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~Ôj' -;1ı , ünun emini, kanun çıktıktan 50 gün sonra, 
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yapacaklannı söylemişti 
Tam 18 gUn geçti 

HA!A bir ses, bir hareket yok 1 acaba bu 
istikbal sigasının hududu nerede ? 
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icra kanunu 
hukuk muhakemeleri usulii kanu• 

nu daha layiha halinde iken, tatbik
te güçliüc verecek noktaları oldu
ğwıdan bahsediHyordu. alaka gös
terdiğim meseleler bütün vaktimi! 
buruı vermeye mani oluyordu; dik-ı 
katine güvendiğim birkaç av"Ukat ar
kadaşa layihalardan yoJladnn: "o
kuduktan sonra bana söylenmesini 
liliıumlu gördüğünüz şeyleri işaret 

ederseniz belki yerinde bir hİ7.ımet 
olur,, diyordum, kanun çıkıp da ilk 
taıtbiklerden edJi.lıen şilkayete bana 
"söy1eneWt" hiçbir şey yokmuş" mu .. 
k:abelesini yapan bu aırkn.daşlar da 
iştirak ettiği zaman benden "işte 

en az tenkit hakkı sizin!,, site.mı1e kar
şz1a.n dl lar. 

Stadyumun umumt manzarası Başvekillmlze tahsis edllen Patı Pele oteli Atlna stadından bir köşe 

İsmet Pş. Hz. Atinada tarihin nadir_'°"_ 
f evkalide arla tezahürler e k 

yazdığı 
ıl ndı 

* ..... 
icra kanununda yapılması düşü-

nülen tadiıllerle yeni bir Jfıyfüa olan 
icra kanunundan bireri kendi tetld

Atina ve Pirede büttiıı binalar Türk ve Yunan bayraklarlle donanmıştı. Sokaklar 
kesif bir insan dalgasile kaynaşıyor ve her ağızdan " Yaşa ! ,, sesleri çıkıyordu 

kine ar.redilenlere bu l iidik mace- Başvekil İsmet Paşa Hazretleri ile re limanma muvasalat etti. Vapuru- hoş geldiniz, deliler. Başvekilimiz milli marşlarrnr çalıyordu. Liman ci
rayr hatırlatmak isterim. refakatlerindeki heyet dün sabah saat muz limana girerken hususi vapurlar- motörle karaya çıktı ve iki saatten 00. varındaki bütün evlerin damları, bal~ 

büyük mi11et rneclisnini nihaye- dokuzda Pireye muvasalat etmişler la birçok romörkürlerin halkla dolu ri intizarda bulunan Yunan başvekili konları ve rıhtundaki vapurlar hınca-
tinde yeni mesai devreo:ine girece- ve M. Venizelosla Yunan hükumet ri- olduğu ve ellerinde Türk - Yunan M. Venizelos ile hükO.met erkanına hınç halkla dolmuştu. 
ğf aym nk güınlerinde bnlunuyo- cali ve halkt tarafrından pek candan bayraklarını açarak coşkun tezahürat mülaki oldu. Muzika terennüm etmekte iken hah· 
ru7~ tezahürat ile karşılanmışlardır. Bu yaptrklan görüldü. İsmet Paşa Haz- iki Başvekll öpUştUler riye silahhcnda.zlarrnın teşkil ettiği 

adliye enclimeni müzakere baş- hususta dün aldığımız telgrafları ya- rettleri her taraftan büyük bir stvinç M. Venizel05 Başvekili.mizi gayet bir halka arasında ismet Paşa Hazret-
langret da şüphesiz bu kanun ola- zryoruz: le karşrlandı. Bütün vapurlar Başve- dostane ve muhabbetkarane bir teza- leri otomobile bindi. Güzergahta mu
caktır: . Atina, 3 (Ege vapurile giden husu- kilimizi düdüik çalarak ve toplar ata- hürle karşıladı, iki memleketin baş- azzam taklar yapılmış ve üstlerine 

bu encibnen kanunun eksiksız çrk- si muhabirimizden) - Sabahın saat rak selamlryorlardr. v;ekili de pek derin bir tahassüs i~inde türkçe büyük harflerle (Hoş geldiniz) 
mast icin kanunun tatlıildle ya- yedisinde Pire açıklarında üç Yunan Hoş geldiniz r idiler. Yüzlerini gayet samimi tebes- cümlesi yazdmrştr. Bütün caddeler, 
kından ntfılrnsı olan bütiin Yatan- tayyaresi Egeyi karşıladı; biraz sonra Ege, limanda rthtmıa yakın de- süm kaplamıştı. İki başvekil kucak· rıhtım boydan boya Türk - Yunan 
da.şlan mütalea beyan etmeğe daYet üç torpito ile bircok tayyareler de is- nıirledi. l<irnet PaŞa Hazretlerine muh !aştılar ve öpüştüler. bayraklarile donatıldrğı gibi. Pire ve 
suretı1e müracaat edilmesi akla tikbal ettiler. Ege saat dokuzda Pi- relif teşekküllere mensup müm~siller, Bu sırada murika. istiklal ve Yunan (Alt tardı 6 ıncı sayıfadal 
mitH\yim gelen her tedbiri almı;5 bu- -=::::-::::================= ==~;;,;;,~=====:-=::=======:=;===:~=:======:~:=:=====:====::=====:~= 
ıunuyor. baroları. bankalar~. ka.nu- l · t Sinema aleminin mühim simalarından 

tatbikinde daha srkı bır alak~ 1 t b ld ı 
:::ı,>İ olanların sonradan. ~~;dı s an u a ne er o muş a Sesi) B: dö Mil Istanbulda 
k" Ierine sakhyacakları, Şlm ı e_n 

s:~söylemiye, gözden kaçmtdş lıırt haberı·mı·z olmamış ! 
sa onu ortaya koymıvn ave 

şeY var ~ •. h 
ediyor. takdir]er deger bır arc- A ]) h H manu a en tayyare ile gE:ılmiş 

bu a·tvette ınıyul• bir vafan vnzi
fesi mü~demictir. küçük bü~ük. kuv-

t 
.
1 

k ~ ,·ahut düıelt:ılecek ne ve ven ece . • .. 
fikf . dde yarsa bunu tebanız r 'e ma .... k . 
1ıtt k b 1ur bu b•rru vazı-e rme orç o · ·. 

f d "h • l o-·o· terenl~re ~:atem ecle-
e e J m.l e "' ~ ' 

cek o zaman bir ben olmıyacagım. 

~aA~ı latıl 

M. Troçki ile görüşmüş! 
Asllsız havadislarile meşhur, bir Amerikan gazetesinin 

uydurduğu son GUIUnç haber ... 

Şikag~ Tribün gazetesi,. asıl.sız Amanullah Han geçen salı 
baberlerıle ~e.şhurdur. Ş~mdıy_e günü bir deniz tayyaresine bine-
kadar bu gıbı haberlerıle bır rek hareket etmiş ve Marmaraya 
çok rekor!ar kıran bu gazete vardığı zaman denize inmiş ve 
29 Eylül tarihli nüshasında da Türk deniz devriyeleri tarafın· 

Sofya işte güç rasgeJinir bir haber dan görülerek durdurulmuttur. 

1 d daha uydurmuştur. Fakat AmanuUah Hanm hüviyeti 
Müsabaka arın a Şikago Tribün t<trafmdan mil- anlaşıldıktan sonra onun seyaha-

lskrimde dirincllili aldık yonlarca karie okutturulan bu tine devam etmesi için müsaade 
Sofya, 3 (Vakıt) _ Burada çok gülünç habere işaret etme- verilmiş, o da Büyükada sahiline 

den geçmeyi doğru bulmadık, çıkmıştır. Sabık Efgan kralı sa-
yapı1an iskrimde Enver Bey a}'nen naklediyoruz: hile çıktığı zaoıan onu herkes 
birinci geldi. "Efganistamn sabık kralı Ama- tanımış ve bir Türk hanımı da 

At koşularında üçüncü, seki- nullah Han, (Troçki) Yoldaşın fotağrafını almağa muvaffak ol· 
zinci ve onuncu çıktık. Rusya harbiye nazırlığına avdet muştur. 

etmesi için çalışmaktadır. Çünkü Perşembe günU akşamı Ama-
Ankarada bir yangın T k k h H · 

Ankara. 3 (A.A) _ Bugün saat 13 kendisi ancak " roç i,, nin i - nulla anın tayyaresı Büyükada 
te Hamam önündeki Dumlupınar ma- bale ermesi üze:rine onun yardı- kıyısında duruyor ve bir Türk 
hallesinde bir yangın çıkmıştır. Yan- mile taç ve tahtını geri alabile- gambotu tarafından muhafaza 
gın itfaiyenin müdahalesi neticesinde cektir. olunuyordu. b 
çabucak söndürülmüştür. Evin yalnız Amanullah Han bu maksada Cuma günü sa ahı tayyare 
Ust katı yanmrştrr. Yang!nın çamaşu varmak için M. Troçkiyi Büyük- hareket etmişti. • 
yrkamak üzere yakrlan ateşten ileri adadaki hanesinde ziyaret et- On~n . har~ketmden sonra 
geldiği anlaşıJm.ıştrr. miştir. (Troçkı) nm evı ~~afındaki mu-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ hahdar mevkiJennı terkett~e~ 

Sofya müsabakalarından haberler (Troçki) nin Türküstan ile ala-
kası çok kuvvetlidir. Buradaki 
Afridiler «Padişah Güt~ ün ku

S fy d musabakalar1ndan gelen yeni haberleri 
o a a spor At" ı· 

4 Uncu saytfamızda spor sUtunlar1nda okuyunuz. ına o.·~· 
1 d d d bugUn mUsabakalara başlanacaktır. Resmımız 

p ya ın a a .. b k ı 
Sofyada yapıtan meç mUsabakalar1nı ve musa a a sa onunu 
gösteriyor .. 

mandası altında bulunan büyük 
bir ordu teşkil etmiş bulunuyor. 
«Padişah Gül» Troçkinin bu or~ 
duya kumanda etmesini ısle
mektedir. 

Türküstan, Hayve, uhara, 
Parkent ve Taşferdeki Rus ko· 
miserleri, Troçkinin Rusya ya av- . 
deti üzerinde ısrar edi}ıoı lar. 
Fak at M. (Stalin) henüz karar 
vermemiştir. 

(Troçki), Şarki Rusyada çok 
tanılan ve sevilen bir çabsiyettir. 
Bu itibarla onun Rusyaya avdeti, 
Rusyanın kuvvetlenrnesine yar
dım edecektir. Amanullah Han 
bu hizmet mukabilinde tac ve 
tahtını ıstirdat etme ~·i düşiinüyor 
ve Troçkinin bunu lemın etme 
sini bekliyor.» 

Boğaziçi, diyor, tıpkı Kalifornlyaya ben
ziyor, yalnız orada boğazdaki "kıymetli 

harabeler yok ,, 
Sinemacılık a.Ie-

minin en tanınmış 
ve meşhur vazıi 
sahnelerinden, ge
çen sene istanbul
da Opera ve Ar
tistik ıinemala
nnda bir aydan 
fazla müddetle 
gösterilen Hazreti 
isa filminin vazıi 
sahnesi « Sesile 
B. dö Mille » zev
cesi ile beraber, 
dün, Rusyadan Is
tanbula geldi. 

Mister Sesil , SesilB:da Mille, 
bundan altı ay kadar evel bir 
seyahate çıkmış, Fransa, Belçika, 
Almanyayı gezdikten sonra altı 

hafta kadar da Rusyada bulun-
muştur. 

Rusyada Mister Scsile bilhassa 
Rus san'atı ile meşgul olmuş, 
sinema ve tiyatroları gezmiştir. 

- Şimdiye kadar, diyor, Rus
ya hakkında birçok kimselerden 
birbirine okaciar zıt fikirler ve 
sözler · şitmiştim ki, nihayet gi
dip bizzat bunu görmek hevesine 
kapıldtm, ve gittim. 

Ruslar, sae'at vadisinde haki-

Foto ı Vaynberg 
zevcesi muharrlrimlzle beraber 
atkarlar. Sinema binaları da çok 
iyi ve herzaman ağız ağıza dolu. 

Burada kendisine bir sual so-
ruyorum: 

- Rus sineması ile Amerika 
sineması arasında ne fark bu
luyorsunuz? 

Gülüyor ve: 
- Bir cümle ile söyliyeyim, 

diyor, biz AmerikaI.Jar . eğlen
dirmek için sinema yapıyoruz, 
Ruslar ise hakikati filme almıya 
çalışıyorlar. 

Bu itibarla ayrı ayrı telakkile
rimiz var. Mesela Rus sinema· 

[T.iifen sayı fayı çeviriniz) katen dünyanın en yüksek mil
letleri arasındadır. Büyük ve 
gen ;ş liyatı o ve sınema larında, 

r--- - - -
heı gün, binlerce halk göı ürsünüz. 
Bu mubteş 1;m yerlerde nazan 
dikkate çat pan şey, binaların 

ihtişamına mukabil, ha ksn S"de 
ve kravat g ibi b ir takım şeyler · 
den az:ıde olarak görünmesidir. 

Rus filim eri ve arlistle rinı tel· 
kik ettim. , usların ilk sözlü fi l
mi olım " Hayat Geçerken ,, 
ısimli eserı görd '"m. Çok güzel 
ve san' t l.arane bir ı ın. 
Aı ti~l.en ue .uuvaffa A.) et ı sa.u-

Yeni binalar 
Teker teker de 

ç·rkin ve kö
tüdür ~er! 

!talyah mimar M. Mounceri
nin fikirleri 

-Yannki sayımızda-



~ 2 - VAKiT 4 Teırinevvel 1931 ~~~!!!!'!!!!~~~'="'~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!~~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~ 

sının en bllyilk ıahıiyeti olan B J ·ı J C v 

Eiıeratein Holivuda gelmif, fa- eyne mı e og-
kat bir türlü anlaıara~ bir eser rafya kongresi bitti 
yapamamıştı. Maamafıh onun 
Mekıikada bir film bitirmit ol
duğunu haber aldım. 

- Rusyanm tanınmış ve bil
hassa on eseri olan uVolga Ha
zer deniıine dökiilUr,, romanı ile 
Avrupada da töbret bulmuı olan 
romancı «Boriı .PiJniac• HoJi· 
vutta çevrilicek olan bir Ruı 
filmine miltavir olarak davc:.t 
edilmişti. Pilniac Amerikalıların 
Rus bayatı hakkında kendilerine 
verdiği malumatı dinlemiyerek, 
kendi anlayıtları tarzında filmi 
yaptıklarından tikiyet ediyor, 
ne dersiniz? 

Bu sualime, Mister .. Seıil" 
cevap vermek istemedi. Ben de 
ısrar etmedim. Başka· feye geç
tik. 

Bu seyahatinizden bir fi'm 
çıkacak mı? 

- Kabil. Esasen orada çok 
muvaffakıyet kaıanmış olan 
«Squarry the Cecle• isimli bir 
piyesi aldım, baıka eıerler de •. 

- Filminiz sadece Ruıyaya 
ve ora hayatına mı inhisar ede· 
cek? 

- Hayır gezdiğim bUtUn yer· 
)erden aldıöun intibaları akset-• . 
tirccek ve beynelmilel mahiyette 
olacak bir film yapacağımı ıan· 
nedi yorum. . 

- Rusyada en ziyada nazarı 
dikkat nize çarpan şey ne oldu? 

- Pazar günlerinin kaldml
~ış olması. 

Orada amele haftada bet gün 
çalışıp nat tarafı tatil y pıyorlar. 
Bu itibarla pazar denilen muay. 
yen tatil giinli (Ok. Ziraat maki. 
nelerine verilen ehemmiyet de 
göze çarpıyor. 

Size şunu söyliyeyim. Soğu 
içinden geçerken kendımi birden• 

bire Kalıforniyada ve Santiy go 
şehrinde zannettim. Okociar bir· 
birlerine benziyorlar ki hayret 
ettim. ( gülerek t Yalnız, Santi
yagodo, izin Boğ 7.İçınizdcki 

« kıymetli h r beler » yok.. M • 
amafih, Boğn o kadar hoıuma 
gitti ki, bir yer satın 'ıp bur da 
bir e• yaptırmak, ve ara ııra, 
Amerikadan, bur ya y t ile gel· 
mek isUyorum. Bir de, TOrklerin 
neı'cli ve gUler yilın beni pek 
sevindirdi. Çok kanı sıcak 
ad mlar •• Buna ihtiyacım vardı. 

Bu arahk madam « Seıil ~ de 
si>ze karııarak, Boğaziçi için, 
teker, teker Uç gelime söyledi : 

- Saf, temiz, rabat havalı bir 
yet .. 

Mister Seeil B. dö Mili is· 
tanbulda Uç gUn daha kalacak, 
sonra Triyeste yolu ile doğrudan 
doğruya Amerikaya dönecektir. 

Mttderrls Maclt B. gör~ 
dtlklerlnt anlatıyor 
Franıada toplanan beynelmilel 

~oğrafya kongresine husuıi deleit' 
olarak iıtirak eden, DarUlfOnuo 
edebiyat fakUlteai coğrafya mU· 
derriıi Macit B. dün danmUıtUr. 
Verdiği izabate g6re konire ey· 
lOlUn 16 ıında, Sorbon darUlfil· 
nununun Anfitutnnda açılmış 
ve bir hafta ıUrmilfrnr. Kongre· 
ye 98l aza ittirak etmıılir. Harp· 
ten ıonra toplanan kongrelerın 

en kalabalığı bu olmuştur. Macit 
B. şöyle anlatıyor: 

- s~ynelmilel coğrafya kon· 
gresi, 16 eylülde F !"ansa maarif 

nazm tarafından açıldı. Kongre

ye 255 Kominikasyoo yapılmıştır. 
Bu mezanda Edebiyat fakültesi 
coğrafya mOderrislerindcn «M. 
Chaput• nun Anadolunun Jeo• 
lojik teıekkUlü hakkında yaphğı 
bir Kominikasyon da vardır. 

Kongreye otuzdan fazla bU
k<kmet reamen iılirak etmitlir. 
Dün vanın bUtün meşhur coğraf· 
yacıları birbirlerile temas etmiş· 
)erdir. Bu suretle beynelmilel 
coğrafi hareketler hakkında bir 
çok fikirler ileri ılirülmUı Ye 
mli~akap olunmuştur. Kongreye 
en çok aza iÖnderen milletler 
İngiltere ve birleşmiş Amerikadit. 

ıngiltcre devleti 66 azı, Ame
rika iıe 56 aza ile iıtirak etmiş· 
tir. Türkiye namına, Pariste coğ· 
rafya tahıilinde bulunan Darlll· 
fUnun mezunlarının da ittiraki su· 
refüe on kiti hazır bulunmuştur. 
Koni'renin son sıünü aktamı Kla· 
riç otelinde verilen 150 kltilik 
bUyUk ziyafetle Fransa Adliye 
naım M. Berar b r nutuk söyle
miş ve bu nutkunda üç senede 
bir dünyadaki coirafya müote
ılplerJni bir araya 1ıetiren kon· 
grenin dUnya ıulhUne pek bUyiik 
yardımı dokunacaiıoı bilhassa 
koydetmiıtir. fundan ıonraki 
kongrenin 1934 ıeneainde Var· 
ıovada toplanması kararlaştırıl
mı~ır.• 

Oğrendiğimize göre müderris 
Maclt B. de kongrede, Anadolu· 
nun ıun'i ıulama meıeleıine ait 
bl r et Ut yapmııtır. 

DarttllUnuna dair 

Tahir Bey 
izah ediyor 

Başm uharrlrl m izin 
seyahat notları : 13 

Köse Murat ağa 
Borçka • Artvin yolu üzerinde bir 

kaç han var. Hakikatte birer köylü 

Sui kastçiler 
Tahkikata müddei 
umumilik de vaz'ı· 

yet etti 
kulübe inden başka bir ,ey olmı)·an DUn mUntehlr Heranbn ak• 
bu hanlardan birisinin .ı;a.hibl (Köse rabasının ifadeleri ahndı 

Hukuk fal<Ultesi rei 1 Tahir bey Murnt ağa) dır. Yayalar \e mekkari- Romanya vapurunda kendisini o1. 
atfen YenlgUnde çıkan beyannl tize. ler buralarda yaz günleri gtineşin düren, diğeri yakalanan ikı sutk86tçr 
rlne dünkü Vakıtta da bazı nıtüale- kızgın vakitlerini, kışın sofuk ge- hakkında zabıta tahkikatı ehemmiyet
alar yazılmıı. tı. Tahir beyi diln gö- ceforini geçirirler. Biz de otomobil ile le ilerlemektedir. Tahkikat derinle§
ren bir muhnrrlrlmiz bu mtıtalendan Arhlne elderk~n yol ~rkadaşları tikçe intihar eden Herantan müthiş 

ile bf rllkte Murat af anın hanında bir komiteci olduğu meydana '.;ıkmak 
bahsetmf tir. Anlaşıldığına göre Ta- yarım saat kadar dinlendik. tadır. Herantın defterindeki isimler 

htr her gazeteye beyanatta bulun- Murat ağayı ilk ırördUğilm ıaman etrafında da tahkikat yapılmaktadır. 
mamış. yani ne rf iltizam olunnn tereddüt ettim. ÇUnkU kendisini er- Dün Herantın şehrimizde bulunan eni§ 
bir öz öylem~ml tir. Tahir bey kekten ziyade cUce bir kadma ben- te::.I ile diğer bir akrabasının polis ta. 
demiştir ki: zettlm. Meğer Murat ağa kadın rafından ifadeleri alınmıştır. 

.. Ben (Yeni Gün) gazetesine bcyanaıra değil yaşlı bir erkek imiş. Hem de Diğer taraftan suikastçiJer hakkın. 
bulunmadım. Yalnız bundan beş altı J?;lin yaşı sekseni geçmiş! Boyu hir mr.treyi daki tahkikata müddeiumumilik de va-
e\•vel, tamdıjtım ve fallar (Yeni Gün) pek az geçen Murat ağanın yüzli zıyet etmiştir. Muavinlerden Muhit· 
muharriri oldu~unu bilmediğım bir zat kırışık i~inde olmasına rağmen niha- tin bey, meğgul olmaktadır. Evrak 
ile tramvayda iiteden beriden konuşuyor· yet kırk, kırk heş yaşıl'dan fazla dün aqama kadar Adliye dair ine 
duk Bana, t.endl ıabirile, Darülfünun olmasına insan ihtimal \•ermek iste. gelmemişti. Bugün göndPrilmesf ,.e 
dedi koduları hakkında ne düşündiığümü miyor. Fakat kendi. i tarihi hatıra- tahkikatın istintak dairesine intikali 
sordu. Ben de ı Kabak tadı \'erdı) dedi· Jannı anlatmıya başlaymc3 Msıl muhtemeldir. 
ğiml hıtırlıvorum. olup da sekı;en yaşına kadar bir Yanh• bir haber 

Darülfünun aleyhinde bulunanların Da· galatı tabiat halinde görülen bir (Cumhuriyet) refikimiz, bu me • 
rülfilnun11 girme< isteyip de kabul rdıl· insanın gençlik simasuıı bu kadar lenin ta~kikatına Müddeiumumi Ke-
rnlyenler yolunda hiç bir wz söylemedim. muhafaza edebilmiş olduğuna şaşr- nan beyın nzıyet ettiğini y!lmuşsa da 
Böyle bir zıt dA bllmıyoruın. E.Hscn yor. Bilhassa yüzünün kırışıkla- bir müddet e\·eı bir buçuk aylrk mezu
lYenl Gün) ~aıetcsl de bu beyanıu hana rı fçfnde parlıyan a-özlerinln cnnhlı- niyet alan Kenan hey, Geliboluda bu· 
atfen yazmamıştır; ismini zlkretmiyerek ğına hayret ediyor. lunmaktadır. Orada birkaç güıı duha 
diğer bir milderrisin bunu söyledltinl (93) muharebesinde Ruslar l\fu- istirahat ettikten sonra, Istanbula dö· 
yazmış Bu ltib4rla beyanat gibi bu beya- rat ·ağayı muayene etmişler; f ı\kat nKektlr. 
natı \'erilen cevap da bana milceveccih l=======z========:::::ımı:::ı::==-

boyunun kısalığı dolayrsile uıker· tırmışlar. Bu suretle tam bir sene 
olıBmaz." ördük U lffe kabul etmemişler. Murat ağa geçinmişler. Fazla olarak kcndileri-

u beyanatı g ten sonra, m • Artvin topraklarının tekrar tekrar • 
talealarımı.zı söylerken "Tahir bfy . ne kazanç da temin etnılşler. , Rır 

. • Ruslara, Ru~lardan Türklere geç. halde ki bir ene Eionra Artvin ve 
tekzıp etmeı.sc ... ,. gıbl bir takım b:a- tfğl ı ·· u b ta lht · k 1~ ı 
yrtlar koymakla isabet gösterdiği- n godrm ~ 

1 
u rd ıhn ~ P a

1
- havalisi yeniden türk Rsf\erleri ta-

. . rın sa eme er arasın a f'~ecnn r rafından ft;;gal edilmesi üzerine nıem-
mızı anlıyoruz. il ti · · • E h " . . . e? ze er geçırmıştır. n ~onra ar- leketlerine döndükleri zaman köyle-

DarUlfUnuna f r~ek. 1 tcy!~ ~e a· bi umumi ıırasında bu havali Rus rine bin lira k!ğıt para ile girmiş· 
ltnmryanların Ş nıdı bır darultunun istilisına maruz kalınca (irs~) köyün- ler ! 
aleyhtarlığı yaptıkları hakkındaki deki akrabaları ve taalhil<Rtı ile be- Murat ağa ile yanındaki ve ~eksen al 
beyanatın da. Ta~ir ~ye ~eğil, i~i raber yaya olar&k Hopaya gitnıi~ tr yaşındaki akrabac:ından Ha~an a. 
yazılmıyan bır mUderrıse aıt oldugu- oradan Trabzona, Trabıondan Ordu· ğa bize bu maceraları anlattıktan 
nu biz de sonradan gördük. Ba iti- ya mahaceret etmiştir. sonra hulba ettiler: 

bar ile yazdığrnuz mütalea ismini Bu muhacuet hadi~e i hakika· _ Duradan giderken otuz c:ındık. 
saklıyan müderrise ait kalıyor demek ten nakledilmeie degef bıı· l(ı> meH Otuz mnnnt ne yola c_:ıktık. Bir sene 
tir. haizdir: Murat afanın ru~ taarruzun- yaşadık. Rin Jira para ile 

• • • dan evel e kiden saklanmış otuz döndUk!,, 
Bir fikir (manat) ı varmış. Küçük gümüş rus Dediler .. 

paralarından ibaret olan ~>u küçük Murat da kırk beş ya~ına kad:tr Türki tanlı Ahmet Şükril bey, 
dün darülfünun bahsine dair bir 

mektup yollamr~tır; bu zat inkılap 
idaresinin durlilCilnunlarla olan mü 

naschetini ileriye sürerek bugün· 

kil vaziyetine göre, darUJfUnunu 

nyrı nyrı me?ktepler haline ifrağ et· 

mek suretile \·ekAletlere ha~lamak 

tav lyeslnde bulunu)'Or ve diyor ki: 

"Yücudıı gelecek Ali edebiyat ~1ckte· 
bini maarif ,·tktletlne. Alt tıp mckrehlnl 
Sıhhat vckAletine, 4lr fen mektebini Na· 
fi• vekAletlne. Alt hukuk mektebini Adliye 
vektlrtinc ba~lamak bu memleketin muh· 
telir kısımlarına da~ıtmık en iyi bir 
ça.r~dir . .. 

Biz Türkistanlı Şükrü beyin tek-

lifine taraftntr de"iliz; r:ılnız bu 

tekliCte ,·akıı tesbit ltlh:ırile bir ha
kikat rnUndemiç olduğuncia şUphe 
yoktur. 

en·etten başka bf r de gelinlerinin hayatını hekblıkla geçirml~. S:>nra 
boğazında Uç be~ibirlik bulunuyormuş. evlenmiş. Fakat karısı ile ancak on 
Otuz; kişilik bir kale.halık bütün beş sene kadar müşterek bir hayat !'İi· 
mallarını, bütün tütünlerini. bütün rebilmiş.. Bir hastalık gelnılş. Alıp 
ev eıyalarını köylerinde bırakarak götürmü~ Ondan sonra artık Mu-
yola çtktnış. (Hopa) dJtn hük6met rnt ağa bir daha evlenmei'. istememiş. 
nsalti ile Trabzona ,·armışlar. Niçin tekrar e\·lenmediğini ~r-

Fakat Trabzona varınca yaşamak dum. Bu suale de şu cevRhı "erdi: 
ı~ın bir iş yapmak JAzımgelecdini - Ne diye e\•leneyim? Hen vlyo
dUşünmü ler. Ne yapsınlar'! llk ha- rum, o beni Mwmiyor; o SC\ iyor, ben 
tırlnnna gelen şey gelinin boğazın- onu sevmiyorum!., 
daki Uç beşibirlikten birini bozdur- Dedi. 
mak olmuş. Beş altın lira ile mısır - Murat ağa, şimdi nnsıJ!ın~ haıin· 
unu ntmaia, mısır unu ile de ek- den memnun musun?,, 
mek yapıp .atmaia ba:ıJamışlar. Trab- Dedim. Murat ata ylnr hlr çncuk 
ıonda mısır unu ile yaptıktan ek· saffetile müsterihane ce\·ap verdi: 
mekleri fırınlarda pişirtınişler, bu - Niçin memnun olmıya),m? (Elite 
suretle satıp karı iJe ge~in-nişler. önünde oturduğumuz 'rnlilheyi ,.e 
Sonra Orduya. varınca orada bir !ı- etrafındaki ağaçlıkları ı;ö tenrek) 
rın kiralamı~tar. Bu defa aldıkları Burası Yar ya. Bunlar \'ar yn. BU· 
mısır ununu hamur yaparak ken- tün bunlar bize yeterl,, 
dl fırınlarında pişirmişler. Jlu snye- Dedi ... Don akşam, biııat kendisinin 

yapmış olduğu fakat filmi bitmit 

bir halde g8rmedeu Amerikadao 
ayrıldı§'ı 0 0inamit,, iıimli filmi 
görmek üzre Opera sinemasına 
gitmif, müdüriyet tarafından kar· 
şılanmııtır. Miıter ••Sesil., Opera 
ve Artistik sinemalarını gezerek 
beğendi2'ini söylemiş, ve oradan 
ayrılm•şbr. 

Fa. 
,__ _________ ....., ____ ,de karlannı bir derece da~1a Prt· 

;:;;;:;; ~ = 

Sesil Kolomp ! 
Y•:ır:ant Jacques La Guerche Nakledenc fa. 

-11-
Kıp kırnuzı k~silmişti. Sözler ağ. 

zmdan kurşu11 gibi çıkıyorlardı.. Se 1 
kısılmıştı. Gözleri kanlanmıştı .. Pi. 
yer, merak lçinde ona yaklaştı, ihti
yar clile iterek: 

- Git, dedi, git.. Sen bit betbaht· 
sın .. Dırnk beni .. Bırıık" 

Sonra iki adım ilerleıii. kollarını 
havaya kaldırdı \'e yılzU koyun ~·ere 
yuvarlandı. 

Ertesi gün, fabrika kapıcısı Sc ilin 
geldiğini görünce ı 

- Aman, matmazel Sesil, dedi. iş
t.e geldiniz. 

Kapıcı kadın, yangından~ri Sesile 
derin bir muhnlmetle bağJınmrştı. 
Devam etti: 

- Bil lı dUn akşam ne t~llıket 
oldu .. 

BUtUn gece tarif edilme1. hir rah:ıt
sırılık içinde uyuyamamı olan ~n 
&0nnadan kadın anlattı: 

- Dün afc:.cıam herkes gittikten son· 

ra beyler yazıhanede kaldılar. Çalı ı
yorlar zannettik. Fakat etrafı dola 
şırken, kocam miinakaşa ettiklerini 
duymuş. 

- ~e olmuş, çabUk söyle? 
Sesll, önce, bir ağırlık esna mda. 

Piyeri, kendi ine hUcum ~den in~an
lar kttı·şı ınds ç.ırpınırken görmüştü. 

:\luhacltnler gölg~e oldukları için 
rUzlerf fnrkedflemlyordu. 

Fakat Plyerin yUzü o kndar muat· 
zep idi ki. Se i! onun hayttlinl ve bu 
halini bir türlü gözünün ör.iLndtn /:İ• 
lemiyordu. 

- l'\e mi olmuş.. Bilmem Tabii 
kocam onları dlnlemenıi . Döndü ' 

dece <Galiba meule kızışauk) de-
11 

dl. B~ dakika geçmemişti ki .M. Pi· 
)'tr içeri ko arak geldi (çabuk, ~abuk .• 
koşunuz) diy• kotamı ~aJtırdı ve (bl\
bam yazıhanede bayıldı. !17. mad&m 
gidip bir doktor ça~ınnız) dedi. He
men koştum. Allahtan ki o saattt 

bütUn dol~torlar evlt'rlnde. Birini bull 
dum, getirdlrn, hı1lı1 kendine aelme· 
miş olan M. DUtrlyönün yanınn çıktı. 

- :-ı;c dedi? 
- (Ani bir b ygtntrk) dedi. 7.a· 

ten o i~eri girerken za,•alh ~f. DUtriyö 
de göderini açıyordu. 1'"aknt lıir keli· 
me . Öyliyemb or. ne de yürüye bili· 
yordu. ağzı da ra rr lmıfjtr. 
- Za\'alh !\l, OUtriyö! 

- Jfocam, ~f. Piyer , . .,. şoCör ku· 
cakladılnr, otomobile hindirdiler. o. 
Jü gibi idi.. Zavallı adanı" Zaten in· 
an dedikleri nodir ki .. Bir ''armı • bir 
yokmuş .. 

- Öyle ntadam Da.n\·in. Dnha dü.n 
kendini gördüm. Sıhhatte idi. E? 
Dün ak amdanberi haber :u mı? 

- E,·et". Bu ahnh M. Piyer tele
fon etti. Pek iyi olmadığını • öyledi. 

- Ya. Tehlike mi \'arnıtş"! 

- E,·et. geceyi İyi geçirmemi 
za,·l\lh adam. kendi kendime hep kar
deşi gibi sekteden gidecek diye dUşü· 
nürdUm. 

- Evet amma, böyle bir ha)'gınlık· 
tan insan ölmez ya .. inşallah ... 

- Ent.. inşallah .. l\t. Piyer baba. 
ısının ) anında, buraya gelemiyecdi-

ni ve siı gelir gelmez kendisine elefon 
etmenizi söyledi .. 

- Ya .. Niye demindenb•ri söyle
n1edfnlr.. 

- Meseleyi anlatmadan nasıl söy. 
!erdim.. M. Piyer size hazı talim:ıt 
''erecekmiş. izden başka ına emnl· 
yeti yok ... 

S 11 yazrhan ye doğru ko tu, te
lefon u açtı; bizzat Plyer cenp verdi 

- Ah matmazel St it, sizi bekli· 
yordum, fellketten haberiniz ,·ar 
mı? 

- Evet efendim. Madan1 D nven 
şimdi eöyledL Ne fellket Hiç ol· 
maısa geçti )'&?. 

- rek o kadar detll. Zavallr ba· 
hamm sat tarafına lnn1e indi. ko
nuşamıyor. Kıpırdanamıyor. ntrıu.· 
dan doktorlu kon ulto yapncaklar. 
Bunun l~ln burada kalmak mecburi
yttindeyim. 

- Acab:ı konsulto nt'ticesini öğre
nebilir mlyim1 

- Eğer er.ken bitirir ve heni tat· 
mln edecek bir cevap \·erirlerşe ken
dim gelirim. Şayet öğle yem«:ğine 

kadar göıUkmez.c;em. bana telefon et. 
menfıi ı-ica edeceğim. 

- Peki efendim. 
- Ben gelene kadar da matmazel 

yaıthaneleri dolaşıp 'aziyett.en arka· 
da ları haberdar edersinlı. 

- Olur efendim. 
- Lemenynn ''e UrekA ınn gönde· 

rile~k malların etvkediJme ini unut
masınlar. 1Qtten öyleyin ,.e 1, 2 nu· 
maralı tıçılııra da bir bakınır... 3 nu· 
maraya gelince, hi~ dokunmıttsınız 

ta bit. 
- Müsterih olunuz. hep ini yap&· 

rım. 

BUtUn bu 1 lerl görme lıttt r gmen, 
tiğle çabucak olmu tu. O gUn cumın· 
tesı idi H• Cabrikn öğleden sonra ka· 
panıyordu. 

Paydo olur olmaz. Su:r:an hemen 
giyinmeğc ba ladı. Se ile, yeni e\'lc· 
nen blr arkada ına yemeğe gideceği· 

nf söylemi' ve: 
- Haydi tünele kadar beraber gİ· 

deriz, çabuk ol. 

Demişti. Se il sa1&te baktı: 
- Daha gidemem. dedi. öğle Uıe-

ri M. Dütriyöye telefon edeceğim 
Gelmedi. Herhalde babası fyi olmasa 
gerek 

(Bilmed') 
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Kafa ile ... 
FutboJcularımızm Bulgarlara 

mağlup olmaları tenkit olunuyor, 
umumt sporculuk bayahmrz 
hakkında konuşuluyordu. 

Birisi: 
- Azizim, dedi, bizimkilerin 

hatdtı şurada. Kafalarile oyna· 
mıyorlar. Halbuki bugünkü spor, 
her şeyden eve) bir kafa mese· 
lesidir. 

Mecliıte bulunanlardan birisi 
atıldı: 

- Ne diyorsunuz, oynamaz 
olerlar mı ? Ben stadyumda kaç 
defa kafa ile pas verdiklerini 
iiirdüm. 

• • • 
Acı sUz! 

.. Yeni gUn " Un " Doat acı 
ı3yler ! " serlevhası altında yaz· 
dıiı yazılar, Peyami Sefanın gö· 
zDne çarpmıt veya batmıı ! «On· 
l•r acı söyledikleri zaman dost 
da, biz değilmiyiz ! ~ demek isti· 
yor. 

A iki gazUm, ıen de o miktar 
tath söyledikten ıonra acı s6yle· 
m.ege baılasaydın, bu darbı 
mesel sana da ıamil olurdu. 

1.oplu. :14'&e 

Tjcaret Aleminde; 

Tokyada 
MamulAtımızı göste

ren sergi açıldı 
Haber aldığımıza göre Tilrk 

qyasını tqbir etmek üzere Türk· 
Japon dostluk cemiyeti. ta~a~n: 
dan tertip edilen .ergı, bınncı 
teırinin birinde Tokyoda açılmıı· 

tır. "rk 
~u sergiden maksa.t.. y., 

ıuamullbnı Japon ahalıııne ta-
nıtmak ve Tilrkiyeye ait her 
qyayı Japon halkına göatetmek· 

tir. 
T eıhir edilen eşya, lıtanbul 

ticaret odası tarafından Japon
yaya gönderilen emtiai tllccariye 
den, prenı Takamatıu'nun Tnr
kiyeyi ziyareti unaaında satın 
aldığı eıyadan, Japonyadan TGr• 
ldyeye ihraç edilen emtianın 
muhtelif Japon ticaret ıirketleri 
tarafından bu sergiye g6nderilen 
nümuuelerinden ve TUrk-Japon 
dostluk cemiyti tarafından top· 
laııan qyşdan ibarettir. 

Bu •ergide Türkiye hakkında 
Ttırkiyenin tficcari, fikri ve iç· 
timai inkişafı hakkında izahab 
ha•i bir çok tablolar ve memle· 
ketin bqlıca yerlerinin panora
maları bulunmaktadır. 

Bir haftalık .ihra
catımız 

ihracat ofisine gelen mektuba 
göre ıon bir hafta zarfında muh· 
telif ecnebi memleketlere fU su
retle ihracat yap.Imışhr: 

ıstanbul mıntakasından: 
644 çuval iç, 1271 çuval ka• 

buklu fındık, 78 sandık afyon, 
20 balya yapağı, 58 balya tiftik, 

280 çuval kut yemi. 
lzmlr mınteke•ınd•n r 
485 kilo afyon, 1 milyon 572 

bin kilo incir, 17,222 kilo pala
mut, 426 bin ldlo tütün, 531 

bin kilo üzUm. 
Bu arada en fazla üzüm ibra· 

cah T r~steye olmuştur. 
Samsun mıntakasından: 
32, ı 16 kilo tütün, 1778 sandık 

yumurta ihraç edilmiflİr. Bu 
mıntakanın son hafta zarfında 
tütün stok mikdarı 5, 6 milyon 
kiJodur. 

Son hafta ı:arfmda Buraadan 

1 Adliye Haberleri f 

Mahkum edilince 
Mahkeme heyetine 

hakaret eden 
K8ftecl Fazh dUn bu mesele• 
den de •Ilı •ra mahkOm edildi 

lstanbul Ağuceza mahkeme· 
sinde, bir müddet evvel bir ka· 
til meselesinden maı.nun köfteci 
Fazlı, on beş sene ağır hapse 
mahkum edilmiı, karar bildiri· 
lince kllfllr etmişti. Bunun liz.e· 
rine dethal zabıt tutulmuştu. 

Mahkeme heyetine hakaret 
davası dün lstanbul ikinci ceza 
mahkemesinde riliyet edilmiıtir. 
Ağırceza mahkemesi zabıt ki· 
tiplerinden Sedat beyle, Ağırce
za muba,irlerinden Kadri ve Arif 
efendiler, ıahit ııfatile dinlenil· 
mitler, hakaret vaki olduğunu 
teyit etmiılerdir. 

Maznun on beş seneye mab
kfım edildiğini öğr•nince kendi
ni kaybettiğini, ne dediğini bil
mediğini söylemiıtir.Mllddeiumu· 
mt Ahmet Muhlis bey, maznunun 
kararın tebliğini mütealnp mah· 
keme heyetinin vakar ve baysi· 
yetine tecavuz mahiyetinde ıöğ
dOğll aabit olduğunu kaydederek 
ceza kanununun 268 inci madde
si mucibince ceza iıtemiştir. 

ikinci ceza mahkemesi, maz
nunu talebi veçhile bu hakaret· 
ten dolayı alta ay hapse mah· 
kdm etmittir. 

Adliye vekili An
karaya gitti 

Adliye vekili Yuıuf Kemal 8., 
dOn akıam hareket eden trenle, 
refakatinde kalemi mahsus mil· 
dilrtı Şinlsi B. bnlunduğu halde, 
Ankaraya gitmittir. 

Mllate ar Ferit B!.f dalıa bir 
mUddet Istanbulda kalacaktır. 

Kemik aşısı 
Konsorsiyom 

Tanınmış bir italyan 
doktoru şehrimizde V aztfeslne daha Uç 

ay devam edecek Bulduau ve tatbik ettti aşı 
u•ulUnU anlatıyor Adll 8. bu ı,ın bugUn için 

Devlet bankasına de•rlne 
lmk8n yoktur, diyor 

Bir refikimiz, şebrimh:c gelen 

ı 
Cnmburiyet Merkez bankası ida
re :necliıi reisi Nusret Beyin 
burada bankalar konıorsiyomu 
muamelelerinin devri ve şubenin 
kütadı mestlesile meıgul olaca· 
cağını ve konsorsiyom muamela
tının dünden itibaren Devlet 
bankasına davredileceğini yaz· 
mıfh. 

Ankaradan dönen bir muhar~ 
ririmize Borsa komiıeri Adil B. 
demiştir ki: 
"- Nusret B. in beyanatı ara· 

Tanın mı~ İtalyan profesörü Dr. smda konsorsiyom muamelesinin 
Donat.o Fransesco bir müddet kalmak bugünden itibaren Devlet ban· 
Uzere şehrimize gelmiştir. kasına devredileceğine dair bir 

Trp aleminde beynelmilel bir şöhre söz yoktur. Esasen bugün için 
ti olan profesör Fransesco bilhassa ke buna imkan yoktur. Çünkü bun· 
mik hastalıklarında tatbik ·.•dilmek ü- dan Uç ay evvel konsorsiyomun 
=~~ı!~lduğu kemik aşısı usuliJe tanın- müddeti daha alb ay için uza-

Profeatir Fransesco 

•• •• O UNUN -
-İŞARETLERİ 

Tenakuzlar 
Sıcak ülke lerin kuşları fırtınaya 

tutulmuşlar yollarını şaşırmışlar 
şimal mıntakasına gelmiıler, Al· 
manya· topraklarına baygın bil' 
halde düşmüşler .. 

Jnsaniyet mühiplerinin yürekleri 
hop etmiş, telaşe düşmüsler. Ce· 
miyetler hemen sef erbf.r ~imasını 
ıoğuk dalgasından müteessir ola• 
rak yuvalarını kaybeden güvercin
leı· i aramıya çıkmışlar. Hepsini 
düttükleri yerlerden kaldırmıtlar, 
yem vermişler, su içirmişler ga• 
rip kutları bir tayyareve bindirip 
Napoliye göndermiye karar vermiş 
ler, ve nihayet tayyare ılık iklim
lere doğru yollanmış .. 

Milletler cemiyeti balinaların 
avı hakkında gene insani düşün· 
celerle güvercinlere insaniyet gös
terenlerin hareketlerini taklit edi-
yor. 

Avrupa sanki yalialıK takmıf, 
lostrin iskarpinlerle dolaşan mil· 
yonlarca lsalarla dolmuş! .. 

Çinde muharebe var .. Kan gÖv• 
deyi götürüyor. Milletler cemiyeti 
ben karışmam diyor .. 

Profesör dün ki!ndisiJe görüşen bir dılmışb. Bu müddetin ise henüz 
muharririmize demiştir ki: üç ayı ıcçmiıtir. Binaenaleyh Güvercinler için al\ ve vali eden 

- Birkaç sene evet Venedikte he· konıor1i7om daha üç ay vazife- Almanyadan bir ıea, bir murahhas 
men yalnız kemik hastalıklarmın te· sine devam edecektir. Konıor· diyor ki: 
davi&ine mahsus olmak Uzere büyük siyomun müddetinin uzablması "Müıtemleke .meselesi bizim 
bir enstitü açılmıştır. Yazın hasta keyfiyetine Devlet bankasınm için büyük b ir ehemmiyet kesbet .. 
miktarı 1200 ü bulur. Bu n d an malumat ve muvafakati de inzı· miştir. Almanya. çoğalan nüfuıu 
b .. ""t- k ik ıçm hariçte bir müstemlekeye 
~a em hastalrğJna tutulmu~ mam etmit olduğundan konsor· . .. • 

1500 kadar da çocuk tedavi edilir. . llt D I t b muhtaçtır. Eskı muıtemlekelerı• 
. sıyom muame ının ev e an· · · · d • · · • d b' Enstitüye k -:ı. . d rahatsız . ..dd mızın ıa eıı sıyasetımız e ır pren 

e .. -.Jerın en , kasına devrı ancak bu mu e- · k ' l kt d' · .. olan bir hasta get' T ce ev\'ela has- . • sıp teş ı etme e ır. Bu prensıp1 
talığrnın ned .1 ın ın .•. tın hitamından sonra mevzuu bah· şiddetle ve kat'iyetle müdafaa e• en ı erj geldıgı verem ve- • . .... 
ya frengili olu 1 d - tetkik edi- solabılır. decegız.,, 
. P 0 ma ıgı 1 - B k l b h' d • hr ve hastalığın ci . göre ait oldu- aterlfn ve Liret u tena uz ar atan ır me enı• 

... nsıne . b' d .. h 1 
gu şubeye gönderili r. Beıı de kemik ve Londra ve Pariı borsalarından ~etın, ır unyanın ezeyan an· 
remı şubesinde meşgul olurum. Ke· gelen korlere göre dün borsada ır. .. .. . • 
mik hastalııkJ a rında deniz halasının İngiliz lirasına ilk takdir edilen inkılap T urkıyesı b':1 ~u.n~k te• 
büyük bir ehemmiyeti olduğu i~in ens- fiat 804,31 olmuf ve 810147 ye nakuzların ıa~ec: ~eyırcısıdır. 
titümiiz Venedikte bir adacık üzerine kadar yUkıelmiftir. Dolar 47,99 
tesis edilmiştir. Bir seyahatin manası 

Vilayette 11 da açılmıı, 47,44 de kapanmıı-
- astalar bir mUddet kaldıktan son tır. Frank 12,06 da açılmış 1203 Dünyada sermaye hareketleri 

Yeni çall9ma ••atlerl yarından rakendilerine hastahklarınm cinsine fizik kanunları kadar değişmiycn 
itibaren tatbik edllec:ek göre amelı'yat '-'apılır. El · t de kapanmııtır. ob1'ektif esaslara dayanır .. 
Yarından itibaren devairde 

yeni çalışma aaatleri tatbik edi
lecektir. Dihı bu huauata vilaye
te tebligat yapılmJtbr. Yeni ça
bı ma saatleri dokuzdan on ikiye 
ve on üçten on yediye kadardır. 
Fldanhklar nerde yaptlacak? 

Viliyet tarafından ıebirde iki 
fidanlık tesisi için Ayrupadan 
bir mDtehassıı ve bir uıtaba,ı 
getlrilmiıti. Bunlar henüz tetkik· 
Jerinf bitirmemitlerdir. Fidanlık· 
lann Beykoz Ye Bakırköyde ya• 
pılması muhtemeldir. 

,J \scrı yap ı- Liret 9,32,47 de açılmış 9,32,16 
ğımız ameliyat kemik aşu~ıdır. Bu Sermaye sade istemekle g."'!lm.ez, 
hasta]rklara en ziyade amudu fıkari da kapanmışllr. koğmakla gitmez. Sermaye İ§İ a• 
Uurinde tesadüf edilir. kemikçikler· Altın 930 kuruşa alınmıf, 932 rar, sermaye istismar aahaa1 arar. 
den biri veya birkaçı hastahğın tesi- kuruta satılmııtır. Düyunu mu• Azami kazanç arar, siyasi kazanç 
tini görU.r. Aşı hastanın bacağındaki vabhide de 46,20 den muamele arar .•• 
kalem kemiğinden ahnan uzun blr ke- görmUıtOr. Devlet istikrazı da böyledir. 931 
mik parçasını hasta kemikciğin üze- Borıada iılerlin ü&erioe mua- de •ermayenin akış istikameti de· 
i d...ı.i d-ı·i k 1 ğişmiştir. Cenubi Ameı·ika, Ok-

ı· n "I\ ve aşaiısın lt.A emiklere ge · mele olmamıc yalnu: frank ilze· 
k f k · Y yanuı adaları, Avuıtralyada ça• 

~e şartne amudu. ı ·arı üzerine tat. rine muamele yapılmı§br. Dnn 1ı,an sermaye tarki :A.vrupaya: 
bik etmekten ibarttir. Bundan sonra borsada 7 9 42,SOO franklık mu· Balkanlara ancak ıı'yaı .. ı mua·· aa· 
hastanın bir müddet hareketsiz kal- ' ' 

l a d h A amele olmuttur. deler alarak geliyor. Cinden, Hin 
ması azmn geldiğin en ususı yatak- .... - .......... - .. --. ------... d' t d l - · · . k.d. G..... . 1 · · b ıs an an ge en sermayenın zarar 
tara yatırılır. Ve denız ha,asına hıra nedıkte ı ır. ogus \:erem erının u b. . 'k ki. d . .... • • 
k 1 

liesseselerde tedavi edilmesi imkfm. sız ır ııtı raz şe ın e gırece&1 
ı ır. ın h t · ·· k ·· ıd ·· 

ltalyada bu nevi enstitülerden bir· sızdır. Bu hastalıklar için dağ haYası sa ';!1
k ~y~ ıı:ıuş uk urd v•ıd· k. 

kar tane vardır. Fakat en biıyüğü Ye- Jbnmdır. Deniz havası buhastaların .11 tal a b' ~b' e1m~I 'k egdı i ır .!' 
-------------- Y • • • . • • • mı e er ırı ır erı e ı tua mu .. 

1 -----------------ıciğerlerı ıçın çok kuvveth geldıgın- b ti · · b ki b' ·b· ı 
Küçilk Haberler 

ihracat oflainde - idare komi· 
tesi dün ıopfanarak lngiliz malt buhr4- , 

.. '-- . . nase e erını ozaca ar, ırı ır e-

Kuprll nzerlnde den oliiınlerlne se~p olabılır. ·ı d h · · k.ld 'k d" .. , . . . . rı e a a 1yı şe ı e ı tısa ı muna• 
Aşı sistemim umumı,et!e ıyı netı- b t t • t · ki 5 .... 

bir kaza df F k se e esıs e mıyece er. aracog• 

nının ihracaumız Ozerinde icrası muhte- ,,_....,."!'!'"'l..,....,...~-.:-"";'"'"':-tl!'.'91!-..--
mcl tesirleri etrafında görDftnilştür. 

Muaye11e edllenler - Miiltah
Jimlnl muayene komisyonu mesaisine 
devam etmeltedir. Günde 40 müstahdem 
muayene edilmektedir. Şimdiye kadar 
2593 kişi muayene edilmiş, ellerine ııbıt 
cüzdanı verilmiştir. 

GUmrUkte - Meslek mektebi dün· 
den itibaren faaliyete geçmiştir. Bu mek
tep her sene olduğu gibi 9 ar derslere 
devam edecektir. ............................................................. 
Romanyaya 2602 kilo zeytin 
ihraç olunmuştur. 

Yumurta ihracatımız haKkınd• 
esassız haberler 

Son günlerde piyanda yumur· 
ta ihracatının bir buhran geçir· 
mekte olduğu ve bazı memle· 
ketlere sevk edilen yumurtaların 
iade edildiği hakkında bir şayia 
devcr~n etmektedir. 

Bu şayianın ash esası yoktur. 
Yumurta ihracatımız, normal bir 
vaziyette cereyan etmektedir. 

"Bebek· Eminönü lıatbnda işli~ · 
yen bir tramvay dün öğleyin 
köprilde tamir edilmekte olan 
rayların Uzcrinden geçerken yol
dan çıkmıf ve arabanın hatta 
konulması bir saat kadar aür· 
milıtilr. Bu müddet zarfında 
tramva1lar işliycmemiıtir. Res
mimiz bu kazayı gösteriyor. 

ceter verm~kte r. a at bazan hasta- 1 s··k .. b . h · • b' T·· . u u ru eyın seya atım ız, ur• 
nın der~al iyil~~ı:nediği ~rülilr. O ZJl kiy~ ile Amerika arasında iktısad[ 
man Jklım değı!ltarmek lazımdır. llıı$· münasebetlerin daha iyi bir şeki1-
ta aşrdan sonra ya memleketine veyıı de tanzimi için baslangıç telakki 
aşınm yapıldığı yerden u:ınk bir ~·ere ediyoruz. ~ 
nakledilirse derhal iyileşir. SADRI ETEM 

Kemik aşısı başka yerlerde tathik 
edilebilir. Yalnız 3iMYI muvaffakı) et- Himmet zadenin 
le yapabilmek için uzun bir tecriibe iddiası 
deuesi lazımdır. Çünkü aşı ~ok nuiJ, . .. . 
bi 1. tt n · · k 1 1 Bundan bu· muddd cvel Hımmet r ame ıya ır. u ı~ı yapac:\ < o.. .. . .. .. . 
t ı 'dd"ı ret~- t tk.k t zade If use) ın H usn l l IX'v ısminde bir or arın cı ~u ~ e ı ·a yapma- · 
larr \'e staj görmeleri kap eder. zat P a r i ... tc Diiyunn umu mi}e ınüzake-

1'U kf ahili 1 ' · .. •1 ı·e~i e ·ııasıncln ah•Yhimi1e mühim bir r ye s er con: musaı · 
olduğu için burada da bu nevi nı\i- zarar ı,a) cleclild iğini iddia etmi~ti. Bu 
esseseler kul'mak kabil ve çok fayda- meselenin tctt.ild ile maliye tahkik he
hdıı·. Tesisat alılt ve makinele1· icin ~·eti n•isi .\dil he) meşgul olmal\ta. 
epey masraf lazımdır. Jı'akat bu ~a- idi. A eli! hey ahiren tetkikatını bitir. 
rayı ha)·rr cemiyetleri "e belediyeler ıni~ Ye raporunu ::\taliye nkaletine 
müştereken temin edebilirler. ,·ermistir. Raı>orcla böyle bir iddianın 

1stanbula gelirken projek~iyonlu ' al'it olnıadrAı bildirilmi~tir. 
konferans ,·ermek üzere icaıı eden -:e, 
ıeri beraber getirmeği dü ünnıediği~·e Alman hastanesi 
~ok müteessifi.m. Fakat . ilkl)aharcla Taksimde ıra en-ilerde yeniden ta 
tekrar ge)eceğım , .e aşı sıstemm hak- mir edile n Alman hastane::ıinin acılma 
kında projeksyenlu birkaç konferans merasimi clü ıı sabah yapılmrştır. ~ 
vererek halkı ve bilhassa a!akatfar?:trı ıı n t · ·· 1:!-u Or-- • s anenın operator ug ne 
tenvir edecegim. han Al>di h t · d'I · t ' ey ayın e ı mış ır. 
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[Vakıt] ın Tefrikası • Nakleden 

No.: 64 Hz. ISA ömer Rıza 

Balkaniyat müsabakaları 
Binicilik, bisiklet, motosiklet, 

eskrim neticeleri 

lzmir havalisinde UzUm, incir 
mahsulU zarar gördU 

lzmir muhabirimizden: 
Manisa ve havalisindek.i tetkik.seya

ha tinden dönen Manisa mel>"usu Tur
gut beyle görüştüm. Tetkikatı hak
kında dedi ki: 

- Salihli, Kasaba, Alaşehir, Mani-

• 
Erden vadisine gizlenen İsa bir 
vahşiden farksız bir hale gelmişti 

Romalıların vergileri arttırmak için tah
riri nüfus yapmaları yeni bir isyana 

sebep oluyordu Bizi yenen Bulgar mtllt takımı, diğer bir 
Bulgar takımına yenildi sa bağlarında iki milyon okka iizüm rs- . . . . . . 

] t H ı bö. 1 d d rse Vazıyet Romalılar ıçm son derece ısyandan sonra, yahudılerı n kımıldan-• anmış rr. ava ar y e evam e e t h':.a. 1 . . ..,. O • . • · 
Bususı Sofya mulıabirimi::, 2 teşri· le bir maç yapan ve geren giin bizi . d h f 1 1 bil" e ul\e ı l'Ul. Ç mesihin kumandası maga mecallerı kalmam1ştı. Unun ıç.ın .. .. ~ zıyan a a az a o a ır. .. _ . • . 

nlevel cuma gunu yazıyor: bire karşı beş golle mağliım eden Bul- A d ta f -. ·murlar altmda hareket edenler Kuduse dogru mıladın altı, yedi senelerınden 19 se-
• • y ın ra ma yagan yag .. .. .. 1 h' · ··kQ Berrak, güzel bir hava, lpodrnm- gar mılh takımı üçe karşı beş gol ile . . h 1.. d . 'ştı'r yurumuş er, ıpodromdaki Romalı as· nesine kadar ortalıkta nıspcten su -

ıncır ma su une e zıyan vernu . . H . . · · 
da epeyce kalabalık. At Mukave:nct AS. V. takımına mağlUp olmu.:.tur. Bu M . .1• ti . da d 1 kerlerı, erodun sarayım ve mabede net hükümferma ıdı. Yahndılerın mu 

ı 1 -ı~·b' B '" anısa vı aye ve cıvarın eve- .. . l A to k . h . fik" l'l . lh .. 1 t• te yarış arı yapı ryor. l\lüsat:ı.kaya on mag u ıyet ulgar sporcularını çok tin 'd 1 • 1 t ı·· 1 mucavır o an n nya alesıni mu a- tedıl ır ı erı su ve musa eme ı . .. . .. . . . . .. . . . orman ı are en pa amu uccar a- 1 . 
uç Bulgar ve sekız Turk zabıtı ıstirak muteessır etmıştır. d . d' . k d k .... 

1 
sara altrna almış ardı. mıne çalışıyorlardı. Fakat hl\ sıralar-

_..ıı• "'I" b kl . .. b' rm an - şım ıye a ar vu uu goru. iki ta f d k l R ı · . r·1 ta ""ıyor. n usa r anmızın isımleri ı- BUyUkada - Heybeli spor ed';;.· h ld _ .. d tn m . ra arasın a an 1 müsademe- da tayin olunan oma va ısı ı et • 
· · 'T · C 'T · C t m 161 a e menşe şeıta t. a esı 1 k b 1 d Müs d 1 d ·· ·1 'dd t, Ih ·· :Jl~cı b~~ a~m ··ır.e~at,S ml~haı.ı?' Sevi;;. klUpleri arasındaki maç ve nakliye ücreti istemeğe haşladrkla- er vud u ~ı.~~~r u. ...:;..,a~ ~ erles- rafın an ~osteı:ı ~n ışı .. te ~~ ı· ve mu 

.n. ı, ırıncı mu azım a a attın a • Büyükada spor klübü ile Heybelia· d 1 t kl" tı kt - nasm a m~"""'lıl\ en ır..._, ıweım an salemet sıyasetını a tus ernıış ı. 
·· b A · be "'l" · E ·· rm an pa amu na lya se eye ugra te 1 · · d mah 1 tu Fak f · · tak· tt'kl · 1 ~z a~ vnı. Y·.. mu azım r Y~~p, da spor klübü arasında bir futbol ma. mrştır. !sterlinin sukuıtü üzerine pala- a ~ er ,ıçm e vob~duş. • ba . at Pilet, sele l~nnın ı pe ı ~n s -

müllzım Salih, Yuzbaşı Musta a, yuz- çı yaprlmıstır ... c· ti d te .. 1 tı··i . . ı·· bunlar bu muazzam a ı enın şma yaseti nazan dıldcate almıyarak ımpa-
T • • • -.. • mı.ı~ ıa arı a nezzu e ıg ıçm uc· . 1 1 d . 

başı '\ ehbı beylerdır. Hakemler mı- Çok muntazam cereyan eden maç 
1 

. etmisti gelecek . felAketlerın ya nız mu.{a de- ratorun resimlenni taşıyan ac;kerleri-
:r.alay Cevdet beyle muhtelif mıntaka- neticesinde Büyükada 1-3 galip gel- car8a!:'oızetzıyan ı_ • .,. r. burala mesi idi. ni mabedin kalesine sokmustu. 

, W\. m mern.ezıne esasen • • k d . . .~ · 
!ardan ve seyrden gelen B~lgar za- miştir. . . h' 1.. mu 1 an bu takyida- Fakat Romahlarm galebesı mu a. • Pıletin seleflermden hın de bunu 
mtlerinden mürekkepti. Musabıklar • ntmıçkın ldıç luzu •~-~b .. l . l derdi. Çünıkü üç "Mesih,, arasında ıt- yapmamıştı. Çünkü bunun, yahudi-

. . h k t tt'l Beledıyede· a ın ması ~iti' us en yapı mış- . _. onar dakıka fasıla 1le arc ·e e ı er. • tifak yoktu. Bunlar el ele vere- len son derecede rencide edccegınj ' 'e 
Yedi ki101ttetrelik süratli yürüyüş Kftçftk "OCUklar trr.B d h lkm ...... -t :.ı.· ı._ t rek ha~et edememişler ve biribirle- onlan ayaklandıracağını J>Hiyorlardt. 

··te k' ba 1 'k• k"l ......... t '\' ura a a •:muıı ıst m.1 seuep en - başl 1 d B 1 'l t• k . . a~· :ve onu mu a ıp Ş ıyan ı ı ı o ... v • ed' B' . ki rile uğraşmaga anuş ar r. un a- Pı e ın endısi, bu hareketın verec~ı 
relik 8 maniden ibaret Stipilşas çahftlrllmıyacak, mekteplerde "*! 

1 
ı.yor.k t ın. estm. z:un;.na ~a:;: rm her biri kendi davasını ileri sürü- neticeleri tahminden acizdi. 

Baat üçte bitti. Bu ilk iki müsabaka- okumalar. temin edilecek ~an ış ~r~-çtteo devsıl e tı:rış er Bır. enir 
1 yor ve ötekilerin ona tlbi olmalarrm' Yahudiler, Piletin bu hareketinden 

d üt. f 'k b" "yette 'd"k. Ak U m· h f ss hh kanunu l8e 0 nısut:" ara mrş • u g ş t · ı · ·· p· a m e evvı ır vazı ı ı · mu ı ı zı ı a . 
1 

. . .. "teb'l ek b 1 istiyordu. tedehhüş e mış erdL Onlara gore ı· 
- b ı f h b 1 · b ,_ d k k k ış ennı yuru ı ec para u a.mcyor- . . pma dogru azı u e on a er erı a- seııdz yaşın a üçü ız ve er- 1 tk' . beb' d tıklan bor... Mesihler arasmda bu ihtılU başla- ıet bu hareketle peygamber Danyalm 

hatal .. ·· d tarafeynden bi k d ar. mcı se 1 e yap , · safh • d"ğ" d h kk k · · t• D :ıa U:b ~ ı:bakada k ;- kek çocu ların depolar a, mü- lan, mahsullerin para etmemesinden dJğı ve had bir ·ı ay~ gır ~ısı~ ~kehanetini ta a ~ d~~~m~ .. ı.1 a~ 
d J m h b ı ın ~· n çı an - essesatta çahımalarını menettiği ödeyememeleridir. Kredi işi tanzim Romalılar ile Arçı aus un 1 ~";e. ~n yal, mabedin ve u usun (?Y e pu -
ıgmı a er ;e~ ı. 

1 
halde bazı tütün depolarında edilirse mesele yoktur. Hakikati hal- birleşmiş v~ .i..~a.;'1 ~8; sele~ .çın elada telvis edildiği ~man .. . ~n..-;an .:· 

Mukaveme oşu~unbukn ea3ask~lra küçük yaşta çocuklar1n çalışmak- de istihsal bereketlidir ve müstahsille- bastırmak ıçın e lenn eedn ge.enı ydap- lu) nun zuhur edeceğ~ni mu
1
J e emtmı .. k. 

Bu mukavemet musa a ası • 2 ı o- • . eı· . d .. lteb"l" nuşlaNIL Bir 8e'lle geçm en ısyan an o halde yegane "l\f~ıh,, zu tur e e -
Y · k"I t · f · ta oldukları go-rülmü•tür nn vazıy ını uze 1 ır. k 1 ...a..: idi M ihl d ·· d' ı "tl l · • metredir. anı ı ome resı msa enın Y • T bi~ :-retl 1 f h sene de eser a mamış 6 ..... • es er en üzere idi. Bütün yahu ı ~~ e erının 

akik 2 1-0 M. 1 k .. B l d' b 'b" k" ük a 1 a er maa ese u · · 1 -ın .. ~-1 s· ·d· beher d ası o ma uzere e e ıye u gı ı uç ço- b"lh Uz'" -· k t:esir yap- bin o an ,,.~O\ ı ımon parça parça kanaati bu merkezde ı L 
.. .. .. 1 2 k"l t · _,.. ki d b 1 J k il assa um ve """'.T ~me ço · · · 'hl -=- n..ı- • • 1 A d b d h ~ l!riiratli yuruyuş e ı ome re ı s~ız cu arın er a ça ışma tan me- T"'tün' ku larmın he- edılmıştL mesı eu.aı uuuctsı o an r- Tam bu sıra a ir a am zu ur eı.ıu .. 

'b t 1 ak d:..: 1. 'k d mtstır. u mpany:ı ·ı b" :.ı.tim 1 bi •· .. ·ı 1 b" fh maniadan ı are o m ve i1AI a a nedilmelerini ve çalıştıran mü es- .. .. ..b ta başt 1 da va- ronga ag e ı ın a , r~o11. ası er e Bu adam, fakir ve seyyar ır esna . 
60 metre katedilmek şartile (Stipil sese sahipleri hakkında kaı:uni n:ıız ~~. a~~ daha ar:::a il~dır. blrlilcU, salbeil idam edilmişti. Fakat içi Allaha karşı iman ile dolu 
Sas) ı müteakip bilauvaklrnf on beş zryetı ır a s " rma Yalnrz mesihlerln UçündisU olan idi. kendisi çirkin ve malUldü. Fakat 
kilometresi dakikada 2, 1-0 metre me- takibat yapılmasını alakadarlara Dr. Fabrettln Kerim Judas en samimt müritlerile birlikte insan sürülerine çobanlık etmek isti-
pfe katedilmek şartile süratli yol YÜ· bildirmiştir. Seyahatten avdetle hastalanın kabu- kaçabilmiş ve dağlara iltica etmişti. yordu. 
rRyUşQ ile 6 kilometresi mesafe ve Bundan başka ilk tahsil kanu- le başlamıştır. Bu müıthiş isyamn patlak vermesine Asırlardanberi \mutulan ~tbaht 
Clakikada 450 metre katedilmek sure- nen mecburi olduğu için mahal- sebep olan başkihhı Yahya, bir asi ola Zerubabel neslinden gelett, yahut ken-
ıtfle dört nal ile katedilecek.tir. Bu le muhtarlarının kendi mahalle- Boğazlar komisyonu rak yqıyorda. dislne on11'1l nesliınden geldiğ! telkin 
mesafeden sonra dakikada 350 metre lerinde bulunan knçük yaıta ço- çalışmaya başlıyor Onun llticagA.hı, Erden vadlat.mn ~a- olunmasma mebni an'aneye sadık kala 
katedilmek şartile dört nal yürüy.?şü ki b" 1· t . . k Yaz m .. unasebetile tatil edil- lıbklan idi. Yahya, burada flİzle-niy<>: rak onun ııcslimltu olduğunu i dd ia. 
yapılacaktır. Şu halde . Yarınki musa- cu arın ırer ıs esını yapara ve arasıra meydana Çtkıyordu. Vahşı eden bu adam, halask~r hiikümdar ol 

k k J Vermelerı• ve bu m"ı• bulunan bogw azlar komisyonu bi h ı 1 d bakanın aksamı ~yledir: ayma am ara "' bir adamdan faıtaıiz r a e ge .. en du~u, kendisinin şimdiye ka ar. 
ki ilk k b d &nümüzdeki ,..r,amba günü ilk ır.us• f Yedi kilometre: yol yiirüy~ü, iki çocu arın me te e evama ~ Yahya, insanlara görUındtJlkçe son gun- kimeeye nasip olmıyan şan ve şere ı 

kı1ometre Stipil Şas, 15 kiJometre yol mecbur edilmelerinin herhangi toplantısını yapacakbr. lerln tüyler örperilci deh~t~erlnden ihraz edeceğini, ayni zam:ında müthiş 
yürüyüşü, Altt kilometre Kros Kon- bir suretle olursa olsun temini Mezuniyet müddetlerini geçir- bahsediyor ve gelecek mesih. ın ıla. n. ede ıstrraplara düçar olarak Allahın (şe-

mek üzere memleketlerine gitmiş ı... k d si ltihak b k tri. iki kilometre düz koşu. de ayr!ca kaymakamlara emre- ceği son harp i~m en 1 ne 1 hit kulu) olacağnu, bundan aş a 
Müsabakaların ameli neticesi en- dilmiştir. olan mürabhaslar şehrimize gel- eden yeni mücahitleri vaftizliyordu. dU.nyanm müstakbel cihangirliğine 

martesi günü yapılacak mania atlama k' k mişlerdir. Mesınllk iddlaslle ortaya a_tılanlar- yükseleceğini hissediyordu. 
mUsabakalarmdan sonra anlaşılacak- Kilçük yaıta ı çocu lann si- Komisyondaki Japonya mil- dan canmı kurtarabl~en ve daglara ~ Onun merhametle dolu kara göz-
tır- nemalara kabul edilmemeleri de rahhası M. Ekeda Roma sefareti kilen Jadu on aene 90llr& yeni bir Is- leıinm bataşlanndan onun teselli ve-

Blalklet mUsabakaları yene kanun iktizasından oldu- ataıe navallıtına tayin edilmiş, yan hazıTladL 1syam temin eden -: ricl 8ÖZ1erinden, onun hünerli elinln 
Plrşembe günü on beş müsabıkın ğundan bu hususa da ehemmi- yerine Japon sefareti m6steşan beplerden biri Romalıların tahrin h fif ıemumdan nebean eden esraren 

lştirakile yapılan ve Yugoslavya, Yu- yeUe dikkat olunması bildiril- M. Kumabe getirilmiştir. nüfus yapmaları idi. Bu tahriri nilflr ~ şifa kudreti, hastalaTa, mal611e-
ııanlstan ve Bulgaristan müsabcklan- mıt· tir. sun hedefi vergileri ağrrlaştJnnaJctr. g sar'ahlara, ve ağır yükler altında 

Kuduz vak'aları azahror h--'-~ ğlup ve re, h k 
11.m dahil olduğu şose bisiklet yanşm- Okkaaı & kuruta .. tdan ek- Romaldann bu ~~ ma beli çabrdryanlann hepsine onun a • 
~a birinci olarak Al. Nikolof, ikinci mekler tahlll edilecek Son günlerde ıehrimizde ku- makhur halka, . zillet ve esaretlerini kında derin bir kanaat vermişti. 
Genadi Si.mof, üçüncü V. Çervenkof, Aksarayda ve btanbulun di- duz kak'alan a:ıalmıya baılamış- yeniden hiMettiıiyordu. Judas, ~~ Onun şifaya nail ettiti kimseler et. 
~rd:ftncil N. Aleksiyef ve beşinci ğer baZI semtlerinde bir okka tır. Çapadaki kuduz tedavibane- malılarm silih depolarma h6~ e-" rafmda toplandıktan başka birçok 
Frans Drago (Hırvat) gelmişlerdir. sinde bundan bir ay evvel 110 rek taraftarlannı eline geçtrdt~ı. sil~- kimeeleri de ona cezbetmişlerdi. Bun-
~ltı saatte geçilmesi mukarrer olan ekmek 6 kuruşa satılmaktadır. basta varken bu miktar ıon tarla teçhiz etm.iıt Ye başma büyük bır lamı ona iltihak etmeleri, ona emnl-
11Desafe ilk müsabık tarafından 7 saat Narh 1 kuruş 10 para olmasına gilnlerde 50 ye iomiıtir. Üç giin kiitle toplamıştı. _ yet ve itimat beslemeleri, onun yegA-
~ clakik.ada geçilmiştitr. g&re bir okka ekmek 50 para evvel Ramide bir merkep ftç Judasm nasl ve ne zaman oldllifi- ne kurtarıcı olduğuna dair hisset+lğf 

Motoalklet mU-bakalan noksanına satılması belediyenin kiıiyi ısırmış ve bunun ilzerine nii veya aldilrlllduttlnU bflmfyorm. Fa kanaati, büsbütün kuvvetlendiriyor-
12 kişinin Te yalnn Yunan ve Bul· dikkatini celbetmiştir. Bu ek- tedavihaneye getirilmiıtir. s_ •.bibi kat onun başlachtt "' otallan umadf du.. 

btkl ··;-1.:1 d"' ··- d ~ ı..ı bunlar Romalılara ver-pr ıtril!!ıa annm 1
9-.. _. e un og. meklerin çeşnisinin karııık ol- öldürmek üzere yanına gı ınce .,mrm"'i' er, ve Yahya son gihtlerln yaklastığmır 

d t üçte 1 d d gf verllmemeal için ~lapnlarm alem- . ' :. . 
le en sonra saa po rom a ya- masından şüphelenildiği için sık, hayvan kendisini ısırmak suretile l rd Bu'Dlar bUtUn ya- ılan etmekte rsrar ediyor ve Mesıhin 
pılan 20 kilometrelik bir pisti (yirmi b d v dan olmuş a L • k ak b" and "·dana çık~ 

sık nümuneler alınarak tahlil için i>ldürmüştür. Bu ayvanın ısır ıgı hnd;Jerln Roma hfikOmetine vergi na- ço Y ~ _ır zam 8 me., 
C1efa dolaşmak) müsabakasmda neti- k" b d ·ı . k h t l t d . it a alınmı•- i f • cağım soylüyordu. 
~e yalnIZ beş kişi finale kalmıştır. ımya aneye gön erı mesı ay- as a ar e aYı a ın Y mma bir para vermemes çın propa· fR'tm dil 

Birinciliği Bulgarlardan M. Kaly- makamlıklara bildirilmiştir. Di- lardır. ganda yapryor, buınuın için dağlarda, 1 
e 

nee, ildncilfği Rumlardan Aydinofalos ğer taraftan fırıncılar arasındaki DarWbedayi Temsilleri çöllerde yaşryorlardL Onun için (J~ Bir mahkOm,mezanna konulmak üzere 
DçütıciiUiğU Tsoma (Bulgar), dördün rekabetin ekmeğin bu kadar Bugün akıam saat seftm) ile Roma1rlar bunlara serseri, kansının l(elinlik elbisesindeki çiçekleri 
ciiltlğU Kirizis, beşinciliği Kaplanolu ucuzlamasında da bfiyllk bir rol O da ISTIHBUL IELEDIYES\ harami, eşkıya diYorlardı. Fakat bun- istiyor. Bu mühiç dram: 
bzamnışlardrr. 21

'
3 ~~ lanın telakkisine göre kendileri, Mu-

Eakrlm mu-bekaları oynadığı ileri silrülmektedir. NAMUS ~~ t~ sen şerfatinln ahkAmnu tatbik ve OPERA sinemasında 
Perşembe günü öğleden sonra saat 18 ra,ını bltlrmlyen memurlar Piyes 4 Perde onun bir ecnebi devlete vergi vermeyi gösterilmekte olan 

tlçte yapılan şahst (Pala ile) lşpaga 18 yaıını bitirmiyenlerin müd- Yazan:Sudermann tahrim eden hükümlerini tatbik ederek 
miisabakalan yalnız Rumlarla Bul- dei hukuklanna sahip olamıya- Te~~~~: ~~~~ 

1 

1 tam yahudi olarak yaşıyan mücahit· Cecil B. De Mille'in 
garlar arasında icra edilmiştir. üç cağı ve kendilerine cezai mes'- lerdi. D ı nı 1 t 

Halk Gecesi 1 11 1 a yüz kişi seyirci vardı. Üç Rum ve bir uliyet tertip edemiyeceg· i kanun 1 İsyan ve ihtilal ateşleri yavaş ya-
Aln ya~ından aşa-

cı~ Bulgar iştirak etti. müddeti ve cezada yazılı bu- ğ1 olan çocuklar vaş külleniyor fakat sönmüyordu. 0 -
Netfceler: 1) Bofasis (Ru·m) Paisis lunmasına göre belediye hizmet- tiyatroya kabul e- 11111111 nun için arasıra kanb hadiseler ve iğ- Almanca sesli ve sözlü filminde cere· 

(Ruım) 3:2 ile; 2) Vas ilet (Bulgar) tişaşlar vuku buluyor ve ortalık kan van edi_\"Or. Bugün saat 10 30 da ma-
lerinde bulunan 18 yacını bitir- d:Jemezler. · J Nikolopulos (Rum)u 3:2 ile; 3) Pai.c:;is Y ................................................. :·····-· icinde yüzflyordu. Bunırnla beraber tine. Umumi dühuliye 25 k uruş. 

(Rum) Ni1colopulosu 3:2 ile; VasiJef miyen ücretli ve maaılı memur- ted~isat pro~ra~l~rını t.etkık ve J~ıdasın altı, yedi senesinde çıkardığı~~~~~~~~~~~~~~ 
(Bulgar) Botası 3:2 ile; :>) Nikolopu- ların vazifelerine nihayet veril- yenıden tanzım ıçm Vıyanadan -
lU8 Bonasi 3:1 ile; Vasiler Paisis mesi şubelere tebliğ olunmuştur. gelecek olan Viyana akademisi Bu hafta MAJIK Sinemasında ------.. 
los Bonasfs 3:1 ile; Vasilef Pa.isis Konservatuvar mUtahasaıaı sabık rektörü M. Jozef Marksın 
3 :2 ile dövmuştur. Vasile( yalnız ol- yakında gelecek bu ay :ıarfında şehrimize gel-
duğu halde üç ikramiye aldı ve hu su- Konservatuvarda tedrisata baş- mesi beklenmektedir. Miltahassıs 
retle işpaga şampiyonluğunu kazandı. lanmıştır. Bu sene yeniden 60 şehrimizde daimi surette kalmı-

Bulgar mlllt takımının bir talebe alınmıtbr. Bilhassa can, yacak, fasılalı bir surette gelip maOIOblyetl y 

Dtln As. V. stady<>munda Bulga- piyano keman kurslarına rağbet konservatuvarın proğramını tet-
1't:Jtan pmptyonu AS. V. klübil takıml- edilmektedir. Konıervatuvarıo kik edecektir. 

Franaızca operetlerin en gUzell: 

AR' Hu R BOUCOT 
GÜZEL HANIMLAR Masörü 

R. Parthez·Lily Zevıco-M. Ducouret tarafından. Hakikt Fransı z nükteS1
• miikem· 

mel şarkılar, Riviera'da şıklık eğlenceleri, pijamalar müsabakası . Arthur, bir 
çıplaklık kulübünOn mucidi, Arthur, kadınlar masörii, Arıhur, giizel bir kadın 

ı,. _____ kocaaı, güzellik. .. Gençlik. .. ve tablatile A9k ... ____ .,., 
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ifü Resmi ders porgramlannı tamamen tatbik eder. Ecnebi lisan tedrisan, ecnebt mekteplerine kat'iyyen lüzum bırakmıya- ifü 
:::: cak bir mükemmeliyettedir. Talim ve terbiye heyetleri memleketimizin en güzide mualJim ve mürebbilerinden mürek· E::: 
:m keptir. Ana ve Baba, yavrularını 1 N K 1 L A P L 1 S E L E R 1 N E her hususta tam bir emniyet ve huzuru HH 
m~ kalple teslim edebilirler. C\l~fass:ıl izahname vereceğiniz ndrese gönderilir. Mektep Nuruosmaniyededir. Telefon 20019) ~fü 
::::::::::::::::::::::-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
:1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

llll•••••••Saraçhanebaşinda Münir Paşa konaklarında••••••••• 

Kız ve erkek HAYR.YE L·SELER· Ana-ilk 
Leyli ve Nehari 1 1 1 orta-lise 
Tekmil sınlflara mevcuttur. Kayda başlanmıştlr. Tedrisat TUrkçe, Fransızca ve ingillzcedir. 
Talebe sabah evlerinden mektebin otomobillerile ahn1r ve akşam ayni vasıta ile 
evlerine gönderilir. Tedrisat 1 Te~rinevvelde başlanmu;t1r. Her gUn 10 dan 18 e kadar ,6 

-•••••••••• mUracaat edlleblllr. Telefon: 20530 •••••••••••"'• 

• Kız 
Ve 

erkek istiklal Lisesi Leyli 
ve 

nehari 
llk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir. Bütün sınıfları mevcuttur. 

Talebe kaydına devam olunmaktadır. 
Her gün müracaat olunabilir. 1stiyenlere tarifname gönderilir. 

'ı elefon 22534 Istanbul - Şehzadebaşı 

1 lstanbul Belediyesi ilanları J 
İstanbul ayğır deposu için lüzumu olan 26000 kıye yulaf 2000 

kuru ot ve 35000 kıye sap saman kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. Talipler şartname almak için levazım müdürlüğüne 

müracaat etmelidir. Münakasaya girmek için 309 liralık teminat 
lazımdır. Bu teminat ya nakten ve depozito suretile yahut hük(i
metçe muteber tanmmış bankalarm birinden getirilecek teminat 
mektubu ile olur. işbu teminat makbuzunu veya mektubunu 
ıartname ve teklif mektubunu, ticaret odasında kayıtlı olduğuna 
dair vesikayı mühürlü zarfa koyarak ihale günü olan 5 - 10-931 
pazartesi günü saat on beşe kadar Encümeni Daimiye verme
leri. (24 77) 

• • • 
İstanbul belediyesinden : B. zabıtası talimatnamesinin 432 inci 

maddesinin daimi encümen karari!e atideki şekilde tadil edildiği 
alakadarana ilan olunur. 

432 - Her meyvenin üzerine cinsini ve nev'ini ve fiatını glSs
terir etiket koymak mecburidir. t2956) .. . .. 

_, Bedeli keşfi 4565 lira 72 kuruştan ibaret olan Topkapı-Mal
·t"epe askeri mektebi yolunun tamiri kapalı zarfla münakasaya 
l 

lcriılcoomuştur. Talipler şartname almak ve keşif evrakını görmek 
için her gün levazım müdürlüğüne müracaat etmelidir. Münaka
saya girmek için 352. iira teminat lazımdır. Bu teminat ya naklen 
ve depozito suretife yahut hükumetçe muteber tanınmış banka
ların birinden getirilecek teminat mektubu ile olur. işbu teminat 
makbuz veya mektubu ıartname teklif mektubunu ve ticaret 
odasında kayıtlı olduğuna dair vesikayı mühürlü zarfa koyarak 
ihale günü olan 26 Teşrini evel 931 pazarte!li günü saat 15 şe 
kadar daimi encümene verilmelidir. (2954) 

• • • 
.Balat atelyesinde mevcut ve 1 Teşrini sani perşembe günü 

s~ılacağı ilin edilen 3 ton kadar demirler 5 Teşrini evel paı:ar
tesi günü saat 14 te müzayede ile satılacağından taliplerin 
atelyede bulunacak memura müracaatları. (2952) . .. . 

Beyoğlu belediye tubesinden : Bir yavrulu keçi bulunmuştur. 
Sekiz gün içinde sahibi müracaat etmezse satılacaktır. (2959) 

Karacabey Harası mü
düriyetinden: 

Haranın 1. T. Sani 931 tarihinden itibaren sağılacak bir 
senelik manda ve karasığır sütleri 19 T. Evvel 93 l pazartesi 
günü saat 14 te Hara merkezinde ihale edilmek üzere kapalı 
zarf usulile müzayedeye vazedilmiştir. 

Şeraiti anlamak istiyenlerin her gün Hara müdüriyetine 
müracaatları ve talip olanlann da yüzde 7,5 nisbetinde pey akçe
lerioi hamil oldukları halde ihale günü muayyen saatta Hara 
merkezinde hazır bulunmaları. (2936) 

Büyük Tayyare 
Piyankosu 

,, 
• 

SEYRISEF AiN 
Merkez: ıcentaı:t' Galata köpril başı B. 2362 

Şube A. 51rkecl l\lühllrdır z:adc hın 2. 274-0 

PiRE· ISKENDERiYE Postası 
(ANKARA) 6 Teşrinevvel 

Sah 10 da Galata Rıhtımından 
kalkacaktır. 

6 Teşrinevvel Salı Trabzon 
postası yapılmıyacaktır. 
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ı Sadık Zade Bira- ft 
il derler vapurları ~ 
b Karadeniz ii 
il POST ASI r 
q SalEarya ı! 
1 

Vapuru 4 Pa li Teşrinievvel zarıı 

1 günü akşamı 17 de Sirkeci ı1! • rıhtımından hareketle (Zon- lı 
!i guldak, lnebolu, Ayancık, U 
:: .. 
l
=i Samsun, Ordu, Giresun, H 
.1 Trabzon, ve Rize ye) azimet •

1
=i. 

il :: ve avdette ayni iskelelerle .i 
H Görele Ünye ve Fatsaya uğrı- !1~ :! yarak avdet edecektir. ! 
ı.:. : .. Fazla tafsilat için Sirkecide !: 
~ Meymenet Hanı altında acen- ı 

i~~!:!~:::==~~=:.~::~:!~~!~:; 
..--- BAKTF:RlYOLOG ---·· DOr. Ihsan Samı 

BAKTERiYOLOJİ I.ABORATUVARl 
Umum kan tahlilfttı. Frengi noktal 
nazarından lWa"sernıan teamülü) kan 
kürcyvatı sayılması, tifo ve ısıtma 
bastalıklan teşhisi, idrar, balgam, ce
rahati, kazurat ve su tahlilAtı, Ültra 
mikro~kopi, huşust aşılar istihzan. 
Kanın üre miktarının ayini ve kanın 
sedimaitation sür'ari. Oivanyolu 'nda 
Sultan Mahmut türbesi No. I 89. Tc-

- Jefonlst 2l 981 ---•il 

~-. u~;.r.!;~~~ 
Mis fabrikası mUstahzerab 
Kolonya, !Avanta, esans, diş macunu 

yağsız krem, podra., gliserin sabunu ve 

briyantin. Mis müsıahz~rannı bir defa 

tecrübe edenler daima ve daima ondan 

(aynlmazlar. Her yerde bulunur. (1656 

Ayda 90 llra kazanabillrsl• 
niz - Istanbulda, taşrada, vilayctlerdr, 
lıazalarda memur ve memure istiyoruz, 

şiinize, vızifenize halel ğclmiyecektir. 

Bize mektupla sorunuz. 

lstanbul Postanesinde 4-00 

inanlı Aygır Deposu Mü~ 
dürlüğünden: 

inanlı Aygır deposu ve inekhanesine muktazi 80,000 kiJo sap 
saman 50,000 kilo kuru ot 30,000 kilo yulaf 10,000 kilo mısır 
5,000 kilo çavdar 5,000 kilo arpa 5,000 kilo kaplıcanın aleni 
surette 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 10 Teşrini
evvel 931 tarihine müsadif cumartesi günü Tekirdağ Baytar mü
dUriyeti dairesinde ihalesi mukarrer bulunmuştur. Şartnameyi ve 
nümuneleri görmek istiyenler her gün Tekirdağ vilayeti Baytar 
Müdüriyeti ile inanlı'da depo müdüriyetine müracaat edebilirler. 
itaya talip olanlar yevmi mezkftrda teminat akçelerile Tekirdağ 
Baytar müdUrlüğüne müracaat etmelidirler. (2667) 
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Çocuklarını Tutumlu 

Muktesit 
VE 

Y etistirm ek. 
' O halde derhal 

' 

ZirAAt 
Bankasında 

BiH HllUll 

Maarif vekaletinden: 
Gazi Muallim mektebi arazisinde inşa edilecek meslek 

muallim mektebi binalarile:su. tesisisatı ve betonarme su deposu 
inşaatı 30-9-931 tarihinden 20-10-931 tarihine kadar kapah zarf 
usulile münakasaya konmuştur. Talipler büyük mebani yapmış 
olduklanna dair vesika ibraz etmiye mecbur oldukları gibi bizzat 
büyük inşaat idare etmiş mühendis veya mimar olacaklar ve 

yahut bugibi zevata itin idarei fenniyesioi tevdi kılacaklarmı 
taahhüt edeceklerdir. Münakasa evrakı ve planlar hergün maarif 
vekaleti inşaat dairesine müracaatla tedarik edilebilir. ihale 

maarif vekaletinde toplanan inşaat komisyonu tarafından icra 
edileceğinden müteahhitler ihale tarihi olan 20 teşrinievvel salı 

gfinü saat 15 te müzayede münakasa ve ihalat kanununa göre~ 
tanzim edecekleri teklif mektuplarım mezkur komisyon riyase-

~ıııı~ıııı~ooıw~ı~~ijı~ııiı~ıımı 
tine tevdi edeceklerdir. (2943) 

~l~~m m~~llll~llilıı~~I~ ~. K~R~A~Mlllllll!l __ Y_E _L .----------

Sahibi: Mehmet Asım, umumi 
neşriyat müdürü: Refik Ahmet 
. YAKIT l\1atbaaaa 

Emniyet ç yı 1 
Arayınız 


