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• 
Gazetemizin yıl dönümü ismet Pş. 
(v k ) b 

Ankarada bftyftk te-
a ıt ugün on beş zahtlratla karşılandı 
Yaşına gı•rı• RelslcUmhur Hz. de a.,Y .. y o r klllmlzl kar9daddar ' 

(Vakıt) bugün on beş ya•ına gı"riyor. 1917 senesi Teırini- Ankara, 21 (Telefon)- Bqvekil la-
l' · 21 "' met Pap Hazretleri bu sabah Avru· 

ene mın inci günü çalışıp 22 inci günU ilk sayısını muhterem pa seyahatinden teJırimlze o.vdet et-
o~uyu~ularına takdim eden (Vakıt) mütareke devrinin acı mfşlerdir. BatveJdlimlz istasyonda 
gunlerıode maruz kaldığı zalimane set karal'ları müstesna ReisicUmhur Hasretleri, Büyük Mil-
ol~a~ üzere muntazaman on dört senedenberi neşriyat vazi· let Meclisi Reisi KAzlı1ll ve Büyük Er-
fesını yapıyor. Bütün bu zaman zarfında Türk milleti hayatı klni Harbiye Refaf Mtl§Ur Fevzi Pa-
bahasına bilyük feliketlere uğradı. Bu felaketli hadiseler şalar, vekiller, meb'uslar, vek!let ve 
karıısında devlet ve millet işlerinde saç, sakal ağartmış bir sefaretler erklnı, cemiyet mtl.mes-
çok kismelerin nasıl şaşırdıkları, hatta uzun zaman vatanperver silJeri ve halk tarafmdan hanretll 
tanınmış bir takım gazetelerin nasıl yanlış yollara saptıkları tezahürat ile istikbal edilmişlerdir. 
molumdur. Asker ve poliı mttfrezelerlle mı-

(Vakıt) ın her hakikati bitaraf bih gözle gören okuyucu· zıka sellm resmini ifa etmiş ve lstas-
lannın garazsız ve ivazsız takdirlerine güvenerek iddia ede- yon haricinde ve yol üzerinde mevki 

alan csrıRf cemfvetJerl ile binlerce 
bilirler ki memleket ve milletin yüksek hayatına ve yDksek halk L~nkil P~uyı coşl<un tezahll· 
menfaatlerine taalJuk eden hiç bir meselede yanılmamıştır. -s-ratla alkışlamışlardır. Şehir bayrak· 
Büyük hadiselerin karanlıkları içinde daima hakikat ve iyilik ]arla donanmıştır. Başvekil Pqa. 
yıldızının bulunduğu istikameti görmüş, bulmuştur. Ve elinden ReisicUmhur Hazretlerinin refaka 
geldiği kadar ona doğru yürümeğe ve gitmeğe çalışmıştır. tinde istasyondan ayrılmışlardır. 
Neticede muvaffak da olmuştur. Çünkn bütiln büyük saadet Veklller heyetinde 

Greta Garlto, son fllmliİ'lnClen Dlrtna• · 

günlerine inkilap ettiğini görmüştür. Bunu her vakıt büyük Ankara, 21 (Telefon) - Başveki· 
iftihar hisleri ile söylemeğe hakkımız vardır. lfmiz öğle yemeğini Gazi Hazretleri-

Fakat l5yle zannediyoruz ki bizim duyduğumuz bu iftihar nin köşklerinde yediler ve bir mflddet 
hissinde· muhterem (Yakıt) okuyuculan da müşterektir; çilnkü · orada kaldıktan sonra akşam dofru 
onların maddi ve manevi yardımlarıdır ki bu yolda çok · BaşvekAlet dairesine gelerek vekiller 

heyetinin içtimama rfyMeı ettiler. 
defa en miltkül şeraite karşı bizim için yürümek mümkün Vekiller heyetinin içtimaı geç nkte 
olmuştur. Bundan dolayı kendilerine en samimi minnet ve kadar devam etti. Başvekilimiz se- [ Edebiyatımız Ve Okuyanlar l 
tükranlarını arzetmek gazetemiz için bir vazifedir. yahatinin neticeleri hakkında i1.ahat 

(Vakıt) tabii olarak bugüne kadar devam eden neşriyat · verdi. 
mealeğinde bundan sonra da devam edecektir ; bunun için l 
timdiye ac.a.r okuyucuıarımız ••rafından gördüğümüz muza- Ba•muharJ rır·ımıiin 
heretin de devan edeceğinden de tamamile emindir. Y 

·~~~~~-~~~~~~~~~~J seyahd n~lan 

Onların şiirlerini daima 
tertil ederim ! 

A -ti -• d-d- J • -b Baımubarririmiz Mehmet rna VU ar ŞJ et 1 ir Asım beyin Atinadan ve Tir
yesteden paderdiii mektup-

Nazım Hikmet mi? .. tu albbtlz -br 1111, 940 -br "'" 
Brl• bir kitabı Yar hani ••• &Yet okud11111 

nota Verd • J lan evvelce netretmiıtik. Bq· 
ı er muharririmizin seyahat intiba- Diyanet işleri mftdllril Sabir, Baytar mtldllrll 

Rasim Beylerle mtllAkat 
Balkan konferansının ikinci günü 

nasıl geçti ? 
Mevsuk olarak 8§reendlllmlze göre dUn konferanstaki 

Arnavutluk murahhaslar1 Yugoslavya ile olan ekalliyetler 
lhtlllfl Uzerlne ,ıddetll bir nota vermltlerdlr. Bu mevzu 
Uzerlnde flddetll mUnakatalar da geçmı,tır. Bununla beraber 
•nelkl aktam iki taraf murahhaslar1nın aralar1nıda hususi 
bir temaa yaplldılı da aldı§ımız haberler cUmleslndendlr. 

.. * .. 
Balkan • kanferansınm ikinci ı •yn toplanarak konferans umumt 

glln~:omııyon lçtimalarile ve heyetine verilecek raporlar etra
mur 11larua bazı ziyaretlerilo fında mllzakerelerdo bulunmut-. 

- - - ' ... _ 

Ba!gar n Yunan gazetecderl Kape çarşıda kebap ytyortar 
[ Alttaki resim ] Murahhaslar mUzelerl ziyaret Cltı•sında 

ınmiftir. Sabah aaat onda tq- lardır. 
t, aiyaai yakıalqma, fikri Komisyonlann mesaisi &g" leye 

yakınlaıma, iktiıadi, ııhhat ve 
içtimai ıiyaset, munakalit ko- kadar ınrmüıtnr. 
miayonlan Yıldız ıeraymda ayn, [Aıt tardı 14 üacü sayıfada] 

ları bu mektuplar ile nihayet 
bulmuı değildir. Billkiı bizim 
için ıayanı dikkat birçok mil• 
ıahede . ve ihtisas notlan var
dır. Gazetemiz bundan sonra 
da alltunlarımız mlisait olduk· 
ça bu notlan neıretmeğe de
Yam edecektir. 

Hanı bazı yederde yıldızlan 
ve havı dökülmüş, eski sistem 
cicili bicili kanape takımları gö
rürsünüz. Diyanet itleri müdürü 
Sabir beyin odasında bu takındara 
ait bir sürü koltuk var .. Duvar kenar 
Janna uker gibi dizilmltler. 

Sabir bey galiba soruşumdan pek 
,.. ____ , _______ "\ memnan .:=:.dı: .. ~~!~1:.~ ... ~aı~ı:: 

Bugtln: 16 sayıla 
~ 

811 aayıllll%daki yanlan 

Farmasonlar dinle
yiniz! Mahmut Esat 
B.ln 2 net makalesi 

- l 2 inci sayıfamızda -

Fransada mali 
dlktatUrltlk 

M. Litvinof 
Rus bnrlclye komiseri 

yakında geliyor 
Do.t deYleUn bu kırmetll re• 

cUIUnU bUyUk merasimi• 
. kar,daracaıız 

Hariciye vekili Tev1ik Rüttll bey, 
cumartesi gUnil Ankaraya hareket e· 
decektlr. Vekil bey dün Tokatlıvan 
otelinde İtalya sefiri Baron Aİoid 
cenaplannın miyaretini ~bul etmiş-

- 8 inct aayıfamızda - tir. Terlik RU§tU beyin bu sa~ah 
Yıldı& saran.na gelmesi ı;nulıtemel-

dir. . Venedlk mektubu 
l l inci sayıfamızda - Evelce de haber verdiğimiz gibi 

Sovyet hariciye komiseri M. Litvinof 
ayın 26 ıncı pazartesi gUnU Odesadan 
tehrimize gelecektir. 

Tıbihimizi tetkik eden bir 
Yanan alimi tebrimbcl• 

- 6 ncı sayıfamızd• -

V akıt nasıl ~ıkıyor? 
- S inci sayıfamızda -

Dost devletin kıymetli ve büyük 
reculU samimi merasimle kar§ılana
cak, ayni akşam hususi bir trenle 
Ankaraya hareket edecektir. Karşı· 
lama programı hazırlanmaktadır. 

kUmflr mil, Rus hariciye komiserini almak Ü· 

mazot mu? sere Ere vapurunun Odesaya gid ip 
. gitmemeaf hakkında henüz kat'l bir 

- J 1 ıncl sayıfamızda - karar verilmemiftir. 

Siyasi ve lktısadt Baıvekll İsmet Paşa Hazretleri-

~ 
nin M. L1tvlnof tarafmdan Rusyaya 

gllrllşler ~ davet edilmesi ihtimali mncut ol-
- 9 uncu aayıfamızdı - makla beraber bu, ancak hariciye-

~·---... .--._. .... __ , koml8erf memlekethnı. plcUkten 
MU& ••llblltcktir. . 

rak ve yelelinin cebinden sarkan ... 
at kordonunu pannatma dolı)'arak: 

- Canım.. evlAdnn.. dedi- tam d• 
sırasını buldun.. Bu it gü~ a.ruında 

a.~r 111ac111ra Raal111 be, 
bir ~fyat anketine cevap nrmei( 
delme babıtyeğitin kln değil dôitll
aa .. ama.. madem ki zahmet edip seı. 
din •. Boş mu döneceksin?. Şimdi •• 
110r bf.n söyliyeyim.. Şiir okur J81lıe 

ıun mu diyorsun? •• Tabii.. Şiir kalbf.j 
min daimi terennümüdür.. HlealJai 
tımı, heyecanlanmı kendim ıöy11,.J 
mediğim halde benim gibi duyap 
söyliyenlerin şiirlerini okudukça kala 
bimde kaynıyan hissiyatı meydan• 
dökmOş olurum .. Şimdi de, (Kimleri 
okuyorsunuz?) Ha! .. E'kilerl dal~! 
okuduğum gibi, bittabi asnn bana tuı 
ham ettiği yeni telllddlere r•::.;:ı 
plrlerimlzln §llrlerinl dahi 
yet ve şevkle okurum.. 

ı'eleloa ~tb.. Mtlcllr811 •11• ali 
"., , (iMi_• ..,. ~. 



Tj CARET 

·vı İ1<Ti.rAT HAYAT• 

Dahıli 1 Ve 
Harici Son · Telgral Haberleri 

izinirde tütün fiyatları düşüyor, 
Ofis tedbirler alacak 

Japonya ile Çin 
anlaşıvor mu? 

Çin, Japonyanın ileri sUrdUOU 
beş şarhn dördUnU kabul 

edecekmiş. 

Sterlin dtln 8S5 te kapandı Shanghai, 20 (A.A.) - Muslihane 
miinasebat tc isini müzakere)e me·, 
mur konforans ~ arnt kü;:at edilecek
tir. 

Dün kambiyo borsasında inıi
liz lirası 833 kuruşta açılmıf, 
835 kuruşta kapanmıştır. Fransız 
frangı 12,06 da açılmış ve gene 
aynı fiatta kapanmıştır. Dolar 
47,54,12 de açılmıı, 47,60 da ka
panmıtbr. Liret 9, 16 da açılmış, 

9, 14de kapanmııtır. Mark 2,04,61 
de açalmıı, 2,04,19da kapanmıı
br. Dnn borıada 6,442,920 Fran· 
ıız baı.gı, 7285 İngiliz lirası, SO 
bin dolar, 5 bin mark, 10 bin 
florin utılmııtır. 
Tlc•ret ve S.n•rl bankasının 

vezlretl 
Ticaret ve Sanayi bankasının 

tekrar faaliyete geçebilmeıi için 
yardımlara istenen Ziraat ve lt 
bankalarile cereyan eden mOza-

kere henDz bir netice vermemiıtir. 
Haber aldığımıza göre bu ayın 
ıenunda lt ve Ziraat bankasile 
Ticaaet ve Sanayi banka11nın 
mümeuilleri Ankara'da topla-

dığı ilet, iddia ederim ki, telefon şir. 
ketinin ilk teessüs ettiği zamana ait 
malzemeden .. 

·:Alfo .. AJlo .. Ha.. sen ınisin? .. Ba
sana telef on et.. dediki.. Nurullah 
Beyi Sabir bey istiyor .. Anladın mı?. 

Muliavere kısa sürdü .• Müdür bey 
devam etti: 

- E,·et!. Divan edehiyatının belli 
başh slmaları bulunan Fuzult, ~e
dim, Şeyhülislam Yahya efendi, Na
-lallgiii enı ıbenam pirlerimir.in divan
Ja.17nı okuauğum gibi Halit Fahr~ 
0.rhan Sfyfi; Ya~f Ziya beyleı in şi
irlerini de daima tertil ederim .• 

-- ??? ... 
- EYet tertfl •• Niçin şsştrnız:' .. Bir 

az da işin içinde e\•kaflık kokusu, 
buhurdan olmasın mı evladım:' .. 

Rqmana gelince.. 

Sırtında bir redingot eskisi taşı
yan, yaşlı bir ihtiyar müdUrUn sÖ7.Ü· 
nü krstf: 

~ Cnaml kömürlerinin 1evziatına 
başlandı mı'! •• 

· - Daha vakit var.. Daha vakit 
VJ'ı: .. Haydi şimdi beni rahatsız etmP .. 

- Rom,na gelince; okumaktan 

narak ya.rdım etrafında kat'i 
karan verecekletlerdir. 
talyanın ihracat ve ithalata 
İtalyanın 1931 senesinin ilk 

dokuz ay zarfındaki ithalatı 9 
milyar, ihracatı 7,5 milyar liret
tir. Geçen ıene aynı müddet 
zarfında ithalat 13 milyar, ihra
cat iıe 9 milyar liret idi. 

Tlcar•t odaler1 kongresi 
Ticaret odası, ticaret, zahire 

Ye hayvan bor.salan umumi ka
tipleri Ankarada toplanacak oda
lar kongreıine iktısat vekaletin
ce davet edilmişlerdir. 
lzmlrde tutun fiyatları dUşUyor 

Son günlerde lzmir' de tfitün 
fiyatları dUımektedir. Ofis tütün 
fiyatlarının dilş klinlüğü ve tütün 
ihracatı işile yakından alakadar 
olmaktadar. Bu meseleyi tetkik 
etmek ve icap eden tedbirleri 
kararlaştırmak üzere ofisin idare 
komitesi pazartesi günü top
lanacaktır. 

Telefon muhaveresi karıştı .• 
- Allo allo matmazel karıştırıyor

sunuz, rica ederim.. Gü~ bela biribi
rimizi bulabildik .. 

- Ha ne diyordum, Nazım Hik
met.. Şu altı yüz satır m•, 940 satır 
mı öyle bir kitabı \'ar hani ... 

Evet okudum i_şte.. Amma, itiraf 
edeyim ki beni pek sarmadı doğru

su .. Belki bunda eskiliğin tesiri var .. 

- Ya roman? 
- Roinan da 6kiirum .. 'tn ~nk 1>kU· 

duğurtt eserler Fransız · romantarr .. 
Bfzıqıl{ıledlen 'ReŞ'a·r .ı: ~ u 11' "'BeYiıf Ç?ı
lıku~u romanını okudum.. Yakup 
Kadri de fena yazmıyor ... 

Çinin hali haz1rda 1 ••luııduğu \'I\· 

ziyetin bu konfcran~rn küşadını te
hir edeceği ıannolunuyordu. F:ıkat. 

Japon YC Çin murahhasları beynel
milel sulhün takririni temiıı it:in toı>· 

Janncnk olan bu konfenınst:ı hazır 

bul unacakta rdır. 
'fol<yo, 20 (A.A.} - .Jııı>onyanrn 

Mnnçurideki ı,ıtantını geri çekmek 
için deı me} an ettiği heş şnrttan dör
diinün kahuliine Çin hiikumetinin ra. 
zı olacağı zannedilmekterlil'. 

Japonya, müzakerata başlanmadan 
en·eJ Çin hükumeti tarafından l\lan
curi şimendiferleri üzerindeki hakkı
nın tnnrnma ı hususunda dPrmey:ır. 
ettiği metalipten feragat etmesi hak
kında bir tavsiyede bulunulduğu zan
nohınmaktadır. 

Mezkur husu un, Çin hiikf:meti ta
rafın~an hilfıharc kabul edileceffei ii· 
mit edilmekle beraber Nankin hiiliı1· 
metinin bunu hilmüzakcr(' l:ahul et. 
me inin mlişkül olacağı itiraf edil
mektedir. 

Japonya, 'Kellog rnisakına iştirak 
etmeı::i netice«i olarak tahnmmiı1 et
tiği bu müh:ellefiyetleri ken'1isine 
hatırlatan ecnebi hükumctleı;nin bu 
husu taki notalanna ce,-ap fü:ızırJn

makta olduğu istihbar edilmiştir. 
Zannolunduğuna göre Toi<yo hü

kumeti; mi akın ahkılınını Mançuri 
meselesinde kabili tatbik olmadığı 
hakrndnki esbahı rnudbesini tekrnr 
beyan etmiştir. 

Çinde. Japonya harekfltınrn ha
fiflemesi ihtimali Yarit göriinmekk
dk-. Çin ltüln11!}etjıırtı be;·11tll&i!el 
ihUHifla:rıq ancak :muslihane ,·esaıt 
ile hallcdilmr i ha('krnda Paris mis;ı· 
krnrn ahkarttına riayet etmediği ilfive 
olunmaktadır. 

Harp.cô Rusyanın ne
sinden korkmalı ? 

Rusyada sefirlik yapmış olan Fransız 
meb'usu Monzi ne diyor ? 

yctte, Alman mütehassısların rus or
du kadrolarını tahkimle n·eşgut ol
duğu fikrfoe inanılıyordu. l•'akat, 
hu ihtilfılcilerin görülmemiş hir disip
lin tatbik ettikleri gün gil.ı: a~ikar 

Amerika ve 
Cemiyeti Akvam 

Japonya hükümeti Mançuri 
meselesinin., Cemiyeti Akvam
da müzakeresine Amerikanın 
iştiraki hakkında yaptığı itiraz· 
fardan vaz geçti. Şi_~di Ame-
rika bu meselenin Cemiyeti 
Akvamdaki mUzakerelerinde 
bulunacaktır. Eğer Amerika; 
Cemiyeti Akvam meclisine ·da
hil bir "devlet olsaydı tabii 
olarak bu meclisin her türJü 
faaliyetlerine iştirak ederdi. 
Cemiyet uıul ·ve nizamları do-
layısile kimsenin bir söz sôy· 
lemesine imkan bulunmazdı~ 

Kezalik Mançuri meseJcsinde 
Amerika, doğrud~n doğruya 
alakadar bir devlet vaziyet,inde 
buiunsazdı gene bu n,ıeıt=;l~nin 
Cemiyeti Akvamda müzakeresi 
esnasında ·bir murahhas bu
lundurması tabii görülebilir<li 
Halbuki hakikat böyle dcgil
dir. Amerika devleti Mançuri 
meselesinde ancak üçünd1 bir 
devlet sıfatile alakadar olacak 
bir vaziyettedir. Diğer taraftan 
Cemiyeti Akvam meclisine de 
resmen dahil <leğildir. Binaen· 
aleyh bu defa Mançuri mese
Jesinde Amerikanm Cemiyeti 
Akvam meclisine murahhas 
göndermesi ve bu meselenin 
bütün müıalCerelerine iştirak 
etmesi Cemiyeti A\Cyam usul
leri noktai nazarından 'tama
men yeni bir hadisedir. 'Şim · " 
diye kadar beynelmilel mese
lerde Cemiyeti Akvam ile her 
hangi · bir şekilde teşriki ' me· 
sai etrnüten ~e11~ik1r, • 
Ma +n:'- meieMlntle-~~ 
~kvam mürakere~r.ine ıi~titak ,.. 

etmekle .tamamen yeoı r bir 
vaziyet almış oluyor. Ayni za- . 
manda Cemiyeti Alivama dahil 
olan büyük garp devletleri de 
Amerikanın velevki dolayısile 
alikadar olduğu ' bir meselede 
onun arzularını tatmiaı ·etmeye 
kendilerini mecbur görüyor. 
Bakalım, bu yeni vaziyet Ame· 
rikanm bir gün Cemiyeti Ak-
vama girmesine ·doğru inkifaf 
edecek midir? '(oksa Ameri-
kamn Cemiyeti Akvam işleri 
ile münasebeti sadece Mançuri 
meselesinin müzaketesi ile ni
hayet bulacak mıdır? 

zevk almaya başladığımız demlerde 
Uşşaktz!lde Halit Ziya \'e Vecihi Bey 
gibi muhaqjrlerimizin eserlerin· oku
duni .. Vecihinin (Meheure ile ~tik _ 
met.) i lıilm~m mütalea buyruldu 
mu: .. Ne acıkh~ır1. Ne enfestir •• ::\'~ 
hankadır7. Yenılerdtn Selamı İzzete, 
Falih Rıfkıya, Refik Halide pek mec
lftbuındur doğrusu-

Fraruıcuun RU8ya ıef irliğini yap-ı 
11ııı olan, meb'ıu ve sabık nazırlar

dan de Monzie, aylık Bravo mecmua. 
sında (Harpçu Rusyanın rıcrJin:fnı 

korkmalıdır? serlevhası ile çok dik
kate değer bir makale yazmı5tır. Bıı 
makalenin en ehemmi11etll tarafı da, 
Franaan.ın, Tür.kiye Ue olan münase
betini, bugüne kadar ihmal ettiyi11il 
ı·e zımnen, kendisine muhtar olmamı· 
zı beklediğini göstermekte, hemen lıe
men de Tllrkiyeye (kur) yapmakta 
olmasındadır. lflakalenin eTıemmiycl· 
lt parçalarını naklediyoruz: 

oldu: llu \'adide de, Almanya ,·eyal._~ __ __..._.;.-____ .... .,,...._. 

-·Ah.ı · z'aıtnederfm, sizi mUmkün 01-1 
dufu. . kadaT tatmin ettim evladım .• 
İnşallah bir başka gelişinizde bu 
mevzu etrafında uzuun - uzuun ko
nu.,uruı. .. 

Oruvar oruYar! .• 
• • • 

BAYT AR MÜDÜRÜ RASiM 
BEYİN FIKIRLERl 

Baytar müdürü Rasim beyte tele· 
fonda kısaca konuştuk .. 

- Şiir okur muyum?.. Evet.. eski
lerin hemen hepsini okudum .. Hem 
de iyi okudum .. 313 teki Servetifünun 
edebiyatını takip ederdim.. Sonra. 
Tilrk~Ulük cereyanlarına da alaka
dar oldum .. Şehap, SUleyman Nazif 
~ok ho~uma gider.. Orhan ~eyffyi, 
Yusuf Ziyayı da beyenirim .. 

- Daha yenilerden okuduğunuz 
pir yok mu Rasim Bey? .. 

- Nazrm Hikmet., Şu-

Mapllah çlilıflyorlar! 
O.rtilfünun emini, kanun çıktıktan 50 
gÜn sonra. darülfünunu ıekAmül ettir· 

met fçln bir rroje yapacaldınnı 
"övlemişti 

Tam 37 gUn geçti 
Htlt bir ıea, bir hareket yok! acaba 
bulldtbıl ilgasının hududu nerede ? 

Sovyet Rusya, hiç şiiphe erhlnıesin 
fikir ,.e kuvvetini hazırlıyor. Ne ~:a· 

mandanberi? 1917 ihtilfılinin ertesi 
gUnUnderı, Clausewitz'in öğrettikleri
ni iyi kötü tatbik eden Leninin Pro
leter dlktatörlüğiinU, askeri bir dik
tatörlük yapma), iddia edişinden he· 
rl. O zamanlar mesele dahili harpti, 
sonra, harici müdahalelere nnrlrn\'e· 
met şekline gireli. Kızıl ordunun bas-,. 
lanhıcı, Jakobin ordusunun baş -
langıcrna benzer. 
Nasıl Jakobin askerlerinin birer fa. 
tih olabilmeleri için bir napolyon ek
sikleri oldu ise, rus istlkliılini mUda. 
f aa eden askerler de aynı fikri taha:ı· 
rüf ile değiştiler. Polonya teşebbüsü. 
Çin teşebbüsü. Bu cesaretlerin hatı

rası, dünyayı düşiindürü) or. Fakat, 
Bolşevik Rusyayı, dahili iktısadi va
ziyetinin bu tehlikeli hırstan 'a7,geci
recefi ümit edilebilirdi, ,., Lih•ino\'un 
terki teslihat lehine ft1esaısi hu ümi
de yer veriyordu, Bununla beraber, 
birçok haberler, rus ha\'a kun e!leri 
ve ordusundaki teknik terakkiden 
maltlmat vermektedJrler. (Petit l\l:ı
nu.l de la ltia.sSie . NoveUe) eserimde 
buna dair maldmat da verdim. Blda-

Fransanrn en mütekamil metotlarını, 
e,·J\ulceyş ,.e sanayi hususundaki en 

son YC en yeni keşifleri benim iycrek, 
Stalin hükumeti, ordu cf'phesinde 
de biı· hes senelik plfrn tatbik etti. 

'!> ~ 

Casus teşkilfıbndan malfımut almaga 
ihtiyaç da yok. Çünkü So\'yet Hus· 
ya nçrktan acığa !>'ilfıhlanıyor. tıiç 
bir şey saklamıyor, iki yüzliilük yap
mıy9r. BiliLkis belki alt~ini yapıyor. 
mühatağa bile ediyor. Binaenaleyh 
sullı /ıcsa/}larında, bu müthiş infilt'ik 
ilıtiyat kut'Vetlerini unutinak, trost
lar yahut kolklwzların kontrolu al· 
tında yaşayıp ~alışan 160 milyon a· 
damın mesaisini miistakbel istiftsnlclt 
istatistil:lerirıcle unutmak kadar tch· 
likclidir. Şiiphesiz, mösyö Brian<\, 
umumi fikir acık olmakla beraber 

henüz mev·zuu iyi tıtrif edilmemiş o
lnn Rusya ile ndemi tecaviiz misakı 
)apmağn tcse!bbüsle bunu ta~1 ir et
mek istcmistir. Fakat bu mı~akla r, 
hi si kıymetleri ne olursa olsun, !\, .. 
nıpanrn sarkında \'e karışık bir ''nZİ· 
yettc bulunan Asyanm hmlutlar: S\l· 

nunda yapılan lnı ölüm istihzaratınrn 
uyandırdığı endişeyi bertaraf etnıeğe 
rnu\'affak olamı} acaktır. Fazla ce
sur hodbinler, sanki sen·et harp için 
bir sartmı gibi, Sovyet Rusyamn 
mali mii.,,lcülittını görerek ker.di ken-j 
dilerini temin ediyorlar. "Fakir llo-

-
Arnavutluk mu
rahhasınin bir · 
hakşinaslığı 

lkinci Balkan konferansmın 
açalma merasiminde ilk defa 
söz ıöyJiyen Arnavut'uk mu
rahhası Mehmet B. Koniçe 
imperatorluk ıamananda Rume
lide Türklerin her milletten 

f~z~a .ıztır~p .çe~tiğini, busünde 
bırıbırlerıle ıbblif halinde .olan 
Balk~nhlar . arasında birlik 
vücude getirmek yolunda elin
den gelen hiç bir fedaklrlık- · 
tan çekinmediğini açikça ıöy· 
leyerek bu manzara üzerine 
naza11 dikkati cefüetmiıtir. 
Muhterem Arnavutluk murab~ 
hasının bu başmaslığım takdir 
etmek lizHDdar. ÇOnkü asil 
Arnavut milleti namına 'S~yle
nen bu hakıinasane· sözler 
artık Balkanlarda yeni bir 
sulbüselab . aleminin sabahı 
açılmaya başladığmı da g.6ste
recek kıymet ·Ye mahiyettedir. 

maya karşı lıarbeden zengin Kartactı, ____ _... _ __.......,_.....,_....., __ _ 

billıassa bu noktadan Jıasmırıa karşı 
:mi idi ... Zllferlerin gittikçe pahalı, 
taşmasına rağme rih, l\1ontesqieu 

nün bu sözlerini henüz tekzip etme
"miştir. Çernove'çi' yükseltmeden bile 
Rus tehlike8i mevcuttur. Bunun ha· 

~32 ·devlet bütçesi 
hazırlanıyor 

Mallye veklllne veklletlerl11 
lhtlyeçları hakkında reni 

esaslar blldlrlldl 
Ankara, 21 (Telefon) - Mally• 

,·ekaleti 932 de\·let bütçesi hazırhkla• 
rrna de\•am etmektedir. Bug_~fi 
,·ek~ller heyetinin içtim:ııqda bütçe 
meselesi etrafında müzakereler yaRıl• 
dığı ,.e Maliye vekiline nkil~tıerin 

ihtiyaçları hakkında yeni esaslar bil• 
dirildiği anlaşılmaktadır. 

Şiddetli bir kasırg~ 
Dunedin, (Yeni Zelandda) 20 (A. 

A.) - Gün ağırırken başlayıp şiddet· 
Ji hir surette denm eden bir k:ı.sırga 
esnasında hastanelerden birinin da· 
mı uçmuş, koşu meydanındaki tri· 
biinlerden biri yıkılmış. sarnıçlı bir 
Yapur engine doğru sürüklenmiş, rıh· 
hmın bir parçası kopup ayrılmış, bü· 
tün binaların camlan kırılmış. ağaç· 
Jar kökleri ile birlikte sökUlüp dev· 
rilmiştir. Maddi zarar n hasar çok 
büyük hir yektin tutmaktadır. , 'il· 
fu~sa zayiat olmamıştır. Rüzg!nn 
şidclcti şimdi kırılmış bulunma'kta· 
dır. 

BulgarKrel ve Krallçesl ltalrada 
Roma, 20 (A.A.) - Yenedikten bit· 

dirildiğine göre Bulgar krctl ve krali· 
çesi me1.kür §fhre gelmişlerdir. Kral 
\'e kraliçe e,·lenmelerinin ilk yıl dö· 
niimUnii aileleri arasında tes'it ı~in 
San - Ro~sore•a gitm.ektedirler. 

M •. Polncare ltaro relsllllnd• 
çek il dl 

Paris, 20 (A.A.) - Matin gazete· 
sinin yerdiği bir habere göre M. Poin· 
carc pa1,ar günü istiŞar~ i~1n top

~ la nan doktorların tavsiyesi üzerine 
Paris baro reisliğinden istifaya ka· 
ra r \'ermJşti r. 

1\1, Poınca re istifa namesinde fıa· 
ro reisliği gibi ağır bir va-ıifeyi ifnya 
sıhhi \'aziyetinin müsait olıhadığını 
\lW\l\fll~nn lreıta1suie ll. ,,.~ .. e"J.,...-:r-, •• -r.- • • ... 
olduklarını kaydedecektir. 

kikatini ve . büyüklügünü. kimsenin 
bilmemezliğe gelmeye hakkı yol;:tur. 
Hu tehlikeJtin 'ieklini tayin etmek la· 
zımdır. Dün ,,Alman intikamına J;a~lı 
olan bu tehlike, bugün öyle değildtr• 
Jttif.akl~r, nadiren bir darbe ile l(ı· 
rıln:, alelekser, önce gerginlik olu~· 
Lit\'inov doktor Curtius'e sa<takat ~e
min etmekle beraber, Ye bu vicdani 
nezakete rağmen. Berlinde Ru!'yanı~ 
.eski sefiri .Kresti~skinin takip etti~~ 
siyasetin bir mağlubiyet kaydettigı 
de bir hakikattir. Rus sanayile.,,me· 
si, arhk sadece Alman maliyesi ve 
sanayiinin yardımı ile yapılamaz. 

Berlin - l\loskova sarayı, Paris, 
Londra ,.e .ı.'e\')'orkun Berlini kur • 
tardıkları tarihten be'~,i sönmüştür. 
Kremlinde. nazarların, nsaiti taraf· 
girler t;ır~fınqnn iyi takdir edilme· 
miş olan şu Frans11ra çevri1mesi 

dUşünülüyor. 
Bol~vikler kapitalistleri se,-mez

lcr; kunetsiz kapitalistleri ise._hiÇ 
sevmezler, dostlukları, iktisat mai· 
hlpları yanında gecıkmelerine mani 
olur. Onlar devam etmek, baki kal· 
mak Uiyorlar, hersarsılan şey onla· 
rı artık alakadar etmez. 

Dahili harp eğer harici harlte yol 
açmazsa, kızıl ordunun esası ka~· 
maz. Kızıl ordu muhtemel bir iht .. 
lalin milis kuvntleridir de. Biitilll 
mesele. Rusyanrn hazırlıklarının ~ 
teşebbüslerinin, elye\·m, tecavüzkA• 
rane bir gayeye matuf olup olmadıi1 

nı bilmektir. Bu suale ben (hayır) 
diye cevap veriyorum. 

Fakat yeni rejimin ya,amak arlll• 
sunu, "' hatta cehdini. dahili şeyta
netlni takdirle be~aber, bazı hlikOıne& 
adamlannın Rusyayı yalnız baflJ'& 
bırakmal<taki ısrarlarındn nıüftekl-
yf m. • 

Benim çıkardığım netice şuduf• 
Bir kenarda bırakılır•a, •c••iz bir 
düşmCJ11lık $em berini kırmağa nıec. • 
bur olacak olan Rusyadan bir tr.1!,l~· 
ke nclcbUir: bil tehlike, l'rnnsn. ~·
rinci Fransuanın büyük·Tnrkle il~" 
terd/ği cUr'eti tekrar ederse, az: 
ve belki ele bertaraf edUir. Ve an 
r • Jff>" o. gün ehlisalipler tekra~ bitir m ş 

tur. :~ 
Anatolı dt 110111~ 



a ala Ballerlerl 
Vakıt, On bellade! 

v ..... .._...- ... y.-a ..... 
)'or, ıu itibari• tiri• pliftl, br1'Jlda
" ter ... ı,.., baT11 ... rya, fllkak· 
Jaraadtlld faftrllerl UU111a bqladı 
tte.-tfr. Hani, ha bf r iki Hı.e için
de. ....._, A•olf Meaju, yahut 
J>otlu Ferbenk• sibi ka)'tar. bıyık
h olabilffek. 

Haydarpaıada • 
Batan mavunalar 

\'Ikartılıyor 
Enelki •kta• çakan fırbaamn 

Haydarpqa 6alade birçok ma· 
._.lan llabrdıj'I Ye bu ylzden 
vapurlann Haydarpaıa iıkeleaine 
yaaqamaclıldarmı yaıauıbk. Dün 
de ••parlar Haydap•t•Y• ifliye
memiıler, Haydarpap 7olculan 
Kadık&y iıkeleaiaden sidip ıel· 
mitlerdir. VaparJai.an iıkele1• ya• 
na .. a11na maai olaa •a.-ia· 
na teaizlen•llİll• dla ele d8-
Yam olunmuttur. Vapurlar bap 
Haydarpa•aya vanatacaldarclır. 

Vakft. Mlytlk harpte biz ıi!lh al. 
tnula iken intipra bqlamııtr. Ne 
.. tıa•ar ona ki on beşin• banrbn 
Mtfin dünyayı, bilhaua komtulari
le beraber Türkiyeyi sulh Ptrisfne 
aolmaz zeytin dallarmdan çelenkler 
örer rörflyor; harp ıamnında kı
lı~ tqrmuını herkesttn iyi bilen kan
ramH bilekleriae Hlh Te dostlak u
lenklerinin ne kadar yarattıfrnı sir
melde mMt oluyor. 

Telefonlar otomatik 
olurken 

Bir habfre l'Öre bu&'ün hir habere 
ıörf de bir hafta Mn•ra, lstanbul ta
rafındaki telef enlar otomatik olaeak. 

Bu hıbfn ilk aldıtım zilndea be
ri i~ime bir keder, bir hüzUndlr , .•• 
pıştı. 

Öyle günler olurdu ki muanızın 
başına ranımız ııkılmı1- ıura•ıMz 
iki kant oturar, yahut ~~ersiniz ,.. 
aanırdınız ki e .dakikada hiç bir tıtY 
ıizin i(inizdekf tasayı avutup dafıta
mıyacaktrr. 

O andı\ akhnıza bir yt1e telefon 
etmek relirdi. Telefonun kulakhfl· 
nı kaldırır, çearelini bir iki o)·na
ttrdmız. (Şimdi, burada, bazan o 
~e11.relı elli d•fa sanıp hıç bir eevıp 
ıtamadıiırız, hüııhtihin shıJrl.atff. 

fin.7 ıcünlerl hatırlıltn1ak Tt ba ka· 
dır reali't olm:.k fcıt.-rw•m.) 

Hemen ince "'' bU16rl bir H9 d•· 
yardınıi. YUztinU ılrmediiinis ,., 
nefeıdnfa hanretfnl duf•adljıaız 
1ta Mil hemtn l~nlr.e bir sliküa Ttrir-

1 tlL Onlar da seslerinin t'5irini bilir 
lerdf. 

Saden: 
- Mer.ljtı ! df,-ecekltriM, J - ...,.._? Rusl 11 .... ...,.. lati-1 ,...n .. dntll•? 
Dt,.e 10rarlar, and-.. bir dakl· 

kı ıeç•eden : 
- Ba aflmero eevap Terdi mi._ Ter

tntdi İM nftmero)U t8rar edin de bir 
dtfR daha ~ain'ahm ! Derlerdi. 

Nt.ömaıalum aonuııu ihle bir a
ıatt,ıan. ttthmeleri CÖı inu tiytn da. 
daft •armdft öyle hir titreli~ltri v~rdrı 

ki can1u zor da)-anırdt. 
Artık. ft1ef'f'n1ar otomatik olan· 

ra bu M,.lere, bu ttllere ıht:ru ,.._ 
ren ahenre nda edet.-ti,,. 

........ .,. ~··' ............. .,. 
.aerheltatMketlecelder 

Beyôjlu Ye E•ialal kayma· 
ka•lan dGa ••takalanadald 
aiee .. alaipleriai daYet ederek 
Muhittin beyia biuat yapbia la· 
Umatumeaia tatllilri avetille 
ait izahat Yermiılerdir. Sinema 
calar talimatu•eyi bir lıafta 
zarfında tama•• yeriDe pti
receklerttir. BUlldu bapa Şelı· 
zadebapulaki ıinema Ye tiyat· 
roluaa kapalanatla da dawl Ye 
mrna •nika plm•am .. da teb
tit edilmiftir ~ _ ..... ...,_ 
Blrbf evk• f ölreal Anka,.. 

p .. fl•ıw•r 
Baadaa IHr mlcldet eYYel la· 

t..W EYlsaf mlcl.-iJetiae • .,.. 
bat lteı dainaia Aalraraya ta· 
11••• takarrlr etmif, fakat 
ta-..t olmadajı•daa ltir •lddet 
ip. tôir edilmifti. 

Umumi aDclOrlllden ıelen bir 
.. ir herine aruii YaldİJe dai
,..-. el .. uldiae hqla-.
br. IMalAi" ............... 
ride 1als1acla aületlllecektlr. 

o ..... , .................. , •• " 
.. nklt ,,.,...._., 

Sbım Rikm•t hfr yazf!ındı: 
1'rum trum trum-

Orta teclriaat maalu.Jeri ara· 
anda lcret alan muallimler ey
Ulle ait iatilakaldanm haOı ala· 
................ lhmua •ltelli de 
Maarif YÜlletiam laer .... kad
rolarla beraber rhclenffti lia
teaia iN aeae pcik.U, ol
maııdar. Liatuia ..... enle 

• rel•ui belrlenmektedir. 

Maklnel•tmtk i~ti~ orum ! Dlrrl .... var evl ... llllf 
Dtn1f,tl. Bakın o mal<int1e$İlıt- Sat tir halife AWill•etldfn ln11 

di de kJftll•r mık~nele~yor. n !'fthYar, Nw Haydır,bat • jza. 
Ba utırlan )·aıdıtdan sonra m•· •ıaı11 kardf'fi Nla•ü. üt :k il 

unm Unrind• daran t•ldon dhitr· ltnmfttir ,. t eY· 

n: :a::m da bo, na hükUtmtit ırihl ·-....... ....:... .... 1 • ..... , , ... 

ır " 11 
• Itri IHflD tn ci,.efTli til•Htlndta 

Artık telefoncu kıılann bilen ela •ahna• kalacaklardır ••aek-
' ıptlmıyantıaa slr• aiıılaa. ı••c- ı 

pi 
Nekle.aem ta. 

-sa-
- A.. artık (Ok ehlan.. daha 111 rft. 

J apayım ayol, lliı•et~yi l'İtnder • Katlıw elinf aattr: 
dik.. S.t para aarf etftliyoru• bil· - Pıra. 

.. 

tUn ., itlerini badi• airiiyoraa. rol, eebinden rilıdanrnr ~-
Artrk bıktım.. kardı, içi114Hn 300 fnak alıp uıattı. 

_ s.n de bıktı ... tada ol.. Kadın, rtildi: 

_ Oylt 1111ma, kannı "' ~atunu - 't o. dedi. bnhaW. etleniyor 
•lemem diyememin a?.. 11111Hn? Borçl•lar hir taraftan, (Oea-
Kadın yumuşadı: ha ayalckıbı11 .. t• kirası .. ~nra ye-
- Pol, buraya ıeldim plell, Jaa ..._ · 

•ıklandı bir ffY 10nnadın.. Pot flht etti: 
- Eh .• Mn baıu.et ... dia, herı 4e iyi - .Vı I~~ •tfft •i? 

oldutuna hükmettim. Kıdı• artık ,.tla•ıttı: 
_ Dört aydır ıelditla yok. - 1~•1k hı !.. Aile olıa11 Alla.. 

- Zannediyor •un• kf Parlıte, Bol •fılett ttrket. '9"iuna plip 
ılnM.. Yal11ızhkta• ,., aıkr .. tıdu 

1nı 11eakta (&hpaak hOfUIU ridiyor, lltyi•, •••ılık ,-a, bir •• lıttlfk 
itten ıebfrecetfm. tıllkf r, lta.. Olu ltT dtffl. 

- ı,ten ıeberetek mi in?.. Yetf.ir, yftifir, hillyora•. haftin 
Ye ka4lua ı«Jme)'t baıtadı. de lnıraya ıeitndta tntl •eyha-
- e dt111tk fıtfyonu11? Bu iıtfh· HJt ..,..drtwaı Mliyen•. On•H 

a neden? Rem artık yıttşfr rin • plb'erna. 
--. •lplrihria ıeleak ..,.. - Ya tlmt ....._ llllJtrf Ta 

Tasarruf haftası iktısat Vekili 
Bu aene çok parlak ve 9Uzel ihracat Vaziyetimiz 

ol•c•k . hakkında malO.mat 
Proj'ram hazırlanıyor aldı 

T etrini •anide yapılacak ta· lktııat vekili Muıtafı Şeref B. 
arruf •e iktiut haftası için d&rt dün •abah lstaabul mıntaka11 ti· 
gtin evvel fırka binasında yapı· caret mBdtirlDiiine ıelerek Mub· 
lan umumi topJanbda muhtelif 
komisyonlar aeçilmifti. Bu ko· •İn beyle 16rii1mD1 ve bir aaat 
miayonlırdan geçit resmi proi- kadar iatatiıtilder üzerinde tet· 
ramı hazırlayacak komiıyon dün kikatta buJunmuttur. Bundan 
11nıyi birliiinde toplanmııbr. ıonra ihracat ofiıine de ıiderek 

Bu sene ta11rruf Ye iktuat ofiı mOclOrD Cemal beyle ıörüt· 
laafta11 çok parlak bir tekilde mit Ye ihracat •niyetimiz bak• 
yapalacakbr. Cemiyeti• lstanbul kında iıahat alm1tbr. Muatafa 
ıubeıi reisi Daait B. dOn bir Şeref bey aktam trenile Anka· 
mahuririmize bu ilim hakkındı raya hareket etmittir. 
twalan 16ylemiıtir. 

•Haftadan enel ye hafta içinde Belecllyede: 
halkın allka heyecanım uyandı· TOtftn depoları için 
racak neıriyat yapılacak, taaar- talimatname 
ruf Ye iktıaadı dair yazıların 
b&yBk katıda bez Yeya karton Belediye daimi eaclimeni ti· 
Dzeriae yazaluak halkın kesif tin depo Ye imallthaneleri hak
oldutu yerlere ualıcakbr. Ta- kanda bir talimatname yapmıı ve 
aarruf Ye iktıaada ait filmler bunu ıube mDdDrlOklerine yolJa .. 
Iİaemalara dajıtalarak halka ,aı- mıtbr. Buna ılre depo Ye ima· 
terilecek, bu itle yali muavini lltbanelerde llakal virmi ton ıu 
Fazlı Bey uirapcakbr. Hafta ı 
içinde mekteplerde pyeleriaaiz alabilecek bir haYUz Yeya R de-
etrafanda talebeye denler veri· poıu bulunacak, elektrik teıiab 
lecek Ye ayna zamanda mDuba- mutlalla fenni bir tekilde Ye bo
kalar yapbnlacak, ta11rruf le- rular içinde Japdacak. itfaiye te
hiade en iyi ya11 yazan birkaç aiaab ela bulunacakbr. Gece 
talebeye m6naıip mlikafatlar •e- bekçilerinin uyumama11m temin 
rilecektir. için her depoda aaatli kontrol 

Bu itlerin Ticaret odaıı reia· tertibıb vOcude ıetiriler.elr, yan
lerinden Necip Ha11n Alt, Ti· mn ihban i .. in bina haricı·nde 
caret mektebi 'mDdtlril Hliınll, •· " 
Maarif m6d6rll Haydar, Yokaek bir telefon bulunawbr. TütOn 
muallim mektebi •idürli Hamit konan yerlerde Iİfara ıçilmiye· 
Mulaliı beylerle bil u;rapcaju. cektir. 
Yaran Farkad• toplanuak ı&rtı· Terko• teelaab bir •••• 
tecejiz. Bundan t0nra radyo ile eonra beledlr•r• 1AÇlror 
konferanalar Ye halka hitabeler T erkos ıirketinin ıabn alına· 
verilecektir. caiı ıirkete reımen teblii edil· 

Hitabeleri Kı•birliğinden ıe- mittir. T eaiaat bir ıene sonra 
Pleeek huamlarla fırkaca intihap belediyeye deYreclilec:Utir. Be· 
•clilecekler •erecektir. Jediye reiai Muhittin 8. dlla bir 

Haftanın tdbit edilecek "bir mulaarririmiu clemiftirki: 
ılnhde halk muaikiıi çalınarak .. Bu Ankaraya terkoa iti için 
ticaret milfettitlerinin ittirakile 
bJr ıeçit nsmi yapalacakbr. Eu fittim. Bu meaele ile aJlkadar 
ıeçit reımi kurtuluı ve CBmburi· wek&let mqpl bulunmaktadır. 
yet bayramlanada olduj'u kadar Ankarada belediyenin gOnliik 
•lkemmel olacakbr. Fort kum· .itleri hakkında temaalarda bu· 
puyuı fimdiden geçit reımi lundum.,, 
ip. cemiyet emrine 25 otomobil 
• .,aaiıtir. 

Tayyarelerden yazılı kljıtlar 
•blacak, YitrİJI mliaabakalan ya· 
palacaktar. Vitrin m61abaka11 de-
Yam ettiii maclcletçe yerli mallan 
yOıde S aokaa• fiıtla aataJacak· 
tır. Geçen aeaeki Titrin mUaa· 
bakumcla kazananlara Yerilmek 
here diplomalar baıdmakta ye 
madalyeler haıarlanmaktadar. Bu 
aeneki haftanın bqlamuınclaa 
bir hafta enel •eruimle aalüp
lerine da hlacakbr 

ıf eadf buradan çıkınca neTfye gide· 
nk? .. Siylnene bakalım'!. Beni kör 
•il anntdiyor1un? U.yfendinin met· 
rHlerl nr. Beyfendı bu dalavereli, 
rı.. mnlejl ile kazandıklarını, karısı 
h çocafu aç dururken &'idlp karılar· 

la yiyecek .. 

- Ytter. d•dlk, haydi defol. 
- Oyle ,.. tahkl . . · • r 'tmesıne edı· 

yonun. fak at dofruyu 11öyleylnce 
def ol •• Hi~ merak tt-- S . d tun· 
1 

•• • • ..,.. .. en ı Ofl 
a rordUm .. Saratrna bir şey yemek 
lıtemezee uslu oturmasını tantfın1· 
dan kendisine söyle .. 

- Sına ıit diyorum .• Ne tlostum 
nr, ne de bir fty .• Bunun için rita 
flltrim beni bu k11kançhk ımhnelerln
den kurtar. 

- Ya, demek dostun ynk •• 1'a o 
yanındaki kadın kimdi?. Dtn gör • 
dOm. Hanım bir de azametli ki .. Va 
kıa bendtn daha şık ama.. klmbilir 
sana kaça mıl oluyor. 

- Saçmalıyorsun. 

- e satması, rözlerfntle ıördUm. 
Her •alde senin evli •e bir de çota· 
tan ol4atuna bilmiyor. 

- Yeter diyorum.. UÇ9ah7ornn.. 
-Ya. llell1 MllllJW .. 

PoO.te: 
Bir çarpışma 

Alman Aafalt firketinde çalı· 
t•D ıof6r Pol 3506 numarah 
kamyonla don Topkapıya aider
ken Edirnekapı cihetinden ıel· 
mekl• olan 815 numarab •at· 
mu iamail efendinin idaresinde· 
ki 30 numaralı tramvay arallaıı 
çarpı1mıtlard1r. Fakat bereket 
yerıia yolculara bir feJ olma· 
mlfbr. 

nediyonun .. Orle ya, artık zavallı 
Koradan bıktın, onu bir ki-nara at. 
Sonra başkalarıyla .. Deiil mi? Aldı· 
nıyorsan yavrum. Kora, ö~ le zan· 
ntttitin kadar aptal dtfil, hem o 
kadınla olan münasebetini, hem de 
piı ve dalavereli işlerinizi biliyor. 

Larsonniyenln renıi uçtu. l~run 
bunun farkına vardı: 

- Gördün mü, dedi bak. nHıl ha
berim varmış? .. Fakat münakasa et
mek istemiyorum, Allaha ısmarla
dık. 

- Büyük sefa geldin. 
- Bir kelime daha.. DostunR sö~·le 

dikkat etsin. Sizi kıskandıfımdan 
deill .. ııteklz sene evlilikten AOnra !lt· 

nln gibi ,beberuhi) ı kıskandıfımdın 1 
tlefil, anhyor mu..un. Sen isttdiiin 
hdar ismini deflttir ama tabiattnı 
deilştirmemişsln. 

Kora, ona hakaretle bakıyordu. 
- Ne yaparsan yap, bana vı:r. gelir. 

Yalnız bana vermete mecbur oldu • 
tun parayı vermelisin ,.e beni unut
mamalısın, anladın mı? 

- V ereceiim. 
- Sonra da hakkım olan ,eyi böy. 

le relip dilenmek 18teai:ronm. Bir 
••MllaUatmk ....... 

Bir ad•• ••••ı• "" 
Dlln Mdltall •ta ._ .. 

biriıi, bir İf dolayiıile Bakft 
ka1makamınıa oduıaa ıir= 
bu ıarada ansızın yere 
&lm&ttllr. Tahkikat yapal .... 
muayene neliceıiade, kalp 
maundan 61dllill aala11lzııta 
Bu tekilde rapor •erilerek, cM9' 
din g6m6lmeıine muuade ol_. 
muıtur. 

Sult.nahmettekl cl•Jel ••• 
lıtanbul Aiırceu ......... 

ıinde geçenlerde Sultuü-
wkua ıelen cinayete ait ......,. 
nın rOyetine de•am ola••..-. 
DllnkO celsede -~~ r. 
lak Hayri ve manav Sabri _. 
Yap edilmiıler, cinayette ~
terinin allka11 oldu;unu ikili 
inklr etmitlerdir. 

iki talüt dialeaibaif, ........ 
me, phit celbine bıralnhlilf6r. 

Hikmet ber ha••-• 
Bandırmada batına Y1ll'll.IHak 

yaralanan Ye tedawi içia 
bula ıetirilen ubık m&Rıllllti .... M 
den aYUkat Hikmet be, Mlı .. 111 
daki ralakikat, llaclİle ....... 
itibarile Bandırmada ,,,....... 
tadar. 

Baııaa bir aopa ile Ylll'llllnk 
1anlanaa Hikmet lleyin teM~ 
ıine devam oluamaktadar, Y'9! 
raıımn pek yakında kapa••• 
tamamile ıeçecep tahu 
mektedir. 

Banyolu otomobil 
Bir proteear MIJI• 1111' 

111obllle ••hrl111l•e ...... 
Almanyada çıkın kırk ,.. ..... .,. 

haftalık gazeteain •uharriri e JA. 
rpzik darlilfüaanunaa eejrafya .. 
feeirU Gla&aw - Hail .-. 
mobillle :Asyada bli71k bir HIUat 
yapmak üzere dün telarimilıe ........ 
tir. Her Giistaw - Sh'ail ot..ebiff. 
nin arkasına üç yataklı, ltu19 W 
reıi ve f otoiraf için kıranlık "
bulunan bir yataklı vaıoıı wı ..... 
tu. Her Güstaw Aıyanın hl~ '"' w;ı. 
rupalr ayağının basmadıiı rerlır4c 
tetkikatta bulunmak için bla..,.... 
yaptığını söylemtktedir. l'tk N 
Ttirkçe de konuşan profesiir htuahl 
pzetecilerini Bebekte bal1111aa r• 
taJdı oto•bilini ••ntelen lpa ... 
zartHI R"ilnli 4avet etmi~r. 

Vlly&ette 
Kepatdan bir ...... 

Rumca olarak intipr ... 
Tipoa ıaıetai ~llyetçe k.,..._ 
mıttar. Kapanma karan pillll 
Ahiplerinin Yaziyeti yeni .atlMİ'ı 
at kanununa uymadıta i~ ft

rilmittir. 

kın, bak, Hlli nud buldum. 
Polis tqkilitım senfaldad.n af8it llM 
fildir, sonra karqımam.. 

Ve kap111 lıı&la fekerek. ~ ıas. 
ti. 

• • • 
Firmtn Ka9'UY11•11.ft kw oı.,a 

n Larsonni) e Perpin7a11 tell.r' 
büyümüştü. Yirmi rıtında iri ) •11. 
ril7.el bir kızdı. Birçok kimMJtr kea
disinı iHtemişlerdi. Fakat banla~ 
hep ora halkından ve fakir kianHJu 
oldutu i~in Kora reddetmiıti. 

Kora Perpin)anda trkılryoıd 

Pa ri • ıitnH!k istiyordu. Orada f{J!• 
akrRbaları \"ardı ama. habal'ı hır ~ 
yordu. Fakat nihayet yinnı ~ 
g~lin~fo· gidip. k~zinleri ile ya ..... 
l(ın ızın alahıldı. Kuzinleri bir tt'toi 
zinin yanında ~ahşıyortardı 4iJ 
aine iş bulacaklarını vadttNff1tf& 
'Babaın ona: 

- Git, demişti. madem kf eY!La 
yonun 'e gitmek lstiyornn, 
Fakat kı1.1m, eter usla dann 
halt lşliyttek olanan, hü ~Jlll• 
mfn ile söyllyorum. 'bir ; .... .ı111111ı...-
11l aframa, m• ••• kaiMlf.ılMlllf.;', 
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Haberleri insan dımağı 1 Greta Garhon~n Hususi· Hayab 1 
Berlindedımağın hüc- B k k k 

Hililiahmerin ardımları rele~ı:s!.UJ1e~:lsa~ışan en ızınca apı~ı apar 
y Son asrm en ~ok çalışılan nıev- k marn dıyordu 

-- - zularından biri ~)indir. Bilhassa ve onuş 
Bu sene 2500 talebeye haftada üç gün .A1manyada bu hu. usta sarfedilen ----------

gıda verilecek emekler ııek büyüktür, takat seme- Bunu demekle Garbonun ne kasdettlğinl 
resi de 0 niı:;pette boJ_ İnsanların en H l 1 kt 

J>b letanbul HilAliahnıer reisi 
ı,ıJ fqa ile yeni senenin faaliyeti 
llaömda JÖrüftÜk. Şu izahatı l'aT• 

ilr 
"- Hilaliahmerin her zaman yap

malta olduğu yardımların başında 
f9Hr talebeye yemek dağıtma ı ge. 
Ur. Cemiyetimiz hu işe altı ıı;ene ev· 
-.? IO bin lira para ile haşlamış ,.e o 
zaman dört yüz taJebeye öğleleri ~t· 
m yemek vermi~ti. Her ~ene hu 
miktar daha çoğaldı. Bu sene 2:;011 
flidr talebtye haftanın üç gününde 
"'8111ek dağıtacaktır. 

Bundan ha~a cemiyetimi7. gene 
ier Mne oldufu glhi ka7.azedelere, 
Mliatlara, ,.e air birçok mua,•enete 
..ıttaç 'atandaşlara dainıt "urette 
rardım etmek~dir. Bu ha~ nlı iş 
için de t"emiyetimizin emrinde 'O bin 
lira vardır. 

f'.tnf! her sene dört ) Ü7.İİ miiteca. 
ıiı fakir veremliye kunetli J?'rda da. 
tmJmaktadır. Bu yardım da her 
.-ftekf nahiyelerimiz ''asıtasiJe mu •. 

1 SPOR 

Ltk maçları 
Yunan muhtelitine kaı-şı oynıya. 

eak GalataMray - Fener muhteliti 
hu cuma bir hazırlık maçr yapacak. 
trr. Bu itfharla l!!tadyomda yapıla. 

ak Jfk maçluının saatleri şu suretle 
defiştirilmiştir: 

Siifeynuıniye - lıııtanbulspor (ikin
.d takımları) Mat 9,30. 

Beykoz - Yefa (ikinci takımları) 
eaat 10,45. 

SUleymanfye - lstanbubpor (hi.1 

rfnd takımları) l!!aat 12. 

ayene neticesinde ,·erem olduğu anla
şılan fakir kimMlere her gün iki taze 
yumurta ,.e yüz dirhem et tevzii şek· 
lindedir. 

Cemiyetimiz iki ene C\'\'el 1~) ÜP· 
te bir di pan er tesis etti. nu clis. 
panscrde şimdiye kadar l:iS6 h~fa 

tedavi olunmuştur. nu dispan erin 
bulunduğu bina kafi gelmediii için 
gene Jo;) iipte satın aldığımız altı yüz 
arşın bir ar aya ilk baharda yeniden 
bir dispan er kurarağız. nundan 
başka bildiğiniz gihi :Erenkö) ünde a· 
~ılacnk olan di panserln tnh~i~atr o. 
lan 30 kü ur hin lira da merkor.den 
gönderilmiştir. nugünlerd~ tamiri 
ikmal edilecek olan hinadan geri 
ka1acak 10 hin Jira ile derhal techi7.a· 
tına geçilecek , .e öyle tnhmin edbo· 
ruz ki iki ay zarfında ikmal edilerek 
faaliyete ge~ecektir. 30 yataklı olacak 
olan sanatoryomu ileride arazi~inin 

mii aadesi dolayısile genişletmek, ya
tak adedini arttırmak da kabil ola· 
caktır.,, 

1 Kıaa Haberler ---Ekmek yapıcılar - Dün ekmek 
yapıcılar cemiyetinin jeni idare hey'etl 
intihabı yapılacaktı: Fakat ekseriyet te· 
min edilemediğinden intih~p başka bir 
güne bırakılmıştır. 

GUmrUk idaresinde - Bazı 
münhat memuriyetler için dün imtihan 
ylrmlbeş kişi girmiştir. 

Millet mektepleri - Dün ilk 
tedrisat ı'.\lüfctrişleri manrif müdürü Hay· 
dar Beyin riyasetinde toplanarak millet 
mektepleri meselcsİnf gdrüşmüşlcrdir. 

· Camilerde tamirat - Son fır· 
tınada kur~unları parçalanan Kariye ve 
Y cnlcamiln kubbelcrlle Ayasofyanın mi· 

tt+Y.dft - :Seykoz (birinci takımları) 
.. 't.ri3,•s. --------------

. GUret mUsabakelarr f r f f h 8 J 

narcsinin tamirine başlanmıştır. 

1'. 1. C. 1. lstanbul mıntakası f/İİ· 
Nf lıe11nlnden: 

23 - 10 -931 cuma günii C. il. F., 
Berollu kaza. merkezindeki nnntaka 
'idman 1alonunda tecrübesir. güreşçi
ler ıruında bir teşl;k müsabaksı ya· 
pdacaktı r. 

1 - KIUpltır: Enelce yapılan tcb
u .. t daireginde müsabakaya iştirak 
.ctecekludlr. 

1-Tartı 1 den 13 e kadardır. Mil
ıabeka tam saat ıa te başlryacağın· 
dan bu müddetten S<1nra gelenler ıtlÜ· 
eabakaya iştirak edemezler. 

'l'em) iz mahkemesi bnşmücldei U· 

mumilik kalemi başmüıneyyiz1iğin· 

den mlitekait Ankaralı Şatır zade 
Mehmet Rüştü bey irtihali daribeka 
eylemiştir. JJugün saat onda Eyüp. 
teki hane inden ikaldınlarak aile i 
kabristanına defnedilecektir. Keder· 
dide aile ·ine sahrücemil temenni e
deriz. ~levıa rahmet eyliye • 

Ferah sinemada 
BU AKŞAM . 

Konıer - Büyük varyete • Sıne· 

3 - MUsabakada birincilik ve ikin-1---------------
dlfk kaıananJar birer madalya ile Dariilbedayi Temsilleri 

ma - Tiyatro. 

taltif edileceklerdir. Bugü2nla,3k0şamda saat ISTAHBU~ BELEDiYESi 
"1 - Ayni zamanda 1929 - 1930 

MJMlerl mıntalta 1Ureş birincilik mil· llnıı·n·ın rnrgfig · ~~~ 1

~ ~~ 1&bablarında birincilik, ikincilik v• VGKome~du1.113y t 
tiçilncülilk kazanan Anadolu, Aske· 
rt unayi, Beşiktaş, Harbiye, Haliç, d 
Kumkapr kHlplerine mensup giireş- per e 11 ı 
fil•rin de Türkiye idman cemiyetleri Yazan: 1111 
ittifakı merkezi umumisinden gelen Carbuccio 
mıdalyalan tel'Zi edileceğinden saat Tercilme eden: 

11111111 la te ispatı vücut etmeleri lazımdır. I. Galip 

G L o R 

yüksek \'e ince kabiliyetlerini ida· ollVU ergcç an tyaca } ••• 
ı·c eden beynin hususiyetlerini, muh - 1 -
telif rnerke7.lcrini Ye onlnnn has
talıklarla olan ntünasebetforini a
raştıranların çalışma tanlan cid 
den tetkike ı;ıylktır. nu hu ti la 
uğrn~an en bü)"iik ilim oca~'l Uer 
)indeki (heyin taharı iyat nıii('ssesc· 
si) dir. Prof. V. Vogt tarafrndau İ· 
darc edilen bu müc._-;s('~C ayni .zaman· 
da bir gayeye teksif c.dilcn, in5ıan 

Greta Garbo) u, Holivuda gcldiğ{ 

zaman kimse lreğenmemişti. "Çok iri, 
çok uzun diJ orlardı. Ru tiple şöhret 
knanmanın imkanı yoktur.,, 

O zamana l<adar iri yapılı hiç 
llir kız, sinemada muvaffak olmamış
tr. Minyon tip aranıyordu. llolivut; 
aradığı mezi}ctlerden hirbirini Greta 
Garboda bu1amadr. 

giyinmisti. On(e gözlerinde y~it 
bir gözlük u.rdı .• Fakat içeriye girin• 
ce çıkardı. Koyu ke tane rengi 839" 
lan;-Bu saçlar sinema için hoyan .. 
mış olan saçlarıydı. Garho aslen sa• 
rışrn hir kızdır- omuzlarına kadar i· 
niyordu. 

iradesinin nelere kadir olduğunu 
da gi; t~rcn hir misaldir, filhakika JJununla beraber onu tamatne.n 
ı;; marn:; 11;)9 ele Berlinin bir köşe· ihmal etmediler. (Si!) diye bir fil. 
inde w Yogt"un kurduğu ufacık (nö· mc başlanch. Ila~ta Greta Garbo var

roloji istn yonu) nun bö.) le muaz. dı. Garho, bu ilk tecriiheyi başara-

lli r vakitler, dağımklrğı ile hil' 
ihmal eseri olduğu zannedilen hu 
·açlar, ~ok sürmeden hütiin dünyaca 
tanmacak (Alagarbo) saçlardı. 

Gnrbo, iyi giyinmiş ' 'e yüzUne far.
Ja. itina eden diğer artistlerin tam~ 

! · ·· ""'"'e "nkıla" 11 cc1e mı,·acagw ından korku,·ordu. Böyle 
zam ıır nrnessc""'.. 1 

' • .. .. Ağır ağır açılan gözlerinin akr, 
men zıddı idi. 

bileceğini kim tasavnır ederdi? cüm- le uzun, dernmlı surette ve hazan kan gibi he~ az, karası derin. terfe. 
lei a abi)c ve bilha sa dimağ üze· gecelere kadar Yaran calı malnra miz bir ma,iliktc idi. üst kirpikleri. 
rindeki bütün mesai) j. bir ara) a alışmamı. tı. Tanımadığı insanların deuilip kaşlarına kaclar dE>ki:ror ve 
toplamayı gaye edinen bu m'i.iternzı hiç anlamadığı bir lisanla ona emiı·- alt ) andakiler yanaklanna sürün il• 
ilim yu,·ası 1902 de dariilfünun no· Jer Hrme i gücüne gidiyor, yabancı ) orcf u. (Sinemaya ilk girdiğim zaman 
robi)oloji Hihonıtuarına inkılfip bakı:ılardan fena sıkılıy"rdu. bunları kt memi isti~ orlardı) dedi. 
etmiş, 19l:l tc (l\:ayser Vilhelm di· Greta Garho, Holivutta geçirdiği Usul uslu konuı:;uyordu. Şh·eıı:i 
mağ taharriyat müessesesi) namını hu uzun, azaplı, Cl'l!ıaret! kırılmış ,.e giizeldi. Sesi; pesti. Ye derinden ge· 
almıştır. O Yakitler Ber1inin bir memleketten uzak günleri daima ha- liyordu: 
köse inde bin türlü mali müı;ldiller tırlar. "alışıvor, ·'·orulu)·or ,.e hir h 

:. k t hl' ~ .. - Annem, henim mem1eketten u kar~ı ında daima kapanma· e 1
• kaç saat dinlenmek üzere anrak el'i· 

1 -elerı· 1·r·ınde , .u\'arlanan fakat her kadar uzaklaşmamı istemiyordu. 
ır. :. .. ne sürüklenmek fm:atmı bulduğu bir · "k k 
an b·ıraz dnlıa fazla çalısan miler e· Ne olur anneciğim. Bır senetı · a· 

~ zamanda onu yeniden stüdyoya geti· v · t h 
Se nı.ha~·et 1928 de nihai şck1ini nh· Jaym1, geJirim, dedim. e ış e ura-

ı·iyorlardı. , · · d ki d gul""' 
,.0 r , e ncrlin eh armdaki Bucl.' dayım. Hayır. ıçım e o ·a ar 
.. (Sil) filmi hitince, Metrogoldvin, na- d Zaten buna 
tımarhan ... si ,_·anında muhteşem hı· bet acı ı uymuyorum. • 

" sıl bir şahsi) etle karşıla tığının der- b 1 d 
nası na ka\·usu,·or. Bina gn) e.sine nkit u nma ım. 

·• .. lrnl farkına vardı. Bütün bu mtid· , t-
demir iradeli varmayı bilen pro· Siz, Amerika da ne kadar mes u 
!esör Yogt'un çizdiği plan dairesinde det zarfında derin. sürUkJeyici Gar- sunuz. Hem bitmek tükenmek bil• 

1 t min e bo cazibesinin ne olduğunu öğren· m·1 .~ .. n bı"r <'adetiniz Yar. Ben, her za· ,·{ısi ve tam bir ça ı mayı e .. · '... " 
clehilecek tarzda yaınlnuştır. Mues· mi terdi. m~n mes'ut değilim. Bazan evet, ha· 
seı::c on kısımdan mürekkeptir. Birin- Onunla ilk defa stüdyoda. konu~- zan ha)ır, Kızdığrm zaman çok 
<'İ kısımda climağın te:.:rihi, ikinci hım. fs\'eçli kocam bize tercümanlık fenayınt. Kapımı kaparım Te kim• 
kısrmdn dimağın nes~i. üçüncü kı· ediyordu. Zate.n mülfıkatı da böyle- seyle konuşmam.n 
sımda ruhiyat. dördüncü l.ısımdn ce temin ~de.bilmiştik. Gelişigüzel Hu. ''kapımı kaparnr. n kim~ ile 
dimağın fizi)lo\o,ji•i.. 'besh•d luaımda ...,,,_ ..... __ .....,,_...,,.l"r·~=---•._...,..,..._"""en•~-·• den• hl• C:ırhnn11n ne 
dimağın tecrübi fiıh oloji i, nl_tın: tul mama imk;m mı l'ardı7. Büyük kastettiğini, Holivut ergeç öğrene• 
cı krsmında dimağın kimyası. l cdmcı bir nezaketle beni evine yemeğe da- ce-kti. 
kısımda seriri) atı. sekizinci kısımda vet eden bu koca alimin yanında Film rnlistemlekesinin hütiln sa• 
Ycra et bahsi, dokuzuncu kı ımda J1er geçen dakika istifadelerle dolu kinleri, hu :reni gelenle yakından ya• 
f"zik onuncu kısımda fotograf ve idi. J)imağın tabii tezahürlerinin k a alakadar olmaya başladılar. 
,.;ne~ta. i leri görülmektedir. Hali ha- ve ha talıkfarmın teşhi ine vfı.sıl ol· ~=kat Garbo, her zaman görünmü· 
7.ırda ı, 2, :i, 7, S, 9, 10 ~ıncu şubeler mak için esaslı ,·e cezri yoldan , ·ordu. Stüdyo lokantasında Te 

~alışmaktadır. Diğerler;. de h~ se;e gitmcği temin eden hu müesseseyi diğer nrtictlerle her:'~r. on~ pek 
jkmal eclilecektir. Şu P ~m~ ;.ore b)~ görüp de Almanlara ~ıpta etmemek seyrek tesadüf edılııdı. 1\lu~nıt 
müc~scscde heyin iiıerı~c: ·ı t Jrnbil değil .• Burada gördüğüm ~aya· llir muhitte, küçük bir daire kırala· 
tün taharri)at seri halın c )apı 1

• m dikkat bir noktaya temas etme- rnıs yalnız başına oturuyordu. 
yor. . 

Netice olarak da mukayesl'lı. gc· 
niş bir tetkik sahası elde edilmiş 
oluyor ki. ancak bu sa.yede Vogt· 
un mü('ssesesi dimağ üzerinde birçok 
meçlıul kalan noktaları aydınlat
mıştır. Bugün eYvelcc bilm~diğimiz 
merkezlerin nerelerde oldugunu bi· 
liyonız. Bilhassa nıaymun beyjnle· 
ri il7.erinde elektrikle yapılan tn· 
harriyat neticesi birçok yenilikler 
meydana çıkmaktadır. 

Berlinde kaldığımız ntüdclet 7.ar· 
f nda bu ilim ocağmdan hir tür· 
ı~ ayrılamadım. zeycesi ' 'e iki kı:ı· 
nı da kendi gayesine birleştirnıege 
muYaffak olan profesör Yogtun 
~ahşma tarzının cnzilıesinden kur-

y A'da----... 

den geçmb cceğim: Müessesede.ki re ~Daha tanınmış ~emtlere niçin glt-
simlerden birincle rlört dimağın nes d.ğ. . , .e niçin diğer artistler gi· 

1 . 1 me ı ını · 
ci hu usiyetleri yan yana ııionu · hi yüksel<, mükellef hayat yaşamak 
muştur. Bir katil mücrimin dimağı, istemediğini soranlara: •. 
lıir nııtalm dimağı, lıir tabii insn.n "-Yatağım, jc;kemlem, m:tsam pek 
climağr, Leninin dimağı, katil ala ,·ar. Diye cenıp , ·erirdi. Daha ne 
mücrimin dimağındaki hiicreler az: 

hil ı !Etiyehilidm.,. 
ufak, sıkışık, aptalın ere eı~ı Garbo bir oda hi7.metçisl bile tut-
daha ku urlu, daha seyrek, I.enı-
nin dimağındaki hücreler i e tabii mamıştı. 
insandakinden çok fazla 'e ırı... (Sil) den sonra bir film daha ya.-
lnsanlarm hayattaki kabiltyetlerini pılclr. 'ihayet : Greta Garho Con 
ölclükten sonra da gösteren ne ktıv· Cilbertle oymyacağı (Şehvet ve şey• 
vetli bir delil ••• Sağlam hir kültüre tan) filmini ilan ettiler: 
istinat eden n müspet ilim yolların- l\letro Gold,·in ~ Con Cilhe.rtle G~ 
dan ~iden çalışmanın Yerdiği şu fa Garhoyu karşılaşbrmakta bil)1ik 
neticeleri görilp de nıetafizikizm bir isahet göstermişti. 

E•krlm mUsabakaler1 
lflJkrlm federa8yonunda~:. . • 
Federasyonumuzca eskrınıın ınkı- 24 Teırinevvel Cumartesi akşamı saat 9.45 te 

f&fı malmadile temp edlJen kılıç F E v K A L A D E G A L A 

ölülerle konuşmak. ruhları araınak Garlıonun fiÖhret kazanmasında. 
gibi hir takım zırn Yadilerde helıa bu genç ,.e aynı derece_d~ şayant 
olup giden faidesiz metJaiye, sarf e· dikk:at adamın mühim te ırı ,·ardır. 
dilen emeklere acımamak kabil değil. O ?.aman Cilhert. sinema aleminin 

talmB turnuvasına fen tatbikat id- Sahnede: A tllk Meşhur muganni ve repertuarının müellifi 
•an yurdu, harbiye idman yurdu, Sinemada·. M a h k .. '\ m u n Kızı potta, Bqlktaş n Kumkapr iştirak- u 
Jerfnt bildirmişlerdir. Çocu~u uğrunda kendini feda eden bir pederin romanıdır. Mümessi~leri ~adia 

23 tefrlnlevvel cuma ~üntl ı::aa t Sibirskaya ve Ako\•er. Fi atlarda zammiyat yoktur. Yerlerinizi tedarık edınlz. I 
15 ~ ~ m&~a Tie~ktaş-~~~~~~~~~~~T~e~le~fu~n~:~B~n~.;1~6~5~6~~~~~~~~~~ 
Raıf>lye taknnlan arasında Reşikta~ .,; B U H A F T A 
ldl1>1 n.lonunaa yapılacaktır. M E L E K sinemasında ELHAMRA sinemasında 

Haliem heyeti: Re~ Fuat, yan Çıplak il.şıklar Tamamen lspanyolca büyük 
Ukemler Klznn, Ekrem, Rıza ve operet filmi 
:ıan beylerdir. filminden daha heyecanlı ve daha 

müessir bir mm ŞEN 1·nsanlar O.. almak latlyenler 

lıftuefl[ kltlp u.alarmdan eskrim T A 8 o u Rozita Moreno ve Roberto aem alınali arzusunda bulunan ha-
- n ertek heveski.rJarın f ederas- Rey tarafından 
,._amez emrinde bulunan Beşiktaş llA\·eten: Ses'i Varyctelcr-Paramunt halihazır dünya havadi~lcrl ile ismet Pa~a 
klOI elkrfm salonuna cumartesi, l-11.. nln Budapeşteyi zlyuctlerl intibaatının mabaadi Ye lstanbula avdetleri 

~;;;;;;:;;;:;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;~m~e~ra~s~lm~i;;;;~~~;;~~~~~~~ ,uarW ,.. ı>ertembe günleri saat 
11 ti• itibaren klüplerfnden alacak- O 
Jaıl JalM)et nrablan ile ıılhayet Btiyilk muganni A L U O L S N 
!=nnl 1931 tarihine kadar yeni ONU ŞARK i J.,, E S 6 Y LE 
ı.._.._ kana girebilmeli Dzere mü- Filminde M A J 1 K S 1 N E M A S 1 N D A 
......... rf teMff OfUftU?. f P.vl.::ı!Ar{e l'l\QVaffııı~h-etl•r lc2.7•nıvcır. 

Almanyada sırf dimai üzerinde en sevilen kahramanlarından biri; 
c;:ılışan bu muazzam müessesenin co~lrnn, şen hir delikanl_: idi. Boyu 
benzerleri olduğunu söylersem hiç uz~n. saçları kömür gibi sıyah1ı. Son~ 
şaşmayınız. Filhakika evvelce u- ra bununla tamamen zıt, hembeya 
zun müddet çalı mtş olduğum Mü· dişleri ,·ardı. 
nih tahaheti akliye taharriyatı il· Con Greta gihi genc;lli!i yoksullu~: 
rniye müe ~esesi de yine dimağ ile h rrer;n bir artistti. Snhne) i ço"' 
fakat valnız hastaltklnrı He uğra- ' "' ~ t lk" defa. 

· daha gençken bırakmış ı. ·ı 
nn bir müessesedir. Böyle geniş ,. her 

evlenmiş, boşanmıştı. .ı nşay:ışı . 
hudutlu ~alışmanın Yt-rdiğ'i semere· kes nihi de düşünmüyordu. Fıltı' 
]eri fen aleminde daima giirüyoruz. .. k rıt-

tileminde Cilberti; hırçın, ·a) 1' 
lşte bu eylülün başında nern şeh· ~ız \'e hayata istediği şekli ,·enne 
rinde toplanan beynelmilel asabiye -

1 d 
istiyen bir adam diye tanır ar ı. 

kongresi .. hemen bütün ntedeni mi.1· Böyle iki garip şahsiyet olan r.on 
Jetlerin içinde Cermen irfanı barız Cllbertle Greta Garbo, dah:ı ba~tsn 
bir zafer ka1.andı, onların bu gale- h t 
besi çalı~ma sistemleri sayesinde· birihlrlerine bağlandılar. (Şe ,., 

') f · 1• ··c Şe' tan) filminiu istisnai derec~ dir. Her c.nlısan uzuv, her eyız ı • • b nft. 
' de derin, buhranlı sahneleri de u müesseseyi aguşuna almayı hilen, 

bizdekinin tamamen aksine ilim in· yardım ediyordu. 
hisnrından kaçınan bir darülfıilnu-
na malik olan hu milletlerin aldrkla. 
rı terefli neticeler elbette haklan·J 
dwı. ~ lhaan Şükrü 

-Bitmedi-

Sahibi: Mehmet Asım, umumi 
aeşriyat mUdürU: Fikret Acili 

»- YAKIT Matbaası 
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Viıkıt, 2'4 saatte bir nasıl çıkar ? 
Satrt: 1 _ Havadisler ya7;1y?r, 

Vakrt- hadaTie~ Yakıt, ?n altr ısahıfe 
li Vakrt.. yazıyor, ha'f'dıeler- :Vakttr. 

iskelelerde, f5tasyonla1 dR, tram .. 
vay duraklarında, cacldelerde, ma
halle aralarında. her yerde. şeytan 
gibi ele avuca .~ıimaz, ~.evik, açık göz 
ıa:ıete mül"ezz1111in henuz kahnlaşma
rnrf çocuk e~I: Havadisler, Yakıt ... 

Şöyle bir göz atıp geçtjğiniz üç beş 
sabrlık bir havadis için bazen 

_b_ütün __ bir~gjin @lış!br !_.__ 
yaZlyor!.. 1 

Uykudan Uf'lnmı ınrıdır, Jier ı 

gu~ :kü mürezı:iin 1 ~pı nralığmdan bı· 
raktrğı Vaktı, (güzelce katlar.tnı", hiç 
bıp·vşmamııt. hi" açılmamış, renkli,, 
.-esimli, hiraz matlJaa kokulu, sıcak 

kaplr, ısevimli Yakıtı. elinize alm JJ[· 

rlnri ı::ahifeye ~iit gez<liriyorsunuz: 
A .• Vakıt on beşi:ır: basmışr. Ya ne 
ıannettini:ıdi r.. lstanbuluo en eskf gn 
r.et.esidir Yakıt ... Onu sizin teT"ecclih· 
Jerinh: :r:ışatryor, Yakıtta11 size t.ıfn. 
lerr.e teı:: kkUr! .. 

Snnf: B - Birinci sahifede gü • 
nün mühim ltal'er1eri. restmlerile be· 
raher .• Hem o':<uyor. hem de yudum 
yudum. sütüniizü, çayınrzı ,.eya. kah· 
,.enizi İÇİ)orsum1z. Sonra iç sahifele
ri açtıkça, minizden henüz sokağa bir 
adım hile atmadan, srcağr sıcağına, 
dünyanın t1ütün haberlerlnt alryorsu· 
nur,, hem de hiç üzülmeden, yorulma· 
dan .. Oh, ne rahat! .• 

Jlk mektebe giden mfnt mini yav. 
runuz, çocuk sahifesini okuma1C fçfn 
~ırpınıyor, hem de aceleyle ~tebe 
gidect>k, sefertasr Ye ~antası tlfnde .. 
Ya, daha büyük yaştaki çoeuklart
ıuz.. Onlar da ~cnclfk ısahifestne nm
fiallatlar .. J ... ise talebcı::t olan ~ğlu
nuz, il telik ('por sahif esinin ile o
kuyucusu !. Fakat refikanız 1iannne
f e11di, ille kadm sa.hif esfnf ~kuma1C 
\ctiyor, siz ise belki Uazrett hayı 
belki &! il Kolomp tef n1casmr okuyor 
dunuz. Bugiinden sonra öa Greta 
Garbo:> a başltyacağlnrı muhaktcaK. 

Saat: 9 - rstilnlizü giyfnfp '1ı§R· 
rıya çıktınız. işinizin başına gidi· 
yorsunuz. Şimdi Çin mı\çinl flolaş
mıf. Gandi.>i ()fnlemtş. iJondriiald 
nüma;> işler seyretmiş, Alman meclt
slndeki münakaşalara iştlralt etmiı 

gihfsiQlr.. Her teli biliyorsunuz, ~at
ta Mançuride katledilen Japon asker· 

]erinin canhıraş feryatlannt Cluydn· l.ı.ıada)(ı k7dfyJ, (no~herliangf,...für: .. Re~ISı;iy. '(Kılıcını süriiyen) 
nu• tabii JaTVıın tan..-elcrlnin Çin\ ... ,.v kediyi), sevdiği kadar, Mecnun Ley. i>ir muharrirdir? Edebiyat anketini 
~birlerine 5R'f'urdu'klan bombala- Usınr sevmemiştir. · bu arl<ada..,qmrı yapıyor. 
rrn uğultusu da l<ula.klannı:ıdadır. ScUm bey :Vah,tta adliye muliam- :vnayet ,.e polis haberleri ncşat 
Bütün dUnyayr, beş kuru~ verip al· rfdir. Gazetemizde tafsilatı ile fn. Enis beyin üstündedir. 
dıfınrı Yaktfn kolunda. dolaştınız, tisar eden mühim da\'alar, hep onun .Kli§e memuru l\lurat hey, ayni za· 
hem de hiç iirli1medcn, se)aha~yor· nihayet üç san1im tulündeki kurşun .manda, ticaret ve borsa haberlerini 
gunluğu du) madan, sopalı ntünaka- kaleminden c;:ıkar. ,.e muhtelif rekolteleri getirir. Münir 
şalara karışrp kanlı harplere girme • Yekta h<>y, ırnazmun meraklısı lıey maarif ve darülfünun islerini ta· 
den .. Oh .. ne rahat!.. hir arlcada .. tır. Onun için 'roplu tğ. kip eder. :ı: 

Saat: 10 - Yakıt yazı müdür nenin refiki şefikidir .• Karşr karşı)a Saat u _ Yazı müdürll Refik 
muaTint A. Sım Bey, (öğleden eTI·el geldiler mi, muhakkak birkaç maz.. '.Ahmet ~y, :Atina ,.e İtalya scyaha
fstihbarat şefi), hlitün sabah gazef P· mun sarfetmcden duramazlar!. tinden döndüğü fçin bugünden itiha
lerlnl koltuğunun altına almış, mat· Yekta hey de Yakıtta belediye ve ren ~kisi gibi makamına gelmi Ur. 
baanm buamaklannın adedini ancak fırka muhnrriridir. Gazeteleri oku) up yazr hazırlıyor. 
haktaallnm bileceği, merdivenle· :Fethi bey, ,·aktiJe Necip Fazılın ldare müdürü Hasan Rasim bey 
ri tırman'l)or, şimdi gazeteler, yazı muavfni idi. Necip Pazılın hayatı odasındadır. ldare memuru .Ahmet 
odasmda'kt bütün gözleri ldlitli ma- yazılmak icap efSe, huna Fethi hey ve muhasebeci Adnan he)ler de ida· 

~ ._, _)J ".:F -f pısmu~ cap cuerse, saatlerce bekli· 
yecek, nabzına göre erhet 'erip ağ
zmdnn güç bela, üç kelimecik kopa-

racaksın. GUniin bütün Jınbcrlerf iş
te bö> le iğne ile ku) u kazmak J,n. 
bi1inden toı>lanır. Gazeteci Jıer ]ıa-

discde Jıazll'dır. Sonır, ısoruc.-tıırur, 

girer, ~ıkar, iltifat görtir, hazr J,aba 
adamların hakaretine maruz kalır Fa 
kat daima, ) ılmadan calı ır .. Sizill 

şöyle bir giiz ucu) Ja. ol\uyuı> geçfiirj. 
nfz üç 1ıc ·ttn-ı ) nzmak için, o, ha
zan bıitlin hir gün ko:.rır, terler, ) O· 
J"ulur. 

Saat:' 16 - Yaktın ~erl>L• t ve mii· 
tefekldr muharrirleri teker, teker gc
Ji)er. Umcr niza, • 'urcttin, Sadri ı:-

tem hc)ler .. Bir <le FiJ,rct ..\clil lJC), 

Yaktın fran ızca mütercimi YC hik:ı) r 

muharriridir; Jıani (fa) im.cı ile ) a 
zı )azan arkadaş! .• 

Om~r niza bey ingilizcc gcızctelc· 
ri oku)lli> ha,adis cıl.nrır, Nurettin 
1~\ Gcli.;i •iizel için fıkra!ar yazar, . ' 
Sadri Etem bey, bazı hadiselere (f i'n· 
ı·et) t;d er:. 

• 'crmUrcttip Hn nn efendi ilk miis-
Hddcleri f-.tcr. Ondan onra mun\ ini 
Jl:ı> ri Be) nrnsıra ı;:elip yazr nıiidür

Jerini dizilen ) azılardan Iıalıerdar e· 

der. 
SClal: 17 - Muharrirler 3azr ile, 

SaAma eerlp birer birer okuyacak... kadar mükemmel ) npacak bir arka- re işlerile ıneşguller., 
sonra da ..;ı lük' · d fte ı i k d b 1 el mürettipler dizi ile mc gulcliirlcr. ... n 1ş e r n yaz:ıca • aş u unamaz 7.anne erim. l\:endisi Bütün muhanirler, işlerinin b:ışı· 
tır. Beyoğlu muharridmizdir. Balkan na dağılmışlardır. nnsmulmrririmiz 1ehmct Asım Be~ 

Sl:rn "n-y bUtUn "'6 d h tli k ' 1 ı ·1 d h ı1· ı l ba mald<'Sini hazrrlar. ~ .,. n e şe meş· onıeransr ış erı e e şe ı rneşgu Saat: 15 - :la\'adis toplamak ne 
guldür. O kadar ki, Servetifünuna olduğu lc;in bugünlerde kenclisin ta kadar giir.tür bilseniz". Filfıncıı dni· Unl kı 'I'nnk ~y, \akitte ) apı1a
şlir bile yaza~ıyor. ısabahtan işe baslamrt bulunrnnuz. renin müdiirü kim ise iste onun J.in· cnk )cııilıl ler 'c hususi)etlerc dair 

Kendisi hem pir, hen1 nblr hem -········································-· .. •·•••••••••••••••••••••••••••••·••••••••••• ' ı:.: ............................................................ . 

cıe sportmendir. BUyilk kıymetli bir Hereke ···h;ı;;; ..... S.~ndal bedestanında 
so.at 12 - Def~r ytl7lldı. Bu def- t hl 1 

h~ehumuharrirln~mı hlumndn~~~~--~~~~~~~~~~e~ş~~r~o~u~n;u~y~o~r~~~~~~~~~~~~~~-
bı ...... lcım trnaller ,.ardır; o giin dal· Üakildar hukuk hakimliğinden: ,. 

.-..... d h d t k'b" 1~ Usküdarda ~lami Ali efendi ma- lstanbul Belediyesi ilanları .. eJerde, şura a ura :ı a ·ı ı ilZlm 
~ 1 1 d 1 hallesinde çıkmaz meczup sokağında 
geleıt :mese e ere ar.. 12 numarlar hanede bahçe,·an Kosti Edimekapı, Beşiktaf ve Üsküdar stit ve mektep çocukları 

Saat 12 ilti 13 - Arkadaşlar birer w b k 1 · ·ı d · ı·· J t bb. 
1 d 1 oglu Yanko efendinin hir bap hane- a ım ev erı vı i iye poliniğıne uzumu o an eşyayı ı ıye pa-

birer gelmeğe bas a r ar, . 
nın nısıf hisse ini kendisine bakmak zarlıkla alınacakbr. Pazarlığa iıtirak için 56 lira teminat lazım-

Evvell Selim bey, Selim bey, ya- Rartile kurabiyecı· 'r"ı:ı·ı ogwlu '"anko- d B • d"l Y b ) d d · ı· 
R •t h ' :r ""' .ı ır. u lemınat nakden kabul c ı mcz. a e e iye en ırsa ıye 

hut Selim eşı ey... )a verdifi halde mumaileyh kendıs' ·
1
• 

~ 11 '--y de Sırn bey rribl (ntn· alınarak bankaya yatırılıp alınacak makbuz veyahut hiikiimetçe 
.:ıe m ın:: L "' ' ne bakmadığından l>ahsile şartın fes-

J(imulillm kabilinden olacak, ama hl Te hane kıl) dınm namına ta hihi muteber tanınnıış bankalardan birinin mektubu ile olur. Bu şe-
her ne ise .. ) şairdir; yent ServetifU· hakkında merkum kurabiyeci Yasi1 kilde teminatla beraber 25-10-931 paıar günü saat on beşe ka· 
nunun en ileri gelen şairi .. Hatta üs· ğl ,~ k 1 O 0 u ı on a a eyhine ikame ey leli iği dar levazım mOdürlüğilne müracaat edilmelidir. (337 ) 
tat Halit Ziya bey, Selim heyin şiir- dalanın netiet"i muhakemesinde mcz. 
}erinden hah ederken, bir ~e~a~h:e: lcOr hv.enin mu maile) h Yasil oğlu Balat atelyesi için lüzumu olan kereste, kömür ve saire pazar· 
linin en ince ihtiı~zları.~•.hi ~ rnı Yanko hf seı;ine isabet eden kısma hkla alınac_aktır. Talip olanlar her gün gelip levazım müdürlüğün-
Tae11dar ettiğini g~~k·1emı~~1~. e ım aft akdin feshi n miiddei namına kay d k . p ] v • k • · 170 ı· 
be;·-gayet kibar. n~zı , zan~ :ıır genç· dının ta hihfne n mumaileyh Ya il e i t•rtnameyı görebilirler. azar ıga gırme ıçın ıra teminat 
t• Fakat.. Selım be) m (kt'cli oğlu Yanko ikametgahr meçhul ol- lizımdır. Teminat nakden kabul edilmez. Ya Belediyeden irsaliye 
~1~tlufu) nu söylemecln geçer- duğundan mezkfır Han 11uretinin ahnarak bankaya yatınlıp ve yahut hükümetçe muteber tanınmış 
gem onu mtlmtftn değil tastamam ta· mahkeme divanhanesine tal:kine ka. bankalardan birinin mektubu ile olur. Bu şeldlde teminat ile bera· 
rif etmi§ olamam •• Selim be>in mat· rar nritmiş olduğundan keyfiyet ga- her 25 Teırinievvel 931 pazar günü saat on beşe kadar levazım 

zete ile de ilan olunur. (1883) mlldllrlüiUne mllracaat edilmelidir. (3369) 

talimat verir, fakat Halda ~ Jle, 
);n bu husustaki talimatı yalnm lııs 

saate münluwr dtfllcllr. • w iül
ka gazeteyi dilşllnilr her aa "t'e dat.a. 

Saat t 18 - Muharrirler Mlw M 
§er gelirler. Günün haberleri 1U1ht 
yor. l\lütemadiyen telefon iiteJ' .. 0-. 
den beriden haberler ıelir. ABkaTa 
muhabirt İlhan bey .Ankara laülrJe. 
rfnl telefonla söyler. 

Vaktın ressamı Milnlf Fuha Bey, 
krokilerini çi:r.mek~dir. 

Saat 19 - Yazılar yazı mUcllrlllU 
ne gelmeye ba§lar. Her Jlabert. • 

hemmiyetlne gör~. çift vtya tek M, 

24 "ya 20, yahut 16, 12 ıiyah Wter 
serle' h:ı yapılır. 

Anadolu ajaneı bUltealvial slll• 
derir. Ajans haherlerlle Refik AJI. 
met lıey, günün haberlerile Sırn 1l«r, 
meşgul olurlar. 

Mürettiphanede mfltlllf bir f..U. 
yet.. Entertip mUtema4iJ'tn JUi 6 
ziyor. 

Tashih bqladL 
Fotoğrafçı Ali Bey,~ rtl!llt 

]eri getirir. 
Saatr 20 - Yazılamu ,..... .. 

harrirler efer f enıılta• Mr ,..... 
yoksa, gitmde iham"lanırlar. f• 
la fş varsa., f şlerln~ 'dt'Q.111 .a...ı-. 

l\Uitef ekkfr muharrirler ıld.ıa. 
Nurettin bey gideıilen bir Dd tlf~ 
frkra irat eder. ~rkadqlarl" .._ 
da Sırrı beyle latifeler J&llU• , .... 
latifelert latiftir. 

Saat: 20 - Birfncf N.laffnfm, 9 
:uın hütün sahi r~lerlıt plbl chfllr. 

Saat: 21 - Gündilz m.Aııı iiil, 
gece fşi haş1u. Gfhtdtlı ,...lar\1UB 
son krsmt mliretüphaneye ..nth'. 
Re imler Kenan klifehanellne ...... 
:rilir. 

Ilu sırada gere muliarrirl de ta. 
patı 'ücut <?der. Vaktnt iki lift 8111• 

lıarriri vardır: Sallhattln Entı "1· 
le Tahir Bey .. Bu iki arudıt IWtle 
çalışırlar •• 

Saat: 22 - Birlncı aaldf•la mut• 
şetf )azılır Ye yazı mildlrlm ifl..ıal 
bitirip giderler. Matbaa tenhalapr, 
gece ımuharrlrl ile mlnttfpler._ 
b:ı,.ka kimseler kalmaz. Jldc1e Mr tele
fon ~alar, yahut telgnf mlı....U. lılr 
kaç telgraf getirir. 

Gece muhamrf. telC blfDIAt oh9t 
<la ) a7l yazar, tuhill yapar, laf • 
derse sahlf enin şeklini ilefltlrlr " 
l>:ışrnı kaşımıya vakit balam .. n _. 
atlcr ge~err · • · - • -

Saat: 23- ... 
Saat: 21- ... 
Saat: 1-..,. 
Saat:! - .. 
Hatta bazı: pcela, tıOlnas • 

Jet meclisinin hararetli lcflılıa elit 
)erinde Teya mühim hadltlı.la _. 
sinde: 

.. ., 
Saal: '3-... 6 

Saal: "4 - ... 
Gece muharrlrl ça1Ifl"dl'• alllli 

tipler çalışıyor! .. 
Salıif el erin kuqaa &tıptan a1llıa 

Makine şefi Orhan bey, bhp1an •• 
kincye yerleştirir, renklerin ,_... 
nı yapar •• 

Saat: 5 - Vakrt mum.1 •ll1ıılf 
bir uğultu ile dönm.P tiqlar, .. 
binlerdeki k!ğrtlar &&frlrr. ıwW. 
basılmış, katlanmış, aahlfıterı 1ııhRılo 
rine ) apışmış, ilet Uate pkarlar. 

Gece muharriri w nÖ~l ntnt. 
tipler gözleri kan içinde ntmata ... 
derle~ 1 

Saat: 6 - Müvezziler mıu..a,. 1ıı 
ton cr1er1er. Ku(a'k kucak ra_.. • 
Jıp, glin doğmRdan ~rln ..... Uf 
semtlerine dağılırlar. 

Saat: 7 - 11avlldi91er yaZtJOT, V1ıı 
Jot .. Havadis.. Vaktt., n attı ıaJ'fati 
Vakıt •• yazıoyr, hancJIA'lfl'. Vdltt. 

1 kclclerde, lstuyantırcta. ..... 
'a) duraklannda, cacldelme. _,.,, 
le aralarında, her yerde PJiaa ... 
ele avuca sığmaz, ç~ •~ sis ~ 
zete münziinin hen9' bUa• .... 
çocuk sesi: ~ 

Havadisler, :Vakit.. Y&lll"l'l., 1' .... 
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Tarihimizi tetkik eden bir Hikaye imzasız mektup Antonie de Cour· 
son'dan: fa. 

Yunan Alimi şehrimizde 
lstanbulda doğmuş olan M. Mosko
pulos ilk Türk matbaası hakkında 

neler söylüyor ? 
C tadın e erleri ara ında - lıun-

1ar pek çoktur - şunlar rnr: Boğaz. 
)ar me ele inin .siya i tarihi, Yunan 
kamusülıilfmıındaki Efganistan, A· 
rabi tan 'e Bulgaristan tarihleri, \'e 
en son olarak da, Pari-.te (tez) olarak 
Yerdiği Ye pek yakında rumca 'e fran 
sızca olarak çıkacak olan (~arkta 
matbuat tarihi). Bu e~er, Pari te (F) 
cole des Ilaute Etudes Social) in g:t~ 
zetecilik ~ube_inde tedris edHecektir., 

* * $ 

Mö yö l\to -kopulos ile; ynJ;m'dac 
matbuat cemi.} eli tarafından tes'it 
edilecek olan Tür.ki~ ede gazeterJliğin 
yüıüncii enei de' riyesi müna~eheti· 
le son eserinden \C matbuattan "'Ö

rüştUk. 'Üstat, bu eserinde, ~iıT.diye 
kadar yazılmamış Ye şark matbuatı
na a'it bazı parçalar olduğunu söyle.. 
di. Bunlar arasında, lstanbulda ilk 
gazetenin, Fransız ihtilali kebiri fi. 
kirlerini nesrctmek üzere, hit· Fran
&tı ~arafrndaıı ~ıkar!Jdığını ilfne et
ti. Daha fazla malumat almak için 
ısrar ettim, her zamanki bil) üh mah
T.iyeti ile ~edi ki: 

-1ürkj1edc mathaaolrk için bir 
~ok yazılar yazılmı,.tır. Hususile 
Ahmet Rasim Beyin dört cilfük 
(Tüıiciye tarihi) nde metinde o)duğu 
kada.r, notlarında "kıymetli malumat 
bulursunuz. 

- E'°et, fakat lbrahim 1\lütef en·i
b .. 

- İbrahim Mütferl'f'ka hu ~i. Tür· 
lôyede yapan ilk adam değildir. "Mat
baa kurmak fiki, ilk defa :?)\ Meh
met paşa tarafmdan ileri sür!i"mü;;
tür. 2S tehmet pac;a, Fran!'aya me. 
ınuri)oeti mah~u a ile gönderilnıi<;ti. 

Bu memuriyetin ne oldui:u daha he· 
JlilZ )azılmamıştır. f-'ize ~Ö) lİ.} e.} im: 
28 fehmet pa ... a Kudüsü ŞE'ri( kili· 
sesinin tanıirine dair çıkan frrmanı 
Fransa)a ı:ötiiriiyordu. Oğlu ~ait 
Efendi de bel"".ıherdi. Zannedersem .. 
''et .. li2f de •• ait efendi, orada m:ıt
baaları .. ve dönünce s.tdaretl' 
bir muhtl'I'(\ ne müracaat etti. \C 

müs~nsihlerin maltim itinu: larınn 

rağmen ilk mathu açıldı. lbrnhim 
l\lütefeı,.ika miihtedi hir macaı· mii
hendisi idi Ye ~ait eJendiJ1in mai)e-

M. Moskopulos 

ta, (Orta de,·irde bir Türk • Yunmı 
itilafı) serlevha.ı:;ı altında bir scrj ma
kalenin altında :\1o kopulos imzası 
görülüyordu. l\lfü..yö Mo ko -
pulos kimdi? Yazılarından. .kendi:;:i
nin derin tetkiklerle mc gul bir tn
rihci olduğu anlaşılıyol'du. flugiin. 
kendisini artık tamamen tanı) ara
ğız. 

.Atinadan. Yunan heyeti murahha
sasını ,.e lı;tanhul matbuat cemi.} eti 
mi afi rleri olan Yunan gazetecilel'İ· 
ni getiren Ankara ,·apurundıı, hem 
gazetet:iler, hem de he.)eti murahha. 
ı::;a azaları aı·a:-;ında nıi>-:yö l\1o ko
pulos da hulunuyordu. .Makalelerini 
tert'Üme ettiğim hu zatı, \'apura 
girer girmez aradım, Te buldum. 
Orta ho) lu, matruş, ya~ınu rağmen 

gayet din~ ,.e daima mültefit ve cok .. 
pek t'ok mahviyet ı;ahibi hir znt. Tam 
mansile hir mmıllim. hir ii tal tipi. 
Güler ) iizü ile kar ısınrlaldlcı·c hiir
met telkin eden bir i.istnt. 

* * * 
Bizan~ tarihi miifes. irlerinrlen ~i

J.ifor :\lo~kopıılo~. hugiin Tstanhı;Jda 
bulunan mö. ) ö Nikifor Mo'-'kopulo
smı r.rrlclidir. 

.:\tö ) ö ~foı:kopulosun nile i Yuna· 
nh•tanlı olmakla br.raher l\enctiı i 
17Sl ete fı-;tnnhulrla doğnıııs, Fener 
mckt<'bincle tah ilini hitircH'. ten "On-

Trahumalı çocuklar 
için ayrı mektepler 

açıldı 
Adana muhabirimizden: 
Adana yazın yaptığı srcaldarl:ı 

Türkiyede :--ayılı memlel..etlerrlc n bi
ridir. Onun için Adana) ı yat ayla
rı bir durgunluk basar. ~chir !iiah:in
leri yaz aylarını ya civar hağlnrda. 

yahut yay]{ılarda geçirirler. !-ion giin
lerde bağ n yayladan dönenlerle 
Adana gene e~ki kalahalık halini al
dı. Çünkii artık kış geliyorı 

Birkaç gün enel ) ağan yağmur
lar herkesi kışın ani ba k,n ~ ap
ması ihtimalile korku1tu. f'akat haYa 
tam sonbahar ha,·ası .. mutedil H ~e

rin bir ha,"a .. belli ki kışın kaı>ı~m
dayız.. 

Mektepler açıhnca 
Kış gelmesile heraber maarif ha

yatı da canlandı. ll<?r giin !'o?,aktan 
ge$erken ellerinde !;anta ile mektep
Hlerin gecişini seyrediyornT~ Hu ~e

ne Adana da ilk mekteplere fazlı• te· 
hacüm vardır. Yeniden açılan Tepe
hağ mektehi 7fı0 t:ılebe kaydetmeklt' 
ilk mektep ihtiyacını hakkile temin 
etmiş oldu. Du mekteple bcralıer 

Adanada 20 ilkmektep mevcuttur. 
I>ernm eden talebenin adedi ı;;oo 

dür. Trahomlu talebeler i~in ayrıca 
dört mektep tah is t'dilmiştir. 'l'ra
hom ~eçinceye kadar taleheler hu 
mekteplerde okumıya mecburdur
lar. 

Yazıhanesine oturunca, P ransua, 
üzerinde (şahsi) kaydi olan :ıir mek
tup gördü. 

Fazla ehemmiyet vermedi. I~ine 

ba~ladı. Birkaç yere telefon ettik·j 
ten ·onra mektuthu açtı. Mektup• 
yazı makinesile yazılmş, imzaı:;ız \'e 
trih izdi. İçinde de şu .;alırlar ' 'ar
dı: ''Karınız sizi a ldatı) or. 'Eğ-er bu
nu görmek ister eni7. hu ak~am sa· 
at ı te Lükı;;emburg hahçe .. ine giılini7JI 

nenç. hayretle mekluhu hir daha 
okudu. 8onra omıızlanııı ~ilkereJ ... 
sepete attı. 

Fakat ~alışırken ht'Jl (karınız si· 
zi aldatıJ or) cümlesi aklına ı;-eliyor
du, 

Tuhaf ser. Altı senedir. e,·Jendik
lt'ri gündenheri aralarında hi\bİt' 

geçimsizlik olmamı., , hi~ ı.:n~a et· 
memi:;;lerdi. Karısı Anni. gent: ~ü
ze) ,.e zent'lere nümune olacak bir 
kadındı. Raz;rn, kM<'~llı:l, kendisi
ne olan fazla itimadından hahsedcr· 
di. Hatta o gün, işine gelirl\en, ı-or· 

muştu: 

- Gidiyor musun? 
- EYet.. yazıhaneye. 

- Pl'ki, lmıim öğleden ı:;onra ne· 
nye :;:-icteceğimi S-Or mıyorsun? 

- Şüphe:,iz gidip öte, heri alacak· 
sm, yahııt arh.ada§larından birisinin 
çaYıtH\ gidect'ksin. 

Ru sözler üzerine, karıı;;ının yüzü 
biraz asılmıştı. Bunu ~imdi hatırlı

yordu. Ve karısı ona: 

- Kendinden ve bt!nden emin mi· 
sin'! Sen saadetine istihkak ke ... pet· 
miyorsun! 

Okuma odası elemişti. Fakat gülerek ayrılmış· 

Geçen sene açılan okuma odası gün ]ardı. 
geçtikt'e halkın rağbetine mı•zhar ~üphe, artık aklına girmişti. l\Iek-
olmuştur. Kış günlerinin gelmesi tuptaki cümle zihnini oyuyordu, 
dola) •~ile geceleri de açık bulundu- "tam saat 4 te Lüksemhurg bahçe
rulan okı•ma oda ının başında. Ab- sinde .. diyordu. 
dülkadir bey isminde faal bir memur Bu saat, karısı ile hiç me;:;gul ol
rnrdır. Gündelik gazeteler ,.e her madığr saatti n Lüks:!mburg tara. 
cins kitap me,·cuttur. Hep i de yeni fına hiç gitmezdi. 
lıarflerledir. Adanada okuma ıhti- l k d ""' t Saatine la ·tı ,.e ı::rçra ı. ...aa 
)acını temin edecek başka yerler de dörde ~~~ rek vardı. Dem~k on he~ 
\ardır: Halk-fırkn51 kitaphancsi, o- dakika __ onra karı ı, orada, ran-
yun yel'i, müze kitaphanesi" dernsunda olacaktı. Gidecek miydi'! 

Sesli sinema Bir rezalet kopacak nurdı? Hayat. 
Kı yaklaştığı için ı-inemalarda hütiin saadeti ,·e aşkı ehl'diyyen nıa-

da faali) et fazlalaştı .. Yeniden yapı- hıv mı olacahtı'! Hiddetinden hoğula
Jan Elhamra sinema~ının bu kış ~sli caktr. Saadetine. biiyle mücaclele· 
filmle.r gö tererek Adanalılaı m :-;i- ~iz Yeda etmek gülünçtii. Aldanmak. 
nema ihtiyarını temin l'det·eği ~ö.}lc- tahkir edilmek de güHint;tü. Bell.i 
ni) or. Diğer taraftan asri inl'nıa da h~rke bu ,·a7.iydi hihyordn hile? 
ayın on be~inde (Nuhun gemi:-;i) bim- Belki do:stları kcndisilc alay ediyor
li sesli bir film ile sesli filmler ira- lardı? 
e ine haslıyacaktır. Bu surtcle iki Şiddetle kalktı. lıir çekınet'e a~tı 
sinema nrasında filnı Ye fiat rekabe- n oractaıı .. eldiHnlcrini l1 ldı. Par· 

mal\ları, a~·ni zamanda soğuk bit 
cisme de ra eglmişti. Du, tabanca.JS 
idi, aldı, cebine .)erle~tirdi. Hemetl 
bir otomobile atladı. Birkac dakik& 
sonra her şey meydana çıka~aktı. & 
ğer Anni orada ise muhakkak ki ka· 
bahatlı idi. 

Otonıobil durdu. Bir makine gİ• 
bi, ne yaptığını bilmeden şoförüıt 
parasrnr \Crdi J,ükı::emburg bahge
~inin parmaklıklı kapısından girdi Ti 

etrafına bakındı: Karısı orada de
ğildi. 

Birdenbire titredi. Herde, yal• 
nız, arkası dönük olduğu halde k~ 
rı ı hir sandalyeye oturmuştu. O idi. 
Or.u ilk defa görüyormuş gibi yukar• 
dan aaşğıya süzdü. 

Karı"'ı orada itl!, "e bekliyordu. 
1\Ietin a<!ımlar:n :; iirüdü ,.e omuzu• 
na dokundu. l\:m~ı ayağa kalktı. 

Ker.di yüzünü•ı rengi mi, yokga 
iışıkının ) erine .koca ıııın gelişi ıni 

kan ının teessürüne sebep olmu~· 
tu ·! Fransua bu ikinci şıkkı tercih 
etti u karşı karşıya ustu1ar. Sani• 
yeler ağır ajbr ge!;iyorlardı. Bu ağır 
sükutun muhakkak bitmesi, esrarın 
açılması lazımdı. 

Sakin ağaçların attır.da bir sil~h 
sesi patladı. 

.Annj bir be.bek gibi yere ),kıldr. 
On un cesedini götürürlerken, Fran· 
sua bir rüyadan uyanır gibi olmuş
tu. tık defa olarak karı ı onun 
yüzünden azap çekiyonlu .. Ye yanın· 
da dc~ildi. 

Birkaç gün sonra, karısının yat-
tığı ha~taneye kabul edildi. Bunu 
bizzat kendisi rica etmişti. Doktor: 

- Yara tehlikesiz. dedi, kur·un sol 
koluna gelmiş. Taliiniz Yarmış ki iyi 
nişanlamamışsınrz .. Esasen davacı da 
değil. 

Ilir hın~ırık :Fran.;uanın göğ'· 
sünü sar~tr. Du kadar hay,·anca 
muamelesinden sonra onun bu A.'l· 
cenap hareketi .. 

Yatağında sapsan yatan kan81· 
nın vanına .raklar;;ınca, gözlerini nt' 
tı 'e. teoc üm etti. Fransua mırı · 
dandı: 

- Beni affediyor musun? 
- Oh .. me. 'udum. heni . exiyorstın• 
Fransua ta dik etti. Esasen ni· 

dn böyle hareket etmişti? 
~ Fakat ilk teessürü ~eçinct? sordu: 

- ~Ö) le .• bu randevu. bu adam 
kimdi"! 

- Adam. raııdevu ffürn ) C>ktu. ne
ni dara az seYdiğinden o kadar şüphe 
e~ordum ki, bu mehtubu sana ben 
yazmrştım. 

t.il)de idi. Matbaa vnun evinde açıl· ra. almanca, İngilizce, fran 11.t·a Ye 

dı. llatta, lst.anbulda ilk matbaa- türk<·e öğ"renmi;'tir. Hu lisanlnn. 
nm açılı~r Pariste bir hadi e oltiu. kendi lisanına yakın hir miikcnımeli-
0 zaman (Academie dcs Jn:,cription ~et ile görii~nıektedir. l:stanlıulda 
et Belles Lettres) den 'apılr.:n ~ir enclcc r.ıl\cın 1\loniteur Oricntal ga. 
tebliğde, Jst~nbulda Zai~ ağa - l.i zetesiııde almanca ,.e tiirkct mü

ti olacağı da tahmin edili:rnr. ~e de ====================== 
ol a kış gecelerini zeYkle geçireceğiz 
demektir. 

R. T. 
Sait efendi olacaktır - mn nıı>tbaa- terdmliği yapmakla hernber, o za. ---------------
yı açtığı, eski ya1ılann, hatta la tin manki gazetelerde dahili siya ( t iize- l\tatbuat sergisi için 
·ıre -yunan eserlerinin de burana bası· rine hn .. maknleler yazmnl.Ja ela lıizle- bir rica 
Iacağı yanlıyor re tebrik edili.) ordu. re me~lektas olmu tur. Sonra. MÖY lstanbul matbuat cemiyeti reisli· 
Türkiyedeki .Fransrı sefiri dt'. hu vö i'\to .. kopu.los Paris (Ecole de llau· 

· ğindcn: 
matbaada çrknn har.ı kitaplar• Fran- tes Etudc ~ociale ) ini hitil'erek 1 · 

k ·· 1 teşrinisani 1931 ilk türk g37~te-
63.;) a hedbe olarrı gond~rmi ti. tanbula dönmii~ . hurada harhi umu· . .. 

d 'kk ı-i cıktıihnın yuzü,ncü yıl döniımune Burada ıınarı 1 nttime hir şer mi sonuna kadar, on ene müddetle ~ · ·· 
d.• te~adüf ediyor. Cemiyetimız o gun 

S:Jrp1)01', hütiin ıgr.r millrtlerin, Virnna resm telgraf aj,ınsınm lstanhulda hir matbuat !=!ergisi aça· 
Utin olsun, yunan 'cra ) ah1Jcli oJ. .. un. nıu':diirii olarak kal mı::;, harp hitince d h · k 

• r # caktır. Sergi ilk gün en en ~· -an ilk mathu eserleri heıı dını kitrıplar Yunani fana o-iderek mathuat lıü- ·· ı 
1 • ·11• " ""azete 'e mecmualardan numunf' er oldqğu halde, Türk crın ı ~ mathu e· ro unda calı mı~ ve bugün de mathu- "' 

serleri fenni kitaplardı. Bunların at tetebhiiat kale:.ıİ mücliiriidHr. arzediyor. 
• d b" d (F". lızatı mıknatic;h-e) TürkiYede en ı;;on gün. hafta \"C çın e ır e uy · • Geçen ~-ene, Atina fünunu ~iyac:i- · · · ı· h. k't ı rıkmıstır ay icinde rıkan nüshalarla 5erginin ısım ı ır ı ap c a ~ ., · ye mektebinde Yuırnni tanda il!,; de· • :. 

O 1 l , · r~r kı"t .. plar 300 t·,ımamlanmasını arzu eden cemiyeti· zaman ar e ~az" " ' · fa olarak tesi eclilen Türk tarihi 
•---~ t 1 k atbaa kit"pları 1 miz rica edi ... ·or: ıuııruşa sa ı ır en. m ' .. kiiı-sü üne tayin edilmiştir. E' Ye re .; 
'lln k f J - b lanmıc:tr Hu· Geı·ek Ist:ınbulda ... e gerek memle· .,._, uruşa 8a ı maga ac: • · de bunu )azmı tık. .Mö yii l\1o<:ko· · · • 
kümet çok fednk:'lrlık yapıp matbaa- pulo Türk tarihi derslerine tafohe • ketin haşka yerlerinde çıkmakta olan 
ya tahsi~at ,·cri)ot". miiret1iplerin nin ı;:ö terdiği alakadan pek mem- gazete ve mecmua sahipleri, bir teş-

1 kl ·· ··•-1 d ·ı· oı·clu ı· ·ın"ı an'ı 19"1 sabal11 erken '!ergide ay r an, gwnru1\ er en \"en 1) • nundur, ve hiitiin talehcnin iiii'ren· ~ 
Bundan sonra olan lm•ımlar, r~aı::en diklerini aynen imlihanlarcla tekrar bulunup teşhir edilecek surdte ye
hepinizin bildiği eyler.. ettiklerini görmekle se\ indiı1'ini ... öy- tiştirilebill'cek en son çıkanların.dan 
M~ö l\loskopulosu fazla i~gal Jedi. E. :u:en onun kadar hos :-;ohhct ikişer nüshasını Anknr3: cnddesınde 

etmek istiyordum, fakat Jıcm kendi - bir wttan der dinlemek hir 7C\k 0 • Orhanl><'Y hanındaki cemıyet n:erke
ıinin \-akti yoktu, hem de yemek za- lurnr. fösyö Mosl\opulo<:, Tiirk tari- zine elden nya posta ile h!\"dı bu-
manı gelmi ti. Doitru~u. ben de :ıt· hi. derslerine hu sene, 'l'iirk Anadolu yursunlar. 
akmıştım. Yemekle beraber, keneli- inkılfıhı tarihini de ilfıve ed~celı.tir. =======:::;:::;--:::---:U:;-d::U:---
8İnin hu kadar kısa bir zamanda, ------------- Darüşşafaka m r-
bana bu kadar ,·eclz bir surette ver- ,,,. Operatör._. IU"' Ü d 
diii ınarnmatı, hazmetmek n okuyu- ~ Dr. Akif Tevfik g 0 en: 
culanına daha actk bir surette onlar Darii.,.safaka :ı;;o talebesine yap-
wr~bilınek i<:in ayrıldım. Cumadan masda 10-17 Yercbatan Or- trrılacak harici elbisenin kumaşı mü-

Bu miilakatJ. &yoğlunda. gazete 'ıan B. aparumıınında hastalarını kabul nnkasa ile alınacakhr. Şartnamesini 
. . t"der. Tel 20.12:' görmek isti)enlerin her gün ,.e mü-

ci misafir)er)miı.- tahı- c; edılmiş olar Amelı· }atl"rtnı bc .. c: senedcnberi ~ıııı-.. • • .,o t · ı 
.. '"' naka. aya iştirak ıçın _.., eşrınıene 

f(:lıridp) ot.elinde ) apnn~trm. lık Yurdundıı. yapar. Akşamlan Rns· 9:'11 ~arşamba günü ı:;aat on da Nu-
fn. tancı Yıızmııcı S ,o. 8 hanesindedir ruosmaniyede cemiyeti tedrisile mer· 

Bundan döri beş ay e~eJ, (Vakıt) • Tel Erenkoy: 37 ---·· keıine müracaatlan. (33~) 



1 
Tabou 

r..- ...... Bea11dlafn'fa (S.. 
,..ıam •aftt) lalall 1llr ~ var· 
dır. Orada .....wJI ft on4an ~ok 
dalla ene! de .... ur (Odfue) de 
VHıda slpret •Wll yerleri, perili a, 
dalan ılrmek WIJol'A.Drz, (Marnau) 
un son eeeri olan Tabufll gidip p. 
rtlntts. 

H• ba filın, eter (Çıplak lfıkla· 
n) w (BIJU rölıeleri) sördiinllmt, 
.ı. 7enl bir ter öiretmlt olmıyacak. 
Ctblktl, bu da 8teldlerln ahndıf~ Bah, 
rf mahltf Kebirin Polinezya adalarm
dQ birinde almllllf bir fllmcllr. S• 

-1d üilaplan slrmek tbnldl !le bu 
daTete icabet eden sabrk mallktmlar, 
.tlld.ron sfrip de, ( GÇJU) daki ha· 
plshanen aynen ve tamamen dekor 
halinde fnp. edilnıft görünce, bir an, 
vuiyetl unutmUf)ar, eutlerlnden 
aotuk •u diikülmlif sfbi titremi§ler .. 
Hatta içlerinden birkaç tanui, e&ticl, 
:rodan fırlayıp k•~•·• 

itte Alcowr, blyle bfr clelcor f~ 
de ~ hakiki tipler arumd• orna19r. 
Kaqqında rm artiatlerbıdea Nadla 
SiWnıb,.a nr. Bir İ'1l8 artisti demek, 
hnetJI 1tlr arUat demektir. Fazla ........ 

1 
muma ratmen dinlenilir. t .. mn, 
bu gibi filmlerde, bfllffi, kendi ken· 
dine bulacağını tahmin ettifl te71 
bulmasmdan mltnelllt bir haz du
yup vardır kf, memnun olar n fflmf 
belenir. 

Chevaller'nln filmlerinde de oldu
fa sfbL 

• • • 
BltlrfdEen tunu da 811111971•: 

Din eokakta sfderken bflt6n kadın • 
lar 1ttzlme balnyorlardL Baaun ae
heltlnl dU,Undüm, baJ•adrm. 1'1Jıa, · 
yet pna karar ventı. ki hen o#U~ 
llm. Fakat berber d&kkbmda a:rnas 
da bir iyice kendimi •aarene e&tılna. 
YUztbnde 30 senelik 'bir qlnabktan 
bqka bir fe7 balama4ım. nt flbf, 
illi deflttlrdlm "Ye ol ... olsam sade
ce (lfflmll) veya bir da8 kadınlar 
I~ (lntereaant) ım, cll,e •U'8ncllm. 

Bu itminan ile main"' tekrar 10s 

bla ~ktnn. hdınlara 1Ubelden 
ve IWdmane bakarak ylrimefe baş
ladım. Bir arkada, rureldf: 

- Aman, fa, dedi, ıi•fp Elhamra
clakl ft1ml drdUn mlT 

-Toookl. 
- Ayol orada Rosfta Moreno De tr.1 

;panyolca bir operette o~ıyan artistt 
f.-t (San baeaJr)ar) dır. Bitin unı, 
mfyetlne nime• mema yine baJui, 

bir ls- yeliler olacak. 

tıpkı ıUtna benziyor. ., 
- tamı ne? 
- Fenaaa4 Rey, yüJlddı 

pan70L. • • • 

Ufa firketl 
llalllftlimıll
t..Umek ...... 
iki operet ,.,.. , ........ 
ctenuı•o ... 
eden Kcmpe " 
ol•mwla Hemy 
Guat'11 çar ro

llDde slrlro
ru. 

.. Kapt.a 

Kradclok ., ilmi 
w.Ueacle ile 
Jeullarat,Wr 
kapta rollade
dir. AJDI a
muda çeftril• 
ita lld fillm ar
tidlerbü, ltlıiblr-
ırlai ltlr iltlrlf. 

•tdevreliua.... .. 11.-. 
Jı .. .. ., ... 

............ ,,. wna lloreno il• Pern•nd Rey itte o zaman. lcadnalann "1ta ni
~in hiyle ısrarla 1Jekddannı anla· 
dım. Ba iltifat INına iflilmit meier, 

Lon41ra, • (A. A.) - :Anm Kama
r&a1 Londradaki ainemalann pazar 
günleri de a~ bulundurulmuına 44 
muhalif nye kırp 175 reyle karar 
vermiftlr. 

tahammll edemedi. Yeal plea k• 
pek, arti8tia llftClllldaa J...ıt 7er
ken, ortalıtı alttlst ederek ileriye a. 
tıldı ve raldluf lmTdaldaa •nra kea. 
dfalne Teıflaf midi, ılplrdtl. 

fartıa kJ. PolfMsAblar, ba IJlmJn A ttlk 
bqbca üilrJerldfr ve Beri lamlnde 
Wr 111'11 im, ha71tında ilk defa oy. 

* • • I 

Son Emri filminde Jualple ... 

r&ı--, ea 111 artistler 

o ........ üdmt •ttta. hr 
........ m. •• ..,,..ı..., ... 
hal on tmldlt "er.,.• tanda lllr 
çok ftımler ,...ı., Jtl1uQa pkarıJı. 
yor. Ve itte TM da, ~Beıu ..,,. 

Jer>'...<.!'!'*;;• 1.,rJ •'1şl ..... .. -. ..... ~·••..W.) ....._ 
rl .anfdea ~k 111.ıer 7&11ddı .... 
lann arum4a (Ranp). (Ce,ap d• 
nisleri). (Kabil), (Kardqlerl.ıs lüld 
)fler) y. • T· L. PbilerJ de vardır, ye 
IJdiın&l Mınlan ia ba .... alrece-
ttz. Yalım, •mı tanda olmakla 
tJeraber, lla fflmJerfıl hep kendilerflaİ 
sin huusl,.tler ..._.ebillJVl'lar. 
J>olra.8a •-• bu kariha kınetlae 
.,... .u,.r. 

llabk1l.mun kızı 
(MahkOman kızı) her halde ba Jaaf 

taa111 en dramatik filmidir. (Para) 

fllmlnde, nanklr bir rolde olmuma 
rafmen ka"etlnl takdir ettftfmbı Al· 
coTerl bama bir millim roUllMle 
,Urtlyoras. Hm de •lthlf bir Jdl, 

nk mal*t•.. Ba fllmla reJlllrll 
(Gnmillen) tam bir llaplshaae ilan· 
• ,.,. ........ t9a prip bir ..ı 
nllA••lft ıuetelerle mahktml1n. 
leriai bftlnalt ~ alMllmlf klnlı 
lldHmlarnn nıırn e11ın 11mt 
ftadfı .......... ..,... 

B1rka~ ıtlndflr suetlerde (Attlk) Sadece bu İapanyol arttate benzedi· 
di1e bir illa nr. Banan ne oulufu. ,_den İJDİI. 
nu metil' eft&n ve araetirlfıın. Ba • 
••ala 1tef &JllD Parl8te ~ Wr 

111 
şm..11. ey eka~, beni tanımı· 

- utlttstlr. • anr.t Wr (...._.) Yor ve ta ............. PllP ini •ar. 7Ult ._. .__ ... •7lı- artı.at dıln._ V• 1811at, ba a 
,... Mr _...._ ti tuımat letl,.onuıa matbaaya ka· 

___ llllıl!ll_;;.;..,..:.:: ,.,.3 • • '!!tb ' 
Attlk hadn htultaıa .. lecek ve 

Gıo..,. ..ıa-..ea keadlnı halka ta. / 
aıtaeakıtır. 

Kıra1ın glzdesl 
(Mozart) ı sevenler, Artistik aı. 

aemuma kOflSanlar. (Kıralın shcles 
81) filmi, bqtan bap (Mor.art'm bir 
eperetf. Operetlerin bu kadar ~ 
Allatlmal edlleoek kadar rot oldufa 
Mr e. drde, bir parp Mozart bir te. 
•llL 

Onu Şarldle slyle 
Oba Şartdle Sö1le - Aman kar

dlfİm;Tlea ederim - AI Jolsonan bir 

fihafne koaul .. leiMJr. Y&Yaf 71• , 
Taf, Be10flundald (lenntfn) fran-
8IZCUID& mubblT bir de (sinema 
tlrk9flli) peyda olu7or. İtiraf ede • 

Attlk 

• • • 
M. Kanam Çalloa bir tetkik • 

~ti,.. ....... stWll Bedbade 
aft.& etmlftlr. Orada MarlYo ııiae
mumda ... (Bukn) nımı huJ, 
latnun iter d• artmakta oldafaaa 

raber oynı;yan artist Evelya Bnnt 
yeniden Paramunt firketbae slrmlt • 
tir. .... 

" . . 
Amerflwun 17nwm.f ff4.U ;.; 

rapa lçla Pl'&MIS artl8tlerlle ,,.... 
eıa filmler ppaealttır. Merlres, Pa
rlstir. 

rlrmflfttir. • • • 
M. Karmen Gallon hemen llanri "Şehir sokaklan., filmi De '8Jirtı& 

Dtkuan19 Bahriyeli şarkısı filminin balmaı olan Ruhen Mamulyan dinr 
manzaralannı almaia bqlamıftlr. ki: 

M. Albert PNjan, malim olduğa - Sesli filmler mtlmHn oldap 
veçlaile Ballriyell prlueı filmlnin kadar HMlz olmalıdır. 
yıldzı olaealrtır. - Filmler insanlara beuerler. ~ 

• • • kelime ile fikrini anlatdlla aa.. 
Bir Amerika psetesinln Holivut nuıl lteldlerfn fel'khl'iı ile flJtaa! 

stiidyolanada yaptıiı bir tetkikat de Byledfr. 
netlCNlnde linema artistlerinin en ------------
çek ,.edflderl ,.a.k rozbif 9ldafa ~ _.,I ... ~ 
anlqrl•lfbi'• Ba yeNell terc;lh es ~ °" 
dealer aruıHa '7aney Caroll, 

11 Georp Banenlt, Gani Ceoper, l'res 
clerle Marclle, Claarl• RGpn, 
s1ı.ıa Sld..,. vardır. Bna maküll 
TaJı.lü Bn+Md, Clndet Colhrt, 
PlaOips Hohae• tank yemeli Cine 
BNOk da jambon :rem..ını terclll es 
derler. ~ 

• • • 
yfm ki, biz de bir parp, bu pıtp 
lelateafa teslrfiHle blmyor detills. 
ll••JA ba filmin 81l'lftlaunlda olia 
...... 1tlr ..... ffla Dl ..... da iP .a-- ifa'- 1....-r ..x..a_ Daktilo filminin lfTimll art.Is. 

8-.&" .. ..., uau •va ""fb:. Hem mas· 

~---'~:"' ...... rdm ol h d '-- ti Marfe Glory bu sene içinde Paras ur, em e.. 111eıı memaun ol• P8erW .,,, __ Xı ... ..... 111& munt Jaaabma iki filllHle O)"IU'faeak-

~-.-. "' '" .......... . 
Anlatl* blracler ama, Jnılülarda a. 1 
şe, ba da nesi? _ 

la. 

Kısa Haberler 1 
GeleUm sadede: :Al Jolaonan 
~ PllHr, Tt lıex zaman ~11li 

Douslu ll'alrhanka tems~J&' 
amm artık romantik bir fahslyeti 
olmaktan ~ittir. Atlayıp S1('

ra711lanaa kılıç tıalt1rtııanna 11 • 
smnlu bir nihayet verecek. Seyahat 
mnzaa tlzerlade çahşaeakmr~ Siz. 
11 filmleri pek yava§ buldufanu 
lll1lU1or. 

• • • 
Garry Cooper mevsimin faaliyetls 

ae (Kmk kanatlar) fllmlnde bqlJs 
JU&lr. :racak. Beraber 011111araiı 
artlllt; Lupe Velezdlr. B61lete 
(Kwt prkı81) ndan btri yine blrlfk, 
te llt ilefa 011111orlar demektir. 

Ramon anro son zamanlarda 
bet btlytlk opera ezberledL GUnôn bi· 
rlncle o aalaada ~bpeafını tlmlt • 
d~r. 

• • • 

tır. • • 
• • • 

Carol t.mbard, yeni HoUnt yıJ, 
dısı. Parua•tla uzua müddetU bir 
koatrat imul....pır. 

• • • 
Paramutan fllrn artt.U Roslta 

Moreno mepur bir dauhdlr. Şir
ket hesabına Pariıte iki film '9Tlr , 
mit ve bir miill&mere vermek bere 
Monte Carlo'ya gf tmittir. 

• • • 
Raıs, Rotla Chatterton'an OJ'Dadı

iı bir film için anpje edilen bir ki
peifa adıdır. 

PUmia bir aahaubade klpetin 
artistlerden birinin avucundan ytmek 
yemem llzımstli1ordu. Pakat iştiha· 
ıı olmadılı l~ia olacak, klpek bir tilr
Ul bu hareketi yapamıyordu. 

Birçok ufrqtıktan sonra köpeğe 
iateailen haNketin yaptmlamıyaca
tı anlapldıfl için bqka bir klpek 
bulat ptlrdller. Pataı Ra• n• 

l'akantla g6rtliiöünDz laponea llr 
,,andır. Batıo, bir japon emprftl. 
l/Ofllat fiirldlr. Bana, JtlpOnlar "B.,. 
lttı/J. tkrler. 

BuglJn rekan "Artiat., ~ 
TUrUt11enin gegtine ftlrk llaanlan .... 

tehaa,., llf/ulM,t Raif """ I• 
pon ftlftlil/fdutd• tneiünaerbtf l/fllla 
maktadır. 

Bundan bafka, A. lllttt>r.ıut W 
oldulunıı lörftttek ve uffı fiti • 
pak rnml Ue lıaltanın ve ... .., 
ıinema, moda ~ _.at ~ 
nl tle takip .a611~ 

Artı.t, r1r~ n .,. ,.. ... 
'"" ....... lfr -- ....... .,. 
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Can Besleme Klubü l Şarlo 
Eğleniyor Pariste bazı zengin kadınlar 

klüp tesis ettiler 
bir Çarl Şaplin, bu çok sevilen 

Te kıymetli san'atklr; boı nkit
lerinde daima çocuklarla meıgul 
olur ve onlarla dnınp kalkmak-en lezzetli , en iyi pişirilmiş Tesisin sebebi 

tıka 
yemekleri 

tan zevk duyar. Londrada bu
lunduğu zaman gene böyle bot basa yiyebllmektf r ••• 

berrllleri, mühim bir yeldin tut- k 
maktadır. Ve bir araya getirilen va itlerinden birinde çocuklar 
klllliyetli para, kulüp azasının hastanesini gezmiı, onların g6n
• tam tabirile· canbeslemesini te· lilnil alm11 ve bahçede nakahel 
min etmektedir. 

Kulübe menıup kadınlar ye- denesindelri çocukların eğlence-
meklerini daimi surette klüple- lerine de iıtirak etmiıtir. 
rinde yemektedirler. Her gün Şarlooun, bu çocuklara dnı-
tllrlü tnrlü yemeklerden mUte- k J d lln ilğil ilr ki sinema sahne.ine 
nevri bir liste hazırlanmaktadır. 
KlO.bün en ehemmiyet verilen Cekikoganı bulup çıkarmışb. Şar--

1. ıahaiyeti, aıcıba.şıdır. Bu mide- lonun çocuk hastahanesine git-
1 • k dü kO J k d I olduğu da rivayet ediliyor. erme pe f n o an a ın ar mesinin de pek boı olmadıgv ı, 
için yemek piıirecek olan adam, Bu çekilen reıim Şarlonun o gl' 
bir erkektir!. Üzerine çok büyOk belki bize yeni bir Celrikogan Athkanncaya bindiği zaman abJr" 
bir vazife almış ıayılabilir. Şu daha bulup çıkarmak endişesile m1Ştir. 
itibarla ki yemek yedireceği ---·-·-·-·-................ """""' 
kimıeler, yemek beğenmek hu- muhatap olur. Buna karşı fev- icadı teşkil etmektedir. Bir yr 
ıuaunda hay~ ·titizdirler. kalide lezetli pişirdiği zaman meğin pifirilmeıinde yeni bif 

Pişirilen yemeğin meseli tu-
zunun biraz fazla, yahut az farda, takdir edilir, kendisine usül bulunması, KIUp azaııof 
olması, 0 yemekten bir lokma bu zengin kadınlar tarafından sevinçten yerinden oynatac~ 
ziyade alınmaıı için, kafi bir ku- bol bol bahıiıler yağdırılır. kadar ehemmiyet verilen bir mi" 

Kl~hdı .... aofni'- ba,ında surdur. O bir lokma da, tabit Klübün mahzeninde ıarapJarın sele olur .• Paris kadınlan, elbil' 
Son zamanlarda Pariste ka- en lezzetli, en ' iyi pftirilmtı ye- çeınisine bakılmak için ağza da en eskisi, en iyisi fıçı fıçı, modası ibtilisile tanınmıılardd• 

dınlar taraffndan teıia edilen bir mekleri yiyebilmek! alınır. HülAıa. aıçı başı, eğer · · b l k d Ki 
kulüp, her tarafta merakla kar- Kultıbn kuranlar, Pariıin en yemeğin çeınisini liyıkı veçhile ıııe ftfe u unma ~a ır. ilp ~i~di buna !e~i bir ıey dab• 
tılanmışbr. Bu kulilbUn tesisine zengin kadınlanndan mllteşek- Yereme.ue, bu mütklllpesente azasının en hararetli mllnakaıa mzımam etmııtır: Yemek mO"' 
esas olan şey, şudur: Tıka basa kildir. Bunlann teabbOt ve te- kadınların ıiddetli muahezeıine mevzuunu, yeni yeni yemeklerin dası ... 

-------------------------------------·------------------------------------~' F IA d•kt t•• ı •• goslavyada meşrutiyetin iadesi, bu ransa ma 1 1 a or u- şeki~de tefsir ol~ıımuşta. Çünkü bu 
hadıseler Macarıstan ile Ytigoslavya- KSiM ECZAHANE 

gv ünün de sonu vardır' :O~r:U:k~=~:nln etmelerinden 
• Bu yanlış tevilin eebebl Fransa. 

Slyas4'ten Fransaya baQh olan Macar ve Yugoslavlar blle 
gUmrUk lttlhadında Almanyaya taraftar g8rUnmu,ıerdlr 

diplomasisinin Avusturya • Alman-
ya gümrük ittıihadmı men ıÇın sar
f ettiğf faaJiyettL Bu işte Fnnsız 
maliyesi mühim bir rol oynamıştL 
Avusturya, paraya muhtaç ve bıınun 
lngiltereden temin edilemlyeceğlne 

Bugün Fransa, haiz olduğu ma-ı 
Jt istikrar ve sermaye hakimiyeti 
dolayıs:Ie, Avrupa işlerinde müte 
feVYik bir vaziyette bulunmaktadır. 
lngilterenin altın esasını bırakma
sından evvel de Fransanm bu ~efev
vuku çok a§ikar idi. 

İngiltere bankalarının macar 
istlkrazına iştirak edememeleri if. 
.zerine Londra piyasasının hari~te 

bir şey yapamıyacağı anlaşılmış ve 
Fransa yegane kredi membaı olmak 
doJay:ısile Avrupadaki mevklinJ yi:k
seltmişti. 

Nevyork piyasası, yaptığı fşlerde 
Londradan ileriye gidemiyeceğini 
ihsas etmiş bulunuyordu. lııgiltere 
ile Almanya malt buhran yüzünden 
Fransız yardımına muhtaç bir halde 
olduklarından siyasi nüfuzlarını 
kıulanmaktan !ciz idiler. Diğer ta. 
raftan müzaherete muhtaç otan dev
letlerin hepsi yilderini Parise çe
vJrmlşler ve ondan yardım dilenmeğe 
başlamrşlardL 

Bu vadi de nuan dikkate çarpan 
en mUhlm misal, Macaristandır. 

Bir sene evvel P~tede İtalyan 
nüfuzu hakimdi. ltalya hilkOmeti 
Macaristanm dertlerile alakadar cıl-
muş, ve ~ulh muahedelerlnin tadl· kani bulunbyordu. Bunn netlcesı o-
11 lehinde btflunmuıtu. Macarista- lara.k: dok:tAı'.: Sobe... gihftrBk lttlha.-

nın ltalyadan sonra en Çi>k itibar dı projesini ttddetmlştL 
gösterdiği devletler, Almanya ve Fransanın Avrupa fşterinde M· 
İngiltere idi. kim ve mUtef evvik bir vaziyet sa.Jıf. 

Bugün vaziyet tamamile değişti bl olması, ~ ıniihlmdlr. Fa.kat ma
ve muahedenin tadili meselesi tali U diktatörlilğUn de hududu vardır • 
dereceye düştü. Çünkü Macarista- Fransanın ınuavenetinl temin e~ 
nın en mühim ihtiyacı, paradır. Ilu- meden evvel Almanyaya para bul
nu ise ltlaya, Almanya veya lngil- mak fmk!nsızhğı çok aşikArdı. 
tere temin edemez. 

Bu suretlte Fransız dlplomasi~lnln Bu itibarla bugün Almanyanın ~ 
Macaristandaki vazifesi çok kolay. tisi Fransanın elinde tuavvur olu

nııbilir. Bu böyle olmakla berabf.r 
taşmıştı. 

Fransanın bu vaziyet dolayıslle bir devlet, kendi tabit menafiine mu-
kazandığı nüfuz, sulkvlle uğramak- halif olan, !alnız hoşuna gitmiyen 

tad 
bir takım şeraıt kabul etmek is~mez. 

ır. 

Paraya muhtaç olan memleketler Bir devletin gururunu en çek pa. 
Parlse mUracaat ettikleri fç!n bun- ralıyan şey, onun ecnebi bir dev
lann siyuetlerini Fransız irşadına let tarafından bir rehine gibi tutul
tAbl ktldıklan ve onların her yaptık- masıdır. Onun Jçfn siyUf menfaat 
ıannı Fransadan ilham lllarak yap· sevklle Fransaya baflı olan Yugos- • 
tıklan zannolunuyor. :Macar ba~ve- J~vya ve Romanya gibi memleketler R u MAT 1 ZAL 
knt kont (Betten) in istifası, Yfi· bıle, Fransanm Almanya • Avus-

turya gilmrUk ittihadı aleyhinde bu

HACI BEKiR 
lunduğu ande bile Almanya ile mU· 
nasebetlerini ıslaha çaltşıoyrlardL 

Bunun sebebi ne fdl? 
Sebep Almanyanm bu devletler 

tarafından istihsal olunan zahireye 
en milkemmel piyasa teşkil etnıesi-

Romatizma ~lyatlk v• Maf' 
sal aOrılarında haricen frl9'" 
si yon suretlle kullandıt• 
En gUzel mUsekklndlr. 

Z A D E 

A • 
1 MUHiTTi 

Ticarethaneleri: Mevsim milnasebetlle 

KAYMAKLI LOKUM 
KESTANE ŞEKERi 

YAPIYOR 
ALTI 

ŞUBESiNDE 

FONDAN ÇiKOLATA 
TAZE PASTA, KEK, BRiYOŞ 

HALEP YAGILE 
Baklava, Tulumba Tatlısı 

dir. O halde para kuvvetile siyasi s o u D o L 
tazyikler yapılıyorken son -terece 

mahirane bir siyaset takibi Jaznndır. ••••••••••••••••• 
Fransanın Cenevrede murah!tas-

lan Avrupa devletlerinin dahası· Mide aC1rılar1nı, ek,lllk .. 
la iktısadf münasebetler tesisini mil· yanmasını teskin eder. O-" 
dafaa etmektedirler. Onlara göre zın ve mideden mUtevelllt 
bunu yapmak için beynelmilel ~r- kalp çarpmasının 8nU11• 
maye ile rlraate yardım. Mnayi mem
leketleri ile gıdal mevat yetiştiren 
memleketler arasında miibadelf'J; • 
teşvik 1Azımdır. Bunlar Fransanm p 

geçer. 

idaresi altında olacak Avrupa it+.ı. ULMOL 
hadı tarafından temin olunacaktır. •••••••••••••llil••• 
Fransa. hali hazırda sermayeıyr. ha - TaneffUs cihazınızı lltlh•P" 
kim olduğu için onu bu maksadı ta. tan korur. Bron,ıt, boarn•-

hakkuk ettirmek yolunda kullanabiltr ca, verem, grip öksUrUklr' 
Fakat lngllterenin altın esasım rinde emsalsiz tesiri verd•'' 

terketmesl dolayısile tfcarl mübadele ı 
!lemindeki istikrar bir müddet için iştah açar ve mukavvld t• 
alt üst olacaktır. Hali hazırda müş- Kokusu ve lezzeti nefl•tlt• 
kUJAt eski.sinden daha fazladır. Dev
nelmilel tesanilde son derece ihtiy~ç TEVZi YERi : NIZAMETTIN TALiP - TAKSIM ECZAHANEBI 

BEYOOLU iSTiKLAL CADDESi. vardır. Bunun için Fransanm kendi 
ııiyast tef evvükunu temin etmeyi bı

rakarak dttnyayı daha mllhhn teşev- Renkli KH,elerlmlz A L A E D D 1 N' de 
vtlşten koruması icap ediyor. 
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Renkli ilanlarımız! 

51 ..... ı ye l)dUadi g6rilfler 
_ ı Gazetemiz reklam yapacak müeseselere., 15 inci yılma 

F . . ltere ve bastığı bugünden itibaren, yeni bir hizmete bulunmaya karar verdi: ransa, ıngJ llAnlarınızı renkll yapablllrlz. 

A vrupanın hali Bunun ıeın vereceğiniz pek ehd~~e~~ llAıımızm Kıyemtlnl ve tesirini yllz-

••r renkll nan on renksiz nana bedeldir. 
M Kayyo yeni yıldırım acaba nereye nanlannızm resimlerini intihap etmek külfetine girmeyiniz, bunlan size biz beğen.direbilirlz. • dflşecek, diye soruyor 
/llr~ giln evl1elkl sayımızda, 

lnillurenln lktıaadf kusurlarını 
g&uren ,,. bugiln dilfeceği oozl.ye
ll daha 901' etJwl haber vermif olan 
ın&ll~ Jouph Caillaux'nun blr maka-
1-lnl nakletmiftik. 

FranMJ dflOTI azaaından ve sabık 
bafve'kU mösyö Caillaııx birkaç gün 
•vvel vermiş olduğu bir 1Wtukta dü~ 
il" buhranından bahsetmiı ve denıiı

llr ki: 
_Bundan 12 sene evvel yazmış ol-

dufu.ın bfr kitapta, bir anlaşama
mazlık eğer btltiln beşeriyeti alt 
ast etmese bile, hail hazır cemfyet
lerinln bana nazaran göriinfişlerl, 
ta.kiP etmiş ve çizmiş olduğuım siya
.ete hak verdireceğini söylemi("Jm. 

1911 senesi başlangıcında, 19 
uncu asrm nihayetlerine işaret e
den sulh havasına istinat edettk 
tki ZTt felsefenin arkasında nihayet 
bir anlaşmanm vücut bulduğu ve 
gilmrük manialanna rağmen her 
zaman için matuf olması icap eden 
temiz bir gayeye doğnı gf dilerek bey
nelmilelliğe hiçbir zarar getirme
den ve hudutlar üzerinden aşarak 
bilyük bir inkişaf ve sulh amili olan 
millt iktmatçılığın doğduğu görülü
yor ve Umltvar olunabiliy<>rdu. 

Umwnf harp bütün bu limitlere 
şiddetli ve lnt bir tekzip oldu. 

lhtiJA.f siyasf milJiyetçilik ile 
beraber iktısadf miJJiyetçiliğin de 
dotmasma mlni olaınazdL Harbe 
bfr nihayet veren muahedelerin ik
tisadi milliyetçiliğe de bir nihayet 
Terdirmesi lazım idi. K1sa göriiş-
111ltik onun gemi azıya almasına se
bep oldu. Artık biribirinden ayrı -
J.an nokta! nazarlar altında, bütün 
dünya bünyesinin çatırdamasr mu
hakkaktı, ve benim 1924 senesinde 
~lediğim gibi, büyük iktısadi ve 
-ır cezanm çeklteoceğf güniin uzak 
olmad1tmı söyle-mek için insanm 
müneccim olması lAzmı değildi. 

Kredi ve para şi~lrmelerl, mu
ayyen istikametle~ tevcih edilen 
fktmatçrlık gibi kullanılan uyuştu
rucu maddeler, hastayr, birkaç 
eene tçln uyuttu. Bu suretle, has
ta kendini kurtulmuş zannederek, 
aklbetinfn fena olacağını haber ve
ren lerle alay etti, hastalığın ilerle
ditfni görmedi. Halbuki . w bu hasta
lık kendini hissettirmedıgl nispet
te intişar dairesini bUyiilıtüyordu. 

Buglln yan uyanmış olan dünya, 
halfınin vehametfni sezmeğe başlı
,_, ve gözlerini açtıkça, Avruıp~
nm bir kıskaç içinde sıkışarak, mıl
l.iyetçllik içinde çrrpmdığını, birl
birlerlni parçaladrklarmt ve beynel
mileliyetçilifin - O beynelmileliye~ 
~ ki 'medeniyet ondan hariç hiç 
blT sahada yaşıyama,; - günden gi.l
ne yer kaybettitfnl görecektir. 

Beynelmilel biiyUk bir varlık o
lan lngilterenln yediği darbe, teh
likenin b(tyUklilğilnn gösteriyor. 
Her dilşUnmesinl biten kimse yarmın 
ne sa.klıyabileceğl endişesi içinde
dir· Yrldınm ·yann nereye düşe-

cektir? 
Bn Fransrzlar, kendimizin bu 
beden harlçt.e kalacağımızı dii-

dar """" ınıüt.emayiliz. Hakikatte 
ştııunef!ı"" 
şudur ki, diğer memleketled~e nMazar:n 

lyetimiz daha iyi ır. em e
biüm vaz db'rın' zek!suun meyve-
k · a.. te ı • 
etıntU1J la.maktadır, ve fena vazi-

lerlnf top bir kalkan gibi kulla
~tlere kartı ztraatçi halkmı muhaf~ 
na.blleceti bilmiştir. Hatta diyebl
a etnıesini bi t Fransayı ihmal 
leceihn lef, ta. a 
etmft gibi görünmekle ona. Fyardım 

• Ve eğer şayet ransa-
blle etmiştir. b' çok made-n 
da da İngiltere gibi ırd kömür 
k&nü.rleri olmuş olsa~d~ gibi, 
tüpheslz lngilterede o tini yüksel· 
FraD8ada da nüfus nfspe 1 ·ııe-
teeekti. Btr,.~k yerlerde ngıüf 

r- ·ı on n u-~nln bir 881I' evvel 15 ını Y . 
su olduğu halde bugün 4-5 mılyon 
lrilfusa sahip oluşmıu görmek istem~
Yorlar. Bu n Uf us kesretini ~lı
Yen, ktymetJl maden sa.y~ın~e 
h119a11 terait altında Jmal edilwl§ 

olan maddelerin mübadelesi ile 
elde edilen zirai mahsuldür. 

Daha dün dünyanın kıraliçası o
lan kömür, eğer daha tahtından in
dirilmemiş ise, yann yerini mazot 
ve benzi.ne bırakmca ne ol~? Av
rupanm etnik mesele.si bugiin kar
şmına çıkan meselelerin en m11-
hi1Jlmidir ve bu mösyö Hoverfıı; il~ 
ri atmış olduğu Avrupa ntifusunun 
(100) milyon fazla olduğu iddlaaı ile 
ayni meseledir. Ve hak!katen. AT
rupa toprağı bu kadar nU:fusu bee
llyemez. 

'\ 

Şimdilik santimetre murabbm 
12 buçuk kuruştur 

Ancak temas ettifim bu meeel• 
yi kapatmak için, adamakıµr tarı. 
tıktan sonra buna şu yeglne çare
yi bulU"Yorum: Afrikayı eski dDa
yaya raptetmek. Bu, sadece gözüme 
ilişen ve mUşkfilitla karşılaşan mu. 
haceret cereyanlarmı bertaraf lçhı 
değil. fakat bllhwma ka.ybettffi ve 
kaybedeceği mahreçlere mukabil, 
bu fikir altında sulhU mftsalemet 
i-çinde birleşecek olan Avrupa sa.. 
nayiine, ayni zamanda yerlileri de
rece derece yli:keeltmeğe matuf ol· 
mak itibarile de beşerl " blr hizmet o
lacak olan bir mahreç bulmak için
dir. 

Bundan sonra mösyö Caillaux 
l'ransanın husust vaziyeti.ne geçe

ALAEl:jDİN 
r<:k §Unlan söylemiştir: 

- Bir yangında. alevlerin daima 
yangın duvarlarım aştığmı söyle
meğe hacet var mı? 18tatistiklere ba
kıp da harlcf tkaretimizin azaldıp
nı, toptan fiatlann düşmesine rağ
men pera.kendeler~n pek az düşe
rek ziraat ve sanayiimize rakipleri
mizden daha ağır yükler yüklediği 
ni görünce endişeden kendini alamı

ALAEDDİN 

yorum. 
Malt va.ziyetlnm de beni tatmJn 

edecek vaziyette değildir. Zamanı
mızın yaralanndan biri olan ser
seri sermayeler beni rahatsrz edi
yor. Bir zamanlar aleyhimize döne
rek bizi güç vaziyete sokmuş olan 
bu sermayeler, bugün lehimizde ise 
ler de, yarm yine aleyhimize dön

ALAEDDİN 

meıl er mi? 
Diif>r tarafta:ıı bu senenin bütçesi 

buhranla pek sa"sı1nıamış ise de ge
lecek sene bütçP '.•!rlni nasıl tevzin 
e.:lebileceğiz.. Oyle tahmin ediyo
rum ld pe-k kı;,· metli meziyetlere 
malik olan ve u·ı.un seneler ayni 
makamda kalm .u~:·~• temenni ettf.
ğ:ın mes'ul nazrrlumnz bu huısus; 
ta ~ok gilçlük çekecektir. Du g~
lUk bilhassa :milletler arasındaki ,,. =::====~=!i:~!!ll! 
bn :çlann tediy=;inin talik edilmiş r ...... ------_;;;;;;:===• 
olır.asmdan do~ 'calitır. Vakıa bu Yakıb Abone '8rtlanı 
talik, diinya iktısadiyatmı hafif- 1 8 6 12 
letecelctir. Fakat ('\'*" ung) ııllnı !le Dahilde 150 400 750 1400 

Aylık 
Kurut 

tahsil olduğuuıuı m lağlann ye. Haricte - 800 1450 2700 
r~ıı! ne gibi hus:ı~ m balarla dol· 
duraeağn? lllp ea.rtlanmızı 

" 

.'JtU..yö Calllaı;.-c dalıa sonra ıun- Reaınt Husust 
lan ııhylilyor: Satın 10 Kş. 12,50 Kf. 

_ Mntetlerin yoksuzluktan değil Santimi 20 " 25 • 
fakat bolluktan mUtees!'>lr oldukla· KUçUk Hin '8rllarırnız 1 
rını bilmtyen var m1? ŞuTada buğ-
dayları yakryorlın·. titede kahve 1 2 8 4 1-IO Defalık 
mahsulU imha edtliyor. Halbuki 3o 50 65 75 100 Kuruş 
beride milyonlarca halkın yiyeceği A - Abonelerimizin her üç aylı· 
yoktur. ğı için bir defa meccanendir. 

insanın dudaklarına iki kelime ge- R - 4 satın geÇen ilt~nn fazla 
ltyor: Teşkillt yoksuzluğu. Evet, attın için 5 kuruş zammolunor 

iktrsadiyatr evevlA mim, ayni za- ~~~~~;=~=;;:::::;:::!: 
manda vey~ sonra beynelmilel bir sese ki, kendi vesaitt ile memleket.in 
teşkilata, bir plba raptetmek lA.- ihtiya.çJanna cevap 'Verdikten 800• 

zrm. ra, kendinde mevcut olınıyan ,eyler 
Ayni zamanda. bttyiik bir sanayi için, difer mflJetlere, n.nı d!ier sa.

ııdamı olan kuvvetli bir alman mu- nayi müesseselerine ınttracaat edip 
harrtrl şunu iddia ediyor: kendine lüzumu olan Şeyi fazla sa· 

"İktısadl teşkilU artık husust bir tr§ ile temin etsin. ' 
iş değil, fakat kollektif bir iş olma. 
1ıdır.,, 

Hilkt\ınetln knntrol. usul vaz'ı ve 
bilhassa akıl öğretmek hakkrdrr. O
nun hiçbir ~e karrşması doğru de
ğildir. Bir kellrue ile, htikQmet, 
elzem t.elakkl ettiği bir fktısadiyat 
t~latına yUk!ekten ne-xaret et
mekle kalmalıdır. Hükdmet, meml~ 
ketin kuvvetleri ile, sağlam esaslı 
km•Yetli bir sanayi müessesesi bina 
etmeğe çalışmalıdır, 6yle bir mües-

Bu usule, "'contlngentemenıt,, di
yorlar. Bu usulün ne kadar malı
zul'lan olduğunu ve ne kadar naZik 
olduğumu biliyorwn. Fakat hiç ol
mama intikal devresi için tatbfkr 
JA.zmı olan bir usuldtir. Bu uultin 
mütemmimi olarak, hudutlar üze
rinde bir sınai anlaşma teşkilAtı el
ması IAzımdır, öyle bir te~lAt ki, 
htiktlmet adamları, Bertin seyaha
tinde prqjesini çlzrnJş oluyorlar. 

Joaep/ı CaUlawc 

Merak 
Etmez misiniz? 

1 Yeni Nefriyat 1 
.'iuikire 111ektebl mecmuaSI 

Mülkiye mecmuasmm yedlnd tef' 
rlnievel sayısı telif ve t.ucUme ~-

13 rakkamı niçin me,•um? makaleleri havi olarak intişar etaüf. 
Horo• niçin iller? tlr. Mündericatı arasında HJlml zı. 
ÖIUm zahmetll midir? ya beyin (lneant vataneılık) Men .. 

Nl9n nnlgoruz1 menlizade Etem beyhı (Devletin m_. 
F&neme, yorgun bir vilcudtln; d· ullyeti) mtlderria Mitat beyin (KQo 

trrh:n. düıa çok miivellfdiilhumuza zat mUrakabe) doktor Muhlis Eteni 
almaya çah§masıdır. beyin (Senen.Jn iktmadt bibliyoıraft 

~a(,un l«Jpilgü niçin renldldlr1 müsah•beei) fsimll mablelerfle (Mu. 
ÇUnktl köpüflin Yth.r, riyayı lnkl a.sır demokrasi buhranı), (lnrilbl 

.;ara alratır. Ve yedi esu renge ayı. parlamentarlzmlnde kabinenin de
nr. mokruiye dofra tekimttlü), (Maca.. 

Kediler Mden l/(lğmuru atwnın • rfstanm on senelik dahflt siynatl), 
W-1 (lngillz amele htl.kt.metlnln sukutu). 

KedJlerin tUyU diğer hayva.nlann- (GandJ: Hindiatanm sesi) isimli ya. 
ki ıibt yallı delildir. Su geçer. Yapı§ zılar vardır .. Karilerfmize tawJye .. 
yaptf olur. Bundan ho§lanmazlar. deriz. 

13 rakanuna niçin uğurıuı denir 7l=-sa~b==ı=ıa===m=-ıl!llldilla7ta~r::akF::ıııv~Uc"' u===d::::il:==f~a=a=:::Hpıııy•ete!lll 
Bunu, ıon sofrada, lsarun on iki eevkeder de ondan. 

havrfsile birlikte 011 UçOncU insanı o6 roa niçin •abahleyln öter1 
tefkil edloi ve ihanete o esnada uğra- Birçok hayvanların uyanık veya 
muı ıekllnde izah edet'ler. Hfrfstf · dikkati celbedecek blr vaziyette olw 
yanlara mahsustur. duk.larmı anlatmak usulleri vardır. 

Ayın alırlığı ne kadardır? Kuşlar öter, köpekler havlar, atlu 
Hey'etşlnulann hesabına giire kişner, tavuklar gıdaklar ve horoelaı 

aıy: 

(78) tirflyon tondur. .. 
TQflar bllyllr mlJ1 
Tqlar, sreak ve soğukla genişler. 

Fakat camit olduk.lan için tabii bü
yümezler. 

GeceJ•yin karanlıkta ıılçin daha 
l11l uyuruz1 

Aydınlık qıliteharıiktir. Kam, A· 

da öter. 
Sirke fifmtmlan zayıflatır mı1 
Evet 1 Fakat bu meyanda hasım 

bozulur ve kana kanşma, iyi olıo 
maz. 

OliJm zahmetli mldlr 1 
Ekseriyetle hayır. Hayat çeldi.., 

ye başladıtı zaman ha~slyet san 
oluı: ve bl):lece ıatırap d11J11lmıyamlr. 



li jı!·ı: ı · · ·· "ı·ııllııl:ı : ·ı · lllll!llli,lı1 i!ıı l ı1'llll\1ıı1 11 1' i 
'' 11111! p i I ' • ı 'i lıi l 

1 
'I 1 

Briç . ve .ems.ali Kibar · 
Oyunlara .Mahsus · 

. . 

Llks .Oyan 1'atalan 
Smart, Lüks, Briç 
. .. v. · s . . 

. ·Her ·. Nevi · Oyun 
AV . . .. 

. kagıtları 
c:::•=.-:•::::•=-=•=--==--::::•:::ac•:•=•=•=•=•=-=·=·=> 

111 111 

1 
Kara-hisar 

. . 

Made.n suyu 
• 1 ' <il: 1 t I«· ~nttr~ l"l'I 4'1 '"' ,~ 

Membaında~ daim1 bir 
mütehassıs doktorun 
nezareti altında fenni 
bir surette- doldurulur 

Tirkiw@;ım.ün. 

Y e~~n~ m~ım
b j\ . .. ~ j_ıl __ Jr tın ©! tUi ır 

Mide, Barsak, Ka-
• 

raciğer, Böbrek 
1 

·hastalıklarına te-
. . · sirinden dolayı 

. . . . 

. . . 
. . ... ... . _, " . 

· diğer maden su· 
lan~ın kaff esine 
faiktir. 
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Yenediğin büyük kanalında Malül ve şehit 1 KDmilr mil - Mazot mu ? ,ı 
yetimlerine r·· k. Linyit memleketidir bir gondol gezintisi ur ıye, 

Cumartesi gilnil lkra· 
Dezdemonanın evi- Eski bir aile - Şark ve mlyelerl dağıtılacak LfnyJt madenleri hangi havaUdedlr ? -

Kadoro mOzelerl - Resim galerileri Fatih tukerlik şubesi r(qasctin- Linyit nerelerde kullanılır ? 
den: Y•zen ı Elektrik mUhendisl Hasen Halet 

Grand kanal, Yeneditf bir ucun ·ı 
dan ririp öteki ucana kadar bir he
lezon halinde uzanarak iki büytil\ 
par~.aya ayıran bü~iik bir cadde ri
M. öteki kanallar, hep ikinci, Oçiin· 
eli derece-de-ki sokaklara benziyor . 
lar. 

yor. Her odada batkA hh denin t•f
rit sistemini roruyor"unuı. Lui 
ken.ı. Lui ıez, oriyantal, \'enlzansi • 

1 - Malül ,.e ~hit yetimleri:'lin - 4 
·ı . • ~ 

Bu "hirde tramny itini biiyiik 
kanalda n büyük adalar aruında iş. 
lf~ en Te safir sollu adrm baŞtnda 

durarak yolcu alıp '"eren kürük ' 'a· 
parlar Jrörü.ror; ar.tba, l'tomobil 
i~ini de kayıl\ll\r, köşklii. kö!tk!'!iz 
ıondollar. 

Bir giin .. ,.,.e(\"enedik ,·afüıinln 
motörU ile n kıhar 1"e kı) metli ,,. 
lfrimiz Siıat .Rtı!yfendinin refakıttil• 
~zdııim[z hüyük kanıtlı, bir defa 

da gondolıa, ya,·aş yanı::, dola~mak 
ft i!tediiimiz yerele d~rup i~edi
fim!r. .} eri uzun uzun görmek io;;te
dilc. 

· Methaldeki katedrale ırirmrit> 
lüıun yoktu. Esasen elimi1deki ki
tap da 011un büyük hir mimur J\ıy
meti olmadığını, yalnız kubbesinin 
dikkate liyakatli oldukunu ~öylü. 
:rordu. Kubberi dışından st"Jrederek 
ilerledik. 

Büy iik J.anahn g~nişliii oht7. 
kırk metre kadardır. İki tarafındn 
hü.} ük. to;Üsl ü. ~ağlam. aı:;ırlık taştan 
binalar rnr. Bunların harid man-

zaraları. ~m·~re şekilleri. re\·akla
rı, kapılarınrn yanlarındakı ~ütun

lan H kapılarının önlerinlle ısuyun 

f<:inde ka~·bolan merdh·enle!"i munt~· 
nm bir teı::el"ülle gözü okşuyor. 

Hii!nimet daire!iıi, gümrük. hıt .t~· 
~n, gti7.cl snn'atlar akademi.,.i. Jlflf'· 
ta,ne. eski Tiirk "'efarethaneei, hir. 
c;ok müzeler n yüzlercr, binlerce ka· 
şane. hirrok eski a~ilzadeleı in sa .. 
rayları hu kanalın iki tarafında. 

Büyiik Riyolto köprfrcü kanalm 
üstUnde hir sahilden Htel\{ •ı.hile knl • 
at mı~. 

Kanaldıt iJ .. rlerken "':tid:t l\{i~ük 
n süslü bıı a~I: yuu"ı ı:tihi duran 
gUzel bij1a.> ı güstcrdileı . llezdemo • 
nanın e,·i. 

Şekspir. bu pencerf"nin altrnda. 
bir m•htap gec• inde, ay ıı;ularda 

bir kağıt fener gibi sallantrkfn n 
gondol hafif n tatlı bir şıpırtı ile 
alçalıp yükselirken senin büyük n 
heybetli ruhun Otellonun güıel ft 

emtıR lsiı M>\"gilisine screna t mı ~ö)·· 

ledi? Harikulade ibdaianndan biri 
olan o kadın, İ!!imini hu e,·e nıu!ltl 

Terdi? Heyhat, bunu ~imd: hiçkimse 
bilmiyor. 

Suyun üstüne, balkondan ıaı· • 
maşık dalları uzanan şu güzel •vd• 
nktile Danonçiyo oturmu~ Şair, 
hu pen~reden bu kanalın ~ulnrı"a 
bakarıtk neler tahayyül etti~ O nai· 

meleri ~angi göfae dayanmıı lıangi 
ranık kıtı\ra, gecenin uzak ufuktan· 
na kadar uzatıp ebedileştiıdi? 

Kanalın iki tarafındaki büyük Ye 

gü1.el binalardan birinin fc;ini ı:ormek 
istedim. Bunların her birisinde eiki 
bir ıtilenin torunları oturu3or. 

Gondol, uyun içinden çıkan taş 

merdi,·enlere yaklaşarak durdu. bli
\ ük kemer1i kapıdan girince holde 
temiz ı:iyinmiş yac:h bir hiımetçi ka-
dın bizi hiirmetle karşılad•. Kend~i· 
ne arzumuzu c;öyledik. Esacen bu
rada muhtelif ailelerin, her biri ba~
ka bir müze halinde nlan t"' lerini ec
neb' seyyahlann ziyaretine a~ık bu
lun~urduklarını en·elee öğrenmi~tik. 

Kont Papadoplo ~il~inin b.yıu: 

önlüklü ihtiyar kadın hiımetc:isi, biıl 
&elamlıyarak çekildi, bir daldka. ı:ıon
ra yaşlı bir. uşaJ\ göründü l""~ nnü~ü~ 
r.e düşerek .ara)ın merdnenlfrını 

~ıkmı~a başladı. 
Kaç kat. kae oda, ne sü"- ne •.fY"· 

ne ihtjşam, ne tarih .. 
blenmi~ deri kaplr duYarlann a

raeında ~ncereleri hin bir diyann 
atır ve kıymettar kumaşlanndan per 
leter, dunrlarr goblin tı:ılıları. ta· 
nnları !an'atkarane tablolar örtü· 

y .... 

Camekinlann içindeki tabak, <ini 
ve ıairt kol1ekllyonları baha bi~ilmez 
d.,erdfltir. 

Nihayet son kontesin hu.41u~I daf. 
re&ine çıktık. Misafir salonu, ah • 
haplarını kabul odası, muı.iki odur, 
) atak oda~ı .. 

Kont.sin kabul !llalonunda hirtok 
resimler arurnda kral .Emanüelin: \"e 

Haht l>rem Umbert ıın imzalı ve it
haflı lotoirafileri ziayret(iluin giSz 
luini ç8h·or. ~ağda, solda hin b:r 
kii«;ük n J:"Ü7.-.I ~ey .. 

Kont Papadoplo, rummuş, Yenedi· 
h relmif. doçların hizmetin. ~r • 
mif, .zenıin ı. lmuş, kont olnm~. Iki 
yüz senelik bir aile. 

Grand kauTda matlA.ka görülecek; 
n ıeziffcek binalardan biri de Ka
doro müZffi irli. ı Yenedik ' tarihi, bu 
eski Hrayın ) ükMk tannlı ıteni~ ()o 

dalarında unlanıyor. Oradan ~ık -
tıkt :rn ~onra 1ı:a~r sahilde'-; ~ark mil
uıini ıfola~.p · üst katta Japon, Çin, 
Cu.a, Acem n et11ki Türk eıııerltri. 1 
Silahlar, kal'~ r, ztrhlar, tua?lar,1 
tolgalar. kalkaı .. ar, mıtrRklar, vıy. 
uklar, gemi modelleri. 

J \a bir daired~ "'lrava~ılar, f. 
pekli kuma~ ü~rine ~:mı~ fel'· 
mar.lar. mektuplar. ... ı~ya1ür1er ... 1 

ı!atka b;r kHnmda elbiseier. manken· 
!er. kıyaf etl~r .• 

Binanın alt katında hii.} ük bir re:
1 

ıııim ı-aleri111 ,.ar. Burada muhtelif 
devirlerin Aan'at eserleri, güzel bir 

ta.~nif ile n asırlar yan yana getiri
lerek 5eyircilerin gözleri önüne se • 
rilmiş. 

Korı:an gemilerinin çaqu~ma~ı. 

menularını dinden ıtlan tablolar. rh· 
liıııalip muharebeleri, ~arnnha geri· 
len lsa. Madonna, azizlerin hayatı. 
Rönetıans eMrleri. Yeni ttserler. 

insan san'at n tarih ile nıeşhu o
larak bir hinadan çıkıyor, ba~ka bir 
binaya ıiriyor. 

Gen~ büyiik kanaldaki -l'ar. 'at gA· 
leriıini n ıüıel san'atlar akademisi
nin ~alonlannı (f7.dim. 

San'at galerisinde bilhas. .. a. yeni 
re!lim '"e heykel, öttkiAinde bilhassa 
büyük e~rler. Zİ)'arttçiH gözlerden 
dimağa ,.e miifekkireye boşalan he • 
yecan ve tef ekkiir kasırrası halinde 
uzatthyor. 

Kanalın sonundaki kili"t mimari
nin müebbet bir f-Rheseridir. 

Rtfik Ahmtt 

_ ........ 

ıııı:ramıre teniatrna 2-1 - 10 431 tari· 
hine m ü~adif cuma rtt'f':İ gün ii f'a tih 
kazası kaymahamlığındn m iJte:;-ekkil 
komi6yon tarafından h.~ şlanılaeaklır. 

2 - Mülga Kocamucıtafapaşa '°t! 

Eyüp şu~Jerinde mukayyet ol :ın nıa· 
ltllin 1"e şehit yetimlerinin ikrami.}·e 
teniatı dahi &.} nı tarihte Fatih K. 
kaymaka mhirnda yapılaeakf ı r. 

3 - TeV7.iat haftada üç ~iin olmak 
Uzere cumartesi. paıartesi. peı·~nıbe 
günleri ~aat 9 dan 12 ye k:ıdnr de. 
nm e-decektir. 

4 - AlAkadaran tevziat ı:iinlerinrle 
~uhe}t mtiracaatıa sıra num:ua~ı :ıl
mıtlıtrı mecbu rt olduğundan a l:ırak
lılan ~ıra numara.'1 ile teu:at yapı
lacaktır. 

:; - l\leıkAr günlerden h'lşka gUn-
lerde sıu numarası için müraeaat 
kıtbul olunm:tz. 

6 - Tenbihat esnasında malülinin 
resmi flenetlcrini. hü' i~ et Y:t raka
larını, , .e maaş cüzdanlarını lhru et· 
meleri •el.aleti celilcıı!n tali:natna. 
meı-i iktııasındandır. Resmi cenet
leri mevkii muamelede e>lanlar ':'uhe· 
H müracaatla ,·esika :ılmaları iktmt 
tder. Maa~ cüzdanları terhin hulu
nanlar müeııısese ~ahiplerinin resmi 
firmasını hayi pullu \'tSaikl<' miira. 
caatları zaruridir. 

7 - ""' ··ıiat esnasında şehit yetim· 
lerinin ltt•r şah a ait re,.mi c;enetleri
nl Ye nüfu~ te:r.kereleri11i n• maaR 
cüzdanlarını ihrar. etmf"h•ri - · ... aı;; cüz 
ılanletn terhin hulunanl:ıı· altıncı 
maddede yazılı olduiu ~ıbi miies."e~ 
~ahiplerinden re.c;mf firmalarını ha,·i 
pullu ''esaik almaları mecburidir. 

8 - On ~enelik maa-;;larını alarak 
alitkaları k~ilmis ofan nıaliıllerin 
maka matı be~ hud'c iş~al etntemelt"· 
ri i~in müracaatları kahul olunmaı. 
Bu kahil kimc;eJere te,·zint yn!'tlanıt· 
yacaiı talimatname cnııi :ktıza~ın· 

dandır. 

9 - 10 Mnelik maaşlarını almış O· 

lan ~hit yetimleri han~i enıYalden 
on ~neliklerini almış iı.eler o em\ıt· 
le müracaatla a!Rkadetrluının ke~ildi 
ğine dair resmi nı:;aik alarak mür:ı· 
t'aat etmeleri talimatname emri ik· 
tıza.sındandır. 

10 - Talimatname mnciblnce te,7.i· 
at müddeti teniata haslanıldığı ta· 
rihten itibaren döı·t aydıı:. Hu müd· 
det mrfında müracaat etmi.> t'l"ek ık
ramiyeh•rinj alnuyanların hakları ~a· 
kit olur. Rununla heralxr yul\ardaki 
maddeler aynen tatbik olcnacağın· 
dan noksan ,·esaikle müracaat celil· 
memHi al~kadarana ilan olunur. 

tedblrıı 

a., afrısına ka .... en müessir devanın 
h.an•I ilaç olduiu hakkında uzun tet
kıkat yaptım. Neticede ASPİRİN de 
karar kıldım . 

afrtrsa 
kalnıa-· 
derhal 

Size temin ederim ki. nerem 
airesın. başka tedbire hacet 

~·~ " AS P f R 1 N .. o ağrının 
onune seçer. 
":4SPiRIN. in-fSizdeki afrılart da aynı 
suretle 'ifayap edecefi muhakkaktır. 

Türkiye linyit madenleri: 
Türkiyede linyit, balçık ,·e ardu

azla mahlüt hir surette me\'Cut bu. 
lunmaktadır. Bunlar Jin~ itten p~k 
kola~ lıkla a~ rılırlar. 

l'mumi harp e na~rnda mtmlekc· 
timizde lin)·it istihsal:ıtı pek faat hil' 
Yaziyette idi. Harpten t"l"\"el l !J02 ilfı 

l90i ""en.,.lri ıarfında (l.30.000) fon 
linit istih~al edilmişti. Harp toı;na~ın· 
da milyonlarca ton linit !;lkarılmı~· 
trr. 

Linit madenleri ıttideki hRrnlide 
mel·tuftu r: 

a) Garhi Anadolu, 1. Bi~a H Rur. 
sa ha' li!iıi, :?. lzmir ,.e ha,ali!'i. b) 
J\ferke7.İ Anadolu, Şarki Anadolu. d) 
Trakya, e) Diğer ha,·ali. 

En mühim linit madt"nleri, Riga 
havlisindt" olanlardır. Bu kömürler 
Biganın (;"O) kilometre şarkı rcnuhi· 
"'inde bulunmaktadır. Danı:ırlar. iki 

metre kalınlığında olup, difrt kilo
metre imtidat etmektedir. nuraclan 
.ı:-e~de 29000 ton kadar kömür istih· 

edilmektedir. 

Hu kömür Balya - Karaa) dm nta· 
clenJerinin elektrik santralı '"' ~air 
ihti) acı için kullanılmaktadır. nu 
kömürün tahlilindt" netir<- elde e· 
dilmiştir. 

Yüzde 32,6 miktarında knrhon, 
) üzde 4:l.:'i miktarında ta~ mernt. 
) iizde 12,6 miktarında kül yüzde 
~.:l miktarında ernebi mevattır. 

· Diğl'r /inil madenleri şunlardır: 
a) Garbi Anadolu: 

ı. Bursa haYlisi. 

Bur~anın şarkişimalisindt" Demir· 
taşta H Gemlikte. İznik gölünün şar· 
kında Geynde Bileriğ'in 10 mil şima
lişarkisinde linit madenleri mevcut· 

tur. 

Bunmnın garbında Bandırmada, 

Kirmastıda. Mihaliçte de linit ma
denleri bulunmuştur. Yapılan tahlil 
netice inde tan ar mel·addın yüzde 
!l2.6 ,.e karbonun yüzde ..ı:u. küllin 
)"Üzde 12.6 miktarında me\·cut ol<l.ı· 

ğu anlaşılmıştır. 

2. lzmir hanli i: 

Somada, Sökede, Sultanhisarda. 
Nazillide, Aydında, Mil:\stet, c;ölhi
sarda da Jinit madenleri meHuttur. 

b) Merkezi Anadolu: 

Ta,·şandaiında, 1'okatta, l'irn ta. 
Harputta, Zekranik ,., Çiıngiinde 

Der~imde de linit meHuttur. 

c) Şarki Anadolu: 
Karsta, Mollasüleyman, Dağcık, 

Erzurum yanında, Nananela senede 

(2000) ton kadr Iinit istihsal ectn. 
mektedir. 

Van havalisinde. Yan gölü il~ Ar
şak arasında damarlar bulunmuffur. 
Hakka ride, Bat-kalede 15 m<'tre l<alın· 
lığında da damarlar meHul olduğu 

anJar:ıimıştır. 

d) 'J'rak)·a: 

Edirnede, Uzunköprüde, Tekfrda • 
~ında 'e lstanbulun 25 itl 31> kno

metre .. imaligarhisinde Akpınarda, 

•.: malanda ve Ağaçlı havlisinde de il· 
nit, mevcuttuı·. 

e) Diğer hal•aJi: 

Kon) ada, Ka~tamonuda, ]Ja}ık• 

irde, E..:.kişehirde, Truva haral>el• 
ri ch·arında Afyon Karahfsanıuı .. 

Kötek boğazında 1600 metre irtifa· 
ındaki dağlarda Jinit mevcuttur. 

J,initin itıtihltilı.· aahtmı: 

Linit. son zamanlarda faJdeU 
bir ı-;urette i~timal edllmefe başlanıl

n11;:tır. Bil) ük ikbsadl buhranlar 1-
cinde vüzen A,·u turyada, linit, b• 
gün el~ktrik kudretini istihsR1 etmü 
irin kullnnılmaktadır. fesell Vira. 
n""a ~ehrine elektrik kudreti nrd 
(48,000) beygir kU\·retindckf l".hn
furth santralı Viranada:n 40 kllo111et. 
re mesafede kain Zillingdod linit •• 

denlerinde in~a edilmiştir. Bu AB• 

tral senede (440.000) ton linit Umilrl 
sarfetmektedir. Kömür br:set fab
rikalarında. nrikt"f haline ifrağ edil· 

mekte ,.e hunlar da hu ~'kilde Qll• 

tralın kazanlarında ihrak edilmekte
dir. 

Burada kullanılan linltin ku,el 
haruriye i behu 1'ilogram için :tSOO 
il:\ JOOO kalori arasında df~i~mtkte 
n en iyi cin )erinde beher ';\ilogral\l 
için :ilOO ila 5600 kaloriye çr~makıa· 
dır. 

Viyana şehrine elekn-ik kudreti, 
hu santralden (70,000) Toltuk kunet 
le üç safhalı mütenavip c.r•yanlar 

isale e-dil mektedir .. R_u santral '"iya. 
na ile Ehenfurth araırıındaki 55 ~hr1 
de elektrik kudreti vermekt~dir. 

Bize gelince, bilhaS8a Biga han
lisindeki linit, Avusturya kilmürü ile 
pek i.} i mukayese edilebilir n mem

leketimizde de ucuz mahrukat olarak 
Jrnllanılahilir. Linit madenlerimjd 

behemehal inkişaf e-ttirerek, aob.,. 
Jarımızda \'e diğer mahrukat lıtih-
11\k sahalRnmızda ağaçlarnnrzı keteıo 

rek yaptığımız mangal kömUrü yerf. 
ne kullanmaia çalışmalı ve bu 111ret
le ormanlarımızı \'İkaye etmeliyiz. 

lst. maarif müdürlüğünden: 
BugUnkn perıembe günn saat 15 te ilk tedriıat mllettifi 

F evıi B. tarafından Sultanabmette muallimler birlifi biauaacla 
"Terbiyesi zor çocuklar,, menuu etrafında konfennı verilec.ektir. 
Bütün muallim arkadaıların hazır bulunmaları tebliğ olunur. (3374) 

HANIMLAR Üzülmeyiniz 
Doğrudan doğruya Beyoğlu, Tokatlıyan karıısında klin 

LUVR MAGAZALARINI 
Bir ziyaret ediniz. Orada aparhmanınız için muktezi her tGilB 
levazımatı tefrişlyeyi rekabet kabul etmez fiatlerle bulacaksınız. 
Son gelen tefriıat kumaştan, perdelik tüller, stoklar, duva( 
klğıtları ve her nevi mobilyalar en son model ve en mükemmel 

cinslerdendir. 

Bir defa ziyaret lsbatı mtlddeaya kAfldlr. 

Akşam Eerkek san'at mektebi 
Talebe kaydma denm edilmektedir. Marango:duk, taaviyeci 

Te motörcülUk elektrikçilik, sıhhi tesisatçılık ıubeleri yardır. 
Hariçte bu itlerde çalışanlar yazilı. Herglin öğleden ıonra miira
caaat. ikinci teırin batında kayıt kapanacaktır. (3287) 

Istan bul borsasından! 
Bor~amız ~übayaacılarındao iken ahiren iıtifa eden 

man Ruşen beyın boı aadaki muamelitından dolayı bir 
olanların on &ün zarfında bonaya müracaatları. (3380) 

soı.,. 
ibtiWı 
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Farmasoıilar dinleyiniz! Ankara • pahalıdır? • 
nıçın 

-~----- ----- - --------Panwesonlukl• er11111ızd•kl fark 'udur ki biz önce mllle• Nafia vekili tetkikat yapıyor tl111lzl, aonre 111llletlerl du,unuruz 
RuRuRI :4nkara muhabirimizden~ 

Ankara diyince, evvela hatıra geı 
len ııııhalılık oluyor. 

Mahmut Esat Beyin ikinci makalesi 

-ııı-
llueehık bir mezheıptlr. SfyASl 

Mı t.efekküldilr; demittik. (Hayır!) 
tJJwlar. Hakikatın ıtıiı bir (hayır!) 
la •ıeek, bir (hayır!) la ortadan 
..... olnydı; Batıl, bütün bir 
llvatın hllrimeıi olurdu. L!kin iş 
C'I kadar kolay deiil ... 

Fanrıuonluk siyHf değildir; çün. 
\1 ai1asetle uğra!mıyor d iyenlere, 
"9Miplıriniı nedir? Yaptıklarınız 
Mdfr? Diye sorabilir miyiz': l\fi11i· 
1'ilM Mr tarafa birakarak insanlara 
mnıetterinden, mllllyetlerinden ev· 
1'11 muonluğa ve mMOnlara yardım, 
muaTenet, muhabbet vazeden hat. 
t.a ftta11 hudutlan tanımıyan bir 
wl&hep ıfyuf delildir de ya nedir?! 
1111ı.ttetht mukadderatında bu ka•ar Mtrfik dualı bir tqekkül. ıiya. 
tıet olma1H, ne ıiyuet olur? Duna, 
Yyle bir tefekküle, her hansri hir 
Jaütmet, ıiyuf delildir diyebilir mi? 
... akla, mantıia eıjar şeylerden 
•l•tr1! 
DU,laeJlm; bay1e bir taazzuvda Rri· 
JUlar, Ta1lt paşalar, Afah&nhr. in. 
lflll balları, dünyanın birçOk 8İya. 
llt 9Tlırl, hatta memleketimizin en 
"'1tk adamına 11ui k&st teşebhüAUn· 
.. l»alana11 ta mulılp Mustda Sagir. 
Jere. .Afp11f•tanı atte veren usus 
(Laneu) lıre kadar çe,it1i insanları 
ahtı olacak da, far:muonluiun adı 
.... ,,. ralnız insani kalacak, öyle. 
al? 

B11 kadar muhtelif ve bu vaziyette. 
kt iua•lardan mürekkep bir cemiyet 
••Wkaten insani olsa bile işi gene si· 
,....te dökecektir. Döküyor da. Dun· 
da ıUphe edilmemelidir. lnsnnlığr 
~Htika .nterikll1anna alet etmekte 
•ana yGktur. -Bu bir ı:ulUmdilr. Ne. 
n41• kaldı ki farmasonluk siyaset ,.,.ak i~ln kuralmuttur. Bunu biz 
-.U, el\ bftaraf iki kitap ıöylüyor. 
~· ... '. ~ • • • 
.. Ki~ bir nk'a anlatayım: 1\feş· 
ntlrette (Fit. Morls) adında Jstan· 
.. ltla Mr in~liz vardı. Bu adam se· 
fantlerden birinde b8f tercümandı. 
l'arauondu. Otmanh meclisi meb'
uum•a Tallt paşadan da fazla nii· 
fua ahibi idi. Koridorlara hakimdi. 
Vüt:la teYhillisllmı olan za\'alh 
Jılaa& Klıım hocayı da farmason 
,.._tflaPdı. Bir .rün hu (Fits Mo
Jll), IHb'ualardan Mecdi efendiyi bu· 
lar oaa: (Sizin teYhillisllm farma· 
.. ıdur. inanmaman, itte mason 
lflnllerinl iiretlyonım. Git kendi· 
llM halttan yap. Sana ne oldufunu 
..,111111.) ier. 

M9''1UI efendi Musa Kbım hocaya 
pler. lpr.tlırt ffrir. Zavallı teY· 
•IH8tlın HTfnlr, kal'flımdakini de 
tllUDll zaMedır, hemen boynuna sa· 
nlır, lper". Öper. D.rken ha iki he>
• arumda bir arbede hatlar. lş 
...,.._iye kadar nnr kavıa bu 
... arla blınas, 1MCliae abtder. Ha· 
ilM 111ee ()alanh ıneb'usanını sonra 
ia bu yatanı aanan methur (ikinci 
tllılp) mulıalef ~ine ~P olmu~tur. 
J'armuonlufun Tüne ıni11etlni ikiye 
Y'lmek fçfn gene bir ingiliz nulsonun. 
ca ... ı Mr styuet aleti olarak kulla. 
m1dıfr an1af1ldı mı?! Şurası muhak. '* ki (1908 lhti1All nl yapan <lttilmt 
"" terüld) yı, yıkan lmillerden biri
il .. farmuonluk olmuştur. 

• • • 
l'armuonlufun faaliyeti yalnız 

ıııhll kik aruında kalmıyor. Bu 
fılllr,llltm ıençlerimizl içir.e atması ,....,.naq gibi, orduya, jandar· 
- lıiılUr propqanduını uzattığı 
....,..ı.. Bin bir vaitle askerin 
_. •• 4lola91yorlar! .• Pek çokları· 

tıldlfıer J&pılcbiım biliyoruz. 
' t'l'Uımaon locslan), ne hakla as
lilr1trllldsl aralarma davet ecllyor
larf Rusf allhiyetle ordu etrafm 
.. ,._...•l•k propqanctası yapı. 
.ıarı Onlu, donanma milliyetçi· 
......... Mr .. Y dflfiinebilir mi? 
'91 sGnahm heeabı nasıl verilecektir? 
Be tara aölmek delil, milleti ikna e
... lllk cenplar fıteriz. 

• • • 
' llatıınaa plmftken, bir badtae .... ----. 

( Birinci makale 19 Teşrinevvel tarihll 
5ayımızda intişar etmiştir. ) 

Meşhur papas (I<'rov) masondu. 
Bu adam, lstanbulda hain halifele
rin saraylarına kRdar girer, orada 
masonluiu Türık miJleti alt.) hinde bir 
siyaset aleti olarak kuJlanıı mış. Gü· 
nün birinde bizdeki farmason loca
ıına gitmiş: (Hepimiz kardeşiz, ay
rılık gayrılık yok. Jngiliz kralı haz. 
retleri lngilteredeki farmasonların 
ba ıdır. Hepimiz onun riyaseti at. 
tında çalışalım) demiş. Sonra (ln· 
J(İliZ muhipler cemiyeti) tl'şkil ediJe
rek papazın gö ~rdiii yolda yÜTÜn· 
müştür. Farmasonluiun siyasete na
sıl alet edildiği anlaşılıyor mu? U· 
marız ki (papas 1"rov) un mütare. 
ke senelerinde memll'ketimiz,1ekf me
. aısıne insa.nf dir siyasi değildir. 

Denmiyecektir! .. 

"' * • 
Bir vak'a daha: Bizde farmason· 

luk her yerde olduğu gihi her glin Sİ· 
yasete kan,mış, politikacı1ık yap. 
mı~tır. lstipdatta Ahdülhnmitlc ge
çinmiştir. • arayın içinde hile farma· 
son vardı. Mt'şruti)ctte hem Abdiil· 
hamitle, hem halife Re atıa, hem 
de (ittihat , .e terakki) iJe :ın1aşmış
tı. Sonra hain SuJtan Yahidettinc 
tekapu etmiştir. Filesof fiiza Tev
fik o hiyanet günlerinde 1'iirkiye fnr· 
masonluğunun şefi olmuş, locnlar a
deta (hürriyet ve itilfıf) fırka mın 

şubeleri halini almı:. tır. 
Şu manıaraya göre (farnrn.~oıt· 

Juk) te~kilatının yıtrınhi va7.iyetin. 
den cilmhuriyet ne dereceye kadar 
emin olabilir? 

Farma onluk; milli bir hars, bir 
görüş, bir duygu deiildir! ! Mason
luiun çezhesine kapılanlar (Hayır!) 
milliyetçidir diyorlar!. 

Kitaba, tatbikata mı yoksa. dedi· 
kodulara mı inanaltm? ! ! Hangisi· 
ne?!. 

BugUn dünyaya neşredilmek iste
nilen farma.,.on luğun prensipleri ls
koçyada, Jngilierede, Fransada doii· 
mıf orada işlenmiştir. Bizdeki far
ınason luğun esasları da bunlara da· 
yanıyor. Bunlarla irtibat hn lindcdir. 
Türk milleti, Türk milliyetçiliği ls
koçya, lngiltere, :Fran::.ı~ ~arma 0~ 
tarikatleri midir? Bt'nlıgmı hu tarı· 
katlerden mi öğrenecl'ktir? Runlarla 
mı beslenecek, hunlarla mı ) ük~ele
cektir? Tiirkün gerisinde on bin yıl· 
lık bir tarih ''ardır. Bu tarih, İn· 
sanlıia büyük medeniyetler ''ernıi,. · 
tir. J<,armasonluk gibi şeyler onun 
yanında çok k~Uk Yarllklardır. 

"' * * 

Son zamanlarda bizzat Nafıa veı 
kiU, Ankaranm havayicl zaruriye fi.c 
atlarındaki yUksekJiğin sebeplerini 
tetkikle uğraşıyor. Hatta bunuıt için 
muhtelif vekllet murahhaslarmdaD 

HUk0111et merkezl111lzln 
Yenı,ehlrden ve lat.ayon 
clv•nntlen iki 111enz•Nı••· 

Yenı,ehlr Ank•Nııun 

aonred•n ~•pll•n 
kıa1111d1r 

mür('kl\ep bir (le Jfomfsyon f~~ldll fa. grn yerinde lnkf'11lf etmektedir. fs- SlNEl\fA 
karrUr etmiş bulunuyor. Alınacak tenilen şey apartımandır. Ba ara- Ankarada hal.n dört sinema bina.o 
tedhlrlerin ara~ında demh;ollannm da zarif binaların çofaldıflnt gör- l'!t vardır. Halk e\'f (eski Türk ocl.fı), 
zaruri nakliyat ücretlerinde tenzilat mekle memnunuz. Ankarada evler el"kaf, yeni, !klüp ainemalarr. Jlk UçU 
yapılması ilk düşünülen noktalardan çoğalıyorken kiralar ne halde deme- muntazam bir şekilde yapıhıuı bulu. 
biridir. mek miimkün değil. Ankara pahalı- nuyor. Fakat hunlann ilk ildai de 

Hakikatte Ankara<la ha\ayici za- lığının ön safında kira, bilhassa ev fimdi faal delildir. Diğer iki i~Ji .. 
ı·uriye fiatıarındaki pahalılığın sc· kira ı bulunmaktadır. Hu kadar in· yen sinema da son zamanlarda aynı 
heıılcri başında l!!R),lacak olan nakli· şaata nğımen o yine ayni vnsırta ya. müstecirin eline geçti. 25 kurut olan 
~at meselesi değildir. Jlclld daha ı.} or mu? Hem e\·et, hem hayır! t'S· duhuliye derhal 40 kuruşa çıktı. Halk 
fazla diikld\n kiralarının ) Uksekliği ki Ankara m·1erine göre hayır, fakat bundan ~ok müştekidir. 
ve e."-nafın mahsu" ihHkarıdır. konforlu e\•lere apartımanlara göre Ankara sinemacılarımıza. iyi bir 

Runun hıusit bir nıisnli: Halde '30 e,·et ! Heı-kt's banyolu, günetJli, ha· te.şebhüs sahasıdır. iki güzel sine .. 
kuruşa aldığınız üzUme mesl'lfı J~a- vadar, temiz ev arıyor, kaf.slj n. ma binası halk eYi ve evkaf sinema-
raoğlanda rıo kuruş i ·tenmesidir. )erden çıkanlar ~ncereleri Jiifoik lan bo~ duruyor. 

tNŞAAT modern evlere. aparhmıanlara. ta ını· Eilence yerleri ve d1enul!rf 
Ankarda hu sene yapılan inşaat )orlar. Tabii bu vaziyet \ karşı~ında mahdut tiyatro8uz Ankarada yeni 

geçen seneye nishetle fazla fakat e\'· knfe li \'C c ki e\'lerin kiraları ucuz. filimlcri bir sene sonra giisternıemek 
velki senelere ı.?Öre azdır. Yeni in şa· Jadr. Hem de üç ~ne eneline naza. şartile sinema ihtiyacı, müte~ebbisle
at bilhassa Yenişehir • :Kavaklıdere • ran yarı yarıya, fakt hu konforlu re kArsız bir 1aha değildir. 
Çankaya mmtakaları ile e ki yan - e\'lcre pek d-e müesı.ir o1amadr. ilhan 

''''j'''''''''''''''''•····················~~~~~::::······;~·····i:~~·····;;~~~~;;···································i······· 

lstanbul ikinci ticaret malıkcmc- latan'bul dördüncü icra 1tıemurlu· B~lu birinci ıulh hukuk haAim .. 
sinden: ğundan: ğmihii: 

16 eylül 92 tarihinde mahkemece Havva ı 'nciye hanımm Saten ha- Torkom, Arşavir, l\lıgırdiç Efendi· 
ıflj,ı;;ına. kaınr Yerilen Galatnda Site nımdan istikraz eylediği :ntebaliia 1erle Nazif Beyin p::rian rrutuarnf 
.Fransezde dairci ıııahsusad:ı icrayı ti mukabil ,·efaen mefruğ Eıenköyündf olduklan Beyoğlunda lstlktil cadde .. 
caret edip Şehzade başında flozda. Koz) atağında. Sıtma pınarı sokağında sinde cfdit 192 numaralr dükklnm 
ğan kemerinde l ::i numaralı hanede atik 24 cedit 45 num11rlı maa bahçe hükmen izalei şüyuu zımnında acık 
mukim tütün tüccarı Ka ap 7.ade E· bir bap hane 30 gUn ıuiıddetle iha· arttırmasile satılığa çrkanlr.nştır. 1-
min beye ait muamelatı fflıisiyesi 1 kıym•tı· on bin liradır. 2 - Mesahasr le! eneliyc mil7.ayede:dne vazo un· '"" 
s indik heyetince tas fiye edilerek ma· 9,ı;o metre munbbaında. kU,.Uk birer 

l•t i 1 1 muştur. :r 
sanın tedviri muamc a 1 <: n htiyarı odayı mil'"emil 3 kattan ibaret tütün· • l k k H.1dudu: ~admn elyevm Dursun s-• 
icap eden masarifi temın ecece ·ar· · 1 E cU dUk1"a· nıdır, biltUn cameklnlır .. e h 1 kaptan hane ve bahçeei şıma en ,. l'I. • 

şılık olmamasından a en maı;anın ya.ı..murluk siperi dahil değildir. 3 -
kapatılma.sına 19 teşrinicn-el !t:n tem paşa tarlası garben e1yev~k H:ıen ipotek ve haczi yoktur. 4 -
tarihinde karar ,·erildiğ usulen iHln Dursun kaptan tarlası cenut>.n tarı 
olunur. ile mahduttur. l\fesahası cadde üze- Arttırmaya l§tlrak için yüıde 7,50 te-

rmdeki hane aitmı~ metre murab- mlnat göstermek Jlzımdır. 5 - 'Mil· 
Milliyetçiyiz diyen farınn..c;onluk 

tamlasına bir tablo yapalınt; ve hu· ğundan: 
18lanbul dördüncü icra mcmurlu· ba arka cihetinde bina 75 metre mu· terakim vergi belediye resmi vakıf 

nu hep beraber temaşa edelim: Fa~- Deşiktaşta Abbas ağa mahnllt'slnin 
masonluk localanna Tiirk, yahu~ı, Selfımlık ,e e."ki mektep soknfında 
arap, rum, italyan, fransız her mı!· 3 numaralı hanede sakin iken elyevm 
Jet girebilir. Orada milli) et ''arlıgı ikametg{thı mcı;hul madam ı;, lambi. 
,·atan hududu kalmaz. Bunun adına yanın oğlu Ye Yarisi Dimilri llaskali. 
ma80n camiası diyorlar. Uunu, nta· kos edenfiye: 

rahha 'f'e umum arazi bir dönüm me
sahai sathiyesinde. olup ta.ınamının 

kıymeti muhamminesi hin liradır. 

karesi müşteriye aittir. 6 - Tapuya 
mUseccel ve gayri müseccel hak sa
hipleri bu haklannı tarihi ilAndan 20 
ıUn içinde evrakı mliı!ıbite1erile bil· 
dirmeleri h\zım ve aksi takdirde sa.tıı 
bedelini paylaşmasından hariç ka· 
Jırlar. 7-21 - 10 - 931 tarihinde 

şartnamMi divanhaneye tt\lik edile.. 
cek otan gayri menkul tuihi ilin· 
dan itiharl'n bir ay zarfında 29 - 11 

BOnlar başı operatör 1\1. liemal be· Yorgi Simyonldis efendinin (3000) 
yin beyanatile de öğre~d~k. nu mc~,. lira alaca2-mdan dolayr mahcu1 bu
hebin prensipleri mucıbınce loca)a Junan balada adresi yazılı gayri 
dahil olanlar, hariçte kalanlardan menkulün dfütte üç hissesi 2:l tl' .. rini· 
enel birbirine muannet, yardım ':e ewel 931 pazar günü öğleden en·el 
ıe\-gi ne mükelleftirler. Kırk dıl takdiri kıymet muamele i ifa edilecc· 
11öylenen, kırlc düşUnce Tt rnefkQre ğinden ye,·mi mezk\ırda bizzat ,.e) a 
yaşatan bu Bahit kuletrindl', mason bir Yekili kanuni göndermeniz lüzu. 
olmıyan her Tilrkten, hata siyonist· mu icra ,.e iflas kanununun 69 uncu 
lik davasında bulunan mason yahu· maddftllinin emrettiği ihhar makamı· 
diye yardım prt olduğuna göre bu· na kaim olmak üzere ilanen teblil 
nun ve bu kanaatin neresi milliyetçi~ olunur. (1884) 
dır?.. Görülüyor ki farmasonluk ~=::::::m===~====:==:s.=:==3;:;~1 

T •·an un huzurundaki çe.hı csiııı değiş. prensipleri milliyet tanımıyor. ant· " 
yamaz ela. Tanıdığı gün kendi ma· 
nası kalmaz. Prensipleri alt üst o
lur. Çünkü o, beynelmileldir. Ya11· 
yabilmek için milletlere dü ,man kal· 
ınası lazımdır. 

Bütlin bu hakikatler karşısında 

faı-masonluk milliyctçi!iği elden h_ı· 

k .,m .. k 1·,ti,.·or. tkı karpuz hır 
ra m .. ·~ J Jf t T .. 
• ltuia sığmaz. Bız mil ) e çı ıgı 
;~rk i~ln dü~Unmek, Tlirk için )a~ 
pmak anlarız. Her şey ondan son· 

• • • 
Slyast vaziyeti kitaplarlP., t~t~~İ· 

katla anlatılan böyle bir teşekkulun 
aclma her hangi b\r hayır mlie"-se~ e· 
81 hnft gfbt (Tlrk yükselme cemiye· 
ti! demek Ollan sisli mahiyetini ve 

tiremeı! .. 
* • ... 

mr ciheti ehemmiyetle l~ret et
meliyim ki: mz milliyetçiler. insa~Jı
ğın düşmanı değiliz. lnsan cl~s~luıı;~· 
nu: farmasonluğun yaptığı gıbı ınıl· 
lb etleri inkarla, gizli gizli çaJı şmak· 
Ja, hatta tatbiüatta şahısların, lıazı 
eıııı;eryali. tıerin, ui ka tçıların e
mellerine alet edilm hu tarikatle an
lamıyoru1~ Diz insanlığın dostuyuz. 
Ililiriz ki bir millet münferit müta
lea edilemez. Münferit yaşıyamaz. 

Hele yirminci asırda .. 
Farmaı.onlukla aramızdaki fark 

$udur ki biz. önce milletimizi, sonra 
;..meUeri dütünUrüz. 

Mahmtu Eset 

l\lüstemilltı oclde Userindeki hane-.. . 
ye tek kanatlı k•Pld•• sfrildıkte ze· 
mini toprak, n altı bir llal& bir gu
nlhane iki oda ah~ap mırcllnnle ~ı· 
kıldıkta bir c:ola üzer-ndı iki o:la O· 

hıp cadde Userindekt odanın bir böl. 
me kapısı nrdır. Hane itthıtlinde u. 

fak mathah Yardır. Arka tnrafrndakl 
haneye çift kapı kanatlı kapıdan gi· 

rildikte zemini t.oprak bir eY altı mat· 
hah bir hala biri camekAnla bölme 
iki oda ve ayrıca bir oda \e fttisalin· 
de bir ahır mevcuttur. Hanenin altı 

'bodrumdur. Haneler ahşap olup hah. 
çede üç kuyu ve müteaddit eşcarı 
mUsmire vardır. Bahçenin etrafı taş.
duvar "e kıımen tel n hl.'ndek ile 
muhattır. Talip olanlar kıymeti mu
hamminesinin ) üzde onu nisbetinde 

pey akcelerini alarak 9Z8 - 2292 dos· 
)a numara ne 28 - 11 - 931 tarihin· 
de saat 14 ten 16 ya kadar Jstanbul 

4 üncü lcra mtmurluğana müracaat. 
ları ilan olunur. 

lstanbul beıinci icra ınenıurluğu.'I· 
dan: 

Mahcuz lıüf ı ve sair,. 24 teşriniev· 
vel 931 tarih.inde ıaat l2 den itiba· 
ren A) nahçe3me Nazna Paşa apartı. 
manının önünde aatılaeatı ilan olu· 
av. (1882) 

- 932 pazar ıünü saat 14-16 yaka• 
dar mahkemede açık arttırma ile 
satılarak kıymeti muhamnıinesinden 

en fazla bedel ' 'eren müştC!rinin uh· 
desinde bırakılır. Bedeli müzayede 
5 gün zarfında başkatip veznesine 
teslim edilmesi Ye aksi takdirde bil .. 
cümle zarar ve faiı tazmin ettiri· 
lir. Fazla malumat almak istiyenle-
rln 930 - 9'9 dosya numarsile mah· 
kemeye müracaattan ilan olunur. 
(1879 

/danbul ikinci icra memurluğun .. 
dan: 

ikinci arttırma ile paraya çeml· 
mesi mukarrer olan a) nalı rıırdrop
lar, komodin, Ja,-abo, korniza1ı per-
de, ıramofon, büfe, iki kişilik karyo-
la, yaih boyalı tablolar 2:; teşrini· 
enel 931 tarihine müsadif pazar gU· 
nU saat üçten itibaren Beyoğlunda 
Alyon sokafında satılacağından ta .. 
lip olanlanw mahallinde bulunacak 

memuruna müracaatları iliıı ela
nur. (1881) 

' 



Toptan Fatına Perakende Satış------

Galata 

Erk~kler için 
ınglliz 

fluıambalm 

Çevrilebilr 
Muşamtalar 

Liradan 
itibaren 

'' 
MOflon je ıapardin 22 1; 

Padasüler 2 ,, 

Tre~kotlar 

in,illz biçimi 
,ostümlar 

'' 

'' 
Cihan.şümul marka 

Mandelberg 
EMPERMEABiLiZE 

Pa.rdesüler 

' 

Karaköy 

Hanımlar için 
Deri taklidi mütenevvi renklerde 

lpekıi 
Muşambaiar 21 1/2 

Liradan 
itibaren 

'' 
'' 

Çocuklar için 
ingiliz 4 1/2 ~ uşambaiarı '' Trençkotlar 8 1/2 

'' Yüniü Paitolar 8 1/2 
'' 

Erkeklere mahsus 
pardesüler, paltolar, 
kostümler ve mu
şambalarla Hanım
efendilere mahsus 
ipekli mantolar ve 
muşambaların mün
tahap çeşitleri. 

frl:-="i:-i:~~;;;;-ı=3;::::t.=K.-=:.=:-C>-=-:.~S,~a~·~J\.~l~._..:.l<~o~.___.:d::=;:a~n~:~~~--~~ 
K. O. Ye I. inci fırka kıtaatı için fasulya, patates, ve nohutun ihalesi Alent 'lftünakasa. ile alnrncağr iJAn Selimi.}ede eczayı baytariye depo-

kapalr zarfla ayrı ayrı §artnamelerile a~ağıda gösterilen tarih '\e gün ve edilen fırın odununa talip çıkmadı- sun da 24 kalem aUtI ha) tariye pazar
mllukasaya ı,tırak etmek iizere ye,·mi meıktirda teminat ve teklifname- ğından 26 _ 10 _ 9:ı1 pazartesi günü Jık suretilc 2j _ ıo _ 931 pazar gii-
lerfJe Fındıklıda K. O. Sa. AJ. Kom. müracaatları. (477) (33:;0) t J kt saat 16 da pazarlık suretile ihalesi nü saat 14,:~o dn sa ı aca ır. Talip. 

Cinsi erzak tarihi Günü Saati · 
ıcra kılınacaktır. Gene Halıcıoğlun· !erin şartnamesini almak ve eş~ a) ı 

Nolrnt K. O. ve I. inci F. için 11 - 11 - 931 Çar~amba. 15 
F 1 r'' Askeri binantn ve ahırlannrn pa- görmek üzere mezkur deJ>OJ a müra-

aıııu ya " " 'J " " 
11 

-
11 

-
9
:ll " la,5 zarhkla tamirl•rinin ı'cra erlı'leceği caatları. (473) (336-j) 

Patate~ .. ,, ,, ,, ,, 11 - 11 - 931 ,, 16 ~ 
• * * illn edilmiştir. Jşbu tamire de talip • * '* 

III. K. o. kıtaat han·anatı ihtiya. 111. K. o. kıtaat hayuna.tı ihtiyacı çrkmadığın.cfan bu tamirin de 27 teş- Yerli fabrikalar mamulatından 
c:r için arpa kapalı zarfta münakasaya i~in yulaf kapalı zarfla münakasava rinievvel 9:Jl sah günü saat 15 tc 2~.000 kilo sarı sabunlu kö ele kapalı 
konmuştur. 1halrsi 7 - 11 - 9:u sa. konmuştur. İhalesi 7 _ ıı _ 931 s;b pazarlığı icra kılınacaktır. TaJiple- zarfla münakasaya konmuştur. lha
lr günü 11at 18 da Fmdıkhda ili. K. günü saat 15 te Fındıklıda. IJI. K O. rin her iki pazarlık Şartnamesini al· lesi 2 - 11 - 931 pazartesi saat 1;; te 
O. ~a. ~1. Kom. nunda yapılacaktır. !"ia. At. Kom. nunda yaıulacaktır. mak ve tamirin keşfini almak ve pa· yapılacaktır. Taliplerin sartname \e 
Tahplerın tartan meyi almak n mü na- Taliplerin ~rtnamesini almıtk ve mü- zarlria iştirak etmek üzere ye' mi nürnunelerini görmek üzere Ankara da 
~uaya ı,tirak edeceklerin yevmi iha- nakal"aya i~tirak etmek iizere yevmi mezkurlarcfa komisyonumuza müra- merkez satın alma komisyonuna müıa 
ı:!:n ev.l teklif ve teminat mektup. ihaleden e.vel teminat ve teklif mek- catları. (474) (3365) caatlan. Ve miinakasa)a i tirak için 

le Kom. numuza mUracaatlarr. tuplarile Kom. nunuıza müracaatla- • * • 0 gün ,.e saatten e'\Cl tcklf ve teminat 

... ----- -- --y··--· ..... .., .. ..,........ 

SEYRISEF AIN 
l\Ierkeı acentısı: Galata tllprl bqa B. 
Şube A. 51rkecl l\tillıürdu ••de llu & tf 

TRABZON POeT&el 
(CUMHURiYET) 22 , ...... 

nevvel perıemhe l 7 de. 
MERSiN POSTA.Si 

(MAHMUTŞEVKETPAfA) 
23 Teşrinevvel Cu111a 10 Ü. 

1 
is. Mk. si. il. lo1nlmt•] ....... ,. 
Askeri mektepler lhtinet lcfa .W 

mUnakasa suretfle 25,000 kilo 1'aı,a 
atın alınacaktır. lhaleel B Ttıplat. 

e\'el 931 pazar günü ıqt 11 p ..... 
Harbiye mektebindeki 111U..1U mat• 
sunda icra edilecektir. T~ 
şartnamesini okumak f~ kemi J J!U 
müracaatları ve i§tirak f~ de nlstl 
mua) yeninde hazır buhın1Ule.rc. !ITl 
(:!897) 

il • • 

Askeri mekt.plerln lhtiyaa .... W 
bin kilo pirinç pazarlıkla •tm .ı.
caktır. Paıarlıiı 21 te§rlnlt"91 IU t1ı7 
:;;amh:t günü saat 16 ra kadaf ~ 
mektebindeki mahalli mah1111a••a !et 
m editerekHr. Taliplerin .. riltaalltid 
görmek i~in komisyona mtlracutl&ft 
ve jstirak için de vakti m11•'"11W• 
hazır bulunmalan. (107) - (;ıatl) . .. . 

Asltert mekt•pler Uttf71,er. lfta ,C 
zarlıkla beş şartnaJMde 30.GOO ldle lllit 
l az peynir sAlm altnaeıhtzr, P...,.. 
ğ'ı :?l - teşrinievvel - 931 ea•...r 
günü saat 16 ya kadar HarhfJe ...... 
bindeki mahalli maha•uncl& ter& .. 
!erektir. Taliple-rin prtn&...ııf ~ 
mek için komisyona 111tiraeaatlan 'fti 

İ!'ıtirak için de vakti mua'°""t.4' '-
zır bulunmaları. (110) (3311) 

• il! " 
J..evamn dikJm eTi Uttbut "9a 

2850 kilo makine yaft ta11'! ........ 
dedir. lhalHt 25 te,rlıdwırel 111 ,.... 
zar günü saat 18 ya ka4ar RarW,. 
mektehindeki ma'hallf •alltuuM& le 
J"a edilecektir. Tallpleria ..,_ • ..., 
sini görmek için komf8fcma mlnaı
atlan ve iştirak için de Wktl itiar.-. 
yeninde hazır buluJlll&lan. (109). 

~aaııı 
• • • 1 . 

Kilo 
110000 Süvart Mp. 
150000 T~ naklm 'lılJı. 
100000 TftPÇU •trt )ip. 

80000 Ölçme ta.buru 
11000 GülhMe hqtaa111 

5000 Malt.el" liMfi 
7000 Gedikli Kç. Z. Ha 

70000 

' 533000 
\< 

Kilo 
3900 Trbbl71 MJlıı 
5300 Tatbfkat R• 

ı:\0000 Piyade Mp. 
7800 Kuleli 11"11 
3:;00 Gencelköy OrE. MJ. 

33000 Baytar Mp. 
UJ3700 

(428) (3122) rı. (429) (3123) Talip zuhur etmediğinden güver- mektuplarını makbuz mukabilinde 
• • • • • • ' cin malzeme.1'inin Paıarhğ-r 25 tfşri· mczkQr komisyon riyasetine te\ di e)-

ETelce mUnakuaı al ı · I 931 ·· ·· 

Yukanda isim ve mlktarkn ,.ır 
mahallere iki ıartname«e ,.......... 
ot ıııahn almaeaktırr. Paa1'• 11 fhaleaf icra kdtnacatı ·1:" ye. uıullle J. ti Kolordu mer~kz kıtaatı için nıevve ' pazar gunu saat 14 te Jemelerl. (40!) (3021) 

talca l\lüt. M k ta ı n. ~dılen Ça- ekmek kapalr zarfla münakasaya kon- tekrar yapılacaktır. Talipleı in şart· • * * 
v. 1 atı ıçın aabun muıtur lhaleı· 21 11 931 ıes· namesini almak üzere her gün ve Yerli fabrikalar mamulatından 1000 

ye zeytine nrilen fiaUar haddi layik gUnü ı~at 15 tı A-f -k. hp.aıar ı muayyen gijnde teminatlaril b :ıber 
görülmediğinden her iki erzakrn mü. 1 K 0 SA. Ael KO'Myon ara ısannda e er. adet mahruti ~:ıdn· kapalr zarfla mii· 

ı.· h f .. • • • • • ~ • nunda yapıla- komtsynnumuzda. pazarhğa iştirak· k t lh 1 • 7 11 
nak&S381 .,ır a ta muddetlc 24 teş- cakttr. Taliplerin RJI t . . l lerl. (476) (3367) nakasaya on mu~ ur. a e~ı -
. . l 931 t . .. il :w-r namesını a • 1 t 'h' .. d.f t .. nnıevve . cumar esı ~n saat Ui mak ve münakasaya i§t!rak t k ü * • • - 93 arı ıne rnmm ı cuımar esi gu-

teşrinievvel 931 ewnan.1 .... • 
at 16 ya kada'I' icra edn.-.r. Tlllr 
Terin şartnaJMSinf ıörmek IC:la ... 
misyona mllracaatlan ft lt*frÜ •• 
de vnkti muayyMtfndt hun'. "'1• 
malan. (108) (331' ve 15,.10 a temdit ve talik edilmiştir. re merkez KOM nuna m .. e me tl ze.. K. o. ihtiyacı için a nü saat 14 te ) aplacaktır. Taliıllerin 

. t . . 1 k • ura.caa an 
1
• P tates ve pat- .. . . .. k .. 

TalipJerm .P; namesını ~. ma · ve mü- (462) (32i7) ıcanın ~.a~arlrğı 22 _ 10 _ 931 per· şartname ,.e numunesını gorme · u.zere 1 
nakasaya ıştırak etmek uzere Kom. a * • • şembe gunü saat 14 te 1 a.kt A11karada meıkez satın alma komısyo- ı z A Y 1 L E a . 
müracaatları. ~68~ {;305) Giresundaki efrat ihtiyacı ~çin el· Taliplerin şartnameyi ai~:~ ac üze~ nuna müracaatları. Ye münakasaya 930 senetide Maaiaa 8lta 

.. . li bin kilo sığyr eti kapalı ıarfla mü her gün ve ihaleye iştirak edecekte· iştirak ecleceJ,Jerin o gıin ve saatten d •• 1......1.a-._ 
Teldrdagı ve Çorludaki k.~t hay- naka.saya konulmuştur. İhalesi 1 rin yevmi muayyende teminattan i1e evvel teklif ve teminat mektuplanm mektebinden al ıjlm ,..._,.....,. 

qnatı için şaman .aleni munakasaya t.eşrinisanj 931 pazar ~ünil saat 
9 

ifa beraber komi~yonumuza müracatlll- makbuz mukabilinde mezk11r ~on•lı · memi zayi ettim. Yenlaim alaee-
konınqtur. lhal~ 8 - 11 - 931 Gireııunda Askeri satın 1ilma knmis- n. (478) (3368) yon riyasetine tevdi eylemeleri. ( l06) ğımdan eakiıinln htlkqal ,....,. 
pazar günü saat fa te yapılacaktır. yonunda yapılacaktır Gelenl . 86., 5 * • • (302'1) Manisa orta 1'ltkte\tt N Na. 

.riı -rtnames·n· 1 • erın .. ,. lb h" L. M Taliplerin her .... ~ r- ~ 1• a • lira teminatlarile ve teklifatJarile Tekirdağı ve Çorluda.ki kıtaat ihti· · • • ı-. rı ım otnı Qll 

mak üzere ve munakasaya l§tıra~ vakti ihaleden eV\•el mezkur komis- yacı için kuru sonn ve patates aJenf Gümüşsuyu hastant>sinin haman .. ;-·-.................. _•••7•1111
"' 0 41 

ecleceklerin muayyen vaktınde temı· yona miiracaatları. (379) (2879) münakuaya konmu1tur. llıatl'leri a· ~amaşrr, muthah odunu 2S - 10 - 9:u aş kapa~r zar~la miinab.ta,.. .... 
natlarile Çorluda L Fırka SA. AL * * • şa.iıda yaıılr t.arih \'e saatlerde yapı- çarpmba günü saat 15 te aleni milna- muşt~_r. halesı ( - 11 - 111 tldll-
Kom. nuna müracaatları. (4..17) (:U87) Polatlıdaki kıtaat için kuru ot ka- lacaktır. Taliplerin tartnamesini al- kasa He alınacaktır. Talp1edn şart- ne musadif çarpmba siintl 11&1 l,5 te 

ıs • • • • • • palı z~r(la miinakasaya konmuştur. ~ak üzere her r:iln münakasaya iş- namesini almak ve münakasaya işti. yapılacaktır. Taliplerin ....... W 
Çatalca MUt. Mv. kıl ıçın henzın lhalesı 27 - 10 - 931 salı günü saat tirak edeceklerin de vakti muayynin· rak etmek üzere teminatlarile ihale nUmunesini görmek tlıera A.11 ..... 

•tlaaka&ai aleniye usulile mübayaa e- 16 da yapılacaktır. Taliplerin sart- de teminatlarile Çorluda ı. F. SA. saatinden evel Fındıklıda 111. K. o. merkez satın alına Xcnnt.yawaas .. 
iıUleeekttr. lhalul 8 - 11 - _9:U Pil· namesini al.mak ve münakasaya yiljti· AL. KOl\f. nuna müracaatları. (446) Sa. Al. Kom. nuna müracaatları. racaatlan ve münakuara lfllrall ... 
~dili eaat 15 te Koın. da ıcra kı- rak etmek üzere t.eminat ve teklifna- (3186) (409) (30:!iı) ceklerin 0 gün ve eaattea ...ı ""' 
blaaeakttr. Taliplerin tartnamesini melerile o gün ve saatte Polatlrda q. Cinsi ihale tarihi gnu", saat * * • ''e t · t kt 1 --'-~- .. alin . f k" t k k rl t 1 k . emına me up amu ..... .,.,.. 

ak ve münakuaya ış ıra· .. ' me e sa ın ama omıayonuııa müraca- Kuru ıovan 10-11-931 Salı 16 Yerli fabrikalar mamulfıtmclan kabilinde mezktr Is....,_ ıb•lllfl 
llltra Kom. a miiraca.atlan. ~:~) atları. (408) (3025), Patate. 10-11-931 Salı 15 60,000 metre boz renkte elbiselik ku- t•vdi eylemeleri. j ... ~~-_:l~s.-..,.. 
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A1'"navutlar şiddetli bir nota verdiler Telgraflarenızı nasll ı; __ s_a_n'_a_t _il_ .. _em_in_d_e_f 
göndermellslnlz? 

BORSA 
( Ust tarafı l inci .sa,·ıfada J 

Balkanlarda ticaret oflsl 
Yunan BaşmÜrahhası M. Pa

panaıtasyu'nun riyaseti altında 

bulunan iktısadi komisyonunda 
Balkanlar arasında ticard ofisi 
brüıu · teşkili hakkındaki Türk 
murahhas heyetinin teklifi eıas 
ifibarile kabul edilmiş, Balkan 
memleketlerinin hububat ve tü. 
uın zeriyatını himaye maksadile 
müştereken alınması laıım gelen 
tedbirleri araştırmak üzere bir 
tali komisyon teşkil edilmiştir. 
Tali komisyon tarafından hazır
lanacak rapor yarın sabah Yıl
dızda toplanacak olan umumi 
konferans heyetine bildirilecek 
ve k:tt'i bir karar alınacaktır. 

Serbestçe hareket 
Bulgar baş murahbaın M. Sa

kazofun riyaseti altında olan 
münakalat komisyonu dünkü 
toplantısında balkanlıların bal
kan memleketleri arasında ser
bestçe hareket edebilmeleri hak
kında Yunan projesini müzakere 
etmiştir. 

Mlizakcrele.r neticesinde pro
jenin serbesti harekete dair olan 
birinci maddesi aynen kabul 
.edflmiş, fakat muamelatın ve 
ikametin serbestisine dair olan 
Cliğer maddeleri de komisyonca 
muvafık görülmiyerek kabul edil
memiştir. Bu vaziyet karşısında 
bu mesele hakkında yeniden bir 
proje hazırlanması karar altına 
alınmıştır. 

MUzeleri ziyaret 
Komisyon içtimalarından son

ra murahhaslar Yıldızdan ayrı
larak otellerine gitmişler, saat 
14,30 da müzeleri ve Topkapı 
aaraymı geımek üzere eski eser
ler müıeıinin önünde toplanılmış
tir. 

Murahhaslar burada gruplara 
ayrılarak müzeyi gezmişler, her 
gruba refakat .eden rehberler 
tarafından kendilerine izahat 
verilmiştir. 

Misafirler bir saat kadar mü
zede kaldıktan sonra T opkapı 
sarayına gelmişlerdir. Burada ev
vela arz odası, sonra çını, ve 
hazine daireleri gezilmiş, mu
rahhaslar bu daireleri ve daha 
ıonra harem dairesini ve Bağ
dat köşkünll büyük bir alika 
ile tetkik etmişlerdir. Misafirlere 
bu ziyaretlerde konferans reisi 
Hasan ve umumi katip Ruşen 
Eşref beyler ve diğer Türk mu
rahhasları refakat etmişlerdir. 

Kadınlar blrllGinde 
Sarayın gezilmesi saat 17 ye 

kadar sürmüş, murahhaslar bun
dan sonra otomobillerle kadınlar 
birliği tarafından şereflerine ve
rilen çayda bu!unmak üzere eski 
Türkocağına gelmişlerdir. Misa
firler birliğe mensup H. lar ta-

Müterakkı memleketlerin lngiltere Açıldı 

kaffesinde tebrik telgrafname· sefaretlerindekl 
leri zarif, süslü kağıtlara yaz- müsamereler 
dırhlarak muhataba gönder- ingiltetere sefiresi Lady Clerk 
tilir. Siz de. Cümhuriyet bay- Türk yetim çocukları menfaatine 

.... 1-ranlc 
r.ırcc 

ramı vesiJesiJe çekeceğiniz üç müsamere tertip etmiştir. fl'lıta 
T>rahm· tebrik telgraflarını ( Himayei Beyoğlundaki İngiltere sefa-

Etfalin ) her telgrafhanede reti sarayında verilecek olan bu 

.. 
Is. Franlı: 

l.eı a 
Florin 
Kuron 

bulunan " Lüks ,, kağıtlarına müsamerelerde Avusturya sefa-
yazdırtınıı. reti müsteşarı M. Von Bischoff 

Bu suretJe muhatabınıza un iki eseri sefaretlere ve şeh- ~lllnı 
Pctcta 
l\lark 

karşı hem faz.la hörmet hem de rimiz kibar mahafiline mensup 
bazı hanımlar ve beyler tarafın- ı 

zarafetinizi göstermiş olursunuz. dan temsil oJunacaktır. Temsilin 

... ... 
Zloti 

ve lstanbul konferanslarının umumi ve son provası dün gece 
maddi ve manevi menfaatları yapılmış ve büyük bir muvaffa-

kiyet kazanılmıştır. 

" .. l'cn~li 

2o Lcv Kuruş 
1 1 ilrk lirası Dlnıır 

<.en oncç "-uru~ 1 
telif edecek, bu suretle tedri- ilk temsil bu gece saat 22 de 
cen evveli bir yaklaşmaya, da- verilecektir. ikinci temsil cumar
ha sonrada bir anlaşmaya isal tesi günü akşamı saat '.l2 de, 
edecek faal bir siyasi mesai iş· üçüncü temsil pazar günü 16 da 
tirakine zemin haıırlıyacak mu- verilecektir. Duhuliye beş liradır. 
tavassıt bir şekil bulmayı istihdaf Arzu edenler İngiliz sefaret ko· 

Nukut 

ı lsıerlın <lnı:lllzı 
ı IJolar (Amerika) 

20 Frank ~Fransız 

20 Liret [ lıalyıı 

nağından bilet tedarik edebilir. 
eder gibi göründüğünü beyan Bu temsiJlerde bulunacak olan-
etmektedir. lar hem yetim yavrularımıza yar-

o 1 rınk Pclçlka) 
20 IJrahml • 'UOBD 1 
lO frank 1 lsı içre/ 
lO Lcı a Bulı:ar j 

Tan, Balkanlara ait bir misak dım etmiş olacaklar, hem de ki
vc birlik vücude getirilmesi · bar ve zarif bir muhitte eğlen· 
hakkindaki projelerin fiil ve celi bir gece geçirmiş olacak· 
hakikat sahasına çıkarılması lardır. 

ı r lorln [ rc:ıemenk ı 
O 1\ uroo [ Çckosloıalı:] 
~ilını: Aıustur}a] 

ı l'etcıa 11.pan}a] 
ı Hı) şmarqAJnıan} a, 
ı Zloti Lehistan 

işinde karşılatılan güçlükleri giz
lememekle beraber ticaret, Ziraat, 
posta, nakliyat ve medeni hukuk 
gibi bazı sahalarda bir birlik 
vücuda getirilmesi yo~unda çok 
mühim ileri adımları atılabilece
ğini ilave etmekıedir. 

Tan, mekalcsine şu suretle 
nihayet vermiştir: 

" Jştc bundan dolayıdır ki 
bu yolda sarfcdilecek gayretler 
teveccüh ve muhalisdtla takip 
cdilmeğe layıktır ve yine bunun 
içindir ki şeenniyet sahasında 
sonuna kadar devam edilmesi 
şartile bu gayretler beslenen 
bazı ümitlerin haklı sebeplere 
mfü:tenit olduğunu göstermekte
dir.,, 

Romen sefirinin ziyafeti 
T e!'rinievvelin 24 ünde Romanya 

sefa;eti tarafından Serkldor
yanda Romen murabbas'arı şere
fine bir ziyafet verilecektir. 

Yunan baş murahhası 
ne diyor? 

Yunan baş murahhası M. Pa
panastasyu beyanatta bulunarak 
ezcümle demiştir ki: 

Akalliyetler meselesinin 
bu içtimalarda ve bir cümlede 
halledilebileceğini zannetmiyo • 
rum. Yalnız gelecek sene içti
maalarında halledilebilmesi içir 
şimdiden bir çare bulunabile
cektir. Konferansın bazı harici 
tesirler altında kalması varit 
olamaz, Çünkü takip edilen gaye 
bütün dünyanın arzu edebileceği 
bir hedeftir. 

Bnlgar meslekdaşlar1mız 
Misafirimiz bulunan Bulgar 

gazetecileri dün gece Darülbe
dayie gitmişler, temıiJ olunan 
( Velinin çocuğu ) piyesini sey
retmişlerdir. 

oı, macunlar1 nasd olmalıd1r? 
Bazr di~ macunlarının tel'l.ibiıı de 

I fCDJ:O i\JacarlstaD 

ıo l.ey Romanya] 
ıo Dinar Yugosloı·} aj 

ı Çcı oncç ~eı·) cc 

Alrın 
' fkır~a 

l\lccldlye ; harıcl 
Ranlrnnoı 

935 
51 

bulunup diş etlerinin kenanndan gi- ~----------~-~-· 
rerek içinde biriken bazı m::cldelerin lJskiidnr Asliye hukuk 111(1/iem in 
diş etlerine yapacaklaıı fenalıkların d<"rı: 
derecesi bu rnaddelerın mikta:ı ile Ercnkö~ ünde Kadıasker mahal 
diş etlerinin kun-etinin derece ine sinde Tekke sokağında G:i 11umara
bağlıdır. Aı miktarda madde ku\· hanede sakine llü. ni) e hanımın ayn 
Yetli diş etlerinde :;;ayanı dikkat \e· hanede ~akin 1\lu tafa efendi ile ,. 
hametler yaprnaz.;;a da ~ok miktarda- temmuz 3:H tarihinde akitleri bilicra 
ki, sıkı diş etlerine çok mühim f e· ve eylül :l3s tarihinde heyinlerinde 
nalıklnr iras edebilir. talak ntki olmuş n bir de Semahat 

Çünkü bu maddeler hulundukla- namında çocukları bulunduğu hntde 
n yerleı·dc birçok mikroplan nıuha- gerek evlenme \'e gerek hoşanma ~·e 
faza -re himaye ederek onlann bir- g<'rek çocuklarının nüru~n ka) ıt edıl· 
çok habasetlcrine yol açarl,u. mcdiğinden kaydı tes~ili hakkında. 

nu mcvat ıeı-alarda bulundukça il ame e)lediğ d:n·adan dolayı hcrn)'l 
haricen alınacak biitiin tcrlbirkrden tel1lığ'ınUddeial :Y l B'f'.a efendf. 

o mikroplar miitee!'sir olmaz 'e emin irsal kılınan arzuhal .suretiHir. tehliJ 
bir liman dahilinde islediği gibi ha- 'arakası mumaileyhin iJ,ametgahl 
hasette hulunahilir. ı mcdıul olduğu şcrhile bilatebliğ' ia· 

d 1 1 • h c·.e ·kı 1, ııınııs olduı!undan dam istida.· t;n·elki yazılarımız a 'a >1r ne ·ı . ~ 
ze iz.ah ettiğ'imiz gibi karbonat \ 'C ınn kar~ı 20 giin zarfında ce,-:tP 

b. ·k· j ,·ernt"'k , e talik olunan 19 - 11 - 93l emsali gibi maddeler ırı ıp "' 
saklanacakları di~ eti bo~Juklarında per embe günii saat 10,30 da m::ıhke
bazı mikroplar saldanrnsa da orada nıede bulunmak üzere ilanen tebligat 
uzunc;l müddet kalmak dolayısile eli. icruı::ına karar vuilmiş Ye bu bapta• 
etlel'ini tahriş ederler. \ "c hu tahri;;· hi i tida ve da\eti) e yarnkası ma'h• 
ten de (Eski bir tıp nazari) e:-i mud- keme dh·anhanesinc talik lalın'll•Ş ol· 
hince) iltihap hasıl olur. duğundan J,e) fi) et gazete ile de ilan 

Distabibi: Süul lsmail olunur. (1" 0) . 
/' . Boyasız ve mürekkepsiz son sistem 

1 Orm ig Teksir Maldnaları 
• Deposu: Ziyaettin Sait. Birinci Vakıfban No. 42 • 43 -•• 

Jandarma satın alma ko
misyonu riyasetinden: 

Serpuş ve tozluğu ile beraber 4600 takım kışlık elbise ima• 
liyesinin kapalı zarfla münakasası 11-11-931 tarihinde çarıamba 
günü saat 15te yapılacaktır. Şartnameyi görmek için hergün, mü
nakasaya iştir ak için de o gün taliplerin teminatlarile birlikte 
Gcdikpaşada Jandarma Satmalma Komisyonuna müracaatları.(3342) 

-~ -- il 

Tefrika 
No.: 38 ~izli Kuuuetıer itin~e 

Bu gibi ,·azif e için J,üçük rtit. 
pcli genç zabitan istihdam olunur? 

- Öyle ama bizde ihtiyara gence 
ehemmiyet \'erilmez. İşten anlıyan \'R 

zif e başına konulur. 

yorum. Kumandanınızır. ısizi buraya• kıtaat hir) erde kalmaz daima me,·ki· 
göndermekteki nıahsadı nedir? Biz- lerini dc~işirler. 
den ne i"ti~ orsunuz'! - !ile\ ki değiştirmek ic;in fazla a!-

- Harbe nihayet \'erme!, fikrinde- kerin me' cut olması lazım"clir. Hal· 
yi1H Bizim milletlerimiz uz.un zamanl buki bu miktar kun·ete malik olma· 
hiribirlerine karşı harbetnıemi:;derdir. dığınızı zannediyoruz. Şu~kinln ismini işitti~im hu dakikada 

korkudan kalbim durur gibi olmuştu. 
'Bu kocaman korkunç ndmrn sini 
sakallı yüzünde fena haberler dal· 
galanıyordu. Şuşkin ile bir dakika 
göz göze baktık. 

içeri giren iki küçffk zabite Şuıı;. 
kin sordu: ~ 

- Bunun iizerini aradınız mı? 
Czerimde küçük hir çakı ile yüz 

marktan başka hir şey bulamadılar. 
ÇaJu ile para bir daha geçme
mek üzere elimden alındı. 

lsticl"ap başladı. fü!is ıı;ordu: 

- Rusça bilir misiniz·? 
- Hiçhlr kelime. 

Reis mükemmel almanca konu~u· 

~~rdu. Sanşın, bir Almana ç.uık ben· 
&i)'Ordu • • 

- J miniz nedir? - Cac;us zabitanından cle~il mbi-
- Jorj Lühko. UütlJem; fühetell niz? 

söylemeği unutmadım. - Cac;usluktan anlamam. 
Hangi kıt'aya mensup-unuz·: _ Mademki ruşca bilmiyorsunuz. 

- Muhafaza taburuna men ulıum. 0 halde ~izi ni~in Jbu tarafa g(inder-
- Hangi muhafaza tahuruna'? ı diler? .. 
- Hangi tabur olduğunu sö) !iye. _ Çiinkü ı.izin a!'kH n zabitanr-

mem. nız bizzat heni da,·et ettiler dt>. 
Suşkin hiddetlendi. Yancılar ce,ap - Teşkilatçılık vazifesile f'izi 

)arımı kaydcdb orlar. gönderdiklerini itiraf ediyor~unuz 
- .,.tohod nehri sahilindeki tabur örle mi? •• Ya sizi buraya gönderen. 

mu? ler nerelerde bulunuyorlar. Jfrr hal-

- Onu da "ö~ liyemcm. 
- Bölük kumnndan: mı ııuz ~oha 

' tahur kumandanı mı? 
- lkiı.i de değil. 

- Neredt' me,.guldünüz? 
- lleri karakollara ueı.aret eder-

dim. 

de bunu bilir iniz! ------- ~izden bö'"le ct>'·aplar j.,.itmek is-. ~ . 
tcmborum. 

Rei" hu cümleyi sÖ) )erken hiddet
lenmiş olduğu belli idi. DHam edl· 
yordu. 

- Si~den müspet te\aplar bekli-

Frnn ... ızlar İngilizler i~in )ckdigcri- - Znnnınız. doğru <llmasa gerek· 
mizi öldürmekte ne mana \ar'? Tobolide yaptığımız taarruzu ha• 

~uşkin mütccessi~ .sornıağ'a hn~ln- tırlntır. anı hunetimiz hakkında bit 
dı: fihiı- elde edNsiniz. 

- Ne dedi hu adam? Renim c;Ö)- - Bakkmızda hiisnii tcveccühil· 
lediklerim kendi -ine tekrar edildi. müzü kazanmak istcr~f>niı kıtnatınıZ 
Ilidd<'tle haykırmağa haşladı: hakkında bize doğru malümat \"erme-

- P.u ri) al,ar herife innnmnyını1.. Ji"iniz. Müteaddit hadi-.elerdcn mc8" 
Ru adam fıdi hir casuıı;tan haşka hir ul hıılunuyorsıınuz. Sizi n~ır "urette 
~ey değildir. Bu müf--it. kurnaz h.1y. itham edecek kafi derecede \C. aike 
van, hoynunu ipten kurtarmak i ~tl· malik bulunu) oruz! 

Bunları söylerken deriıt • yor! 
Rei soru) ordu: 

- Demin cephe zahit-ınınrlan ol
duğunuzu Ö) )ediniz. O halde mın

takanızda hanJ.ı"i kıt'anın bulundu
ğunu hilmt'niz icap eder"! 

- JJe.n yalnız kendi grupumu tanı
r•"'-· ni~Prlorile ~l:lk~m \"Oldıır. HPm 

den derine gözlerime bakı • 
, or sö' lediği on cümlenin üzerini• 
de hasıİ ettiği tesiri tetkik etmek ,,. 
ti\"Ordu. Reisin söylediği son .ı:;ôzl .. 
ri. Şuskin e\ ve la ı-eisc sü) lemic;ti. Bel' 
cevaben: 

(Ritmedi) 



Ba 
Nedir 

Çocuklara mahsus 
HAYAT KiTABI 

ası 

NIN 

Bayaı • B.am'barası 
Adapazarı 

sinden: 
belediye-

Bedeli keıfi 5,865 liradan ibaret olan Adapazarı hali hazır 
İçme ıu yollarının tamirat ve tezyidi için illveten lnşaiyesi ka
palı zarf usulile tevfikan münakasaya çıkarılmıttır. Müddeti mü
nakasa 13 T. evvel 931 tarihinden 11 T sani 931 tarihine kadar 
otuz gündür. Şeraiti münakasayı anlamak iıtiyenlerin ya beledi
ye dairesine müracaatları veyahut şartnamenin talep edilmeıi 
ilan olunur. (3295 

Ali Ticaret Mektebi mttdUrlUğtlnden 

Ticaret, 'banka, 
'borsa, sigorta 

Akşam kursları2 Teşrlnlsanlde başlıyor. 
Mahdut talebe ahnacaktır. 

Kaydklma~ ve diğer tartları anlamak için pazartesi çarşamba 
8 ıam an saat 6-7,30 Sultanahmette mektebe m'uracaat 

Tütün inhisarı 
dürlüğünden: 

" umu mı •• rnu-

1 - İzmir fabrikası için 2000 kilo incin marka kışlık maki
ne yağı: 2-11-931 pazartesi günü: Numune ve şartnamesine tev
fiklfb 

2 - 40 top sarı yaldızlı kağıt: 2· 11-931 pazartesi günü 
nUmune ve ıartnamesine tevfikan. 

3 _ Muş~m~v~ ve kaneviçe dikmek için 1400 yumak Avrupa 
malı makine ıphgı 4-11-931 çarıaımba günü: Numune ve şart
namesine tevfikan. 

4 _ 200 adet büyük ve küçük araba lastik tekerleği: 4-11-
931 çarıamba günü: Numune ve şartnamesine tevfikan: 

5 _ 6000 metre murabbaı Sellufan kağıdı: 9-11-931 pezar. 
lesi günü: numune ve ıartnamesine tevfikan. 

Mezkilr beş nevi malzeme aleni mOnakasa ile satı alınacakbr. 
Makine yağına 30, sarı yaldızlı kağıda 45, makine ipliğine 30. 
l&atik tekerleklere 40 ve Sellufen klğıdı için de 65 lira teminat 
akçeai alınır. Taliplerin nümune ve tartnamelerimiıi görmek 
lzere hergün ve milnakasalara iştirak edebilmek için de teminat 
aqelerfni hamilen yukanda gösterilen eyyamda saat 10,30 da 
Galatada mllbayaat komiıyonuna mnracaatlan. (3243) 

San dalya 
Tahtaları 

Dejö Giyarmatl ( Dezs6 
Gyarmathl) latanbul Ku• 
ru kahveci Han No.21. 

(K~~~;~;~ 
~Is fabrikası mUstahzeratı 
~olonya, !Avanta, esans, diş macunu 

yagsız krem, podra, gliserin sabunu ve 
briyantin. J\Jis oıüsıahztr~ unı bir defa 
tecrübe edenler daima ve daima ondan 
(aynlmazlar. Her yerde bulunur. (I 656 

Istanbul Evkaf 
dürlüğünden: 

,, 
mu--

Bahkesirde Kuvnyımilliye caddesinde istasyon civarında 
zemin katı ile birinci katta iki büyllk salonu ve sekiz odayı ve 
bodrum katını muhtevi önünde bahçesi bulunan evkaf oteli üç 
sene milddetle icara verilmek üzere müzayedeye çıkarılmıştır. 

ihalesi 28-10-931 tarihine müsadif çarfamba günü saat 15 te 
Balıkesir Evkaf müdüriyetinde yapılacnkhr. Talip olanların mü· 
dUriyeti meıkOreye müracaat etmeleri. (3261) 

iKRAMiYELi 

Emniyet Çayını 
Arayınız Fransızca ve muhasebe ders

leri - G~et am~ibir~~~n~- !-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ven şerıitle. Galatada Mehmet Ali Paşa 
hanında 40 Xo. da Kivmis Ef \'e l h · 

• .. • J a rı-
ren müracaat. (1779) 

.. Klral~~ ucuz yazıhaneler _ 
Uçer ve ıkışcr odalı daireler ve tek oda-
ar. Galata Şevketpaşa han 14 ::\ .. 
lacaar. (1777) • 0

· mu-

Para kazandırıyoruz 
Istanbulcla, taı;;ra vila:retlerinde, im· 

zalarda Memur Ye metnure i t' . • • . s 1\ o ruz, 
ı~ınıze, rnzifenize hale! gelıniye~ektir. 
bıze mektupla sorunuz i~ine 6 kuruş· 
luk pul koyunuz. OSU) 

lstanbul postanesinde 548 

Size yardım edecetiz 
Davalı işleriniz için aı:olwta, mah· 

kemeye müracaattan evı'<'l bize saat 
9 - 12 arasında geliniz. (1841) 

lstanbul 4 iincii vakıf han 
Asmakot 29 

PARA: DUkkfincı esnafa ko• 
layhk - 1 laftalık taksitle bdeYebilir
seniz kefaletle 50 liraya kadar pa.ra ala
bilirsiniz. 9 • I 2 arasında müracaat Se
nelik faiz ve komisyon yüzde 12. 

lstanbul dördüncü Vakıfhan 
asmakat 29 

------1932------
Tayyare YILBAŞI Piyankosu 

Adet Lira 

1 iKRAMiYE 1,000,000 
1 

" 400,000 
1 

" 
200,000 

1 ,, 150,000 
1 

" 
100,000 

1 l 40,000 
" 1 ,, 30,000 

1 
" 

20,000 
1 

MUKlFAT 
15,000 

100 (1,000) 100,000 
100 

" " 100,000 
100 

" " 100,000 
100 " " 100,000 

5 iKRAMiYE (10,000) 50,000 
5 •• (8,000) 40,000 
6 ,, (5,000) 30,000 

15 " (3,000) 45,000 
60 " (2,000) 120,000 

200 " (1,000) 200,000 
5,000 AMORTi (100) 500,000 
S,700 ADET 3,540,000 LiRA 



Türk Likörleri Yakında 
// 

T RK 
1 

·K 

• 

JSPIRTO \'E JSPIRTOLU 
JÇ Ki lf R JNH ISARI 

LİKÖR f ASRl\Vô1 

ıkıyor 

Tlrk likörleri Diayanıa ea aells llkirlerldlr 
Müskirat inhisar idaresinin Şişlide Mecidiye Köyündeki 

Yeni Likör Fabrikasının Umumi Manzarası 

Yedik ole ve Kur b alıdere Gazhanelerinin 
1111 1111 1111 

Adi Sobalarda Yakılır 
Merkezi Teshinler için Çok Muvafıktır. 

Sınai Teshinata Pek Elverişlidir. 

E ere kadar gönderilir. Sıkleti garantidir. 
Satie, Metro Han, Tünel Meydanı · Telefon Bey. 116i 
Elektrik Evi -- Beyazıt İstanbul ,, ,, 24378 

Mühürdar caddesi 13-15 Kadıköy ,, K. 355-6 
Muvakkithane caddesi 83 ,, K. 66 

Şirketi Hayriye İskelesi 10 Usküdar ,, K. 123 

23 Nisan Caddesi 19 ,, B. A. 128 

Yedikule ve Kurbalıdere( Kadıköy) gazhane/erinde 


