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Delik Desti 
Halihazrrda Avrupada tetkik seya. 

liatı yapmakta olan Amerika Hariciye 
llazm M. Stimson Alman buhrarun-ı 
Cia.n bahsederken bu memleketi mali 
lloktal nazardan bir "Delile desti,, ye 
benzetmiş ve demiş ki: "Almanyada pa
l'& yoktur. Kredi buhranı var. Kredi 
almak için dört tarafa başvuruyor. 
Fakat Almanyaya ecnebi sermayedar
ları tarafından kredi verilmesi de me-
seleyl ltalledemiyecektir. Çünkü delik 
desti içinde su durmadığı gibi Al
:rnanyaya verilen kredi de bu mem1ek~ 
te kalmıyor. Kaçıyor. Bu itibar ile 
nasıl bir delile destiye su koymazdan 
evel deliğini tıkamak, çatlak yerleri
ni kapatmak Iazrmise Almanya için de 
her şeyden evel ecnebi sermayesinin 
ınemleketten kaçmasını mucip olan em
niyet buhranına bir ça~ bulmak Ja. 
zrmdır. Londra kon! eransı bu mak
satla çalrşıruştrr.,, 

Amerika hariciye nazırmm bu teş
pihi ve izahı hakikaten güzel ve mana· 
lrdır. Almanyada bugün mühim bir 
mali emniyetsizliık vardır. Ve bu ma
li emniyetsizlik bu memleketi :ıdeta 
dibidelik veya kısmen çatlak bir !lesti" 
ye benzetmektedir. Fakat acaba son 
Lôndra konferansında toplanan dip. 
lomatlar bu destinin deliğini kapat
mak, çatlağını tamir etmek vazifesini 
yapabilmişler midir? İşte bu suale kat' 
iyet ve kuvvetle (eveti) demek müm
kün değildir. 

Şunun için ki Londrada (delik des
ti) nin etrafına onu tamir etmek üzere 
toplanan Amerikan, İngiliz, Fransız 
usta baştlarının hepsi ayni vaziyette 
değil idiler ve hepsi ayni fikir ve mak
satla hareket · etmediler. Uzun mü-
zakereler ve ınUnakaşalar neticesinde 
anlaşıldı ki delik destinin kırık ve ~at
]ak yerlerini kapatmak için kullanıla
eak altın macunu İngilizlerden ve A· 
merikalılardan ziyade Fransızların e· 
lindedir. 

Fransız filosu 
dün geldi 

Beş tayyareden mUrekkep fllo 
Ye,ilk6yde merasimle 

kar,llanmıttır 

Avrupa berinde bir cevelana 
çıkan beş tayyareden mfirekkep 
Fransız hava filosu don sabah 
Y eşilköye gelmiş, tayyareciler 
merasim ile karşılanmışlardır. 

Filo kumandanı harbi umumi· 
elen evvel hizmetimizde bir müd
det çalışan Ceneral Dö Goys'tur. 
Filo burada üç gün kalacak ve 
cumartesi günü Atinaya gid~ 
celdir. 

H 
A z 
R 
lE 
T 
i 

Isa her · mukavemeti 
ınenediyor, alık yapana 
f enalrk ya ayı, sağ ya-
nağa bir indirene sol 
yanağı çe yi, entariyi is-
teyene ab da hediye et-
meyi ta ediyordu; 

Bu ka sulh ve miisale-
met tara olan Isa, "ben 
sulh ge~q.tlfdiın. Bir kılıç 
getirdim emekte idi. 

Bu elerle bu söz ara· 
sındaki da ne dersinlı? 
Her m metten feragat 
ile, kı tirmek ve kan dök 
mek nda bir münase-
bet bu imkanı var nn· 
dır?! 

Bu n hepsi arasmda 
vardır. Ve hepsi, 

in eseridirler. 
Isa, şimdiye ka~ r,;;_ "" yanlış anlaşılmış 

bunları anlam~ 
ıf ·11~._Jfalmamıştı. 

tan itibaren 
'p ederseniz bütün 

Wııarsınız. 

Meraklı bir hatıra 
• • • m r gr iZ 

g ciktir n te g f 
Başkumandanlık veldll umumf karar
gAhında nöbetçi erkanı harp zabiti 

neler anlatıyor ? 

Yavuz zırhhsında bir atış 

Mtitekait eıidnrharp binbaşısı rargih erkanı harbiyes!n'de vazife gör 
Tevfik Bey, umumt harpte Gazi Haz mekte idi. Memuriyeti itibarile meım .. 
retlernin maiyetlerinde bulunmak şe leketimirin. harbe sürüklenmesi hadi. 
rel ve fırsatım kazanınuş bir zahittir. sesini de pek yakından takip etmiştir. 
Tevfik Bey, o zaman yakından gör- Eserinin bir fash da bu }H!k meraklı 
düğü ve takip ettiği hadiseler arasın- ve dikkate şayan hadise}i anlatmakta~ 
da Gazi hazretlerinin etraflftda bu- dır. Bugün artrlı: tamamile mazi olan 
Iunanlara hayranlık ~i veren Yük· bu hadise hakkında Tevfik Be-
sek ve kahraman portresini doya doya yin anlattıkları, tarihi kıymeti 

seyretmeğe imıkan bulmuştur, bu- haiz müşahede ve malUmat ma.. 
gUn o portreyi müstakbel nesille- hiyetindedir. Bu faslr, umumi 
rin de takdir ve imtisaline arzetmek harbe takaddümü itibarile başa ge • 
maksadile bir eser vücude getirmiş- çirerek eserden bazı krsım1arı ayrı 

makaleler halinde neşredeceğiz. tir. 
Tevfik Bey, umumi harbin ila- Türkiyenin umumi harbe iştirakin 

nında Harbiye nezaretinde umumi ka- (Lütfen sayıfayc çeviriniz) 1rw .. iM elin• fırsat au.paUf 1kea F.ilo ıt•aall.ac« ,.a.1-11 r& hMıi 
bu altın macununun inliliıarından ııayıfamızdadır. Reımimiıde tay· ı=::::;::~~z.:.~:::::::::=='=='======== 
mümkiln olduğu kadar fazla istifade yarelerden birisi ile Cene.ral D~ ~er)İ . pulluk 
etmek istiyor. Bir kere delile destiyi Goysle meşhur tayyarecı Kostı 
bir daha kendisine muhtaç olmıyacak Yeşilköyde kendilerini k~rşılamıya iktısat k4l ti bir Ul• 
şekilde tamir etmek Fransanın işine gelenler arasında gösterıyor. . Ve e H. M. s. 
gelmez. Destinin çatlak yerleri hiç ol- y • f k ••it ı llnıatname hazırladı 
mazsa tiç dört ayda bir kere tekrar u~ eni a ll e er Ankara, 29 (Telefon) - ikb· 

Haşmetpenahın Casusları 

Yazan : ~eut;e;:c~lo::c::qEu~e====:!::===::=N:ak:;:I::;ed:e:n:::::;:fjai.lllBm ta eline gelmeli. Bundan yeni bir ta· sat veklletince zirai aletlerin 
mir ücreti almmalı. Onun içindir ki Baytar ve ziraat fa- memleket dahilinde imalini te· 
Londra konferansında Alnıanya.nın kültelerl JAyihası min ve teşvik maksadile bir 
yalnız üç ay kadar vaziyetini tehlike- A pulluk talimatnamesi hazırlan-

-1. 1. b' dmı Ankara, 29 (Telefon) - li 
den kurtaracak muva.ıi.ı\at ır yar mıştır. Talimatname başvekalete 
yapılmıştır. Fransa bankası, tngilt~re baytar ve ziraat '!1ekt,ep~erinin oradan da tetkik için maliye ve-
ba kası federal banka merkezi. faku'" lte halı"ne CTetırılmeıerı hak- k 

n ' ' ö aletine gönderilmictir. (Bal) de olan beynelmilel tamirat kmdaki layihanın tetkikine de· Y 

bankası (25) haziranda Almany:ıya vam edilmektedir. Talimatname tatbik edildiği 
• verilmiş olup (13) temmuzda üç haf. Layihaya göre bu mektepler takdirde ınemleket dahilinde I· 

ta için temdit edilen (100) milyon şahsiyeti hükmiyeyi haiz buluna· mal edilecek pulluk başına tali· 
dolarlik krediyi üç ay daha temdit caklar ve bu sıfatla gayri menkul matname hükümleri dairesinde 
etmişlerdir. emval tasarruf edebilecekleröir. pirim verilecektir. 

Diğer taraftan delik destiyi ta- Fakültenin tedris heyeti pro· Ziraat umum mUdUrlDID 
mir edecek olan Fransa şuradan, fesör, muallim, profesör muavjni Ankara. 29 (Telefon) - ikbsat 
buradan hoşuna gitmiyen müdahaJe. ve Metr dö konferanstan ibaret vekaleti ziraat umum miidürln· 
leri de bertaraf etmek istiyor. Bil. olacaktJr. Profesörler baremin ğüne müdür muavini Tevfik bey 
hassa Almanyanrn Rusya cephesinde ikinci, muallimler üçüncü, profe· · d'l · 
bir istinatgaA hı olmamasına ehemmi· tayın e ı mıştir. sör muavinleri dördüncü, metr 
yet veriyor. Bunun içindir ki Fran- Urfada MJllf bayram 

dö konferanslar ise beşinci de- 9 k ) H sa bir taraftan Alman buhranına l k Urfa, 2 (Va ıt - akimi· 
recesi üzerinden maaş a aca • 

bir çare aramak için Londra konfe- !ardır. Metr dö konferanslar tet- yeti Milliye bayramı diin halkın 
ransına giderken diğer taraftan Rus kikat digv erler tedrisat ile meşgul sevinç tezahürab arasında me-
yaya karşı bir sene evvel ilan etmiş olacaklardır. rasimle tesit edildi. 
o1duğu iktısadi harbe nihayet ver- ~;;;;;;;;;~~======:===:=7;;=:~~~=~~========= 
mit, Sovyetler ile ilctısadi bir mü- Amedeni Meb'usan ··· 
tareke imza etmiştir. Ayni zaman· 
'da bir ademi tecavüz mukavelesi 
aktetmek için müzakereye girişmiştir. 
HJç şUphesiz bu müzakerenin asıl 
hedefi Almanyayı şark hududundan 
siyaseten tecrit etmekten başka bir 
teY değildir. 
Şu vaziyete göre Fransanm Alman. 

yaya karşı son zamanlarda . tatbik et
tiği siyaset sarahat kespedıyor: 

Almanyaya karşı garp ceph~in 
den mali taarruz ve şark cephesın
den siyasi taarruz tertip ede~ 
Versay muahedesi ahkamını ebedı• 
] eştirmek tir ... 

lH.ve edelim kt, İngiltere ve Ame
rika gibi Fransa da (delik desti)nlıı 
Mitin M!ttln lnn1masına taraftar 

(Alt tarafı 2 inci sayıfada l 
.AleluHeı ~ 

Sidney Relly Kimdir ? 
-.ı ...... lllPf da rus işlerine vakıf bir mütehassıs 

srf atile müşavirlik etmişti . 
Sidney Rel1y bu kadar iş gördük 

ten sonra boş kalmış. canı ~ıkıl· 
ımağa başlamış. Ne yapsın, tekrar 
Rusyaya dönmüş, ve (Zinoviyef vesa. 
ild) denilmekle maruf evrakı aşırıp in 
giltereye dönmüş. Bu vesilcalarrn Rus 

lngiUz münasebatmrn kat'edilme
sine sebep olduğu malumdur. Rus
lar, onu tekrar idama mahkum et· 
mişler, fakat Sidney oralı bile olm~ 
mış. 

Bu sefer de Savinkof hadis~sinl 
yapmış, Nevyorkta kısa bir miiddet 
kaldıktan sonra, 28 ey1ül 19.23 te 
Finlbdiya hududunda bir Sovyet ka-

Mefhur Casuslardan rakolu tarafından yakalanmıştır. 
Sldney Relll tik defa idama mahkum bu casus 

ince, çelik bakışlı güzel bir adam. acaba derhal idam mr edildi? 
Mazisi hakkında elde mevcut pek az Sovyetler idam edildiğini bildiri 
malQmat bile fevkaladedir. Almanla yorlar. 
ra nazaran lrlandalıdır. Babasc ya Fakat bir sene sonra, kenclisini 
hud4 annesi Rustur. Rus· Japon har nutirki hapishanelerinde gördüğünü 
bi zamanında Por Artürde ticaretle (Lütfen salıifeyi çeviriniz) 

meşgul olduğunu hilen var. Japon1ar1•-----------------..-.-.-------·hesabına çalışıyormuş. Sonra Rus- y 
yaya geçmiş, tayy:ıre işlerile meş
gul olmuş. 

İngiltere harbiye nezaretinin In
tellicens servisi harp zamanında o
na. Almanyada çok na.zile vazifeler 
vermiştir. Biraz sonra kendisini Sov 
yetler a1eyMnde harbederken Pet
rograd ve Moskovada buluyoruz. 
Bir namı müstear i1e sovyetler tara
fın dan kendisinin mühim bir vazife 

Bir ölünün 
defteri ..• 

Nasıl hazırlanmış, 
nasıl bastırılmıştı? 

Üstat Halit Ziya beyin 
hatıralarında bunu zevkle 
ve merakla okuyacaksınız 

4 üncü sayıfamızda 

ye tayin ettirHmesinde de muvaffakJ 
olmuş. Fakat mühim vesaik elde et
tiği için yakalanmış, idama mah. 
kum olmuş, kaçmış, . ve sulh zamanın-

.~~.-....----------..__ __ _. 
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MD-biika.ç gÜJl evvel cereyan ·eden liğ etti: "MUşir Liman paşanın yave- la memnun olmıyan Alman yaveri a· 
bir vak'ayı-Tevfik Bey şöyle anlatr- ri size şimdi müstacel bir emır mirane bir tanr takınarak: - Ne 
yor: getirecek türkçeye tercüme ederek yaptınız? dedi, başkumandan vekili-

--s-o--.ı~· :- ıi ·A B -E ·R LE R 1 
iktisat vekili Bordur gençleri Almanya harbi umumiye girdik- süratle Çanakkale mevakii müstahk~ nin ve Liman papnın emirlerini tnf az 

ten sonra Tüı1ı:iyede bulunan Al- me müfettişi umumisi (Veber) paşaya etmemeğe saJAhiyettar mISimz? Yak•nda istirahat için lsvJ~reye M h llf t 1 _. lrkl 
h 'lrtl 1 hl · Os 1 d kt· · 'T u a gaze e enn ç n ne' :U ~ 1ıs a lyeshinı, mb~n r ev- çe ıGrın.,.1 . l kse . b k (Orada mevcut oJan efendileri hareket edecektir rlyabnı ,ıddetle takbih ediyor• 
· n &J;lll e e ve ır an e\'·ı .ece erı ya,·er er e rıya aş u- göstererek) bunların yanmda felake.1 A k · 29 (T f f ) ·- · •kt. B d 28 (V k t) H.111.•. 

1 harbe . .. "'kl k . . h . d k'J" . . 1 • . . 1 n ara, e e on ı ı or ur a ı - Alll 
ve suru enH! ıçın ünımahl man an ve ı ının emır ennı ısa e va. ti mucip olacak inadımzdan vazgeç k·ı· M f Ş f B ' 
bir faaliyete girmişti. Her gün Alman sıta olduklarından bu tebliğ pek ta- 1 . - lü B .k. . ·d .. · ıat YC 11 uıta a ere • ya·. miyeti Milliye l>ayramı mllnase.. 1 

. . men zı soy yorum. u ı ı gemı uş. t · ·· ·· · t . . • li v. 
ve bunların muhipleri bulunan bazı bii görüldü 1 h b d d kil" ı rm veya cumar esı gunu ıs an· betile Bordur mualhmler bır mn· . · man a mu are e e e e e çe ıyor ar. . • . . . •· 
Tilrlc zabitanı vasıtasile alınan or- Telefonu henüz kapamıştım. Oda· Telgraf çekilmez ve gemiler Çanakkale bula gıdecek, ·oradan ıstırahat de kesif bir gençlik klitlesi top-
dularmm patlak muvaffakıyatı hak· nın kapısı açıldı. Monokl göıl~ ta- den içeri alınmama bu gemilerin düş. etmek üzere iıviçreye hareket )anarak haıbıhallerbe bulundu. 
kında··· ~iibalağah bir propaganda ' şıyan Liman paşanın Brike isminde· man tarafından batırılmasına şu ka edecek orada bir buruk ay lca- H b b IJ · d •z lau 

pt 1 d B ı ik b . k. Al · ·· .. d" T 1 f ' ' ır as ı a er esnasın a su a 
ya ın ryor u. e ç: anrn . azt ıs.. · ı man ya.,.erı gorun u. e gra ı dar bin liradan •baı;:oka o kadar da. İn· l cakt ' . R B h 1 b' 
.:ı.• • .a. <ıh k d d 1 k b ·· 1 ·· d'l ~ • a ır. ıza • gayet eyecan ı ır nu· 
uıl.A(l.m._.. arşısın a or u ann muka- uzatara unun surat e tercume e ı • sanın mahvolmasına sebebiyet nrilmis • • " 
\"ıt'Jlle-ü krrıl<frğr bir srrada mernkii mesini ve ~ekilmt!sini birinci ordu 1 kt s· A~.;.1 h b .. :o S ğ b tuk ırat ettı ve ezcumle tunları . . ' o aca ır. ına~lAJey u mumalJaaı. l ır ve ası 
mtist!lbk~"'~i,n bir iki ~at i~iııde !ill kumandanı Liman paşanın emri iktıza- tin mültezim olacağı ağır cezayt na. : söyledi: 
kutunu i§lla ~ttiriyorlardr. v~ bunla· ~andan olduğunu söyledi. zarı dikkate alarak vakit geçirmeden Anadolu bu hastalıktan tama· - Ben milll bayram gD.nllade 
rm tesiri altında kalanlar hakiki ' 'azi- Telefon muhaberesinden on dakika telgrafı çektirmenizi tavsiye ederim! men te~.lzlenmlştlr. bile kalbimizde derin bir infial 
yete vakıf olmıyanlar Türkiyenin bir sonra, Nif;antaşından harblve m•za. B k "k , 1. tt" · h ı· d düm'\ 1 · b. m••el•y"ı . . . .. . . . ·• u pe nazı ve mes u ıye ı vazı· Ankara., 29 ·(tele{on) _ Aoa- a ın e ~ .. m enen ır .... ~ 
an evvel harbe gırmesıne taraftar o- retıne gelmesı hayretımı mucıp oldu. t k d k t'i bi k ·u·h ' v • B d blik. 
luyorlatdi. ErMnıhar.tıiyei umumiye Telgrafı okuYUnca hayr~tim tezauf ye arşısın a a . r . arar 1 1 az dolu dahj(jnde SJğll" vebası kal· ortaya atacagım. u a a 1 ve 
rel& olan ·Alman Dronzar paşa da mil· etti. Tebellut ettiğim emre ittibacn etrne.nln ne kadar ~ü~ül . olduğ'unu maqığından hayvanıa.:ın vi'ayetler siyasi terbiyemizi, milli unuru
l~i · harbe silriikle~k rçın h~yetl titriyerek tercüme ettim. Telgraf §U ta~dır ed~~ek keyfıy~tı yenıden tee~. arasında serbestçe uakil ve muzu yüksek hlkimiyetimizi ze-
rslahiyeden ayrı bir istikarMtte çah- idi: mtil ve. suratle tahlı~e ba~Iadım .netı: sat111ma müsaade edı'lmı·ıtı'r. delemeğe çalışao menfi neıriyat· 

b f . k d' · ·· h cede hır alman pllnıle turk mılleti ., . . 
OJYOr Te n oere ın en ısın~ mu~. a- Goben ve Breslav dilşmanla mu- . w •• •• B'Jh K · · lar, mubahf gazr.telerın IOD ıa• 
srr olması için Liman paşa ıle musa. harebeye tutuşmuF- olmalan ve ric'at nı bağıt.eten harbe eurüklemek feca· 1 assa · ayıserıye pastırma· · l d .. t d'"' 
ba cU d -s ti b' k ti ı ı ı· b l'ğj hk hayvao sevkeden ta · ı man ar a gos er ıgı iğrenç· ve ka. e yor o. ede ede Çanakkaleye 8 ağustosta mu- a ' ır aç Y z rumn a... ıraya a 1 • e:ır er • • d' 

U:mnml seferberlik buhranına te- vasalat eylemeleri çok muhtemeldir. olan iki geminin batmasından !;Ok a- bu serbestiden ınemnun olmuş- ~çırkm çehre ır. 
s.adtit eff1' bu zamanda başkuman . Binaenaleyh bütün kuvvet ve salahiye. ğır olduğu kanaat.ine vardım, telgra. lardır. Rıza Bey bundan sonra bu 
danlık kararg!hınm birinci haı·ekatı tinizi istimal ederek gemilerin boğaz- f ı çektirmek muhal olduğunu s9yle· adamların şahsi emel ve arzu .. 
harhi.)"f! şube!htde iki erkanıharp ar- dan içeri alınmalarını temine çalışma- dim. Yaver kemali hiddetle cebinden Memur maa,ıarandan kazanç Jarı tatmin edilmemiş bazı bet
kadaşımla ~alı§IYorduk. Geceleri sı- nız <?Jzemdir. bir n<>t defterini çıkardı, ve ik:lz ve Ankara, 29 (Telefon) - 'Mali- babatlar olduğunu, bunlann ne
ra ile sabahl~ra k~dar bekii~erek se Damgayı bastıktan sonra nöbetçi ihtara tına rağmen telgrafr ç~ktir· ye vckileti memur maaşlarıodan zahati ve milli şerefi . her şeyi 
ferber~Jk do ~YJ!l e muhtelıf ordu- kAtibi llhami Beye teslim ettim ve nö- me~iğimi miiş'ir bir yazının altrnı kesilecek k~zanç vergisi bak· unutarak bugtin kti hikimiyeti-
la.rib dan d telg':1. larhla vu~ubulan ~eta· betçi otomobiline binerek bizı.at telgraf i:za etme.kliğimi teklif etti. BilUered kında bir talimatname hazırla- m·ızin kahramanlannı memlek•-
1 atı ereceı e emmıyet ve musta- h ··ı·· · i ·· ı--ı· th ' ... 

11 hı b' . aneye go urmesın soy Ç\&ım. zarı düt derltal imu ettim ve çekilmek is- k d · ti "k k b ı· k. J ·ıı 
u !et e nazara~ v~ . ıze. verılen ~- on on beş dakikaya mütevakkıf olan tedfyse-m de kemali şiddet ve asabi· ma ta ır. . n .Y~ se a as ar annı, mı e• 
Uhiyete binaen ıfa ıçın aıt oldugu nöbetçi otomobilini zaman kazanmak tı • timızın nazannda babrmak ve 
daireye 9Urat1e ha,·ale ederdik. Sa· . .. . . v ye e. .DeJı•k .Desti• büyük eserlerini kürültmek için lihf ı· 't hal"' . d ., d .. w .... h maksadıle kasten soylemıştim. ıııver _Buyurunuz Enver paşııya gidece T 

ret dımğı d ıcınd ~ gor ugutrnlufz 1~ teşekkür etti n katip ile beraber çık· .ır..:z deıcli. ulu orta taarruza geçmiş olduk· 
81188. t o nı an oı-;ruya e e on " . &• • • fk 
mt'rbut o1duğumuz başkumandan ve- tı. Derhal vekılin telefonuna sarıldım, - Zaten oraya gidiyorum siz de gele ~ Başmakalemizden mabaatj larını. hudutsuz neınyatla e ln 
kHine arzeder ve emirlerine göre ha· karşıma çıkan :-avere Enver paşawnın bilirsiniz. 1' • değildir . . Çünkü bu desti kırılacak umumiyeyi zehirlemek istedikle-

. telgraftan malumatr olup olmadıgını . . . ' • · - 1 d" B k"l t- t reket ey1erdtk. 
1 

Cevabını verdikten sonra otomobılı- yani Ahnan,yada .komünistler. ve ya- nnı soy e ı ve aıve ı 111me 
25·26 temmuz 1330 gecesi saat 12 sordum. Hayı~ .c~abın · aldı~~ ~a§ me athyarak Nişantaşına hareket et· hut müfrit milliyetperverler vaziye. Paıanın nutkundaki muallimlere 

dd l ~ d v k'J' d w t 1 f kumandan vekıhnm muvafakatını ıle· . . c·· .. 1 d" K ğ .. b d · ra e eYın e e ı ın ogru e e onu . .. . mesmı şo ore soy e ım. ona m te h k' 1 k 1 11 · b. ve gençlere teveccu e en va- · 
çaldr . . Mfltrofonu elime aldığım zaman n suruek .kara~g~hı .. uı~umiden tel· kapısından girdiğimiz zaman saat iiçe a ırn_- o akca b olk~rsda e enne ır z'feler hakkındaki kısımlara iıa-

ı d b' · b .· t b grafın çekılmesını soyhyen evvel- . . . şey geçmıyece , e ı e };ne ken- ı 
yaver er en ırı ana şu emıı e · . . . gelmıştı. Telefonla yanlrş teblıgatın· d·ı · ed ekt" t d k d d. k"• 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lll!'!!!!!!!!!!!!'!!!!'!'!"""!'!"'"'!!!!'!'"!!!!.!'"!'!"!''!!!".!!'~ kı ya,'erın lısan aşina ol- • .. .. ı erı zarar ec ır. re e ere e ı ı. 
. . . . . - • . . 1 f ht . dan telaşa duşmuş olan yaver Enver 0 . · F d d l'k d t' . B' l bü iik hb 
ıddıa eden bınsı de var. madıgı ıçın te gra mu evıya- d 1 d ~ S d , nun, ıçın ransa a e ı es ıyı - ız genç er, y re e-

l . .. . . .. . . 1 d ğ ·-r 1 d·ıd· paşanın ora a oma ıgınr, a razam b'"t" b"'t·· t i ....1· • 1 b. • • l G . . t ğ fte Sıdney oldü mü, olmedt mı tına ,·akıf o ma ı ınr n ıg a e ı ı· S ·ı ko v d h 1" • ı· d u un u un am r ""'JP . ~g am ır rımız o an yuce azımn aç ı ı 
huınu bilen kimse yoktur. mni anladrm n süratle katip efendi· balı paşanını· · n~~kınl"ad a 

1 bıç ıtmad a hale getirmediği. gibi bütün bütün ve aydınlatbg·ı nurlu yolda ko• 
• • e.· • • u unan mec ısı vu e a a u un u- . .. · .. . . . . 

. Sidney Georges RelJy esrarengız nin arkasından koştum ı.se de ~endism vunu sö ledi. Alman yaverini orada kırılıp dokulmesmı de ıstemıy?r· şarak bu muzır neıriyatla mll-
bır surette kaybolmuştur. den bir e;;er göremedim. Meger A.l· bg k y t k t bll 'h( k Bu cihet na~a.n. dikkate alınınca cadele için ıeferberiz. Ve bu * * * . kat' Ef dl i t ıeylk ı.,ı:a tım ''e e rar p omo e 'f nere Al .,..ıı;.ıı ıü.ıı ,,,,.ı.01 iltHııı.> • ~n·~ t 

··~ :J -.n . man yaven ıp en Y a. ~-Ortaköy istika.metine doğru teveccüh' rn~nya. llaK naa ~arııaQ. teul:i r. bizim ezeli bir va:ıifemi.z.dir ... 
Sı~nexin hatrratmı karısı Pcı~ıta pere>ı haıır olan kendi otomobilme bin B. ;ı;i d .:.- ..ı 1trln uva\ffat' ~ahiyeffe ·~"h1 a\fg"lf B •.:ı ı d N .s 
~ ' f~i B · T d · E . . : ~ ettim. tı me'1'a e Tanna :an-pa".,11ıır . · unoan sonra genç er en u-

m~şretm 9• r. u ~r -ıngı ızce ır. · dırrnış \'e uçurtmuş! · Bu va:ııye..- ·· d- nu iddia eden lnglliz gazetelerine hak' • • 
serin içersinden en mühim parçaları te milJeti harbe sürüklemek desisesine avdet et~kte oJduğunu g~r um. • v . . rı ve Muhtar Beyler de bırer nu-

k • u 1 · ec g~·z "yal d ~. 1 k ta . . Yolda durmak mutadı olmadıgından vermek Uzım oldugu gtbı Alman- tuk ıöyle~iler 
nı <> uy cu anmna ver e ı • ı · "asıta ol u6 umu an ıyara mırıne • 
nız ~unu ilave edelim ki biz, burada, koştum. EYvelce katip efendi tara· verdiği işaret üzerine şoför otomobili yayı kurtaracak· olan ancak kendisi- _T_a_v_u_k_ç_u.lu·k-e•n•s•t-IW_e_n __ 
sadece macera kısımlarını nakletmekle fmdan söylenerek hazırlattırılmış o- çevirerek otomobil katanna takildr. dlr diyen Alman gazetelerinin $ÖZ- Ankara, 29 ( A.A) _ Şehri· 
kalryoruı.. Tefr!'ka kahramanlarının lan nöbetçi otomobiline atladım ve şo Konağa girdiğim, ~~a-~ karaı:~m'?1 Ierindeki hakikati de takdir etmek mizde tavukruluk enstitnsil 3 telAkkileri tamamile kendilerine ait- före bütün süratile gitmesini söyle- mucip olacağı tesm duşunerek buyük icap eder. ,. 
tir. 'l\faksadmnı, sade~e bütün .diinya dim. Şoför emı-imi. harfiyyen icra et- bir helecan geçiriyordum. Li.man P~· Binaenaleyh Almanya kerıdi ken· ~ğustos pazartesi günü mer.a· 
ya hakim olan esrarengız kuvntın, ha kt tereddüt etmedi Heyecanlı şanm yaverinden evvel bemmle go- d" .. k t k . . b" b 1 sımle açılacaktır, . · .. h .. ., · me e • .. .. 1' f k ını ur arma ı~ın ır çare u a· , 
.k~katte .. hukil~etlerd~n da a .mue.ssır bir seyr ile beni Beyoğlu telgrafha- ruşt~. Telgrafın mea ıne vuk~ ~ maz da kendisini delik. ye yahut Aktör Muammer be1le ŞUkran 
hır rolu oldn~nu ~öste~ektı~. .. . nesine vaktinde eriştirdi. . Makine pett~l anda ~er t~rafı !itr~~eg~. b~§- atJak bir ,u destiı:;ine teşpih eden Hanım bugUn evlenlyorlar 

1'\c§hur Dısraelı şu sozlen so) le- ba ına geldiğim zaman reongım uçmuş Jadrgını ve gozlerınin dondugUnu gor- ç . . Aı.r M R 8 1 
Dlisti: ş . . d bel . şı·ddetlenmı'._ ne· dltm Derhal alman yaverinin bu- diplomatların ellerme teslım olmak- il or uammer UfeD eye 

y kalbımın ar erı 'St • • • ı· · K" k "Dünya İı:\]erini idare edenler pek k lunduğu odaya gitti ve gazaıpla: tan başka bir ~Y düşünmezse ve ızmır va ısı azım paşanın ızı 
:. . . . . . fes alamıyacak derecede tı anmrştım. · · · Ş'"k b k"tl · b il 

mahdu.t birkaç kışıden ıbare~ır,1 vedıc- 0 ;ada dikilmiş olan Alman yaverile Kumandanlarıma. böyle bir e~ri yapamazsa şaırın: . . . · u ran banımın0ak~den 
1
ug n 

rayı hilkmedlyoruz zanne en er en .. k iri d evvel henüz vermfk saUhiyetini Llman paşıya kım "Koyup kaldr.rmadan i.kıde birde Ka- saat on eıte ı u ar ev eomo 
pek azt 'ru!!tl icrayı hükmedenlerdir.,, muna aş:~: ~ şı~: ::ıgrafı kaptım vermiştir. Bu mesele henüz mecli· zan devrildi söndürdü ocağı,, dediği memurluğu daireıinde yapılacak-

Bir ba~ekil ağzından ~? sözlerin yansı {aebi~ m:!r:f telgraf memuruna si vükelAda tezekkür edilmektedir. gibi A\'rupa diplomatlarının da Alman tır. 
çrk~1ş olmuı ve bu başvekılın nı.sr~e- ~:;:mnndanhk karargahı nöbetçi neticeyi sonra bildireceğim! mese1esini· ikide . birde yeşil masa Muammer bey bir mllddet ev• 
lf gıbi bir ~hsfyet oluşu şayanı dıkkat erkanıharbi imza.sile §U telgrafı çek- Dedi ve telgrafın keşidesine m~ üzerine koyup kaldırmaları ve bu vel aleyhine dava açtığı sabık 
tir. ~ir mi.eal daha: . tirdim: vafa.kat etmiyerek .• ve a~kasınr se:ı- me~leketin derd_in.e dai.~i. çare ?lan İzmir polis müdürü Ömer beyle 

Meşhur siyasi ,.e maliyecilerden "Aldığmrz telgraf knnmnı d.er~~l rerek döndU. Tek g?.zHiklu .. yav~r .s~t tamırat meselesını katı hır şekılde baıışm>f ve Ömer beyi de bu-
V lter Rathenau şu if!~atta bulunau- yakınız ve yaktrğınrzı şimdi bıldın- dökmüş bir kediye do.n~ü. Goz1erın~ )'e halletmemeleri neticesi korkulur ki gün evlenme memurlug-una da-
w a un akabinde katl:dilmişti. niz. Muhalif hareket idamı müstelzim re dikerclc çıktı, gıttı. İşte bu 'ak- delik dcstün bir gün bütün bütün 
gun" Avrnpanın mukadderatına üç yüz dir. a'aan sonra Almanla~ın n~zdinde kırılmasını mucip olacaktır. Ye böy· vet etmiştir. 
kisi hakimdir. Jler hangi bir hükdme Bunu müteakip yakıldığı ~evabını nüfuzu fazla olan bınbaşı Brık~ fır- Je bir ne~ice bütün medeniyet filemi Muammef bey niklbtan ıonra 
ti ~fktısaden ve siyaseten alt üst etmek alınca geniş ve rahat bir nefes aldım .. sat düştUkçe Almanlara beni ezdırme- için bir felaket teşkil edecektir. . Kızkulesi gazinosunda davetlile· · 
bunlann elindedir. Bu Ref er benim hareıkıitımdan as- ğe çalıtmıştır. .Jt.eluffd .A.sıHı rine bir ziyafet verecektir. 

VAKTın Tefrikası: 46 

Kızılcık 
retilc herbirine bahçede ayrı nyrı yüzü kızarınıf, bir zafer ve ıe- gibi yapıyor, şakalar ediyordu. Ziyankarlığın günah olduğu
yer!er gö3termit olmasına rağmen vinç feryadı ile ıaati çıkardı. Çı- Hasılı konakta Gülsüm için "Elin- nu, dünyada yere dökülen ekmel< 
h~r ıf.in han~pe altlarında, kapı kardı ama üstünden, batından den kabuklu yumurta yenmez,, de- kırıklarını toplayıp yemek kadar ıe 
arkalarında bir iki nkuat kaydc da hayır kalmamıftı. Küçük ha- meleri hiç . haktız değildi. vap bir şey olmadığını bilen Cül-

DallaMI dilirdi. Bunları temizlemek vaıi· nımlar çığlık çığlığa bağrışıyorlar, Gülıüm yalnız do~ul)du.ğu, sü ıüm hiç şikayet etmeden bunları 
il fesi de tabii kıza aitti. bu itlerde konağın yine en gayı·et· ründüğü ıeylerde değıl yedığ' içti- mideye göçürürdü. ' 

Bir kere Ge"hzeden Feridun Be lilerinden olan Karamuaallı süt ni- ği şeylerde de · pisi temizi ayırt et· Hem canım onların mideleri 
YAZAN ye gelmiş bir miıafir bir gece 11ar· neye: mezdi. Konakta elha.mdülillah her buna benzemez neler kabul eder. 

~ EŞ AT N U R i hotlukla ayakyoluna ıaatini dü· - Aman süt nineciğim ... Ne o- şey bol~u. Y al~ız a~Çmın, hizmet- Bütün gün köylerinde yedikleri za 
faknt §U vardır ki Gülsüm<le- ı~r~üıtü. Saat künkün içinde gÖ· Iursa senden olur ... Şunu bir yere çi_ıerin <löküp s8:çt_ığı. ye çaldığı ile ten ne kj, Yorganlı i!e memleket 

ki pisHk zaman geçtikkçe eksilece· runuyor. Fakat el uzatılamıyordu. ıüründürmeden bahçeye götür ... hır ev daha geçmırdı. ten otlıya otlıya geldi](lerini kendi 
ği yere.iJ1adına artıyordu. Büyük ~~nnn Gülsümün tırtmı ok Üstünde neıi varsa attır •.. iyice yı- Böyle olduğu halde Gülsüm leri söylememiıler miydi? 

Konakta büyükleri tiksindire şadı, gulerek: kamadan içeri alma, diye yalva· daima artık, bayat ve kokmuş ye- Gülsüm yiyecek cihetinden ha-
ee!t ·ne kaClar iş çıkarsa ona devre - Haydi kızLm. lş başa düş- nyorlardı. mek yerdi. Bunun sebebi şu idi: kikaten hemşerilerinin en taliliıi 
dilitdt tü. Bunu olaa olıa sen becerirsin Gülıüm tepeden trrnağa kadar Konakla çok kere lüzumundan faz· çıkmıştı. Bir eli yağda bir eli bal· 

Çocukların oturakları gibi sr- dedi. temizlendi, gıcır gıcır yıkandı. Fa la yemek pişer, tel dolaplarda dp- da idi. Sütler kesilir ona verir-
çmı kapanlarının idare ve muhafa· Krz entariıinin ve gömleğinin kat küçük hamrnlar günlerce onu ima bir, hatta iki günlük. bi~ alay ler, kaymaklar .mantarlanır ona 
::za.aı ~a ona verilmişti. Çocuk bez kolunu omuz baş~na kadar aıva· yanlarına sokmadılar. O yaklaşa artık yemek bulunurdu. Bunları verirler. Çocuklara yemiş gelir, 
Jerind~n batka hastalar tarafından drktan ıonra işe batladı. Ev hal cak oldukça: dökmek günah olacağı için sahan biraz geçkin olanları ile hamları 
kullanılan ve kirletilen efya da ça· kı onu seyretmek için . sofaCJa bi- - Aman kız •• uzak dur ... elini sahan, tabak tabak Gülsümün ö- ona ayrılır. Hatta bir defa içine k& 
ma§ırcıya gitmeden evvel onun e· ribirini eziyor, bazıları dayana· ıürme ... kokuyorsun gibi geliyor, nüne sürerlerdi.: rınca ütmüş bir küçük kavanoz gül 
tinden geçerdi. mıyarak öğüre öğüre kaçıyordu. diyorlardı. Hanımların ayni za- - Gülsüm kızım ... havalar se- reçelini ona vermiıler, kız afiyet 

-Konakta bir alay kedi ... ardı. Nihayet Gülsüm yüz üstü ve he· manda sinirli sinirli gülüımele· rin ... bir hafta duna· bir şey ol- o1sun günlerce parmak parmak ye · 
Gülsümün bir faal mürebbiye B&f· men hemen tepe aşağı çalıtmaktan rinden yüz bulan Gülıüm anı~ ar- maz ... Bak miı gibi., aen tunları ye mitti. 

•IJZ ırrıtarak boyunlarına ıanlacak yiver, sevaptır. · (Bitm~di) 
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l ı 

Butşeslzde şaşın 

Halkla biraz dehe 
me,gul olmahd1r 

Nişancada ağaç~mesi ma· 
hallesinde Ziya Bey yazıyor: 

Herkes gibi benim de işim 
düştü. Askerlik \·esikası için 
ınihalleden ilmühaber a!mak 
iktiza etti. Giinlerce müraca
at ediyorum fakat bir türlü 
bizim muhtar efendiyi elinde 
bulmak imkanı yok. Muhtar 
efendi ancak sabahları yedi 
buçuktan sekize, akşamlan 
el~ dokuz bucuktan ona kadar 
mahallenin iŞi ile meşgul olu
yormuş. Ben iş güç sahibi a· 
damım. Sabahları altıda gi
dip dükkanı açarım. Ak~am· 
lan da tam evime geldiğim 
zamanda muhtar efindiyi gör
mek imkanı hasıl olmuyor. 

Biraz geç kalmışım diye 
imkanı yok i~imi yaptrramıy°'" 
rum. Mahallenin halkı da ay. 
ni şekilde cira ediyoruz ki, 
bizim muhtar efendi mahalle 
işleri ile meşgul olacağı 5'aat
leri biraz daha işe uyar :ra
manlara al!'ın, ve mahalle
nin işleri ile biraz daha fazla 
meşgul olsun. 

Okuyucumuz haklıdTr. Ma 
hallenin işleri ile meşgul olan 
muhtar efendinin biraz da 
tı:ılkla meşgul olması tabiidir. 
Fakat bu tabii vazifeyi ihmal 
edenlerin ihmalJerine siz de 
şaıın. .. 

Biz de şaşalım ! 

Vilayette: 

ıiade edilecek em. ı 
lak meselesi \ 

Milbadillere bu em
lAkln bedeli derhal 

verilecek 
1 M. Meclisinin ıon toplantısın· 
~ ~. TGrLı: - Yunan itilafnameai 
lbucebinee firari ve ctabli Rum-

lara ait emlakin iadesi hakkında 
lı kabul edilme kanununun bu haf· 

ta içinde vilayete tebli~i btk· 
lenmektedir. 

Bir kısım mübadilJer kanunun 
tatbikine geçildiği zaman kendi· 

lerine tefviz edilmiş olan emla

kin geri almacağanı düıünerek 
\>aziyetlerinin güçleşeceğini iddia 

~ etmektedirler. 

Halbuki yaptığımız tahkikata 
1
• göre mübadillerin bu . endişesi 
Yerinde değildir. 

Kanun hazırlanırken bütün bu 
cihetler nazın dikkate alınmış 

j\te kendilerine iadesi kabul cdi· 
len emlik verilen mübadillere, 

bu emlaki mukabil bono yerine 

tıakit para verilmesi kararlaştı· 
rılmıştır. 

Bu para, kendilerine tefviz e-
" dilen emJake takdir edilen kıy· 
ll'ıet üzerinden hesap edilerek 
dağıhlacaktır. Bir milyon lira ka· 

dar tutmaktadır. 

Yalnız kanundan İstanbul be

lediytsi hudutları dahilindeki mü· 

bıdHler istifade edecek diğer 

tmllk takas şeklile bükümete 

rıgeçecektir. Para alan mübadil
lere milli emlaktan ucuz ev ve
rilecektir. Bu suretle mübadiller 

emlAk fiatl~ri düşük olduğu için 
daha ucuz ev sahibi olacaklardır 

Para tevziine kanun vilayete 

relir gelmez başlanacaktır. 

Sovyet i'çlleri geliyor 
Ağustos bidayetinde lstanbula 

350 kişilik bir Sovyet işçi kafile· 

•f gelecektır. Kafile birkaç giln 

kalarak iş hayab üzerinde eUU 

l'apacaktar. 

Ticaret t.lemlndeı 

Ticaret odası 
meclisinde 

Ticaret oda11 mecliıi dfin aaat 
15 te toplanmııtar. 

Ticaret boraaıı idare hey'eti 
intihabına dair olan mubata 
tetkik edilmif ve hey'ete atgor· 
tacı Hamdi bey ile Hltün tOccar· 
larından Hliseyin Sabri bey 
seçilmitlerdir. 

Emin lSnü kıu.ıında mO.teıekkil 
liçünçü kazanç Yergiıi tetkik 
itiraz komiayonuna Hacı Recep 
beyin, iiskUdar tayyare cemiyeti 
idare hey'eti DıkDdar ve havaliıi 
tramvayları tirketi muba.ebe 
müdürü Mithat beyin intihap 
edildiklerine dair idare bey'eti 
kararı tasvip edilmiıtir. 

Boraa harici aatıı yapan bazı 
Uiccarlarla mllterakim oda kayıt 
ilcret!erini vermiyenlerin teczi· 
yeleri kararlatbnlmıfbr. 

Mecliı, derhal ıevk ile seri 
ıevk tabirleri araıında limanı· 
mızda nasıl bir fark g&rüt.IOğü 
ve bu iki tabire ne mAna Yeril· 
diği meselesi iJe de meıgul ol· 
mut ve bunun hakkmda etraflı 
ve derin tahkikat yapılmasına 
karar vermittir. 
Odanın 2 kinunuıani tarihinde 

50 inci seneyi bitirmesi miinHe· 
betile bir eser neıredilmeai Ye 
bu günde odanın feTkallde bir 
içtimaa ·davet edilmesi de kabul 
edHmiştir. 
ltelyenlar Un ve Hububat rU· 

sumler1nı arttırdılar 
T riyeste Ticaret müme11illiği

miz, İtalya hnkümetinin un ve 
hububat idhalAt resimlerini art
tırması hakkında ihracat ofisine 
bir rapor göndermiştir. Bu ra· 
pora göre italya hükumeti çıkar
dığı muvakkat bir kanunla, bui
day Te beyaz Mı•ır un~dan ah. 
nan idbaJat resmini 8 temmuz 
J 93 t den itib•ren kental baıma 
92,90 altın Jirete çıkarmıştır. 

Diğer muvakkat bir kanunla da 
çavdar unundan alınan ithalat 
resmini her temmuz 931 den 
itibaren kental batın• 55,90 altın 
lirete çıkarmııtır. 

İtalyan hükumetinin bu tedbiri 

almasına sebep şudur: 
italyanın geçen ıeneki buğ~ar 

rekoltesi 58 milyon kental ıdı. 
Halbuki memleketin 85 kentala 
ihtiyacı vardır. Bu noks~nlığı ta· 
mamiamak için hariçten fazla 
miktarda un ithal edilmiı ve bu 
yüzden yerli mahsulün bir kısmı 
köylUnün elinde kalmıtbr. Bu 
vaziyet karşııında hükumet, k6y· 
lüyü zarardan kurtarmak. ve 
mabıulünü satmasını temınet
mek için itbalibn resmini art~:. 
mış ve bundan baıka neşrettigı 
bir kararname de de onların yüz
de 95 inin yerli buğdaydan ya
pılmasını mecburi tul:muttur. 
Yunanhlar zarara uırıyan 

tUtUnlerl imha ediyorlar 
Yunanistanda hariciye neıare· 

tinde maliye ve ticaret nazırla· 
rının ittirakile yapılan ıon bir 
içtimada, hasara uğrayan tiitün
lerin imhası hakkmda Makidon· 
ya tütün himaye cemiyeti tara· 
fandan vaki teklife ait karar 
tasvip edilmiştir. 

imba ameliyeıine nezaret et· 
mek üzere muhtelif mıntakaJar· 
da komisyonlar teıkil edilmiıtir. 
imha e~ilmek üzere mfiıtabıil
lerden alınacak t6tQn0n miktara. 
7 milyon okka tahmin edilmek
tedir. 

Bir haftalık lhracatanuz 
Son hafta zarfında memleke

timizin muhtelif mıntakalamıdan 
yapılan ihracat ıunlardtr: 

iıtanbuldan: 374 çuval içhn· 

Polis ehemmiyetle Değiştirilen 
tahkikat yapıyor mücevher 

davası, temyizden nakzen 
tetkik olunuyor 

Askeri mütekaidi Yusuf Ferit Heyi, 
aa.ttrkları mücevheri değiştirerek, do
landırmaktan maznun olarak muhake
me edilen Vehbi ile diğer iki arkadaşr, 
geçenlerde hapse mahkum edilmişler· 

cU. Bu husustaki kararı, temyiz mah
kemesi, bazı cihetlerden bozmuş, dün 
nakz .illmı mahkemede C)kunmuşlur. 

Btlllda maznunJann eıski mahkumi
yetleri nazan itibara alınmadığından, 
sUbut sebeplerinin layikile izah nlun· 
madığrndan, şahitlerden Ibrahim Be
yin niçin mahkemede dinlenilmediğin
den, davacının tazminat talebine dair 
flltidası bulunmamasına göre tazmina
ta hUkmedilmeğe mesağ olmadığmdan 
bahsediliyordu. 

Tetkikat yaparak, İbrahim B. in irti 
bal etmiş bulunduku için mahkemeye 
oelbo.lunamadığr anlaşılmış, efvela 
nakza uyulup uyulmaması hakkında 

bir karar verilmek üzere, muhakeme, 
Yanan dükkAnJırın önünde pazartesi gününe bırakılmıştır. 

Evvelki gece Mercanda bir Bekçi Ömerln muhakem6slnde 
yangın çıktığını ve b!rkaç dük· bankalardan cevap geldi 
k!nın yandığını yazmıştık. Şehrimizde manifatura tacirlerin-

Poliıin yaptığı tahkikata göre den Kostantin Riza Goridis efendi· 
yangın gece saat 20 de fincan- nin beş bankaya yatırılmak üzere ken
cılarda Ebezen mefruşat mağa· disine teslim ettiği 1,400 liray1 hanka
ıasandan çıkmıştır. Ve 

0 
civar lara götürmiyerek kendisinde alıkoy-

mak suretile Kostantin efendinin em-
büyük bir tehlike atlatmışbr. niyetini sui istimal etmekle ma.ınun 

Atet birdenbire yandaki dük· mağaza bekçisi Ömer HulUsinin muha
kinları sarmı' sıra ile Onniğin, kemesine diin ikinci cer.a mahkemesin
Minas n Yani efendilerin dük- de devam edilmiştir. 
kanlannı yakmı,tır. Dünkü celsede, bankalardan vaki 

Yangının şiddeti birkaç saat istilamlara gelen cevaplar okunmuş· 
ıilrmüş daima olduğu gibi terkos tur. Bu cevaplardan dördü. o tarihte 
musluklarında su bulunmadı~ın- bu tacirin bankalara para göndermesi 
dan itfaiye hortumla Eminöniln· icap ettiği ''e bu para} ı sonradan gön
de denizden ve yukarıda Beya- derdiği bildiriliyordu. Yalnız Doyçe 
zıt havuıundan su almıstır. Banktan gelen cevabın diier bir isti· 

Bu müddet zarfında 
1

hortum· Ifımla daha sarih şekilde olmasının te. 
lar tramvay yollarını kapamış mini ve maznun ' 'ekilleri taı·af ından ge 

Beyoğlu ve Beşiktaş cihetindeki len cevapların tetkiki için muhakeme 

tramvaylar EnıinönUne, Fatih ta· çarşambaya kalmıştır. 
rafındakilerde Sirkeciye kadar Rehlplerle rahibeler are•ında 
itliyebilmişlerdir. "Akşam., reftkimiz aleyhine müdde· 

itfaiye enkaz arasındaki ateı· iumumilikçe açılan açık ' 'e müstehcen 
leri tamamen söndürebilmek için neşriyat dava~ma ait tahkikata müs

tanHklik~e devam oluıı maktadır. Da-
ıabaha kadar çahşmıştır. "Rahiplerle rahibeler arasmda., 

Yanan mağazalar sigortala ol- ;:;rikasından dolayıdır. Ye bu rom~
duğundan Eminönü polis mer· nı nakleden Va • Nu Jl. le gaze~enın 

kezi ehemmiyetle tahkikat yap- mes'ul mUdiirü Iskender Fahrettın B. 
maktadır. aleyhindedir. 

=d=;=ı=;=k=, ~3=::=o==s=b=a=ly=a==t=if=ti=k=, ===3=o=s=a=n=d=ık= Burhan Cahlt Bey!n ~·tı;abe 
afyon, 105 çuval kabuklu fındık suretlle ifade•• a ın ı 
5 ba. lya yapaiYı ve 50 çuval kuı Ankarada bir zat tarafınd~n a~ı lan 

6 • t d .... .,1ndan dolayı dun sabah 
yemı. neşrıya a •.....,. . d 

Mersinden: 1.191.9~6 kilo ar• lstanbul birinci ceza . ;ah_ke~:~ı\ e 
pa ve 1.442.950 kilo pamuk. muharrir Burhan Cahıt eyın tıs ~na e 

S t'1 · cadeo;ıi alınmıştır. stınabe 
amıundan: 2.261 sandık yu· surckı e Aı nka~ava iade olunmu~tur. 

murta. evra t, · 

Antalyadan: 1.524 metre mi- ikraz ve istikraz mUessese· 
kibı kel'este ihraç edilmiştir. ıertne tebligatv yapı~ac.ak 

ihracat ofisine gelen maluma- Hükümetin yaptıgı yenı nızam-
ta göre Mersinde 5.040.749 ki· arnc mucebince ikraz ve istik-
lo pamuk stoku ve Samsunda ;az rnliesseseleri bükiimete temi-
da 7.004.369 kilo tütün· stoku t vermeğc mecburdurlar. 
vardır. ~aalbuki şimdiye kadar biç bir 
lnglltere en çok Amerlkadan müracaat vaki olmadığından 

tUtUn alıyor f caret müdüriyeti alikadarlara 
Yapılan tetkikata göre ingil- ~niden tebli~ Ptmek için vila· 

1 
1 k" b 'b. tereye yapbğJmız tütün ihrac:ab yetten şehr e ı u gı ı 

pek azdır. jogiltereye tütün gön· müesseıelerin listesini iıte· 
deren memleketlerden birinciliği mittir. 
Amerika almaktadır. İngiltere 
ithalibnın yüzde 86 smı Ameri· Sigorta tarifeleri 

3 T Sigorta tarifelerini tetkik eden 
kadan, binde ünü ürkiyeden, d k 

komisyon önümüz e i hafta için-5 ini Yunani.dandan ve on binde 
de toplanar,. k işine baş\ayacaktır. 

3ünü ise Bulgaristandan yapmak· 
tadır. etmeleri ve bundan başka b r 

Bunun aabebi ise ingiltereoin kaç sene evveline kadar Mısır 
müstemleke ve dominyonlar.ndan hükümetinin nefasetcc çok aşağı 
gelen tütünlere tercihli tarife tat· olan Japon ve Çin tiitünlerinden 
bik etmesidir. daha faıJa ithalat resmi almakta 
Mısırda en çok Çin tUtUnlerl iken bunlardan da tütünlcrimiz· 

sabhyor 
1 b. den alınan resmi almağa başla· 

Ticaret odasına ge en ır ra· 
· d M mış olmasıdır. 

Ora göre t 930 seoesın e ısır· 
P J Yunanlstanda zeytin yalı fazla 
da eD Ziyade Çin ve apon tü- Y nanı' standa bu sene ze t · U y JD 
tftnleri satılmıştır. . h 

B 
un başlıca sebeplen Mı- yağı isti salatı geçen seneden 

~nara fabrikacılarımn, piya· fazladar. 90 bin ton tahmin edil
ıar ııg uı sigara imal ve sevk mektcdir. Bu sene zeytin mab,u
ıatya ku~çin randımanı fazla olan lü bilhassa Korfo ve Girit ada· 
c me 1 

' • 'b d b ld bu tütünleri diğerlerıne tercı ıın a o ur. 

Günün 
Muhtırası 

Takvim - Perşembe 30 Temmuz7 ----inci ıı y l 931. şen enin ıı;ünleri: geçen 211 
kalan günler: 154. 14 Rebiülenel 13~0. 

GUne!-Doı?'uşu 4.54: Ran~ı. 19.2? 
Namaz vakitleri- Sabah: 3.12 

Üğle· 12.2().; ıkındi l~\k~am 19.27, 
YııN 2r.ro ım~ak. 2.50 

• 
Hava - Dünkü hararCf ıazamtı 3t 

(a~gar!) 21 derece. Bugün rüzgtr poyru 
ba,·a açı ur. 

• 
Bugün 

Gelenler • gidenler - E!ki a
mum i~k~n müdürü. l\utahya meb"usu 
Hacı Mehmet Bey Ankııradan ~ehrimize 
gelmiştir. Mehmet 8. dün viUyece gelerek 
vali mua\'İni fazlı BeYle ,,.e t~k i iskln 
ar kadaşlarile görüşmü~tlır. 

§ Ödemiş kaymakamı Recai B. mezu· 
nen şehrimize ~elmistir. 

§ Hintli zenginlerden Ali Hın bir 
müddet kılmak üzere şehrimize gelmiştir. 
Ali Han maruf Hintli zengin Ağı Hının 
oğludur ve yirmi yışlınnda L:ıdardır. 

~ Irak sefareti müsteşarı Atı B. dün 
An.karaya gitmi$tir. Atı B. yaz mevri· 
minde .\nkırıı.da kalacak \'e lrık !efiri 
Naci Sevket Beye veictlet edecektir. 

§ Oün Leopolis ,·apurile şehrimize. 94 
A ~·usturyalı seyyah gelmiştir. Kafile Viya. 
na darülfünununun muhtelif fakültelerin.• 
mensup talebe ve profesörlerden müte· 
şckkildir. 

Şehrimizde üç gün kalacak olan heyet 
Vivana ilthivat darülfünunu reisi Moa· 
sin.\·or Innit;erin riyueti altındadır: . 

·Toole"blAr - •·ü~küdar bankası., 
nrn hi~>edar!aıı yarın saat 15 te b:ı.nka· 
nın merkezinde toplanarak idare heyeti 
intihabı \ apacaklardır. 

Gezintiler - Halk fırkasının Şişli 
nahiyesi bu ak~am içi., Adalar \'e Boğu· 
da bir mehtap gezintisi tt>rtip ctmişttr. 

Bu ~ezintı~ e fırka \·e bükılm.et erktnı 

davetlidir Vapur köprüden saat 7 de 
hareket edeccktır. 

TeşekkUrler - Eniştem Doktor 
operatör Percev '.\eıih B"!yin ölumile 
müteellim hulunın kıymetli Ye feda.kır 
birçok zatlardan aldığım taziye telgraf \'e 
me1'tuplarına burada bulunamımaklığım 

hasebile vaktinde CC\'ap \'eremedim. Arzı 
itizar ile ailemizin tee5sürlerine i~i.r,ak 

etmek wretile bizleri teselli eden muh~ 
terem ıevat ile Esklşehirde çıkan Sakuyı 
gazetesine samimf tecekkürlerimi takdime 
yüksek delAlecinizi rica ederim efendim 

DeYlet demiryoliarı fidanlıklar müdürü 
CEL1L 

Radyo 
lstanbul - Saat 18 den 19 a liıdar 

gramofon plAklan neşriyao 19,30 dan 
20,30 a kadar birinci liıstm alaturka 
5az. Mskbule Hanım i~tirakile, Anadolu 
Ajansı habeıleri 20.30 dan 21,30 ı kıdu 
orke.ma 21,30 dan 22.30 ıt kadar ikinci 
kısım sa7., Ekrem B. ve Akile H.işticakile. 

ty akıt:Abone ~artları: 
I 3 tı 1 'l Aylık 

Dahilde 150 400 750 !400 l\u~ 
TJariCle - 800 1450 ~(()() 

lıın eertlerımız; 
Resmi llususi 

Sanrı ıo l\:ş. 12.50 l\ş 
Santimi 20 ., ~5 

KUçUk llAn ,artlarımız = . 

1 2 3 4 
30 50 65 75 

1 • l O DefaJı ı; 

100 Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı· 
~ı için hir defa rneccanendir 

R - 4 satırı ~eı;en ilAnLınn fazla 
:ıtırı ıçin .5 kuruş zammolunur 

Darülfünunda 
Edebiyat takUneai reıauıı in· 
tihabını divan kabul etmedi 

Darülfünun divanı dGn aaat 
dörtte toplanmış ve birikmit 
baıı iıleri intaç etmiıtir. Ba 
arada edebiyat fakültesi mecliıi · 
tarafınd.:n fakülte riyasetine te• 

çilen Köprülüıade Fuat beyin 
intihabı tetkik edilmiş ve neti· 
cede 14 azadan 12 si bu intiha
bı tasdik etmemiılerdir. Fakülte 
riyaseti için yeniden reis intiha
bı yapılacaklar. 
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'. . ; İŞAB.ET~.ERİ 
Avukat kafası 

mühendis zekası 

J San'at Aleminde J 

Güzel san'at aşısı 
Jazım 

" Bir ölünün defteri ,, izmirde Anlaşılryor ki güzel san'atin de 
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l b ld ? (~phe zaferine ihtiyacı nr. Sağır ku. 
Türkiyede bir milyon yüz bin nası ası ı . laklar Ye görmiyen gözler ancak yu 

kişi okur yazar Geri kalan on iki kardan gelen bu ı:;adtt:me ile açılacnk-
milyon dört yüz bin kişi okumak Menemenli zade Tahir B. - Tahsf11 B. - MUfrlt bir zeklnın t Sf 1 
yazmak bilm~z. tehllkeferl - Bir bUyUk cesaret - " Bu mu ld! ? ., 1~: nıd ye kadar ?f~k bir zümreye 

Okuvup uazma bilenlerin içinde ve " Heyhat 1 munhaı;ır kalan nıe$ ulırft ve hkabı 
., ., •• " artık her1'e!!-e teşmil fdflim: 

Myrsı on düzine); geç.miyen bir eka}. - 59 - Yaznn ı u:ı~ııt Ziya H '•k& t' ıı· d 
liyet \·ardır. Bu ekalliyetin adı mü· ~ u u ume ın, e ı S(!ne en beri mek. 
nerverdir. (Hizmet) te umin katı boşa.Jmrştr, başlıyan §Üphelerf tamamen teeyyüt et tep~erdeki' .r~sim. !~drisatr v~ tanayiı 
Mti H IH buraya bir büyük roman tefrika etmek miş oldu. n~fııoe teşKı)ah ıçın sarfettıği yüz 

Il~.VVer ~ .. ~~ar r için zaten fırsata miltera.kkiptim. Bir ıün elimde bir demet ki\.ğıt gö. hınlerce lir~ hiçbir iyi net!ce ' 'erme. 
Cahılın ne istedıgını bıJıyoruz. Bu roman ne zamandır zihnimde can· ren Tahıin Sördu: - O nedir azizim? mittir. R~ı:ıım nıuaJifmlerınin aJdrk-
M.. · ? ' lııtr Pil a h d O k · unevver ne 1apa.r. lanmış, artık doktnak için aculAne - Son romanımın tefrikaları. Bü ' r aram rr. ö uı ~ene resım 
Müne.wer düştin~ez. ~fünevver kıpırdanıyordu. Kısmen ı:ıon zamnn• tün diterlerl ılbf unutulmata mahktlm dersi ~ören mekttp nı~zunlarının gU. 

kafasını ışletme.z, mune~~nn kafası l&rda. teneffüA ettiğim ölilmiln IO• srfatflt kiltttphanenıjn bir delijine gi- tel ır;an ate t.aınamen . bıg!ne.. ve sağır 
değil elindeki kıt~plart . di.lşiln~r... .. ~uk havasından, kıımen Rusya harbi· diyor. kalmaları acın~cak hır ~ydır. Mtm· 

Hukuku esa.sıye kıtahr dlışunur. nin ~ocukluğumrlıtn kalma acr intlbR· Ona (Sefile) nin maceruınr evvelce lekette . _ı>lbtik san'atın yoklugun· 
lktısat kitahı düşünür. lanndan tohumunu illan bu büyük ro- anlatmrttım. Dedi kf: _ Be.n onu s:a- dan şıJ.a) e~ edeı·ken krravatı, '>as. 
Edebiyat kitabı düşünür. man (Bir ölünün defteri) idi. Eter utede ta.kip edem~mfftim. Müsaa.dı:? tonu, mn~ın~:ret. şehadetnamesi yedin 
Kitap M d iişünürse, o bir rad· o zamana kadar yazdıklRnma kPndi- eler&en mÜ&\·eddeleri bana ,·er, ol\uya '{~ . olan btiylik bır ekseriyetitt tüld.irür 

. b ' ı· bi t gıbı : :yo hoparlörü gibi tekrar eder. sıne ır usan ve r arı arıyan taze yrm. 
.Kitabın bir forması düşmüşse, hir bir ka.ıe.ı:nin .. ilk .. tecrübeleri nazıtrile Jı~rtHI gUn tefrikalarla. relJp beni - "Hilr. i~ ?l~ti de (resim). mi kal. 

sahifesini fare yedi ise ehemmiyeti 'e hlı):u~ bır muı;amaha hi ile b&k· mektepte dershAnede buldu. Ve bir kö · dı,, de_mel~r~nı ıı,utmek Lu1.r mutuinin 
yok ı Hoparlör kopan ve yencı1 kıs- ma.k caıı ıse bu esere de bir istikrar şeye çekerek bir çırpıda söyledi: Y~ndrgını ışıttnek kadar tlım 1·e haıin-
mr atlıyarak tekrar eder. noktasını teşkil etmiştir deııHebilir. - Beıt buranın maarif müdürüyüm. dır. 

Bunun için biz doksan ~ısnedir Edebi~'afa _ ~ensu?i:et d~i:·e lnd~ hu· E.ncUmerıi t~ftiş \'e muay~n• burada be Si.r~i, .. i.~trsa~i, mali .•. ilah . buh. 
bir hayli milne\"Yer yetiştirdik. Fa- ~.u_nabılecek bı!· hıkaye ıçın tertıp ve nım . . ı~te .sıze bunu. lzmırde tab'ctür- ranların hutun dunya. devletlerı ba
kat bu münewerlu ellel'ine geçen u~l~p noktaı na:ııtnndan hunu ken- mek ıçın ruh.cıat verıyorum.. . şındtt ne korkun~ şekılde dı>laştı.t{tı11 
kitapları tekrar ettller dısınden C\'Tel gelenlere tercih etmt• Burada &on ~frikanın üzerinde her gün gaıetelerfmlzde görüyoruz. O 

Hürriyet • meh için teYazu nzifesile telif ol una kırmızı mµrekkeple ı-uhsatı mübeyyin ktıror ve bundan kendimize blr c\t te-
' mryarak bir sebep &Örmüyorum. şerhi ,·e maarif müdürünün mührünü seJli çıkararak ktn-vetimizi arttrı·maj'ı. 

Demokrasi, 
. . d . . d' . bl hmirin haratı irfanında 111ı-s'ut gösterdi. çahşryoru7.. Fakat maalesef dil\katle 

Li
1 
hberalızm. k~fnuı! 'te,lı,, td) e .

1
r bir mıuhariyet ,·~rdT, ki bu, yekdiğe· ... Bu kafi değil. Senin o kütilpha. bakılırsa bu umumi buhrıtnlar bizden 

hayl ukuku esas ye • 1 ap arı enı · · · t k' d ·r ·· ·· · · d liM d I i h i · b '·a h b' I k tt ·· f' . nm a · ıp e en maarı mudurlerinın nenın ,. eın e ne er n \'arsa epı:ı nı aşl\ ıç ır nıem e e e ~anayıı ne ı· 

dı. d' hl h .
1
. h f cirldt>n şayanı hürmet n takdir ıevat han.a. getir. Ru bitti mi? şimdi -rer e- 5e hareketinin ihmaline sebebiyet ver· 

Doksan sene tr r a\ ı a ızlar ı · l b S i ... ildil ·· f ı·ı mı·v B. f f k ı . , F . t Jd ? N · . tan olmalarıydı. Bu mtyanda Merıe- ın ana. en .m11&n1 m ru sı a ı e ,,or. ız nanm1yoruz a at on ar 
}"etiŞti. ., aka ne 0 u · ... etıce nereye menlizade Tahir Rey merhumu en defli. sadect Tahsin sıfatile tebrik e. bilfYorlar ki: Sana,it ndise, bir menı 
dayandı.· başta zikretmekle onun muazzez ha.tr. derim; eğer bunda bir ha.ı.i~ei 1.lfaz leketin manevi varhğınr arttırma!d& 

Muskalar rasına ~ir ihtiram borcunu ifa. etmiş görmtısen teb_rik v4! tahsln edeıim... beraber siyasi iktı~adi, miJU, içtimai, 
Şeniyete el ıürmeyen münevnr ~e- olacağım. Tahir Bey mensup olduğu Bu o ı:aınRn için öyle hir cesaret j . ahlaki ilah .. cephelerinde de büyük rol 

nist'ti anlamıyan genç yaptığı n:ıza- aile erkanından bütün tanıdıklanmda diki huna ancak o kadir olabilirdi. B~n alır. 
riyelerin birer muskadan başka. bir nıüşahet olan yük.sek liyakat ve kud- de derhal bütün bekliyen kitaplarımı Buhran de·ram ede dursun: Çin hü
şey olmadığını ıörünce, büyiisü tut· ret eYnfile asfümc ve kiba.rane me:ri· basmakta ve lstanbula göndermekte is kumeti, biiyük fransız heykeltrn~ı 
mıya.n bir sihirbaz gibi hayıflandı. yet ve hasleten başka pek rilıide, pek tical ettim, A hiç kimseden bir •~ (Borıtelle) in eserini milli müzesine a-

Dertlendi, içtendi. müstesna bir kabiliyeti şairaneye çıkmadı. Guya bmir başka bir mem. lıyor; Yunanistan müze~ine Almanya 

H .. . t d d 'k hürri'-·d olmadı. malil•ti. Biz kendisine lstanbulda u- leket. başka bir idareye Ubi ayn bir hüklımetinden (Greco) nun bir resmi-
urrıye e 1 

J ..... d ı ·~· 1 · · hUk·.. t 'd" Anarşi bir salgın gibi etrafı .sardı. zun muu ' , neşret~ıgı ~r eni~. ~ıl- ume ı ı.. . ni almak i~in lfi() hin kUaur lira. ' 'frf. 
D~ip1in dedik, i t ibdadın dani~aksı hassa (Ga) ~~t) me,kutıu ledebıresıl~, (Hf Zaten bal le ı ·.ı:.~Jdub~unda rlndrrfk:f yor; Çekôslovnky.a maArif nıtzırı mas 

d biten ma ntar ,...ibi türedi. J\fo. daha sonra us ta t Ek reme" lhan,, ~dı. zmet) te genç ıı;.ın ır ntş e Clr rii Perer Prağa resimler celb!d!rek 
~:~ e~evlet dedik As;·ailikten rle gc- asını yazdıran (ilhan) metmuai eş'ıt· \"ilSTta.c:r sıfatını hirkaç ~ene ta.şryahil· (Paris ekoli) ni me le.k f e ta t k 
. •tt•k rile meclup iken onu lzmirde m:ıarif di, hatta galiba ben lstanbuıa gelin· ı'çı'n bı",. "'-"'nrYı' n e '? e ın r "1

.1mt a 
rı ı.ı ı ·. .. .. .. . . .. • """ • s riı açıyor; ngı en 

i t d
,. ....... • muduru srfatıle ış başmda yuksek hfr ceye kadar... milyonlar sarfederk Acemistanclan, ı. 

s e ·~ unız şey ntemur, n~ ahpap araAmda da sohpf'tl ltte e zamana kadar yazrlnuş ohın tal . d H 1 ..J d k' · ı ı 
Ç.. k" l · · · ı h t d 1 b. d .1 1 . d hl tak t b' ) a an, o anua an ıra ı e t'ser er uıt u, 1ız naıuıye ı e ara şe· ne oyu amryan ır ost sıfatı e tanı- eser erım en r ·ımının a r an• 

1 
k h lk .. 

niyet ile iş a r asrnd akl nisbeti blr yınca tamamen meftun olmuş idik. cak Tahıııinin bu cesareti neticcsile a a~'a · a 
1 
ına .g~steriyor; Fra~&a Ce-

.. ı . . .. 1 • • 1 b'J · t' ıayır arap arı ıçın muht*m hır sana 
turlü bu amadık. Her ~eyden zıyade kahiliyeti takdır mum"un o a. 1 mış 1• •• f" . . • A fk 

t l ' d · · ı I " .. 1 ·1··- il · T (Bı·r··ıunündef+-rı·)bı·t1 ı' ktenı:nn yııneısesarayı3aptırı}or, mera, nsan her aklına g(' 4'111 cgı , şe· etmek rnyu ... ug ne malık olan n· o ~ " .,..., · , • . . 
niyetin Lcıtediğini yapahilir. Blz ıte ls. hir Bey Adanadan hmire gelirken ora.. ra iki ki.içtik roman daha yaıdını: san atka~l~rı dant edel'ek 8ergı1er ,.ij. 
t . ? d k . n mi;,,.,t k k. 1· ~ ·1 (Bu muydu?) ve (HevhatI ) cude getırıyor ve re.a.lınler alıyor: nuı 1yoraz. a ze asını ..., ~sna es m ı.1(1 e · . •• • . . . • . 

Biz her halde nazariye d~ğil tencciihii himayekc'tranesini kazanan Bunlardan birincisi Mnra ı .. t.an· garrstanı.n pl~stık sana~ har~e~ınl -~T 
hayat, 'elle tutulur .ı:öz1e görülür ha· talebeden Behram ~fendiyl de berahe- b~lda bas~ldı ikinrisi (Hizmet) te te~· rupa tak~~ e~ı)or;. Parıste hukum~tın 
yat istiyoruz. bu ha~·atın hudutları rinde gf'tirerek fzmır mekU!hl ldadfsi· tıka tdfldıkteıt sonra Istanbulda. bır ve beledı;ı; enın ~n at saraylarından 

1
,,_ d ne '-'erleı;tirmisti. Bunu rtıüfit olmak risalei mevkut.eye de parça parça kon· maada h-er ay (•O· 80) c ya.krn res'm 

ma um ur. " :. • . 1 · · ı k · · . A i 
1 

· d 
1 

t k k · irin fıtretinde mevcut ihthacın blr nü du. Nihayet Asım Bey tarafından kı- ga enı;;ı açı ıp ·apam:ror. Bız ıse (ken 
Bız, Yl'Upa ıır e,· ~ ·urma · ıs > · • • . 

ti. muneı::i olmak üure kaydediyorum. tap halinde de baıı;.tmldrkten sonra dımıze acıyalım) ı;en~dc bir tanf'ı:;in~ 
}oru:ı. . .. . 0 Behram Efendi bugün ı~tan · müttllith!\n~ye gönderilmiş iken hir tahammül edı>miyorm;. 

Bu devlctın r"a~1, muspet hılgf, . d h n k: ·ı · d Kur· K .. . . • . • h hulun en mümtaz dao,·a vekıllerinden yangın a eme amı en ;>an 1• oca Turkı\'enin iki rf'~im te ... hir 
konfor, ıktısadı cıhaz hulasa av:ıt ~ t ı b'l :· '" 1 k d • ' • =-. .. . . . · biridir Tahir Beyin genç yasında ,.e- an 8· 1 en. nllsııa aıı pe az tr. edecek (ısıtılmış -re temiı bir ~araj. 
vıyesi yuksek hır cemıyettır. · · ~ H 'k' · de (hürük kitaplar) ıı:.il· 

. ~· fatr titrk edehiyab içJn tellfi edi· er 1 ısı . -w .. lan baska bir şey olmıyan) ufak hir 
~n l\ı a yoldan buna gıdece~ız: lememi~ ziyalardan biridir. Ne kadar sitesin~ dahil olan bu ~~rl.er hu.ının fe;;im g~lt>rio;.i hit; yoktur. Yunanis tan 
K_?mşularımızla. aramızdaki M'''ıyt yaı;ıkhr kf, daracık edebiyat alemin- ta~amıle unutulmuli gıbıdır, bundan ısan•atkarları memleketimizde sergi a~ 

boşltıgunu en kısa zamanda doldur· de bile tetehhüatı t.evı;i külfetine kat. muteeAAir o1acak en son kimse de on- k • . h"k " t ' . .. t t 
nıak yegan~ hedefimiz. . ·. lann nıuhıtrrfridh·. ma ıçın u umt' lmıze muracıta e -

lanamıyanlar mılletın bu kıymettar il n z· . lJ /.(·c.d ıtıişlerdtr. Bu talepler bi7.lm lehintiZ(I 
Bu hede_re v~r~ak ıçın m~tla~a riiknü şi'rile istihkakı derecesinde meş n' ;ı11n. ş f1. ı~ c olarak diğer d~vletler tarafından da 

huknku esasıre Uımı olmtY'B.cıı.gız, ıır g"Ul olmamış görünüyor. Türk .. Bu ıuar dostlulwu d k b 1 ' ;.t B 1 • ..~·1:1n 
i ve miihendiı;; gihi cahşacajt1z. Diln· ~ a vu u u aran. ır. tın ua · • 1 , 

ç .. .. .. .•. . . Tahir Beyden e-0nra Tahsin Bt'y Nsimlerinizf asacak milnıu;ip duvarı· 
ya onunde mudafaa ettıgımız tez bır aelmekle lzmir irfan hayatına kıs· La Bulgarinin bir makalesi . k . b . • . 11 , 1 

k t ''d f ası ile ka ı aı p, t i S f mız )O ,, cela ınt mı 'erecegız .. 
avu a mu a a · zanı am • men bir teı!'liyet g~tirmi~ oldu. La Bulgarie gaze es ... o ya elçimiz . . 'b' 

· · ·· · · d .. , d' • . . • . . . · . ff Mılletler arasrndakı hu gı ı temas 
Onun ıçın muncner e mu ıen ıs Darüş.::afakadan bir nkıtler Sa· Tevf1'k Kı\mıJ :Reyın ~ent \az esine dik'' t f d d " .. 

. i d · · t' , . ·ı ~ . !arın sayanı ,..a ay asını uşune. 
zeka~ı, ve 1fÇl rn esı ıs ıyoruı. lih Zeki Ahmet Ras im Hfüıeyın, Fe· ba~lamasr miinaaebctı e razdıgı hır .~ " 1 "f ' • . rek h ukumete nep ya ,.a rryc.ı uz: " ~m-

8 .1 DRI ETEM rit, Hakkı kabilinden yetişen müı-.t.es· başmakalede iki komşu mılld araı;;ında 1 k t k ti ' b'r ~.,,n'at aşı"ı 1 .~ . . . . .. . e · e e uvve ı ı .:>il ., 4Zl'm· 
------------- na zekalann arasında Tahsın fıtre- cıhan harhınden ben tees..,us etmı~ o d R . 1 . 1• '"e bı'r n .11• . • . d k b ır. esım ga crıs • u ı reı.ım 

Zeptl·n şı·mal . tinin daima ~mağa müheyya heye- la.n d~tlugu ışaret e ere u doı:ıtlu- .. . b 1 ın vaıulacaüı Y ola· 
. . .d. O ~ h 'k. ·11 t' k ndi 1 d rtıuzel\t u aş n ~ .. er unlarile mlitebarl:ı bır s1ma ı ı. · gun em ı ı mı c ın ~ au arın . a- kt 

kutu bunda nun tebahhur ederek akan bir sdu~·a ki mtinasebetler, .hem de Bdalka.hn ~-e c1ı. ca · ır. Muhittin SPbnli 
benzer "öyleyişinde, harekete gel ık· han sulhu noktaı nazarrn an atı o· 

Moi'reova, 28 (A. A) - Tas <t· ten sonra tevkif edecek ctiiğmesi hıt· duğu themmiyetten bah~etmiştir. Ga· Fırkada: 
janSl, Graf Zeplinin dün mahli lunamıyan hir makine ~ürati1e ya. zete diyor ki: .. Umumi bUro çah,mıya başladı 
süratle sut 21,30da hiç bir ma· zışında. hele yeşil midir sarı mıdır "İki millet araııında kar~ıhkh ıtı- Ankaradan tatil münasebetile 
niaya uğramaksızın Malyguine i ~inoe kaynryan kmlcrmlarla farkolu mat ,.e htirmtt mevcuttur. Ish:nbula nakledilen umumi ka· 

Seyahat notları 3 
lzmlr hakkında !teberi 

lzmirdeyiz. Trenin pencerefe' 
rinden dolup boşalan bunalt1CI 
sıcağı adalar denizi ( Ege ) uif 
nispeten serin rUzglrı dağıbyol 
vehmile biraz Eerahlıyoruz. Hal• 
buki, sahil de dahile taı çıkarl' 
cak kadar sıcak... Elinizdeki 
mendilin işi yoksa alnınızın üıe' 
rinde biriken ter taneciklerid 
habire silsin, dursun. 

Atlı tramvaylar 
izmirde iki tilrlü tramvay var, 

Kavaktan göıtepeye kadar elek· 
trikli, kordonda ise atlı araba• 
lar işliyor. 

Bir cılız at tarafından çekileıı 
kordDn tramvay arabasına niza• 
men 28 iki de ıUrUcU (Vatmaıı 
demeğe dilim varmıyor. ) ile 
biJetd yani otuz kişi binebiJit. 
Şu halde bir beygir kuvveti 
bu kadar adamı ta91yor demek• 
tir. 

Bir çok arabaları tıklım tıılıaıı 
dolu olan lstanbul tramvaylar1n• 
kusur bulmayınız; bu kalabalığa 
rap-men, kim bilir, onların mo• 
törleri '4aç beygir kuvvetindedir. 

Ocak ve rakı 
Eski Türk ocağınm yepyeni 

binasıoda sporcular ve edebiyat• 
çılar ·yani vücutları ve çenelerile 
çalışanlar· içtimalar yapıyorlar. 

içi ve dışı Hamdullah Supbi 
beyin zevkince çinilerle süslen' 
mi~ olan bu binanın gllndtiı 
gördüğü vazifeler bunlardır. 

Gece olunca, cephesindeki 
müvaıi ve gayri müvazi elektrik 
çiıgilerine cereyan veriliyor ve 
önündeki aile bahçesi İ%mirin 
her gazeli, her şarkıyı tekrar 
tekrar alkışlamağa meraklı ehli 
dillerile doluyor. 

Rakıyı, birayı ıve İzmir usu\\1 
sarma nargileyi çekerek asabını 
pek fazla tenbib eden bu tirya" 
kilere Hafız Burhan • galiba her 
gece - tiz sesile ninni söyluyor. 
Meşhur hanende ninni söylerkeıı 
okadar bağmyor ki civarda, ya" 
kında ev bulull8a, eminim, bütün 
ev halkı uyanacak .•• 

Geçen akşam, bir bu binaya 
bir de garsonların şişt şişe taşı" 
dığı ve halkın kadeh hadeh iç
tiği rakılara baktım da bundan 
bir iki sene evel burada rak1 
satılıp sablmaması hakkmda ya· 
pılan aürekH münakatalar hah .. 
rama geldi. Hatta Hamdullah 
Suphi B. bile bu yüzden hare· 
kete gelmiş, burada nutuklar 
slSylemiş, makaleler yaınııştı. 

O hadis~yi hatırladım ve ken
di kendin.e BakUs mezhebtnio 
zemzemin• hitap ettim : 

- Hey koca rakı, dedim, se· 
ni bu havadar bahçeden ıürUp 
çıkarmak istiyenler utansın. O
cak kapandı, sen hAlA burada· 
sın. 

• • • 
IRtanbul gazeteleri 

Euraya lstanbul gazetelerinin 
gelişi bir hadise otuyor. 

Bu o kadar garip değil. A11l 
garip olan nokta Cumhuriyetle 
Yarının, Vakitle Sonpostanın tek 
bir isim altında satılmasıdır : lı· 
tanbul f 

Sıcak dalgası 
buz kıranının yanına inmiş oldu- namaz r.öı1 erinin bakışında öyle bir Aradaki umumt miincuıtbetin daha tiplik bürosu diln fırkada çahş-
ğunu bildirmektedir. hal vardı ki onu yakından tet' •. dk t ıo;ıkı bir şekil almasrna mf\ni olacak mağa başlamıştır. Umumi katip Kalitornlyada 70 kl,lyl öldUrdl 

H h b k 
denlere daiıtu\ tahammülünden faza hiç bir sehep yoktur. Eksik olan şey, Recep bey bir araJık fırkaya 

emen mu a erat evra ını te- kuvvette bir cereyana tutulmuş telleri biribiriniu doğrudan doğrura komşu· 
~=-· b l ı b d gelerek işlere nezaret etmiştir. 

8UDIDe aş anı mış ve un an kopu,•erecek. patlarıvererek hir n1an· su olan bu iki mi11etin biribirleri hl\k· ~~~~~~~~ ..... --------
sonra tesbit edilmiş olan yol ha- zumei clektrikiye~·e h~nzetirdi. krnda dıtha yakın mahimata sah ip ol· Ja<;_aktır. Cümhuriyetle Bulgaristan a. 
ritasına göre Zeplin yoluna de- Xifekim l:ımirde bir iıttihar te~b- mamaklarıdtr. Ej?'er bu husus rl~ te- rasındaki münasebetin daha sıkı dost-
vam etmiıtir. ı bilsile başlıyaral< sonra biçareyi has- min edilecek olursa, o ~aman. aradaki luk rabıtalarile teyit ve takviyesi için 

* * * taneye kadar - Orada onunla l>ir ı:;a- münascbat her türlü arzunun fel'kin- Te\'fik Ka mil Beye gerek Bulgar Mi

Moskova, 28 (A. A) -Tas a
jansı, Zeplinin sabahın birinde 
şimal araıisini teıketmiı olduğu
nu bildiriyor. 

at kadnr acı bir mülakat yapmıştım. de olacaktır. ~nç Türkiye cümhuri- ktimeti, gerek Bulgar milleti yardım 
ki bundan bahs.etmemek daha müna· yeti, ds.hi müe~~ıs ve ~finin irşadt edectklerdir. Yeni sefirin, selefi Hfü;. 
siptir - götüren öyle bethahtane huh sayest11de medeniyet yolunda durmak- re"· B. gibi, muvaffak olacağı ~üphesiz
ranlan oldu ki bu zeki ifrahnın ~zm ilerlemektedir. Türkiye hu su· dir. Bahuı-u!' ki Q!'!ltfi tuafrndan iyi 
kurbanı için daha ilk temulanmda retle bir muvaMne ve istikrar inıili O· haıtrlanmıı bir zemin bulmaktadır.,, 

~ıcaklar gittikçe şiddetini art
tırmaktadır. Dün şehrimizde ha .. 
raret derecesi kölkede 32 ye 
çıkmıştır. Sucuların önündeki 
kalabalık. dondurmacı dükkin
Jarına yapdan akın mahsus 
derecede artmışbr. 

Halktan bir çokları da deniı 
kenarına dolmuşlardı. 

Rasathanenin verdiği maluma
ta göre bugün de sıcak dünden 
az olmıvacaktır • 





Istanbul kürek birinciliği 
Bu sene Galatasaray karşısında çok 

kuvvetli rakipler bulacak 
Kadın kürekçi az, buna bir çare bulmalıyız 

fit Yarışları 
Başlıyor 

Bu seneki yarışlara bir 
çok yeni atlar ve cokey

ler girecek 
Bu cuma at yarışları 'baslryor. de yüksek olacağmı şimdiden tahmin 

Geçen seneki gibi bu sene de altı haf edebiliriz. Sonra ça),nmız çok kıymet 
~a Veliefendi bu tarihi sporumuzun Ii yeni atlar da ıkazanıyor: 
.ıeyecanları içinde çalkanacak... Celal &y şimdiye kadar getirtti-

Bu sene yarı:.lar daha büyük bir in ği kıymetli İngiliz hayvanlarından da
tizam n mükemmeliyet içinde yapı- ha kuvvetli olarak (Country Girl) is 
lacaktır. Daha geniş bir merak ve a- minde dört yaşında bir ingiliz hayva
laka ile karşıl~ması için de sebep runı Yunanistandan satın alarak gc-
ler vardır Bu sebe 1 d b l tirtmi~tir ki, bunun namı ve teşek-

• P er en a~ ıcası k··ı· t ·t·b ·ı k. l · t f vvuk . . u a ı ı ı an e ra ıp erme e e 
nı bu senekı yarr§lara iltihak eden ye d •· k tl ·· ·ı d'l kted' e ecegı uvve e umı e ı me ır. 

ni hayvanlarda buluyoruz. Evvell bu Gene Yunanistandan dört yaşında (Ro 

Yarın 
Cokey ve heyecanı 

Profesyonel bir jokey olan (Şi

ma) anlatıyor ••• 
Muhakkak kazanmak Jçln bir koşu-

sene Karacabey harasmda yetiştiri sebel) isminde bir ingiliz hayvanı 
len halis kan türk atlarının koşularına Suphi paşa namına ve (Stromboli) is-

. d b" d" ~ · ·1· h d ya girmiştim.. Hayvanım, ~ok kuvvet 
şahit olacağız. Ilu memleket atçılı- mm e ır ıger ıngı ız ayvanı a . . . . 
- . Baytar Hilmi Bt>y namına olarak sa- Iı ve ıdmanlı ıdı. Fazla olarak fev-
gı hesabına hır muvaffakıyet olacak t 1 ı· .1 . 1 d. kalade neseli idi Sıraya geldiğimiz 

(ıef"en seneler yapdan hanımlar ın a mmış ve ge ın mış er ır. :. • 
-r tır. Alınacak neticenin de her hal ·ı · t 1 k · · ı arasındaki mUsabakalaı'dan intiba · Romanyadan üç güzel ingiliz hay- zaman ı erıye a ı ma ve yerımıze ge 

İstanbul denizcilik heyetinin hüm kıymetli rekorlar kazandırdı. buna şahit olduk. vanı satın alınmıştır. Bunlardan biri mek için ko11arımı koparırcasına diz-
wnah faaliyeti bu sene deniz mevsimi Yüzmelerde Istanbul birinciliğine &ykoz: Senelerdenberi Beykoz- bu sene Romanyada Derbi yarışların- ginlere asılıyordu. 
ni müsabakalarla doldurdu. Hemen en kuvvetli namzet bulunuyorlar. Kü- lular Galatasaraylılara en kuvvetli da kazanmış olan (Bar le Duc), ikinci- Bayrak indi- Fırladık .. 
her hafta bir müsabaka seyrediyoruz. rek rnü.şabakalannda da muvaffak ola rakip idi. Muntazaman çalışıyol'la.r- si çok kuvvetli ve güzel olan (Ketje Mesafesi 3500 metre olan bu ko- f 
Yarın ~a d~niz fa~li.y~tinin en _heye- caklarını zannediyoruz. Çünkü çok ça- dı. ~u sene de şurası muhakkak ki de Brüksel) isminde ~.ş yaşında bir şuda kuvvetimizi israf etmemek mec- :r 
canlı gunlerınden bınnı yaşıyacagız. lışıyorlar Belki ye~il kırmızılılar yüz s.'U11pıyonanın en kun·etli namzetlerin hayvandır. Bu her ikı hayvan da b . ti d .d.k 

Deniz klüplerimiz İstanbul şamviyo mede yaptıkları gibi kürekte de bize den bulunuyorlar. (Stradivaruüs) ün en kuvvetli rakibi urıye ~ ~ 1 1 
" .. • • 

nası için yarın Beykozda karşılaşa- bir sürpriz vereceklerdir. Haliç şampiyonanın zaif klüp- olarak geçen sene koşulannda tanıdı- Blrıncı turu dordüncü olarak bi
caklar. Hiç şüphe yok ki yarın Bey- Fenerbah~e: Bunların dört beş lerlnden biri bulunuyor. ğımız (Andronikos) ismindeki ingiliz tirdim- ikinci turda artık atımm ida· 
kozda icra edilecek olan müsabaka- sene evvel denizde Istanbul şampi- Kadmlar müsabakasına gelince şu atının sahibi Akif Bey tarafından sa- resi büsbütün müşkülle;;;ti. Altımda a 
Jar sok çetin ve hararetli olacakbr. yc.nluğunu bu iki klüp arasında pay rası şayanı teessüttir ki hu sp ra tın alınmıştır. Oçüncüsil (Plata) is- teş kesiliyor . Kaçmak, koşmak n bi 

Geçen seneye kadar deniz müsaba- Jaşırdr. .Maalesef FenerUJer geçen karşı kadınlarımız ~ bi ane bulu ınin<lc Uç yaşında ~aliskan İngiliz hay r~ci gelmek istiyordu. Kolan :r•ri
kaları o kadar heyecanlı olmuyordu. seneye kadar bir iki sene uyusuk nuyor ar. Çok klüpJerimiz fıtalart!'· va.nı olup gene Akif Bey tarafından ne 5 - 6 yüz metre kala biraz işleme 
Çünkü klüpler ara ındaki kunet far- bir hale geldiler. Şüphe yok ki bu:. va da kürek çektirecek hanım bulama- tüecardan Kirkor efendi namına sat~n ğe başladım. (Kamçı vurarak) ü~ün-
kr pek fazla idi. Hallıuki bu sene hü- ziyet bütün Fenerbahçeyi sevenleri maktadırlar. almmrştır. Bunların (Romanes) ıs- cü olan hayvana yanaştım. Onunla 
tün klüpler ~alrşıyor. Klüplerimizin rnüteesffir ediyordu. Fakat geçen Şimdiki halde kadınlar ı:.amjıiyo- minde ingiliz antrenörü ve (Cocka- biraz kauıştıktan sonra (at boyu be 
'\'aziyetine bir nazar atefedecek o- ~ne memnuniyetle kaydediyoruz ki nasının en kuvvetli namzedi Beyler- rem) isminde de ingil~ jokeyi hayvan raber gitmek) ikinciye çattım.. Dirin 
Jursak yarınki rnüsabakalann ne ka· gene faaliyete geçtiler n çalrsmağa heyi hanımları görünüyor. Galatasa lara refakat etmektedır. . tıw k 1 · 
d h 

· • J d ı b 1 cıye yanaş grm zaman o an yerıne 
ar eyecanh n ~etın olncagını mey başladılar. Geçen seneki müsabaka- raylıların bu müsabakalara iştirak Bunlardan maa a stan u yanş 

dana koy.muş oluruz. tarda o kadar munffak olamadılar ·a edecekleri şüphelidir. Kadınlan- lanna iştirak etmek üzere (Toy1or) is ancak 300 metre kalmıştı. 
KHıplerimizin ,·aziyetini a) n ayrı da bu, sarı lacivertliler i~in bu yol mızın bu spora karşı yaklaşmaları minde bir ingiliz jokeyi ile Romany.a- A Ona y~tişmek ?1üşkül olmadı. Cey 

mı zarı ilılıaı a al.ılıı·ı: da bir adımdı. }<~a.kat bu sene di- ı:ok arzu olunur. tşte yarınki müsaba- dan (Jean Hableur) ve (!\foraya) ıs: lan hakıkaten bılerek ve anlıyarak 
GalatasRray: Dört lıc.ş ·eııcden İle ğer klüpler için tehlikeli bir rakip katar hakkında fikirlerimiz ... Bakalım minde iki İngiliz atı bugünlerde şehrı koşuyordu. Birinci ile bir 100 metre 

ri lstanbul şa.mpiyotiluğunu muhaia;;a oldular. TeşTik müsabakasında dal ne netice verecek? mize gelmiş bulunacaklardır. kaprştığrmız halde onu bir türlü aça-
cde~ .sa~ı kr~;n:.zılıların 1'u seneki ,:azi- mıyordum. Çılgıncasına işliyor dur· 
yetını luç bılmıyoruz. T • t s d d k ş • • 

Çünkü Galatasaraylıları hiç te~· enıs e e a a arşı ırınyan madan kamçı sallıyordum. Zavallı h~y 
vik mii.,ab:tkasında göremedik ... Onlar vanım zorlanıyor. Uğraşıyor fakat hır 
birçok itirazlar ileri sürerek mii~ba- T • } kf B k J türlü diğer atı geçemiyordu. Atı-
kalara girmediler tabiidir ki bu sene- enıs turnuvasının final maçı yarın yapı aca . a a ım mın koşu kabiliyeti diğerlerine naza. 
ki kuvvetlerini pek yakından anlıya- k Ş ? ran çok fazla olduğundan bu vaziyet 
madık. Ne kadar çalıştıklarını ve ha- Sedat mı kazanaca ' irinyan mı. beni adamakıllı şaşırttı. Ve bir ara-
zırlandrklannı da pek iyi bilmiyoruz. hk nasıl oldu bilmem gözüm yana kar, 
Geçen seneye kadar karsılanndn pe:k Geçen cuma günündenberi yapıl- 57 müsabrlc elene elene nihayet nı- ikinci finalisti verecek olan maç d 

• 1-
lrn netli ciddi rakipler yoktu. Halbu makta olan tenis müsabakaları ı:ok ıf nihai miis:ıbakalanna Sedatla da Ankara şampiyonu Mehmet Ka- K ı.A im d Hidd t . . anrm ueyn e sıçra ı. et en 
kl .bu se~~ ~ylerbe~ı, . ~enerb~~e, hey.eca~lı kar~ılaşmalard~n. son~~ Süat, :Mehmetle Şirinyan kalmışla~dı. 1 rakaşla Şirinyan arasında oynanıyor. çıldırmak derecesinde idim. Diğer 
Be;t~oz gıbı. ıh~al edıl~mı)e.cck ra~ıp- netıcesıne varıyor. Yarınkı fınal mu- Türkiye tenisinin bu en kıymeth O-jl\fehmet oyuna çok ümitbahş bir şe- jokey iğilmiş ve benim dizginlerime o 
)er nr, •. Hıç şuphe . .>.ok kı .. tst.rn- ~abakaları bize kupanın galiplerini ta yuncusu salı günü aralarından en so kilde başladı. İstikbal için pek ~ok Ü· Ianca kuvvetile asılmıı:.tı. Bu vaziyet 
bul şampıyonu bunu bılıyor n oyle ça- t k .. · ' · · · · " 
Iışmrştır. nı aca · . .. . . na kalacak olan son ıkıyı şu suretle a- mitler veren bu genç oyuncu Şırın- dahılınde Ceylanın kaçıp kurtulması· 

Dört bfş seneden beri pek kolay- . Bu senekı m~b:ınal~r, her sene yırdılar: yan gibi eski ve çok tecrübeli bir na imkan yoktu. Dizgininin kasılmıı 
J kl İ b b. • .1.v. • k kinden daha genış bır alaka ile karşr- E 1• S d l g·· t d H . . . ti ·ık ld ~ . d v • • ı.-r a stan ul ırıncı ıgını nı.anan vve a e ata un oyna ı. erışampiyon karşı ında bırıncı se n ı o ugundan haberım olma ıgı ıçın uen 
Ga] t .1 1 b" .··k b' t 1 l'k lanmıstı. Bunu oyunlara istirak eden . . . ı . d .. . 1 ,..,_ a asara} ı ar u) u ır e ı ı e .. :ı: • • ~,. ıkı 1 de Fenerbalıçeye mensup olan ve ı üç oyununu almak suretıle herkese ga- e mutemadıyen kamçı amıştım. ~ 
k . d b 1 . ı Saniye G musabrk adedının fazlahgından n ı . A arşısın a u unı;t or ar. . .. n . a- İ • . tenise beraber çalışan. beraber oynı-•

1 

libiyet ümidi veren bir oyun goster- valh Ceylanım haksız darbelerle h~ 
lata.saraylıların en kıymeth kurekt;ıle- sonra yalnız stanbul degıl Anadolu . b 'k' k d b kabil k . .. d . c;ı.• kikaten bunalmıstı. 
rinden bazılarının vaziyeti meşkuk nun muhtelif üç şehrinin en kıymetli yan u 1 1 ar a a~. uf" d u~a d~ Fakat. ~u.uç oyun an s~n~a •.1l· D"ğ · k .~ yalvarmağa ba§la-
görünüyor. En kıymetli kürekcilerin tenisçilerini buraya toplamasından an maçlarında hep boyl<ı ın. en enıel rınyan rakibının hatalarından ıstıfade 1 ~r JO ~)e . . 

·· · · k k d ·· ı ve bu t tl .,. ,1 h drm. Rıca ettım ... Nafıle, yemın et. 
den tek çifte birincisi Emin zabıttır. lıyoruz. Bu kupa maçları bize İs· arşı arşıya u:;;er er ça ı~ma- etmeye başlamıştır. Ve bu sure ene . . . 
... ...ı. rt t k'l • t ·ı · ·ı t k"I' t ek t b İ . d d k . tl s-..:ıat mu . ff k . . 1 k tırdım. Fayda vermedı. Zaten sabrım ~ne eş ı a ı e sın e. ı a Y • an ulun aslarından maada zmır a a e serıye e ....... \a a o- medi kendi oyun tarzı ıçıne a ara 
d.• · d · Jd v • • b' · 'Iik· .... d ·· ·1 ld (' . . tükenmişti Gözüm karardı Ve kam-ıgerın en ayrı o ugu ıçın ırıncı den Alyotla, Ankaradan şampiyon lur. Salı gunu e o} e o u. Jenç ve daima. hatalardan 1:-;tıfade ederek . . . .. .. . ... 
müsnbakalarına nizamname mucebin- . . d h .k . çı ıle JOkeyın yuzune, gozune ne-

. . . • . . . Mehmet Karakasın ve Adanadan lsme- Sedat rakıbıne nazaran a a çevı tır. sayılara maruz bırakmıya başladı. . 1. y b 1 d 0 «, ı~tırak <!demıyecegını zannedıyo· . b. . k' .. . . tı· . resme ge ırsıe vurmaga aş a ını. 
tın ızım ıler karsısında kıymet ve ka Vuruşları daha emnıye ı ve hesaplı .. Bu suretle birinci set 6 - 3 Şırinyanın b" •tt"kt d'" t·· B d ruz. ~ ıraz gı ı · en sonra U:. u. en e 

E . . biliyetlerini de gösterdi.. Birinci seti 6 - 2 gibi kolaylık ifade lehine bitmiş oldu. b"ttab' d. k ı·f d·td' o ·· ·· 
mının olmaması Galatasaraylılar .. .. . . . . . . . . ı ı ıs a ı ye e ı ım. çuncu o-

için telafisi güç bir eksikliktir. Cumadan başlıyarak salr gunune eden hır ralmmla aldı. lkıncı set oyu !kinsi sette Şmnyanın faıkıyetı lan ve bizden çok geride bulunan atı 
Beylerbeyi: İki senedenberi çok kadar dev~m eden. elim~nas~·on müsa- nun en heyecanlr kısmmr canlandır- daha bariz bir şekil almıştı. Ye si- birinci kabul ettiler-., 

kıymetli ve gayur kaptanları Ceradın bakaları nıhayet bıze fınah oyn~mak dı. Netice 4 - 6 Sedadın lehinedir a nirlenen rakibini mağlUbi)ete götür- İ t b 1 t .1 k' 
. . ·· h a k' ·k· k . tı· t . s an u a yarış arı yarın ı cuma 
ıdaresLnde muntazaman çalışıyorlar. uzere er zam. n 1 1 1 ıyme 1 cnıs- ma gen(' sampiyonumuz kıymetli raki- mek artık daha kolaylaşmıştı. nu su .... · · · v b A ı . . . . .. .. çiyi '\'e Balkan dabl ~rnpiyonlan s~ ~ ., gununden ıtıbaren başlıyor ... 6 hafta 

e u say erının semer~ını. ~or.d~le~. d 
1 

s· . . .' d' bi kar~ısında ~eti kaybedecek gibi va- retle Şlrinyan bu seti de 6 - kazandı devam edecek olan bu varışları karile 
Geçen sene İstanbul denızcılık ıkıncı- at a .,. ırın) anı \:er ı. . . . .. . .. . . . . . . . .J 

lir.· . k d 1 B .. K r· 1. . . b "k' . . zı)etlere du~tukten sonra nefes faıkı· e maç galıbıyetle bıttı. rimize bütün heyecanile nakledeceğı 
~ını azan ı ar. u sene dP. yuz.. upanın ına ı ıçın u ı · ısını a· . . . . . . . . · •• 

me müsabakalarında sürpriz yaptı- ),ran son iki maç salı günii oynandı yetının de ınzımamıle galıbıyetı kendı Işte şimdi cumaya Sedatla Şirinyan miz gibi at ve atçılrk meraklısı karile-
Jar Galatasaraylılar karşılarında hiç ve denilebilir ki ampiyonnnın l'n he tarafına ı:ekti. her zamanki iki rakip bize araların- rimizi anlıyan ve gören bir gözle yazı. 
limit etmedikleri kuvvetli bir r&kip vecanlı safhası da bunlar üzerinde Bu suretle finalistin biri anlaşıl-ıdan kupanın galibini verPrekler... Ve lan yazılarımızla tatmin etmeğe çata. 
buldular. Ve Beylerbeyliler bize çok geçti ve bunlarla ı:;eyredildi. mıştı: Bu Sedattır ıbakalrm kim kazanacak? lşacağız. 



Hoftrd Huguea'ia munam filmi olan "Cehennem MelAike
Jeri,, ne nazire olarak M-G-M. "Cehennem daJgıçlan,, isimli bir 
film yapmaktadır. 

Eıere, Amerikanm Bahn Muhiti kebir filosu İftirak etmekte
dir, ve kadro haricine ç.kanlmlf bir kruvazör, havai bombalarla 
tahrip edilmektedir. 

Bu sahneJer, yeni bir uaulle filme ahnmııbr. Yukardaki res
min gliıelliğine nazaran bu filim kuvvleti bir eser olacaktır. 

Su2a1ı- ~ !l.ibnü«Le CJcdo. 
:Jacu:J, ÇaUe ile o~ 

İstanbul sokakları filminin, Mı- Greta Garbo Suzan Lenoks filmi-
m, :Yunanistan ve Türkiyede ni bitirmek üzeredir. Bu filmi patırtı 
alman h~ci manzaralarının pro- lı gürültülü şerait altında çevirdiği 
!~ ~aı:ıste ya~ılmış ve çok be- ni evvelki sayımızda yazmıştrm. Su 
gemlmıştır. Panste bulunan re- zan Lenoksu önümüzdeki mevsimde. 
i~r Ertuğrul Mu~sin Ber,, fil~ görebilecek miyiz? Şüpheli. Çünkü M. 
ıçm, 1931 Yunanıstan guzellık . . . 
kraliçesini angaje etdştir. G. M. şırketı yenı sene programını, 

Mis Yunanistan filmde bir şarkta ekseriyetle bir 8elle sonra g~ 
bar artisti rolü ~ymyacaktır. tennektedir. Bu sebepten, filmleri,1 

Bu suretle, film, kıymetli bir iyi artistlerle oynan1J1Uş olmasına.\ 
ticari unsur daha kazanmış olu- rağmen, blr sene sonra gösterHdiğf, 
yor. . . için, eberlyetle modadan düşmüş 0o 

İstanbul sokakları ile bırlik- luyor. Maamafih, bunu dikkatin· 
t~, Paris stüd.yolannda, iki _küçük den kaçınnıyan İstanbul acenteliği 
:kçe komedı daha çevrılecek- merkeze, Amerikaya yazmış, her Yeı 

• Bundan başka çok kıymetli nf sene imalAtmm, şarkt~ da ayni' 
genç musikişinaslamnızdan Ferit sene içinde gösterilmesi Jçın teşeb-, 
Bey de, filinin musiki tarafını büste balanmu'!ur~ • 
yapmak üzere Parise öteki ar-
tistlerle beraber "d-~ ... lrh•. Sa- unoim'an. mevzuu §Udur:ı 

il ~· lsveçU bir genç laz Amerikanın enl 

çok hajday Yetften hanUsi olan\ 
Minneeota'nın bir çiftliğinde, abus 
amcası tarafından terbiye edilmekte-· 

dir. ~ kızı hiç 11en11edifi biri-'ı 
sile nipnlar, kız .istemez, sonra ze; 
kAsı n gfbeJ1Jtf ayeainde meşhur) 
olar, intikam almaya kalkrpr. 

Bu kısaca anlatıtıfıım,ız mevzu Jçln 1 

-1r gtizel dekorlar yapılmlftır. A'-~ 
~İuoı~ır. f'fnAı~:x: ~ 1 
J...,~,.... J~ lelekser bJr film için on dekordan 

Sinemanın icadından beri renkli Kodak, lka, Emema.n markalan dar fazla yapılmaz, Suzan Lenok.s için 
film VUcude getirmek gayesi bütün me fildm istimal eden bir tabm kUçilk at tam otuz altı dekor yapılmJ'ftır. 
rakhlan n bütün mütehassısları meş nema makineleri imal etmektedirler. Sebebi de, pek sinirleri üzerinde o-
gul etti. Bu eserin başmda bahEıetti Bu makinalar büyük makinala- , lan Garbo'da.n sahici dekorlar fçtn. 
fhni7., Te anilin tabir edilen şeffaf nn ayni tertibatını haizdirler, fakat de, eserin haTaSma tam mall88ile intı-
boyalarla boyanan filmler matlup daha basit oldukları için herkes tara bak ettirerek, azamt istifadeyi temin 
lleticeye vasıl olmaktan çok uzak- fından kullanılabilirler. fçhıdir. Garbo, hattı Ustüva Uze-
tır. Uzun seneler filmler renkıilz o- Bu makinalarla beraber aynca kil rinde geçen sahneleri Katalina ada· 
latak ihzar edildi. çlk kıt'ada developman ve projek- ama aidip ~ir. 

Rel*1J filmla caaa.-ını ta.ay. 8'7* ...analan da lliUilnudrtadrr. • • • 
\'ur edenler yorulmadan çalıttrlar, Difer nevi kilçilk sinema maki- Greta Garbonan karpııda, bu 
l"e nihayet buı neticelere vardı- nası da gazetelerde çalışan fotoğraf filmde yeni bir artistle karplqaca.. 
lar. Bundan on beş ~ne e;v~ı Pa~ muhabirleri için imal edilmiştir. Bu f1z. Clarke Gable isimli olan bu 
firnıaaı her ne kadar fılmlerı bırer bı· makinalar, bir saat gibi kurulu!'. (jeune premler) binlcilife çok merak. 
rer boyamak suretile renkli film VÜ· ve düğmeye basıldığı zaman ınn: Mis Yunanlatan \Jıtrr. Her sabah stildyoya aitmeden 
eude getirdi ise de, bu, çok el em~i kendi kendine hareke~ geçerek d8n- levvel bir at gezintisi yapmak adeti. 
tutan, sakat bir işti. Sinemanın dun meğe başlar. Bu makinalar sayesinde kolay olmuyordu. Meee11 bir ta· dir. Holivudan en güzel atlan Clarke 
yanm her tarafına yayılması ile, arzu edilen güzel bir poz çekilen film banca atıldıiı zammı eneli sesi i· Gableyi tanırlar, onu sırtların.da ta. 
binlerce pozitif film satmak mecburi üzerinden almır ve agra~~isman ya. fitiliyor, "" atanın hareketi daha son flDUtlardır. Clarke Gable bir çok 
yetinde olan büyük şirketler teker pılarak gazetede neşredıhr.. Bu ne- filmde görfinUyordu. Bu mahzur 

1 
kazannu,tır. Bakalrm ır-' de 

teker boyama usulünti kabul edeJDtt, vi maldnalarm .. fotog~f ~na~aenna bflı.a.a alnema ma1dneai fle gramo- ~n~:rak Garbonun kal'flSUlda oynı 
lerdL NeteJdm de öyle oldu, ve bu tef~kunu şoyle bır mısa ar- fonu.n blribirine ayrı bulanmalann· yan bu delikanlı, bu imtihanı da kaza 
gayri tabii boyama usulü terkedile r.edelım. . dan ileri self7onla. nabiJecek mi? 
rek renksiz filmler imaline devam e- Meseli. Reisicümhur hazreılen UZllll •nelerin mellı.t bu ınalızaru • • • 
dildi. 1915 senesinde Gaumont dofru trenden i.ndile~. · Ora.da alelade f o- haUettL Gramofon pJAimm sUrati ile Son za,manlarda Greta Garbo _ 
'd .a~ nkl" 1 • ,._., af makınelen ile hazır bulunan fo- filmi . 
an uvgruya :re ı o an ve renklı ..,ar . n •tlratini birlbtrlne rapteden hu bilmem dikkat ettiniz mi? - her fil. 

aksettiren tertibatı haiz bir makina toğrafçdar .bırer r~i~ aldılar. Bu sual bir elektrik motörU icat edildi. mfnc!e başka ba~a (jeune premier) 
..ıı d ti i . ek'I resımler Re1B1cüımıhur hazret B (Ann Ch . . ncu ~ ge rdL Bu mak na yeşıl, san, ç ı en esbi ,._,., a •Yede 8eal '" hareketi biribirlne lerle oynuyor. a rıstie) de 
l'e turuncu olmak üzere üç renkli cam lerinin harekatını kısmen t t e"'""S' raptetmek iınkinı h&11l oldu. Charlee Blddord ile oynamış, ve onu 
dan Uç film çekmekte, ve gene Uç olurlar. B~lannın k~i tamamen Bu •8'kil1At halledildikten sonra birden bire ylibeltmffti. Bu sefer 
l'enklf cam vasıtası ile bu filmleri i- zayi oldu, zıra onla~ ~esım alırken ı: başka bir meeeıe bq göeterdi: Bir de Clarke Gableyi yükseltecek. Ma
l'ae ~t!Mktedir. üç muhtelif memba. isicümhur hazretle~;ın ;a ki plAk ilzerhte bittin filmi mfdırnbil· amaffh, Gable, Garbo ile ilk defa 
dan gelen üç renk ziya beyaz perdede kimse yakla~~, ve . ıtetL 0 

a m mek meeeleaL Derin tetldkat sa· oynıyan bir artı.t değildir. Zanne-
tiet u.te birleştikleri cihetle filmi senin resınını tesbıt et . . yende nihayet bu da halledildL dersem Sevmek Hakkı isimli fi!min· Greta Garbo Anna Chrlatle 
renkli olarak göstermektedir. Gomo- Halbuki orada bulunan v~ kUç~ ve bu sesli filmlere maha.... bil iik de, baş taraflarda Garbonun şolörii filminde 

. . . . · ak· .. -ı'ni kuran dıfer brr '"° Y u sonrada d · t'h ı ı - d h · ·ı llun icat ettığı bu renkh film makine sınema m ı........ • • • gramofon plAklan imal edfldl. roliln oynuyor, . n a ın ı ar ~ısmın an geçerek sese ta avvu e-
ld renkleri tabii güzellikleri ile a- fotoğraf muhabin bır yerme m.Ute- Sinemalarda görd"~flaıüz fil 1 ediyordu. Pek ele kısa bır rol olmakla derler. 
lı . - . ld Bu suretle Tiieu- rin .. m e- beraber Ga.ble bunda muvaffak olmuı;ı SiNEMANIN JSTlKBALl p nakletmesıne ragmen kullanışı addıt pozlar a 1• • bir kısmı bu nevi sesli filmler· :s • • • • • 
lbii§kül ve pahalıdır. d 1 kiiçük filmden arzu ~dılen dir. tu. Sesh fılmın ıcadından sonra sıne-

Bir' metre renkli film elde etmek .,:z ~~7ı'ip büyültfilm~ ~retlle ga. Stei dofradan dofraya filmin ti- • • . ~ • ma sanayiine çok yeni ufuklar açıl-
lçl 3 renkli 3 t f'J isti l t- zeteni muvaffakıyeth bır fotoğraf zerine kaydeden sesli fllnıl ise h • Suzan Lenkosu bıtirdıkten sonra mıştır. 
~ meebu;iyet~eU~n~= b:~ derced:bilmesi temin edildi demektir. kikt sesli filmlerdir. er a Garbo ne yapacak? Söylendiği~e n~- Ame~ikada muvaff~kıyetli tecr~be 

Y MLER B fil 1 . . zaran metfıur casus Mata Harıye aıt Jer sayesınde elde edılen ,.e dogru •a taa.ımnikn edemedi. Hulasa, bu SESLİ FlL. . asada göste- .u m er sesı aynen kaydettikle- bir eser ile (Kızıl Toz) isimli Somer- dan doğruya ahzedilebilen renkli 
-.aklna ile elde edilen parlak neti- Biı:iı:aç senedenben P~~ciler üzerin- rl . gtbi pr~jelariyon esnasında da set Maugham'ın bir hikayesinden a- filmler sayesinde sesli film daha fa. 
Oeler, yukarda izah ettiğimiz sebep. rilen sesli filmler ~f! bırakmakta- ::ıı; tabıillğini son derece muhafaza lı.nmış başka f>ir film daha yaparak- zibeli bir hale gelmiştir. 
lenlen dolayı bir lilboratuvar muvaf. de çok kuvvetli bir tesır er er. tır. Sesli , .e renkli lilmlerin muvaf. 
fatıyeti olarak kalmafa mahkOmdur. dırlar. .Birin Ba filmlerde eee, film alınırken, . . .. . . fakıyeti eski sessiz ve renksi.ı film. 

Kinemakolor ismini taşıyan ve Sesli filmler iki tiirJUdflr. hnı - filmin kenarıncla bulunan kısma bir iddı~~n . 0_1mıyan bu. ku~ii!' ~ıt~- lere nazaran çok daha parlaktır. 
?'enkll bl ...... f"I 'le al . i f f n pJAfnta a P kaydolunur. ba sesli fılmın f ennt cıhetmı butiitt Almanvada ve A "k d .. r ,.,_ ı m ı an Te gene cıs ses n gramo o ikin isi de ·.-ııAt .1 ka d t.mek 1 f i . merı a a muces-
'bir tek film fle neşrechn bir Alman neşredilmesi ile temitı ectiJir. c ri Bu filmler dlfer fJlmler gibi de- tafaı • ı 1 e Y e ıua ese m- sem lilmler hakkında yapılan terrübe 
ı11.. .. w filmin tize ne 1 ed k kAnsızdır. Yalnız sesli film esasını 1 ff k ... tlraı daha büyük bir muvaffakıyet sin dofrudan dognJY& ve ope Jldlkten sonra endfne mah· taaa ka d tmekl "kt"f ttik. er muva a ıyetle neticelenecek o-
kaunmala namzettir. Piyasada gör- kaydi ile temin edilir. bah sus hwıuat makinalar vasıtasile be- muh ran Y e e 1 1 a ~ . lursa sinemacılrk en son merhaleyi 
4't1ttim0z renkli amerikan filmleri B' b d h iki usulden de rd lrlll MalOmdur ki her ses havada bır de katetmis olacaktır. 

. . . ız ura a er • ile neşre yaz pe eye abett r. Film ma- ihtizaz yapar. Sesli film alan maki- s· · .·:. · 
tlkretttti.miz (Urban Smıth) fırması- &edeceğiz. Gramofon plafı Ma kinadan reçerken yan tarafındaki ses .,.ımdıkı sınema ne de olsa rengine, 
1llJl renkli film makıinalan ile elde e- dil- il f'l LAait olanıdır. nanın mikrofonuna çarpmasından hatta sesiı\e rag· men te .. t 

"'&' ses ı m en ..,..., d yok de lntl-r eder ve bu suretle ta· h l 1 lekt 'k "ht' . • cessum e me· 
dlı.niftir. Netice itibarile renkli aamafih bunun maJızurları ıı . r- ' 881 0 an e .rı 1 ızazı ınce den hareket eden bir nevi fotoğraftan 
tıı. imalAtı henüz en son tek~mül . . ses ile fUmf biılik en ince teferrUatma kadar hatlar halinde fılmin kenarlarındaki başka bir s d ··ıd· 

değildir. Şımdıye kadar • ü•..-b muhafaza edilmit olar. sesi kaydetmeğe mahsus k · . :.ey egı ır. 
8afhuma dahil olmamıştır. biribirine uydurmak meseJesı m -r- . •. . . ısına .ge. Mücessem sinema her halde göz. 

HEVESKAR MAKlNALARI bisl . ..+ Birkaç sene Karilere sınema hakkında mile- çer. Bu golge şekhndekı hatlar fılm !erimiz için . . . b" d 
1 

ğa 
Sı~ 1..-.....ıı.A 1 . . b .... e1~1 ~kadufraştı"'::ı~ıii.lü halletmek mel bir mahim&t vermekten bqka gösterilirken makinanın hususi bir naınzettı'r: )ep)enı ır gı a 0 ma 
._ -T~"r arı ıç&a, .-a..., ene ıae ar bu m--ra · • 
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·· FrariSız tayyare filosu 
. ·dün sabah geldi 

M\Sllflrlerlmlz mer;slmle karşılandılar, 
bugtln abideye bir çelenk koyacaklar 

Avrupa memleketleri üzerinde 
bir cevellna çıkan ve Fransa 
ihtiyat hava kuvvetleri umum 
kumandam CeneraJ Da Goyı'ın 
Fransız tayyare filosu dün sabah 
telırimize -i'ebiı ve Yeşil köyde 
yere ~tir. 

DaD aabah E.Jdfebirden hare
ket .eden d&rt tayyaremiz Fran
m 61olinı bqdudumuzcla karıı
lmmf ve yere inmiyerek Eskiıehire 
d&mıUtlerdir. 

Fılo dlln Abalı saat yedide 
Sofyadan hareket etmiı, aaat 
tam Ollda Y efil k6y üzerine 

ıelmlf •• tehir iizerinde bir 
ce.etibcM.. ıonra onu on geçe 
J9l'e İnmiftİr. 

Yere dk inen tayyare y6z bqı 
Ko .. iJe ceİleraJ Da Goys'ın ve 

hnnd•!' IOm& yllzbqı Arraşar 
Ye J>lnbafi Rinyo nm tayyaresi 
~lbaklhen difer tayyareler yere 
inmif)erdir. 
T _-yyarecileri ordu ve OçDncD kol 
ordu n•m•na miralay Muharrem 
M.ılOm, erkAıuharp binbaf1sı 
liolorclu emir zabiti Hafız Hasan, 
8~ kolordu yaveri Vedat, 
~ebirden ta17areci yOzbqı 
F~h. beylerle on iki tayyare 
u.bitipıjz, tayyare cemiyeti na· 
mma latambul 111beai müdlirü 
Huaa Fehmi, Salihattin, Hakkı 
Cenap, Ali Rıza, Feri dun, tayya
nt cemiyeti mDfettişi Hasan iı
kender beyler, viliyet ve beledi-
• 1e ~qı•na da Y eşilkay nahiye-

1(.,AlflUDJ ~dır. 
~-bab gelen bir telgraf· 

da tayyarelerin saat 11,38 da 
Y~illd5ye ineceldtri bildirildiği 
için filoya Fransız sefareti na
mına Jw-phyacak olan Framız 
sefiri Kont dö Şambrön, sefaret 
atqemiliteri kolonel Sam, atqe 
mititer mua'Yini M. Danardo ve 
atqmaftl M. Overnies Yetil
k&ye tayyareler yere indikten 
10nra relmiflerdir. 

Yqllk~de 
Tanareciler yere inince eveli 

HaMll F ebmi ve Y efilköy bava 
mllfreıeai kumandanı Zekeriya 
beylere 10ma diğer zevata tak
dim edilmif lerdir. 
.~4-.a sonra tayyare kuman
~iı binuına geçilmiş, tayya
reciler burada bir müddet din
lenmifler hazırlanan büfeden kar
plamıya gelen zevatla tayyare
cilere ikram edilmiftir. 

. Karıılamak üzere Yeşilköye 
ge\enler de oldukç41 büyük bir 
kalabahk teşkil ediyordu. Bu 
arada bazı imza merakhlan tay
yarecileri ·yere indikleri andan 
itil;areu adeta muhasaraya aldılar 
ve tayyarecilerin imzalarını top
la(Jalar. 
RolslcUmh1,1r Hz. ne tazimat 
Fır~nsız tayrarecileri Yeşil

kö)<den otomobillerle doğruca 

Dolmabahçe tarayma gitmişler 
ve uat yarımda defteri mahsuscl' 
imza etmek suretile reisicümhur 
Hı. n~ arzı tazimat etm işlerdir. 

J°~yyareciJer bundan sonra 
Fr;a.nşa sefaretine giderek sefir 
Kont. Dö ŞambröM iadei ziya· 
ret elmiılerdir. 

· ' öııe zlyaf eti 
Ünyon F ransez tayyareciler şe· 

refine bir öğle ziyafeti vermiştir. 
Ziyafette F ranaa sefiri. Fransız 
lr91onlsin~ mensup. zevat, Fransa 
sefaıeti erkinı, minlay Muhar-

rem Mazlum, Hasan Fehmi, Ve
dat, hava kumandam Zekeriya, 
tayyare-ci yüzbaşı F errub, tayya· 
reci Fazıl Beyler ve merkez ku .. 
mandam namma yaveri davetli 
bulunuyorlardı. Ziyafetten sonra 
Ün yon F ranaeıin mfldtırn M. Pi
yer LiS Goff, Fransız sefiri tara
fmdan tayyarecilere hitaben nu
tuklar slSylenmiı, filo kumandanı 
ceneral Dö Goys cevabi bir nu
tuk söylemiştir. 

Tayyareciler ziyafetten sonrat 
tayyare cemiyeti namına misafir 
edildikleri Perapalas otelinde bir 
müddet dinlenmifler. akşam sa
at on yedi buçukta ıerefJerine 
Fransız sefareti bahçesinde veri
len Gardt>n partiye gelmiflerdir. 

Bu sabah abideye 
çelenk ko1acaklar 

Fransız tayyarecleri bu sabah 
saat onda Fatih tayyue ıeliitle
ri abidesine merasimle çelenk 
koyacaklar, bundan sonra bele
diyeye. tayyare cemiyetine, vill
yete ve llçflnçD kolordu kuman
danlığına giderek mutat ziyaret· 
retlerde bulunacaklardır. 

Fransız sefiri tarafından tay
yueciler şerefine bugDn hususi 
bir öğle ziyafeti verilecektir.Ak
şam saat dokuzda da tayyare 
cemiyeti tarafından Perapaliata 
resmi bir ziyafet verilecektir. Fi
lo yarın Eskiıemre gidecek, ak
ıawa tekrar Y efllköye d&ıecek 
cumartesi gtinü Atinaya hareket 
edecektir. 

Fllonpn vaziyeti 
Filo ikişer kişilik het tayyare:.· 

den mürekli~ptir. Madeni olan 
tayyarelerin ilçft Bregc sistemin
de beşeryüz beygir kuvvetinde 
hepsi Nu markalı birer motarle 
mücehhezdir. Diğer iki tayyare 
Potez sistemindedir. Bu tayyare 
!erden birinin Loren markah 
600 beygirlik , diierinin Nu 
markalı 500 beygirlik birer 
motoru vardır. Filo alb temmuz
da Pariıten hareket ehniı, ıeh
rimizden evvel Brüksel, Amster
dam, Kopenhag, Oslo, Stok
holm, Helsingfors Pigo, Kovno, 
V arşova, Bükreş. Belzrat, Sofya 
ya uğramııtar. 

Paristen alb tayy~e hareket 
ettiği halde tayyarelerden birinin 
rakibi olan yüıbaıı D6letr has· 
talandığı için Rigadan sıeri dön
müş, filo bundan senra beı tay
yare kalmışbr. 

Filo şehrimizden sonra Atina, 
Birendiıi , Roma , Zürih 
şehirlerine uğrayacak ve Ağua
tosun ilk haftasında Parise dö· 
necektir. 

seyahat bir ay devam edecek 
ve bu esnada l (l,()00 kilo metre 
mesafe kal edilecek tir. 

Celen taryarecller 
Geien tayyareciler "on kişidir. 

bunların yedisi F ransıı ordusun
da zabit ve beynelmilel töh
retli tayyarecilerdir. 

Filo kumandanı Ceneral Dö
Goys pilot şahadctnamesini 1911 
de almıştır 

Harpten evvel ordumuz hiı· 

metinde l:ulunmuş, ve ilk Türk 
pilotlarırıı yetişt ir mİf, Yeşil köy 
tayyare karargahının tanziminde 
hizmeti görülmüştür. 

CeneraJ Dö Goys 1920 de 
bir defa daha memleketimize 
~elmişti. Sımdiye kadar Sahrayı· 

Edirnekapıdakiço- 1 1 Tia·r1·c1· Haberler l 
cuk ·yurdunda 

MakdonaldınBerlin nutku Belediyece Edirneka pıda açı
lan çocuk bakım yurdu pek kısa 

bir zamanda bDyllk İfler g6rme· "Almany_ 8 gibi bir iitemlekete diğer mil• 
ğe başlamıştır. Civar balkı bu ) 
sıhhi yuvada çocuklarım baktır- etlerin yardımdan imtina eylemelerlnl 
mak fakir aileler ilAç almak için · tahayyUI etmek milmktln değildir .. ,, 
hergün yurda gelmektedirler. Berlin, 28 (A.A.) _ Dün akşam, zifesine tevcih et.m ve oaa ifa etllilLıt z 

Yurdun sertabibi günde ancak ~>aşvekıUet 'dairesinde M. 'Mak Donald M. Makdonalcl we M. Hencler t ı 
30 çocuğa bakalabileceğin• ka- 11.e M. Hendersonun şereflerine terHen . aonun .. zetecll.,. ~anllb Ilı 
rarlaşbrmlfbr. Yurt açılalı iki zıyafette M. Brilning, lngfttere kral Berlla, 28 (A.A.) - M. Mak Donaı• 1 

aya yakın bir zaman , olduğu ve k~aliçesi ile ıaarepl Hindenbarg ve M. Henderson öf leden sonra Al• ~ 
şerefıne kadehi.ni -kaldırıp içtikten son- man matbuat m6me88illerinf kabul eı- 18 

halde bu milddet zarfında 964 r~ bir hitabe · irat ederek mes'ul lngi- mişlerdir. M. Mak Donald, Alm .. 1\ 

dahili hastalıklara 86 kulak, bu· lız devlet adamlarının Almanyayı ilk nazırlarının Londraya ziyaretlerini c 
ğaz, burun, 42 göz, 125 di11 31 :e:a .ziyaret etmeJel"inin tazammun iade etmek üzere Berline geldiğinden dJ 
nisai hastalıklara bakılmıthr. Y ediii manadan •olayı Almanyanın dolayı beyanı memnuniyet etmiş ve d .. la 

Bundan batka yurdun mu· bilİWı: bir mtnnettarhk hUıeetmette ol- mittir ki: "BerHnde bulanaıamun mak 
vuzaf hemfireleri eyleri dola· du unu beyan etmiştir. sadı Alman devlet adamları ile Londra 

Mumaileyh demiştir ki: "Sizin de da baflıyan temaalan idame etmek ve 
tarak 1900 ~ocuğu dikkatli bir müşkül bir devir geçirmekte olduğunu- bu vesile ile de Londra konferansından a 

muayeneden geçirmiılerdir. Bun- ıu biliyoru~ Bunun sebebi Almanya. beri inkişaf eden vasiyeti görrMktir. t 
Jardan hasta oldukları görülenler Y• mU~ır eden ve beynelmilel 'blT Alman nrilletinin iktıadl Ye mali kud· 11 

meeburi surette yurda sevkedil- mahiyet iktisap etmiş olan buhran de-:reti sayesinde basiinkü mlfktilltı da~ 
mitlerdir. ğlldir. Bu sebepten dolayı Almanrada mle edeceğine yeniden kanaat ptir• 

11 

vaziyetin eeash bir surette salah baJ. dim. )· 
Yurdud mtH:ebass11laranın elin- " masrnın ancak bütün milletlerin mi- Alman milleti tiham olanacak l 

den geçen huta mikdannın ye- te'.kabil tefriki mesai ve muavenetleri dlter mfifkillta ratmen her fe>i• " 
kôou 3148 dir. Hemtirelerin ev- ile kabil olacağı kanaatindeyim. Bu hakkından gelecektir. Hi~ bir Atmaa, 
lerde yapbkları tahkikata g6re teşriki mesainin tem4!1 taşı , Londrada milletini terketmlyeeektir. Alman. iri-• , 

atıldı. Şi.mdi inşaat ameJiyelerine hakkın mağrur vatandaştır. Ve bu gu. a 
çocuklar eberiyetJe aağJam ve başlamak icap e«Jiyor. rur ona mü§lkBIAtı yenmek kuvvetini 
gtlrblls olarak doğmaktadırlar. Ziyaretiniz, mes'ut bir surette baş· vereCektir. Ba miifktil1ta galebe ça· ~a 
Fakat HDl'lllan hemen aokağa lanmış olan işe devam etmek arzusun. lmdıktan sonra milletlerin tefriki me- ı 
bıralalaa çocaldua iyi gıda ve- 'l'l.olduğunuzu ispat ediyor. saisi ile beynelmilel havayı teskin et· 
rilmemekte temizliklerine bakıl- M. Nacdpnald\n cenbı ~~ ~hı':"dır. Bu maksadı hazırlamak İ~ 
m.--1-&-dır. M. Mak Donald u B .. . ıçındır kı Alman nanrları Londraya 

...... ua • .LY~ runınge 1 • l l 11· teşekkür etmifil ve ş b . ti ge mış er ve ng ız nazırları da bugün , 
2 3- .ıı 

1 
........ _._! _ 1_1ard b '!'7 u ceva ı , ve.rmış r· B 1• d · 1 c • • -w-uaau çoauu a u "B" Be r · er ın e bulunuyorlar. ngiltere ge-

bakumızlık ~z bir surette gö- ziyare~i..i i;:::h:~ıran Şeke.rs çen~rde Kil limanında lngillz filo-~: 
rDl 6...., Y--..1 h---=-ı · . . ç n gelmedık. suna yapılan dostane kabulden dola· 

m ,,_.. unı11D ~-erı Aynı zamanda bıı buraya hali hazırda yr feVkalad d Büt·· h •r 
aynca ailelere çocak balamı bak- \•aziyette mevcut olan mü~küllere rağ. had· tt "k~ m~lml ntun ur. d dun ]u la •-..1-d 1 . ısa a ı ı mı e arasın a ev:ım 1 
awum a ma ••t •ennektedirler men Almanyaya olan ıtimadımız.ın ek· dostluk rab t 1 la ti rın· .. 
931 bltçMi -•--~JC.: ı..a.. yurda silmemi§ oJdutunu cihana göstermek . ü 

1 
a arının a me e 

1 ıo-•VUIRIUI•• ~ . . Jdik B . r yorum.,, almaru ubalıtan akpma kadar ıçın ~ • tın Almanyanın göğtis M. Henderson Berllnden ayrdclı :~ 
bakılacak olan çocuklar benllı r.erm~ mecburiyetinde bulunduğ'U çe- Ber1in, 28 (A.A.) - M. Henderson ılı 
alın mllbr tın mucadelede ona karşı teveccüh ve saat 22 de hareket etmiş, iatasyonda rl 

... • .. muhabbet h_is~eri ile memlO~u~ Al· birçok zevat, ·TI! bilha.qsa M. Kürtiyüe 
Allom• waa ••ı••~'- 1 ~anya, me8aısı~e devam eyledıtı ve tarafından tqyl edilmiştir. M. Kür- .. , 

'.'T f.iilrl, ahlAld ve ıktisadl kuvvetlerini tfyii t · h k • 1 ~1 

Jl'oatealtl4, 28 A,, AJ - Sabık ~ zaafa •1ffiatıitja1~1 'ia'k<!fı "4 d'~ · fi 8 renın are etınden sQnra ngil-
. . • . , . . . ı.. r e . rger ın • tere. sefarethanesine giderek ~ .Mak 

panya kırat Ye kıralıçesının refakatın ~efl~i :A~.hia1r\nUMlftiNWR'ıfmm'Pmf1. fionald ile görüşmiiştür. M. Makfio: l@ 

de IMılanaalar sabık krral Alfonsan ~~ıne musaade etmiyeceklerine ka· nald, yann hava tarikile saat 9 a doiru 1 ~ 
İ8puJ& ~ ft tahtuu1u DoD Jaan dö nıyız. liareket edecektir. 
Bariton leld11e feragat ettlfhıe dair o- Serbeat ve ke~di .nefs~ne hilrmetklr Almany•d• yeni bir karamame ll 
lan şayianın asılsız olduğunu söyle- Almanya. medenıyebne J··zımdır. San- Berlin, 28 (A.A.) _ HükOmet öile-

mekted
. atlarda, iktisadi meselelerde, fikriyat den sonra diğer bir kararname nec; ret- 1 ır. sah d .. . ~ t 

... --.. ==• ·--.. -· asın a temayuz etmiş, meziyet ve miştir. Bu karamalni! hafta niha~·eti· 
kebir üzerinden geçerek 1927 de kabiliyetlerini tarihte ispat eyi~ o- ne karar yapılacak mali muamelUı 
Pariı Miamey, 1929 da Paris- lan Alınanya .gibi bir memlekete diğer bir takım ahkam ve niumata raptet- ;~ 
Uzbon ıeferile ayni senede kabil milletl.eı:in. r_ardım etm~tne imtina .. ey- mektedir. . t, 

k bal la Tol R 
. lememelennı tahayyul etmek mum· Hesabı cari sahiplerınin çekebile.. 

sev OD un· oma-Napola kün değildir. cekleri para miktarı 200 marktan 300 
1 

seferlerini yapmıttar. Londra konferansının neticeleri, marka ~ıkarılmıştır. Tasarruf sRndık ~ 
Lejyon donur ~IDJD kuman· pek o kad~r mühim değildir. ları cüzdan sahiplerinin çekec~kleri 

dar rütbeaini heizdir. Her ne kadar bangerlerin siyaset- para miktarı 30 marlc olarak teshi1 e-
Teyprecl Kost ten uzak bulunmaları icap ederse de, dilmişti~. 11 

T .
1 

d bankalar ve kredi mliesseseleri istik· Kredı mektU,Pları 300 marka k:ldar 
ayyarecı er arasın a bulunan halde büyük ,azifeluini ifa etmek is- tediye olunacaktır. 

y6zbaıı Koıt Fransanın en meş- tiyorlarsa 0 hald .· d.k. h h · Bartkada hesabı olan kimsenin ma· ' 
h . "d" 1912 d ı. e şım ı ı u r:ınrn .. . k l ur tayyarecıaı ır. enberı esash sebepler·ı er ı h · aş ve ucretı yo sa her nevi kiraların ıı Vl'ya geç \'8ZI su- . . . .. . il( 

pilottur. Üç defa dünya ıampi- rette derpiş edilmeli '\'e bugünün me- tedı!esı~e me~~~ olmak uzere bu gıb! ~ 
nl - k ...... mı• k d" · selesi her halde • t b" ı· dayınlerın deHı hesaplarının gayrı yo ugunu a .... __, en ıııne mes u ır ne ıreye b' . -14 
• . . . isal okrnmalıdtr · · ınuayyen tr mıktar kadar te8viyesine ~ 

Leıyon dOll&' nıpnını Yenlmiştır. .. ·. . . . mezuniyet Yerilmiştir. 
1930 da Paristen NeYyorka 37 Must~bel nestllerı~ de mesaılennf, Umumiyetle dnir miktan yevmi 

beynelmılel ı-efahı temın gayesine tev- 4 000 • • • • ~ 
saatte gı"tmeg· e muvaffak olmuııı fta. tm 1 . i d. ..,_._ h . · mark olarak tesbat edılmıştır. 1• 

.... '""' e e erı cap e er .... -at er~"' Kamh" ti · ted" t s h" ,. 
1927 de Lö Brihale beraber tay- den evel mitletler arasında miitekabfl ·mark 1 ıyok steneb"terıd"I ~yt~ 1 ~ ın 

·1 d · ·" ah t" •t· t h " . . . ·a· 1 o ara es ı e ı mış ar. 
yare ı e evn aıem sey a ı yap- 1 ıma 188101 tesıs etm~ . muktazı. 1~· Protesto mOhletleri tahdit edilmif- -
mııtır. . ~k~r~ ve I:ondra zıraretlerı ıle tir. Ancak 21 temmuzdan ~onra k~i- 11 

Bundan başka 1927 de uzun şımdiokı zıyaretın n1tinfetH '"*Walar ha. de edilmis ~eklerin ibrazına ait müh· ~ 
mesafe rekorunu kırmıştır. ILoinde kalnu,,acağım ümtt . ~diy~~u~. Jetlerin t;mdidine liizu111 görülmemiş- 11 

.. . • _ ndra konferansından berı, muhım tir. lı 
Dıger tayyarecder bınbaıı Po· hir takım şeyler tahaddüs etnıi~tir. I ~ 

letye Duvaıi Paris · Pekin sefe· Bu .;:ahada l'ram;anın yapmış olduğu talyan klf7IO:.U çıplaklılı fi 
· · Y b A ·· d t ı· t k ' t · L • seYlllw;ror nnı yapmııtır. Uz aşı raşar da ).tr ı mı es ım e me ıs erınt. E nrnsıı R 28 (AA . 

'- d . p . dHlet adamları ile yapmış oldu~unuzj oma~. · .) - Kassıno mm- ' 
&ar eıde beraber arııten Bas- .. 

1 
•1 1 

. b t k"be takası munevverlerinden mürekkep bir .. " . mu <a Pme eı:ın , .e unu a ı n Al· . . . •• 
raya uçarak hattı mustakım 1sti- d 

1 
ki 1 d. _ grup, çıplaklar dınıne sahk olmık &r• ti 

manH• an a ara ı o an ı ger de,·let- l h · · 
kametinde cihan mesafe rekoru- I . · . t" k " "\ . d·ım · I .. 1 ıusanu z ar etmaşler jdı. Fakat ban· e 
nu klrmlctır Araşar 1""'1 d p ı~•rkıl'nr~leırrı.a.n ıdpı :rtııcdr:11ed~rrı·'u§ o atn mu·: ıann randevu mabaıti olarak inh'ltap l. 

Y • 7~ e a· .. "' ,.,r ~ '!& lYIJ. emas.j t . Jd ki •-ı.- k"" tül i l • •• :r- e mış o u arı mınwııaA oy er e. 
rıs - Sofya - Istanbul . 'Baadat . lar. şartlar a rasında munasebe.tler &..:~ ... b d , k ri _. o "hd t . ld - .. . ~"'""' usu.sun a ananeye pe ay~ 
Tahran· Karaf · Sayfon ve hattı 1, as .~ ~ış 0 ugunu umıt e$1İ)'OruJ?l. kar olduklarından genç çocuklarla ~ 
- tü f . . f,n muhım nokta budur. k 1 1 b" .. . us va sc erını yapmı,br. . . . ız ~rıh .Ya mı ırer gomlek gıymiı ol lı 

D
.• t .

1 
k l\fazıyı unutmıtk lazımdır. Genç duklangı görüac:e fevkalade rencide ol • 

ıger ayuarccı er aymakam ı· d"" ·' ı · h" ı d • ~ · • 
• • 7 nes ın u~unce erı, ıs eri üşnıanlık· muşlardır. Köylülerle çıplaklar •· ~ 

~ırıer, yUzbaıı Şal, kayııaakam tan ~·e vril.m eli~ Ye an!aşma ve mukabil rasında cereyan eden müzakereler ne. · t 
Bınyo Fransız tayyareciJiğinin en ~a~dım hıı;lenne dogru tevcih edilme- ti.cesiz kalmıştır. Çıplaklar, elbfee. • 
muktedir ıimaJenndandır. hclır.. . .. . . . . ilerinden fazla addettiklerini ~tkapp · ~ 

Gelen filoda bunlardah başka ~ızım nrnşte~ek. faa!ıye_tımız, .v··. :ı· ~tma~ hakkına malik olduklannJ bot • 
k

. :.& l k V remıı genç neslın ıdeahzmınden ıstıfa yere ıspata salıtınışlardır. Köyltiler l 
ma ın .. " o ara çavuş eron d t -•·ı· 0 · · ' • . ' e e ma\ ır. sureti ekı gençlık bu.saye çıplaklar kararl(.U.ına bir hücum ha-
çavuı Guvazlar, ıabıt vekılı Gos de riha.n111 milletleri arasında itilaf ,.e reketi hazırlamakta J?ecikmemişler ve 
çavuş Şer adam bulunmaktadır. teşriki mesaiden ibaret olan bü> ük \a · · ı çıplaklar ka~maia ve ha,ka tarafa koa 

. mağa .mecbur olmll§l&r.dır. 
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llikiiye Bir Bahis Anton Çekov.d&n 

Karanlık bir sonbahar gee'l!siydi. on beş sene olduğunu bevan ediyor· 
liJ·ar banker on beş sene enel gene du. Mahpusun, nktin ;ürudundan 
r sonbahar gecesi Yerdiği bir ziyafet evvel, velev iki dakika bile olsa, fi· 
g~enleri dfü~ünerek odanın içinde rara en küçük bir te~bbüsünün tff· 

~irli adımlarla dolaşryordu. O ~ün biti, bankeri taahhüdünden kurtarı
?.ırun arasında çok akdlı adamlar yordu. 
ltdı \·e mühim münakaşalar cereyan Hapsin ilk senesi avukat, gönder 
lllişti. Bir aralık müsahabe idam t"e- diği tt$kerelerden anlaşıldığına göre, 
ına intikal etti. Aralarında mütead- yalnızlık ve can srkıntısından Ç6k 

~ edipler ve gazeteciler bulunan muztaripti. Köşkten gec~ gündüz pi
ısafirlerin ekserisi idam cezası- yano nağmeleri geliyordu. Şarap ve 

11\ aleyhinde olduklarrnı söylemiş- tütün istemiyordu. "Şarap, diyordu, 
di. Onu, bir vasıtai tecziye olarak, arzulan çoğaltır, ve arzular bir mah 

dl Ye gayıi ahlaki buluyorlardı. Ba- pusun en büyük düşmanları 80nra i
lan idam cezası yerine müebbet hap- yi şarabı yalnız başına içmek kadar 
~ tesiri fikrini ortaya attılar. can sıkıcı bir şey yoktur," ve tütünün 

E'· sahibi: odasının havasıl'lı bozduğunu :ı:Jöylü-
"Ben hemfikir de~ilim, dedi. Ne yordu. ilk senesi avukat aşk, cin:tyet 

ama ne de müebbet hapse mahkilmi- romanları, komt'di ve fanteziler gibi 
t tecrübe ettim fakat zannımca i- hafif mevzulu kitaplar istetti. 
ın derhal öldürür; müebbet hapis }kinci sene piyano sustu ve mah· 

~ricen öldürür. Hangisi daha mer pus yalnız klasikleri okudu. &~inci 
metli bir cellattır. lnsanı bir iki sa- sene musiki tekrar başladı ve mah· 
l~·ede öldüren mi yoksa insanın ca- pus şarap istedi. Onu gözıefüyenler 
tıu k}ltre katre. seneler zarfında a- bu seneyi yalnrz yiyip içip yatarak 
tı mr? ,, geçirdiğini söylüyorlardı. Baz~n e&o 

l\fi..afirlerden birisi atıldı: niyerek odada dolaşır ve kendı ken-
"İkisi de gayri ahlakjdir, çünkii dine kızgın sözler söylerdi. O sene 

aksatları, birdir. Can almak. hiç kitap okumadı. Bazı gece kal. 
Devlet Allah deiildir. lstedigi za. kar, yazı yazardı. Sabaha kadar yaz. 

lan geri Yer2miyeccği bir şeyi almağa dıktan sonra 'hepsini yırtardı. Çok 
lkkı yoktur... kere ağladığını görmüşlerdi. 

Miı:;afirlerin arasında yirmi beş Altıncı senenin ortasına doğru 
A.ş1arında genç bir avukat vardı. Pik· mahpus bütün gayretini lisan, fel 
l l!'nnıJunca cernp verdi: sefe v~ tuih öğrenmeğe vakfttti. 

"f;vet, idr:m \'e miiebbet hapis, iki Bunlara o kadar düttü ki banker ki-
de gayri ahlakidir. Fakat eğer benim tap yetiştinmiyordu. Dört sene zar

nih?.hrma nzedilmiş olsalardı bilate· fında altT yüz ;kadar kitap istf'tti. 
Mdiit ikinciyi se~erdim. Herhangi Bu esnada banker mahpustan fU mek· 
tre it tRhtında yaşamıüc hiç ya~ama. tubu aldı: 
laktan evladır. Aziz gardiyanım; 

Heyecanlı bir münakaşa takip et- Bu satırlan aıtr lif~anda yazlyorum. 
. O zaman daha genç Ye ateşli olan Bunları mütehaMJshı.ra gö.ter, okusun 
lnker birdenbire itidalini kaybetti, tar. Eker hiç yanht bulamaılars.a. 
~mnığunu masaya vurarak genç a- bahçede iki el ırillh atılmasını emret 
~kata döndü: meni rica ederim. Baylelikle sayimin 

"Yalandır; diye bağırdı. İki mil· boşa gitmediğini öğ~nm~ olurum. 
hn bahsO?derim ki beş sene için bile Muhtelif devirlerin ve milletlerht ye
fndini hapse attıramazsın!,, ti"tirdikJeri dehalar ayn diller konu-

> 
A r-ukat cevap verdi: turlar; fa.kat hepsinin içinde yan~n il· 
"J.i':ğer ciddi söylüyorı.anu; hah~ teş birdir. Şimdi onlan anhyabilmek· 

,ifrlbı ki MŞ d~ğil on beş sene mahpus le ne kadar mee'ut olduğumu bil· 

~rnrya razıyım... sen.,. 
"On beş mi? Kabul. Efendi)er si1: MahpnSUJ\ anula.n yerine getiril 

Ulit olun, iki milyon bah~diyorum . ., di. Bankerin Pmrile bah9t!'de iki el 
"Kararlaşmıştrr, iki milyonunuza silah atıldı. 

•ukabil ben hürriyetimi koyuyorum.,, rna\ ;,mı nrınki ~t\1mızdal 

Böyle~ bu \'ahşi ve tuhaf bahis Belediı_ede : 
ıeydana c;ıkmış oldu. O zanıan saya- d lıı oton1oblll 
leceğinden fazla milyonlara sahip Şehrimi~ • ş ~·r bir istat' ~r 
an banker kaybetmiyeceğine emin Bele~ıyece . tu ~ ~d huıJ. 
lduğu bu bahiste hiçbir tehlike gö- tiğe gore ıe~d.mı~ !~ 177S 
miyordu. Yemekte gülerek avukata resmi ve taksı e ış ıyen b k 
~nclü: otomobil vardır. Bundan •f 8 

"Çok geç olmadan cvl'el kendine 2000 de bisiklet olduğu anlaşıl· 
delikanlı. Benim için iki milyon mıştır. 

~r şey değildir fakat sen hayatının Garajlar içi" talimatname 
il k1ymetli üç dört senesini tehlike- yapıhyor 
~ koyuyorsun. üç dört diyorum, çün Şimdiye kadar birçok defala~ 
İi enıiuim l\i d9.ha fazla uzamaz. b l d' garajlarmda bazı suı 
lonra unutma ld ihtiyarı hapis mec- e e ıye 'fb a 

istimal olduğunu nazarı 1 1 ~r 
lıtriden çok fenadır. Her geçen dakika 

1 
d . f encümen garaılar 

t~ndini kurtarabileceğini düşünmek h knk daun b' talimatname ha· 
1litün hnratını zehirler. iyi düııün.,. a ın a ır 

Ye şimdi banker mesai odasını ar- :zırlamaktadır. h tıve 
l Oto-oblllere ru •• • Rnlarken hep bunları düşünüyor ve ... 
t~ndine soruyordu: verilecek 

"Niçin bu bahse girdim? Ne Jaide Otobüslerin talimat~adete 
~elhuz olabilirdi? A\·ukat hayatının mugayir hareketlerdbe ~u unel:ri: 
ııı beş senesini ben de iki milyonumu ları zamanlatda ru sa nam . 
~l·an ediyorum. N~tice idam cezası- nin istirdat edilmesi beltdıye 
'ın yahut müebbet hapsin daha iyi ol· lehine ve bzaların azal~ası 
ltığuna herkesi inandıracak mı? Ne ge· noktasından çok mühim netıce· 
l~r. Ben şımarıklık o da aç gözlülük ler vermiştir. 
lti, ikimiz de cezasını çekiyoruz .. , Daimi encümen otomobillere 

O ziyafetten sonra geçenleri de ha· b 
~tlıyordu. Avukatın mahpusiyet dev· de ruhsatiye verilmesini ve un· 

. ~sini bankerin bahçe.o;:inde küçük bir lamı talimatname bilifında ha· 
ıoşkte geçirmesi takarrür etmişti. reketleri takdirinde ruhsatname• 
Bil müddet zarfında tayin edilen o· leria:n alınmasını dOtünınekle
lanrn eşiğini geçmekten, insan YÜ· dir. Bu hus'!Jıta tetkikata baş· 
ili görmekten. insan sesi işitmekte~, lanılmıstır. 
ıaıete n mektu,s> okum~~t~n ~enedıl -::::---:-----------
1\fşti. Yanına bir musıkı aletı alma- Bir Yunanla .mtlyoner tehrlntlad• 
hna, kitap okumasına. mekt~p ya~ ~unan mılyonerlerinden M. Be· 

. ~asına, şarap ,.e cigara içmesıne mu nakıs zevcesi ve 6ç çocuğu jJe 
laade \·ardı. Hariçle zaruri teması beraber hususi yatla tebrimize 
)ilhasga yapılan küçük bir pencere va- ielmiıtir. Tırabya önünde de· 

·. ~lasile temin edilmişti. ~~~cereden mirlcyen yat üç direkli zarif bir 
ı._. r tezkere göndererek istedıgı kada_r gemidir. 

-1 •ıta.p şarap musiki ve cigara alabı· Ş b . . d 
ltr-di.• Mukav~lename en küçük nokta- k l e r~mı~ e on beı gün kadır 
A•?'a kadar tasrih eftikten sonra müd 8 aca k 0 kn M •. Ben.akis geçen 
*ltttrı 1870 senesi te~rinisanisinin 14 se~e ço ıy~eth Bızans asar1 
Aıl\tij günü saat 12 d~n 188.1 ~nes: 14 abka ~ollekııyonunu Yunan hü· 
"-lrtltiaan.isi sa.at on ikiye kadar t&m kametıne terk etmiı, Yunaa hü· 

Dünya buhranı ve 
Yunanistan 

Atina, 27 (A.A.) - Başvekile 
.-ekilet eden hariciye nazırı M. 
Mihalakopulos Patraste şerefine 
verilen bir ziyafette mühim 
bir sjyasi nutuk söylemişti. M. 
Mihalakopu' os nutkunda iktısadt 
buhran hakkında demiştir ki: 

"Dünya buhranı Yunanistana· 
da sirayet etmiştir. Fakat Yunan 
milletinin hayatiyeti ve mü,kül 
vuıyetlere uymasanı mümkün kı· 
lan mukavemet kuvveti sayesin· 
de Yunanistan buhranı diğer 

memleketlerden daha hafif ge· 
çirmektedir. 

M. Milıalokopuloı, Pangalos 
diktatörlüğünün miras bıraktığı 
müşkilita temas ederek demiş· 
tir ki : 

Diktatörlük bize ezcümle Yu· 
goslavya ile bir takım ihtiJaflar 
miras bırakmıştır. Bu memleke· 

Devlet Dem iryolları ilanları 1 
Ankara. izmir ·Ankara ve Ankara· tiaydarpafa ·Ankara ara· 

sında muhtelit katarlarda haftada iki defa işliyen doğru yataklı 
vagon servısi 1 ağustos 1931 tarihinden itibaren ve iş'ar1 ahire
kadar haftada bir defaya indirilmiş olup berveçhiati hareket 

edecektir. 
Ankara dan 
lzmirden 

iımire 

Ankara ya 

Haydarpaşadan Aokaraya 
Ankara dan Haydarpaşa ya .. . . 

Pazar 
Sah 

Cuma 
Perşembe 

30;) ton rezidü yağı kapalı zarfla münakasaya konmUflur. 
Münakasa 31 ağustos 931 pazartesi günü saat 15 de Ankarada 

Devlet Demirynlları idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu-ralr• 

kat teminatlarım aynı günde saat 14,30 a kadar münakasa komiı· 
yonu kltibine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beıer lira mukabilinde An· 
karada ve IstanbuJda idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• Jf. .... 

te yaln1z çok eski rabıtalarla 
değil. aynı gaye için <'ökülen \ 

müıterek kanlara bağh butunuy·o 
ruz. Hariciye nazırı sıfatile zemini 
temizledim. Fakat bu zemin üze· 

rinde sağlam Yunan· Yugos1a-yya 
dostluğunu kuran M. V enizeloı 
olmuıtur. Artık Y unanistanda 
dıktaUSrlük tehlikesi kaltnamışbr. 

Font boru •e teferruab kapalı zarfla münakaaaya konmuıtu.r. 
Münakasa 14 Eylül- 931 pazartesi günü saat 15te Ankarada 

Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır •. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve munk

kat teminatlarmı ayni günde saat 14,30 a kadar komiıyon kltip
Jiğine vermeleri Jizımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelerini beter lira mukabilinde An· 
karada ve Iıtambulda idare veznelerinden tedarik edebilirler.(1153) 

ı Aak.Mb. S. A. komisyonu ı 
llAnlara 

Ton 
56 
20 

ikb•adt ve sınai teai•at Ye 
ifletme Ttlrk anonim ıirketl 

1 LAN 
Fakat baı kaldırsa derhal 

ezilecektir. Diğer taraftan evvel· 
Jeri Yunanistan ile Italya arasında 
mevcut olan rabıtaları tekrar 
teıia etmek istedim. Çilnkil 6 
Avrupa devleti içinde Yunaniı· 
tanın çok mllşkil anlarandaGiridin 
Yunanistana ilhakını ilk olarak 
teklif eden İtalyanın hakkımızda 
ancak dostluk besliyebileceğini 
hiuediyorum. Venizelos hüku· 
meti bu eseri de bitirdi. 

Beynelmilel hakem maddesine 

ilhak etmek suretile beıeriyetin 
sulh eıuları . dahilinde tensik ini 
kaeiyen arzu ettiğimizi gösterdi. 

Türkiye ile olan dostane mü· 
nasebatlmıza gelince bu dostluk 

Yunan milletine yalnız huzur te· 
min etmekle kalmamıf, fakat ay· 
ni zamanda askeri bfitçemizde 
mUsbet tasarı:uflar yapmamızı 
mümkün kılmıştır. 

Bulgaristanla da uyuşmak bu
suıunda hüsnü niyet göstermek· 
ten hali kalrnadık bir çok ıene• 
lerdenberi aramızda münhasıran 
mali olan ibiilifJan halisane hal
letmek için çalıııyorum.ı. 

Gazeteler, M. mihalokopulusun 
nutkundan hararetle bahsetmek 
ve Paris hallunm hariciye na
zmna gösterdiği hüsnü kabulü 
ehemmiyetle kaydetmektedir. 

Te,ekkdr 
Anı ve hazin bir surette aramızdan 

ufuli ailemiz! mateme garkeden se\·gili 
o~lu~uz ve kardeşimi;r. eczacı ~:şref 
:'\eşetın cen!zesine iştirak surcliie şifahtn, 
mektup ve telgrafla Ankara caddesindeki 
komşulannın dükkAlarını kapaınak sure 
tile teessürümüze \e mıtemimizc iştirak 
eden zenta. Tıp fakülteıine, Eabba ocLt-
5ını, Etibba muhadenet cemi) etine, bas· 
taneler eıibbasına arkadaşlarına, Cümhu 
riyet Halk fırkası ve istiklAI nahiyesine. 
;\latbuatla Fermakoloğ birliği \'e Türkhe 
eczacı cemiyetine ve bilhassa Şirk~ti 
Hı~ rıyeyc teşekkür eder ve minnettar· 
lıklınmızı arıerlcriz . Dr. '\'eşet Osman 

CclAI l';rgun Arif Leman 

DerUş$ef aka terblyel beden fye 
klUbU kongresi 

Heyeti umumiye içtimaı ya
rınki cuma günü sut 9,30 da 

Nuruo.smaniye, ikbal kıraathane· 
si üstündeki kfüp merkezinde 
yapılacağmdan bilumum Darüt· 
ıefakahların tefritleri rica olu-

nur. 

kurııeti bu kolleksiyonJa Benakis 
mUıeıi namı altında bir Bizana 

aıaıt atikaıı müzesi açm11tı. 

GUlbaoe hastanesi Iktısadl ve sınat tesisat ve işletJM 
Tıbbiye tatbikat bas· Türk Anonim şirketinin 1929 senetti 
tanesi muamelatı hesabiyt ve ida.riyesi halrktn 

25 Kuleli liaeti da. tetkikat ve müT.akeratta bulunmak 
üzere nizamnamei dahilinin 23 önd 

35 Çengelk&y orta me!:- ve ticaret kanununun 361 inci mad'de-
tebi terine tevfikan vaki olan davet ti• 

100 Harbiye mektebi zerine 4 mayıs 1930 tarihinde -nıkn bu· 
236 lan i~tirnaındaki mukarreratın vaki o

lan itiraz üzerine İstanbul mahkemei 
Yukarda mahallerile mıktar· asliye birinci ticaret dairesince (heye

lar1 yazıh askeri mektepler ihti· ti umumiye içtima ve mukarreratının 
yacı için 236 ton kok kömürü tesçilinin ipt.aline) karar verilmiş w 

Pazarlıkla satın alınacaktır. Pa· bu kere mezkur sene muamelUı he~bi· 
yesinin tetkiki wnnında gerek nizam

ıarhğı 2 ağustos 931 sah günü namei dahilimizin gerek kanunu tira· 
1aat 14 den 16 ya kadar Harbi· retin mevaddı mezkılresi ahkamına 
ye m~ktebindeki mahalli mah- teı;·fikan \·e karan mezkôre ittibaen 

ıusunda icra edilecektir. Talip- bittekrar hissedaranın içtimaa .dareti
lerin şartnamesini görmek için ne meclisi idare« karar verilmiş · "ol-

. • duğundan yevm ve vakti içtima olarak 
komisyona müracaatları ve ıfti· kararlaştm1an 1931 senesi ağustMun 
rak için de vakti muayyeoinde 30 uncu pazar günü kabluzeval 1a.at 
hazır bulunmaları ilan olunur. (34) ıo da hisseda.ran heyeti umumiyesi ~ir-

* * * ketin merkezi idaresi olan Galatada 
Harbiye mektebi talebesi için Topçular caddesinde 118 - 120 nama-

d k rah yazıhanede içtima.a davd olunur. 
ağustos ayında 1900 a et avun 

k l k1 Iar. 
ve 1900 adet arpuz pazar 1 a Tesçilinin iptaline karar verilen mu 
satın alınacaktır. Pazarlığı 1 a• karrerab veren mezkur heyeti umum(. 
ğustoı 931 cuınartesi .günü. saat yenin ruznamei müzakeratı ~yne~ .ıir· 
14 de Harbiye mektebındekı ma· de dercolanmuştur: 

Ruznamel mUzakerat 
halli mahsusunda icra edilecek· 1 _ Meclisi idare n müra.kip N• 

tir. Taliplerin şartnamesini gör~ porluının kıraati, · 
mek için komisyona müracaatları , 2 - Hesabatın tasdiki ve meclitd 
ve iştirak için de vakti ınuayye• idare zimmetinin ibrası ve hesabat ne.. 
ninde haıır bulunmaları ilin 0 • ticesi hakkında meclisi idarenin teklifi. 

3 - Bir murak.ip tayini ile tahıriaa.. 
ı_u_n_u_r._(3_8_)_________ tının tesbiti ve bir munin mUrakih;ll 

iraesi, 
ZAYiLER 

211f3 Feride Ferit 21115 Salt F'erit 
Baladaki numaralı fş bankası

nın iki tasarruf defteri z:ayie ujra· 
dıfmdan hükmü olmıyacağı ilan 
olunur. 1 hkmet 

§Mersin vapuru süvarisi Tevfik 
kaptandan muhasıas maaş cüz· 
danımı kaybettim, yenisini çıka

racağımdan hükmü yoktur. 
Tt'.vfılı. kaptın ı:evcesi: Saadet 

Kirahk dükkan 
Beşiktaıta Akaretlerde 16 No. 

dükkan pazarhk suretıle icar 
edileceğinden talip olanların 8-8-
931 cumartesi günü saat on üçe 
kadar mahalli mezkurda 54 No • 
da mütevelli kaymakamlığına ve 

yevmi meıkurun saat on üçünden 
on beıine kadar İstanbul Evkaf 
müdüriyetinde idare encümenine 
müracaat etmeleri. (1207) 

4 - Meclisi idare azasmrn halda 
huzuri1e umuru şirketi idareye memur 
edilen azanın ücreti miktarlarınrn ?· 
yini, 

5 - Ticaret kanununun 323 ttne(l 
maddesine te\·fikan şirketle muame1ltl 
ticariyede bulanmak üzere meclisi ida~ 
re azalarrna mezuni~·et itası, .. 

6 - Meclisi idarenin yeniden inti· 
babı. 

Asaleten ve ge~k ,-ekaleten laakal 
50 his..c;e senedini hamil olan hi~dıı. • 
ran içtimaı mezldlı·da hazır bulunabi
leceklerdir. Mezkur içtimada ha:ıır bu. 
lunmağJ arzu eden hissedaran hamU 
oldukları hisse senedatını ve yahut 
mezkur senedatın bankalara mevdu 
bulunduğuna mütedair olarak banka
lar tarafından ita olunacak ilmüha"Mr 
Yeri yevmi i~timadan laakal bir hdta 
evet şirketin merkezi idaresine en.ta~~ 
ten te,·di etmiye mec.hurdurlar. 

Meclisi idare 

Yeni neşriyat: 
PlllJ gazetesi 

Bugün ilk sayısı. çıku Mevsimin ilk 
eğlence gazetesidir. Bol resimli giızel ,.e 
ne7.ih mündericath bu ~ueteri eğlence 
yerlerine giden karilerimize tav•i\e cdt-
riz. Fiatı 3 ~uruştur. · • 
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( Mahkeme ve icra lllnlar1 l Olivetti ----....-.... Pendik serom darflHstlhzarı mtldilrlUğflnden 

f9tanbul 5 inci icra mcmurluf;undan: 
,.,,.. ____ En kullanııh 

yazı makine•i 

1931 Seneal TUrklye sUra't 
MUsabakasını 
Kazan mu;t1r, _____ _, 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi 
mukarrer büfe, masa ayna ve 
konsol ve saire Beyoğlunda Af
rika hanında 19 No. lı dairede 
açık artt1rma ile satılacağından 
taliplerin 3-8-931 tarihinde saat 
17 den itibaren mezkur mahalde İl't.anbul ikinci noterliğine 
haı:ar bulunmaları ilan olunur. Efendim, 
(1452) Tarihten takriben iki ay mukaddem 
-------------- Mercanda Caferiye hanında tüccar· 

lstambul 4 üncü icra memur· dan &dri Zahit Beyden beş bin ı.Jört 
luğundan: yüz :>40? liraya satın aldığım Gt>dik-

paşa Nevi~· dd · d k" 11 Bü\"i'kadııda mııaden caddesinde ı numı· "e ca esın e l numa-

Arpa, Samaıı, Ot, münakasası: 
Kilo 

200,000 
150,000 
100,000 

Kıl o 

Arpa 
Saman 
Ot 

75,000 Arpa 

Pendik serom darülistihıarı için 

60,000 Saman Pendik bakteriyoloji enstitüsü için 
Pendik bakteriyolojibanei baytarisi ve serom darülistıhıarı 

için mübay asma }Uzum görülen yukarda cins ve mıktarları gös· 
terilen Arpa, Saman ve ot kapalı zarf usulile münakasaya konul· 
muştur. 

22·Ağustos-931 tarihine müıadif Cumartesi günü saat 14 de 
ihalesi ıcra kılınacaktır. Şartnamelerini görmek isteyenlerin her 
gün fındıklıda güzel san'atlar akademisinde yüksek mektepler 
muhasebeciliğine ve Pendikte müessese müdüriyetine ve vermeğe 
talip olanların yevm ve ıaah mezkürda Fındıkhda yüksek mek· 
tepler muhasebeciliğinde müteşekkil ırıübayaat komisyonuna 
müracaat aylemeleri. (1178) 

ralı hanede elyevm ikameıQAhı meçhul raJı h~ne hakkında atideki hususatın 
bulunan Hann [lıızan efendiye maciam mumaıleyhe vaHdesine ve sairlni
Luna Hazand"n aldığınız dört bin lira ne karşı her veçhile kanuni hakkı 
mukabilinde birinci derecede ipotek gös rucuumu bildirmek üzere işbu ihtar
terdi~inlz lstambulda Selanik bankası nameyi keşi~e eylerim. Şöyle ki: 
binasındaki 1200 sehimdıı 64 sehim 1 - Mezkur hane ~deli 5400 lira 
hi~senizin para) a çe\ rılmeı-i suretile ala- dır. Ferağ ve teferruatı 81 lira 70 
ca~ınının ıemini istifası talep edilmiş kuruştur. Tellaliye 108 liradır. A· 
oldu~undan 3 gITn~k ~~ş ihbM vınka~ hiren yap~rdıfım tamirat 320 l~a- ~~~-~--~----~--~~-~~~~~~~~~~ 

makamına kaım olmak üzereiU.n olunur. dır. Cem'an matlubum 5909 lira 70 Jandarma 1•mala,,.thanesı' mu•• -
----------_,,.....:-- kuruştur. :Mezkur hane ahiren Büyük 

lstanbul 7 inci icra memurluğundan: 

Tamamı vedi yüz lira kıymeti 
muhammeneli Boğaziçinde Ye-

Millet Meclisinden tasdik edilen ka- d Ü rl u•' ğ u•• n den.• 
nunla ,·e~·a sair her hangi bir sl'hep 

Jandarma ihtiyacı için 200 · 250 adet eğer takımı satın alına
caktır. Münakasa 9-8·931 pazar günü saat 15 te Gedikpaşada 
jandarma imalithaneainde icra edilecektir. Ş~rtname imalathane· 

nimahallede eski birinci bağlar 
Reşadiye sokağı eski on beş 
mükerrer yeni 23 numaralı ha-

ve suretle oluıl'a ol~un elimden alın
dığı takrlirde m~ık1ir meblağı Bi!d 
ri Z11hit Bey kendi namına asalt>ten 
Yalidei!ii Rabiye hanım namına \"eka 
Jeterı harta fern~ eTll'diı!i i<'in nr- den verilir. Taliplerin komisyona müracaatları. (998) 
rliğim ıııaa masarif. halada ~uharrer nenin nısıf hissesi tarihi ilanın

dan itibaren birinci arttarmamn 
icrası için otuz gün müddetle 
açık arttırma süretile müzayede
ye konmuştur. Taliplerin kıymeti 
muhammen~nin yüzde yediıi nis· 
petind.e pey akçesi vermeleri IA
zımdır. Birinci ihalesi 5- 9· 931 
tarihinde saat 16 da lstanbul 
7 inci icra dairesinde icra olu
nacaktır. Talip olanlar bu İJe 
ait daire divanhanesine talik o· 
lunan açık arttırma şartnamesini 
her zaman görmekle beraber 
gene bu işe ait 931-73 numaralı 
dosyasıın okuyarak daha fazla 
malumat alabilirler. Gösterilen 
günde arttırmaya iştirak edenler 
arttırma şartnamesini okumuı ve 
lüzumu malümatı aJmı~ buluna
rak tamamen kabul etmiş at ve 
itibar o:unurlar. Üstünde bırakı· 
lan gayri menkulün bedeli ıa· 
manmda verilmez ise gayri men
kul ikinci bir artbrma ile satahr 
ve bedel farkı ve mahrum kalan 
yüzde 5 faizi ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın 
memuriyetimizce müşteriden tah
sil olunur. 

meh!fı.f,ı ,.e t~hadrlüs etmiş ,.e edece),; Ak h • b J d • · • · d 
hildintle ımir masarif \·e zarnr, Zl• şe ır e e ıyesı rıyasetın en 
~·ı:ı11larımla heraber kendilerinden ta N f' · · · 
lep ede<'cgim. a ıa vekiletı celılesınce musaddak evrakı keıfiyesi mucebin-

5 numaralı fıkradaki tart ta
hakkuk etmek şartiyle 3 defa 
bağırıldıktan sonra gayri men· 
kul en çok arthranın üstünde bı-
rakılır. Şart tahakkuk etmez iıe 
arUırma geri bırakılıp mü,teri 

feahhUtlerinden kurtulur ve te

2 - lşhu ihtarnarnenin kendilerine 
tarihi tehliğinden itiharen niha~ et on 
beş gün zarfrıtda Bedri Zahit Beye Ye 

\'alidtts;i Rabi) e hanıma balada muhar
rer mi~tarı mchlaı!' mukabilinde mez
t,ür hane~·i kendilerine iadeyi feraia 
amad<') im. Alo.si tahdirrle bilelinıle hu 
kukı.t kanuni~·emi istimal edeceğin1i bil
mek ve ana göre hareket etmelerini ih
tar e)lhim. 

3 - lleride Bedri Zahit Beyden Tf' 

Ya lide l Ra hiye hammdan maada müba 
dil te gayri mübadil rum veya türk ~ 
hu işle alaka dar muha drlere ı·eya n
kilerine 'e) a haıiııeye karşı ihkakr 

hak için balada muharrer bedel n 
şeraitte hakkı rücuum mahfuz kalmak 
üzere işbu ihtarname katibi!dil n~ıfa
sile vilfly<'t ıtazet~i ve diğer bir ~aze. 

te ile neşredilmesini talep ederinı. 

4 - Mezkur haneyi tufizen alıp ha· 

na ~atan Sadri Zahit B. Ye validesi na 
biye hanım i;;bu ihtarnamede muhar· 
rer olduğu HÇhile talebimi kabul n 

icra etmedikleri takdirde veya ş,Jkiıt 
ettiklerinde her vcçhile mes'ul addede
crğim gibi mıtmaileyhan ile sair hu 
mesele i1e a lt\kada r olacağı ntuhlC'met 
e'hıt&l hükmil• ve ferdi ye ve haıınt) e 

!-.arşı bilcümle hııkukum n hakkı rü
cuum mahfuz kalmak _şartile beş nü:s
hadan ibaret işbu ihtarnamelerden bir 

nüsha,.ının :Mercanda Caferiye h:ı11ın
da tüccardnn Bedri Zahit Beye ve 
birer nüsha vilı\yet gl'zef(ll•ile difer 
yirmi bir gazeteye ıtönttl'rilme~i di)r. 
düncü nüı;hanın dairenizde hıfzı ile 
beşincisinin bade.U.af<dil\ tarafıma iadt'minat da kalkar. (1455) 

-"'-----,,....---------- sini rica ey1erim ef endirn. 
Gelibolu sulh mahhmesinden: 29 temmuz :131 

Müddei Gelibolu Ziraat ban· ADRES: Gedikpaşada Neviye cad-
kaıı muavini izzettin efendi ta- desinde 11 numaralı ltaned~ mukim ve 
rafından müddeialeyhin GeJibo- Çarşıikehirde Ferdalıçılarda 6 numıtra 

lunun camii kebir mahallesinden 
h mas!;aıada mukim köseleci Serkiıs 

Yandımyan. 

müteveffa baytar yüı:başısı Ha- Dairede m<thfuz a5lına mutabık o
satı efendi kızı Bahire hanım lan işbu proteatoname bermucihi tale)' 
ve rüfekası aleyhlerine ikame muhat~bı bcrayi neşir Ya.kıt ğazetesi
edilen izalej şuyu davası 931 ıe- ne tebliğ olunur. 

29 temnuı:!MI 
lstanbul 2 inci nrıterl 

B. Hüsnü 

nesi eylülünün on beşinci salı 

günü ıaat onda rüyet olunaca· 
ğından ikametgAhi meçhul bu
lunan mezbure Behire hanımın 
yevm ve vakti mezkürda Geli
bolu II\ahkemei asliyesi sulh hu· 
kuk dairesinde hazır bulunması 
veya muıaddak bir vekil gön· 
dermesi ilAn olunur. ( 1457 ) 

l!tanbul ikınd icra memoriuıundıın · 

Bir bQrçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesi mukarrer muh
telifOlcins ve ebatta halı, kilim 

3 Ağustos tarihine rnüsadif 
paıarteei günü saat 13 den iti· 
baıen Sandal bedesteninde açık 

....... -............... -_.. ... " ............................ . 
artbrma He satılacağından talip 
olanların mezkur gün ve saatte 
mahallinde hazır bulunacak me• 
muruna müracaatları ilin olunur. 
(1456 

lstanbul 5 inci icra memurluğıından: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi 
mukarrer karyola, ayna, büfe 

vesaire Beyoğiu Kanıerhatunma
halleai Fıçıçı sokak No. 33 ha· 
nede 1-8-931 cumartesi günü 
saat 12 den itibarea 11tılacağı 

ilb olunur. 

ce Akşehir kasabasına 3,S kilometre mesafede bulunan menbap 
mdan T opyeri haııne mevkiine kadar isale edilecek içmesuyu te· 
sisat v~ inşaata kapah zarf usulile ve 20 gün müddetle münaka· 
saya konulmuştur. 

1 - Münakasa mliddeti 18T emmuı: 931 tarihinden 8 Ağustos 
31 tarihine müsadif cumartesi günü saat J 5 e kadar olmak üze
re yirmi gündür. 

2 - işbu tesisatın bedeli keşfi 23632 lira 89 kuruştur. 
3 - Şeraiti tediye: 
.Belediye rnühendisliği tarafından verilecek tahakkuk raporu 

üzerıne \r\lcuda getirilmiş olan intaat bedelinin % 50 mıktan ea
nayı ~meliyyatta ve mOtebaki %50 miktarı dahi kabulU muvak
kat munmelesinden iki ay sonra tediye olunacaktır. 

4 - Münakasaya iştirak etmek arzu edenler lstanbulda, iz
mirde Akşehir bankası şubelerine ve Ankarada çocuk sarayı 
karşısında Akşehirli Mustafa Şevki bev ticaretanesine ve Akşe
hirde BelE-diye riyasetine müracaatle tafsılAtli şeraiti tedkik etme-
Jeri ilan olunur. (988) 

Ankara valiliğinden: 
Bedeli keşfi Mekteplerın ısmi 
L kuruş 

1788 10 Cumhuriyet mektebi 
1423 20 Albayrak 
1398 73 istik!!! 
2926 Gazi kız ve erkek me~ttp1 .. ri 
2726 Yeni hayat 

1466 40 Mimar Kemaldtin me ı.te bi 
1040 il tekin ., 
898 Hacıbayram 
306 90 Sakarya 
82 İsmetpaşa 

,. 

" 530 Keçiören ,, 
159 Kurtutu~ 

" 14744 33 Yekun 
Balada yaııh 12 mektebin tamiratı l·ap;, ~ı ,.=-1' mıu'i!e 12-7. 

931 tarihinden itibaren münakasaya konu:mu• tur. 
2- ihale günü 2 21ğustoı 931 pazar ve s~at l 5 tir. 
3- Bedeli keşfin % 7,5 olan ) 176 Jira teminatı muvakkate 

ya bank mektubu veyahut muhasebei l-:usus'ye vezne makbuz 
ıen~di .olmak iizere başmühend slikten musaddak ebıiyeti fenniye 
vesıkasıle beraber zarfla konacak ve ayra bir zarfa kayıt ve 
şarttan iri teklif varakası konarak diğer bir zarfla birleştirilerek 
üzerinde açık adres yazılı büytlk bir zarfa vaz ile ihale saatinden 
e1'vel vilayet encümenine veriJecektir. T el\lif varakaları 15 ku
ruşluk pula tabidir. 

4:- Şer~.iti .. ~?,lamak .v~ ruimle~i göı m~k istiyenlerin bergün 
Maarıf müdurlugune ve ışı almak ıçin Vılayet encümenine mü
racaatları IAzımdır. (1019) 

Ticıırer işleri umum müdürhi~ünden : 

30 ikinci teşrin 330 tari H 
kanun hükümlerine göre tescil 
edilmiş olan ecnebi şirketlerın
den Felemenk tabiiyetli Könink· 
lihe NederJandişe Stombot Mat
şapi·Koninkliche Nederlandsc.he 
Stoomboot Maatschappiy) şirke
tinin Türkiye umum vekili bu 
kerre mllracaatla şirketin lstam· 
bul acentesi bulunan Dimitri 
Manio efendiye ~ukaddema ver
miı olduiu vekaleti temmuz 
931 tarihinden itibaren ref ve 
istirdat ettijini ve bu vazif emn 

lst. Def terda thğtnda n: 
Kirahk bahçe Boyactköy Bal

ta limanında Papasın bahçesi 

demekle maruf incir bahçesi 3 
sene müddetle kiraya verilecek· 
tir. Senf'lik kirası 40 lira kirala
mak açık arttırma 16 ağustoı 
931 pazar günü saat 15 te Def
terdarlıkta. (M. 930-120) 1140 

kendisi tarafından idare edile
ceğini bildirmiş ve keyfiyet ka· 
nuni hl.ikumlere muvafık görül-
müş o;makla ilao _o,unur. (1449) 

BORSA 
.... r-. • ., vo 
• 

Adıçıl 

1 JnriUz lira•1 Kr. 1 ıo3 
.. T .L. mutatılll Oolar 0,4, 1 il 

Frank 1 ~~ 

.. 

.. • .. • .. .. .... 

Liret 
Flelıı:' 
t"lrahm· 

Is. Frank 
tev~ 

FlMtn 
Kuron 
~lllnr 
Pezeta 
l\lark 
Zloti 
Penrö 

2n r.ev f':uroş 

ı 1 ıirk lirası Olnar 
(en·oneç Korus 

l'<ukut 

1 IHerHn (fnıı:lllıı 
1 Oolar (Amerlk.ı) 

~o Funk [ Fransıı 
20 Liret { lralrı 

O frank Belçika] 
20 Drahmi [Yunan] 
20 Frank l ls\'IÇrel 
20 Leva Bulııar J 

ı Florin [FelemeııtJ 
ıo l\oroıı (Çekoslovak] 
Sılınt Arn~ıuryı] 
ı Pueıa flspanyı) 
ı RaysmarklAlmanyı] 
ı Zıou Lehl~tan 

ı Pengö l\lacarıstaıı 
20 Lev rRomanyaJ 
20 Dinar Yuııoslovyal 

1 (n-oııeç Se\'J'et 

ı1J8P 

1031°' 
21 
it 
222~ı. 
1 ır l(J 

Altın 9 li 
' Borsa 

/\lecldlye 
1 

hıtrlcl 
Ranknnot ı 2 

.~ ·o 

31 

20 

2~ ~o 
a; 7ı 
-ıno 

7 )() 

Yiyecek 
Toptan flatlar 

Et • Sebze • Meyva 
Et - (l\iloııu) Dağlıç: 54,60 50,70 ~ 

l\ıwcık: 46,80-54,70 K. Karaman: 46.80 
5fı,16 K. Mezbaha kuıus~ 46.80 - 54.& 
K. Ôkü7.:23.40 34,32 K. Dana:3f,20K.tne~ 
27,30 ·32,64 kuruş Manda. 19,50· 31,2 
kuruş. I 

Peynir - Beyııı ya~lı 580 den 71 
kUTU$8 kadar. Yanm rağlı 17·14 ôkkalı 
teneke 450-5!;0 K. '""~~17. tt-12 olı:Kııj 
teneke 160·230 kuruş. 

BOber1 (Dolmalık) 11-12 K. tS" 
6- 7 1\. Tazefasulyeı Ytşil barbun 
8-9 K. AHe icadın 8·9 10 1\. Sırık 10 
12-13 K. Asma kabak: (Adedi) 10 
15 '20 K 
Oom•t•• : Oır.J.:aııı 4 - 5 · ~ k ıınıl 
Bamyeı 5 - 6 · 7 kuru, Patlıca" 

l-2-3·4K. 

OBULM,~CA~ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1l 

1 &jt i M P ı Y A T .ı.Jıl8 
2 L - i Ö O 1~ [I. E. li] i} i S 

! ~ ~~ ~1~l1~ 1~IP~ı~ 
5 P il] i ıl!J 'fi !< E ~ E ; i 
6 i (illllliı K 1E ıÇ i iJ H 
7 Y E N G-E Ç- 1~ M E 1 Ş E 
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15. Ugunkü buJmacamız 

Sağdan MIR ve yulandan a~a~ı: 
1 - Rusya hli,J.,;timetinin sıfatı (6) 
2 - inatçı derler fakat uysal bl 

ha) van (4) 
3 - Bir memlekette oturan (S) 

10 (2) 
·i - Ehi (~). nota ( !) 
5 - Akar su (5), şeker defil :s) 
6 - Tehlikeye karşı vaziyet (6) 
7 - Bir cin~ eciip (.1), asılsız. (5 
8 - Altı (3), nota (2) 
9 - Kale gibi hö~ (4) 

10 - Oda (:l) 

11 - İnhisar (7), nihayet (3) 
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Yarış islah encümeni lst. vilayeti 

Yaz yarışları 
Veli Ef. Koşu mahalli 

31 Temmuz ve 7 -14 - 21 - 28 Ağustos ve 4 Eylül 

CUMA ~ünleri 
Yarış 14,30 da başlar 

Zengin bahsi müşterek. 
Muntazam ve temiz büfe 

Y aır1lŞ yerine kadaır 
Taksim ve Beyazıttan hususi otobilsler. 

Husust tren 13,55 Sirkeciden hareket edecek ve yarıılarm 
bitmesini müteakip yirmi dakika sonra avdet eyliyer.ektir. 
12 - 13,30 - 14,30 Çekmece trenleri dahi yarış mahallinde 
tevakkuf edeceklerdir. 

Biletlerde tenzilatla birinci mevki gidip 
gelme 33 buçuk, ikinci mevki 25. üçüncü 
mevki 17 buçuk kuruştur. 

Mevkii mahsus 200, birinci mevki 120 
ikinci mevki 55 üçüncü mevi(i 30 kuruştur. 
Zabitan birinci mevki 30 kuruştur. 

Romanya, Mısır ve Atinadan bu koşular için 

15 yeni İngiliz atı gelmiştir. 

Gazı mualJim mektebi ve ter

biye enstitüsü 
T eşkilah ve kabul şartlan 

Gazi Ter biye ensUtüsU yüksek dereceli ve leyli bir muallim 
nrekte~ id,r. Orta mekteplerle muallim "' e~t-rJ~lerine muallim ve. 
ilk tedr~at müfettişi yetiştirir. Biri. mesleki. diğeri ihzart olmak 
llıerc iki kısma ayrılır. 

A. MeslekT kısım 
Mesleki kısmın tahsil müddeti ü~ sömestrdir. Bu kısım beş 

ttroeye ayrılır: 
1) Riyaziyat, 2) Tabiiye, 3) Tarih, Coğrafya, 4) Edebiyat, 5) 

Pe!agoji. 
Mesleki l\:ısım meıunlırı Maarif vekaleti celilesinin mtisaadesile 

Darülfünuna üç sömestr daha devam ederek Darülfünun mezu
niyet imtihanınn girebilirler. Bu şubelere girmek istiyen1erde ara
fi~:anvasıflar şunlardır: 

'l) Bir erkek veya kız lisesinden mezun olmak. 
2) Yaşı 25 ten fazla olmamak. 
3) Vücudü sağlam ve kusursuz olmak. . 
Pedagoji şubesine girmek istiyen lise mezunlan, Ensbtüde 

hfıl~ilini bitirdikten sonra hakkı müktsepleri baki kalmak üzere 
bir sene mliddetle bir ilk mektepte muaJlimlik etmeği teahhüt 
ed~ceklerdir. Bu şubelerden herhangi birine girmek istiyen lise 
ırıezunları 20 eylül 1931 tarihine kadar enstitü müdürlüğüne mü· 
racaat etmelidirler. 

B. lhzart kısun 
ihzari kısım ilk muallim mektebi mezunlanoı mesleki kisını 

te:irisatına hazırlar ve lise derecesinde umumi kültür verir. Bu
rada tahsil müddeti iki senedir. ikinci senede talebe Edebiyat 

ve Fen kısımlarından birine ayrılır. 
1 

d 
ihzari lusma girmek istiyenlerde aranan vasıflar şun ar ır: 
1) Bir erkek veya kız muallim mektebi· mezunu olmak. 
2) Yaşı (23) yirmi üçten faıla olmamak. 
3) Vücudü sağlam ve kusursuz olmak. 
4) Enstıttiye kabul için yapılacak duhul müsabaka imtihanını 

kazanmak. 
E titü ~ h _ k . b k . t•b na gı"rmek iıtiyen ns nun ı zarı ısınının müsa a a ım ı anı . 

il . k b' - k dar ilk muallım mua ım me le ı mezunları agustosun altısına a 
mektepleri müdürlüklerine ve mua1lim mektebi bulunmıyan yer-

l~rde .o~ta mekt.~p müdürlüklerine müracaatla isimlerini ~a:ed;~ 
tırmelıdırler. Musabaka imtihanları 8 ağustos cumarte~ı k 
ağustos paıartesi günleri yapılacaktır. imtihanlar muaUım me -
teplerinde ve muallim mektebi bulunmıyan yerlerde orta mek
teplerde tahriri olarak yapılır. Ve sabahleyin saat 9 .da başl~I~ 
ilerde pedagoji kısmına girmek istiyecek olanların hır sene 

1h 
mektep muallimliği etmiş olmaları .şarttır. Etmemiş olanlar .. ta • 
sillerioi bitirdikten sonra hakkı müktesepleri baki kalmak uı;~e 
bir sene ilk mektepte muallimlik yapmağı teahhüt edeceN64) ır. 

D H h • Beyoğlu Tokatlıyan 
r or orunı yanında mek3t5ep 

• sokak No. 
Cilt ve emraıı 1ühreviye tedavihanesi hergün sabahtan 

.._ ................... makıamakadar ..... ~;.. .......... . 

1 3. K. O. Sa. Al. K. dan 

~ağıda miktarJarHe ihaJe gün
leri gösterilmiş olan sığır eti 
Kırklareli SA. AL. Komisyonun-
ca kapalı zarf usulile mevkii mü
nakasaya konulmuştur. Talipler 
evsaf ve şeraiti anlamak üzere 
eyyamı resmiye ve tatiliye hariç 
her gün öğleden evci komisyo-
numuza müracaatları ve ihaleye 
iştirakleri için de mezkur SA. 
AL komisyonuna vakti muayye
ninde müracaatları ilan olunur. 
Cinsi Miktan kilO ihale tarih gün ve saad 
Sığıreti 58000 kapalı zarf l 0-8-931 

Pazartesi J O 
Sığır eti 20000 Kapılı zarf JO. 8 931 

Pazartesi J 5 
Sığıreıi 36000 Kapalı znrf 11·8·931 

Salı 1 O (907) 
• • • 

K. O. karargahı için 50.000 kilo odun 
aleni münakasa suretile satın alınacak 
tır. lhalesi 9 - 8 - 931 saat 16 da ic
ra kılınacağından taliplerin şartname
sini görmek için her gün öğleden e\'el 
ve münakasaya iştirak etmek içiu de 
vakti muayyeninde teminatlaıile bir
likte komisyonumuza müracaatları. 

(74) 
• • • 

L fırka kıtaatı için 440.000 kilo ku-
ru ot kapalı zarf usulile münakasaya 
konmuştur. Teklif mektuplan 11 n-

Maarif V ekilletinden : 
A - Orta mekteplerde Türkçe, tarih çoğrafya (Yurt bilgiıi 

dahil), tabii ilimler (Fizik - Kimya dahil), Riyaziye, Fransızca 
Almanca, İngilizce, Resim (Ameli, nazari) musiki (Ameli ve na
zari), Dikit - Biçki (Ev idaresi, Nakı§, tabahat dahil) Muallimi ol· 
mak iatiyenlerden vekaletin tayin edeceği her hangi bir mektepte 
bir yıl müddetle muallimlik etmeği taahhüt edenler için 1931 yılı ey
lulünde imtihan açılacaktır. Bu imtihanlara şu tarihlerde başlana
caktır. 

1 - Türkçe, Tarih Çoğrafya, Tabii ilimler, Riyaziye, Fransızca 
Almanca, İngilizce: 6 cylulde Darülfünunda; 

2 - Musiki: 1 cylulde Ankara Musiki MuaJlim mektebinde; 
3 - Dikiş - Biçki: 7 eylulde İstanbul Kız Muallim mektebinde; 
4 - Resim: 7 ey]ulde İstanbul Güzel San'atlar akademisinde; 
5 - Bu imtihanlara girmek iatiyenlerin: 
1 - Türk olmaları; 
2 - Y a§ları yirmiden a§ağı ve kırk betten yukan olma.matı; 
3 - Bir cinayet veya cünha ile mahkum olmamı§ bulunmaları; 
4 - Muallimlik etmiye mani uzvi ve ruhi arızalarla malul ol

mamaları; 
5 - Musiki Dikiş, Biçki ve Resimden gayri gurup imtihanları• 

na ~ireceklerin muntazam ve müselsel bir tahsil takibi 
neticesinde tam devreli resmi veya hususi lise, yedi senelik 
idadi, dört veya be§ senelik Muallim mektebi şehadetname
sini haiz olmaları lazımdır. 
Muallim mektebi mezunlarının en az iki yıl ilk mektep mu
allimliği etmiş olmaları ve liae mezunlarının da en az liseden 
iki sene evel mezun bulunmuş olmalan şarttır. 

6 - Musiki, Resim, Dikit imtihanlarına girmek istiyenlerin 
1702 numaralı kanun mucebince en az orta mektep mezunu 
olmaları kafidir. 

7 - Darülfünuna ve yükıek mektebe devam edenler imtihana 
kabul olunmıyacaklardır. 

gustos 931 saat 15 te açılacaktır. Ff. C _ Bu §artları haiz olanlardar. imtihanlara talip olanların bir İl• 
atlar haddi Jayik görüld?ğü ~kdirde tida ile ıs ağustos nihayetine kadar vekalete müracaat etmeleri ve 
ihalesi yapılacaktır. Tahplenn şart- istidalarına • 
namesini görmek f çin her gün ö~l~den 1 - Nüf uı tezkeresi suretini; 
evet müracaat ve münakasaya . ışt~rak 2 - Muallimlik için sıhhi bir mani olmadığına dair Maarif ida• 
için de tarifatı kanuniye da_ıresınde relerinden alınacak nümuneye göre tanzim edilmi~ fotoğraf-
mektuplarınr ''akti ınuayyc~ınd~n c- 1ı bir sıhhat raporunu; . 
vel komisyona ita eylemeleri ılan olu- 3 - Hüsnühal tahadetnamesini, (halen memur veya muallım 
nur. (75) olanlar bundan müsteanadır.); 

• • • 4 - Haiz olduğu mektep !ahndetnamesini veya tasdikli auret-
Banıt fabrikası ınubafız kıta- ]erini; 

ab ihtiyacı için 2,200 kilo e.k- 5 - Üç adet 6- 4,5 ebadında kartonsuz fotoğrafını; 
mek leni münakasa suretıle 6 - Mahalli maarif idaresinden tasdikli fotoğraflı fitini; 

bn lınacaktır ihalesi 16-8·931 7 - imtihanda muvaffak olduğu takdirde vekaletin tayin ede-
saat 16d icra kıl;nacağından talip- ceği her hangi bir mektepte bir yıl muallimlik edeceğine dair 

ferin şartnamesini gCSrmek iiz:ere noterlikten tasdikli bir taahhüt senedi raptetmeleri lazım· 
hergiin öğleden evvel ve müna- dır. 15 ağustos tarihinden sonra vaki olan müracatlar ka-
kasaya iştirak etmek içinde vakti bul olunmaz. 
muayyeninde teminatlarile bir- 8 - Geçen imtihanlara girmek iç.in Vekalete mür caat ~derek ev 
li1tte komisyonumuza mUracabarJ. rak ve veıikalannı tamamen gönderenlerden bu şartları haız olup da 

(87) eylül imtihanlarına dahil olmak istiyenlerin de 15 ağuşt9.s ıır!hi!1e ka 
dar yukarda yazılı taahhüt senedini vekalete göndermelerı lazım· • • • 

Bakırköy barut fabrikasınıaın 
muhafız b6lüğü için 4,105 kilo 
yq ıebıe aleni münakasa sure
tile satın alınacaktır. ihalesi 
16-8-931 saat 15 te icra kılına
cağından taliplerin şartnamesini 
görmek üzere her gün öğleden 
evvel ve münakasaya iştirak et
mek içinde vakti muayyeninde 
teminatlarile birlikte komisyonu-
muza mUraciatlan. 88 

• • * K. O. kıtaatıihtiyacı iç.in 13 
ton hen:ıin aleni münakasa su
retile satın alınacaktır. ihalesi 
16-8-931 saat 17 de icra kılı
nacağından taliplerin evsaf ve 
şartnamesini görmek Uzere her 
gün öğleden evvel ve münaka
saya iştirak etmek için de Takti 
muayveninde teminatlarile birlik
te komisyonumuza müracaatlan. 

89 
• • • 

K. O. Kıtaatı için 50,000 kilo 
oduna verilen fiat gali görüldü-

ğünden yeniden aleni münakasa 
suretile satın alınacaktır. ihalesi 
9-8-931 saat 16 da icra kılınaca
ğından taliplerin şartnamesini 
görmek için her gün öğleden ev· 

vel ve münakasaya iştirak et· 
mek için de vakti muayyeninde 

teminatlarile birlikte komisyo
numuza miiracaatlan. (86) • 1112 

* • * 
As.SN. MP. için asgari 30078 

azami 450 kilo koyun etine ve -
rilen fiat gali görüldfiğünden 
tekrar pazarlık suretile satın 
alınacakbr. ihalesi 4-8-931 saat 
15 de icra olunacağından talip
lerin şartnamesini görmek üz ere 
her gün öğleden evvel ve pa
:ıarlığa iştirak etmek içinde vakti 
muayyeninde teminatlariJe bir
likte komiıyonumuza müracaat· 
ları. (99) - 1145 

dır. (1119) 

Jlnkara valiliğinden: 
1-Ankara viliyet mecli i umumisinin 929,930,931 seneleri za

bıtnameleri kitap şeklinde tabedilecektir. 
2 - Forması 16 sahifeden ibaret olup beher forması 80 

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

3 - Teminatı muvakkate 113 liradır. Ya bank mektubu ve 
ya mubasebei hususiye vezne makbuz senedi olarak tevdi olu
nacaktır. 

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

9 Ağu tos 931 pazar gnnü saat 15 de ihale yapılacaktır. Taf
silat istiyenler her gün vilayet muhasebei hususiye mUdürlüğüne 
ve işi anlamak arzu edenler Encümeni vilayete müracaat ederler. 

(1065) 

Etibba odası riyasetinden: 
Oda heyeti umumiyesi senelik birinci içtimaı 31 Temmuz 931 

Cuma günü saat 14 te sabık Türkocağı binasında aktedileceğin-
den azayı kiramın teşrifleri rica olunur. (l 128) 

Büyük T ayya~e Piyangosu 
11 inci Tertip 

1 inci Keşide 11 Ağustos 1931 edir 

Büyük ikramiye 30,000 I"radır 
AYRICA: 

15.000, 12.000, 10.000, 
Liralık ikramiyeler 

Ve: 20.000 Liralık bir 
·mükafat 
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ICZAHELERD.E 

SATIUR 

• Pnllt Satt• 
n•Eno· 
191mlerilı 
dilı:c!Jen 
'•brlkaıım 

a.Llmril 
Wilıasıdır EMO,.S 

FRUIT SALT~ 
.Sicaklarda, damar agrisin
~· . bulantıdan, yarim baş 
agnsmdan ve · stı.ihazimden 
mtltevellit rahatsizliklardan 
masun kalmak isterseniz ; 
tatli müleyyin, tabii tuzsuz 
müshil olan şekersiz Eno's 
" Fruit Salt " gazözhl müs. 
tabıarindansabah ve akşam 
bir bardak su derununda 
bi~ ~ahve kaşigi mikdarinda 
alınız. 

r.a.a 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Ankarada Maarif Vekaleti karşısında yapılmakta o'an 

dükkanlara bitişik olarak yapılacak salonun kalorifer tesisatl 
mevcut resim ve şartname dairesinde münakasaya konulmuştur. 

2 - Bedeli mubammeni 4130 lira olup yüzde yedi buçuk 
teminatı muvakkataya bank mektubu ve ya muhasebeihususiye 
vezne makbuz senedi ve ibraz olunacak ehliyeti fenniye vesikası 
baş mühendislikten musaddak olacaktır. 

3 - Tafsilat almak için her gün Ankara mubasebeihususiye 
müdüriyetine ve iştirak edeceklerin de 9-8-931 pazar günü saat 
15 te Encümeni Viliyete müracaatları iJan olunur. (1066) 

lstanbul Belediyesi HAnları J 

Çakmakcılar yokuşunda 86-29 numaralı dükkan bir seneden 
liç seneye kadar kiraya verilmek için açık müzayedeye konmuş 
ve ihale gününde talip çıkmamış olduğundan ihale müddeti 6 8- 931 
Perşembe gününe temdit edilmiştir. 

Taliplerin şartnameyi görmek için her gün Levazım müdürlü
ğüne müracaatlara müzayedeye girmek için mezkur tarihte saat 
onbeşe kadar Encümeni Daimiye müracaatları. (1222) . .. . 

Veznecilerde tramvay caddesinde 14 oda ve bir dershaneden 
ibaret Kuyucu MuratpAşa medresesi kiraya verilmek için al\ık 
müzayedeye konmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek için her 
gün Levazım müdürlüğüne müzayedeye girmek için 36 lira te
minat akçesile ihale günü olan 20-8-931 perşembe günü saat 

lie~e kailar Encümeni daimiye muracaatlan. (1223) 
.... • * 

Teminata 
~yazıtta Soğanağa mahallesinde 
Abdullahpaşa mektebi 7 lira 
Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde 
4 odadan ibaret 14-39 numaralı hane 9. ,, 
Yukarıda yazılı mahaller bir seneden üç seneye kadar kiraya 

verilmek için ayrı ayrı açık müzayedeye konmuştur. Taliplerin 
şartname aJmak için hergün levazım müdürlüğüne müzayedeye 
girmek için hizalarında muharrer teminat akçelerile beraber ihale 

günü olan 20-8-931 perşembe günü saat 15 e kadar encümeni 
daimiye muracaatları (1224) 

• • 
Fatihte TetUmmeisani medresesi kiraya verilmek için açık 

müzayedeye konmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek için her 
gün levazım müdürlüğüne müzayedeye girmek için 23 lira temi
nat akçesile ihale günü olan 20-8-931 perşembe günü saat on 
beşe kadar Encümeni daimiye müracaatları. (1225) 

inanh aygır deposu müdür
lüğünden: 

inanlı ayğır deposuna muktezi yüz bin kilo ota verilen fiat 
haddı layık görülmediğinden münakasa bir hafta mürJdetle temdit 
edilmiş ve 2 ağuıtos pazar günü ihalesi mukarrer bulunmuştur. 
Taliplerin yevmi mezkiirda Tekirdaği baytar müdüriyetine gel· 
melleri ilan olunur. 1202 

Daktilo Kursları 
Ali Ticaret l\1ektebinden: 
Yaz tatil devresine münhasır olmak üzere 2·3 aylık (serbest 

daktilo kursları) açılacaktır. 
1 - Kursun tedrisatı 1 - Ağustos - 931 cumartesi günü baş

layacakbr. 
2 - Kursa devam edeceklerin yeni harflerle iyice okuyup 

yazmaları şartbr. 

3 - Haftada üç gün ders gösterilecektir. Bu günlerde ders 
taatJeri saat (14) den (16) buçuğa kadar devam edecektir. · 

4 - Serbest kurslara devam etmek isteyen hanımların ve 
efendilerin - kayıt ve sair şartları öğrenmek için • bugünden iti· 
baren 1 • Ağustos • 931 tarihine kadar her gün, iki~er fotoğrafla 
mektep müdürlüğüne müracaat etmeleri lazımdır. 

5 - Kayıt için sabahları saat 11 den 17 ye kadar müraca
at kabul olunacaktır. 

•ooooooBursada leyli ve nihari kız lisesioaaaaa• o a 
O TUrk Maarif cemiyeti Bursa'da bir kız lisesi açıyor. Muktedir muallim ve mürebblyelere O 
O malik bulunan bu lise resmi liselerin programmı takip etmekle beraber ayrıca ingilizce, D 

g Almanca, Fransızca lisan kursları vardır. Bu kurslar ecnebi muallimler tarafmdan idare § 
o edilmektedir. Talebe kadrosu mahdut olacağından şimdiden şeraiti öğrenmek ve kaydolmak a 
O için Bursa'da Talebe Yurdunda Kız Lisesi kayıt ve kabul komisyonuna mür~caatları. Ücret D g leyliJer için senelik 3 taksitte 210 niha~iler için senelik 3 taksitte 45 liradır. (1165) g 
•ooooooooooooooooooooaooooooooooooooooaaoaaa• 

~::mır:a• .. Şafak çayının taklidinden 911 
Sakınınız 

Bilhassa Şafak Y azıs1na ve Alameti Farikaya 
Dikkat Ediniz 
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r,•V A. K iT m n4ı 
ı Küçük ilanları ı 
• il• ..,er v'in ne,~olarnr .. • 

Emlak almak istiyormusu· 
nuz- A ·zu etti~iniı şerefli mahallerde 
evler. apa~t-nanlar. ma~az:ı.hr, yalılar, 

köşk !er, arsalar satılık ur, 9 12 arasında 
müracaat. lstambul dördüncü Vakıfhan 

asmakat 29 

Hizmetçi, işçi v. s. ar1yanlar 

Bir mürebbiye, bir hizmetçi, bir aşçt 
istiyoruz mektupla bize soıunuz. Mektup 
içine 4 kuruşluk pul koyunuz. Adres: 

lstanbul Postanesinde No: 548 

iş arıyorum - Fransızca lisamıı 

mükemmel şekilde yazar okur konuşu
rum ve daktilo bilirim. l\Jüsait şeraitle 
tercihen Türk müessesesinde it arıyorum. 
A.rzu edenlerin P. rumuzile Vakıta müra 
caat etmeleri. 

iş arıyan hizmetçiler, işçiler v.s. 
Türkiyeye yeni hicret ettik. Müsait 

şeraitle çalışmak istiyorum. Evvelce mat
baalarda çalışmış, mücellithanelerde uğ· 
raşmıştım. Küçükayasofyada kunduracı 

Şükrü vasıtasile Remzi i\o 51 

Laboratuvarda çahşmak Uze· 
re - Kuçük ~ıhhlye memuru veya 
Ameli hayat mektebinden mezun bir 
efendiye ihtiyaç vardır. Arzu edenlerin 
Divanyolunda Dr. Ihsan Sami a. la.bora
tuv:ırına müaac:uıt etmeleri. 

1 M. M. VekAleti illnları 1 
Cinsi ihale tarihi Saati 

Un 2 Ağustos 931 Pazar J 6 da 
Sığır Eti 6 Ağustos 931 perşembe 16 da 

Bergamadaki kıtaatın ihtiyacı olan 
Un ve sığır eti kapalı zarfla münakasa· 
ya konmuştur. ihaleleri balada yazılı gün 
ve saatlerde Berğamada Askeri Satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Talip
lerin şartname almak ve tekliflerini ver
mek üzere teminatlarile birlikte mezkôr 
komisyona mürncnııtları. (448) 

* * * 
25 7. 931 tarihinde ihale edilece-

ği ilan edilen ondört ila onsekiz 
bin kilo beyaz ve baki bez kır
pıntılarına verilen fiatlar haddi 
itidalde görülmediğinden müza
yedesi 2 ·ağustos-931·pazar gü
nü saat 14 de talik edilmiştir. 
Taliplerin şartnamesini Fındıklı· 
da heyetimizde görmeleri ve iha
le saatinden evvel teminatlarile 
birlikte hazır bulunmaları. 472-
1197 

~--cazbant-
Saksofon ve Klarnetcisi 
Budapeşte konservatua

nndan mezun 
••-- Fuat P. K. 27 Adana 

Diş tabibi 

Hastalarını her gün sa
at 8,30-12 ve 13-20 kadar 
kabuJ ve her salı saat on 
üçten itibaren meccanen 
dit çeker ve tedavi eder. 

Muayenehane: 
Kadıköy Mı.sırh oglu Ya· 

vuz TUrk sokak No: 8 

Maarif vekaletinden: 
Ankara Erkek lisesi ars~sında yapılacak muallim mektepleri 

beden terbiyesi salonu 22-7-931 tarihinden itibaren 12-8-931 ta· 
rihine kadar üç hafta müddetle ve ka pah zarf usulilen mnaka
saya vazedilmiştir. 

Münakasaya ancak büyük inşaatı deruhte etmiş ve muvaffa
kıyetle ikmal etmiş olduklarını vesaikle ispat eden müteahhitler 
iştirak edecek ve inşaatın filen idaresini ancak tecrübe görınüş 
diplomalı mühendis veya mimarlar deruhte edeceklerdir. Plin ve 
proje şartname ve mukavelename suretleri her gün inşaat daire
sinden tedarik edilebilir. 

ihale Maarif vekiletinde toplanacak inşaat komisyonu tarafın· 
dan yapılacağından taliplerin müzayede, münakasa ve ibalat ka
nununa göre tanzim edecekleri teklif zarflarını ihale günü olan 
12-8-931 çarşamba günü saat 15 de komisyon riyasetine tevdi 
edeceklerdir. (1120) 

PORTA TiF R.em in 2ton 
YAZ 1 

T.MO- ~ _ 
DELi 

130 
Lira 

M A K i N A L A R 1 100 Liraya 

C.MO-
DELi 

100 
Lira 

TUrkiye için umum acentalar1: SIDNEY NOWILL ve ŞÜRE· 
KAsı Galata Bllur sokak No. 6·7 Telefon Beyoftlu 892 

Yüksek mektepler mübayaat 
komisyonu riyasetinden: 

Aleni suretile münakasaya konulan Mülkiye ve Yüksek muallim 
mekteplerinin 931 mali senesi ekmek ve şeker ihtiyaç.ının itasına 
talip zuhur etmediğinden mezkur ihtiyaç bir hafta zarfında pa· 
zarlık suretile ihale edilecektir. Taliplerin ibale günü olan 2-8 631 
pazar günü saat üçte Fındıklıda Sanayii Nefise mektebinde mu• 
hasebe dairesinde mübayaat komisyonu riyasetine müracaat ey• 
lemeleri lüzumu ilan olunur. (1212) 

•mi Karacl9er, mide, barsak, taş, kum hastahklarına ... 

1 Sa~I~~!;~ lt1!2~~~~~!et 1 
eden vapurların trenleri menbalara giderler 

·--.- Fiatlar Tenzil edilmiştir. ~ • 

Robert Kolec .... ı -----
Kotec kısmı - Ali mühendis kısmı - Sanayi kurlan 

Her perşembe ve cuma günleri saat 9 dan 12 ye kadar 
müracaat kabul olunur. Yerler mahdut 1o----- olduğundan istical tavsiye olunur. ...1 ---- -

lstanbul Evkaf Müdiriyetinden: 
• Kıymeti muhammenesi Bedeli müzayedesi Miktarı ziraı 

Lira Ku. Lira Ku. 
4258 59 4601 608,37 
Uzunşecaettin mahallesinde Peykane caddesinde ve Fuatpaşa 

türbesi karşısında (608) arşın (37) santim terbiinde olup altında 
mahzen bulunan Uzunşecaettin camii arsası satılmak üzere bali· 
da muharrer kıymeti muhammen esi · üzerinden dört hafta müd
detle ilan ve bilmüzayede (4601) lira bedel ile talip temin edil
miş ise de fazlasına talip zuhur eylediğinden müzayedei vakıa 
bir hafta mliddetle temdit edildiğinden faılasile talip olmak is
tiyenlerin yevmi müzayedesi olan Ağustosun birinci cumartesi gü· 
nü saat on beşe kadar kıymeti muhammenenin yüzde 7 buçuğu 
nisbetinde pey akçelerile birlikte Istanbul Evkaf Müdüriyeti bi· 
nasında Varidat Müdüriyeti Mahlulat idaresine müracaatları ilin 
olu nur. (l 208) 

Mes'ul müdür Refik Ahmet 


