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ünun emini, kanun çıkbktan 50 gün sonra, 
-... _ __.... öarülfünunu tekAmül ettirmek için bir proje 

yapacaklannı soylemişti 

il 
Tam 15 gUn geçti 

HAIA bir ses. bir hareket yok 1 acaba bu 
istikbal sigasının hududu nerede 'l 

14~Yd •Sa71149S1 idare yeri: l•lanbal, Ankara ca. Yakıt Yurdu Perıembe 1 Teırinevvel (10 uncu ay) 1931 Telefon: (/dar-;;-;:'370 - (Yazı ışleri) 2.,371 Sayısı S Kurut 

Ba•muharrlrlmlzlo 
seyahat notları : 12 

Ceviz agacı 
... _ ,,. e,,. ..... .......... 

Borsada 
isterling üzerine 
muamele başladı 

IÇeralne •••il •llr ? DUn lnglliz lirasına verilen 
Artvin ve havalisinin çok serp flat 813· 816 kuruştu 

" daj'1* araziden müteşekkil oldu- Anadolu ajansı, sıklet merkezi Lon 
iunu yazdım. Bu derece sarp dağlık- dardan Paris borsasına geçen para 
Jardan müteşekkil olan yerlerdeki faaliyeti üzerine aldığı tertibatı bitir
halk ne yapıyorlar? Ne ile geçiniyor- miş ve dünden itibaren Par;ı borsası 
Jar? diyeceksiniz? hakkınız ,·ar. Ha- kurlarını muntazaman vermeğe başla
kikaten buralarda insanların top- mıştır. Bunun üzerine borsada idare 
raktan ve ta.biatten maişetlerini te- heyeti ve konsorsiyom, İngiliz lirası 
min etmeleri çok müşküldür. Dağlar iizerfne konan tedbirlere ihtiya~ kal
ft dereler arasından geçerken arası- madıfını ve tekrar borsada muamele 
ra yoJcuJarm gözlerine şurada, bu- görmesini kararlaştırmıştır. . 
rada insan me&keni olara:, tek tlik Ba karardan sonra da dünden ıti
lnllibeler • çarpıyor. Bu kuUlbele- haren isterlinln borsada tesciline 
rin yanJannda birkaç dönüm kadar bqlanmıştır. Paris fiatlannın mun
-.r yahut ttilll• ekilmiş toprak tazaman verilmesi üzerine dün bor
~ vardır. itte barada umumi- sada muamele hararetlenmiş ve bir 
ywtle köylülerin maişet vasıtası bun- gün evelkf 5,490.000 franklık muame
dan ibarettir. leye mukabil dUn 6.450.000 franklık 

Amin ve havalial bir milyon ki- muamele olmuştur. 
ı.,a yakın tUtln tıkanr. Bu Dün borsada lngoiliz lirasına ~ 
tlMn Jzmir, Samean tütUnlerine bit edilen ilk fiat 813,50, son tesbıt 
Bilpeüe apiıdır. Daha ziyade edilen fiat da 816,75 kuruştur. Londra 
TrabAn tUtUnleri cinsindendir. dan alınan kura göre bir !.ngflfz 
Artm tUtinleri memı.ket dal-ilin· 97,875 frank, Paris kuru~a gore de 
de arfedfldfkten bqb hariçte hu- 97,75 ve 97.25 franktır. Dığer ecnebi 
.... bir mmii vardır. Bilhassa IAlr tarnrı 6 ıncı '=ll\'lfamızdaı 

Mmr Artvin tütünU kallaamlı. Bu 
nntıe Aı:tvia ttitUaleri ile hariçten 
1Mf altı uilyon lira kadar arpa sf rer
dl. 'Halb•ki so• seneler zarfında bu 
ftSl79' tebeddtll etmfttJr. Mıaır 
Tlrtd7e tltblerinclen aldığı gUm
rft re8181nf 80n senelerde arttır
_.., banan azertne Mısır sigara 
faJJrllralan Artvin tütUnil yerine 
dalla a.şafı, fakat daha ucuz o!an 
Japon ve Çin tütünlerini almağa ve 

11eliiefe başlamıştır. BUndan dolqı 
A.Hfla tlttfn slnati SüSıliaijlİr. :li
all oJapvıı ,.e Çiıı tdıtlnlerf nefaset 
nGituından Amin tütUalerlne ka· 
biH layas olmadığı i~ln Mısıor sfga
ralan da bundan zarar görmtiştiir. 
Ba itibar ile Mısır fabrikalarrnın 
yeniden Artvin tiitiinlerine dönme
leri ihtimali çoktur. 

Bununla beraber Artvinlilerin tii
tlln zlraatinden kaybettiklerini te
J!fi edffek ,·asıta da yok değildir. 
Dört beş sene evvel Büyük !\liJJe-t 
meclisi Artvin ve havalit1inin fındık 
yetf§tirmeğe müsait olduğunu nttzarı 
dikkde alarak bir kanun kabul et
miş~ Bu kanun mucebince arazii 
milliye üzerinde yetiştirilecek fın
dık bah~leri mtuasamfJanna tem
lik edlleeektir. Artvin ve havalisinde 
pek çek imal ai8cl ormanı olduğu ve 
'ba ala~lann yerine pek kolaylıkla fın-

ü yetiftinnek mümkün olabileceği 
içla tlmdlye kadar Artvin ahalisi
nin ba kanundan istifade etmeleri 
beklenirdi. Fakat beklenilen bu neti 
ee tahakkuk etmemiftir. Bunun sebe 

IAlt taraf! l inci savıfadal 

Amerika ile ya
kından temas 

Serecoııu ŞukrU Bey geldl, 
blrk•ç 9Un sonra gidiyor 
Amerika seyahatine çıkacak 

olan sabık Maliye vekili Saracoğ
)u Şükrü B. dün sabah Ankara
.dan pbrimize ıelmiıtir. 

ŞU'Rftl it Un frır müliattfrf
mize .eyahati hakkında fU a6z
leri s6ylem ştir: 

- HOk6metimiz tarafından 
memuren Amerikaya g6nderili
yorum. Üç dört gün sonra en 
kıaa yoldan gitmek üzre hareket 
edeceğim. 

Bazı gazetelerin yazdığı gibi 
herhangi bir istikraz müzakere
sine memur edilmiş değilim. Va· 

1 
zifem fU suretle hillisa edilebilir: 

"Amerikada mali ve iktısadi 
tetkikatta bulunmak, hükumet . 
ve iktısat adamlarile yakından 
temas etmek, iki memleket iktı
sadj ve mali müm:sebetlerini ta
rafeyne daha faydalı olabilecek 
bir ıekle getirebilmek için müş
tereken tedbirler almak ••• 

iki ay sonra tekrar burada bu
lunacağımı ümit ediyorum. Yal· 
nız bir "itip bana refakat ede
cektir. 

Basvekilimiz 
.:. 

Yolunda Atina ••• 

Yunanistan, misafirleri için büyük hazırhk yaptı. 
Ege vapurunu Pirede 50 tayyare karşıhyacak 

ismet Pş. Uz. diyorlar ki : " Atlnada, iki millet arasında uzun 
mllcadelelerln tamamen hallolunmasına müstenit iyi blr 

konışoluk tahaddlls ettiğini tebarüz ettireceğim. ,, 
Atina, 30 (Hususi surette gi- « - Hayırlı yolculuklar temenni 

den muhabirimizden)- Baıvekil ederim.» buyurdular. 
ismet pap ve Hariciye vekili Tren teşyicilerin ve halkın 
Tevfik Rüttil beyin muazzam bir alkıılara arasında haraket etti. 
ıekilde istikballeri için başlanan aa,veklllmlzln beranatı 
hazırlıklar ikmal edilmek nze- Ankara, 30 (A.A) - Baıvekil 
redir. ismet paıa hazretleri Ankaradan 

Bu merasime elli tayyareden hareketinden evvel Anadolu ajan-
milrekkep bir de haYa filosu iş- ıı muhabirine atideki beyanatta 
tirak edecek ve bu filo (Ege) bulunmuıtur: 
vapurunu cumartesi gOııD Pirede - Atina ve Peıteye hareket 
karııJayacaktır. ediyorum. Atinada Tnrk ve Ya-

Filonun tanı mJanmuı için nan milletleri arasında hallolma-
bugiln SeJlnikten •buraya 25 tay- mamıf bir dava kalmadığını ve 
yare geldi. uzun sliren mllcadelelerin tama• 

H. F. men hitam bulmasına milıtenit 
Ankaradan hareket bir iyi komıuluk tahaddils etti-

Ankara, 30 (Telefon) - Bq- ğini tebaruz ettireceğim. 
Yekil ismet Pf. Hı. bu akıam Ankara itilifoamelerinin tNİ• 
Istanbula hareket etti. Baıveki· ettiği bu vaziyet iki memleketin 
li!JliZ 6ğJeden sonra Gazi Hz. ne S.tweklllmlzle Yun•n batweklll yOksek menfaatlerinin biribirine 
tazimat ve Yeda 8 , .... da bulundu. ahenktar olduğunun milletlerimiz 

- Fevzi Pt- Hz. le vekiller, meb'· fmd h ı ...n.ı • Trenin hareketine yedi dakika tara an vuzu , i e g6cwmeaıne 
kala Gazi Hz. ve Baıvekilimiz lar, sefirler, mDlkl ve askeri medar olmuıtur. 
birlikte istasyona geldiler. Bu erkin tetyie gelenler arasında Tarafeynin dostluklannı ve 
sırada civarda bı·r·ık.en kalabahk bulunuyorlardı. · biribirioe emniyetlerini herıün 
b · arttırmağa çahtmayı vazife adde-
ır halk kGtleai cotkun tezah6- Başvekilimiz Gazi Hazretleri- diyoruz. 

rıBtta bulundu. le vedalaşırken Büyijk Reisimiz : 1 Aıt tarı1fı 6 ıncı sayıfada 1 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Darülfünunun tekemmülü esasları 
Maarif vekaleti icap eden mütehassısların seçilmesj 
için isviçre hükumeti nezdinde teşebbüste bulundu 

Maarif vekilinin ( V akıt ) a beyanatı 
Ankara, 30 (Vakıt) - Maarif tekemmOlil esaslannı ihzar etmelr 

vekili Esat Beyle Darillftınun Ozere lizım gelen mütebassıslann 
meselemi Ozerinde g6rüft8m, pa- celbi hususu için B. M. Meclisi 
lan s6yledi: tarafından hOk6mete ıalibiyet 

- Edebiyat faknlteıinden yedi verilmitti. 
mOderriıin mliracaatları vardır. Vekllet icap eden mlltehassaa-
'!!u mOracaatlar tetkik edilmek lann seçilmesi için İsviçre bilk6-
üzere Darnlfünuna rönderilmitti. meti nezdinde teıebbnste b~ 
Edebiyat fakOlteıince Ye Dartıl- muttur. 
filnuu diyanınca tetkik edildikten Dil encllmeninin yeniden ala-
sonra yeniden tJDziaı edilen bir cağı ıekil hakkında henOz vekl· 
baremle vekAlete gönderilmit Jete bir kanr bildirilmemiftir. 
ve vekiletçe taıdik edilmiıtir. Bayle lnzumlu bir teşekktllOn ye. 

Darülfünun t~kilibnı tetkik niden nazan dikkate alınacajım 
ve teşkilit kanunıle mne11eıenin M•rlf veklll Esat B. zannediyorum. 

Emin olacak bir 
mOderrls daha! 

( ikinci .. ,ıfamızda ) 
1 

"Müdafaa kötü idi, forlar da nümayiı 
yüzünden gol atmayı unuttular ! ,, 

T erkos tesisatı 

Kltlp - Berttfendl MUderrls ( ••• ) . Beyin bUyUk bir uerl 
.. ...., etti, a.remdekl derecealal ladlrmlrecekmlrla T 

Satın alınmasına dair 
bir karar yok 

Ankara, 30 (Vakıt) - Terkos 
ıirketi tesisatının bük6nıetce sa• 
tın alınmasına karar verildij\ bu 
hususta Nafia vekiletince hazır
lanan raporlar vekiller heyetince 
kabul edildiği ıeklinde bazı Is
tanbul gazetelerinde çıkan haber
ler üzerine Nafia vekili Hilmi 
B. le g6rDttOm. Vekil B. dedi ki: 

- Hesaplann tetkikile meıgu
lOz. Henllz ardını alamadık. Bayle 
bir karu yerildiğindea haberim 

1ok. 

So~d9 yDzme mDsabakalan ba,larken 
So~ muh•blrlmlzln Tark·Bulgar mlllt takımlan arasındaki 

maç h•kkınd• 98nderdlll tatsllltı razmı,tık. Muhabirimiz 
dUn de Bulgar gazetelerlnln TUrk takımını n•sll bulduklanna 
dair y•pbklan tenkltlerl 98ndermlttlr Blta t ld U h ı • ra o uıunda 
: p •,o mıyan bu tenkltlerln allkadarlaran dikkatini celb • 
ecet ne •Uphemlz yoktur. Bu enteressa • 

•Daalleknına •it tatalllb 4 Uncu .. ._ n dyazllarla yUzme 
Yhamız a bulacaksınız. 



~ 2-VAKIT 1 Tetrinevvel 1931 ~!!!!!!!"'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==e=~~~e!!!!~=~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!~ 
Başmuharrfrlmlzln 

seyahat notları DarUlfOnuna dair 

Emin olacak bir 
müderris daha ! 

Parlamentolar kongresi 
[Üst tarafı 1 inci say1fada} 

bi halka mt'ccani olarak fındık fidanı 
tevzi etmek suretile kanunun g&ter 
diğf kolaylıktan istifade husu unun 
teş\·ik edilmemiş olmasıdır. Eğer lk
tısat vekaleti her sene birkaç yüz lin 
gibi küçük bir f edakblık ihtiyar ede
rek bu teşvik vazifeeini üıerine alacak 
olul'M Artvin viJayetine büyiik bir hiz
met ynpacah'1ır. 

Apturrahman Milnip Bey de okumamış! 

Almanya eski müstemlekelerinin 
geri verilmesini istiyecek 

Şehrimize gelen Alman murahhası, 
sllAhlar adlU\ne tahdit edilmeli, diyor 

Artvin ve ha valisi esa. en memleke
timizin madenleri ile şöhret alan bir 
yeridir. Burada Murgul bakır madeni 
oldağu gibi iki üç sene e\'ele kadar 
Simens Alman müessesesi tarafından 
işletilen Kuvnrşhan bakır madeni var
dır. Murgul madenindeki işletme te 
elsatı harbi umumi içinde tahrip edil· 
mlş olduğu halde Kuvar:;;han bakı 

madenindeki tesisat bugün derhal ma
deni i letmeğe mUsait olacak bir va 
yette muhafaza edilmek~ir. l\fnale
gef bakır fiatlannın hariçt~ çok düş
kün olması bu made.nlerin j'Jenme
sfne mani olmakta, bundan dolayı 

yerli ahali de z.arar görmektedir. 

Yeni Günün enlki günkü nüsha- sikayetçi olsun? Lakin dersini bıra
~rnda hukuk fakültesi müderrislerin- kıp iş takibi için Ankaralara, E ki· 
den iki zatın beyanatı çıktı: Ablilr- şehirlere giden ,.e Maarif vekaletin
rahman Münip bey "darülfünun me- ce takbih edilen müderrisler oldu
selesi etrafında şimdiye kadar ne ya ğundan kimsenin haberi ) ok mu
zıldı Le hiç birini okumadım; bu iti- dur sanıyorlar'! Halbuki meselenin 
barla bu mesele etrafında hiç bir şey can alacak noktası şu (ders) tabirin 
şünmüş değilim.,, demiş! dedir. Görüliiyor ki Ali Kerual bey 

Alman parlamentosu ikinci re
isi M. Schnee beynelmilel parla· 
mentolar kongresine iştirak için 
dün şehrimizden ıeçerek Bükre
te gitmiştir. M. Schnee "ecnebi 
memleketlerdeki Almanlar birli
ğinin,. reisidir. Bu münasebetle 
buradaki muhtelif Alman mües-

1 Gllnilo Muhtırası l 
~~~~~~~~~-------

Takvim - Perşembe r T~rin ient'I 

1 O uncu ay 1931. 18 Cemaıiyıilevvel J 350 
Scnenın Rcçcn ,;ünleri. 274 kalan günler 91. 

lUive edelim ki (Artvin) havali in
de mevcut olan maden bakırdan iba
ret değildir. Bundan başka birçok 
madenler olduğu gibi ormanlnn da 
herıllz el değmemiş derecede bakir bir 
haldedir. Şimdiki halde bilh&Ma 
ArtTfn ceviz ağaçları ve ceviz nğaçla
nntn (Ur) denilen parçalan ihr;1ç e
dilmektedir. 

(Ceviz uru) şimdiye kadar en çok 
Kafka yadan ihraç edilirmiş. Fakat 
bu havalide arak ihraç edilecek ce
viz uru kalmamış. Onun ıçın or-
manlarında ceviz ağacr çok oldutu 
için bunun alış verişi ilt meşgul 

(Darülfünuna dair'") (H•ç bir şey gibi fakültede barem cetvelinin en 
okumamak". ) ( Hiç bir şey düşün- yüksek mevkiini alan bir müderrisi-
memek...) Hem de şimdiyt kadaı- ve miz bile darillfünun hocalığını 
başlangıcı belli olmadığına göre kim (ders) verip gitmekten ibaret zannı · 
bilir ne zamandanberil... nr verece).- beyanatta bulunuyorlar. 

işte Darülfünuna müdeni değil Ali Kemal beyefendi, darülfünun yal 
emin olacak bir zat daha?. nız tedrisat yapılan yer olama,;. Sa 

iktidar mevldindeki fırka( DarUl- dece tedrisat ile meşgul böyle müesse 
fünun ıslah ve tenelk olunacaktır!) seler meslek mektepleridir. Darill
HUkmünU programına yu:mış. Bu ıs- fünunun belki tedrisabn da üstünde 
lah ve tensik için kanun )"Rpılıyor, bir va:df e.ııi vardır: ilim yapmak, 
HükGmet icabında ıslah proje~fni ya hiç değilse ilimle uğraşmak! Sa.hah 
parken reyini almak üzere tcnebl mü- tan akşama kadar dava peşinde olan 
tahassı Jan getfrmeğe mezun oluyor, tarın ilme vakitleri kalm87: der1er, 
vekillet böyle bir mütehas ıs gönde- böyle olanları darülfünunda. her 
rilme!lint lsviçre hiikumetinden isti- yerde olduğu gibi ayrı bir sınıfa a
yor; meb'uslar meclis açılmadan, bu },rmnk isterlerse doğru olmaz mı ve 
ıslah ve tensik işini bitmiş değilse ıslz yalnız darülfünundaki müderris 
hile, başla.mı§ görmek için neşriyata liğiniz için cıize 500 lir:ı aylık ver
koyul muşJar. Maşallahı var. yalnız meğe başladıkları bir sırada olsun 
memleketin irfanı endişesile n he- siz bunu haklı bulmak ins:ıfını 
men hepsinin ilmi mevkilerine doku- göstermez misiniz? 
nacak mahiyette yapılan bu !leşriyatı * • • 
ezelden ebede kadar, okumıyan ve Yeni Günün dUnkU nüsha.~ında 

seselerile tem.ııa etmiı ve T eu
tonya klübünde de bir konferans 

vermiıtir. 

M. Scbnee hareketinden evvel 
bir muharririmize şunları söyle

miıtir: 

- Kongre ruznamesinde en 
mUbim madde sillbların tahdidi 
meselesidir. Almanya tahdidi 

samimi olarak istiyor. Fakat bu 
iş idillne yapılmalıdır. Biz tah

didi Akvam c'!mİyeti mukavele
sindeki ıeklite kabul ediyoruz. 
Her hükumet ancak sahil ve hu
dutlarını muhafazaya kaf ı dere
cede ıiliba malik olmalıdır. tial· 
buki bizim siJAhtan tecrit edil
memize mukabil diğer milJetler 
ıillh yarışana çıkıyorlar. Müsavat 
prensipi haricinde it yapmak im
kiuıızdır. 

olanlar şimdi artık Artvinden mal 
almağa başlamı tardır. (Ceviı uru) 
nun kilosu (20) kuruştan (120) kuru
şa kadar atılıyor. Bir (Ur) elti alt-

bunları okumadıktan başka. (D3rU1- da şu eatırlar okunuyor: (MiıderrL-.. 
fünun ıslahı bahsinde hiç bir ~ey dü- ter son neşriyattan so n derece mil· Ruznamenin ikinci milbim mad
şünmediğini) gQya bir ma,;fdmiş gi teessirdirler. Umumi bir istifayı desi de müstemlekeler meselesi· 
bi kurularak ·öyliyen mUderrisleri- teklif eden müderrisler bulunduğun dir. Fakat bu mesele ayrı bir 
miz görüHlyorl Ve söyliyenJerden bi- dan bahsedilmektedir. Bunlardan komiıyonda görütülecektir. 

mış kilodan beş yüz, bnan bin ki-
loya kadar ağırlıkta olduğundan 

ri de Abdürrahman Münip bey! .. Ha- bı'r kısmı Maarif ,.ekaletine müraca- M ld f k 
alfım o uğu ilıere A ri a· 

la tekıip etmediğine göre demek bun· atla bu neşriyatın önüne ae"ilmesi-
yektln itibarile büyük bir kıymet 
ifade ediyor. 

1 h kik 1 b e ~ daki mOstcmlekelerimiı umnmi an a aten t11öy eye ilmi~: Hay- ni yahut vaziyeti tavzih edecek sa-

Ceviz ağacı yUz otuz yaşından 
ret! rih bir karar ittihazını istemeği harpte mOttefık devletler tara-

Ali Kemal Myin beyanatı hundan düşünmektedirler.) fından işgal Te' onpteditmiŞ':·b~ 
sonra ttık meyve vermez olur. On
dan sonra bu ağacın içi siyahla.şır. 

lşte doğramacıhkta kullanılmak Ü· 

zere satılan bu uretle yaşlanmış ve 
artık meyve ,·ermek kabiliyetini kay
betmiş olan ağaçlardır. Ce\iz ağa~la
nnın iki yüz ,.e iki yüz elli yqrna 
varmrş olanları en ziyade makbul
dür. Bir ağnç yirmi liradan elli 
altmış liraya kadar alınır. Bugün t~ 
tanbul satışı vasati met~mikAbı 70 
liradır. 

az parlak değil! Muhterem rnüder- Garip olmakla beraber ins:ının ralarda oturan Almanlar hudut 
ris uukatlık eden darülfünun mil- b • • k J k 11 yüreğine su serpen ve biztlt' bir da- arıcıne çı arı ara ma arı ıap· 
derrislerinin vaziyetine dair Necmet rülfünun olabileceğinden ümit kes- tedilmiş, yerlerine yaVd§, yavaş 
tin Sadık beyin yazısına cevap ola· tirminn bir haber, müsbet. menfi itilaf milletlerine mensup müı
rak kendisini ileriye sürerek. (Şim· b'ır h·arekct·. Demek darülfünunda 
d. k d d · d ı· u temlikler getirilmişti. Şimdiki hal-ıye a ar ne ersım en mef ısi m • herkes Abdürrahman Münip hey gi· 
derrisin, ne vekilliklerimden dolayı, de Cenubi Afrika ittihadı dahi-
bir tek müvekkilin şikyeti olmadı!) bi değil! Okuyanlar da \·ar! Am· tinde 12 bin Alman müıtemleke-
diyor. Ali Kemal beyin darülfünun ma bunlar malayani ~e~·ler dokuior- cisi vardır. Bu on iki bin kişi-
mtiderri!'llı·x.ı· vazifesini ek~ik _,·aptr larsa bu kusur da hızını eği ya 

r; den ıekiı bini Cenubi Afrika-
suretinde hi,. bir iddia taz.'\mmun et- darülfünunun? 

~ f • • 1 daki eski mUstemlekelerimizden memek üzere diyeceğiz ki bu söz, Yalnız şu isti ayı umumı o sun 
Ceviz ağaçlannda tesadüf edi

len ve beynelmilel ticarette şöhnt 

alan (Ur) lara gelince: Donlar fa
nilacılıkta kullanılır. Bir ceviz u
rundan bauın yüzlerce ince kaplama 

bu cevap kendisini müdllfaa için söy- diye bahsedenler bunun olmıyacağı diier 4 bini ise doğrudan doğ
lenmişse kafi gelmez. nı bilenlerdir; fakat neşriyatın men' ruya ana vatandan gelmişlerdir. 

Evvell hukuk fakültesi müder- ini vekaletten istiyenler. ıslah ve Bundan başka Şarkt Afrikada 
ri!ler meclisi yüzde doksan iş adam- temdk edilecek darülfünuna ne ka- da 2000 Alman yerleımittir. 
lanndan toplanmıştır; kim kimden dar da yakışıyor? Müstemleke meselesi bizim için 

tabakası çıkanlır. Bu tabakaların _ .:.... _ - -....--
her birinde bir takım eşya ve !ta1-leri-;:i;" ağ;;;;n- (U;; d;;;len kıs- "'iirad: ede2J;iım:k'~;n (Hopa • Borç- büyük bir ehemmiyet kub~ .JiŞ· 
van resimleri n tabiat manzaraları . tir. Almanya, çoğalan nüfusu için . .. _ .. . _ mına akseder, orada tıpkı o tekılle- ka) yolunun yapılması lazım gel-
teressUm etmış gorulur. Rı\'l\ye!e go- re benzer hatlar te kkUJ edermi mektedir. Bu yol bittikten sonra or- hariçte bir mUstemlekeye mub-
re mayıs aJJnda şimşek ı;aktıgı 7.a- şe ş. ı d k ·ı 1 k · d taçtır. Eski müıtemlekelerimizin 
man eevfz ağaçları muayyen bir .. Artvin havallslndeki orma~.larda ~an ar a i mı yoA ~r . tymetın e-
neşvUnema devresinde hususi bir koknar, çam. meşe, ıhlamur. gurgen, kı ağaçları beynelmılel tıcal'et paza. iadesi siyasetimizde bir prensip 
istidada malik olurmuş. Ru istidat ke!!ıtane, ardrç. şemşlr gibi muhte- rına arzetmek kolayla~cak, bundan teşkil etmektedir. Bu preosipi 
sayesinde o sırada bunların yanın- lif cinsten kıymetli ağa~l;tr da var- Artvin havalisi çok istifade edecektir. şiddetle ve katiyetle müdafaa 
dan geçen eşya \'e hayvanların şekil- dır. Fakat bUtUn bu ağaçlardan is- .J{~e..· A.sım __ e<!_eceğiı. 

Ses il Kolomp! 
Yazan: Jacques La Guerche Nakledenı fa. 

-9-
Fena biten bir mUklleme -Bf rkaç güne kadar, dedi, her şey 

Diltriyö fabrikasının paydos biter. 
kampanası ~almış, amele çıkmağa Babası eözünü kesti: 
hazırlanıyordu. Birkaç dakika için- - Çok iyi I 
de koca fabrika boşaldı, ve lAmbaJar _ - Evet, fakat bu sefer artıtk iec
söndll. riibeye ihtiyaç yok. Bir aydan beri 

Maamafih müdürün odasında ışık hazırlanıyorum, üç haftaya kadar da 
vardı. EmH Dütrlyö daha ça· biter. Görüyorsun ya.. zaman~ız hiç 
l~yordu. Oğlu, kendisini hf!kJiyor- bir şey olmıyor. TecrUMlerim sa
du. Babasının başını kflğıtlardan kal- dece ucuz çıkarmaj'a matuf idi. 
dırmadığını görlince: Ye o kadar muvaffak oldu kt rakip-

- Baba, dedi, reliyor mu!un, e· ler .. 
\"e gideceğiz. - Tnşallah öyle olur. Hem bu· 

Mösyö Dütriyö kalemini maga~·a nun için nişanlına veriJe(ek bir hedi
bıraktı, n soğuk bir bakı~la o(llunu ye olmuş olur. 
sUzdO: Pi~·er sıçradı: 

- Sana öyliyeceklerim ,·ar. - ~işanhm ını? 
'

1e hnşı ile bir sandalye gösterdi: - Evet, yanum, artık e•lenme ça-
- Otur, PJyer. ğına geldin. İ§te seninle buna dair 

Genç mühendis, babasının yine konuşacağım. 
şipr fmalAtının ne zaman başhyacağı. Mühendi yüzünü buruşturdu. Fa-
nı sotacal\ zannederek, ehemmiyet kat babası ciddi surette de\•am etti: 
vermeden t - Otuz ya.şındaaııı, ~nln için ıa· 

yet iyi bir teklif var. 
- Kim hu? 
- Matmazel Pennetiye. 
- Deniz mi? 
- Ent Deniz Pennetiye. 
Deniz, monden bir gens kı.::dı. Bir 

az hafif, oldukça güzeldi. Piyer onu 
ık sık dost aileler nezdinde göriirdü. 

Fakat kendisine t'hemmiyet ver
mezdi. Onu manacır7. huhırdu. 

Babası zengin bir kuyumcu idi ve 
hakikaten para cihetinden iyi bir 
izdh·aç idi. Babası tekrar sözüne de
nm etti: 

- Pennetinnin 10 milyon frangı 
,·ar. Draho~a olarak kızına İki mil
yon "'eriyor .. 

Piyer eri bir hareketle baba~ınrn 

sözünü kesti: 
- Rica ederim. Beni katı miktarda 

tanıyorsun. Böyle bir izdh·aç ~·aı>a· 

mam. 
- Eğer bu Mdece adf bir para 

me~lesi olsaydı (l\lös~·ö I•;miJ adi ke
limesini şiddetle söylemişti) :\e ise, 
fakat kız fena değil, hiç dikkat ettin 
mi? 

- Evet. 
- Zeki. iyi musiki bilir. tahsili 

var, sonra da nazarı dikkatini cel-

betmişsin. 

- Benim için şeref. 
- Hem de hoşuna gitmi in. 

- Sahi mi, fakat o ~nim ho~uma 
gitmiyor. 

Piyer, sözlerine pişman oidu. Zira 
babnsı kıpkırmızı ke...c:ıilmişti. 

Birkaç zamandır, PJyerin baba!ı 
gittikçe titizleşiyordu. Pek sinirli ol
duğu için sözlerinin dinlenme ini l!i!
temezdi. Mühendis babasına yakla,tr. 
Elini omuzuna koydu n: 

- Sevgili babacığım, emin ol ki 
istikbalim ile alakadar olduğun için 
pek mütehassisim. Fakat henUı ev
leneceğim kadar hoşuma giden bir 
kız daha tanımadım. Tabıı bu ilele
bet böyle olmıyatak. Yalnız heni ev
lenmeğe icbar edecek olan matmazel 
Pennetlye olm.ıyacaktır. 

- Her halde ona meteliksiz bir kı
zı tercih edersin? 

Bu sözlerin söylediği tarz pek 
sertti. Piyer, yumu nk bir bareket 
yaparak cnap \'erdi. Baha. t cevap 
verdi: 

- Düşün ki çeyizsiz kızJar çeyizi 
olanlardan daha az uy~Mır. Her hal
~e en·et namına sadece güzellikleri ol 
!anlarını gördük. 

~oç katımı fırttnısı. 

GUneş-Doğuşu 5.56. Batışı 17,53 
Namaz vakltlerl- Sabah. 4.SS 
..... _____ _ 

Üğlc. 12.04. ikindi 15.22: Akşam 17.54. 
Yatı;ı 19 25 imsak: 4.17 

Hava - Dünkü hararet •a:ı:amll IS 
tısgart ) 1 O Hu~un ruz~tr mütehavvil han 
yan açık yan bulutlu olacaktır. 

• 
BugOn 

Sergiler - Türk ı.adıulan biçld 
y\lrdu seıgisi saat J 6 da açılacaktır. 

Radyo 1 -;.;_.-
lstanbul radyosu 

Saat 18 den 19 a udaı gramofon 
plAklan neşriyatı, 19.30 dan 20,30 a 
kadar birinci kısım alanırkasaz., 20,30 dan 
21,30 a kadar cazbant 21.30 dan 22..80 a 
kadar ikinci kısım saz. Borsa haberleri. 

Gllmrllk tarifeleri 
tadil edilecek 

Ankaradan gelen haberlere 
glSre hükfimet gömrük tarifele-
rinde tadilit yapmağa ve bir k~m 
eşyadan alınan gOmrük resimle· 
rini indirmeğe karar vermiıtir. 
Buna sebep bütün dünyada qya 
fiatlerioin dOşmeıidir. Gümrük 
tarifeleri bir keç sene evelki ytik
ıek fiatlere göre yapılmııtı. 

E~ya fiab dOşUnce ahnan reıim 
a arı elme 1edir. İogilız I' ı 
düt meai üzerine baıı tüccar ıi· 
parişler vermeğe katin mıılardı. 

Bu ıuretle, yeni gümrllk tari• 
elerinin tatbikından evci yapılan 
ve bir çok tüccarın fellketine 
sebep oJan stok bulundurmak 
merakı uyanmağa başlamıftt. 

Tarifelerde tadillt yapılması 
karara bunun öollnn alacakta. 

Diğer taraftan tadilat yapılırken 
bazı sanayiimizin daha e1&11ı bir 
surette himayesi için tedbirler 

ahnması da mubtem~ldir. 

Veklller he,.etlnde 
Ankara, 30 ( telef en ) - Ve

killer heyeti bu sabah toplanarak 
müıtacel işler; miizakere etmittir. 

Ankara at ko,ular1 
Ankara , 30-( AA.)- Ya

rış ve ıslah encümeninin şehrimiz 
de tertip ettiği sonbahar at 
koşularının birincisi önümüzdeki 
cuma günii b~ıhyacakbr. 

-=-Evet, ama, benim için asıl olan, 
hayatımı paylaşacağım ve İ!llmimi ve
receğim kadını aevmekliiimdir. üst 
tarafı.~ 

- Piyer, çocuk gibi konuşuyor~un. 
Halbuki artık çocuk değilsin, para.. 

- Peki amma, para, paıa .• iki hişi· 
ye yeti~cek kadar param var-

- işte burada aldanıyorsun. 
Emil Dütriyö birdenbire a.vafa 

kalkmıştı. Oğlu itiraz etmek istedi: 
- Çahşıyorum ya .. 

- Evet, beyefendi lflhoratuvann-
da bir Alim gibi çalışıyor. Beyefendi 
tetklk&t ile me~gul .. 

- Öyle tetkikat ki bize para kızan· 
dırıyor ... 

- Beyefendinin dışarı çıkttft, •ve 
i in ticari kı mı ile uğra,tığı yok 
tabii buna tenezzül etmezler, hunun· 
la ben meşgul olmalıyım .• 

Bu son sözlerde çok haksızlık 
''ardı. Kardeşi öldilktııın sonra 
mösyö Emil bu ciheti kendi lnt in
hisar ettirmiş ve bu sayede mUdürf· 
yeti umumiyeyi elinde tutuyordu. 
Şimdi de. oğlunun, onun bu hareketi• 
ne hürmeten sesini çıkarnta)'l ıncJaa 

onu muatep tutuyordu. 
(Bitm~dl) 
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Y oğoslavlar milrah- Bulgarlarhı muka-
VekAlet dün tale- d haslarıoı seçtiler vele imza edlldi 

En gtlzeı mısra ! benin notlarını Krallık aleyhin e Balkan konfer•n•ı haıurhkla· 

G B L ·ı _ Ş ··z -- J: L ::_-:_ - . __: o u 

Ercüment Behzadın çıkarJıtı es. ı•ıtedı· gizli tertibat rına devam edihnektedir. Aldı 
O s.) • · ı · siir kitabı hakkında g~ımıı dlalumata göre YoğoıJavya • ısım ı ~ _ d. d ) t t 
şuarayr kadimeden Tahir l\a ı Vefa orta mektebin e yapılan Berutta çıkan (El'a/ırar fıaze eı · Balkan birliji milli komileıi 24 
Efendinin fikirlerini soı·muşlar. imtihanda dönen76 talebenin Ma· nin hususi Bağdat muhabiri ~ıı mülıim eylülde teşkil edilmiştir. Buna 
Meshur farlııt ve edebiyat hocası de. f k I . Ü t t nıalümatı veriyor: 

1 
• 

• ari ve l etıne m racaa ı e ra• "Son günlerde Irakın her tarafında iÖre komite riyasetine tsı<ı na-miş ki: •• • f d t bk'k t d d'l k k d L 1 f k 
_ Kitabı gördfun. l!mi uç harflı ın • a 1 a • evam e 1 me • bir takım beyannameler dola~ıyordu. zırlardan ve es i ra iKa 11 ası 

olduğuna göre (sillclsi mücerret) tir; tedir. Aldığımı! malumata göre Beyannamede arap mitliyttı>cner · lideri M. Yassa Yovanoviç tayin 
fena detti. Bu kitabı viJcude geti- vekllet mektep idaresinden dö· liği hakkında tarihi ntalftınat nril· edilmiştir. ikinci reis profl'sör 
ren Behzadı da yakından tanmm. nen 76 talebenin bir ıene zar· dikten sonra umumi harp esnasında M. Yoniç, umumi kitip M. To-
btanbul suıtanisinde zekası parlak fınd•ki tifabi ve tahriri aldıkları ~rif (Hüseyin) in nasıl isyan ettiği, paloviçtir. 
bir talebemdi. Daha o zanıan, onhui n bütün notları iıtemiıtir. Bu tah· harp bittikten sonra kıra! (Feysa;) t ı;ı Verilen malumata göre istan-
ahvalü harekatından ileride mü m Şamda nasıl tahta oturduJiu an a 1: 

bir şair oJacalfınr tahmin ederdinı. kikatın bugünlerde neticelene• makta, ondan sonra Iraktan bahstdı- bulda toplanacak ikinci Balkan 
Tahmin ettiğim gibi oldu. Eserinde ceği tahmin edilmektedir. !erek şu sözler söylenmektedir. lronfl'ransına iıtirak edecek olan 
birçok nadide. dilaşup, nazarrü- Dawtpaıa orta mektebinde "1920 sene.sinde lngilizler Irakta murahhas hey' etine M. Yovano-
ba mısralar gördüm ki cidden tak· bazı ıebeplerle batka bir fÜDe büyük bir ihtilal iJe karşılanmış· viçin riyaseti muhtemeldir. Diğer 
dtrü şapaşa şayandır. bırakılan Fizik-Kimya bakalorya lardrr. Iraklılar, lngillzleri birçok_ yer· nıürıhbaalar henDz katiyetle 

Bilhusa beşinci sayıfanın sonun· imtihanının evvelki gUn yapıldı· Jerden sUrmüşler ve onlara tam ı.stik- malum değildir. 
daki şu mısraa hayran oldum: Jal istediklerini göstermişlerdi. 

"Menem ki kafUe salôrı kdrbanı jını yaıautbk. Bunu müteakip lngiliıler manda- Diier taraftan geçen ıene 
._ gamcm.,, Bu imtihana giren 40 talebe- ya yeni bir şekil vererek lrakı elle· Atinada toplanan birinci Balkan 

• * • den 34 nbn muHffak olamadı- rinde tutmak istemişler ve lrakta konferanıında menuu bahsedilen 
HllAll havada ! i• da a6ylenmektedir. iıittifi· müstakil bir kırallık tesisine kınar Balkan milletleri paralarının tev· 

. miıe g6re bu talebeden bir vererek oraya Surlyeden uzaklaş- hldi ve poıta tarifeleri mes'ele· 
• Bir müddentte~ berı :z~:aa;!::";: kısmı da haklarını ar•mak ilzere tırılan kıral Feysalt getirmek :ırzu- lerinin Umt ve ikbsadi noktadan 

da bulunan ve '8:dğlfı Y 1aşı1an Hl- vekilete milracaat edeceklerdir. sunda bulunmuşlardn. 1 alikadar ~Dtlimenler tarafından 
rayr hl~ yadırgama 1 1 

an . de • Eskiden Iraklılar serif Hf!stY n 
illi Bey arkadaşımtz son g~nl:r h· Mualllmler blrllllnde dUn to:::a ile oğullarına itimat edtrlerdi. Bu f. tetkiki kaıulqbnlmıfb. 
TUrkiyede bile göster"mediğf bn • ad nddı, kooperaUf 1t 1 konutu u trm· at kAmilen sal'!rlmrAtır.,, Bu meı'eleler komisyonlar iç· 

te i beJdesın e ıı· l b' J'" • d ~ k 
ramanhfl Demo

5 
n n Dlin Mua ım er ır 11111 e ma• Beyannamede bundan sonra 1• timaında mevzuu babıedilmekte 

göııterdi. ktar arif mOdOrU Haydar, Ticaret o- raJ Feysal aleyhinde rok şiddetli ve her ı"k1•11• ı'çin de hal çareleri RI ti bakıhrs=- bu eme d • H k . .. 
vaye ne. ' vasiy~tna.ınesini ya· da11 rilporHSrD ve mU emı a • sözleri söyJenınekte, sonra şu soz- tesbit edilmektedir. 

TOrk gautecıs' dan Sellnife uçmuş- kı Nezihi, muallim Servet, yük- Jer ilave olunmaktadır: . --::::===========;i 
ye binerek At~na aret takdir ve hay- ek muallim mektebi mtıdllrii ve .. lrak on senedir kırallık .ıda~e- 1 1 
tur. Her türlü en hllhassa Se- ı . . li . . . H . sinde yaşıyor. Bu menfur delır tur· Muhtelit mahkemelerde 
rtıtle kal'fllanrr. ~:ııca.t: cesarete Mualhml.er bır i• _reıı~ amıt, IU tür1ü zu1timler, hukuka hürmet- . k d 
Janik Ü7.erind(> gosterıler. k~~ o]ml• ilk tedntat mllfetbılerı ve baı sizlik ter memleket' mukaddesatı- isi ere ya J n a 

• 'tk mUm un • l · d · t• k tti·· b. ' m d · parmak nwrm.ım. muaUım erın e lf ıra e 11 ır na karşı en çirkin tecavüzler evn- b ( 
rot-. . • . . _ ıran bir zatın ilk toplantı yapılmqtır. Bu toplanbda dir • . trak bu devirde anarşi içinde &Ş anıyor 

Hılllı ısmıı~ı :ş vükselmesini, ilk mekteplerde kooperatifçilik kaldı." Mezunİ) etle memleketine git· 
öefa göky~~t:ue diiny; rasatant· meaeJesi etrafında uzun boyh.ı Beyanname bu şekildf lı.ükAmet mit olan Türk• inıiliz muhtelit 
muhakka_k, b•r h~djse diye kaydet. glrüılllmliftOr. ve kıraUrk aleyhinde birçok ıt!iham- hakem mahkemeleri reisi M. 
ini mübım . durmıyacaklardır. • • . k" larda bulunmaktadır. Anladıgımıu b b • · d.. .. t .. 
nekten serı . Bir iki teıruıil ver· Neticede b1r komıayon teı ı· göre lrakta kıran ~ a.tnıayı, bilhas· Hammeric ae rımıze onmuı ur. H·ıaıı yazıyor· b ı· k ..:ı-.: ... : B ko • ıgı tihd f M. Hammericb kendisile ıö· . ılzere A!.\nnyıı giden ve u ıne arar veı&Ul&l9ur. • U mıt• sa kıral Feysah hal'etıneYi is a 
ıne'k 11 mühim Yunan ricallle temu· yon bugDnlerde faıbyete geçe- eden bir hareket vardır. Bunu teyit ıliıen bir mubarririmize demiş· 
=~~~ ebulunarı lh•dla )f uv~hhlt rek. ilk , ~ep.lerde koop;eratif· eden bir nokta, Pari~~e çıkmak!.a tir ki : 
H da bu ur.u~: .1 berabermış ve _:ıu, tatb~ e...ıannı Jsa- olan Açıksöz gazetesinın U eylul - Mezuniyet mDddetim tiittiği 
... an. &1' • • i b"r 1rruhf. ~ • • "" ı . ...;L a k• 1 d r hU guete. k L aı• t Htw· Beyin dahil oldu u 

1 -~... zarhyaak ve faaliyetinı dıger nuMlasın a ı yazı ar 1 • n . . için yakında te rar :ra ıye e 
. ı . . . d bi d kt• Bağdatta devlet şeklini değıştırme- k 1 h'- '•e ait lntaMn: i vasiyetname· bar ıçtima a teı t e ece ır. . . t"hd r d .k stler tertip olun· geçece o an ma aememı. 

- Çocuklar, dem,. yı ıs ı a e en suı a 1 b •-k d t tk"k tt bulun Jerinizl huırladınız nu? ilk mekteplerde deralere duğunu yazıyor. it er aa ın a e ı a a • 
ta Sadri Etem old11fu haHe bata.nıror Bağdatta neşrolunan bu beyanna· mak llzere Istanbula döndüm. 

b( Başk en" gazetecilerin yaşlarını Sugtln ilk mekteplerde ders- me ise suikastin oldukça vasi oldu· Tatil müddeti esnasında yapı-
rço g , 1 Hilali, kim _._ B Dn w , .. • k d b" f'k" d' 

biiyültmeie meraklı o an lere baılanılaeaabr. u m aıe- gunu gostermektedır. . . . tı lan işler bak ın a ır ı ır e ın· 
bilir bu: betle Maarif müdOrU Haydar bey lrak hükCimeti bu gızh terti~~ dikten ıonra mah~ememizin açı-
-· ç...ı.ıarl memnun ol· ile ilk tedriaat milfettiıleri nun· his.ed•rek ona göre tedbirler alma •· lacağı kat'i tarihi teabit edece-
hitablndan ne kadar • kt l . t ft' dır. 

, takalanndaln me ep erı e 1f İrak h··ku ti halkın bu beyanna· ğim. 
muttur.. . u me • . . k k dil k • • * ecleceklerdır. me ile meşgul olmamasını temın ıçın Mahkememizde tet i e ece 

Mtlhlm işler Bu arada her miiracaat kahul kırat Feysala gayet parlak bir kabul mühim meseleler hemen yok 
Gazeteler, yrrtına yırtma yazlp du· edildiği için llzım gelen tedbir· resıni hazırlamaktadır... gibidir. En mühim davalar, me· 

ı Jer de alınacaktır. inhisarlarda seli ıabık HidiYe dit emllk ruyor ar: . r . b 
- Japon orduları Çinde der lTOf, d Avrupa ve Tttrk meaeleai evvelki devrelerde al-

uzak §arkta kan dökülüyor. Cemi- Doktorlar arasın a 1 Jedilmittir. Mahkememizde tim-
Yeti Aham nerede? Neye bu harbe Bugün gat 14 te, eıki TUrk TtltilD eri diki halde 75 dava kalmııtır. 
mlni olamıyor? . ocaN. binaııada, Etıbba odası Tütün inhisar idaresi Avrupa• Bunların intacı çok sOrmiyecek-

Biz de sahiden hayret edıy?r· a• k B da tütilnlerimizin revacını temine M J d 
duk. hakikaten, neden cemiytt bu ı~ umumi heyeti toplanaca br. U tir. Nitan veya ayıs son arın a 
karışmıyor? diye.. toplanbda iki ıene eni seçilen çalıımaktadır. t • . b' mahkememiz bütUn itlerini biti-

Halbuki, bu hayrette haksız oda idue hey'eti, haysiyet divanı Verilen malum~ 8 gö~e 1~ ı:ar rerek tatil edilecektir. 
f-'qı'z, rünkü cemiyet, bugünlerd .. e __ .__ 1 idaresi Cenubi meri a ü Ü· b li bk 1 d 
nu:t l' ve yedek a~mın yer erine Utün - d k Diöer mu te t m• eme er e balina balrklannı hfnı.aye. etmek u·. T 

1 
metile harman t gon erme • f 

1
. 

tkik Yenileri ıe,.;lecektir. op antının 1 d·ı k ü b' Teınnievvel ortalannda aa ıyete zere hazırlanmış bir proJenın te ı r ve orada ima e ı me zre ır 
fle meşgul oluyormuş. . çok har•retli geçeceği anlatıl· mukavele imzalamııhr. Bundan geçeceklcdir. Bu mahkemelerden 

Avrupanın balina balTkJarını hf. maktadır. bqka Danimarka ile de mamul Türk· İtalyan, Türk·Fransıı mah· 
tmek dururken cemiyeti ak- aigal'a glSnderilmek şartile bir kemelerinin işleri de mühim me-

maye e Asyada iki milletin araaında HtlAllahmerln sanatoryomu iki dı'aer mukavele yapılmıc.tar. Her seleler evvelce halledildiği için epey vam, k dökUlmeai gibi e· •Y• k•dar açdacek • Y h rp "tkma.sı, a.n h. ' 1·1c1• memlekette de T6rk fı·rma· ) t Fakat Türk - Yunan a , b. Me uğraşır mı ıç.. Hillliabmerin Erenköyünde aç· aıa mıf ır. 
hemmfyetsiı ır "' _ ....1.. ,, ... ıile satış esastır. mahkemesinin işleri benüz epey 

1o.t:1U4 J,GM mağa karar verdiği Yerem sana- Ayrıca Felemenk, Şimali Ame- fih b hk 
----~~---- toryomu için bir k8tk bulundu- çoktur. Maama ı u ma eme· 

Tl .... ••et Aleminde: · · rika, Ma&ır ve İsveç hükumetle· de şimiye kadar halli kendisine 
_. ğ'unu yazmıttık. işittiğımıı:e gare rile bu memleketlerde birer Türk r 1 · bü 

Purculartn rekabeti k k t" 50 b. r tevdi edilen mese e erın en -
va dil t bu k6t On ıyme 1 10 ıra· sigara fabrikası açllm"lk üzre k · t t · f -r· t odası mecliıi n op· f 1 Jd .. h ld sahib·ı yük ısmını ın aç e m·ş ır. 'ıcare . r dan aı a o ugu a e müzakerelere devam edilmekte· ı k ilddelleri bıten mec ıa F b ti' ·ı . H" 

anara ın 1 . . olan a ret n paşanın aı esı ı- dir. Aldı~ımı:ı haber!ere göre a-alıklarına a·ntibap yapı ması ıçın ı ı· h b' ardım olmak üz 
~ i ıa mere ır Y • Berlinde yaprak tiltUn sahtı da· 
bir komisyon teşkil etmiı, vapur· re yarı kıymetinden daha qağı ha kı:.rlı oldugwundan buradaki . 't raporun da • 
culann rekabetıne 81 

• • bir fiata, 19 bin liraya satmış:tır. fabrikanın kapahJmasına ve ma· 
iktisat vekAletine glSndenlmesıne Bu itibari" 2 aya kadar açdaca· kinelerinin Cıbalideki tütün fab· 
karar vertlmistir. i• tahmin edilen sanatoryoma rilcasına ilavesine karar verilmiş· 
Fırkada: 
Bazı ocaklar birfeştlrilecek 

Muhtelif semtlerde • bulu!1an 
bazı fırka ocaklartnm barlettıril: 
me'5İ karulattmlmııtır. Hangı 
ocaklarm birlettirileceii kaza ve 
nahiye ocakları tarafından t~ı~ 
bit ediJmektedir. Birletme ıtı 
fırka 1-ı onırelerinden evvel biti· 
rilec kbr. 

(Muhittin paıa sanatoryomu) adı tir. inhisar idaresinin Avrupada 
verılecektir. Bundan başka Mu· 1ablacak Tiirk tiltünlt~ri için ka-
bittin paıanın aiJeti köşkün etra· bul etliği iki oevi paket pek 
fında mühim bir yekOn tutan zariftir. 
çam ormanını da Hilafiahmere M..:_a_t_b_u_a_t_k_o_n_g_r_e_s-=-l 
terkedecektir. İstanbul matbuat çemiyeti bu 

fırka bUroau gün saat 13 de e_ski Türk oc~ğ! 
Fırka oürcsu cumartesi sünü binasında acnchk kongreıını 

Aokaraya naklediletektit. yapauktır. 

Belediyede: 
Halkı zlfo .. bulayan 4oförler 

cezalendmlacaklar 
Son günlerde devamlı surette 

yagan yağmurlar, cadde ve so
kak )arda çamur birikintileri 
yapmaktadır. Şoförlerin, bu ça
murlu yollarda arabalarının hız· 
Jarmı indirmedikleri hallu zifosa 

l::uladıkl•rı, garülmektedir. Bu, 
hakla olarak halkm . şikiye:tini 
mucip olmaktadır. 

Belediye meı'eleyi ehemmiyet
le dikkate almış, allkadar me· 
murlara talimatuaıneoill bu bu-

Muhaberenin BUkreşe ve Viya· 
naya açılması işi de tesblt 

olunmuştur 

Bir müddet evvel açılmış olan 
Ankara· lstanbul - Sofya telefon 
hattının işletme hususatına ait 
yapılması lazım gelen mukavele, 
birkaç gündenberi telgraf i41letme 
müdürü ihsan Cemal B. le Bul
garistan posta ve telgraf itleri 
müdür muavini Gospodin Kristef 
tarafından müzal< ere edilmekte 
idi. 

Mukavelenin müzakeresi biti
rilmiş ve dün sabah ihsan Cemal 
B. ve Gospodin Kriıtef tarafın· 
dan imza edilmittir. ihsao Cemal 
B. mukavele hakkında şu h:abab 
vermektedir: 
-Bu mukavele ile mOstacel mn

klleme, gece işinin az olduğu 
zamanda tenzilith mllklleme me
selesile mubaberabn Sofyadan 
Biikrcı, Viyana ve diğer A!'rupa 
memleketlerine de açılması İf İ 
tesbit edilmiıtir. Bundan bqka 
şimdi alınmakta olan ücretler de 
bu mukavelede asgari hadde 
indirilmiıtir. Bu husuıta mllmkDn 
olduğu kadar balkın faidesi göte• 
tilmiştir. 

ıustaki maddelerinin tiddetle 
tatbikini bildirmittfr. Zifoıa le· 

bebiyet veren şöferler bakkmda 
ıık bir takibat yapdacak ve 
kendileri ceıalandmlacaklardır. 
Kıt şlddetll olursa fakirlere 

k6mUr daaıtılaçak 
Geten kıt belediye tarafından 

fakirlere odun ve kömur daiıbl
mışb. Bu sene teniabn yapılıp 

yapılmıyacağı hakkında benilz 
bir karar verilmemi§tir .. 

Fakat mevsim mlllayim geçtifi 
taktirde odun kömilr dağıtılmi
yacağı anlaıdmaktadır. 

Makarna fiyatları niçin inr ·yor1 
Son zamanlarda buğday ve 

ekmek fiatları ucu.dadıiı halde 
makarniı fiatlarında bir deiiıik· 
Jik olmaması nazari dikkaü cel
betmiş, ve belediyeye fiklyet 
edilmiştir. Belediye ihtikar olup 
olmadığını tetkik edecektir. 

Yeni gaz depoler1 için yapıa.n 
mukavele feahedlldl 

Şehrimizde yeni gaı: depolan 
tesisi için beledi1e ile S•ymııeft 
şirketi arasında evelce yapdu 
ve şehir meclisince taıtik edilen 
mukavele şirket tarafmdaa feah· 
edilmiştir. Belediye ne yapılma11 
icap edeceği hakkında dahiliye 
vekaletinin miltaleasını ıormuftur. 
Kurtuluş bayramında ordu 

,ereflne ziyafet verllecek 
iıtanbulun kurtuluı bayramına 

tesadüf eden 6 teşrini evelde, 
belediye ordu şerefine bir ziyafet 
vermeğe karar vermiftir. Ziyafe
tin verileceği yer henüz taayyiln 
etmemiştir 

Vapurların blrle,Urllmeal 
Şehrimizdeki üç vapur idare

sinin birleştirilmesi için beledi· 
yenin yaptığı tetkikat ilerlemek· 
tedir. Halicin tetkiki bitirilmiştir. 
Tetkikattan sonra bir karar 
verilecektir. 

OtobUa - ŞimendUfer 
Kış geldiği için Taksim - Bü· 

y,ükdere hattındaki otubUslerio 
müşterileri azalmışhr. Buradaki 
otubiis!erin sahipleri de Sirkeci 
• Y eşilköy hattında sefer yapmi· 
ya karar vermişlerdir. Fa!sat 
Şark demiryollan idaresi, bu te
şebbüsün otobüs talimatnamesine 
mugayir olduğunu ileri sürerek 
belediyeye müracaat etmiftir. 
OtubüscüJer ise aksi fikirdedirler. 
Belediye tetkikat yapmaktadır. 



~ 4-VAKiT 1 Teşrinevvel 1931 

~ 

Bulgar gazeteleri maçı ve Türk 
takımını nasıl gördüler ? 

11 
MUdafaa kötU idi, muhaclmler de f~nni oyunlarlle nUma· 

ylşe kaltllar ve gol atma~ı unuttular 1 ,, 

Yllzme müsabakaları neticeleri, dereceler 
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Hz. ISA Nakleden: 

6mer Rıza 

Rumlar cihangirlik iddiasına istinat 
ediyordu 

(Bitmedi) 
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3 Tefrinievvel Cumartesi Gala Suvaresi Olarak Bilyük 

Film Serisinin birincisi olan 

PıEAA SATtHlFF 

~------ filmini takdim edecektir. 
,,, . 



nınmıştır. Buko sinemaya bayılır, geldiğini görmek arzusu okunmakta- tebessüm etmeğe çalışan genç kadını 

~ -1~,..1~ 11~ liliffıteci Çünkü bizzat kendini gö3termed~n dır. yavaşça iterek: :f!.on.dta r..-uteled 
0"~14+'• ~ halkı güzel sözleıi ve şarkıları ıle Trenin muvasaletinde kendisinden - "Küçük hemşirem Georgette,, 'I"" 

.. k _1_ mal _ 1 güldürmeden zevkahr. Ruko iyi Mr birdenbire ayrılan arkadaşını bekle- der. x 1 dii .. .. 1 k" .. 1.. f"I 1 n.rtı ..,.e ar, yagmur ann ve . • _ . .. .. vy e :;;unur er ı: soz u ı m e:ı: 

bUhaaa •oğuklann b<ıfl<l1'1UUı üze· psıkologdu~. . . Baş~aları.n~ eglendır- mek uzere bufeye giren genç adam Bu esnada, adam, garın camından çıkmasaydı • İngiliz sinemacılığı çok 
Tine lgl fUmlerinl göstermeğe başla- mekle.~end~ını .. eglendınyor. genç ~ad~nm yanına oturur ve ona hariçte kendini tara.~sut eden bir mü- g~meden iflfü.:ı edecekti. Filhakika, 
-'ıl Seslı fılm ıçın (ben rol yapmıyo- perestışkarane bakar. fetttŞ' rehresi görür. Ye genr adamı t '"t · d" · b" k"Jd 1 
u ar. b. t 1.. .. ) d 3 3 za en 1,(1 mın e ıcı ır şe ı e o mı-

Majlk, .Arthur iaimli meş'ııır rum, ı_zza ro umu yaşıyorum e • 7.30 da kadın kalkar ve çıkmağa ha- işaret ederek Georgette'e: Onu bu ak- yan sürüm, bir tilrlU artmıyor ve bu-
lakat lstanbul içl.n meçhul komik mektedır. . . . .. .. zırlarur. Fakat çehresi birdenbire de- şam Paradie'ye getir der ve kısa bir.na mukabil Amerikan filmleri ala-
B P __ _, v .. 1 . Arthur fılmının baş rolunu Buko -· · Trende i d ona ka..-.:.ı tt rt d • ·b l · · · · · ouco .. nun oy,"""ıgı gııze bır gışır. n nen a am ' ·-r mazere en sonra o a an «a) o ur. bıldığıne seyredılıyordu. l<'akat si-
operet verirken, Melek, JJlarie oynamaktadır. mütebessimane ilerler, onu kollan ara Sonra hadiseler birbirini takip eder nema~·a lakırdı ~irdii~ten sonra. ingi-
Glorg Ue Jean Murafnın rok 111ılVal- smda s~ar. ve Öper. O bit:ıp bir h~l- ve katil, cani Bouchardm eHndc hir Uz St'yircisi derlı:ıl kend! eserine 
fakıyet kazannuş ve küçük daktilo r.,,.,.,,. Seudala..tı de kendısinı bırakır, adam ona şu soz- oyuncak olan Georgette, sevdiği ada- döndii. Bugün lrıgıliz filmleri gös-
isimll bir filmini gösteriyor. ~ leri söyler: mı kurtarmak için ölüme göğüs g~rcr, terilen bütün filmlerin be~te b:rini teş-

Glorya ıineması da bu cumartesi Gece olmuştur. Bir tren saatte 80 - "Dikkat alınacak para vardır.,, yaralanır, kurtulur, mesut olurlar. kil etmekle beraber, lngiltercde, sü-
Danlele Parola, Pierre Botehef ve kilometre sUratle deniz kenannı takip ve onu bundan ınUtehayYir olmuş olan Filimlerin sonları hep ayni olmasa, rümünü yüzde elliye çıkarmıştır. Ya. 
Georgeı Varenne'in gece seı·daları i- ederken bir kontrolör kompartimanıı ge~ adama takdinı eder, ve ,hüzilnl.e güzel şeyler olacak. Yalnız hayret e· ni bir Ingiliz .sözlü film, itibaren, dfirt 

Artur'den bir sahne 

ıimll &lr macera fUmlni göstermek- girer. Orada oturan bir genç tettd-
tedlr. dütle cebinden çüzdanını çıkarır. 

Opera, Greta Garbo Ue Uk defa 'f'fren hareket ediyordu, geç kal-
Anna KrisU filminde kendiıini tmu- mıf~m, bilet alamadım,. der ve aq,. 
flılınuz bir artı.tin, (Dinamit) lalm- bl lifrnıiaICle ltt'el\'Dfii'becleRni Vfırlr. 
it fflmlnl, artistin ve Şarfonun meş- Cüzdarunın bankonotla dolu oldu
ıur Şehir lfıklannı gÖBteriyor. ~ ğunu gören diğer bir yolcu doğrulur 
film, ztvk Ue bir daha seyredebı- ve çok nazikane bir tarzda mübahase-
lir. . .. ye başlar. Genç adam gece yansı U-

Elhamra ı.e, llôhlartn sevg;lısı f ayet vapuruna bineceğini söyler. Te-
ni altında, bize, meşhur lan- sadüfün garip bir cilvesi olmak üzere 

ningı'I, yanında Olga Trhekova ol· öteki yolcu da ayni vapura binecek
duğu halde ver~ktedir. , miş. vapura binmeden eve] gereyi b;r. 

MDtevan kö~esi?de seası: sedası:_ Iikte geçirmeyi kararlaştırırlar. 
duran ~ sessiz filmi er gostcrmegı . . 
kendisine bir hususiyet yapan ılfodern Tren ıstasyona gırer. 

dilecek nokta, sonu malUm olma.~ına mühim filme muıtdil tutuluyor. 
rağmen bazı filimlerin heyecanla sü- Sinema fakültesi. 
rüklemesidir. Bu da o nevidendir. l\fes~l~ yine onun ileriye sürdüğü, 

Artisler, Piyer Baçit, Daniele Londrada bir sinema mektebi açmak 
Parola ve Jak Yarendir. fikrini, darülfünunda ayni mebhasa 

dair bir fakülte tesis etmek suretile 
Güzel bir Seyahat pek a1a :rerıne getirmek mümkündü. 

"Sinemacılığın, gelişigüzel bir eğ-
Bu seyahati size, Hanri Dekuanın lenceye hizmet etmekten çoktan u

senaryosunda Karmen Gallonun çe- zaklaştığını artık hepimiz biliyoruz. 
vird.iği Osso şirketinin (Bahriye!i şar- Bunun icin bu mevzua bir hukuk, bir 
kısı) mümessilleri yaptıracaktır. riyaziye ~m~amelesi gösterm~kte, ln-

Filhakfka bu filmin harici manzara- giltere, gerikmiş bile sayılabilir. Ara
lannm alınmasına yakında bqlanı- mızda gençler var ki: darülfünunun 
lacak olup fen memurları ile artist.. her hangi şubesini bitirdikleri hal
.1"~ bir Marsilya kumpanyasının va~u- de doğrudan doğruya kendflerini bu 

Danlele Parola, Plerre Varenne Gece sevdalarında 
•lne-,.,oı ist, Conrad Veidt'ın çok Rıhtım üzerinde sivil polis memur- A 
0 

"oua ft T f S T runa bı"nerek ı:uarka hareket edecek- sahaya attılar Bunlar nı"rı"n daha 
dramatik ve Son temsll isimli fil- Jarı, müteaddit katillerden dolayı a- . .. :.-- .. . Uşahh • ' 3' 

Marle Glory 

mini gösteriyor. ranan ve bir gUn enel yeni bir cinayet Resimleri . üzelliği l . d ,_. lerdfr. Büyuk bir Turk lımanmda m y las k"~i~kşbe~ildP. .. r olnıasınılar!l,, 
dr d f" d t nın g ' çın e .. ı;ı ya- d ak çok eht!mmiyetli birkaç sahne a nız uçu ır enl•tşe vaı ngi -

Artık, Beyoğlu sokaktan •. ge~~~a· ten s~nr8:. a ıye en ır~r ~.en ve ren- zılarla rekabet eden Artist mecmua- urar , . . tere, bütün bu tedbirlerinden . sonra, 
naı yine kalabalık ve otomobıl gurül- de oldugu telefonla bıldırıle~ Gaston sının üçüncüsü bugün çıktı. alacaklar sonra Dakara.~ıdecekle~ ve darülfünunun diğer fakilltelerine ta
tüaD Ue dolacak. Ilouchard'ı tarassut etmektedırler. içinde Peyami Sala'nın nefis bir oradan Pernambuk ve dıger Drezılya lebenin hala gelmekte olmasını temlP 

istasyonun büfesinde ~ok güzP.l, ve yazısı, Necip Fazırın çok güzel bir şehirlerine. de uğradıktan sonra avdet edebilecek midir? 1 
Çok boyalı bir kadın hüzün içinde Lir şiiri, Toplu /g"ne'rdn Alınu:t Ha11ım· edeceklerdır. 

~- Saklı meziyet. 
Boucot ism" ·· t1 ifade e- telgraf okumaktadır: dan istinsalı ettiği bir manzume, Harici manzaralar alındıktan son· 

den bir isimdirı serguzeş er "7•10 da geleceğim. Gar büfesinde Bekir Sıtkının bir tetkik Jıikauesi ve ra dahili kısımlar alınacak fnkat bu Sebl"bi, şüphec:iz lisan meselesf-
Buko, Parisi~ şen ve şuh muhitin- heni bekle., ,.e sıkıntı. Heyecan içinde lMarlene Dietrich'in yakıcı lıoyatı isim- vesile ile .. art~~tler birçok güzel mem- dir. İngilizler, ötedenheri Amerikalı

'de :zarif nükteleri, incelikleri ile ta- bulunan çehrc~focle bekledi{{! şah~ın ! li bir yan vardır. leketter gornrns olacaklardır. lann konuşmasına ısınamamı§lardır. 
~~~~;;~~~~~~~~~~~~~~~~=~===~~=~=~!!!f:~~~~~rm~~~~~~~~~~;;~~~~~~~~~:~;. Ve bilmukabele, Amerikalılar da ln-
': ;g ... u_.. ..... , " 1 d ib-ı-tr ......... 14-e*'"'-' - ......,__ - ::>us .. IJiz ş~mdi burada mu:.ahn- lfl birısi d<uma nehırJeri, dgeri ça- giJizlerinkini Cazh muhafazakar 

l t:rı.=uın~ be edemiyeceğiz. Burada süHıt ve Iıhkla.n bir diğeri de bataklıkları tec,·itli ~aya;dı. S~zlü filmler çıka; 
Tefrik• 
No. :19 fiizli · Kuvvetler için~e eden: dikkat lazım. müreccah bulurlardı, pek azları çıkmaz; ingiJiz, !;endi eserinde o za-

~~.~~= Şimşek daha yakından gürültüler- her türlü yoldan hoşlanıı·lardı. Ye- mana kadar ıo;aklı dl'ran bir mezin~tin 
Je çakıyor ve müthiş bir yağmur baş· kOnu birden • ~ire mü~hiş itikadı bütün cazibe~ile ~e;·dana çık.tığın; 
Jamıştı.. b:ltıl esbabı ıdı. l\lesela her hangi gördü. Der· tarafta Amerikalı bu _Miralay bey siz sağ olun değ'1r- ' 

menci her halde ahreti boyladı. l\fa
ldm ya Şaşkin kimden şüph~ eder-
• 0 adam artık ölmüş demektır. 

Bea Mazurla müsahabeyi huro-
da kestim. A. D. K. ya bir adam 
l'lndererek ddirmen yolundan artık 
cuua geJmiyeceğini, beyhude yere 
orada kuvvet beklememeleriııi bildir· 

dfm. . 
y 1 05 numaralı casus (isnu: 
~~ Dd tarafta çalışm'JŞ "eğildi. 
Ba adamı rue hududuna sevketmek 
mflşkUl oldu. Sıcak bir yaz gecesi 
idi. Hiçbir yaprak kımıldamıyordu. 
Ancak haşarat karanlıklarda uç~şu
yordu. Pilizadan yola çıktrk. O cıva· 
n ben de pek az tanıyordum. 7:annı
ma göre bu bataklrk civarmda hı~ ros 
bataryasmdan maaad başka bır ir
tibatın mevcut olmaması ıanm
dı. Fakat hakikatte hiç de öyle 
delildi. Bir müddet ıonra Rusla· 
rm Deri karakol kazaklan ile karşı· 
~ Dolaymile bugün de ıerisln 

geri)'e gelmeğe mecbur olduk. Saba
hın alaca karanlığında arkamızda bey 
girler ve arabalardan bir kalabalık 

gözüküyordu. 
Ertesi gece 05 numralı rasusu 

tekrar Ruslar içine göndermeğe ka
rar verdim. Yağmurlu, şimşekli bir 
hava, bu fırsatı teshil ediyordu. 
Bu defa da yine iki rus ni5bet~isi 

ile karşılaştık. 
Bunlar bizi bir tarla yakınında sı

kıştırdılar. Biz o civardaki bir orma
na sıvıştık, daha az ilerlemedt.n be~ 
ruf'! süvarisi yakınımızda peyda ol
du. Hissettiğime göre yanımdaki 

o;; çok korkmuş olmalı idi. Çünkü 
yanımdan bir adım bile uzağa gitmi
yordu. Kendisine: 

- Şimdiye kadar hiç Ruslar ta
rafına casmılukla geçmedin mi:' .. Bu 
senin gaHba ilk teşebbüsün? .. diye 
sordum. 

- tık defa ıiiyordu. nk ayni za
manda son •• Böyle .i§e bir daha girmi
yeeetlm. 

- Lipski şimdi ilerle" tam fırsat, b~~ g.ü~ önümüzden kedi geç~~ mi .. o rağheti istis~ar için derhal ln~iliz 
kendine daima gizlenecek nokta a- gun ıçın ~~azun_ı sevketmek mumkun aktörleri kullanmakta gecikmedi 8 • 

ra haydi marş. değildi. Boyle bır halde: ma İngilizler bunu keni yapabilecek· 
lçini çekti, elimi sıktı, birkaç de- .. ~ Bugün _isin ge~ d?.nm~l~yız. bir lerlnden pek az farkla iyi buldukla

fa göğsü üzerine haç i~reti yap:ık- olu adam .sı~ ne ış gorebıhr efen· rından: yarı nispette olsun keudi e-
tan sonra gözden kayboldu. Ayn! yer- dinı? .. der ıdı. serlerine sadık kalmayı _azami dere-
de daha bir saat kaldıtan sonra a\·dct Fena bir suiz~n . . cede faydalı düşünm~seler bile _ ku-
ettim. Mazurun bana anlattıgı gıbı, Var- z b"ıı· h·tr"'ı<et b 1 1 

b
. . sursu , .-. u uyor ar. 

Lipskinin avdet edip etmivE"reğin· şova istihbaratının ızım hakkımız. 
den şüphe ediyordum. Fakat sel,i:ı da kendisini isticvap ettikleri ve bi- Ah Amerika? 
gün sonra avdet etti. Ben taaccüp zim ileri karakollarımızın IlusJa. Fakat buna rağmen, cidden kıs-
ediyordum. Lipski uzun zaman he- ra ihbaratta bulunmaları aklımdan kandık1an bir şey vaı . Amerikalı; 
nimle beraber çalıştı. Ta ki ben çıkmıyordu. filmle bize kendini telkin ediyor. Gün 
Rusların eline düşünceye kadar. Bu Bu gibi kimselerin ordumuzda geçtik~e bil~ iiyen bir rnedeniveti bü-
zaman zarfında hiç olmazsa otuz mevcut olmasını bir suretle kaLul e- tün ihat:ısı ile muhitimizde - seziyo
yedi defa Ruslar tarafına geçti ve debilirdim. Bu adamların ya Polon- ruz. Amerlkada bence kimin harsı 
her defasında salimen avdet et~i. Bu yalı, yahut Posenli yahut da şarki kamçılnnmamış, kim 0 irfan ve kül· 
adamın esaı:; mesleği artist ve cam- Prusyadan olmaları lazımgelivordu türe kr.r<;;ı ku"'ru"cu'"k b" · · 1 f . • · · · .,, ~ ır ıncızap o -
baz idi. Ruslar tara ına geçerhen da- ki, Polonya lısanına valof olı:bilsin- sun du\•nı·ımı tır B t · . b k . . • • • u eı;;ın ıra a-
ima ormanlı cihetleri terdh ed{'rdi. Jer. Fakat bu gıbı askerleri bizim bilmek yolunda, sinemanın büyük 
Çünkü bir maymun kadar ağa~lara mıntakamızda bulundukları takdir- rolu""nu·· tn"'ı"lt h ·· 1- k'I ~ . , ,.. ere: euu-ı ayı ı e o,,· 
tırmanmasını bilirdı. ":· ı:neydana çıkarmak işten bile de- nıyamadığını kabul e-lecck kadar, 

Maiyetimdeki t"asuslann herbi· ğıld&. h k a şinas münakkidine kulak vermelrı-
riai bir tarzı tercih ederlerdi. l\lese- (Bit~di) tedir. 
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IH11ı•1i Tosun J Flk~::·::.TBa~vekilimiz l_-=-A-=-d-=ı-.::ıy~e~_H __ a_b...:....::.e-=-r..:..ıe=.:...;rı:....___.f 
Sr&ylllyorum ya, lnanmıyacakınnız, dayamıştı, gar'p bir surette b1na soku- Atına yolunda iki hikiye davası 

faakt zaran yok. ı d uyor u - buııu nasrl anlamazdrm.,-• * * kJ ~ . [Osr rararı r inci 11sıfada J 
(Toeun) ıırüzet bf k .dl A parma an ellrrimin üstünde kenet- J • r rum ııı ı - le · ti il dü u h r Ziyaretimde bu hissiyatımızı 

eıl lsml Tosun değildi. Arkada~lar vonrmd 1§ ' B; C'J 1 nk n .. Jar~r~ ~ni duyu. k U '-) •f d 
bndislnt giSrdUkl ri • -s ' ~ um. ır au ı goz erını 11ana kal- açı Y retı: e ı a e etmeğe çalışa-

- Tosun gibi ı:ı, zaman· d~rdı, gerilmi~. kuru dudakıarı titre- cağım. Böyle bir kalbi yakın,ık-

CI I 1 
dı. tan iktısadi münasebetlerimiz 

em § er, onun da ismi Tosun ola- v i nk kalmı§tı. e o yangın* g~ces.... fÜpbesiz çok müstefit olacaktlr. 
... Peştede Tilrk milletinin Macar 

Onu 1ta.sıl ve nerede tanıdığımı iyi- Şimdi artık Toımnla yint ilk tanı!;- milletine muhabbetlerini samimi-
ce hatJrJıyamıyoru.m. Yalnız. tAnış. tıfrmız rriinler ııribiyı"z. Bı·rı·hı'rı'mı·zd·"n mamız pek d t ı • • "' yelle söyliyeceğim. iki memleket 

e samım 0 madı. O btnden kaçınıyoruz, ve o bizim eve gelmiyor. arasmda hiç ibtila· f yo'-tur. ikı· 
ııe kadar kaçıngan duruyorsa ben de . 1\ 
nndan o kadar çekingen duruyordum. Fıkret Adil memleket birbirinin saadetini 
Fakat burada anJatn:ası hem uzun o muhabbetle temenni edecek va· 
Jiem de JDzumsuz olan bir takım tesa· 8 RSADA ziyette ve hissiyattadır. iktısadl 
~ntler neticesinde ve bilhassa altmıı mOnascbetlerimizin kartılıklı 
altı oynı)·a oynıya onunla sıkıfıkı bir . menfaatler dahilinde icrasını te-
Bhbapbk kurduk. [Uscrarafı linci !l•yıfamızda] menni ediyoruz. Ümit ediyorum 

Sunu da söyliyeyim ki Tosun ile paralannın dUnkü son flatları da ki maddi ve manevi karvıhkh 
ancak ve yalnız ak~amlan buluıur- frank l2,06, dolar 47,50, liret 9,~2, istifadelerimiz hergUn daha zi-
auıt. ıece yansına kadar oturur. eğle· mark 2,02 olarak tesbit edHmiştlr. yadc artacaktır. 
ntr, son:ra onu evine götürürclUm. Altın, 9UmU9 ahm satlm:nda Seyahat programı 

Bir akşam, yine ~eç vakte kadar dU,kUnlUk var Baıvekilimizin seyahat progra-
ırturup eğlenmiştik. Tosun, birdenbire Bon!a haricinde yapılan altın ve • 
saate baktı: gümil§ alım satımında dün bir dU~kün mına ait şebnmize malumat gel 

- Ot, cfedi, şimdi yine en gitmek lük kendini göstermiştir. Rir gün nel mittir. Bu malumata göre Baıve-
11zmı,. ne fena!. 937 kuruşa ahnan ve 940 kuruşa satı· kilimiz bu sabah ıehrimize vasıl 

ltendlstnr (kal) diyemezdim. ÇUnkU lan bir Türk altını dün 928 kuruşa olacaklar, buraba bulunan Harİ· 
evi}e ancak benim yattığım yatak alınmış n 930 kurup satılmıştır. ciye vekilimizle diğer zevat ken· 
,..ı:m n Tosunla olau münasebetim, Yine bir gün evel 51 kuruşa alınan ve dilerine iltihak edecekler ve ıe· 
~samimi n saf bfr arkadatlık de· 52,50 kuruşa ıııatılan mecidiye de ctUn yahate tahıiı olunan (Ege) va· 
ftcesinden ileri geçnıemiştl. Bilmem :ll kuruta alınmış ve 52 kuruşa &atıl· purile akıama doğru Yunaniıta· 
m'clen, 'I'o~un, bana, giizel bir kız ol- mrştrr. Düyunu muvahhade dP dün na hareket edilecektir. 
muma rağmen, bir k:ırde§t anne, Ar· 41,50 den muamele görmü~tür. (Ege) vapuru Cumarteıi gDnll 
liadq hissi nriyoıdu. DUnkU toplantı (Faler) limanına varacak bura• 

Bununla. ~raber, ouun bu k&d:ır Miltl ve ecnebi banka1annın mU- dan karaya çıkdacakbr. Baıve· 
aç.ık sö.zlerlni cevapaıı bırakamazdım. diirlerile mali itlerde ihtisas ~'\bibi 
K dis 

kilimiı: ve Hariciye vekilimiz Ati. 
en tne: olan birçok zevat dün ticaret odasın k 
- Eh. ded!m, kal, sen yatakta ya- da ticaret borsası reief Hamdi beyin nada Oç gün alacak, dördOncU 

ıtarsın, ben de ~öyle kanapeyo uıanı- rlyuetfnde topJanmı,ıardır. g(lnll ıabahı gene (Ege) vapurile 
nm. Ba içtimada İngiliz tirurnın ısuku· Triyesteye hareket edilecektir. 

- Yok, diye itiraz ett:, sen de be· tu tl:r:erine piyasada bathyan buhra- Triyeıteden trenle Peıteye gidi· 
nimle kardeş kardeş yatarız. nm izalesi hakkında alınacak çareler lecek, orada bir mUddet kalın· 

Tosun da bana karş·. benim ona görUşUlmUt ve bu işle m'ı.,-.gul olmak dıktan sonra tekrar Triyesteye 
beslediğim hi. lrri duyuyordu galiba fiıere bir lhtiıw komfsyoı:u teşkili dönnlecek, yine (Ege) ile Vene· 
ki bu teklifi yapmıştı ve yatmıştık. mevzubahs olmuştur. Neticede bu ınU diğe de utranılarak 19 Teıri-

Bfriblrimlıe olan ltıll"adtnıtz, hu hfm <mesele hakkında Avrupa. hUk<ımet nivvelde Jıtanbula avdet edile· 
suretle dahil kuvvetlenmişti. Bundan, terince alınan kararlann ~elmffi ve cektir. 
ben, kendi htA:ıbtma, nefsime karır bundan sonra llzım gelen tedhlrlerln Atlna gazetelerinde 
olan itimat ,.e hakimiyetimden dolayı kararla tınlması muvafık görtilmUt- · Atioa, 30 (Husuat ıurette gi· 
biraz da gurur dôyuyordum. tfir: " ' • den muhabirimizden) - Burada 

"' • $ 1 b . lzmlr boruaında çıkan gazeteler ıtan uldan al· 
Bir akpm, yine beraberdık, yine, bmlr, 30 (A.A) - Bankalar dUn dıklan telgraflara istinaden lı· 

alel6.!ul altış altı oynıyorduk. Ben ı 111 li u ri d 1 tı kazandıkça o pata getirmde uğraşı- ng z ruı ze n en a ım n u m tanbul Rumlannın mllıtakbel 
yor, o kazantlıkça ben intikam ala- yapmamışlar, yalnız alıcı n satıcıla· vaziyetlerine dair bazı maH~mat 
yım diye bir daha oynıyorduk. Bu su- ra tavassut etmı,terdir. 810 dan MO nqretmektedirler. lstanbul Rum· 
retle saat 4 kadar oldu, Te artık yatı- kurup. kadar 5000 e yakın İngiliz JI. larının Milli ıirketlere dahil ot-
mağa karar verdik. rast alım ve satımı olmuştur. malan ve Galatada Papa Eftim 

Tam yatıp da artık uyuyacaıc.1m1z ltalya sefareti Liretin yeni f d' . 'd d k. k.li " bir mikyas• g8re tesblt e en ınm ı eresin e ı ı ·selerin 
zaman sokaktan müthiş bir çığlık ve edllece§lnl tekzip ediyor Patrikhaneye iadesi haberleri 
cam şangırtıları işitildi. Yerimden fır· b d d Jadım ve dl 

1 
dl ç .

1 
kt d İstatnbal, 30 (A.A) - İtalyanın u meyan a ır. 

d
'-or ve (Amnae m

11
• h ıg 1 ar )ed,·~m Türkiye sefareti tarafından tebliğ H. F. 

Y n a a , yanıyoruz ıye Yunan RelslcUmhurunun 
sealer duyulurdu. Seslerin Eeldifl edilmiştir: . beyanatı 
evlerde, hafif kadınlar otururdu. Her A Lo~dra tels!: ıstasy~~u .~nrafı~d;ln Yunan Reisicümhuru M. Zaimiı 
hangi bir arbede zannile tekrar yat- ~ken ay~. ver enbl 

1
"eih ~renl~ yen r Atina ziyareti mfinasebetı'le be-

mak üzere idim k. 
1 

. d mı yasa gore tes t tıma ı mevzuu· 
nlerin alevler ç1;kpe~cer~e7nd en, 0 bahsolduğuna dair bulunan haber yanatta bulunmuı ve demiıtir ki: 

De~ek sahiden Y: ad e a 1' hlllfına olarak liretin istikrar fiatı- - Ço~< memnunum, Tilrkiye 
Tosun da kalkmı~gın ı. d b nın 1927 kiinunuevelinin 21 inci gUnU Ciimburiyeti ricalinin ziyaretleri 

:..,, pencere en a· d'l k d t b't d·1d·~· b' l Ank d b IDyordu. neşre ı ~n anun a es; t ı ~~· .. ve~~ ır sene evve ara a tes it 
Bu esnada bütOn sokak halkı hile sabıt ve kat't oldu~nu yuz";Jncu edilen Türk - Yunan dostluğunun 

U)'&ltmı§lar, yangını görünce hepsi defa olarak tekrar etmege. hıH·~t yok· kuvvet ve azametini müşahedeye 
eDerfnde kiminin şa~kınlıkla bir yas- tur. Esa!'len bu cih~t Faşıst ~UkQmdet vesile olacaktır. Misafirlerimiz 
tılC Citekfnin bir vo""an b k d tarafından bu son günlerde hır~ok e· bu dostlugu· n en mühim meıne-

' . - .,. • azı a ır· d . . 
Iann kucaklarında yavruları, ihti· falar resmen beyan e ilmıştır. dini halkm arzu ve iradesinin 
Y,arlar defn~klerlttl' rlayanarak, so- lsterlln 97 Frank teşkil ettiğini göreceklerdir. Bu 
kaklara fırlamışlardL Parls, 29 (A.A) - Borsa haTası. a- arzu ve irade Türkiye ile Yuna-

Gayet cesuc ve hakikaten tosun f't.b. aabiyet ve endişe ile doludur. Frnn- . t d d 
olan arkadaı:rm Tosun bu man .. ·arc.ı ı sız randlan bugün de kıym•t kaybet· nıs an a ayni zaman 

8 
ve ayni ')/ ' ... ayı kuvvette izhar edilmektedir. 

ve alevleri görünce blrd'!nhire değişti: mlşlerdir. Para tebeddül "!tmenliştir. 
dişleri biribirlne takır fakır vurmafa İngiliz lf ruı 97.875 frank olarak ka· 
dudaktan kuruyup gerilmeğc başladı. panmıştır. 
Yerinde duramro)'l", 0 dıt sokağa fır· Parla borsası kapatllmıyacak 
lamak istiyordu. Bu öyle hir hal idi Paris, 30 (A.A) - AjaM Ekono
kf, b~n d~ bunun bir eşini duymuş- mik et Finansiye Paris borı-a ının 
tum. llk defa harbe girdiğim ve ma· yahut ,·adeli muamele borsRsının ya· 
ldneli tiifeliltr ötmcf<> b:ı~ladığı za- kında kapatılacağtna dair olan şayia
man böyle olmuştum. • tarı kat't surette tekzibe saln:ıltettar 

Tosunu teskin etmeğe çalışırken, olduğunu beyan etmektedir. 
yangın alıp yürümüş, birkaç evi bir- Almanya, fazla banknot 

Atletlerlmlz yolda 
. İzmir, 30 (Vakıt)- Şehrimizde· 

kı Altıoordu kulübane mensup 
atlet Cihat bey Atioada yapılan 
miisabakalara İftirak için izm:r 
vapuru ile Pireye hareket etmiş 
tir. Vapurda lstanbuldan giden 
atletlerden bir kısmı da vardır. 

SEYRlSEF AIN 

"Resimli Şark,, ve "Kflçilk hlkAyeler kol· 
lekslyonu,,ndakl iki hlkAyeden dolayı 

açılan davalar, diln tetkik edildi 
. (Resimli ~ark) ,.e (Kücük hikA·ı· - Bir müsabaka tertip edilmiş. bu 

yeler kolleksı:onu) nda 5ıkan iki hl- arada mUekkillm de yazı göndermif, 
k~~eden ~ola~ ı a~'.lan. ~us~ehcen neş. kıymetli ır;an'atkarlardan mürekkep 
rıJ at ~a"alarına dun bırıncı Ceza mah bir heyet bunları tetkik etmiş ve buna 
keme. 1_nd.e batl~n~ıştır. beyenerek neşrolunmuş, yazana da 

Enela (Resımlı Şark) taki (Şo,·· mükafat nrilmiştir. 
~t't. Ru yada garip bir izdh·aç) hikA· irfan Emin bey birkaç nokta'-•a ·-
l esınden dolayı açılan d . . h k 1 ~ 1ır-. uaJ a a ı · retten sonra üyle devam etr.·ı·•ttr· 
mış \'e neşrıyat m .. d .. .. J•' • ..__ ')/.. "~ • u uru .mın IJ'f:Y E bü ük . . . 
§Unları söylemiştir: - n Y :ııauımız Abdülhak 

- Bu hik!ve Am"n'k (K fü\midin (E~ber) ismindeki şıheserin-
~ " aıı ozmo- d . k 

polit) mecmuasından al t B e, esenn ·ahramanı (Eşber) in kız-
ın :nıı: ır. u k d . es·· Ü) k 

hikaye Rusyaya giden bit A 'k' ar eşı umr ye arşı olan bir 
muharririnin ~eçtiği en meşhu~le~ı ba'~ hitabını hatırlatmak isterim. 70 sene 
yük hikAyesinden biridir. Davn d'I u eve) yazrlan bu şaheserin bir m11ra~n
parçs bu hiklyenin bir kısmıdır e .; en daki bir kelime. 0 eseri müstehcelt 

· ep. sa ·d ' K ı· l ' birden okunmalrdrr ki bir fikir edin- · l. ırır mı: e ıme er, Sc'\n at e er-
mek mümkün olsun. Bununla beraber lerınde çırkin, ~üstehcen olmaz. 
bu parçada da ar ve haya duygularını Mevzua nazaran mullhaz.a ~dilmelidir. 
incitecek bir sey yoktur. - Edip sôylel'8t müstehcen olmaı, 

Emin beyi~ vekili İrfan Eml n bey IAalettayin bir kimse söyler&e, mfta-
de §Unlan ltbe etmiştir: te~cen olu, demek istiyorsunuz, öyle 

- Her eser ancak kül halinde mü- mi· 
talea olunabilir. Kelimeler ) alnrı ha· - '!31.r san'~t eseri mUs~cen ola
şrna bir mana ifade edemez. Ben r.ıat maz. Bır ~n at eserinin müstehcen 
buat kanunu mucibince bu &an'at ese· sayılmasr, ımklnsızdır. Mevzuu ffı- . 
rinin ehli vukufa ha\·alesini i!'tiyo- de için bir san'at zarureti olarak, 
rum. lter kelime kullanılabfUr. Hatta btt-

MOddelumuml evrakı tetkike ıtlmış yUk Fransız ediplerinden Ylktor 118-
IOnra ikinci danya geçilmiştir. ' go, bir eserinde bir kelime aarfetmı,. 

M. Rüttil fmıa.sile çıkan bu hiklye- tir ,ki ... 
nin muharriri (Darüşşefaka) nın re- İrfan Emin bey, daha bazı teıri
dinci sınıfından 16 yaşında Mehmet hattan sonra, bu hiklyenln de ehli 
Rüştü ef tndfdlr. Rüştü tf endi bu hi- vukufa havalesini i!temiştfr. 
kAyenin açık olmadıfını, daha kapnh Müddeiumumi SaJAhattin bey hu 
geçildlti takdirde mevzuun kaybola- davaya ait evrakı da tetkike :.lmıı n 
cağını söylemiştir. davalar başka güne bırakılmııtır. 

Reis Bey şöyle demiştir: Adliye veklll ve mUaleffr 
- Oflum, derslerine ~Alı an da· Adliye vekili Yusuf Kemal, AdH-

ha iyi olmaz mı? ye mü!'teşan Ferit beyler, dün adliye 
Sonra vekili irfan Emin hey de şu dairesine gelerek, bir müddet m .. ~guJ 

izahatı vermi,tlr: olmuşlardır. 

Rusya~ t.liodis,,,, 
tan hattı · 

ftstakll ressamların 
resim sergi 

Londradan verilen malumata gört Müstakil ressamlar ,.e heykel-
Rusyanın, kendi memleketi ile Hindis traşlar birliğinin beştnd &ergisi 
tan .arasında dofrudan doğruya bir bugünlerde ~ki Türkocağında açılı
demıryolu hattı inşa etmek istemesi, cakır. 
lngilterede derin korkularla. ku.,ılan· H. FırkMı bu binayı bir hars yurdu 
mıştır. Ru!!yanın bu projesi tahakkuk yapmayı, konferanslar, müaamere. 
etmek üzeredir. Haber verildiğine l.er, .!'lergilerle halka istifade tttlr
göre Tahranda mühim bir muka\'t~lc meği düşünüyordu. Mli."takil ressam
aktedilmtştir. Mukaveleyi Rm:ya larrn beşinci sonbahar sergisı bu 
lran, Afganistan ve Japonya mür.ıes hıt'rs yurdunun resmi küşadı olarak 
silleri imzalamrşlardır. Her memleket da telakki edilebilecektir. 
maliyecilerini temsil eden bu mtimes- Birliğin heyeti idaresi, ser.;lye 
sfllerin imzaladığı mukavele, lhısya daha büyük bir zenginlik nrmek 
hududundan Hindistan hududuna l<a· için, bundan evvelki sergilerde tepir 
dar uzanacak bir demir yolu uzadıtma- edilmiş ehemmiyetli eserleri de teş
srnı icap etmektedir. hir edecektir. Bu suretle genç san· 

Rusya, bu hat için lazım olan ray. atkarlanmızın terakki ve tekı\mü1· ' 
ları temin edecek. Japonya Jfızmı olan teri hakkında daha sarih bir fikir 
mühendi leri göndere<:ek, ayni zaman· edinilmiş olacaktır. Bundan başka ser· 
da (&nder Abba.<:) dan haşlıyan ve gi, ~ok zengin bir tuyini s:ın'at 
Afganistan demfryolu ile bitişecek o- kısmını ihtiva edecektir. Bu kısımda 
lan bir hattı deruhte edecektir. vazolar, halı projeleri, planlar, n 

Haber verildiğine göre İngiltere tiyatro dekor n ko8tümlerj tc)Öhtr • 
mU~temlekat nezareti bu mesele h:tk· dilecektir. ' 
kında hazırladığı bir raporu IM5\'ekil Müstakil ressamlar birliği idare 
Mister Makdonalda takdim ederek heyeti, sergiye büyük bir ehemmiyet 
Rusyanın Hindistan için tehlike teş. atfetmekte, ve şimdiye kadar açrhın 
kil etmekte olduğunu izah edecektir. sergilerin en güzeli olacağını söyle· 

Iran ile Afganistan gümrülı. nıcsn- mektedir. 
ili üıerinde itilaf etmiş bulunu,>orlaı·. Müştakü Reaaamlar ı:t Htykeltra,. 
Bu itilAf mucebince Afganistan, itha- lar Birliği Riymıetinden: 
lat ve ihracatı için, Iran limanların. Birliğin beşinci resim, heykel ve 
dan i tifade edecektir. Halbuki Afı;a· tezyini san'at sergisi ilk teşrin bidAye
nistnn şimdiye kadar ithalat ,e ihra· tinde eski Türk ocağı binasında :ıçı· 
catını Hindistan tarikile yaoıyortlu. lacaktır. Bu sergiye iştirak etmek is. 
Bu itillf mucibince Afganistan. it ha· ti yen sanatkarlann eserlerint ilk 
lıit ve ihracatı lngilterenin kontrolun· teşrinin 1 n 2 inci günleri Birliğin 
dan kurtulacak ve limansız bir memle- Orhan bey hanındaki merkezine ge· 
ket olmak sıkıntısını bertaraf edecek· tirmeleri lazımdır. Eserler, serrt 
tir. nizamnamesi muce-bince Jürinin td • 

den sarmıştı. Evlerden kaçanların bir çıkarmıyacak kısmı, bizim evin sofasınll e•,,·alannı Bertin, 29 (A.A) - Tas:ırruf ~tın-1 .. -------------.. Japonya da bu projeden gayet mü- ı , p.;,..f,.., ........... pı•Hr. 
k 1 l YJ Merter acectuı. Galata köpru b.ı$ı S 2362 

toymuş ardı. ki üç çocuk da kapıda dıkları kongre inde bir nutu';f l!Öyliyen Subc A Slrkecı ~llihurdar zade hac ı. 27_.0 him ~~tifadel~r te~in ~tmekıecli.r. ~ ımcl ı } c Kadar lngı ltere bu tanı fa bir 
o urmuşlardı. 1\1. Luther, fazla banknot ihracının ÇUnku Af~anıstan hükômetı, elektrık demiryolunun u7.anmMına man1 olmuş 

Tosı:n bunlarla meşgul olmak i~tj. sureti kat'b·ede aleyhinde bulunmuş- TRABZON POSTASI n mad~n 1mtiyazlarını Ja~on~:t:ra n~r tur. Buraya bir demfryoJu uzandığı 
yor, fakat sinirine mAni olamıyordu. tur. (KARADENiZ) 1 Teşri- mek~dır. Onun aldı~ı ımtıya~ıların ve Ru~ya ile Afgani~tan tarafından 
Tehlikenin bizden uzak olduğuna ka- nevvel Per,embc 17 de. 20. mı iyon dolar kıymetınde oldu~u tah Hindi~tana karşı müşterek bir taarrur. 
naat getirdikten sonra Tosunla meş- Rusların mUbayaası · mın olu~uyor. . . vuku bulduğu takdirde İngiltere ~nk fe 
gol olmağa b:ışlamrştrm. Kendisine lzmir ,30 - (A.A) - Sovye~ MERSiN POSTASI lran lıma.nlanndan Afganısfana gı- na bir uziyete düşecektir. 
lfolonya verdim. EJJ,,rini ellerime a- ticaret mllmeshilliğ'i tarafından (INEBOLU) 2 Teşrioevvel dec:ek olan ılk hamule, Japonya tara· Diğer taraftan bu ha,·alf dünyanın 
lrp ofmafa ba~ladım. Dl~leri hıllR hi· Ruıyaya sevkolunmak üzere 300 cu:na 10 da Galata rıbhmın- fından gönde.rilecektir. en büyük tayyare karargahı !Uyılan 
nölrlerlne çarpıyordu. Ben onu tes- ton valek, palamut tozu ile 50 .Jngiltere_nın. endişesi şundan ileri Taşkende rok yakındır. Ruslar ise Af-
kfne 1ı k T dan kalkarlar. 1 , p §Jr eı-., osun basını ıröif.Ume ton İncir mübayaa edilmiıtir. ge ıyor.. Hındıstan hududundnki Kel· ganf~tanrn tayyare km"·etlerln? iPki 

ta tehlıke mıntakalarından biridir. şaf ettirmeğe salışıyorlar. 
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L!;~:: ;~:~ı HA YRiYE LiSELERi 0!:1a~~!: 
Tekmll sınlflar1 mevcuttur. Kayda başlanmışt1r. Tedrisat TUric:çe, Fransızca ve lnglllzcedlr. 
Talebe sabah evlerinden mektebin otomoblllerlle ahnsr ve akşam ayni vasıta ile 
evlerine gönderilir. Tedrisata 1 Teşrlnevvelde başlanacakter. Her gUn 10 dan 18 e kadar 

mUracaat edileblllr. Telefon: 20530 •••••••••••il 
Istanbul ViU\yeti 

Kız ve 
Erkek AMEii HAYAT Lisan ve Ticaret 

mektepleri 
Yeni ders senesinde aşağıdaki şekilde ve müdavimlerini hayata daha kuvvetli bir ihtisasla atmak 
iizere Lisan ve Ticaret programlarını tevsian tedrisata başhyacaktır. Mektepler iki devre olup birinci 
devreleri üçer senedir. Bu devreye ilk mektep mezunlarile o derecede tahsil görenler kabul edilir. 
ikinci devre iki senedir. Orta mektep mezunları veya birinci ihtisas Ticaret mektepleri mezunları ka-

bul edilir. ikinci devre muhtelittir. Hergün saat ondan on altıya kadar müracaat edilir. 
Kız-CağaloğJu Düyunu Umumiye karşısında T.L.22731, Erkek-Cağaloğlu T. L. 23630···· 

~----NiHA YET ....... :w:ıliliillllD 
Muhterem balkın bir müddettenberi sabırsı.ılıkla beklediği 

Beyoğlunda istiklal caddesinde T okatliyan karşısında 

L U V R 
T efrişat Mağazalarının 

Senelik Büyük SatıŞı 
Bafladığını teb,ir ve iıtifad<!ye koşmalarını 

tavsiye ederiz. 
Zira, her türlll tefrişat levazımatının müntehap çeşitlerini 

pek mutedil fiatlarla bulacaksınız. 

1 
Ask. M. SA. Al. komfsynu ( 

lllnalre. 
ı-----
Levazım Dikim evi ihtiyacı için 

30,000 adet 25 numara ve 30,000 adet 
60 numara bobin makara ipliği pa
zarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 
3 Teşrinievel 931 cumartesi günü sa
at 16 ya kadar Harbiye mektebinde
•<i mahalli mahsususunda icra edile
cektir. Taliplerin şartnamesini gör
rııek için l\omisyona müracaatları iş
tirak için de vakti muayyeninde ha
zır bulunmtıhın (81) (2812) 

•• * 
•Askeri mekteplerle hastaneler 

hayvanatı ihtiyacı içinpazarhkla 7!i0 
ton arpa satın alınacaktır. Pazarlığı 
:> teşrinievel 931 pazartesi günü saat 
16 ya kadar Harbiye mektebindeki 

~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~-~--~-~ mahalli mahsusunda icra edilecekti~ 
Mahkeme ve icra lllnlara 

Taliplerin şartnamesini görmek için 
komisyona müracaatları ve i5tirak için 
de vakti muayyeninde hazır bulun-

lstanbul Asliye malıke~si 3 üncü lstanbul ü~·ilncü icra nı.tnıurluğun- maları. (84) (2842) 
hukuk dairetinden: dan: * • • 

Evkaf idaresi tarafından aleyhleri- Tamamına 121!! Hra kıymet takdir Ton 
ne. fcare. ~kt!nin fe hi dava. ... r ikame edilen Burgaz adasında Bahçeler so- 1000 Kuleli askeri lisesi 
e~ılen Sıhvn. kapısında Hancı Kara- kağında ıı numaralı kaydeu 1212 650 Harbiye mektebi 
goz mahallesınde Çayır sokağında 6- arsından ibaret bir kıt'a arsa ile ke- 800 Tıbbiye tatbikat hastanesi 
~ .r o .. Iı menzil ve ar.sanın tasarrufe- za:ı. tamamına :">39 buçuk lira kıymet 730 Tıbbiye mektebi 

lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Pazarhkla arsa 

842 metre 69 santim murabbaı sahasmda bulunan Kabataşta 
vapur iskelesi karıısında ve Omer Avni camii yanında ve 21,067 
lira 25 kuruş kıymet taktir olunan mezarlık arsası pazarlıkla 
satılacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek için her gün ve 
pazarlığa iştirak için de 1580 liralık teminat lAzımdır. Bu teminat 
ya nakden veya depozito suretile yahut hükumetçe muteber 
tanılmış bankaların birinden getirilecek teminat mektubu ile olur. 
Bu şekilde teminat ile beraber S Teşrini evel 931 pazartesi gilnft 
saat 15 e kadar levazım müdürlüğüne müracaat edilmelidir. (2826) 

• • • 
Aksarayda Horhorda 12 oda bir dershane ve bir çamaşırha-

neden ibaret has oda başı Hasan ağa medresesi bir ıene 
müddetle kiraya verilmek için açık müzayedeye konmuştur. 
Talipler şartnameyi görmek için her gün levazım müdürlilğüne 
müracaat etmelidir. Müzayedeye girmek içiİı 27 liralık teminat 
lazımdır. Bu teminat ya nakten ve depozito suretile yahut hük6-
metçe muteber tanmmış bankalann birinden getirilecek teminat 

mektubu ile olur. Bu şekilde teminatla beraber ihale günü olan 
26- 10-931 pazartesi günli saat on beşe kadar daimi encümene 
müracaat edilmelidir. (2893) 

Türkiye Hilaliahmer 
yetinden: 

. 
cemı-

Hililiahmer cemiyetinin Yenipostana civannda Aksaraylılar 
hanının 3 numaralı satış bliro deposunda mevcut nfimune ve 
ıartnameıi mucebince tabettıreceği yedi nevide (28,000) cilt 
maktu mak boz için Teşrini evelin on dördüncü çarşamba gtınll 
saat 14 te icra edilecek aleni münakasaya iştirak etmek isti yen 
matbaalann nümune ve ıartnameyt görmek üzere mezkür Büro 
müdüriyetine müracaat etmeleri: (2793) 

KIŞLIK 
Muşamba ıa·stik ve potinleriniz 

sı Cemıle hanım ile yine Silivri kapı- takdir edilen Burgaz adasında yeni so- 400 Gülhane hastanesi 
d H K - Yeni postahane kar,ısında sın a an_.cı aragöz mahallesinde Ça kakta 33 numaralı ve kayden 5:;9 bu- 3580 . 

y.ır. sokagında 8 No. lı arsanın muta- ~uk arşından iharet h'r klt'a arsa ki Yukarda isimleri hizaı:ıında mik - LAstikçl HUseyin HUsnU ve Şeriki 
~r.nf~ Mısırlı Mehmet baba ve yine cem'an iki kıt'a arsanın tamamı açık tarları yazılı mahallere .beş ~~~~: 
Sılını kapısında Hancı Karagöz ma- . · · · medc pazarlıkla Lavamarın komuru Ticarethanelerinde hazırlanmışlar. Fiatlar ehven ye maktu olup 
hallesinde Çayır sokağında 10 ?-'o. lu a~ttırmaya ~azedıl.m~ş olup 10 teşrı- satın alınacaktır. Pazarlığı 5 teşri-

a~nın mubsarn~j~ncl"~raW~ff~ ~n ta~ı~~ ~~·n~~mp~~~ dri ~"1sı~~~~~T~o~p~t~a~n~v~e~P~e~r~a~k~e~n~d~e~s~a~h~lm~a~~~a~d~U~.~~~~ hanımlara dan arzuhal suret· ii t- !!lelerı .. dıv8:nhaneye t~hk e~ılere.k ya kadar Harbıye mekte~indeki ma -ı-
• • • 

1 ame . a teşrınısanı 931 tarihınc miisadıf halli mahsusund,a icra edılecektlr. Ta- ı •• ki • b •• 
ğftlilannın meçhubyetlerı dolayıslle bı perAAmbe günü saat 14 -16 kadar Is- ı· 1 . t esinı· görmek irin ko- erı DRmU-H\ t bl' · d 1 . ~;ı: • ıp erın şar nam . ,:\ . • T 

. e ~g 1~ .e .0 unJl!~Ş v~ h~. k~re tanbul 3 üncü icra dairesinde açık misyona müracaat.tarı ,.e ıştmık ı~ın 
!f1liddeı vel~ılını? mur.acantı uzerıne arttırma ile satılacaktır. Arttırma- de vakti muayyenınde haırr bulun- d u•• rl u•• ğ u•• n den •. 
ılanen tebhğat ıcra ı talep edllmis ol- . . ı (86) (2843) 

b. .. . . :o ya ıştırak için yüzde yedi teminat ak.m __ a;:a=r=ı.;:;:::;:;:::;:;::::=;:=:=::;::::::::::;;=;;m-masına ınaen muddeıaleyhlerın 1 ay · 1 .. • . I t b l ·· "ki · · • 110 t li • lca ürü ve 826 
Zarrlnda mahke k ı . .. çesı a ınır. Muterakım vergılerle s an u gumru en ıçın on vamann m 

me ·a emme muraca- . . , . . z A y l L E R k l k k l f atle arzuhal suretlerinin tebelluğ ey- be.~edıy~ rüs~°!lan ve vakıf ıcn~e.sı çe i meşe odunu ile 30,500 kilo manga ömürünün apa ı zar 
Jemeleri ilan olunur. mu.şterıye aıttır. Haklan tapu sıcıl- A k l'k ş '---· d ld usulile milbayaası mukarrerdir. Taliplerin, ıartnamelerine ittıll 

lerıle sabit olmıyan ipotekli alacak- ksaray as er 1 ~~ın en a ı- 424 l 
w 'k yi ettım y · ı · a husulile beraber bu baptaki teklifnamelerini ve lira o an Beyoğlu ' üncü sulh hukuk malıke- lılarla diğer alakadaranın ve irtifak gım wvesı amı .?-3 .. • enıs nı · 

mesinden · 1 kk h' 1 · · b h kl h lacagımdan hukınu yoktur. (1751) teminab muvakkateyi hamilen 18- 10- 931 pazar günU saat 14 te 
Atinacİa ikamet etmekte ı"ken mu ıa ·11 safı~ erınm u 'fa ·d:.ı~ınılve 'du- Adres: Yenisehirde berber Corcl 1 (2864) 

k · susı e aız ve masarı e aır o an ı - Ef d' . h ,. "nde hamm l N bar başmüdürlnkteki mubayaat komisyonuna müracaat an. 
va katen geldiği lstanbulcla. Büyük dialarınr ilan tarihinden itibaren yir- en ~~ıın ancsı a 0 • 

adada Kadıyoran caddesi Karanfil so- .. . . d akı .. b"t 1 ·1 Tevellut: 314. 0Umil'18ne vilAyett Nalla baiilmilhen-
kağrnda ? numaralı hanede 21 -5 - ~l:i~~;f~ e laz~~~ır. ~!~~ 1 eh~~= § 930 senesinde Üsküdar erkek orta "il Y 
9.J~ tar~hınde vefat ed.~n ve Galatada hakları tapu sicillerile sabit olrnıyan- mektebinden aldığım tasdiknameyi za- dlsllğlnden: 
Ku.rekçılerde Ahen l\luni hanında (Vi- 1 tı bed 1. . 1 yi ettim. Yenisini alacağımdan eski- b 
talıs Kohenka ve mahdumları) kollek- ar sa. ş e ınm_ pay aşm8:8m- sinin hükmü oktur. Esat Gümüşane viliyeti dahilinde ve Tra zon - Erzurum yolunun 
tifşirketi şürekasından bulunan Yako dan hanç kalırlar. Alakadarların ıc~a Y Köprtlbaıı ile Zıaana arasında iki ve Kelkit kazaıının Köse ile 
oğlu Vitali Kohenka efendinin tereke- ve iflas kanununun 119 uncu maddesi § 1928 - 1929 senei tedrisiyeleıin- • 
sine mahkemece vaz'ıyet edilmiştir. hükmüne göre tevfiki hareket etme- de aldığım ilk roek!e? .şehadetnamesi- Kelkit arasında birki cem'an üç adet on iki tonluk Ruslardan 
Tarihi ilandan itibaren eshabı matlup leri ve daha fazla malumat nlmak ni kaybettim. Yenısını alacağımdan metruk harap silindirin tamiri 6750 lira ile 21 - 9- 931 tarihinden 
''e alakadarların bir ay mirasçıların istiyenlerin 930 - 2059 dosya numarası eskisinin hükmü .. yo~tur. ıtibaren 21 gün müddetle münakasaya konulmuştur. Tenztlit yap-
ü~ ay zarfında Beyoğlu 4. üncü sulh .1 • t" . .. aatlan ilan (1762) 43 uncu mekteo nıczunla-
hukuk mahkemesine müracaatları Jü- 1 e memurıye ımıze murac rırıdan Kemal ismet mak ve fazla tafsi.IAt almak istiyenlerin Gümilşane Nafia bqmü-
zumu ilan olunur. (1761) 0

_
1_un_u_r_._<_17_53_>_________ bendisliğine müracaatlan ilin olunur. (2837) 

lstanbul detterdarhQından: 
ğu~;~~bul sekizinCi icra memurlu- Konferans Kıralık dükkan, No. 5 Döküm-

Bir bor~tan dolayı mahçuz ve para- cüler caddesi, Atik Alipaıa ma-
ya çevrilmesi mukarrer 16 adet kil- hailesi, Karagümrük, (bu dnkkAn 
fenin 4 - 10 - 931 tarihine müsadif Darlllfilnun Em!l- pazar mahallinde akar çeşme 
pazar günü saat 16 - 18 e kadar küçük netinden•. karşısına müsadiftir.) Aylık kirası 
pazarda hoca hayrettin mahallesinde dd 
türbe sokağında 5 numaralı dükkan- Tatil münasebetile Darülfnnun 6 liradır. Bir sene mü et ve 
da müzayede ile satılac.'\g~ından ta- müşahede ıuretile kiraya verile-

ilihiyat fakültesi müderrisleri k k t lip olanların mahallinde buluna- cektir. Kiralama açı ar hrma 
cak memura müracaatları il~n olunur. tarafından verilmesi mukarrer 21-10-931 çarşamba günü saat 
(17;)7) konferanslardan beşincisi miider- 15 te defterdarlıkta (M.4) • 2834 

lstanbul sekizinci icra memurluğun- riı muallim Yusuf Ziya bey ta-
dan: rafından teşrinievvelin birinci Bir borçtan dolayı mahcuz ve pa-
raya çevrilmesi mukarrer 24 küfenin bugünkü perşembe günü veri-
4 - 10 - 31 tarihiıte mfü~adif pazar gü- Jecektir. Konferansın mevzuu 
nü saat 16 - 18 kadar kü<:ükpazarda "Al 
hoca HayrctHn mahallesinde Türbe evilerde dini merasim,, dir. 
sokak 5 numaralı dükkanda müza. Bu konferanslar umuma mah-
yede ile satılacağından tnlip olanla- sus olup ilahiyat Fakültesi der
rm mahallinde bulunaca!~ memura 
müracaatları ilan olunuı-. (17!';0) hanesinde saat 17 dedir. (2183) 

Teşviki Sanayi 

Biçki Dikiş 

Emniyet Çayını 

ı ~~~r;,~~~cl 
Mis fabrikası mUstahzeratı 
Kolonya, lı\vanta, esans, diş macunu 

.yağsız krem, podra, gliserin sabunu ve 
briyantin. Mis müstahzrraanı bir defa 
tecrübe edenler daima ve daima ondan 
(ayrılmazlar. Her yerde bulunur. (1656 

Ayda 90 Ura kazanablllrsl
nlz - Istanbulda. taşrada, vilayetlerdr. 
kazalarda memur ve memure istiyoruz. 
şiinize, vazifenize halel ğelmiyecektir. 
Bize mektupla sorunu1~ l 

Jstanbul Postanesinde 400 J 

1 -~~~~~~:J,As~°Ah~IJll ____________ ._ __ .._ .... _A_r_a_y_ı_n_ı_z.ı VAKI1' Matbaaaa 

Zonguldak vilayetinden: 
Bu sene Zonguldak mektepleri için alınacak beş yüz bralık 

alat ve edevatı dersiye 21 gfin mllddetle münakasaya konulmuş
tur. Münakasa kaimesi ve alınacak alit ve edevatın nevi ve 
miktan lstanbulda Maarif vekaleti levazım memurluğunda mev
cuttur. Kontr konoşmento Zonguldakta teslim alınacakbr. iha
lesi 12 Teşrinevvel Pazartesi günü saat 15 te Yiliyet encilmenin
de icra olunacaktır. Taliplerin yilzde yedi buçuk teminat akçe
leri veya mektupları ile vilAyet encümenine müracaatlan. (2865) 

Büyük Tayyare 
Piyankosu 

., 
• 

Bekleyiniz 


