsabakaya ba~l:ın-
rarlaştırılan şekle göre: C - Tashihler Fransacla vapılan :. 

1 ~ı·· b k · madan enci avrıca hevet tarafından 
- n usa a a ya k. ·· b k ı · · t b·t d"I ı · · · rın ı cuma son musa a a ar ıçın es ı e ı en )a- kendilerine izah edilecek. 

günü ta~. saat ond~ başlıyacak. reme naıaran olacaktır. He) et kağıtları bu :oeraite te,·fikan 
O gün musabakaya ıştirak edenle- Ç - Mücerret bir metinden ibaret tesbit ederek dereceleri tayin edecek 
ria nrmif oldukları pmalara bir mektup nümuncsi yazdmlacak. 

1 
tir • 

Takvim - l'cr$cmbc 2 Temmuz 7 ----inci ııy 1931, senenin günleri: ~eçen 183. 
kalan günler: 182, 15 Sefer 1350 \71zi· 
tasyon )ortu~u 
GUnef-Doğuşu: 4.32; 8anşL 19.~ 

Namaz vakltlerl- Sabah; 2,31: 

O~lc: 12,1 8; ikindi i6.i"&":\k:ım 19,'5 
Yat~ı : 21.4~. im~ak: 2,13 

* Hava- Dünkü hararet tız.ımt) 24 

gramofon plA.klan neşriyan 19 dan !9.30a 
kadar Selim Sırrı B: tarafından konf~rans 

19,30 dan 20.30 a kadar birinci kısım 
alaturka saz, Bafız Ahmet B.. i$tirıld\e., 
Anadolu Ajansı haberleri, 20,30 dan 
21,30 a kadar Radyo orkestruı 21,30 dan 
22,30 a kadar ikinci l;:ısım alaturka ~u. 
Makbule \ 'C Akile rT ların i'rirakile. 

Adliyede 

Şile mUddelumumlsl 
Bir maznuna tokat atl'ftakt:an 

bir llra alır para cezaaına 
mahkOl'ft oldu 

Istanbul Ağuceza mahkeme• 
sinde, dün Şile müddeiumumisi 
Ali Naci Bey aleyhindeki vazife 
ifası esnasında dövmek ve •öt
mek davasının rüyeti bitirilmittir. 

Ali Naci Bey, Şilede Ibrahim 
isminde birisini bir kadın yll· 
zünden öldürmekle maznun olan
lar hakkında tahkikat yapıyor
muş. Bu arada, Mehmet isminde 
birisi de isticvap edtlmiı. Meh
met, zaptedilen ifadeıine itiraz 
etmiı, «ben, böyle 9eyler söyle
medim,, Demiş, ifade yeniden 
yaıılm,ş. Bunu imza etmit ve 
hemen imzasını bozmuf. Bu hare
ket öfkelenen Ali Naci Bey, 
bir tokat vurmuı. Ayrıca da ha· 
karet mahiyetinde bazı ı5zler 
söylemif ... 

Mahkemece rüyet edilen 
davanın mevzuu bu. DGn, mev• 
kuf bulunan Mehmet te malı· 
kemeye gelmiş, davaaında ıarar 
edip etmediği sorulmuı, ıtrar 
ettiği anlatılmıştır . 

Müddeiumumi Cemil Bey, 
darptan ceza, hakaretten beraet 
istemİf, mamun vekili Nuri Bey 
müdafaa yapmış, neticede mah
keme, ceza kanununun 456 ıncı 
maddesinin son fıkrası ıuuce
bince Ali Naci Beyi darptan 
bir lira ağır para cezasına mah
kum, cezayı tecil etmiı. haka-
retten de beraet karan Termiıtir. 

''Piliç,, mahkt\m 
lstanbul ikinci ccıa mahke

mesi, dün "Piliç,, mizah gazete
si aleyhindeki açık ve müatebcen 
neşriyat davasının rü'yetini bi
tirmiştir. 

Neşrolunan ıki resim ve albn
daki yazılar, umumi adabe mu-
halif mahiyette ~örülmüı, meı'ul 
müdür Yusuf Ziya B. in bir ay 
hapsine ekseriyetle karar •eril
ır~-tir. 
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GUNUN === 
. ,, .. , İŞA.ETLERİ Gandi 

Yeni matbuat kanunu Londrava gidince •• 
lYi kanun nedir? kötü kanun ne· Olüme .karı.ıı bı'r 

1
·syan 

dir? Y Ne giyecek, ne yiyecek, 
Türlü türlü tarifler yapılabilir. Biraz elle hayatı - Bir tlcar th• inkırazı - tcay-.elaıt ı•nç• neaıl dola,•k? 
On sekizinri asrın öğrettiği sözü ler, küçükler - Hayalimin bir manzaraaı - Bahçeye Hiıtdl•tanın meşhur lideri Gandi 

htteiiyenler "Kanun, umumi arzunun sıöamıyaıt bir alla - Yap yalnız ... aln önUınüı!lekf •fustos ortalarında 
ifadesidir.,, derler.. _ 52 _ y H J "t ZJ Londrıya ı•lerek yuvul•k m11111 kon. 

Onlara göre arzuların ifadesi {il· a.:;nn : a l 4 ya fuan11n~a Hi11diataftı temsil •deceği 
mıyan kanunlar kötüdür. Burada, biraz hayalı hususiyemdeı !ardan hep!iini )ıaıta httlıı an iplikler tahakkuk etmıktrdir. 

Eflatunun \tina "<lkaklarında g;ı. t~,·akkuf lü7.umunu hissediyorum: Ha olanktı; llylt ı.ı en yatlıar huıün h•n Ganriinin A"rııpada ve Londrayı 
lümsiyerek yerdiği kanun sadece (Ar. rı.çte o kadar renbıtJa mukayyet f. olu aile rel~iııift •trllfınclı mııhreklt gidrreji tahakkuk ettlkt~n «>nra htr 
zular) dan mürekkep olan kanunlardı. dım kl zaten mli•te•kal bir unsur eı\. ri ıauhl•lif r~ı.aı nttktal rulh i müt kCoE muaı. etmrğr llıı.flaılı. r.aadf ılv-

Umumi arzular cı>miyetleri gayele maktan haşkıı. bir ehemmiyet ikti •P t•hit bir Altnı trfkll olunataktı. Buıı. rupaya ılttiktn aenra RHII geıeeık. 
nne götürmedi, cemiyeti ideale fırla. edilemiyeceğinden emin olduium haha lar, m• rlA ailı yaşl111nın üzerinde dol•ııtal., H gilffrk? 
tan harel.etler oldu. Çünkü arzuları mı_11 ticaretıahı lle ancak uzıı4<tan uir bir efteniıı daha denini ikmal rtmlt Acaba, bugün Hindishndı dola tı 
te~~"~ edeceğim diyenler çok defa <e· ala~a _ta ıyordum. ~~ham.'". da brnd~n oldutunu t 'it ti ek i(in hayalları· ğı ı:lbj yan çıplak, Y•rı iirlülıi mü rlo
mıye~ın itiyatlarına saplandı kaldı. hlr ı tığnası ~·arılı kı ışl~rı.~ı~ m~mı.un nın .elarrt n .. aadetini ı•tirlp yal. la~arak, yel.sır. ı\nııpal elbi"'ltr mi il· 
Belkı alkı~ topladı fakat bir cemiHti merteb, salaha teHccuhunu ıostere· nı~lıtımııt hil:ımune vrrm•k i teıııit o- Yt<•I.? 
ne kadar ilerletti? Zannetmem ki bir rek. heni mutmain ediyordu. Amca !fa. latal.lardı. Böyle ftı·ç ftvç etrafı ı,fa H k . k ... h 

'- h ı ·ı · d k n d k" · " t 1 f .. .. d k ' er ,,ın mera ttlııı:ı u me ele arpa '"'YU am e \'erebı ~ın! ı ey o erece ·uşayışe mu• at Ş· onuııı e, ar ımda kflf&rall ıUlüp ernı h' h 
11 1 11 

H' dl t d 
Jh · ·ı· · · ı · · · d di k' ı h / , 1 . . 1 a ır•n a o un u. ın ! an •n ıre· tıla ı yapan, eskıyı yıkan ve ça erın ıçın ey ·ı, ıa asının a~yar c· yara .. , •n• .rın ftöy e hJtınrk l>ilml· 

1 
h ~ 

1 
,, (G dl) , _ 

d 1 " " ı· k b k t d b' h' 1 ll ·ı . h' . en ~en a.,er ere gere .an ""'"" ır arını çozup yeni merhalelere doğru ıne geçere a, a arz a ır cereya11 un ır ,,.. ı t ı•lıp ınkectffne ina d . , 
1 

t tt'kte ilik 
1 · ı · · ı h ı t' t • h k hl ti h . ra)a muuaa • e ı n 1111nra ı açı an cemıyet erde en ıyı kanun hu a an a ı ıcan .ga ını artı yorgun. nan r ıa etle rnl t•hrık rde•rkltr• teli J b' . d - k ... ,

4 gı(lisi kolyla~tırnn, remiyf'ti idealine~ lul.tan, b•zılıılikten, r•flılıktan mijte di. Ne nlurdu! hu hulya ~fr hakikat ol kof /! "d ıdrıft~k • utgr,amıkytac• 1 • v1•• • 
. . . , s .... 11 ra a ı ·ame e+m• e o an oır yakın ııımanda ulathran kanundur. »ellıt bır ke. el ıle terkelmek nlyttıne saydı, v, onlar, artık bahçeni" lçlııı t k f k' 

11
. tl'l . ıl d 

1 • n· d h ·ı · b' k h'l · t'hl · r t k .. b . a ım a ır ın ı en11 yur un a ·•-. - ıraz a a ı reı, ıraz daha mu a ı onu ı. ı a e nıe · arzusunu ••11amıyarRk, u mes'ut gihıli bitirdik 
1 

_.. 
1 1 

b' l'kt d" .. k 
1
, 1' b " ' " T" k · · · · " ı ı. k't b ı d l'i"h t k k ü ac.,.. »e on ara ır ı e usup a n.a· so . ugunn.u ur cemıyetının şıarı- gos erme,..e "' ı u amıyor u. ı R· en sonra ta ım ta ım, çer beşer, ya. kt 

0 
, _ d d 'k • t d 

. . ca - ır. nun """"" r.a a ı ame e ece-dır. l et netice tahakkuk etti: uzun •ene le- nımıı gels..lerdı; tllml öpeııler, gene ne . ı. 
1 

U ,,_. 
t ı. ı t" k · · · · ki d ·ı · h b' · f 1 ·ı 1 k - ğı Y•" .. u ~urd e taayy n e.mı§ olu. •Yl anıın ar ur cemıy•tını ta. rın uşşa •a e ııı e"'n• a.• ır tıearot es erı e so u · yanagıma dokunanlar, M t 

1 
C el' h . t d hl 

sanur ttliği türk \'atanına en •nel halindr bulundurduğu halıcılığ!l nl· pemhe simalarını dudaklarıma uzatan ~~r. • / .. ~~ . .., ~ l)I '". ·~ ıl < 
kanı turan kanunlar olacaı.tır. hayd verildi; d•demin kı,ıarı çorak lar olsaydı; ıülerek, alınan taahhü . dır h~Y t ~~ılı .. ~~im Uf'.' d ve mtl1tşe " • b·1· · ·'" · · k k - -~ ı "" t , .. d" · f -~·ı f' 1 be e ır .,,.,. .. u 'I' nı e ge rıııenı•fe • ırıın on mızlncı asrın nazaı'Jl'e apı ı onagı.rua, y-az uı uvz ep• aoş un ın az ..,.ı eee ııttlen em n, nderı k . . 

·ı · b .. k dd f ı· k" d d h · d 'k ı 1 _,_ . arar vermıştır. cı rn ana mureorret mu ·a e erı ın un e ~ a zıya e ır•cı m yttek olan ge ec.,,. sene yine burtRt için ınıv'idi . . 
mukaddu haklarından hah edecekler .. diğer n•ticeyi mütevekkilane, btkleyi· müliıkat Rlarak, nıla etnlerdi... <f:andl), bıı hattı har•ketı takıp e· 

Bit pazarına döküle karnk. riip. şine ahit olduk. Gılttek sene!. N• mefktlk hlr ta· deceğı halde onun arkadaşı olan nıu· 
pe, tedik palıuç. perııke, istambolin, re Olümün "akit vakit eaen rül.Cılr• rih !.. rahhasla~" .ya ml!hteşe~ kAtanelere, 
dingot gibi yalı.ası J>ığlı, dinel.ini çı· böyle aramızdan birer ikişer yaşlıları Ben onları Uf)'i Merk,n ka ı 

11 
J•l111t ~~J t . ete~lere .mısa.tır olacak· 

kık eski nazari"elerle rnlumu•a pu u ı "'"tu"ru" rd H"k" 1 · 't' k d ,, ' P Y lar, n ıırtedıklerı şekılıle ızaz oluna· 

Yolsuzlukla milcad le 
Yeni Bursa meb'uııı Doktor 

Naıifi Şerif Bey dostuınu• 
zuıt muhalefet aleyhindeki ya• 
ııları glln geçtikçe fiddetlnl 
ırtırıyeı. Umarız ki bu tlddetll 
ıohbetler muhalifleri yola ,.,. 
tireeektir. 

Çünkü onun vılctile Bursa 
muhaliflerini yııla getirmek ifln 
gösterdiği gayretleri yakındaa 
bilirıı. 

HattA uzun söze ne hacet 
doktor Bursanın bozuk yııllarını 
bile kendi elile düıeltmlı. 

* • • 
Çer çöp 

Bir mimar lstanbulun çllp· 
)erini toplamak, - pardıın, 

t•platmak • için Belediyeye ıııü· 
racaat etmiı. Fena el etil, Bele· 
diyenin tasarruf yapmak içlıı 
ıaten birçok çöpçüleri işten 
çıkarclığı yahut çıkarmayı dil· 
ıündUğU bir sırada bu teklifi 
yadırgamaz sanırız. LAkin bu 
oıimar ç6pleri toplatıp ııe yapa· 
cak, çerden ç6pten binalar mı 1 

'1 Mbı :J•· 
4 Genç , . , . • a ıp ,.o yo u. u um erıne ı ırnz a ar tnereulı eden adıftllula 011Ja. ki d 

kura~k.lar~. , • . . mümkün olmıyan, onlar teeelli c>ttikçe rın rrfabtl lezuthıi mUmkUn 
111

ert• ca u ı~. . , . , 
'\ enı Turktye ıçın kanunun mıyar• sahurane ba~ iğmekten başka. mukaht· be t•mdide <•!ıtırlı d ffb ti 

1 
Gandın!n gıyınltı meselea!nı d•h• Bisikletle Varşova• 

ona Hrdiği hamle kalıilfyetldir. le edilemiyen kahhar kanunun bir gün b d .
1 

en, ve a n e "n fazla Lıındranın havaşı tayin edecek· d I t bula naidJI 
* . en en '6nra ar enin en Y1Ltl111na ıel t' • - d h .. · 1 80 8 8D ev er * ~ pek •ndlğim dedemi de götürmesine d'"' . t k d ır ..... n ranın a.vuı ıııuaıt cı ursn 

lllnthuat kanununun tadil edilrre- an bt>an ınuntaıır olmalıydı. Fakat hu ,'.~tın~ kafr ~ dtrflk hlr '8nlyellk tered. Gandi, hal! hazırdaki ıi:vinifiııi hiç de •Varşovada Bisiklet heves· 
•.. 1 , T k 'k . . uu ,. e ın en ıın11ra oıııı üd elimle fit' l · k H' d' t d d 1 t" . gı soy enıyor. • ·nı · maddeler ıçın r.e sıralarda ııura karanlıklarda sinen ve 1 d . ş ınn Jeet ve ın ıs an a o aş ı,.ı kArlın birliğı• ne mensup dört 
>Ö) len1'bilir? Onu müteha, ıslan > aııa •!rafın bir gaflet dakika•ından ı.tifa- 0

.'.'1u' arın ~n '.utşanı, ve bir kelıme ıiM delatseaktır. On~n Hindistand~ ıporcu genç bisikletle Polon a· 
r.k.. de educk u•Rnıın ölümün pençe•! ara- aoylemek l~ın J utkunar-« hıına muvaf •olaşırkrn giydiği elbıae, ~ırtı l§lemelı . , I . . Y 

Fakat yeni Türkiye irin )eni hir mızdan gençleri küçükleri de u·lama.lo. f!lk olamlll'!ııt11, udec' riizl.,ine ba.k- bir pi ve ı.uakl&r üzerine sarılan in· dan ıehrımııe ge mışleulır. Gıı· 
matbuat kanununa ilıtiJaÇ l'ardır. r.u ta ~·ah i•ane hi; har. du•·ıı~or ıibf)·di. •~m, 0 da bana balıaa .. Ve bu teati e- ee bir pamul(ludur. lc!mltiovıki, Bentovılci, Şodanski, 

' ' ' dılen nazarla " 1 k .. k" ı S k · · 1 • -' 1 kanıın ııe köhne lil.ıeralzmin ne de ye- ilen yaşjlmak için, havııtın en'am ,., . . soy .. eme mum un o ıın l"ak•t h~vıı "°t..ı.: iııe (Gandi), ıes o ısım erınµe o •n ıporeu~ 
•İl ha)·rıklı ı;erinin, ne renbfz •altın •lti\fından, lf'zaiı ,.e nvakından müste teJleıln kitte 1 ılenMlt ol "' Hindis1a11 mamıılatındın olan ~e- lu lcendll rıle ırlrÜfeft bir ınu• 
renlıi yalundaıı alakoymıyac~ı:ı hir fit olll'rk için Jühıfl ar bir kunet ta. Ge~ec~k ••n.e, .o me~k~k. ~arihten krt ile bir ıı11ntalon ıtyerektlr. harririmize seyahatleri hakkında 
muhafız olmalıdır. rafından meydana .ıtılan hu sen ve oonra, ıh~~mal kı aıle r•ıslığının sene- Ga"di, İngiltere kıralı tara.tından fU iıabah vermi~lerdir: 

lı f bir m:ıtbuat kanunu hiır, hir fuh, emel ve ümit ile pür hel.'ran ço. !erden murekkrp Yillıtt onun omuzları hbııl nlundufu, takdirde Hindlstanın H . 
7 

. d -
az el ha lıamle kııhiföetl \eı-.crklir. cu!darın lıirer ~kişer 0 zalim pence· n.a düşe~elı, "' höyle lıer ınetkılk ta· ınillt elbl-ini giyerek kıralın kar,ı· - azır~n~n t 1•ın .e y~nt· 

Af erin be (!OCuk! ~·e takılıp l\'İdişfne nazır ol<lukça bir ~ıh k~eçtık~~ hu Jllılle &ndan herlkine, 11na çrlı•caktır. mıza. yalnız ıbtıya "Astık y~ye· 
Muhalif bir ı:azete diyor ki: lsı·an duıuyordum; ve biçıtre be,eri· ote ıne intıkal ede eh Ul!lnıp ehle· Gandi, Hindiatının mukadderatına cek ıçecek buluna uf;ıık bırır 
(Muhalrfet) le (/rtirrı) ;;y/e rıım y•lin mantıkı ile, muhakemesilı hallr· cek, ait ırayet nıiihlm müıalıerelere ıittiii paket alarak Varfovadan hara• 

ayn pallrıfl.1ır ki. bir lirf'ıt htıllı qihi, drmrrli&'i muamnıalara efı<anelerden, llıı ınanarı lfatlı ed•n tutıı nar.ar aıra.da, çok basit ve ç<>k mahdllt ııda ket ettik. 
dünufJ/ıı dıılaı~rı,ırr birteınıclerine im rh •J rtlrrden, akidelerden çıkardığı dan eonra ikimiz d• Jiizlerlmiziıı Pi· ile iktifa edecektir. Çernııviç, ~ükref, Sof ya, Fi· 
kıQı yoktur.,. hül-ümlerle c•vapları ara. ından bilhas narında blrih11 birer katr.yl ailerek, Gandlnin en çok hoşla11dığı gıda, libe, Edirne tehirleriııe uğnta• 

Aferin he ~ocuk! kırk yılda bir ~a birisinde zihnimin iliştiğine dikkat •3.kitıne ayrı!Pk.. keçi ıOtlldür. Kenıll81nlR kli~ük bir sü ralc lıtanbula ıaldik. Varıova 
doğru öyledin. ediyordum. ''Aca ha, derdim; mevcuda· rliııil nrdır. Her glln bu ailrönlin iltii 

Doğru, muhal•fetle irtira bi;:dP ta hakim olan iki kuvvet mi var ki lıi· • • • ıaiılır vı Gandi bıı ıiitleri ic•r• te- ilı lıtanbul ıraaındalci 2300 ki· 
dalmn hir tireni ta~ıran iki ray :;iiıi rinln yBl;'<'ltmak, me"'ut etmek, boşluı.- , Öliiınün kahn lı8yle ail•nln ~ine· ıaddi eder. Lıındraıla böyle taze l.eı;i lıımetrelik mesafeyi 22 günde 
birlhirine mu"nzi giderler .. Bu rayln- !arı ~ad ve hurreın mahlükat ile dol- aınden, kenıqından ve ch•anndan ta· sütü bulmak hayli müşkül ol;ıcaktır, aldık. 15 gllnll yolda, 7 gilnij de 
rın ils1ünden de mü!<femlrke treni ıı:e- durmak lfitfuna kar~ı diğerinin elinde k.'m. takım kurbanlıı:rını aramızdan •k· Mahatma Gandl, sUrüsünU birlikte :;il uiradığımız oıuhtelif tehirlerde 
çer.. bir orakla etrafına harabl ve perişa- sıltır~en kalbi111de mahiyetini ketıdi tür-lyectfl için onuft h•tlıca mürit· istirahat ile aeçirdik. 

SADRI F:Tl?.11 ni ka.'Irgalarını savurarak güzel, iyi k.endıme de itiraftan korkulan bir ih- !erinden biri nlan mla (Madlen Slav) • 
KA ... th l d kJ '' m•ıı'ut ne varsa, Y•taınağa, gülmt· tımal 'ardı, bir ihtimal ki bıuıa akalı k.lfi ıl"'Medı k•if aüt buluRduruak Biıiklet ile ıeyahat edenler gı 8De YO 00 8 ğe müstait ne bulunursa onu biçnıek, har pençenin bir gün, heyhat! pek ya , . ., Gudinln bu mühim ihtiyacı bu IU• İçin yolların ınuntazam olmıtı 

hftdlsenfn aslı yere ,..rınf."k çe çifniyerek geçmrk f. kın bir g11n, ta 111enudlyetimln lçlnı retle tatmin olunacaktır. Ganıllnln ea lüzumludur. 
Dünkü akşam iaıetelerinden biri için ~fr u anmaz, bı.~ma.z cengi ol•un! kRdıır sokulaeağını, dt.~rlerlml aök•r· sadrk mUridl sayılan bu lngillz kadını. Halltuki ıayabıtiıniı tınuın· 

Kiğıthııne yolunda bir §of örün bazı Jler •>ı şe>e karşı sonmıyen husumeti· ce ine dünyada en bUyuk sevııriınl tc>t· ~lr lnglllz lordun.un kı~ıdır .. Balta ı, da ıeçtitlmiz yollu lllealasef 
meclup adamlar tarafından soyu- nin Jııtikamını almak için bir kötülük kil eden. vficudün benden alınacağını ınıl.liz bahrly~inın annrallerındrndl. çıılc f ile idt. 
larak dereye atıldığını haber veri- getiren bir kuvvet ... Ye bütün me,cu· lhas edıyordu. •.mıral ( lav) ıaı bq kızı .A.vrup.a ~e~e 
yordu. Di"n biıim yaptığımız tah- dat, böyle, nüşvedar kırmızısı. matem ff«!it Zlytt." llf,.,ı.illtldr nıyeotlndtn bık!l~ak k.-ndısıne )em .. bır Bilhaaaa Ro111ıny•d• geçtiği· 
kikata göre İEe vak'a {U §ekilde J\er siyahı ilr dolanıt dolana bükülüp hınt aramıf, nıhaytt Gandlye ınura. miı yollar biıe çok •ıkıntı ver· 
cereyan etmiştir: ıiden iki muarız kuvvetin bir( mü•pet Deftardarlıktaı caat ııleHk ıınnn dfnlne ~lrmek , .• ken di. Balkan nıeaılelcetlerinde ell 

P.undan clört gün evvel Tak- biri mtnfi iki cereyanın ipliklerinden Bakırköy Mal mUdUrlUllUndekl dialne hlzm~t etnı~ lırieditiıı.i b'.1dir- iyi yollera Tllrkiyede teıadllf 
sim abide meydanında nöbet örül mü~ bir !lğ içinde çırpınmağa mı lhtllAs miktarı gittikçe artıyor nriştl. Gandı, bu müracalatıı· h.Usftkü te- ettik. Geçtiğinıiz yerlerde aha· 
bekliyen şoför Recep Efendinin mahlo.ümdur? .. ,, llkl<i ederek ingiliı uı rll ının ııını 

iki aydan beri Bakırköy mal ı ı kesti !iden çok yardım g~rdlllc. Bil. yanına dört adam yaklaşmıı ve Bu grnçlerdrn, küçüklerden 0 Z'l· yanına a mıt. ı>~a aa~ ~rını rmıı,, 
Feriköyünde l'ulgar ~astahanesi mana ~adar, ,e heyhat! 0 zıımandRn müdürlüğünde Maliye müfettiş· ll<Wlta <>nu kendını milrıt olan.k k:ıbul baaıa Türlciyede hudutlardııı 
civarındaki tuğla harmanlarını hugüne kadar ailenin ne kadar kurhıın leri tarafından yapılan tetkikat etmi~ti. lstanbula kadar bize b!iyülc ko· 
gitmek ieledilclerini söylemişler- ları oldu. Şimdi gözlerimi kapayınca neticesinde 110 bin Jiralı1' açık Mi• f!Hav) tşki ılervi,1trl11 seyir !aylıklar g6sterildi. 
dir t 't d'ld'• · 1 ve eijfüki ribi bir hayata rlr onların uzun silsilesi, dudaklarında eapı e ı lft yazı mııtı, f Eıki doıtlarımıı 

Fakat harmanlık civarına ll'e- bir elem mührü ile, hayalimden !!'.eri- Haber aldığımıza ıröre, bu ıııit v• bu hayattan ıııern kadar ürkmf lerden zaten başka 
lince mi:şteriler geldıkletini &Öy· yor. .. yerek müteJanıfane yapmafa dnaııı 
Lyerek otoır.obilden inmişler ve ' aııııstımalin yazıldı(ı ırıbi yalnıı etmif. ve Gandiye merbutiyttl, onun ket beklememekle beraber bu 
hemen Recep Efendinin üzerine Bazan yapyalnı>, hahçrmin boşluk 11 O bin liradan iltaret olmadıjı ufrunda her feılakarlıia l(atl11nması ı. hüsnü kabul bizi çok mütehas· 

olan Tiirk· 
türlil hare· 

çullanarak yere yatırmıtlar ve ve tenhalık Aleminde d<ılaşırken onla· anlatılmıştır. Tetkikatlarına ela- l• hmayüT- etmişw. sıs etti. 

bağlamışlardır. Dört arlrndaş r1 ~.n hıJalinl arı.lam.dan alay alar, lt'Ü vam etmekte elan müfettitlır Gandiye Loııdra •derinde refaknt Hepı'mı'• am•lo""r sporcu ol• b -' f d up oynı~·arak, ıenı takip ediyor orür- b .., .. " 
uncan ~onra şo örün üzerin e da a bir miktar açık Itulmu•· adeuk başlıu zevattan biri l\1iı (Slll•· 

bulun•n 19 hraaını alıp kaçmış- mfk iııterim. ]ardır. ., dır). B1111dan ha ka Gandinin en ~· duğuınuz va her birimizin Po-
lardır, Ye bir hulya icat ederim: derim lo.i mimi müritlerindeıı lıirkaçı daha lonyada işleri bulundu(u için 

Bu esnada Recep Efendinin onlar htp ~ aşaJaydı. dünyaya c•ldik· Piyasada pul niçin azalıyor? ktndi~ile birlikte Iıulııııacak ve o· maalesef burada pek çok kala
feryadını itilen dfvriye jandar· !eri dıı!.il.adan itibal'en hep serpilmi~·f Son gü'llerde piyasada dam- nun işlerlle mukayyet olacaklardır. mıyacağıı. Üç gün 

10
nra ırene 

maları vak'a mahalline koşmuş- lıilrümüş, önlerinde açılan hayat me·ı ga pulu bilhHsa beş kuruıluk Londra gazetelerinin verdlğ'f mıt bisıkletle Ankaraya giderek 
la rkve1 kaç1an adamlardan ikisini •nf~ini mul•arlder adımlarla takip fi./ pullar çok azalmıştır. lOmata ır;iirı (Gıındl) nln Amerll,Ryı orada da birkaç gün kalacag'IZ. 
ya Ya amı1 ş ardırh.k k miş ol.ılardı. Içlrrinde huıriin terun 1 Bunun sebebi pul idaresinin ziyaret rtmr~i de muhtemeldir. Ve sonra btanbula <lllnerek ııpı an ta i atta bunların ıahipleri olacaktı, herhiri etrafında/ b .1 d . k şa,·et (Ganıli) T -ftdrad!l •,. mu· 1 1 ayı ere ver ig" ı ooıisyonnn in , ""' n V l'J emleı.•t' · tug· a harman arında çalı•an Ha- pe,,.klerini toplı,·arak hirer küme teş-ı .. erna yo ı e m K~ ıınıze 

• ' • d' · b 1 ,·affalı: ctlur ve 111ütalebatınrn ekseri (. san og"lu Yunus ve Yal:ıva fs. kil edecekti. llunlarııı aralarında ac.ıl- ırmesı ve ayi erin toplu bir avdet edeceg"iz.,, 
, ni kllltul ttiril'f• kencliıri Amnikada-

minde iki arkadı.~ ,;lduğu anla- mış, 1eni~lenıiş Ö> le fa•ılalar olacak-ı halde pul almamasıdır. ki ~o~tlarını m•mnun etm•t. için A- Polonyalı •porcular ellin fa· 
şılını~ diğer ıkisinin aranmasına tı ki hrlki ııroklard~n nkdiğerinl ~e- Bunun için bayiler Defter- l "'trih:·~ lt'İrlr••k ve cırad;ı ild h

1
f1• derasyon merkc>zine gidenk 

h:ulanmıstır. çemi> tceklerdi; fııl<at ayrı ayrı yol· darlıaa müracaat ede~eklerdı'r. k!ldar 'ala<a'tır, ö " 
• ~ • • ıpoı cularımı1Ja i rutmilılerdir, 

Harici H 

Fransız ayan1n 
"1929 da Amerika borcumuzu v 
aarılıyordu, bugUn alacaııımızı 

tazyik edl 
Paris, 39 (A.A.) - Ayan meclisi zake 

Oover teklifi hakkındaki istizaha hü'. teki 
k4metin cevabını dinledikten sonra zake 
t.ranın beynelmilel mukavele ve mua'. norn 
bedelere merbutiyet ve riayetini ·bir par 
kere daha teyit eden ve hükilmetin be· kası 
.ranatını tasvip eyliyen Berar tekli- dar 
rını beş muhalife karşı 197 reyle ka· 
bul etmiştir. ken 

Müzake~at. heyecanlı olmuştur. Sa. !er 
at IS de ıçtınıa salonu dolmu~tu. liri 
istizah takririnin sahibi M. Le~eri iste 
kürsüye çıkmıştı. M. Lemerinin i~:ı· tan 
hıttl d~rin bir süküt içinde dinlenmiş hud 
re bu ızahati arasıra alkışlarla kesil· yet 
mlştir. Bilhassa bugünkü celse ile den 
192'.l da lltellon - Brenger itilafname. zar 
slnın tasdiki istenildiği celse arasın· naz 
~aki müşahebete dair söylediği sö1~ tehi 
er 5ok alkışlanmıştır. M. Lemeri kon 
e~cumıe demiştir ki: " Müzakeratın sila 
surati, memleketin içinde bulunduğu 
hayret ve heyecan parlamentonun tabii rek 
1929 da olduğu gibi manevi bir tazyik mes 
altında bulunduğu hissi ellmini bize izah 
veı-miştir. O vakit Cemahiri Müttelıi· " 
de tediye etmemiz için boğazımıza sa- hit 
rılmıştı. Bugün alacağımızı isteme- yom 
ınek için bizi cebir altında bulundul'u- var 
Yor. Cemahiri Mütt1'hidenin nüfuzu teki 
o kadar büyük ki Amerikan feneri kar. Yun 
şısında hükilmetimizin gözleri kamaş. lam 
mış bulunuyor. Fransanın cevabı tehi 
bizi tatmin etmemiştir. Esasen hiç bir yon 
kimseyi memnun etmemiştir. Ne A· mm 
merikayı ne de doymak bilmez Alman ti. 
yayı." Tamiratı açıkça söylemeksizin bu 
halledecek bir usul teklif olunuyor. pliin 
}L Hoverin teklifi kat'iyen bir mıı.ı- muh 
hede projesi değildir. Bu şahsf lıir 
noktai nazardır. Amerika reisicüm· dem 
huru tarafından yapılan bir tekliftir. 
Bıı teklif evvela Amerikan meb'usan !eri 
meclisi tarafından kabul olunacaktır. bir 
Amerika parlamentosu M. Hoverin bu haf 
hareketini tasvip etmezse ne olacak· 
tıı-? hari 

Biz altı aydan beri Almanyadan pro 
hiç bir şey alamamış olacağız, buna Hov 
mukabil Cemahiri Müttehide bizden lem 
borcumuzu istiyebilecektir. Cemalıiri det 
Müttehide muahedelerin bir (kağıt sı i 
parçasından) ibaret olduğunu mu ilan nev 
edecektir? vaın 

M. llover meşhur ınektubunu an· şere 
cak Fransa tarafından 15 haziranda vam 
yapılan tediyattan sonra ortaya atmış giri 
tır. 10 senedenberi gözlerimiz sulh tün 
,yıldızına dikilmiş olarak yaşıyoruz. Ab 
Almanyanın Lehistan hudutlarını ve 
bir şark Lokarnosu aktetmek hususuıı- Abb 
daki taahhütlerinin ne olacağını bil· Arn 
memiz lazımdır." varı 

M. Milleran kürsüye çıkarak !<Ü· izini 
kQmete itimat edeceğini söylemiş ve riya 
fııl<at, Fransarun Amerikaya borçları· 
nı AlmanYadan alacakları ile ayni 
za~anda mütalea ettiğini Cemahiri ni S 
Miittehidenin bilmesi lazım geldiğini lund 
ll!:e ederek demiştir ki: men 
· 1 Fraıısa harp borçlarını ödemekte 
ya nız .~alamaz. Bunun da Vaşing. 
tan:ı SOylenmesi Iiızrmdır. Alman hü. Ha 
kQmet~e IDÜZakeratta bulunmak iti· hab 
zumu asıl olm~tur Lakin bu iki cek 
nazik meseleye tema..: olunmaz ve sa- miş 
rih cevaplar alınmazsa müzakereler kal 
faydasız olacaktır. M. Lemerinin de sebe 
söylediği gibi Almanyanın Lehistan yann 
hudutları v~ bir §.ark Lokarnosu akli işiteı 
hllBusund~ı • vaıtlerinin ne olacağı- ni kL 
nı blJmemız ~~zımdır. Ayni zamanda dır. 
Almanya hiikQmetınden anşlustan 
resmt!n zarfı nazar etmesi talep olnn. v 
malıdır. Şaye! ~!manya bu iki teklifi dan 
açıkça ve samımıyetle kabul ederse den 
Fransız - Alman mukareneti hasıl of. tufaı 
muş demektir. Şayet Alman hüku. taşm 
meli bunlardan kaçarsa Fransanın ğınl 
bUtUn mevcudiyetile istediği sulhün yerel 
reddi mes'uliyeti Almanyaya ait ııla. ve bi 
caktır.,, !erin 

M. De Juvönel beyanatında Alman mur 
buhranının tamirat tediyatından il~ri yıkaı 
gelmediği ve fakat Hitlerilere kiki 
\'e çelik miğferlilere ekseriyet veren Elek 
intihabattan tevellüt ettiği mütalea- ğu ic 
sında bulunmuş ve demiştir ki : K 

"Bu intihabat beynelmilel itimadı 
kaldırmıştır. Hover tw!:.Jifi buhranı C• 
izaleye kati gelecek midir~ Bu tekli( hati 
nasıl olmuştur? Buna ait iptidai mü· tır. 
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( H a b e r 1 e r 1 kt1metıeri He deniz aşın memleketler-ı • B . ~ f. " . 
den bazıları iştirak etmiştir. İtalyan enı rezıaya se ırın n 

F 
" murahhas heyeti ltalyadaki köylerde 

ransız ayan"'nda heyecan tatbik e~iJen s•h~i- tedbirler ve yaıır- ,, G . d .. 
.. lan sıhhıye te_;;kilatı ve bataklrklan az yan n 

"1929 da Amerika bo kurutma ameliyatı hakkında izahatı ' 

Harı ci eyanatı 

en 
sar1llyordu bugUn rcumuzu vermemiz için gırtlaaımıza havi mühim bir rapor ''ermiştir. b •• •• k ı h d 

' ::ı~ac1ağımızı istemememiz için bizi ltalya ve Arnavutluk uy U }$ a atçısı ır 
. Y k ediyor r , Romu, 30 (A.A.) - Arnavutluk met. ' ' 

Parıa, 39 (A.A.) - Aynn 1 k usa ı· . . M R 1 k ~ , 
8 

t klT h kk . , "' ltlei: isi, za eratı gazeteleı·den Öğrendik. Du n ınec ısı reısi . o« o Kotta, I ,;ve~. e l 1 b a ındakı ıstizaha hü- tek1if alacaklılar arasında yapılan mü baş,·ekil M. Musolinlye gönderdiği bir M. Pime tal Ttlrliiyede vazife aldığı iç n 
~~ ın b ceval ı~; dJnledikten sonra, zakerat neticesinde takarrür etseydi telgrafta Arnavut milletinin Italya .kendfSİllİ .ÇOk bahtiyar addediyor 
bed 

1 
n eyneb mı· el mukavele ve mµa. normal olurdu. Bir insanın kendi tarafından ödünç para verilmesinden ·----

'· e dereh mer .u ıyet ve riayetini bir parasını vermesi giizeldir fak t b • . dolayı hissettiği memnuniyeti bildir- Brezilya hükiimetiniıı "Tür.kiye sefir- lktısadi ıbuhran Brezilyada da te-
.ere a a teyıt eden h"' ' a <.ş · r·· ta · d" • · ı B · · · ·· tc · t• F~ak 1 b h anın . ve uktlm~tin be- kasının parasım vermek hi d k rnış ve ArnaYutluğun ilerlemesi \ 'C ima ıgme yın e den nl. Pim~ta ran- sırını gos rmı ır. ·a u r. 
fll.natını tasvıp eyl'ıy B ç e 0 !\· · · ·· d p •st h · · ı · d " t · ı · · · k. · ı· d ltnıak tlnJ b . en erar tekli- dar güzel değildir. rı ışıne gosterilen bu kıymetli yardım- os arı en rırnıze ge mış ve un esır ermı ım an nıspe ın e aza • 

b ı eş. m~haJıfe karşı 197 reyle ka- Mukavelelerin kuvveti h kk d dan dolayı teşekkür etmiştir. 1'.f akşam Ankarayn hareket etmiştır. için tedabir almağa başlanmıştır. Bre-
u etmıştır. a m a 11.ı ı· · ·-· c;: f" ı d'' · · ·· .. ·ı · d 'kt d. b h ·· d "'tı-

M
.. kendilerine itimat verilm ·ıı t- n uso ını verdıgı cevapta genç ve kuv- ...,e ır c nap an un kendısıle goru-:-en zı }a a ı · ısa ı u ranr vucu n c 
uzakerat he.... ezse mı e ı b' h t" - ·11 • üh' · f 1 • 

d 
. . ~ ecanlı olmuştur. Sa. ler nasıl terki teslihata ikn 1 b" vet i Arnavut milletinin sulha ve um- ır mu arririmize şu beyanatta bulun- ıren amı erm en m ımmı az a ıs.-

at 18 e ıçtuna ' a 0 una 1• · ·ı..~ ı· t ı d M ı· B ·ı 
I
. 

1 
h . . salonu dolmu~tu. lirler. Tediyata bir nihay t ·ı . rana ıstinat eden istikbalini kuvvetlen muştur: tıusa a o ması u. ese a re.zı ya 

::.t za taknrıni . . 'S • • e verı nıesı d. . . . - . n·· . . .. . t• . '"h' dd . 1 k h 
kürsüye 

1 
n sahıbı M. Lemeri ıstenıyor. Pek ala! Fakat diğer taraf- ırmek ~çın .. sarfettıgı ga.rretleri . -~· ~tny~nm şımdıye kadar ~~~ tıcare mın en ~u .ım ma esı o an ~ 

hntJ deri~ ~ıştı.'. M.. _Lem erinin iıa- tan da Anşluslerle ve muahedeler1e 1:1-lyan mılletınm karde~~e hır tevec- dıgı ·~~.1m.aı ıs~a.h:t~ıların -en ~uyug~ T.c ge~en .se~c ihtıynçtan çok fa~a ~ 
. b . b~r Sü.kfıt ıçınde dinlenmis hudutların tadili mücadelesine niha- cult ve muhalasatla ta.kip eylemekte olan buyiü: reısınızın sevk ve ıdaresı tibsa1 edıldı. Satıl:ımıyarak. kaltlıgı 

\el t~ ıza~atı arasrra alkışlai:la kesil- yet verilmelidir. Düşiinülmesı" icap e- olduğunu beyan etmi,Ştir. altında, husule getirdiği muazzam i~in kahve fiatları düştü. Ve tabii bun 
m ş ır. Bılhas b B • . ı· A A • ı· . l .. d .. ı;:;· 

1929 
d sa ugiinkü celse ile den terki teslihat konferansı istih- runeng - Kurtius - Musolini ıç ımaı ve siyası eserile bizi son dere- dan tıcare ımız ço c zarar gor u. ·~ ım-

sln. ~~~el.lon - Brenger itilafname- zaratın tekamülü veya noksanına mUlakatı ce alakadar eden Tükriyede Brezilya dikf halde geçen senenin kahve mah-
da~? .. ıkı istenildiği celse arasın- nazaran büyük bir şans veya vahim bir Roma, 30 (A.A.) - Alman nazırla- için çalışabileceğimden dolayı kendi- sulünün yansı stok olarak elimizde 
ler ~~uşahe~ete dair söylediği sö7,. tehlike teşkil edebilir. Terki tesJihat rının ~t~ı:ayı zyaretJeri h~nda M. mi ~n. derece ~tiy.ar bul°':~rum. mevcuttur. .. .• . 
ezcümle aJ~rş~an~ıştır. M. Lemeri k~nferansrna Avrupanın borçlarını ve M~solınının T.arafı~dan verılen sa~i- ~ ~~ıfe~, must~lul ve tabıı servet- .. Btı.•11_:" k~smen olsun on~e geçm~ 
5

.. . demıştır kı: " Müzakeratın sılahlarrnı azaltmak azmiJe gidelim. mı cevap Berlıne dun akşam gelmış. len ıtıbanle zengın olan memleketle- ıç_ın aşagı çuısten altmışar kiloluk ·:O 
h uratı, memleketin içinde bulunduğu J\.f, FJandin, hatiplere cevap veı~~- ve gayet büyük bir memnuniyet hasıl rimiz arasındaki ticari müna.sebatın bin ~uval kahve geçenlerde tahrip edil 

1;{;~~ ve he~eca~ ~arlamento~un ta~ii rek !lov~~ t~lifine mutabık bulunabil- etmiştir: . ink~fın~ v~ her iki ınem!_eket arasın- di. Bu s~r~tle fiatlann düşmesine 
alt oldugu gıbı manevi bır tazyık mesı mumkUn olan iki sureti halli Berlın gazetelerinin hcpsı ltalya dairi samımı do&tluık münasebatırun kısmen manı olundu. 

~n~a. bulunduğu hissi elimini bize izah ederek demiştir ki: hükfirnetinin gösterdiği bu nezaketir. kuvvet buhna.sma çalışmak olacaktır. Brezilyanm hariri siyasetinin csns-
~eı rnış~n-. O vakit Cemahiri Müttelti- , "Tehir olunan tediyat müddetin iki hükumet reisleri arasındaki sıkı :; Memleketimde yeni Türkiye ve türkler lan sa:miıal bir sulh taraftarlığıdır. 
~ tedıye etmemiz için boğazımıza sa- hitamında verildiği takdirde morato _ masları bir kat daha arttıracağını ve hakkında sonsuz bir te,.·eceüh ve mu- Hiç bir devletle aramızda ihtilaf yok

rı nu~t~. Bugün alacağımrzı isteme- yomun itiraz kabul etmez fayda~ı İtalya ile Almanyanın menfaatler~- habbet hissi beslenmektedir. Bu iti- tur. Yalnız umumi harbe iştirak etti· 
nıclc ıçın bizi cebir altında bulunduru- vardır. Fakat hükumet Hover k t'i ni daha müspet ve sağlam bir sahada bar ile iki sene en! Türkiye Jı~u- ğimiı. için batan gemilerimize ve diğer 
Yor. Cemahiri l'tfüttelıidenin nüfuzu teklifi karşısında bulundu· da tesbit edeceğini ehemmiyetle kaydet- metinin Brezilyada bir sefaret te$is zararlarrmıza mukabil Versay muahe· 
0 kadar b'' ··k k' A 'k f gun an t · lek ..:- Al b' '·-uyu ı men an eneri kar- Yung planının kadrosu dahili d 1 .. mektedir. Bu mülakatın tenımuz ni· e mesı mem eıu. .. de biiyik bir tesir desi mucebince manyanrn ıze lJ'IC"Ş 
şısrnda hükumetimizin gözleri kamaş- lamamıştır. Bu teklif Cemah~ .eM\~t hayetine doğru yapılacağı umumiy<?t- husule getirmişti. Bresilyada '!'lir- milyon İngiliz lirası tamirat borcu 
.mış bulu F ' n u k" -mh · ti · b .nuyor. . ransanın cevabı tehide için dört milyar iki yüz mil- le zannolun maktadır. ıye eu. un~e nı temsil eden Ali B. vardır. . 
k!zi tat.mın etmemıştir. ~s~sen hiç bir yon franktan zarfı nazarı mutazanı- Londra, 30 (A.A.) _ Alman lıaşve- nc~eü_ ve. ıu~arlığı ile kendisini ~ok Bir ihtilif ın~rı:sı arzetmıyen 
~eyı memnun etmemıştır. Ne A· mındır. Bu çok a1icenapça bir hareket- kili 1\1. Brüning ile hariciye nazın 1\I. sevdırmış hır dıplomattır. bu mesele her ikı hükumet arasında. 

ınerıkayı ne de doymak bilmez Alman ti. Ve bunu reddedemezdik. Fakat Kürtiüsün yakında l?omada gidecek- Hükumetim de daha o zaman Tür- dostane bir şekilde haUedilecektir. 
~ayı... Tami.ratr açıkça s~ylemeksizin bu. teklifi kabul etmekle bera.ber Yung Jeri hakkındaki haber LoLndrada p~k kiyeY_e ~ir se~ir. gin~JIK!Q kararınr ~timatnamemi Reis~cümhur ~azret~ 

ali edecek. hır usul teklıf olunuyor. planını idame ve Fransanın menafiini büyük hi rnlaka uyandırmıştır. Am~ vermıştı. Lakin dahilı bazı ahval bu lenne ne zaman bkdım edeceğim he-
~ Hoverı~ tek.l~fi _kat'iyen bir mtM· muhafaza eylemeği lüzumlu gördük.,, le fırkasının fikirlerini neşı·eden ga- ka~ar~n tatbikini şimdiy~ k~dar. tehir nuz ~aayyün ~tm~iştir. Bu: Ankarada 

ede ~rojesı degıldır. Bu şahsf hir Başvekil l\L Lava] da söz alarak zeteler 1932 şubatında toplanacak ::ı.t. ettırdı. İki ay evel hüktimetim lıe- Ilanciye vekiletile yapaeagım temas-
noktaı nazardır. Amerika reisicüm· demiştir ki: didi tesJihat konferansında İtalyanın ni Türkiye ve Mısır hükumetleri nez- lardan sonra belli olacah.'iır. Bir müd
buru ta~afından yapılan bir tekliftir. "Yung planı ve Lahey itilafname- bütün dünyada hüküm sü.ren iktısadi dine sefir tayin etti. det sonra da Mısıra giderek Mrsır kra
Bu t~lıf evvela Amerikan meb'usan teri tamirat meırelesinin tam ve kat'i buhranT haUedecek mahiyette gayet Brezilyanın diğer Balkan hükW:nct lı hazretlerine itimatnamemi takdim 
meclı~ı tarafından kabul olunacaktır. bir sureti tasviyesi olduklarından mu- mühim bir teklifte bulunacağ .ı leri nezdinde sefiri yoktur. edeceğim.,, 
Amerik~ ~arJU.m~ntosu M. Hoverin bu hafaza edilmemelidirler.,, yazmaktadır. Türkiye ve Brezilya arasmdaki tica· • * • 
ha.~eketını ta.svıp etmezse ne olaea:k- 'M. La~al Fransanm müzakerattan Fransız - Alman mUnasebatl ri mtinasebat çôk ehemmiyetlidir. Ilu Yeni Brezilya sefiri M. Brandos 
ln • . hariç bırakıldığı hakkındaki Jddiaları Berlin, 30 (A.A.) _ Hariciye neza- münasebatın in.kJşafı her iki memleket 1912 de Brezilya Hariciye nezaretine 

. Bı.z altı aydan beri Almanyadnn protesto ederek bütün memleketlerin reti ile Cemahiri Müttel1ide sefiri ara- için de çok faydah olacağını söyle- intisap etmi~ 1915 senesine kadar 
hıç hır şey alamamış olacağız, buna liover teklifini kabul ettiklerini ı:.öy- srnda 110! .. tai uazar teatileri faaliyet. meği lüzumsuz buluyorum. Brezilya- Brezilyada kaldıktan sonra. 1916 da 
mukabil Cemahiri Müttehide bizden !emiş ve demiştir ld: "Şayet biz red- le devam etmektedir. Alman hükum€- nın Türkiyeye olan ihracatı bilhassa Paraguay sefateri m:ıslahatgüzarlığt
bo.~curn~zu istiyebilecektir. Cemahiri detseydik vaziyetimiz ne olurdu, şura- ti tarafından ittihaz olunan hattı ha- kahvedir. Türldyede istihlak olunan na tayin edilmiştir. Sefir cenapları 
Muttehıde ınuahedelerin bir (kağıt sı iyice bilinsin ki, biz hic bir nıa- rekete tevfikan Paris müzakenrı kahvenin yti'.Zde doksanı Brezilya kah- bundan sonra 1922 de Brezilyanın 
p;rçası~dan) ibaret olduğunu mu ilan nevranrn kurbanı olmadık. Yarın de· hakkında tefsiratta bulunmaktan içti- vesidir. Fakat her iki memleketin bir- Brüksel sefareti müsteşarlığına ta~iu 
e ecektır? vam olunacak müzakeratta Fransanrn nap olunuyor. Ve Berlin matbuatı birine olan ihracatı doğrudan doğru- edilmiş, 1926 da Brezilyanm Cemiyeti 

ak.M. liover meşhur mektubunu an- şerefini göz önünde bulunduı-mağa de- dat heyeti umumiyesi itibarile ayni ya yapılmamaktadır. Akvam nezdindeki heyetinde vazi-
c Fransa tarafından 15 haziranda vam edeceğiz. Hükumet, Almanya ile ihtirazda bulunmakla beraber bu de- Meseıa Türkiyenin Brezilyaya olan Ce almıştır. 
~ıapılan tediyattan sonra ortaya atmış girJşeceği müzakeratm arefesinde b!i receye kadar asabiyet göstermemekte- ihracatı İtalya ,..e İspanya tarikile ya~ M. Brandos 1927 de Brezilyanın Pa ;d IO sen_edenberi gözlerimiz sulh tün otoritesine ihtiyacı vardrr.,. dir. Maamafih iyi malllmat alan si- pılır. Türkiyeden Brezilyaya incir, ris sefareti miisteşarhğma odaran da 
~l ızına dıkilnıiş olarak yaşıyoruz. Abbas HilmlPş. asarı atlkaarıyor yasi rnahafilin verdiği maliimata nı>:m- kuru üzüm, zeytin yağı, fmdık ,.c Türkiye ıı;efaretine tayin edilmiştir. 
bir man~anın Le-histan hudutlarını ve Belgrat, 30 (A.A.) - Sabrk Hidiv ran moratoryoma tabi tutulacak ceviz ihraç edilir. ...:..._ -.----------
dak~~r Lo.~arn?8.u aktetmek hususun- Abbas Hilmi Paşa, Yugoslavya ile senelik taksitin beş se,ne sonra tasviH· iki memlek~t arasında ticari müna- Maarıfte 
memiza~!:lerının ne olacağım bil- Arnavutluk hududunda Ohri gölü ci- sinin de başkaca bu paradan bir kıs- sebatı~ ~asıta ıle cereyanı tabii he~ ik.i ImtihanJar bitti 

M. Mille:ır.,, .. .. . ;~rr.nda buralı olan Mısır hanedan1ı1tn mrnrn diğer memleketlerin emrine a- taraf 1.ç.ın d.e ~rarlı~r. ~un~ o?ü-
ktl t . . an kursuye çıkarak !dı- ızmı ve mezarlarını bulmak üzere haf- made bulundurulmasının Hover pla- ne geçılmesı 'e Brezılya ıle Turldye Talebemiz kampa çıkıyor 

me e ıtrmat ed -· · ·· ı · · t ~ da dog- ti A t ı · ı · fakat, Fra ecegın~ soy emış ve rıya yapacagmr söylemiştir. nından beklenen tesiri azaltacaktır. arasın ru . ~arı ~ a ar ış eı;ne~ı Lise ve orta mekteplerde 
ıu Al nsanın Amerikaya borçları- Kral lbnissUut Resmi mahafil, Alman ve Fransız hü- şayanı temennıdır. Hdkftmetlerımız bakalorya imtihanları dün bitmiftir. 
:ıaına:ı:nya~an alacak~~;ı_ ile ayni Kudüs, 30 {A.A.) - Hicaz kralr Ib- kt1met mümessillerinin mülakatından de bunun teminine imkan nispetinıle Bu seneki imtihanlar geçen seneye 
Müttehide~:ta~ea . e~tıgını Cem~~r~ ni Süudun istifa etmek niyetinde lıu- ev?l. Fr~nsanı_n bu mülakatı tahdit çalışaca~lardır. .. . . nisbetle daha sıkı bir şekilde 
ilAve ederek /ıI~e~ı I~zım geldıgını lunduğuna dair şayi olan haber reır edıcı bır nevı mükalemat programı Brezılyada ~~rkle~m mı·ktan epey cereyan etmiştir. 
. "Fransa ha~mıştır kı: .. men tekzip edilmiştir. tesbit etmek hususundaki niyetini hay f~zladır. Bu tur~lerın he.men hel>Sİ Bu imtihanlarda muvaffak ola-
yalnız kala P borçlarını odemekte Feci bir akıbet retle karşılamakta olduğunu gizlemi· tı_care~le meşguldur: Içlerınde pek Z<:n mıyan talebeler eylülde tekrar 
tona söylen maz: ~Bunun da Vaşing- Roma, 30 (A.A.) - Cornale d' ita. yor. Burada Paris mülakatının iyi gınlerı _de -.,·aı-dır. Bilhassa San Pa d· bir imtihana tabi tutulacaklardır. 
kQmetile m~eskı lazımdır. Alman hü- lia gazi?tesine Triyesteden gelen Lir neticeler vermesi içiı1 hususi mahheti lo şehrınin en büyük ticari müe~i L" l d k t l ( k ı·y 

uza eratta b 1 k 1 ~ . · bir tu··ı·I ·ıt· ıse er e o u u an as er ıge 
zumu hasıl 

1 
u unma u- haberde ancak yüzü koyUn durulabiJr.- nı muhafaza etmesi ve iki memld\e- <e aı n·. h 1 ') b "k · · 

nazik meseleoyemuşt tur. Lakin bu iki cek genişlikte bir kazanın içine gir- ti ahlkndar edebilecek bütün mii.st:ık- ıi:"b""'ıunrnırıııı111M•nunhını'ITl1J"DT[1:mıı~ıudı,,.J hazırlık delrds :rı gı'tba.t bıuasteı neıçdıne 
ema.s olun • . . . bel 

1 1 
. . r aş ryoru:z. aa aza nevmıt o- er sene o ugu ı 

rih cevaplar al maz ve sa- mış olan bır makınıst kazanın içinde mese e erın serbestçe tetkık olun- g-ili lkt di 1• h' "Ik k k ı c ktır Bu seneki ınma~a müzake ı k 
1 

·şı· 
1 

ık ı· be 1 k dl z. ısa ve ma ı sa anın ı sar- ampa çı ı a a . 
fayd~ olacaktır. M. Le . _re er a an gazın 1 ıa etme~i~e iste~i~erek ması ·anaa ı 8 enme te r. tr sulh ve sükunün idamesi olduğ~ınl! kampın Pendikte kurulması ka· 
söyledıği gibi Almanya merını.n de sebep olmuştur. Makınıst dırı diri Bulgar baş vekilinin programı bilhassa kaydetmeeğ mecburum rarlaşhrılmıştır. 
hudutları ve bir şark ;,;.~ Lehıstan yanmıştır. Bt\ zavallının feryatlarını Tokyo, 30 {A.A.) - Yeni başvekil Sulh T ükU .. 'hl4li · . · Jdm Bu ayın dö•dünden itibaren 
hususundaki vaitlerı· . arnosu akti işiterek yardıma gelen işçiler kendisi· 1\1. l\talinof, kabine listesin krala tas- seye ve hı.: bs. n~le !1 a ·· ıçınd t ." 00 beş gün Ista.nbul Feyziye ve 

nın ne olacağı. . k t . - ff . d' . . . . :s ır vesı ı e musaa e e mı- . • . , t • 

nı bllınemiz Iaznndu·. A . nı ur aımaga muva ak olamamış1.1r- ık ettııdıkten sonra gazetecılere be- yeceğiz. Memleketitt itilasını temin Kabataş hselerının on sekizın-
. hükQ Yllı zamanda dır y tt b l k · hükA 1 · ' :Almanya metinden anşl t • ana a u unara. yenı um.? .. ın için ecnebi devletlere itimat telkin e- den itibaren de on beş gün Ga-
r~n zarfı nazar etmesi talep ~u:~ ~ip dağlarından g61en :'el programını hu~a.sat.a~ anlatmış~ı~. den bir harici siyaset lfizımdır. latasaray Pertevniyal ye Feyriati 
malıdır. Şaye~ ~lmanya bu iki teklifi Vıyana, 30 <~·~) - Alp dag~.aı:~n- Prog~m~a. h~rıcın ıtimadm~ ~e be}- Hükumet sulhun samimi bir dostu liselerinin kamp kurmaları tespit 
açıkça ve sa.mımıyetıe kabul ed dan Zell havahsınde Kaprun ıkoyu~- nelmılel ıyı munnsebetlere ıstrnaJt.,, ve onu bozmak i,tiyen her kesin düş. olunmuştur. 
Fransız_ A1man mukareneti h 

1
erse den 500 metre yüksekten akan bit Ç'\Y ahvali maliyenin ıslahı derpiş edilmek manı olncakt r H"kllmet iyi beyn•l B f l f 1 

. Ş ası ol- tufanı andıran b'r ~ d . tedi . • r · u ı • - · u sene aza masra yapı -
muş demektır. ayet Alman hükO- t ' 1 yagmur an sonra 1• mlel münasebetlerin bekçisi olactn. maması için dokuzuncu smıf 
metj bunlardan kaçarsa Fransanın -~!~ış, ve kaya. P~~~al~rr' çam~r .. yr- Sofya, 30 (A.A.) - Başvekil M. Büyük devletlerin itimat ve müzahere kampa iştirak etmiyeceklerdir. 
bUtlln mevcudiyetile istediği sulhün g rı ve devı~dıgı agaç.lcltı, suruklı Malinof yeni ltabineyi tasvip ettire- tine nail olmak için bü1iin gayretini Geçen seneye nazaran bu sene 
reddi mes'a1iy-eti Al manyaya ait n1a- ~=r:~a:o~:.:'a hır :ıe1 ha~ı~de I{apr~n rek kralııı nezdinden çıkarken matbu- sarf ed~ektir. Dahilde sulh ve sükun, kampa iştirak edecek talebe da
caktır.,, le . . . . A aş.ag~da kam Fus koy ata şu beyanatta bulunmuştur: komşularla iyi münasebat mevcut ve ha azdır. lstanbul lisesinden 120 

M. De Juvönel beyanatında Alman m~ı;ıde:.stı.ıa bet~ı~tır ... Bu ta~ ve ç:ı- Bulgar milleti ve kral kabineyi ili- büyük devletlerin itimat ve müzaher<!· talebenin iştİrak edeceği anla· 
buhranının tamirat tediyatından ileri yıka , ~~~ u ıkı k.oyden bırkaç ev mattan ile şereflendirdiler. Şimdi ti olmaksızın Bulgaristanm normal i.· şılmıştır. 
gelmediği ve fakat Hitlerilere kiki ~~r ~~~::ı~~el~~~ alt k~tı~ı ha onla~ ~ar~ı vaz~fe~izi ifa etmek sr- kişafrna ve refahına imkan yoktiJr. Eren köy kız lisesi mezun lan 
ve çelik miğferlilere ekseriyet veren Elektrik tesis t k lıne ge1ırmıştır. rası bızı?'dı~: Kabıne ~em~eke.te na- Bu kabinenin tekmil programının hu- Erenl<Öy kız lisesi mezunları 
intiha battan tevellüt ettiği mütalea- ğu için iki l\.ö; ~ ıs~e: ~~rap ~ldu- ~uslu b~ır· h~.umet ve. ~yası, ıkt:sa- lasa.sıdır. Bunun tahakkukuna c;ah ;a bir cemiyet teşkiline karar ver-
srnda bulunmuş ve demiştir ki : Kö 

1 
d aran r. ıçındedır. dı, mal~ ımkanlar dahılınde ısla~u·,t cağız ve parl:lınentoda müzaheret ı- mişlerdir. Bunun için mezunlar 

"Bu intihabat beynelmilel itimadı y er k~n~~~==~• koruma verecektu:. . . . . . decek herkesin miıınettarı olacağız. yarın saat on dörtte Erenköy li· 
kaldırmıştır. Hover t~Jifi buhram Cenevre, 30 (A.A) _ ~ .. _ .~ulgaı .. heı:r.'şerısının bı~en muc:ze Siyonist kongresi sesinde kongre halinde toplana-
izaleye kafi gelecek midir? Bu tekHC ha ti koruma konf er;nsı ı~;~~rde 

1 
sıh- ~eg~, kt<l~~lmn ve .. mantı~ı olan şey: Bale,_ 1 (A.A.) - Ci~an siyonist caklardır. Ruznamelerinde cemi-

nasıl olmuştur? Duna ait iptidai mü- tu: B k.o f . b.. . açı m~.ş er c (' ıgme kanıım. Bılhas.-;a malı kongresı açılmıştır. Kongreye 3.0lJO yetin tesisi müzakeratı ve heyeti 
• u n eraw;a utiln Avrupa hu- sahada pek müşkül ŞCl'ait dahilinde murahhas i~tirak etmektedir "d · t'h b d · =-- • ı are ıu ı a ı var ır. 



s~~~~~ ~~~~eti Yunanlıların gelmiGyec
1
egtv i tahakkuk~~:~~~ i~:r:ti 

adamı ediyor. Fenerle a a asaray da etti? 
Şilt müsabakalrının sonuncusu o

lan Galatasaray - Fener maçı bu cuma 
günü yapclacak. Bu münasebetle yev-
mi gazeteler, yalnrz Jstanbul değil; 

memleketin spor hayatında çoık canlı BU 
ve heyecanlı bir hadise olan bu maç-

tan bahse başladılar. Bu meyanda Ak· 
şam refikimizin spor muharriri de Ga 
latasarayın Fenere karşı çıkaracağı ta 
knnm sol iç mevkii hakkında. bir ma-
kale yazmış. 

Akşamın Ga1aJt:asarayh muharriri 
nüktedandır, onun için yazısı nükteler 
dolu. Bu nükteler arasında bize öğre-
ti yor ki; f utbolUn usulü, kaidesi, tek
niği vardır. Onun için futbolde (gay
ret) in yeri yoktur! ve kendisinin (gay 

ret) kıe1imesi ile başı hoş değilmiş ilAh. 
"Bize topçudan ziyade f utbolcü IA-

zrmdır,, ser1evhası taşıyan bu iki sü

tunluk makalenin bütün ruhu Galata-
sarayın sol J~ m~inde Utifi oynat-

maktan ibaret. 

Cumaya oynamıyorlar 
vaziyet karşısında 

lstanbulspora 
lstanbul heyeti 
mı verecek? 

Dün bizde çrkan haberden beş altı 

gün evel intişar eden bu Atina mektu-

bu Yunanlıların t.ehir keyfiyetini son 

günlerde düşündük1erini ve bunun i~in 

sebep aradılklanm göstermektedir. Za. 
ten son ay içinde Yunan gazetelerinin 

neşriyatına da bakılırsa, muhteUt ta. 

knnlarmın Istanbulda maç yapmasını 

lılç istemedikleri. vazıhan anlaşılıyor

·du. Ni1hayet düşünüp taşınıp bu mana 

tız sebeple temastan kaçmağı istedikle
ri a.nJaşılıyor. Bu takdirde dün de işa.-

ret ettiğimiz gibi Yunan muhtelitini 

1ıeşkil edecek olan üç Yunan takımı 

Ş ·ııd·ı 

Atletizm heyeti kış mevsiminde iyi 
bir faaliyet programı hazırlamış ve bu 
nu da gazetelerle ilan etmişti. Bu 
programrn gösterdiği ,·eçhile hürnmalt 
bir faaliyetle işe başlıyarak iki kros 
teşvik müsabakası Ye bir de İstanbul 
kros şampiyonasını muvaffakıyetle 

yaptı. Bu iyi bir başlangıçtı. Fakat -a
sıl atletizm mevsimi girdiği zaman he
yetin faaliyeti tamamile durdu. Son 
zamanlarda heyet azalarının reisi Su
duri Beyle birçok sebeplerden dolayı a 
raları açılmıştı. Nihayet geçenlerde he 
yetin dört azası hep birden istifa edip 
reisi garip bir vaziyette bıraktrlar. Ve 

Jstanbul mrntaJ<ası da son heyeti mer 
· keziye içtimaında heyet azalarının is-

tifalarında musır kalmaları üzerine re 
isi de müstafa addettiler ve heyet de 
asıl faliyet gösterecek mevsimde sukut 
etmiştir. 

Bu hususta istifa eden azalardan 
Kemal Beye müracaat ettik. istifaların 

sebebini sorduk. Bize şu izahatı verdi. 
- İstifalarımızın sebebini soruyor 

konturat mucibince 1500 lira zarar ve sunuz. Sebebi pek çok. Reis Suduri B, 
AnlaşıJan muharrir Olimpiyakos ziyan vermek mecburiyetindedirler. mm taka merkezinden atletizm f aaliye 

maçından beri yani bir buçuk aydan · · · 1 ld gwu avansı h ı· h . 
Yunan muhteuti gelmediği gibi, bu Galata-ray kaptanı Nihat tı ıçın a mış 0 u eye ın ıç 

beri ne egzersiz ne de maç yapan La- z ki bir kararına istinat etmeden sarfct-
tilin her zaman tenkit ettiği gayretsiz F6nerbahçe kaptanı e cuma oynanacağı ilan edilen Gala tasa· kadar bir zat bize şunları söyledi: miş ve ayni zamanda bizim istifa tari-

oyununu unutmuş olacak... Galatasa- :un~ muhtıelitlnin .temmu~~ ~el- ray - Fenerbahçe şilt maçı da kaldı. - Şilt maçının finali olan ve cu- himize kadar mıntaka merkezine ena· 
ray, Fener maçına üç gün kala Latif mıyeceğıne ve seyahati teşnmsanıye Geçen haftaki spor sayıfamızda bu ma günü oynanması mukarrer bulu- kı müsbitelerile hesap vermemiştir. 
oynaımalıdır; diye ortaya orijinal bir tehir edeceğine dair dün verdiğimiz ha oyunun Yunan muhteliti ile yapılacak nan Galatasaray - Fenerbahçe maçı Atletizm heyeti için nuntakadan 

fikir atıyor. her teeyyüt edioyr. Fakat dün bu ha- müsabaka münasebetile tehir edilmesi klüpler tarafından tehir edildi. her ne va.kit para istesek pek tabii ve 

Gayretin bir manası da azim ve e- beri okuyan futbol mahafilimiz ve maç muhtemel olduğunu yazmıştık. Ve Halbuki Atinada münteşir bütün ga- nizami olarak "Eski .. h~plannız ver~l 
•• w h d · ı b kli · b··ı·· ı:ı.1. d ı h f"Jh k"k ·ı b'" 1 h . t y h . . 1s memiştir, evrakı musbıte muhasebecı-nerJı demek oldugu al e muharrır, an e yen u un a ~a ar ar ay- ı a ı a şı t maçının oy e e emmıye zeteler onan mu telıtJnın tanbula . . t' B" 

1 
h . 

· ye getıdlmemış ır. ınaena ey nızam 
IıMUia gayretle değil, azim ve enerji retler içinde kalmı~la~ır. atfedilen müsabakadan enl - kendı gelemiyeceğini yazıyor. Buna Yuna- h•· • 

nauae ntusarra ... r. para ve:remeyız,, l!e· 
il&JlY.na.ınadığmı söylüyor, futboldı ke Hatta sporcular buna hiç ihtimal aramızdaki karşılaşmanın oyuncuları nistanda teşekkül, eden ~ ve. Oliropjya. vahı karşrsında kaldrk. Hatta şu kadar 

lime oyunu yaparak gayreti inkar t'di vermemekte ve Yunan sporcularının sakatlaması ihtimaline binaen - OY· kos, Panatinaikos ve Enisis ta. ki kros şampiyonası masrafını kendi· 

yor. bir takım ~vanile karşılaşsalar bile nanmaması doğru görülebilirdi. lrnnlarınm idarecilerinden mürekk~p miz yapbk. Saduri Bey . Şampiyonada 
En iyi sporcu gayretle tekniği mez verdikleri ve imzaladıkları sözü yerine Dün Yunan muhtelitinin gelmiye- bulunan fenni komite karar vermişt;r. yoktu bile.. Ve son atletıııın teşvik mü 

ceclen adam olmakla beraber gayretsiz getirmek için ellerinden geleni yapa- ceği anlaşıldıktan sonra da bu maç yi- Eğer Yunanistandan henüz bir ha. sabakasmı gazetekler~e ~bliğ ettiğimiz. 
w. • • • •• halde heyeti mer 'e-z;ıyenın para verme 

futbol degıl ıskambil bıle o:rnanm~1:. caklannı söylemektedirler. Bazı spor ne yapılmıyor. Halbukı bugun maçın her gelmediği düşünülüyorsa bu dü· mesi üzerine tehir etmek mecburiyetin 
Bir boks mütehassısı olan muharrmn cular da bu haberi nAtinadaki muhalif tehirini icap ettirecek sebep orta· şünce doğru olamaz Çünkü keyfi- de kaldık. Tabiidir ki heyeti merkezi-

her sporda olduğu gibi, futbolde de gazeteler tarafından işi karıştırmak i- dan kalkmış bulunduğuna ve futbol yet Yunan gazetelerinde sarahatan yenin b ucevabı yelnız Suduri beye dP. 
( t) o ""h' b' A "l ld guw u Wo b"' " h t matuf idi he • b gayre ın mu ım ır amı 0 0 n çin ortaya atılmış asılsız bir haber ol heyeti de yapılması hususunda ısnr yazılıyor Sonra biz mutlaka mektup gıl utun eye e . . . • . yemız u 
inkar etmesi gariptir. Sporcunun gay- . ~. nu kendisi için bır ızzetı nefıs meselı.-

. . . . . .. . duğunu ileri sürüyorlar. ettıgıne nazaran bu defa maçın yapıl- gelmesini mj beklemeliyiz? Fener ve . dd tt" H ysiyetimizi muhafaza için 
reti, - haydı onun tabın ıle soyhyc- . • b . . . sı a e ı. a . . 
. . .. . v • . Filhakika dün geç vakte kadarı. u mamasınm hakıkı se ebı Yunanlıların Galatasaray bu sebebı Hen süre,:ek istifa etmek mecburıyetınde kaldık. 
Jım - aZilltı ve enerJıyı doguran amıl· ı · d w . 1 · d G ı t · 

. . . . . . . . nanlrlar buradaki alakadar klüplere ve ge mesı egı • Fenerın e, a a as:.ı.· karşılaşmaz1arsa nizamnamedeki sa- !kinci sebebe gelınce Suduri Bey 
lenn en mühımlerınden bm de ıdman d · · d"k" h ld t 

. "' tert' h yetine h ·· h. b·r malumat rayın a yıne maçı şnn 1 ı a e oyna rahate istinaden her iki. takımı da o- heyet içtimaların amun azanıan devam 
dır. idmansız oyuncu azımkar olma.sa ıp e enuz ıç 1 • • • • • • d 

• . 1' mak ıstememelerıdır. Berı tarafta ndan istinkaf etmi telakki etmek ,.e etmıyordu. Ve aynı zaman a heyete a 
beden, dimağın emirlerini yerine geti vermıe.mışlerdır. Fakat Yunan muhte 1• 1 t b 

1 
f b 

1 
h t' . .. yu ş it evrakı mıntakadan almış getirmemiş 

. . . .. b s an u ut o eye ının şu son şııt k t d f ı f'f . · remez. Maçın beşinci dakikasında id- tının buraya gelm-esıne henuz on eş . . . . . upayı urnuva a en az a muva a. tir. Hatta şöyle ki bırkaç defa heyeti 
mansrzlıktan kesilen ağzı köpüren di- on altı gün kadar bir müddet olduğu maçını da oynatarak vazıf esını bıtır· ki yet gösteren Jstanbulspor takımına merkeziye kendisine evrakın getirilme 

' .. . . . mek hususundaki kararı doğru ve ma- . • h · b"Id'rdi. Hasta1ıg· b · Ji dışarı çıkan futbolcu teknık ıtıba· için ittihaz edilen kararın lstanbula . . vermek doğru olur. sını ta rıren ı ı . ına ına 
kul ıdı. be ün mezunıyet almıştı :!\{e-

rile SJH)r darülfünunundan mezun bir bildirihMsine vakıt var demektir. en on ş g .. den fazl t • · .. 
. . . . Bu vaziyet karşısında dün Fener- Sa d il devrialem zuniyeti yirmi gun · a ecavuz 

futbol doktoru dahı olsa yıne hıçbır Biz verdiğimiz haberin teeyyüt e- .. . . ll a a tt' B l b· ı· fakat bu bir ayl k za-
• · , bahçe ve Galatasaray kluplerınm mes- e ı. u o a ı ır . 1 

şey yapamaz. Latif de, bu umumı ka· deceğine muhakıkaık nazari1e baluyo- . . seyahatleri man zarfında heyete aıt mührü bile 
id . b' .. d V•ld" 1 ul murahhasları bır araya gelmışler t . t· B 
enın ır müstesnası egı ır ve o a- ruz. Çünkü son hafta Yunanistauda . . . . w• hımir, 1 (A.A.) - üç parçadan vermekten içtinap e ~~ş. ır. u heyet 

maz. . . . ve Yunan muhtelıtının gelmıyecegıne . . .. .. . , azaları için bir ademı ıtımat meselesi 
. . • . . takımı teşkıl etrafında sarfedılen ıa· dair henüz resmi bir iş'ar olmadığını ıbaret portatıf kuçuk bır sandalla ·ev me dana ıkardı. Heyet bundan bizim 

Brr mevsımın başında, Arıs ıle maç . .. . . 1 · ·ı h · k ı y Y ç • · t k'l d' 
. . • . . . ahyet arasında boyle hır rıvayetde ça nazarı itibara alarak maçı eylüle te- rı a em seya atıne çı mış o an u- çalışmamıza manı eş ı e ıyordu . . \. 

yapan atik, canlı, gayretlı Latıfı, bır . . . . . b'"yle ya kl b" 
L 

. . kanıyordu. Hatta Turkspor refikım:zın hir etmişlerdir. nan Beyzel ve Hans Bek namında caba Suduri BeY 0 •• Pma a ıze: 
de son zamanlarda evskı ve Olempı- . . . .. . . . . . . _ B lmadıkça hır ış yapan.azsı-
ak çla dak' battal can a Atına muhabırı bu hafta çıkan son _a• Bu hususta dun ıttıhaz edılen ''c iki Alman seyyah şehrımıze gelmışler- en ° . ı· ordu y os ma rın ı , sız, g y . . . . . . . . nız mc demek ıs ıy • 

retsiz Latifi göz önüne getiriniz. Aris yı~a intışar eden mektubunda uoyuncu geç v~kıt matbaamıza bıldırılen karnr dır. Almanyanın Ayısbrok şehnndt>n üçüncü sebep: Suduri Bey heye-

takımma karşı şimşek gibi goller atan lara izin almak meselesinden ihtilaf suretı şudur_: . . Tuna nehrine atılmış ve Karadeniz ta. tin hiçbir haberi ol.madan ecnebi mm· 
L!tif son maçlarda o eski Latifin can· çıktığrnr, talumın gelmesinin müşkü1a Temmuz ıçmde muhtelıt Yunan ta- rikile Istanbul ve oradan sahili takip takalarla temas içın muhaberede ha-

• • • • w kımlan ile icrası mukarrer müsabaka· . . . ı b da sübut buldu. Bu gibi mu 
sız hır kadavrası halıne gelmıştı. ta uğradıgını ve kat'i karann hemen ederek şehrımıze gelmış olan bu sey- unmuş u h t• k 

. .. .. . lara hazırlanmak gayesile ve maka· 1 . . habereler ancak eye ın aran ile ~ 
Bu demır şutlu, kıymıetlı oyuncu ertesi gün ittihaz edileceğini, haber . • .. yahlar zmırden sonra Surıyeye 'e . . b federas n1 

, • w ' mı vılayetten vuku bulan tavassut ll · labılır. Hatta u YO arın yapa 
formunu ve nefesını kaybetmiş oldugu veriyordu. . . .. .. .. . . oradan Mısıra, Şap denizine ve Bah· w b" •,::t'r ı~ıe bu sebeplerdir ki he 
. . . . w• .. zerıne 3 temmuz gunu kluplerımız a- • . cagı ır 1~ 1 • ~ . • • 
ıçın ıştırak ettigı son mosa.baıkalarda .. .. . d ~ . . . reyn adalan civarından Ihndıstan :;a- yet azalarını istıfaya mecbur etmıştır. 

1 .. 1 d b' tek ··ı b·ı t maça uç gun kala, vazıfe başına avet rasrnda yapılacagı ılan edılen H. Fır- f dince h t · k . go şoy e ursun, ır şu ı e a a- . . . .. . . . .. . hille11ine geçeceklerdir. Biz isti a e eye ı mer ezıye 
d B··ı·· 01 . k etmemelı, bu makalesını on beş gun ev kası şıldı fınal musabakasının tehı· t fi · bat almak üzere bizi davet 

mıyor u. u un emp1ya os maçın- . Fırtınalı havalarda karadan yay ·ı. e ra ıca ıza 
da, bir tek şüt atmış 0 da kalenin beş vel yazarak Latife çalcşmağa ve ltazrr- rine müttefikan karar verdik. Esasen • etti. Biz de gittik ayni sözleri söyle-

t .. ,,. .. d . t' lanmağa çağırmalıydı. tumua şeklinde yapılan bu şilt müsa- olarak yollarına devam eden bu sey- dik Suduri Bey evrakr müsbiteyi getir 
me re USLUO en geçmış ı. hl d · ~ 1 · ff k ti b d l · 1 b" · . Bir spor muharririnin hiç formun bakalarrna iştirak eden bütün diğer ya ar evn a emı muva a ıye e a- mişti. istifa an sonra o an ış er 1zı 

Muhtehf esbaptan dolayı formunu d 1 h tta t 'd . . .. . . ı · k d tmez Heyet· . . a o mıyan, a amamen ı mansız klüpler (elimine) edilmiş olmak itiha- şaracaklarından emm goriinrnektedır· a a a ar e • . · 
kaybetmış ve Olempıyakos maçından bir oyuncuyu ustadır diye genç ve ga'' ·ı b 'it .. . d h' b" h ki l - istifanızda musır misiniz? Diye 
be . w .. . k , J n e u şı uzerın e ıç ır a :ı.rı er. . ld w .. 

1 
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rı topa ayagını surmemış, oşnıamış, . . . • sordu musır o ugumuzu soy e ı . ,u 
· reth oyunculara tercıh etmesıne nay. kalmamıştır. Tehir olunan bu müsa- h t de uk t tı· 

idman yapmamış bir oyuncuyu Gala. . v. . . K l suretle eye s u e ı. 
. ret etmemek kabıl degıldır. Evet, bıze baka önümüzdeki eylül ayı zarfında ODYB Sporcu Brl Böyle tam mevsiminde faaliyet-

tasaray - Fener maçında sol ıç oyuat t d . d f tbol ü 1 ~ d A · ı k ·· ·· b"t•h t k 
A • • opçıı an zıya e u c azım ır. · ıcra o unaca ve gunu ı a ara a ar- Konya, ı (A.A.) _ Konya mıntaka ten muattal kalışı tabiidir ki ınu 

mak hem Galatasarayı, hem de .Latıfı f tbol .. d v'l 1 .. tt• · ı kt· · · ··tı·· N · t" f ma cansız u cu egı, can ısı.. rur e ırı ece ır. f tbol h t• A k Ç k kl'"b"" cıbı teessu ur. e yapayım ızze ı ne berbat etmek demektir u eye ı n ara an aya u U· • • • • 
• Bu da, ancak çalışmak.la, idmanla Fenerbahçe namına Galatasaray namına ., .. . . • simizi muhafaza hızı ıstıfaya mecbur 

Muharrir Bey klübüne ve La.tile olur. Hayri CelAI O. Vamık nu uç maç ıçın Konyaya davet edecek- etti. Bu gibi şeylere meydan verilmese 

iY.filk etmek istİY.:or, Latifi, bu mühim T. M Bu hususta. mıntaka işleri ile ala· tir. daha iyi olurdu ... 



Kendisi ile görüşenlere, bu küç:ik Bir negatif filmin nasıl meydanaı (Acetone) -re (Acetate d'amlle) mah• 
kız, hayatı haJiJkında şu malQmatı ve- geldiğini gördük. Bir veya muhtelif lulü ile yapıştırılır ve yarım dakika 
rir. pozetifler elde etmek için yine fotoğ- içinde kurur. 

- Ne zaman mı doğdum? Bunu rafta kullanılan esas takip edilir. Filmi bu suretle ikmal ettikten 
bilmiyorum. Geçenlerde anneme sor- Pozetifleri basan hususi tertibatı sonra sıra yazı kısmına gelmiştir. 
muştum, bana müphe mbir cevap veı·di haiz süratJi makineler vardır. Bu ma Yazı kısmı cvcla matbaa hurufatr 
ve dedi ki: kinelerin dahiline negatif film ile po- ile dizdirilir ve bir beyaz kağıda tab-

"- Kızım sen soğuk bir teşrinisa- zetif resmi çekecek olan film üst üste edildikten sonra kuvvetli bir ziya al· 
ninin yirmi altıncı günü dünyaya gel- vazedilir. tında filme çekilr. 
din, o zaman oturduğumuz şehrin is- FHmin şeridini hususi bir alet tah Her satır yazı için bir metre film 
mi Los Angeles idi. Fakat bütün bun- rik eder ve elektrik Jambasını havi bir kifayet eder. Mesela beş satır yaz: i
ları sen bilmiyordun." kutunun deliğinden geçirir. çin beş metreye ihtiyaç vardır. Bu ya-

"- Peki anne, dedim, kaç senesin Elektrik ziyasr bu geçen filmlerin zılar da. bu suretle alrnıp develope e· 
de idi? pozetifine tesir eder ve resmi negatif- dildikten sonra filmin icap eden kısım 

Annem güldü, aynada kır saçlarına ten pozetife nakleder. Pozetif filmin 1arına iHl.ve edilir. 
bir baktı sonra: yıkanmasr ve kuruması yukarda izal1 Filmlere hafif bir renk verilmek 

"- Kızım, dedi, o patırtı gürültü ettiğıimiz negatif filmlerinin aynıdır. isteniyorsa, pozetif developmanından 
arasında, gözüm yalnız, takvimdeki ta- Filmlerin negatif ve pozetifi bu su sonra arzu edilen (Anilin) boyası ile 
rihi görmüş, sensini farke.dememiş?,, retle elde edildikten sonra alınan muh viraj edilir. Mesela gele için mavi 

Frances Dee, bu sözlerle, yaşmı telif sahneleri biribirine yapıştırarak renkte viraj yapılır. Yeşil viraj bah~e, 
saklamak istediğini söylemiş oluyor. filmin mevzuun bağlamak işi kalır. ve krr manzaralarına çok muvafıktır. 
Fakat ne münasebet? aşerat hanelerini Filmleri yapıştırmak gayet kolaydır. (Lutfen sayifeyi çevfriniz) 
daha iki defa doldurmamış, bir genç 

Jrıını .. _ ~ı ,,,,. _ q,p11c-ııc-:,,,.,/),_,,,.; kızın bu kadar ihtiyatlı olmasına se- .,.........,... ..,..,_ (;JL,~ 
bep ne? 

Bir hayli dilşündiikien sonra bul· 
dum. Frances Dee ıebedt bir yıldız ol· 
mak niyetindedir. Amerikada yaş mese 
lesinin ne kadar mühim bir rol oyna
dığını bildiği için daha şimdiden ted 
birli davranıyor. "Mae Mürray) ın a
kibeti meydanda. 

* • • 
Frances Dee mavi gözlü, fakat si

yah saçlıdır. Boyu beş kadem üç pus
tur. Eğer Holivut terazileri yanlış 

tartınıyorsa yüz sekiz paunt geliyor. 
(Takriben 47 kilo) 

Hayatta bir gayesi vardır: Film 
yapmak! 

Ramon Novarro çıplak Işık • * * 
Ram.on Novaro Meksika.da (Dura· yah saçları vardır. Beş kadem sekiz . .. .. 

go) şehrinde 6 şubatta doğmuştur. Pe pus uzunluğunda ve 155 libre ağırlığın Frances Dee, Şıka~~ da~ulfununu-
deri diş tabibi Saınerniyegostur. 14 bi- dadrr. Tenis, yüzme ve kürek çekmek- nun en .yaramaz ve g~el k~~, geçen 
radoer ve hemşiresi vardır. İıki hemşi- te meşhur bir spo'rcudur. y.az tatlı z.amanını geçırmek u-ure HO-
r ı t . . .. . O .1. t bütü "'k f .1 lıvuda gehyordu. es spanyada tankı dunyadır. nır F.n.es rası ve 11 • on ol'll ı e . .. . . 
biraderi studyoda Ranıonun bestekarı- altmış kişilik hususi bir tiyatrosu Oı-aya gıden her guz~l .kız gı~ı ? 
dır. Ramon altı yaşında iken validesi- vardır. Bu tiyatroda birçok eserleri d~, sadec~. merak ve ~ev~nı tatmın 1· 

ınin isim gününde mutantan bir surette temsil ettiği gibi birçok revüler teıiip çın, amator olarak hır fılmde oyna. 
yaptırdığı alayın sahne direktörlüğii eder. Seyircileri başlıca ailesi efradı- mak ~stedi ve onu, Ernst. L~bitch,in 
nü yapmıştır. dır. Evli değildir. Benhür şaheseridir. yaptıgı (Monte -. Karlo) fılmın~e ~a-

1927 de Herta isyanında ailesi Mek Diğer eserleri "Kırmızı lale,, ,,Uçan do net Makdonald ıle oynarken gordük. 
silco şehrine hicret etmek mecburiye- nanma,, "Talebe prens,, "Herhangi Sonra ... Sonrası mühim? Çünkü 
tinde kaldı. lsyan aileyi bedbaht et- genç adam v. s. dir. Frances Dee birdenbire baş artist ol-
miştir. Ramon ve biraderi Marian asi Birçok sesli filmleri.vardır. (Şen Mad- <lu ve, Maurice Chevalier ile beraber 
hatlarının arasından uzun müddet giz rit) (Fecir) (Şefkat) filmini fransız- (Küçük Kave) filminin ingilizce nüs
lenerek hemhudut olan Müıttehidei A- r.a ve ispanyolca olarak pek mükemmel hasını yaptı. 
me~aya geçmişlerdi. Los Anjelosa surette temsil etmiştir. - Bu haberi alır almaz, diyor 
geldıklerinde ceplerinde on ,dolar var- Anne cihetinden Novaro (A2'Jtek) Dee, müthiş surette ürktüm, Cbevalier 
dı. R~1_llon bir lokantada şarkt söyle- ailei impera.torisine mensuptur. Ca~u- gibi bir artistle başbaşa nasıl oynıya
mek ıçın bir iş buldu. Orada dans di- so,nun bütün plaklarına maliktir. Lük caktım Fakat her -Y bitmiş hazırlan 
rekt .. ·· ,. · · ~- , 

_ o~u ~'•aryon Morgan tarafından se pek meraklıdır. A vrupaya ve saır mıştı. Naçar çalışmaya başladım. Che-
b~genıldı, '\'e kendi vodvillerinde ona yerlere seyahati çok. Ve bu seyahatle- valier, beni o kadar güzel ıkarşıladı ki, 
b.ır rol verdi. Misis Morgan onu yetiş- rinde namı müstear taşımaz. Keı;.'1isi- onunla çalısmak benim için bir zevk ol 
tirmek üzere Nevyorka gönderdi. Ora- ne pek yakışan siyah gözlük kullanrr. muştu. şW:u söyliyeyim ki Maurice 
da Otomatik lokantada baş garson ol Ahbaplarına lspanyol yemekleri pişir· Chevalier, tanıdığım erkekl~rin en ho Joan Kravfort bu vaziyette acaba kimi dUşUnOr? 
ınB~~ ve vaktini geçirmeğe başlanııştı. mesini sever. lki sene evveline kadar şudur. Joan Karavford, bu günün Aımeri. nadı. Bu eserin ismi (Masum gözler)' 

ilahare büy"k b" t bT kt k d" t bT kal 1 -z 1 • u ır otelin şarap mah- 0 omo 11 yo u ve en 1 0 omo 1 ın- Maurice bhevalier de onun için şun· 1 genç :ıuzını temsil eden, ve bütün dir. Sonra, Joan Karavford şöhret bul· 

t en erı~de ~alışmıştır. Seyahatinden den başka hiçbir otomobili idare et- Jarı so"'yl ·· . Amerika mektep çocuklarınm mabude du ve Duglas Fayrbanksm oğlu ile ev· 
egannı dersl . H ı· tta Lo A • l uyor. 'd" 
ikf . erı alacak kadar para bi mez. <ı ıvo yaşamaz, s nıc o- M' D .. h . b"" ük b' uvaf sı ll'. lendi. Bugün l:ru çift, Hollivudan en 

rh ı~ış ve bir opera yıldızı olmak sun eski bir mahallesinde ferah bir e· ıs ee şup ,e;:•z Ouyb' hır ~k d Joan Karavford Duglas Fairbank uygun "Ütidi~ 
evesıne kapıl k . . d B ğ ·· . . f 1 fakıyet kazanacaıuır. ır an a tr. ~ . , ~ · 

. ara daıma bu emeUe ya vır var ır. u a gureşını sever a mt " .. ... f'l . ffak ol sın og1u ıle evlidir ve şimdi Pariste bu • * * 
şamıştır. ReJ·i .. f ıtooı·· t ih d p bahl Eğer Ku~ük kave,, ı mı muva 1 1 sor F. Pinney Morga. u u ere e er. azar sa an b M' · D ' · ik bah t' ae· unuyor ar. Joan Kravfordun başlıca meralu nın hareketin· .. . ' Los An · ı .. _v St. y· t kil" ·. ma7Sa, u, ısıs ee nın a a ı lk" .. • 

• 
1 gorınuş ve Novaroy·ı Je OS1.4Al mcen ısesu- ~. .. .. . b h ı gozlen, doynuyacakmış gibi fi- bebek yapmaktr. Evinde bu bebekle 

hıç meşhur olm d w .:ı k" t · · ka,..ırmaz. . gıl benim ve reJısor Bergerın ka a a· .1 . - _ . • ~ . ' 
. a ıgı halde Ömoer Hay ue 1 egannıyı ,. - . , . . . . . . M" D zı mış agzı, agzınrn ıki tarafında pey re mahsus hususi hır odası vardır 

yam esennde ona b .. J ~ - tımızdir. Maamafıh, ı:kımız de, ıs ee d 1 . . . . ., • . . 
B f·ım N aş rolu vermiştir. . ffak 1 b'l . . . kendle- a 0 an ıneraretlı çızgısı, harıımlade ve bu odada her mılletı temsil eden 

n ı ovaronun Yüks' 1 • nın rnuva o a ı mesı ıçın, müten . 'k .. d ... 1 J "d' f 
b ağı t k'l e mesınde ilk . . . k bT tI . . . fevkine asıp ve çevı vucu u ı e oan bebekler dolu ı ı, akat A'Hupava ge-

asam w bae~ 1 etmiş ve dünyaca ta. n~ı~n ve a 1 ıye ermnzın Karavford, birçok gençlerin hayalinde lirken bu bebekleri bir yetimh~nenin 
nmmaga ş aınıştır. çı 1 ki (sporcu kadını) te-.,1·1 eder. I .... ..., çocuklı.rrna dağıttı. kırmrzı saclı olan 

. Rex ngram Novaronun kabı"lı· etı'· * * * * * * J K f ~ y . .. . . • oan rav ordun sesi (soprano) dur. 
nı aıı~amış ve onunla "Zenda hapisle- (Kiıçük Kave) ıle Holıvodun (Anı Joan Karavford San Antonyo (Tek D .. 
ri) nl oynamıştır. Novaroya d l yıldm) parladı. (Ebedi yıldızı) şimdi sas)şeh . d d w d llk . . L"' ·ı L" ans etmesını pek sever, tango ye 
Şu kor.muştu. Maskaralar kaledv et k

1
u· 

8
.. .d. nn e og u. ısmJ usı 0 çarleston müsabakalnndan top1adrğt 

, ınm a- den alkışlarız. or ı ı. b' . .1.k k 1 k d' . 
rrn sonu, Kadın saçmaları pı·~ 

1 
. . fa. D h k"' .. L"' .1 Lö ~·· . ırıncı ı upa armm sayısını en ıs. 

J ~s erını a a uçük yaşında usı .._ot d b'I 
lam[,...ır t· t . . Fak t ·ı . e ı mcz. ~l • • • ıya roya merak etmıştı. ·a aı csı, . . ~. 

"Zenda hapislbed~,, ni oynarken is- . /11 ;:,.An '1 I a!l.llıc" babasının bir tiyatro sahibi olmasına .Fak~t on~n en ç~{ se~·dı~ı. şey, 
mini Novaroya t~ ıl etmiştir. Kendi. ~~ '# rağmen onun artist oJmasım istemi- s~or eJbıseleıı topl~.ma~ 'e bu .kollck 
sinde meşhur Luıs Graveur tarafında llJ;:,.An rtl!.u,,. ••-' yordu. Lüsil Lö Sör nasihatleri dinle· sıyon yapmaktır. Çunku bu artıst her 
talim, terbiye edilen büyük bir teno~ ~~ v"'""'"" medi ve evi terkederek revülerde oyna sabah ve ak~am 10 dakika muntazaman 
sesi vardır. Güzel keman ve piyano ça. Lilian Harvey - Lilyen Hervi mıya başladı. ip atlar, yiizer, golf ve tenis oynar. 
lar hakikaten musikiye Pek merakt Fay Wray _ Fey Rey Danslara karşı olan fevkalade kabi Evlenmeden evvel sakin bir hayat 
vardır. Ve evinde dört tane piyanosu Loretta Young _ Loreta Jyung liyeti ile nazarr dikkati çeken Lüsil Lö geçire~1 Jo~n. Kra\'ford, şimd.i ziyafet 
bulunmakta.dır. Senenin altı ayında 1Jlarion Dat'ies _ Jl.leryon Devis Sör, M. G. M. tarafından angaje edil- tere gıtmesını pek sevmektedır. Fakat 
çalışır. Geri kalan zamanlarda da sesi di ve (Güzel Kadınlar) isimli bir film daima onu kocasının koluna asılı gti-

l t rb. k .. ı.__ Anita Page - Enita Peyg E · d 'k · h b ı n e ıye 'Ctme uzere serut:!>t kalır. yaptr. rürüz. vın e ı ·i garıp ayvan e!!: er. 
İngilizceden başka İspanyolca ve Fran Clara Bow - Klera Bau o zamana kadar hep aile ismini Biri maymun, öteki de halis ve cesim 
sızca bilir. Her iki ~iganı da tnükent- Claudet Colbert - Klodet Kolber kullanan LüsiJ Lö Sör ismini d~ği~tir- bir huğa. 
mel konuşur. Kahve rengi gözleri var- L y 1 M G "T Alice Wlıite - Elis Vayt dı' ve Joan J{radord oldu. Bu isimie Işte l\ürük Lüsil Lö Sör ile b'ı.·ilk upe e ez · ·M için a· :.. ~ 
dır. Almanca ve italy:anca da bilir. Si- biat,, lalmli bl!_ fllim yapıyor Gloria Swanlson - Glor11a Suenson ilk filmini, Çeki Koğan ile beraber oy Joan Kravfordun hususiyetleri. 
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Hikaye Bir Bayram günü Dimitrl L:l\TOukhine'den 

••• 
Nakleden: fa. Hususi mulıabiıı-imizden: Asfalt cadde model aJMle mahalle - Ne güzel .. teınbelleri qtaqdınn .. 

8 Kast ila tl A d 1 d bt ainin ortaıından bir nehfr gibi kıvra- küçük mübeffNrler. tembelleri utandı-1 - - amonu v "'ye , na o u a 
GARiBELER KöYU Binenthal benimle konuşurken bir şcrt faUyetin kendisini gö:iterdiii ~Un 1nıyor. Sakala bakd an ıebniht ahlle balkoln rın.T b a alrk K t t 

1 .. 1 1 k 11 .. d b · k d" . :'·t dA . A arı var, ve ora an sa a avasr a I· am u r , u wv, pan o o-
- Hfç şüphe etmeyiniz azizim Ma- çok karışık cum e er ·u anıyor, s oy- en erı en ısıne uı. rsa ı, mraı, 1ı1ı· rk 1 Jt d k b" h" ·w -..:ı. 1 k k __ .... v t ' · ' ı· · · ·· ü ·· 1 d r ı. d h · t tf "l 1 . . nı en, u a. ın, onu ır ne ır gl nunun <WC\ı arı sar ara -aga a m· 

ca.rfstan, baslı başına Avrupanın üç ıyecegı soz tamamen soy eme en na una a e emnnyc a ec.ı mı .Jll' b v 1 d " ··rnıu d 1 l"kl . n· k r sö 1 d b" • 
nıisli garibe• ihraç ed

1
er Bunu kola"· sö,,·Jemis oluyordu. lzahatını tamamen ye-rdir. ugu ~n 151 go .. r, er ~ 1 

• erm· yor. ır • e ıme Y eme en ır m.~·1• 
· • • " . • . . . . . . den aııe doiru, dıbınden ke&ılmıi ıra. zen kapa&ını açıyor ve çocuklara done 

ca da izah edebilirim. Şu gördüğüııüz verebılnıcsı ıçın ona bıraz yardım et- . Anadolunun geçlrdlğı edvarı tarı. rl 11 ki 11 .... __ 11 • U d...ı. ...... be tim ediyor. 
· . . , tim· hıyede hayati ve müspet rol oynıyan P ~a 1 ı ar Y- r' 1 Mfe .,..ru, rc-a te • 

dağlarda yaşıyan ınsanlar pek ıptınaı · b ·ı:;. t 
1 

k d d'ğ J inanlara dofru, bu ba7r1LJ11 &'ilnUnde - lkf adım sola_ Sıralan açınız.. 
k lnu 1 Mö yö Binenthal iyi bir me\'Zu u vı cı.ye son sene ere a ar ı er v te•ıı edi i 
a i ardır. Cehaletler.l, onlarda öğ- - • . . . . ' . _ z !Ayetlere nazaran her sahada daha erken4en fıftllen sitara, mandolin ve Bfr ıincir ,.. n z ve baılayınız. 

renmek ihtiyacına mani olur Sefaletle elde edebılmek ıçın bır baba ıle kt r.. . balala"'a akortlarına dolru lhtfyar Kutzovun tehe•Umllne ıenç 
. ' izdi\'aca meylettirdiğiniz olmadı mı? mtireffeh bir halde bulunuyordu. l\la- - . 1 1 •• ı. b 

n de kalkıp başka yerlere gitmek D . t'd . h'tt b g"b' .., '-'l4 r her atteessilk son seneler Jçind" Kastamcr Dört adım yUrUyttnUz, renlı taıh kız bu ıöz er 1 •-a ele etti. 
h 

• 
11

.._, . u ıp ı aı mu ı e u ı ı :ı1e,, ... "" • • 1 1 . . 
tıma 1r"unı azaltır. Onlarla meşgul halde kolaylıkla olabilir, n elbet te nu, diğer vilayetlerin ma:ı.'uu- oldukta- kaldırımlardan aon ıvin kHteflinl dön Mübelf r er, zınC'lr yaptıktan aon· 

olan kiıtme de olmadığı için, terakki netice sizin için daha müspet olurdu? rı nimetten mahrum kaldı. Kastamonu ntlı, clmenlerf11 U.tbdı atılmıt bir ~ ra odunları yavaı fakat muntazam bir 
etmelerine im.kan yoktur. b .. b' tt iktrsadf havzasının mevcudiyetlerile dun 71tınının karıt1ında duracakıunz. ahenkle elden ele ıeclrmefe başladı· 

Bu1cöylerde bir kardeşin kız kar· Bu sunli ~ayet ht~ ~- ır s~r~ e hayatlarını fdameye muvaffak olan di· Peki ama neden? Buit. Yemekhaneler lar; en sondaki odunu mahzene atı· 
<'eşi Yeya annesi ile eviendlği' sık ~ık sormuştum'. 1 ınkent at . ır an yuz e ~r bir~ok vil~yetler yeni teşebbüs ve için JAıım olan bu odunları dün araba yordu. Fakat zincir, ıaff idi. Kubov 

••· baktı. Emnıyet espe tı ve cevap ver. .. ı ti ı ti. A b 1 i i od in f in aonuna ti d 1 vakidir. Bu gibi çiftlerden doğan ço- di. munasebetlerle Kastamonunun aleyhi· er ar ıe rm f ra aeı arın !f un- kottu, z c r ıeç , ve o un • 

ukl _1_,_ • tl 1 F k t • ne olarak bir inkişaf devresine dahı"l lan indirmek monra hayvanlarını alu· rı mahzenin dibine dotru fırlatmat• 
c ar ICA:ft':rıye e ya!'lamaz ar a ·a · 00· 1 hl t bbü t b l • . . :. · . - Hıç Y e r eşe 8 e u on oldular ra .._aktı. Mahallenin bekçilerine başladı. lş, acele etmeden ahenk ve i· 
ı~leal~-ded yaşedıyanllarıbdal vadrdırç~~ kb~~ madım, çünkü beklemeğe vaktim yok. Bu. inkişaf, Kastamonunun sınai gelince, kimisi hamama ıitıni§ı kimisi tidelle seyredenlerin rah~tsız sUktltu 
zı 41\& ar en er un ar ır. .un u Hem doğacak çocuğun ya ölü ya (ta ' · dl d J · i 

. • • , • . •• •• • ? • • zirai, ticari, iktısadi her faaliyetine LU de anıaryada idiler, peık tahıl odun· içinde devam e yor u. ıte mübeff r 
bunlar ı&mumı1etle ga)rı tabu surette im) olmıyacagı ne maHhn. Haydı fa· yük b' 1 ld JarS. mettıul olamazlardı. Odunlar°" lerin kılavuzıı ııenç kız başın.ı balkon· 
teşeadcül ~tı:niş çocuklardır, ve eğer yanı dikkat bir garibe elde ettiğimi· B~~n~~ ,:ça ~ 11 bili i ki 1\ rada dunun bir ıey olmaz kimse n- Jara kaldırıyor. 
manzaral~rı görülemiyece~ kad~r iğ- ıi f arıedelim. Onun t~ ~~r edilebile- tamonun:n· ~tisi ka~a::rtdı:. ~kb:ı~ şınnaz. Ameİe mahallesi dUnyadan ı, _ Ahbaplar, buraya ıellniı. Ansa 
renç, ~anı bJr canavar değılse, hız bun cek bir hale gelebllmesı ıçın senelerce tehlitcededfr. Hiçbir fert hiçbir mües lemell maden bir pamıaklık ile ayrıl· çalııılarınızla beraber. 
Jarclan ~stifade ederiz, te:;hir ederiz. beklemek ~azım. Görü!.or~unu:ı ki bu sese Kastam~nunun bOytiıc bir ziraat mıftı; büyük kapı kapalı idi, demir, ar Zaif delikanlılar koıu§tular, ~ 

Macari9tan dağlarında gerdanları usul k.abilı tatbik deııldır. Bunun mıntakası oldufunu bUY1Jk bir sanayi kuına iple aaılı bir tufla ile kendi bıyıklı bir amele bir trompet ile gel· 
sa.rJutc ve şf~ insanlara çök tesadüf e- daha ıyisi varken.. hanası bulunduğunu inkA.r edemez. kendine kapanan (bizim hamam kapı· di. Kefka ırenetesfnl alınıştı. Genç kı· 
dtlir. Bu bir hastalıktu. Bu hastalrk· - Ne a1bi? Kastamonu, ziraat havzasıdır, çlln lan ılbl • fa.) küçük kapıdan ljlenl· zın etrafını sardılar. Genç kız onları ; 
Ja malQ.I olanların çocukları da ekse- Esasen bu tarzda büyütülmüş ~()o kü, vilayeti teşkil eden topraklar, her yordu. hemen sıraya koydu ve poe bıyıklıya 
rt1etle clke nya dev olurlar. Şunu et klar var ki, küçük bir ameliyata ra· yerde istihsal kabiliyeti mııkayeee ka. Odu 11tınını ıeçlp, yolunuza de· bir dej'nek vererek: ~ 
da UA_ve edeyim ki bu memlekette mev zı oldukları takdirde- bul etınez feyiz ve bereketlerle dolu- vam ıdlnls, dohltııtız! Kinwe yok. - Bir val1, 
evt oJl.n alkol iptilası, garibeler ye- - Böylelerini bulmak o kadar kolay dur. KastaJIH)nuda yetl~n pirinç, Kas Yol inaana oraya atılmıı pırıl pı- dedi ve ıılık çalar~ lld ılile hıı· 
ıı,..-ııle çok yardım eder. mı ki?!.. tamonuda yetişen kendirin, Kastamo. rıl boy~lı bir çİrmıe hi•i verertk, uza. reket kumandaaını verdi. 

Sab~hleyin edlenden Budape~te. - Beni dinle addm .. Blrasdan .17 nuda yetişen eşçarı mfünnirenin, Kae. nıp ıldiyor. Blyle bir bayram ıUnün· Mızıb öteki evlerde oturanları da 
dn J:ola çık:mıftık. Otto Binenthal, bir yaıınıda bir elice kadın röreeefiz. O tamonudaki mf1Vcut ormanların ba~a de, w11181 onun ıe88fılftini bozmuyor. dııarı çıkarınıfU· Hemen onlar da bir 

fotol- * f - t U ben Bu sözle kadar çirkin ki teşhir edilemez. Bu cU vilayetlerde bir misJlne daha tesadüf Yalnıı,... Evet. Jcııt.- •atm öte baı;ıın· halka zltıdr tetldl ederek cahtmafa, 
ra çı, ere man ve · . . . 1 t , . k. d ? ,... :ır d 1 h nkle elden el inne"• 

rt bana Otto Blnenthal söylüyor. Oto- ee kadın eeııelerdenberi kendı~ının k~ e meı< ım anı var mı. ır. dan, vnıumf kararsAhlarından kilçllk o un arı, a e ' e PÇ • d 
mobil bUtUn !uıı ile gidiyor. Saat 12 )arını bacaklarını keatirmemı, ve hır Kastaıaonunun zırat sanayiden ma halk mübeftJrlerf, çıkıyorlar. Sanki baıladılar. Bnlkon ve pncerelırden 

• 
1 

ğl . gövde. kadın olarak teşhir ettirmem i· dut olaa tavuktuh•, arıcılık, peynlrd birdenbire Hfaltın üzerine bir kamyon kadınlar tebeS1Um ederek 11yrcdlyo~ 
oldutu halde Dinenthal mcs c nın, . · ı•ı. -~ı·k ı d ' çin yalvarıp durur. Pek tahıl bu teklıfJ - konsen'~· ı gibi sanayi kısmına doluıu kar, taze kar bopnmıt gfbi.. Bu ar ı. 
yabancılan fçln anlaşılmuı pe~ güç re<ldettim. Ben bir cani değilim. B~· ehemmiyd ve1ildiği takdirde dlter vl- kar kU"tlk bir ktlrekle toplanıp dlzl· Son odun da zincirden ıeçti. Cen~ 
olan .tefı!rrtıatını .anlatmaktan hır an ı • ti d • k 1 i kJ 'i...t ' ll ı.. k d verdi· nim itime gelen garibeler, sadece cer· aye er en aşagı a ua ını m n• ı- liyor: MUbeairlır lll1lfa ririyorlar, aız uman a • 
serf kal••••· raht fennf ile ameliyat görmüş olan. rına ıetirebilfr. kollannda paketlerı yUrUyorJar· bir - Sıraya!.. . . 

Sabahleyin kendiıfle bulul'fuğ~m tardır. Tabii bunun farkını anlarsınız, I~as~~~?~~daki henüz kazma. r8r. gezintiye gidiyorlar demek. Mlitre'z~yi, MübeşşirJer bıre~ b~rer zi~c~~cten 
ıaman, beni bu 11yahate dav~t ettlgln Ben, girdiğim nileye saadet, servet te, mem_ı~ komurunden tutun da bakırıı1a, kdavqzları bir l'enç kız götürüyor .. Ç'i- ayrılqılar '": ~ıraya l,!lrdıler. Buyukler 
den pif!Mn oldufunu hlssetmıştim. nu mln ederim ıtimdi de ,1öreceksini:a deftlılnne varıncıya kadar pek mebzul ınenin üzerine atılmış odun yıiınmın de şıraya ııırıyorlardı. 
nanla beraber, beni beraberinde ıö· ya... ' l>ulunan işlendiği takdirde numıleketi önüne geliyorlar; genç kıı önce küçük - Yerinde rahatı .. hiıaya gel" "Dq. 
tUrmekten vaııre~medi. l'llllaldka Otto ı\ınenthalln vadet- altıal•rı' ıarked"e~ 01-1' •• .-....-. l.!rle eeçiyor. Blrdeablre tiıl'ııl:-.U• adi balık&: yoJdaolar, siz aıra~n _çıkını:r., 

~ ti i 1 1 ö dU Jf . d' . d bütün Anupalıların bile nazarı dik· yor· , 1 • , 0~ t (uatfalık) lar, sıkllara sırayı er· i ıey er g r m oş, şım ı sız e • _ ...... _ • .,. .. ,. ... ~ '" 1 · d b' · · i~ 

1 M 
__: k t H b I l ı ö ksl 1 ' ~ katlerini celbetmckten hali kalmıyor. D 1 " dö 1 . d h ti kettiler. çlerın en ırısı, bozul:ı.ra~ ...... e a er er ı rece n z ya... B"t'" b . ti K -+n - ur. sa11a n yerın e ra a d . . • . Ilı. u un u vazıye er a.-monu- sor u: 

Ad d bir 1 t Bir~ok kımaelerın iddia ettigı g ı nun meml&k.et iktısadiyatının inkip· Odun yıfmınr göstererek: _ Bu kadar mı? 
8D8 8 C Dftye bir cüceler fabrikası olup olmadığını fında mühim bir fLmiJ olarak rol oynı - Şunu g6rtlyor musunuz, yolda~ _ Ilu kadar. 

Geçen·'f\ln Adanada Seyhan bilmiyorum. Fakat, Maearlatanda, .Hu yabileceiini bize pek güzel izah etmek lar! .. Borazan, hazır ol!.. trampete, Genç kız yığının kaldnıldığı bot 
aebrlade ıutirın teairile ıOrOk- dapeft.eye 100 kilometre kadar mesafe- te<lir. çal... meydanı gösteriyordu. 
Jenmft ve ıitmit çıplak bir ka· de PllAcek l•imli bir ~öy bfliyorum ki Bugünün Pktısa.dt buhrarrlanna Borazan tiz notfllarla çalıyor, - Bu kadar ... Siz, küçükler paketle· 
chn ce1edl bulunmuıtur. burada bir deltkanh, bir çocuk, bir k~ kar§ı koyabilecek derecede ehemmiyet trampete, gürültilsünü asfalt üz~rine rinizi alın bakayım'. ... 

H nz 23 yaılarında tahmin dın, panayırlarda tepir edilen gan- li olan bazı mahaJli istihsalatımız, hu serpiyor. Pencere ve balkonlarda yarı (Babalık) lar kuçuklere muhahbet 
_ ... 

0 
ea k d d b .. belere tahvil edilmektedir. Bu it. ta- ihmal edilm~ yUzUnden inkişaf ve te- giyinik babalarla ev kadınları görülü· le paketlerini uıatıyorlardı. 

~ en 1 ını~ onu , og~zına mamen tıbbi bir hadlaedir ki diplonıalr rakkıi eseri göstermemekte ve bilakis yor. Zait delikanlılar balkonlardan - Sıraya. gir!. ~ola .. marş .. 
ltailanar«k içıne 17 kılo agırlı- bir doktorun neıar•tl altında cerey,m tedenni ve inhitata doğru gitmektedir. balalaykaları ile ıınrluyorlar. Genç kız Tramprte öne geçti. Amele orke3· 
tınd~ çakıl taıı doldurulmuş on· eder. Bunu kat'Jyyen biliyorum çünkü Memleketimizde miııt ruısat ve onlara tatlı yüzünü kaldırıror. trası birdenbire sustu. Bütun hareket· 
dan ıow:ıra nehre atılmııtır. gözlerimle ıörilüm. milll sanayi mefkftresinfn tahakkuku· .... YoldaıJar, odunları nereye iMif ler bir an i~in du.~d~ ve herkes asfalt • 

.(~qa poliıi benUz bOviyeti Uzun zamandır gönnerk: ı.tedfği~ na çok bUyiik yardnnlar edebtle.cek etme-k lazım? Yoldaşlar,. bugün tatH, ve ta~lardnn o guny ~old~rmalc itin 
teaplt . tdlltmfyen bu za.alhnın yeri nihayet ıördUm. Pilaeek köyü, bır mevkide o1an Kastamonu, maalesef hu daha yorıunl~ almadınız, bekçiler de fırtınalı bir hararet yukselıyor zannet 

le tllı • l kt d dağın yamacında d~niı sathından 600 milli vazifeyi de Hadan mahrum bu- öyle Odunları nereye U.tif edeceğimi ti. a .nq arama a ır. 1 .. , 
metre yüksektedir. Etrafı siyah çam- unmaktadır. ıi kinı göeterecek? - lleri, marş •.• 

Tarsus haplsaneslnde ıarıa çe,·rllidir. Halk oduncu, binaena Tilrldy~d~ harice verilmektıe ola~ Birtşi pencereden aöyleniyorı Bu emir, ı;üldit içinde çınladı. 
T • h . . d b" .. • ley)l fakirdir. milyonlarca liralık kafıdı BM!ml~ı.etı- Ol d "'iL Ye orkestra, bir mar11 çalm:ıta 

ar•u• apısanesın e ır QlU 
0 

b'l" . . ha ki nna ,,,.
1 

mizde imal cdebil~k endişesile kuru- - ur ftY ea1 ba.:ladı. (J{i.içUk aınele) ler yaşlarını 
k ht ı"f 1 ı r ıomo ı ımızın sama · n ...... - s b. k d ·• :.- · d MUJI Çl mıf, mu e 1 ene e .. .. . i ·ti. Jacak fabrika için Kastamonu en mü- onra ır a ın sesı · unutarak yerlerın c sayıyorlardı, ._ 

hap'" mahkum mevkuftar arA· lan koylu çpçu~l.arı ~·~den. para. a salt bir mahal iken büyük bir noksan- 1tııııııım•n1mıımımmtıııımıınııııırııııuım bir ki_ elinde siipUıge tutan bir nm~-
aıada aJkici Şükrü oğlu Mehmet Y?rlar. kl<,aktd .. b!.:ıım .. ı•yarBe!ımlzthka- ıJ~ı~~u- lık yüzünden bu arzu memleketin bat- Kadınlar Blrll§I taşınnror Je, 

1

orkestrıı, balkon~akiler, hepsi ay. 
yı mera a uşurmuyor. ınen ı " k b' . . . . K d 1 B' I' .. · b " · ı · d clilfmDt maktul ve Mahmudağa d h k d h ft d b" d ra a ır kö~sınde ta·~ı ed.ıhyor.. • ın ar ır lil u111un yenı ni ahenkle yer erın e sayıyordular ..... 
rıı a er es, ay a, a a a ır e ' J h' id 1 i . 'ht" 1 b' k k. 

kiSyilnden Süleyman oğlu Hasan, görmeğe alışmıştır, o, rirdiği yere n uıar are er nın ı ıy~ arma ımııma ta,maca tır. bir, ki, bir, ~.-:: 

H k d M h '· • 1 H'k- . t' . tekabül edecek olan ~uval ve kınnap Birlı'k ı'da e heyeti dün bu Sokağı donup kaybohnadan e''"el. 
acı ozan an e meL og u ı şans ge ırır. f brik . i 1 dd' 'hti r . ı·ı ı ı ğ d'" U i • • . .. .. . . : . n ası ıç n açı mnsına e~e ı ı • d 1 kUçilklcr, biıy L' ere c o ru pn p şa· 

met liafif suretle, Mahmut aga kö- .. Jhtıyar Gcronun evındc aıle ıçın yaç olan ÇU\'al ve kınnap fabrikui ge taşınma yDıDn en top anamamı': ret ettiler. Ualkonlardan ve aşatıdl\11 
yiin~n Ali oğlu Mahmut, Mu~ doııt tahta kary~la. ~a~dır. Bu_ karyo- ne Kaıı.tamonunun büyü!i bir noluianı irşat heyetlerinin hareket gilnlerı aynen cevap verdiler. 
Wa qğlu Halit ağır surette ya- lalarda hazan 2-> kışının yattıgı da °" yüzünden bilmecburiye bajfıla tarafta hakkında bir karar verilmemiş· Yavruların müfrezesi kaybolurken, 
ralanoitttır. lor. .. . .. . . a~ıhyor" tir, idıro heyeti paıır günkü kadınlar a,·uçlnrmı göılerine götürün 

Ağtr' yaralılar hastaneye nakil G~~o, köyun en, ıhtıyarı~ır, herkes . Ki~_rit fabrika.ı:;ı öyl~ .... !rav~rı fab i~timunda heyetler itini halle· içeriye girdil.~r. ~rl\est~a dağıldı, ses-
edilmi tir. o~a _hurmet eder 'e onu dıqler, ıen· rıkası oyle .. Hatta en kuçük mikyasta d kti lcr evlerde sonduler. Bır yerden, d3r-

M !ı Ü h . t üdd . gındır de.. ki meyve ısl:ıh istasyonq bile QYle.. • •• .!~.!:..•••-"·-·-........ - ......... dlincü kattan bir delikanlının sesi İJI 
e • eye c m .urıye . m eı EYin içinde dört yataktan başka da Kastamonu büyük ve ayni zaman- baltındın endi" edi7oru. Delk! de tildi: 

umumısı, milstantık ve Jandarma bir ·Ql>y yoktur Çünkü başka yer yok da mühim bir sanayi havzası olabile- bi B a - ba .. a aay 
k , . ·r • Kaatamonıı her ıUn r pırca daha - a - ' - ~ - .. 
umandanı vazıyet etmışler, ve tur. cck şekilde tabii senetlerle dolu ike!t, d idi 1 B Yoldan. arkasında paketi bağlı, 

tahkikat b l 1 d .. 1 · h 1 k tt b 1 uçuruN otru r yor " u ucurum i S . • a a~ amış ar "· Dinenthal onun evinin onilnde iş- na ge mış ve er mem e e e u unma ilk bi~ikletll geçt . on evden, Hn bilyük 
Hapisler arasında yapılan ta- }erini halleder. Gerö bundan 88 sene onun afakında derme çatma. şahsi t~ nedlrT kız çıktı. Birisinde hir balta, ötekinde 

harri atta rakı, esrar, bıçak elde kadar cnel, Bosna - H.ersekte doğdu. şebbüslerl~.ve aı: se_rınayelerl' ftlt)·~a- Bu uçurumun on bqı yolsqzluk- odunlar \'ardı. HUyük .ka~ının öniinde 
edil.liıiir. Hayattan bütün bildiğı bu kadardır. sı çok tabıı olan hır un fabrikası ıle tur. Kınnap fftbrikuı yol olmadığr, a- odunları kaldırımın Usttine koydulaP 

• 
__ ,.._ Buna mukabiJ. kendi ini ziyarete ge- bir iki kercstt> fabrikasından çıkan cı· çıkçBM bU1~ mtrkeJltıre ucuıca nah.- ve ncemi acemi ) armağa başladtlnr. 

m1111rmm::ı:ı:ıı::ı:ı:::::ıı:ı:::::::::::= . .. .. 1 h · . t • b' 1 c b ·k ı h ı k ı · · 
K •.:

1 1 .. ]enlerin ccplerınde gumu' paralar ol- ız \"C e rmmı)e sn ırrnç a rı a >a- Jedecek tren vo vapur ılbl vesaitin ol- Grenetenin sesi ten a ı çınde bır yer 
ırmıZl ı e yangın manzara arın gos- • • . . .. b sk .... 1 bi · 

6 _ .:.:-. • 1 •· • • 1 dugunu pek fLla bılır. nunıı tesadufen casından a., a )UK~ en r snnayı a- mamaaınctaıulır. Jerde yavaş ya,·aş sustu. Yukardan ı• 
..... nn JHllrça ar \traJ )apı ır. . l . .. . . .. v b.d . .. b.li i 1 " H lb ki 1 Tu . . d h"ld 1 öğrendım. htıynr Gero elrmı opmege ı esı gore ı r m Y z. a u mem e Eler bir ı ... n olnuıı olaaydı ıra len ses duyuldu: 

la 
r:duncku 'ı·ııraJI aakı de a ınan man başladı \'C: ketin bu ıengin havzasının aemasını ,·ena fabrtkuı da. kibrit fabrlka~ı da- - na - a - ha! ... 

ura r a u anım ta ır. ı·k d ı d ğ t kd' d d "il b' ' . . . - }!'ite efendim, dedi, genç artis- a a ·a ar o urı u u a ır e, tıg' ır, d h bl ok t b lk l d K t Lavrouklıine'den 
Velhasıl fJlmlere cazıbe vermek J· • . b ... hatta yüz, iki yüz fabrika l>acasırıctan a a rç a r a arın • M ~m<; I 

...ı 1 ··t · ki ı · · tımız u.. nudan h ... 1ra yerde açıldığını görmı· a. "'" ıen arı mu enasıp ren er e \'Jr8J ~ . _ çıkan tatlı duman bile tamamile kaph- ~ "IAvroukhlrıı., bir rua amele m.ı-
vap-.k adet hükmüne girmistir Kadın arkamdan o kadar ) a' a ~~a yecekt11'.. . . ~ ,, .. 
1 :.. • • • • • ~ .. yamaz. , . .. harnı r iır. lH:ı~dısı amelelere verUell 

Bu suretle boyanan filmleri renk gırmıştı kı, du) mamı~tım. Den koy :ı- T k d' K t Bu mühim mesele hakkında dılşu , bi t d 1 •• t k. t l ,... . . . • ~ . . . . e rar e ıyoruz. as amonunıuz . . . . . . . O(. L"~ ns.,1-:nı a ·ıp e nı ı ve y...-
11 tabir edılen fılml!..r<!~n tefrık etmek gasınn para '6.Crırken o, elındekı pake- Türkiyenln inkişafı iktısadisıfnde mü- nülen ~ylerı ıluncı hır yaıımda 17.l\· zı yazm:ya ba~lamıştır. Yani "lntel· 
lazımdır. Renkli filmlerden ilerde ay- ti çöaüyordu. him bir rol oynıyabilecek kudret ve ka ha Mht1"-*'"' !eetncl,. bir mul!.c:rrir d~ğU, ıırl bir iNii 
nca. bala&edeceğiz. (Bit1111:di) bili)eUıedir. Fakat, bugün onun istik· Kutamonulu: Talat Mümtoz

1
harrlrdir. 



\ Polis Haberleri 

Cinayet 
n.. erir yankesici kendisini tu· 
r.tan adamı bıçakhyarak öldUrdU 

EvYelki gece saat on bir bu· 
çu1da Beyoğlunda istiklal cad
desinde bir ci
nayet olmuş Li
gor iıminde bir 
yankesici kendi
IİDİ tutmak isti

ç yen bir adamı 
1D1talı çakı ile 
61(ürmüştur. 
Vak'anın taf

sı1Ab ıudur: 
Maruf s bıka

hlardan •e yan
keıicilereen Li
gor, evvelki ge-

Katil Ligor 

ce Tokatlıyan otelinin yanındaki 
Tramvay durak mahallinde bek

n· lemekte olan 45 yaşlarında Sa· 
lih Beyin yanına yaklaşmış ve 
kalabalıktan istifade ederek cüz
danını çarpmak için elini göğsü
ne uzatmıştır. 

Fakat Ligorun bu hareketini 
~~ bir müddettenberi şüphe ile ken· 

eiıini gözetliyen üçüncü bir şa· 
hıı, Bayram sokağında 16 nıt

n· marada oturan Rüştü bey gör
mnı ve ıırf gözgöre göre zavallı 
bir adamın parasının çalınması
na tahammül edemiyerek Ligoru 
tutmuıtur, Ligor böyle bekleme
diği bir anda ifine mani olun· 
ınuına ve yakalanmasına fena 
halde hiddetJendiğinden Rüştil B. 
ile dövüımeğe başlamış bu arada 
ıuıtalı çakısını çekerek adamca
iııı sol bacağı ile kolundan 
ağır surette yaralamıştır. O esna· 
da caddede isabeten kalabalık 
Ye sinema dönüşü olduğundan 
ahali derhal vak'a mahalline ko· 
tarak Ligoru tutmuş mecruh da 
hastaneye kaldırılmıştır. 

Rüştü B. hastanede fazla kan 
kaybettiği için hastanede yarım 
ıaat sonra ölmüştür. Tahkikata 
milddeiumumi muavinlerinden 
Salihattin bey vazıyet etmiştir. 
Beyazıt meydanında 
bir intihar teşebbüsü 

D . 
ün ıabah Beyazıt meyda-

d k. b .. t· nın • 1 uyUk havuzun yanından 
it reçcnler •e o civarda bulunan
in lu . üst~stc patlıyan iki kortun 
et ıesıle urkmüşler biraz sonra ıe-

ı, 

k 
e 
e 
r 

e 

ain geldiği yere gidince elinde 
tabanca bulunan ve kanlar için· 
de ~ırpınan bir adam görmü._ 
lerdır. -r 

Mecruh İsminin Zühtü oldu
ğunu ve Laleli apartmanlarında 
ot-.ırdugu-nu sö 1 . b. 

d Y emıı ıraz evvel 
ev e kardeşile kavga ederek 
bundan müteessiren b . .k. 
k eynıne ı ı 
urıun sıktığını ilave t . t' 

F k e mıı ır. 
a at kurıunlard b' . b • • t• y an ırı oşa 

gıtmış ır. alnız biri y·· .. .. d 1 
. Züht• uzunu e -

mıf. ti Efendi c h 
h h 

. erra paşa 
asta anesıne kaldırılmıştır. 
Bir polis memuru Y•ralandı 

Dün sabah saat dokuzda Kı
zıltoprakta noktada bulunan po
liı memuru Apdullah Ef. ye yük 
treni çarparak başından ve ko
londan yaralanmasına ıebebiyet 
vermiştir. 

Bu kaza yüzünden trenler bir 
aı techhürle işlemiı Apdullah 
Ef. Tıp fakültesi hastanesine 
kaldırılmıştır. 

,uphell bir ölUm 
Dün saat 17 de Murnhane 

caddesinden geçen bir hamal 
birdenbire düşüp ölmüştür. 

Belediye doktoru tarafından 
yapılan tahkikatta bu adamın 
kalp sektesinden öidllğli anlaşıl
ml§aa da müddeiumumi muavini 

Belediyede: 

Verem hastanesi 
Bostan sahlblle 

anlaşıldı 
Cerrahpaşa hastanesi civarın

daki bir bostanm verem hasta· 
nesi yapılmak lizere belediyece 
satın alınmasına karar verilmiş 
ve bostanın sahibi olan zat ile 
müzakereye giritilmişti. 

Boıtan sahibi 10000 liralık 
yere üç misli fibi yüksek bir 
fiyat istediği için müzakere ya· 
nda kalmııtı. 

Haber aldığımıza göre bele· 
diye ile, bostan sahibi arasında 
yeniden mlizakereye girifilmiş bu 
sefer pazarhkta uyu§ulmuştur. 
Bunda boıtan sahibinin paraya 
olan ihtiyacı batlıca bir amil ol· 
muştur. 10000 metre murabba· 
ında olan bostan· 14 bin liraya 
alınacaktır. Belediyenin bütçesi 
gelince icap eden kanuni mua· 
mele yapılarak bostanın parası 
verilecektir. Bundan batka has· 
taneye civar olan 40-50 evin de 
istimlaki için sahiplerile müza
kereye girişilmiştir. 

Yalnız ufak bir arsa sahibi 

hat nkaletinin Ankarada yaptrrdığı 

büyük nümune ha tane inin dahili trr 
tibatında fikri alınmak üzere Cerrah 
paşa hastane i baş hekimi Rüştü Bey 
Ankarayn çağırılmı tır. 

*SON Y AGMURLAR - Zonguldak 
büyük bir yağmur feliiketine uğramı~ 
~on iki günde yağan yağmur birçok 
hasarlara Reheıı olmuş. llirkaç köpı U 
yıkılmış, kömür yığınlan denize SÜ· 

rüklenmi,. tir. 
* BlR SPOR liAZASI - Bergama· 

da bir maç e na ında Dikili takımmır.. 
bir oyuncu. unun çektiği bir şüt kale· 
cinin karnına isabet etmi:. " kaleci öl 
müştür. 

Seyrisef ain 
Merkez accntası: Calata l\öprü başı 
B. ~3G2 ~uhe accnıası Sirkecide 

l\lühürdar zade hanı 2 2740 

idarece aşağıda ismi yazıh 

malzeme münakasa ile sabn 

alınacaktır. Teminat Oô 10 dur. 

ihale4-7-931saat 16,30 

12100 Kg. yerli üstübü 58 
kuruşta talibindedir. 

fazla fiyat istemittir. Bununla da ........................................................... . ·····-····················································· uyuşulacağı anlaşılmaktadır. Bü- H !i 
tün bu istimlak yapılınca hastane H Sadık Zade Bira ~i 
nin etrafı temizlenecek ve bu· ı=i derler vapurları ii 
rada verem hastanesi inşa edile- ı.1. ~.·~. 
cektir. Ayrıca bUyllk bir mutbak ı· K a r a d e n iz .. 
ve çamaşırhane de yapılacakhr. (i POST ASI ii 

Mevcut iki pavyon ile liaata· 1 :: 
ne arasında bir park vücuda ge- !! Dumlupınar ~.·:.!== 
tirilecektir. ı: 

Şehir meclisi divan riyasetinde !! Vapuru p !l z H r günü ak- i:.ı· 
Şehir meclisi riyaset divanı ii 5 Temmuz U şarnı 17 

il :: 
dün belediyede bir içtima yapa- ij de Sirkeci rıhtımından hareket H 
rak askeri yoklamalarda kanu· b edecektir. :: 
nen bulunması mecbur olan aza- Ü !i 

ı: :: ::::::::: :::::: ::::::: :::: ::::::: :::: ::::: :: :::::::::::: ları seçmiştir. 
otobUsler talimatnamesi 
Daimi encümenin dünkü top

lantısında otobüsler talimatna· 
mesi belediye reisi Muhiddin Be· 
yin iştirakile uzun müddet mü
zakere edilmiştir. içtimada reis 
muavini Himit ve Üsküdar tram
vaylarından Necmettin Sahir B.ler 
de hazır bulunmnştur. 

OtobUsl&r dahilinde sigara 
lçllmlyecek 

Eyüple Eminönü arasmda iş
liyen otobüsler günden gline 
çoğalmaktadır. 

Bunu nazarı itibara alan oto
büs sahipleri hareket saatleri
ni intizama koyarak bir tarife 
ile tesbite karar vermişlerdir. 

Bundan başka belediyenin 
emri mucebince de otobüslerin 
dahilinde sigara içilmesi katiyyen 
menedilecektir. 

Vilayette: 
Kemalist çiftçi blrllll 
Hadımköyünde Muha çiftliği 

sahibi Yoğurtçu ZiY,a bey ( Ke
malist çiftçi birliği) namı altın

da bir birlik teşkili için vila
yete müracaat etmiıtir. Birlik 
Büyük Gazinin irşatlarından istifa 
ederek çiftçinin refah ve terak· 
kisine çalışacaktır. 

Vilayet usulen müracaatı 

umuru hukukiye müdürlüğüne ve 
polise havale etmiştir. 

lstanbul birinci Noterliği 
memuriyeti vaUisına 

Efemdim, 
lstanbulda Bah~ekapı ında Hami

diye ,.e Vani okaklarında kain 16-1 
atik ve cedit numarnlarla muraklmm 
binanın malumülmi! .. tar hisse:.ine Ko
pernik Haçaturyan efendiden i ·tiraen 
mutasarrıf bulunmal .. ta)JZ. 1\lezitfır bi
na hakkında mü tecirlerle nktolunan 
mukavelenamenin dördiincü madde
sinde (müstedtin mucirlerden her 
hangi ikisine yapacağı tebligat mu
cirlerin ciimle.si için muteber olacak 
,.e cümle:,.ine yapılmış gibi ad ve itibar 
edilecektir) diye yazılmı~ olduğundan 
:-:ayet mü tecir tarnfından bir gôna 
teklif ve ihtar \'ukuunda hi.ssedar 
olmakhğımız hasebilc bizim haber
dar edilmekliğimizi hi edarandan ta
lep eyleriz. 1ı.bu talepname1erdcı1 

birer nüshasının alifüzzikir bina hL 
<:edarlarından: 

Cağaloğlunda atik Molla Fenari 
cedit Alemdar mahalle inin Çatal~eş· 

me çıkmaz sokağında on numaralı hn· 
nede mukim Hayriye, Behice H 

Seher Hanımlara. 
Yine mahallei ınezkfırda l\Tolla Fe

nari sokağında 17 numaralı hanede 
mukim merhum Hefik Be) kerime!:ii 
Zekiye hanıma: 

Erenkö) ünde Suudi) e mahalle-in
de çolak Jsmail ağa sokağında l nıı· 
maralı hanede mukim O man Nm·i 
Beye: 

Pangaltıdn Harbiye caddesinde 1~3 
numaralı hanede mukim Hırant trem
yan erendi zevcesi J.üiz hanıma: 

J tanbulda Şamlı hanında ticareta
nelerinde mukim tüccardan Macit 
Mehmet Karakaş Beye: 

Tebliğini ,.e ( l<'asiha, Şadiye, H 

Cemile) hanrmlarla (Hali" ,.e Namık) 
Reylerin ikametgahları bizce meçıcı.I 

ı=H========-======= bulunmasına binaen ilitnen tebligat İC· 
ulusi B. ölümü şüpheli bularak 

Maa, daAıblmesına ba,ıanlldı 
Vilayet ve defterdarlık me

murlarına dünden itibaren maaş 
tcvıiine batlanmıfhr. 

rasını rica eyleriz efendim. 
cesedin morga kaldırılmasına lü- lstanbulda Marpuççu/arda Bama· 
zum görmüştür. tan hanında 22 numaralı yazılıanl'dc 

Kaçak ispirto yakalandı Alemdar zade Şcrafcttin ve Muhittin 
Evelki gece Fatihte Fethi B. Beyler. 

sokağında kaçakcı Alinin evinde Neşir ve ilan edilmek üzere Vakıt 
24 teneke ispirto yakalanniışbr. gazetesi idarehanesine gönderilmiftir. 
iki teneke ispirto da otomobille l tanhul bırinci Noteri 

1'acınlmak iıtenirken tutulmuştur. M. Rsref 

,_ 
1. 

Askeri mektepler sabn alma komisyonu lllnlare J 
Askeri mektepler ve hastaneler ihtiyacı için aleni münakasa 

ile 1~00 teneke gazyağı ve Kuleli lisesile Çengelköy orta mek· 
tebi ihtiyacı için de 3150 çeki odun kapalı zarf ıuretile ikı ,art· 
namede olarak satın alınacaktır. Münakasaları 4 Temmuz 931 
Cumartesi günü saat 14,30 da Harbiye mektebindeki mahalli 
mahsusunda icra edilecektir. Taliplerin ıartoamelerini görmek 
için komisyona müracaatları kapalı zarfa iştirak için yevmi iha· 
lede hazırlıyacakları teklif mektuplannı müselsel numaralı ilmti· 
haber mukabilinde komisyon riyantine vermeleri ilan olunur. (7) 

* * * Harbiye, suvari, topçu nakliye, topçu aatış, 61çme taburu 
ihtiyacı için 165000 kilo ot pazarlıkla satan alınacaktır. Pazarlığı 
S-temmuz-931 pazar günü saat 15 te harbiye mektebindeki 
mahalli mahsusunda icra kılınacaktır. Taliplerin ıartnameaioi 
görmek için de vakti muayyeninde hazır bulunmaları illn olu• 
nur. (18) 

Şirketi Hayriyeden: 
Temmuzun 3 üncü Cuma günü tarifede mevcut ~eferlere ilAwten atideki 

postalar icra olunacaktır. 
Kopriıden Boğaziçinc: 

Köprüden ~ant 7, 8, 8,45 9.30 11,30 14,30 15,30 H: 16,30 da birer ,·apur 
hareketle Beşiktaş doğru Ycnikôy. Tarabya. Buyü-:Cdere, Sanyer, Yenimahalle ve 
Rumelika\8ğı iskelelerine uğrıyarak Alunkuma gidecektir. 

Bogaziçfnden Köprüye: S. D. S. D. ~. D. S. D. 
ı\ltıııkumdıın hareket: 18 19 20 21 
Rumeli I\a,ağt 16, 10 19, lO 20, 10 21, 10 
Yenimahalle 18, 20 19, 20 20, 20 21, 20 
Sarıyer 18, 24 19, 24 20, 24 21, ~4 
fiti}ukdere 18. 30 19, 30 20, 30 21, 30 
Tarabya 18, 40 19, 40 20, 40 21, 40 
Beykoz 18, 50 19, 50 20, 50 21, 50 
Yenikor 19 20 21 22 
Köprüden muvasalat: 19, 40 20, 40 21, 40 ~. 40 

Bu· sene deniz yarış ,.e müsabakaları Boğaıiçinde yapılacaktır. Birinci yut 
J Temmuz Cuma giınü Beykozdadır. 

Yarı, münascbctilc, Köprüden 1 I,30 \'C 16.30 da kalkacak vapurlar Yeniköy· 
den sonra fazla olarak Hey koza uğrı~ acaktır. 

iktısat V ekiıletinden: 
100 kilo sulfat dö istiriknin şartnamesi mucibince kapalı zarf 

usulile münakasaya vazolunmuştur. Taliplerin tartnameyi almak 
üzere şimdicen Ankarada iktısat vekaleti mübayaat komisyonuna 
Ae lstanbulda ziraat müdürlüğüne müracaat etmeleri ve müna· 
kasaya iştirak için de yevmi ihale olan 20 Temmuz 1931 pazar• 
tesi gününe kadar bedeli muhammeni olan (5000) liranın % 1,5 
üzerinden teroinah ile birlikte teklifnamelerini mezkür komisyona 
tevdi eylemeleri ve yevmi mezkiirda saat lS te de komisyonda 
hazır bulunmaları ilin olunur. (449) 

Kilis hudut taburu kuman
danhğından: 

Kilis hudut taburunun 931 seneıi zarfında iaıeıine muktazi 
alh numaralı elekten geçmek suretile istihsal olunacak beher 
kilo on üç kuruşun kıymeti muhammeneli yüz on yedi bin 
yedi yüz kilo un 21 Haziran 931 tarihinden itibaren 21 tin 
müddetle ve kapalı zarf usulile mevkii münakasaya vazolunmuı· 
tur. ihale muamelesi 11 Temmuz 931 tarihine müsadif Cumartesi 
günü saat 14 de Kilis hudut taburu kumandanlığı dairesinde 
ıcra kılınaca1ından taliplerin yevmi mezkur ve saatte teminab 
muvakkate akçasile teklifnamelerini hamilen gelmeleri vqeraiti 
öğrenmek istiyenlerin tabura müracaatları ilin olunur. (418) 

Jandarma imalathanesinden 
(18,000) ili 20,000 metre kışlık elbiselik ve 20,200 metre 

kaputluk ve 3550 adet battaniyenin kapalı zarfla münakasaM 
12-7 • 931 pazar günü saat 15 te Gedikpafada Jandarma ima· 
lathanesinde icra edilecektir. Şartname imalathanede me•· 

cuttur.(349) 

Kiralık Daireler 
Ankara caddesinin en mutena nokta

sında, Orhanbey hanında 
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M M. V. Satan alma kom isyonu Ulnlare BORSA 
A keri ihtiyaç için ponsot buji i, tur. İhale.si 7 - 7 - 931 saat 16 rla 

buji kablo u, kanat bezi, eridi, ma· icra kılmacaıhndan ke~if "e eraiti 
karası \ 'e kaplama tahta ı iki şartııa- görmek i ti.renlerin her gün öğleclen 
mede olaral<" ı -7 - 9:n cumartesi gü- "el H münaka~a.ra girmek istiyenlc
nü saat 11 •,e H,30 da ındıklıda hey- rin ,·akti muan·eninde komisyonumu· 
etimizde pazarlıkla alınacaktır. Ta- za müracaatları. (:rt) 

1 Def terdarhk hin iare 

SA l'ILIK KAGiR EV 
No. 36 • SepP.t•:i sokak 

K~tip K<ls1n1 m.ıh\lllesi 
\ks:ı raY, Yt"nikapı is-

r:•V AK iT tn•, 
1 Küçük ilanı arı ı ·~ı""!""""ı e-mm ...... uz~"!!"-"!A~doçı--.I ,--~ 

lipleritt şartnameyi ve ponsot bujisi * * * 
nümunesini heyetimizde görmeleri n 3. K. O. SA. AL. KOıJJISJ"ONUN 
iltale ctatinden e\'el teminatlarile ha- DıtN: 

zır bulunmalarr. (426) Selimfye kı la ında tonozun tami-
* * • ri pazarlık ımrctile münakasaya kon-

Bursn ve Mudanyadaki kıtaatın ih- muştur. ihalesi 7 - 7 - 9:ı1 saat 15 
tiyacı olan ığır eti kapalı zarfla mü- te icra kılınacağından keşif \'e şer:u ti 
naka ~ a kon mu tur. lhale i 22 tem- görmek i tiyenlerin her gün öğleden 
muz 931 çar roba günü saat 1~ le Bur· e\·el ve münakasaya girmek istiyeıı· 
. ada a keri satın alma komisyonunda terin \akti muanenlnde komi y:ı •u· 
yapılacaktır. Taliplerin artname al- muza müracaatları. (36) 

mak ve tekliflerini vermek Uzcre tt>mi- * * * 
natlarile mezkur komi .rona müraca
atları. (411) 

3. K. O. SA. AL. KO~llSJ'ONUN
DAN: . "' . •. . . . Taşkı la tula çatısının tamiri pa· 

Kıhs hudut taburun~n ıhtıyacı o- zarlık suretile münaka aya konacak-

., 
tasvonuna ' 'ak1nd1r. 4 
k<\tta 4 od~, 3 sofa. ı 
heJa, nıutf ak, kömürlük. 
taraça,sa rnıç Ye b1rmik
tar hahçt'si vardır. Be
deli peş n yerilnıek şar
tile k1vnıe t i t 800 lira sa-.,, 
tış açık arttırnıa l~ 

temnıuz 9ö 1 cumartesi 
15 deft~rtlarlıkta. (R-87) 
(46 1) 

oaromm~ı Müdlr~ı11mıaa: 

• M• ~ •• ..,., ,._,.,a., · ır ~ • , 

l:teuıık ev epartlm• n,arsa,e•y • 1 

Sahhk piyano - Alman marh 
güzel bi~ piyano ehven fiyatla ııatılık ıır. 

Beyoğlu Hamalhı ~ı :'\o 27 birinci ı.at 

Satılık apartıman arıası -
Ak<uaydı şer~fli bir mevkide l\) Jctaf;ı 

K!malp~• caddeqinde 6 metre me<afede 
iki 11r~a ~ıtıblmr. 9· 12 aracında müra· 
caaı. (1288) lctanbul dhrdüncu \'alı.,fhan 

A~ma kat '29 lJnionkol 

Sahhk hane - Şehzıdebaşında 
('ukurçcşme ,·anında Teşhan arkısındı 
.:\ larmare\ ı nezaretli 9 numaralı beş oda 
vııı mtiştemilitlı miıceddct kArgir bıne 
saııltı.tır. Jçindekilere miıracaat . 

Hı rb ~) ede Sipıhi ocağı liarşısmda 
ferah ıpartınıanl yanındı 169 numa· 
Pah C\' kır•lıktır On ol'fa<ı, ıukosıı, 

clektri~i ''e hahçesi \'ardır. 

~ .. " · .. vo 

l lnaillz liraea Kr. 
.. T.L. muk.&hıtl Oolar 
•. • f'r.ırı~ 

f.lret 
Belır~ 
Orılım 

iL Frank 
l.l\'I 

flnrln 
Kuron 
~IHn, . • Pczcu .. • Mart ., . Zlntt .. . t'enl"I 

to r e• ıt anı$ 
1 Türt llruı Olnır 

Çenoneç Kuruş 

Nukut 

ı lsıerllıı (lıııılltzl 
ı Ool.u (A merika) 

lO FrAnk [ Fransıı 
l.lrer f lıaf\'I 

O Frant RelçlhJ 
Drahmi [Yunan} 
Frank tls,·tçN! 

20 l.c,·a Bulgar l 

lan un kapalı zarCla munnka~aya ko:ı- tır. lhale i 7 temmuz 931 saat 15 hu

muştu.~ . .. lhalC'si 11 te~'.'1uz 931 cumar çukta icra kılınacağından ke-..if "e şe 
~si gunu snat 1t te ~ılıs hudut tabur raiti görmek i. tiyenlerin her gii n öi:
ku~and~nlığı daire ınde yapılacakt~r. leden enci ,.e münakasaya girmek 
Tn!ıP.lepn şart.~ame alm.ak Ye . tekl~f- isti) enlerin ' 'akti mnayyeni nde ko· 
lerını Hrmck uzeı·e tcmınatlarıle hır- misyonumuza müracaatları. (3S) 

Mektebe alınacak bir senelik 
Et ve Ekmek mOnakaaasmda fi. 

[,, ıôrmek ' e konuşmaı. içın için· 
dckilere mlirs.cau edılmesi 

• ı Florin [Felemen ~ 1 

Jikt-0 mezkur tabur kumandanlığına • • " 
müracaatları. (416) 

.. * "' 3. K. O. SA. A L. KOMI Sl'Ol\'{jf'.". 

1 Jfıhiycdeki krtaat hnyyanları ih- nA:': S M . . 
13 

p· k'l k . 
tiyacı için iki kalem yem kapalı zarf • ~. • n. • P· ıç~n • · -·1 1 0 O) un 
l " k k t Ih 1 . <'tı pazarlık suretıle satın alınacaktır. 
a muna a aya onmuş ur. a csı 1 . ,.. . 

at gali görüldüğünden paıarlıkla 

itasına talip olanların 21 Temmuı 
Sah günil saat 14 te Nurosma· 
niycde cemiyeti tedrisiyei iıllmi
ye merkezine müracaatlan. 

Kirahk apartıman Bebekte Sığlı .. 
ıpartıını.nı. f:lektrık. g~z. k ahır;fer. b«nyo 
dainıi aıeak u ve kankhane 

T'lcfon 2oıoı · 

7 t 931 1 .. .. t d'd hale~ı 4 - 7 - 9.'U ı;aat la ten 16 y,t emmuz . sa ı gunu ~na ye ı e . • d . 
t 1:-h· d k • s t 1 k . kadar ıcra kıhnaca~n an talıplcrın ---------------

a il c e a en ~a ın a ma om ıs) O· • • •• k .. h .. 
d l kt T il 1 .· t şartnamesını gorme · u1.ere er gun 

Satıh.le k•rgir hane - (;,.d•k
pasıdı Çlldırcı Ahmet çelebi '"ahıllesln . 
de l\ırro~ \e Furun sokaklarında 9- ı ı. 

I 3 nuoıara11 uç bap hanenin doııte biri 
~atılıktı r. Talipleıin ~ lercauda Çukur 
han 25 nu111ara n müracaatlerl. (1337) 

nun a l apı aea ır. a p eı ın ar · .. • . . k . · 
1 k t kl·rı . . k .• ogleden c,·el ,.e pazarhfa ıştıra ırın name a rna ~c e ı ennı verme u- . . . -: 

t · tl ·ı 1. "kt k" k de Yaktı muıwyenındc t cnHnatlarıle zere emınn an e >ır1 · e mez ur o- . . . · . 
· .. ti (422) bırlıktc komısyonumuza mliracaatları. 

mısyona rnuracaa arı. (2~) 
"' * * 

Snasta merkez kıtaatı hayvanları

nın ihtf) acı olan kuru ot kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. ihale ·i 4 tem 
muz 931 cumartes i günii sat 16 da ~ı
\ a.ı;ta askeri satınalma komi )onunda 
) apılac.ıktır. Ta liplc.rin artna me al
mak ve miinakasaya girmek üzere te.
mlnatlarile mezHır komisyona müra· 
caatları. (39:>) 

* • • 

* * • 
3. K. O. Sa. Al. Ko. dan: 
10:'15 kılo '\at sebzeye Hrilen fiat 

pahnlı goruldliı?unden ~ enlden prnırlık 
suretilc satın alınacattır ihaleci 5· 7 . g;ı ı 
~aat 15 den ltj va kadar lcıa olunac•· 
ğından ıalıpler in ~artnamc~ini ~örmek 

uzerc her ~ün h~ledtn en-el \f' pu.ar· 
lığa iştirak etmek için de \'aktı muan-e 
rıinde ıeminatlarile birlek:te komi~yona 

Jtzine ~eBayramcıktaki kıtaat ihtl· miJracaetlan (38) 

'acı olan döıt kalem eı"lak kapalı %arf "' • • 
1a munafia a)'n konmuştur. lha1esi J. /{. O. SA. AL. KOı'1ISYONlJS· 
~ - 7 - 931 pcrşemhc günii Ezinede DAN: 
,\ kcri satın alma komi yonunda raıu- A keri konak hina~ını n tamiratı pn 
lacaktır. Taliplerin :ırtname alma!.: zarlık suretile münaka~aya konal·ak
\C teklifl~rini vermek üzere teminatla- tır. Jhalesi 7 temmuz 931 tarihinde 
rile birlikte mczker komisyona müra- ,.c sant 16 huçukta icrn kılınacağından 
caatları. ( 106) keşif te şeraiti görmek istiycnl<?rin 

• • • her gün öğleden enci ve miinnkasaya 
As. Sn. l\1p, için azami 43.9'.!0, a~ga girmek i tben lC'rin ,·akti muayyetıin· 

ri 40. O kilo ekmek pazarlık surctile de komisyona miirncaatları. c:ıı) 
satın alınacaktır. İhale i 4 - 7 - 931 • ıı: * 
saat 14 ten 15 e kadar icrakılınacağın
dan taliplerin artnamesini görmek 
için her glin öğleden cYcl "e paza rhğa 
i tir:ık için de vakti nıua)'yeninde te-
minatlarile birlikte komlsyonumuz:ı 

mürac&tlaarı. (29) 
• * • 

Altıncı fırka kıtaat hay,·anaunı n ihti· 
yacı olan kunı ot kapalı z:ırfla mtinaka· 
sava konmu,tur. ihale i 5 A~ustos 931 
çar~amba günü ı~partada a"kert atın 

alına komısyonunda yapılacakur. Talip· 
lerın .şartnameyi gormek uıere Fındıklıda 
heyetimize ve ~armamc :ılmık \e cekfıf. 

!erini \'ermek üzere tcminatlarile birlikte 
mezkOr komisyonu müracaatları. (433) 

* * * 
Cinsi lhııle gunü ihale saati 

--~ 

Pirinç ! 14,30 
Bulgur 30 Temmuz 931 
Kuru ot Per cmbe 

17,30 
Odun 

Ezine 'e Bayramcıktaki kıtaatın ihti· 
yacı olan dort kalem erzak kapalı zarfla 
mtinakasa,·a honmuştur. ihale i balAda 
ya21lı glin 'e sa3tlerde Ezlnede 66. lin 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

taliplerin şartname almak '~ teklıflerini 
\ermek üzere tem nıtlar le blrlıkte mez
kOr komisyona muracaatlan (434) 

• * * 

3. K. O. Sa. Al. Ko. dan: 
500 kılo iı ke paıarlık ııuretllc satın 

alınacaktır llıalcsi 5 Temmuz 931 <aat 
16 dan ı 7 ) e kadar icra olunacagmdan 
ıaliplt..ı;in şartnamesini görmek üzere her 
gün i:ığl~den evvel \ "C pa7.arJıga İştirak 

etmek için de \akti mııayyeninde temi· 
natlarile birlıkıe komisyonumu1.da bulun· 
malan. (41) 

• * • 
3. K. O. Sa. Al. Ko. dan: 
163.000 kilo Ot aleni mtinaıaca 5U· 

retile c:aıın alınacaktır. ihalesi 22 Tem· 
muz 9.~1 saat 17 den 1:'.5 e kadar icra 
olunıcağından taliplerin ,artnameslnl ı:Cır· 
mek üzere her gün ogleden entl ,.e 
ınünakasa)a iştirak etmek için de ,al.ti 
muayyeııinde teminatlarile l'ıirlikte komis· 
yonumuza mfiracaatlan (46) 

••• 
3 K. O. Sa. Al. Ko. dan: 
15,000 kılo !\lanı;al komuriı aleni 

münakasa ~urtıile sııtın alınacaktır. lh:ı 
lesı 22 Temmuz Q3 I saat 16 dan 17 ye 
kadar icra olunacağından taliplerin ~art· 
namesini görmek iı7.ere her ,;ın öf eden 
c\•\·el \'e münak·ısıı~a i~tiral\ cımek içın de 
\akıl mua~ yeninde teminatları le biılikte 
komisyonumu7.a müracaatları. (4:') 

* * * 
3. K. O. Sa. Al. Ko. dan: 

ZAYiLER 

Tıp fakültesinden aldığım 
hüviyet varaka mı kaybettim . 
Y eniıini alacaiımdan hükmü 
yoktur. (1343) 

Tıp rakülmi dordüncü 
sınıftan Ahmet \" efık 

OskUdar Hale sinemasında 
KAR~A\'AI .. FACı ASI MiJme<~ih· 

Elen Rıhm Duhuliye 10 kuru~tur. 

Dı, tabibi -~ 

.At. ZeAi 'Jlnd, 
Hastalarını her gün sa· 

at 8,30-12 ve 13-20 kadar 
kabul ve her Alı Aat 
onüçte11 itebaren mecca
nen tedavi eder. 

Muayenehaneı 

Kadık8' Mıaırh otlu Y•· 
vuz TUrk sokak Noı 8 

cakıır. ihalesi 4 Tammuz 931 saat 
on he~ie kra cılunıcııtından tılipl erln 
~artnımeslnl görmek üzere her ıün ogle· 
den C\ 'el \ e pazarlığa iştirak etmek 
için de Hkti muayyeninde teminatlarile 
birlikte komisyonumuza mürıcaatlan.(50) 

* • • 
3. K. O. Sa. Al. Ko. dan: 
(~ümuşsuyu hasıanesi için 20.000 kilo 

ko~ un etine ,·erilen fiyat pahalı görül diı 

gunden yeniden kapalı zarf usulü ile 
münııkasa\'a konulmuştur. lhale~i 21·7·31 
saat 16 dı yıpılacaknr. Taliplerin yc.vmi 
mezkOrda ıarifatt kanuni~ esi dahilinde 
mektuplarını vıl.:ti muan-enlnden o•\•el 
komis~ ona ira etmeleri ilan olunur. (53) 

• * • 
150 ton saf yumufak kur,un 

Askeri fabrikalar umum mll
dOrlüğünden: 

Yukarıda yazılı malıeme ka
palı zarf uıulile S-9-931 tarihin
de saat IS te ihalnı yapılacak· 
tır. Taliplerin ıartnameyi almak 
için Ankarada satın alma ko· 
misyonuna müracaat eylemeleri 
ve vakti muayyenden evYel zarf
ların komisyona tevdi eylemeleri. 

(2821) 
"' . . 

Aıtknrl fabrikalar umum müdürlü· 

Satılık klrgir hane - sııli 
Etfal ha,tahınesi ista~yonu ch·ırı. 4 kat 
müceddet 2 aile oıurıbilir. apartımın 

olabılir nezaretli. 9· r 2 ırasında miırıcut 
lsıanbul dördüncü \'~kıf han 

.ı\ cm:ı kat '29 (1342} 

MUteferrlk kUçUk llAnl•r 

Mu<&yenehane, idarehane -
\cya ikamet için iki ha\•adar ~a. bir 
5(lfa 'e bir hıltdan m,ürekkep bir daire 
mü•ait $craitle kir•l~nrcıktır. Ankara 
eaddc,ln<k-66 ~ lı Moımhıt\:t k1n-p1Ta· 
ntsine miıracait 

Para - l\efalıtle )&hut emltk ter· 
hinile 'etiri7., kdıllerinizi yahut emlaki· 
ni:ıi bize mektupla bildiriniz. mektup 
içine 6 kurusluk pul ~oyunn. 

l sıanbul Po tanesinde No. 400 

Emllkinizi satmak - Yıhut ki
ralamak için 9· li arasında müracı\aı edi
nir. t!l'm\'<l ya. ı~keleye. ~ime ndlfere yıkın 
ı)lanlar müreec-ahtır. 

lstınbul dnrduncti \'tkıfhan 

A~mıkıt 29 Unionlcol 

Memur ve memure istiyoruı -
l~iniı nlmadı~ 7.a manlarda ÇAiışarak 
,,·dı 90 liradan fazla lııunabili rslniz. 

biıe mektupla SQn.tnuz. rnelı:lup içine 6 
kuruşluk pul koyunuz. · 

l~tanbul Po~tan•sinde No 400 ,_ 
OBULM.~CAO 

Dılnlcil bulmacamtzrn hal
ledı/mıı ~eklı 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

Eıdzizdeki kıtaat hap•anatının ihtiyacı 

olan arpa kapalı zartla munakasaya kon
muştur. lhalesı 20 Temmuz 931 pazar· 
tesi ~tinli saat 15 te EIAziı:de a<kert 
s nn alma koınis)onunda )ıpılacakur. 

Taliplerin şartname almak \ e teklıflerini 
vermek üzere teminatlarıle bırhktc 

mezkQr komisyona muracaatlan. (435) 

50.000 kilo Odun aleni miına asR ğünden : 

* • • 
3. K. o. SA. AL. KO.IJJ/sro.r-..?CJ.\ . 

DAN: 

sureıile satın alınacaktır. lhale~i 22 Tem· 100 ton elekt rolit tutya 
muz 93 l sut 15 den 16 ·a kadar icra 6.:i ton nikel 
olunacağından taliplerin ~artmtme~ini gör· 
mek iızcrc her gün ogledcn c,·,·el \'C 

munakaEaya iştirak etmek ıç n de 'al.ti 
mua~ yeninde teminatlarile birlikte komıs· 
)Onumuu muıacaatları. (48) 

• • * 
3. K . O. Sa. Al. Ko. dan: 

Yukarıda yazılı malzeme ayrı ayrı 

kapa lı zarf usulile 9 - 9 - 9:11 tarl· 

h inde saa t 15 te ihalesi yapılacaktır. 

Talipleri n 9aı1nameyi almak için ~n· 1 
karada ~tın alma. komisyonunll mü- l 1 
racu t ey lemtleri ,.e vaktki muayycnln l!lmı.-11!111•,...,~ ...... ---.... ..-

Gilmli~ uyu ha tane inin tamiri ~- eneık , ı~ır etine mah~ııb~n : 000 den eni ıarll ımu komi~yODI\ &el'fl i 
zarlık sure tile münakasa) a konmut kilo sı&ır cu pazarlık 5ureulc sa un &hna- e)leaıelerL (2.878) 

ıo K:uron [Çekoslovak) 
Şıha" A ~'VgrarH] 

1 Peıcta 1 hpın}' a] 
ı Rayşmır~ IAimaa}'I ı 
ı Zlotl tehhtan 

ı Fcnttö Maurlstan 
O Ley r,Romınya] 

Dinar \'uJl)Slovrıl ~ 
l Ç C\'QH Ç 5e\") tl 

Altın ı B 
\. oro 

Mecidiye l llırlcl 
Ran\:onot , 

Yiyecek 
Toptan ffatlar 

Et • Sebze • Morva 
Et - (f\iloııu) Dağlıç: 54.60 50 70 K. 

1\1\ ırcık: 46.8 J. ~4.70 "· 1\aramıın 46.80-
:56.16 K . .Mezbaha kuzucu. 46,80 · 54.60 
K. Ôk iıı.;2.l40 34.32 K. Dana31.20K inek: 
27-,3() • 32.64 kuroş. Manda 19.5(). 3 UO 
kuruş. 

Peynir - r~l u yağlı 580 den 7 ı O 
kuruşa kadar Yırıaı '\"agh 17· 14 okkalıl<. 
efilR~ <;-:!O·~~ 1\. \'al, ız T Fl - Qkkalik 

teneke 160·2.~0 kuru~. 

Dereotu: 30 P. Maydanoz: 30 P 
A,.kaı 12 15 kuruş. Semizotu: 
2.~0 · 31\. v ...... ıu(\'erli) oktası 17·22 
!;uru~. Kabak: tYerli) 3 • -4 lll'Uf. 
Tazefaaulye t Yerli Çıh 6 • 7 ~uru,_ 
A \'Şe kadın 18· l 7 1\. Y c~il Bar bun' ı: 
16· l 7 kuru$. Sın~ çılı fasul~ ı~ı: 9 12 

Enılnars ('erli ı adedi 3.4 Q·7 
Sarnwaak: (Okka5ı 8· 10-121\ Hır:•n 
(Yerli) ıdedı 50 • 60 P. 
Domates ı Ok kası · 35 • 35 ~uru,. 
Bamye:4· 5:;0 K.. Patlfcanı3· 7 9· 12 
1\. Yaz. llhnı~ı 20 (\. 

Meyv• 
kiraz 1 17 . 20 kuruş vı,ne: 25· 

3o J3 4~1\. Akça armuduı50 • 601\. 
Adana Armzdu20·22 1\. Zerdalı 30.401{. 

BuOd•Y • Arpa • Fasulye 
8ufdaya Yumu~ılc kilo&u Ankar .. 

7.10 kuruş Pol atlı 7.24 7.30 8.10 kuruş. 
Eskişehir: Yeni mahsul 8 1\. Kutahva: 
ö 1\. Arpa ı Ed rne: 5.10 K. Uı.unkcıp
ru: 5,5 K. Si"u : 5 K. Çevd•n Ka\'· 
•eri 4,10 !\ l\ırldaaelı !',35 K. Afyonı 
600 • 1100 • 1190 kuru~. 
Çay, kahve, pirinç, ••ker, yat, 

pat.tes, sabun 
Çayc lCI\ a) okkacı 260 · 400. (Çin) 

240·800. ( Hindi)f') 270 400. ( ~e\l~n 
260 400 Kahve: (l\luhtelif tipler) 100-
108 K. Plrlnçı mombay) 36 42 (C'arn 
33· 32,~ (1-lindl\ e) ~3 IRangon) 28 28.~0 

(Riınn) 361\ .. ken ıTn• Yerli 35,~0 
(Ecnebi) 35.70 • 86.50. liüp 39.50 
{ Rus. Kup ) 40 C Toz• 35,70 1\. 

Sade yel: ı L'rfa : l'\laıdin 
(Taze) 125 13:i· 140· 14S (F:rıurum · Kar§) 

< P.rinml$ ) 90 100 ( 1·rııhuın ) 115 • ı ~O 
Vejetalin: \'erh)62·63Zeytln yaOn 
( l~ı.ma ek mı ) 65·69 (Ekstra ı 61 • 63 
!Yemcklık ı hlrlnci Sti ~'7·58 (Y~melclik) 
kinci S4 • Stı ' 5al-ıunluk ) 44·46 K. 
Pat.tes: T ıı.e naturel 18 19 1\. ~ 1 1\. ........................................................... 

(3). 
2 - ( .) 
3 - OrttıAı (6), bu (Z). 

4 - Kanfıklık (6), rabıt etlatı (Z) 
5 - KO!.•mak (4) , ar (Z) 

6 - i rtica ( 6) , nnta (2) 

1 - Koy11ncu (i) 
8 - Bir rihct (5) . Yal (8). 
9 - Toprtıltlar (5) 

11 - 8ahtektlr (8) 
ll - icar (4) , bir mtmle~ (4). 



Emniyet sandığı Müdürlüğünden: 

Kat'i karar ilanı 
Mtaayede Hesap 

Meleli No. 
Ura 

Merhunatın cinı ve nev'ile 
mevki ve müıtemilatı 

253 5908 Okcularbaıında Eminbey mahallesinde Qk .. 
cularbaşı sokağında eski 50 ve yeni 52 nu
maralı kırk iki arşın arsa üzerinde kısmen 
kirgir ve kısmen ahıap maa bodrum iki 
buçuk katta nstünde bir oda, bir merdiven 
başı havi bir dükkanın tamamı. dahili 

Borçlunun 
bmi 

ahşap. Ali Burbanettin B. 
1520 6091 Büyllkderede Fındıksuyu ve Çobanoğlu ve 

İıpanya ıokağmda eıki 2 mükerrer 31 mü
kerrer 14,16 ve yeni 12,33 No. yüz altmış 
arşın arsa üzerinde yanm katı kirgir iki 
buçuk katı ahşap olmak üzere üç katta on 
iki oda, iki sofa, bir kiler, bir mermer, 
iki şahniş, bir mutfak, iki methal, d6rt 
balkon, iki çimento çamaşır teknesi ve ça
maşırlık ve kırk beş arşın arsa Ozerinde 
limonluk ve bahçede ufak bir havuzu havi 
bir hanenin tamamı, dört yliz on dokuz 
arıın bahçesi vardır. Matmazel Matlen Minak 

650 6205 Ayasofyaikebirde yerebatan mahallesinde 
Mubteremefendi sokağında eski 3 ve yeni 
S numaralı yüz yetmİf beş arşın araa üze
rinde ahşap iki katta d6rt oda, bir sofa, 
iki taşlık, bir mutfak odun, klSmürlilk, bir 
kuyu (odaların ikisinde yük ve dolap var .. 
dır) ve elli beş arım bahçeyi havi bir ha-
nenin tamamı. Reviye H. 

550 6266 Kadıköyünde Osmanağa mabaJlesinde eski 
ve yeni Çavuşbaıı sokağında eski 16 mfi· 
kerrer 16 mükerrer ve yeni 29,31 No. yüz 
arşın arsa üzerinde ahşap üç katta beş oda, 
ilci ıofa, bir antre, bir çimento tatlık, bir · 
mutfak, bir kuyu, ( ikinci kattan itibaren 
şahniş vardır) altında bir dükkanı havi bir 
hanenin tamamı. Safiye, Sebper, Hatice, Saadet, 

Neriman Hanımlar 
1S30 6408 Beyoğlunda Asmalımescit mahalleı:nde 

Derviş sokağında eski 20 ve yeni 26,28 No. 
doksan arşın arsa üzerinde kagir dahili 
a~a~ beş buçuk katta (dahilden dört bu- .. 
çuk kat olarak görülmektedir) on iki oda, 
biri ufak olmak üzere dört sofa, bir mer
mer taşlık, bir mutfak, bir kuyu, bir sarnıç, 
bir şahniş, bir taraça (odalardan biri içiçe• 
dir) ve on bir arfın aralıfrı •e altında bir 
tlOkkAnı havi bir hanenin tamamı. Kapus Ef. 

Kostantin 
2080 64<'6 Beyoğlun<la Feriköy ikinc; k111m mahalle

sinde eski Kağtane ve yeni hacımansur 
sokağında eski 171 mükerrer ve yeni 78 
No. yüz otuz üç artın arsa üzerinde kAgir 
iki buçuk katta biri ufak olmak üzere altı 
oda, bir sofa, bir banyo mermer anlre 
kömürlük üç balkon ve dokaan arşın bah· 
çeyi havi bir hanenin tamamı. M. Anoa 

48f 4754 Avratpazarında Hubyar mahallesinde kuyu 
çıkmazı sokağında eski ve yeni 2 No. yüz 
yirmi bet arıın arsa Ozerende klgir iki 
katta biri natamam olmak üzere beş oda, 
bir sofa, bir mutfak, bir lcuyu bir taşlık, 
bir kömlirlOk ve d&rt yOz on dokuz arşın 
bahçeyi havi harıcı ve dahili kısmen sıvuız 
bir haneni tamamı. Arif B. 

rYulca~ıda cins ve nevile semti ve numaraları muharrer em
·~ 1 gayrı menkulenin icra kılınan aleni mUuyedeleri aeticeıinde 
hıza.lar.ında g6ıterilen bedellerle müşterileri üzerinde takarrür 
etmış ıse de mezkur bedeller haddi liyıkında görülmediğiDdeo 
tek~r ~otuz bir gün) müddetle ilan edilmelerine karar verilmiş 
ve agust.os 9~ 1 tarihine mtısadif çarşamba günü kat'i kar•r
larının çekılmesı takarrOr eylemiş olduğundan yevmi mezkfırda 
ıaat on beş buçuğa kadar Sandık idaresine müracaat eylemeleri 
lüzumu ilin olunur. 

.Maarif vekaletinden: 
Orta tedr.iaa~ beden terbiyeai muallimi olmak iıtiyenler için 

bu eylülün 1 ıncı salı günü lstanbul Kız muallim mektebinde 
bir imtib~n açılacaktır. 

Maarif veki!~ti •.. bu imtihanda muvaffak olup ehliyetname 
alaııları lüzu~ gord.ukçe orta mektepler bedenin terbiyesi mual
limi tayin edılecektır. Ancak bu ehliyetnameli muallimlere orta 
tedrisat mekteplerinde istihdamı icabttrnediği zaman ilk mektep 
muallimliğinde tekrar kullanabilecektir. 

Tam devreli lise ve muallim rnel<tchi mcıunlarından olup ta 
20 den aşağı 45 den yukarı olmıyan ve ahvali aıhhiyeai müsait 
bulunan taliplerin tasdikli evrakı müspite ve sıhhat raporlarıle 
fiş ve fotoğraflarıpı anuhal!erine raptederek nihayet ağustos 
iptidaaına kadar vekAlete müracaatları din olwıur. (417) 

1 Mahkeme ve icra lllnları ( 
lstnnbul dördünd i icra memurluğun

dan. 

Kuzguncukta icadiye cadde
sinde eski 109 yeni gS numaralı 
ve iaak oğlu Mişon Eskenazi 
efendinin borcundan dolayı ve 
ilk pey bedeli olan iki bin lira 
yı tecavüz etmek suretile otuz 
gün müddetle mevkii müzayede
ye vazolunarak bin lirada talibi 
ubteainde olup bu kerre yüzde 
beş zamla onbeş gün müddetle 
ihalei katiye müzayedesine vaz· 
olunmuştur. Sokaktan kapı ile 
içeriye girildikte mermer bir 
havlı bir kömürlük ve bir iarnıç 
ve yine zemini ahşap bir sofa 
üzerinde mermer plaklı musluk 
ve bir aptesane ahşap merdi

venle aşağı inildikte bir aptesane 
zemini mermer döşeli mutfak 
ve mermer plaklı malbz ocaklı 
mutfak kapı ile zemini malta 
döıeli Uç göz kamnr ve odun· 
luk ve bir kurnalı muhtacı tamir 
hamam ahıap merdivenden bi. 

rinci kata çıkıldıkta bir sofa 
üzerinde iki oda ikinci kata çı
kan merdiven altında llç gözlü 
dolap vardır. ikinci katta bir 
sofa üzerinde bir yüklük ve 
pbnişinli bir oda ve maltız 
ocaklı ve zemini iinko döşeli 
bir mutfak ve bir aptesane 
üçlincü katta ahşap merdivenden 

çıkıldıkta biri yüklük küçtik sofa 
üıerinde yüklük ve taraçalı bir 
oda ve önü korkuluklu demir 
parmaklıklı bir tarasa vardır. 
Derununda avukat Aziz Ezra 
efendi maa aile sakindir. Hududu 
bir tarafı mösyö Koronyo hane
si ve bir tarafı Spiro ve bir ta
rafı yine Spiro bostanı cephesi 

icadiye caddesile mahdut umum 
mesabası yilz lnrk sel<iz arımdır. 
Nim kAgir ve derununda terkoı 
ve hava gazı tertibatı vardır. 

Berveçhi gayl'İ menkul on beş 
ıiln müddetle mevkii müzaye· 
deye vazolunmuştur. Kıymeti 
muhammeneıi üç bin beşyüz lira 

olup talip olanların kıymeti mu
hammenesinin yüzde on nisbe
tinde pey akçelerini alarak 
927 - 10085 doıya numarasile 
ve fazla malumat dosyasından 

ita edileceğınden 20-7-931 tari· 
hinde günü saat 14 ten 16 ya 
kadar bizzat ve bilvekile lstam

bul 4ilnc0 icra dairesine mUra
racaatlan ilan olunur. (1339) 

ı~tanlıul 7 inci icra dairesinden: 

Buğaı içinde Boyacı köyünde 
iskele caddesinde 55 numaralı 
kasap dükkanında mukim iken 

ikametgahları meçhul bulunan 
kasap Vaniel veledi Yorgi Man
yoti veresesinden Katerina, Ele

ni, F otini, Vasili ki, ve Olgaya: 

Kasap Vasil Sakelaridi Ef. nin 
lstanbul 3 üncü ticaret mahkeme· 
ıinden iıtihaal eylediği 24 cylul 341 
tarih ve 134 numaralı ilam ile 

49Ö liranın muriıiniz kasap Van· 
gel Ef. den tahsiline karar ve
rilmiş ve mezkftr ilamın infazı 
için daireye tevdi ve tesviyei 
deyne daveti havi ödeme emri 

mahalli ikametkahınızın meçhul 
bulunmasr hasebile bili tebliğ 
iade kılınmış olduğundan tarihi 
ilandi\n itibaren 38 gün zarfında 
926 - 329 dosya numaraıını ha

milen daireye gelerek kanuni 
bir itiraz dermeyan olnunmadığı 
takdirde hnkmli ilAmın gıyabınız 
da icra olunacağı malum ve 
ödeme emri tebl iği makamına 
kaim olmak \iıere ilin o:unur. 

( 1344) 

TUZLA içmeleri 1 
3 Temmuz Cuma günü açı(ıy~r 1 

Sabahlara kCSprüden Haydarpafaya hareket eden 1 1 
ve ondan sonraki vapurların trenleri menbalara gider. 

Fiatlar tenzil edilmiştir. 
.............................. w.mm+na ........ 

Emniyet sandığı müdü
riyetinden: 

1 Temmuz 931 tarihinden itibaren icra olunacak ikrazat ve 
kabul olunacak tevdiat muamelatında faiz ve komisyon nisbetleri 
aşağıda göıterildiği şekilde tadil edilmiş olduğunu muhterem 
müşterilerimizin nazarı dikkatine arzeylerjz: 

Tevdiat . 
A - Vadeıiz hesabı carili { (500) liraya kadar % 3 faiz 

tasarruf mevduatı: faılasına faiz verilmez. 

J 
(1000) Jiraya kadar % 4 fazla

B - Kısmen ibparh tasar· sına faiz verilmez. 20 Liraya 
ruf mevduatı: l kadar her gün alınabilir fazlası 

için 15 gün evvel ihbar şartbr. 

C - Vadeli tevdiat: l 
Altı ay için % 5 faiz 
Bir sene ,, % 7 ,, 
iki sene ve daha fazlası için % 8 

Ç - iki sene müddetle bırakılan mevduatın faizi vadenin 
hitamında verilir. Üç sene veya daha ziyade müddetle bırakılan 
mevduatın faizi on liradan dun olmamak üue her ay veya iç 
ayda bir verilir. 

ikrazat 
A - EmlAk mukabili ikra Senevi faiz % 9 

zat için; ,, komisyon % 3 
8 - MOcevherat mukabili 

ikrazat: 

Senevi faiz % 9 
Maktuan komisyon % 3 

C - Esham ve tahvillt 
mukabili ikrazat: 

Ç - Tevdiat bonolara aıu

j Senevi faiz cc9 
1 Maktuan komisyon % 1 
J Senevi faiz °O 9 

(42) kabiliı l ,, komisyon % 1 

1 Devlet Demlryolları ilanları J 
L-------------:------:"~ Pendik-Tuzla arasında kain "içme,, namile maruf su mahalline 
gidip gelecek yolculara bir suhulet olmak üzere bu sene de 
3-7-931 tarihinden itibaren atideki katarlar mezkur mahalle ka
dar devam ettirilecektir. 

Köprü Haydarpaıa f çme 
Katar No. Hareket Hareket Muv. Har. 

16-25 7. 7.35 8.49 8.54 
20-27 8. 8.30 9.50 9.55 
24 29 10. 10.25 11.38 11.41 
26-33 11.40 l:l.08 13.35 13.40 
30·37 13.55 14.25 15.40 15,45 

9 6.56 6.57 
10 20.57 . 20.58 

K&prü 
Muvasalat 

10.27 
11.45 
13.10 
15.33 
17.25 

Bu katarlar aeyrüsefer ettiği müddetçe 25-27 -29 No. BanliyB 
katarlannan tarifelerinde atideki şekilde tadilat icra edilecektir. 
Bu tadilat 3-7-931 tarihinden itibarendir: 

25 No. katar: Pendik g.14, Kartal 9,21, Maltepe 9.30, KUçlik· 
yab 9.37, Bostancı 9.40, Suadiye 9.44, Erenköy 9.49, Göztepe 
g.53, Fencryolu 9.56, Kıııltoprak 9.58, Haydarpaşa 10.05 tir. 
Val?uruı_ı Haydarpaşadan hareketi 10.10, k6prüye Muvualab 
10.27 dır. 

27 No. katar: Pendik 10.28, Kartal 10.36, Maltepe 10.45, Bos
tancı 10.55 Suadiye 11, Erenköy 11.06, Göıtepe 11.10, Fener
yolu 11.14, Kızıltoprak 11.16, Haydarpaşa 11.23 tür. Vapurun 
Haydarpaşa'dan hareketi 11.28 köprüye muvasalatı 11.45 tir. 

29 No. katar: Pendik 11.55, Kartal 12,03, Maltepe 12.12, Bos
tancı 12.20, Suadiye 12.25, Erenk6y 12.31, Göztepe 12.35, Fe
neryolu 12.39, Kıııltoprak 12.41, Haydarpaşa 12.48 dir. Vapu
run Haydarpaşadan hareketi 12.53 k6prliye muva!lalatı 13.10 dur. 

Daha fazla malumatın, lstaayonleran bekleme salonlarına talik 
edilmiş olan ilanlarda mevcut olduğu ahaliyi muhteremeye ilin 
olunur. . .. .. 

Bir sene zarfında Derince limanına ıtelecek malzemenin tah
mil ve tahliyesi kapah zarfla mUnakasaya konmuştur_ 

Münakasa 22 Temmuz 931 Çarşamba günü saat 15 de An~ 
karada Devlet Demiryollan idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak· 
kat teminatlarını ayni gilnde saat 14,30. a kadar münakasa ko
misyonu katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa f8rlnamelerini b~ş lira mukabilinde An
karada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edel:>ilirler. (547) 

Jandarma imalathanesi müdürlü
ğünden: 

Jandarma kıtaatı ihtiyacı için 5500 ila 7()(ı0 çift kundura kapalı 
zarf usulile satın alınacbktır. MOnakasa 2217 /93 I tarıhıne müsadif 
Çarıamba gftnO Hat 1 S de Gedikpaıada Jandarma imnHlthane
sinde yapılacaktır. Şartname :malithanede mevcuttur. (531) 



"Whıte,, Elektrik Tarağını 
Kullananlar tarafından gönderilen takdlramlz mektuplarda 
"WHITE,. taraklarının şayanı hayret ve memnuniyet bah, 
teslrlerl kemall sitayişle zlkrolunmaktad1r. 

" WHITE" elektrik tarağı mü~terlleri tarafından gelen mektuplan r.~r için 
gazetenin sütunları müsait değildir. 

İşte Balıkcsirde t.Hakkı Beyin gönderdiği mektup. 

Ştı;XERCt 

Şu halde, saçlarının dökUlmeslnl tevkif, saçlar1n (tabii 
renklerinde) yeniden çıkmasını temin, saçlarına gUzel bir 
ondUllsyon bah,etmek ve kepeklerden tamamen kurtul· 
mak lstlyenlere bu ,ayanı hayret "WHITE,, elektrik tara· 
ıının lstlmallnl tavsiye ederiz. 

Fiatı 8,5 liradır 

Yedek pilin fiatı: 50 kuruştur. 
Bize yezınız, tarağınızı masrafsız olaralc derhal göndı:ririz. 

lstanbıılda C.'ıçek Pazarında; A lrı !'arma"' lianında, I -3 ;\o. da 
Ehrenşteln ve Toledo Efendiler 

Efendim 
~fen bir .. \VlllT.l::,. eletmi k rnragının kıymeti olan 8 5 lira ıakdim 

edi,erem. L"Otfcn adresime bir adet göndı:rilmesi ricı olunur 
Jıim ı... . . • . • . Adı e:I • • : • • • • • • • • 

• 
3 ayda J •ı• öğren-

ve ngı ızce ~«;k !~~ ... 
hocasız ıçın •-

Tavsiye edilecek iki mühim eser: 
Galatasaray lisesi Ingllizce muallimi Mister Thomson'un 

• 11;111.;;;·ı rı;.11b-c;--ı 
1 HM fl i-ü H ıl M f H ı e 1ı- HM fl i -l i C H H i 1 
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Bu Kitaplar bir tatil esnasında size bir 
lisan kazandırırlar 

Bu Kitaplann Her Biri Ciltli Olarak 2 ıer Liradır. 

Naşiri: Kanaat Kütüphanesi 
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1 - Artık ecnebi pipo tütünlerine ihtiyacınız kalmadı. Hayiha 
nefaset ve ucuzluk itibarile bütün ecnebi manıuJatına faik olan ve 

bu kerre in1al edilen ( Türkiye Pipo Tütünleri ) 
satışa çıkarıldı. ( 100) grcuııllk teneke kutuları ( 150 ) kuruştur· 

2 - Gerek sipariş Edilecek ' Gerek Piyasadan 
alınacak ( Hanımlara Mahsus ) etiketli tütünlerin 

25 gramlık paketlerine 3 ! yaprak yerine ( 45 yapraklı 
Sıgara Kağıtlari ) konütc{r~k , tütün 
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ıçen Hanınıların 
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Ekzema tedavi edilmez denir fakat .. ~ 

n1ühinı ve müşterek derdi halledildi • 

1 . , 

1 

~den ekzem!a ~u~ ~Oy.!!: ::esinde bu ı 1~ 
illetten kurtulduklarını sevine ıevine söylerler. Her türlü 

malümat için Seyrisefain Umumi Müdürlük kalemine ı 
uıüraca.at T el.B. O. 17 45 

1 ROBERT KOLEC 
Kolec kısm ı - Ali mühendis kismı - Sanayi kurları 

itibaren her perşembe ve cuma günleri saat 
dar müracaat kabul olunur. Yerler mahdut 
duğundan istical tavsiye oJunur. 

16 Temmuzdan 
9 dan 12 ye ka 

1 ol 

3 - Ecnebi Enfiyelerini Kat'iyyen Aratmıyacak 
olan ve yeni yapılan ( Türk Enfiyeleri ) ninde satışına 
başlanıldı . Birinci nev'in kilosu 600 kuruş , ikinci nev'in 
kilosu 400 kuruştur . 

4 - Pek yakında nikotini yok Denecek Derecede Az 
nefıs rayıhah ve çok zarif .( "\' alova Sigaralarıj çıkıyor .... 
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--- Vantilatör 
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Südo-ro·no • PERTEV ve Şeriki Losyon 

Diş tozu 

Podra 

Briyantin 

Memleketin en eski ve namdar 
Müstahzaratı ıtriye ve bbbiyesi 

Esans 

Kozmatik 

. 

Kinin-Karbonat ve sair devai komprimeleri ı 
l_.Herzevki temin ve tatmiiı edebilecek nefis müstahzarat i 
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Piyanko müdürlüğünden: 
Nümune ve şartnameleri veçhile 

evlenme evrakile noter enakı tabelti
rileceğinden taba talip olacakların 

pey akçeleri ile 4 - 7 - 931 cumartesi 
günü saat 15 te piyanko müdürlüğü.ı
de müteşekkil tayyare cemiyeti müba
yaat komisyonuna müracaatları. 
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